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Yenilendik...
8 mart’ta Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığımız Mart ayına yakışır şekilde ÇEKMECELER filmi gösterime
girdi. Bu filmin eşcinseller için, daha önceki yıllarda ZENNE gibi bir eşcinsel temalı filmin yönetmenleri
Mehmet Binay ve Caner Alper’e ait olmasının yanı sıra bizce LGBTİ özgürlüğünün ön koşullarından biri
olan kadın özgürlüğünün altını çizmesi açısından da önemi var.
Erkeklerin baskı kurduğu günümüz dünyasını değiştirmek için atılmış bir çığlık olarak görebileceğimiz
ÇEKMECELER filminin eşcinsel yönetmenleri GZONE’un sorularını cevaplarken kendilerini evlerinde
hissettiklerini söyleyerek bizi mutlu ettiler. Biz de memnuniyetle bu filmi ve beraberliklerinin 16.yılını
kutlayan bu çifti mercek altına aldık.
Ancak Mart sayımız sadece bu dosyadan ibaret değil elbette;
Erkeklikten kadınlığa geçmek için her türlü tehlikeyi göze alan George/Christine Jorgenssen’in ilginç
hikâyesi, eşcinsel matematik dehası Alan Turing’in hayatı, Dj olarak tanıdığımız Gülbahar Kültür’ün iki
kadının aşkını anlatan “Bir Yangının Külünü…” kitabı, “Oscar Ödüllerindeki LGBT İmzası” ve buradan
yola çıkarak “Ödül Sezonunun Düşündürdükleri” yazıları, ne zaman lazım olacağı belli olmayan “Kendini
Savunma Yöntemleri” yazımız da Mart sayımızın önemli renklerinden oldu.

Murat RENAY
GZONE Yazı İşleri Müdürü

GZONE Dergi, her ay olduğu gibi bu ay da aslında bir e-dergi olduğunu unutmayı tercih etti ve yaklaşık
20 kişinin emek verdiği yeni sayısına, basılan bir dergiye verilen emek ve özveriyle hazırlandı. Geçen
ayki “Yaşasın Eşcinsel Aşk” sayımız gibi bu sayımızın da on binlerce kişiye ulaşacağına eminiz.
Yenilenen logomuz ve web site tasarımımızla, daha dinamik, daha özgür ve daha yenilikçi olacağımızdan
hiç şüpheniz olmasın.
Hayatınızı istediğiniz gibi özgürce yaşamanızı dileriz.
Sevgilerimizle
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İNGİLTERE’DEN DÜNYA’YA LGBTI
KORUMA ÇAĞRISI
İngiliz hükümeti Dünya ülkelerini eşcinsel evlilikleri
tanımaya çağırdı. Eşitlik bakanı Jo Swinson’ın
kaleme aldığı mektup ile Dünya üzerinde 70 farklı
ülkeden İngiltere’de evlenmiş olan eşcinselleri
yasalar gereği evli kabul etmesi istendi.Eşcinsel
evlilik gerçekleştiren İngiliz vatandaşlarının turist
olarak bulunduğu ülkelerde ötekileştirmeye maruz
kalmamaları adına da büyük bir adım olarak
görünen bu davet sayesinde eşcinsel evliliklerin
gerçekleştiği ülkeler dışında da tanınması
hedefleniyor.ABD, Avustralya, Şili ve Güney Afrika
gibi ülkelere gönderilen bu çağrının hedeflendiği
ülkeler arasında Türkiye bulunmasa da, daha özgür
bir Dünya adına büyük bir adım atılmakta.

MECLİSTE LGBTİ HAKLARINI
SAVUNMAK İÇİN HDP’DEN ADAY
ADAYI: BARIŞ SULU

CHP’NİN İLK TRANSSEKSÜEL
MİLLETVEKİLİ ADAYI:
NİLER ALBAYRAK

Trans Danışma Merkezi kurucusu LGBTİ aktivisti
Barış Sulu, Halkların Demokratik Partisi’ne
milletvekili aday adaylığı için başvurdu.
Başvurusunu Facebook hesabından duyuran
Barış Sulu şunları yazdı: Mecliste LGBTİ Haklarını
savunan bir milletvekili olmak için ilk bölümü
başarıyla tamamladım, şimdi aday gösterilmeyi
bekleyeceğim, desteklerinize ihtiyacım olacak
arkadaşlar. “Okulda İşte Mecliste LGBTİ’ler
heryerde” sloganı slogan olmaktan çıkıp ete
kemiğe bürünsün istiyorsan #oylarHDPye

Genel seçimler için partilerin Adayları tek tek
belli olmaya Başlıyor. En son hamle de CHP’den
geldi. Son zamanlarda lgbti hakları konusunda
Çalışmalara başlamasıyla dikkatleri üzerine çeken
Cumhuriyet Halk Partisi 25. Dönem Istanbul
3.bölge’den bir trans aday gösterdi.Niler Albayrak,
artık Görünür kimlikli bir transın da doğrudan
temsil edilmesi gerektiğine inanarak CHP’den
adaylığını açıklamış bulunuyor.

#gzonemart2015

LGBTİ AKTİVİSTİ SEDEF ÇAKMAK
MECLİS ÜYELİĞİNE YÜKSELDİ
Beşiktaş Belediyesi Başkan Danışmanı Sedef
Çakmak, meclis üyesi yedek adaylığından
meclis üyeliğine yükseldi. Türkiye’de seçilmiş bir
pozisyondaki ilk açık kimlikli eşcinsel olan Çakmak,
mazbatasını aldı.2014 yerel seçimlerinde açık
eşcinsel kimliğiyle CHP’den Beşiktaş Belediye
Meclisi üyeliğine adaylığını koyan ve meclis üyesi
yedek adayı seçilen LGBTİ aktivisti Sedef Çakmak,
meclis üyeliğine yükseldi. Seçimlerden bu yana
Beşiktaş Belediyesi’nde aktif olarak görev alan
Çakmak, bu güne kadar belediye başkan danışmanı
olarak belediyenin LGBTİlere yönelik hizmetlerini
ve politikalarını şekillendirmek için çalıştı.
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ESKİ ABD BAŞKANI, JOHN F.
KENNEDY EŞCİNSEL MİYDİ?
Geçtiğimiz gün ABD’de çıkan ‘’Jack ve Lem: John
F. Kennedy ve Lem Billings’’ ilginç bir arkadaşlığın
hikayesini anlatıyor. Eski ABD başkanı John F.
Kennedy hakkında, eşcinsel olduğu imalarının
bolca bulunduğu kitap fotoğraflarla da bu iddiasını
güçlendiriyor.İddialara göre Kennedy’nin lise
yıllarında tanıştığı ve en yakın arkadaşı olan Lem
Billings’in Beyaz Saray’da odası bile varmış. Yurt
dışı gezilerinde yanından ayırmadığı Billings ile
çok yakın arkadaşlığı olduğunu belgeleyen kitap
aynı zamanda konu ile ilgili açıklamalara da yer
veriyor. Billings’in hiç bir zaman eşcinselliğini
açıklamadığını, ancak bilinen bir şey olduğunu
iddia eden kitap, Billings’in bir röportajında yaptığı
‘’ Jack hayatımda birçok değişiklik yaptı, onun
sayesinde hayatımda hiç yalnız kalmadım. Belki
de evlenmememin başlıca sebebi de o olmuştur’’
açıklamasıyla bu iddiaları güçlendiriyor.

CHP LGBT’LER İÇİN İŞ KANUNU
TEKLİFİ VERDİ
Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) 10 vekil,
çalışma hayatında LGBT’lere yönelik ayrımcılığın
yasaklanması için kanun teklifinde bulundu.
Kanun teklifiyle ayrımcılığa uğrayan işçinin talep
edebileceği dört aylık ücret tutarındaki tazminat
tutarının on iki aya kadar ücrete yükseltilmesi
öneriliyor. CHP’li 10 vekilin imzasıyla dün CHP Bursa
Milletvekili Aykan Erdemir’in verdiği kanun teklifi
ile devletin kamuda ve özel sektörde LGBT’lere
(lezbiyen, gey, biseksüel, trans) yönelik ayrımcılığa
karşı etkili koruma getirmesi isteniyor. Kanun
teklifinde istihdamda ayrımcılığın yoksullaşma,
kamusal hayattan ve sosyal hayattan ötelenme ile
sağlık, barınma ve şiddetten korunma haklarının
kötüleşmesi gibi sonuçları olduğuna dikkat
çekiliyor.
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EŞCİNSEL ÇİFTLER BİYOLOJİK OLARAK ÇOCUK SAHİBİ OLABİLECEK
Cambridge Üniversitesi’nde yapılan araştırma sonucunda yetişkin insanların deri hücrelerinden sperm ve
yumurta hücreleri üretilebildi. Bu sayede çok yakın bir gelecekte, eşcinsel çiftlerin de kolaylıkla, taşıyıcı
ihtiyacı olmadan çocuk sahibi olabileceklerini açıklayan araştırma yöneticisi Azim Surani, bunun en erken 2
yıl içerisinde tıp dünyasında kullanılabilir bir yöntem olacağını müjdeledi.
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ARASH
VOLSWAGEN ARENA
ISTANBUL - 21:00
Dünyaca ünlü pop yıldızı Arash, 24 Mart akşamı
sevenleriyle bu sefer İstanbul’da Volkswagen
Arena’da buluşacak. Başarılı sanatçı, birbirinden
güzel yeni ve popüler şarkılarıyla sevenlerine
unutulmaz anlar yaşatacak. Bu konser başka!
İnanılmaz dans gösterileri ile akıllara kazınan Arash,
bu festivale kendi dans grubu ile geliyor.

24/03

13/03

13/03

14/03

SHANTEL
BABYLON ASMALIMESCİT
ISTANBUL - 22:00

BÜLENT ORTAÇGİL
KADIKÖY SAHNE
ISTANBUL - 22:00

YELLE
BABYLON ASMALIMESCİT
ISTANBUL - 22:00

Stefan Hantel’in Bucovina yolculuğuyla beraber
başladığı Balkan ve çingene müziğini yeniden
canlandıran projesi Shantel, DJ setiyle birlikte 13
Mart’ta Babylon sahnesinde... Her albümüyle en
çok satan yabancı albüm listelerinin tepelerinde
gezinen Shantel; Goran Bregoviç, Boban Markoviç,
The Rootsman, Fanfare Ciocarlia gibi isimleri
setlerinde bir araya getiriyor. “Bucovina”, “Disko
Boy”, “Disko Partizani” gibi dillerden düşmeyen
şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Shantel, her
defasında aynı enerjiyi yakalayabileceğiniz ve size
sınırsız dans vaadeden performansıyla yeniden
Babylon’da...

Bülent Ortaçgil, 13 Mart’ta KadıköySahne’de en
sevilen şarkılarını seslendiriyor. Türkiye’de şehir
müziğinin önemli isimlerinden Bülent Ortaçgil,
“Sen” isimli yeni albümünü Ada Müzik’ten çıkarttı.
Her zamanki gibi tüm söz ve bestelerde sanatçının
imzasını taşıyan “Sen”, çok özel Ortaçgil şarkılarıyla
bezeli... Bülent Ortaçgil, yoğun konser temposuna
rağmen yedi yıldır albüm yapmamıştı. Son
çalışması Sen’de yer alan yeni şarkılar, sanatçının
sevenlerini ziyadesiyle memnun edeceğe benziyor.
Albümde müziklerin yanı sıra şarkı sözlerinin de
şiirselliği göze çarpıyor.

Enerjik ve göz alıcı sahne şovu ile pop müziğin her
dönemini kendine referans alan şarkılarıyla dikkat
çeken Yelle, 14 Mart akşamı Babylon sahnesine
çıkıyor!

#gzonemart2015

Warm-up & After Party: Paradisko
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LAIDBACK LUKE
VOLSWAGEN ARENA
ISTANBUL - 21:00
2014 yılı sonunda başlayan FG 93.7 ve Beat The
Night işbirliği, yeni bir boyuta taşıdığı İstanbul
elektronik müzik sahnesini, 14 Mart gecesi çağımızın
en büyük superstar DJ’lerinden Laidback Luke
ile buluşturuyor! Tomorrowland, Coachella, Ultra
Music Festival, Electric Daisy Carnival, Mysteryland,
Sziget, Creamfields, Boom, Exit, Stereosonic, Holy
Ship, Electric Zoo, Sensation, Sout West Four gibi
dünyanın en büyük festivallerinin ana sahnelerinde
listebaşı sanatçı olarak verdiği, dans pistlerini
birbirine katan performanslarla kısa zamanda
zirveye oturdu. Electro, techno, progressive house
gibi tarzların kaotik ancak aynı zamanda son derece
sistematik bir harmanından oluşan benzersiz
tarzıyla dans müziği adına yazılan tüm ezberleri
bozan Laidback Luke; DJ performanslarıyla, çığır
açan prodüksiyonlarıyla, Diplo, Example, Lil Jon,
Hardwell, Swedish House Mafia gibi isimlerle
yaptığı işbirlikleriyle ve sahibi olduğu Mixmash
plak şirketiyle Avicii, Bingo Players, Knife Party,
Afrojack gibi günümüzün en büyük dans müziği
sanatçılarını sektörüne kazandırmasıyla tüm müzik
piyasası için son yılların en önemli fenomeni oldu.
Ultra Music Festival performansından hemen önce,
uzun süre unutulmayacak bir gece için Laidback
Luke 14 Mart gecesi FG 93.7 ve Beat The Night
farkıyla Volkswagen Arena’da...

#gzonemart2015
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OPETH
KÜÇÜKÇİFTLİK PARK
ISTANBUL - 21:00
%100 Metal konserleri mart ayında da devam ediyor. Türkiye’de geniş bir hayran kitlesi bulunan Opeth
22 Mart 2015 Pazar üç yıllık aradan sonra yeniden İstanbul seyircisiyle buluşuyor. Neredeyse her albümü
hayranlarınca kült statüsünde bir yere sahip ve müzikseverlerce diğer tüm gruplardan ayrı bir yerde
tutulan, kalitesiz ve sıradan bir albüm ya da şarkı yapmayacağı önceden bilinen bir topluluk Opeth. 1990
yılında İsveç’te kurulan sahibi grup, Opeth’in karizmatik ve yaratıcı beyni Mikael Akerfelt’in her fırsatta dile
getirdiği gibi “yeni deneyimlerden korkmayan” karakterleriyle, daimi epik ve progresif öğelerin yanısıra
caz, gotik, 70’ler rock, folk gibi elementleri kendi potasında eriten, her biri kendine özgün bir atmosferdeki
11 başarılı stüdyo albümün sahibi. Dünya çapında 1,5 milyonun üzerinde albüm ve DVD satışına sahip ve
yıllardır dünyanın her noktasında kapalı gişe konserler veren grup, Avrupa’lı birçok metal grubunun aksine
dünya medyasında orjinal, sağlam ve kalıcı bir isme sahip. Opeth, son albüm The Pale Communion sonrası
beklenen İstanbul ziyaretini %100 Metal konserleri kapsamında 22 Mart 2015 günü KüçükÇiftlik Park’ta
gerçekleştirecek. Organizasyon Vera Müzik.

HAZIRLAYAN:
Onur ÖZIŞIK

onur.ozisik@gzone.com.tr
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1
1. CHATTY FEET
Kim olursan ol iç çamaşırına dikkat et. Nerede çıkaracağın belli olmaz anlayışı ile yıllardır bütün yatırımını iç çamaşırına yapanlardan mısınız? O zaman yanlış
yoldasınız. Sonuç olarak ayakkabı çıkarılmadan pantolon çıkmaz. Bu durumda da ortaya ilk çıkan elbette ki çoraplar oluyor. Şaka bir tarafa son yıllarda erkek
çoraplarındaki farklılaşma muhakkak dikkatinizi çekmiştir. Bundan 10 yıl önce beyaz ve koyu renklerin hakimiyeti çorap modasında hissedilirken artık durum değişti.
Rengarenk tasarım çoraplar kadınlar kadar erkeklerin de çekmecelerinde yerini almaya başladı. Fazlasıyla da güzel oldu. Eğer siz de bu durumdan hoşnutsanız ve
daha da güzel, ilgi çekici çoraplar giymek istiyorsanız Chatty Feet tam size göre. Muhakka bir internet sayfasına uğrayıp çılgın bir alışverişe başlayın.

2. JACK SPADE

2

Kamuflaj modası bir müddet daha
bizimle olacak. Açıkçası ben durumdan
bek rahatsız değilim. Özellikle farklı
yorumlar getirilen askeri desenlere karşı
yakınlık hissediyorum. Jack Spade’in
bu çiçekli kamuflaj sırt çantası da bu
nedenle gördüğüm ilk andan itibaren
alışveriş önerileri bölümünde kendine
yer buldu. Hemen hemen her giysi ile
kullanabileceğiniz bu enfes parçayı eğer
bütçeniz el verirse kaçırmayın. Çünkü
kendisi en az güzel olduğu kadar tuzlu.

