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OSCAR A ARACENA-MONTERO, 26 YAŞINDA
ENRİQUE L. RİOS, JR., 25 YAŞINDA
MİGUEL ANGEL HONORATO, 30 YAŞINDA
JAVİER JORGE-REYES, 40 YAŞINDA
JOEL RAYON PANİAGUA, 32 YAŞINDA
JASON BENJAMİN JOSAPHAT, 19 YAŞINDA
CORY JAMES CONNELL, 21 YAŞINDA
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LUİS DANİEL CONDE, 39 YAŞINDA
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FRANK HERNANDEZ, 27 YAŞINDA
PAUL TERRELL HENRY, 41 YAŞINDA
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EDWARD SOTOMAYOR JR., 34 YAŞINDA
STANLEY ALMODOVAR III, 23 YAŞINDA
LUİS OMAR OCASİO-CAPO, 20 YAŞINDA
JUAN RAMON GUERRERO, 22 YAŞINDA
ERİC IVAN ORTİZ-RİVERA, 36 YAŞINDA
PETER O. GONZALEZ-CRUZ, 22 YAŞINDA
LUİS S. VİELMA, 22 YAŞINDA
KİMBERLY MORRİS, 37 YAŞINDA
EDDİE JAMOLDROY JUSTİCE, 30 YAŞINDA
DARRYL ROMAN BURT II, 29 YAŞINDA
DEONKA DEİDRA DRAYTON, 32 YAŞINDA

ALEJANDRO BARRİOS MARTİNEZ, 21 YAŞINDA
ANTHONY LUİS LAUREANODİSLA, 25 YAŞINDA
JEAN CARLOS MENDEZ PEREZ, 35 YAŞINDA
FRANKY JİMMY DEJESUS VELAZQUEZ, 50 YAŞINDA
AMANDA ALVEAR, 25 YAŞINDA
MARTİN BENİTEZ TORRES, 33 YAŞINDA
LUİS DANİEL WİLSON-LEON, 37 YAŞINDA
MERCEDEZ MARİSOL FLORES, 26 YAŞINDA
XAVİER EMMANUEL SERRANO ROSADO, 35 YAŞINDA
GİLBERTO RAMON SİLVA MENENDEZ, 25 YAŞINDA
SİMON ADRİAN CARRİLLO FERNANDEZ, 31 YAŞINDA
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TATSIZ
GÜNDEMİN
İÇİNDEN

E

ğlenmek dışında
başka hiçbir amacı
olmayan 50’den
fazla insanın
canına mal olan
ve bir o kadar
sayıda insanı muhtemel bir
sakatlık veya ölüme mahkum
eden tarihin en büyük LGBTİ
hedefli katliamı Orlando’nun
üzerinden henüz sadece
birkaç gün geçmişken bu
yazıyı kaleme alıyoruz.

yerini bulduğu en onurlu
yürüyüşümüz.

Yastayız, üzgünüz, derin bir
keder içindeyiz… Geçtiğimiz
sene yine Haziran ayında
ABD’deki 50 eyalette eşcinsel
evliliğin yasallaşması
sebebiyle tüm dünyada
esmeye başlayan, ülkemize
de etki eden “Love Wins - Aşk
Kazanır” rüzgarının bu kez
tersine esiyor olmasından çok
mutsuzuz.

Bu can sıkıcı haberler gelmeye
devam ederken sizler için
hazırladığımız “Onur Haftası
Özel” sayımızda birbirinden
ilginç dosyalar ve röportajlarla
karşınızdayız. Bunlardan
en ilginci; birbirinden farklı
görüşler içeren 5 LGBTİ
aktivisti, Deniz Su Tiffany’nin
Onur Yürüyüşü ile ilgili
sorularını yanıtlaması.

Ama biliyoruz ki etki tepkiyi
doğurur. Başımıza gelenlerin
illa ki iyi bir sonucu olacak.
Gözünü kan bürümüş herkes
yaptıklarının cezasını bulacak.

Homofobiklere verilen
“Hormonlu Domates” ödülünü
kazanan, Türk edebiyatının
önemli ismi Ayşe Kulin
tartışma yaratması muhtemel
röportajımızda ona bu ödülü
verenlere ilk kez “iki çift laf”
etti. Türk sinemasının en
önemli kadın oyuncularından,
benim bayıldığım Derya
Alabora sorularımızı yanıtladı.
Barış Manço’nun yadigarı
Doğukan Manço, enerjisiyle
hepimizi kendine hayran
bırakan yeni bir isim Burçak
ve öndecen Foma grubundan
tanıdığımız Evren Uysal bu
ayın diğer özel konukları oldu.

Tatsız gündemimizin bununla
sınırlı kalmasını ümit ederken
bu kez de ülkemizde önce
tehditler sonra da valilik
yasaklaması yüzünden asap
bozucu bir LGBTİ+ Onur
Yürüyüşü gündemi oluştu.
26 Haziran’da yapılması
planlanan bu yürüyüş,
hepimizin gözbebeği.
Direnişimizin en büyük
göstergesi. Hiçbir siyasi
veya politik içerik olmadan
“Buradayız, alışın, gitmiyoruz”
diye haykırışımızın

Bu etkinliğin varoluşumuz
açısından önemini ne kadar
anlatsak yetmez. İşte bu
yüzden söylendiği tarihte
söylenen saatte yapılıyor
olması önemli. Ramazan
olmasının da hiçbir sakıncası
yok zira biz varlığımızı herkese
ilan ediyoruz. Varlığımız da
“ahlak dışı” bir şey değil.

Özel dosyalarla yine dolu dolu
bir sayı okuyacaksınız. Bu ay
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MURAT RENAY
Yazı İşleri Müdürü

başında sizlerle paylaştığımız
İrem Derici, Yasin Keleş ve
Deniz Akkaya’lı “Bambaşka
Biri” şarkısı/klibi ve GZone
Rainbow Anthems projemizin
elde ettiği görünürlük
sayesinde sizlere daha iyi işler
sunmak için sorumluluğumuz
daha da arttı. Bu yüzden en
dolu sayılarımızdan birini
okuyacağınıza şüphe yok.
Bu ayki son sözümüz ise
şöyle: 26 Haziran’daki yürüyüş
yapılsa da yapılmasa da,
yapılıp biber gazı sıkılsa da,
bazı kendini bilmezler bu
yürüyüşe saldırmaya çalışsa
da çalışmasa da, yani her ne
olursa olsun LGBTİler hep
var oldu ve hep var olacaklar.
Siz gözlerinizi kapayıp,
binbir bahaneyle onları
engellemeye çalışıp onları
görmezden geldikçe ancak
daha da hırslanıp daha da
güçlenecekler.
Bir kez daha diyoruz ki
BURADAYIZ
ALIŞIN
GİTMİYORUZ!
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SEZEN AKSU’DAN MESAJ VAR!
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ONUR YÜRÜYÜŞÜNE TEHDİTTE GERİ VİTES
“Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir; tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir” diyerek 26 Haziran’da
yapılacak ‘LGBTİ Onur Yürüyüşü’ne karşı çıkan Alperen Ocakları Başkanı Kürşat Mican RS FM’den
Yavuz Oğhan’a konuştu ve“Biz devleti uyardık, elimizde sopalarla yürüyüşe katılanları döveceğimizi
söylemedik” dedi.

SEZEN AKSU’DAN
MESAJ VAR!
Sezen Aksu, Onur Haftası
yaklaşırken LGBTİ+ bireylerle
dayanışmak için bir mesaj
kaleme aldı. İşte bu mesaj:
Bir arada yaşamak ve
farklılıklara hoşgörü ile
yaklaşmak, naif bir dilek ya da
çağrı olarak kalıyor her gün
yaşadıklarımız karşısında.
Oysa bu içi boşaltılmış
kelimeler bir arada yaşamak
için çok değerli anlamlar
ifade eder. Bize benzemeyene
tahammül geliştiremiyor,
ölümün öncü ayak sesleri
gibi gelen tehditlere giderek
kayıtsızlaşıyoruz. Günbegün
şiddete biraz daha alışıyoruz.
Hiçbir şiddet dönüştürücü
olamaz. Hiçbir şiddet birini
doğasından, inandığından
koparamaz. Bir süre
bastırabilir ama yok edemez.
Bir canlının varoluşsal
doğasına saldırı, nafile bir
çırpınıştır. Şiddetin kazananı
olmaz, eninde sonunda aşk
kazanır.
Sezen Aksu geçtiğimiz
yıl GZone’un “Sezenizm”
sayısına da özle bir röportaj
vermişti. SEZEN AKSU:
KADINI, ERKEĞİ, TRANSI, GEYİ
YOK; AŞK GÖKYÜZÜ GİBİ,
HERKESİNDİR…”

ABD’nin Orlando şehrinde eşcinsellerin gittiği bir barda 49 kişinin öldürülmesinin ardından İstanbul’da
LBGTİ bireylerin düzenleyeceği ‘Onur Yürüyüşü’ne ilgi daha da arttı. Hükümet, yürüyüşe izin verilip
verilmeyeceğine ilişkin soruları yanıtlarken topu Valiliğe attı. Valilik ise henüz bir açıklama yapmış değil
ama Alperen Ocakları’ndan tehdit dolu bir itiraz geldi.
Sputnik’te yer alan habere göre Alperen Ocakları Başkanı Kürşat Mican, basın toplantısı düzenleyerek
o yürüyüşü yaptırmayacaklarını, Ramazan ayında yarı çıplak bir vaziyette düzenlenecek yürüyüşün
dini değerlere saldırı anlamı taşıyacağını söyledi. Sonra da dikkat çeken şu cümleyi kullandı: “Nush ile
uslanmayanı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir.”
Sözleri birçok sivil toplum örgütünden ve CHP’den tepki alan Kürşat Mican, RS FM’de Yavuz Oğhan’ın
hazırlayıp sunduğu ‘Bidebunudinle’ programında konuştu, “Fiili bir müdahaleyi kastetmedik” dedi.
“Dini değerlerimizin dikkate alınmasını istiyoruz” diyen Mican, şunları söyledi:
“Daha önce bu grubu uyardık, arkadaşları uyardık, temsilciler gönderdik. Biz Müslüman Türk milletiyiz,
halkımızın yüzde 99’u Müslüman. Doğru, hoşgörü içinde yaşamalıyız ama bizim dini değerlerimizi yok
sayarak, bizi hiçe sayarak bu yürüyüş yapılamaz. Biz, yarı çıplak şekilde ellerinde içki şişeleriyle birlikte
ecdadımızın kanlarıyla sulanmış mübarek şehirde, kutlu şehirde böyle dolaşmalarını istemiyoruz. Biraz
hukuk dışına çıkıyor gibi görünüyor ama hukuk dışına çıkılıyor diye algılamayın bunu. Ziya Paşa’nın
sözlerini hatırlatırken bir tehdit yok. Bizim orada olacağımızı tepkili olacağımızı yürütmeyeceğimizi
söylüyoruz. Onlar on bin kişi ise biz de on bin kişi orada olacağız, o koridoru kapatacağız, oturma
eylemi yapacağız ve yürütmeyeceğiz. Onlar bize tepki gösterirse biz de tepki göstereceğiz. Ben gidelim
Taksim’e sopalarla kovalayalım demiyorum. Bu cümleyi elinde sopa olarak algılamamak lazım, bir tepki
olarak algılamak lazım.”
‘ONLAR BİZİM İNANÇLARIMIZA SAYGI DUYMUYORSA BİZ NEDEN DUYALIM?’
Elinde içki şişesi ile yarı çıplak yürümeyecekler sözlerini ısrarla tekrarlayan Mican, açıklamalarının
devlete bir çağrı olduğunu iddia etti.
Mican, “O zaman devlet şöyle bir önlem alsın, çağrı yapıyoruz, devlet ne yapacak, diyecek ki; yarı
çıplak yürümeyecek, elinde içki şişesi olmayacak, böyle olursa istediği yerde yürüsün. Biz toplumun
bir ferdiyiz, bizim fertler olarak o tür yaşantıya o görüntüye tepkimiz bu. Böylece bir dahaki sefere
yapacakları zaman diyecekler ki biz bu halkın tepkisini çektik, onların da değerleri var saygı duymamız
gerekir, eğer değerlerimize saygı duymuyorlarsa biz onların inandıklarına niye saygı duyalım. Bizim
saygı duymamızı beklemesinler” diye konuştu.
Kolluk güçlerinin görevini üstlenmek diye bir niyetlerinin olmadığını tekrarlayan Kürşat Mican’a göre,
devlet izin meselesini düşünürken kendi tepkilerini de göz önünde bulunduracak.
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ARIANA GRANDE
DANGEROUS WOMAN

EROL EVGİN & ÇEŞİTLİ SANATÇILAR
ALTIN DÜETLER

PUAN: 5/5
Ben Ariana Grande olsam (ki bu albümle birlikte bunu sıkça hayal
ediyorum) tarz ayırt etmeden, önüme gelen her güzel şarkıyı
söylerim. O da soul-r&b türündeki ilk albümü “Yours Truly”den
beridir de aslında böyle yapıyor. Ancak 2.albümü “My Everything”
içinden bir dolu hit çıkarsa da ‘karışık çorba’ bulunmuş ve
şarkıcının kimliğinin kaybolduğu yönünde eleştirilmişti. Ama
şöyle bir gerçek var; karakterli ya da karaktersiz bulun; henüz
20’lerinin başındaki Grande’nin sesi son dönemlerde pop müziğin
başına gelmiş en iyi şey. Bu albümde farklı olan ne var diye
merak ediyorsanız; “Dangerous Woman” standart 11 ve 4 adet
de bonus şarkısı ile belki bir önceki albümden bile daha çok tür
arasında geziniyor, ancak nasıl oluyorsa bu şarkıların her biri
turnayı gözünden vuruyor. ‘Pop prensesi’ olmak gibi bir iddianız
varsa, hepsini single olarak yayınlayabileceğiniz bir albüm
yapmanız müthiş bir başarı ve harika yapımcı kadrosunun yanında
Grande’nin her şarkının içine işleyen performansının da bunda
payı çok büyük. Elvis’li, James Dean’li bir 50’li yıllar romansını göz
yaşartıcı bir mutlulukla yaşattığı ilk şarkısı “Moonlight”ın akabinde
albüm ve şarkıcısı hızla esas meseleye geliyorlar ve tüm şarkılar
hem söz hem de prodüksiyon yönünden bu çıtı pıtı kızın seksi ve
tehlikeli bir kadına dönüşümünü belgeliyor (“Bad Decisions”da
‘hiç kötü kaltağa dönüşen bir prenses görmedin mi?’ diye bile
soruyor Grande). Muazzam şekilde Kylie-esk “Into You”, 90’lar
r&b ve house prodüksiyonu ile kalçaları hedefleyen “Be Alright”,
şahane disko-funk “Greedy”, Nicki Minaj cilalı reggae-pop “Side
To Side”, Nina Simone-vari bir Macy Gray ile şakıdıkları “Leave
Me Lonely”, hipnotik “Let Me Love You”, romantik yaz akşam
üstlerine fon olacak “Sometimes”, uçuş uçuş elektronik “Touch
It”, karanlık ve seksi bir r&b rüyası olarak başlayıp bir chill-house
tatlısına dönüşen “Knew Better/Forever Boy”, ağır partilerin
sabahından çıkagelen “Thinking Bout You” ve tüm şarkılar nokta
atışı. “Lemonade” bir yana, yılın en iyi ilk pop albümü karşında ey
dinleyici.

PUAN: 4/5
Erol Evgin hakikaten pop müzik tarihimiz içerisinde pek az
insana nasip olan bir dokunulmazlığa sahip. Elbette ki onu
sevmeyebilirsiniz ya da şarkılarını dinlemezsiniz ama bunu kalkıp
toplum içinde bağrış çağrış da söylemezsiniz. Çünkü kendisinin
çok iyi bir şarkıcı olduğunu, 50 yıla yaklaşan kariyerinde kültleşmiş
bir dolu hit şarkıyı söylediğini bilirsiniz. Bir de öyle örnek bir
centilmendir ki Evgin, ona karşı bir nefret söyleminde bulunacakken
bile ceketinizin önünü ilikleme ihtiyacı duyarsınız. Bir nevi, erkek
Emel Sayın gibidir Evgin (bu arada Sayın’ın kendisi de zaten bu
albümde arz-ı endam ediyor). Şarkıcı bu albümünde kariyerinin en
bilinen şarkılarından 10 tanesine 10 kadın şarkıcıdan oluşan rüya
gibi bir kadro ile yeniden hayat veriyor. Ortaya çıkan sonuçların
hepsinin eşit derecede tatmin edici olduğunu söylemek zor ama
bu yaz gereken radyo desteği sağlanırsa Evgin, üstündeki ‘yeni
neslin annelerinin ya da anneannelerinin şarkıcısı’ etiketinden
kurtulacak gibi görünüyor. Bunda albümün açılışındaki iki şarkı
Hande Yener’li “Sevdan Olmasa” ve Sıla’lı “Ateşle Oynama”nın
büyük rol oynayacağı su götürmez. Yener adeta sesini en severek
hatırladığımız dönemden, 2002 yılından söylüyor şarkıyı. Sıla ise
kendi için en uygun şarkıyı bulmuş ve Evgin’le kusursuz bir ortaklık
çıkarmış. Her daim içimi sızlatan “İşte Öyle Bir Şey” Emel Sayın’ın
sesiyle daha da bir hüzünlenirken, kariyeri boyunca Evgin’e şarkılar
veren Aksu’nun düet için albümdeki tek Erol Evgin bestesini (“Ben
İmkansız Aşklar İçin Yaratılmışım”) seçmesi çok yerinde olmuş.
(Sırasıyla) Candan Erçetin ve Nükhet Duru ile söylenen “Aldım
Başımı Gidiyorum” ve “Bir De Bana Sor” temiz kayıtlar ama her
ikisi de bana düz geldi, ikisi de keşke farklı şarkıları söyleselermiş
diye düşündüm. Aşkın Nur Yengi’li “Söyle Canım”in aranjesi bir tık
daha uçurulabilecekken, Göksel’in tam da o ‘Yeşilçam assolisti’
personasıyla söyleyebileceği (ve aslında söylediği) “Rüya”
hızlandırılmış düzenlemesinin kurbanı olmuş. Her daim zaafım
“Hep Böyle Kal”da ise hem Zuhal Olcay’a hem de Evgin’de hayran
olmamak imkansız.
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HANDE YENER
HEPSİ HİT VOL. 1

SERTAB ERENER
KIRIK KALPLER ALBÜMÜ

PUAN: 3.5/5
Yener’in iniş çıkışlarla dolu rollercoaster kariyerinde yine ismen
çok iddialı bir işiyle karşı karşıyayız. “Kraliçe” ismini verdiği albümü
kariyerinin en kötüsüyken “Mükemmel” mükemmel olmasa da
sağlam ama iyi değerlendirilmemiş bir çalışmaydı. Hepsinin hit
olduğu iddia edilen bu yeni albüm önümdeyken şarkıların hepsini
tek tek değerlendirmek istiyorum. Açılışı yapan ve ilk klip için
seçilen “Mor” hiç sevmediğim “Kışkışşş”ın bıraktığı yerden devam
ediyor ama neyse ki daha melodik yapısıyla yerlerde sürünmüyor.
Ersay Üner’in yağ gibi akıcı “Emrine Amade”si şarkıcıyı yıllardan
sonra oryantal-popla buluşturuyor ve Yener performansı ile
özünde yarı Gülşen yarı Demet Akalın olan bu şarkıya imzasını
atıyor. Yener’in çok iyi yorumladığı, Mert Ekren’in albümdeki
tek düşük tempolusu “Kavuşabilir miyiz?” bestecinin tempoyu
hep düşük tutmasını diletiyor çünkü layıkıyla cilalanmış olsa da
diğer işi “Vah Vah”, önceki albümdeki “Hani Bana” ile aynı yere
varıyor. Orta bölümdeki Altan Çetin şarkılarına gelirsek; 90’lardaki
İzel albümlerinden fırlamış gibi duran “Deli Gibi” o albümlerin
hitleri kalitesinde değilken utanmazca arabesk “Seviyorsun”
Yener’in artık bu saatten sonra söylememesi gereken tarzda
bir şarkı. Neyse ki Çetin 3.atışı “Bilmiyor”da hedefi tutturuyor
ve Yener’in şahane sesiyle beraber bizleri “Güvenemiyorum”
günlerine götürüyor. Bazı besteciler ise tek seferde sayı alıyor;
Murat Dalkılıç’ın tatmin etmeyen bir aşkı anlattığı “Görev” bir pop
şarkıcısının diğerine verebileceği en güzel hediyelerden biri ve
dinlerken Yener’in bugünlere boşuna gelmediğini bir kez daha
anlıyorsunuz. ‘Dans pistinin kraliçesi Hande nerde?’ diyenler için
servis edilen iki şarkıdan Ersay Üner’in “Bu Kafayla”sı bariz şekilde
Akalın günlerinden kalmış, üstelik Üner tarafından aynı onun
söyleyeceği şekilde aranje edilmiş olması da yardımcı olmuyor.
Ancak Berksan’ın TRT’nin eski bir spot müziğini kullanan “Biri
Kaybediyor”u Çağın Kulaçoğlu’nun düzenlemesi ile %100 Hande
Yener bir an ile albümü noktalıyor: beklenmedik, enerjik ve kafası
karışık.

PUAN: 4.5/5
Erener’in müzik kariyeri hakkında konuşurken istisnasız söylediğim
şey bir projeye büyük hırsla yaklaştığında genelde kötü sonuçlar
çıkardığıdır. Ancak 25 yıl boyunca sinirime dokunan anların
yanında (en yakını gereksiz TSM albümü idi) bana ilaç gibi gelen
şarkılarını düşününce onu sevmemek ve zamanla lezzetlenen
yorumculuğuna hayran kalmamak imkansız. İlk 3 albümü
ile kariyerine 3 farklı başlangıç yapan ve değiştirerek hep o 3
albümün yörüngesinde kalan Erener, herkesin üzerinde uzlaştığı
favori albümü “Sertab Gibi”ye bu kadar yaklaşıyor belki ilk kez.
Evet, sound olarak “Sertab Gibi” kadar iddialı ve değişken değil,
hatta aslında 2005 tarihli kıymeti bilinmemiş “Aşk Ölmez”e daha
çok benzediği söylenebilir ama şarkıları dinleyen herkesin aklına
ister istemez “Sertab Gibi”nin gelme nedeni Erener’in o albümle
başlayan ilişkisine burada noktayı koyması. ‘Aşk bir hikayedir
aldananlar bilir, teselli edecek her söz eskidir, beni yalnız aşkın elleri
bilir’. Erener’in 11.stüdyo albümü Yıldız Tilbe’nin bu nefis sözleriyle
başlıyor ve devamında ayrılık ertesindeki her kadının yaşayabileceği
duygular filtresiz bir şekilde akıyor. Üstün bir şarkıcı olmasına
rağmen kariyerinde kimi zaman kendi tuzaklarına düşen Sertab bu
kez savunmasızlığı ile o kadar barışık ve rahat ki başta Emre Kula
olmak üzere tüm ekibiyle birlikte (Ersel Serdarlı, Sibel Algan, Can
Temiz, Can Bonomo, Soner Sarıkabadayı ve Yıldız Tilbe) doğrudan
kalbe dokunan bir iş çıkarmış. Bazı şarkılar diğerlerinden daha
güçlü ve anında haykırarak ağlama isteği uyandırıyor (Bonomo ve
Kula’nın “Olsun”u ile Can Temiz’in “Karbeyaz”ı), bazılarınınsa öne
çıkma şansı daha yüksek (Sarıkabadayı’nın kendini aştığı “Şiirin
Bir Üstü” ve Algan’ın şahane sözleriyle “İnsanım Nihayetinde”)
ama fazla bir huşu içindeki “Kafi” ile finalde yüzünü yeniden aşka
dönerek hafifleyen “Kime Diyorum”un ilk video için seçilmiş olması
dışında bir itirazım yok Sertab’ın kırık kalbine. Hatta bu kırık kalbin
parçalarının değerinin “Sertab Gibi” misali yıllar içinde daha çok
anlaşılacağına ve artacağına inanıyorum.
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YONCA EVCİMİK
AHA

ATİYE
İNŞALLAH CANIM YA

AJDA PEKKAN
AYRILIK ATEŞİ

KAAN AKALIN
ARAR MI?

PUAN: 4/5
Evcimik’in uzun ve oyunbaz
kariyeri boyunca en az 3 kuşak
dinleyicinin kulaklarında çok
eğlenceli anılar bıraktığı kesin.
Ancak kimi dönemlerinde
kendisi ve dünyayla dalga
geçme konusunda bir tür
doz aşımı yaşattığı için
(bunun zirvesi “Tweetine
Bandım”dır) onu şarkıcı
olarak 90’lardaki ciddiyeti ile
dinlemek kimileri için zor hale
gelmişti. 2 yıl önce çıkardığı
albüm “15” ise şükürler olsun
ki Yoncimik’in aslında pop
dünyasına ne kadar hakim
olduğunu ve boşuna ‘90’ların
pop kraliçesi’ ünvanını
almadığını gösterdi. “15”
sonrası ilk hamle ise uyumları
daha önce tescillenmiş olan
Sezen Aksu’ya ait bir şarkı ile
gerçekleşiyor. Aksu’dan da
duysak da şaşırmayacağımız
ama Aytuğ Yargıç’ın dans
aranjesi ile Yoncimikleştirilmiş
eğlenceli bir şarkı “Aha”.

PUAN: 4.5/5
Nasıl yapıyor bilmiyorum
ama Atiye’nin dokunduğu her
şarkıya bir tazelik, bir enerji ve
gençlik hissi bulaşıyor. ‘Şarkı
söyleyip dans edebilen genç
starımız yok’ diye sızlanıyoruz
hep ama bu noktada Atiye’nin
aklımıza gelmemesi büyük
haksızlık gerçekten. Kendisi,
sözleri Murat Güneş’e, beste
ve düzenlemesi Volga Tamöz’e
ait bu yeni şarkısında da yine
bomba gibi. Bir önceki (ve
sonradan kıymeti anlaşılan)
teklisi “Abrakadabra”dan daha
melodik, eski zıpır hitleri “Bu
mudur?” ve “Salla” ile aynı
kategoride ama gitarlarla
süslenerek onlardan daha
yazlık hale getirilmiş bir
şarkı bu. Üstelik de ‘inşallah
canım ya’ gibi bu zamana
kadar kullanılmamasına
inanamadığım bir sloganı
içeriyor. Atiye her zamanki
gibi yüzlere bir gülümseme
koyuyor.

PUAN: 3.5/5
“Yakarım Canını”nın felaket
ötesi bir şarkı olmasına
rağmen ufak çaplı bir hite
dönüşmesinin tek bir nedeni
var: Ajda’nın sesi. Yani bu öyle
bir ses ve yorum ki senelerdir
en vasat şarkılara bile sınıf
atlatmayı becerdi. Bunu ne
kadar iyi bilsek de insan hep
A kalite şarkılar duymak
istiyor Ajda’nın sesinden.
Gel gör ki oluyor mu tabi,
olmuyor. Bu ayın bir diğer
teklisi “İnşallah Canım Ya” ile
aynı ekipten (Murat Güneş –
Volga Tamöz) çıkan “Ayrılık
Ateşi” ile anlıyoruz ki Güneş
ve Tamöz şarkıcıya göre şarkı
yapmayı iyi beceriyor. Ancak
bu şarkı Pekkan’ın son 5 yıldır
takılıp kaldığı melodilerden
çok uzağa düşmüyor
maalesef. Tamöz’ün heyecanlı
düzenlemesi oynatıyor ve
Pekkan’ın ‘bulun bana o
kalleşi!’ demesi beni uçuruyor,
o ayrı.

PUAN: 4/5
Atiye’nin teklisini yazdıktan
sonra tesadüfen dinlediğim
“Arar mı?” aslında tam da
o yazıda bahsettiğim genç
şarkıcı eksiğine ilaç gibi
geldi. Kaan Akalın 18 yaşında
(zaten ondan daha genci
‘çocuk şarkıcı’ oluyor). Bu
yaşta ne güzel bu cesaret ve
bu yetenek diye düşünürken
kendisi hakkında yaptığım
derin araştırma ile 2 yıl önceki
X Factor Türkiye yarışmasına
katıldığını öğrendim ve oradaki
performanslarını izleyince
bu teklide bulunan şarkılara
hiç şaşırmadım. Akalın, birini
aranjör Onur Betin ile birlikte
yazdığı iki şarkısında da
hem nasıl bir müzik yapmak
istediğinin farkında (en
azından şimdilik) hem de bunu
gayet kontrollü şekilde icra
edecek vizyona ve kapasiteye
sahip. Avrupa pop/dans/r&b
listelerinden rahatlıkla
gezebilecek kalitede bir iş.
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<KİTAP

AYIN LGBT TEMALI KİTABI & YENİ ÇIKANLAR
HAZIRLAYAN: MURAT RENAY

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

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Haziran 2016 | S18

QUEER
WILLIAM S.BURROUGHS
Bir “beat kuşağı” yazarı olan William S.Burroughs’u Coen kardeşlerin sinemaya uyarladığı çıldırtıcı
roman “Naked Lunch”ın yazarı olarak tanıyoruz. Altıkırkbeş yayınlarından çıkan Queer isimli kitap
yazar William S.Burroughs’un 1951-1953 yıları arasında yazdığı ancak 1985’te yayınlanabilen bir kısa
roman. Çok kısa bulunduğu için ilk yazıldığı senelerde basılmayan önceki kitabı Junky’nin devamı
olarak yazılan kitap, bu kitabın bittiği yerden yani Yage isimli ilacı bulmak üzere yola çıkıştan başlıyor.
Güney Amerika’ya doğru çıkılan bu yolculuk aslında bütün hikayesini bu arayış üzerinden ilerletmiyor.
Eşcinsellikle ilgili zamanına göre bir hayli cesur tanımlamalarla dolu kitabın varlığına rağmen Burroughs
kuir edebiyatın önde gelen isimlerinden biri olarak bilnmemekte. Kitap tanıtım bülteninde de “Queer:
Junky ve Yage mektupları’nın devamında şölen’e uzanan arzu ve sıkıntının en güçlü ve zıvanadan
çıkmış gürültüsü haline gelmiş, arzu ve şehvet makinelerince örülmüş politik bir patika” şeklinde
tanıtılmış.
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KÖR NİŞANCI

AL SANA AŞK

MAESTRA

GERÇEK HESAP BU

KURT VONNEGUT
CAN YAYINLARI

MERİÇ MEKİK
DEX PLUS

L.S. HILTON
OKUYANUS YAYINLARI

NEJAT İŞLER
CAN YAYINLARI

“Savulun, hayat geliyor!”

Evli, mutlu ve top gibi
hamileydi...
Tabii bu, o çıtır kız yüzünden
terk edilmeden önceydi...
Kalbi kırık Aylin umutsuzdu.
Ama gerçek aşkı Tarık’a bir
asansörde kavuştu.
Şimdi çılgınlar gibi âşık, ama
kafası pek karışık...
Yoksa bu Tarık gerçek
olamayacak kadar iyi mi? Hem
o fotoğraftaki kız da kimin
nesi?
Bu aşk kaçıp gider mi? Yoksa
sonsuza dek sürer mi?

Okuyan
Us’un
Türkçe’de
yayınladığı Maestra, Ejderha
Dövmeli Kız, Kayıp Kız ve
Trendeki Kız’ın tahtını sallıyor.
Çıkar çıkmaz hakları 33 ülkeye
satıldı! Yakında Hollywood’da!

Gerçek hesap bu… Söze gerek
var mı? “Kendi hikâyelerimizi
anlatalım, gerçekleri bizim gibi
yaşayanları da anlatmak lazım.”
“Gerçekten istediğim şeyleri
yapmak, gerçekten istediğim
yerde, gerçekten istediklerimle
zamanımı değerlendirmek. Tek
isteğim ve halihazırda yaptığım
şey bu.” Söze gerek var. Gerçek
hesap bu!

Kör Nişancı, masumiyetin
yok edilişine tüyler ürpertici,
trajikomik
bir
bakış.
Şampiyonların Kahvaltısı’ndan
aşina olduğumuz Midland
City’de yaşanan bir dizi felaketin
ortasında
-çifte
cinayet,
şömine raflarında ölümcül
oranda radyasyon, kayıp bir
kelle, nötron bombasıyla yok
edilen bir şehir- Rudy Waltz,
namı diğer Kör Nişancı, okuru
budalaca bir mutluluk arayışına
çıkarıyor.
Ömrü boyunca bir çocukluk
hatasının kefaretini ödemeye
çalışan
Rudy’ninki,
Kurt
Vonnegut’a özgü bir suç ve
ceza hikâyesi.

İlk kitabı “Ahh Kalbim”in
devamı niteliğindeki bu kitap
hem hayli romantik hem de bir
o kadar da komik.

Kör
Nişancı,
Handan
Balkara’nın yetkin çevirisiyle ilk
defa Türkçede.
Kara mizahı, hicivli dili ve eşsiz
hayal gücüyle 20. yüzyılın
en önemli yazarları arasında
yer alan Vonnegut, Time’ın
deyimiyle, “George Orwell, Dr.
Caligari ve Flash Gordon’ı tek
vücutta birleştiren bir yazar...
ahlaklı bir soytarı, deli bir
biliminsanı.”
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Gündüzleri sanat galerisinde
asistan, geceleri şehrin popüler
kulübünde eskort… İyi bir hayat
peşinde ve bunun için de
oyunu kuralına göre oynaması
gerektiğinin
farkında.
Giyinmeyi, konuşmayı, jet
set’in
inceliklerini,
erkek
dünyasında ilgi odağı olmayı
öğreniyor. Ancak bir gün
öyle bir şey oluyor ki, Judith
direksiyonunun
yönünü
değiştirmek zorunda kalıyor.
Ortaya çıkardığı sır, sanat
galerisinden
kovulmasına
neden olunca Judith’in gözü
korkutucu derecede kararıyor.

Nejat İşler’in kitabı ilginç dili
ile hem tartışıldı hem de çok
ilgi gördü. Can Yayınları’nın
yayınladığı kitaba göz atmakta
fayda var.

“ ne ar ada n e a ra f ta , re n k l e ri mi z h er t araf t a”

2016 İSTANB UL O NUR HA FTA S I’na
ÖZEL ÜRÜNL ER
ve
HEDİYELİKL ER, T İŞÖ RT , AKS ES U A R,
İÇ ÇA MAŞI RI, K O S TÜ M
gib i ürün ler b u la b ile ceğ i ni z
Türki ye’nin İ L K ve TEK
LGB T İ ma ğa za s ı . . .

online mağaza
www.limboconsept.com
facebook.com/limboconsept

twitter.com/LimboConsept

instagram.com/limboconsept

İstiklal Cad. Aznavur Pasajı No: 108/Alt Kat 11 Beyoğlu/İstanbul Tel: 0212 243 45 99
limbo@limboconsept.com www.limboconsept.com
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<SİNEMA

AYIN LGBT TEMALI FİLMİ & VİZYONDA BU AY
HAZIRLAYAN: MURAT RENAY
murat.renay@gzone.com.tr | twitter.com/muratrenay | instagram.com/muratrenay
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TRANSAMERICA
Sinemada trans rollerini genelde erkeklerin oynuyor olması tabusunu yıkan ve Tv dizisi Desperate
Housewives’taki rolünden sonra ana akıma uzak bir karaktere hayat veren Felicity Huffman’ın ağızları açık
bırakan performansıyla öne çıkan Transamerica; alışılagelenden farklı bir baba/anne oğul ilişkisi anlatıyor.
Muhafazakâr transseksüel Bree (bu ismin Desperate Housewives’taki başka bir karakterin adı oluşu manidar),
cinsiyet geçiş ameliyatına birkaç gün kala bir oğlu olduğunu öğrenir. Doktorunun bu konuyla yüzleşmesi
gerektiği zorlamasıyla mecburi bir yolculuğa çıkar ve oğluyla zaman geçirdikçe görüş ve düşüncelerinde
köklü değişiklikler meydana gelir. Yer yer keyifli ama daha çok duygusal deneyimler yaşatan yolculukları, farklı
kutuplar arasındaki uzlaşmaya dair hem duygulandıran hem de kahkaha attıran gözlemler içeriyor.
Transamerica; başta Amerika olmak üzere tüm gelişmiş ülkeleri trans meseleleri konusundaki iki yüzlülükleri
yüzünden keskin bir dille eleştiren bir film. Ancak bunu hep gülümseten bir şekilde yapıyor. Bazen de tokat
gibi yüzünüze çarpıyor. Ajistasyona kaçmadan eli yüzü düzgün bir trans filmi olan Transamerica bol ödüllü bir
komedi filmi olmaktan çok, ciddi konulara parmak basan alaycı bir manifesto.
2004 yapımı filmi Duncan Tucker yönetmiş. Bree’nin gönülçelen oğlu rolünde ise Kevin Zegers var.
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AMMAR 2: CİN İSTİLASI

BİN BAŞLI CANAVAR

SENDEN ÖNCE BEN

VİZYON TARİHİ: 17.06.2016
Ammar:
Cin
Tarikatı’nda
2009
yılında
Emniyet
tarafından bulunan bir kasetin
izlenmesiyle
kurgulanmıştı.
Ammar 2: Cin İstilası’nda ise
bu kaset, gazetecilik bölümü
okuyan bir grup genç Feride ve
Mustafa’nın şüpheli ölümünü
araştırmak üzere bir belgesel
hazırlamaya karar verirler.
Olaya karışmış gerçek kişilerle
görüşüp Fransa, Hollanda,
Belçika’ya
kadar
gidip
araştırmalarını tamamladıktan
sonra son olarak Sivas’ta
gerçek izlere ulaşırlar. Polisin
kapattığı dosyanın cinlerle
bağlantılı
olduğuna
kesin
olarak inanırlar ve dehşet
verici olayları tüm gerçekliği ile
kaydetmiş olurlar. Yönetmen
koltuğunda Özgür Bakar’ın
oturduğu filmin başrollerini
Özlem Polat, Cem Aksakal
ve Balamir Emren paylaşıyor.
Filmin senaryosunda ise Özgür
Bakar ve Alper Kıvılcım imzası
var.

