Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi
Kasım 2016 | Sayı: 27 | Ücretsiz Aylık Yayın
www.gzone.com.tr
facebook.com/gzonemag | twitter.com/gzonemag | instagram.com/gzonemag

DRAG QUEEN ÖZEL

AHSEN GÖNLÜCE | ATİ HALA | BARBIE | LOU LOU | MARTHA | MATMAZEL COCO | NEGRİTA METİN | NURTOPU SAÇAN

YÖK Ş | AYSHE | L IF EPINNER | FISTING | AHL AK SI Z HE YK E L L E R
KOLİ KOLİ ANADOLU | HADIMLIK | ---SEKSÜEL’LER | LGBT İLTİCASI KABUL EDEN ÜLKELER

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Kasım 2016 | S1

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Kasım 2016 | S2

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Kasım 2016 | S3

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Kasım 2016 | S4

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Kasım 2016 | S5

WE MAKE
COCKTAILS
instagram.com/5istanbul

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Kasım 2016 | S6

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Kasım 2016 | S7

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Kasım 2016 | S8

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Kasım 2016 | S9

EDİTÖRDEN
MURAT RENAY - YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

DRAG QUEEN’LER
VARDIR
G
Zone ekibi
olarak, sizlere
müzik alanında
uzun süre
konuşulacak ve
ses getirecek
sürprizler hazırladığımız şu
günlerde, elbette dergimizin
Kasım sayısını da ilginizi
çekebilecek konular ve
konuklarla doldurmayı ihmal
etmedik.

Türkiye’de uzun zamandır icra
edilen bir meslek olmasına
rağmen ancak Çapamarka’nın
Cahide’si gibi girişimlerle
eğlence hayatında saygın bir
yer edinmeye başlayan drag
queen’lik aslında hiç de yabancısı
olduğumuz bir konu değil.
Neredeyse 40 yıldır büyük
üstad Seyfi Dursunoğlu
tarafından sahnelerden ve TV
ekranlarından bize sunulan

“Huysuz Virjin” teorik olarak bir
drag queen karakteri aslında.
Drag queenlerin en günceli ve
son günlerin en çok konuşulan
drag karakteri Nurtopu Saçan
yani Onur Gökhan Gökçek ise
Athena’nın “Ses Etme” isimli
videosunda yer alarak pek
çok insanın dikkatini çekmeyi
başardı.

Bizlerin yakından tanıdığı
bir isim olan Onur Gökhan
Gökçek’in yakaladığı bu
başarıdan çok memnunuz.
Hatta ondan yola çıkarak hem
onun ustaları, hem de onunla
aynı kulvarda olan Türkiye’nin
önemli drag queenlerine de bu
sayımızda yer ayırdık. Elbette
yer veremediğimiz değerli
isimler de oldu ancak Türkiye’de
bu mesleği yapan herkesi bu
şekilde selamlayabildiğimize
inanıyoruz.
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Kasım sayımızın renkleri
elbette drag queenler ile sınırlı
değil. Yökş, Behzat Uygur Jr
ve Ayshe gibi müzik dünyasına
yeni soluklar katan isimlerin
yanında ilginizi çekeceğini
düşündüğümüz konular da bu
sayımızda yer alıyor.

Anadolu topraklarındaki eşcinsel
ilişkilerin tarihçesi, hadım
edilen erkekler, LGBTİlerin iltica
edebileceği ülkeler, modada
cinsiyetsiz akım ve cinsiyet geçiş
sürecini anlatan dosyamızın da
ilginizi çekeceğine eminiz.
Yaklaşan 1 Aralık-Dünya
AIDS Günü’nü unutmadan,
sağlıklı bir hayat yaşamaya
devam etmek için cinsel

yolla bulaşan hastalıklarla
ilgili gereken önlemleri alarak,
testleri yaptırmanız gerektiğini
hatırlatmak isteriz.
Gelecek ay görüşmek üzere,
gökkuşağının renkleri hep
üzerinizde olsun.
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LGBTİ AKTİVİSTİ LEVENT PİŞKİN GÖZALTINA
ALINDI
LGBTİ aktivisti Levent Pişkin, bugün (14.11.2016) sabaha karşı
gözaltına alındı.
Kaos GL’nin haberine göre, sabah 05.00 sıralarında Pişkin’in
Kurtuluş’taki evine gelen özel harekat polisleri Pişkin’i gözaltına
aldıktan sonra odasında bulunan bazı eşyalara el koydu.
Faaliyetleri durdurulan 370 dernek arasında yer alan Özgürlükçü
Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi de olan Pişkin, insan hakları
savunucusu olmasıyla biliniyor. ÖHD, Pişkin’in gözaltına alınmasını
şöyle duyurdu:
Müvekkili Demirtaş ile avukat olarak görüşen Pişkin, Sabah gazetesi
tarafından şu ifadelerle hedef gösterilmişti:

ORLANDO ONUR YÜRÜYÜŞÜ’NDE 150.000 KİŞİ
YÜRÜDÜ
Yaklaşık 5 ay önce, eşcinsel temalı Pulse isimli gece kulübüne
yapılan silahlı saldırı sebebiyle, ABD tarihinin en kanlı saldırılarından
biri olarak tarihe geçen, ertelenen ve geçtiğimiz günlerde Orlando’da
gerçekleşen LGBT Onur Yürüyüşü’ne 150.000’in üzerinde katılımcı
oldu.
Geçtiğimiz Ekim ayında Thorton Park’ta düzenlenmesi planlanan
Orlando Onur Yürüyüşü, gerçekleşen fırtına tehditi sebebiyle
geçtiğimiz cumartesi gerçekleşti. Orlando valisi Buddy Dyer’ın,
Orlando katliamında yakınlarını kaybeden ailelerle birlikte
başlattığı yürüyüş, toplamda 150.000 kişinin katılımıyla dev bir
harekete dönüşürken, katılımcılar Orlando Katliamı’nda hayatlarını
kaybedenleri andıkları pankartlarla sosyal medyada oldukça yer aldı.
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“İstanbul’da HDP’nin bir ilçe başkanlığında yönetici olan avukat
L.P’nin de Demirtaş’ı ziyaret edeceğini duyduğu C.K. ile irtibat
kurduğu ve Alman dergisinin talebini ilettiği kaydedildi.
“Alman dergisinin, propaganda amacıyla “Demirtaş’ın Avrupa ve
Almanya’ya yönelik mesajını içeren, kendi el yazısıyla yazılmış not”
istediği belirlendi.”
Bursa Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınan Levent
Pişkin Bursa’ya götürülüyor.Aynı iddiayla 7 Kasım’da Bursa’da Avukat
C.K gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı.
LGBTİ derneklerinin avukatlığını da yapan Av. Levent Pişkin, İstanbul
LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi’nde de yer alıyor. Onur Yürüyüşü ve
haftanın avukatlığını yapıyor.

DONALD TRUMP’A OY VEREN EŞCİNSELDEN
ÇARPICI MEKTUP
Geçtiğimiz hafta tüm dünyayı şaşırtan bir sonuçla ABD’nin yeni
Başkanı seçilen Donald Trump’a oy veren bir eşcinselin ismini
vermeksizin bir gazeteye yazdığı şaşırtıcı mektup sosyal medyada
gündem oldu.
Donald Trump’ın LGBT bireylere karşı homofobik tutumlarından
ve yeni Başkan Yardımcısı Pence’in homofobik siyaset geçmişi
sebebiyle LGBT hakları açısından büyük tehlike olarak adlandırılan
seçim sonuçlarından sonra, durumun böyle algılanmasından
usandığını yazan, Michigan’dan ismini vermeyen bir eşcinsel birey,
neden Trump ve Pence ikilisine oy verdiğini açıkladı.
”Ben Donald Trump’a oy vermiş bir eşcinselim.
Doğruyu söylemek gerekirse, kendim, ailem, geleceğim ve
LGBT birliğinin geleceği hakkında en doğru kararın bu olduğunu
düşündüğüm için bu seçimi yaptığımı söylemek isterim. Sizin de
düşündüğünüz gibi, etrafımda bunu söylediğim kaç LGBT birey
varsa, hepsi bana yanlış yaptığımı söylüyor, bazıları durumu abartıp
kendimi öldürmem gerektiğini bile söyledi. Bunu sadece onlardan
farklı birine oy verdiğim için işittiğim için şaşkınım.
Henüz ergen bir eşcinselken, birçok derneğin yardımı olmasaydı,
muhtemelen kendimi öldürmüş olacaktım. Tutucu bir aileden
geliyorum ve aile bakış açısına uymayan bir yaşam biçimine sahibim,
kendimi kötü hissetmem gayet normal. Sadece Donald Trump’a oy
verdiğim için bana kötü gözle bakan LGBT camiası, şahsi vatandaşlık
görevim olarak tercihimi farklı yönde kullandığım için beni dışlamayı
uygun görüyorsa, demek ki ben o camianın hiç bir zaman içinde
olamamışım.”

MİLYONER EŞCİNSEL DONALD TRUMP
KADROSUNDA
Paypal’in kurucusu, ünlü eşcinsel milyoner Peter Thiel, Donald Trump
başkanlığında kurulacak olan yeni ABD hükümetinde, Trump’ın özel
teknoloji danışmanlığı görevini kabul etti.
Trump’ın kampanyasına 1.5 Milyon USD bağışta bulunan Thiel,
seçim sonuçlarından sonra kendisine yapılan ”Teknoloji ve inovasyon
danışmanlığı” görevini kabul ettiğini açıkladı. Bu sayede Trump’ın
göreve aldığı ilk LGBT birey olma özelliğini taşıyan Peter Thiel, ”The
New York Times”a konuştu. ”Tarihte yeni bir sayfa açılıyor. Şimdi
problemlerimize bambaşka bir perspektifden bakma zamanı.”
yorumunu yapan Peter Thiel, yeni göreviyle Beyaz Saray’da yerini
almaya hazır.
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DEMET AKALIN
RAKİPSİZ
PUAN: 4.5/5
Arkadaşlarımla Akalın’ın
albümlerinden en sevdiklerimizi
konuşurken ibremiz hep iki
tanesini gösterdi: “Kusursuz 19”
ve “Zirve”. Kariyerinin 20.yılını
kutlayan 10.albümü “Rakipsiz”
için şarkıcı ne kadar tercih
yapıyorsa hepsi ya kendisini o
bayıldığımız günlere götürüyor
ya da onu ilk kez duyduğumuz
şekilde duymamızı sağlıyor. Bu
tercihlerden öncelikle, ‘sürekli

aynı şeyi yapıyor’ diyenlere cevap
verdiği; yeni söz yazarı, besteci
ve aranjörlerle kotardığı şarkılarla
başlayalım. İki aranjesiyle
albümü tozu dumana katarak
açan Ozan Çolakoğlu, Gülşen’in
“Hayalet”ine değil belki ama
Gökhan Özen bestesi “Nazar”a
öyle bir gaz veriyor ki şarkı rokete
bağlıyor. Akalın bu tip yüksek
enerjili şarkıları çok iyi taşıdığı
için dinlerken bu ikili keşke daha
önce çalışmaya başlasaymış
diyorsunuz. Berksan ve Berkay
Özer’in “Çak Bir Selam”a selam
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çaktığı “50 Cevapsız Arama” ise
Akalın’ın hafiften azeri müziğe
kayarak söylediği ilk marş
şarkısı olarak göze çarpıyor. Yine
ilk kez çalıştığı aranjör Murat
Yeter, Özlem Argo ve Reşit
Gözdamla’nın “Altın Kafes”ini
tatlı bir 2000’ler nostaljisine
dönüştürürken Sirel’le beraber
yaptıkları “Gazino”yu ise albümün
en enteresan işi haline getiriyor
(bu şarkıdaki ‘ben bu saate
kadar susup konuşmadıysam
annene bir teşekkür bil’ lafına
da ayrıca bayıldım). İlk kez
şarkı aldığı Buray ve Gözde
Ançel’in Erdem Kınay tarafından
şahane aranje edilen “Bu Defa
Son”u, “Zirve” döneminin en iyi
şarkılarını hatırlatarak albüm
favorim olurken Murat Güneş ve
Volga Tamöz ortaklıkları; karanlık
“Damga Damga”, Ersay Üner
ayarında sloganlı “Rakipsiz” ve
doludizgin “Hürmetler” için de
aynı durumun geçerli olduğunu
söyleyebilirim. Kadrolu aranjörü
Erhan Bayrak’ın elinden çıkma iki
Ayla Çelik – Gökhan Tepe şarkısı
“Ah Ulan Sevda” ve “Vereceksen
Ver”, “Türkan”ın açtığı kapıdan
yürürken (ve kesin tutacakken)
beni doğrudan efkara ve rakıya
sürüklemeyi başaran ise
Berkay’ın “Tabu”su oldu. Sinan
Akçıl’ın dahi beni keyiflendirmeyi
başardığı (“Dürbün”) bu albüm,
Akalın’ın kariyer zirvelerinden biri.

FATMA TURGUT
İLKBAHARDA KIYAMET
PUAN: 4/5
Sonunda beklenen oldu ve
Fatma Turgut, Model ile yollarını
ayırdı. Gwen Stefani’nin No
Doubt ile yaptığı gibi solo ve grup
projelerine beraber devam eder
mi bilinmez ama Turgut’un grup
müziği kafasından bir şekilde
çıkması gerekiyordu kanımca.
Çünkü grupların demokratik
yapısı sizi grup arkadaşlarınızın
yapmak istediği müziğe bağlı
bırakıyor ve Turgut, yalnızca
Model müziği yapmak için fazla
iyi bir şarkıcı. Aslına bakarsanız
“İlkbaharda Kıyamet”in sorunu
da tam bu noktada başlıyor.
Bu şarkının söz ve bestesi
Model’den Can Temiz’e ait,
videoda da Fatma’nın etrafında
Model grubundan olmayan
erkekler enstrüman çalıyor. Bu
durumda ben ‘e ne anlamı vardı?’
diye sormadan edemiyorum
ama şarkı iyi, şarkıcısı her
zamanki gibi şahane ve dinleyici
şok olmasın diye bu tercihlerin
yapıldığına inanmak istiyorum.
Ama yalan değil, şok olmayı
isterdim.

FULİN
SÜPER KAHRAMAN
PUAN: 3.5/5
Fulin’in önceki teklisi olan Alper
Narman ve Onurr imzalı “Keyf-i
Halik”ten neredeyse nefret
etmiş ve söz yazarı-besteci
ikilinin bugüne kadar yaptıkları
en dandik şarkı olduğuna karar
vermiştim. Sözleri Sude Bilge
Demir’e, beste ve düzenlemesi
Emirhan Cengiz’e ait yeni şarkısı
“Süper Kahraman” ise Fulin’in
Emrah Karaduman ile beraber
yaptığı çıkış şarkısı “İçinden
Oku”nun dans sounduna
dönüşünü müjdeliyor. Bu iyi
haber, çünkü Fulin’in vokal
yetenekleri beni hala tam olarak
ikna edemese de videolarında,
diğer unsurların da birleşimi ile
(bir ışığı olduğunu kabul etmek
gerek) bir şekilde kendi izletmeyi
beceriyor. Yalnız beni rahatsız
eden bir unsuru da belirtmem
gerek; abla Demir kardeşi
Betül Demir için de aynı bunun
gibi gereğinden fazla Gülşen’i
hatırlatan şarkılar yapıyor.
Neyse ki kardeş Demir’in aksine
Fulin’in yüksek karizması onu bu
kıyastan kurtarıyor.

TAN TAŞÇI
SEVMEK YETMİYOR
BAZEN
PUAN: 4.5/5
Tan’ın çıkışının üstünden 10, son
albümünün üstünden ise 4 yıl
geçmiş. Aradaki süreçte çıkardığı
tekliler “Nasıl Seveceğim”, “Ağrılı
Başımız” ve Sezen Aksu coverı
“Bırak Beni”yi oldukça beğenmiş
biri ve aynı zamanda sesinin
büyük hayranı olarak hep bir
noktada takılı kalıyorum: Tan
neden hala “Yıldızlar da Kayar” ile
hatırlanıyor? O şarkı 8 yıl önceydi
ve üstüne liste başı da olan
(Serdar Ortaç destekli “Benim
Gibi Olmayacak”) bir sürü radyo
dostu şarkı çıkarmasına rağmen
üstelik. Bu noktada sorun, Tan’ın
popüler müzik arenasında
kendini konumlandır(ama)
dığı yerden kaynaklanıyor
diye düşünüyorum. Onun
kulvarındaki bir başkası kimdir
örneğin? Murat Boz mu?
Soner Sarıkabadayı mı? Ya da
Berkay mı? Kafasının karışık
olması mümkün, çünkü bir
dinleyici olarak benimki karışık
ve kendisinin hak ettiği yerde
olmadığına inanıyorum. Tabi
yalnızca müzik değil, imaj ve
PR gibi diğer önemli etkenler
de var bu çözülmesi zor

denklemde biliyorum ama lafı
bu sorunun aşılmasında ilk
adım olabileceğine inandığım
yeni albüm “Sevmek Yetmiyor
Bazen”e getiriyorum. Tüm söz
ve bestelerin Tan’a ait olduğu
albümde Ozan Çolakoğlu, Sezgin
Gezgin, Olcay Demirci, Okan Akı
ve Yasin Keleş’ten oluşan gayet
sağlam bir aranjör kadrosu da
bulunuyor. Çıkış şarkısı olarak
isabetli bir seçim olan “Dur”,
Tan’ın uzmanlık alanı olan düşük
tempolu bestelerinden biri ve
yaylı ve gitar aranjesi harikulade
bir çalışma olduğundan 80’lerde
Onno Tunç’un elinden çıkan
pop klasiklerinin yarattığı etkiyi
yaratıyor. Şarkıcının bilhassa
arabeske kayan yönünü
sevenlere hitap edecek “O’na
Söyle” kesin radyolarca çok
çalınacak ama Tan’ın albümdeki
en iyi vokal performansını
verdiğini düşündüğüm “Kusura
Bakma” benim favorim oldu. 2
versiyonuyla da sevdiğim “Nasıl
Seveceğim” ve pek bayılmadığım
“Paşa Paşa” dışında kalan
şarkılardan “Hata” Çolakoğlu’nun
pompaladığı düzenlemesi
ile, “Bağlanma Problemi” ise
doğrucu sözleri ile dikkat
çekecektir.

ERDEM K. FT. ERTUNÇ
MAHŞER
PUAN: 4/5
Erdem Kınay’ı aranjör olarak
heyecan verici bulmak için
Sibel Can’ı bülbül gibi şakıtarak
dans pistinin tozunu attırdığı
“Alkışlar” ya da Demet Akalın’a
sınıf atlattığı “Rota” ve “Olacak
Olacak”ın da öncesindeki
Hande Yener ve Ayşe Hatun
Önal başyapıtları “Apayrı” ve
“Sustuysam” albümlerinin
şarkılarına bakmak yeterli
olacaktır. Kendisi dans
müziğini (bilhassa house’u)
popa katıştırma konusunda
son derece yetenekli bir zattır.
Ancak son dönemde Merve
Özbey (“Yaş Hikayesi”) ve Bengü
(“Feveran”, “Hodri Meydan”)
için yaptığı şarkılarda hem
daha agresif dans altyapıları
kullanmaya hem de biraz kendini
tekrara başlamıştı. Halbuki
örneğin Kemal Doğulu’ya yaptığı
“Duygusal” gibi daha kontrollü
ve sakin işlerinde çok daha iyi
sonuçlar alıyordu. “Mahşer” ise
neyse ki, tam olarak öyle bir iş
ve hem Kınay hem de ismi yeni
duyulan Ertunç için doğru bir
adım.
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LADY GAGA
JOANNE

GÖKHAN TÜRKMEN
SESSİZ
PUAN: 4.5/5
2008 tarihli çıkış şarkısı “Büyük
İnsan”ın üstünden geçen 8
yılda Türkmen, birçok başka
hit şarkıya imza atmaktan
daha fazla şey yaptı. İyi müzik
için heyecan duyduğunu
her yeni albümde yükselttiği
çıtayla gösterdi. Örnek verecek
olursak; Tarkan gibi bir stadyum
starlığına değil de Kenan Doğulu
gibi iyi müzisyen/sahne adamı
olmaya kanalize olduğu rahatlıkla
söylenebilir. Zaten uzunca
zamandır birlikte çalıp söylediği
Gökhan Türkmen Band’i kurmuş
olması da bunun en büyük
ispatı. GT Band, özellikle son 2
albümünde, Türkmen’in müziğine
günümüz pop albümlerinin
çoğunda olmayan bir unsur
kattı: zenginlik. “Sessiz”de de
açılıştaki “Intro” ve devamındaki
ilk şarkı (aynı zamanda çıkış
şarkısı olan ) “Öyle Güzel Ki”den
itibaren bu enstrüman zenginliği
yoğun şekilde dinleyicin kulağına
geliyor. Aslında albümün kalanı
ile kıyaslandığında bilhassa
“Öyle Güzel Ki”nin aranjesini
fazla kalabalık (hem yaylılar hem
nefesliler gümbür gümbür) bile
bulmak mümkün ama bu belki

de bugüne kadar Türkmen’den
çıkan en pozitif şarkı olduğu için
düzenlemenin bu aşırı coşkulu
hali kabul edilir hale geliyor.
Zaten hemen arkasından gelen
ve yaylı düzenlemeleri nefis olan
iki şarkı “Aşktır” ve “Sorma” ile
sakinliyor şarkıcı. Mert Carim’in
politik göndermeli şarkısı “Yılan”
ile tuhaf şekilde Pinhani’yi
hatırlatan Türkmen albümün
karnındaki ‘olma’ üçlemesinin ilk
şarkısı “Olabilir” ile tekrar kendine
geliyor. (Bu şarkının albümün
sonundaki remixini tercih
ediyorum.) Türkmen’in kalplere
balyoz indirme anı ise aynı
zamanda albümün en sadesi
olan “Olmadı” ile gerçekleşiyor.
Üçlemenin son şarkısı “Olsun”
mutlaka kliplenmesi gereken
kalsikleşebilecek bir şarkıyken
albümün kalanında ise
geçtiğimiz aylarda tekli olarak
çıkan şahane “Vay Halimize” ile
Ozan Turgut’un sözleriyle dikkat
çeken (ve finaline doğru dahil
olan çocuk korosu ile yükselten)
“İnsanız Ayıbı Yok” yıldız gibi
parlıyor. Türkmen, türkçe popun
en heyecan verici isimlerinden
biri olmaya devam ediyor.
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PUAN: 4/5
2014’te Tony Bennett ile caz
standartlarını söylediği albüm
“Cheek to Cheek”, American
Horror Story’deki oyunculuk
serüveni ve ödül törenlerindeki
kocaman performansları
Gaga’yı bir önceki solo albümü
“ARTPOP”un fena batışından
kurtardı. “ARTPOP”un ruhsuz
karmaşası hem çoğu dinleyicinin
hem de kendinin bir daha açmak
istemediği bir sayfa olduğundan
yeni albümün daha farklı
olacağını tahmin ediyorduk ve
zaten Gaga alışık olduğumuz
tüm süsünden ve püsünden
sıyrılmış halde (bu mesele ile
şahane bir şekilde dalgasını
geçen drag queen Alaska’nın
“Lady Gaga: Joanne Get the
Look” videosunu mutlaka izleyin)
frenleri boşalmış “Perfect
Illusion” ile 2 ay kadar önce
beklenen geri dönüşünü yaptı.
“Joanne”in isim annesi olan kişi
Gaga’nın çok genç yaştayken
hayatını kaybetmiş olan halası,
belki de bu ailevi ilham nedeniyle,
kendisi bu albümde Amerikalı
köklerine; country, blues ve
hatta soul müziğe yüzünü
dönmüş. Kimilerine bu sade

imaj ve sakinlemiş şarkılar da
bir oyun gibi gelecektir ama ben
aldığı eğitim nedeniyle de tam
anlamıyla ‘Glee neslinin şarkıcısı’
olan Gaga’nın bu noktadaki
duruşunun rol olduğunu ama
bu rolü tüm kalbiyle oynadığını
düşünüyorum. Üstelik yalnız
da değil; Mark Ronson, Tame
Impala’nın Kevin Parker’ı, Beck
ve Florence Welch eşlikçilerinin
sadece birkaçı. Maalesef
her şarkı turnayı gözünden
vurmuyor, çünkü bu en akıcı
ve tutarlı işi olmasına rağmen
Gaga, hemen ilk saniyesinden
kafamıza kazınan o melodileri
bulmakta zorlanıyor bu kez.
Bilhassa albümün ikinci yarısı
biraz sıkıcılaşıyor. Albümü
yumruk gibi başlatan “Diamond
Heart”, kovboy çizmeli “A-Yo”,
seksi “John Wayne” ve albümün
ikinci yarısında imdada yetişen
atmosferik ‘girl power’ ballad
“Hey Girl!” gayet iyiler. Adele
kalemi “Million Reasons” da
çok hayran bulacaktır kendine
ama esasen Gaga’nın kalbimi
albümün isim şarkısıyla kırdığını
söylemem gerek. Bir de albümle
alakasız ve şarkıcının ilk
döneminden fırlamış gibi duran
mastürbasyon güzellemesi
“Dancin’ In Circles” var.