3 AVON MESMERIZE
Bir kokunun her tende bıraktığı etki
farklıdır. Uzmanlar özellikle parfüm
seçiminde ten rengine ve mevsime
dikkat edilmesi gerektiğinin altını
çiziyorlar. İşte sıcakların bastırmasına
daha önümüzde aylar varken serin
havalarda rahatlıkla kullanıp etrafınızı
etkileyeceğiniz bir parfüm Avon
Merserize. İçerdiği turunçgil ve odunsu
kokular ile oryantal bir notaya sahip
olan Merserize tendeki uzun süre
kalıcılığı ve uygun fiyatıyla da cezbedici.

#gzonemart2015

3
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4. ETNIA BARCELONA
Cemreler teker teker düşmeye, güneş kesintili
de olsa yüzünü göstermeye başladı. Eğer kış
aylarında güneş gözlüklerini kaldıranlardansanız
tekrar gün yüzüne çıkartmanın, sürekli
kullananlardansanız yenilemenin zamanı
geldi. Eğer siz de Ray-Ban ve türevi güneş
gözlüklerinden sıkıldıysanız ve farklılık arıyorsanız
Etnia Barcelona’nın Wild Love In Africa serisi
tam size göre. Afrika topraklarında yaşayan
hayvanların desenleri ile süslenmiş çerçeveler
ile çevrenizdeki bütün bakışları üstünüzde
toplayabilirsiniz.

4

5. NEW BALANCE 1500
SUMMER PACK
New Balance’ın en beğenilen modelleri 2015
yazı için yeniden renklendirildi. İngiltere’de
üretilen bu ayakkabılar hem rahat, hem de
yazın neşesini simgeliyor

6. JEREMY SCOTT X ADİDAS
ORİGİNALS JS WİNGS 3.0
“GOLD”
Jeremy Scott kanatlarıyla birçoğumuz aşk
yaşıyoruz. Yeni tasarlanan Wings 3.0 ile
daha fütüristik bir görüntüye kim hayır diyebilir?

5

6
HAZIRLAYAN:
Serdar EGEMEN

serdar.egemen@gzone.com.tr
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YAZ GELMEDEN FORMA GIRIN!
www.bootcampistanbul.com
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RJ KING
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ZONE için bu ayki konuğum
son olarak Banana Republic’in
Sonbahar&
Kış
2015
Koleksiyonu’nun
tanıtımında
tüm yakışıklılığıyla salınan ve
Tommy Hilfiger’ın İlkbahar& Yaz
2015 Koleksiyonu’nun kampanya çekiminde
rastladığımız model RJ King. Derek Blasberg’le
kısmen öpüşürken görüldüğü fotoğraf ile
sansasyon yaratması ve
Vogue İtalya’nın
Temmuz 2013 sayısının kapak yüzlerinden biri
olarak sivrilmesiyle- ki kendisinin Instagram’daki
profil fotoğrafı hala bu kapak- hayli iddialı. Ancak
“Favori restoranınız?” sorusuna “McDonalds”
gibi sıradan bir cevap vermesi, çoğumuz gibi
Topshop’tan alışveriş yapmasıyla bir o kadar
da sıradan. Son yılların en yükselen modeli RJ’e
bağlanıyoruz!
Genlerinden gelen tatlılık, alçak gönüllülük ve
hayranlık uyandıran yakışıklılığıyla gönüllerimizde
taht kuran RJ King’i anlatmaya kendisinin
keşfedilişinden başlayayım. St. Louis Galleria’daki
Splash’te çalışırken; Jill Manoff adında seksi ve
harika bir kadın tarafından keşfedildiğini anlatıyor,
RJ. Hatta tanıştığı bu kadın, kendisine model
olmayı isteyip istemediğini soruyor ve kendisine
email’ini veriyor; bu sayede, RJ de modelliğe dair
ilk ufak adımlarını atmaya başlıyor.
New York’a taşındıktan sonra, yakışıklı modelimiz
için modellik adına daha da aktif bir çalışma

#gzonemart2015
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temposu başlıyor. Başarısına ve bünyesinde
barındırdığı tüm meziyetlere, yaver giden şansı
da eklenince; birçok model ajansıyla anlaşıyor,
Calvin Klein ile tanışma olanağı buluyor, daha
sonra da lider markaların yüzü ve dergilerdeki
moda çekimlerinin favorisi olarak karşımıza
çıkıyor. Hatta RJ, bu anlattıklarımı kanıtlarcasına
New York’a taşındığında, iş ayarlamanın kendisi
için o kadar da zor olmadığını belirtmiş verdiği bir
röportajda. İlk etapta i-D, Wonderland, Essential
Homme, Fantastic Man and New York Times gibi
başarılı mecraların çekimlerinde boy gösteren RJ;
modelliğe ilk başladığı yıllarda New York Moda
Haftası’nda DKNY, Rag & Bone, Riviera Club,
Loden Dager, Bespoken ve Band of Outsiders gibi
markaların podyumlarında da yürümüş.
Americana Manhasset ve Tommy Hilfiger’ın
yüzü olarak rastladığımız RJ’in aile hayatı da en
az kendisi kadar renkli! Çünkü kendisinin Calvin
Klein markası ile çalışarak modellik yapmaya
başlayan Megh; Auburn Üniversitesi’nde atlet
olan ve futbol oynayan Julie ve Caitlin adında üç
kız kardeşi var. RJ, Julie ve Caitlin’in atlet olmasını
ve futbol oynamasını- her ne kadar şaka yoluyla
da olsa- aptalca bulduğunu belirtmiş. Bu iki kız
kardeşinin farklı ilgi alanlarına saygı duymalısın,
yakışıklı RJ.
Gelelim kendisinin stiline ve form sırlarına:
Modunun ve alışkanlıklarının stiline yansıdığına
inanan star ışığı yüksek modelimiz, başkası

gibi görünmek istemediğini belirtiyor. Stilini
oluştururken, basitliğe ve sadeliğe önem veren
RJ; uzun kollu t-shirt ya da gömlek, jean ve
botlarından vazgeçemiyor. Sıkı bir diyetinin
olmadığını, çok su içtiğini, ne hissediyorsa onu
yediğini; ancak özellikle moda haftalarından önce
kız kardeşinin eğitmeninin hazırladığı, kendisini
yoran bir egzersiz programına uyduğunu da
belirtmeden geçmiyor.
Numéro dergisinin kapağında olmayı isteyen, bir
deha ve ikon olduğuna inandığı Karl Lagerfeld ile
çalışmayı çok isteyen; Karlie Kloss, Julie Stegner
ve Andrej Pejic gibi rüştünü ispatlamış modellerle
yakın arkadaş olan RJ King, bakın model olmak
isteyenlere hangi tavsiyeyi veriyor: “Yılmayın!
Makul bir hedef belirleyin, odaklanın ve azimli
olun. Hiçbir şey imkansız değildir”.
Wilhelmina Models’e bağlı olarak çalışan RJ’i
Twitter’da takibe alırsanız sevimli ve doğal profil
fotoğrafına ve takipçi sayısının çokluğunun
yanı sıra, hakkında kısmına ne yazdığına da
dikkat kesilin: “New York, New York”. Benim de
hayallerimin şehri New York, sevgili RJ. Bir gün
beraber gideriz belki!

HAZIRLAYAN:
Buğra LEVENT

bugra.levent@gzone.com.tr
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GÖK NEREDE
MABEL MATİZ

ZOR ZAMANLAR
FİKRİ KARAYEL

FIFTY SHADES OF GREY OST
ÇEŞİTLİ SANATÇILAR

DMC

DOKUZSEKİZ

CAPITOL

Mabel Matiz’i dinlerken Sezen, Nazan ve
Selda gibi müziğimize damgasını vurmuş
isimlerin izlerini yakalamak hem çok güzel
hem de bu şarkıların ondan başka kimseye
ait olmayacağını tahmin etmek bir o kadar
kolay. Potansiyelini en iyi gösterdiği bu
3.albümündeki tüm şarkılar, Mabel’in usta
işi sözleri, su gibi akan melodileri ve Can
Güngör’ün üstüne düşünülmüş düzenlemeleri
(misal ilk dakikasından büyüleyen “Gel”)
sayesinde daha ilk dinlemede kendilerini
sevdiriyor. Aşkın en karanlık köşelerinden
de (“Dört Duvar”, “Adını Sen Koy” ve
albümün en acılısı “Gök Nerede”) en çiçekli
mevsimlerinden de (“Ahu” ve en iyi sarışın
şarkısı olmaya aday “Sarışın”) çok iyi hikayeler
çıkaran Mabel, açılıştaki uyanma çağrısı “Tuzla
Buz”,“Atlar Yoruldu” ve şahane sözleriyle
Haziran ruhunu taşıyan “Geziyorum Dünya
İşte” ile de gündeme selamını çakıyor.

1987 yılında Kıbrıs’ta doğan Karayel, albüm
aşamasından önce
Myspace sayesinde
kendine Türkiye çapında tur yaptıracak kadar
hayran kitlesi edinmiş, sağlam bir müzisyen.
Eğitimini Londra’da tamamlayan Karayel’in
yaptığı müziğin kaynağının büyük kısmını
oradan aldığını söyleyebiliriz. (Hatta kendisi
gibi Londra havası koklamış Bora Uzer’i bir
parça hatırlattığı aşikar.) Karşımızdaki bu ilk
albüm ise tür olarak funk’ı merkeze oturturken
bize rock’n roll dağıtmaları (“Bir Gün”,
“Vazgeçilmez”) da sunuyor blues hüzünleri
(“Keyfinin Kahyası”, “Morg”) de. Tamamı kendi
şarkılarından oluşan albümde yaşından çok
daha olgun bir iş çıkaran Karayel’in parladığı
şarkılar ise açılışı yapan depresyon battaniyesi
“Zor Zamanlar”, benzersiz sesini en tatlı haliyle
duyduğumuz “Hayal Edemezsin” ve finaldeki
karanlık ballad “Trenler”

Bu sayıyı elinize alana kadar çoğunuzun filmi
izlediğinizi düşündüğümden filmle ilgili en iyi
şeyin bu albüm olduğunu belirtmekte mahsur
görmüyorum. Christian ve Ana’nın kafası
karışık ilişkisinin çeşitli aşamaları film boyunca,
romantizm ve erotizmin 16 tonu sayılabilecek
16 eserle kulaklarımızı şenlendiriyor. Hepsi
birbirinden iyi vokallerden dinlediğimiz
şarkılardan öne çıkanlar ise; en “cüretkar”
sahnelerde duyduğumuz iki Beyoncé şarkısı
“Haunted” ve ağırlaştırılmış haliyle inim inim
inleten “Crazy In Love”, Ellie Goulding’in kalp
hoplatan marşı “Love Me Like You Do”, söz
konusu yer yatak odası olduğundan orda
bitiveren The Weeknd’in “Earned It”i, Annie
Lenox’un nefis “I Put A Spell On You” coverı
ve Ana’nın duygusal karmaşasını koca bir
filmden daha etkili ifade eden Skylar Grey
şarkısı “I Know You”su

VULNICURA
BJÖRK
ONE LITTLE INDIAN

Björk’ün “ayrılık albümü” olarak nitelendirdiği Vulnicura, aslında 2004
yılındaki “Medúlla” ile dünyadan ve dinleyiciden giderek uzaklaşan şarkıcının
“aramıza dönüş” albümü. Bu dönüşün 13 yıl süren ilişkisinin bitmesiyle
gerçekleşmesi üzücü elbette ama Björk albüm boyunca bir yandan
yaralarını iyileştirmeye çabalarken uzun zamandan sonra ilk defa kalbimize
doğrudan dokunmayı başarıyor. Yaylılar ve Arca’nın değdiği elektronik
ritimlerin başrolde oluşuyla “Homogenic”i hatırlatan albümün hikayesi, şarkı
sıralamasına göre 3’e bölünüyor. Endişe verici güzellikteki “Stonemilker” ile
başlayan ve şüphelerle dolu ayrılık öncesini anlatan ilk bölüm, kalbi kanırtan
10 dakikalık “Black Lake” ile başlayan ayrılık sonrası felç bölümü ve yaranın
sonunda nefes alıp iyileşmeye başladığı, Antony Hegarty’li vals “Atom
Dance”in de bulunduğu son bölüm.

#gzonemart2015
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FOUR FIVE SECONDS
RIHANNA, KANYE WEST, PAUL McCARTNEY

Her yıl albüm yaparak kusturma raddesine gelen Rihanna bu huyundan vazgeçmekle
kalmayarak yetenekleri (ve egoları) tartışılmaz McCartney ve West’in de desteğiyle
bildiğimiz tarzının dışında (McCartney’ninkine yakın) bir şarkı ile arz-ı endam ediyor.
Yalnızca bir gitar ve klavye ile icra edilen şarkıda ondan beklediğimizin çok üstünde bir
vokal performansı veren Rihanna’nın yeni albümü için umutlarımız yüksek.

BAŞUCU ŞARKILARI 3
ZUHAL OLCAY
ADA MÜZİK

Tam 10 yıllık bir aradan sonra “Başucu
Şarkıları” serisine dönen Olcay, artık eminiz
ki eski şarkıları söylemeyi çok seviyor. İlk
iki albümde son derece verimli sonuçlar
aldığı Bülent Ortaçgil, Gürol Ağırbaş ve Baki
Duyarlar üçlüsü yerine Cem Tuncer ve Tolga
Kılıç ile çalışan sanatçı, haliyle yeni ancak
maalesef oldukça ortalama bir müzikal rotaya
(Enbe rotası diyebiliriz) sapmış görünüyor.
Ortaçgil ve ekibinin pop şarkılarına yaptığı
(neredeyse akademik) yorumlar ağırdı belki
ama Olcay bu ağırlığın altından başarıyla
kalkıyor ve zarafetle taşıyordu. Elimizdeki bu
sürprizsiz albüm ise hem sıkıcı (“Pencereler
Önünde”, “Kumsalda”), hem de olmamış
(“Yalan da Olsa”, “Sevda Kuşun Kanadında”)
şarkı seçimleri ve orijinaline bir şey katmayan
düzenlemeleri (“İyisin”, “Söyleyemedim”) ile
öncülerinin yanına yaklaşamıyor yazık ki.

#gzonemart2015

TESADÜF AŞK / SERTAB ERENER
DMC

Sertab Erener’in kariyeri açısından bir dönüm noktasındayız. Şöyle ki; en iyi albümlerinden biri olan
“Sertab Gibi”yi Demir Demirkan’la yaptığından beri hem aşk hem de kariyer açısından (iniş çıkışlar
olsa da) bir güvenli bölgedeydi şarkıcı. Şimdi ise “Demir sonrası” kalp ağrısı ve müzikal boşluğunu
lehine çevirmesi tamamen ona bakıyor. Bu anlamda ana kucağına dönerek Sezen Aksu’dan
aldığı bu yeni kırılgan şarkı, vokali öne çıkaran düzenlemesi ile Sertab’ın kısık ateşte pişeceği yeni
döneminin ilk müjdecisi.
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HEP AYNI ANDA
ONUR BAŞTÜRK
DMC

Onur Baştürk’ün en güçlü silahı sesi değil,
bunun kendisi de farkında. Zaten bu noktada
devreye giren şarkı sözü yazarı ve besteci
kimliği, bu eksiğini muntazaman kapatıyor.
Geçen yılki ilk teklisi “Sen Yine De Gitme”nin
ardından, arayı çok açmadan gelen “Hep
Aynı Anda”yı cazip kalan en önemli özellikleri
akılda kalıcı nakaratı ile Daniel Taşel tarafından
akustik ve elektroniğin güzelce dengelendiği
sade ama etkili düzenlemesi

BUL BENİ
GÖKHAN KESER

CEVİZ AĞACI
CEMİL DEMİRBAKAN

SONY

DMC

Aslında pop müziğin sorunu olarak görülse de,
şarkıların ve tarzların (hatta bazen seslerin)
ayırt edilememesi hususu bilhassa genç erkek
şarkıcıların belası kanımca. Geçen yaza ait “Hiç
Vaktim Yok”u da içeren bu 3 şarkılık maxi single
içerisindeki şarkılara itirazım yok. Yetenekli bir
besteci/aranjör ekibi emek harcamış ve Keser
de olabildiğince iyi yorumlamış şarkıları. Ancak
bu Boz, Dalkılıç vs. karmaşası içinde şarkıcının
sahip olması gereken tek şey kalmış: orijinallik.