VİZYON TARİHİ: 17.06.2016
Sigorta şirketi kocasının bakım
masraflarını karşılamayınca,
Sonia Bonet işleri kendi eline
alır. İnatçı bürokrasi ve ilgisiz
işçiler Sonia’yı bir kırılma
noktasına iter. Oğluyla birlikte
sisteme
karşı
mücadele
etmek için çalışır. Tek amacı
eşine gereken ilaçları elde
etmek olan kadının baş etmek
zorunda kaldığı sistem aslında
buzdağının yalnızca görünen
kısmıdır. Sonia çabaladıkça
daha büyük bir bataklığın içinde
olduğunu fark etmeye başlar.
Filmin yönetmen koltuğunda
Gecikme ve Yasak Bölge’den
tandığımız
Rodrigo
Pla
oturuyor, başrolde ise filmdeki
performansıyla
izleyicilerin
beğenisini toplayan Laura
Santullo yer alıyor. Filmin
kadrosunda Sebastian Aguirre
Boëda, Hugo Albores ve Nora
Huerta da bulunuyor.

VİZYON TARİHİ: 17.06.2016
Tekerlekli sandalyeye bağlı
olarak yaşamını sürdürmek
zorunda olan yarı felçli genç
adam, bakıcı olarak küçük
bir kasabada yetişmiş genç
kadını istihdam ettir. Bu genç
adam ve kadının bir araya
gelişi hayatlarını yeni bir yola
sürükleyecektir.
İlk
başta
birbirlerinden
hoşlanmayan
ikili farklılıklarının fazlalığından
yakınsa da zamanla hayatla
ilgili
bilmedikleri
şeyleri
birbirlerine
öğretmeye
başlarlar. Birbirlerine aşık olan
karakterleri şimdi daha da
zorlu bir sınav beklemektedir...
Jojo Moyes’in 2012 yılında
yazdığı romandan uyarlanan
aynı adlı filmin yönetmen
koltuğunda Amerikan dram
filmlerinin başarılı yönetmeni
Thea
Sharrock
oturuyor.
Kamera arkasında, yaratıcı
ekibin içerisinde Oscar adayı
görüntü
yönetmeni
Remi
Adefarasin, yapım tasarımcısı
Andrew McAlpine, editör John
Wilson ve kostüm tasarımcısı
Jill Taylor iş başında. Filmin
oyuncu kadrosunda Emilia
Clarke, Sam Claflin, Jenna
Coleman gibi isimler yer alıyor.

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Haziran 2016 | S24

KURTULUŞ GÜNÜ:
YENİ TEHDİT
VİZYON TARİHİ: 17.06.2016
Roland Emmerich imzalı 1996
yapımı Oscar Ödüllü Kurtuluş
Günü’nün 20 yıl ardından gelen
devam filminin yönetmenliğini
bir kez daha Emmerich
üstleniyor.
Filmin
oyuncu
kadrosunda Liam Hemsworth,
Charlotte
Gainsbourg,
Joey King gibi yeni isimler
bulunurken, Vivica A. Fox ve
Jeff Goldblum ilk filmdeki rolleri
için geri dönüyor. İlk filmin
başrollerinden Will Smith ise
filmde yer almıyor. Uzaylıların
dünyayı istila etmeye geldiği
bir temayı işleyen ilk film gibi
2. devam halkası da aradan
geçen 20 yılın ardından tekrar
dünyayı istila etmeye karar
veren uzaylı ırkını geri getiriyor.
Dünya bir kez daha yok oluşun
eşiğine gelmişken tanıdık ve
yeni kahramanlar bir kez daha
dünyayı kurtarmak için elele
veriyor.

MUNA
VİZYON TARİHİ: 24.06.2016
Henüz 6 yaşındaki Gazzeli
Muna ve ailesinin yaşadığı ev,
İsrail askerlerinin ani baskınına
uğrar. Gece baskını sırasında
mutfak dolabına saklanarak
askerlerden kurtulan Muna,
sabah
olduğunda
evde
yapayalnız olduğunu fark eder.
Sokaklarda dolaşarak ailesini
aramaya başlayan Muna’yı
Yeryüzü Doktorları ekibindeki
gönüllü doktorlarından biri olan
Ela bulur. Ela bu küçük kıza
yardım edip ailesini bulmaya
kararlıdır. Ela ile doktor
arkadaşları Ali ve Süleyman,
hem küçük kızın ailesini ararlar,
hem de yıkımdaki bir ülkenin
dramına
şahitlik
ederler...
Muna, Filistin sorununa el
atan ilk yerli film olma özelliği
de taşıyor. Yönetmenliğini
ilk filmiyle Madrid Film
Festivali’ne En İyi Yabancı Film
dalında aday olan, GZone’un
da
sinema
yazarlarından
Serdar Gözelekli’nin üstlendiği
yapımda
başrolleri
Leyla
Göksun, Turgay Aydın, Kaan
Çakır paylaşıyor.

ARINMA GECESİ:
SEÇİM YILI
VİZYON TARİHİ: 01.07.2016
Arınma Gecesi 3, yönetmenliğini
ve
senaristliğini
James
DeMonaco’nun
üstlendiği
serinn üçüncü filmi. Tüm
dünyada 200 milyon dolar gişe
hasılatı yaparak beklenmedik
bir başarı elde eden serinin
yeni filminde, Amerika’nın
Yeni Kurucuları tarafından her
yıl hayata geçirilen 12 saatlik
anarşinin dehşet verici yeni
bölümü gözler önüne seriliyor.
James
De
Monaco’nun
yönettiği filmin Frank Grillo,
Elizabeth Mitchell, Mykelti
Williamson gibi ünlü olmayan
bir oyuncu kadrosu mevcut.

MIDNIGHT SPECIAL

TARZAN EFSANESİ

VİZYON TARİHİ: 01.07.2016
Bir baba ve oğlu her şeyden ve
herkesten amansız bir kaçış
içerisindedir; zira baba oğlunun
bir takım doğaüstü güçlere
haiz
olduğunu
keşfeder…
Yönetmenliğini ve senaristliğini
Jeff Nichols’un üstlendiği filmin
kadrosunda Joel Edgerton,
Kirsten Dunst, Adam Driver,
Michael Shannon, Scott Haze
ve Paul Sparks yer alıyor.

VİZYON TARİHİ: 08.07.2016
Ormanlarda büyüyen Tarzan’ın
yeni macerası, Edgar Rice
Burroughs’un
zamansız
masalından
uyarlanıyor.
Filmin başrollerini Alexander
Skarsgård ve Margot Robbie
üstleniyor. Londra’da karısı
Jane ile birlikte yaşayan Tarzan
parlamentodaki bir görev için
Kongo’ya geri döner. Bilmediği
şey ise açgözlülük ve intikam
dolu bir planın içinde piyon
olduğudur…
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<ALIŞVERİŞ

MODA, BAKIM VE TEKNOLOJİ
HAZIRLAYAN: ERDEM ORAYLI
erdem.orayli@gzone.com.tr | twitter.com/erdemorayli | instagram.com/erdemorayli
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BURBERRY X BOWERS & WILKINS T7 GOLD EDITION
HOPARLOR VE SEYAHAT ÇANTASI
595£ / Bowers & Wilkins
Son yıllarda müzikle iç içe olmaya başlayan Burberry, geçtiğimiz haftalarda
Apple Music üzerinden bir kanal açmıştı. Şimdi ise Bowers & Wilkins işbirliği
ile mükemmel bir hoparlör ve seyahat çantasına imza atıyor. İsminden de
anlaşılacağı gibi altın rengin hoparlörün Burberry çantasının da iki farklı
mevcut. İç kısmı süet olan çanta seyahat çantası olarak da kullanılabiliyor.
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RAF SIMONS X ADIDAS
1,195,00 TL / Shopigo
Adidas’ın geçtiğimiz yıl
ünlü tasarımcılarla yaptığı
iş birliklerinden en göze
çarpanlarından biri olan
Raf Simons Stan Smith’ler
farklı renkleriyle bu sezon
da karşımıza çıkıyor. İçinde
bulunduğumuz dönemin ikonik
parçalarını düşünecek olursak,
büyük bir paydayı şüphesiz
ki Stan Smith sneakerlar
oluşturuyor. Hal böyleyken bir
de ünlü lüks moda tasarımcısı
Raf Simons dokunuşları
eklenince, sneakerlar ekstra bir
önem kazanıyor.

MARC JACOBS 3D
PEOPLE DENIM CEKET
312.00$ / Marc Jacobs
Fotoğrafçı J.R. Eyerman’in
1952 yılında Bwana Devil
filminin galasında ilk defa
3D gözlük takan insanları
fotoğrafladığı en ünlü
eserinden ilham alınarak
hazırlanmış olan bu denim
ceket yakından bakıldığında
üzerindeki baskıyı pek belli
etmiyor, fakat uzaklaştıkça
3D gözlüklü insanlar ortaya
çıkıyor. Eyerman’in eserinin
hiçbir zaman tarihten
silinemeyeceğini varsayarsak
ceket de gardrobunuzda tam
anlamıyla zamansız bir parça
olacak.
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DARPHIN SONIC
CLEANSING AND
MASSAGING
499,00 TL / Yetkili
Eczanelerde
1958 yılından bu yana
cilt bakımı ve güzelliğin
vazgeçilmezi haline gelen
Darphin’in temizleyici ve masaj
bakımı sağlayan bu cihazı
Darphin ürünleriyle birlikte
kullanıldığında, cildi çevre
kirliliği, kir ve makyajdan el ile
yıkamaya oranla daha nazik
ve derinlemesine temizliyor.
Temizleme sağlandıktan
sonra ise, masaj başlığıyla
gece veya gündüz kreminizi
sürdüğünüzde kreminiz hem
cildize daha iyi nüfus ediyor
hem de kan dolaşımınızı
hızlandırıyor.

H&M İPEKLİ POLO
T-SHIRT
69,99 TL / H&M
Konu H&M olunca bir
çoğumuzun aklında kalite
açısından soru işaretleri
beliriyor. Fakat markanın
Premium Quality seriisi bu
önyargıları alaşağı eder
nitelikte. Örneğin bu t-shirt
%30 ipek oranına sahip
kaliteli trikodan üretilmiş.
Serinin diğer parçalarında
da yine ipekli ya da birinci
sınıf kotondan imal edilmiş
parçalar var. Özellikle sıcak
yaz gününde katılacağınız
toplantılarda kaliteden ödün
vermeyeceksiniz.

DOLCE & GABBANA
T-SHIRT VE BERMUDA
T-shirt: 1,275.00TL Bermuda:
1,995.00TL / BEYMEN
Yaz aylarının başlamasıyla
birlikte birçok mağazanın
vitrininde bu tür takımlara
rastlamaya başladık. Hala
bir çoğumuz için şort formal
olarak kombinlenecek bir
parça değilmiş gibi gelse de
aslında durum çok farklı. Hele
ki giyeceğiniz ürün Dolce
& Gabanna gibi ustaların
imzasını taşıyorsa her yerde
bir adım öne çıkacağınıza
eminim. Aynı zamanda bu
parçalardan bir tanesini
alıp farklı kıyafetlerle de
kullanabilirsiniz.

ZARA DENIM SPECIAL
COLLECTION
JUMPSUIT
229,95 TL / ZARA
Bildiğiniz üzere bu sezon
sadece ünlü tasarımcılar
değil, aynı zamanda ZARA
gibi fast fashion markaları da
tulum üretmeye başladı. Bu
güne kadar erkek giyiminde
pek karşılaşmadığımız
tulumlara alışınca bir
daha bırakamayacaksınız.
Çünkü hem formal hem de
informal durumlara uyum
sağlayabiliyorlar ve tek parça
oldukları için sizi kombinleme
derdinden kurtarıyorlar.
Dediğim gibi önümüzdeki
yıllarda herkesin gardrobunda
mutlaka bir jumpsuit
bulunacak.

MONT BLANC LEGEND
SPIRIT EDT 100ML

OUTCAST PEOPLE
KİMONO

257,00TL / SEVİL
Mont Blanc’ın Efsanelerden
esinlenerek yarattığı
parfümünün farklı bir yorumu
olan Legend Spirit, Karizmatik,
asil ve güçlü casual erkeği
temsil ediyor. Dolayısıyla
günlük bir parfüm. Üst
notalarında bergamot, pembe
biber ve greyfurt yer alırken
orta ve alt notalarında lavanta,
kakule, beyaz misk ve kaşmir
odun yer alıyor.

485,00TL / Shopi-go
OUTKAST PEOPLE şehir
hayatına yönelik kadın ve
erkek koleksiyonları tasarlayan
çağdaş ve enerjisi oldukça
yüksek olan bir marka.
Tasarım felsefesiyle modern
gardırobu yakın markaja
alıyor. Ruhuyla şehir stiline
iddialı bir yorum katıyor. Farklı
materyaller ve desenlerle
kimliğin çok yönlü yansımasını
hayata geçiriyor. Androjen
imajın kontrast halindeki
elementlerini işleyerek tarihi
ve kültürel çevre çerçevesinde
giyim kurallarını baştan
yazıyor. Müzik, sanat, tarih,
antropoloji ve kelimelerden
ilham alan marka yer altı
kültüründen besleniyor.
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<ONUR HAFTASI ÖZEL
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Bu yıl da onur yürüyüşüne katılmak, 20 - 26 Haziran tarihleri
arasında, tüm sokakları rengarenk boyamak için birden çok
sebebimiz var. Özellikle ülkemizde eşcinsel haklarını bir yana
bırakıp, temel insan haklarımız için yürüyoruz. Bir yıl boyunca
karşılaştığımız gerek nefret, gerekse töre cinayetleri ve şiddet
gibi her türlü acı karşısında bir arada olduğumuzu gösterip,
birbirimize sarılıyoruz. Aslında yürüyüş günü nasıl giyineceğiniz
tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış durumda. Fakat Moda
sektörünün yaklaşık yüzde 95’i eşcinsellerden oluştuğu için,
birçok markanın LGBTI hakları, onur yürüyüşleri gibi konularda
ekstra hassasiyetleri var ve hemen her yıl mutlaka bu döneme
özel koleksiyon çıkarabiliyorlar. Öncelikle bu yılki onur haftasına
özel koleksiyonlara bakalım, ardından ufak stil önerilerine göz
atalım.

HAZIRLAYAN: ERDEM ORAYLI
erdem.orayli@gzone.com.tr | twitter.com/erdemorayli | instagram.com/erdemorayli
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LEVI’S X HARVEY MILK FOUNDATION
PRIDE 2016
ABD’nin California eyaletinde cinsel kimliğini açıklayarak
belediye meclisine seçilen ilk eşcinsel politikacı olan
Harvey Milk 1978 yılında uğradığı suikast sonucu
hayatını kaybetmişti. Bununla birlikte Milk, San Francisco
başta olmak üzere tüm dünyada queer kültürünün
en önemli sembolü haline gelmiştir. Bu yıl ise en çok
göze çarpan Pride koleksiyonu Levi’s X Harvey Milk
Foundation Pride 2016 koleksiyonu oldu.
Satışından elde edilen gelirin belirli bir yüzdesi Harvey
Milk vakfına bağışlanacak olan koleksiyonda gökkuşağı
desenli Levi’s logosu, Harvey Milk armaları ve Milk’in
en bilinen sözü “Hope will never be silent.” baskısı
temel parçaları oluşturuyor. Sınırlı sayıda üretilen bu
koleksiyona Levi’s’ın online shopundan ulaşabilirsiniz.
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ADIDAS PRIDE PACK
Geçtiğimiz yıl ayağımızdan çıkaramadığımız ve muhtemelen bu
yıl da yeni varyasyonlarını ayağımızdan çıkaramayacağımız Stan
Smith’ler de pride haftası için renklenen sneakerlardan. Tabi
Adidas bu haftayı sadece Stan Smith modeliyle değil, gökkuşağı
renklerinin kullanıldığı Superstar sneakerlar, eşofmanlar, çantalar
ve şapkalarla kutluyor.
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CONVERSE RAINBOW COLLECTION
Kısa bir aradan sonra, bu yıl yeniden hayatımıza giren geçtiğimiz
yüzyılın en ikonik parçalarından olan Converse Chuck Taylor
All Star sneakerlar bu yıl pride haftasına özel bir koleksiyonla,
rengarenk bir biçimde karşımıza çıkıyor. Converse pride
koleksiyonu, dokuma görünümlü, üzerine gökkuşağı renkleri
sıçratılmış ve yıldız baskılı olmak üzere üç farklı biçimde karşımıza
çıkıyor. Sneakerların en göze çarpan kısmı ise şüphesiz ki
topuğundaki ‘ALL STAR’ yazısı ve tabanının gökkuşağı renklerinden
oluşması. Bunun yanı sıra koleksiyonda bir de üzerinde yine bir
gökkuşağı bayrağına basılmış ‘Thanks For Coming Out’ yazısı
bulunan bir de t-shirt var.
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NIKE ‘‘BE TRUE’’ COLLECTION
Nike ise rakiplerinden geri kalmayarak LGBT toplumunun inanç,
birliktelik ve kararlılığından ilham alarak BETRUE koleksiyonunu
tüketiciye sundu. Yine gökkuşağı renkleri ve bunun yanı sıra
üçgenlerden oluşan koleksiyonda Nike, Lunar Tempo, HyperRev ve
en çok dikkat çeken Air Max Zero ayakkabı modelleri ve gökkuşağı
baskılı T-shirt, sporcu atleti ve tayt gibi ürünlerle karşımıza çıkıyor.

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

POLİTİK MESAJ VEREN TİŞÖRTLER
Onur haftası her ne kadar eğlence ön planda olsa da bilindiği üzere hala birçok ülkede LGBT bireyler sayısız problemle
yüz yüze kalıyorlar. Dolayısıyla Onur Yürüyüşleri her yerde verilmiş hakları kutlama amaçlı değil, görmezden gelinen,
şiddete uğrayan, nefret suçlarına maruz kalan LGBT bireylerin seslerini duyurma fırsatı olarak görülüyor. Dolayısıyla
çeşitli pankart, duvar yazıları gibi söylemler ve dışavurumlarla karşılaşıyoruz. Tüm bunlara alternatif olarak, insan hakları
ve şiddete karşı ünlü sözlerin bulunduğu t-shirtler giyebilirsiniz. Ya da yine kendi T-shirtünüzü bastırabilirsiniz.
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TİE DYE T-SHİRTLERLE GÖKKUŞAĞINI VURGULAYIN
Tie dye, batik olarak da bilinen bir kumaş boyama biçimidir. Düz renk bir kumaş çeşitli
yerlerinden bağlanarak, renkli boyalara batırılır ve ortaya ebruli bir desen çıkar. Bu yöntemi
kumaş boyasıyla, çeşitli YouTube tutorialları izleyerek kendiniz de yapabilir, hatta pride
günü arkadaşlarınıza dağıtabilirsiniz.
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<SÖYLEŞİ

GİZLİ ANLARIN YOLCUSU (GAY)
KİTABINI YAZMAK İÇİN OKUR
KAYBETMEYİ DAHİ GÖZE ALMIŞTIM
Yazdığı kitaplar son 20 yılda en çok satanlar listesinin hep en üst sıralarında oldu. Romanlarındaki
sağlam kurgusu, yalın dili ve akıcı hikayelerden yola çıktığı kitapları çok okundu, çok sevildi.
Tüm sevilen kitaplarının yanı sıra, eşcinsel bir karakteri ana merkezine oturtan “Gizli Anların
Yolcusu (GAY)” kitabını yazınca bir kısım LGBT bireylerin tepkisini çekti ve 2012 yılında homofobik
isimlere verilen “Hormonlu Domates” ödülünü Melih Gökçek’le paylaştı.
Bu benzersiz ödülün 3.senesi şerefine(!) Ayşe Kulin’le edebiyat serüvenini, kitaplarını ve LGBT ile
ilgili olan düşüncelerini konuştuk.

RÖPORTAJ: MURAT RENAY
murat.renay@gzone.com.tr | twitter.com/muratrenay | instagram.com/muratrenay
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26 Ağustos 1941 doğumlu Ayşe Kulin, kaleme aldığı biyografik eserleri ve romanlarıyla çok okunan
yazarlardan biri olmuş ve birçok ödül kazanmıştır. Üslubundaki akıcılık ve yalınlıkla büyük övgü
alan yazarın öykü ve kitapları senaryolaştırılıp beyazperdeye aktarılmıştır.
Arnavutköy Amerikan Kız Koleji Edebiyat bölümünü bitiren Kulin, çeşitli gazete ve dergilerde
editör ve muhabir olarak çalışmıştır. Ayşe Kulin ayrıca uzun yıllar televizyon, reklam ve sinema
filmlerinde sahne yapımcısı, sanat yönetmeni ve senarist olarak görev yapmıştır.

AYŞE KULİN’İN ÖNEMLİ ESERLERİ
Adı: Aylin, (biyografik roman), 1997
Geniş Zamanlar, (öykü), 1998.
Foto Sabah Resimleri, (öykü), 1998.
Sevdalinka, (roman), 1999.
Füreya, (biyografik roman), 2000.
Köprü, (roman), 2001.
Nefes Nefese, (roman), 2002.
Gece Sesleri, (roman), 2004.
Bir Gün, (roman), 2005.
Veda (roman), 2008.
Türkan, (biyografik roman), 2009.
Hayat - Dürbünümde Kırk Sene (1941-1964), (biyografik roman), 2011.
Hüzün - Dürbünümde Kırk Sene (1964-1983), (biyografik roman), 2011.
Gizli Anların Yolcusu, (roman), 2011.
Bora’nın Kitabı, (roman), 2012.
Hayal, (biyografik roman), 2014.
Handan, (roman), 2014.
Tutsak Güneş (roman), 2015.
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Sizi büyük kitleler
“Adı:Aylin”le tanıdı. Bildiğimiz
kadarıyla da “Bir Tatlı
Huzur”u saymazsak ilk
büyük romanınız “Adı:Aylin”.
Önceden öyküleriniz olsa
da bu kitap yayınlandığında
56 yaşındaydınız. Mutlaka
zamanı geldiği için olmuştur
ama neden roman yazarı
olarak çıkmak için bu kadar
beklediniz?
Çünkü hiçbir yayıncı, yirmi
beş yıl boyunca yazdıklarımı
okumayı veya yayınlamayı
kabul etmedi.
Ayşe Kulin Türkiye edebiyatı
için önemli bir isim olmasının
yanı sıra çok önemli bir “best
seller” yazarı. Bu tanımlama
sizi rahatsız ediyor mu? “Best
seller”ı “edebiyat”tan farklı
bir yere koyuyor musunuz?
Ben koymuyorum da, edebiyat
çevresi koyuyor. Yayıncılarım
kitaplarımın satışı için hiçbir
zaman abartılmış bir reklam
kampanyası yapmadılar,
yayın dünyasında asla bir
yakinim olmadı, okurlarımı
beni okumaları için tehdit
de etmedim. Kısacası çok
satmamda belirgin bir katkım
olmadı. Bu acı gerçekle
yaşamaya alıştım, bir teselli
mükafatı da var, iyi para
kazandırıyor!
“Adı:Aylin”, “Füreya” ve
“Türkan” gibi biyografik
romanlarınızdan ayrı bir
haz aldığınızı düşünüyoruz.
Yanılıyor muyuz? ve neden?
Bu üç kitabın bende yeri
ayrıdır ama biyografi oldukları
için değil. AYLİN beni üne
kavuşturduğu, FÜREYA
romanda ustalığımı kanıtladığı,
TÜRKAN ise, muhteşem ve
olağanüstü bir kadını, gerçek
bir hümanisti okurlarıma
tanıttığından dolayı benim için
özeldirler.
Romanlarınız bir hayli
sinematografik ögeler
barındırdığından pek çok kez

TV dizisi olarak da karşımıza
çıktı. Yapılan uyarlamalardan
memnun musunuz?
Hiç değilim. Bundan böyle
romanlarımı ancak sinema
filmi olacaklarsa vermeyi
düşünürüm.
Yazar olarak nerelerden
hangi ilham kaynaklarından
besleniyorsunuz? Genelde
romanlarınızı biyografi ya
da toplumsal konulardan
kurgulanan romanlar olarak
görüyoruz…
İçinde yaşadığım toplumdan
besleniyorum. Bosna’da
geçen SEVDALİNKA’da
bile İstanbul var. Kendimi
ülkemden ve şartlarından
soyutlayamıyorum.
Eşcinsel karakterlerin olduğu
“Gizli Anların Yolcusu”
romanını yazmak için nereden
ilham aldınız? Bazı kesimler
bu romanın “ısmarlama”
ya da “pazarlama hamlesi”
olduğunu iddia ettiler ya da
sizi bir erkek eşcinselle ilgili
roman yazmak için doğru
isim olmadığınız konusunda
eleştirdiler. Bu konu hakkında
ne düşünüyorsunuz?
Ismarlama mı? Yayıncımın
beni vazgeçirme çabasını bir
bilseniz! Tek bir ısmarlama
çalışmam var, o da Türkan
Saylan’ın okutmaya çabaladığı,
kırsalın yoksul kızları ile
ilgili kitaptır. Kitabın adını
KARDELEN koymuştum, isim
projeye yapıştı kaldı.Kitabın
geliri de sattıkça hâlâ bana
değil, o projeye gider.
Pazarlama hamlesine gelince;
ben söz konusu kitabı yazmak
için okur kaybetmeyi dahi
göze almıştım. Çünkü o
günlerde eşcinseller, ünlü ve
zengin olmadıkça hırpalanıyor,
hakarete uğruyor hatta
öldürülüyorlardı. Aynı cinsten
iki insan arasında da derin
bir aşk yaşanabileceğine
işaret etmek için yazmıştım.
Sonrasında gelen eleştirilere
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kafa tutmak için, hiç hesapta
yokken, BORA’NIN KİTABI’nı
da yazdım. Meydan okumayı
severim.
2012 yılında Lambda
İstanbul LGBTT Dayanışma
Derneği’nin homofobi ve
transfobiye dikkat çekmek
için dağıttığı “Hormonlu
Domates” ödüllerinde -tam
ünvan ve açıklama olarak
söylüyorum,mazur görün“Gizli Anların Yolcusu
kitabıyla eşcinsellerin
dünyasını homofobik ve
bilgisizce yansıttığınız için”
bir ödüle(!) layık görüldünüz.
Geçmiş yıllarda Onur
Yürüyüşü’nde de yürüyen
biri olarak bu konuda ne
düşünüyorsunuz? Kırıldınız
ya da üzüldünüz mü?
Öncelikle şaşırdım. Oysa
şaşırmamam gerekirdi, bizim
milletçe okuduğumuzu yanlış
anladığımızı biliyordum. Bu
romanda eşcinsellere ait
olumsuz tek bir satır yoktu
ayrıca. Beni asıl inciten,
bu ödülü Melih Gökçek’le
paylaşmak oldu. Değer
yargıları tamamen zıt biriyle
aynı kefeye konmak elbette
hoşuma gitmedi.
“Gizli Anların Yolcusu”
romanına gösterilen LGBT
reaksiyonunun temeli aslında
bu kitapla ilgili yaptığınız
bir röportajda “iki erkeğin
sevişmesini pornografik
buluyorum bu yüzden
romanda yer vermedim”
sözleriydi. Halen aynı
düşüncede misiniz?
İki insanın tutkuyla sevişmesi,
bence son derece estetiktir.
Böyle bir şey söylediğimi
hatırlamıyorum. Belki üstüme
çok gelindi neden bir sevişme
sahnesi yazmadınız diye de,
ben de cevaben “pornografi
değil roman yazıyorum”
demişimdir. Tutun ki dedim,
bu beni homofobik mi yapar?
Yapsa yapsa, muhafazakar
yapar ki o bile bana çok aykırı

düşer. Ama Homofobi ciddi bir
insanlık suçudur, bu sıfatı hak
etmedim!
“Bora’nın Kitabı” LGBT
tarafında “Gizli Anların
Yolcusu”ndan daha gerçekçi
bulundu ve daha çok sevildi.
Bu konudaki fikirleriniz nedir,
iki kitabı karşılaştırırsanız,
birinci kitaptan diğerine sizce
ne değişti?
LGBT hiç bir kötü niyet
olmadığını anlamış, verdikleri
ödüle üzülmüş olabilirler mi?
Kendi hesabıma, BORA’NIN
KİTABI çok sert bir kitaptı.
Ülkedeki tüm çarpıklıkların
üzerindeki örtüyü cesaretle
çekiyordu. GİZLİ ANLARIN
YOLCUSU ise çok yönlüydü.
Karı-koca/ baba-kız/ ana-kız/
eş-metres ilişkileri, yetmezmiş
gibi bir de tutkulu,duyarlı bir
eşcinsel ilişki! Ben ilk kitabı
kesinlikle daha çok severim.
Çok sağlam bir kurgusu vardır.
Bu iki eşcinsel içerikli
kitaptan sonra
okuyucularınızdan ve
toplumun diğer kesimlerinden
olumlu/olumsuz ne gibi
tepkiler aldınız? Gelen
tepkilerden en çok hangilerine
şaşırdınız?
Yaşlı teyzeleri, yani ben yaştaki
okurları kaybedeceğimi
sanmıştım. Özellikle onlar,
kitaba bayıldılar. Erkeklerden
daha çok tepki gördüm ve
bir kere daha anladım ki,
kadınlar gerçeği göğüslemeye
hazırken, bizim ülkenin
erkekleri gerçeğin karşısında
deve kuşları gibi kafayı kuma
gömmeyi tercih ediyorlar.
Türkiye’de son dönemde
gittikçe kısıtlanan yaşam
özgürlükleri ve LGBTİ hakları
konusundaki düşünceleriniz
nedir? Bu karanlık dönemi
aşmak için bireylere sizce
hangi görevler düşüyor?
Ülkemizde bireyler kendilerine
düşen uyarı görevlerini
yerine getirmeye korkar oldu.

Çünkü en ufak bir tepkide
öylesine şiddet görüyorlar ki,
dayaktan hapise, hatta kaza
kurşunuyla ölüme kadar, koca
bir yelpazede seç seç beğen.
Herkes sindi.
LGBT yürüşlerinde ne fenalık
vardı da artık yapılamaz hale
geliyor? Rengarenk bir kortej,
müzik ve dans eşliğinde
Taksim’den Tünel’e yürürdü.
Biz de çağdaş dünyaya
onlardan farkımız olmadığına
dair bir selam yollamış
olurduk. Benim korkum,
demokrasilerde bir rahatlama
ortamı yaratan bu tür
yürüyüşlerin yasaklanmasıyla
birikecek negatif enerjinin,
patlama noktasına gelmesi.
Dilerim hiç bir zaman olmaz
ama unutmayalım ki, bu bir
fizik kuralıdır.

KADINLAR GERÇEĞİ
GÖĞÜSLEMEYE HAZIRKEN,
BİZİM ÜLKENİN ERKEKLERİ
GERÇEĞİN KARŞISINDA
DEVE KUŞLARI GİBİ KAFAYI
KUMA GÖMMEYİ TERCİH
EDİYORLAR
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HAZIRLAYAN: ZİAN ZİANGİL
zian.ziangil@gzone.com.tr | twitter.com/ziangil
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H

aziran ayı
ile birlikte
yaz yüzünü
iyiden iyiye
göstermeye
başladı.
Güneşin ve aydınlık günlerin
üzerimizdeki olumlu etkisi,
yoğun çalışılan kış aylarının
sona ermesi, tatil hayalleri
ve pek tabii içimizde kıpır
kıpır eden aşk kelebekleri...
Korkmayın, bu yazıda aşk
doktoru sıkıcılığında ciciş
ciciş cümlelerle Cosmogirl
tavsiyeleri vermeyeceğiz.
Sevgili, koli, date, flört
(adına ne derseniz deyin)
arayışlarında uzunca bir
zamandır yalnız bir noktaya
odaklanıyoruz: Hornet, Grindr
veya Tinder gibi uygulamalar.
Faydacı bir yaklaşımla işe
yaradığını söylemek mümkün
olsa da, sanal aşklardan
şikayet edenlerin sayısı da
azımsanmayacak kadar fazla.
Bu nedenle internet üzerinden
yaz hayallerimize ulaşırken
hüsrana uğramamak için
neler yapmalıyız ve tatilimizi
renklendiren kolilerimizi daha
kolay ağımıza düşürmek için
nasıl davranmalıyız hepsi bu
yazıda!

HER ZAMAN
DİKKAT ÇEKİN!

Bütün bir kışı spor salonlarında
boşuna mı harcadık ayol! Fazla
kilolarımızdan kurtulduk, kızlar
göbüşlerini eritti, erkekler
six packlerini bile çıkarttı.
(Heraldeğğ!) Ama maalesef
bununla bitmiyor. Dikkat
çekmek öyle kolay değil.
Yaz boyunca plajlarda, tatil
köylerinde, havuz başlarında
göz hapsine aldığınız mantileri
kolayca etkilemenin yolu
iyi mayo/bikini seçmekten
geçer. Yıllarca kullandığınız
için artık rengi solan, ağzı
yüzü kaymış mayolar kötü
bir izlenim yaratacaktır. Kışın
spor salonlarında, lazer

epilasyonlarda, masajlarda
geçirdiğiniz sürelerin hakkını
vermek için bütçenize göre iyi
görünmenizi sağlayacak diğer
tatil alışverişlerini de yapmanız
şart. Böylece nerede olursanız
olun ilk bakışta dikkat çekerek
yaz aşkını bulmanız daha
kolay olacaktır.

SOSYALLEŞİN

Nerede ve ne şekilde tatil
yaptığınızın hiçbir önemi yok.
Yurtiçinde veya yurtdışında,
yazlık evinizde veya otelde,
kalabalık bir tatil beldesi veya
sakin bir koyda... Nerede
olursanız olun çevrenizi
araştırın ve sosyalleşin. Bir
pansiyonda kalıyorsanız her
gün en yakınınızdaki plaja
giderek şansınızı azaltmayın.
Etrafı keşfe çıkın ve her
gününüzü başka bir yerde
geçirin. Tatil köyündeyseniz
etkinlikleri küçümsemeyin,
katılımcı olun. Kolinin
nereden geleceği belli olmaz!
Bulunduğunuz yerdeki
özel partileri, konserleri,
festivalleri araştırın. Bu tarz
yerlerde birileriyle tanışmak
hem heyecanlı hem de
yenilikçi olacaktır. Hornet’i
açıp yakında kimler var diye
bakmaktan sıkılmadık mı?
Buyrun size heyecan. Bu
şekilde bir tanışmanın, sıradan
kolileşmelerin yanında aşk
hayatınıza da damgasını
vurma ihtimali inanın çok
yüksek.

GEY/GEY DOSTU
KULÜPLERİ
KEŞFEDİN

Koli bulmada her zaman
ikinci tercihimiz olan gey
kulüpleri tatilimizde de göz
ardı etmemeliyiz. Yurtdışı
tatillerinde epey haşır neşir
olabileceğiniz gey kulüpler,
fazla bilinmemesine rağmen
Türkiye’deki birçok tatil
beldesinde veya en azından
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yakınlarında da mevcut.
İnternette yapacağınız küçük
bir araştırma ile yakınınızdaki
gey veya gey dostu kulüpleri
keşfedebilirsiniz. Böylece
akşamları eğlenmeye
çıktığınızda eve dönerken
(kışın da yaptığınız gibi :P)
yalnız kalmazsınız. Ayrıca
emin olun en kötü gey kulüp
bile bazı büyük homofobik
kulüplerden daha eğlencelidir.