TOVE LO
LADY WOOD

ALICIA KEYS
HERE
PUAN: 4/5
Tuhaftır, tüm yeteneklerine
rağmen bir Alicia Keys albümünü
baştan sona dinlediğimi
hatırlamam. Her defasında beni
bir şekilde yakalar ama o en
yüksek haz noktasına götürmeyi
bir türlü başaramaz. Yaz başı
çıkan ve bu albüme bonus olarak
giren “In Common”ı duyduğumda
ise gerçekten ümitlenmiştim,
çünkü o şarkı Keys’in yaptığı
şeylere hiç benzemeyip bir
yandan da kendisine çok
yakışmış, müthiş güzelleştirmişti.
Gelin görün ki “Here”ın tamamını
dinlediğimde yine benzer
bir sonuca vardım. Evet, bu
albümde (artık bana illallah
getirtmiş) piyanosunu ötelemiş
olması ve birçok ayrı türle flört
etmesi bakımından cesur ve
hiç olmadığı kadar politik ancak
ister istemez akla getirdiği
isimler oluyor ve nihai ürünler o
isimlere ait olanların cazibesini
taşımıyor. Bu isimlerden ilki, tek
stüdyo albümüyle efsaneleşmiş
Lauryn Hill. Keys, Hill’in hem “The
Miseducation of Lauryn Hill”
dönemindeki lezzeti tarifsiz r&b/
hip-hop karışımına (“More Than
We Know”), hem de “Unplugged”

dönemi hamlığı ve yırtıcılığına
(“Kill Your Mama”) göz kırpıyor
ama henüz o seviyeye gelebilmiş
değil. Bir diğer isim ise, albüme
hakim olan aile ve farklılıklar
teması ve bolca siyahların
tarihinden bahseden interlude’lar
sayesinde, daha geçen ay yeni
albümünü yayınlayan Solange.
Keys, “Here”ı fakir bir siyah
olarak büyümenin sıkıntılarını
anlatan “The Gospel” ile zımba
gibi açıyor ve “Pawn It All” ile
de bu etkiyi sürdürüyor ama
albümün ortalarında “Work On
It” ya da yeni edindiği ‘makyajsız
gezeceğim’ felsefesini açtığı
“Girl Can’t Be Herself” ile hem
prodüksiyon hem de sözler
açısından klişeleşiyor maalesef.
Benim favorilerim ise; “In
Common” gibi minimal altyapısı
ve Keys’in pürüzlü vokali ile öne
çıkan “Where Do We Begin Now”,
ikinci tekli olan ve şarkıcının
yeni evliliği beraberinde gelen
yeni ailesini samimiyetle
anlattığı “Blended Family” ile
Afrikalı – Amerikalı kadınlara
övgüler düzdüğü ve ortasında
korkusuzca başka bir şarkıya
dönüşen “She Don’t Really
Care_1Luv” oldu.

PUAN: 4/5
Tove Lo’nun ismini ilk
albümünün sürpriz şekilde
hit olan şarkısı “Habits (Stay
High)” ile duymayan kalmadı.
Aldığı gazı iyi değerlendiren
İsveçli güzellik Nick Jonas,
Years&Years ve Adam Lambert
ile düetlere imza atarken bir
yandan da Ellie Goulding gibi
isimlere liste başı şarkılar (“Love
Me Like You Do”) yazmakla
meşguldü. Anlayacağınız üzere,
pop piyasasına hükmetmek
için hiçbir eksiği yok kendisinin.
Fazlası ise şu olabilir; uyuşturucu
ve seksten bahsettiği
şarkılarında o kadar cesur ve
kendini bilir bir tavır sergiliyor
ki bir pop şarkıcısı ile değil de
bir punk artist ile karşı karşıya
olduğunuzu düşünebilirsiniz. Öte
yandan “Lady Wood” müzikal
anlamda o kadar derli toplu
ve şık bir elektro-pop albüm
ki o kusursuz düzenlemelerin
üzerinde en soğukkanlı ve
edepsiz haliyle şakıyan Tove
Lo’ya hayranlığınız katlanıyor.
Albümü “Fairy Dust” ve “Fire
Fade” olmak üzere iki bölüme
ayıran şarkıcı ilk bölümde yeni
aşkın yarattığı fantastik heyecan

ve hezeyanları, ikinci bölümde
ise aşkın ilişkiye dönüşmesi ile
dallanıp budaklanan yeni halini
ele alıyor. Hem kendini hem
kafasını pek güzel ilan ederek
başladığı minimal “Influence”dan
80’ler synth-pop örneği “True
Disaster”a kadar ilk yarının tüm
şarkıları enerjisi yüksek işler.
Bu bölümün en dikkat çekici
şarkıları ise kıvrımlı ritmi ile
bağlanmadan özgürce seks
yapma fikrini kutlayan ilk tekli
“Cool Girl” ve anlamı rahatlıkla
‘kadın ereksiyonu’ olarak
açıklanabilecek “Lady Wood”.
İkinci bölüm ise haliyle daha
karanlık ve bunu ister istemez
The Weeknd’i hatırlatan ilk
şarkı “Don’t Talk About It” ile
anlıyorsunuz. “Imaginary Friend”
gibi şarkılarda yalnızlıktan
bahsederken albümün ilk
yarısındaki gücünü sürdüremiyor
Lo belki ama bağlanmakta
güçlük çektiğini itiraf ettiği “Keep
It Simple” ya da işleri b.k etmeye
meyilli olduğunu söylediği
(albümün en iyilerinden) kasvetli
“Flashes”daki samimiyeti ile
onun tarafında olmanızı sağlıyor.
Serpilmekte olan, zirveye gözünü
dikmiş yeni bir yıldızın sağlam
ayak sesleri bu albümde.
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AYIN FİLMİ

BARSELONA’DA BİR
YILBAŞI GECESİ
“Barselona’da Bir Yaz Gecesi”
filminin yönetmeni Dani de la
Orden, bu kez de Barselona’da bir
yılbaşı gecesi bizlere birçok aşk
hikâyesinin kapılarını aralayacak
ve bu yılbaşı Barselona sokakları
birbirinden farklı aşk hikayeleriyle
ısınacak.
Binlerce hikayenin saklı olduğu
bir yılbaşı gecesi Barselona’da
kahramanlarımız birbirinden
farklı aşklar yaşamaktadır: Carles
ve Paula, kötü giden evliliklerini
ayakta tutmanın mücadelesini
verirken, Oscar hayatının aşkını
arama yolunda büyük bir adım
atar. Laura, yıllarca sakladığı
sırrını ailesine açmak üzereyken,
Miguel kutlamalar sırasında
çocukluk aşkına rastlar ve bütün
kutlamayı birbirine katar.
Yetmişli yaşlarında ailesine
açılan bir lezbiyenin hikayesinin
de yer aldığı bu farklı katmanlara
sahip romantik komedide
bir hayli komik ve eşcinsel
göndermelerle dolu bir
threesome da var.
Sevginin farklı hallerinin anlatan
filmin oyuncu kadrosunda
Francesc Colomer, Jan Cornet,
Joan Dausà gibi isimler yer
alıyor. Filmin senaryo koltuğunda
Daniel González, Eric Navarro,
Eduard Sola oturuyor.
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İKİNCİ ŞANS
Vizyon Tarihi: 18.11.2016
Matematik öğretmeni,çok güzel
bir kadın olan Yasemin ile et
restoranı sahibi karizmatik
gurme Cemal’in yolları kesişir.
Yasemin geçmişte yaşadığı
yanlış evililiğin yaralarını
sarmaya çalışan, attığı adımlara
dikkat eden bir annedir. Cemal
ise sosyal, geçmişinden
kurtulmak isteyen gamsız bir
adamdır. Bu zıt karakterli ikilinin
tanışması önce kavgalı olacaksa
da zamanla hüzünlü bir aşka
dönüşecektir. Geçmişlerinin
derinlerine indiklerinde ikisinin de
ikinci bir şansa ihtiyacı olduğu
ortaya çıkar.
Başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve
Özcan Deniz’in yer aldığı filmin
yönetmenliğini de Özcan Deniz
üstleniyor.

FANTASTİK
CANAVARLAR
Vizyon Tarihi: 18.11.2016
JK Rowling’in aynı isimli
fantastik ansiklopedik kitabına
dayanan Fantastik Canavarlar
Nelerdir, Nerede Bulunurlar? filmi
fantastik yaratıklar hakkında
bir kitap yazan bir yazarın gezi
notları olarak karşımıza çıkıyor.
Harry Potter’ın onun kitabını
okumasından 70 yıl önce kitabı
yazmış olan Newt Scamander’ın
New York’ta yaşadığı maceraları
konu alan kitap genç kaşifin
New York’un gizli cadı ve büyücü
komitesiyle yaşadıklarını da
içeriyor...
Yıldızlı kadrosuyla dikkat
çeken yapımın yönetmenliğini
David Yates üstleniyor. Genç
kaşif yazar Scamander rolünü
Danimarkalı Kız ve Her Şeyin
Teorisi filmlerindeki başarılı
performansıyla hatırlanan Oscar
ödüllü oyuncu Eddie Redmayne
üstlenirken, filmin kadrosunda
Ezra Miller, Colin Farell, Katherine
Waterston, Zoë Kravitz, Ron
Perlman ve Jon Voight da yer
alıyor.

BLEED FOR THIS

GÖRÜMCE

Vizyon Tarihi: 25.11.2016
Film, ölümcül bir araba
kazasından sonra tekrar yürüyüp
yürümeyeceğini bile bilmeyen
fakat spor tarihinin en inanılmaz
geri dönüşünü gerçekleştiren
Dünya Box Şampiyonu Vinny
Pazienza’nın ilham verici hayat
hikayesini konu ediniyor. Vinny,
eğitmeni Kevin Rooney’nin
yardımlarıyla sadece yürümekle
kalmaz, mucizevi bir biçimde
kazadan yalnızca bir sene sonra
kemerini geri almak için ringlere
geri döner.

Vizyon Tarihi: 02.12.2016
Yeliz erkek kardeşi Ahmet’e
fazlasıyla düşkündür. Yeliz’in
bu düşkünlüğü sonucu
ikili birlikte yaşamaktadır.
Fakat Yeliz’i kötü bir sürpriz
beklemektedir, zira Ahmet bir
kıza aşık olmuştur. İşler hızlı
gelişir ve Amet kıza evlenme
teklifi eder. Bunu duyan Yeliz’in
dünyası başına yıkılır.

Filmin yönetmenliğini Ben
Younger üstlenirken Pazienza’yı
ise Whiplash filminin yıldızı Miles
Teller canlandırıyor.

Gelin-görümce arasındaki
çekişmeli ilişkiyi mizahi bir
dille ele alan komedi yapımı
Görümce’nin başrollerini
yerli komedinin sevilen yüzü
Gupse Özay ve ekranların
yeni keşiflerinden Eda Ece
üstleniyor. BKM yapımı filmin
yönetmen koltuğunda Kocan
Kadar Konuş, Patron Mutlu
Son İstiyor gibi filmlerin
yönetmenliğini yapan Kıvanç
Baruönü otururken, filmin
senaryosu ise Özay’a ait.
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AYIN KİTABI

çekinmeyen ilk edebiyat
eserlerinden biri.

Edward Morgan Forster’ın
1914’te yazıp ancak ölümünden
sonra yayımlanmasına izin
verdiği Maurice, İngiliz orta
sınıfından, varlıklı, ayrıcalıklı
genç bir erkeğin eşcinselliğini
keşfetmesinin uzun ve zorlu
hikâyesi.

İletişim Yayınları tarafından
yayınlanan kitabın yeni baskılarını
bulmakta zorlanabilirsiniz.
Bu romanın Hugh Grant’in
başrolünde oynadığı bir filmi de
var.

E.M. FORSTER
MAURICE

Forster, Maurice’de, bir yandan
aşkın elbette ki ‘norm’lar dışında
da varolabileceğini gösterirken
bir yandan da böyle bir aşkı
ahlâkdışı olarak nitelemekle
yetinmeyip, onu gerçekdışı
saymaya kadar vardıran katı bir
toplumsal düzeni yargılıyor.
Maurice, hem 19. yüzyıl
İngiliz roman geleneğinin
önemli sürdürücülerinden
E.M. Forster’ın, kahramanının
toplumsal ve duygusal ‘eğitimini’
konu alan Bildungsroman
türünün benzersiz bir örneği;
hem de cinslere, cinselliğe farklı
bir gözle bakan, gördüğünü
yüksek sesle dile getirmekten
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AYŞE KULİN
KANADI KIRIK KUŞLAR

FRENCH OJE
MÜKEMMEL BİR SON

1930’ların Almanyası... Nazilerin
baskısından bunalan Yahudi asıllı
tıp doktoru Gerhard Schlimann,
çemberin yeterince daraldığını,
kendisi ve ailesi için tek çarenin
kaldığını hisseder: Kaçmak...
Ancak işsizliğin, savaşın
habercisi toplumsal
karmaşaların ve her yere yayılan
ayrımcılığın cenderesindeki bir
dünyada insanca yaşanacak bir
yer bulmak hiç de kolay değildir.
Zira Gerhard Schlimann ve diğer
Yahudilere sözümona gelişmiş
ülkeler bir bir sırt çevirirken, bir
tek Avrupa’nın kıyısındaki genç
bir Müslüman ülke kucak açar:
Türkiye Cumhuriyeti...
Ayşe Kulin, Kanadı Kırık Kuşlar’da
1930’ların Almanya’sından
2000’lerin Türkiye’sine uzanan bir
ailenin dört kuşaklık hikâyesini
anlatıyor bizlere. Sıradışı, güçlü,
coşkulu, inançlı kadınların
hikâyesi bu aynı zamanda.
Elsa, Suzan, Sude ve Esra
kendi sancıları ve değişimlerini
vatanlarının çalkantıları ile iç içe
yaşıyorlar. Kanadı Kırık Kuşlar,
vatanı sevgi olan herkesin
kalbine değecek...
Harry ait olduğu yerde durmayı
reddeden bir geçmişle
boğuşurken, en küçük oğlu Albus
da istemediği bir aile mirasının
yükünü omuzlarında taşımakta
zorlanır. Geçmişle gelecek
uğursuzca iç içe geçerken hem
baba hem oğul tedirgin edici
bir gerçeği, bazen karanlığın
beklenmedik yerlerden geldiğini
öğrenir.

Siz hiç bitmek bilmeyen bir ilişki
yaşadınız mı?
Ayrılık kararından sonra bile
kesilmeyen çağrılar geldi mi
telefonunuza? “Özledim” diye
başlayan mesajlar? Sürekli
onun tarafından oyalandığınızı
hissettiğiniz ama bir türlü
kopamadığınız birileri oldu mu
hayatınızda?

JK ROWLING
HARRY POTTER VE LANETLİ
ÇOCUK
“Harry Potter ve Lanetli Çocuk”,
J.K. Rowling, John Tiffany
ve Jack Thorne’a ait yeni bir
özgün hikâyeden yola çıkarak
Jack Thorne’un yazdığı yeni bir
oyun. Bu oyun sadece sekizinci
Harry Potter hikâyesi değil,
aynı zamanda tescilli olarak
sahneye koyulan ilk Harry Potter
hikâyesi. 30 Temmuz 2016’da
Londra West End’de gerçekleşen
prömiyerin hemen ardından
Sahne Metni Özel Baskısı,
dünyanın dört bir yanındaki
okuyucuları Harry Potter,
arkadaşları ve ailesinin devam
eden yolculuğuyla buluşturuyor.

EMRAH SERBES
MÜPTEZELLER
“Üzülme baba,” dedim, “alt tarafı
bir ev, alt tarafı beton parçası ya.
Çalışır ederiz, yine alırız. Ben de
çalışırım bundan sonra, söz, alırız
bir ev daha.” “Ona üzülmüyorum
ki ben,” dedi babam. “Her ay
evin taksitini ödedik de ne oldu.
Bak, uçup gitti elimizden balon
gibi. Keşke seni ağlatmasaydık
çocukken. Keşke sana o akülü
arabayı alsaydık.” Güzel olmak
isteyen alkolikler, berduşlar,
kardeşler… Zembereği boşalmış
hayat memat ezberleri, tek
gözlü geceler. Yeraltının karın
gurultusuna, belalı bir gündüze
sarılan cuaralar.
Müptezeller, uğultuların,
yoksunluğun ve kaybeden
delikanlıların romanı. Lime lime,
ufalanarak. Emrah Serbes,
kenarların soluğunu, dünyaya
katlanamayan, kendine gömülen
çocukları haykırarak anlatıyor.
Yaz biter, güz biter, hep kış gelir.

Genç ve başarılı tasarımcı Müge,
tam da böyle bir ilişkinin çıkmaz
sokağında buluyor kendisini.
Bir türlü kopamadığı Volkan’dan
uzaklaşıp gerçek aşkı bulma
yolculuğuna çıkmak için cesur
bir adım atıyor.
Müge ve silip atamadığı Volkan…
Müge ve karşısına ansızın çıkan
o kibar yakışıklı: Orbay… Müge
ve en güvenilir arkadaşlardan
gelen beklenmedik ihanetler…
Müge ve kendini değiştirmek için
harcadığı onca çaba… Müge ve
hep hayalini kurduğu ‘mükemmel
bir son’…
Bugüne dek Dizüstü Edebiyat
serisinden çıkan kitaplarıyla
okurları peşinden sürükleyen
French Oje, kadınların iç
dünyasına dair biriktirdiklerini
Mükemmel Bir Son’da samimi
bir karakterin dünyasına
dönüştürüyor. French Oje, akıcı
dili, kendine has üslubu, duygu
ve düşünceleri yansıtmadaki
içtenlikli tavrıyla günümüzün
başarılı roman yazarlarından biri
olduğunun sinyallerini veriyor.
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CİNSİYETSİZ

KIŞ
Bildiğiniz gibi özellikle son 2 yıldır
dünya modasında cinsiyet kuralları
neredeyse tamamen yıkıldı. Genderless
ve gender fluid akımının başlamasına
öncü olan markalar ve bu akımlardan
ilham alan genç tasarımcılar bu kış da
gardrobunuzda hakimiyet kuracak gibi
gözüküyor.

HAZIRLAYAN: ERDEM ORAYLI

erdem.orayli@gzone.com.tr | twitter.com/erdemorayli | instagram.com/erdemorayli
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69

sixty-nine.us
instagram.com/69us/
facebook.com/69USA
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CLAIRE BARROW
clairebarrow.com
instagram.com/claire_barrow
facebook.com/ClaireBarrow
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HBA
hoodbyair.com
instagram.com/hoodbyair
facebook.com/hoodbyair
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NICOPANDA
nicopanda.com
instagram.com/nicopanda
facebook.com/nicopanda
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TOOGOOD
t-o-o-g-o-o-d.com,
instagram.com/t-o-o-g-o-o-d
facebook.com/t-o-o-g-o-o-d
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VAQUERA
vaquera.nyc
instagram.com/vaquera.nyc
facebook.com/vaquera.nyc
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HERKESİN HAYAT
YÖNELİMİ FARKLIDIR,
SAYGI DUYMAK LAZIM

AYSHE

Geçtiğimiz yıl Cem Belevi ile yapmış olduğu ‘Kim Ne Derse Desin’ düetinin yanı sıra oynadığı dizilerle
de dikkat çeken 2011 Brüksel güzeli Ayshe, yazın son günlerine girerken yeni single’ı “Ben Bile Şok”
ile müzikseverlerin karşısına çıkmıştı.
Yeni sayımızda bu genç şarkıcıyı size yakından tanıtmak istedik.

RÖPORTAJ: MERT BELL

mert.bell@gzone.com.tr | twitter.com/mertbell | instagram.com/mertbell
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Ayshe’yi tanıyabilir miyiz?
İsmini bu şekilde (“Ayshe”)
yazma fikri nereden çıktı?
Belçika’da doğup büyüdüm,
orada okudum. Küçükken her
sene yeni bir sınıfa geçtiğim
için öğretmenler, arkadaşlarım
vs. ismimi okumakta her
zaman zorlanırdı. ‘Ş’ harfini ‘S’
şeklindeki okudukları için bana
‘Ays’ diyorlardı ve tam ismimi
doğru okuyabilmeleri icin ismimi
‘AySHe’ şeklinde yazmam
gerekiyordu. İleride uluslararası
işler yapmak istediğim için
şimdiden ismimi herkesin
okuyabileceği hale getirdim.
Yaşın çok genç ve hem
oyunculuk hem de şarkıcılık
yapıyorsun. Peki 5 yıl sonra
kariyerini nerede görüyorsun?
İyi bir oyuncu ve şarkıcı
olmak için kendimi eğitime
ve geliştirmeye yönlendirdim.
5 yıl sonra kendimi daha
donanımlı, eğitimli, kültürlü,
bilgili ve tecrübeli bir oyuncu
ve şarkıcı olarak görüyorum.
Yolun çok başındayım, iddialı
cümleler kurmayı sevmiyorum,
elimden geldiği kadar kendimi
geliştiriyorum. Umarım bu
emeğimin karşılığını 5 yıl sonra
iyi bir oyuncu ve şarkıcı olarak
alırım.
İlk solo şarkın olarak neden
“Ben Bile Şok”u tercih ettin? Bu
şarkının
hikayesini anlatır mısın biraz
bize?
Pozitif bir insanım, şarkı pozitif
olsun istedim. Şarkının sözlerini
Esin İris yazdı. Esin’le bir araya
geldik ve ona hikayeyi anlattım.
Güçlü bir kadın var bu şarkıda,
aşka inanmayan ama ummadığı
bir anda aşık olan ve devamında
da kendini aşkın içinde bulan.
Sanat dallarında dünyada LGBT
etkisi tartışılmaz bir konu, peki
senin kariyerindeki etkisi nedir?
Doğrusunu söylemek gerekirse
benim kariyerimde özel bir etkisi
yok.Avrupa’nın başkentinde
büyüdüğüm için bu tarz şeyleri
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çok normal buluyorum. Herkesin
hayat yönelimi farklıdır, saygı
duymak lazım.
Avrupa yaşamı ve Türkiye
yaşamı arasında nasıl farklar
var? Sence Türkiye global
müzik endüstrisinde neden bir
yer bulamıyor?
Büyük bir kültür farkı var, bu
sadece Avrupa ve Türkiye’ye
özgü bir şey değil. Her ülkenin
kendine göre bir kültürü vardır.
Ben 2 farklı kültür arasında
büyüdüm, “şu farklıdır bu
farklıdır” demem zor. Her iki
taraftan aldığım belli başlı
unsurlar oldu. Evde Türk örf ve
adetleriyle büyüyen bir Türk kızı,
okulda Belçikalı arkadaşları ve
öğretmeni olan Belçikalı bir Türk
kızıydım.
Global müzik endüstrisine
gelecek olursak: Bence
yer almamız yakındır.
Çok değerli ve yetenekli
sanatçılarımız, müzisyenlerimiz
ve aranjörlerimiz var. Türk
kliplerinin izlenme sayısı gittikçe
artıyor. En büyük örneklerden
biri Aleyna Tilki ft Emrah
Karaduman - Cevapsız Çınlama
dünyada da en çok izlenenlerin
arasına girdi. Gurur verici

büyüdüm. Konserlerini izleyip
ayna karşısında onları taklit edip
birgün onlardan biri gibi olmayı
hayal ettim.
Belçika’da büyümüş biri olarak
Türkiye’deki LGBTİ özgürlükleri
hakkında ne düşünüyorsun?
Daha önce de belirtmiş
olduğum gibi. İnsanın özgürce,
istediği gibi yaşaması
değil mi normal olan? Herkesin
hayatına saygı duymak
lazım. Bana göre çok normal.
Zaten kimse kimsenin
normlarına göre yaşamak
zorunda değil.
Türkiye’de bir gay barda sahne
alma fikrine nasıl bakıyorsun?
Öyle bir ayrım yapmıyorum.
Gay bar veya değil, benim için
bar bardır. Hayatımda öyle
bir sansür yok. Geyler çok
eğlenceli, çok pozitif, hayat
dolu oluyorlar. Daha doğrusu
benim tanıdıklarım hep öyle.
İstedikleri gibi yaşayan, kimseyi
umursamayan, rahat ve cool
insanlar.

Türkiye’deki yeni nesil pop
şarkıcıları hakkında ne
düşünüyorsun? Bizden,
Dünyadaki örnekleri gibi dans
edip şarkı söyleyen büyük
yıldızlar neden çıkmıyor?
Kesinlikle çok başarılı ve
yetenekli olanlar var. “Çıkmıyor”
demek yanlış olur. Bizim
Tarkan gibi bir megastarımız
var ve bence yetişecek yeni
megastarlarımız da olacaktır.
Yakındır çıkmamız! İnanmak,
pozitif düşünmek çok önemli.
Senin örnek aldığın isimler
kimlerdi? Kimleri dinleyerek
büyüdün?
Ben 10 yaşındayken JLO,
Christina Aguilera, Destiny’s
Child (Beyonce), Britney Spears,
vs dinleyerek ve izleyerek
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LGBTİ’LERDEN İLTİCA BAŞVURUSU KABUL EDEN

ÜLKELER
Türkiye’de LGBTİ varoluşunun gerçeklerinden biri de, hak
mücadelesini kazanmaya olan inancın kişiye göre bazen veya sık sık
azalmasıdır. Yaşama, barınma ve çalışma haklarını kullanamamak
veya ayrımcılığa uğramak, aynı zamanda güvende hissetmemek
bazen pes etmeye neden olmaktadır. Türkiye’de yaşamaya olan
inancın yitirilmesinden sonra, bir de çok sayıda, yoğun ve geniş çaplı
tehditler alındığında geriye tek seçenek kalıyor; İLTİCA. Bu dosyanın
konusu, iltica etmek zorunda kalan LGBTİ’ler için hangi ülkelerin
hangi koşullarda vatandaşlık veya oturma/çalışma izni verdiğini
göstermektir. Umarız hiç kimse iltica etmek zorunda kalmaz!