Yüksek Sadakat’in ilk solisti olarak hatırladığımız
(şahsen grubun daha sonra o ilk albümün
üstüne çıkamadığı fikrindeyim) Demirbakan,
ona çok yakışan iki yeni şarkıyla karşımızda.
İsmini ileride daha sık duyacağımıza emin
olduğum Gülden Mutlu’ya ait olan şarkılardan
çıkış için seçilen “Kırk Gün” kulağı daha kolay
yakalıyor evet ama bu albümün esas yıldızı 4
farklı versiyonuyla da (ama en çok nefis Aşkın
Arsunan versiyonuyla) canımızı acıtan “Ceviz
Ağacı”

#gzonemart2015
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KADINLAR ÖZGÜR OLMADAN LGBTİ’LER ÖZGÜR OLABİLİR Mİ?

ÇEKMECELER
ZENNE FİLMİNİN YÖNETMENLERİ MEHMET BİNAY VE CANER ALPER
YENİ FİLMLERİNİ ANLATTI...

#gzonemart2015
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ZENNE’Yİ HATIRLAYALIM

2

011 Kasım ayında gösterime giren
ZENNE filmi, nefret cinayetine
kurban giden Ahmet Yıldız’ın hayat
hikayesinden esinlendiği konusuna,
Türkiye’deki
eşcinsel
yaşam
dinamiklerini de ekliyor, özellikle
eşcinsellerin Türk Silahlı Kuvvetleri’yle imtihanları
hakkında tespitler yapıyordu.
Türkiye’de olduğu kadar dünyada da çok
beğenilen Zenne (Zenne Dancer), birçok ödül
kazanmıştır.
Zenne’nin yönetmenleri 2012 yılında GQ’nun
verdiği “Yılın Erkekleri” ödüllerinde “Yılın
Yönetmenleri” ödülünü almışlar ve eşcinsel
olduklarının altını çizerek aşağıdaki konuşmayı
yapmışlardı.

CANER ALPER: ‘Suçum mene. Beni affet’ diyordu
Zenne’de Ahmet. Babasından, gey olduğu için
bu sözlerle özür diliyordu. Ülkemde insanlar
hala kim ve ne oldukları için özür dileseler bile
öldürülebiliyorlar, adalet ise çoğu zaman yerini
bulmuyor. Dürüstlüğün artık öldürmediği, kimlik
problemlerinin üstesinden gelebilmiş bir ülke
hayaliyle bir film yaptık. Dürüstçe kimliklerimizi
ortaya koyduk. Yurt içinde dağıtıma çıkabilmek,
Dünya festivallerine gidip, milyon insanı üzerine
tartıştırmaktı hedefimiz. Hedefimize bir nebze de
olsa ulaştığımızı hissediyoruz.
MEHMET BİNAY: GQ Türkiye bu akşam ilk defa
‘Men of the Year’ ödülü veriliyor. Gelin bunun
Türkçesini söyleyelim. YILIN ADAMI, YILIN
ERKEĞİ ödülünün iki geye veriliyor olması
Türkiye açısından çok önemli. Çünkü artık
Türkiye’de yılın adamı ödülünü 2 geyin alabildiğini
görmek, toplum olarak, medya olarak ve bireyler
olarak zihinlerimizdeki zincirlerin kırıldığını ve
demokratikleşmeye başladığımızı da gösteriyor.

ZENNE FİLMİNİN KAZANDIĞI
ÖDÜLLER
ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ
EN İYİ FİLM
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
TÜRKİYE FİLM ELEŞTİRMENLERİ
ÖDÜLÜ
EN İYİ FİLM
FİLMOUT SAN DIEGO, ABD 2012
SEYİRCİ ÖDÜLLERİ
EN İYİ YABANCI FİLM
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
FİLMOUT SAN DIEGO, ABD 2012
FESTİVAL ÖDÜLLERİ
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ
EN İYİ FİLM MÜZİKLERİ
FİLMOUT SAN DIEGO, ABD 2012
PROGRAM ÖDÜLLERİ
ÖZGÜRLÜK ÖDÜLÜ
NUREMBERG FİLM FESTİVALİ
“TÜRKİYE-ALMANYA” 2012
ÖNGÖREN ÖDÜLÜ

#gzonemart2015
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6 Mart’ta gösterime giren Çekmeceler’i izlerken bir ara dedik ki, herhalde bu bir Fransız filmi.
Ne de olsa Türk sinemasında böyle cesur çıkışlara pek alışkın değiliz.
“Cesur çıkış” derken kadın özgürlüğünü kastediyoruz. Kadın cinselliği ve özgürlüğü ilgili
Atıf Yılmaz’dan bu yana bu coğrafyanın sinemasında pek güçlü sözler sarf edilmediği aşikâr.
Belki de bu yüzden halen Özgecan Aslan’lar için kahrolmak zorunda bırakılıyoruz. İki bacak
arasındaki namus kavramının çocuklukta yaşatılan travmalarla kadınlara empoze edilmeye
çalışıldığı ve bu namusu, sadece abi veya baba değil tüm erkeklerin korumasının ezberletildiği
bir dünyaya birkaç beden büyük bir film Çekmeceler. İyi ki öyle.
GZONE dergi olarak kadın özgürlüğünün, LGBT’lerin de özgürleşmesinde önemli bir yer
tuttuğunu hatta belki de ön koşullardan biri olduğunu düşündük ve bu sayımızda Çekmeceler’e geniş olarak yer verdik.

#gzonemart2015

www.gzone.com.tr | Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Mart 2015 | S.23

KAPAK DOSYASI

gzone.com.tr

Zeynep Akkuş ÇEKMECELER filmini izledi ve böyle yazdı

“VURUK” KADINLARIN FİLMİ

C

ekmeceler değil belki ama kitap
rafları konusunda başıma gelmiş
hadisedir. Ailemle birlikte yaşarken,
dolayısıyla evin sadece bir odasına
sahipken, iki taneden fazlasına
yer olmayan kitaplığımdaki alanı
gayet akıllıca kullanmak zorundaydım. Yıllar
içinde her bir rafı neredeyse bir santimetreküplük
alan bile boş kalmayacak şekilde doldurmayı
becermiştim. Kitapları önlü-arkalı iki sıra halinde,
boylarına göre dizerek, kimilerini yan yatırarak,
ince kitapların bile sığmayacağı daracık boşlukları
dergilerle, fasiküllerle, zarflarla doldurarak...
Birden fazla kitap dolabına sahip olabileceğim
başka bir eve taşındığımda, iki kitaplığa sıkış tepiş
doldurduğum kitap, dergi, vesaireyi “ferah ferah”
yerleştirebilmek için üç-dört kitaplık daha almam
gerektiğini görmüş, bu kadar çok şeyi küçücük
yere sığdırabildiğime kendim de şaşırmıştım.
15 Şubat gecesi !f İstanbul Uluslararası Bağımsız
Filmler Festivali kapsamında dünya prömiyerini
gerçekleştiren, M. Caner Alper-Mehmet Binay
imzalı “Çekmeceler”i izlerken hatırladığım sayısız
şeyden sadece biriydi bu.
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Ece Dizdar’ın büyük bir başarıyla ve cesaretle
canlandırdığı “Deniz” karakterinin, zihnini tıka
basa dolduran ve daha pek çoğu filme dâhil
bile edilmemiş gerçek olaylara dayanan sayısız
travmayla baş etmeye çalışmasını ve gün gelip
o travmaların patlayıvermesini geri dönüşlerle
anlatan film bittiğinde, izleyici oturduğu yerde
çakılıp kaldığını fark ediyor. Deniz’in yaralı
zihninden saçılanları toparlaması nasıl zorsa,
izleyenlerin bu filmi sindirmesi de hiç kolay değil.
Başrol oyuncularından Tilbe Saran’ın izleyicilerle
sohbet bölümünde, filmde yer alan arkası vuruk
otomobil sahnesinden yola çıkarak söylediği
sözler sadece “Çekmeceler”in kadınlarına değil,
ülkemizdeki kadınların geneline dair çok önemli
bir tespit: “Bu toplumda yaşayan bütün kadınlar
vuruk. Bazen birkaç yerden vuruk, bazen bir çizik.
Ama hiçbirimiz sağlam değiliz.”
“Çekmeceler”,
Alper-Binay
sinemasının
yapıtaşlarının
sabitlendiği,
benzerlerinin
“Zenne”de de yer aldığını gördüğümüz bazı
unsurların birer defaya özgü motifler olarak gelip
geçmeyeceğinin netlik kazandığı bir yapım olması
açısından önemli. Birbirinden renkli karakterlerin
ağzından dökülen muzip aforizmalar, masal

diyarlarını andıran renk ve ışık cümbüşü sahneler;
kime ait olduğunu bilmeden izleyen birine “AlperBinay filmi bu” dedirtecek alamet-i farikalardan
sadece ikisi.
Bir yerlerde, başından pek çoğumuzun hayal bile
edemeyeceği şeyler geçmiş, “Öldürmeyen şeyler
güçlendirir”sözünün canlı kahramanı, çok ama
çok güçlü bir kadın yaşıyor. Bu kadar şeyi zihnine
tıka basa doldurabilmeye ve sonrasında yeni
hayatında her şeyi “ferah ferah” yerleştirebilmeye,
narin bedenini ve kırılgan ruhunu sağaltmaya
koyulmuş, sonsuz bir saygıyı hak eden bir kadın.
Bu yazı, ona naçizane bir armağan olsun.
“Deniz”e saygı ve sevgiyle…
Alper-Binay ikilisine de sonsuz teşekkürlerle…

FİLM ELEŞTİRİSİ:
Zeynep AKKUŞ
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İçinde
LGBT
dünyasından
renkleri
de
barındıran Çekmeceler filminin yönetmenleri
Caner Alper ve Mehmet Binay’la, yeni filmlerine
ve eşcinsel dünyaya bakışlarını konuştuk.
Yeni film “Çekmeceler”, bütünüyle bakıldığında
erkeklerin hakim olduğu bu eril dünyaya tepki
olarak atılmış bir çığlık gibi. Özellikle Özgecan
Aslan cinayetinden sonra da seslerini yükselten
tüm kadınlara hediye edilmiş bir film belki
de. Zenne’de de işlenmesi bıçak sırtı olan bir
konuyu ele almıştınız, bu filmde de öyle. İki
filmin benzeşen en önemli özelliği belki de bu.
Çekmeceler’in konusunu neyden esinlenerek
oluşturdunuz?
Caner Alper: Çekmeceler kimliklerini saklı
tuttuğumuz gerçek kahraman ve hikayelerden
esinlenerek oluşturduğumuz bir film. Toplumun
entellektüel ve sosyal seviye olarak üst diliminde
yer alan, Shakespeare, Chehov yorumlayan bir
aktör baba ile yine oyuncu annenin çocuğu
Deniz’in 25 yıllık hayatını anlatıyoruz. Kesite o
üst noktadan baktığınızda bile toplumda namus
algısının ne kadar düşük seviyelerde olduğunu
fark edebiliyorsunuz.
8 yaşından küçüklere yasak olan Çekmeceler
filmi, yer yer sert bir film fakat özellikle Türk
sinemasında neredeyse Atıf Yılmaz filmlerinden
beri işlenmeyen bir cesaretle kadın cinselliğini
cüretkar şekilde işliyor. Bu yüzden sizce
kimilerini kızdıracak mı dersiniz?
Caner Alper: Aile kurumunun saflığına ve
koşulsuz gerekliliğine inanan, ona laf söyletmekten
kaçınan, bu topraklarda binyıllardır süregelen
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erkekliği kilitli çekmecesinde saklayan, ona saygı
bekleyen herkesi kızdıracak. ‘İki pervers gey’in
yaptığı bir filmi seyretmeden klavyesinin başında
kahramanlık yapmaktan hoşlanan herkesi bir süre
oyalayacak.
Mehmet Binay: Kitleyi düşünerek film yapmak
oldukça zor bir şey. Onun için bir şeyi yaratırken
önce olduğunca özgür olmaya çalışıyor insan.
Biz bu sebeple projelerimizi bitirene kadar
kimseye anlatmıyor, basınla paylaşmıyoruz.
Çünkü toplumla paylaşınca etkileşim devreye
giriyor ve otosansüre başlıyorsunuz. Oysa
sanatçılar mümkün olduğunca özgür olmalılar bir
projeyi yaratırken. Çekmeceler’de hiçbir şeyden
korkmadan sonuna kadar gittik.
Filmde özellikle başrol oyuncusu Ece Dizdar’ın
parladığını görüyoruz. Genç bir kadın oyuncu
için hem cüretkar hem de oynaması zor bir
rol olarak görülebilir. Ece Dizdar’la yollarınız
nasıl kesişti ve neden Deniz rolünü ona emanet
ettiniz?
Caner Alper:
Biz özellikle hikayenin yara
almaması için sinema ya da televizyonlarda ün
kazanmış oyuncularla çalışmaktan kaçındık her
iki filmimizde de. Tiyatro oyunlarını seyrediyor
onlar arasından seçiyor, aylarca hiç bıkmadan
usanmadan prova yapacak, her senaryo
versiyonunu okuyacak, üzerine düşünecek,
zeki ve cesur oyuncular arıyoruz. Ece’nin DOT
tiyatrosundaki oyunları seyretmiş ve gerçek
kahramana fiziki benzerliklerinden dolayı bu
rolü ta en baştan ona emanet edebileceğimizi
hissetmiştik.

NAMUS KİLİTLERİNİ
KURCALAMANIN
ZAMANI GELDİ
Tilbe Saran’ı Zenne’dekinden daha büyük
bir rolde görmek çok keyifliydi. Ve Nilüfer
Açıkalın. Bence filmin gizli yıldızı. Bakışlarıyla,
mümkün olduğu kadar ekonomik oynayarak
izleyiciyi muazzam şekilde duygulandırmayı
başarmış. Bu oyuncular ve onların dışında
filmin kastını oluştururken nelere dikkat ettiniz?
Çünkü neredeyse bütün roller köşeleri olan
karakterler...
Caner Alper: Çok haklısınız. Yine en baştan beri
Tilbe Saran’ın anne Saadet’i oynayacağı belliydi
çünkü Zenne’de onunla çalışmaya doyamamıştık.
Zaten tiyatro tutkunu olduğum için Tilbe benim
için rüya oyuncuydu. Nilüfer Açıkalın, Ayşe rolü
için görüştüğümüz 6 oyuncudan biriydi ama
görüşmeye geldiği anda aradığımız oyuncunun o
olduğuna hemen inanmıştık. Nilüfer, hamur gibi,
kendini yönetmenine teslim eden bir oyuncu.
Sette gözü sürekli bizdeydi. Uzaktan dahi olsa,
‘Oldu’ işaretini alıncaya kadar rolünü arıyor,
kendini tutuyordu. Taner Birsel’e baba Ayhan
rolünü teklif etme cesaretimiz yoktu zira bu rolü
teklif ettiğimiz bir kaç ‘büyük’ oyuncudan ses,
seda çıkmadı. Taner’e senaryoyu verdikten tam
24 saat sonra telefon geldi. Senaryoya bayılmış,
endişelerle dolu da olsa Ayhan rolünü istiyordu.
2012 Eylül’ünde diğer karakterleri tek tek seçmek
için büyük bir seçim yaptık. Audition vermek
istemeyen, verdiğimiz metni sahneye çıkıp
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oynamaktan çekinen, gocunan hiçbir oyuncuyla
çalışmamız mümkün değildi. Pınar Töre, Tuğrul
Tülek, Hakan Çimenser ve daha niceleri bu
seçmelerden sonra karakterleriyle zaman
geçirmeye başladılar.