GEY PLAJLARINI
KEŞFEDİN

Özellikle yurtdışı tatillerine
gidecek olanlar için gey plajları
bulunmaz bir nimet. Örneğin
yakınlığı nedeniyle ilk akla
gelen Mykonos ve Santorini
gibi Yunan adalarındaki gey
plajlarında, yaz boyunca
çok ünlü djler performans
sergiliyor. Günlerce süren
çılgın partilerde koli bulamama
ihtimaliniz zaten yok gibi
bir şey. Ülkemizden ve
dünyadan birçok ünlüyü
de söz konusu plajlarda
görme ihtimaliniz olduğunu
hatırlatarak “celebrity crush”
sevenler için de iyi bir seçenek
olduğunu söylemeden
geçmeyelim:) Ülkemizde ise
resmi olarak gey plajı şeklinde
adlandırılmasa da Bodrum ve
Kuşadası gibi tatil beldelerinin
yakınında bulunan ve lgbti
bireylerin sıkça uğradığı
bazı plajlar mevcut. Yani
internette yapacağınız küçük
bir araştırma ile bu yerleri
keşfederek Yunan adaları
keyfini güzide memleketimizde
de yaşayabilirsiniz.

KENDİ PARTİNİZİ
VERİN

Kendi yazlık evine sahip
olanlar, emekli yazlık
komşularınızla okey
oynayarak yaz boyunca
libidonuzu boşa harcamaktan
derhal vazgeçmeli ve
kendi partinizi organize

etmelisiniz. Vereceğiniz
partinin tarihini önceden
belirleyerek sosyal medya
üzerinden arkadaşlarınızı
haberdar ederseniz, katılım
daha yüksek olacaktır.
Arkadaşlarınızın sizin henüz
tanımadığınız bazı arkadaşları
olduğunu ve o insanların
muhtemel koli adaylarınız
olduğunu sakın unutmayın.
Benzer şekilde arkadaş
grubunuzla çıkacağınız
tatillerde yazlık ev kiralamak
da sosyalleşmenizde faydalı
olacaktır. Örneğin, Instagram
paylaşımlarınızı gören o çok
beğendiğiniz ama bir türlü
görüşemediğiniz “crush”ınız
yanınıza gelip tatilinizi
paylaşmak için can atabilir.
Hay hay, buyursun gelsin:)

YALNIZ GEZİN

Kızım şimdi şurda bir şey
konuşurken ne mana
diyebilirsiniz ama öyle değil.
Her yere komün halinde
arkadaş grubuyla giderseniz
dikkat çekme olasılığınız azalır.
Hele bir de yanınızda fazla
hoşlanmadığınız ve size rakip
olabilecek bir arkadaşınız
varsa but madilik! O nedenle
yalnız gezmekten korkmayın.
Alın başınızı akşamüstü
sahilde bir yürüyüş yapın.
Kolinin nerden geleceği
belli olmaz demiş miydim?
Her zaman arkadaşlarınızla
gittiğiniz o plaja bir sefer de
yalnız gidin. Kah kitap okurken,
kah barda kokteylinizi içerken
gözlüklerinizin ardından etrafı
kesmeyi unutmayın. Yalnız
bir avmış gibi rol yapın, ava
giden avlanır deyişini boşa
çıkarmayın!

ESKİ DOSTUNUZ
HORNET/GRINDR/
TINDER

GÜLÜMSEYİN

Bulunduğunuz herhangi bir
ortamda ilginizi çeken biri
olduğunda gülümsemeyi
unutmayın. Böylece sıcak kanlı
bir izlenim vereceğinizden
hedefinizin size yaklaşması
daha kolay olacaktır.
Sizinle gerçekten ilgilenip
ilgilenmediğini anlamak için
çaktırmadan beden dilini
okumanızda da yarar var.
Gey dostu mekanlarda işiniz
daha kolay olabilir ama
aksi durumlarda homofobik
davranışlarla karşılaşmamak
için beden dili analizi yapmanız
çok önemli. Her şey olumlu ise
artık bir diyalog başlatmaktan
asla çekinmeyin. Yanlışlıkla
çarpıp, gözlerinin içine
bakarak gülümsemek ve özür
dilemek güzel bir başlangıç
olacaktır;) Sizinle gerçekten
ilgileniyorsa eğlenceli bir
sohbet başlayacak ve yüz
yüze gerçekleşen bu tanışma
bambaşka bir heyecan
yaşamanızı sağlayacaktır.

Tatilde en kolay ve en
etkili koli bulma yolunun
tanışma uygulamalarından
başka bir şey olmasını
zaten beklemiyoruz. Kolay
olarak nitelendirsek bile
çok beğendiğimiz bazı kibir
abideleri mesajlarımıza cevap
vermediğinde yaşadığımız
sinir harbini asla göz ardı
edemeyiz. Bu nedenle
profillerinizi oluştururken
geçen sayımızda bahsettiğimiz
Hornet klişelerinden uzak
durmanızda fayda var.
Özellikle giderek yaygınlaşan
hashtagler dilden dile dalga
konusu olmuş durumda.
#saglamtipler #nofem #nofat
#str8acting gibi hashtagleri
yazanlar smse bile kalmadan
eleniyormuş diyollaa. Dikkat
etmeniz gereken diğer bir
nokta ise profil fotoğrafları. Zırt
pırt çektiğiniz selfieleri hemen
profilinize yapıştırmaktan
vazgeçin. Size Photoshop’ın
dibine vurun demiyoruz elbette
ama azıcık rengiyle falan da
oynayın yani. Tatilinizin ne
kadar eğlenceli geçtiğine dair
küçük anektodları yansıtan
fotoğrafların epey etkili
olacağını da unutmamalısınız.
Hepinize bütün bir kışın
stresini atacağınız bol kolili
tatiller dileriz!
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AHLAK VİCDANLA İLGİLİDİR, KİMSENİN
CİNSELLİĞİ AHLAK OLAMAZ!
Türk Sineması’nda yer aldığı filmlerde her zaman başrolde değil belki ama oynadığı her rolde göz dolduran, rollerinin hakkını veren çok
önemli bir karakter oyuncusu Derya Alabora.
Şu an televizyonda İstanbul Sokakları dizisinde izlediğimiz Derya Alabora,“Masumiyet”teki pavyon şarkıcısı Uğur’u da , Şaşıfelek
Çıkmazı’ndaki Aysel’i de, son filmi “Naciye”de bir katili canlandırırken de fazlasıyla sahici ve güçlü bir oyuncu.
Derya Alabora’yla oyunculuk kariyerini ve özgürlükleri konuştuk.

RÖPORTAJ: MURAT RENAY
murat.renay@gzone.com.tr | twitter.com/muratrenay | instagram.com/muratrenay
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19 Ağustos 1959 doğumlu sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Derya Alabora, opera sanatçısı Nazım
Harupçu ile ilkokul öğretmeni Türkan Harupçu’nun tek çocuğu olarak İstanbul’da dünyaya geldi. “Alabora”
soyadını “ikinci annem” diye adlandırdığı teyzesinin soyadından almıştır.
Mezuniyetinin ardından bir yıl Bursa Devlet Tiyatrosu’nda çalıştı. Devlet Tiyatroları’ndan istifa ettikten
sonra ise, çeşitli özel tiyatro gruplarının oyunlarında yer aldı. Bir süre Ali Poyrazoğlu ile çalıştıktan
sonra, Özdemir Çiftçioğlu ile birlikte Tiyatro Grup’u kurdu. 5. Sokak Tiyatrosu, DOT ve garajistanbul’un
oyunlarında oynadı.
Derya Alabora’nın sinemada en çok ödül aldığı ve en çok bilinen rolü, Zeki Demirkubuz’un Türk
sinemasının en iyi filmlerinden biri sayılan ikinci filmi Masumiyet’teki pavyon şarkıcısı ve fahişe Uğur’dur.
Oyuncu bu rolüyle, Antalya Altın Portakal Film Festivali, Adana Altın Koza Film Festivali ve SİYAD En İyi
Kadın Oyuncu ödüllerinin de aralarında bulunduğu pek çok ödül almıştır.
En son 2015 tarihli “Naciye” isimli gerilim filminde bir katili canlandıran Alabora, 2010 tarihli “Die
Fremde” (Ayrılık) filmiyle Hollywood’da dikkatleri üzerine çekmiştir.
Derya Alabora, 1983 yılından beri oyuncu Uğur Yücel’le evlidir.

ÖNEMLİ DERYA ALABORA FİLMLERİ & DİZİLERİ
Bir Kırık Bebek (Yön. Nisan Akman, 1987)
Dönersen Islık Çal (Yön. Orhan Oğuz, 1993)
İz (Yön. Yeşim Ustaoğlu, 1994)
Yengeç Sepeti (Yön. Yavuz Özkan, 1995)
80. Adım (Yön. Tomris Giritlioğlu, 1996) - Aslı
Şaşıfelek Çıkmazı (Yön. Mahinur Ergun 1996-1998, Çağan Irmak 2001) (TV)
Masumiyet (Yön. Zeki Demirkubuz, 1997) - Uğur
Bana Old and Wise’ı Çal (Yön. Çağan Irmak, 1998) - Eda
Salkım Hanımın Taneleri (Yön. Tomris Giritlioğlu, 1999) - Nimet
Renkli Dünyalar (Yön. Ünal Küpeli, 1999) (TV)
Adem’in Trenleri (Yön. Barış Pirhasan, 2007) - Şükran
Pandora’nın Kutusu (Yön. Yeşim Ustaoğlu, 2008) - Nesrin
Karanlıktakiler (Yön:Çağan Irmak- 2009) - Umay
Ayrılık-Die Fremde (2010)
Çıplak Gerçek (2012) - TV
A Most Wanted Man (İnsan Avı) - (Yön. Anton Corbijn, 2014) - Leyla Oktay
Deliha (2014) - Aysel
Hayal, (biyografik roman), 2014.
Handan, (roman), 2014.
Tutsak Güneş (roman), 2015.
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Derya Alabora ismi Türk
Sineması’nda özellikle
karakter oyunculuğu
konusunda çok önemli bir
isim bizler için. Başrollerde
de yer aldınız ancak “illa
başrol oynamalıyım” gibi
ihtiraslarınızın olmadığını,
canlandırdığınız rolü en iyi
şekilde oynamanın sizin için
çok daha önemli olduğunu
görüyoruz. Bu konudaki
düşünceleriniz nedir?
Önemli olan iyi yazılmış
karakterleri oynamaktır. Bir
senaryonun sizin üstünüze
yazılması tabii ki önemli ama
uzun rol güzel rol demek
değildir. Akılda kalıcı, derinlikli
karakterler oyuncuyu da
seyirciyi de heyecanlandırır.
Bir film de üç dakika
gözükürsünüz ama seyircinin
aklında bir tek o kalır.
Televizyonda muhtemelen
ticari koşullar yüzünden
oynadığınız son birkaç
dizi haricinde sizi çok sık
sinemada izleyemiyoruz.
Bunun nedeni nedir? İyi
roller mi gelmiyor? Teklifleri
değerlendirirken neleri göz
önünde bulundurursunuz?
Benim yapmak istediğim
filmler var ama ne yazık ki
bunlar sinema seyircisinin
çok uzağında kalıyor. Hayat
çok acımasız bazı insanlar
için. İktidar denilen olgu bence
hayatın en büyük gerçeği,
herkes onun peşinde. Kadınları
eziyorlar, çocuklar öldürülüyor,
ben bunları anlatmak
istiyorum. Böyle filmlerde
oynamak istiyorum. Ne yazık
ki, seyircinin seveceği filmler
bunlar olmuyor. Seyirci fazla
zorlanmadan eğlenmek için,
belki de dertlerini unutmak için
sinemaya gidiyor. Oysa ben
de derdi olan filmler yapmak
istiyorum. Durum böyle olunca
yaptığım film sayısı daha az
oluyor. Senaryo ve yönetmen
önemli. İyi yönetmen her
zaman sizi daha büyük
başarıya taşır.

Muhtemelen çoğu insan
sizi “Masumiyet”teki fahişe
Uğur rolüyle hatırlıyor. Bu
filmin ve bu rolün sizin için
önemi nedir? Sizce de en iyi
performansınız bu karakter
midir?
“Masumiyet” benim en önemli
filmlerimden. Hatta Türk
sinemasının en iyi 10 filmi
içindedir her zaman. Bizde
hikaye genel olarak karakterler
üzerinden anlatılmaz.
Masumiyet’in gücü derinlikli
karakterlerinin olmasıydı.
Seyirci o zaman, hikayeye
daha çok inanıyor, daha çok
karakterleri seviyor. İyi yazılmış
bir karakter oyuncuya da
başarı getirir.
Canlandırdığınız roller
arasında sizi en çok zorlayan
ve en çok üzerinize giymekten
keyif aldığınız karakter
hangisiydi?
Aslında tüm roller ilk başta
zordur. Çünkü bilmediğiniz
bir insanı canlandırıyorsunuz.
Onun bedenine girmek her
zaman zorlayıcıdır. Genellikle
sevdiğim rolleri kabul ettiğim
için hepsinden keyif alıyorum.
Ama Şaşıfelek Çıkmazı diye
bir dizi yapmıştık ve oradaki
Aysel’i çok sevmiştim. Tabii ki
Masumiyet’teki Uğur’u da. Bir
dizi daha var: Çıplak Gerçek.
Oradaki rolü de çok severek
oynamıştım. Kızı öldürülen bir
kadındı.
Üzerinden neredeyse 20 yıl
geçmiş olsa da Şaşıfelek
Çıkmazı’nın hayranları
halen sizi oradan da
hatırlıyor. Neredeyse bütün
oyuncularının yıldız olduğu
bir iş oldu Şaşıfelek Çıkmazı.
Nasıl bir hissiyatla o dizide
yer almıştınız?
Şaşıfelek Çıkmazı en sevdiğim
işlerimden biri. Mahinur
karakterleri çok iyi yazmıştı.
Çekerken çok eğleniyorduk.
Çektiğimiz yer Üsküdar’da bir
vakıf eviydi. Şahane bir bahçe
ve çok iyi anlaşan bir ekip
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vardı. Gerçekte de orda yaşıyor
gibiydik
Türkiye, son dönemde fikir
özgürlüklerinin git gide
kısıtlandığı bir ülke haline
geliyor. Sizin kadar değerli
başka bir oyuncu olan Füsun
Demirel’in oynamak istediği
rolden bahsetmesi bile
birçok projeden veto yemesi
ve olumsuz tepki almasına
sebep oldu. Bu konudaki
düşünceleriniz nedir? Nasıl
özgürlüğümüze yeniden
kavuşacağız sizce? Tünelin
ucunda ışık var mı?
Bilemiyorum. Bence hiç
bir zaman özgür olmadık
biz. Daha önce de özgür
değildik, darbeler yaşadık, hep
yasaklı olduk. Ben artık çok
yoruldum uğraşmaktan ve
endişelenmekten. Sonumuz iyi
olsun ne diyeyim.

Naciye karakterini ben çok
sevdim. Çünkü ilk defa bir katili
oynayacaktım, bunun heyecan
verici olduğunu düşünüyorum.
Zaten her zaman
uçlardaki karakterler beni
heyecanlandırır. Oyunculuğun
en güzel tarafı karakterin
bakış açısıyla hayata bakmak.
Tatmadığınız duyguların
içine girmek. Bir katilin
duygularıyla hayata bakmak
benim için çok uzak ve
yabancı, hiçbir zaman insanları
öldürmekten keyif alacağımı
düşünmüyorum ama bir katilin
neler hissettiğini bulmak o
duygunun içine girip sonra
kendi bedeninde uyanmak çok
rahatlatıcı. Naciye aslında evini
korumaya çalışan bir kadın.
Kiracılar gelip gittikçe alanına
girdikler için onları öldürüyor:)

HİÇ BİR ZAMAN ÖZGÜR
OLMADIK Kİ BİZ!
Yeşim Ustaoğlu hariç film
çektiğiniz hiçbir yönetmenle
ikinci kez çalışmadığınıza
dikkat ettik. Bu bilinçli bir
tercih midir? Sizce neden
olabilir?
Hayır bilinçli bir tercih değil.
Bizde galiba işler biraz farklı
yürüyor. Dünyanın her yerinde,
yönetmenlerin oyuncuları
vardır. Tabii ki her filmde değil
ama bir sürü filmde birlikte
çalışırlar. Ben Tomris Giritlioğlu
ve Yeşim Ustaoğlu’nun dışında
kimseden ikinci kez teklif
almadım.
Son filminiz “Naciye”de
Türk Sineması’nda özellikle
kadın başrol oyuncularının
oynamayı çok tercih etmediği
sert bir rolle karşımıza
çıktınız. Bizce bu tekinsiz
karakter rolüne çok da
yakıştınız. “Naciye”nin nesini
sevdiniz? Neden oynamak
istediniz?

Türkiye’deki LGBTİ
özgürlüklerinin son yıllardaki
durumu hakkındaki
düşünceleriniz nedir?
Sizi 26 Haziran’daki Onur
Yürüyüşü’müzde görme
ihtimalimiz var mı?
Her zaman insanların
cinselliklerini özgürce
yaşamalarından yana oldum.
Bana göre ahlakçılık bir şeyleri
örtmek için kullanılıyor. Ahlak
vicdanla ilgilidir, kimsenin
cinselliği ahlak olamaz. Ne
yazık ki yıllardır insanları
bunlarla damgaladılar. Bu
bakış açısı bence zor değişir.
Ama ileri toplumlarda sanat
eserlerine, filmlere, dizilere
farklı cinsel yönelimleri çok
yoğun biçimde koyuyorlar.
Bu hem farkındalık yaratıyor
hem de insanların alışmalarını
sağlıyor. Neredeyse bütün
yürüyüşlerinize katılmaya
çalıştım. Bu seferkine de tabii
ki katılacağım.
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<ONUR HAFTASI ÖZEL
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Onur Yürüyüşü Her yıl Haziran ayında Stonewall ayaklanmasının yıldönümünde gerçekleştirilen, LGBTİ
bireyler ve LGBTİ bireylere destek veren kişilerin katılımıyla gerçekleştirilen bir etkinliktir. Aslında bu
yürüyüş Onur Haftası adı altında adlandırılan 20 – 26 Haziran Haftasındaki binlerce etkinlikten son
gerçekleştirilen en büyük ve en bütüncül etkinliktir.
Türkiye de Onur Yürüyüşü 1993 yılından bu yana düzenli olarak her yıl gerçekleştirilmeye çalışılır.
Yürüyüş Taksim Meydanından Şişhane’ye doğru gerçekleştirilir. Binlerce kişinin katıldığı bu yürüyüşte
insanlar onurlu bir şekilde utanmadan, sıkılamadan ve baskı altında hissetmeden diledikleri gibi
şarkılar, türküler söyleyerek, danslar ederek birçok değişik etkinlik ve şovlar ile gerçekleştirilir.
İşte bu özel günde kendinizi ortamdan dışlanmış hissetmemek ve rahatlıkla eğlene bilmeniz için 10
önemli eşyayı sizin için sıraladık.
HAZIRLAYAN: BEDİRHAN TAŞÇI
bedirhan.tasci@gzone.com.tr | twitter.com/bedirhantasci | instagram.com/bedirhantasci
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DOSTLARIN
Bu etkinliğin amacı öncelikle
toplumdaki ötekileştirmeye
karşı gelmek. LGBTİ bireylerin
yalnız olmadıklarını, onlar gibi
hisseden binlerce insanın
var olduğunu kanıtlamak
ve topluma karşı onlardan
bir farklarının olmadığını
ispatlamak oldukça önemli.
Bu yüzdendir ki yanınızda
size destek verecek birçok
dostunuzu getirmeniz hem
onların bu ortamı daha iyi
anlamasına hem de sizinle
birlikte eğlence dolu bir
güne eşlik etmelerine imkân
verecektir.

DÖVİZLER, BANKARTLAR VE LOLİPOPLAR
Yürüyüş esnasında öyle zamanlar gelecek ki şarkı söylemekten
veya sloganlar atmaktan sesiniz kısalacak, konuşmaya bile
haliniz kalmayacak. Bu yüzden etkinlik alanına sizi en iyi şekilde
ifade edecek olan sloganı pankart haline getirerek beraberinizde
getirmeniz size çok büyük fayda saylayacaktır.
Örneğin; “Velev ki ibneyiz!”
“Susma haykır, eşcinseller vardır”
“Susma haykır, lezbiyenler vardır”
“Eşcinseller susmayacaklar, susmayacaklar, susmayacaklar”
“Ayşe Fatmayı, Ahmet Mehmedi; birbirlerini sevebilmeli”
“Teşhirci değil travestiyiz”
“Okulda,işte,mecliste eşcinseller her yerde; kabul et ya da etme,
eşcinseller her yerde”
“Çürük değil eşcinsel”
“Kurtuluş yok, tek başına, ya hep beraber, ya hiç birimiz”
“Nerdesin aşkım? Burdayım aşkım”
“Freddie Mercury’nin askerleriyiz”.
“Faşizme karşı bacak omuza”

DÜDÜK VEYA ZURNA
Dediğimiz gibi öyle bir zaman
gelecek ki bağırmaktan
ayrıca alkış yapmaktan
bitkin düşecekseniz işte
bu zamanlarda bir diğer
yardımcınız olacak eşya
olabildiğince yüksek ses
çıkartacak olan bir aleti
yanınızda taşımak olacak.
Dikkat edilmesi gereken
husus ise etrafınızdakileri
çıkartacağınız sesler
ile komalık duruma
getirmemeniz.

EN RAHAT
KIYAFETLERİN

KULLANIŞLI BİR
ÇANTA

Yeri gelecek çılgınlar gibi
zıplayacak yeri gelecek bir
olumsuzluk durumunda
hızlı hareket etmeniz
gerekecek veya sevinçten
koşturacaksanız. İşte bu
yüzden yürüyüşe en rahat
kıyafetleriniz ile katılmanız
sizi birçok olumsuzluğa karşı
koruyacaktır.

Tüm gün dışarıda
gerçekleşecek olan
etkinliğe özellikle de uzak
bir mesafeden katılmak
için geliyorsanız yanınızda
taşımanız gerekecek önemli
eşyalarınız olabilir. Bu yüzden
de size rahatsız etmeyecek
sağlam bir çantayı yanınızda
bulundurmanız çok önemli.
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GAZ MASKESİ
EN RENKLİ HALİNİZ
Tüm gün dışarıda
gerçekleşecek olan
etkinliğe özellikle de uzak
bir mesafeden katılmak
için geliyorsanız yanınızda
taşımanız gerekecek önemli
eşyalarınız olabilir. Bu yüzden
de size rahatsız etmeyecek
sağlam bir çantayı yanınızda
bulundurmanız çok önemli.

Bildiğiniz gibi geçen senelerde
bazı tatsız olaylar gerçekleşti
ama her türlü olumsuzluğa
karşı yine de yürüyüş
gerçekleştirildi ve yürümek için
direnildi. Bu yıl da böyle olaylar
dileriz yaşanmaz. Oldu da bu
tatsızlıklara engel olamadık,
herhangi bir müdahale
sırasında en az hasarla oradan
ayrılmanızı sağlayacak eşyalar
çok önemli.

KONDOM
En olmazsa olmaz eşyalardan biri de tabi ki kondom. Güzel ve
eğlenceli geçen günün sonunda hayatın size neler verebileceği hiç
belli olmaz. Siz siz olun önleminizi önceden alın bizden demesi.
Savaş değil, AŞK KAZANACAK!

KENDİNİZ VE
ÖZGÜVENİNİZ
CESARET VE UMUT
Ünlü Filozof Demet
Akalın’nın da dediği gibi gün
gelecek devran dönecek.
Cesaretinizi hiçbir şekilde
yanınızdan ayırmayın sizi
siz yapan önemli şeylerden
biride cesaretiniz. Her türlü
homofobik olaylara karşı
dimdik ayakta durmanızı
sağlayan cesaretinizi ve
umutlarını onur yürüyüşü
gününde yanınızda
getirmeniz hem daha çok
cesaretlenmenize hem de
umutlarınıza yeni umutlar
eklemenize yardımcı olacaktır.

Evet!
O gün birçok önemli eşyaya
ihtiyacınız olacak ama en
çok da sizin kendinize ve
özgüveninize ihtiyacınız olacak
çünkü yıllardır baskıladığınız ve
belki de gizli saklı yaşadığınız
hayatınızı en güzel şekilde
ifade edebileceğiniz güne
sadece seyirci olmak kadar
kötü bir his olamaz. Bu yüzden
bu duruma olanak vermeden
orada bizimle beraber
eğlenerek yürümeniz bizim için
çok önemli.
Bizim sizin katacağınız
renklere çok ihtiyacımız var. Bu
yüzden kendinizi bizden asla
mahrum bırakmayın.
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HAZIRLAYAN: KAAN ARER
kaan.arer@gzone.com.tr | twitter.com/bigayingunlugu | instagram.com/kaanarer

C

inliler beddua
olarak şöyle
derler: “İlginç
zamanlarda
yaşayasın.”
Bu sözü
öğrendiğim günden beri
belki hiç kullanmadım ama
hiç de unutmadım. Çünkü
böyle naif, munis beddualara
bizim toplumun da ihtiyacı
olduğunu düşünürüm. İlginç
zamanlarda yaşamak oldukça
yıpratıcı bir süreçtir. Neyin
ne zaman olacağı, neden
olmayacağı, kimin kime
neden takacağı gibi binlerce
sorunun hiç belirgin bir yanıtı
yoktur. Ama insan oğlu ilginç
zamanlara da alışmaya,
alışarak yaşamaya, yaşayarak
ömür tüketmeye müstehak bir
varlıktır. Bu yüzden son yıllarda
ülkemizde yaşanan bazı
olaylar artık bizi şaşırtmıyor.
Patlayan bombalar, düşen
füzeler üzerinden espriler

çevirirken ölen insanların zaten
ölmesi gerektiğine kanaat
getiriyoruz ki yüreğimizde
bir yara açılmasın. Örneğin
LGBT dünyasının bayram
günleri olan Onur Haftası ve
sonrasında gerçekleştirilen
Onur Yürüyüşü artık
gerçekleştirilemiyor. Yani
polis kuvvetiyle engelleniyor
ve buna ses çıkaramaz
duruma getiriliyoruz, haliyle
hiç şaşırmıyoruz. Onur
yürüyüşlerinin tarihçesi
İstanbul için çok kısa olsa bile
büyük bir ivmelenmeyle az
zamanda büyük mesafeler
katetmemize sebep
olmuştur. Hem görünürlüğü
arttırmış hem de toplumda
sağ duyuyu tetiklemiştir.
Bakalım bu yıl 26 Haziran
günü İstiklal Caddesinde bir
yürüyüş yapabilecek miyiz?
Kişisel olarak yürüyüşün
gerçekleşebileceğine
inanmıyorum, ama o gün

orada olacağım.
Türk topraklarında eşcinsellik
tarihi çok kallavidir. Üzerine
araştırmalar yapılan, tezlere
konu olabilecek kadar çok
materyal barındıran büyük
bir kabulden oluşmaktadır.
Örneğin Lubunca gibi bir
dil üretilmiş, jargon olarak
yüz yıllarca kullanılmıştır.
Eşcinsellik iç oğlan, oğlancılık
şeklinde tabir edilmesinden
mütevellit daha çok
erkeklere has bir şey olarak
görülmüştür. Trans ayrımı
da yapılmadığı için erkek
erkeğe ilişki kuran herkes
eşcinsel sayılmamıştır. Daha
çok ilişkide pasif rol üstlenen,
kadın rolünü benimseyen,
feminen davranışlı kişiler
lubunya olarak adlandırılırken
onlarla beraber olmaktan
kendini alamayan ahali
ise sadece oğlancı olarak
adlandırılmıştır. Bu sürece

hamamlar, hamam ortamının
çıplaklığı, temizliği büyük
katkı sağlamıştır. Hamamlar
Türk töresinin ayrılmaz bir
parçasıdır. Fransızlar bizler
tarihte çok pis bir toplumduk
bu yüzden parfümü icat ettik
derken biz sürekli çok temiz
bir toplum olduğumuzu
savunur ve hamamlarımızı
örnek gösteririz. Hamam
kültürü toplumun temizliğini
öne çıkarırken aynı zamanda
fantezi dünyasında yer etmiş
kült mekanlardan birisi olmayı
da başarmıştır. Günümüzde
spor salonlarında spor
yaparak kaslarını güçlendirip
sergilemeyi iş edinen gey
arkadaşlar geçmişte tellak
olarak tarih sahnesinde boy
gösteriyorlardı. Ama daha
maskülen göründükleri için
onlara oğlan denilmezdi.
Onlar müşterilerini her türlü
memnun eden hizmetkarlardı.
Bu tarz tellakların bulunduğu
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hamamlar halk arasında,
özellikle erkek toplum
için mimli yerlerdi. Yani
hamama giden herkes hangi
hamamlarda eşcinsel ilişki hoş
görülüyor, hangi hamamda
bu yönde bir hareket kabul
görmüyor çok iyi bilirlerdi.
Günümüzde gey hamamları
eski popülerliğini kaybettiği
için yeni trend olarak saunalar
türemiştir. Yani Türk toplumu
halka açık mekanlarda gizli
ilişkiler yürütmeye devam
etmektedir. Aslında eşcinsel
ilişkinin hoş karşılandığı
hamam ile sauna arasında
büyük farklar yer almaktadır.
Çağ değişmiş, internet var
olmuş, telefonlara yüklenen
uygulamalarla insanların
ilişki yaşayabileceği uygun
insanaları bulmaları inanılmaz
derecede kolaylaşmış ve
hatta stabil hale gelmiştir. Bu
şartlar altında bile saunaya
giderek hiç tanımadığın bir
insanla heyecanlı dakikalar
geçirme ihtiyacının canlı
tutulabilmesinin altında
değişik bir felsefe yatıyor.
Saunada bulacağın partnerini
telefonundaki uygulamadan
da bulabileceğini bildiğin halde
saunaların bu kadar rağbet
görmelerinin altında yatan
sebep toplumsal hafızamızda
gizlidir.
İnternetin var olmadığı
dönemlerde eşcinsellerin
yaşamları çok daha ilginç
zamanlara denk düşmektedir.
Hamamların varlığı Osmanlı
hoşgörüsünün bir parçası
olarak karşımıza çıktığı
için Osmanlı Devletinin
yıkılmasından sonra gey
hamamlar eski popülerliğini
yitirmiş ve ilişkiler başka
mekanlara taşınmıştır. Bu
noktada ilk akla gelen alan
kamuya açık parklardır.
Eşcinsel ilişki yaşamak isteyen
bireyler yaşadıkları şehrin
belirli parklarını kendilerine
mesken edinmişler. O parkları
ancak kendileri bildiği için

daha içine kapanık bir toplum
olmuşlar ve Osmanlı’daki
gibi oğlan (feminen birey)
ve oğlancı (maskülen birey)
ayrımını devam ettirmeye çaba
göstermişlerdir, fakat bu ayrım
toplumsal statü olmaktan
uzaklaşmıştır.
Çünkü bu parklar tüm halka
açıktır, ayrıca eşcinsellikle
alakası olmayan insanlar
bu insanların oralarda neler
çevirdiğiyle pek alakaları
olmadığı için her şey daha gizli
kapalı dönmeye başlamıştır.
Bu süreçte lubunca bilmek
bile ayrıcalık haline gelmiştir.
Lubunya kültürü zayıflamış ve
lubunlar korunaklı duvaların
dışına çıkmak zorunda
kalmışlardır.
Parklarda buluşan insanlar
sevişmek için mi sinemaları
tercih ediyorlardı yoksa
sinemalar mı bu insanları
davet edip birleştiren
yeni ortamlar olmuştu bu
noktayı bilemiyorum ama
aralarında bir ilişki olduğu
aşikar. Sinemaların seks
yuvasına döndüğü, eşcinsel
bireylere sahip çıktığı dönem
daha çok yetmişli yıllar ile
doksanlı yıllar arasına denk
gelmektedir. Bu zaman
diliminde normal sinema
filmleri siyasi depremler
yüzünden çekilemez,
çekilse bile yayınlanamaz
duruma gelince seks filmleri
sinemalarda dönmeye
başlamıştı. Seks filmleri ise
sevişmek isteyen bireylere
başka bir imkan ve fantezi
dünyası sunuyordu. Belki
insanlar mastürbasyonlarını
daha kaliteli gerçekleştirmek
için sinemaya gidiyorlardı ama
tüm müşterilerin erkek olması,
salonun karanlık olması,
eşcinsel ilişkiyi tetikleyecek ve
sinema salonlarına taşıyacaktı.
Sinemalarda buluşup sevişen
insanlar arasında kimin oğlan
kimin oğlancı olduğu hiçbir
zaman önem taşımamıştır.
Kimin eli kimin cebinde belli
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olmadığı ve belli olmasının
önemsenmediği bir ortam
olduğu için eşcinsellik
daha da ötekileştirilmiş
bir toplumsal hastalık gibi
saklanılarak yapılan bir
fantezi olarak algılanmaya
başlanmıştı. Eşcinselliğe belki
de en büyük darbeyi sinema
salonları indirmişti. Çünkü
en kapalı, en karanlık, en pis
ve en önemlisi toplumdan
uzaklaştırılmış ortam
sinema salonuydu. Parkta,
açık havada üç dört dakika
içinde tedirgin bir şekilde
boşalarak sevişen geyler bile
bu kadar ötekileştirilmiyor ve
toplumdan ayrıştırılmıyordu.
Sinema salonlarının kokuşmuş
koltuklarına sıkışan eşcinsel
bireyler belki daha rahat
hareket ediyorlar, daha
kolay partner buluyorlardı
ama kolaylıklar insanı
hapsediyordu.
İnternetin gelişmesiyle
sinema salonlarında seks
filmeleri dönemi de kapanmış
oldu. Çünkü artık yeni furya
internet siteleri üzerinden
ücretsiz izlenebilen porno
filmler olmuştu. İnternet
hem bedava porno filmleri
hayatımıza sokmuştu hem
de eşcinsellerin birbirleriyle
iletişimi çok kolaylaştırdı.
Bu süreçte gençlerin
interneti daha yoğun
kullanmaları kendilerini
daha kolay tanımalarına,
kişiliklerini bulmalarına, gey
olup olmadıklarına karar
vermelerine neden oldu.
Böylece toplumda var olan
eşcinsel birey yüzdesi hak
ettiği şekilde kendini kabul
etmiş bireylerden oluşmaya
başladı. Bu süreç eşcinsel
içerikli yayın ve tartışma
ortamı sunan forum siteleriyle
başladı ve zaman içerisinde
evrimleşti. İnternet çağı
çok daha hızlıydı ve her 3-5
sene içerisinde uygulamalar,
siteler, konseptler değişiyor
yerini yeni bir ortama

bırakıyordu. Eşcinsel içerikli
forum siteleri çok kısa sürede
eskiyince yerini bloglar aldı.
Blog zamanı kendini kabul
eden eşcinseller nasıl kabul
ettiklerini anlatırken, zaten
kabul etmiş eşcinseller nasıl
seviştiklerini, çift olmuş
aile kurmuş eşcinseller ise
nasıl mutlu olunabileceğini
anlatarak gençlere resmi
olmayan bir eğitim
veriyorlardı. Günümüzde
bloglar da miadını doldurdu.
Şimdilerde facebook, twitter,
instagram, snapchat gibi cep
telefonlarında uygulaması
bulunan uygulamalar olgunluk
sürecini yaşıyor.
Türk toplumunun sosyolojik
tarihini incelediğimizde
eşcinsellerin varlığı hiçbir
zaman normal kabul edilmese
bile bize dokunmayan yılan
bin yaşasın atasözüne
binean “normal insanlara”
dokunmayan bireyler olarak
görülmüştür. Eşcinseller ses
çıkarmadıkça, var olduklarını
belli etmedikleri sürece
hiçbir baskı ve şiddete
maruz kalmamışlardır. Ama
teknoloji geliştikçe internetin
yaygınlaşması ve kullanılan
akıllı telefonlar bazı dengeleri
değiştirmiştir. Artık cebimizde
taşıdığımız uygulamalar
sayesinde serbestçe ilişki
kurabilme potansiyeline sahip
bireyler haline geldik. Eskiden
parkta buluştuğun kişinin
yüzünü göremeden sevişip
boşalırken şimdi o kişiyle
buluşmadan neredeyse her
yerinin fotoğrafını görüyor,
sonra elimizde var olan
seçenekler arasında en iyisi bu
mu acaba diye değerlendirme
yapabiliyoruz. İnsanlar seçme
hakkına sahip olduğu zaman
daha demokratik bir toplumda
yaşama isteğini bastıramıyor.
Bu yüzden sevişeceği erkeği
rahatça seçme hakkına
sahip olan bir gey neden
gizlenmesi gerektiğini bir
türlü kabul edemez duruma

geliyor. Görünürlülüğünü
arttırmak istiyor, bu toplumda
var olduğunu kabul etmek
ve ettirmek istiyor, neden
saklanacağını ilk önce
kendi benliğine anlatamaz
duruma geliyor. Bu yüzden
günümüzde her türlü imkana
sahip olmasına rağmen
lüks saunalara giden geyler
aslında görünme isteğini
bastıramayan kişilerdir. Tabii
sadece sauna fantezisi olan
arkadaşlar hariç.