HAZIRLAYAN: DENİZ SU TIFFANY

denizsu.tiffany@gzone.com.tr | twitter.com/denizsuecom | instagram.com/denizsuecom

İltica: Zulüm veya ciddi tehlike sebebiyle vatandaşlığı
bulunan ülkeden kaçan kişilere başka bir ülke tarafından
sağlanan koruma anlamına gelir.
Mülteci: İltica hakkı tanınan ve iltica eden kişiye mülteci
denir. Belirli toplumsal/sosyal gruba mensup olmak: 1951
yılında imzalanan sözleşmeye göre zulüm nedenleri arasında
sayılan 5 temel maddeden biridir. Belirli bir toplumsal/sosyal
gruptan kasıt, diğerlerinden ayrılan farklı özelliklere sahip
olmasını belirtir. Bu gruptaki kişiler doğuştan gelen(cinsel
kimlik, cinsiyet) ya da sonradan elde edilen bu özellikleri(ilgi
alanları, değerler, davranış ya da altyapı) paylaşırlar. Bu
belirleyici özelliklerden birinden vazgeçmeye zorlamak, o
kişilerin temel insan haklarını ihlal etmek anlamına gelir.
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AVRUPA BİRLİĞİ
VATANDAŞLIĞI

Bu konuda Avrupa Birliği’nin
ekonomi lokomotifi sayılan
Almanya’da iki yasa ile
tanımlanmıştır. İlk yasa, Alman
Anayasası’nın 16-A maddesinde
yer almaktadır. Bu maddeye
göre şu şartların mevcut olması
gereklidir;
Devlet ve kurumlarının, kişiyi
sistematik yıldırma hamleleri(o
ülkenin hukuki değerlerine
bile aykırı olacak kadar ağır
durumlarda)
Irk, din, millet, politik görüş
ve belirli bir sosyal gruba
dahil olma nedeniyle baskıya
uğramak(ülke dahilindeki
yaşanan baskıdan çok daha
fazlasına maruz kalmak ve
hayatınızın tehlikede olması
durumu kapsanıyor)
İkinci yasa, sınır dışı edilmeye
karşı koruma sağlamaktadır.
İltica hakkındaki şartları taşıyan
kişiler, sınır dışı edilmezler.
LGBTİ bireyler “belirli bir sosyal
gruba dahil olma” şartıyla
değerlendirilmektedir. Fakat
iki şarttan oluşan ayrıntılar,
iltica durumunuzu sona
erdirebilir. Bunlardan ilki,
yaşadığınız tehdit ve baskı gibi
durumları kanıtlayamazsanız
ortaya çıkar. İkinci durum
ise, ülkenizin herhangi bir
bölgesinde daha güvenli
yaşama koşulları mümkünse
yine iltica başvurunuz kabul
edilmemektedir.
Eşcinsel evlilikleri ilk tanıyan
ülke olan Hollanda’ya da göz
atmakta fayda var. Hollanda’da
ülke dışından tüm çeşit ve
sebepteki göçlerle ilgilenen
tek bir yer var. Immigratie
en Naturalisatiedienst (IND)
Hollanda Adalet ve Güvenlik
Bakanlığı’na bağlı olarak
çalışan bir göç birimidir.
Vatandaşlık elde edene kadar
tüm işlemlerinizi de yine bu

birim aracılığıyla yapmanız
gerekmekte. Hollanda’ya ilk
geldiğinizde IND bünyesindeki
konutlara yerleştirilirsiniz.
İltica başvurunuzu ilgili birime
yaptıktan sonra başvurunuz
kabul edildiğinde “iltica
oturma izni” verilecektir.
İltica oturma izni; oturma
belgesi alabileceğiniz,
çalışabileceğiniz, Felemenkçe
(Hollandaca) öğrenmeniz
gerektiği ve yurtdışına seyahat
edebileceğiniz anlamına geliyor.
Oturma izniniz, süresiz iltica
oturma izni için entegrasyon
sınavını geçmediğiniz sürece
geçici statüdedir. Ayrıca iltica
başvurusu kabulünden sonra
kendiniz için ev arayabilirsiniz.
Oturacağınız evi bulana
kadar yine IND bünyesindeki
konutlarda kalabilir, IND’den
bu konuda yardım talep
edebilirsiniz.
Hollanda’ya ilticanın kabul
edilmesi şartı da Almanya
gibi “belirli bir sosyal gruba
dahil olma” statüsünden
gerçekleştirilir. Yurtdışına
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seyahat sürenizin uzama
durumunda iltica kabulünün geri
alınması, bu durumda geçersiz
olmaktadır. Fakat tekrar
vatandaşı olduğunuz ülkeye
gönüllü olarak, tatil veya aile
ziyareti gibi nedenlerle seyahat
edecek olursanız, iltica izniniz
geri alınabilir. Çünkü gönüllü
olarak geri dönmenizden
memleketinizde tehlike
yaşamadığınız anlamı çıkabilir.
Refah seviyesinin en yüksek
olduğu ülkeler arasında kabul
edilen Norveç, vatandaşı
olduğunuz ülkede işkenceye
uğrama riski ve hayatın tehlikeye
girmesi riski mevcutsa başvuru
kabul etmektedir. Eğer ülkenizde
koruma mekanizmaları sizi
koruyabiliyorsa, Norveç’e
yapacağınız iltica başvurusu
reddedilecektir. Aynı zamanda
iltica başvurusunu Norveç’te
yapmanız da Norveç’te
işlemlerin yürüyeceğini
garantilememektedir. Avrupa
Birliği Üye devletleri arasında
imzalanan Dublin Sözleşmesi’ne
göre başka bir Avrupa ülkesine

de gönderilmeniz mümkündür.
Norveç Yabancılar Genel
Müdürlüğü’ne iltica başvurusu
yapılır. Bu başvuruyla birlikte
polis teşkilatına mülteci
olarak kayıt gerçekleştirilir.
Bundan sonra mülteci kabul
ve yerleştirme merkezine
gitmek, verem testinden
geçmek gibi adımlardan
geçersiniz. Yabancılar genel
müdürlüğü tarafından mülakata
çağrılmadan önce de kısa adı
NOAS olan bir sivil toplum
örgütü tarafından bilgi ve
danışmanlık hizmeti alırsınız.
Bu süreçten sonra ikamet
izni alırsanız vatandaşlığa
geçmek için gerekli başvuruları
başlatabilirsiniz. Fakat Norveç’e
iltica etmek konusunda en
önemli kriterler; Norveç’e
gelme konusunda detaylı
açıklama yapmak ve dürüst
olmak zorunda olmaktır.
İfadelerinizden ötürü şüphe
oluşursa başvurunuz kolaylıkla
reddedilebilir.

UZAKLARDAKİ
ÇÖZÜM: KANADA

Kanada, mülteci kabulü
konusunda çeşitli alternatifleri
bulunan ve günümüze kadar
gelen kısıtlamalara rağmen
halen mülteci kabul etme
konusunda en geniş imkanları
sunan ülke konumunu
korumaktadır. Kanada
ülkesi içerisinden veya ülke
dışından yapılacak başvuruya
göre iki farklı program
düzenlenmektedir. Ayrıca özel
sektörden sponsorlarla iltica
başvurusu yapanları buluşturan
üçüncü bir programı (Blended
Visa Office Referred) da devreye
sokmuştur. Kanada devleti, iltica
ile gelen göçe karşı oluşabilecek
sorunları önceden çözmesiyle
ve göçmenlik başvuru
prosedürlerinde hızıyla iltica
konusunda verimli bir çalışma
sunmakta. Başvurunuzun
kabul edilmesi için vatandaşı
olduğunuz ülkenin Kanada’nın
“Güvenli Ülke” sınıflamasına

girmemesi gerektiğini de
unutmayın. İlk aşama olan
oturum izni alırsanız seçme
ve seçilme hakkı dışında bir
vatandaşın sahip olacağı her
hakka sahip oluyorsunuz.
Bunun haricinde vatandaşlığa
kabul edilene kadar sık ve uzun
yurtdışı çıkışları oturum izninizin
iptal edilmesine sebebiyet
verebilir. Başvurunuzun
kabul edilmesinde göçmenlik
değerlendirilmesinde 10
farklı kategoriden minimum
olarak 75 puanı almak ve en
az lise mezunu olmak şartı
bulunmaktadır.

ÖZGÜRLÜKLER
ÜLKESİ AMERİKA

Öncelikle ırk, din, milliyet,
belirli bir sosyal gruba
dahil olma ve politik görüş
başlıklarından biri veya birkaçı
yüzünden vatandaşı olduğunuz
ülkede yaşayamayacak hale
gelmeniz gereklidir. LGBTİ’ler
diğer ülkelerde olduğu gibi
Amerika’da da “belirli bir
sosyal gruba dahil olma”
statüsünde değerlendirilirler. Bu
durumu ispat etmeniz zorunlu
olmasa da iltica başvurusu
için süreci hızlandıracak bir
etken olduğu açıktır. İltica
başvurusu için ilk ve kesin
olan şart, Amerika toprakları
içerisinde bulunmaktır. Ancak
Amerika’ya son girişinizin
üzerinden bir yıl geçmediyse
de Amerika içerisinde başvuru
yapmış sayılırsınız. İltica
başvuruları genelde 15 gün
içerisinde sonuca bağlanır,
bir yıl sonra yeşil kart sahibi
olmaya hak kazanılır. Yeşil kart

aldıktan 5 yıl sonra Amerika
vatandaşı olmaya hak kazanmış
olursunuz. Önemli olan, bu
süreler içerisinde Amerika
dışına çıkmamış olmalısınız.
İltica kabul eden ülkeler, kendi
ülkenizin standartlarına göre
bile aşamayacağınız bir tehlike
durumunda kalmanızı şart
koşmakta. Ülkemizde homofobi
ve transfobi genel anlamda var
olduğundan bu fobinin en ağır
yansımalarını yaşamanız, bizzat
hedef gösterilmeniz durumunda
başvurunuzu onayladıkları
sonucu çıkmaktadır. Ülkelere
göre değişken bir korumacılık
anlayışı olsa bile ilticanın kabulu,
ardından vatandaşlığa geçiş
uzun yıllar süren prosedürler
ile mümkün olmaktadır. Göç
etmenin hiçbir yolu, diğerinden
kolay olmamakla birlikte tüm
çareler tükendikten sonra “son
çare” olarak düşünülebilecek bir
çözümdür.
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NURTOPU
SAÇAN
VE TÜRKİYE’NİN DRAG QUEEN’LERİ

Usta isim Seyfi Dursunoğlu’nun 40 yıldan fazla bir süredir hem sahne hem de televizyonda büyük
bir başarıyla canlandırdığı “Huysuz Virjin” isimli drag karakter, Türkiye’deki “drag queenlerin” en
büyük temsili olsa da Türkiye’de bu işi meslek olarak 25 yıla yakın süredir yapan başka isimler
de var. Athena’nın “Ses Etme” klibiyle yeniden gündeme gelen ve sıkça translarla karıştırılan bu
mesleğe emek harcayan önemli isimlerle görüştük. Elbette Türkiye’de bu mesleği başarıyla icra
eden her isme yer vermemiz mümkün olmadığından, hem bu işi uzun yıllardır yapan ustaları hem de
sahnelerin genç ama azimli yeteneklerini temsilen kapak konuğumuz Nurtopu Saçan’a ek olarak 7
isme daha bu sayımızda yer verdik. İşte Türkiye eğlence hayatının hakkı yeterince teslim edilmemiş
bir mesleğini icra eden drag queenler…
Nurtopu Saçan: Athena’nın büyük ses getiren video klibi “Ses Etme”nin başrolünde yer aldığından
beri onu tüm Türkiye tanıyor. Drag Queenlerin bir gününü anlatan ve toplumdaki LGBTİ+ ayrımcılığına
değinmek isteyen bu video klibin en dikkat çeken ismi Onur Gökhan Gökçek nam-ı diğer Nurtopu
Saçan, aslında bu video klip öncesinde de İstanbul gece hayatının en sevilen isimlerindendi.
Nurtopu Saçan’ı şu an, hayatını ve kariyerini sürdürdüğü Zürih’te yakaladık ve son dönemin en
görünür Drag Queenine merak edilen soruları sorduk.
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ERKEK HALİM
NURTOPU GİBİ BİR
OĞLAN AMA KADIN
HALİM DE BAYA
“TUTAR” BENCE
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“Nurtopu Saçan” olmadan önce
hangi işleri yapıyordun? Bize
önceki hayatından bahseder
misin?
İş hayatıma 16.yaşımın
yazında Taksim`de bir kafede
çalışarak başladım. Orada
servis yapıyor, müzik yapıyor,
aslında her işi yapıyordum.
O dönem çok fazla müzik
dinliyor, konserlere gidiyor,
festivalleri takip ediyordum.
Zamanla geniş bir müzik arşivim
oluştu. Daha sonra fotoğraf
çekme sevdasıyla bir fotoğraf
galerisinde çalışmaya başladım
ama o alanda ilerlemedim. Bir
sürü şey öğrendim orada tabi.
Bir yandan da bale yapıyordum
okulda. Artık 18 olmuştum.
Kim tutardı beni?! Sonra yaz
tatili için büyük ablamın yanına
Ukrayna`ya gittim. Daha
doğrusu ailem “gitmemi uygun
gördü”.Orada belki kendime “bir
kız bulur da, iyileşirim” diye beni
Ukrayna’ya yolladılar!
Benim için çok güzel
geçti. Sözde 3 ay kalmam
gerekirken,15 gün sonra geri
geldim, daha doğrusu geri
postalandım. Bunun icin
elimden geleni yaptım çünkü
İstanbul’da Rock`n Coke festivali
vardı ve benim ergenlikte
en sevdigim grup Placebo
geliyordu. Bir yolunu bulup
İstanbul`a geri dönmeliydim ve
döndüm.
Baleye devam ettim bu sırada;
o disiplini almaya, yeni şeyler
öğrenmeye çalıştım. Çağdaş
Bale Topluluğu ile tanıştım.
Oradaki insanlardan dans
tecrübesi adına birçok şey
öğrendim. Balerin Ece Ulutan
sayesinde dj’lik yapmaya
başladım. Ondan müzikal
anlamda çok şey öğrendim.
Her hafta sonu Eski Cambaz’da,
hafta içi Asmaliımescit’teki
Balkon’da ya da Jazz Cafe’de,
bazen Onur Haftası partilerinde
Dirty’de. Böyle birçok yerde
çaldım. Çok eğleniyor, deliler
gibi partiliyorduk.

O dönem Boysan’in evi
Taksim’deydi. Hepimiz
Boysan’da partilerdik. Çok ama
çok güzeldi. Heyecanlıydık,
asiydik. Danslar, müzikler,
yemekler, filmler, kavgalar,
aşklar, her şeyi hep birlikte
yaşayıp büyüdük.
Sonra o dönemki sevgilimden
ayrıldım, depresyona girdim.
Her şeyi bıraktım. Bütün işleri.
Öyle boş boş dolaştım bir
süre. Bir süre sonra param da
bitti. İş aramaya başladım ve
her şeyi değiştirdim. Ve drag
olarak çalışmak için Cahide ile
görüşmeye gittim.
Nurtopu Saçan adı nereden
çıktı? Kimin tavsiyesi üzerine
bu ismi koydun?
Cahide’de bana bir isim
bulmamız gerekiyordu. Kuliste
hazırlanırken hepimiz bir isim
söylüyorduk aklımıza gelen.
Hala, Nurgül olsun, dedi. Ahsen
beğenmedi, “Nur” olsun, dedi.
Ben de beğenip üstüne şaka
yaptım: Gündüz “Onur” akşam
“Nur”. Hoşuma gitti bu durum
ama Nur eksikti yine de benim
için. İşin içinde daha esprili
bir şey olsun istedim. Sonra
Nur topu diye dalga geçmeye
başladım. Sonunda dedim ki,
evet “Nur Topu Saçan” olsun.
Türkiye’de erkek çocuk olarak
dünyaya gelirsen örf adet ve
gelenekler nedeniyle “nur topu
gibi bir oğlunuz oldu” derler,
kızınız olursa “kız doğdu” derler,
sanki hiç önemi yokmuş gibi.
Ona biraz gönderme yapmak
istedim. Erkek halim nurtopu
gibi bir oğlan ama kadın
halim de baya “tutar” bence.
Ama benim başka isimlerim
de var. Bazen kendime yeni
personalar buluyorum. Mesela
Miss Börek. Böreği çok severim.
Bir arkadaşım da bir gecenin
sonunda börekçideyken bana
bu ismi verdi. Sonra bunu
kostümle ve börekle performe
ettim.
Sonra bir de yurtdışında
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kullandığım ismim var: Cake
Mosque. Bu da Kate Moss gibi
olmaya çalışan, müslüman
ülkeden gelen hanım kızımız!
Kaç senedir sahneye
çıkıyorsun? Nerelerde çalıştın?
Drag olarak 7 senedir, toplamda
13 senedir sahne alıyorum.
Çağdaş Bale Topluluğu’nda
çalıştım. Cahide’de sahne
almaya başladım. Love
Dance Point’te ve İstanbul’da
elektronik müzik yapan birçok
gece kulübünde. Sonra İsviçre
maceram başladı. İsviçre’nin
yanı sıra Fransa, Polonya’da
çeşitli festivallerde.
“Nurtopu Saçan” nasıl bir
karakterdir? Onur Gökhan
Gökçek ile Nurtopu Saçan
arasındaki farklar neler?
Nurtopu Saçan bazen cana
yakın, bazen buz gibi soğuk,
heyecanlı, kontrolü sağlamayı
seven, her gece aşık olan çok
özgür bir karakter.
Ben sanırım biraz utangacım
oysa Nurtopu daha başına
buyruk, daha vurdumduymaz
galiba. Aradaki en büyük fark bu
bence.

BEN SANIRIM
BİRAZ UTANGACIM,
OYSA NURTOPU DAHA
BAŞINA BUYRUK, DAHA
VURDUMDUYMAZ

Draq queen olmanın, sahnede
olmanın sence en zevkli, seni
en mutlu eden tarafları ve bu
işin zorlukları neler?
İstediğim her şeyi
yapabiliyorum, rahat ve özgür
hissediyorum kendimi. Neticede
bir karaktersin. Kural belirleyen
kişi oluyorsun. Olayların nasıl
gelişeceğine, iletişimin nereye
gidip gitmeyeceğine karar
veriyorsun.
İşimin en sevdiğim yanlarından
biri; hep söylerim, en güzel
kadınları, oğlanları öpebiliyor,
onlarla istediğim gibi iletişim
kurabiliyor olmak. Güzel memeli
kadınları elliyorum, güzel
popolu, vücutlu oğlanları elleyip
öpebiliyorum. Daha ne olsun?!
(Gülüyor)
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Gece kulübünde bu yüzden çok
eğleniyorum. Herkesle dans
edebiliyorum. Özellikle Love’da
çalışırken sahnede ve yüksekte
olduğum için her şeyi görüp
gözlemleyebiliyordum. Bu çok
eğlenceli bir durumdu. Her şeye
hakimdim bir şekilde.
Zor kısmı ise gece çalışmak,
çünkü eğlenceli olmasının
yanında çok da insanı tüketen
bir şey. Sağlıklı beslenmeli,
dinlenmelisiniz yoksa nanayı
yersiniz!
Bazen de insanlarla bire bir
iletişimde olmak zor olabiliyor
çünkü genelde İstanbul`da
gece kulübü girişinde ücret
ödedikleri için kendilerinde her
şeyi yapma hakkını görüyorlar.
Örneğin içkileri bitince cam
bardaklarını, şişelerini yere
bırakma (yere ya da herhangi
bir yere koymak demiyorum,
öylesine bırakmak ve kırılmasına
neden olmak) hakkını görüyorlar
ya da benim yüzüme, saçıma
dokunma, çekiştirme hakkını...
Böyle şeyler olduğunda çok
zorlanıyorum çünkü kimsenin
birbirine böyle düşüncesizce
davranma ve çevreye böyle
davranma hakkı olduğunu
düşünmüyorum.
Bir diğer sorun da yaptığımız işe
yeterince ilgi ve değer verilmiyor.
Medyada da öyle. Mesela bazı
projelerimiz var ama hayata
geçiremiyoruz. Bunun için
prodüksiyon gerekiyor, sponsor
gerekiyor. Makyaj sponsorum
bile yok mesela ve her şey çok
pahalı.
Drag Queen ve Trans bireyler
sıklıkla birbirine karıştırılıyor.
Bu durumdan rahatsız mısın?
Draq Queenlerin özellikle
eğlence dünyasında, translar
adına da “görünür” olduğunu
düşünüyor musun?
Rahatsız olduğum durum
transların ve drag queenlerin
birbirine karıştırılması değil.
“Drag queen”in bir meslek

DRAG QUEENLERİN
EĞLENCE DÜNYASINDA,
TRANSLARIN ADINA
BİR GÖRÜNÜRLÜK
YARATMASINDA BÜYÜK
ETKİSİ VAR
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olduğunun es geçilmesi.
Drag biraz da iyi eş modelini
oynamak olarak yapıldığı için;
trans bir birey de, gay bir birey
de drag show yapar. Bence
heteroseksüel bir kadın da drag,
heteroseksuel bir erkek de drag
show yapabilir.
Drag queenlerin eğlence
dünyasında, transların adına
bir görünürlük yaratmasında
büyük etkisi var dersek daha
doğru olur bence. Mesela
birçok gece kulübüne translar
giremiyor ama drag queenler
çalışabiliyor. Herkesin kendine
göre bir nedeni var ama bu
tezatlığın da bir gün bitmesini
umut ediyorum. Eskiden daha
katı olan düşünceler yeni
jenerasyon sayesinde kırıldı.
İnsanlar birbirlerine destek
olmaya başladı. Umarım
görünürlük de daha çok artacak.
Athena’nın “Ses Etme” klibi ile
ana akım medyada büyük ses
getiren bir işin başrolündeydin.
Bu projeye dahil olman nasıl
gerçekleşti?
Athena grubunun bas gitaristi
Umut Arabacı arkadaşım,
onun sayesinde projeye dahil
oldum. LGBTI+ fobiyi işleyen
bir video yapmak istediklerini
benden grubun diğer üyelerine
ve yönetmen Gönenç Uyanık`a
bahsettiğini söyledi. Sonrasında
iletişime geçtik ve izlediğiniz
klibi yapma süreci başladı.
Bu video klibin özellikle ana
akım medyadaki önemi sence
nedir?
Toplumdaki iki yüzlülüğü
göstermek için iyi bir araç oldu
klip bence. Hem Athena için
hem de lgbti+ için iyi bir iş oldu.
Athena sayesinde milyonlara
ulaştık. Açıkçası bu kadar ses
getireceğini düşünmemiştim.
Ulaşması gereken yerlere ulaştı
diye düşünüyorum.
Ana akım medya etkili bir
ulaşım yolu ve orada herhangi
bir haber nasıl paylaşılırsa algı

da öyle gelişiyor. Geçmişte de
ana akımın bilinçsiz ve hedef
gösteren tanımlamalarına
maruz kaldığımızı, “travesti
terörü” gibi başlıklardan geçerek
bugünlere gelindiğini hatırlamak
lazım. Eğer ana akım medya
lgbti+ haberlerine daha çok ve
bilinçli bir şekilde yer verirse,
yaşadığımız bu iki yüzlülük belki
bir nebze azalabilir.
Televizyonlara çıkan, medyada
sözü olan insanlar bu
hassasiyeti göstermediğinden,
bu iki yüzlülük devam ediyor.
Televizyonda, yazılı basında
insanların giydiklerinden,
konuşma ve hareket
biçimlerinden alay hatta linç
konusu çıkarılabiliyor. O yüzden
bilinç ve hassasiyet önemli.
Buna sahip olmayanlara da ana
akımda yer verilmemeli.

konusunda daha istekli hale
geldim. Drag queen olarak
şarkı söylemeyi istiyorum;
bunu arkadaş ortamlarında
yapıyorum ama daha geniş
bir kitleyle paylaşmak keyifli
olacaktır. Zürih’e taşınmış olsam
da İstanbul’dan gelen teklifleri
değerlendiriyorum. Benim
için ideali her iki tarafta da iş
üretmek ve var olmak. Zürih’i
ve buradaki eğlence dünyasını
seviyorum ama buradan sonra
Londra’ya gitmek gibi bir isteğim
de var.

Deniz ve Begüm Berdan’ın
cinsiyet ayrımcılığına karşı
gelen defilesinde de seni
gördük. Podyumda olmak senin
için neden bu kadar önemliydi?
Onlar defileyi cinsiyet ayrımcılığı
konusuna dikkat çekmek
için tasarladılar bu olayı. Bu,
defilenin bir parçası olmam için
yeterli bir sebepti. Tasarımcı
olarak yapıkları işler beni çok
heyecanlandırıyor, Deniz ve
Begüm’le tanışır tanışmaz
birbirimizden çok etkilendik.
Doğru bir karar verdiğimize emin
olduk. Hem kıyafetlerini taşımak
hem de bana podyumda kendi
performansımı yapma şansını
tanımış olmaları benim için
önemliydi.
Gelecekle ilgili kariyer planların
neler? Türkiye içinde ve dışında
hangi işlerde yer almayı
planlıyorsun?
Yaptığım iş şov dünyasının
bir parçası. Sevme nedenim
bu işin hem dans, hem müzik
hem de oyunculukla birlikte
olması. Dolayısıyla bu alanların
her birinde işler üretmeyi
istiyorum. Bu klipten sonra
kamera karşısında çalışmak
Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Kasım 2016 | S53

AHSEN
GÖNLÜCE
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Drag karakterini neylerden
ve kimlerden esinlenip
yarattın. Drag Ahsen nasıl bir
karakterdir? Senden farkları
neler?
Benim Drag Queen kalıbım yok
fakat drag karakterimi Liza
Minelli’den Madonna’ya farklı
döneme ve tarza sahip ünlü
kadınların hem görsel hem
sanatsal yönlerini kendime
adapte ederek yarattım.
Formasyon olarak farklı ama
benim kişiliğimi sahneye
aktardığım Drag Ahsen aynı
beğenilere ve yaşama sahiptir..
Biri gece biri gündüz gibi..
Kaç senedir sahneye
çıkıyorsun? Nerelerde çalıştın?
20 senenin üzerinde zamandır
sahnedeyim. İlk profesyonel
deneyimimi Ali Poyrazoğlu
sahnesinde yaşadım. Bunu
Türkiye’nin belli başlı elit
müzikhol, gece kulübü, bar,
restorantları takip etti. Örnegin
Club 12, Machine, Twenty, 2019,
XL ve Çapamarka grubunun

butun mekanları.
Drag queen olmak dışında bir
mesleğin, uzmanlaştığın bir iş
alanı var mı?
Aslında drag queen olmak
hayatımın sadece çok limitli bi
alanını kapsıyor. Benim esas
mesleğim koreografi, show
yapımcılığı ve yönetmenliği.

yasamak ve en güzel şekilde
sunmak kolay değil. Bir de
çok şık olmasa da hitap
ettigin insanların hepsinin
olaya yaklaşımlarının pozitif
olmaması. Bunu bir meslek
olarak gördüğünüzde bu
yaklaşımları da nasıl üstesinden
gelineceğini de öğreniyorsunuz
ve öğretiyorsunuz.