EŞCİNSELLERİN
VE KADINLARIN
TOPLUM İÇİNDE
YÜKSELİŞİ ANCAK
BİRBİRİNE
BAĞLI OLARAK
GERÇEKLEŞECEK
Eşcinsel yönetmenler olarak Çekmeceler
gibi bir film ürettiğiniz için, Türkiye’de ve
dünyada kadın özgürlüğünün, cinsel yönelimLGBT’lerin özgürlüklerinin ön koşulu olarak
görülebileceğini düşündüğünüzü seziyorum.
Yanılıyor muyum? Sizce bu iki kavram birbirine
yakın mı?
Caner Alper: Kesinlikle çok haklısınız. Cinsel
yönelimler-LGBT özgürlükleri ve kadın özgürlüğü
birbirine sıkı sıkıya bağlı. Bunun için pek çok
üniversitede araştırma kürsüleri bir arada.
Eşcinsellerin ve kadınların toplum içinde yükselişi
ancak birbirine bağlı olarak gerçekleşecek.
Mehmet Binay: Zenne filmini yaptığımız süreçte
gördük ki, bize ve LGBT meselelerine en çok
kadınlar sahip çıkıyor. Hafta içi 11:00 seansına
topluca gidip sonra da tartışan kadın grupları
vardı. Öte yandan medyada kadın yazar ve
haberciler dört elle sarıldılar LGBT meselesine.
Onun için sinemamızda çoğu zaman unutulan
kadın rolleri ve hikayelerini anlatmak bizim için
büyük keyif oldu. Geyler zaten kadınlara bayılır, bu
denli etraflı ve çarpıcı kadın karakterler yaratmak
da ayrı bir zevkti filmde.
Filmde eşcinsel karakterlerin yanı sıra, Seyhan
Arman’ın da şarkı söylediği sahneler yer alıyor.
Yani LGBT dünyası da filmin renkleri arasında.
Her filminizde bu notalar olacak mı?
Caner Alper: Elbette olacak! Hatta tüm
‘homofobik’ karakter kullanımı eleştirilerine
rağmen olacak. Kimi sinema eleştirmenleri,
efemine karakterlerin varlığını, kolaya kaçma,
bayağı olarak görseler bile, bu konudaki tavrımız
net. Toplum içine, kıyafetiyle, saçı-başıyla,
konuşmasıyla, nüktedanlığıyla, renkli, eğlenceli
eşcinsel karakterlerini sindirinceye, transfobiyi
içinden söküp atıncaya kadar onlara yer vereceğiz.
Eşcinsel karakteri şahsiyetsiz, iki yüzlü, sahtekar,
ahlaksız yapmamız, onları gülme malzemesi
olarak kullanmamız elbette düşünülemez. İki
eşcinsel karakter yer alacaksa biri mutlaka
diğerine göre daha renkli, daha ‘gey’ olacak.
Seyhan Arman 90’lı yıllarda moda olan bir
meyhanede şarkıcı olarak yer aldı, Nazan
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Öncel’den iki şarkı söyledi. Çok da harika
oldu, nefes aldırdı, filmin en sert ve şok edici
sahnesinden hemen sonrasını rahatlattı. Keşke
daha uzun bir rolü olabilseydi. Bir dahaki sefere,
inşallah…
Mehmet Binay: Seyhan bir sonraki filmde
kurtulamazsınız benden, yine varım diyor sürekli.
Şaka bir yana Seyhan’la çalışmak büyük keyifti.
Onu bir sonraki filmimizde de izleyeceksiniz diye
düşünüyorum. Aklımızda çarpıcı bir LGBT hikayesi
daha var. Daha yapacak çok film var. Şimdiden 3
tane senaryo var daimi geliştirdiğimiz. Bunlar için
hem zaman hem de finansman gerekli. Yavaş
yavaş yapmayı ümit ediyoruz.
Türkiye
Sinemasında
eşcinsel
bireyleri
anlatan nadir filmlerden olan “Zenne”yi
ortaya koydunuz. Sizi bu filmi oluşturmaya ne
itmişti ve filmi ortaya çıkardıktan sonra gelen
tepkiler beklediğiniz gibi miydi? Gösterilen
ilgiden memnun muydunuz? Sizleri hayal
kırıklığına uğratan şeyler oldu mu? Özellikle
LGBT bireylerin filmi yeterince sahiplendiğini
düşünüyor musunuz?
Caner Alper: Zenne’yi bir sinema filmi olarak
yapıp Ahmet’in hikayesini kitlelere ulaştırma
çabasındaydık ve aslında deneyimli değildik.
Antalya Altın Portakal film festivalinde dakikalarca
ayakta alkışlanıp 5 ödülle ayrıldıktan vizyona
girinceye kadarki aylarda medyada sıkça yer

aldık, konu olduk. Gazetelerde yazıldık, televizyon
programlarına davet edildik. Sırf bu sebeplerle
bile Zenne bizi çok heyecanlandırdı, meşgul etti.
Ardından vizyona girdi, halka yayıldı ve asıl o
zaman gürültüler çıkmaya, doğu-batı eleştirileri
almaya, seccadeden damlayan kan öfkeye
dönüşmeye, sinematografik değer tartışmaları
yapılmaya başlandı. Bunları hem günü gününe
okuyor hem de şaşırıyorduk. Çünkü popüler bir
iş yaptığınız ya da istemeden bile olsa gündeme
oturduğunuzda pek çok ses duymaya, hem
beslenmeye hem de zehirlenmeye başlıyorsunuz.
LGBT bireylerinin bir kısmı beğendi, bir kısmı
nefret etti. Bir kısmı bu işi ve kendimizi ortaya
koymamızı değerli bulurken diğer bir kısmı
bundan çeşitli sebeplerle rahatsız oldu. Ama daha
ilginç bir şey anlatmak isterim: Filmin vizyona
girmesinin üzerinden altı ay kadar geçmişti.
Elimde Ahmet Yıldız ‘Katilimi Bulun’ resimli
pankartıyla İstanbul Onur Yürüyüşündeydim.
Yanıma altmışlarında bir kadın geldi, omzuma
dokundu ve ‘Bu o filmdeki çocuğun gerçeği mi?’
diye sordu. Evet, dedim. Üzgün bir şekilde başını
öne eğdi ve gitti. Ne LGBT eleştirileri ne de dünya
festivallerinden gelen 30’a yakın ödül, o an hepsi
silinmişti.
Mehmet Binay: İnsan en çok da benzerini
beğenmez. Geyler ve LGBT bireyler olarak
birbirimize karşı acımasız davranıyoruz ama ben
bu özelliğimizi seviyorum çünkü bu bizleri daha
güçlü ve özel hale getiriyor. Birbirimizi sürekli
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BU TOPRAKLARDAKİ
LANET OLASI
ERKEKLİK
TAKINTISI SON
BULMALI
Çekmeceler’in bir film olarak en yüksek seviyede
güçlü olduğunu ve bir filmin bir şeyleri etkin
olarak değiştirdiğini düşünseydiniz, filminizin
Türkiye’de ve Dünya’da neyi değiştirmesini
amaçlardınız?
Caner Alper: Bu topraklarda var olan lanet olası
erkeklik takıntısının son bulmasını isterdim.
Ev içlerine, aile hayatına, yaşa, cinse ve cinsel
yönelime bakılmaksızın, demokrasinin gelmesini
amaçlardım. Biliyorum, çok romantiğim. Ne
mutlu ki eşcinselim ve bu hayalleri içimde
barındırabiliyorum.

Mehmet Binay & Caner Alper beraberliklerinin 16. yılını Çekmeceler’in setinde kutladılar.

alkışlasak dünya üzerindeki bunca değerli gey
sanatçı, oyuncu, müzisyen, senarist, bilim adamı
ve daha niceleri bu kadar başarılı olmazlardı.
Eleştiriye devam diyorum.

LGBT BİREYLER
HER ŞEYE VE
HERKESE KOLAY
İKNA OLMUYOR
Türkiye’de, dünyanın gelişmiş ülkelerinde
olduğu gibi bir gey lobisi veya geylerin
belli alanlarda birbirlerine pozitif ayrımcılık
yaptıklarını düşünüyor musunuz?
Caner Alper: Bir önceki sorunuzda bunun aslında
olmadığını siz de söylüyorsunuz. Gey camiasında
homojen bir lobinin oluşması mümkün değil.
Olsaydı bügün toplumda çok daha saygın bir
yerde olurduk zaten. LGBT bireyler her şeye ve
herkese kolay ikna olmuyor. Çok sorguluyor, burnu
iyi koku alıyor. İyiyi destekliyor, vasata burun
kıvırıyor. Koşulsuz pozitif ayrımcılık yaptıklarına
inanmıyorum.
Mehmet Binay: Gey lobisi o anlamda yok ama
gey olmak dünyada çok kolay iletişim kurmayı da
mümkün kılıyor. Her yıl zamanımızın bir kısmını
Los Angeles’ta geçiriyoruz oradaki sektörle
tanışmak ve yaratıcı süreçte Türkiye’den uzak
kalıp yazabilmek için. Hızla arkadaşlıklar kuruyor,
partilere davet alıyor, sektör toplantılarına
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çağrılıyoruz. Bu anlamda sinema sektöründeki
geyler birbirine çok sahip çıkıyor. Bir sonraki
filmimizin görüntü yönetmeni gey bir Oscar
akademisi üyesi. Hem çok iyi arkadaşız hem de
yaratıcı süreçte sette çok iyi çalışabileceğimize
inanıyoruz. Yaşasın gökkuşağı!

Mehmet Binay: Ben kurgu dünyadaki gerçek
yanılsamasını çok seviyorum, sahneleri siz
belirliyorsunuz, istediğiniz anda müzik giriyor,
karakterler değişiyor, hayat bambaşka bir şekilde
devam ediyor. Ve kurduğunuz bu dünya eğer
başarılıysa insanlarda değişim yaratıyor. Birkaç
insanda da olsa önyargıları kırabildiğimize
inanıyorum. Ama tabii onlar da bizler gibi
toplumun azınlık üyeleri. Çoğunluğun acımasız,
baskıcı, yok edici bir güç olduğunu biliyorum.
Yaşasın azınlık olmak diyorum hep kendime!

Çekmeceler sonrasındaki planlarınız neler?
Caner Alper: Ne yazık ki gelecek projelerimden
bahsetmek istemiyorum. Çok bilindik bir
oyuncuya yan rollerden biri için bir performans
videosu göndermesini istemiştik. Karakter fikrini
çok ilginç bulmuş olmalı ki, senarist bir arkadaşıyla
bu karakteri büyütüp kendileri bir film çektiler.
Daha önce de bir yazar arkadaşım romanımı
kopyalamış, ben yazdıklarımı düzeltirken o kendi
romanının içine yerleştirmiş ve piyasaya çıkarmıştı
bile. Dünyada özgün bir şeyler yaratmak yerine
kopya çekmeyi kar sayan sanatçılar olduğunu
artık öğrenmiş durumdayım. Vizyondan sonra
yine çok uzaklara gidip üzerinde çalıştığım 2-3
senaryoyu bitirmek ve uzuuuuuun bir yaz tatili
yapmak istiyorum.
Mehmet Binay: Her filmden sonra tabii gerçek
hayata adapte olmak zor oluyor. Çünkü
boşladığınız onca iş bekliyor sizi. Çalışmak ve
hayatımızı kazanmaya geri dönmemiz gerek.
Ama sonrasında yine zamanımızın yarısını
sinemaya ayırıp senaryolar geliştirip, yaratıcı ve
eğlenceli pre-prodüksiyon sürecine gireceğiz.
Film yapmanın en keyifli kısmı aslında çekime
kadar olan yaratıcı süreç. Yeni oyuncular, sıfırdan
yaratılan yeni karakterler, film müziği, bunların
hepsi hayatı daha renkli hale getiriyor.

RÖPORTAJ:
Murat RENAY

murat.renay@gzone.com.tr
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Lady Gaga’nın Oscar Ödül Töreni’ndeki Performansı

ÖDÜL SEZONUNUN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

2

014 Altın Küre Ödülleri’ni bu cümleyle
açmıştı Amy Poehler. Kendisinin de
dikkat çektiği gibi ödül törenlerinin
gaylere özellikle çekici gelen bir yanı
var. Bunu sadece törenlere katılan
kadınların giydiği güzel elbiselere
indirgeyemeyiz sanırım. Çünkü işin içinde komedi,
kazananlar – kaybedenler, canlı yayınların
sürprizleri ve görkemli uluslararası şöhretlerin
geçidi de bulunuyor.
Ödül sezonu deyince akla genellikle sinema
ödülleri geliyor. Fakat Kasım civarı eleştirmen
ödülleriyle
başlayan,
Şubat’ta
Akademi
Ödülleri’yle zirve yapıp son bulan sinema
ödüllerinin yanında, televizyonu da ödüllendiren
Altın Küre, Grammy ve BRIT Ödülleri gibi büyük
müzik törenleri de var. Hatta Emmy Ödül Töreni
ve Kral TV Müzik Ödülleri (!) haricinde çoğu büyük
tören yeni yılın ilk aylarında yapılıyor denilebilir.
Emmy’ler televizyon sezonunun başlangıcını ve
bitişini takip ettiğinden bunu anlayabiliyoruz. Kral
TV Müzik Ödülleri’ni ise anlamaya çalışmaktan
vazgeçeli çok oldu.
Ödül törenleri tüm eğlencenin yanında
LGBT meselelerine değinmek için en ideal
platformlardan biri. Ne de olsa, eğlence sektöründe
kostümcüsünden, koreografına,
yazarından
yönetmenine, oyuncusundan şarkıcısına sayısız
eşcinsel olduğu için bu konulara değinmek hem
olumlu karşılanıyor, hem de yerinde oluyor. 2000
Oscar’larında Hillary Swank, 2009 yılında Dustin
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Lance Black ve Sean Penn, bu sene ise doğrudan
olmasa bile Graham Moore, LGBT problemlerine
değinen konuşmalar yaptılar. Hatta Jodie Foster,
2013 Altın Küre Ödülleri’nde lezbiyen olduğunu
kısmen açıkladı. Milyonların izlediği bu törenlerde
LGBT topluluğunun sesinin duyulması elbette
çok güzel. Gelgelelim benzer konuşmalar
Super Bowl’da veya NASCAR’da yapıldığında
o zaman belki bazı beyinler eşitlik konusunda
aydınlanacaktır. Şimdilik biraz kendimiz çalıp
kendimiz söylüyor olabiliriz.
Gelelim bu seneki ödül sezonunun notlarına.
Öncelikle kesinlikle sıkıcı bir sene geçirdiğimizi
söyleyebilirim. Altın Küre’lerdeki Jane The Virgin
ve Transparent zaferleri, Beck’in Grammy’lerde en
iyi albümü alması dışında bütün sezon boyunca
şaşırtıcı pek bir şey olmadı. Julianne Moore,
Still Alice performansıyla senenin en banko
isimlerinden biriydi. Boyhood’un promosyon
gazının çabuk kaçacağı belliydi. Sadece 12 yıllık
çekim süresine güvendiğini, filmin başka bir
şey vaat etmediğini düşünen izleyiciler oldukça
şiddetli bir tepki gösterdiler filme karşı. Neden
olduğuna emin değilim. Ama film Amerika’da
Temmuz’da değil de Oscarlarda iddialı olan birçok
film gibi Aralık’ta vizyona çıksa, eminim bu tepki
henüz gelişmeden ödül sezonuna girebilir ve
daha iyi bir algıyla, daha çok ödül toplayabilirdi.
Bu senenin Altın Küre ödüllerinde Transparent,
en iyi komedi dizisi ve komedi dalında en iyi
erkek oyuncu ödüllerini kazandı. Amazon’un yeni