HAMAMLAR
Eşcinsellerin Osmanlı
toplumunda arz-ı endam
ettiği en önemli yer
elbette hamamlardı.
Hamamlarda ‘döşek
yoldaşlığı’ tarifesi olan bir
kalem vardı. ‘Oğlan’ların
servis edildiği bu tarifede
fiyat 300 akçeden
başlıyordu. Hamamlardaki
eşcinsel serüveni anlatan
en önemli kaynak
Dellakname-i Dilkuşa’dır
-Gönül Açan Tellaklar-.
Derviş İsmail tarafından
kaleme alınan risalede
17. yüzyılın sonlarında
İstanbul’da 408 hamamda
2.300 tellağın çalıştığını
bunların büyük bir
kısmının da eşcinsel
olduğu anlatılıyor.
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BABAMI KAYBETTİKTEN SONRA,
ONUN VE MÜZİĞİNİN KIYMETİNİ
DAHA İYİ ANLADIM
Türkiye’nin en büyük kültür ve müzik ikonlarından birinden, Barış Manço’dan bize yadigar kalan iki
oğlunun büyük olanı Doğukan Manço, hem DJ’liği hem de Survivor yarışmacısı kimliği ile son yılların
en konuşulan isimlerinden biri oldu. Funda ile hazırladığı yeni teklisi “Yüzleşme” ile müzik listelerinde
hızla yükselen Doğukan Manço, sorularımızı yanıtladı.
RÖPORTAJ: MURAT RENAY
murat.renay@gzone.com.tr | twitter.com/muratrenay | instagram.com/muratrenay

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

FOTOĞRAFLAR: BİRKAN SEMERCİ
twitter.com/birkansemerci | instagram.com/birkansemerci
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Türkiye’nin en büyük kültür ve
müzik ikonlarından biri olan
Barış Manço’nun oğlusunuz.
Bu durum hayatınızı ve
müziğinizi nasıl etkiledi?
Pop müzik babamın sanat
hayatının son 10 senesini
kapsıyordu. Ondan öncesinde
rock/anadolu rock üzerine
eserler üretiyordu. Batıkan
ile birlikte babamızın
müzikleriyle büyüdüğümüz
için müzik zevkimizin
olduğunu düşünüyoruz. Benim
çocukluğumda da “müzik”
ve “Barış Manço müziği”
vardı -bunu babam olduğu
için söylemiyorum-. Doğal
olarak babamın müziklerinden
fazlasıyla etkilendim.
Etkilenmemin en büyük
belirtisi, bugün de klavyenin
başına oturduğumda doğu
ezgilerini batının ritimleriyle
harmanlayarak müzik
üretmemdir. Bunu da severek
yapıyorum. Büyüdükçe,
özellikle de babamı
kaybettikten sonra, onun ve
müziğinin kıymetini daha çok
anladım. Babam benim için
her zaman gurur kaynağı oldu.
Barış Manço birçok dilde
şarkı seslendirdi. Fakat
Türkçe şarkılarında da
evrensellik teması her
zaman hâkimdi. Sizce Barış
Manço bu temayı şarkılarına
yansıtabilmeyi sizce nasıl
başardı?
Babam kuvvetli analizler
yapabilen biriydi. Her fırsatta
dinleyicilerine “Ben sizin
şarkınızı söyledim” derdi.
Şarkılarındaki evrensellik de
beni her anlamda etkilemiştir.
Özellikle de söz yazarlarına
gittiğim zaman şarkı sözlerinin
evrenselliği yansıtabiliyor
olması benim için çok önemli.
İstediğim nitelikte şarkı sözleri
bulamayınca da oturup
kendim yazma kararı aldım.
Sonuçta evrensel nitelikli bir
müzik yaptığımı düşünüyorum.
Yaptığım iş ikili ilişkileri veya
rutinleri anlatmıyor.

Müzik altyapınıza
baktığımızda bildiğimiz
DJ’lerden farklısınız, kendi
şarkılarınızı da üretiyorsunuz.
DJ’liği seçme nedeniniz
nedir?
Eğitimimi farklı yönlerde aldım.
DJ’lik de bu eğitimlerden
birinde öğrendiğim bir meslek
ve öncesinde de benim
hayalimdi. Fakat annem hep
“Oğlum okulunu bitir sonra
yaparsın” derdi. Ben de 28
yaşında mezun olmuş bir
öğrenciydim. Kabul ediyorum,
biraz tembeldim. Baktım
hayat da elden gidince
“Ben zaten radyoculuk
yapıyorum, neden bunu
sahne önüne taşımıyorum?”
dedim. Sonuçta hayatı bir
kere yaşıyoruz. Böylece
okulunu okuduğum mesleği
yapmama kararı aldım. Ben
şehir bölge planlama bölümü
mezunuyum. DJ’liğe 2011
senesinde başladım, halkla
iletişimim kuvvetli olunca da
devam ettim.
Dünya’dan veya Türkiye’den
kiminle ft.(featuring) yapmak
isterdiniz?
Bir zamanlar INNA ile çok
yapmak isterdim. Türk
isimlerden de Hayko Cepkin ile
yapmak isterdim.
Müzik kariyerinize
nasıl devam etmeyi
düşünüyorsunuz?
Bugüne kadar ki çalışmalarla
nabız yoklaması yaptım.
Gelecek çalışmalarımda
da aynı şeyi yapacağım.
İnsanların beğenisini
kazandıkça da müzik
kariyerime devam edeceğim.
Peki Müzik kariyerinizde Barış
Manço’nun oğlu olmanın
yükünü ya da sorumluluğunu
hissettiniz mi?
Sadece müzik kariyerimde
değil, hayatımın tamamında
bu yükü hissettim. Yaptığım
herşeyde ilk kıyaslanacağım
kişinin babam olduğunu
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biliyorum. Hatta içimdeki
çocuğu da bu yüzden
hep bastırmışımdır. Bu
bastırmışlığımın acısını da
motor sporlarında çıkarıyorum.
Müzik konusunda babamla
aynı kulvarda değiliz ki ben
de kolay kolay babamın
kulvarında bir iş çıkarmaya
cesaret edemem. Tabi bir
yandan babamın değerlerine
de layık olmanın peşindeyim.
Survivor’a katılma fikri
nereden çıktı?
Acun Ilıcalı ile bir anma
etkinliği sırasında karşılaştık.
Kendisiyle ortak bir proje
hakkında konuşacaktık. O
sıralarda Acun, Survivor
kadrosunu oluşturuyordu.
Orada Survivor’a katılmam
için teklifte bulundu ve ben
de kendimi ispatlayabilmek
adına iyi bir fırsat olduğunu
düşünüp kabul ettim. Survivor
adasında kendimi keşfettim,
neler yapabileceğimi gördüm.
Adadan döndükten sonra
Doğukan Manço kimliğini inşa
etmeye devam ettim. İkinci
kez katılma kararım da bu
doğrultuda oldu.
Merve Oflaz’ın “Adada
cinsiyet yok” açıklamasına
destekler bir açıklama
yapmıştınız. Gerçekten bu
kadar cinsiyetsiz mi ada
hayatı?
Karşı tarafın içini dışını tam
olarak gördüğünden dolayı bir
süre sonra Ayşe’ye de Mustafa
olarak bakıyorsun. Kadının
da albenisi kalmıyor adada,
kadınlar için de erkeklerin
öyle olduğunu düşünüyorum.
Bunun temel nedeninin
doğaya dönüş yaşadığımızdan
hayatta kalma içgüdüsünün
daha öncelikli olarak gelmesi
diye düşünüyorum. Benim
için adadayken yemek ödülü
Adriana Lima’dan daha
önemliydi.
Peki adadaki bu
“cinsiyetsizliğe” rağmen yine

de cinsiyet ayrımı var mıydı?
Bugüne kadar sadece bir
kadın kazandı…
Evet, sadece bir kez bir kadın
kazandı. İkinci kez Merve
Aydın kazanabilirdi, fakat çok
fazla ve talihsiz müdahalelere
maruz kaldığını düşünüyorum.
Cinsiyet ayrımı ve eşitsizliği
eğer varsa bu, adada değil
toplumda vardır. Çünkü finalde
SMS yoluyla fazla oy alan
kazanıyor. Yarışma şartlarında
bir cinsiyet ayrımı olduğunu
düşünmüyorum çünkü
katıldığım sene iki kadın finale
kalmıştı. Fakat yine de kalan
kadınlar biraz daha maskülen
yapıdaki kadınlar olabiliyor.
Bu seneki Survivor’u izliyor
musunuz? Sizce kim kazanır?
Bu seneki Survivor’u
izlemiyorum. Dışarıdan
duyduğum yorumlar kadarını
biliyorum. Bu yüzden bir
tahminim de yok.
Survivor Panorama’ya
katılmayı düşünüyor
musunuz? Programı,
adada anlaşamadığınız
isimlerden biri olan “Hakan
Hatipoğlu” sunduğu
için katılmayacağınızı
belirtmişsiniz.
Teklif geldi, fakat
düşünmüyorum. Özel hayata
saygısı olmayan bir insanla
aynı karede bulunmak
istemiyorum.
Şu sıralar hangi spor
dallarıyla uğraşıyorsunuz?
Öncelikle fit ve sağlıklı
kalabilmek adına
egzersizlerime başladım.
Bunun dışında motor
sporlarıyla ilgileniyorum. Motor
sporları çok ciddi bir kondisyon
gerektiriyor. Ayrıca diğer
sporlara göre çok daha fazla
konsantrasyon yeteneğinizin
olması lazım. Ufak bir dikkat
dağınıklığının sonuçları daha
ağır olabiliyor. Yarış sırasında
hayatınız pamuk ipliğe bağlı
oluyor. 2012’de drift dalında

YAPTIĞIM HER
ŞEYDE İLK
KIYASLANACAĞIM
KİŞİNİN BABAM
OLDUĞUNU
BİLİYORUM
derecem var. Bu yıl da pistlere geri döndüm. Tabi
bazen uzaktan bakıp “Biz ne yapıyoruz, çok tehlikeli
bu!” diyorum.
Video klipte drift yapıyorsunuz, Türkiye’de pek alışık
olmadığımız, pek popüler olmayan bir spor dalı. Bu
konuda düşünceleriniz nedir?
Drift motor sporları arasında bana göre en sıra dışı
olanı. Dünyada en hızlı gelişen spor dallarından biri
ve hatta bir çoğunun da üzerine geçmiş vaziyette.
Türkiye’de bir Formula yarışı yaptığınız zaman istenen
etki alınamıyor ama bir drift yarışması olduğu zaman
tıklım tıklım oluyor. Klibe de bunun üzerine eklendi.
Drift bu saatten sonra bence uçar.
Barış Manço çok özgürlükçü ve evrensel bi
karaktere sahipti. Sizce babanız Türkiye’deki
LGBTİ’ler hakkında ne düşünürdü? Ve sizce
Türkiye’deki LGBTİ’lerin özgürlük mücadelesindeki
durumu nedir?
Babam entellektüel birikimi Türkiye’nin 8-10 gömlek
üstünde olan biriydi. Bu yüzden neyin ne olduğunu
rahatlıkla algılardı. Buna göre de kimselere belli
etmeden doğru adımlar atardı. Ben de babamın izinde
gitmeye çalışıyorum, adımlarımı dikkatli atıyorum.
Aldığım eğitim gereği de her zaman orta yolu
bulmaya çalışan biriyim. Taraf tutmayı sevmiyorum.
Fakat LGBTİ’ler için birşeyler yapmak istiyorum.
Onun en büyük sırrı din, dil, ırk ve cinsel yönelimleri
hiçbir zaman sınıflandırmadan hareket etmesiydi.
Dolayısıyla her kitle ve her kesim tarafından
sevilmişti. Bunu da biz ailesine güzel bir şekilde
aktardığını düşünüyorum. Çünkü bizlerde de bu
ayrımcılık yok.
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ÇOCUĞUM BANA EŞCİNSEL
OLDUĞUNU AÇIKLASA BUNA
SAYGI DUYARIM!

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Haziran 2016 | S66

Ülkemizde fikir ve ifade
özgürlüğünüzün olduğunu
düşünüyor musunuz?
Değerlerin çok çabuk unutulup
tarafların büyük bir hızla
değiştiği karmaşık bir ortamda
bu soruyu cevaplamak
için birkaç fırın daha
ekmek yemem gerektiğini
düşünüyorum.
İleri bir zamanda çocuğunuz
eşcinsel olduğunu açıklasa
tepkiniz ne olurdu?
Ben bu zamana kadar manevi
olarak eşcinsellere destek
vermiş birisiyim. Çocuğum
bana eşcinsel olduğunu
açıklasa buna saygı duyarım.
Tabi yeter ki önce ben iyi bir
baba olayım, çocuğum da
sağlıklı olsun yeter. Sağlıklı bir
baba-evlat ilişkimiz olmasını
isterim.
Eski eşinizden boşanmanızın
sonrasında ikili ilişkilere
bakış açınız ne oldu?
Eskisi kadar kendimi bir ilişkiye
çok açık hissetmiyorum.
Aşk türevi duygular çok
uzak geliyor bana. Şu anki
iş rutinimden ve hayatımın
akışından memnunum.
Gündemimizde din ve
homofobi var. Tam dünya
özgürleşiyor derken
Orlando’daki saldırı ile
kanımız dondu. Sizce
bu nefretin önüne nasıl
geçilebilir? Ne yapmak
gerekiyor?
Soruyu dinlerken bile din ve
homofobiyi yan yana koyup
cevap veremeyeceğim.
Terörün her türlüsünü
kınıyorum. Homoseksüelliğe
karşı yapılan bu saldırıyı kabul
edemiyorum.
Nefretin neden kaynaklandığını
anlamaya çalışıyorum.
Eğitimle değil öğrenimle yani
ailenin vermesi gereken bir
öğreti, nefret etmemek. Kimse
eşcinselliği desteklemek
zorunda değil ama nefret

beslememek için de kendi
içindeki problemi çözmesi
lazım diye düşünüyorum.
Dünyadaki bütün
özgürlüklerin olduğu gibi
LGBT özgürlüklerinde de
sanat ve sanatçıların etkisi
büyük oluyor. Sizce Türk
sanat dünyası ne zaman elini
taşın altına sokacak?
Ben açıkcası Gezi olaylarından
bu yana ciddi derecede
sanatçıların elini taşın altına
soktuğunu düşünüyorum.
Hatta son zamanlarda
eşcinsellerin sosyal
medyada bir hayli ön plana
çıktığını, insanların da bunu
kabullendiğini düşünüyorum.
Dolayısıyla ben olayın daha
özgürleşmeye başladığını
düşünüyorum. Ve ben de
destekliyorum sosyal medya
hesaplarımda.
90’larda Barış Manço’nun
hazırladığı TV programlarının
eğitici yönü tartışılmaz.
Günümüz TV programları
hakkında düşünceniz nedir?
Günümüz Tv programları
insanları kontrol altında
tutmaya yönelik bence.
İnsanları bir şekilde
oyalamazsanız öz iradeleriyle
daha fazla fikir beyan
edecekleri için insanların
öğrenmekten ziyade
eğleneceği programlar
yapılarak bireyler kontrol
altında tutulmaya çalışılıyor
açıkcası. Ben neredeyse hiç
televizyon seyretmiyorum.
Barış Manço şarkılarının
birçoğunda cinsiyetsizlik
de ön plandaydı. Belirli bir
cinsiyet baskısı olmayan
şarkılardı. Sizce Barış
Manço’nun “gay anthem” olan
şarkısı hangisidir? Neden?
Barış Manço şarkılarının bir
özelliği var. O kadar evrensel
ki, her yaşa ve kesime farklı
anlamlar yüklüyor. Dolayısıyla
ben öyle bir “gay anthem”
olması için özel yapılmış bir

şarkısını göremiyorum. Esas
ben merak ediyorum, GZone
okuyucuları Barış Manço’nun
hangi parçasını “gay anthem”
kabul ediyor?
Funda ile beraber
hazırladığınız, üçüncü
tekliniz ‘’Yüzleşme’’ ile
gündemdesiniz. Bu buluşma
nasıl gerçekleşti?
Ben “cover” bir şarkı yapmak
istemedim. Bu yüzden de
yeni bir şarkı arayışına girdim.
Beni tatmin eden bir şarkı
bulamayınca da oturup
kendim yazmak istedim.
Bunun için de Hande Ünsal’la
birlikte sıfırdan bir şarkı icra
ettik. Şarkı bittikten sonra da
bunu güçlü okuyacak birini
aradım. Dj Funky C’nin önerisi
üzerine Funda ile iletişime
geçtik. Çok da iyi olduğunu
düşünüyorum.
“Yüzleşme”de ilk kez söz
yazarı olarak da karşımıza
çıkıyorsunuz. Bu babadan
oğula gelen bir yetenek
mi, müzik ve edebiyat
genlerinizde mi var? Bu
konuda devamını görecek
miyiz?
Bunun yetenek olup olmadığını
şarkıya olan yorumlardan
anlayacağımı düşünüyorum.
Eğer beğenilirse yetenektir,
beğenilmezse de bu işi iyi
yapanlardan şarkı almaya
çalışacağım.
Üç tane tekliniz var, albüm
yapmayı düşünmüyor
musunuz? Günümüz
Türkiye’sinde albüm yapmak
bir risk mi?
Albüm yapmayı şu aşamada
düşünmüyorum ama bir maxi
single projem var.
Günümüz Türkiye’si değil,
müziğin geldiği şu dönemde
albüm yapmak çok kazançlı
bir iş değil artık. Gerçi kendi
adıma göre konuşuyorum, ben
ses sanatçısı değilim sonuçta
ama bir müzisyen için bunu
bilemem.

Kendinizi popüler kültür
içinde nerede görüyorsunuz?
Dj ve Prodüktör olarak
Türkiye’nin müzik ve eğlence
ilişkisini tanımlar mısınız?
Babamın 90’ların sonuna
doğru yaptığı röportajlarda
bir ifade vardı. İleride meşhur
olmak 15 dakika sürecek
diye. İnsanlar çok hızlı
popüler oluyorlar. Çabuk da
tükeniyorlar.
Müzik son derece ticarileşmiş
durumda. Son zamanlarda iyi
şarkılar değil eğlenceli şarkılar
çıkıyor. Eğlence de dolayısıyla
buna göre şekilleniyor.
Hatta şöyle ki, piyasa DJ/
prodüktörlerin elinde ve onların
yaptığı tarza yönelik eğlence
şekil değiştiriyor.
LGBT ve gece hayatı bağı
tartışılmaz. Peki sizce LGBT
popüler müziği ne derece
etkiliyor? Neden?
Bence LGBT popüler müziği
en çok etkileyen kitle çünkü
onlar eğlenmesini çok iyi
bilen enerjisi ve özgüveni
yüksek insanlar. Onlardan çok
doğru geri bildirim aldığımı
düşünüyorum ve onların
fikirlerine çok önem veriyorum.
Barış Manço aynı zamanda
bir moda ikonuydu.
Yüzükleri, kemerleri, doğu
ve batı sentezini müziği
kadar görüntüsünde de
taşırdı. Siz bu sentezi nasıl
yorumluyorsunuz?
Barış Manço nevi şahsına
münhasır bir insan
olduğundan ne modayı takip
eden ne de stili taklit edilebilen
bir ikon olmadı. Onun tarzını
sorarsan “adı Barış Manço” idi.
Onun takip eden biri de olmadı.
O cesaretin simgesiydi.
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GZONE Dergisi olarak Onur Haftası Özel sayımız için, LGBTİ hareketin içinde yer alan ve okuyacağınız
üzere, birbirlerinden farklı görüşlere de sahip olan aktivistler Hande Çayır, Deniz Şapka, Can Çavuşoğlu,
Sedef Çakmak ve Görkem Ulumeriç ile bir söyleşi yaptık.
Bu isimlere Türkiye’deki LGBTİ Onur Yürüyüşünün tarihi, etkileri ve herkesin aklına takılan kilit
noktaları sorduk.

HAZIRLAYAN: DENİZ SU TIFFANY
denizsu.tiffany@gzone.com.tr | twitter.com/denizsuecom | instagram.com/denizsuecom
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1993 yılında yapılan ilk
yürüyüş mü yoksa 2015
yılında “toplum hassasiyeti”
gerekçesiyle yapılan polis
müdahaleli yürüyüş mü daha
tehlikeliydi?
HANDE ÇAYIR: 93’te 11
yaşındaydım ve Eskişehir’de
ailemle yaşıyordum. LGBTİ
hakkında en ufak bir
fikrim yoktu. 2015’te ise
İstiklal’deydim. Daha önceki
hiç bir Onur Yürüyüşü’nde
o kadar çok polisi bir arada
gördüğümü hatırlamıyorum.
Neredeyse tüm ara sokak
başları tutulmuştu. Sokak
içinde de boylu boyunca yere
oturmuş bekleyen polisler
vardı. Oradan üzüntü ile
ayrıldım. TOMA’lara maruz
kalmaktan usandık. Ben
de -istesem de istemesem
de- toplumun bir parçasıyım
ve hassas bir ruhum; fakat
‘toplum hassasiyeti’ denilen
şeyden anladığım polis
müdahalesi değil. Beni
dışarıda bırakıyor. Seni de,
onu da belki. O zaman kim bu
toplum? Kimlerden oluşuyor?
‘Toplum hassasiyetini’
TOMA’lar koruyamaz.
“Neredeyse sürüne sürüne
Tünel’e ulaştık. Yurt dışından
gelen milletvekillerinin de
olduğu grubun kelepçelenerek,
etekleri açılmış şekilde yerlerde
sürüklenerek gözaltına
alınmasına şahit olduk.” İlker
Çakmak’ın 93’teki yürüyüşle
ilgili Bianet’e söyledikleri
bunlar. Kral çıplak demek
gibi 93. Tehlike kıyaslaması
yapmamayı tercih ediyorum.
Neyse ki 93’ten bugüne cesur
yürekli, güzel insanlar olmuş.
DENİZ ŞAPKA: 1993 yılında
yapılan Onur yürüyüşünde
yoktum, onun için ona
dair bir şey söylemem
doğru olmaz. Ama 2015
yılında Onur yürüyüşünde
vardım ve ne kadar tehlikeli
olduğunu gördüm. Genel
olarak bu ülkeyi baz alarak
bir değerlendirme yapacak

olursak, ikisinin de kendi
dinamiklerine göre tehlike arz
ettiğini söyleyebiliriz. Yıllar
önce yapılan Onur yürüyüşleri
tabi ki bir sonrakinden
daha tehlikeli diyebiliriz.
Zaman geçtikçe düşünceler
olumlu yönde değişmekte
ve önyargılar yıkılıyor. LGBTİ
görünürlüğü arttıkça toplum
da değişiyor ve bazı şeyleri
sorgulamaya başlıyor… Hep
kendinden uzak gibi gördüğü
bu durum, açılmalar sayesinde
kardeşi, ablası, çocuğu gibi
yakınlarında görülünce daha
çok yüzleşmek zorunda kalıyor
ve haliyle zor süreçlerden
sonra kabullenmeler de
artıyor. 1993 yılında yapılan ilk
yürüyüşün şimdilerde yapılan
yürüyüşlerden daha zor
olduğunu elbette söyleyebiliriz.
30 ya da 40 kişiden
bahsederken şimdilerde
binlerden bahsediyoruz.
Çoğaldıkça cesaretleniyor
ve tehlikelere rağmen daha
cesurca yürüyoruz. İlk
yürüyüşlerde yürüyen kişilerin
deneyimlerini dinlerken,
korkarak ve hatta gözlük
ve şapkalarla kendilerini
kamufle ederek yürüdüklerini
duyuyoruz. 1993’ten bu yana
korku ve tehlike azalırken, AKP
iktidarından bu yana büyük
gerileme oldu. AKP hükümeti
öncesi de farklı grupların
engellemelerine maruz kalan
Onur yürüyüşü, geçen yıl
ilk defa engellendi. Binlere
rağmen şimdiye kadar en
tehlikeli ve olaylı yürüyüş oldu
diyebiliriz.
CAN ÇAVUŞOĞLU:
Tehlikeli tabirini “Yürüyüşü
katılan insanlara dışarıdan
gelebilecek zarar” bağlamında
değerlendirirsek tabi ki 2015
yılı daha tehlikeliydi. Polisin
gazlı TOMA’lı müdahalesi
bir yana eli palalı bir takım
karanlık kişilerden çekindim
ben, özellikle memelerini,
cinsel bölgelerini teşhir eden
ve toplumu kışkırtmaya yönelik
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pankartlar taşıyan şahısları
izleyince...
SEDEF ÇAKMAK:
Kimliklerimizi gizlemeden
yapmış olduğumuz her eylem,
demokrasiyi ve özgürlüğü
içine sindirememiş kesimler
tarafından bahane olarak
kullanılıp bizi hedef haline
getirmekte ve belli bir tehlike
barındırmaktadır. Toplum
hassasiyeti, genel ahlak gibi
büyük terimler kullanarak
bizim yaşam alanlarımızı
daraltmak isteyenler her
dönem olmuştur ve olacaktır.
1993 yılında İstanbul’da
sokağa çıkan bir avuç insan
sayesinde başlayan bir süreçle
bugün yüzbinlerce insan, farklı
farklı şehirlerde örgütleniyorlar,
onur haftaları ve yürüyüşleri
düzenliyorlar ve LGBTİ
olmanın gizlenecek, utanılacak
bir durum olmadığını
haykırıyorlar. Tehlike her
zaman orada olacak, ama
kararlı ve birlikte verdiğimiz
mücadeleyle hak ettiğimiz
yaşama ulaşma konusunda
adımlar attığımıza inanıyorum.
GÖRKEM ULUMERİÇ: 1993
yılında ilk kez planlanan
yürüyüş aslında yapılamadı.
Yürüyüşten önceki gece
LGBTİ+ barlarına ve
aktivistlerin evlerine baskınlar
yapıldı. Yürüyüş günü
Beyoğlu’nda gözaltılar oldu.
O tarihte bir avuç insan söz
konusu idi. Geçtiğimiz yıl
ise 100 bin kişinin katılımı
bekleniyordu. Unutmayalım,
birlikteyken çok güçlüyüz.
Onur Yürüyüşü’nün her sene
artan katılımcı sayısının sırrı
sizce nedir?
HANDE ÇAYIR: Birbirinden
güç almak. ‘Sen yokken bir
eksiğiz’in dokunması. Bir de
tabii buramıza kadar geldi.
Trans cinayetleri, kadın
cinayetleri vb. olaylar oldukça
sene içinde bulunduğumuz
noktalarda tepkimizi veriyoruz;

ama o gün, toplu paylaşım,
büyük tepki, ‘Buradayız, varız’
deme günü. Gelemeyenlere
‘Yalnız değilsin’ deme günü.
Ondan...
DENİZ ŞAPKA: Artışın sırrını,
LGBTİ hak mücadelesinin
toplumsal bir mesele haline
gelmesine bağlıyorum. LGBTİ
görünürlüğünün yanı sıra
heteroseksüellerde de bir
bilinçlenme hakim ve bunu
sahiplenir oldular. Buna
ek olarak bir çok sebebin
yanında, yürüyüşün büyük bir
coşku ve renklerle kutlanması
da katılımı arttırmakta ve
geleneksel bir kitle yürüyüşü
kültürü Türkiye’ye de yansıdı.
CAN ÇAVUŞOĞLU: Bence
eşcinsellerin toplumda daha
fazla görünür olması, bir
de tabi sırf LGBTI bireyler
değil bizleri destekleyen
arkadaşlarımız da bu yürüyüşe
katılması.
SEDEF ÇAKMAK: Sırrı LGBTİ
hakları alanında emek
veren dernekler, aktivistler
ve yalanlar üzerine kurulu
bir hayat yaşamak yerine
“kendi” olabilmeyi tercih
etmiş bireylerin varlığıdır.
Onur Yürüyüşleri bu grupların
öncülüğünde gerçekleşiyor,
ama son birkaç senedir artan
bir şekilde çocuğu, ebeveyni,
arkadaşı, çalışanı, öğrencisi
LGBTİ olan kişilerin de
desteğiyle giderek büyüdü.
Tabii bunda Valiliklerin de
büyük bir katkısı var, onlar
derneklerimizi kapamaya,
yürüyüşlerimizi yasaklamaya
çalıştıkça katılımcı sayısı
daha da artıyor. Yasaklar belki
kısa bir süreliğine insanları
sindirebilir ama insanın kendi
hayatı ve hakları için verdiği
mücadeleyi asla yok edemez.
GÖRKEM ULUMERİÇ: Tarihin
LGBTİ hakları konusunda
evrildiği bir dönemdeyiz. Her
şeyin başında zamanın ruhu

SEDEF ÇAKMAK: YASAKLAR BELKİ
KISA BİR SÜRELİĞİNE İNSANLARI
SİNDİREBİLİR AMA İNSANIN KENDİ
HAYATI VE HAKLARI İÇİN VERDİĞİ
MÜCADELEYİ ASLA YOK EDEMEZ

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Haziran 2016 | S71

bunu gerektiriyor. Bunun
yanında, Onur Yürüyüşleri
yapıldıkları şehirlerin en güzel
bayramlarıdır. İnsanlara umut
veriyor, son derece pozitif.
Herkese kendini özgürce ifade
etme alanı

DENİZ ŞAPKA: Değişimlerin
yaşanmadığını söylemek
doğru olmaz. En basitinden
1993 ile son yıllarda yapılan
yürüyüşler arasında fark bile
büyük bir değişimin göstergesi
diyebiliriz. Onur yürüyüşlerine

önümüz tıkalı... Sosyal açıdan
bir değişim söz konusuysa
şayet –bu da haliyle zaman
alacaktır- her şeye rağmen
bizim açımızdan daha pozitif
bir değişim gözlemliyorum.

mücadeleye devam etmemiz
gerekiyor sadece.
GÖRKEM ULUMERİÇ:
LGBTİ hareket görmezden
gelinemeyecek bir siyasi
özneye dönüştü. Toplumun

GÖRKEM ULUMERİÇ: MUHAFAZAKAR İKTİDARIN
DEĞİŞİME BURUN KIVIRMASI TOPLUMUN
DÖNÜŞMEDİĞİ ANLAMINA GELMİYOR.
LGBTİ’LER ARTIK BİR ARADA
sunuluyor. Son derece farklı
arkaplanlardan insanlar
belirli değerler çevresinde bir
arada bu günü kutluyor. Aynı
zamanda Türkiye’de LGBTİ’ler
söz konusu olduğunda çok
ciddi hak ihlalleri yaşanıyor.
Avrupa’da nefret cinayetlerinde
1’inci sıradayız. Eğitim,
sağlık sisteminden dışlanma,
istihdamda devasa sorunlar
söz konusu. Önyargılar ve
ayrımcılık yaşamı birçok
alanda LGBTİ bireylere dar
ediyor. Şarkılar ve danslarla
dalga dalga büyüyen bir
isyandır bu diyelim. Bir de tabii
organizasyon ekibimiz arı gibi
çalışıyor.
Bu kadar çok katılımcıya
rağmen hala değişimlerin
yaşanmamış olmasını
hangi faktöre/faktörlere
bağlıyorsunuz?
HANDE ÇAYIR: Katılımcılar
yürüyüşün olmadığı günlerde
bu meselelere ne kadar
mesai harcıyorlar? Ne kadar
ısrar edebiliyorlar günlük
koşturmaca sırasında?
Kimliğine, varoluşuna kaç kişi
sahip çıkabiliyor? Gandhi’nin
‘Görmek istediğiniz değişim
olun’ sözü bana rehberlik
ediyor. Günlük hayatlarımızda,
o görmek istediğimiz
değişimleri, bizzat kendimiz
olarak uygulamaya gayret
etmek çok mühim bir değişim.
O değişimler çoğalırsa belki
diğer değişiklikler de gelecek.

katılan ve destek olan
beyinler, insanların fikirlerinin
olumlu yönde dönüştüğünü
göstermektedir. Anayasal
anlamda değişimler olmadı
ama bunun zemini için çok yol
katedildiğini düşünüyorum.
Yıllardır mücadele eden
LGBTİ aktivistlerinin bizleri
doğru temsiliyetlerinden
dolayı zihinlerin değiştiğini
söyleyebiliriz. Bugünlerde
parlementoda bizler için
mücadele eden milletvekilleri
var, belediyelerde çalışan
LGBTİ aktivistleri var, iş
hayatlarında açık kimlikleri
ile çalışan LGBTİ’ler
var, sendikalarda LGBTİ
komisyonları var, yerel
seçimlerde açık kimlikli
adaylarımız oldu. LGBTİ
hareketi bir taraftan bedeller
öderken, olumlu anlamda
birçok değişim ve dönüşeme
de ön ayak olmaktadır.
CAN ÇAVUŞOĞLU:
“LGBTI bireyler olarak
heteroseksüellerle aynı
haklara sahip olmak” yani
eğitim, sağlık, istihdam,
barınma, seçme ve
seçilme gibi alt başlıkları
düşünürsek bunun yasal
zeminde gerçekleşmemesini
Türkiye’nin siyasi yapısına;
muhafazakarlığına bağlıyorum.
Malumunuz son 14 senedir
ülkeyi AKP yönetiyor ve
politik gündemlerinde yer
almıyoruz, yani politik açıdan
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SEDEF ÇAKMAK: Aslında
değişen şeyler var,
değişmeyen şeyler de var.
Değişimin kolay ve kısa bir
süreç olmadığını aklımızda
bulundurmamız gerekiyor.
Hepimiz kendi kişisel
hayatımıza baktığımızda da
bunu görüyoruz, çok büyük
bir çoğunluğumuz kendi
hayatımızdaki değişimler
konusunda ne kadar hızlı
davranabiliyoruz ki, bazen
çok basit bir alışkanlıktan
kurtulmamız bile yıllarımızı
alabiliyor. Koskoca bir
toplumun ve baskı-şiddet
üzerine kurulmuş bir iktidar
anlayışının bu kadar kısa
sürede değişmesini beklemek
gerçekçi değil. Ama dediğim
gibi, değişen şeyler de var,
2003’te İstiklal’de 30 kişiyken,
geçtiğimiz senelerde bu rakam
80 bine çıktı. Yine 2003 yılında
tüm ülkede sadece iki şehirde,
İstanbul ve Ankara’da, iki tane
LGBTİ hakları konusunda
emek veren inisiyatif varken
bugün Edirne’den Kars’a 40a
yakın inisiyatif var. Bu çok
önemli bir gelişme, hepimiz
kendimize ve çevremize
açılırken bizimle aynı kaygıları
taşıyan, aynı duygularda olan
kişilerle konuşabilmeye ihtiyaç
duyuyoruz. Evimizin yakınında
olan bir LGBTİ inisiyatifi
hayat kurtarıcı olabiliyor. Bir
şeyler değişiyor, hak ettiğimiz,
inandığımız hayata ulaşmak
için sabırlı ve kararlı bir şekilde

belirli kesimlerinde önemli
değişimler yaşanıyor. Ben
Türkiye’de pozitif bir trend
olduğu görüşündeyim.
İstanbul Avrupa’nın en büyük
şehri, son derece dinamik. Sen
ne kadar tutmaya da çalışırsan
çalış, şehir alıp yürüyor. Bir
kriter olarak Onur Yürüyüşü’nü
alırsak, 2003 yılında 30 kişi
iken bugün 100 bin kişinin
yürüdüğünden söz ediyoruz.
Muhafazakar iktidarın
değişime burun kıvırması
toplumun dönüşmediği
anlamına gelmiyor. LGBTİ’ler
artık bir arada, Türkiye’nin
küçük şehirlerinde de
mücadele ediliyor. Destekçiler
de azımsanamaz. Mevcut
baskı ortamı biraz değişmeye
başladığında asıl büyük
dönüşümü o zaman
yaşayacağız. O noktada
birbirine böylesine kenetlenmiş
insanları tutabilir misiniz?
Tutamazsınız.
Onur haftasında sizce eksik
olan şeyler nelerdir?
HANDE ÇAYIR: Konuşmak...
Deneyim paylaşımı... Hep
panel dinliyoruz, çıkışta üç
dakika görüş paylaşıyoruz.
O üç dakikada kendini ifade
etmek zor. Yutkunur, eve
dönersin. Genelde, daha
özgüvenli kişiler konuşuyor.
Asıl mesele, konuşamayanların
konuşabileceği bir yer bulması.
Konuşma çadırları olsa. İçine
girip girip ‘Bana da şu oluyor’

diye anlatsak; çünkü sırlarımız
kadar hastayız. Dans etmek,
ses çıkarmak, TOMA’lara
karşı durmak, el ele tutuşmak,
öpüşmek, sevişmek hepsi
güzel ama konuşmuyoruz. Bir
de, İstanbul dışındaki illere de
yayılabilse...
DENİZ ŞAPKA: Onur haftası,
LGBTİ aktivistlerinden oluşan
bir komisyon tarafından
organize edilen bir haftadır.
Aylar öncesinden yapılan
toplantılar ile bir araya gelinir
ve haftaya dair organizasyon
başlar. Yıllardır yapılan bu
toplantılar hep öncekine göre
daha profesyonelleşmektedir.
Büyük deneyimlerle yapılan
haftada ben açıkçası bir
eksiklik göremiyorum. Her yıl
katılmaya çalışırım ve program
çeşitli konu ve içerikleriyle
beni heyecanlandırmıştır.
Devletin böylesi olağanüstü
bir organizasyona destek
olmaması bir eksikliktir.
Dışarıdan bakan biri olarak
maddi kaynağının kısıtlı olması
bir eksikliktir.