Draq queen olmanın sence
en zevkli, seni en mutlu eden
tarafları neler?
Gerçek hayatımda da renkli
biri olmama rağmen, drag
queen olmak gerçek hayatta
deneyimleme sansım olmadığı
pırıltılı, extravagant hayatı
sahnede abartılı makyaj, kostüm
ve aksesuarlarla yarattığım
karakterlerde yasama şansı
buluyorum.

Drag Queen ve Trans bireyler
sıklıkla birbirine karıştırılıyor.
Bu durumdan rahatsız mısın?
Draq Queenlerin özellikle
eğlence dünyasında, translar
adına da “görünür” olduğunu
düşünüyor musun?
Draq Queen olmak sadece
performans olarak görünen
ve o alanla sınırlı bir kavram
(Sahne,TV, Eglence mekanları
vs..) bu süreçte bedeninize
uyguladığınız görsel bir abartılı
değişim (makyaj, kostüm,
aksesuar, ayakkabı vs...)

Yaptığın işin zorlukları neler?
Ne kadar pırıltılı ve renkli dünya
olsa da o aşamaya hazırlık
uzun ve meşakatli bir süreç.
Her aksam bu transformasyonu

Trans olmak ise bir yasam
bicimi. Bu bireyin hem ruhsal ve

bedensel radikal bir degisime
karar vermesi ve bunu hayatinin
tamamına uygulaması...O
nedenle karıştırılmaması
gereken iki kavram.
Bugüne kadar bir çok drag
queen’e öğretmenlik yapmış bir
isim olarak onlara verdiğin en
büyük tavsiye nedir ve neden?
Aslında ben tüm öğrencilerime
bunu sadece Drag Queen olmak
formatı degil de, bunun yanında
hem teatral ( dans, rol yapma,
playback, ekip ruhu vd..) ayrıca
makyaj, kostüm, saç, aksesuar
kullanma ve uygulama bilgisi
olarak da sunuyorum. Her
sahne performans sanatında
olduğu gibi drag queen olmak
da belli bir disiplini gerektiriyor.
Yeniliklere açık olup popular
kültürü en iyi şekilde takip
etmeliler. Son olarak; sahnedeki
duruşlarının -ki ben buna
resim derim- hep mükemmel
olması gerektiği düşüncesini
unutmamaları gerekir.
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ATİ
HALA
Drag karakterini neylerden
ve kimlerden esinlenip
yarattın. Drag Ahsen nasıl bir
karakterdir? Senden farkları
neler?
Tabii ki hepimizin ustası,
ve Türkiye’de, bu meslekte
ilk akla gelen isim Seyfi
Bey’den (Huysuz Virjin)
etkilenmediğimizi ve cesaret
alamadığımızı söylemek son

derece yalan olur. Hele hele
bizim jenerasyon için aksi
düşünülemez!

olarak üzerime yapışmışken,
bunu sahneye başarıyla
taşıdığımı düşünüyorum.

İkinci olarak bizâtihî Ustam
Metin (NegriTa) hemen her
konuda bir çok insana olduğu
gibi bana da örnek olmuştur.
“Hala” karakteri ise hâl ve
tavırlarımdan dolayı arkadaş
çevremde ortaya çıkan bir isim

Kaç senedir sahneye
çıkıyorsun? Nerelerde çalıştın?
Meslekte 13. Senemi doldurmak
üzereyim. İlk sahneye çıktığım
mekân, bir dönemin ünlü
markası olan “Neo Club” oldu,
ardından, yine aynı işletmenin
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sahibi olan hem patron
hem unutulmaz dost, Gay
eğlence hayatının unutulmaz
isimlerinden Yaşar beyin “Love
Dance Point” adlı mekanında
da devam ederek, aynı anda 2
yerde sahne almaya başladım.
Akabinde, 9 yıl aralıksız
Cahide’de sahne aldım. Son
senelerde ise sadece ekstra

tabir edilen işlerle, gerek yurt
içi ve Kıbrıs başta olmak üzere,
ve gerekse yurt dışında bir
çok mekân ve otellerde sahne
aldım. Şimdi ise “XLarge Club”
da MC ve drag queen olarak
çalışmalarıma devam ediyorum.
Drag queen olmak dışında bir
mesleğin, uzmanlaştığın bir iş
alanı var mı?
2005/2006 yılları eğitim
döneminde İstanbul Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı
Türk Müziği Temel Bilimler
Bölümü’nü 1.’likle bitirdim. 9 yıl
boyunca, kurucu üyesi olduğum
ve yönetim kurulu üyeliği
yaptığım bir derneğin, Tasavvuf
Müziği ve Mevlevî topluluğunda,
Bendirhân ve Mutrıbân (Mevlevî
Ayini okuyan kişi) olarak aktif
görev aldım.
Aynı anda Klasik Türk Mûsıkîsi
ve Türk Halk Müziği korolarında
korist ve solist olarak yer aldım.
4 sene boyunca Nazariyat ve
usul nota derslerinde hocalık
görevlerimi elimden geldiğince
yapmağa çalıştım.
“Sonra Cuma ve C.tesi
gecelerinden kalma simli
suratla, kafada Sikke sırt’ta
Hırka, Mevlevî Ayini okumak

üzere Mevlevihane’ye gitmenin,
her iki tarafı da rahatsız
etmesinden dolayı, ve tabii
ki maddî olarak sahnenin
getirisinin çok daha iyi olması
yüzünden hayatıma drag queen
olarak devam etmeye karar
verdim.”
Draq queen olmanın sence
en zevkli, seni en mutlu eden
tarafları neler?
Drag Queen olmak; normal
zamanda birilerine söylemek
isteyip de söyleyemeyeceğin
her şeyi, kişinin suratına rahaat
rahat, üzerine birde kahkaha
atarak haykırma keyfini yaşatır
insana. Bu bile başlı başına bu
mesleği sevmeye yeter de artar
bile
Yaptığın işin zorlukları neler?
En büyük zorluklar; koca
Topuklu ayakkabılarımla dans
etmek (Hele bunu 55 kilo
vermeden önce 160 kiloyken
yapmak, ve kadınları mutlu
etmeye çalışmak. Çünkü, sen
istediğin kadar başarılı ol, bir
masa, o masada oturan kadının
izin verdiği kadar eğlencelidir.
Hep söylerim, bir masanın
eğlencesini ve eğlencenin
derecesini o masada oturan
kadın belirler!

Drag Queen ve Trans bireyler
sıklıkla birbirine karıştırılıyor.
Bu durumdan rahatsız mısın?
Draq Queenlerin özellikle
eğlence dünyasında, translar
adına da “görünür” olduğunu
düşünüyor musun?
Yıllardır çevreme samimiyetle
bu durumu anlatırım.
İster sakallı ol, ister feminen,
ister travesti ol ya da trans,
bu sıfatları ayırmanın hiç bir
anlamı yok bence. Bırakın
heteroseksüel olanları, iki
homoseksüel bile bir araya
geldiğimiz vakit bu tiplerin
hepsine verdiğimiz ortak bir isim
var, ama her ne hikmetse bunu
dışarıdan biri söylediği zaman
hemen büyük tepkiler veriliyor.
Beni drag queen, Gay, eşcinsel,
nonoş, Homo vb. hiç ama hiç
bir kategorileştirme alakadar
etmiyor, ben öz be öz halk
dilinde ki “İBNE” tanımından
gâyet mutluyum! Bu sıfattan
rahatsız olmayı bırakan herkesin
son derece mutlu olduğunu
biliyorum: YAŞASIN “İBNELER”
Saygınlık göreceli bir kavram
bence. Konservatuvar’da hem
hocam, hem babamdan ileri
sevdiğim kıymetli bir büyüğüm,
İsmail Hakkı bey, bu mesleğe

başlayıp birde gazete röportajı
ve Klip (İzel “Aşk Hakları”
Şarkısı) ile televizyon larda boy
göstermeye başlayınca, ve bu
durumu okulda saklama çabamı
fark ederek beni kenara çekip.
“Bak evlâdım, Başbakanlık
veyâ Reisi Cumhur makamları,
sorumlulukları sebebiyle o
derece kutsal ve özeldir ki, ama
o makamlara öyle biri gelir ki,
kendini de o kutsal makamı da
rezil rüsvâ eder. Ne iş yaptığının
hiç ama hiç önemi yok, yeter
ki yaptığın işin içine şerefsizlik
katma” demişti. Bu nasihat
hayatımı şekillendiren nasihattir!
Bunca yıldır bu mesleğe emek
veren biri olarak icra ettiğiniz
mesleğin doğru anlaşıldığını ve
olması gerektiği şekilde saygın
bir yerde olduğunu düşünüyor
musunuz?
Yeri geldiğinde, Mustafa Kemal
Atatürk’ün dahî bu ülkede
ne derece anlaşıla bildiği
mâlumken, bizler için mevcut
olandan fazla birşey beklemek
avanaklıktan öte bir şey olamaz!
Asker, Gazeteci, Doktor, Çiftçi,
Madenci veya çöpçü vb. vb.
Kime giderseniz gidin,
alacağınız cevap aynı olacaktır,
ANLAŞILAMADIK!
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BARBIE
Drag karakterini neylerden ve
kimlerden esinlenip yarattın.
Karakterin adının anlamı ne?
Oyunculuk kurslarına gittiğim
bir dönemdi. Aykırı ruhum
sahnede olmanın peşindeyken
o dönem Love’ın kardeş
kulübü olarak bilinen Neo’nun
müşterisiydim. Hepimizin bildiği
en şaşalı gece kulüplerinin
işletmeciliğini yapan ve

eğlencesinden sorumlu Kayhan
ve Mustafa bey o mekanın
işletmecisiydi. Onların beni
sahneye itmesiyle birlikte, bir
baktım orada tipleme yapmaya
başlamışım sonrasında Love’ın
8.yıl kutlamasında bir sarı
peruk ve bir kostümle kapıda
welcome yapıyorum. Be club’un
işletmecisi Barış Yıldız’ın
dikkatini çekiyorum.
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Rahmetli Faciya Von Tiss ise
oranın eğlence müdürüydü. Yeni
bi oluşum içinde olduklarını ve
benimle çalışmak istediklerini
söylediler, büyük bi hevesle
kabul ettim. İş sahne adımın
konmasına gelince, Faciya
her zamanki o inatçı tavrıyla
“ben ona bulucam ayol siz
karışmayın” dedi, “aa kız beyaz
tenli renkli gözlü, pek de bir

kibarsın Barbie bebek gibisin
ayol” nidasıyla bana bu ismi
verdi.
Kaç senedir sahneye
çıkıyorsun? Nerelerde çalıştın?
2005 senesinde Neo ve Love’da
amatör olarak başladım.
Ardından dönemin efsane
kulüplerinden Be Club ve
Barbahçe’de uzun dönem

çalıştım. Daha sonrasında
-sanırım çok yorulmuş olmalıyım
ki- kişisel nedenlerden sürekli
bir mekanda çıkmak yerine
freelance çalışmayı tercih ettim.
İstanbul’da bir çok mekanda ve
ardından Bursa, İzmir, Antalya ve
Kıbrıs’ta bir çok gece kulübü ve
otelde ekstralara gittim.
Drag queen olmak dışında bir
mesleğin, uzmanlaştığın bir iş
alanı var mı?
Aslında üniversite olarak
bankacılık mezunuyum. Bir
dönem de moda tasarımı
okudum. Hem sürekli aynı şeyi
yapmak beni çok sıktığı için hem
de biraz tembel ve değişken
olduğumdan, bir alanda
uzmanlaştım denemez. Bir çok
iş yaptım. Bunların arasında
çağrı merkezinde müşteri
temsilciğinden müzik yapım
şirketinde basın-halkla ilişkiler
görevine veya estetik kliniğinde
hasta karşılamaya kadar geniş
ve alakasız bir yelpaze var. Şu
anda da bir çocuk tiyatrosunda
oyunculuk yapıyorum.

Draq queen olmanın sence
en zevkli, seni en mutlu eden
tarafları neler?
Kendimi severim hatta biraz
narsistimdir -ki bence drag
queen olmak da ciddi bir
görsel şölen olduğundanişimi yaparken sürekli
duyduğum iltifatlar (zaten pek
de düşük olmayan) egomu
yükselttiğinden, işin bu yönü
beni çok mutlu ediyor ve ne
olursa olsun sahnede olmanın
insanları eğlendirmenin çok
keyifli olduğunu düşünüyorum.
Yaptığın işin zorlukları neler?
İşin hazırlık süreci birazcık
zahmetli ve uzun sürüyor.
Gündelik yaşamımdaki
halim göz önüne alındığında
bambaşka bi show karakterine
dönüşmek pek de kolay
olmuyor. Bazen de çalıştığımız
mekanlarda bazen sınırını aşan
tacizler can sıkıcı olabiliyor.
Drag Queen ve Trans bireyler
sıklıkla birbirine karıştırılıyor.
Bu durumdan rahatsız mısın?
Draq Queenlerin özellikle
eğlence dünyasında, translar

adına da “görünür” olduğunu
düşünüyor musun?
Androjen bir drag karakter
değilim. Daha feminen ve
trans bir görsel sunuyorum. Bu
yüzden trans zannedilmek beni
rahatsız etmiyor aksine işimi
iyi yaptığımı düşünüyorum o
durumda. Hem sosyal çevremde
hem de bu sektörde çok başarılı
trans arkadaşlarım var.
Transların sadece seks işçisi
olarak görülüp bu işi yapmaya
mecbur edildiği ülkemizde
eğlence sektöründe drag queen
olarak yer almaları onların
başka işler de yapabilen başarılı
bireyler olduğunu topluma
göstermek adına iyi bir örnektir.
Düzenli olarak bir yerde sahne
almamana rağmen hem sinema
filmi hem de önemli video
klip olan Athena’nın Ses Etme
yapımında yer aldın. Aslında
gece hayatında yakın zamanda
çok görünür olmamana rağmen
bu başarını neye bağlıyorsun?
Sürekli bi yerde sahne almamak,
ortalarda olmamak benim
seçimim ve yaşam tarzımla

alakalı. Oyunu kurallarına
göre oynamayı sevmiyorum,
kaldı ki zaten bu işin bence ne
bir kuralı ne bir patronu var.
Zannediyorum ki, geçmişte
yaptığım az ama öz işlerde
insanların aklında iyi bir
izlenimim var, bu yüzden
hala önemli güzel projeler
olduğunda beni arıyorlar. Bu
iş sadece çok iyi dans etmek,
muhteşem makyaj yapmak,
harika kostümler ve showlar
hazırlamak değil, karakteriniz
iş ahlakınız ve insanlarla
iletişiminizin gücü de çok
önemli.
Ben galba çoğu zaman buradan
kazanıyorum. Ha elbette bu
saydıklarım işin gereği ve çok
önemli şeyler, bunların hepsini
muhteşem yapan çok başarılı
arkadaşlarımız var fakat ben hiç
bir zaman çok iddialı olmadım
zaten rahmetli Facia bana
yeterince iddialı bir isim verdi.
O bana yetti, hatta belki de hala
sermayeden yiyorumdur.
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LOU
LOU
ERCAN TOPÇI
Drag karakterini neylerden ve
kimlerden esinlenip yarattın?
Drag ismimi çocuklu yaşlarda
hayran olduğum bir çizgi
karakterden esinlenerek seçtim.
Adı LITTLE LULU idi. Onun
özgür ruhu, çılgınlıkları, zekası,
maceraları çocukken beni çok
etkilemişti ve Lulu’yu zaman
geçse de hiç unutmamıştım
ve bir gün bu işi meslek olarak

kabul edip başlamaya karar
verdiğimde hayran olduğum
Lulu isminin tam bu işe uygun
olduğunu düşünerek adım
Lulu dedim. Özgür, macera
dolu, çılgın yani hem içimdeki
çocuğu yaşatmış olacak hem de
hayallerimi gerçekleştirecektim.
İyiki de Lulu koymuşum çok
ilgi gördü ve insanların aklında
kalabilen bir isim oldu. Zamanla
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modernize ederek ufak bir
değişiklik yapıp adımı LOU LOU
olarak değiştirdim ve tam bir
sahne ismi yaratmış oldum. Şu
an yaşım 38 ve 16 yaşımdan
beri de LOU LOU olarak
tanınıyorum ve bu beni çok
mutlu ediyor.
Kaç senedir sahneye
çıkıyorsun? Nerelerde çalıştın?

İlk 4 senesi amatör sonraki
birkaç sene profesyonelliğe
geçiş ve sonraki dönem
tamamen profesyonel yani
tam tamına 22 senedir bu
işi yapıyorum 16 yaşımda
başladım. Çalışmadığım yer
kalmadı desem doğru olur
ama isim vermem gerekirse
Reina’sından tutun Bodrum
Catamaran Antalya’ya Adem

& Eve, Kıbrıs Cratos Otel, Love
Dance Point ve bir çok mekan
otel ve organizasyonda çalıştım.
Son 6 yıldır çalıştığım yuvam
XLarge’tayım.
Drag queen olmak dışında bir
mesleğin, uzmanlaştığın bir iş
alanı var mı?
Benim 16 yaşımdan beri tek
mesleğim oldu, o da drag queen
show dance ve sahne. Bir gün
bu mesleği bıraktığımda başka
bir meslek seçimi yapabilirim
çünkü bu meslek hem vakit hem
özveri hem de gerçekten çok
emek istiyor.
Draq queen olmanın sence
en zevkli, seni en mutlu eden
tarafları ve zorlukları neler?
İşi bilene hiç bir iş zor değildir
ama sahne arkası gerçekten
zordur. Birileri peruk takıp
sahnede 2 sallanıp aşağıya
indiğimizi zannedebilir fakat
bilinmeyen o kadar çok şey
var ki… Uykusuz kaldığım
günlerinden tutun, yağ pas

içinde kaldığımı bile bilirim
çünkü bir show veya kostüm
hazırlamak gerçekten çok
zor. Yeri geldiğinde bir
marangozhanede yeri geldiğinde
Karaköy’de bir demircide
yeri geldiğinde saatlerce
Kapalıçarsı’da zamanınız
geçebiliyor.
Sonuca ulaştığınızda çıkan işten
dolayı bu yorgunluk yerini tatlı
bir mutluluğa bırakıyor. Sadece
işinizi hırs ile değil aşk ile yapın
işte o zaman hiç bir işin hiç bir
zorluğu olmaz.
Drag Queen ve Trans bireyler
sıklıkla birbirine karıştırılıyor.
Bu durumdan rahatsız mısın?
Draq Queenlerin özellikle
eğlence dünyasında, translar
adına da “görünür” olduğunu
düşünüyor musun?
Hiç bir trans birey ile anılmak
beni asla ve asla rahatsız
etmiyor. Yaptığımız iş zaten
çok aykırı bir iş ve eminim bir
çok insanın tabusunu yıkıyoruz.

Aslında biz dragqueenler
transfobiyi ve hatta homofobiyi
yenmede birer kapıyız ve
bir çok insanın önyargısını
yıktık. Malum ülkemizin bu
konu hakındaki düşünceleri
ve önyargısı ortada. Bu işe
ilk başladığımda çok tepki
görüyordum çünkü çok azdı
sayımız ama şu an birçok
drag queen arkadasım birçok
mekanda çalısıyor, çok yol aldık.
Eminim ki birçok insan artık
sayemizde LGBT üyelerine çok
farklı gözle bakıyor. Özetle; hiç
bir sekilde rahatsız değilim hatta
onların ruhunu bi kaç saatliğine
de olsa yaşamak beni çok mutlu
ediyor.
Drag Queenler aslında kadın
karakterine yakın olsa da,
kendini de tanımlandığın gibi
“androjen” olduğunu düşünüyor
musun? Neden?
Drag queen denince akla “kadın
kılığına girmiş kişiler” geliyor
fakat ben buna çok karşıyım.

Kendimden örnek vererek
bahsetmek istiyorum; mesela
ben yeri geldiğinde palyaço yeri
geldiğinde kadın yeri geldiğinde
bir robot yeri geldiğinde
bir kral yeri geldiğinde bir
tavuskuşu oluyorum. Yani
demek istediğim sahne ve
kostüm neyi gerektiriyorsa onun
kılığına bürünüyorum. Başkaları
kendilerine bir sınır koyabilir
beni ilgilendirmez ama ben asla
bir kıstas içerisinde kalamam,
bu beni bitirir.
Bana adını veren “Little Lulu”
karakteri özgür, sınırsız
ve maceracıydı, işte o
yüzden androjen olduğumu
düşünüyorum. Yeri geldiğinde
kadın yeri geldiğinde erkek
yeri geldiğinde de hersey
olabilmektir androjenlik
ve rahatça yaptığım işlere
güvenerek kendime güvenerek
“androjenim” diyorum.
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MARTHA
Drag karakterini neylerden ve
kimlerden esinlenip yarattın.
Karakterin adının anlamı ne?
Martha sahne dışında, normal
hayatta da kullandığım adımdır,
dragprincess’ı ıse ünvan
olarak kullanıyorum. İlham
kaynağım aslında yok, öyle
çok araştırmam bu gece ne
giysem ne karaktere bürünsem
diye. Beğenip aldığım kostüm,

peruk ile tamamen doğaçlama
gelişiyor ve o karakterime göre
şekilleniyor ruhum, showlarımda
bile. Arada yardım ve fikir
aldığım dostlarım var tabii.
İkonum Lady Gaga diyebilirim.
Show yaparken şarkı söyleyip
onun gibi orgazm olmak
ihtiyacım olan tek şey. Lady
Gaga ile ortak noktamız bana
göre drag queen formatını
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kendisine, şarkılarına
özdeşleştirip şov halinde
sunması ve çılgınlığıdır. Yani
benim yıllardır yapmam gereken
hayalim, asıl hedefim odur.
Kaç senedir sahneye
çıkıyorsun? Nerelerde çalıştın?
Toplam 5 senedir sahnedeyim.
Sırasıyla XLarge, Penthouse (the
other side), Murphy’s Bodrum,

Neo ıstanbul, IQ, Superfabric,
Cahide, Cahide Aşk Gemisi ve
en son Olimpia oldu. Bunun
haricinde Reina, Rixos, Golden
Tulip Kıbrıs ve Türkiye’nin bir
çok şehrinde sahne aldım,
şimdi yeni açılacak bir mekanın
provalarındayım.
Drag queen olmak dışında bir
mesleğin, uzmanlaştığın bir iş

kaldırma görevini ciddi anlamda
yerine getirmiş oluyoruz.
Trans ve drag queen tamamen
birbirinden farklı seyler. Biri
meslek biri cinsel yönelim.
Tabii ki rahatsız oluyorum bu
benzetmeden ama Türkiye’de
bizim bilinir bir sektörümüzün
olmamasından ve bu durumda
ınsanların bilinçsizliğinden
kaynaklanıyor bu durum. Zaten
böyle olmasaydı ben projelerimi
bugüne kadar bekletmez şimdi
herhalde 5. albümümü 20.
şahane sarkı, show, dans ve
görsellik bazında klipler yapmış
olurdum.

alanı var mı?
No limit desem? Sırayla
saymam gerekiyorsa alaylı
iyi bir yorumcuyum, şimdilik
uzman olmasam da profesyonel
anlamda dans, stand up, mc,
fotomodel, oyunculuk yaptım.
Draq queen olmanın sence
en zevkli, seni en mutlu eden
tarafları neler?
En zevkli taraf kesinlikle
backstage. Ekip kalabalıksa
makyajlarımızı yaparken sürekli
kaynatırız, güler eğleniriz. Hep
birlikte showumuzu en iyi
şekilde yapıp, görselliğimizle
insanları cezbedip, alkış kıyamet
kopartıp ve hep beraber nefes
nefese güler yüzle kulise geçip
birbirimizi kutlamak en mutlu
olduğum anlardır diyebilirim.
Ayrıca ben işimde disiplin olayını
sert bulmuyor aksine çok daha
faydalı olduğunu düşünüyorum
başarılı olmak için şart.
Yaptığın işin zorlukları neler?
Genel zorluklarımız çok

fazla. Şöyle düşünün, ünlü
bir popçumuz dansçılarıyla
görselliğiyle bir konser verecek
ama onun saçını başını,
kostümlerini, makyajını, terini
silecek, ıvırını zıvırını hep
yapabilecek bir çalışanları vardır
etraflarında ve gururla şu an
“benim konser konuşuluyor”
der ve haklıdır çarşaf çarşaf
gazetelerdedir. Bütün bunları
bir arada hem de yardım alarak
yapan en çok görünür olur. İşte
biz drag queenlerin farkı burada
ortaya çıkıyor. Çünkü bizler kimi
zaman tek başımıza gecede en
az 3 kostüm giyiyoruz ve onun
haricinde makyajımızı, saçımızı,
kostümümüzü her şeyi biz
çıkartıyoruz.
Muhteşem seyler yapıyoruz ama
belli bir kesim haricinde görünür
değiliz. Bizim çarşaf çarşaf
haberlerimiz yok. İşimiz zor ama
o ruha ve yeteneğe sahipsen ve
Türkiye gibi bir ülkede görünür
değilsen aslında harcanıyorsan
buna bile bile katlanıyorsan 5

gömlek üsttesindir.
Drag Queen ve Trans bireyler
sıklıkla birbirine karıştırılıyor.
Bu durumdan rahatsız mısın?
Draq Queenlerin özellikle
eğlence dünyasında, translar
adına da “görünür” olduğunu
düşünüyor musun?
Öncelikle şunu belirtmek
istiyorum: Athena’nın klibi
“Ses etme” muhteşemdi.
Drag queenlerimiz gayet
başarılıydılar. Aslında hikaye
senaryo çok iyiydi. Klibi ilk
izlediğimde, tamam ne güzel
arkadaşlarım drag queenlerin
kulübe çalışmaya gitmeden
önceki naturel hallerinden sonra
neye dönüşeceğini gösterdi.
Drag queen bir cinsel kimlik
degil sektördür, trans olmak ise
bir cinsel yonelimdir. Biz sadece
translar adına değil bence tüm
LGBTI için görünür oluyoruz.
Ayrıca mesleğimiz gereği
çalıştığımız yerlerde insanlarla
daha içli dışlı olduğumuz için
kafalarındaki soru işaretlerini