streaming hizmeti olan Amazon Instant Video’da,
yani internet üzerinden gösterilen dizinin
boğazına kadar LGBT’ye batmış ana karakterleri
dışında çok da ilginç bir yanı yok aslında. Akıcı
demek kesinlikle zor. Ama yaşlı başlı bir aile
babasının transseksüel olduğunu ailesine nihayet
açıklaması bir şekilde dikkatinizi çekiyor. Yoksa bu
sene, bundan daha iyi komedi dizisi yoktu demek
pek de doğru değil.
The Imitation Game ve Pride’ın da katkısıyla
LGBT, film alanında iyi bir sene geçirirken AfroAmerikanlar oyunculuk Oscarlarında temsil
edilmemenin tepkisini gösterdiler. Kimileri bunu
ırkçı bulsa da, sonunda en iyi film, yönetmen
ve senaryo Oscarlarını bir Meksikalının alması,
beyazların pek de torpilli olmadıklarını ortaya
koydu. Ne olursa olsun, en iyi film dalında aday
olan Selma’nın “Glory” şarkısı dışında başka bir
adaylık elde edememesi ilginçti.
“Birdman veya (Tekrar Tekrar Yazılamayacak
Kadar Uzun Diğer İsmi)” Oscarlarda, ödül
sezonuna güzel bir final yaptı. Çoğu izleyicinin
hemfikir olduğu üzere göz ardı edilemeyecek
kadar özel, farklı ve çarpıcı bir filmdi. Oyunculuk
performansları
resmen
birbirini
aşıyor,
yönetmenlik ise kesintisiz tek bir çekimi andıran
kurguda adeta parlıyordu. Benim için Birdman’in
zaferi tatmin edici olsa da, beklemediğim bir
durum değildi. Dolayısıyla Oscar törenini de daha
heyecanlı kıldığını söyleyemem.
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Oscar’ların büyük kazananlarından biri de
ödül almamasına rağmen Lady Gaga oldu.
The Sound of Music şarkılarından oluşturduğu
performansından etkilenmemek mümkün değildi.
Her ne kadar sesi ve şarkı söyleme tekniği ile
Julie Andrews’u taklit ediyor gibi duyulsa da,
bunun şarkıların atmosferini daha iyi sunabilmek
için özellikle yapılmış bir tercih olduğunu
düşünüyorum.
Grammy’ler bu sene yıllardır gördüğüm en
sıkıcı törenle dağıtıldı. Birçok pop yıldızı sahne
almasına rağmen hemen hepsi ağır tempolu,
biraz bayık şarkılar söylemeyi tercih ettiler. Buna
tek istisna Madonna idi, o da zaten törenin en
çok reyting alan anlarına imzasını attı. Genel
halka göre enerjik, hayranları içinse normal
standartlarına göre daha durgun olan “Living For
Love” şovuyla farklı tepkiler toplarken, kırmızı
halıda da poposunu açarak “Madonna her zaman
Madonna” dedirtti.
Sıkıcı Bir Ödül Sezonuna, Şok Edici Bir Final:
BRIT ÖDÜLLERİ
BRIT ödülleri, İngiltere’nin en prestijli müzik
ödülü olmasa da, yeterince prestijli ve en
popüleri olduğunu söylemek doğru olacaktır.
Bu sene Taylor Swift, Kanye West, Take That
ve Madonna’nın canlı performansları sebebiyle
heyecanla beklenen tören Power TV’den
yayınlanarak, Türk izleyicisi ile buluştu. Her ne
kadar İngiliz müziği bu sene Ed Sheeran ve
Sam Smith sayesinde şahane bir sene geçirse
de, kimileri için bir o kadar da sıkıcıydı. Kimileri
dediğimiz pop ve dans yıldızlarını seven kitle
elbette. Grammy’lere Sam Smith damgasını vurur
ve Ed Sheeran’a avucunu yalatırken, BRIT’lerde
ise kayda değer ödülleri Sheeran aldı. En iyi erkek
solo, en iyi albüm gibi ödülleri Sheeran kucakladı,
Sam Smith en iyi çıkış ve özel başarı ödülü gibi
kategorilerle yetindi.
Taylor Swift ne akla hizmetse, bomba gibi yeni
single’ı Style’ın yerine 500 milyonluk YouTube
izlenme sayısıyla daha fazla promosyona ihtiyaç
duymadığı belli olan Blank Space’i söyleyerek açtı
töreni. Canlı performanslar arasında vasat son
albümlerine rağmen Take That dikkat çekiciydi.
Kanye West’in ne yaptığı tam anlaşılamazken,
Paloma Faith henüz aldığı en iyi kadın solo
ödülüne yakışan bir performans sergiledi.
Sıra bütün gece boyunca duyurulan Madonna
performansına geldiğinde ise artık törenin sonuna
gelmiştik. Madonna, Grammy performansının
bir versiyonunu yapacağını belli eder bir şekilde
sahneye girdi. Yuvarlak sahneye doğru dört
basamaklı merdiveni çıktı ve orada durdu. Uzun
pelerininin kapüşonunu açtı ve şarkıyı söylemeye
başladı. Bir yandan da pelerinin boynundaki
ipi çözmeye çalışıyordu. Madonna’nın ipi
çözemediğini ekran başından bile anlamışken,
pelerinin birkaç metre ötedeki diğer ucunda duran
dansçılar bunu anlamadılar ve şovun gerektirdiği
üzere pelerini hızla çektiklerinde, basamaklarda
duran Madonna’da pelerinle beraber aşağı uçtu.
Madonna düştü arkadaşlar. Gözümün önünde,
canlı yayında.
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Ki normal bir düşme olsa bu kadar etkileneceğimi
zannetmiyorum. Herkesin ayağı kayabilir,
sendeleyebilir vesaire. Madonna’nın geçmişteki
düşme videolarını da izledik ve güldük. Fakat bir
dansçının açılmayan bir kostümü çekerek kadını
şarkı sırasında merdivenden aşağı yuvarlaması
gerçekten izlemesi oldukça zor ve dehşet verici
bir andı. Neyse ki yine “Madonna her zaman
Madonna” dedirterek aksi bir surat ifadesiyle
kalktı, saçını başını düzeltti, pelerinini nihayet
çözdü ve şarkıya kaldığı yerden devam etti.
Grammy’lerdeki performanstan daha çok dans
içeren koreografiyi Madonna eksiksiz tamamladı,
üstelik şarkısının manidar “Düştüysek Kalkarız”
temalı sözleri eşliğinde. Kalabalığa bir gülücük
attığı final pozu yüreklere su serpti. Birkaç dakika
sonra da Instagram’dan iyi olduğunu duyurunca
hayranları rahat bir nefes aldı.
Böyle diyorum ama benim birkaç saat gözüme
uyku girmedi tabii. Neden bu kadar etkilendim
bilmiyorum, Madonna’yı yerlerde görmeye hiç
alışkın değilim sanıyorum. Son iki albümünün
sıradanlığı,
trend
takipçiliği,
single’ların
başarısızlığı derken içimdeki Madonna ateşi
iyice küllendi sanmıştım. Meğer alttan alta aynı
şiddetiyle yanıyormuş. Olay sonrasında, yaşı
dolayısıyla bu durumu fırsat bilip Madonna’yla
dalga geçenlere öfke duydum. Sanki yaşından
dolayı sahnede durup dururken düşmüş gibi
yazılan haberlere kızdım. Koskoca bir adam olarak
tam bir fanboy gibi tepki verdim anlayacağınız.

Fakat dürüst olmak gerekirse Madonna’nın
artık listelerin tepesinde gezmesi gerektiğini
düşünmüyorum. Hele ülkemizde genç starlara
hasret kalmışken, ikiyüzlülük yapıp uluslararası
arenada müzikten yüzlerce milyon dolar kazanmış
birinin yeni single’ının radyolar tarafından
çalınmamasına üzülemem. Albümü kariyerinin en
az satan albümü olabilir, hiç önemli değil. Ancak
şov konusunda her zaman standartları yeniden
yazan bir kadının, hele de dünya turnesi arifesinde,
aptal bir pelerin yüzünden sakatlanmasına çok
üzülürdüm. Umarım bu korkutucu tecrübe,
Madonna’nın vokallerinin büyük kısmının canlı
olduğunu kanıtlamakla kalır, izleyenler de yaşıyla
ilgili vasat espriler yapacağına, 56 yaşında hala
tutkuyla şov yapan bu kadının gelecek şovlarını
izlemenin keyfini çıkarırlar.
Seneye merdivenden aşağı uçuşları ile değil de
adaylık ve ödül tercihleriyle şaşırtan ödül törenleri
izlemek dileğiyle...

HAZIRLAYAN:
Ali MİLAT

ali.milat@gzone.com.tr
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OSCAR TARİHİNDE
LGBT İMZASI
Sanatın her alanında yaratıcı olan LGBT bireyler, elbette Oscar ödüllerinde de zaman zaman boy
gösterdi. Bu seneki Oscar ödüllerini sunan Neil Patrick Harris’in açık bir eşcinsel olmasının yanı
sıra LGBT bireyler sinemaya olan katkılarıyla da Oscar ödüllerinin 87 yıllık tarihinde de önemli bir
yere sahip oldu.
İşte Oscar ödüllerinde kendine yer bulan LGBT temalı filmlerin en önemlileri:
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ALLAHIN BELASI BİR PAZAR
SUNDAY BLOODY SUNDAY
1971
Biseksüel bir heykeltıraşın hikayesini anlatan
bu film, tam 4 dalda ödüle aday oldu. Filmde
bir erkek ve bir kadının arasında kalan bir
Yahudi’yi canlandıran Peter Finch, böyle bir
rolde ödüle aday olan ilk erkek oyuncu oldu.

KABARE
CABARET
1972

ÇILGINLAR KULÜBÜ
LA CAGE AUX FOLLES
1978

ÖRÜMCEK KADININ ÖPÜCÜĞÜ
KİSS OF THE SPİDER WOMAN
1985

En İyi Yönetmen: Bob Fosse ,
En İyi Kadın Oyuncu: Liza Minnelli,
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Joel Grey

Daha sonraki yıllarda The Birdcage(Kuş
Kafesi) adıyla Robin Williams ve Nathan
Lane’nin başrollerini paylaşacağı bir filme
kaynak olan Fransız ve İtalyan ortak yapımı
olan bu film, oğullarının nişanlısının ailesinin
yemeğe geldiği bir akşamda, eşcinsel bir çift
olduklarını saklamaya çalışan iki orta yaşlı
erkeğin eğlenceli hikayesini anlatır. Bu film, En
iyi yönetmen, en iyi uyarlama senaryo dahil 3
dalda ödüle aday olmuş ancak hiçbir ödülü
kazanamamıştır. Türkiye’de aynı hikayeden
uyarlanan tiyatro oyunu Ali Poyrazoğlu ve
Bülent Kayabaş tarafından uzun yıllar kapalı
gişe oynamıştır.

En İyi Erkek Oyuncu: William Hurt

Tüm zamanların en sevilen müzikal
filmlerinden olan Cabaret, 1931’in Berlin’inde
geçiyor ve Amerikan şarkıcı (Liza Minelli)’yla
İngiliz bir akademisyen’in playboy bir baronla
olan biseksüel bir aşk üçgenini anlatıyordu.
Cabaret, en iyi film ve en iyi senaryo dahil 10
dalda ödüle aday oldu ve 8 tanesini kazandı.

#gzonemart2015

Brezilya ve ABD ortak yapımı olan bu filmde,
William Hurt, Brezilya’da reşit olmayan bir
gençle cinsel ilişkiye girdiği için hapise giren
ve hapisteki hücre arkadaşına aşık olan Luis
Molina karakterini canlandırır. William Hurt, bir
eşcinsel karakteri oynayarak Oscar kazanan ilk
oyuncudur.
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BENİM GÜZEL ÇAMAŞIRHANEM
MY BEAUTİFUL LAUNDRETTE
1985
Bu sıcak İngiliz komedisinde, Londra’da
yaşayan Gordon Warnecke isimli Pakistan’lı
gencin, Daniel Day Lewis’in canlandırdığı
erkek arkadaşının da yardımıyla amcasının
çamaşırhanesini işletmesi konu edilir. En
İyi Senaryo dalında ödüle aday olan Hanif
Kureishi bu ödülü Woody Allen’ın Hannah ve
Kızkardeşleri filmine kaptıracaktır.

AĞLATAN OYUN
THE CRYING GAME
1992

PHILADELPHIA
FİLADELFİYA
1993

PRİSCİLLA, ÇÖLLER KRALİÇESİ
QUEEN OF THE DESERT
1994

En İyi Orjinal Senaryo: Neil Jordan

En İyi Erkek Oyuncu: Tom Hanks

En İyi Kostüm Tasarımı : Lizzy Gardiner

İngiliz yapımı bu gerilim filminde Stephen
Rea, transseksüel bir kadına aşık olan IRA
ajanını canlandırır. Filmin sürprizini ele veren
son sahnesi şok edicidir. Film, En İyi Yönetmen
(Jordan), En İyi Erkek Oyuncu (Stephen
Rea) ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Jaye
Davidson) dahil 6 dalda ödüle

Tüm zamanların en çok ses getiren eşcinsel
temalı yapımlarından biri olan Philadelphia,
Hollywood’un HIV/AIDS ve homoseksüelliği
anlatan ilk yapımıdır. Film, AIDS olduğu
öğrenildikten sonra işinden kovulan bir
avukatın hukuk mücadelesini anlatır.

Birdcage, Mrs. Doubtfire ve To Wong Foo,
Thanks For Everything! Julie Newmar
filmlerinin yansıttığı renkli Drag dünyasının
en önemli temsillerinden biri olan film iki
drag queen ve bir transseksüel kadının yol
maceralarını anlatan bir Avusturalya yapımıdır.
Filmde Hugo Weaving, Guy Pearce ve Terence
Stamp gibi önemli oyuncular yer almıştır.
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BENDEN BU KADAR
AS GOOD AS IT GETS
1997
Jack Nicholson ve Helen Hunt’ın baş rollerini
paylaştığıbu romantik komedi filminde
eşcinsel rolünü oynayan Greg Kinnear, En İyi
Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne aday olmuş
ancak kazanamamıştır.

TANRILAR VE CANAVARLAR
GODS AND MONSTERS
1998

ERKEKLER AĞLAMAZ
BOYS DON’T CRY
1999

KARANLIKTAN ÖNCE
BEFORE NİGHT FALLS
2000

En İyi Uyarlama Senaryo: Bill Condon

En İyi Kadın Oyuncu: Hilary Swank

Gerçek hayatta da eşcinsel olduğunu
açıklayan İngiltere’nin efsanevi oyuncusu Ian
McKellen’ın baş rolünde olduğu bu film James
Whale isimli yönetmenin son günlerini anlatır.
McKellen, bu rolüyle En İyi Erkek Oyuncu
ödülüne aday olmuş ancak kazanamamıştır.
Lynn Redgrave ise aynı filmdeki rolüyle En İyi
Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne adaydı.

Hilary Swank’in büyük çıkışını gerçekleştirdiği
bu filmde, kadın özellikleri taşıdığı anlaşılınca
öldürülen Brandon Teena isimli transseksüel
gencin dokunaklı hikayesi anlatılır. Filmde,
Brandon’un kız arkadaşını canlandıran Chloë
Sevigny de En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
ödülüne aday olmuştur.

Kübalı bir yazar olan Reinaldo Arenas isimli
açık bir eşcinseli canlandırdığı rolüyle Javier
Bardem, ilk kez En İyi Erkek Oyuncu ödülüne
aday gösterildi ama kazanamadı.
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CENNETTEN ÇOK UZAKTA
FAR FROM HEAVEN
2002
Todd Haynes’in yönettiği bu dramatik film,
1950’lerin Amerikasında kocasının cinsel
kimliği ile mücadele eden bir kadının hikayesini
anlatır. Baş roldeki Julianne Moore bu rolüyle
En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday olmasına
rağmen Oscar kazanamamıştır. Moore, The
Hours ve The Kids Are All Right filmlerinde
eşcinsel dünyanın sevdiği karakterleri
canlandırmaya devam edecektir.

SAATLER
THE HOURS
2002

CANAVAR
MONSTER
2003

TRANSAMERICA
TRANS AMERİKA
2005

En İyi Kadın Oyuncu: Nicole Kidman

En İyi Kadın Oyuncu: Charlize Theron

Virginia Woolf’un Mrs. Dalloway romanı
üzerinden, 3 kadının birbiriyle kesişen
hayatlarının anlatıldığı bu filmin uyarlandığı
romanın yazarı Dünyanın Sonundaki Ev isimli
eşcinsel temalı romanın da yazarı olan Michael
Cunningham’dır. Saatler-The Hours filmi, En İyi
Yönetmen (Stephen Daldry), En İyi Yardımcı
Oyuncular (Ed Harris, Julianne Moore) ve En
İyi Kadın Oyuncu dahil 3 dalda Oscar ödülüne
aday olmuştur.

İnanılması güç bir değişim geçiren Charlize
Theron, aynı zamanda bir kadın sevgilisi olan
Aileen Wuornos isimli seri katili canlandırdığı
bu rolüyle hem Oscar kazandı hem de uzun
süre konuşuldu. Filmde Wuornos’un sevgilisini
Christina Ricci canlandırmıştı.

Film hiçbir Oscar ödülü kazanamamasına
rağmen,
Desperate
Houseviwes’ın
yıldızlarından Felicity Huffman’ın büyük bir
başarıyla canlandırdığı, bir yol hikayesinde
oğluyla bir araya gelmeye çalışan transseksüel
karakter hafızalarda büyük yer etti.
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En İyi Yönetmen: Ang Lee
2005 senesi, LGBT bireyler için Oscar’da
birçok adaylık aldıkları önemli bir sene oldu.
Ang Lee’nin, Heath Ledger ve Jake Gylenhall
gibi iki önemli oyuncuya oynattığı eşcinsel
kovboylar rolleriyle büyük ses getiren film, En
İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı
Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu dahil 8
dalda Oscar ödülüne adaydı.

TEK BAŞINA BİR ADAM
A SINGLE MAN
2009

CAPOTE
2005

MILK
2008

En İyi Erkek Oyuncu: Philip Seymour Hoffman

En İyi Orjinal Senaryo: Dustin Lance Black
En İyi Erkek Oyuncu: Sean Penn

Eşcinsel yazar Truman Capote’nin hayatından
uyarlanan bu filmin, aslında homoseksüelliğe
odaklanan bir hikayesi yoktu. In Cold BloodSoğukkanlılıkla kitabının yazım aşamasındaki
Capote’u anlatan film, En İyi Film dahil 5 dalda
ödüle adaydı.
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Gey hakları savunucusu ve politikacı Harvey
Milk’in hayatını anlatan efsanevi film, 8 dalda
Oscar ödülüne adaydı. En İyi Film ödülünü ise
Slumdog Millonaire karşısında kaybetmişti.

Christopher
Isherwood’un
aynı
adlı
romanından Tom Ford’un uyarladığı bu şık
filmde Colin Firth, En İyi Erkek Oyuncu ödülüne
aday olmuştu ancak Oscar alamadı. Film, uzun
yıllardır beraber olduğu partnerini kaybeden
bir profesörün yas dönemini 1960’ların
Amerika’sını fona koyarak anlatıyordu.
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SİYAH KUĞU
BLACK SWAN
2010
En İyi Kadın Oyuncu: Natalie Portman
Darren Aronofsky’nin psikolojik gerilim filmi
Black Swan, filmin ana kadın karakterleri Mila
Kunis ve Natalie Portman arasında geçen bir
lezbiyen seks sahnesi barındırıyordu. Portman,
En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını alırken film En
İyi Yönetmen ve En İyi Film dahil dört dalda
Oscar’a aday gösterilmişti.