bir tane Üniversitenin adının
yer almaması şaşırttı beni,
halbuki İstanbul’da 500
binden fazla öğrenci okuyor,
LGBTI dahil bir dolu öğrenci
kulubü var. Ayrıca tamam,
Şişli Belediyesi biraz destek
vermiş ama ya İstanbul’un
geri kalan 38 ilçesi? Bakın,
etkinlikler arasında harika
paneller, atölyeler düşünülmüş,
eminim arkadaşlar gecelerini
gündüzlerine katarak çalıştılar,
emek verdiler ama hedef
kitle hatalı olduktan sonra
isterseniz her gün atölye
yapın, o hedefe ulaşamazsınız.
Toplumun çoğunluğu
kimlerden oluşuyor? 93%
heteroseksüellerden.
Homofobi toplumda nerede
saklanıyor? Heteroseksüeller
arasında. O yüzden panel
düzenleyip, bir eşcinsele
homofobiyi anlatmanın pek
bir faydasını göremiyorum.
Homofobiyi ben bireysel
olarak heteroseksüellere
zaten anlatan biriyim. Önemli
olan aynı çalışmayı büyük
istatistiklerle, ülke çapında

“kendim” olabildiğim ve
kendim olduğum için kaygı
veya suçluluk duymadığım
zamanlardı. Benim için
Onur Yürüyüşleri zaten bir
insan olarak hak ettiğim
değeri ve gücü bulabildiğim
zamanlardı. Onur Haftası
sırasında yapılan paneller,
atölyeler, diğer insanlarla
bir araya gelebildiğimiz
etkinlikler, aslında ne kadar
çok olduğumuzu ve farklı
görüşlerden olmamıza
rağmen birbirimize saygı
duyarak kafa açıcı tartışmaları
yapabildiğimiz gerçeğini bana
hep hatırlatıyor. En büyük
eksikliğin bu etkinliklerin daha
geniş kitlelere duyurulması
konusunda elde olmayan
sebeplerden ötürü sıkıntıların
yaşanması olduğuna
inanıyorum, daha fazla insana
ulaşılması en büyük arzum.
GÖRKEM ULUMERİÇ: Böyle
hızlı büyüyen bir harekete
yetişmek gerçekten zor. Onur
Haftası organizasyon yapısının
kurumsallaşma ihtiyacı olduğu

Türkçe dilinde yapılıyor oluşu
büyük eksiklik. Çok önemli
tartışmalar, konuşmalar
yapılıyor. Uluslararası boyut
kazandırılmalı. Son yıllarda
medyada Onur Haftası’nın
temsili olumlu yönde
hızla değişti. Örneğin ana
akım medya geçtiğimiz yıl
gerçekleşen polis saldırısına
büyük bi tepki verdi. Bunun
sebebi basın çalışmasını ciddi
şekilde geliştirmemiz oldu. 5
yıl önce medyada neredeyse
sıfır görünürlükten bugün ülke
gündemine oturduğumuz
noktaya gelindi. Ama çok
daha iyi olması gerek. Bu
önemli başlıkların yanına gelir
kaynakların çeşitlendirilmesi
ve arttırılmasını da ekleyelim.
Yine geçtiğimiz sene
onur yürüyüşünde yapılan
çıplak dansları nasıl
değerlendiriyorsunuz?
HANDE ÇAYIR: Benim
fantastik dünyamda şahane
bir şey. Zaten çıplak doğduk.
Üşümeyelim diye örtündük.
Sonra ‘ayıp, yasak, günah’

HANDE ÇAYIR: DANS ETMEK, SES ÇIKARMAK,
TOMA’LARA KARŞI DURMAK, EL ELE TUTUŞMAK,
ÖPÜŞMEK, SEVİŞMEK HEPSİ GÜZEL AMA
KONUŞMUYORUZ.
CAN ÇAVUŞOĞLU: Etkinliklerin
genelde iki ayaklı olduğuna
inanıyorum ve nasıl ki iki ayaklı
bir sandalyede oturulmaz ise,
bu tür toplumsal projelerde
de sadece bir veya iki kesime
hitap ederek istenilen hedefe
ulaşamazsınız. Paydaşların
mümkün olduğunca
yaygınlaştırılması gerekir...
Çünkü benim açımdan
asıl hedef her zaman
toplumda çoğunluğu teşkil
eden heteroseksüellerin
“bilinçlendirilmesi” olmuştur.
Bu gözlükle bakıp Onur Haftası
etkinliklerini incelediğimde

gerçekleştirebilmektir.
100,000 tane 2 sayfalık basit
bir broşürü Türkiye’nin her
şehrinde elden dağıttığınızı ve
derdinizi yüz yüze anlattığınızı
bir düşünün. LGBTI
Derneklerin bütçeleri milyon
liraları aşıyor, buna güçleri var
ama hedef yanlış olunca yeteri
kadar erişim sağlanamıyor.
SEDEF ÇAKMAK: Ben bu
konuda çok taraflıyım. Eksik
olan şeyler tabii ki var, ama
benim için çok uzun bir
süre Onur Yürüyüşleri 365
günde sadece tek bir gün

görüşündeyim. Bu benim
şahsi görüşüm, üzerinde
henüz uzlaşılmış bir yaklaşım
değil. Gelecekte bir gün diğer
büyük şehirlerde olduğu
gibi bizlerin de yüz binlerce
katılımcıya ulaşacağımıza
inanıyorum. Geçtiğimiz yıl
son anda duyurulan polis
saldırısını kimse beklemiyordu.
Güvenlik alanında eksiklikleri
giderme çalışmaları yapılıyor.
Kitle ile iletişim de yine aynı
şekilde geliştirilmeye çalışılan
alanlardan biri. Hafta boyunca
düzenlenen etkinliklerin
neredeyse tamamının

diye şeyler uydurduk. Dans
edip oyunlar oynamak,
çıplaklık bana iyi geliyor.
Kimseye zararı yoksa insanlar
eğlensin; fakat bazen işte
beni çok sıkıştıran, ruhumu
bunaltan, içinde yaşamanın
çok sıkıcı olduğu, tekdüze, tek
tip toplum kuralları yüzüme
çarpıyor (İran’da dans etmek
yasak mesela). Florida’da ise
çıplaklar kampı var. Galiba
hangi bağlamda, neyi, nerede
icra edeceğimizle ilgili bu
durum. Ben hiç rahatsız
olmadım. Çok rahatsız
olanları da anladım ama
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keşke rahatsız olmasalar,
herkes kendi işine baksa,
istemeyen izlemese. National
Geographic’in hazırladığı
videoda görüyoruz ki orada
da çıplak olmamak hoş
karşılanmıyor. Oradan biri de
diyor ki ‘Benim için din gibi’.
DENİZ ŞAPKA: İnsanların
bedenlerini sergileme
biçimlerini değerlendirmek
ne kadar doğru bilmiyorum
ama bana göre çıplak dansları
yanlış değildi. Toplumların
karşılıklı birbirlerine saygı
duymaları lazım. Her bireyin
eylem biçimi farklıdır ve
bu durum kendisini bağlar
ayrıca kendisini temsil eder.
Burada ben kimseye karşı bir
saygısızlık görmedim. Aksine
çıplak bedenleri ile dans
eden kişilere karşı özellikle
muhafazakar

SEDEF ÇAKMAK: Birkaç
kişinin yapmış olduğu
eylemlerin koskocaman,
farklı farklı dünya görüşüne,
kimliğe, düşünceye sahip
olan bir grubun hepsine
mal edilmesinin büyük
bir haksızlık olduğuna
inanıyorum. Orada onbinlerce
insan polis şiddetine maruz
kalırken, bir çok insan haksız
yere göz altına alınırken,
hastanelik olana kadar darp
edilirken, sadece soyunan üç
arkadaşa odaklanılmasını ve
bunun üstünden tüm Onur
Yürüyüşü katılımcılarının
değerlendirilmesinin bizi
gerçeklerden uzaklaştıran,
sanki tüm o şiddeti
hak etmişiz izlenimini
güçlendirmek için kullanılan bir
bahane olarak görüyorum. Bu
tuzağa düşmemeliyiz! Aynı

dışlamalara, şiddete, baskıya
maruz kaldığımız bir dünyada
birbirimize karşı biraz daha
toleranslı, anlamaya çalışır
bir halde olmamız gerektiğine
inanıyorum. Bu kadar farklı
dünyalardan gelen, tek ortak
özelliği cinsel yönelimi ve
cinsiyet kimliği yüzünden
ayrımcılığa uğramak olan bir
grupta şu zamana kadar iyi
kötü, demokrasi denen, saygı
denen şeyi uygulayabildik,
bundan sonra da bunu
uygulamaya devam etmeliyiz.
GÖRKEM ULUMERİÇ: Onur
Yürüyüşü’ne katılan herkesten
onur duyuyorum.
Şaban’la Recep’in aşkına
Ramazan karışamaz” yazılı
pankart yürüyüşten çok daha
fazla ses ve beraberinde
de tartışmalar. Dini
hassasiyetlere saygısızlık

onu istemem. Herkes kendi
dünyasına dönse olmaz mı?
Camii’nin bahçesinde namaz
kılmak bir kişinin sokakla
buluşan ritüeli olabiliyor.
Kimisininki de bambaşkadır.
Başkaları ile uğraşacağımıza,
onları lanetleyeceğimize kendi
kusurlarımızla yüzleşsek?
DENİZ ŞAPKA: Bence çok
yaratıcı bir pankart olmuş.
İnsanlar yılın 11 ayı değil de
1 ayı böyle nefret kusarlarsa
bu pankartı yazan kişiler
tarafından bu güzel eylem
biçimleri ile eleştirilmeye
devam ederler. Dini
hassasiyetlere saygısızlık
olarak değerlendiren
insanlar öncelikle kendilerine
baksınlar. Onlar tepkilerini
vurarak, kırarak ve her türlü
şiddet biçimlerini kullanarak
saldırıyorlar. Dinlere saygım
sonsuz ama dinleri suistimal

CAN ÇAVUŞOĞLU: EĞER YAŞANTIMIZA SAYGI
DUYULMASINI İSTİYORSAK AYNI SAYGIYI
BİZLER DE TOPLUMUN GERİ KALANI İÇİN
GÖSTERMELİYİZ.
LGBTİ’ler tarafından büyük
saygısızlık yapıldı, fütursuzca
eleştiri bombardımanına
tutuldular. Ramazan ayında
Müslüman bir ülkede
bunlar yapılmamalıydı
diyerek kendileri ile büyük
bir şekilde çeliştiler. Ona
bakarsak ramazan ayında
ve Müslüman bir toplumda
yine o önemsediğiniz
değerler tarafından kabul
görülmüyorsunuz ve onlara
aykırısınız. Kime ve neye göre
değerlendirme yapıyorlar,
cidden anlamış değilim.
CAN ÇAVUŞOĞLU: İlk soruda
bunun cevabını verdim
aslında. Bu konu ile ilgili aynı
düşüncelerim, bu soruya
cevaben de geçerlidir.

zamanda, git gide birbirini
çekemeyen ve sevmeyen
bir toplum olmaya itiliyoruz,
hepimizin tasvip etmediği,
sevmediği, tahammül
edemediği kişiler ve gruplar
vardır, olacaktır da. Ama
demokrasi denen şey de
tam olarak budur; farklı
anlayışlarımıza, farklı dünya
görüşlerimize rağmen nasıl bir
arada durmayı başaracağız,
bunun yolculuğudur
demokrasi. Diğer insanlarda
onaylamadığımız şeyleri
“onaylamıyorum” diyip
geçebilmeyi öğrenmeliyiz,
bunu başarmalıyız. Özellikle
tüm hayatımız boyunca
kimliğimizin “onaylanmadığı”,
hatta onaylanmamakla
kalmayıp çeşitli aşağılamalara,

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Haziran 2016 | S74

olarak değerlendirenler de
ortaya çıktı. Siz bu konuda
neler söyleyeceksiniz?
HANDE ÇAYIR: Kim nereden
bakıyorsa öyle görünüyor.
Sahip olduğu birikimden ya da
birikimsizlikten bakıyor. Olanı
görme biçimi, kişiden kişiye
değişiyor. Ve hatta o kişinin
görme biçimi de iki saat içinde
değişebilir. Başka koşullarda
yine değişebilir. Üç yıl sonra
bambaşka olabilir. Hayat
bize bunu hep gösteriyor.
Ben tam şu zaman diliminde
düşünen Hande olarak,
kendi bulunduğum yerden
bakınca hiçbir saygısızlık
göremiyorum. Nükteli, zeka
pırıltısı görüyorum aksine.
Hakikaten dini değerleri
sebebi ile incinenler olursa,

eden ve dinler adına nefret
saçan ve öldüren kişilere
saygı duyamam. İbadet kul
ile Allah arasında olur. Bu
şekilde eylem biçimlerine
saldıracaklarına evlerinde
ibadetlerini gerçekleştirmeleri
onları inandıkları cennetlerine
daha çok yakınlaştıracaktır.
Onun için ben onların
yerinde olsam, zamanımı
boşa harcamam. Onlar dini
kullanarak yıllardır lut kavmi
üzerinden saldırıyorlar ve
Ramazan ayında daha da
saldırganlaşınca bizimkiler
böyle bir pankart hazırlamışlar
çok mu? Biz onların
hassasiyetlerine değil, onlar
bizlerin yatak odalarına girerek
saygısızlık yapmaktadırlar.

CAN ÇAVUŞOĞLU: Şimdi
eğri oturup doğru konuşalım,
Dünya üzerinde nüfus
çoğunluğu Müslüman olan
ülkeleri alt alta yazacak
olursak, LGBTI özgürlükleri
açısından en gelişmiş
ülkenin açık ara Türkiye
olduğunu göreceğiz. Bir
sanat güneşimiz, bir divamız,
yüzlerce sanatçımız,
işadamımız, şairimiz,
yazarımız toplumun gözü
önünde eşcinselliğini
gizlemiyor ama farkındaysanız
kalkıp böyle de abuk sabuk,
toplumun değerleriyle alay
eden, aşağılayan cümleler
kurmuyorlar. Eğer yaşantımıza,
giyinişimize, konuşmamıza,
siyasi görüşümüze saygı
duyulmasını istiyorsak aynı
saygıyı bizler de toplumun geri
kalanı için göstermeliyiz. Bu
kadar açık ve net!..
SEDEF ÇAKMAK: Dini
hassasiyetler kelimesinin de
toplum hassasiyeti, genel
ahlak gibi ne olduğu tam
tanımlanamayan bir şey
olduğunu düşünüyorum.
Mesela ben bu sloganı
“konu aşk olunca din bile
böyle güçlü bir duyguya
karşı duramaz, durmamalı”
olarak okumuştum. Onur
yürüyüşlerinde bir sürü farklı
kesime gönderme yapan
pankart ve slogan vardır,
örneğin “Freddie Mercury’nin
Askerleriyiz” de milli
hassasiyetlere saygısızlık mı
oluyor? Mizah güzel bir şeydir
ve söz konusu pankarta da
bu açıdan bakılmalıdır. Esas
üzücü olan böyle bir şeyin
dava konusu olabilmesidir.
Tabii ki insan onca pankart
ve slogan arasında neden
bunun seçilmiş olduğunu
da merak ediyor! Onur
Yürüyüşlerine katılan bir çok
dindar arkadaş da var, bu
pankartı sorun da etmiyorlar.
Bu konunun dini hassasiyet
adı altında bize yutturulmaya
çalışıldığını düşünüyorum,

konu hassasiyete saygısızlık
değil, demokrasi eksikliğidir.
Toplumumuzda her kesim
kendini en haklı görüyor ve
farklı düşünen herkesin de
“yok olmasını” istiyor. Hâlbuki
farklılık gerçekliktir, yok
edilemez ve aksine muazzam
bir güzelliktir ve zenginliktir.

değilim; ama bu kadarlık
bir bilgilendirme ile şunu
diyebilirim. Birbirimizin
hayatlarına saygılı olalım. Bir
arada yaşıyorsak ‘Tamam,
senin olsun bu ay, ama
sonraki ay da bizim, tamam
mı’ diyelim isterim. Belki
benim dünyam ütopiktir.

Haftası’nın da belirli bir gün ve
haftası vardır. Değiştirilmesi
düşüncesi çok saygısızca ve
aptalca gelmektedir. Ayrıca
şimdiye kadar Ramazan
ayı bir çok belirli gün ve
haftaya denk geldi, hangisi
değiştirildi acaba? Bu konuda
özellikle LGBTİ’leri bu haftayı

DENİZ ŞAPKA: DİNİ
HASSASİYETLERE SAYGISIZLIK
OLARAK DEĞERLENDİREN
İNSANLAR ÖNCELİKLE
KENDİLERİNE BAKSINLAR.
ONLAR TEPKİLERİNİ VURARAK,
KIRARAK VE HER TÜRLÜ ŞİDDET
BİÇİMLERİNİ KULLANARAK
SALDIRIYORLAR.
Dediğim gibi, tüm nokta
farklılıklarımızla nasıl bir arada
olabileceğimiz sorusudur.
Bunu da kendi çevremizden
başlayarak yapmak
zorundayız, hele nefretin,
şiddetin ve ayrıştırmanın
bu kadar sıradanlaştığı,
tüm hayatımızı kapladığı bir
dönemde!
GÖRKEM ULUMERİÇ: İfade
hürriyetidir. Aşkı hakaret olarak
algılamasınlar. Pankartı tutan
insanların aşka saygısızlık
yapmalarını beklemiyorsunuz
herhalde.
Yine Ramazan ayı
“sebebiyle” LGBTİ onur
yürüyüşüne saldırmayı
kendinde hak olarak görenler
yüzünden yürüyüşün
Ramazan ayı sonrasına
ertelenmesi konusuna nasıl
bakıyorsunuz?
HANDE ÇAYIR: Detayları
bilmiyorum, çok içinde

Belki de değildir. Dileğim,
sevgi olsun. Hırs, hınç, nefret
olmasın. Bu bir algılayamama
problemi. Anlayamadıklarımızı
sevmiyoruz.

sahiplenmeleri konusunda
davet ediyorum. Çünkü bu
bizim tarihimizdir ve tarihin
değiştirilmesi kimliklerin yok
sayılması demektir.

DENİZ ŞAPKA: LGBTİ Onur
Yürüyüşü, dediğim gibi uluslar
arası yapılan bir kitlesel
yürüyüştür. Bu yürüyüşün
bir çıkış noktası vardır. Bu da
1969 yılında Stonewall Inn adlı
bir mekanda şiddet ve baskıya
dayanamayan LGBTİ’lerin
polislere karşı olan bir
ayaklanmasından gelmektedir.
LGBTİ mücadelesinin bir
dönüm noktası haline gelen
bu ayaklanma, dünyanın
birçok yerinde Onur Haftası
olarak kutlanmaktadır. Bu
hafta, bir tarihtir, belli bir
zaman dilimi vardır. Nasıl ki
Kurtuluş Savaşı, 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı gibi değiştirilemeyen
belirli gün ve haftaların
bir zamanı varsa, Onur

CAN ÇAVUŞOĞLU: Birileri
tutturmuş; Onur Haftası
Haziran ayında kutlanır. Bir
bakıma doğrudur, Dünyanın
pek çok şehrinde Haziran
ayında aktiviteler düzenlenir.
Ama toplumdan gizledikleri
nedir? Mutlaka Haziran ayında
olacak diye evrensel bir kural
yoktur. Tokyo Onur Yürüyüşü
bu sene 8 Mayısta yapıldı,
Amsterdam’daki EuroPride
2016, 5-7 Ağustos tarihleri
arasında gerçekleştirilecek,
Rio de Janeiro Onur Yürüyüşü
her sene Kasım ayında olur
ve Manila Onur Yürüyüşü 6
Aralıkta yapılacak. Bunun
gibi daha onlarca örnek
sayabilirim, Amerika’da,
İngiltere’de, Kanada’da farklı
şehirlerde Onur Yürüyüşleri
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farklı aylarda gerçekleştirilir. O
zaman, ben bu bilgiler ışığında
Ramazan Ayı münasebetiyle
ve ülkemizin değerlerine
saygı açısından İstanbul Onur
Yürüyüşünün ileri bir tarihe
ertelenmesinde bir sakınca
görmüyorum. Saygı açısından,
dedim, zira oruçlu insanların
önünde ellerinde içki şişeleriyle
yarı çıplak yürümenin, sağa
sola öpücükler dağıtmanın,
sarhoş olunca da anadan
üryan soyunmanın LGBTI’ler
adına pek de “Onur”lu
bir davranış olduğuna
inanmıyorum. Ramazan
Ayı veya değil, toplumu
tahrik eden bu ve benzeri
davranışların Türkiye’deki
LGBTI Harekete getirisinden
çok götürüsü olacağına ve
bize misliyle “homofobi” olarak
geri döneceğine adım gibi
eminim. Kaldı ki, bir yanda Akit
Gazetesi, diğer yanda BBP’nin
gençlik yapılanması Alperen
Ocakları, sonra Facebook’da
yer alan Müslüman Anadolu
Gençliği gibi karanlık
oluşumlar sanki bir anda
düğmeye basılmışcasına
Onur Yürüyüşü 2016’yı
engelleyeceklerine dair tehdit
savurmaya ve nefret kusmaya
başladılar. Bu son gelişmeler

ışığında önerim; Onur
Haftası etkinliklerine çokça
hazırlanıldığı anlaşılıyor, bunlar
daha mikro projeler, dolayısıyla
etkinliklerin gerçekleştirilmesi
ama Onur Yürüyüşünün daha
ileri bir tarihe ertelenmesidir.
Bunun için Valilikten bir
yasaklama beklemenin ne
gereği ne de anlamı vardır.
“Common sense” denir
İngilizcede, “Aklıselim”
davranmak yeterlidir!
SEDEF ÇAKMAK: 14 yıldır
Haziran’ın son pazarı
düzenlenen, artık bir gelenek
haline dönüşmüş bir
yürüyüşün ertelenmesinin
doğru olmadığını
düşünüyorum. Ayrıca
hatırlatalım, 2013 yılında da
Onur Yürüyüşü Ramazan’ın
ilk gününe denk gelmişti ve
biz hiçbir sorun olmadan
yürümüştük! Geçen sene de
Ramazandı ve birçok şehirde
Onur yürüyüşleri düzenlendi!
Ramazan bahane, yasakçı
anlayış şahane! Biz de bu
toplumun bir parçasıyız ve
bizim de “hassasiyetlerimiz”
var! Dövülme, öldürülme,
tehdit edilme, ayrımcılığa
uğrama korkusu
yaşamadığımız, açılma-

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Haziran 2016 | S76

açılmama tartışmasından
uzak olduğumuz, bol bol
güldüğümüz, kendimizi
ifade edebildiğimiz,
kendimiz olabildiğimiz,
sevdiğimiz insanın elinden
korkmadan, çekinmeden
tutabildiğimiz, barış içinde
varoluşumuzu kutladığımız
bir tanecik günümüze dair
hassasiyetimize saygı
gösterilmesini istiyoruz! Valla
yıl içinde tahammül ettiğimiz
şeyleri düşünecek olursak, çok
bir şey de istemiyoruz.
GÖRKEM ULUMERİÇ: Bu
yıl 22 Mayıs’ta Ankara’da
ve 4 Haziran’da İzmir’de
düzenlenmesi planlanan
yürüyüşler şehirlerin valilikleri
tarafından yasaklandı.
Yürüyüşün yapılmasını uygun
bulmuyoruz dendi. İkisi de
Ramazan’a denk gelmiyordu.
Bunu şunun için söylüyorum;

Ramazan ayını homofobiye
uydurulmuş bir bahane olarak
görüyorum. Kimsenin inanç
özgürlüğünü kısıtlayan, ibadet
hakkını elinden alan bir etkinlik
düzenlemiyoruz. Nitekim bu
yürüyüş inançlı insanlar ile
birlikte yapılıyor. Oysa burada
toplantı ve yürüyüş hakkı ihlal
ediliyor. Anayasal haklar hiçbir
inancın dini takvimine göre
yeniden düzenlenemez. İkisi
aynı anda gerçekleşebilir, tıpkı
2014’te olduğu gibi. Bir arada
herkesin huzurlu ve mutlu bir
şekilde yaşaması isteniyorsa
otoriteler bunu sağlamalıdır.
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LGBT’NİN KARİYERİME
ETKİSİ VAR VE BU YOLDA
HEP BİRLİKTEYİZ!
Dream TV’nin ekran yüzlerinden, Dream Haber’in sunucusu Evren Uysal, aynı zamanda Türk rock grubu
FOMA’nın solisti olarak da tanınıyor. Evren Uysal’ın ilk single’ı ‘Kötü Karakter’ herkesin içinde olan,
güzel renklerin, mutlu anların ortasından çıkıp gelen affedici olmayan bir ‘kötü’yü anlatıyor.
Gelin, Evren Uysal’ı daha yakından tanıyalım.
RÖPORTAJ: ONUR ÖZIŞIK
onur.ozisik@gzone.com.tr | twitter.com/onurozisik | instagram.com/onur.ozisik
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İlk solo projeniz ‘’Kötü
Karakter’’ ile grup müziğinden
koptunuz. Bu süreç nasıl
gelişti?
Bazı şarkılar kendi iç
dünyanızın derinliklerinden
evrilir, kişiseldir tek bir sözünü
ve notasını değiştirmek
istemez öylece paylaşmak
istersiniz. Kendimle kaldığım
dönemleri anlatan, kendimi
kandırmaya çalıştığım kimi
zaman başarılı olduğum
kimi zaman ise gerçeklerle
yüzleştiğim hallerimi
paylaşıyorum kendime
şifreler vererek. Solo
olarak paylaşmak daha
doğruydu. Çıkan sonuç her
ne olursa olsun tebessümle
karşılıyorum. Sıkmadan,
yormadan, zorlamadan
bırakıyorum kendimi.
Hayat gibi, hiç bir şeye de
şaşırmadan üstelik. Kalpten
karşılayarak…
Kötü Karakter ile iyi ve
kötü olma evrelerimizi
deşiyorsunuz? Peki insan
doğası sizce nasıl işliyor? İyi
ya da kötü insanlar var mıdır?
Neden?
Kötünün ve iyinin cinsiyeti
yok! Herkesin ilk görüşte
bir diğerinde bıraktığı intiba
sonucu ön kabuller oluşuyor.
Kötü veya iyi olma durumları
onu kullanan kişilerin
ihtiyaçlarına göre değişiklik
arz ediyor. İnsan doğası
gereği hata yapabilen bir varlık
olduğunu düşündüğümüzde
tahammülümüz neye el
veriyorsa ilişkilerimizi de o
şekilde yaşıyoruz. İyi ve kötüler
hep aramızda. Herkesin bir
rolü olduğu gibi, iyi ve kötü
olma evrelerinden çok şey
öğreniyoruz.
Mehmet Turgut
yönetmenliğinde videonuzda
Maria Tatar ile beraber
rol alıyorsunuz? Bir araya
gelmeniz nasıl oldu?
Daha çok Maria rol alıyor
Mehmet, videoda oyuncu

olarak birinin katılmasının iyi
bir fikir olacağını düşünüyordu.
Kim olmalı acaba diye
düşünürken bir ara çıkmaza
girdik, uygun kişiye karar
veremiyorduk çünkü. Mehmet
Maria’yı sosyal medyadaki
hesaplarından görmüş. Bana
bahsettiğinde tamam dedim
çünkü video için çok uygundu.
Mehmet Maria’yı kendi dergisi
46 Magazine için çekime
davet ettiğinde tanıştık, video
fikrinden bahsedince de kabul
etti. Maria’nın videoya katkısı
benim için değerlidir.
‘’Kötü Karakter’’ için yakın
gelecekte çıkacak olan bir
albümün habercisi diyebilir
miyiz? Albümde bizleri neler
bekliyor?
Evet, diyebiliriz. Single’ların
görevi de aslında bir
nevi albümün habercisi
olmalarıdır. Bir aksilik
olmazsa sonbaharda albümü
yayınlamayı planlıyorum. Bu
aralar stüdyoda kayıttayım,
albümü tamamlıyorum.
Albüm öncesi 2 tane daha
single çıkartıp biraz daha
solo hallerimi anlatmaya
amaçlıyorum. Kötü Karakteri
takip eden single ise “4 İnsan
1 Hayvan Etmiyor” Temmuz
ortası gibi klibiyle yayında
olacak. Diğeri ise Eylül ortası
gibi.
Dünyanın gelmiş geçmiş
en büyük rock ikonlarından
biri Freddie Mercury, aynı
zamanda tarihin en büyük
LGBT ikonlarından da
biri. Sizce Rock ve LGBT
arasındaki bağ nedir? Sizin
kariyerinizde LGBT etkisi var
mıdır? Var ise nelerdir?
Esas konu Freddie Mercury’nin
çok iyi bir müzisyen olmasıdır.
Uslup olarak farklılıkları
bir araya getirebildiği için
öncelikle müzik ikondur.
Renk, ırk, bayrak, ülke, din, dil,
cinsel ve düşündüğünü ifade
etme alanında ayrımcılıktan
uzak yetiştirildim. Dolayısıyla
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RENK, IRK, BAYRAK, Ü
DİL, CİNSEL VE DÜŞÜN
İFADE ETME ALANINDA
AYRIMCILIKTAN UZAK
YETİŞTİRİLDİM

ÜLKE, DİN,
NDÜĞÜNÜ
A

sanatın her dalında kategori
yapmaksızın farklı eğilimlerin
etkisinin mevcut olduğunu
düşünüyorum. Gelgelelim;
tercih ve yönelimlerin
üzerinden LGBT bağlantısının
örnek gösterilmesini yaşam
özgürlüklerinin korunabilmesi
ve vurgulanması bağlamında
anlamlı buluyorum. LGBT’nin
kariyerime etkisi var ve bu
yolda hep birlikteyiz. Evet
erkeğim ama şarkı yazarken
maskülen bir tavır ve sunum
yolunu tercih etmedim hiçbir
zaman.
Kendinizi Türkiye’de
sanatınızı icra ederken özgür
hissediyor musunuz? Neden?
Şu zamana kadar özgürce
ifade ettim, bir sıkıntı
yaşamadım. Kısıtlama ve
engellemelerle karşılaşan
meslektaşlarım oluyor, bu
durumun iyileşebilmesi
için hem düşünsel hem
de eylemsel olarak onların
yanında durmaya çalışıyorum.

LGBT’yi Türkiye’de nerede
görüyorsunuz? Sizce Batı
dünyasından ve doğu
dünyasından farklarımız
neler?
Ülkemiz popüler kültüründe
LGBT ikonlarına ayılıp bayılıp
sonrasında aynı yönelimlere
sahip aramızdaki bireyleri
ötekileştirip yaşam haklarını
ellerinden alamazsınız.
Özgürmüş gibi takılıp aslında
ötekileştirmezsiniz. Yaşam
hakkı, çalışma hakkı, evlilik
eşitliği ve medeni birliktelik
hakları konusunda her geçen
gün Avrupa ve Amerika iyi
bir konuma geliyor. Fakat
toplumların içindeki nefret
mekanizması maalesef bu
olumlu gelişmeleri gölgede
bırakıyor. Coğrafyası ne
olursa olsun, ne kadar
özgürlükler ülkesi olduğunuzu
da gösterseniz Orlando’da
yaşanan trajediden
kaçamıyorsunuz. Kötü,
nefret ve çirkinlik işte burada
devreye giriyor. Olduğum yere
çakılıyorum!

Orta Doğu ve Türkiye’deki
yaşam özgürlükleri hakkında
düşünceniz nelerdir? Sizce
neler yapılması gerekir?
Neden?
Erkek egemen toplumların
erkeği koruyan yapıları geri
kalan bireyleri ise hiyerarşik
bir sistemde konumlandırıyor
olması gelecek için iyi
değil. Anlatmak, doğrusunu
göstermek, birlikte olmak
yapılacaklar listesinde ilk
sırada yer alıyor. Sonrasında
kalbi ve kafası tertemiz
yepyeni siyasi oluşumların
gelişmesi ve desteklenerek
çok sesliliğin yakalanması,
hatta iktidarda söz sahibi
olmasının sağlanması gerek.
Teknoloji gelişirken, yeni
atılımlar, bilim alanında yeni
buluşlar yapılırken biz geriye
doğru gidemeyiz. Zaman
geçiyor, sadece sanatçılar
değil toplumun her bireyinin
yardımı ve desteği şart.
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HAZIRLAYAN: KARDELEN FULYA OKUMUŞ
kardelen.okumus@gzone.com.tr | twitter.com/kardelenfulya | instagram.com/kardelenfulya
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L

ezbiyen ve
biseksüel kadınlar
yaşamın her
noktasında
her zaman var
olmaya devam
etseler de, bir araya gelmeleri
eşcinsel erkeklere nazaran
daha zor olmuştu. Bu
zorluğun nedenleri ,halihazırda
günlük yaşam pratiğimizde
de deneyimlemeye devam
ettiğimiz, ekonomik alt
yapı ve onunla doğrudan
ilişkili patriyarkal sistemden
kaynaklanıyor. Bu nedenler
ise -özellikle geçmiş dönem
pratiklerinde- lezbiyen ve
biseksüel kadınların kendilerini
yalnız olduklarına düşünmeye
itiyordu. Bu yalnız hissediş
hali ise lezbiyen ve biseksüel
kadınların sosyal pratiklerinin
kısıtlanmasını, birbirleriyle
temas alanlarının daralmasını
ve pratiğin deneyimlenmesini
zorlaştırıyordu. Bu yüzden
lezbiyen ve biseksüel
kadınların yaşam alanlarının
azlığı -ki çoğu yerde yokluğuve yan yana gelişlerindeki
tedirginlik bir araya gelmelerini
engelliyordu. Bugün büyük
metropollerin dar “özgürlük
alanları” dışında yaşamakta
olan ve kendinin bilincinde
olan lezbiyen ve biseksüel
kadınlar ise halen benzer
problemlerle karşı karşıya
gelmekteler.
Belki de tüm bu problemleri
aşıp bir araya gelmeyi başaran
ilk topluluk “Sapphonun
Kızları”ydu. Sappho’nun Kızları
sadece iki yıl kadar faaliyet
göstermiş olsa da dönemin
eşcinsel hareketi içinde
lezbiyen ve biseksüel feminist
kadınların temsili noktasında
tarihi bir öneme sahipti.
Günümüze bir döndüğümüzde,
şu anda birçok LGBTİ+
örgütlenmesinde kadınlar
yer almakta olsa da, geçmiş
mirasın bir getirisi olan
“yalnız mıyım?” sorusu/
soruları pratiği bir yandan
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zorlaştırabilmekte. Yaklaşık
bir yıldır ise, “Sapphonun
Kızları”nın yerini almış
diyebileceğimiz “Lezbiyen
Biseksüel Feministler” faaliyet
göstermekte. Ve elbette
lezbiyen ve biseksüel kadınlar
bu oluşumların dışında da
diğer LGBTİ topluluklarının
içinde ya da bireysel olarak
mücadelelerine devam
ediyorlar, edecekler.
Lezbiyen ve biseksüel
kadınların tarihine bakmak
istediğimizde buna dair
spesifik bilgiler bulmak,
kaynaklara ulaşmak tüm
bu nedenlerden dolayı zor
olabiliyor. Aslına bakılırsa
lezbiyen kadınların kendi
“tarihlerini” yazmaları da
feminist harekete denk
düşüyor. Çünkü LGBTİ hareketi
dışında bir lezbiyen hareketi
oluşturmaya çalışmak hem
hareketi bölecek hem de yeterli
olmayacak bir hamle olcaktı.
Halbuki lezbiyen ve biseksüel
kadınların problemleri sadece
cinsel yönelimlerinden kaynaklı
problemlerle sınırlı kalmıyor.
Zaten hali hazırda erkek
egemen toplumun baskısıyla
savaşan kadınlar bir yandan
da istedikleri kişiyi sevebilmek
istiyorlar. Bu yüzden lezbiyen
ve biseksüel kadınların
mücadelesi hem homofobiye
hem patriyarkaya hem de
onun bağlı olduğu ekonomik
altyapıya karşı geliştirilmesi
gereken bir mücadele haline
geliyor. Aslında daha önce
bahsettiğim Sapphonun
Kızları ve Lezbiyen Biseksüel
Feministlerin oluşması da bu
noktaya dayanıyor.