Mesleğinde ileriye ait
hedeflerin nedir? Nerelere
gelmek istiyorsun? Sahneyle
ilgili ne planların var?
Bu camiada bu işe başladıktan
sonra beni tanıyan queen’lerimiz
Burlesque filmindeki “Ali Rose
(Christina Aguilera)” karakteriyle
özdeşleştirirler aslında, zaman
geçtikçe ben de öyle olduğunu
farkediyor ve gülümsüyorum
kendi kendime. Drag queen
olma hikayem kısaca, Ali rose
karakterimiz gibi doğuda kırsal
bir yerden uzaklaşıp İstanbul
yollarına kendimi atıp ve
günümüze kadar uzuyor.
Hem show yapıp hem
de kendi sesimle sarki
söylemeye başladım -ki bu
konseptimde haklı olduğumu
insanların şaşkın bakışları,
övgüleri kalbimin sesinin
boşa olmadığını ve daha
ileri taşımam gerektiğinin
artık zamanı geldigini bana
açıkça hatırlattı. Şimdi ıse
İzmir’e muhteşem bir kadroyla
gidiyoruz. Kaliteli bir mekanda
uzun vadede çalışacağız
inşallah ve tabii ki su andaki
şarkı, show, stand up konseptimi
devam ettirerek ve şarkıma
muhteşem bir klip çekerek
sadece LGBTİ dunyasında değil
herkesin dikkatini cekeceğine
inandığım bir projem var.
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SEYHAN ARMAN

MATMAZEL
COCO
Drag karakterini neylerden ve
kimlerden esinlenip yarattın.
Karakterin adının anlamı ne?
Matmazel Coco’nun yaratım
süreci biraz hızlı oldu fakat
cebimde bir takım hazırlıklar
vardı. Daha önceden yaptığım
“Basena” isimli oryantal
karakterimin kalçalarını transfer
ettim. Lady Bunny’nin saçlarını
çok sevdiğim için ona benzer
bir saç düşündüm ve kocaman
göğüsleri olsun istedim. Sonuç
olarak ilk çizdiğim karaktere

çok yakın bir fizik çıktı ortaya.
Adımın özel bir anlamı yok
aslında. Madam Margot isimli
bir proje esnasında çıkardığımız
için matmazel olmasını
düşündük. Ve sanırım Jeyan
Büyükburç “Coco” olsun dedi ve
öyle çıktı Matmazel Coco ismi.
Fizik ve ismin dışında Coco’nun
karakteri biraz benden biraz
da daha önce interaktif show
yaptığım dönemde kullandığım
drag karakterlerinden çıktı.
Daha sonra belirli özellikler de
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ekleyerek şimdi ki halini aldı.
Kaç senedir sahneye
çıkıyorsun? Nerelerde çalıştın?
15 yaşımdan beri
sahnelerdeyim. 16 yaşımda
palyaçoluk, 17 yaşımda tıpatıp
show yapmaya başladım. O
zamanlar adımıza drag queen
demiyorduk ama 17 yaşımda
drag queen performans
yapmaya başladım. 21 yaşımda
da drag queen dediğimizde
aklımıza gelen fotoğraftaki gibi

30 cm ayakkabılar çok abartılı
saç ve makyajlara başladım.
Nerelerde çalıştın sorusunun
cevabı aslında “her yerde”
olabilir galiba :)
Gerçi 17 yaşımdan beri
düşük prodüksiyonlarda
pek çalışmadım. Hatta hiç
çalışmadım. Sadece yardım
geceleri vs olduğunda
küçük mekanlarda ve
prodüksiyonlarda çalıştım.
Onun dışında Cahide’den
Xlarge’a, Çırağan Sarayı’ndan

Esma Sultan Yalısı’na kadar
çok özel mekanlarda çalıştım.
Binbir Direk Sarnıcı’nda Valide
Sultan da oldum, Şişli Belediyesi
Hıdırellez şenliğinde Roman
çiçekçi de. Bir gün bir yalıda
nikah kıyarken bir başka gün
teknede pavyonun tuvaletçi
kadını da oldum. Şu anda Kıbrıs
Merit Royal otelde Maxim Royal
isimli mekanda çalışıyorum. Ve
tabii tüm ülkede ekstralarda.
Mekanlardan ziyade aslında
birlikte çalıştığım event
firmaları çok iyi. Marche Event
Management, Aisha Weddings
and Events, Click Celebration
ve Doğum Günü Mafyası gibi
firmalar sağ olsun kılıktan kılığa
sokuyorlar beni :)
Drag queen olmak dışında bir
mesleğin, uzmanlaştığın bir iş
alanı var mı?
Ben kendimi oyuncu diye
tanımlıyorum. Zaten Drag Queen
denildiği zaman akla ilk dansçı
geliyor ama ben dansçı değilim.
Matmazel Coco da benim için
bir oyun karakteri. Tiyatroda
ya da sinemada oynadığım
bir karakter de öyle. Hayat bir
sahne lafı benim için geçerli
galiba.
Draq queen olmanın sence
en zevkli, seni en mutlu eden
tarafları neler?

Sahnede olmak hayatımın en
büyük zevki galiba. Drag Queen
performanslar da buna dahil.
Gerçi şu anda sadece Matmazel
Coco’yu oynuyorum; artık
Tıpatıp show falan yapmıyorum.
Bazen çiçekçi, nikah memuru,
eski İstanbul hanımefendisi
gibi karakterleri de oynuyorum
ama onları Seyhan değil Coco
oynuyor. Matmazel Coco benim
için sınırsız bir dünya. Bazen
videolarıma baktığımda ya da
o akşam sahnede olan bir şeyi
hatırladığımda çok gülüyorum.
Coco tamamen doğaçlama
performans yaptığı için bazen
Seyhan’ı bile çok şaşırtıyor.
Zaten ben eğlendiğim için
seyirci de eğleniyor. Ya da
tam tersi; seyirci eğlendiği için
ben de eğleniyorum. Kısacası
sahnede olmak, beğenilmek,
alkışlanmak ve en çok seyirciyi
şaşırttığım anlar çok hoşuma
gidiyor. Mesela Akbank’ın bir
eventinde sahneye çıkacaksam
Akbank ile ilgili bulabildiğim her
bilgiyi cebime atıyorum. Firma/
şirket müdürüne sorduğum
bir soruyu bilemediğinde
ve ben ona bilgi verdiğimde
çok şaşırıyorlar. Çünkü beni
komedyen olarak kodluyorlar ve
markaları ile ilgili o kadar bilgiyi
biliyor olmama şaşırıyorlar.
Hatta o zaman daha da ciddiye

alıyor ve aslında “soytarı” değil
oyuncu olduğumu rol yaptığımı
anlıyorlar.
Yaptığın işin zorlukları neler?
Kesinlikle işi bilmeyen insanlarla
çalışmak. Çok fazla ekstra
yapıyorum ve çoğu zaman
seyirciyi ilk defa görüyorum.
İnteraktif ve doğaçlama
performans yaptığım için
seyircilerin ve eventin içeriğine
ihtiyacım oluyor. Ve fakat işi
aldıktan sonra örneğin doğum
günü kimin? Kaç yaşında?
Cinsiyeti nedir? Geceye kimler
katılacak? Nereden tanışıyorlar?
vb sorular soruyorum ve bunu
önemsiz sanıyorlar. Yada
sound check yaptığımda,
şarkılarımı veriyorum diyelim
adam tüm şarkılarımı üst üste
çalıyor. Sunucu olduğumu
bildiği ve defalarca anlattığım
halde :) Genel olarak sahne ile
ilgili istediğim şeyleri kapris
zannediyorlar. Gerçi gün
sonunda anlıyorlar ama başta
zor oluyor. En saçması da
event sahibinin iş öncesi bana
yapacağım esprileri söylemeye
çalışması :))))

adına da “görünür” olduğunu
düşünüyor musun?
Transseksüelliğin fiziksel bir
durum zannedilmesinden
kaynaklanıyor aslında. Drag
Queenler abartılı kadın
karakterleri canlandıran
performans sanatçıları
aslında. Yani cinsel yönelim
yada cinsiyet kimliği ile alakalı
bir durum yok. Dünyaya
baktığımızda biyolojik
heteroseksüel kadın ve
erkekler de drag performanslar
gerçekleştiriyorlar. Biz her şeyi
olduğu gibi drag queenleri de
yanlış algılıyoruz. Diğer soruya
gelince kesinlikle hayır. Draglar
translar adına görünür falan
değiller. Eşcinseller adına
görünür olabilirler ama translar
için değil.
Bir trans kadının bir “drag
queen” olarak sahne almasının
zorluklarını yaşadın mı?
Yaşadıysan bu zorluklar nelerdi?
Evet yaşadım. Genel trans kadın
imajı “seks bağımlısı” ,”ayarsız”
, “problemli” olduğu için beni
tanımayan insanlar hep bu
önyargı ile gelebiliyor bana.
O kişilerle çalışmışsak eğer
zaten o önyargıları kalmıyor
ama çalışmayanlar da oluyor
tabii. Daha doğrusu Matmazel
Coco’dan önce çalışmama
ihtimalleri vardı çünkü “Drag
Queen” olarak iyi yada kötü
başka alternatifleri vardı. Fakat
Matmazel Coco’ya ihtiyaçları
varsa; yani bir mc, sunucu,
komedyen veya lokomotif
olacak bir kabare karakteriyse
aradıkları maalesef başka
alternatifleri yok. Bu sebeple
artık Seyhan’la değil Coco ile
ilgileniyorlar daha çok. Tabii
aynı işi yaptığım arkadaşlarımın
fobilerine değinmiyorum çünkü
artık eskide kaldı.

Drag Queen ve Trans bireyler
sıklıkla birbirine karıştırılıyor.
Bu durumdan rahatsız mısın?
Draq Queenlerin özellikle
eğlence dünyasında, translar
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NEGRITA
METİN
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Drag karakterini neylerden ve
kimlerden esinlenip yarattın?
Drag karakterimi aslında tam
da eğlenmek amaçlı, şimdilerde
olmayan, herkesin giremediği
özel bir club olan Club 14’te
1993 senesinde 2 kişi olarak
başlattık. İsmim ise olması
gereken bir isim oldu.
Kaç senedir sahneye
çıkıyorsun? Nerelerde çalıştın?
23 senedir sahne alıyorum.
Ceylan Çaplı’nın işlettiği Clup
14, 2019 clup, kurucularından
olduğum Tıpatıp Şov, Birebir
Şov, Seda Sayan, Gülben Ergen,
Aydın gibi sabah programları.
Şahane Cumartesi, Erkan Yolaç
Show, Bodrum ve Uludağ Grand
Yazıcı, Club Voyage, 2003’te
Cahide’de çalıştım ve 2005’te
yine Cahide’de ilk kabare show
grubunu oluşturdum. Sibel Can,
Ebru Gündeş, Ajda Pekkan ve
Cenk Eren gibi isimlerle BireBir
Şov olarak sahne aldım.

Drag queen olmak dışında bir
mesleğin, uzmanlaştığın bir iş
alanı var mı?
Drag queen olmak haricinde
animatörlük yapıyorum ve
tiyatro eğitimim var
Draq queen olmanın sence
en zevkli, seni en mutlu eden
tarafları ve zorlukları neler?
Drag olmanın en zevkli yanı
sahnede olmak tabii. İlgi
görmek de önemli -ki bunu ben
ılk olmanın avantajından dolayı
çok yaşadım. Şimdikiler o kadar
şanslı değil. Artık her yerde her
kulüpte varlar.
Yaptığım işin bir zorluğu yok
ancak Huysuz Vjirjin’den aldığım
nasihat hep aklımdaydı. O da
şu ki; sahnede oldugum kişiliği
sahne dışına taşımayınca iş çok
zevkli oluyor. Çalıştığın yerde
gördüğü ilgiyi, güzel sözleri
dışarıda da bekleyenler yanılıyor.
Her şey orda kalınca hem saygı
duyulur hem de hoş karşılanır.

Drag Queen ve Trans bireyler
sıklıkla birbirine karıştırılıyor.
Bu durumdan rahatsız mısın?
Draq Queenlerin özellikle
eğlence dünyasında, translar
adına da “görünür” olduğunu
düşünüyor musun?
Evet genelde karıştırılır. Aslında
biz oyuncuyuz sadece saatlerce
o kılıkta oluyoruz ama maalesef
Türkiye’de her kadın kılığına
gireni aynı kefeye koyarlar, bunu
yenmek imkansız. Bir de tabii
drag olarak başlayıp trans olan
arkadaşlar da var. Bu, işin bana
göre en tehlikeli yanlarından biri.
Yani sahneyle normal hayat çok
farklı, aldanmamak lazım. Bu bir
iştir.
Bunca yıldır bu mesleğe
emek veren birisiniz. İlk
başladığınız 93 yılından bugüne
hem müşteri hem işletmeci
seviyesinde ne gibi olumlu/
olumsuz değişiklikler oldu?
Evet tabii ilk olmayı, ilginç
olmayı ve çok popülerliği
şimdilerde yapanlar

yaşayamıyor. Ben ve arkadaşım,
yıllarca çok özel yerlerde özel
şovlarda bulunduk. Amerika,
Almanya’ya gittik. Şu an hala
görüyorum ki bu alanda yenilik
yok ve bu işi yapan çok. Bu da
işletme, patron ve kulüplere
de yansıyor. “Sen olmazsan bu
olur” muhabbeti var. Ben her
ne kadar da bu işin eğitimini
aldım desem de fark etmiyor.
Bu işi Türkiye’de sahnelerde,
kulüplerde başlatan biri olarak
mutlu oluyorum ve bir çok
arkadaşıma da iş imkanı verdim,
halen çalışıyorlar. Tek sıkıntım,
herkesin bu işi yapamayacağını
anlaması. Ama maalesef kadın
kılığına girmenin cazibesi işi
biraz trans anlayışına götürüyor.
Bizler bu olaya sanat olarak
baktık, tabii hala konuya böyle
bakan arkadaşlarım da var. Bu
zor ve zevkli bir iştir.

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Kasım 2016 | S67

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Kasım 2016 | S68

T
FACİYA
VON TİSS

ürkiye’nin Drag
Queenleri’ni konu
edindiğimiz bu
özel sayımızda
artık aramızda
olmasa da onu
anmadan geçmek mümkün
değil.

ANISINA...

Türkiye’nin yetiştirdiği ve LGBTİ
dünyasının da yakından tanıdığı,
gece kulüplerinin en önemli
sahne karakterlerinden biri olan
Faciya Von Tiss’e hayat veren
Umut Sürel 23 Temmuz 2013
tarihinde hayatını kaybetmişti.
Bu sayımızda sizlere tanıttığımız
tüm drag queenlerin de hayatına
dokunmuş bir isim olan Umut
Sürel, Gezi olayları sırasında
soluduğu biber gazları sebebiyle
daha kötü hale gelen Tüberküloz
hastalığı yüzünden yaşamını
yitirmişti.
Umut Sürel, Sugar Cafe’de
çalışmış, ayrıca Cahide, Love ve
Rehab gibi gece kulüplerinde
Amy Winehouse, Poison Ivy,
Gambler Queen, Turkey Head,
Peacock Diva, Marie Antoinette,
Corpse Bride kostümleri ve
Light Diva serisi ile yer almış,
İstanbul gece hayatının en renkli
isimlerindendi.
Tüm sahne kıyafetlerini kendi
tasarlayan, kendi hazırlayan,
makyaj konusunda uzmanlaşan,
ayrıca birçok modern dans
projesinde yer alan ve bu
projeleri sahneye koyan, modern
dans mezunu bir yetenek olan
Sürel, 23 Temmuz 2013’te
hayata veda ettiğinde 33
yaşındaydı.
Umut Sürel ve Faciya Von Tiss
hiç unutulmayacak…
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TARİHTEN GÜNÜMÜZE DÜNYA ÜZERİNDEKİ EN

AHLAKSIZ(!)
HEYKELLER
Son zamanlarda her şeyle olduğu gibi heykellerle de sorun yaşıyoruz. Eteği kısa diye kaldırılan
heykel de var, sanat eseri kendilerini rahatsız ettiği için sergiyi basan gruplar da… Sanat belki hep
böyle tartışmalıydı, ama geçmişte çok daha hoşgörüyle tartışılmış olabilir mi? Kocaman bir penis
heykelini yaşadığınız şehre dikmek isteseniz, sizce bugünlerde neler olur? En azından Türkiye’de
hoş karşılanmayacağını tahmin edebiliriz, değil mi? O halde, biraz tarihe dönüp “ahlaksız” sanat
eserlerini inceleyelim, ne dersiniz?

HAZIRLAYAN: YEŞER SARIYILDIZ

yeser.sariyildiz@gzone.com.tr | twitter.com/androverdose | instagram.com/yesersariyildiz
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POMPEII: PENİS ŞEKLİNDE
YÖN TABELALARI
Pompeii’ye gitmeseniz bile, Eski Roma’yı anlatan herhangi bir filmde karşınıza çıktığına eminiz. Pompeii, dönemin en
gelişmiş şehirlerinden biriydi. Sahil kenti olduğu için çok fazla gemi ticaret için limana uğruyordu. Tabii, Pompei sadece
ticaret konusunda değil, zevk ve fuhuş konusunda da oldukça gelişmişti. Şehirde çok fazla genelev bulunuyordu ve şehre
gelip dil bilmeyen gemiciler için kolaylık sağlanmıştı. Bu nedenle, genelevleri göstermek için penis şeklinde yön göstericiler
vardı.
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SAN PEDRO DE CERVATOS
KİLİSESİ: DUVAR SÜSLEMELERİ
1895’te yapılan ve İspanya’nın kuzeyinde bulunan San Pedro Cervatos Kilise’sinin heykellerle yapılan duvar süslemeleri,
uzaktan bakınca insane pek de garip gelmiyor. Yakına gittiğinizdeyse, kendilerine oral seks yapan minik insanlar
görüyorsunuz. Görünüşe göre, bu konudaki ilk şehir efsanesi Marilyn Manson’un 2 kaburga kemiğini aldırması değilmiş,
çünkü bu kilise 12. yüzyılda inşa edilmiş. O zamanlar yoga çok mu gelişmişti ve insanlar inanılmaz esnek miydi, yoksa
Yahudi ve Müslüman mimarların kötü bir şakası mıydı, tam olarak bilinmiyor.
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BOSC DE CAN GİNEBRADA:
HEYKELLERLE DOLU BİR PARK
Yine İspanya’dayız, Barcelona’nın 2 saat kadar kuzeyinde. Dışarıdan klasik bir koru gibi görünen Bosc de Can Ginebrada, içeri
girdiğinizde sizi farklı boylardaki penislerle karşılayıp şoka uğratıyor. Aynı zamanda bir psikanalizci olan Katalan heykeltraş
Xicu Cabanyes, 1970 yılından beri parkın içine 100den fazla eser yerleştirip parkı bir bakıma sergisi haline getirmiş. Seks
ve ölüm temaları üzerinde duran sanatçı, bu durumu “İnsanların sanatın içinde özgürce dolaşabildiği bir yer yaratmak
istedim. Tabi aynı zamanda Fransuacıları da sinirlendirmekti amacım. Çünkü hepimiz biliyoruz ki İspanyol İç Savaşı kocaman
betondan bir vajina yapma sevdası yüzünden çıktı.” şeklinde açıklıyor.
Parkta sevişen masalar bile var! Onlara ne diyor diye soracak olursanız, hemen kendi ağzından aktaralım: “Biz insanlar
masaların etrafında ya da üstünde çok ateşli zamanlar geçiriyoruz, bu yüzden masalar da motive oluyor.”
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SPLIT : HAREKET ÇEKEN ÇEŞME
Dalmaçya kıyılarının en güzel şehirlerinden biri olan ve Hırvatistan sınırları içinde bulunan Split’ten bahsediyoruz. Split’in
en işlek caddelerinden birinde, duvarın tepe noktasında nah işareti yapan bir el bulunuyor ve parmağın ucundan aşağıdaki
fincana su fışkırıyor. Hatta bazen aşağıdaki fincanın içi ışıklandırılıyor ve daha da dikkat çekici bir görüntü oluşuyor.
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STOIVADEİON: GÖĞE
UZANAN PENİSLER
Mitolojinin ana vatanı Yunanistan’da Delos Adası’na gidiyoruz. Stoivadeion bir Dionysus tapınağıymış ve bu tapınak Antik
Yunan’ın Klein’ı gibiymiş. Korumanın sembolü olan erekte penisler, o zamanın ünlü clublarından birini süslemekteymiş.
Burada çılgın partilerin döndüğü ve şarap içip bazı ritüellerin gerçekleştirildiği söyleniyor.
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KHAJURAHO TAPINAĞI: ADETA BİR
KAMASUTRA DERSİ
950 ve 1050 yılları arasında yapılan Khajuraho, antik bir Hindistan tapınak şehri. Toplamda 85 tapınak yapılmış, ancak bugün
20 tanesi bulunuyor. Unesco Dünya Mirasları listesine giren bu tapınakta, grup seksin birçok örneğini gösteren heykeller
görebiliyorsunuz. Tüm heykeller seksle ilgili olmasa da, Chandella hanedanı tarafından yaptırılan bu heykellerin açıklaması
şöyle: Erkek ve kadın birbiri olmadan var olamaz ve her şeyi bu iki cins arasındaki harmoniye bağlıdır.
Bu nedenle, seks içerikli çok fazla heykel olduğu düşünülüyor. Grup seks, hatta hayvanların bile yer aldığı heykeller mevcut.

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Kasım 2016 | S77

YÖKŞ

HERKES AYNI ŞEYİ YAŞAR
FAKAT HERKES FARKLI ANLATIR. BİZ
İYİ ANLATMANIN PEŞİNDEYİZ...
2011 yılında kurulan, Erdem Topsakal (vokal/gitar), Ayhan Akbaş (elektrik gitar), Ramazan Kırdım
(bas gitar), Çağrı Özer (klavye) ve Boğaç Soydemir (davul)’den oluşan alternatif rock grubu YÖKŞ
(Yok Öyle Kararlı Şeyler) son albümleri “Beklenen”i beklenmedik bir kararlar yaptıkları müzik sergisi
ile tanıttı. Geçtiğimiz sene Sziget Festivali’nde de sahne alan bu başarılı grupla bir araya geldik.

RÖPORTAJ: MERT BELL

mert.bell@gzone.com.tr | twitter.com/mertbell | instagram.com/mertbell
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Yok Öyle Kararlı Şeyler nasıl bir
araya geldi?
Üniversite döneminde
kurulan standart rock müzik
gruplarından biriydik. Piyasada
cover ve canlı müzik yaparak
bir yerlere gelmeye çalışmanın
umutsuzluğu bizi yormaya
başlamıştı. Bir bıkkınlık ve bir
cesaret ile üretim yapmaya
başladık. Evvelinde hepimiz
farklı müzik gruplarında çalan,
müzikal tecrübeye sahip
çocukluk arkadaşlarıydık zaten,
hepimiz de kendi melodilerini
ve sözlerini yazmaya hasret
kalmış olmalıyız ki; kendimiz
gibi olanı yapmak bize çok iyi
duygular hissettirdi. İlk şarkımızı
yazdığımız günden beridir de
Yökş olarak bir aradayız.
Gruba bu ismi seçerken
aklınızda ne vardı?
Bu ismin tekil bir proje adı
olarak kalacağı ve kimse
tarafından ciddiye alınmayacağı
vardı. İlk zamanlar yazdığımız
şarkılara çok güvenmediğimden
bu ismi bir kılıf olarak kullanmak
beni rahatlatıyordu. Sonradan
bunun bir akım olması ve hem
yüceltilip hem sövülmesi ile
ilginç bir popülerlik kazandı
tüm uzun isimli gruplar.
Şimdi uzaktan bakınca bunun
kesinlikle birikmiş sosyolojik
bir vaka, tekil birer isyan olduğu
kanısındayım. İyi ki de böyle bir
hareket oldu! Türk Rock Müzik
tarihinde anadolu rock’tan
sonraki en kolektif ve bereketli
dönem yaşanıyor diyebiliriz.
Türkçe sözlü rock müzik yapan
bir sürü grup var. YÖKŞ’ü bu
kalabalıkta nasıl ayırt edeceğiz?
Sanırım kafamıza “beni kafana
takma” şapkamızı takıp,
üzerimize kendi ürettiğimiz
tshirtleri giyerek biraz bu
kalabalıktan ayrışabiliriz.
Yanında bir de Şarkı Sergisi,
Ne Var Ne Yökş gibi etkinlikler
yaparak sanırım görünür bir hale
geliriz. Bu saydıklarımız bize ait
olan ürün, etkinlik ve fikirlerden
bazıları. Herkes eline gitar alıp

kendi şarkısını söyleyebilir,
biz de bunu yapıyoruz. Fakat
biz bunu yaparken bir yandan
da 360 derece fikirler üretip,
klişeleri aşmaya çalışıyoruz.
Amacımız fark yaratmak, artık
fark etmek de dinleyiciye kalmış.
Son albümünüz “Beklenen”in
oluşum ve çıkış sürecinden
bahsedelim biraz… Bir stüdyo
grubu musunuz yoksa konser
grubu mu?
Biz konser grubuyuz. Stüdyolar
fazla steril ve fazla teknik
mekanlar bizler için. Biz daha
çok seyircinin enerjisine göre
yükselip alçalan, duygusal
yol alan, kararsızlığımızdan
beslenen müzisyenleriz.
Beklenen de tam olarak bu
konser aralarında, turne
yollarında, kulislerde çıktı
ortaya. Konserlerimize gelenler
bilirler, yeni şarkıları ilk sahnede
deneriz, reaksiyon ölçüp ona
göre şarkıları geliştiririz.
Beklenen’de bulunan 10
yeni şarkı da ilk albüm
sonrası gördüğümüz ve
öğrendiklerimizle şekillendi.
Her müzik grubunun doğru
kimyayı tutturmak için beklediği
bir albümü vardır. Bizim için
Beklenen birbirimizi tanıdığımız,
müziğimizi genişlettiğimiz,
ne söylediğimizi bildiğimiz
daha bilinçli bir albüm oldu.
İlk albüme göre sözlerdeki
anlamlar arttı, müzikteki
keskinlikler azaldı diyebiliriz.
Şarkılarınızı yazarken nelerden
ilham alıyorsunuz?
Kelimeler yalnızca not düşmeye
yarar. Melodiyi oluşturan
fikirlerdir. Battaniyemden,
Şişhane Metro İstasyonu’ndan,
hiç sevişemeyeceğim
insanlardan ve boş sayfalardan
fikir, ilham alıyoruz. Bu
fikirleri şarkılara yakıştırıp
birilerinin hayatına dokunmak,
birilerinde iz bırakmak istiyoruz.
“Çektiğin bir acıya uyan bir lafı
gediğine koyamazsan sen iz
bırakamazsın.” demiş bir yazar.
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Herkes aynı şeyi yaşar fakat
herkes farklı anlatır. Biz iyi
anlatmanın peşindeyiz.
İlk ve ikinci albümünüzü bir
sergi ile lanse ettiniz, bize biraz
bu sergiden de bahsedebilir
misiniz?
Abidin Dino’ya sorulan
“mutluluğun resmini yapabilir
misin?” sorusunun bir değişiğini
kendimize sorduğumuzda
çıktı bu fikir. Bir şarkının resmi
yapılabilir miydi? Sanırım
cevabı; neden olmasındı. Albüm
şarkılarımızın çizimlerinden
oluşan bir sergi, üstelik bu
aynı zamanda albüm lansmanı
da. Kulağa hoş gelmiş olacak
ki menajerimiz Can Şener’le
beraber bunun için epey çalıştık
ve çevreden destek aldık.
Nihayetinde ortaya kulaklıkla
müzik dinleyip aynı anda
resmini inceleyeceğiniz bir
sergi deneyimi çıktı. İlkini 2014
yılında Karaköy’de, ikincisini
hali hazırda Zorlu PSM’de
açtığımız Şarkı Sergisi’nde 10
farklı illüstrasyon sanatçısının
elinden şarkı çizimleri yer alıyor.
Soyut olanı somutlaştıran, işitsel
olanı görselleştiren bir tecrübe
bu. Daha önce yapılmamış
olması ve bizle beraber
özdeşleşmesi bizi gelecek
adına ümitlendiriyor. Sergimiz 2
aralığa kadar ziyarete açık.
Türkiye müzik endüstrisinde
(!) kendinizi nasıl
konumlandırıyorsunuz? Siz
YÖKŞ’ü beş sene sonra nerede
görüyorsunuz?
5 yıl sonra buralarda bir yerlerde,
yine bir sahnede, yeni birileri
ile aynı anda bağırıp şarkı
söylerken görüyoruz kendimizi.
İşin güzeli 5 yıl önce de aynı
hayali kuruyorduk, şimdi de!
Endüstri içinde var olmak için
insanların gerçek duygularına
ve ihtiyaçlarına karşılık
verebilmeniz lazım. Toplumda
sahici yansımalar yaratan bir
grupsanız, endüstri de insanlar
da sizi sevecektir zaten.