İKİ KADIN, BİR ERKEK
THE KIDS ARE ALL RIGHT
2010

SINIRSIZLAR KULÜBÜ / DALLAS BUYERS CLUB
2013

Çocuklu iki lezbiyenin oluşturduğu modern
bir ailenin hikayesini anlatan bu sevimli
komedi-dram türündeki film ne yazık ki Oscar
ödülü kazanamadı ama En İyi Kadın Oyuncu
ödülüne aday olan Annette Benning filmdeki
rolüyle Altın Küre kazandı. Filmin bir diğer
ödül adaylığı ise Mark Ruffalo’nun gösterildiği
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu adaylığıydı.

En İyi Erkek Oyuncu: Matthew McConaughey
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Jared Leto
En İyi Saç-Makyaj: Adruitha Lee
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Jared Leto’nun bir transseksüeli muhteşem bir şekilde canlandırdığı rolüyle En İyi Yardımcı Erkek
Oyuncu Oscar’ını aldığı film, baş rolündeki Matthew McConaughey’e de En İyi Erkek Oyuncu
Oscar’ını getirmişti. Film, AIDS salgını sırasında yasadışı ilaçları satarak yaşam mücadelesi veren
bir karakterin hayat hikayesini anlatıyordu. Film ayrıca, En İyi Film, En İyi Uyarlama Senaryo ve En
İyi Kurgu dallarında da Oscar’a adaydı.
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YAPAY OYUN
THE IMITATION GAME
2014
2015 yılında 87.si dağıtılan Oscar Ödülleri’nde
ise eşcinsel matematikçi Alan Turing’in hayat
hikayesinin anlatıldığı The Imitation Game’in,
En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu (Benedict
Cumberbatch), En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
(Keira Knightley) En İyi Yönetmen (Morten
Tyldum), En İyi Kurgu (William Goldenberg),En
İyi Müzik (Alexandre Desplat), En İyi Yapım
Tasarımı (Maria Djurkovic ,Tatiana Macdonald)
ve En İyi Uyarlama Senaryo (Graham Moore)
dallarında toplamda 8 Oscar ödülü adaylığı
vardı.
The Imitation Game, bu adaylıklardan En İyi
Uyarlama Senaryo dalında Oscar kazandı.
87.Oscar Ödülleri’nin en anlamlı ödül kabul
konuşmasını yapan ise bu senaryonun yazarı
Graham Moore’du.
Graham Moore, kendisinin de ergenliğinde
intihara meyilli bir genç olduğunun altını
çizerek aldığı ödülün ne kadar anlamlı
olduğunu dile getirdi. Moore konuşmasında
“Alan Turing benim gibi ödül alamadı
ve ne yazık ki sizlerin bu ödülü coşkuyla
karşılayan yüzlerinizi göremedi. Bu hayatımda
duyduğum en büyük haksızlıktır” dedi.
Moore konuşmasına şöyle devam etti: Bu
anımı kendisini tuhaf hisseden kız ya da erkek
çocuklarına adıyorum. Evet tuhafsın, tuhaf ve
farklı kalmalısın.”
Moore, Buzzfeed’e yaptığı açıklamada eşcinsel
olmadığını fakat bu “farklı olma” konusunun
kendisini Alan Turing’in hayat hikayesine ortak
olmaya çektiğini açıklamıştı.

HAZIRLAYAN:
Murat RENAY

murat.renay@gzone.com.tr
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DÜNYA TARİHİNİ DEĞİŞTİRMİŞ BİR EŞCİNSEL

ALAN TURING
#gzonemart2015
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T

he Immitation Game filmine hayatı
konu olan, Dünya tarihini değiştirmiş
en önemli eşcinseller listesinde
bulunan Alan Turing’i daha yakından
tanımak gerektiğini düşünüyorum.
LGBTI tarihine damga vurmuş,
günümüz çağının yaratıcılarından Alan Turing
sadece bir Matematikçi değil, aynı zamanda
bir mucit ve en önemlisi haksızlığa uğramış bir
eşcinseldi.
Britanya Hindistan koloni idaresinde Hindistan
devlet memuru Julius Mathison Turing ile Sara
Turing’in oğlu Alan, annesi Hindistan’ın Orissa
şehrinde hamile kalmasına rağmen, 23 Haziran
1912’de İngiltere’nin başkenti Londra’da dünyaya
gelmiştir.
Babasının Hindistan’daki işleri sebebiyle John
isimli abisiyle birlikte, şimdilerde Colonnade
Hotel olan, Maide Vale’de bir evde aile dostları
tarafından büyütülmüştür. Çocuk yaşına rağmen
gösterdiği deha belirtileri sebebiyle özel bir
eğitim almak için 6 yaşında ailesi tarafından St
Michaels isimli gündüz okuluna kayıt ettirilmiştir.
Üstün zekasıyla eğitmenlerin ilgisini çekmesi
sebebiyle, 1926 yılında, henüz 14 yaşındayken
Dorset’te çok pahalı bir özel okul olan Sherborne
Okuluna başladı.

St Michaels özel okulunda çekilmiş bu fotoğrafta Alan Turing ve Christopher Morcom yanyana

Turing eğitim hayatına fazlasıyla hevesli bir çocuk
olduğunu okulunun ilk günününde, ülke genelinde
gerçekleşen grevde trenlerin çalışmaması
sebebiyle 60 milden fazla yolu bisikletle giderek
ve yarı yolda tek başına bir otelde konaklayarak
kanıtlamıştır.
Turing’in matematik ve bilim üzerine doğal eğilimi,
Sherborne’daki eğitim tanımı daha çok klasik
Antik Yunanca ve Latince üzerinde odaklanan,
öğretmenlerinin saygısını kazandırmamıştır. Okul
Müdürü ailesine şöyle yazmıştır: “Umarım iki
okul arasında bilgisiz kalmaz. Eğer özel okulda
kalacaksa özel okulun özel eğitimini almayı kabul
etmeli; eğer sadece bir kendini bilime adamış
bir bilimadamı olacaksa, vaktini bu özel okulda
boşuna harcıyor.”
Buna rağmen Turing sevdiği çalışmalarda göze
çarpan yeteneğini göstermeye devam etmiştir.
Derslerinde daha türev ve entegrasyon konularını
öğrenmeden bile ileri yüksek matematik konulu
problemleri çözümlemeye başlamıştır. 1928’de 16
yaşına geldiğinde Albert Einstein’ın çalışmasıyla
karşılaşıp; onu kavramakla kalmayıp; bunu
Einstein’ın Newton hareket savlarını tenkitlerini,
hiç bir kaynak kullanmaksızın, kendi kendine
çalışarak ortaya çıkarmıştır.
Turing St Michaels’da geçirdiği yıllarda
kendisinden yaşça büyük bir öğrenci olan
Christopher Morcom ile yakın bir arkadaşlık
kurmuştur. Bu arkadaşlık birçok makalede
Turing’in ilk ve en büyük aşkı olarak yazılmıştır.
Morcom’un yakalandığı tüberküloz hastalığı
sebebiyle hayatını kaybetmesi Turing’in hayatının
en büyük travmalarından biri olurken, bu travma
Turing’i insan beyninin çalışması da dâhil, tüm
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St Michaels özel okulunda Alan Turing’in Christopher Morcom’a yazdığı bir mektup.
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Bletchley Park’ta Turing ve ekibinin çalışma odası.
dünya fenomenlerinin materiyelistik olduğu
inancını benimsetmiş ve ateistliğe itmiştir.
Turing Üniversite hayatında klasik eski Yunanca ve
Latince çalışmalara istekli olmaması, matematik ve
bilimi daima tercih etmesi sonucunda Cambridge
Trinity Koleji’nde bir burs kazanamamıştır ve
1931 ile 1934 yılları arasında, ikinci tercihi olan
Cambridge Kings Kolej’de eğitim hayatına devam
etmiştir. Kings Kolej’den üstün bir dereceyle
mezun olması sonucunda 1935 yılında aynı
üniversiteye akademik üye olarak seçilmiştir
28 Mayıs 1936’da sunduğu Hesaplanabilir Sayılar:
Karar Verme Probleminin bir Uygulaması adlı
çok önemli bir makalesinde, Kurt Gödel’in
1931’de evrensel aritmetik-tabanlı biçimsel diliyle
hazırladığı hesaplama ve kanıtın sınırları ispat
sonuçlarını yeniden formüle ederek, onun yerine
şimdi Turing makineleri diye andığımız, daha basit
ve formel usullere dayanan ispatı ortaya atmıştır.
Bu şekilde, eğer bir algoritma ile temsil edilmesi
mümkün ise, düşünülmesi mümkün olan her türlü
matematiksel problemin böyle bir çeşit makine
kullanılarak çözülebileceğini ispat etmiştir. Bu
ispat günümüz modern bilgisayarların kavramsal
temeli olmuştur.
Turing makineleri için Sonlanma Problemi’nin
karar verilemez olduğunu göstererek Karar Verme
Probleminin bir sonucu olmadığını ispatlamaya
devam etmiştir: genel anlamda, algoritmik olarak
sunulan bir Turing makinesi her zaman sonlanıyor
olsa bile, karar vermek mümkün değildir. Teorisinin
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yeni bir tarafı da ‘Evrensel (Turing) Makinası’
kavramıydı, bu herhangi bir diğer makinanın
görevlerini yerine getirecek bir makina fikriydi.
Makale ayrıca tanımlanabilen sayılar kavramını da
tanıtıyordu.
Eylül 1936’dan Temmuz 1938’a kadar Princeton
Üniversitesi, İleri Etüdler Enstitüsü’nde, Alonzo
Church yanında hemen hemen devamlı çalışarak
geçirmiştir. Soyut matematik çalışmaları yanında
kriptoloji üzerinde de çalışmalar yapmıştır,
ayrıca dört aşamalı elektro-mekanik ikili çarpma
makinasının üç aşamasını tamamlayıp bitirmiştir.
Haziran 1938’de tezini verip Princeton’dan Felsefe
Doktoru ünvanını kazanmıştır. Bilimsel tezinde
bir Turing makinesinin çözemeyeceği problemler
araştırmasına olanak sağlayarak, kehanet
makineleri ile bağlantılı Turing makineleri ile
hesaplama kavramını incelemiştir.
Turing, Eylül 1938 itibariyle Hükümet Kod ve
Şifre Okulu adındaki, İngiliz şifre kod kırma
organizasyonunda yarı-zamanlı çalışmıştır. Alman
Enigma makinası problemi üzerinde çalışmış ve
GCCS’de kıdemli kod kırıcı Dilly Knox’la işbirliği
yapmıştır. 4 Eylül 1939’da, Birleşmiş Krallık’ın
Almanya’ya karşı savaş ilan etmesinin ertesi günü,
Turing askeri hizmet görmek için GCCS’nin savaş
zamanı üssü Bletchley Park’a katılmıştır.
İkinci Dünya Savaşı sırasında, Turing Bletchley
Park’ta Alman şifrelerini kırma girişimlerinde
baş katılımcılardan biri olmuştur. Savaştan önce
Marian Rejeski, Jerzy Rozycki ve Henryk Zygalski

tarafından Polonya Şifre Bürosunda geliştirilen
kriptanaliz üzerine eklemeler yapmıştır. Hem
Enigma makinası hem de bu makinaya eklenen,
İngilizler tarafından ‘Tunny’ kodadı verilen teletip
makinası olan Lorenz SZ 40/42 makinasının
şifrelerinin kırılmasına birçok anlayışla katkıda
bulunmuştur. Bir süre de, Bletchley Park’da
8 Numaralı Kulübe’de bulunan Alman Deniz
Kuvvetleri şifreli iletişimi okumadan sorumlu
bölüme başkanlık yapmıştır.
Turing’in Bletchley Park’da geçirdiği zaman ve
II. Dünya Savaşı’nda Birleşmiş Krallık ordusunda
yaptığı görev bu yıl ‘’En İyi Adapte Senaryo’’
Oscar’ını alan ‘’Immitation Game’’ filmine konu
olmuştur.
Bletchley Park’a katılışından birkaç hafta
sonra, Turing Enigma’yı hızlı kırmaya yardımcı
olacak elektromekanik bir makine tasarlamıştır
(Immitation Game’de Turing’in erken yaşta
kaybettiği aşkı Christopher Morcom’un adını
bu makineye verdiği iddia edilse de, bu bilgi hiç
bir kaynakda doğrulanmamıştır); bu makinaya
Bombe adı daha önce 1932’de Polonya tasarımlı
makinelerinden geliştirilmiş olan cihaza verilen
Bomba adına atıfla verilmiştir. Matematikçi Gordon
Welchman’ın önerileriyle eklemelerle, Bombe
Enigma, korumalı mesaj trafiğine saldırmada en
onemli ve tek tam otomatikleştirilmiş kod kırma
makinası olarak kullanılmıştır ve savaşın gidişatını
değiştirmiştir.
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Turing tasarımı Bombe
Turing ile aynı dönemde Bletchley Park’ta
kriptanaliz üzerine çalışan Profesör Jack Good
daha sonra Turing’i şu sözlerle onurlandırmıştır:
“Turing’in en önemli katkısı, bence, kriptanalitik
makine
Bombe’nin
tasarımıdır.
Bunun
esası eğitilmemiş bir kulak için çok saçma
gelen bir mantık teoremine, hatta herşeyi
anlayabileceğimizin muhtemel olduğuna dair
çelişkili bir fikre dayanmaktaydı’’
Aralık 1940’ta Turing, diğer servislerin kullandığı
göster geç sistemlerinden daha karmaşık olan,
deniz kuvvetleri Enigma göster geç sistemini
çözmüştür. Turing ayrıca Deniz Kuvvetleri
Enigmasını kırmaya yardımcı olması için
‘Banburismus’ adı verilen Bayes tipi istatistik
tekniği keşfetmiştir. Banburismus Bombe’lerin
düzenlemelerini test etmek için gerekli zamanı
kısaltarak, Enigma çarklarından çıkan kesin
komutları elemekteydi.
Turing savaş zamanındaki hizmetleri için OBE
ile ödüllendirilmiştir, ancak çalışması yıllarca
bir sır olarak kalmıştır. Royal Society tarafından
ölümünden kısa bir süre sonra basılan bir
biyografide şöyle kayıtlara geçmiştir: ‘’Savaştan
hemen önce, o kritik zamanda bazı büyük
problemler üzerine çalışmalara kendini verseydi
sunulabilecek çalışmasının kalitesini gösteren,
çeşitli matematiksel konuda üç kayda değer
makale yazıldı. Yabancı Bürodaki çalışmasına
istinaden OBE ile ödüllendirildi.’’
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1948’de Manchester’da Matematik Departmanına
Okutman tayin edilip, 1949’da Manchester
Üniversitesi’ndeki bilgisayar laboratuvarında
vekil yönetici olmuştur. Bu sayede ilk gerçek
bilgisayarlardan biri için Manchester Mark 1
yazılımı üzerinde çalışmıştır. Bu süre zarfında daha
soyut işler yapmaya devam etmiş ve ‘Bilgisayar
Mekanizması ve Zeka’ da (Mind, Ekim 1950) Turing
yapay zekaya işaret etmiştir, şu anda Turing testi
olarak bilinen, bir makine için ‘zeki’ denilebilme
standardını saptama girişimi olan bir deney ileri
sürmüştür. İddiası eğer soru soran kişiyi, diyalog
içerisinde olduğunun bir insan olduğu konusunda
kandırabilirse, bir bilgisayar için düşünmenin söz
konusu olabileceğiydi.
Bu yıllarda Turing aynı sınıftan mezun olduğu
meslektaşı D.G. Champernowne ile çalışırken
henüz var olmayan bir bilgisayar için satranç
programı yazmaya başlamıştır. 1952’de programı
gerçekleştirmeye yetecek kadar bir bilgisayarı
güçlendirerek, Turing bilgisayarını taklit ettiği,
her bir hamlesi yaklaşık yarım saat alan bir oyun
oynamayı başarmıştır. Oyunun kaydedildiği ve
bilgisayarın Champernowne’un karısına karşı
oyunu kazandığı söylense bile, program Turing’in
meslektaşı Alick Glennie’ye karşı kaybetmiştir.
1941 baharında, Turing Hut-8’deki iş arkadaşı
Joan Clarke’a evlilik teklifinde bulunmuştur, ancak
Clarke’a, o yıllarda kanunen yasak olan eşcinsellik
yönelimi olduğunu açıklamasıyla her iki tarafın