ONUR HAFTASI

1993 yılında bir grup
LGBTİ birey tarafından
gerçekleştirilmek
istenen “Cinsel Özgürlük
Etkinlikleri” valilik tarafından
yasaklandıktan sonra
Lambdaistanbul’un
kurulmasıyla Onur Haftası

etkinliklerine Lambdaİstanbul
ev sahipliği yapmaya
başlamıştı. Etkinliklerde
lezbiyen ve biseksüel kadınlar
da yer alıyor, her yıl çoğalarak
var olmaya devam ediyorlardı.
Fakat bu süreçte patriyarkanın
getirdiği “biyolojik erkek”
dominantlığından payını
alan eşcinsel erkeklerin
olduğu bu alanda da bazen
“eşcinsel erkekleri destekleyen
heteroseksüel kadınlar”
olarak görülebiliyorlardı.
Birlikte iki kadına “samimi
iki heteroseksüel arkadaş”
gözüyle bakılabiliyor, varlıkları
art niyet olmasa da arka
plana atılabiliyordu. Kadınların
seslerini duyurma ihtiyacı
artıyor, bu “bayram” gününde
kim olduklarını açıkça
gösterebilmek bununla onur
duymak istiyorlardı.
2015 yılındaki Onur
Yürüyüşü’nde polisin
müdahale etmesiyle yürüyüşte
yaşanan aksaklıklar üzerine
lezbiyen biseksüel feministler
14 Temmuz’da bir lezbiyen
biseksüel feminist yürüyüş
düzenlemişti. Bu yürüyüş, o
güne kadar
yapılmış yürüyüşlerde lezbiyen
ve biseksüel kadınların tek
başlarına hareket ederek en
çok seslerini duyurdukları
yürüyüş oldu.
Bu sene, 24. Onur Haftası’nda
ise lezbiyen ve biseksüel
kadınlar yine orada olacak,
yine seslerini duyuracak, yine
kendileriyle ne kadar onur
duyduklarını gösterecekler.
23 Haziran’da saat 17:00de
Cezayir’deki feminist
forumunda kadınlar bir
araya gelirken, 25 Haziran
günü saat 15:00’te Maçka
Parkı’nda gerçekleştirecekleri
“Flört Kuşağı” adlı atölye ise
bunlardan sadece birkaçı.
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE
LEZBİYEN VE BİSEKSÜEL
AKTİVİSTLER
JULIA PENELOPE
Dilbilimci, yazar ve filozof olan Julia ayrıca aktivist
yönüyle de tanınıyor. 2013 yılında 71 yaşındayken
hayatını kaybeden aktivist, Houston’daki Yerel
Kadın Konferans’ında temsilci olarak bulunmuş
ve Lesbian Herstory Archieves’in kurulması için
yapılan toplantılarda da bulunmuştu. Ayrıca, “20.
Yüzyıl lezbiyen romanları”, “Feminist Edebiyat
Tartışmaları” gibi kadın çalışmaları derslerini veren
ilk akademisyenlerden biri olarak tanınmaktadır.
Akademide lezbiyen görünürlülüğüne çok
önem veren Penelope birçok kişinin Nebraska
Üniversitesi’ne gelmesini sağlamıştır.
BARBARA GITTINGS
Önde gelen LGBTİ hakları savunucularından biri
olan Barbara 1965 yılında Beyaz Saray’ın önünde
LGBTİ hakları için bir eylem düzenlenmesini
sağlamıştı. Ayrıca 1972 yılında eşcinselliğin
akıl hastalıkları listesinden çıkarılması için olan
harekette yer almıştı. Daha sonra American Library
Association’a ömür boyu üyelikle ödüllendirilen
Barbara ayrıca en iyi gey/lezbiyen roman ödülüne
de adını vermiştir. Ayrıca GLAAD’ın bir aktivist ödülü
de Barbara’nın adını taşımaktadır.
LILLI VINCENZ
İlk lgbti hakları savunucusu gruplardan olan The
DC Mattachine Society’nin tek kadın üyesi olan
Lilli, 1950 yılında lezbiyenlerin olduğunu duyduğu
için orduya katılsa da daha sonra eşcinsel olduğu
öğrenilince ordudan atıldı.
AUDRE LORDE
Kendini “siyah, lezbiyen, feminist, anne, savaşçı,
şair” olarak tanımlayan Audre bu zamana kadar
pek çok kişiye ilham verdi. “Sessizliğiniz sizi
korumayacak.” sözüyle akıllara kazınan ünlü
aktivist,, homofobi, ırkçılık, cinsiyetçilik ve diğer
tüm ayrımcılıklarla savaşıp başkalarını da bunları
yapması için cesaretlendirmeye çalışmıştı.
ZELİŞ DENİZ
Zeliş’i tanımayanlar bile en azından 2014 yılındaki
8 Mart yürüyüşünde polis karşısındaki mor bayraklı
fotoğrafını görmüştür. LGBTİ aktivisti ve feminist
Zeliş Deniz, İstanbul LGBTT Dayanışma Derneği ve
Lambdaistanbul gibi derneklerin aktif üyelerindendi.
Geçtiğimiz yılın eylül ayında Boysan Yakar’la birlikte
geçirdikleri bir trafik kazası sonucunda hayatını
kaybetmişti.
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Sıcak hava, soğuk içecekler ve güzel insanlar… Kabul edelim hepimiz yazın daha bir güzelleşiyoruz. Bronzlaşmak kusurların da
kapatılmasına yardımcı oluyor. Çoğumuzun baharda başladığı, bazılarımızın ise azmedip erken başlayıp çok daha düzenli gittikleri spor
salonlarının da etkisini yadsıyamayız tabii. Erkek plaj modası yazacağım.
Bu yaza ait plaj modasını madde madde listeliyorum; Sakın kaçırmayın! Kesinlikle en çok çabayı harcamanız ve parayı yatırmanız gereken
şey kendinizsiniz. Geçen yıl kenarından teğet geçen “dad bod” modası sayesinde “Leonardo Di Caprio da göbekli” diyerek bir nebze yırtmış
olabilirsiniz ama bu yaz o durum kesinlikle geçerli değil. Erkekler her geçen gün kendilerine daha çok dikkat ediyor ve plajlar daha çok fit
insanla dolup taşıyor. Yanlarında göbekle gezmek olmaz. Bu yazın ve önümüzdeki zamanların en önemli modası fit ve biraz kaslı olmak.
Hiçbir zaman geç değildir. Hemen başlayın spora ;) Hem birazdan değineceğim mini mini şortları giymek için sıkı bir popo lazım.

HAZIRLAYAN: HATİCE KULAK
hatice.kulak@gzone.com.tr | twitter.com/haticekulak | instagram.com/haticekulak
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ŞORTLAR

RENKLER
Genellikle yaz renkleri sıcak ve çarpıcı tonlar olur. Ama bu yaz bunu
görmeyeceğiz. Neon ve canlı renkler bu yıl moda değil. Renklerinizi
daha pastel ve soğuk tonlardan seçmelisiniz. Yazın üç rengi mi? Tabii
ki gri, yeşil ve mavi. Ne kadar da yaz ve ne kadar da asil değil mi? Plaj
ürünlerinizi seçerken sıcak ve neon renklerden kaçınmanızı öneririm.
Pastel ve özellikle de yeşil rengi ise başınıza taç edebilirsiniz.
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Son yıllarda gittikçe ve gittikçe
küçülen şortlarımız hem biraz
daha kısaldı hem de biraz
daha skinny ve fit bir hale
geldi. Birkaç yıl öncesinin
neredeyse dize kadar inen bol
ve desenli şortlarından eser
yok şimdi. Hayatımızda birkaç
yıldır var olan kısa şortlar
kesinlikle güneşlenmeye
daha uygun. Genellikle düz ve
desensizler tercih edilse de
minimal desenlerde olanları
veya çizgilileri de kesinlikle
şık duruyor. Bu yazın renkleri
gri, mavi ve yeşil. Unutmadan
bunu da ekleyeyim.

SUNGA
Bu aslında bildiğimiz slip
mayo, speedo’nun biraz daha
modernize olmuş hali. Bence
güzel vücudu olanlara da
gayet yakışıyor. Gerçi onlara
ne yakışmıyor o da ayrı bir
şey aslında. Çok daha iyi
güneşlenmek, daha fazla ten
göstermek isteyen, fazlalıkları
sevmeyen herkese önerim.

DESEN ÜSTÜ DESEN

BANDANA VE FULAR
Boynunuza atın bir fular ve
ekleyin “ablan star bebeğim”.
Kesinlikle star olmak için
kullanabileceğiniz bir
aksesuar. Romantiklere de
önerimiz fular. Herhangi bir
kombininizin üzerine fularınızı
ekleyin, gece dışarıda, gündüz
çıplak teninizle plajda şık
ve uçuş uçuş bir görüntü
yakalayın. Daha spor ve
casual sevenler ise bu modayı
bandanaları boyunlarına
bağlayarak takip edebilirler.
Denim gömlek içinde de
çok şık durduğunu ayrıca
belirtmeden geçemeyeceğim.

GÖZLÜK & ÇANTA & ŞAPKA
Sadece kullanışlı olduğu için değil, geçtiğimiz yıl ve bu yıl moda
olduğu için de sırt çantası kullanabilirsiniz. Alternatif modeller
mevcut. Kışın deri olanlar revaçtayken, yazın kanvas olanlarını
tercih edebilirsiniz.
Gözlükler bu yıl çerçevenin ve sıradanın dışına çıkıyor. Aynalı
ve renkli camlı modeller hakimiyetini sürdürürken çerçevenin
biraz üstünde camlı olanları da çok moda. En popüler 5 model
ise; Rayban’ın ikonik modeli Wayfarer yeniden yorumlanması
ile listenin başına 50’lerin görünümünü getirerek birinci sıradan
giriş yaptı. İkinci: yuvarlak biçimli gözlükler olurken, üçüncüsü
Aviator tarzı dediğimiz gözlükler de çerçevenin üzerinde bulunan
ince metal bir köprü gibi duran ve bazen ikili, bazen de üçlü
olan bu revize ile yılın en iddialı ve gösterişli modeli oluyor.
Diğer iki modelimiz ise aynalılar ve doktor gözlüğü diye kısaca
anlatabileceğimiz kemik çerçeveli ve dikdörtgen şekilli olanlar.
Şapkada ise açık ara moda baseball şapkalarında!

Eskiden uyum çok önemliydi.
Uyumdan kastımız ise
üzerinizdeki her şeyin
mükemmel bir uyum içinde
olup birbirini tamamlaması,
renk çaprazlaması vs.
gibi şeyler. Hatırlarsınız o
zamanlarımızı. Şimdi ise bu
görüntü tamamen demode.
Artık uyumsuzluğun uyumu;
karmaşanın uyumu moda.
Birbirinden alakasız bazen
çok sade, bazen de çok
desenli ve renkli şeyleri bir
arada kullanma beceriniz
uyum sayılıyor artık. Bu
sezonda desen üstü desenli
kombinler yapabiliyorsanız
çok coolsunuz. Bunlar çiçekli
üstü çiçekli de olur, çizgili üzeri
çiçekli ya da puantiyeli de olur.
Tamamen sizin yaratıcılığınıza
kalmış. Plaj modası ile ne mi
alaka =) Desenli şortlarınızı
desenli gömlek veya tişörtler
ile kombinleyebilirsiniz!
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KENDİNİ İFADE VE VAR
ETMEK HİÇBİR CANLI İÇİN
KISITLANMAMALI.
Hollanda doğumlu, Türk kökenli, müzik kariyerine çocukluğundan beri aldığı gitar, drum ve vokal dersleriyle adım
atan, 16 yaşından itibaren çeşitli gruplarda solistlik yapan Burçak, 2016 yılı Ocak ayında yayımladığı “Dünya”
EP’sinden sonra yeni EP’si “Home Alone” ile müzikseverlerin karşısına çıktı.
Oryantal Sound ve Pop Rock müzik tarzlarını harmanlayıp dinleyiciye sunan Burçak’ı yakından tanımak için
röportajımızı okuyabilirsiniz.

RÖPORTAJ: ONUR ÖZIŞIK
onur.ozisik@gzone.com.tr | twitter.com/onurozisik | instagram.com/onur.ozisik
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Love’da gerçekleşen
lansmanından sonra herkes
senden bahsediyor. Seni biraz
tanıyabilir miyiz?
Çok güzel bir gece geçirdik.
Sizin aracılığınızla tekrardan
bizi dinleyen herkese teşekkür
etmek isterim. Çok eğlenceli
insanlarla bir araya gelip
müziğimi ve kendimi tanıtma
fırsatı buldum. Bildiğiniz gibi,
2016’nın başında “Dünya”
adlı single çalışmamızı
yayınladık. Şimdi de 3 şarkılık
“Home Alone” EP’miz ile
Türk ve Dünya dinleyicilerinin
karşısındayız. Hollanda’da
yaşıyorum. Müzik ve sahne
çalışmalarıma oradan da
devam ediyorum. Ayrıca küçük
öğrencilerim var, İngilizce
öğretmenliği de yapıyorum.
İlerleyen süreçte daha sık bir
arada olmak dileğiyle…
Müziğini Türk müzik
dünyasının neresinde
görüyorsun? Neden?
Türk asıllı olup Hollanda’da
yaşamanın müziğime çok
etkisi olduğunu düşünüyorum.
İki kültürün de müziğini
sentezleyebiliyor olmak en
büyük avantajım. Müziğimi
world pop ve oryantal ezgiler
ile oluşturuyorum, bu da Türk
müzik dünyasında bana farklı
bir duruş ve özgüven sağlıyor.
‘’Dünya’’ teklinde Türkçe şarkı
söyledin, şimdi ise İngilizce.
Türkiye’de İngilizce sözlü
müzik yapmak riskli bir karar.
Sana getirisi ve götürüsünün
ne olacağını düşünüyorsun?
Risk almadan, belirli sınırlar
içinde müzik yapmanın hiçbir
dilde beni tatmin edeceğini
sanmıyorum. Ep’mizde 2
Türkçe şarkımız var ama çıkış
şarkımızı İngilizce seçmemizin
sebebi beni ve müziğimi her
yönüyle tanıtmak istememiz.
Benim yabancı sözlü
şarkılarımda da Türkiye’nin
ezgileri saklı, ileride farklı
bir dil ve tür ile de karşınıza
çıkabilirim.
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KLİŞELERİ VE ÖN
YARGILARI KIRMAK
DÜNYA ÇAPINDA
MÜZİĞİN ÖNÜNÜ
AÇACAKTIR
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Yİ İNCİTMEYİP,
KİMSENİN
GÜRLÜKLERİNİ
HLAL ETMEYEN
LERİN YAŞAMA
KENDİNİ İFADE
TME HAKKINA
IRMAK YANLIŞ
BUL EDİLEMEZ.

Avrupa müzik endüstrisi ve
Türkiye’yi karşılaştıracak
olursan. Sence biz
neden global bir yıldız
çıkaramıyoruz? Ne yapmamız
gerekiyor?
Bir önceki soruda değindiğimiz
risk alma cesareti ve sınırlarla
ilgili olabilir… Her ülkenin müzik
sektöründe kendi kültürüne
özgü klişeleri var, belki de
klişeleri ve ön yargıları kırmak
dünya çapında müziğin
önünü açacaktır. Ek olarak,
yurt dışında “Türk” algısı
burada yaşanan kültürden
çok farklı. Bu da önyargı
ve rahatsız edici tepkilere
yol açabiliyor. Bu tutum ise
sadece bizim müziğimizi
yurt dışında tanıtmanın değil
dünya müziğinin de ülkeye
gelmesinin önünde büyük bir
engel. Asıl önemli olan güvenli
bölgelerimizden çıkıp, üretmek!
Türkiye’den ve dünyadan
ilham aldığın isimler var mı?
Kimler?
Türkiye’de etkilendiğim
sayısız değerli müzisyen var.
Hollanda’ya kıyasla Türk müzik
ve müzisyenlerini çok daha
zengin buluyorum. Bu yüzden
burada ilham aldığım çok fazla
isim var. Dünya çapında ise
Rob Zombie, Nikka Costa, Cibo
Matto, Melanie C gibi isimler
diyebilirim.

Sanat en büyük başkaldırış…
Ürettiğin her ne ise olduğun
gibi kabullenilmek ve kendini
korkusuzca ifade edebilmek
en birincil hak olmalı. LGBT ise
bu korkusuz ve cesur duruşun
önemli bir simgesi. Benim
müziğim de dışavurumcu
ve sınırların dışında. Herkes
bunu her zaman anlayıp,
içselleştiremiyor. “the odd one
out” olmak hiç kimse için kolay
değil. Deliler için üretiyorum!
Bu ay gerçekleşecek
Onur Yürüyüşü hakkında
düşüncen nedir? Avrupa’da
bu yürüyüşler bir karnaval
havasında geçerken,
ülkemizde geçen sene
gazlandı. Bu konu hakkında
düşüncelerin neler?
Kimseyi incitmeyip, kimsenin
özgürlüklerini ihlal etmeyen
bireylerin yaşama ve kendini
ifade etme hakkına saldırmak
yanlış ve kabul edilemez. Bu
tutumun amacı ile empati
kurmak mümkün değil.
Kendine davranılmasını
istemediğin şekilde kimseye
davranma! WTF?

Hollanda’da yaşayan bir
birey olarak, Türkiye ve Orta
Doğu’daki yaşam özgürlükleri
hakkında ne düşünüyorsun?
Hollanda özgürlükler ülkesi
gibi görünse de aslında ırkçılık
ve kısıtlamalar orada da var.
Ancak Türkiye şartlarıyla
kıyasladığımızda bireysel
özgürlüklere saygı çok daha
yüksek. Kendini ifade ve
var etmek hiçbir canlı için
kısıtlanmamalı.
LGBT ve sanat arasındaki
bağı nasıl buluyorsun? Senin
kariyerinde LGBT etkileri var
mı? Neler?
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Lezbiyenler, gay’ler, biseksüeller ve
translar artık her yerdeler ve seslerini
duyuruyorlar. Peki interseksler
neredeler? Hatta birçok kişi için, sadece
eylemlerde pankart ve dövizlerde
gördükleri bu kelimenin sahipleri, yani
interseksler “kimler, neyler?”
HAZIRLAYAN: YEŞER SARIYILDIZ
yeser.sariyildiz@gzone.com.tr | twitter.com/androverdose | instagram.com/yesersariyildiz

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Haziran 2016 | S96

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Haziran 2016 | S97

Ö

ncelikle
interseks
olmak bir
seçim değildir.
Hem kadın
hem erkek
cinsiyet özelliklerine sahip
olmaktır. Doğuştandır.
Kısaca, interseksüalite,
farklı genital organlar,
üreme organları ve/veya
farklı kromozomlara sahip
insanları kapsayan biyolojik bir
durumdur.
Birtakım bilimsel
açıklamalardan sonra, bütün
toplum düzenini değiştirmek
gibi olmasın ama kadınlık
ve erkeklik arasındaki çizgi,
açıkçası sandığımızdan
daha ince ve bulanık. Hatta
o kadar ki, Journal of Sports
Medicine’e göre, her 500
atletten biri kromozom
testinden dahi geçemeyebilir.
Kromozomlar her zaman
dış görünüşe yansımadıkları
gibi, sanılanın aksine üreme
de tam bir cinsiyet belirtisi
değil. Karısını 6 kez hamile
bırakan bir adamın, 40 yaşında
interseks olduğunu öğrendiği
bir hikaye bile mevcut.
“Eyvahlar olsun, bugüne kadar
insanlık olarak bildiğimiz her
şey mi yanlışmış” diye mi
düşündünüz?
O zaman, aslında hayır.
Yüzyıllar evvel, interseksler
zaten Araplar tarafından
hünsa diye tanınıyormuş.
Bizdeyse, erdişi deniyormuş
mesela. Bu kadar da değil,
interseksler tarihte sık sık
karşımıza çıkıyorlar. Mesela
Kızılderili kültüründeki Twospirit’ler, Pakistan’daki Hijra’lar,
Yunan miti Hermafrodit ve
göğüsleri bereketle dolu olan
Nil Tanrısı interseks değil
de nedir? Sadece interseks,
kelime olarak ilk kez 1916’da
genetikçi Richard Goldschmit
tarafından kullanılan yeni bir
terim, o kadar.

Anlamlandırmak için,
“Hmm, demek çift cinsiyet,
o zaman şöyle oluyor” gibi
bir cahilliğe rica ediyorum
kapılmayın, bakın ellerim
titredi düşününce. İnterseks
bir bedensel farklılık olabilir,
ancak her interseks de aynı
bedene sahip değildir. Bazen
ergenlik döneminde cinsel
organlar gelişirken, bazense
kişi doğum yapmaya karar
verdiğinde fark edilebiliyor.
Bu üçüncü cinsiyet, üstelik
sanılandan da daha yaygın.
Dünya nüfusunun %1,9’u
interseks ve bu tamamen
klinik testlerden geçen ve
onaylanan insanlara göre
belirlenmiş bir istatistik. Çok
kısa düşünelim. Kaç interseks
tanıyorsunuz ya da interseks
olup olmadığınızdan yüzde kaç
eminsiniz? Son araştırmalarda,
cinsiyet bozucu interseks
genital organ bakımından
her 1000 bebekten 1’inde
belirlenmeye başlanmış. Daha
bunun kromozom tarafı var,
orası muallakta. Yani rahatlıkla
söyleyebiliriz ki, interseksler
kızıl saçlılardan pek de farklı
değiller. Çoğunlukta değiller,
ama yine de baya varlar.

İnsanlar bilmedikleri şeylerle
karşılaştıklarında gerçekten
çok saçmalayabiliyorlar. O
nedenle şunu da söyleyelim:
İnterseks bir cinsel yönelim
değildir.
İnterseks bir birey
heteroseksüel, eşcinsel,
biseksüel ya da aseksüel
olabilir. Kendisini kadın ya da
erkek olarak tanımlayabilir ya
da tanımlamayabilir. İnterseks,
üçüncü bir cinsiyettir ve cinsel
kararı herkes gibi kendisine
kalmıştır.
2015’te yayınlanan bir National
Geographic dergisiyse,
duruma hiç bakmadığımız bir
açıdan bakıyor ve hayvanlar
üzerinden örnekler veriyor.
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Genel olarak hayvanların
cinsiyetleri oluyor, erkek ve
dişi olarak ayrılıyorlar. Ancak
Stanford biyoloji profesörü
Joan Roughgarden, The Genial
Gene adlı kitabında bir hesap
yapıyor. Hayvanlar aleminin
yüzde 75’ini oluşturan ve
hermafrodit olmayan böcekleri
bir tarafa bırakırsak, elimizde
“Tüm hayvan türleri içinde
1/3 oranında hermafrodit
tür” kaldığını yazıyor. Bu çok
büyük bir yüzde değil de
nedir? Parazit, bağırsak kurdu,
yıllık balığı, papağanbalığı,
müren, kaya midyesi, solucan,
tenya gibi hayvanlar hayatları
boyunca bazen alıcı, bazense
verici oluyorlar. Roughgarden,
olayı bir adım ileriye taşıyarak
ilk hayvanların hem sperm
hem yumurta taşıyıcı olduğu
tezini de ortaya atıyor. Kim bilir,
belki insanlar da öyledir.
LGBTİ’nin İ’si interseksler ne
dünyada ne de ülkemizde hala
yeteri kadar konuşulabilmiş
ve seslerini duyurabilmiş
değiller. Yine de her zaman
olduğu gibi ülkelerin çoğu
bizden çok daha ileride ve
bazı Avrupa ülkelerinde resmi
evraklarda üçüncü bir cinsiyet
olarak alınıp alınmayacağı
tartışılıyor. Burada, başı çeken
Avustralya’ya ayrıca selam
etmeliyiz.
Umarız ki, bir gün insanlık
duvara toslamaktan ve
geri kalmış saçma sapan
düşüncelerden kurtularak
“insan gibi” yaşamaya
başlayacak ve o zaman
interseksler de huzur
bulacaklar.

ATLETİZM’DE
İNTERSEKSLER
İnterseksler özellikle
sporda atletizm alanında
ir hayli varlık göstermiş ve
tartışma konusu olmuştu.
“Hiçbir kadın böyle hızlı
koşamaz” şeklindeki
yorumlara neden olan ve
kadın atletizm dalında
üstün başarı göstererek
haksız olabilecek
başarılar kazandıkları
bu sporcuların interseks
oldukları gün yüzüne
çıktı.
İşte bunların en
önemlileri:
Pinki Pramanik
Caster Semenya
Ewa Klobukowska
Maria Patino
Stella Walsh
Santhi Soundarajan
Erika/Erik Schinegger
Dora, Heinrich veya Horst
Ratjen
Zdenka Koubkova/Zdenek
Koubek
Edinanci Silva

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Haziran 2016 | S99

H

<SAĞLIK

alk arasında
seks,
geçmişten
günümüze
varıncaya
dek günlük
hayatta konuşulması ve
tartışılması hoş karşılanmayan
yani diğer bir deyişle ‘tabu’
olan ve daha önceden
konuşmaya çalışmış olanlara
hep farklı gözle bakılmasına
yol açan bir konu olmuştur.
Seksin günlük hayatta
konuşulmuyor olmasına
ek olarak ülkedeki seks ve
ilişkiler konusunda uzman
olan profesyonellerin bu konu
hakkında geniş kapsamlı ve
derleme şeklinde herhangi
bir eserinin olmaması, seksle
ilgili yabancı dillerdeki basımyayımlardan yapılan çevirilerin
eksik ve yetersiz oluşu halk
arasında seksle ilgili birçok
yanlış ve eksik bilgi birikimine
yol açmaktadır. Bunların en
çok bilinenlerinden bir tanesi
ise kadınların erkeklerden

HAZIRLAYAN: ATA YÜCEL

ata.yucel@gzone.com.tr | twitter.com/atayucel | instagram.com/atayucel
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on hatta bazı kaynaklarda
yüz kat daha güçlü ve uzun
süreli orgazm yaşadığı, buna
karşılık erkeklerin ise sadece
boşalma yani diğer bir deyişle
ejakülasyon anında kısa süreli
bir orgazm aralığı yaşadığı
iddiasıdır. İngilizlerin dünya
çapında meşhur olmuş olan
Oxford sözlüğünde yer alan
tanıma göre orgazm: Bireyin
seksüel aktivite sırasında en
çok miktarda zevk ve haz
aldığı zaman aralığı olarak
tanımlanmaktadır. Bilinen
yaygın inanışın aksine erkekler
sadece boşalırken kısa süreli
orgazm yaşamazlar. Erkek
bedeni bunun dışında başka
orgazm türlerine de sahiptir.
Seks terapisti olan
William HARTMAN ve
Marilyn FITHIAN’ ın 1986
yılında birlikte çıkarmış
olduğu Any Man Can (Her
erkeğin yapabilecekleri)
kitabı erkeklerin boşalma
gerçekleşmeksizin de orgazm
olabileceğinden bahsetmiştir.
Genellikle erkeklerin
birçoğunun orgazm oldukları
ve boşalmalarının gerçekleştiği
zaman aralığı birbirine çok
yakındır. Fakat bazen farklı
durumlarda gözlenebilir. Erkek
bedeninde orgazm ve boşalma
beyin-sinir sisteminde
farklı kısımlar tarafından
yönetilir. Bu da erkeklerin
boşalma gerçekleşmeden
orgazm olmalarını mümkün
kılar. Buna kuru orgazm
denilmektedir. Bunun tam
tersi şekilde bazı durumlarda
orgazm olmadan da sadece
boşalma görülebilmektedir.
Buna erkeklerin özellikle
ergenlik dönemlerinde çok sık
yaşadıkları ve halk arasında
‘ıslak rüya görme’ olarak
bilinen gece uykusunda
boşalmayı örnek verebiliriz.
Hint ve Budist kültürlerindeki
bazı öğretilerde erkeklere
boşalma gerçekleştirmeksizin
orgazm olunmasının tavsiye
edildiği bilinmektedir.
Erkeklerde orgazm kadınlara

göre daha kısa sürede
gerçekleştiği için cinsel ilişki
sırasında iki tarafın da aynı
zamanda ve miktarda zevk
alması kısıtlanmaktadır.
Bu yönüyle Hint ve Budist
öğretileri erkek ve kadının
birbirine daha yakın zaman
aralıklarında zevk almalarını
sağlamaktadır. Son
zamanlarda Batı kültürü de bu
eski Uzakdoğu öğretilerinin
faydalarını keşfedip bu
öğretilerden daha sık
faydalanmaya başlamıştır.
Uzakdoğu seks öğretileri
birçok kitaba ve gazeteye konu
olmuş ve internette de artık
sıklıkla geçtiği için popüler
kültürde daha fazla yer etmeye
başlamıştır.

ERKEK
ORGAZMINI
EN BASİT
ŞEKLİYLE,
Boşalmayla birlikte
gerçekleşen orgazm
Boşalma olmaksızın
gerçekleşen orgazm
olarak ikiye ayırabiliriz.
Erkek orgazmı gerçekleştikten
hemen sonraki zaman
sürecine refrakter aralık denir.
Bu süreçte erkekte tekrar
orgazm gerçekleşemez.
Birey bu süreçte kendini
aşırı derecede mutlu ve iyi
hisseder. Buna tıp dilinde öfori
denilmektedir. Bu süreçte
vücutta bireyin bu öfori
hissini sağlayan endorfin,
oksitosin gibi hormonların
salınımı gerçekleşir. Eğer
bireyde gerçekleşen
orgazm boşalmayla birlikte
gerçekleştiyse refrakter aralık
adını verdiğimiz bu sürecin
uzunluğu daha da artar. İşte
bu yüzden kişi eğer boşalma
gerçekleşmeden orgazm
olmasını başarırsa refrakter

aralık kısalacağı için bireyin
kısa zaman aralığında birden
fazla sayıda orgazm yani
çoklu orgazm yaşaması
kolaylaşacaktır. Kadınların
çoklu orgazm yaşamakta
erkeklerden daha başarılı
olduğu bilinen bir gerçektir.
Fakat erkeklerde de çoklu
orgazm yaşamak bilinenin
aksine o kadar da zor değildir.
Bunun en çok bilinen yolu ise
prostat bezini uyarmaktan
geçmektedir. Erkeğin genital
bölgesinde birçok sinir ucu
bulunur. Bunların neredeyse
tamamı cinsel ilişki sırasında
zevk almanıza yardımcı
olmaktadır. Yani diğer bir
deyişle erkek bedeni sadece
penis başı ve gövdesinden
uyarılarak orgazma ulaşmaz.
Prostat bezi uyarılıp boşalma
gerçekleştiği zaman penisten
normalde gelen sıvıdan
daha açık renkli bir sıvı
gelmektedir. Bu gelen sıvı
prostatın doğru bir şekilde
uyarıldığının göstergesidir.
Bu gelen sıvıyla birlikte gelen
orgazm, boşalmayla birlikte
gelen orgazma göre daha
kısa süreli ve çok daha fazla
yoğun içerikli ve zevk vericidir.
Prostat bezi uyarılıp boşalma
gerçekleşmediği zamanda da
prostat bezi kasılır ve yine bu
durumdan belli bir miktarda
zevk alınır. Bu sırada bütün
vücutta derin bir zevk hissi
oluşur ve tüm vücut uyarılır.
Bazı erkeklerde bu derin
zevk hissinin bir saate yakın
sürdüğü bildirilmiştir.
Kadınlarda büyük oranda
uyarı aktarımına yol açan
bir G noktası olduğu gerçeği
birçok kişi tarafından
bilinmektedir. Genellikle
toplum tarafından pek
bilinmese bile erkeklerde de
uyarı yayılımının diğer yerlere
göre daha yüksek olduğu
bir G noktası mevcuttur.
Erkeklerde bulunan bu G
noktası yaklaşık olarak anüsün
beş santimetre içerisindedir.
Eğer kişi elini anüsünün içine

sokarsa, biraz ilerlediğinde
kestane büyüklüğünde sert bir
kısım olduğu fark edilecektir.
Bu sert kısım prostat bezi
yani erkeklerin G noktasıdır.
Bu kısmın uyarımı erkekte
yoğun bir şekilde prostat
orgazmı yaşanmasını sağlar.
Aynı şekilde bu sert kısmın
etrafındaki erojen bölgelerin
uyarılması da haz alımını
sağlayacaktır. Prostat
uyarılmasını elle sağlamak
dışında anal ilişki de prostat
orgazmını sağlamak için
kullanılabilecek yöntemler
arasındadır. Anal ilişki
sırasında güvenlik önlemlerine
uyulduğu sürece ve iki tarafta
bunu isteyerek yaptığında
alıcı yani pasif olan taraf
için mükemmel bir prostat
orgazmının yaşanılması
kaçınılmazdır. Güvenli bir anal
ilişki için,
Her şeyden önce iki taraf
da buna kendini hazır
hissetmelidir.
Anal ilişki bağırsakların boş
olduğu ve bağırsağın ucu yani
rektum kısmı temizlendikten
sonra yapılmalıdır.(Nasıl anal
temizlik yapılacağı ile ilgili
Kraliçe Deniz, nam-ı diğer Star
Deniz’ in Youtube kanalındaki
videosu yeterince açıklayıcıdır.)
Eğer anal bölgede herhangi
bir kanama ya da hassasiyet
varsa anal ilişkiden
kaçınılmalıdır.
Vajina bölgesinde olduğu
gibi vücudun rektum
bölgesinden kayganlaştırıcı
sıvılar salgılanmaz. Bu yüzden
kesinlikle kayganlaştırıcı
kullanılmalıdır. Yağ içerikli
olan vazelin, bebek yağı ve
kremlerin kullanımından
kaçınılmalıdır.
Su içerikli kayganlaştırıcılar
kullanılmalıdır.

kalın kondomlardan
kullanılmalıdır. Ülkemizde ne
yazık ki bu kondomlardan
bulunmamaktadır.
Rimming yani anüsün oral
yolla uyarılması enfeksiyon
kapma açısından büyük bir
risk taşımaktadır. Rimming
yapmaktan mümkün
olduğunca kaçınılmalıdır.
Eğer rimming yapılacaksa
mutlaka Hepatit A virüsüne
karşı vücutta bağışıklık
olup olmadığına kan testi
yoluyla bakılmalıdır. Eğer
Hepatit A bağışıklığı vücutta
gelişmemişse mutlaka Hepatit
A aşısı yaptırılmalıdır. (Hepatit
A aşısı iki doz yapılmakta olup
tanesi ortalama 50-60 lira
civarındadır.)
Anal ilişki HPV(Human
papilloma virus) geçişini
sağlamaktadır. HPV’ nin
yol açtığı genital siğiller
ilerleyen zamanlarda
kansere dönüşebilmektedir.
Prezervatif kullanımı HIV
geçişini çok yüksek oranda
engellemektedir fakat aynı şeyi
HPV için söylemek ne yazık
ki mümkün değildir. Serbest
piyasada HPV’ nin kanser
oluşumuna yol açtığı bilinen
dört tipine karşı(6, 11, 16, 18)
koruma sağlayan Gardasil4
adlı aşı bulunmaktadır. HPV
aşısı 12-26 yaş aralığındaki
bireylere mutlaka yapılmalıdır.
Yapılan son araştırmalar HPV
aşısının HIV pozitif bireylerde
anal kanser gelişme riskini
büyük oranda engellediği
görülmüştür. Fakat aşının
koruyuculuğu HIV bulaşması
gerçekleşen bireyler yeterli
düzeye ulaşamamaktadır.
Bu yüzden cinsel hayat
başlamadan önce veya eğer
başlamışsa en erken zamanda
HPV aşısı yaptırılmalıdır.

İlişki sırasında anal
ilişki için üretilmiş olan
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A

olmasını istemek. Kendimizi
“öyle olmalı” ve “böyle
olmalı”larla itip çekerken,
durumun içinden kendimizi bir
an önce çıkarmaya çalışırken
aslında kendimize yardım
etmiyoruz.