Sizler kimleri dinliyorsunuz?
Şu sıralar Glass Animals, Brian
Protheroe, Gaye Su Akyol ve
Adamlar dinlemekteyim. Grupca
ortak zevklerimiz azınlıktadır,
herkesin köşeli müzik tercihleri
var, bu da üretime olumlu bir
katkı sağlıyor işin özü. “Herkes
aynı yöne çekseydi dünya
alabora olurdu.” der bir Yidiş
Atasözü.
Ülkemizdeki LGBT hak ve
özgürlükleri ile ilgili ne
düşünüyorsunuz? Sizce neler
yapılmalı?
Uzun yıllardır LGBTİ
örgütlenmelerinin oluşturdukları
sivil toplum oluşumları ve
bu oluşumların mücadelesi
sayesinde LGBTİ hak ve
özgürlükleri daha görünür ve
konuşulur
düzeye gelse de istenilen
düzeyde olmadığını
düşünüyoruz. LGBTİ hak
ve özgürlüklerinin gelişimi
anlamında, hem LGBTİ hak ve
özgürlüklerin anayasal güvence
altına alınması hem de eş
zamanlı toplumda var olan
homofobik ve nefret söylemine
karşı bilgilendirici çalışmalar
yapılması gereklidir. Sivil toplum
kuruluşları, partiler, medya ve
derneklerle yapılacak LGBTİ hak
ve özgürlükleri çalışmalarıyla
somut adımlar katedileceğine
inanıyoruz.
Rock gibi “protest” olması
ile bilinen bir müzikal türün,
türkiyede ironik bir şekilde
çoğunlukla homofobik olduğu
fikrine katılıyor musunuz?
Eğer toplumda çok fazla
homofobik birey var ise
ve yaptığınız müzik genel
dinleyiciye hitap ediyor ise
alıcısı da yine o toplum
olacaktır. Eğer söylediğiniz
parça aşk üzerine ise bu
parçanın alıcısı hem LGBTİ birey
hem de heteroseksüel birey
olabilir. Çünkü aşk evrenseldir
ve aşkın cinsiyeti yoktur. Ama
yaptığınız parçanın sözleri
direkt LGBTİ bireylerin sorunları
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hakkında ise bu Rock müziğin
ilk çıkış felsefesi olan protest
ve isyankar geçmişine dönmesi
demektir.
Rock müzik türü tek başına
homofobik olamaz ama
kullanılan dil, grubun bakış
açısı ve söylemleri elbette bu
yönde olabilir. Bu durumun
Türkiye’de fazla olması toplumla
alakalı. Müzik bir söyleme
biçimi olduğu ve toplumda
homofobik dinamikler devam
ettiği sürece bu tür üretimler
maalesef olacaktır. Ama karşı
duruş sergileyen üretimler de
muhakkak olacaktır. Zaten
müziğin diyalektiğinde de bu
vardır.
Benzer ve popüler bir örnek
olarak Alman metal grubu
Rammstein’a baktığınızda
da hem nefret dilini hem de
homofobik dili sözlerinde
fazlaca kullanıyor olduğunu
görürsünüz. Yine aynı şekilde
Rap müzik de şu an avrupa,
ABD ve Türkiye’de bazı ırkçı
ve nefret söylemli gruplar
tarafından kullanılabiliyor. O
yüzden bir akım ya da tarz hiç
bir zaman ilk çıkış amacıyla
kalmıyor, zamanla çeşitleniyor
ve değişiyor. Bu değişimler farklı
tarzlara yol açıp, farklı insanlar
tarafından sahiplenilebiliyor.
Sanırım bu tüm müzik türleri için
geçerli bir olgu.
Türkiye’de ve dünyada Rock
müziğin LGBT akımı ile ilişkisini
nasıl ve nerede buluyorsunuz?
Ortada bir Freddie Mercury
gerçeği var, sizin sanatsal
yolculuğunuzda hiç LGBT akımı
var mı?
Rock müzik her ülkede farklı bir
serüven içerisindedir. Özellikle
ABD ve Batı Avrupada LGBTİ
hak ve özgürlükleri anayasal
korumada olduğu ve toplumda
homofobiye ve nefret söylemine
karşı bilinçlendirme çalışmaları
yapıldığı için müziğe de zamanla
yansımaktadır bu durum. Rock
müziği icra edenler tabi ki

kullandığı dil ve duruşlarıyla
homofobiye karşı belli bir tavır
içerisinde olabilirler. Ama müzik
yapan insanların homofobik
olup olmaması tamamiyle
aile yapısı, yaşadığı toplum ve
almış olduğu değerlere dayalı
olduğu için bunun yargısını biz
yapamayız sanırım.
Freddie Mercury yani efsanevi
Queen, grup olarak severek
dinlediğimiz ve tabi ki
müziğinden etkilendiğimiz bir
rock müzik efsanesi. Oysa
Freddie Mercury’in yaşamını
okuduğumuzda onun yaşadığı
dönemde yine rock müzik icra
eden ama onun eşcinselliğine
karşı olan bir çok müzisyen de
görebiliriz. Önemli olan LGBTİ
bireylerinin her alanda kendi
kimlikleriyle barışık bir biçimde
ön planda olmalarıdır. Freddie
Mercury bu konuda bir öncü
omuştur. Çünkü kendini gizleme
gereği duymamıştır. Biz de
grup olarak LGBTİ bireylerinin
yaşadıkları sıkıntıları, yaşam
zorluklarını, kendini tanıma
süreçleri ya da mücadeleleri
konusunda sanatsal bir çalışma
yapmayı elbette isteriz. Nefret
Söylemi adlı şarkımızda
da zaten bu farklı kimlik
çatışmalarından bahsedip “ben
aslında sana kızgın değilim.”
diyoruz. Şarkının nakaratında
da tüm bu nefret çatışmasına
bulduğumuz bir formülümüz
var; konserlerde hep bir ağızdan
söylediğimiz: “bir sarılsan tüm
gücünle, geçer bir günde”.
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HADIMLIK

TARİHİN ERKEKLERE İŞKENCESİ
Tarihin çok eski devirlerinden beri erkek hayvan ve insanların farklı nedenlerle hadım edildiğini
biliyoruz. Bu operasyon (tıp dilinde kastrasyon) insanlardan önce hayvanlarda uygulanmaya
başlanmıştır.

HAZIRLAYAN: KAAN ARER

kaan.arer@gzone.com.tr | twitter.com/bigayingunlugu | instagram.com/kaanarer
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H

ayvanlara
yapılan
kastrasyonların
başlangıcı Cilalı
Taş Devri’ne
kadar uzanır.
Antikçağ insanı, evcilleştireceği
hayvanı tarlada kullanmak
istediğinden kuvvetli olanını
seçmiştir. Erkek hayvan
bir yandan kuvvetliyken bir
yandan da huysuz, kavgacıdır.
Kolay idare edilemediğini
gören insanlar hayvanı kastre
ederek erkeklik duygularından
arınmasını arzulamıştır.
Ayrıca Ortaçağ’da savaşta
kullanılan kuvvetli erkek atlar
binicisine itaat etmeyerek,
kısrak gördüğünde gürültülü bir
şekilde kişneyerek süvarisini
düşmana ihbar ediyordu.
Savaşta kullanılan atların dişiye
kişnemesini engellemek için
kastre edilmesi yaygınlaşmıştı.
Daha sonraları hemen hemen
her çeşit hayvanın faydalarından
dolayı kastre edildiğini
görmekteyiz.
İnsanlara yapılan kastrasyonlar
da tarih öncesi çağlarda
başlamıştır. İlkel iki kabile
savaştığı zaman galip gelen
savaşçılar diğer kabilenin
erkek çocuklarının testislerini
kılınçtan geçiriyorlardı. Böylece
düşmanlarının soylarının devam
etmemesini sağlıyorlardı. M.Ö.
2000’lerde Mezopotamya’da
hastalıklı ve zayıf erkek
çocuklarının soyunun devam
etmemesi için emirle kastre
edildiğini biliyoruz. Böyle kastre
edilenlerden sağ kalanlar hadım
olarak yaşıyorlardı.

HADIMLAR HAREME
NASIL GİRDİ?

Hadımları harem hizmetinde ilk
kullananın Asur kralı Ninus’un
karısı Semiramis olduğu
bilinmektedir. Kraliçe iffetsizliğin
hoş olmayan neticelerinden
kendini ve saray kadınlarını
korumak için hadımları harem

hizmetinde kullanmaya başladı.
Böylece hadımların saraylar
hizmetlerinde kullanılması
o kadar çok benimsenmiştir
ki, Antikçağ ve Ortaçağ’da
kastrasyonun yapılma gayesi
sadece hizmetkar elde etmek
olmuştur.
Antikçağ’da bu gaye dışında
az da olsa dini amaçla kendi
kendini kastre eden veya buna
müsade eden din adamları
olmuştur. Ayrıca kilise
korolarında ve operalarda
aranan ince erkek sese sahip
olmak içinde kastrasyon
yapıldığı bilinmektedir.

OSMANLI’DA
HADIMLIK

İslamiyetin hakim olduğu bütün
topraklarda, eski çağlardan beri
saraylarda hadım kullanma
geleneği mevcuttu. Islam
aleminde ise hadımların saray
hizmetinde ilk defa kullanılması
Muaviye (M.S. 660-680)
devrinde olmuştur.
İslam geleneğinin devam
ettiği Osmanlı saraylarında
ilk defa hadım II. Murat
döneminde kullanılmıştır.
Hadımlar on beşinci asrın
başında imparatorluğun
gelişmesi ile büyüyen saray
teşkilatında büyük bir yer
almış ve muntazam bir şekilde
örgütlenmişlerdir. Osmanlı
sarayında “kızlarağası” diye
bilinen “Darüssaadde Ağası”
sarayın bütün Enderun ve
Haremi Hümayun ağalarının
en büyüğüdü. Mevkisi Kapı
Ağası ve Silahtar Ağadan
yüksek olup derecesi Sadrazam
ve Şeyhülislamdan sonra
geliyordu. II. Murat devrinden
II. Meşrutiyetin ilanına kadar
Darüssaadde Ağalarının büyük
bır kıymeti ve nüfusu olduğunu
biliyoruz.
Osmanlı Devleti’nde hareme
alınan hadım erkekler
(tavaşiler); Ak hadımlar ve Siyah

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Kasım 2016 | S86

hadımlar olmak üzere iki gruba
ayrılmaktaydı.
İslam hukukunda erkeklerin
hadım edilmesi yasak
olduğundan dolayı, Osmanlı
Devleti’nin genişleme yıllarında
hadımlar esir getirilen Alman,
Macar ve Slavlar’dan temin
ediliyordu. İlerleyen dönemlerde
Ermeni, Gürcü ve Çerkezler’den
hadım olanlar satın alınarak
temin edilmeye başlanılmıştı.
Osmanlı hareminde
görevlendirilen bu hadımlara Ak
Hadımlar ya da Ak Ağalar adı
verilmekteydi.
Harem ağalarının en önemli
görevleri, Padişah mabeyin
daireleri ile harem dairesini
korumak ve gerekli hizmetleri
yerine getirmekti. İhtiyaç
halinde vezaret payesi verilerek
dış göreve, genelliklede Mısır
Valiliğine gönderilirlerdi.
Ak hadımların fitne çıkarma
ihtimali çok olduğundan,
daha da önemlisi temininde
güçlük çekildiğinden, bir de
dayanıksız olduklarından, 1582
yılında III. Murat kızlar ağalığını
Habeşi Mehmet Ağa’ya teslim
etti. Böylece ilk defa Siyahi
bir Hadım kızlar ağası oldu
ve bundan sonra hep siyahi
hadımlar bu görevi sürdürmeye
başladılar.
Siyah hadımlar ise esir
tüccarların Mısır, Habeşistan
ve Orta Afrika’dan türlü yollarla
edindikleri zenci çocukları
hadım ettirerek Mısır, Beyrut ve
Akdeniz limanlarında satılan
hadım erkeklerden oluşuyordu.
Bu ticaret çok kazançlı ve
gizli bir işti. Kastre edilecek
oğlanların toplanması, belli
merkezlerde operasyonlara
tabi tutulmaları ve operasyon
sonrasında yaşayanların
tüccarlar aracılığı ile satılmaları
oldukça gizli kalmıştır. Bilinen
bir şey varsa sadece Sudan’da
senede ortalama 35.000 küçük
Afrikalı çocuk kastre ediliyor ve
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bunlardan yalnız 3800 tanesi
hayata tutunabiliyordu.
Bu şekilde Osmanlı Haremi’ne
alınan siyah hadımlar için Ağalar
ocağı kurulmuştu.
Kendilerinden daha büyük
hadım ağaları tarafından
yetiştirilir, Türkçe öğretilir,
saray adabı, harem adabı
konularında hem nazari hem
de tatbiki eğitimler verilirdi.
Belli bir yaşa kadar eğitilen
hadımlar, eğitimlerini müteakip
Harem’deki hizmetlerine
başlarlardı.
Osmanlılar’da hadım ticaretine
mani olmak ve saraydaki
nüfuslarını kötüye kullanan
hadımağalarının idari
üstünlüklerine son vermek için
en önemli adımı sultan II. Ahmet
zamanında sadrazam olan
Damat Ali Paşa atmıştır. Damat
Ali Paşa 1715’de Mısır valisine
ve kadısına bir emirname
göndererek hadım etme adetini
yasaklamıştır. Fakat kendisi bir
müddet sonra şehit olduğundan
hüküm tatbik edilmemiş bu usül
saltanatın kaldırılmasına kadar
azalarak devam etmiştir.

törenlerinin düzenlenmesi hep
Kızlar Ağasının sorumluluğu
altındaydı. Osmanlı sarayında
her zaman yüzlerce siyah köle
görev yapardı. Bu siyah kölelerin
cinsel işlevleri ergenliğe
ulaşmadan önce yok edilmiş
(hadım edilmiş) oluyordu.
Hadım edilmiş kölelerin Osmanlı
sarayında yaygın şekilde görev
almalarının birçok nedeni vardı:
Öncelikle kadınlarla cinsel
ilişki kuramamaları sebebiyle
haremde görev yapmalarında bir
sakınca görülmüyordu. Hiçbir
zaman çocukları olmayacağı
için ve hiç akrabaları da
olmadığı için padişah ve saraya
olan sadakatlerinden kuşku
duyulmuyordu. Hareme gelen
bu köleler en aşağı rütbede
hizmete başlarlardı. Sonra
sırasıyla acemi ağası, nöbet
kalfası, ortanca, hasıllı, on ikinci
hasıllı, yaylabaşı gulamı, yeni
saray baş kapı gulamı olurlar
ve en başarılı olanları Kızlar
Ağası olarak atanırdı. Görevden
alındıkları takdirde Mısır’a
gönderilerek onlara ömür boyu
bir maaş bağlanırdı.

KIZLAR AĞASI
KİMDİR?

Kızlar ağası ya da Darüssaade
ağası Osmanlı Devletinde
haremden sorumlu olan
yüksek düzeydeki görevliye
verilen isimdi. Kızlar ağası
Padişah ve Sadrazamdan
sonra Osmanlı Devletinin
üçüncü en yüksek görevlisiydi.
Padişahın huzuruna gerektiği
zaman çekinmeden çıkabilme
yetkisine sahipti. Kızlar
ağası padişahın huzurunda
samur bir kürk giyerdi.
Sarayın güvenliğini sağlayan
baltacıların kumandanlığını
yapardı. Padişahla sadrazam
arasında ve padişahla Valide
Sultan arasındaki haberleşmeyi
sağlardı. Hareme yeni
cariyelerin alınması, haremdeki
nikah, sünnet düğünü ve doğum
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-SEKSÜEL !?
İLE BİTEN EN İLGİNÇ 10 KELİME
Artık sonu “seksüel” ile biter her kelimenin cinsel bir
anlamı yok. Spordan arkadaşlığa, giyim tarzından
teknolojiye kadar pek çok ilgi alanını tanımlamak
için kullanılıyor bu kelimeler. İşte son zamanlarda
literatürümüze giren en popüler “seksüel” kelimeler!

HAZIRLAYAN: ZİAN ZİANGİL

zian.ziangil@gzone.com.tr | twitter.com/ziangil
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LUMBERSEKSÜEL
Hayatımıza 2000’li yılların başında giren “metroseksüel” kavramının upgrade edilmiş versiyonuna
“lumberseksüel” diyoruz. Lumberseksüel erkekler aynen metroseksüeller gibi bakımlı ve
gustosu olan tipler ancak bazı farklar var. Genellikle oduncu tarzına sahip olan lumberseksüeller,
metroseksüellerin aksine traş olmaktan nefret eder, sert görünümlü ve maceracıdır. Kısa paçalı
jeanler, büyük botlar ve ekoseli gömlekler ilk tercihleridir.
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BROMOSEKSÜEL
“Seksüel” ile biten kelimeler furyasına en son eklenen kelimelerden biri olan “bromoseksüel”
aslında bizi oldukça ilgilendiriyor. Temelde eşcinsel arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi seven
heteroseksüel erkekler için kullanılan kelime ilk olarak ABD’nin en çok okunan gazetelerinden
The New York Times’da ortaya atıldı. Dünyada LGBTİler ve heteroseksüellerin yaşam biçimi
birbirine entegre oldukça giderek daha da fazla karşılaştığımız bromoseksüeller, eşcinsellerle
vakit geçirmekten, partilemekten zevk alan, ancak asla cinsel birliktelik yaşamayan erkekler için
kullanılıyor.
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GETTOSEKSÜEL
Taşralarda yaşayan erkekler bakımsız mı yani? Hiç de bile! Artık gettoseksüeller var. Şehrin gelir
seviyesi daha düşük kısmında yaşayan ancak yine de cilt bakımını ve manikürünü aksatmayan,
en moda saç-sakal modellerini takip eden, pahalı marka kıyafetleri alamasa da çakmalarını
kullanan erkeklere gettoseksüel deniliyor. Çok para harcamadan hoş görünmenin kitabını yazan
gettoseksüeller, centilmen tavırları ve kibar davranışları ile şehirli ve zengin erkekleri aratmıyor.
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SPORNOSEKSÜEL
Adından da anlaşılacağı üzere kafayı sporla bozmuş erkekler için kullanılan bir kavram
spornoseksüellik. Hayatını sportif faaliyetlere adayan spornoseksüeller fit vücutlarını
sergilemekten asla çekinmezler. İleri derecede kaslı vücutlar, özel tasarım ve pahalı kıyafetler,
bolca dövme, şık aksesuarlar bu kavramın olmazsa olmazları. Ünlü futbolcuların bayrağını
taşıdığı spornoseksüeller için genellikle tüylerden arındırılmış bronz bir ten ve seksi iç
çamaşırları da diğer vazgeçilmez unsurlardan sayılabilir.
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RETROSEKSÜEL
Heteroseksüel Türk erkeğini tam olarak tanımlayan bir kavram retroseksüellik. Maço bir yapıya
sahip olan, bakımsız, saç-sakalına ve kıyafetine önem vermeyen, kadınlara karşı nazaketi
gelişmemiş olmasına rağmen koruma iç güdüsü oldukça gelişmiş olan erkeklere retroseksüel
deniliyor. Duygularını belli etmeyi sevmeyen retroseksüellerin tek hobisi futboldur. Futbol maçları
dışında nadiren sosyalleşirler ve sosyalleştikleri ortamda kadın bulunması durumunda mutlaka
hesabı kendileri ödemek isterler. Tek iyi özellikleri son derece yetenekli bir tamirci olmalarıdır.
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SAPYOSEKSÜEL
Zekayı en önemli etkileyici unsur olarak gören kişilere sapyoseksüel diyoruz. Bir başka ifade
ile sapyoseksüeller ilk önce karşısındaki insanın fikirlerinden ve kendini ifade etme şeklinden
etkilenir. Bir sapyoseksüel hayatının aşkını gece kulübünde değil kitapevinde arar. Bu kişiler
popüler olan şeylere neredeyse hiç ilgi duymazlar. Felsefi, sosyolojik ya da politik bir sohbet ikili
ilişkilerinde onları son derece yükseltir. Sapyoseksüeller karşısındaki insanı selfielerinin seksiliği
ile değil; sevdiği filmler, kitaplar veya müzikler ile değerlendirir.
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ÜBERSEKSÜEL
Yine “metroseksüellik” kavramı ile karıştırılan bir kavram. Überseksüeller, metroseksüellerin
aksine erkeksi görünümlerini hiçbir zaman kaybetmezler. Örneğin kaşlarını almazlar veya
kozmetik ürünlerle pek araları yoktur. Ancak yine de bakımlıdırlar ve görünümlerine özen
gösterirler. Kadınlara öykünmeyen überseksüeller erkeklikleriyle barışık, güçlü, maskülen, stil
sahibi ve çekici olarak tanımlanabilir. Zariflerdir ve yaşamın bütün alanlarında kaliteyi önemserler.
Kadınlara karşı saygılı ve “eşitiz” bilinciyle hareket ederler.
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SOSYOSEKSÜEL
Günümüzde sosyal medya ve tanışma uygulamalarının giderek gelişmesiyle daha çok
karşımıza çıkan bir kavram sosyoseksüellik. Temel olarak ciddi ve romantik bir ilişki arayışı
içinde olmayan, yalnızca cinsel zevkleri için ilişkiye giren kişilere sosyoseksüel deniliyor. Bir
sosyoseksüel amacına ulaşmak için bu özelliğini gizleyebilir. Tanışmaya çalıştığı kişiye duygusal
yakınlık gösteriyormuş gibi yapabilir. Ancak tek amacı gündelik ilişkiler ve cinsel zevkleridir.
Sosyoseksüel kelimesi için tam olarak yeni çağın çapkınlarını yansıtıyor demek yerinde bir
çıkarım olacaktır.
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EKOSEKSÜEL
Aslında birkaç farklı anlama gelen “ekoseksüel” kelimesi temelde ekoloji bilincine sahip, doğa
aşığı ve çevreyi korumayı birincil görev olarak gören insanlar için kullanılıyor. Bu bağlamda her
türlü sanatsal çalışmayı, aktivizmi, teorik çalışmayı ve sosyal pratiği kapsayan bir oluşum olarak
tanımlamak da mümkün. Bu durumu tamamen bir cinsel kimlik olarak görenler de yok değil tabii.
Yani ağaçlara sarılıp onlarla sevişen kişiler de, yalnızca sürdürülebilir seks ürünleri kullananlar
da, çıplak doğa yürüyüşleri yapanlar da ekoseksüel sayılabiliyor.
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TEKNOSEKSÜEL
Özellikle milenyumdan sonra ortaya çıkan ve tam olarak teknoloji bağımlıları için kullanılan bir
kelime “teknoseksüel”. Teknolojiye olan bağımlılıkları alkol ve uyuşturucu bağımlılığına benzer
şekilde başka hiçbir şeyden haz almama durumuna kadar götürüyor teknoseksüelleri. Son
derece yaratıcı, pratik, apolitik, bürokrasi ve hiyerarşiyi sevmeyen teknoseksüeller insan ve duygu
odaklı bir yaşam tarzı benimsemekten çok, somut olay veya durumlara odaklı bir yaşam tarzını
seçiyorlar ve gündelik yaşantılarını tamamen internete bağımlı olarak kurguluyorlar.
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çalışsa da varlıklı sınıflardan
kişilerin, aristokratların ve
hatta imparatorların sert
muhalefetiyle karşılaşmıştır.
Genel olarak Bizans toplumu,
büyük bir karışıklığa sebep
olmadığı müddetçe eşcinselliğe
karşı bir tepki geliştirmemiş
diyebiliriz. 6. Yüzyılda
Bizans’taki eşcinsel ilişkileri
Prokopius’ta buluyoruz. Bu
kaynaklarda Maviler Partisi’nden
genç erkeklerin, dönemin
yüksek konumdaki ailelerinden
gençlerle kurdukları eşcinsel
ilişkilerden bahsedilmektedir.
Maviler Partisi o dönemlerde
aristokrasiyi ve büyük toprak
sahiplerini temsil etmekteydi.
Justianos döneminden Bizans
sarayında görevli olan Mabeynci
Pavlos’un delikanlılara olan
düşkünlüğü ise şiirlerine konu
olmuştu:

B

ugün sizlerle
bir yolculuğa
çıkacağız sevgili
okur. Lubun
Lubun Anadolu
tadında bir tarih
yolculuğu yapacak, tarihin gizli
sayfalarında toza dumana
boğulacağız. Konu o kadar
geniş ki, eskiden buralarda kaç
koli kesilmiş, kaç ponçik yürek
parçaponçik olmuş haddi var
da hesabı yok. Yazıya başlarken
hedefim şehir bazında dünle
bugünü anlatmaktı ama huyum
kurusun, dün diye diye öyle
eskilere gittim ki, bu toprakların
ilk laçolarını bulmuş, kolisini test
etmiş, similyasını süpetlemiş
gibi hissediyorum kendimi.
Şehirlerimizin lubunyalığını
deneyimlerken dünü bilerek
bugünü hissetmek gerçekten
güzel oluyor. Şimdi o gizli
köşelerde gelin birlikte çarka
çıkalım.