anlaşması sonucu bu nişan bozulmuştur.
Ocak 1952’de Turing’in 19 yaşinda Alan Murray
isimli bir genç ile bir sinemada tanışması ve
birkaç defa evine davet ederek ilişkiye girmesi
sonucunda, birkaç hafta sonra Turing’in evinin
genç partneri tarafından soyulması üzerine Turing
eşcinselliğini itiraf etmiştir. 1967 yılına kadar
homoseksüellik İngiltere’de yasadışıydı ve bir akıl
hastalığı olarak dikkate alınmakla birlikte ceza-i
yaptırımı olan suç sınıfına girmesi sebebiyle, ünlü
bilim adamının bu itirafı 1885 Ceza Kanunu’na Ek
Yasa’nın 11. Kısmı gereğince partneriyle birlikte
müstehcen uygunsuzluktan suçlanıp mahkemeye
verilmelerine sebep olmuştur. Turing pişmanlık
duymaması sonucunda 50 yıl önce Oscar
Wilde’ın başına geldiği gibi aynı suçtan mahkûm
edilmiştir.
Turing ceza evine girmektense kendisine sunulan,
bir yıl içinde kendini hadım edecek östrojen
hormon tedavisini kabul etmiştir. Suçlu bulunması
dolayısıyla devletin gizli işleri için güvenilirlilik
izni kaldırılmıştır ve o zamanlar çok gizli olan
GCHQ’daki kriptografik konular üzerine devam
eden danışmanlığı da sona erdirilmiştir.
8 Haziran 1954’te temizlikçisi tarafından
Manchester’deki evinde ölü bulunmuştur. Bir gün
evvel, yatağının kenarında bıraktığı yarı-yenmiş
siyanür-zehirli elmayı yemek suretiyle siyanür
zehirlenmesinden öldüğu açıklanmıştır. Elmanın
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kendisi nedense hiçbir siyanür zehiri testine
tabi tutulmamıştır ve ölüm sebebinin siyanür
zehirlenmesi olması iddiasına rağmen naaşına
post-mortem yapılmamıştır.Bu şartlarda devletin
çok gizli işleri için çok önemli görevlerde bulunan
ve şüpheli bir tarzda ölen bir kişi olan Turing’in
ölümünün kasıtlı, hatta İngiliz MI5 (gizli istihbarat)
servisi tarafından bir suikast olduğuna ve intihar
süsü verildiğine inanılmasına yol açmıştır. Annesi
ise oğlunun laboratuvar ecza maddelerini
dikkatsizce depolanıp kullanılmasına bağlı
olarak zehirin yemeğe başladığı elmaya kazara
bulaştığını devamlı iddia etmiştir
Günümüzde, bazı hayranları Turing’in Pamuk
Prenses peri masalı rolü yaparak intihar ettiğine
inanırken, bazı hayranları ise Turing’in İngiliz Gizli
Servisi tarafından düzenlenen bir süikaste kurban
edildiği düşüncesini benimsemiştir. Ölümüyle ilgili
başka bir teori ise Turing’in biyografisini yazan
Andrew Hodges’dan gelmiştir. Hodges, Turing’in
bu şekilde intiharının annesine biraz makul bir
inkar etme imkânı verebilmek için olduğunu öne
sürmektedir.
Bazı Turing hayranlarına göre ‘’Apple’’ markasının
kurumsal kimliği bilim adamının ölümünden
ilham alınarak konulmuştur. Steve Jobs’un Turing
hayranı olduğunu anlattığı bir röportajından sonra
yayılan bu dedikoduları Jobs ölümünden kısa bir
süre önce yalanlamıştır.
2011 yılında İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Turing’in
ölümünden 59 yıl sonra Birleşik Krallık adına
Alan Turing’den resmi olarak özür diledi. Kraliyet
imzalı özrün mimarı İngiltere Adalet Bakanı Chris
Grayling’in Kraliyet Özür İmtiyazı çerçevesindeki
girişimi yatıyordu. Grayling’in girişiminden önce
de Britanya kamuoyunda verilen ceza nedeniyle
Turing’den özür dilenmesi için ciddi bir kampanya
yürütülmüştü. 2009 yılında dönemin başbakanı
Gordon Brown’a Turing’den özür dilenmesi için
toplanan imzalar iletilmiş, ancak bundan bir
sonuç alınamamıştı. 2011’deki girişim ise Turing’in
”düzgün biçimde” mahkum edildiğini söyleyen
Lord McNally tarafından reddedilmişti. 2012
yılında Liberal Demokrat milletvekili Lord Sharkey
tarafından verilen ve Turing için bir kraliyet özrü
talep eden tasarı 2013 yılının başında Lordlar
Kamarası’nda ikinci kez okunarak kabul gördü.
Turing ailesi ve Alan Turing hayranları halen
İngiliz hükümetine karşı hak savaşlarını devam
ettirmektedir.
Halen
sürdürülmekte
olan
kampanya ile Alan Turing ile aynı şekilde mahkum
edildiği kayıtlara geçen 49.000 eşcinselden resmi
olarak özür dilenmesi istenmektedir.

HAZIRLAYAN:
Onur ÖZIŞIK
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2000’lerde artık 40’lı yaşlarına gelmiş bir aktris
olan Valerie, spot ışığını yeniden üzerine çekmeye
ve tekrar şöhreti yakalamaya karar veriyordu.
Bu amaç uğruna bir sit-com’da küçük düşürücü
bir rolü oynamayı (son derece iyimser bir
şekilde) kabul eden Valerie, bir yandan da
kendisini görüntüleyen reality kameralarına rol
kesmekteydi. Biz de dizi olarak The Comeback adlı
bu reality şovunun kurgulanmamış, parlatılmamış,
manipüle edilmemiş görüntülerini izliyorduk.
Dizi iyi reytingler almasa bile finaline doğru
çizdiği yolda önce eleştirmenleri, sonra Emmy
adaylıklarını yakalamayı başardı. Özellikle her şeyin
bir anda alt üst olduğu mükemmel finali sayesinde
dizinin tadı izleyenlerin damağında kaldı. Fakat
ikinci bir sezon için dizinin kült statüsüne erişmesi
ve hayranların 9 sene boyunca umutla beklemesi
gerekecekti. Diziye olan ilgiyi ayakta tutan en
önemli faktörlerden biri de @TheValCherish adlı
Twitter hesabıydı kesinlikle. Çok büyük ihtimalle
dizinin gay bir hayranı tarafından yürütülen bu
hesap Valerie’nin dünyadan habersiz narsistliğini
dizi devam etmezken bile yaşattı. Dizinin
yaratıcıları da bence buna teşekkür olarak ikinci
sezon başladığında dahi hesaba dokunmadılar ve
devam etmesine izin verdiler. Diziyi izlemeye yeni
niyetlenenler için söyleyelim, şu an bu hesaba
göz atarsanız, ikinci sezonla ilgili bazı sürprizleri
bozabilirsiniz, haberiniz olsun.
İkinci sezonda Valerie, 9 sene önce yaşadığı
utanç verici sit-com macerasının perde arkasında
kalanlarını anlatan “kurmaca” bir HBO dizisinden
haberdar oluyor, diziye karşı hukuki işlem
başlatmak niyetindeyken dizide bir rol kapıyordu.
İkinci The Comeback macerası da bu süreci
anlatan, ilkinden daha karanlık ve daha ustalıklı
bir tecrübeydi kanımca.

THE COMEBACK’İ NEDEN
SEVİYORUZ?

L

isa Kudrow’un 2005’te ilk sezonu,
2014’te ise ikinci sezonu yayınlanan
komedi-drama dizisi ve geyler
arasında, dizinin 9 sene sonra tekrar
hayata dönmesine bile katkıda
bulunmuş sıkı bir ilişki var. Bunun
kökeni büyük ihtimalle dizinin ana karakteri olan
ve Lisa Kudrow’un insanüstü bir inandırıcılıkla
canlandırdığı Valerie Cherish’e ve daha birçok
faktöre dayanıyor. Kısmen ünlü bir aktris olan
Valerie, şöhrete tekrar kavuşma yolculuğunda
kendini rezil rüsva ederken, bir yandan
inanılmaz olumlu bir bakış açısına, kendini
kandırma yeteneğine ve izleyicide sempati
uyandırma kapasitesine sahip. Valerie’yi tüm
kusurlarıyla kabul eden ve ona desteğini her
zaman gösterirken, geri planda kalmaktan hiç
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gocunmayan en iyi arkadaşı ise aynı zamanda
kuaförü olan gey karakter Mickey.
Öncelikle takip etmeyenler (ama etmesi
gerekenler) için The Comeback’ten biraz
bahsedelim. Oyuncu Lisa Kudrow’un Friends
sonrası, yapımcı Michael Patrick King’in Sex
and the City sonrası ilk büyük projesi olan The
Comeback, 2005 yazında HBO’da yayınlandı.
Bir diğer Hollywood dizisi olan ve iyi reytinglere
sahip The Entourage’ı takip eden yayın saatine
rağmen dizi ne iyi reytingler alabildi ne de ilk
bölümleriyle eleştirmenlerin gözdesi oldu. Dizi,
90’ların başında popüler bir sit-com’da oynamış,
daha sonra zengin bir iş adamıyla evlenmiş ve
elini eteğini eğlence dünyasından çekmiş bir
aktris olan Valerie Cherish’i takip etmekteydi.

Gelelim gaylerin neden The Comeback sevdiğine.
Dediğim gibi Valerie Cherish’in, gaylerin zayıf
noktasına dokunan bir özelliği var. Bırakın
Hollywood’u kendi ülkemize bakalım. Straight
kimsenin umurunda olmayan bazı orta yaş ve üstü
kadın sanatçıları gaylerden çok sahiplenen var
mı? Valerie’nin en iyi arkadaşının gullüm bir gay
olması o kadar uluslararası bir durum ki örneklerini
her gün kendi televizyon kanallarımızda bile
görebiliyoruz. Dolayısıyla Valerie Cherish gibi bir
karakteri de izlemekten de en çok gayler keyif
alıyor.
Valerie’nin “main gay”i Mickey ise Robert Michael
Morris tarafından ustalıkla canlandırılıyor. Karakter
zaten bu aktörün oynaması için yaratılmış. The
Comeback’in oyunculuk alanında aldığı övgüleri
hep Lisa Kudrow toplarken, sanki “hayat sanatı
taklit eder”miş gibi Morris geri planda kalıyor,
hatta kendi röportajlarında bile Kudrow’a dikkat
çekiyor. Halbuki Mickey’nin kendisi de büyük bir
oyunculuk başarısı bence.
Dizideki “kötü karakter” cinsiyet ayrımcılığı
yapmaktan hiç çekinmeyen, kilolu, antipatik
bir senaryo yazarı olan Paulie G. Valerie’nin
tüm iyimserliğine karşı ya tepkisiz kalan ya
da düşmanca davranan adam da gaylerin
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THE COMEBACK’İN
ZİRVE ANLARI
10- Valerie’yi, Dancing With The
Stars’dan elenmeden önceki
akşam görüntüleyen 1. Sezon DVD
ekstrası.
9- Valerie’nin ilk sezonda
oynadığı sit-com’un oyuncularını
desteklemek amacıyla gönülsüzce
grev yapması.
8- Valerie’nin ikinci sezonun
ilk bölümünde dava açmayı
planladığı “Seeing Red” dizisi için
seçmeye katılması.
7- Valerie’nin ikinci sezonda
doğaçlama öğrenmek için The
Groundlings’e katıldığı sahneler.
6- Valerie’nin reality showunun
yapımcısı Jane’le ilk sürtüşmesi
olan “I Got It!” çekimleri.

şimşeklerini üzerine çekmek için ideal bir karakter.
İkinci sezonda Valerie’yle baltaları gömmüş bir
şekilde geri dönen Paulie G.’yle ilgili sürprizleri
bozmak istemem ama huylunun huyundan
vazgeçmeyeceğini hatırlatayım!
Dizi eşcinsellerin genel olarak ilgilendiği eğlence
sektörünün perde arkasında yaşananları anlatarak,
Lisa Kudrow’a unutulmaz bir sahnede “I Will
Survive”ı söyleterek, Kellan Lutz gibi yakışıklıları
bizle ta 2005’de tanıştırarak, ama en çok da
Valerie’ye üç kaybettirirken, bir de kazandırarak
gönlümüzü çeliyor. İkinci sezonda Valerie’yi
biraz daha ipleri eline almış olan, biraz daha
gerçekçi (ama yine de gerçeğe çok uzak) olarak
resmetmesi dizinin zekamıza saygı duyduğunu
gösteriyor. Ayrıca Lisa Kudrow da gözünün
bebeği olan bu projesine verdikleri destekten
dolayı gayleri onore etmeyi unutmuyor. Kendi
sözleriyle Kudrow’a göre “gayler üstün varlıklar
ve beyinlerinin iki lobu straight erkeklerden daha
iyi bir iletişim içinde.” Kudrow, Vassar College’dan
mezun bir biyolog olduğundan dolayı bu övgüyü
hafife almamamız gerekiyor!
Kudrow’un bu söylevi dizisini doğru kitleye
pazarlamanın bir örneği olarak görülebilir ancak,
aynı röportajda bahsettiği gibi gerçekten de

diziyi ilk olarak anlayan, ilk olarak benimseyen
ve 9 yıl sonra bile diriltilmeyi hak edecek bir
eser olduğunu ilk keşfeden kitle gayler olmuştu.
Dizinin yaratıcılarından Michael Patrick King’in bir
önceki işi Sex and the City’de söylediği üzere, iş
eğlence sektörü olunca “önce geyler gelir, sonra
kızlar, sonra da endüstri.”
The Comeback bir dizi olarak da izleyicinin
ilgisini talep eden bir yapım. Detaylara ne kadar
hakim olursanız o kadar gülüyor, şaşırıyor,
eğleniyorsunuz. Dolayısıyla ikinci sezonuyla her
şeyin değişmesini ve bir anda bir reyting canavarı
olmasını beklemiyorduk. Ancak Emmy’lerde Lisa
Kudrow’un ve belki de dizinin kendisinin de aday
olacağı konusunda umutlar yüksek. Dizinin olası
üçüncü sezonuyla ilgili Sean Hayes People dergisi
ödül töreninde olumlu bir açıklama yaptı ancak
henüz resmi bir haber yok. Her ne olursa olsun
elimizde Valerie Cherish’in şöhrete giden yoldaki
maceralarını, etkileyici bir gerçeklikle anlatan,
fiziksel komediden veya dramatik derinlikten
kaçmayan, izleyiciyi zorlayan ancak tam da bu
özelliğiyle eşi zor bulunan bir komediye dönüşen
iki sezon var. Belki herkese tavsiye edebileceğiniz
bir dizi değil ancak çoğu gayin bu kadını
izlemekten keyif alacağını tahmin etmek hiç zor
değil.