şık olmak,
birilerinden
hoşlanmak,
birilerine
yakın durmak
istemek…
Hepimizin öyle ya da böyle
birileriyle bir bağ kurma
ihtiyacı var (bunu hissetmiyor
olabilirsiniz, bu ayrı bir yazının
ve hatta terapinin konusu
olabilir).

Hiçbir “aşk acısı” siz bitmesi
gerektiğine karar verdiğiniz için
bitmez.
Tüm acılar, kaygılar ve genel
anlamda duygular ancak
bizlere iletmek istedikleri
mesajlar anlaşıldığı zaman
geri çekilirler.

Bu yakınlaşma ihtiyacı ve
isteğinin neye dönüşeceği,
diğeri ile paylaştığımızda
neler yaşayacağımız ise bir
muamma.

Bu nedenle “takıntı yaptım”
dediğimiz bu duruma yakından
bakmak, bu durumun
evirilmesine izin vermenin
tek yoludur. Ve tabii ki bu
deneyime katlanmayı da
başarmak.

Bazen işler istediğimiz gibi
gider. Yakın olmak, bağ
kurmak istediğimiz insanla
doyurucu ve anlamlı bir bağ
kurabiliriz. Bazen de olmaz.
Olamaz. Bir şeyler ters gider,
istekler ve beklentiler karşılıklı
çıkmaz. Olabilir. Çok mümkün.
En nihayetinde ilişkisel olan
oldukça tekinsiz ve belirsiz.
Diğerine kendini açmak demek
de bu belirsizlik ve tekinsizlikle
kalmak demek.
İşlerin istediğimiz gibi
gitmemesi de kolay bir
deneyim değil. Acı hissederiz,
reddedildiğimizi düşünürüz
ve haklı bir üzüntü hissederiz.
Hatta bunları hissetmemek
kendi içerisinde bir “mesele”
olarak tanımlanabilir.
Bazen de bu üzüntüyü
aşamayız. Yakın olmak,
bağ kurmak istediğimiz
insan aklımızdan bir türlü
çıkmaz. Sürekli onu düşünür,
sürekli onu özlediğimizi
hissederiz. Yaşanmamış ve
yaşanmayacak gibi görünen
bir geleceğin yasını tutarız
adeta.
Zihnimiz olmayacağını,
bittiğini, geçtiğini, artık
önümüze bakmamız söyler

HAZIRLAYAN: UZM. KLİNİK PSİKOLOG FERHAT JAK İÇÖZ
iletisim@varoluscuakademi.com | www.varoluscuakademi.com

ama kalbimiz ve duygularımız
hiç orada değildir.
Danışanlarımdan ara ara
duyduğum bir sorudur “takıntı
mı yaptım acaba?”
Yaşadığınız şeyin adının ne
olduğu önemli değil. Hatta
bazen bu isim koyma çabası
aslında yaşadığımıza yakından
bakmamızı engeller. Böyle bir
durumda ihtiyacımız olan iki
yönde hareket etmektir.
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Birincisi çok basit, çok
sade; böyle haller olabilir.
Kendinizi oraya buraya
çekiştirmeye çalışmayın.
Durumun size verdiği tüm
ikilem ve çelişkilerle kalın.
Evet, bir yandan olmayacağını
görüyor olabilirsiniz, bir
yandan aşık olduğunuz kişide
duygularınızın bir karşılığı
olmadığını çok net anlıyor
olabilirsiniz, ama bir yandan
da orada kalmak, acı çekmek,
o insanı düşünmek o kadar
olası ki. Olmayacağına inanıp

Olanla kaldıktan sonra insanın
kendi üzerine düşünebileceği,
kendi ile karşılaşabileceği bir
alan açılır. Ne oldu da ben
hayatıma kaldığım yerden
devam edemiyorum? Buradan
ve bu kişiden kopamamam
ne anlama geliyor? Acaba
belli bir mesafede böyle mi
bağ kurmak istiyorum, gerçek
bir ilişkiye dönüştürmeden?
Yoksa geçmişin bir yarasını
mı sarmaya çalışıyorum bu
imkansızı imkanlı hale getirme
hayaliyle?
Sorular çoğaltılabilir.
Ama unutmamamız gereken,
hiçbir deneyimimizin boş
yere olmadığıdır. Bir şey
yaşıyorsanız bir anlamı vardır.
Ve bu anlam ne hayatın size
verdiği bir mesaj, ne de sizin
olanlardan çıkarmanız gereken
bir “ders”tir.
İnsan ruhunun, insan aklının
almadığı çalışma yöntemleri
vardır. Bu da onlardan biri.
Bırakın ruhunuz kendini
aklınıza anlatsın. O zaman siz
de bir şeyleri görebileceksiniz.

SARP YAMAN>

S

aatlerdir
bilgisayarın
başına bir
oturup bir
kalkıyorum.
Sözde yazı
yazacağım... Parmaklarım ve
beynimin üzerinde koca koca
kilitler... Anahtarları kim bilir
nerede, kimlerin elinde?
Ülkemizde ve dünyada ardı
arkası kesilmeyen terör
olaylarına bir yenisi daha
eklendi... Evet, Orlando’da
yaşananlardan bahsediyorum.
İnsanların ellerinin silah
tutmasını geylerin elele
tutuşmasına yeğleyen
zihniyet onlarca can aldı, ve
hepimizin de canını yaktı...
Hayat rastgele devam ediyor...
Twitter’da, Instagram’da ve
etrafımda herkes hem savcı

hem de yargıç...
Duygularını belli etsen
‘tribünlere oynuyorsun’,
etmesen ‘alışmış’ sayılıyorsun.
Halbuki hiçbirimizin ne
oynayacak, ne alışacak ne de
hissedecek mecali kalmadı.
Korku filmlerini seyrederken
“Nasıl olsa bitecek, sadece
film” diye avutabiliyoruz
kendimizi... Hiç aklımıza gelir
miydi senaryoların gerçek
olacağı?
Hayat ‘rastgele’ devam
ederken elim gitmiyor başka
bir şey yazmaya...
Hani yas tutmanın beş
evresinden bahsederler ya
psikolojide, işte hepimiz bunca
kaybın ve travmanın ardından

adım adım yaşıyoruz sanki o
evreleri...
İnkarla başlıyor her şey,
“Olmaz, bu kadar da olmaz,
yeter!” diye işin gerçeklerinden,
perde arkasından,
doğruluğundan kaçıyoruz
adeta.

hale geliyor, bir bakmışız
evlerimize kapanıp dördüncü
aşama olan depresyonun
eşiğine gelmişiz...
Ve son evre; kabullenme...
İşte en çok da bundan
korkuyorum...

Sıra öfkeye geldiğinde
geçiyoruz klavyelerin veya
telefonların başına, ana
avrat düz gidiyoruz icraatsız
çırpınışlarla.
Üçüncü evre; pazarlık... “Keşke
şu yapılsaydı da bu olmasaydı”
diye sözcük dağarcığımızdaki
en acı kelime olan ‘keşkeleri’
sıralıyoruz...
Kimi zaman sokaklar boşalıyor,
herkes birbirinden şüphelenir
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Hepimiz biraz yaramazlık yapmayı seviyoruz. Hatta partnerini baştan çıkarmayı kim sevmez ki?
Seks içerikli mesajlar göndermek, belden aşağı kelimeleri aka arkaya sıralamak değil olay. Zekice
davranmakta, daha derinlemesine aynı zamanda duyguları kullanmakta ve yazma işine her zaman biraz
şairane yaklaşmakta fayda var.
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AMAN DİKKAT!

Eğer çok meşgulseniz,
uygun bir ortamda
değilseniz, özellikle işte
ya da okuldaysanız ve en
önemlisi çok içtiyseniz bu
işe hiç bulaşmayın. Hep bir
sonraki adımı düşünün! Ne
yazdığınıza ve özellikle kime
gönderdiğinize emin olun.
Hatta iki kere kontrol edin.

CESUR OLUN!

Konu sekse her zaman
cesur olun. Tabi ki temkinli
davranmayı bırakmamak
gerekir. Olaya dümdüz
girişmeyin. Unutmayın bu
eğlenceli bir oyun; doğru
zamanda, doğru hamlelerle
oynayın.

EGONUZU
KÖRÜKLEYİN!

Bu yöntem oldukça basit ama
etkili ;) Yapmanız gereken
Partnerinizin vücudunda
beğendiğiniz yerlerden
bahsetmek; penisinden,
karın ya da kol kaslarından,
hoşunuza giden, sizin onu
kışkırtıcı bulmanızı sağlayan
ne varsa korkmadan
bahsedebilirsiniz. Bu onu deli
edecek!

BAŞLANGIÇ
ÖNEMLİ!

Başlangıç için asla fotoğrafları
tercih etmeyin. Kelimeleri
kullanın. Seni özledim ya da
senin söyle bir yere gitseydik
şimdi.. ile başlayan bir cümle
kurabilirsiniz.

BİR HİKAYENİZ
OLSUN!

Nasıl olsa hayallerin sınırı
yok. Nerdesin? Orman, deniz,
açık hava, bodrum ya da
çatı katı. Partnerinizin ve
sizin de sevdiğiniz bir dünya
oluşturun. Onu güzel bir şekil
de betimleyin. Kokusundan
havasına kadar hissedin ve
hissettirin.

KELİMELERE
DİKKAT!

Çok açık olmanıza gerek
yok. “Onu yaparım”, “bunu
yapıyorum” muhabbetlerine
hiç girmeyin. Biraz daha
romantik ve şiirsel yazın.
Anı yaşatın. Bir kaç smiley
kullanmaktan zarar gelmez.
Utanan maymun, yandan
gülüş, mor şeytancık vb gibi.

FOTOĞRAF
MESELESİ

Konuşma ilerleyince en
güzel açıdan çektiğiniz bir
veya daha fazla fotoğrafınızı
paylaşabilirsiniz. Bu
fotoğraflara biraz vakit
harcamak gerekebilir. Anın
heyecanına kapılıp attığınız
amatör fotoğraflar için
sonradan pişman olmak
istemezsiniz.
Bunlar mesaj için geçerli
olanlardı. Telefonda ise işe
ses tonlama ve vurgulama
devre giriyor. Olabildiğince
sakin ve ne söylediğinizden
emin olun. İmalı cümlelerden
kaçınmayın. Nefes alış
verişlerinizi hızlandırın. Bir kaç
küçük inleme ve “ımm” gibi
zevk aldığınıza yönelik sesleri
kullanın.

ÖĞRENİN

Deneyerek öğrenin. Ona seksi
mesaj gönderirken yaptığınız
hamlelerin sonuçlarını dikkatle
izleyin. Bir sonraki seferde
doğru adımları atın, aynı
hataları yapmayın.
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Gözlük: Aldo
İç Çamaşırları: Diesel
Ayakkabı: Adidas Originals

FOTOĞRAFLAR: KEMAL DEDECAN
instagram.com/kemaldedecan

FOTOĞRAFLAR: İLNUR İSKENDER
instagram.com/ilknuriskender

RÖPORTAJ: YAĞIZCAN AKBULUT
instagram.com/yagizcanakbulut

SAÇ & MAKYAJ: ERDEM YILDIZ
instagram.com/_erdemyildiz
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Şapka: Aldo
Ceket: Cacharel
Pantolon: Cacharel
Mendil: Cacharel
Ayakkabı: Aldo

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Haziran 2016 | S111

Onur, bize kendinden
bahseder misin?
23 yaşındayım, İstanbul
Bahçelievler’de doğdum.
Modellik hayatına 6 yıl önce
başladım. Daha öncesinde
ise çeşitli yerlerde host’luk
yapıyordum. Çevremdeki
insanların teşvikleri sonucunda
modelliğe başladım. Açıkçası
şansımın da açık olduğunu
söyleyebilirim, başvurduğum
işler hep yolunda gitti. 6 yılın
sonunda da kendi modellik
ajansımı kurdum. Yerli
ve yabancı modellerimle
çalışıyorum.
Moda sektöründe erkek
modellerin Türkiye’de çalışma
sistemi nedir?
Türk piyasası erkek modellerde
yerli olanı pek sevmez. Ben
de çok firmayla çalıştım
ama genel olarak piyasada
Türklerle çalışılamayacağını
düşünmek üzerine bir önyargı
var. Bunun sebebi bence
Türk modeller bir iş yaptıktan
sonra yabancı modellere göre
daha fazla havasını atıyor
ve kendini bulunmaz bir hint
kumaşı sanmaya başlıyor.
Bir keresinde ajansıma gelen
müşterilerden birine Türk bir
model önermiştim. Fakat
müşterim modelimin Türk
olduğunu duyar duymaz
görmek bile istemedi.
Daha önce yaşadıkları
olumsuzluklardan(makyaj
yaptırmaması, saçına
dokundurtmaması) dolayı artık
Türk modellere çekimlerinde
yer vermek istemiyorlar.
Yabancılarda ise tam tersi,
zaten erkek model piyasası
yabancı ağırlıklı olarak
dönüyor.
Ajans kurma fikri nasıl
gelişti?
6 yıllık modellik deneyimim
sırasında gördüklerim şeyler
bir adım oldu. Artı olarak kendi
ajansımdan işlere gitmek
gibi bir avantajı da yaratmak
istedim. Yani bir kendi

ajansınızdan işe gitmek var, bir
de başka birisinin ajansından.
Sence model olmak için ne
gerekiyor?
Uzun bir boy ve yakışıklılık.
Tabi bunların yanında
sempatik ve girişken olmak
da önemli. Girişken olduğun
zaman tüm kapılar zaten sana
açılıyor. Cool ya da burnu
havada davranmak modellik
kariyerinde yapılacak en büyük
hatadır.
Model adaylarına tavsiyelerin
nelerdir?
İş yapmaları ve işlerini düzgün
yapmaları. Kendilerine laf
getirmemeleri sektörde
tutunabilmeleri açısından çok
önemli.
Türkiye’de kendini özgür
hissediyor musun?
Kariyerimde olsun, diğer
konularda olsun kendimi özgür
hissediyorum. Karışanım
görüşenim yok.
Başka bir yerde doğmuş
olmayı istedin mi? Mesela
İtalya?
İtalya’da da doğsam buradaki
gibi olurdum yine. Yani
istemedim.
Sence neden Türkiye’den
global ölçekte bir manken,
bir Dünya mankeni
çıkaramıyoruz?
Ya başvuru yapmadığımızdan,
ya da ırk olarak
fiziksel özelliklerimizin
beğenilmemesi. Ya da başka
bir neden. Açıkçası bunu ben
de bilmiyorum.
Modaya LGBT’nin etkilerine
gelecek olursak, ilk
başta sence neden moda
sektöründe bu kadar fazla
LGBT çalışıyor olabilir?
LGBT’lerin moda
sektöründe kendini özgür
hissettiklerini düşünüyorum.
Modeller de hiçbir şekilde
çalışanların cinsel kimliğini
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sorgulamadığından çalışmak
için daha rahat bir ortam
oluşuyor.
Hiç ahlaksız teklif aldın mı?
Evet, aldım. Yeşilçam
filmlerine benzer bir
durum sektörde eskiden
de, şimdilerde de yaşanan
şeyler sözkonusu. Hiçbir
şeyden haberi olmayanlara
ünlü olma vaadiyle ahlaksız
teklif yapanlar var. Böyle bir
teklifi nasıl yapabiliyorlar
anlamıyorum. Gerçekten böyle
kişilere de çok kızgınım. Bence
işle özel hayatı karıştırmamak
gerek.
Ait olduğun şehir?
İstanbul
Yaşamak isteyeceğin şehir?
İstanbul
En sevdiğin renk?
Siyah
En sevdiğin yemek?
Mantı
En büyük tabun?
Yüksekten atlamak
Kendini en seksi hissettiğin
yer?
Yatak odası
Kendini en seksi hissettiğin
zaman?
Sevgilimle olduğum zaman
Türkiye olmasaydı hangi
ülkede doğmak isterdin?
Brezilya

Gözlük: Aldo
Polo: GAP
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2014 Gay Spain birincisi

JESUS MARTIN
MARQUEZ
@sr.jmartin

Yaşı: 31
Boy/Kilo: 1.83/ 75
Meslek: Profesyonel danscı ve model.
En Sevdiği Yemek: Kendine iyi
bakmaktan yana, bu sebeple sağlıklı
besinler tercih ediyor.
Hobileri: Spor yapmak, dans etmek ve
gezmek.
Motto: İste, istediğin zaman yapabilrisin.
Seks Hayatını Özetleyen Şarkı:
Madonna - Where Life Begins
Favori Sosyal Ağı: Favorim İnstagram
kendimi özürce ifade edebildiğimi
düşünüyorum.
Neler Giyiyor: Modayı tabi ki takip
ediyorum ama tercihimi kendime
yakıştırdıklarımdan yana kullanıyorum.
Kendini En Huzurlu Hissettiği Yer:
Kendimi en huzurlu hissettiğim yer
yatak odam. Yatak odası bir insanın
mağarasıdır. En özel ve en güvenli yeridir.
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<ASTROLOJİ

HAZIRLAYAN: BERNA ATAY

Ayın daha detaylı yorumları için haftalık yorumlarımı takip edebilirsiniz.
twitter.com/BernAtay | facebook.com/atayberna | www.bernaatay.com
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Gökyüzünde değişken burçlarda gerçekleşen sert açılar Haziran ayında kendisini oldukça hissettiriyor diyebilirim. Yay
burcunda bulunan Satürn ve İkizler burcunda gezinen Venüs ve Güneş’e karşı, Başak burcunda bulunan Jüpiter, Neptün’e
karşı ve tüm bu belirttiğim gezegenler ise birbirleri ile zorlayıcı açıdalar. Dolayısı ile Haziran değişken burçlardaki gezegenlerin
önemli düellolarına ev sahipliği yapmakta. 14 Haziran civarlarında bu baskı kalkarken, 20 Haziran’da Merkür’ün İkizler burcu
11 derecelerinde geldiğinde tekrar bu büyük kare dediğimiz sert gezegen enerjilerini tetikliyor olacak.
Maddi ve manevi anlamda şartların değiştiği, ayak uydurduğumuz ve yoğun, tempolu bir dönemden geçiyoruz öncelikle.
Uyum yakalamamızı istiyor bizden gökyüzü! Haziran ayını 2 ayrı enerjide görmekteyim. Özellikle Merkür’ün 13 Haziran’da
İkizler burcuna geçiş öncesi her ne kadar zorluklar ve mücadele gerektiren konular devrede olsa da çözümler bulmak, kararlı
davranmak ve mücadele edecek gücü de bulabileceğiz. Şartların değiştiği ve bizlerinde değişen şartlara uyum sağlama
sınavlarımız. Ben Merkür ve Jüpiter ayrcıa Merkür ve Plüton arasındaki dost görünümlerin bizleri bir yere taşımak istediğini,
bu yüzden hayatlarımızda neye gayret ediyor ve uyum, denge yakalamak istiyorsak bu konuda farklı ve yeni bir bakış açısı ile
odaklanmamız gerektiğini görüyorum. Stres var ama strese karşı geliştirebileceğimiz kararlılık, konsantrasyon ve fırsatları
yakalayabilecek şahin gözlere de sahip olabileceğimizi düşünüyorum...
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KOÇ
Sevgili Koçlar, Merkür ve
Plüton arasındaki dost
enerjiler ile başlıyoruz Haziran
ayına. İletişim, seyahatler,
aynı zamanda haritanızda
rutininizi ve temponuzu
yöneten Merkür’ün artık düz
pozisyonda ve güç kazanarak
ilerlemesi gösteriyor ki, bu ay
zihniniz daha berrak ve genel
hayatınızda somut sonuçlara
daha kolay ulaşabileceğiniz bir
etki ile başlıyorsunuz. Özellikle
Haziran ilk yarı kararlılığınız
yüksek görünmekte.
5 Haziranda dost burcunuz
İkizlerde Venüsyen bir YeniAy
gerçekleşiyor. Bu yeni ay
enerjisi ile önemli karar ve
imzalar, kalıcı adımlar atmak
için güçlü bir motivasyon
duygusu yaşayabilirsiniz.
Hatta ortak bir başarı için
teklifler alabilir, birlikte
hareket etmek isteyeceğiniz
kişiler ile önemli görüşme ve
konuşmalar içinde olabilirsiniz.
Uzun soluklu yazılar yazmak,
kendinizi tanıtmak, medya ve
yayın konuları ile ilgilenmek,
önemli projeler içine girmek
sizler için bu YeniAy’ın konusu
diyebilirim. Merkür’ün Haziran
ilk yarısındaki enerjisi son
derece güzel, dolayısı ile
hem zihniniz açık, hem de
atılım yapmak konusunda
da cesaretli hissedebilir ve
bir harekette bulunabilirsiniz.
Sorumluluk konularınız ise
sizlerin insiyatif alarak hareket
etmeniz yönünde.
13 Haziran itibari ile Merkür
İkizler burcunda olacak. Bu ay
genel olarak kısa yolculuklar,

seyahatler konusunda
avantajlısınız, Merkür’ün İkizler
burcuna gelişi ile birlikte çok
daha hareketli bir sürece
girebilirsiniz. Ayrıca bir eğitim
konusu sizler için önemli, belki
bir sınav dönemi içinde olabilir,
bir başarı için bolca okuyor
ve çalışıyor da olabilirsiniz.
Bilgi arayışında ve araştırmacı
olacağınız bir aydasınız.
Yönetici gezegeniniz Mars
Retrosu tüm ay devam
ediyor olacak. Yaşamınızda
değişim, yenilenme arzu ve
isteği yüksek diyebilirim.
Genel olarak sizi zorlayan
veya huzursuz eden konuları
çok daha fazla fark ediyor
ve çözüm arayışı içine
giriyorsunuz, böyle bir
dönemden geçiyorsunuz.
Mars tüm Ay boyunca Akrep
burcunda yapacak Retrosunu,
kaynak arttırma girişimleriniz
devrede olabilir, beklediğiniz
bir miras veya toplu bir
para konusunun da önemli
olacağını gösteriyor.
20 Haziran’da Yay burcunda
Dolunay gerçekleşiyor. Bu yıl
Yay burcunda gerçekleşen
2.dolunay olacak. İlki, 21
Mayıs’ta 1 derece Yay
burcunda gerçekleşmişti, ve
20 Haziranda da 29 derece
Yay burcunda 2.kez Dolunay
gerçekleşecek. Bilgi aksınız,
seyahat ve iletişim aksınız
tekrar etki altında olacak.
Genel olarak dikkatleriniz,
beklentileriniz, geleceğe dair
hedefleriniz önem kazanıyor.
Önemli ve uzun soluklu
olacak bir eğitim konusu da
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birçoğunuz için son derece
önemli olacak diyebilirim.
Mayıs son haftalarında
almış olduğunuz kararların
veya başlatmış olduğunuz
bir konunun neticesini
beklediğiniz ve sonucunu
gördüğünüz zamanlar
da olacak diyebilirim.
Birtakım konularda biraz
çekimser ve kararsızlıklarda
yaşayabilirsiniz. Belki de bir
konuda altından kalkabilir
miyim diyorsunuz. Özellikle
Haziran ilk haftalarda
aldığınız veya cesaret ettiğiniz
kararlarınızı sürdürmelisiniz.
Sizin karşınıza çıkabilecek
engeller veya sorumluluk
almanız gereken konularda
hedef odaklı ve fikir
değiştirmemelisiniz. Merkür
ve Satürn arasındaki karşıtlık
18-23 Haziran aralığında
sizleri etkisi altına alabilir. Nasıl
yaparım, ya da yapabilirmiyim
diyebileceğiniz tarihler bunlar
olacak. Ayrıca Merkür,
Neptün ve Jüpiter ile de zor
açılarda olacak, 18 Haziran
sonrası iletişimde zorlanabilir,
yanılsamalar içinde olabilir
ve endişeli hissedebilirsiniz.
Merkür Haziran ilk yarısında
desteklenirken, 2.yarısı itibari
ile zor açılar ile mücadele
edecek. Dolayısı ile önemli
imza ve kararlarınızı Haziran
ilk yarısında halletmeye
çalışmalısınız. Bu yüzden ayın
ilk yarısı daha kararlı ve azimli,
fakat ikinci yarısında endişeli
ve kararsız hissedebilirsiniz.
Karşınız birtakım güçlükler
çıkabilir,üstesinden

gelmek, tekrar denemek,
motivasyonunuzu
kaybetmemek bu ayın konusu.
Bu ay gerçekleşecek YeniAy
ve Dolunay burcunuzu
destekliyor, farklı fikirler
üretebilir, yeni ve hiç
bakmadığınız bir açıdan bir
olaya yaklaşabilirsiniz. Pratik
ve çözüm odaklı olmalısınız.
18 Haziran itibari ile Venüs
Yengeç yolculuğu başlıyor.
21 Haziran’da Güneş Yengeç
burcunda olacak ve 30
Haziran’da Merkür Yengeç
burcunda geçiyor. Yuva ve aile
konuları önem kazanıyor. Ev
yaşamınıza odaklanıyorsunuz,
aile bir arada önemli kararlar
alabilirsiniz, emlak konuları,
evinize masraf yapmak,
yenilenmesi gereken
eşyalarınızı değiştirmek
isteyebilirsiniz. Yengeç
yıldızları sizlere aksiyon
getirirler, hareketli bir döneme
hazırlanıyorsunuz bunu
bilmelisiniz. Evde değişim,
birlikte yaşadığınız insanların
hayatlarında önemli konular,
ve/veya taşınma konularıda
önem kazanıyor olabilir.
Evimde ve huzurlu olmak
istiyorum diyorsunuz, biraz
eve bağlanabilirsiniz.

BOĞA
Sevgili Boğalar, Merkür
ve Plüton arasındaki dost
enerjiler ile başlıyoruz Haziran
ayına. Merkür’ü burcunuzda
misafir ediyorsunuz. Özellikle
Haziran ilk yarı kararlı ve akılcı
yaklaşımlarınız devrede ve
ekonomik anlamda şanslı
ve destekleniyorsunuz. Aşk
konusunda şanslısınız,
hayatınızdaki insanın
önceliğindesiniz, ilişkilerinizde
duygularınızı açıyor veya
karşınızdaki insanın gerçek
duygularını fark ediyorsunuz.
Zihniniz berrak ve kararlı
adımlar atmak konusunda
cesaretlisiniz. Çocuk sahibi
olmak isteyenler için güzel
destekler devrede diyebilirim.
Evliyseniz bu konularda da
konuşabilir, fikrinizi açabilir,
belki de anne veya baba olma
kararlı olabilirsiniz.
5 Haziranda Venüsyen bir
YeniAy olacak. Kaynaklar
alanınızda gerçekleşecek olan
bu YeniAy Maddi konuların
önemini, kazanç arttırmak için
motivasyonunuzun arttığını
da gösteriyor. Fakat ayın
genelinde harcamalarınızın
da arttığını söylemeliyim. Bu
YeniAy hem enerjisi güzel, hem
de biraz zorlayıcı. Venüs şans
ve fırsat getirirken, bir diğer
yandan ciddi bir ekonomik
dönemden geçiyorsunuz. Bu
yüzden özellikle Merkür’ün
Plüton ve Jüpiter’den aldığı
pozitif enerjiler ile ayın ilk

yarısında planlı ve programlı
olmaya önem verip, sıkı bir
bütçe politikasında olmalısınız.
Maddi konularda değişken
şartlara açık olabilirsiniz.
13 Haziran’da Merkür İkizler
burcuna geçiyor. Gelirleriniz,
harcamalarınız, bütçeniz,
sahip olmak istedikleriniz
artıyor. İkizler ve Yay burcu
aksı ekonomik dengenizi
anlatan burçlar. 13 Haziran
sonrası bütçe konusunda çok
daha dikkatli olmalısınız. Ayın
ilk haftalarında Merkür’ün
destekleyen enerjisi ile
yüzünüz gülerken, 2.dönemi
itibari ile dengeler biraz
değişebilir.
Burcunuzun yönetici gezegeni
Venüs ve Güneş 10 Hazirana
kadar birlikte hareket
ediyorlar. Bu da sizlerin dikkat
çektiği, her hareketinizin fark
edildiği ve önde olduğunuz
anlamına da geliyor. Sanki
aileden maddi destekler
alıyor, yüreklendiriliyor ve
cesaretlendiriyorsunuz, bu
cesaretin konuları ise bir
yatırım veya maddi konular ile
ilgili diyebilirim.
20 Haziranda Yay burcunda
Dolunay olacak. Mayıs
son haftada gerçekleşen
Dolunayın tamamlanması
gibi bir durum var. Bu yıl Yay
burcundaki 2.dolunay olacak.
Sanki bir haber bekliyorsunuz
sevgili Boğa’lar, Miras mı?
Tazminat mı? Bir sonuç var

ve sizlerin de bir beklentisi
var gibi. Mayıs ayından
itibaren dikkatinizde olan
birşey gibi, kazanç arttırmak,
beklentiler, gelirlerde artış bu
ayın sizler için önemli konusu
diyebilirim. Özellikle Merkür’ün
Jüpiter, Neptün ve Satürn
ile zorlu enerjileri olacak.
Tüm dikkatiniz gelirlerde,
harcamalarda ve kazançlarda.
Bu ay iyimser olarak baktığınız
bir durumun sonucunun sizi
tatmin etmeyecek düzeyde
bir karşılığını alabilme
ihtimaliniz var. Ayın ilk 10
günü ekonomik olarak son
derece iyiyken, son 20 günü
biraz sıkışmalar olabilir.
Dolayısı ile parasal konularda
ayın ilk dönemi oldukça
şanslısınız, fakat yıldızlar
harcamalar konusunda biraz
dikkatli olmanız konusunda
sizleri uyarıyorlar. Borç
para vermemeye de dikkat
etmelisiniz.
18 Haziran Venüs, 21 Haziran
Güneş ve 30 Haziranda ise
Merkür Yengeç burcuna geçiş
yapıyorlar. Bu geçişler sizleri
kademe kademe rahatlatacak
diyebilirim. Özellikle Merkürün
Yengeç burcuna geçişi
ile birlikte maddi olarak
üzerinizden bir baskı da
kalkıyor olacaktır.
Mars’ın Retrosu tüm ay
boyunca Akrep burcunda
devam ediyor. 30 Haziranda
artık duruyor ve 1 Temmuz

itibari ile nihayet Retrosunu
tamamlıyor. Karşıt burcunuzda
yapacak Retronun kalan
sürecini. İkili ilişkiler
konusunda biraz rekabete
çekilme durumunuz var
diyebilirim. Evliliğiniz ilgi
beklerken, eşinizin hayatında
önemli değişim konuları da
devrede olabilir.
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İKİZLER
Sevgili İkizler, burcunuzun
yönetici gezegeni Merkür
13 Hazirana kadar Boğa
burcunda ilerlemekte. İçsel
huzur ve denge arayışınız 13
Hazirana kadar önemli. Bu
süreçte Merkür’ün Jüpiter
ve Plüton ile yapacağı pozitif
destekler istediğiniz iç
güvenliği ve huzuru sizlere
getirecektir. Özellikle Haziran
ilk hafta bu konuda son
derece destekler aldığınızı da
söylemeliyim. Br takım kararlar
aldığınız, bunu henüz eyleme
dökmediğiniz fakat dökmek
üzere planlar yaptığınız
zamanlarda gibisiniz.
5 Haziran’da Burcunuzda
YeniAy olacak. Yenilenme,
şanslı fırsatlar yakalama,
bir süredir planladığınız
bir konuda aksiyon alma,
harekete geçme enerjisi
devrede. Venüs size şans
getirirken, planladığınız, bir
proje veya düşündüğünüz
ve nasıl başlasam dediğiniz
bir konunun eyleme geçmesi
için de destekliyor olacak.
Aşk konusunda cazibeniz
yüksek, burcunuzda Venüs’ü
misafir ediyorsunuz, aşk’ta
ya önemli bir adım atıyor ve
ilişkinizde beklentilerinizi açık
açık söylüyorsunuz, ya da
size açık ve net bir şekilde
duygularını açmak isteyen
bir kişi var. Aşk ve ilişkiler
gezegeniniz ve haritanızda

bu konuları sembolize eden
gezegen Venüs, yeniay
Venüs enerjisi ile bir teklifin
gelebileceğini gösteriyor.
Bu bir iş teklifi olabileceği
gibi, ilişkinizde önemli bir
konuda olabilir. Daha ciddi
ve beklentiler içinde gibisiniz.
Ya da ilişkinizi masaya
yatırıyor ve gözlem altına
alıyorsunuz. Bir karar vermek
durumunda hissediyorsunuz
sanki! Kiminiz ise çocuklarınız
ile ilgili olabilir, sorumluluk
artışı yaşıyorsunuz. Anne
veya baba olmak istiyor da
olabilirsiniz. Bu YeniAy size
hareket ve aksiyon getiriyor
ve artık sonuç istediğiniz
konuların olduğunun da altını
çiziyor. Merkürün burcunuza
gelişi ile birlikte özellikle
düşündüklerinizi eyleme
geçirebilirsiniz.
20 Haziranda Yay burcunda
Dolunay olacak. Karşıt
burcunuz Yay’da Mayıs ayında
bir Dolunay oldu ve yine karşıt
burcunuzda Satürn transiti
devam ediyor. Bir süredir
de Mars karşıt burcunuzda
ve Retro hareketteydi. Mars
Retrosunu artık Akrep
burcunda yapıyor, bu da
gösteriyor ki genel olarak
tempo ve rutininizde ekstra bir
efor dönemine giriyorsunuz.
Yani yoğun ve tempolu bir
Haziran olacak sizler için.
Dolunay enerjisine tekrar
dönecek olursam eğer, 21

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Haziran 2016 | S120

Mayısta gerçekleşen Dolunay
ilişki sınavı yaşatmıştı sizlere
sanki! Belki beklentileriniz arttı,
ortak iş yaptığınız insanlar ile
önemli konuşmalar yapıldı,
kendinizi baskı altında ve
rekabete çekiliyor hissettiniz
bunlar Mayısı bitirirken
gündeminizde gibiydi. Bu
Ay Yay burcunda 2. Bir
dolunay olacak. İlk Dolunay
1 derece Yay burcundayken,
20 Haziranda gerçekleşecek
Yay Dolunayı ise 29 derece
olacak. Karar verme fark etme
ve bunun sonucunu alma,
finalize etme enerjisinde
olacak. İkili ilişkilerde, ortaklı
konularda son derece hareketli
bir Haziran bekliyor sizleri,
göstergeler bunun altını
çiziyor.
13 Haziran sonrası
burcunuzda geliş yapan
Merkür’de biraz zorlanacak.
Hadi karar verdim başlıyorum,
harekete geçiyorum dediğiniz
konularda beklenmedik prüzler
ile karşılaşma riskiniz olabilir.
20-22 Haziranda Merkür ve
Neptün arasında sert bir açı
olacak, bu tarihlerde dalgın
olabilirsiniz, ne istediğinizden
emin olmak konusu sizleri
zorlayabilir. Ayrıca Merkür’ün
jüpiter ve Satürn ile de sert
etkileri olacak, unutmayın
Merkür yönetici gezegeniniz
ve eğer o huzurluysa sizde
huzurlusunuz demektir. Ailevi
konular, aile büyüklerinin

sağlığı, kariyer konularında
belki yanılsamalar, beklediğiniz
cevaplar ve sonuçlar için
ertelenmeler söz konusu
olabilir. Tamamlanması
gereken, henüz finalize
etmediğiniz bir iş konusu
olabilir, öncelikleriniz
değişebilir. Haziran ilk 2
hafta zihniniz odaklanmak
konusunda çok daha rahat
olacağı için, Haziran 2.döneme
mümkün olduğunca iyi
hazırlanın, eksik ve yarım
işlerinizi halletmeye önem
verin. Kiminiz iş değiştirmek
isteyebilirsiniz. İşte bir
sonlanma durumunuz
devrede olabilir. 26-27 Haziran
desteklere çok açıksınız.
Uzak yolculuklar, seyahat ve
tempodan uzaklaşmak için
fırsatlar yakalayabilirsiniz.
18 Haziran Venüs, 21 Haziran
Güneş, 30 Haziran’da da
Merkür Yengeç burcuna
geçiş yapıyorlar. Ekonominiz,
kaynak konusu önem
kazanıyor. Yengeç yıldızları
sizlere para getirirler, fakat
para da harcatırlar. 30 Haziran
itibari ile artık Mars durağan
pozisyonda ve 2 aydır süren
Retrosunu bitirmek üzere.
Maddi konularda avantajların
yanı sıra Haziran son hafta
genel olarak sizleri zorlayan ve
bunaltan işlerinizin de bitmek
üzere olduğunu söylemeliyim.