BİZANS DEVRİ

Dönemin devlet aklı ve kilise
müessesesi eşcinselliği çok
büyük bir suç saymaktan
geri durmuyor tabi.
İmparator Konstantinos
i.s. 342 yılında çıkardığı
bir buyruğunda kendilerini
kadınsı bir biçimde başka
erkeklere sunan erkeklerin bu
eylemlerinden dolayı şiddetle
cezalandırılmalarını emretmiştir.
İ.S. 390 yılında ise eşcinsellik
yasadışı bir eylem olarak kabul
edilmiş ve 533’te Lex Julio’da
eşcinsellere ölüm cezası hükmü
getirilmiştir.
Getirişmiştir getirilmesine
de gönül ferman tabii ki
dinlememiştir. 6. Yüzyıla
tarihlenen bir metinde erkek
fahişelerin varlığından ve
anal – oral seks yapışlarından
bahsedilmektedir. Bizans
kendi tarihi boyunca
eşcinselliği yasaklamaya
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“Hippomenes’i öperken
Leandros’u düşünürüm,
Leandros’la dudak dudağayken
Xanthos gelir aklıma
Xantos’a sarılınca da
Hippomenes’e döner yüreğim.
Hep yadsırım kollarımın
arasındakini ve birinin
Yerine ötekini koyarak
durmadan, bir sevgi hazinesi
Tutarım el altında, kimselerin
bilmediği.
Bir diyeceği olan varsa buna,
buyursun tek kocayla perhize.”
Bizans toplumu eşcinselleri gizli
bir yaşama mecbur bırakmıştır.
Urfalı Mateos, savaşta esir
alınan oğlanların Bizanstaki
eşcinsel arzunun odağına
yerleştiğini, kimilerinin hadım
edilerek feminenleştirildiğini
ve bu hadımlara yoğun ilginin
olduğunu anlatır.

ESKİ MEZOPOTAMYA
Eski Mezopotamya
kaynaklarında eşcinsel
ve feminen erkeklerin
varlığına önemli ölçüde
rastlanılmaktadır. Hadımların,

doğuştan “sağlıklı” erkek
olmayanların, hermafroditlerin
ve aile kurmuş, “baba” olmuş
“sağlıklı” erkeklerin fahişelik
yaptıkları ve sarayda içoğlan
olarak çalıştıklarından
bahsedilmekte, bu kişilerin pasif
olduklarından ve bazılarının
kadın adları kullandıklarından
bahsedilmektedir.
Dönemin, İstar’ın Ölüler
Diyarına İnişi anlatısında,
Dönüşü Olmayan Ülke’ye
giden fakat Ölüler Diyarı
Kraliçesi Ereskigal’ın tutsak
aldığı İstar’ı kurtarmak üzere,
Tanrı Ea tarafından yaratılmış
Asu-su-namir’den sözedilir.
Asu-su-namir, endamı hoş
olan, bakmalara doyulamayan
anlamına gelmektedir ve bu
anlatıda Asu-su-namir pasif
eşcinseldir ve görevi pasif
çekiciliğiyle İskar’ı kurtarmaktır.
O dönemlerde pasif eşcinsel
kölelerle birlikte olmak köle
sahipleri açısından vazgeçilmez
bir durumdu. Zevkin böylesini
tadmak ve arzuları doyuma
ulaştırmak için pasif eşcinsel
köleler hepsi arasında gözdeydi.
Hangisi isteniyorsa zevk
ve eğlence onla elde edilir,
sloganlarıydı.
İ.Ö. 1500’lerde tarihlenen bir
Sümer şiirinde, tanrı Enki’nin
eşi Ninmah’ın, Enki’nin döküm
kalıbını kullanarak “ne erkek
ne de kadın” insanlar yarattığı
ve bu insanların sarayda krala
hizmet için içoğlanı olarak
görevlendirildiklerinden
bahsedilir. O dönemlerde
varsılların çoğu evlerine
hizmetçi olarak pasif
eşcinselleri seçerdi ve ev
sahiplerinin hizmetçileriyle
kaçamak yapması doğaldı.
Hizmetçiler de ev sahiplerini
eğlendirmeleri gerektiğini bilir,
sorumluluklarını yerine getirirdi.
Eşcinselliğin o dönemki
toplumsal varlığı o kadar
derindir ki, destanlarda kendine
yer bulmuştur. Ünlü Gılgamış

Destanı’nda, Kral Gılgamış’ın
yakın dostu olacak Enkidu
“bir kadınınki gibi buğday
başaklarını andıran kıvır kıvır
saçlı” biri olarak betimlenmiş;
Gılgamış ise, rüyasında,
gökten bir kaya gibi düşen
Enkidu’yu “sanki karısıymış
gibi okşamıştır”. Enkidu, Kral’ın
yaşamında seçkin bir yer
edinmiş; Enkidu’nun bedeni
Gılgamış’ın “hazla dokunduğu”
bir mutluluk kaynağına
dönüşmüştür. Enkidu’nun ölümü
Kral Gılgamış’ı derinden üzmüş
ve Kral, Enkidu’nun mezarı
başında “yas tutan bir kadın gibi
inlemiştir.”

HİTİTLER

Hitit yazılı kaynaklarında ve
yasalarında eşcinselliğin
yasaklandığına ya da günah
görüldüğüne dair bir metne ya
da anlatıya rastlanılmamaktadır.
Hitit saraylarında içoğlanlar
mutlaka görev almış, Hitit
toplumunda sadece aralarında
kan bağı bulunanların ilişkisi
yasak görülmüştür.

DÖNEMİN
ORTADOĞUSU

Anadolu coğrafyası coğrafi
konumu nedeniyle birçok
uygarlığın yeşerdiği ve sararıp
solduğu bir uygarlıklar çeşmesi
gibidir. O yüzden bu topraklarda
dünümüzü ararken Ortadoğu’yu
es geçmek olmazdı.
İslamiyetin yayılmaya başladığı
ve Türklerin yer değiştirmelerinin
görüldüğü, İslamiyete
geçişlerinin ve ilk İslami
devletlerin tarih sahnesine
çıktığı bir dönemdeyiz.
Babürname’de, Babür Şah’ın
bir dönem bey-atekeliğini
yapmış olan Şeyh Mezid Bey’in
oğlanlara olan ilgisi ve kendine
oğlan tutmasından bahsedildiği
görülmektedir. Buluğ çağına
girmiş tüysüz oğlanların “çehre”
(mahbub) tutulması bir realite
olduğundan ötürü aileler

çocuklarının sokağa çıkmasını
engellemeye çalışmaktadır.
İslamiyeti’in kabulünün ardından
Türk toplumlarında köle ticareti
önemli bir gelir kaynağı haline
gelmektedir. Yüzlerce köle ve
cariyeden oluşan haremlerin
kurulduğu dönemde, gulam adı
verilen genç erkek köleler, köle
sahiplerinin özel hizmetçileri
olarak görev yapmaktadır. O
dönemde hem ele geçirilen hem
de devlet büyüklerine hediye
edilen kölelerden bahsedilirken
“güzel oğullar”, “nur gibi erkek
çocuklar”dan bahsedilmektedir.
Bir emek ticareti durumuna
dönüşen köle tüccarlığı, kölelere
olan ihtiyacın kutsanmasına
neden olmuş, erkek bedeni
yüceltilmiş ve erkeğe duyulan
aşk buradan beslenmiştir.
Oğlancılık kölelikten
beslenmektedir.
Ziyaroğullarından Keykavus’un,
oğluna yazdığı öğütler

derlemesinde, aşık olacağı
delikanlıların beden ölçülerini,
özelliklerini ve onlarla cinsel
ilişkinin nasıl olması gerektiğini
tüm ayrıntısıyla anlatması
gözlerden kaçmamaktadır.
Konaklarda ve saraylarda
kurulan haremlerde, kadın
esirlerden seçilen cariyeler ve
güzelliğiyle ışıldayan delikanlılar
yer almaktadır. Gazneli
Mahmud’un bu delikanlılardan
biri olan sevgilisi Ayaz’a
duyduğu aşk yüzyıllar boyu
şiirlere, öykülere konu olmuştur.
Attar, Mahmud ve Ayaz aşkını
işlediği öyküsünde, köleAyaz’ın
topuklarına kadar uzanan uzun
saçının bir avı yakalayan kement
gibi Sultan Mahmud’un kalbini
nasıl yakaladığını, kendine nasıl
aşık ettiğini anlatmaktadır.
Sultan Mahmud,Ayaz’a olan
aşkından divaneye dönmüştür.
“Gümüş gibi bedeniyle” nice
canlar yakan Ayaz’ın tek başına

hamama gittiğini duyan Sultan
Mahmud deliye dönmüş, hatta
ölüm döşeğindeyken bile Ayaz’ı
görmek kucaklamak istemiştir.
Ayaz da Mahmud’u hep
kokusundan tanımaktadır.
Babür Şah’ın hatıratlarında da
bir itiraf göze çarpar. Babür Şah
büyük bir açıklıkla ilk aşkının
genç bir erkeğe olduğunu
anlatmaktadır: “Bu sıralarda
bir ordu pazarına mensup
birinin Baburi adlı bir oğlu vardı.
Bende ona karşı garip bir meyil
peyda oldu; hatta kendimi ona
zar ve şeyda kıldım. Ondan
önce kimseye karşı temayül
göstermiş değildim.”
Kirman Selçuklularından
Tuğrul Şah’ın da, etkilendiği
ve ilgi duyduğu “peri yüzlü
bir uşağı” ile gecelik ilişkisi
Babürname’de öykülenir. İbn-i
Battuta,Anadolu’da, Aydınoğlu
Mehmed Bey’in sarayında,
ipek giysiler içinde, saçları
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omuzlarına dökülmüş, pembe
beyaz tenleriyle pırıl pırıl
patlayan güzel yüzlü Rum
içoğlanlarından sözetmiştir.
Nitekim Aydınoğlu Mehmet
Bey, kendisine Mihail adında bir
Rum gencini; İzmir Beyi Umur
da, Nikola adlı bir başka Rum
gencini hediye etmiştir.
Emevi döneminde yaşamış din
bilginlerinden Ebubekir-i Şibli’nin
anlatılan yaşam öyküsünde,
eşcinsel erkeklerle kurduğu
yakın ilişkiden ve o dönem
Bağdat’ta bulunan bir erkek
genelevinden söz edilmiştir.
Uzun bir süre laybolan Şibli,
bir yakını tarafından erkek
genelevinde bulunmuştur. Şibli,
“din yolunda ne erkek ne de

kadın olduğunu” söylemiştir
ve “erkekliğinden utandığını”
belirtmiştir.
Emevi Halifesi Süleyman
b. Abdülmelik’in, huzuruna
çağırdığı Cafer b. Bermek’in
yakışıklılığı karşısında
gözünü ondan alamadığı,
görünüşünü beğendiği ve yine,
Şam’daki Halifelik sarayında
nedimleri ile içki alemi yaptığı
anlatılmaktadır.
Hint hükümdarının Halife’ye
gönderdiği armağanlarla birlikte
gelen bir bilgin, şu öğütte
bulunur:
“Kadınlarla cinsi münasebette
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bulunmak bir çeşit deliliktir.
Yeryüzünün halifesinin bir
kızcağızın önünde diz çökerek
yaltaklanması akıl işi değildir.”
Şeyh Sadi Şirazi, “Kaşgar
Camiine girdim. Bir çocuk
gördüm. Son derece biçimli
fevkalade dilber bir güzelliği
vardı. Onun gibiler için şöyle
demişler: ‘Seni yetiştiren hep
şuhluk, dilberlik mi öğretti? Cefa,
naz, sitem, zulüm mü belletti?’
Ben bu biçimde, bu boyda, bu
yürüyüşte bir insan görmedim;
meğer ki bu işveyi periden
öğrensin. Tatlılığıyla gönüller
yakan şeker dudaklı bir delikanlı;
bu delikanlı beli boğumlu bir
şeker kamışını andırıyordu.”
O dönemki eşcinsel ilişkilere

dair şöyle değerlendirmeler
görülür:
“Sen, delikanlının – huriler gibi –
gönül aldatıcı olmasına bakma;
o, bir yandan da şeytan gibi
çirkindir. Ayağını öpsen minnet
beslemez; yoluna toprak olsan
bir korku duymaz. Gönlünü el
oğluna mı kaptırdın? Başında
akıl, elinde para kalmamış bil.”
Kalem o döneme çalmışken,
Mevlana’dan bahsetmeden
olmaz. Mevlana ve Şems’in
aşkı her devir tartışılagelmiştir.
Mevlana, Şems’i gördüğü andan
itibaren ona aşıktır. Onun aşkı
din, dini aşk olagelmiştir. Şems’i
“Ay yüzlü, misk kokulu, alemi
birbirine katan, naz vaktinde

tez giden, barış çağında yavaş
gelen bir kul. Lal kaftanlı, güzel
yüzlü, şeker mi şeker bir çocuk;
servi boylu, şuh yüzlü, atılgan bir
çocuk” olarak anlatır O.
Mesnevi’de de eşcinselliğin
geçtiği yerler bulunmaktadır.
Mesnevi’de, oğlancı bir adamın,
evine götürdüğü bir oğlanın
belinde bir hançer görmesini
anlatması, toplumda oğlancılığın
yaygınlığının bir göstergesidir.
Mesnevi’de anlatılan öykülerden
birinde, yetişkin birinin bir
çocuğa “ben korkunçsam da
beni ibne bil” diyerek cinsel ilişki
teklifinde bulunduğu görülür.
Mevlana’ya göre; kimi erkekliğini
kadınlardan gizlemekte, kimi

de kadınlığını gizleyerek erkek
gibi hareket etmektedir. Tanrı,
erkeğe kadın huyu yerleştirirse,
kadınsı görünüme sahip olur
ve oynaşır; kadına da erkek
huyu yerleştirirse, o kadın da
çekinmeden kadın arayışına
girer. Mesnevi’de adı geçen
Nasuh adlı genç, “kadınların
yüzü gibi” bir yüze sahiptir;
erkekliğini gizleyerek kadınlar
hamamında tellaklık yapar, genç
kızları ovar, okşar ve yıkar. Cuha
adlı erkek de çarşaf ve peçeye
bürünür ve bir vaaz sırasında
kadının birine cinsel organını
elletir.
Anadolu ne laçolar, ne
lubunyalar görmüş ve görmeye
devam ediyor. Lubun Lubun,

Koli Koli Anadolu’da Şehirlerin
dünü ve bugününü anlatmaya
çalıştığım bu yazı dizisinde çok
eskilere gittik ve bu topraklarda
neler yaşandığını görmeye
çalıştık, birlikte tarihin bir
döneminde çarka çıktık sevgili
okur.
Dünü bugüne bağlamak ve
bugünü anlatmak tek başına
bir dergi eki olacak büyüklükte.
O yüzden Koli Koli Anadolu’yu
tefrikalar halinde yazmak
düşüyor bana. Peki diğer
yazılarda bizi ne bekliyor?
Osmanlı Dönemi’nde eşcinsel
hayat nasıldı? İlk günlerinden
son günlerine Lubunyaların
Osmanlı’sı nasıldı? Lubunca

süreç içerisinde nasıl ortaya
çıktı? Osmanlı yıkıldıktan
sonra Türkiye Cumhuriyeti’nde
eşcinseller nasıl var oldu
ve olmaya devam ediyor?
Bugün eşcinsellerin varlık
gösterdiği şehirlerin geçmişinde
nasıl anılar gizli? Tarihi
mekanlar nereler ve bugün ne
durumdalar? Eşcinsellerin kent
hayatının dünü ve bugünü ne
durumda? Bizans surlarında
başladığımız yolculuğumuz
bu soruların peşinde devam
edecek. Takipte kalın…
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MOBİLDE YENİ BİR SEYAHAT DENEYİMİ

LIFEPINNER

Mobil dünyanın en ilginç yeni
uygulamalarından
biri
olan
LifePinner,
kullanıcılarının
seyahat rotası ve tablosunu ona
özel infografik bilgileriyle çiziyor.
Bu heyecan verici uygulamanın
yaratıcılarından Yeşer Sarıyıldız
ile görüştük.

RÖPORTAJ: YAĞIZCAN AKBULUT

yagizcan.akbulut@gzone.com.tr | twitter.com/yagizcanakbulut | instagram.com/yagizcanakbulut
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Yepyeni bir seyahat uygulaması
LifePinner. Bize biraz
LifePinner’ı anlatır mısınız?
Çok kısaca anlatmak gerekirse,
bugüne kadar gittiğin şehirleri
harita üzerinden pinleyebildiğin,
kullanıcının kendi kişisel
seyahat infografiğini çıkaran bir
uygulama. Kaç şehre gittiğini,
evden en fazla kaç kilometre
uzaklaştığını, dünyanın yüzde
kaçını gezdiğini bir tablo halinde
görebiliyorsun.
Aynı zamanda kendi şehir
rehberlerini oluşturabiliyorsun
yani içinde mikro seyahat
bloğu da var. Bir de Bucket List
bölümü mevcut. Hatta bu kısma
şehir eklemeni tavsiye ederim,
birtakım sürprizler gelecek
çünkü. J
Peki LifePinner fikri nasıl ortaya
çıktı?
Aslında ararken bulduk. Biz
zaten ekipçe yeni yerleri
keşfetmeyi ve seyahat
etmeyi çok seviyoruz. Yeni
yerler gezmenin, görmenin
insanın ufkunu genişlettiğini
düşünüyoruz. “Ya biz nerelere
gittik, haritada işaretleyelim”
diye arıyorduk ve kendimizi
bir anda “Nasıl böyle bir şey
olmaz” derken bulduk. Bir tane
uygulama var, gittiğin ülkeyi
tagliyorsun ama düşününce sen
Berlin’e gittiysen; aslında bütün
Almanya’yı gezmiş sayılmazsın.
Buradan yola çıktık ve insanların
uygulamayı pinlemek dışında da
kullanmaları için ne lazım falan
derken fikirler havada uçuştu ve
LifePinner ortaya çıkmış oldu.
Uygulamaya üye olurken
karşımıza “gender”
seçeneğinde LGBTİ+’nin
çıktığını gördük ve açıkcası
mutlu olduk. Peki bu seçeneğin
olmasının sebebi LGBTİ+’lerin
dikkatini çekmek ve onların
desteğini almak mı?
İnsanlar LifePinner’ı kullanırken
daha fazla seyahat etmek
istesin, yeni insanlarla ve
kültürlerle tanışmaya açık
olsun, böylece farklılıklardan
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korkmamak ya da uzak
durmamak gerektiğini bilsin
istiyoruz. Aslında LifePinner
felsefesi gereği LGBTİ+
destekçisi zaten, tabii ki ekibin
her bir üyesi de öyle. Bence
böyle bir seçenek olmayan
uygulamalara “Neden yok?” diye
sormak lazım, her uygulamada
ya da sitede bulunmak zorunda
olan bir seçenek aslında.
Peki LifePinner’ın felsefesi ne?
Temelde, LifePinner sana ne
kadar çok seyahat edersen et,
dünyada daha gidilecek başka
rotalar olduğunu, tanıman
gereken yeni kültürler olduğunu
söylüyor. Bir de sana daha
fazlası için ilham vermeyi
amaçlıyor. Çok fazla seyahat
ettiğini düşünsen de, haritana
ve bilgilerine baktığında, belki
de dünyanın %15’ini gezdiğini
görüyorsun ve için rahat etmiyor,
çünkü daha yapacak çok şey
var.
Tabii ki LifePinner’ı bir gösteriş
unsuru olarak kullanmak
da senin elinde, şu kadar
gezdim, burayı da gördüm gibi
hava atmak istersen, onu da
yapabilirsin ya da gitmediğin
yerleri pinleyip kendini
kandırabilirsin ama içten içe
daha fazlasını isteyeceğin test
edildi ve onaylandı
Biliyoruz ki LifePinner’ın
genel merkezi Hollanda’da ve
Hollanda destekli bir proje. Peki
neden Hollanda?
LifePinner’ı geliştirdiğimiz
şirketimizin merkezi
Amsterdam’da. LifePinner hem
turizmi hem de yazılımı kapsıyor
ve Hollanda’nın da güçlü olduğu
noktalar bunlar. Bu nedenle çok
güzel örtüştü. Hollanda Yatırım
Ajansı’nın desteği de cidden çok
faydalı oluyor. Bir de gerçekten
Amsterdam’ın ve LifePinner’ın
felsefesi aslında örtüşüyor.
Düşünsene, Amsterdam’ı
çekici kılan şeyler aslında
coğrafi konuma falan bağlı
değil. Vizyonu olan herhangi

bir ülke aynı şekilde dünya
turizmini çekebilirdi, burası
Bilecik ya da Afyon da olabilirdi;
ama dünyada buna sadece
Amsterdam’ın vizyonu yetti.
Peki Lifepinner yeni insanlarla
tanışma, arkadaşlık gibi
hizmetler de sunacak mı?
Arkadaşlık değil ama takipçi
sistemi olabilir. O zaman City
Guide’lar daha da önemli olacak.
Bakalım sonraki güncellemeler
neler gösterecek?
Yani LifePinner uygulama
içinde kendi fenomenlerini
yaratacak değil mi?
Evet, kesinlikle! Amacımız o.
Tam da bu yüzden uygulamayı
erken keşfetmek önemli J
Haritalarını erken pinleyip
şehir rehberlerini oluşturanlara
sürprizlerimiz olacak. Zaten
şimdiden büyük havayolu
şirketleri gibi turizm sektörünün
önemli oyuncularıyla birlikte
projeler hazırlıyoruz kullanıcılar
için.
Ünlü bir seyahat sitesi,
kullanılması gereken 3 seyahat
uygulamasını tanıtmış ve
LifePinner 3. sırada. Yeni bir
uygulama için heyecan verici
bir başarı olmalı?
Açıkcası bu kadar kısa sürede
keşfedilmiş olmasından
dolayı çok mutlu olduk. Henüz
kapsamlı bir PR çalışması bile
yapmış değiliz. Şimdilik kendi
kendine yayıldı diyebilirim.
Sanırım, insanlar infografiklerini
paylaştıkları zaman seyahat
etmeyi seven insanlar oradan
görerek indirip kullanmaya
başlıyorlar. Kullanıcı sayımız
hızlı artıyor. TripAdsivor ve
Google Trips’in yanında adımızın
geçmesi tabii ki çok gurur verici
bir şey.
Peki LifePinner’ın Türkiye’de
yüzü olmasını istediğiniz bir
ünlü isim var mı? Mesela bir
marka temsilcisi? Öyle bir isim
olacak mı?
Her bir kullanıcı aslında başlı
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başına marka temsilcisi.
Bir isim söyleyemem ama
LifePinner insan olsa nasıl
biri olurdu desen şöyle
tanımlayabilirim: Aldığı maaşı
eşyaya yatırmaktansa deneyimi
tercih eden, her bulduğu fırsatta
yeni bir şehir görmek isteyen,
yolda olmayı ve gitme hissini
seven, genç yaşta ev kredisine
girmektense “Ben bu parayla x
ülke gezerim” diyen gezgin ruhlu
herkes olabilir.
Ekipten yani içerden biri olarak
LifePinner’da haritanı pinlediğin
zaman ne fark ettin? Sen de
nasıl bir etkisi oldu?
Instagram’da da, çevremde
de herkes ne kadar çok
seyahat ettiğimi söyleyip
yazıp duruyor. Ben baktım ve
bence gidecek daha çok yer
var. Henüz Uzakdoğu’ya ya da
Amerika’ya ayak basmadım
mesela… Haritamdaki pinler hep
ortalarda, genellikle Avrupa’da,
gittiğim en uzak noktaysa Abu
Dhabi. Acilen Uzakdoğu’ya,
Amerika’ya, Kanada’ya, Sri
Lanka’ya falan gitmeliyim. Yollar
beni çağırıyor
Son olarak, sen tepkileri
gözlemlediğinde, başarının
neye bağlı olduğunu
düşünüyorsun?
Bence kesinlikle ekibe bağlı. 5
kişilik bir ekibiz ve hepimizin
uzmanlıkları birbirinden farklı,
aynı zamanda da birbirini
tamamlıyor. Ekibin her
üyesi projenin bir bacağını
oluşturuyor. Bir de bugüne kadar
çok güzel dostlar biriktirmişiz,
aldığımız tepkiler hep çok pozitif
ve bu dönemde verilen destekler
cidden paha biçilemez.
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YAZAN: SARP YAMAN

sarp.yaman@gzone.com.tr | twitter.com/sarpyaman | instagram.com/sarpyaman
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SARP YAMAN’S
DRAG RACE

G

eçtiğimiz
Cumartesi günü
içimden evden
dışarı adım bile
atmak gelmedi.
Hatta yataktan
bile birkaç kere kalktım diyebilirim. Bütün gün ne mi yaptım?
Efendim ilk olarak yıllar sonra
nereden aklıma geldiyse, Jennie
Livingston o meşhur belgeseli
“Paris is Burning”i seyrettim.