YENGEÇ
Sevgili Yengeçler, Hazirana
başlarken Merkür ve Plüton
arasındaki dost enerjiler
dikkat çekmekte. Merkür
iletişim dilinizi ve genel olarak
hayata bakışınızı anlatan
bir gezegen. Aynı zamanda
içsel motivasyonunuz ve iç
huzurunuz içinde önemli bir
gösterge. Dolayısı ile Haziran
ilk hafta kararlı ve uzun soluklu
bir projeye başlama kararı
alabilirsiniz.
5 Haziranda da İkizler
burcunda bir YeniAy
gerçekleşiyor. İkizler burcunda
bu kadar çok gezegen ve
bu alanda bir de YeniAy
sizlerin düşüncelerinizin ne
kadar yoğun ve belki biraz
karmaşık olabileceğini de
gösteriyor. Rutininiz, günlük
temponuz, iş yapış şekiliniz,
birlikte çalıştığınız insanlar
ve ortamlar önem kazanıyor.
Sanki içsel olarak nasıl
yaparım, neleri değiştirmek
isterim veya istiyorum
dediğiniz bir durum söz
konusu. Belki çevrenizden
destekler ve yardım aldığınız
bazı konularda söz konusu.
Sağlığınız, sağlık kontrolleriniz
de son derece önem kazanıyor
olacak bu ay. Kendinize
bakmak, ruhunuzun sesini
dinlemek istiyorsunuz.
Merkür 13 Haziran itibari ile
İkizler burcuna geçiş yapacak.
Bu geçiş biraz sancılı olabilir

sizler için. Özellikle Merkür’ün
30 Haziranda burcunuza
geçene kadar olan sürecinde
birçok zorlayıcı açısı devrede
olacak diyebilirim. Bu da sizleri
zihinsel olarak zorlayabilir,
bunaltabilir, kafanızı karışık
hissettirebilir, söylemek
isteyip ama söyleyemediğiniz,
fikirlerinizi açık ve net bir
şekilde ifade edemediğiniz
bir durumda olabilirsiniz.
18 Haziran itibari ile Venüs
burcunuza geliyor. Bu geliş
neşenizi biraz arttıracaktır.
Kendinize dönük olabilir,
genel olarak yaşamınızdaki
öncelikleri gözden
geçirebilirsiniz.
20 Haziranda Yay burcunda
Dolunay olacak. Yay burcunda
yaşayacağımız 2.dolunay
olması sebebi ile gözler
rutininiz ve genel olarak iş
çevrelerinizde diyebilirim.
21 Mayıs’ta Yay burcu 1
derecesinde gerçekleşen
Dolunay’ın bir benzeri fakat 20
Haziran Dolunayı 29 derece
gerçekleşiyor olacak. Bir konu
başladı, tetiklendi ve rutininizi
ilgilendiren bir konu önemliydi
Mayıs ayında, bu ay ise bunun
neticesi ve sonucu olabilir.
Dolunay enerjisi ve İkizler
burcunda gezinen yıldızlar
da gösteriyor ki eforunuz
düşük olabilir, enerji bulmakta
zorlanıyor olabilirsiniz, yanlış
karar vermekten çekiniyor

da olabilirsiniz. Çalışma
arkadaşlarınız ile iletişiminize
genel olarak dikkat etmelisiniz.
18 Haziran Venüs, 21 Haziran
Güneş ve 30 Haziranda
da Merkür burcunuza
geçiş yapıyorlar. Merkür
iletişim dilinizi ve kendinizi
ifade edişinizi anlatan bir
gezegen. Haziran ilk hafta
enerjisi güzel olsa dahi,
30 Hazirana kadar zorlu
açılarla mücadele edecek.
Bu da genel olarak sizlerin
kararlarını, iletişim şeklinizin
zorlanacağını gösteriyor buna
hazırlıklı olmalısınız. Yanlış
anlaşılmalara özellikle dikkat
etmelisiniz. Düşüncelerinizi
saklamak ve kendinizi
gizlemek isteyebilirsiniz.
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ASLAN
Sevgili Aslanlar, Merkür
ve Plüton arasındaki dost
enerjiler Hazirana girişimiz
ile birlikte son derece
destekleyici. Kariyeriniz,
hedefleriniz, üstleriniz ve
otorite figürleri ile olan
iletişiminiz adına destekler
aldığınızı söylemeliyim.
Merkür haritanızın en tepe
noktasında geziniyor, dolayısı
ile önemli bir iş görüşmesi
veya bir iş konusunda başarı
yakalama durumunuz söz
konusu. Ayrıca, Merkür ve
Jüpiter arasındaki dost
enerjiler, maddi konularda da
avantaj yakalayabileceğinizi
göstermekte.
5 Haziran’da İkizler
burcuna YeniAy olacak.
Çevre ilişkileriniz artıyor ve
geleceğe dair daha umut
dolu hissediyorsunuz, sosyal
ortamlarınız hareketlenirken,
yeni çevreler içinde
olabilirsiniz. Çevre desteklerine
açık olabileceksiniz. YeniAy’da
Venüs son derece etkin rol
almakta, bu da çevrenizden
veya bir dostunuzdan
gelebilecek bir iş teklifine
de açık olabileceğinizi
göstermekte. İş birliği adına ve
birtakım projelerde sorumluluk
almak adına güçlü destekler
devrede olacak diyebilirim.
13 Haziran itibari ile Merkür
İkizler burcuna geçiş yapıyor.
Sosyal ortamlarınız İkizler

burcu yönetiminde, bu da
gösteriyor ki, yaklaşık 1
aylık süreç içinde hem çevre
ilişkileriniz önemli, hem de
siz yeni sosyal topluluk ve
ortamlarda olabilirsiniz.
İkizler burcunuzu son derece
destekler, bu da iletişim ve
ifade adına zihinsel olarak
da destekler aldığınızı
göstermekte. Dostlarınız ile
görüşmeleriniz artarken, aynı
fikirde olduğunuz kişiler ile bir
aradasınız. 20-22 Haziran
dönemleri ekonomik anlamda
masraflı bir süreç olabilir.
Harcamalarınız artarken
bütçe konusunda biraz
sıkışabilirsiniz.
20 Haziran’da Yay burcuna
Dolunay olacak. Aşk, ilişkiler
ve çocuklar alanınız Yay burcu
yönetiminde sevgili Aslanlar.
Ayrıca Yay burcund 2.kez
gerçekleşen bir dolunay bu.
İlk dolunay 21 Mayıs 1 derece
Yay’da gerçekleşmişti ve
şimdi 29 derece Yay burcunda
gerçekleşiyor. Kiminiz için aşk
son derece önemli, ilişkiniz,
iletişiminiz ve bu konularda
netlik kazanıyorsunuz.
Bir süredir devam eden
konu veya birtakım netlik
bekleyen sürüncemedeki
durumlarınız varsa artık
bu Dolunay ne olacağını,
nasıl bir yol çizeceğinizi
gösteriyor diyebilirim. Kiminiz
de Anne veya Baba olmak
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konusunda uğraşıyorsanız
yine aynı şekilde sonuçlarını
görebileceğiniz etkilerdesiniz.
Kiminiz içinde çocuklarınız ile
ilgili bir durumun net cevabını
alıyor ve bekliyorsunuz
diyebilirim. Burcunuzun
yönetici gezegeni Güneş ve
ayın büyük bir bölümünde
Satürn ile karşıt enerjilerde,
bu da sizin bir insiyatif
alabileceğinizi, bir sorumluluk
üstlendiğinizi, veya hayatınızda
sorumluluklarınızın arttığı bir
süreçte olduğunuzu gösteriyor.
18 Haziran’da Venüs, 21
Haziranda Güneş ve 30
Haziranda da Merkür Yengeç
burcuna geçiş yapıyorlar. Bu
gezegenlerin Yengeç burcunda
olduğu süreç, arka planda
olmak, dinlenmek, biraz
yorgunluk atmak isteyeceğiniz
dönemler olacak.
Mars Retrosu tüm ay devam
ediyor olacak. Artık Akrep
burcunda Retro yapan Mars’ın
yuvanıza tekrar gelişi ile
birlikte, aile ve kökler önemli
sizler için. Eforunuz artıyor,
ailevi ilişkileriniz önem
kazanıyor, birtakım konular
tekrar gündeminizi geliyor
diyebilirim.

BAŞAK
Sevgili Başaklar, Haziran
ayına girişimiz ile birlikte
yönetici gezegeniniz
Merkür’ün Jüpiter ve Plüton
ile kurduğu dost enerjiler
sizlere seyahat konusunda
avantajlar getirebilir. Uzun
yolculuklar, seyahatler,
ticaret ile uğraşıyorsanız
yeni iş bağlantıları, dava
veya yasal bir konunuz varsa
olumlu cevaplar adına şanslı
etkilerdesiniz. Eğitim konuları
da gündeminizde diyebilirim.
Zihniniz berrak ve genel
olarak konsantrasyon gereken
işlerde abantajlı başlıyorsunuz
Haziran ayına.
Haritanızın en tepe noktasında
gezinen Güneş ve Venüs iş
ve kariyer fırsatlarına açık
olabileceğinizi de gösteriyor.
5 Haziranda gerçekleşecek
YeniAy ise size bir iş fırsatı
getirebilir. İş görüşmesi içinde
olabilir, yeni bir ortam yaratma
arzunuz yükselebilir, veya
üstleriniz ile ilişkileriniz önem
kazanabilir. Beklentileriniz
ve talepleriniz artıyor
diyebilirim. Bu YeniAy’da
Satürn’de devrede olacak, bu
da gösteriyor ki, önemli bir
sorumluluk altına giriyorsunuz,
hedefleriniz var evet fakat
karşılığında çok çalışmanız
gerektiğininde farkında
gibisiniz.
13 Haziran’da Merkür’de İkizler
burcuna geçiş yapıyor. İş

görüşmeleriniz artabilir, enerji
ve efora ihtiyacınız yükseliyor.
20-22 Haziran dönemlerinde
Merkür’ün biraz zorlayıcı
açıları devrede olacak. Dikkat
eksikliği devrede olabilir.
Önemli anlaşma veya imzalar
konusu gündeminizde olursa
daha dikkatli olmaya önem
vermelisiniz.
20 Haziran’da Yay burcuda
Dolunay olacak. Yuvanız Yay
burcu yönetiminde sevgili
Başaklar, dolayısı ile bu
Dolunayda genel olarak aile
ve yuva konularınız önem
kazanıyor diyebiliriz. Babanızın
sağlığı, ebeveynlerinizin ilişkisi,
genel olarak hedefleriniz
ve sizlerin alt yapınız, neleri
başarmak istiyorsunuz, ne tür
girişimlerdesiniz, hedefleriniz
ve altından kalkmak
durumunda olduğunuz
birtakım sorumluluklarınız
var diyebilirim. Bana kalırsa
bu Dolunay birçok konu sizin
tarafınızda net, hareket geçirici
olacak. 21 Mayıs’ta Yay
burcunda bir dolunay olmuştu,
şimdi 20 Haziran’daki Yay
dolunayı 2.kez tekrarlanıyor
ve sizin için cevapları getiriyor
diyebilirim.
18 Haziranda Venüs, 21
Haziranda Güneş ve 30
Haziranda Merkür Yengeç
burcuna geçiş yapıyorlar. Dost
burcunuz Yengece geçen bu
yıldızlar, sosyal ortamlarınızın

hareketleneceğini
göstermekte. Maddi destekler,
girişimlerinizin sonuçlarını
aldığınız zamanlar aynı
zamanda.
Mars Retrosu Akrep burcunda
devam ediyor. Seyahatlar
adına hareketlilik başlıyor
sizler için, yolculuklarınız
artabilir. Yakın çevre ilişkileriniz
de yoğunlaşabilir. Ayrıca yazı,
evrak, haberleşme konuları da
yoğunlaşıyor diyebilirim.
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TERAZİ
Sevgili Teraziler, Haziran
ayına başlarken Merkür’ün
Plüton ve Jüpiter ile yaptığı
olumlu bağlantılar genel olarak
konsantrasyon gerektiren
işlerde avantajlara açık yapıyor
bizleri. Özellikle Haziran ilk 10
gün bu etkiler çok daha güçlü
hissediliyor. Ayrıca maddi
konularda beklediğiniz birtakım
destekler devrede gibi, özellikle
ilk 10 gün bu konularda da
destekleniyorsunuz. Venüs
ve Satürn karşıt enerjisi
de Haziran ilk 10 gün son
derece dikkat çekici. Bu da
sorumluluklarınızın arttığı
bir dönemde olduğunuzu
da göstermekte. Maddi
desteklerin yanı sıra,
harcamalar ve ödemeler
konusu da hareketli diyebilirim.
5 Haziran’da dost burcunuz
İkizlerde YeniAy olacak. Uzak
çevreler, seyahatler, dava
veya yasal konular, eğitim ve
öğrenim konuları, bir eğitim
alma kararı, seyahat ile ilgili
avantajlar, ayrıca ticaret ile
uğraşıyorsanız yeni kontak ve
bağlantılar adına girişimcisiniz.
Burcunuzun Yönetici gezegeni
Venüs bu Yeniay’da son
derece etken rol almakta. Bu
da gösteriyor ki, aklınız enerji
ve eforunuz bir yenilikte ve
yepyeni bir fırsat yakalamakta.
Dolayısı ile kiminiz için
sizlere önemli ve önünüzü
açacak bir eğitimin kararını

da aldırabilir. Belki Eylül
dönemi için düşüneceğiniz
bir konu için şimdiden
araştırma yapıyor olabilirsiniz.
Ayrıca bu ay seyahatlere ve
uzak yolculuklara, seyahat
masraflarına, biletlere
ödemeler yapıyor gibisiniz.
13 Haziran’da Merkür’ün
İkizler burcuna geçiş ile
birlikte, neşeniz de artıyor.
Yasal konular, evraklar ve
işleriniz de biraz yoğunlaşıyor...
20-22 Haziran tarihlerinde
dalgınlıklara karşı dikkatli
olmalısınız. Rutininiz ve genel
temponuzda zorlanmalara
açık olabilirsiniz. İmza, mail
konusunda dikkatli, çalışma
arkadaşlarınız ile iletişiminiz
genel olarak zorluklar
yaşayabilirsiniz.
20 Haziranda Yay burcunda
Dolunay olacak. Kardeşler
konusu, yakın çevre iletişiminiz
bu dolunayda önem
kazanmakta. Yay burcunda
gerçekleşen 2.dolunay olacak
bu sene. İlki 21 Mayısta
gerçekleşen ve 1derece Yay
burcunda olan dolunayın
bir benzerini yaşıyoruz. 29
derece Yay’da gerçekleşecek
olan Dolunay iletişiminizi,
kendinizi ifadenizi genel olarak
anlatırken, yakın çevrenin
de sizi biraz zorladığını
söyleyebilirim. Kuzenler,
kardeşler özellikle yakın
çevrenizde bulunan insanlar

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Haziran 2016 | S124

ile bazı fikirsel ayrılıklara
açık olabilirsiniz. Satürn’ün
Yay burcunda geçtiği
zamanlardayız, çevrenizde
değişimlerin olduğu birtakım
zamanlardan geçerken,
komşularınız ile ilişkilerinize de
genel olarak dikkat etmelisiniz.
Yeni çevreler, yeni ortamlar
biraz sizi zorluyor da olabilir.
Mars Retrosu tüm ay boyunca
devam ediyor. Bu da maddi
konular, harcamalar adına
hareketli bir sürece girdiğinizi
gösteriyor. Harcamalarınız
artıyor bu ay, dolayısı ile bütçe
konusu önem kazanıyor.
18 Haziranda burcunuzun
yönetici gezegeni Venüs,
21 Haziranda Güneş ve 30
Haziranda Merkür Yengeç
burcuna geçiş yapıyorlar. İş
ve kariyer konuları, temponuz,
üstleriniz ile ilişkileriniz hali ile
önemli olacak. Terfi, takdir ve
beğeni toplayabilirsiniz. Dikkat
çekebilirsiniz.

AKREP
Sevgili Akrepler, Haziran ayına
başlarken Merkür’ün Plüton ve
Jüpiter ile yaptığı dost enerjiler
son derece destekleyici. Sizler
bu olumlu enerjileri özellikle
eşiniz ile olan ilişkilerinizde ve
aynı zamanda ortak projelerde
desteklenme, ayrıca kendinizi
ifade edişiniz, dost çevreleriniz
ve özellikle gelirleriniz ve
maddi olanaklarınızda bir
fayda olarak hissediyor
gibisiniz.
5 Haziranda İkizler burcuna
YeniAy olacak. Venüs ve
Güneş’in ortak kazanımlar
alanında gezinmesi ve bu
alanda bir de YeniAy olması
gösteriyor ki maddi bir konu
gündeminizde ve ortak
kazanımlar, eşinizin veya
iş ortağınız olabilir maddi
konuların konuşulduğu,
yatırım ve banka finans
konularınızın önemli olduğu
etkilere açıksınız. Bir fırsat,
elinize geçecek bir para ve
bir yatırım konusu dolayısı ile
gündeminizde olabilir. Satürn
ve Güneş karşıtlığı yine para
aksınızda gerçekleşmekte.
Güneş kariyer göstergeniz ay
genelinde ise Satürn etkisinde,
iş yaşamınız, maaş veya
prim gibi konular ve birtakım
beklentilere açık olduğunuz
durumlarda dikkat çekiyor.
Kiminiz ise iş değiştirmek
isteyebilirsiniz, Yeniay toplu
bir para konusunun önemli

olacağını gösterirken, belki de
elinize geçecek bir tazminat
konusunun da olabileceğini
düşündürüyor.
Mars yönetici gezegeninin ve
tüm haziran boyunca Retro
pozisyonda. Artık retrosunu
burcunuzda devam ettirecek.
Burcunuza gelen Mars’ın ve
Retro pozisyonda olmasının
birden fazla anlamı var
aslında. Kendi önceliklerinizi
tekrar hatırlamak, yarım bir
konuyu tekrar gündeme
almak, hayatınızda değişim
istemek kısaca aklıma ilk
gelenler. Değişim istediğiniz ve
yeni farklı ortamlar yaratmak
istediğiniz zamanlardasınız.
Bu yüzden kariyer konusu da
dikkat çekiyor, yeni teklifler,
değişim arzusu ve genel olarak
alıştığınız şartları değiştirmek
isteyebileceğiniz bir aydasınız.
20 Haziranda Yay burcuna
Dolunay olacak. 21 Mayıs’ta
gerçekleşen yay dolunayı
1 derece gerçekleşmişti,
20 Haziranda ise yine
Yay burcunda bu sefer 29
derece gerçekleşecek bir
Dolunay yaşayacağız. Yay
burcu haritanızda paranızı,
harcamalarınızı ve bütçenizi
anlatmakta. 2.kez dolunayın
gerçekleşiyor olması ise
parasal konuların bu ay da
sizler için önemli olduğunu
gösteriyor. Ortak paylaşımlar,
bütçe konusu, yatırım ve

miras, tazminat gibi konuların
bu ayda sizleri fazlası ile
ilgilendirebileceğini gösteriyor.
Maddi konularda önemli
kararlar alabilirsiniz. Uzun
soluklu bir ödeme planı içine
girebilirsiniz.
18 Haziranda Venüs, 21
Haziranda Güneş ve 30
Haziranda Merkür dost
burcunuz Yengece geçiyorlar.
Uzak yollar, seyahatler ve tatil
planları için şanslı döneme
giriyorsunuz. Farklı açıdan
bakmak, değerlendirmek,
yüksek öğrenim ve kiminiz
içinde sınavların önemli
olacağını söyleyebilirim.
Yengeç yıldızları biraz nefes
almanıza neden olurken,
özellikle haziran 2.yarı sonrası
ve Temmuz döneminde
önemli kararlar alacağınızı da
gösteriyorlar.
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YAY
Sevgili Yaylar, Haziran ayına
başlarken gökyüzünde
Merkür ‘ün Plüton ile dost
enerjilerde olması zihinsel
olarak konsanstrasyon adına
son derece destekleyici
ve yüreklendirici. Sizlerde
bu enerjiyi özellikle kariyer
alanınızda yaşıyor ve
hissediyorsunuz. Merkür
rutininiz ve temponuzda
işlerinizi yoluna koymak,
önemli bağlantılar içinde
olmak, iş fırsatları yakalamak
adına cesaretlendirirken,
önemli şanslarda
yakalayabileceğinizi gösteriyor.
Yönetici gezegeniniz Jüpiter
ile de dost görünümde olan
Merkür size bir iş teklifi, veya
ortak bir projede görev alma
gibi bir duruma da sebep
olabilir. Evlilik teklifine de
son derece açıksınız ayrıca.
İlişkinizde önemli adımlar
atıyor ve kararlar alıyorsunuz.
5 Haziranda karşıt burcunuz
İkizlerde Yeniay olacak.
Venüs’te karşıt burcunuz
İkizlerde gezinmekte bir
süredir. Bu da ortaklı konular,
ortak projelerde görev
almak adına sizleri avantajlı
yapmakta. YeniAy enerjisi
ve genel olarak Jüpiter ve
Merkür dost görünümlerinin
yoğun hissedildiği Haziran
ayı ilk haftası ve bu yeniay
enerjisi ile dediğim gibi, karar
almak, yenilenmek ve bir teklifi

değerlendirmek durumunda
olabilirsiniz.
Burcunuzda 21 Mayısta
gerçekleşen Dolunay dolayısı
ile son derece önemliydi. Bu ay
ise görünen sonuçları yaşıyor,
hayata geçiriyor gibisiniz. 20
Haziranda burcunuzda bir
dolunay daha gerçekleşecek.
Yani bu yıl burcunuzda 2.kez
dolunay yaşıyor olacaksınız.
Kutaupsallık, karşıt fikirler ve
bakış açısı, bir konuyu net ve
tüm detayları ile görmek ve
fark etmek dolunay enerjisidir.
Dolayısı ile siz ve karşınızdaki
insanlar, eş olabileceği gibi,
birlikte iş yapacağınız kişiler
de olabilir önemli kararlar
alıyorsunuz diyebilirim. 13
Haziranda Merkürün de karşıt
burcunuza gelişi önemli
diyebilirim. Bu duyacağınız
ve açıklayacağınız haberlerin
olabileceğini de göstermekte.
Burcunuzda Satürn
gezinmekte, hayatınızda genel
olarak sorumluluk aldığınız ve
olgunlaştığınız bir dönemden
geçiyorsunuz. Dolayısı ile
karşıt burcunuzdaki Yeniay
ve burcunuzda gerçekleşen
Dolunaylar da gösteriyor
ki, hayatınızda sizler için
önemli olabilecek yenilikler ve
değişimler devrede.
Mars uzunca bir süredir
burcunuzda Retro
pozisyondaydı. Bu ay ise
retrosuna Akrep burcunda
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devam etmekte. Baskı belki
biraz kalkmış olsada , iç
dünyanızda derin ve yoğun
düşüncelere de çekildiğiniz bir
gerçek. Sağlık ve temponuza
ayak uydurmak konusunda
planlı olmalısınız.
18 Haziranda Venüs, 21
Haziranda Güneş ve 30
Haziranda Merkür Yengeç
burcuna geçiş yapıyorlar.
Ortak kazanımlar ve para
konusunun önemli olacağının
altını çiziyorlar. Maddi
avantajlara açık, gelirlerinizi
arttırabileceğiniz girişimlerde
olabilirsiniz. Banka, finansal
konular, nafaka veya kredi
gibi beklenen ve elde etmek
üzere girişimde olduğunuz
bir konular önem kazanabilir.
Fakat Yengeç burcuna
geçen yıldızlar gösteriyor ki,
ekonominiz hareketlenebilir.
Özellikle Haziran 2.yarısından
sonra harcamalar, masraflar
artabilir.

OĞLAK
Sevgili Oğlaklar, Haziran
ayına girerken Merkür’ün
burcunuzda gezinen Plüton
ile son derece dost enerjide
olması ve ayrıca Jüpiter ile
güzel görünüm yapması
mutlu ve sevindirici bir konuya
başlamanıza, hatta tatil
ve yolculuklar adına keyifli
adımlar atmanıza ve aşk
konularında güzel destekler
aldığınıza işaret ediyor.
Kalbiniz boşsa, Merkür ve
Jüpiter dost görünümleri ve
ayrıca Plüton ile kurdukları
güzel irtibat bir kararın
devrede olduğunu, problemli
veya belirsiz olan durumların
çözüleceğini de gösteriyor.
Rutin ve genel temponuz tam
da sizin istediğiniz düzene
kavuşuyor diyebilirim.
5 Haziran’da İkizler burcunda
bir YeniAy olacak. Rutin,
tempo ve genel çalışma
ortamlarınız İkizler burcu
yönetiminde, ayrıca sağlık
ile ilgili konular, belki sağlık
kontrolleri gibi durumlarınız
da bu ay öne çıkıyor. Özellikle
Haziran ilk 2 hafta Merkür
desteği arkanızda ve sağlık
sorunlarınız varsa hallediyor
ve sağlığınıza kavuşuyorsunuz
diyebilirim. Burcunuzun
yönetici gezegeni Satürn’de bu
YeniAy’da kendisini gösteriyor,
dolayısı ile hem
sorumluluk alıyor, hem de
bir düzen oluşturuyorsunuz.

Biraz temponuz artıyor
öncelikle bunu belirtmeliyim,
her ne kadar Merkür
ve Jüpiter desteği ile
seyahatler konusunda şans
yakalasanızda biraz işler ve
genel tempo adına da bu ay
yoğunluğunuzun olduğunuda
söylemeliyim. Ayrıca evrak
işleriniz de artabilir.
13 Haziranda Merkür İkizler
burcuna geçiş yapıyor. 2022 Haziran tarihleri arasında
yorgun ve motivasyonsuz
hissedebilirsiniz. Kendinizi
yormamaya önem
vermelisiniz. Rutininiz
yoğunlaşıyor bu geçiş ile
birlikte...
20 Haziranda Yay burcunda
Dolunay gerçekleşecek. 21
Mayıs’ta yine Yay burcunda
bir dolunay olmuştu ve
1 aylık zaman diliminde
bu sefer 29 derece Yay
burcunda 2.dolunayı
yaşıyor olacağız. Ruhsal
durumunuz, iç dünyanız,
yapmak istedikleriniz,
harekete geçmek istediğiniz
konularınız, genel sağlığınız
bu dolunayda tekrar önemli
olacak diyebilirim. Dolayısı ile
İkizler burcunda gerçekleşecek
YeniAy enerjisine odaklanın
derim, size neyi anlatmaya
çalışıyor, ya çok yoğun ve
iş ortamınızda hareketlilik
devrede, ya da bazı sağlık
konularınız var ve kendinize

bakmak istiyorsunuz. Dolunay
genel olarak nasıl ilerlediğinizi,
sizden bekleneni yapıp
yapmadığınızı sorgulatacak
gibi. Uzaklaşmak, seyahat
etmek, kendinize zaman
ayırmak bu ayın motivasyonu,
işlerinizi organize
edebileceğiniz desteklere de
açıksınız. Dolayısı ile Haziran
ilk 2 hafta güzel enerjileri
değerlendirmeli ve planlı
olmalısınız.
Mars Akrep burcunda
Retrosuna devam ediyor.
Çevre ilişkileriniz önem
kazanıyor tekrar, sosyal
ortamlarınız hareketlenirken
bazı arkadaşlıklarınız önem
kazanıyor. Eski bir grup
belki, ya da bir süredir
görüşmediğiniz insanlar ile
tekrar bir araya gelebilirsiniz.
18 Haziranda Venüs, 21
Haziranda Güneş ve 30
Haziranda ise Merkür
Yengeç burcuna geçiş
yapıyorlar. Bu gezegenlerin
sırası ile karşıt burcunuza
yerleşmesi ilgi ve dikkatinizi
eşiniz olabilir, ortağınız veya
ortak iş yaptığınız insanlara
yönlendireceğinizi gösteriyor.
İlişkileriniz son derece önem
kazanırken, bir takım tekliflere
açık olabilirsiniz. Hayatınızdaki
insanlar önemli ve bir arada
olmak istediğiniz dönemler.
Yalnızsanız bu konuda
zorlanabilirsiniz.
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KOVA
Sevgili Kovalar, Haziran ayına
girerken Merkür ve Plüton
arasındaki dost enerjiler
özellikle ailevi konularda ve ev
yerleşim konularında denge
bulmanıza yardımcı oluyor
gibiler. Ortak kazanımlar,
ailevi anlamda önemli
olacak maddi konular ve
yatırımlar adına destekler
alırken, Merkür sizlere
maddi anlamda bir fırsatta
getirebilir. Kazançlarınız
artabilir ve özellikle aileden
ve belkide arsa ya da ev alımı
gibi bir konudan da avantaj
yakalayabilirsiniz. Ayrıca aile
büyüklerini ilgilendirebilecek
sağlık veya maddi bir konuda
olabilir, olumlu cevaplar
alabileceksiniz.
5 Haziranda İkizler burcunda
YeniAy olacak. Aşk ve
çocuklar konusu İkizler
burcu yönetiminde sizler
için , dolayısı ile kiminiz aşk
konusunda netlik, farkındalık
yaşıyor olurken, kiminiz de
çocuklar ile ilgili konularda
önemli kararlar alıyor
olabilirsiniz. Onların eğitimini
ilgilendirebileceği gibi, özel bir
hobisi veya onu mutlu edecek
bir durumu da yaşamanız
olası. Keyfi ve neşesi sizlerinde
keyif ve neşelenmenize neden
olabilir. Aşka tekrar dönecek
olursam eğer, aşk konusu ve
yaşamdan neşe ve keyif alma
durumunuz son derece önem

kazanıyor. YeniAy yeni kararları
anlatırken, ya hayatınıza bir
insan giriyor, ya da mevcut
ilişkinizi gözden geçiriyor,
ilişkinizde beklentilerinizi
açıklıyorsunuz. Bu yeniAy
enerjisinde Venüs etkin rol
oynuyor, bu da Aşk ve ilişkiler
adına önemli bir süreçte
olduğunuzu gösterirken,
tam karşıt burcunda Yay’da
bulunan Satürn ise ilişkide
mesuliyet almanızı istiyor
sizden. Yani mutluysanız ve
herşey yolundaysa, bir adım
ileri taşımak isteyebilirsiniz,
ciddi ciddi ilişkinizi
konuşabilir ve bir adım
yukarı taşıyabilirsiniz, fakat
eğer prüzler yaşıyorsanız bu
yeniay yolları ayırma kararı da
aldırabilir sizlere. İşin içinde
Satürn varsa ciddiyet var
demektir, unutmayın!
13 Haziran’da Merkür İkizler
burcuna geçiyor. Bu neşenizi
arttırıyor olacaktır. Fikirsel
anlamda, kendinizi ifade
edişinizde rahatlama, bir
konuyu açıklarken karşınızdaki
insanların anladığını
düşünebilirsiniz. İkizler
yıldızları sizlere bol eğlence
ve aktivitede getirebilirler,
kendinize bakmak, motivasyon
yakalamak öncelikleriniz
arasında zaten. Bol spor
yapmalı ve yürüyüşlere
çıkmalısınız.
20 Haziranda Yay burcunda
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Dolunay olacak. Yay ve İkizler
aksı tekrar vurgu kazanıyor.
Dolunay net ve farkında
olunan zamanlardır. Çevreniz,
sosyal ortamlarınız, hayata
karşı iyimser bakışınız bu
Dolunayın konusu. Ayrıca,
maddi avantajlar adına da
önemli günler sizin için. Yay ve
İkizler aksı aşk ve ilişkilerinizi
de anlattığı için bana kalırsa bir
ilişki konusu, belki aranızdaki
önemli olabilecek bir durum
tekrar gündemde olacak. Yani
Mayıtan gelen bir konu gibi,
yeniden konuşulup çözüm
bulunacak gibi.
Mars Retrosu tüm ay boyunca
Akrep burcunda devam
edecek. Kariyer alanınız Akrep
yönetiminde, iş konuları,
yoğunluk ve iş çevreleriniz,
üstleriniz ile ilişkiniz ve sizden
beklenenler artıyor diyebilirim.
Retro yaparak tekrar kariyer
alanınıza yerleşecek olan
Mars gösteriyor ki, hareketli
bir Haziran bekliyor sizleri.
Bir yandan neşelenmek,
kendinize bakmak ve bir tatil
fırsatı da yakalama arzunuz
had safhada yüksek. Paralel
olarak yaşıyorsunuz bunları,
dolayısı ile işlerinizi daha planlı
ve programlı yapmalısınız.
Özellikle Haziran ilk 2 hafta
bu konuda gökyüzü son
derece destek oluyor. İyi
değerlendirmeye çalışın derim.
18 Haziranda Venüs, 21

Haziranda Güneş ve 30
Haziranda Merkür Yengeç
burcuna geçiyorlar. Zaten bu
gezegenlerin geçiş yapacağı
alanda temponuzun arttığını
ve eforunuzun rutininizdeki
işleri yoluna koymakta
olduğunu gösteriyor.
Çalışma ortamınız, çalışma
arkadaşlarınız ile iletişiminiz
de önemli.

BALIK
Sevgili Balıklar, Haziran
ayına girerken Merkür ve
Plüton arasındaki dost enerji
dikkat çekici. Ayrıca Merkür
ve Jüpiter arasındaki dost
enerjilerde Haziran ilk 2 hafta
için gayet pozitif açıdalar.
Merkür haritanızda iletişim
ve seyahatler alanınızda
gezinmekte. Jüpiter ise
ortak konular, ortaklaşa
yapılan projeler alanınızda
ilerliyor. Evliyseniz eşinizin
bir şans yakalaması, iş
anlamında bir başarısına
şahitlik edebilirsiniz. Ayrıca
sizlerinde genel olarak zihinsel
olarak rahat hissettiğinizi de
söylemeliyim. Bir imza konusu
gündeminizde olabilir ve bir
teklif almaya da son derece
açık olabilirsiniz. İlişkiler ve
evlilik alanınızda gezinen
Jüpiter sizi evlendirmeden
gitmeyebilir. Yani bir evlilik
konusu önemli olabilir, ilişkiniz
ciddi bir noktaya gelebilir.
Bu ay evlilik teklifi almaya
ve ortak projelerden aantaj
ve şans yakalamaya en açık
burçlardansınız diyebilirim.
5 Haziranda İkizler burcunda
YeniAy olacak. YeniAy
yuvanızda gerçekleşiyor,
bu alanda ilerlemekte olan
Venüs evinizi düzenlediğiniz,
yeni eşyalar aldığınız
zamanlarda olduğunuzu da
düşündürmekte. Ailevi konular
önem kazanmışken, yuvada

bir değişim gerçekleşebilir.
Enerjiler son derece dost
ve bu yeniay’da Satürn
enerjisi de söz konusu, işte
size sorumluluk. Ev almak,
yenilemek, veya genel yaşam
standartınızda bir yenilik
katmak istiyor gibisiniz.
13 Haziranda Merkürün
de Yuvaya gelişi ile eviniz
gerçekten kalabalık,
aklınız evde ve yuvada gibi
diyebilirim. 20-22 Haziranda
aile konularında olası ailevi
tartışmaları alttan almaya,
tartışmaları anlamsız
yere uzatmamaya önem
vermelisiniz. 20 Haziranda
Yay burcunda bir dolunay
olacak. Bu Yay burcundaki
2.dolunay ilki 21 Mayısta
gerçekleşmişti. Yay burcu
haritanızın en tepe noktası
ve kariyer alanınız, hedef
ve planlarınızı anlatmakta,
ayrıca iş çevreleriniz. 21
Mayısta 1 derece Yayda
gerçekleşen Dolunay sizlerin
bir haberinizi açıkladığınızı,
iş ile ilgili olabilir bir değişim
istediğinizi, genel olarak sosyal
statünüzü değiştirebileceğinizi
gösteriyordu, bu 2. Dolunay
yine bir benzer etkide,
dolayısı ile belki yeni birşey
açıklıyorsunuzdur. Hem evlilik,
ortaklık gibi konularda, hem de
iş çevreleriniz, işleriniz adına
haritanız çok fazla etki alıyor.
Belki bir iş konusudur bu sefer,

belki de evlilik ama genel
olarak bir tamamlanmayı
beklenen bir haberin artık
neticelenmesi konusu
gündemde olabilir.
18 Haziranda Venüs,
21 Haziranda Güneş ve
30 Haziranda Merkür
dost burcunuz Yengece
geçiyorlar. Bu yıldızlar sizlere
motivasyon getirirler. Dolayısı
ile desteklere açık, aşk ve
çocuklar konusunda da şanslı
hissedebilirsiniz.
Mars Retrosu dost burcunuz
Akrepte devam ediyor. Uzak
yollar, yolculuklar önemli.
Ayrıca devam eden ve sonuç
bekleyen bir sınav belki, eğitim
konusu olabilir, kiminiz içinde
bir dava, devam eden yasal bir
durum olabilir tekrar gündeme
geliyor diyebilirim. Yani bir
konu tamamlanmamış,
yarım kalmış ve halledilmesi
gerekiyor gibi. Özellikle yasal
evrak ve belgeler ile ilgili
olabilir.
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