Hani şu 80’lerin sonunda New
York’taki underground drag balolarını konu alan ikonik film var ya,
işte o! Eğer hala seyretmeyeniniz
varsa Youtube’da filmin tamamı
mevcut. Mutlaka ve mutlaka izleyin, drag’in toplumsal gerçekleri
ve sorunları yansıtan bir tiyatro,
hatta önemli bir sanat olduğunu
göreceksiniz.
Hızımı alamayıp Rupaul’s Drag
Race’in altıncı ve yedinci sezonlarını baştan sona bir kez daha
izledim. New York’ta bir club kid
olarak başlayan kariyerinin nasıl
bir konuma geldiğini görünce
Rupaul’a bir kez daha hayran
oldum. Yıllar önce tanıştığımda
kulüplerde showlar yapan fakat
adını global anlamda duyurmayı
o zamanlarda da başarmış
bu ikon, şimdi kendi sanatını
icra edenlerin önünü kesmek
yerine onlara da aynı başarının
kapılarını açıyor adeta. Vallahi
helal olsun!
Ben tam drag dünyasının
büyüsünde kaybolmuşken sevgili
Murat Renay’ın “Bu ay derginin
konusu drag queenler” diye mesajını alınca nasıl şaşırdığımı tahmin edersiniz herhalde. Bendeki
de ne altıncı hismiş be arkadaş!
“Drag queenlerle deneyimlerin
varsa yazabilirsin” diyordu Murat.
Amerika’da yaşarken iki kere

Halloween’de drag yapmıştım ve
tabii ki de olaaaaaay olmuştum
ama buna deneyim diyecek kadar kafayı yemedim henüz. Fakat
öyle şanslıyım ki, daha önceki bir
yazımda da bahsettiğim gibi şu
an dünyadaki en popüler drag
queenlerden biri olma yolunda
ilerleyen Bianca del Rio şu hayattaki en yakın dostlarımdan biridir.
Ne mesafeler, ne şöhret ne de
işlerimizin yoğunluğu bizim
arkadaşlığımızın arasına girmedi
bugüne kadar. Hala başımıza iyi
veya kötü bir şey geldiğinde ilk
birbirimizle paylaşırız.

bir kulp takmak istiyorlar çünkü
içlerinde insanlar cinsiyetleri
‘hiçe sayan’ bu ‘büyücülerden’
korkuyorlar.
Dileğim bu işin peruk ve kirpik
takmaktan ibaret olmadığını
ülkemizde de çoğunluğun
anlaması ve drag queenliğin bir
sanat olduğunun benimsenmesi.
Tabii bu dediğimin ABD’de bile
daha yeni yeni gerçekleştiğini
düşünürsek, bizlerin yemesi
gereken ekmeklerin fırınlarını
saymaya gücüm yetmez...

New Orleans’a taşındığımda
tanıştığım ilk insanlardan biri
olan Bianca, nam-ı diğer Roy
sayesinde drag’in bir sanat
olduğunu yakından görebildim.
Bu işin sadece makyajdan ibaret
olmadığını, bir queen’in ne kadar
kültürlü ve gündemden haberdar
olması gerektiğini, aksi takdirde
bir palyaçodan farksız olduğunu
sevgili Bianca gösterdi bana.
Herkesin hayranlıkla baktığı
fakat aynı zamanda ‘kolay hedef’
olarak gördüğü bu sanatçıların
gerek showlarında gerek sahneden indiklerinde, o kostümler
içinde hata yapmalarına yer yok!
Çünkü o ‘hayranlar’ üzerlerinde
sürekli eleştirecek bir şey arıyorlar. Makyajı iyiyse kostümüne,
kostümü iyiyse konuşmasına
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INSTAGRAM’A GÖRE
İSTANBUL’UN EN İYİ

LERİ

DÖVMECİ
Modelini seçmesi, acısına katlanması, güvenilir bir dövmeci bulması, hele ki
dövmenizi yaptırdıktan sonra ardı arkası gelmeyen sorulara maruz kalması derken,
dövme yaptırmanın bin bir türlü zorluğu var.
Özellikle ülkemizde son yıllarda bu kadar popüler olmaya başlamışken hemen hemen
herkesin artık bir dövmesi ya da en azından yaptırmak istediği bir dövme hayali
vardır. Bu konuda ihmal edilen bir nokta var ki aslında bu olayın en önemli noktası
belki de. Dövmenizi seçtiniz, bütçenizi de ayarladınız diyelim peki dövmeyi yapacak
kişi? Dövmenizi yapacak kişinin yetenekli, tecrübeli ve hijyenik olması kadar
yapacak kişinin bu işi yapmayı ne kadar çok sevdiği de önemli.
Ülkemizde de hem tüm bu özellikleri bir arada bulunduran ve kendinizi onlara emanet
edebileceğiniz yetenekli isimlerin listesi bu ay Gzone Mag ile karşınızda!
Başlamadan önce, dövmecilerin dövme yaptırmanın bir moda olmadığı konusunda
kişileri uyardığını size tekrar hatırlatalım!

HAZIRLAYAN: BEDİRHAN TAŞÇI

bedirhan.tasci@gzone.com.tr | twitter.com/bedirhantasci | instagram.com/bedirhantasci
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RESUL ODABAŞ
Cihangir’de kardeşi Fatih Odabaş ile birlikte çalışmakta olan Resul Odabaş, konu dövme olunca birçok
ünlü ismin aklına ilk gelen isimlerden biri. Odabaş’ın bu kadar tercih edilmesinin sebebi bizce, mekana
adım attığınızdan beri süre gelen mekanın ve kendisinin pozitif enerjisi. Kendine olan güvenini karşı tarafa
yansıtma konusunda da en az yaptığı dövmeleri kadar iyi açıkçası.
Modelleri ve randevu almak için: instagram.com/resulodabas
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ÇAĞLA ÇETİNÖZ
İşte Benim Stilim yarışmasından aşina olduğumuz isim Çağla Çetinöz meğer en az televizyonda gözüktüğü
kadar sempatik ve şirin birisiymiş. Olağanüstü hayal gücünü ve kendi çizimlerini gördüğünüz zaman
aklınızda vücudunuzda görmek istediğiniz başka dövme modelleri beliriyor. Ayrıca, evde tek başına
sıkıldığında bile kendisine ve modlarına uygun dövme yapıyor olması elinin hafifliğinden kaynaklanıyor olsa
gerek.

Modelleri ve randevu almak için: instagram.com/caglacetinoztattooer
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REŞAT GÜL
Türkiye dövme sektörünün ilklerinden olan Reşat Gül, şuan Bakırköy’de kendi stüdyosunda çalışmalarına
devam ediyor. Daha önce çeşitli işlerle uğraşan Gül, bunun kendine yetmediğine karar vermesinin ardından
hislerini en iyi ifade etmenin yolunu bulduğunu fark etti. Reşat Gül’ün kullandığı makine ise kendi hazırladığı
ve aynı zamanda ilk dövmesini yaptığı makine olması ise olaya farklı bir mistik hava katıyor.

Modelleri ve randevu almak için: instagram.com/resatgul
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MERT SESLİ
Ünlü isimlerin tercihi olan adını duyurmayı başarmış bir diğer isim ise Kadıköy-Moda’da çalışan Mert Sesli
için bu aşamaya gelmek aslında pekte kolay olmamış. İçinde her zaman bir çizim sevdası bulunan ve sürekli
kendini geliştirmeye odaklanmış. Orta okul yıllarında kareli kağıtlara arkadaşları için çizdiği oyunlar şimdi
yerini birbirinden güzel dövme modellerine bırakmış.

Modelleri ve randevu almak için: instagram.com/mert_sesli
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Barış yeşİLBAŞ
Klasik tasarımların dışında bir şeyler istiyorsanız ve renkler ile aranız iyiyse Barış Yeşilbaş’ın stüdyosu tam
size göre! Dövme salonunda bulunmaktan her zaman hoşlandığını söyleyen Yeşilbaş, bunu meslek olarak
yapmaya başladığında hayata yeni bir bakış açısı yakaladığını düşünüyor.

Modelleri ve randevu almak için: instagram.com/barisyesilbas
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GÜLŞAH KARACA
Konu renkli dövmelere geldiğinde adından sıkça söz edilen bir diğer isim ise Gülşah Karaca. Özgün
tasarımları oldukça ilgi gören Karaca, water color ve geometrik çizimlerde dünyaya sesisini duyurmaya
başarmış. Yeteneğinin yanı sıra işçiliğinin ve sabrının da müşterileri tarafından özellikle övülüyor.
Modelleri ve randevu almak için: instagram.com/gulsahkaraca
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budakan tamer
Dövmede portre alanı ile master yapmış ve bu konuda harikalar yaratan bir diğer yetenekli isim ise
Budakan Tamer. Müşterilerinin sadece sohbet için bile uğradığı Kadıköy’de samimi bir stüdyo işleten Tamer,
yeteneğine rağmen sergilediği mütevazi tavırları ile beğeni topluyor.
Modelleri ve randevu almak için: instagram.com/budakantamer
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DİDEM cIndık
Dövme yapmak kadar yaptırmak da hayatının vazgeçilmez tutkusu olduğunu söyleyen ödüllü dövme
sanatçısı Didem Cındık, dövmelerinde genellikle Türk motiflerini esintilerini kullanıyor.

Modelleri ve randevu almak için: instagram.com/didemcindik
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emrah ozkan
İşlerinin büyük çoğunluğu geometrik çalışmalardan oluşan Emrah Özhan bu alanda oldukça yetenekli.
Derinizi bir sanat eserine veya bir göz alıcı bir tabloya dönüştüren çizimleri ile dikkat çeken Emrah Özkan’nın
el çabukluğu da olumlu geri dönüşler alıyor.

Modelleri ve randevu almak için: instagram.com/emrahozkan
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erdem ordu
Küçük ve sevimli dövmelerin mimarı olarak anılan Erdem Ordu da bu alanda oldukça başarılı bir isim.
Vücudunuzun her yerinde taşımaktan mutluluk duyacağınız uygun bir dövme tasarlayan Erdem Ordu’nun
kendi tasarımları da bir o kadar yaratıcı ve sevimli.
Modelleri ve randevu almak için: instagram.com/erdemordu
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LEO
GARRIDO
BREZİLYA
ATEŞİ

Ünü ülkesinin dışına yayılan Brezilyalı Gogo Boy/Dansçı Leonardo Garrido, Kasım ayı
sonuna kadar gece kulübü Superfabric’te ateşli şovlarıyla sahne alacak. Ülkemizde misafir
ettiğimiz bu yakışıklıyı daha yakından tanıyalım istedik.

RÖPORTAJ: YAĞIZCAN AKBULUT

yagizcan.akbulut@gzone.com.tr | twitter.com/yagizcanakbulut | instagram.com/yagizcanakbulut
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Bize biraz kendinden bahseder
misin?
Ben Leonardo Garrido bana
Herkes Leo Diye seslenir. Brezilyalıyım, 22 yaşındayım, 5 yıldır
Dans Ediyorum, Aynı zamanda
modellik ve Oyunculuk yapıyorum.
Sen aslında bir dansçısın? Kariyerine nasıl başladın?
Ben dans etmeyi seviyordum
Ve birgün profesyonel olarak

bu işi yapmak istiyordum ve şu
an yapıyorum, Gogo Showlar
yapıyorum, Funk, Hip Hop ve
Striptiz yapıyorum.
5 yıl sonra kendini nerede
görüyorsun?
Tüm dünyaya dansımı göstermek istiyorum Ve bunun İçin
çalışamaya da başladım. Brezilya, Almanya, Portekiz, Belçika
da bir çok büyük partide özel
showlar yaptım ve şuan Tür-
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kiyedeyim, başka ülkelere de
gideceğim...
Sahnedeki partnerinde aradığın
en belirgin özellik nedir?
Dans partnerimden tabii ki uyum
istiyorum Ve tabii ki sahnede
enerjisi yüksek insanları seviyorum.
Kendinde en beğendiğin yer
neresi?
Benim için karakter önemli, be-

denimi de seviyorum tabii...
Bir sosyal medya uygulaması
olsan ne olurdun?
Büyük olasılıkla Instagram olurdum, insanlarla sosyalleşebiliyorum ve onları görebiliyorum.
Kendini en seksi hissettiğin yer
neresi?
Tabii ki sahnede striptiz yaparken

İstanbul hakkından neler söylemek istersin? Sevdin mi?
İstanbul’u çok sevdim ve buranın insanlarını da çok sevdim.
Herkes bana iyi davranıyor ve
burada yaşamak bile istiyorum.
Güzel arkadaşlıklar kurdum.
İstanbul da olduğun süreçte
gaylife’da dahil oldun. Peki İstanbul gaylife sence nasıl?
Bence SuperFabric de beni
görmekten mutlular çünkü

sahnedeyken güzel bakıyorlar ve
bu durumdan mutluyum,Hemen
hemen tüm işlerimde Gaylerle
çalışıyorum ve çok kibarlar her
zaman iyi arkadaşlar.
Asla yemem dediğin bir yemek?
Yemek seçmem ama tuz ve
şeker kesinlikle kullanmıyorum.
Seks hayatını anlatan bir şarkı
ne olabilir ?
Dave Luxe - Vulnerable

Harika bir vücudun var. Peki
spora ne kadar zaman harcıyorsun ve nasıl bir program uyguluyorsun?
Teşekkürler :) Haftanın 5 günü
spora gidiyorum ve bir yada bir
buçuk saat çalışıyorum, elimden
geldiği kadarıyla sağlıklı besleniyorum Ve kendi programımı
kendim yapıyorum.

neler yaparsın?
Bunun için gülümsemem yeterli
sanırım, sempatik olduğumu
düşünüyorum

Birisinin ilgisini çekmek için
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FISTING Mİ?
EVDE TEK BAŞINIZA DENEMEYİN
Bu ayki konumuz, kulağa inanılmaz gelmekle beraber tercih edenlerinin de olduğu Fisting.
Öncelikle bilmeniz gereken ilk şey, kimilerine göre akılalmaz olsa da, bunun insanlara zevk
verdiği. Her iki taraf içinde öncelikle ortak nokta arzu duyulmasıdır. Fisting, esas itibarı ile elin ve
hatta zaman zaman kolun vajina ve ya anüse sokulmasıdır.
Sağlığınıza zararlı da olabilecek bu ekstrem cinsellik deneyiminden sizlere bahsetmek istedik.
Birçoğunuzun bu ekstrem deneyimi uygulamak istediğini bile düşünmüyoruz ama yine de
cinsellikte böyle bir kavram olduğu için Fistingseverlerin işte dikkat etmesi gereken kuralları
listeledik. İlla bu deneyimi yaşamak isteyenler bunlara mutlaka dikkat etmeli.

HAZIRLAYAN: YAĞIZCAN AKBULUT

yagizcan.akbulut@gzone.com.tr | twitter.com/yagizcanakbulut | instagram.com/yagizcanakbulut
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GÜVEN

Her şeyden önce fisting karşılıklı
güven meselesidir. Partnerinize
kendinizi teslim etmeniz ve ona
güvenmelisiniz. Aktif olacak
taraf için partnerine güven
vermesi ve onu sakinleştirmesi
önemlidir. İşleme başladığınızda
ise attığınız her adımda
partnerinizle konuşarak, ne
zaman ara verip ne zaman
duracağınızı belirlemelisiniz.

YAVAŞ BAŞLAYIN

Öncelikle olan anüsün belli bir
kapasitesi olduğu için fisting
yapacak kişinin öncesin yavaş
başlaması ve anüsü hazırlaması
gerekmektedir. Eli yumruk haline
getirip sokmaktansa, parmakları
yavaş yavaş sokup, içerideyken
yumruk haline getirmek
gerekmektedir. Rimming ve
ya parmak yardımıyla bunu
yapabilirsiniz ya da bunun için
özel olarak üretilmiş oyuncakları
tercih edebilirsiniz.
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TEMİZLİK

Kesinlikle en başta iki taraf
için de dikkat edilmesi gereken
en önemli konu temiz. Anal
seks öncesi olduğu gibi
lavman teknikleriyle temizlik
yapabilirsiniz. Fisting yapacak
tarafında öncelikle el temizliğine
dikkat etmesi gerekmektedir.
Öncesinde antiseptik
temizleyciler kullanabilirsiniz.
Fisting için özel olarak üretilen
eldivenler mevcuttur mümkünse
kullanmayı tercih edin.

TIRNAKLAR VE
ELDİVEN

Tırnakların yuvarlak şekilde
kesilmesi istenmeyen kazaları
engeller ya da tırnak arası için
dolgu maddesi kullanabilirsiniz.
Uzun ve köşeli tırnaklar
partnerinize zarar verebilir.
Eldiven kullansanız bile yırtılma
ihtimali vardır ancak yine
de kalın ve steril bir eldiven
kullanmak mikroplardan
korunmak için elzemdir.

KAYGANLAŞTIRICISIZ
ASLA!
Evet! Üretim amacı anal sekste
acıyı azaltmak ve olabildiğince
daha rahat olması için
yumuşatmaktır. Bunu sıklıkla
tekrarlayın.
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G

ünümüz
dünyasında
binlerce hatta
on binlerce kişi
doğumuyla
birlikte
sahip olmuş olduğu biyolojik
cinsiyetinden memnun
olmamakta ve cinsiyetlerini
birtakım süreçler geçirerek
değiştirmektedirler.
Sahip olduğu biyolojik
cinsiyetinden hoşnut olmayıp
ve halihazırda sahip olduğu
cinsiyetini değiştirmek
isteyen bireylere transseksüel
denilmektedir. Ülkemizde ne
kadar kişinin transseksüel
olduğu bilinmemektedir; fakat
sayının bir hayli fazla olduğu
tahmin edilmektedir.
Bilindiği üzere fiziksel cinsiyet
değiştirme süreci oldukça
karmaşık bir yapıya sahiptir ve
bu yüzden bütün transseksüel
bireyler bu süreçte aynı yolu
izlememektedirler. Bazı bireyler
sadece hormon tedavisine
yönelirken, diğer bir kısım
bireylerse hormon tedavisine ek
olarak cinsiyet değiştirebilmek
için büyük cerrahi işlemler
geçirmektedirler. Cinsiyet
geçiş süreci üç aşamadan
oluşmaktadır ve bu aşamalar
aşağıdaki gibidir.

İLK BASAMAK:
AKIL(MENTAL)

Sağlığının Gözlemlenmesi
Cinsiyet değiştirmeye karar
veren bir kişi öncelikle bir
psikologla veya bir psikiyatristle
görüşmeli ve uzman tarafından
hissettiği cinsiyet kimliğinin
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biyolojik cinsiyetinden farklı
olduğu saptanmalıdır. Bu
süreçten sonraysa kişinin
hormon tedavisi ve cerrahi
işlemler için herhangi bir
kısıtlılığının olup olmadığına
bakılmalı ve tedavi buna göre
şekillendirilmelidir.
Bunlara ek olarak bireyin
zihinsel olarak bu sürece
hazır olup olmadığına dikkat
edilmeli ve sosyal çevresinden
mümkün olduğunca destek
görmesi sağlanmalıdır. Bütün
bu süreçler ortalama olarak
iki ya da üç uzman ziyaretinde
tamamlanmakta ve bu süreçler
sonunda kişi bir hormon
uzmanına(endokrinoloji uzmanı)
yönlendirilmektedir.

İKİNCİ BASAMAK:
HORMON
TEDAVİSİ

Hormonlar vücutta ikincil
cinsiyet özelliklerinden
sorumlulardır. Bunlar; kas
kütlesi, göğüs büyüklüğü,
ses kalınlığı, vücut kıllarının
uzunluğu ve klitoris
büyüklüğüdür.
Biyolojik olarak kadın cinsiyetine
sahip olup erkek olmak isteyen
bireylerde hormon tedavisi
aşağıdaki sonuçlara yol
açmaktadır.
Ses kalınlaşması
Kas kütlesinin ve gücünün
artması
Yüz ve vücut kıllarının artması
Klitorisin büyümesi
Biyolojik olarak erkek cinsiyetine
sahip olup kadın olmak isteyen

cİNSİYET GEÇİŞ
SÜRECİ
HAZIRLAYAN: ATA YÜCEEL

ata.yuceel@gzone.com.tr | twitter.com/atayuceel | instagram.com/atayuceel

bireylerde hormon tedavisi
aşağıdaki sonuçlara yol
açmaktadır.
Kas kütlesinin ve gücünün
azalması
Vücuttaki yağ dağılımının
değişmesi
Göğüs dokusunda artış
Yüz ve vücuttaki kılların
seyrelmesi

Vücuttaki testosteron
seviyesinin azalması
Tedaviye başladıktan sonra
ilk bir ay içerisinde vücutta
değişiklikler gözlenmeye
başlamaktadır; fakat cinsiyet
geçiş sürecinin tamamlanması
ortalama olarak beş yıl
sürmektedir. Örnek verecek
olursak, kadın cinsiyetine
sahip olmak isteyen erkek
bir bireyin göğüslerinin tam
olarak olgunlaşması iki-üç yıl
sürmektedir.
Hormon tedavisine
başlandıktan sonraki birkaç
haftalık süreçte birçok birey
kendini oldukça rahatlamış
hissetmektedir. Bu konuyla
bazı kişiler, ‘Şimdi kendimi
normal hissetmeye başladım.’
veya ‘Kendimi dengede
hissediyorum.’ gibi oldukça
öznel olan düşüncelerini dile
getirmektedirler.
Hormon tedavisinin birçok
faydası olmasına rağmen
hormon tedavisi aynı zamanda
da beraberinde bazı riskler

getirmektedir. Bu risklerden
bazıları; yüksek kan basıncı, kilo
artışı, uyku apnesi, karaciğer
enzimlerinin yükselmesi, kalp
hastalıkları, kısırlık, beyin
tümörleri, kan pıhtılarıdır.
İstenmeyen yan etkilerin
önüne geçmek içinse hormon
tedavisine başlandıktan sonra
düzenli olarak kan tahlili
yapılması gerekmektedir.
Bazı insanlar hormon tedavisi
sırasında kaygı ve endişe
bozukları yaşayabilmektedirler.
Endokrinoloji uzmanı ve
psikiyatri uzmanının ortaklaşa
tedavisi bu gibi durumların
üstesinden gelmede oldukça
başarılı olmaktadır.

ÜÇÜNCÜ
BASAMAK:
CERRAHİ
İŞLEMLER

Transseksüel bireyler %75’i
cinsiyet değişimi için cerrahi
işlemlerden kaçınmaktadırlar.
Bunun en önemli sebebiyse
cerrahi işlemlerin ücretinin
oldukça yüksek olmasıdır.
Ayrıca birçok insan düzenli
hormon tedavisiyle kendisini
yeterince iyi hissetmektedir.
Hormon tedavisinin yeterli
olmadığı durumlardaysa
ek olarak cerrahi işlemlere
gereksinim duyulabilmektedir;
fakat bu işlemler ciddi
işlemlerdir ve ameliyatlardan
sonra herhangi bir geri dönüş
söz konusu değildir. Bu yüzden

kişi ve cerrahın bu konudaki
doğru kararı vermesi çok
önemlidir.
Bu konudaki kılavuz bireyin
cerrahi işlemden önce on iki ay
boyunca hormon tedavisi alması
gerektiğini belirtmektedir.
Cerrahi işlemler kişinin cinsel
organlarının alınarak kişiye
karşı cinsin cinsel organlarının
yapılmasından ibarettir.
Bu konudaki kılavuz,
diğer işlemler için çok sıkı
düzenlemelere sahip değildir.
Örneğin kadınlarda göğsün
alınması ve erkeklerde
göğüs implantasyonunun
gerçekleştirilmesi gibi.
Bütün cerrahi işlemlerde
olduğu gibi cinsiyet geçiş
ameliyatlarında da bazı riskler
bulunmaktadır. Bu riskler
aşağıdaki gibidir:

birçok kadın yeni penis
yapılmasını(phalloplasy)
istememekte ve sadece
kadın cinsel organlarını
aldırmaktadırlar. Günümüzde
bir kadına karşılık on beş tane
erkek cinsiyet geçiş ameliyatı
olmaktadır. Bunun en büyük
sebebi ise kadın cinsiyet geçiş
ameliyatının erkeklere nazaran
daha riskli olmasıdır.
Cinsiyet geçiş süreci
sonrasında nadiren de
olsa bazı olumsuzluklar
görülebilmektedir. Cerrahi işlem
geçiren her yüz kişiden sadece
biri geçirdiği işlemden pişman
olmaktadır. Görüldüğü üzere bu
oran oldukça düşük bir orandır.
Buna ek olarak bazı kişilerde
depresyon, endişe ve kaygı
bozuklukları görülebilmektedir.

Doku ölümleri
İdrar kanalının hasar görmesi
Fistül oluşumu(İdrar kesesi ve
bağırsaklar veya diğer organlar
arasında normal vücut yapısında
olmayan kanalların oluşması)
Cerrahi işlemlerin yüksek risk
taşımasından dolayı erkek
cinsiyet geçiş sürecinde
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