5- İkinci sezonun en çok
konuşulan anı ve büyük ihtimalle
komedi tarihindeki izlemesi en
zorlayıcı sahnelerden biri olan oral
seks sahnesi.
4- Valerie ve kocası Mark’ın ikinci
sezonun sonlarına doğru restoran
otoparkındaki büyük tartışması.
3- Valerie’nin Palm Springs’e
gittiği, iki gay hayranıyla
karşılaştığı, sonra da sarhoş olup
kendini “gerçekten” ifade ettiği 1.
sezonun 8. bölümü.
2- Valerie’nin stüdyoda “I Will
Survive”ı kaydettiği sahne.
1- Sezon finalleri. İki sezonun
finallerini birbirinden ayırmamak
lazım çünkü ikisi de öyküleri
toparlamak ve dizinin tonunu bir
anda değiştirmek konusunda çok
başarılıydılar.
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AMELİYAT İLE CİNSİYET GEÇİŞİ YAPAN İLK TRANS BİREY

GEORGE/CHRISTINE
JORGENSEN
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C

insiyet
geçişini,
transları
biliyorsunuz. Hatta bu yazıyı
okuyanlarınızın bir kısmı da trans.
Ya da transeksüellik ile alakalı küçük
ya da büyük çaplı araştırmalar
yapıyor. Lafın geleceği yer şu ki
kendi isteğiyle cinsiyet geçişini ilk kez yapan
kimdir? Yani bu sorudan anlayacağımız, MS.
200’lü yıllardaki Roma İmparatoru Elagabalus’un
yana yakıla doktorların kapısını aşındırması(vajina
yaptırmak için) ya da İmparator Neron’un genç bir
köle olan Sporum’a onun isteği dışında ameliyat
yaptırmasının hariç olduğu.
O zaman takvimler bizi 1952’nin Amerikası’na
götürüyor. Bir isim var(doğduğunda kimliğine
yazılan adı ile) George. Resmi kayıtlara göre
“cerrahi” olarak ilk kez cinsiyet geçişi yapan insan
olarak biliniyor. Bunun öncesinde Amerika’da
transeksüeller hormon terapisi görebiliyorlardı.
Kendisi ülkemizdeki trans kadınların makus talihi
olan seks işçiliği değil Oyunculuk yapıyordu ve
aynı zamanda da Senarist idi. Ama o da diğer
trans kadınlar gibiydi; “erkek vücuduyla doğmuş,
zamanla kendinin bir kadın olduğunu fark etmiş
ve anlamlandırmış”
30 Mayıs 1926 Bronx, New York doğumlu ve
Marangoz bir babanın çocuğu olan Christine’yi
çevresi; sarışın, içe dönük bir çocuk olarak
tanımlarmış. Ki yaşadığı bölge yoğun bir suç
oranına sahipmiş. O zamanlar toplumsal cinsiyet
kalıpları da oldukça katı ve sert imiş. 1945 yılında
Christoph Colombus lisesini bitirdikten sonra
2.Dünya Savaşı için ABD ordusuna katıldı. Fakat
savaş 1945’in sonlarına doğru bitmişti. Savaştan
sonra birkaç okulda çalıştıktan sonra cinsiyet geçiş
sürecini başlatmak için hummalı çalışmalarını
başlatmıştı. Bunun için Avrupa’ya giden ve
kendine en uygun ülkeyi arayan Jorgensen,
en sonunda Danimarka’nın başkenti olan
Kopenhag’da Danimarka Adalet Bakanlığından
özel izinler alarak cinsiyet geçiş sürecini başlatır ki
bu da 1951 yılına tekabül eder.
Aslında ameliyatını İsveç’te olmayı düşünürken
Kopenhag’da akrabalarını ziyaret etmek için
bir mola verdiğinde Dr. Christian Hamburger ile
tanışır ve kararını Kopenhag’dan yana kullanır.
Dr. Hamburger’in yönlendirmeleriyle hormon
takviyesini almıştır. 24 Eylül 1951 tarihinde
de orşiektomi ameliyatı olan(yani testislerini
aldıran) Jorgensen, ameliyat sonrası hislerini bir
arkadaşına mektupta şu şekilde dile getirmiştir;
“Kendimde büyük bir değişim hissediyorum,
asıl önemli olan diğer değişimler. Artık ben o
eski ben değilim” Orşioktemi’den 13 ay sonra ise
Kopenhag Üniversitesi Hastanesinde penektomi
ameliyatını olduktan sonra da(penis aldırma);
“İlk ameliyat kadar önemli değildi benim için”
ifadesini kullanmıştır.
Amerika’ya geri döndüğünde tek bir ameliyat
daha olması gerekiyordur; VAJİNOPLASTİ(vajina
yapma). Harry Benjamin ve Dr. Angelo
Başkanlığındaki ekip bu ameliyatı gerçekleştirdi.
Ve Kopenhag’daki doktoruna duyduğu minnet
sonucunda da adını “Christine” olarak değiştirdi.
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Sürecini tamamladıktan sonra Amerika basını
bu olaya oldukça ilgi gösterir. Bu cinsiyet geçişi
zamanın ABD’sinde oldukça sansasyon yaratmıştır.
New York Daily News’in ön sayfasında hikayesi
konu olmuştur. Aynı zamanda mücadeleci ve
aktivist bir ruha sahiptir. Trans haklarını savunmak
için bir platform kurdu ve trans hakları sözcüsü
oldu. Cinsiyet geçişi ve bu kurduğu platform
onu oldukça ünlü ve sık sık adından söz edilir biri
haline getirmişti. O zamanlarda iş olarak bir gece
kulübünde showgirllük yapıyordu, bir aktristti ve
birkaç adet şarkı seslendirdi(o şarkıların hepsi
Christine Jorgensen Reveals adında bir albüme
toplandı). Yaptığı bütün işlerde ihtişamlı, kaliteli ve

asil duruşunu sergileyerek insanları her defasında
daha fazla büyülüyordu.
Katıldığı bir radyo show programında Barry Gray;
“Christine Jorgensen yurtdışına gitti, sonra da
DÖNDÜ” tarzında transfobik esprilerden ya da
cinsiyet kimliği ile ilgili aşırı sorulardan rahatsız
olup olmadığını sorduğunda ise Jorgensen kıvrak
zekasıyla “hayır rahatsız olmam, fakat bu her
zaman için geçerli değildir” diyerek verilecek en
yerinde cevabı söylemiştir.
Vajinoplasti ameliyatından sonra John Traub
adında bir istatistikçi ile gizli bir merasim ile
nişanlanmak ve evlenmek isteyen Jorgensen,
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verdiğini sanır, arkadaşlarının alaycılığına karşı
içindeki kadını reddederek adeta erkekliğini
göstermeye çalışır. Fakat hangi erkekliği? Aslen
bir kadın oluşunu ne kadar bastırabilir ki bir
insan? O da(Christine) bunun farkına vardı. Fakat
vermesi gereken bir mücadelesi vardı, öncelikle
de ailesine karşı.
Büyümeye devam ediyordu, vücudu gitgide
erilleşerek gelişiyordu. Tabi bir insanın hayatı
sadece cinsiyet kimliğinden ibaret değildir.
Christine çocukluğundan beri fotoğraf çekmeyi
oldukça çok severdi. Büyüdüğü sırada da fotoğraf
sevgisini oldukça profesyonelleştirmişti. İçindeki
estetik duygusunu tatmin edemediğinden,
bunu dolaylı yoldan dışarı çıkarıyordu. Bu halleri
bile oldukça dikkat çekiyordu, çünkü 1953’ün
Amerikası’nda 2000’lerin Türkiye’si gibi cinsiyet
kalıpları oldukça sert ve belirgindi.
Kız kardeşi evlenirken ona bekar kalmak düşer
mi? Ona da inceden bir “evlen artık” mesajları
verilmiş, baskı gibi değil ama tam bir baskı. Kız
kardeşinin evlilik gününde bile herkesin içinde en
içten gülüşünü sunarken yalnızlığı ile baş başa
kaldığında çöküyor, içi buruluyor(Tam bir trans
psikolojisi). Hayat transların üzerine daha çok gelir
çünkü. Ama yine de Christine, çırpınmaya devam
etti, kadınların kıskançlık kavgalarına da maruz
kalarak. İçindeki estetik ruh, ambalajı olan erkek
bedeniyle birlikte kadınları da oldukça rahatsız
ediyordu. Bazılarına ise oldukça çekici geliyordu.
Trans kadınlar da kadınların yaşadıkları cinsel
tacizleri maalesef yaşıyorlar, Christine de bunu
maalesef yaşadı. Hayatının en çok örselendiği
anından güç bela kurtulmasına rağmen sanki
intihara, ya da tekrardan nefes alabilmeye koşuyor
gibiydi. Fakat bu yaşadığı vahim olay, ona oldukça
bir hayati karar verdirecekti.

kimlik engeline takıldı. Kimliğindeki cinsiyetinde
hala “erkek” olarak görünüyordu. Babasının,
kızı Jorgensen için yaptırdığı ev ile birlikte gizli
töreni vbe Jorgensen’in kimlik durumunu da
basına taşıyan gazeteci Howard J. Knox büyük
bir skandal patlatmıştı. Fakat kısa bir süre sonra
işinden kovuldu.

Ayrıca yaşadığı zamanlarda bir otobiyografi
kitabı yazıyor ve bu kitaptan da esinlenerek daha
sonra “The Christine Jorgensen Story” adında
bir film çekiliyor. Yazdıklarımı kafanızda daha
iyi canlandırabilmek adına başrolünde John
Hansen’in oynadığı bu filmi izlemenizi tavsiye
ederim.

1970 ve 80’li yıllarda trans hakları mücadelesi
için üniversiteleri geziyor ve hayatındaki
deneyimleri paylaşıyordu. Çevresinde ise artık
dürüstlüğü ve parlak zekası ile tanınıyordu.
Cumhuriyetçi Parti’den aday olmak istemesine
Spiro T. Agnew(ABD’nin 39. başkan yardımcısı)
olumsuz karar vermesinden pişmanlık duyuyor
ve Jorgensen’den özür diliyor. Bu kadar göz
önünde yaşanan bir hayattan sonra 3 Mayıs 1989
tarihinde San Clementine, California’da Akciğer
kanserinden yaşamını yitiriyor.

Christine’in
hayatına
dokunduğumuzda
gördüğümüz
şeylerden
biri
dışlanma.
Çocukluğunda oldukça hor görülmüş bir
çocuk. Fakat aşağılanma dışında da bir şey var;
KISKANÇLIK. Diğer kız çocuklarının kıyafetlerini,
saçlarını ve oyuncaklarını kıskanmış, “erkek”
olmaya zorlanmış… Tam anlamıyla örselenmiş bir
çocuk. Örselenmiş bir çocuk hiç sosyal olur mu?
Aksine, hislerini de içine gömer ve kimse yokken
kendisini ortaya çıkarır, aynı Christine gibi.

The Legacy Walk Project kapsamında 2012 yılında
İlliniosis, Chicago’da kamusal bir alanda hayat
hikayesi sergilenerek hayatı ölümsüzleştiriliyor.
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Fakat küçük bir çocuk, ikiyüzlülüğün yükünü
kaldıramaz ve illa ki birileri onu farkeder. Giydiği
kız kardeş-kıyafetlerini ve sürdüğü anne-rujlarını.
Annesi elinden bebekleri alır, babası nasihat

Hummalı araştırmalara giriyor cinsel kimliği
hakkında. Artık uyanmaya başlıyordu. Bir tıp
öğrencisi değildi ama diğerlerinden çok daha hırslı
ve bilgiye aç biriydi, hocasının da hormonlar ve
beden üzerine etkisini anlattığı bir dersten sonra
bir cesaret kendisinden yardım istiyor. Hocası
yardım ediyor elbette, fakat ilginçtir ki daha sonra
Christine askere gidiyor. Feci bir askerlik travması
ile de geri dönüyor.
Daha sonrası da okuduğunuz gibi, Kopenhag’a
gidişler, bir dizi ameliyat, hormon takviyesi.
Değişen beden ve hayat… Trans hakları
savunuculuğu ve ameliyat ile cinsiyet geçişi yapan
ilk trans olduğu için de tarihin tozlu sayfalarına
adını kazımış bir kadın! Ne kadar etkileyici, öyle
değil mi?

HAZIRLAYAN:
Deniz Su TIFFANY
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EŞCİNSEL MODACILAR
KADINLARI
ÇİRKİNLEŞTİRİYOR MU?
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arıncanın kardeşi var sözünün
dünya üzerinde şekil almış hali
feministler ve eşcinsellerdir. Bir
tarafta heteroseksist düzene karşı
baş kaldıran eşcinseller diğer tarafta
erkek-egemen topluma karşı dik
duran feministler. Cepheler farklı olsa da amaç
net: “Eşitlik ve Özgürlük”
Bu ortak amaca ulaşmak için eşcinselleri
ve feministleri omuz omuza meydanlarda, dergigazete sayfalarında, televizyon ve radyolarda
dayanışma içerisinde görmek şaşırtıcı değil.
Her iki tarafta diğeri olmadan bir yanının eksik
kalacağının, çıkılan yolda ayağa takılan engelde
tutulacak bir elin eksileceğin bilincinde. Fakat
özellikle bir arenada bu kader ortaklığının soğuk
bir savaşa dönüşmediği olmuyor değil. Elbette
bunların en başında da moda arenası geliyor.
Bugüne kadar feminist olsun olmasın bir çok
kadının eşcinsel modacılar hakkında yaptıkları
yorumlara şahit olmuşsunuzdur. Örneğin Eylem
Şenkal’ın bir zamanlar gündemi oldukça meşgul
eden “ Kim ne derse desin dünya modasını eşcinsel
modacılar belirliyor. Türkiye’de de modacıların
çoğu eşcinsel. Aslına bakarsanız kadının güzel
olmasına dayanamıyorlar. Kadını kadınlıktan
çıkartıyorlar. Kadını da erkekleştiriyorlar. Bunu
bilinçli yapıyorlar ya da bilinçaltından yapıyorlar.
32 beden kadın olur mu? O zaman ortaya düz bir
tahta çıkar. Kadın dediğin kıvrımlı olacak. Kadın
dediğin 38 beden olur. Bu çılgın ve eşcinsel
modacılara sağlık örgütleri, doktorlar, medya
kuruluşları savaş açmalı.” açıklaması ile eşcinsel
modacılara sert bir şekilde yüklenmişti. Sadece
Eylem Şenkal değil dünya genelinde çok sayıda
kadın ve kadın hakları savunucuları tarafından
“0 beden” yaklaşımının faturası eşcinsel erkek
modacılara çıkarıldı. Ve hala da çıkarılmaya devam
ediyor. Peki bu düşüncelerin doğruluk payı ne?
Bunun için öncelikle kadın bedenine tarihsel bir
süreç içerisinde bakmak lazım.

Bernard Rudofsky’nin “yeryüzünde insandan
başka gövdesinin biçimini değiştirmeye çalışan,
onunla bir türlü uzlaşamayan başka bir canlı türü
daha yoktur.” savı bana göre dünyada ortaya
atılmış en doğru düşüncelerden bir tanesidir. Mısır
İmparatorluğu’nda kadın ve erkeklerin saçlarını
kazıtıp yerine peruk kullanmaları, bunları kına
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Coco Chanel

Dior ‘‘New Look’’ 1947

ile renklendirmeleri, okside olmuş bakırdan göz
makyajı yapmaları ve dövmelere olan tutkuları
bedensel değişiklik arayışının milattan önceki
kanıtlarıdır. Uzakdoğu’da küçük ayaklı kadınların
makbul görülmesi sonucunda kadınların daracık
ayakkabılar giyerek ayak formlarına zarar
verme pahasına küçük ayaklara sahip olma
çabaları ve Afrika’da bazı kadınların taktıkları
halkalar ile boyunlarını uzatmaları da beden
formunu değiştirmenin göstergeleridir. Buraya
kadar olan bölümde modaya uyma baskısının
mevcudiyetinden bahsetmek mümkün değildir.
Ama özellikle 19. yüzyıldaki kadınlar arasında
yaygınlaşan ve uzun süreli kullanımlarda iç
organların yer değiştirmesine neden olan korseler
artık moda kavramının insan bedenine nasıl
şekil verdiğinin göstergesidir. Buraya kadar olan
kısımda bırakın eşcinsel erkek tasarımcılardan
moda tasarımcılarından bile söz etmek
imkansızdır. Ama güzele ulaşmak için bedende
değişiklik arayışları açıktır.

Tasarımları ile kadın bedenindeki kıvrımların
görünürlüğünü minimuma indirgemiştir. Aynı
zamanda Chanel bir kadının en çirkin yerinin diz
kapağı olduğuna inanarak diz üstü eteklere tepki
göstermiş ve tasarımlarında yer vermemiştir.
Tasarımları ile kadın bedenindeki kıvrımları
ortadan kaldıran Chanel heteroseksüeldir. Ama
1940’lı yıllarda kadınların bellerini tekrar ortaya
çıkaran ve tasarımlarında 80 metreye varan kumaş
kullanarak yarattığı “New Look” akımı ile kadına
moda tarihindeki en dişi görünümü kazandıran
moda tasarımcısı Christian Dior homoseksüeldir.

20. yüzyıl ile birlikte moda dünyası milyonları
peşinden sürükleyen bir etkiye sahip olmuştur.
Cinsiyet ayırt etmeksizin artık beden yapıları
moda ile paralel değişimler göstermiştir. 1910’lu
yıllarda kadına kıyafetlerle özgürlük getiren ve
dünyanın önde gelen feministlerinden olan Coco
Chanel ilk butiğini açmıştır. Kadınları pantolon
ile buluşturmuş ve onları hapsoldukları kadın
imajının dışına çıkartmak için çabalamıştır.

80’li yıllarda sağlıklı yaşam konsepti ile birlikte
piyasaya sürülen aerobik mayoları ve taytları
geniş kitleler tarafından alıcı bulmuş başta
Jane Fonda olmak üzere birçok ünlü aerobik
videoları çekmiş bunlarında satışından büyük
paralar kazanmışlardır. Bu dönemde moda fit
ve sağlıklı olmaktı. O zamanların en meşhur ve
sözü geçen tasarımcılarından olan ve kadını
kadın gibi gösterme konusunda dahi sayılan
Gianni Versace ve Bruce Oldfield’in eşcinsel
olduklarının, koleksiyonlarında kadınlara takım
elbise ve papyonlar giydiren Ralph Lauren’in ise
heteroseksüel olduğunun altını özellikle çizmek
istiyorum.
Buraya kadar olan kısımda dünyaca ünlü birkaç
heteroseksüel ve homoseksüel moda tasarımcısının
zaman içerisindeki kadın görüntüsüne yaklaşımını
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yüzü olarak seçmiştir. Kendisi iki evlilik yapmış
bir çocuk babası Calvin Klein’dan başkası değildir.
Yani sıfır bedeni tekrar moda sahnesine taşıyan
bir heteroseksüel erkek olmuştur.
Burada bir parantez de dünyaca ünlü moda
dergilerine açmak gerekiyor. Erkek çocuğu
görünümlü, sağlıksız, çirkin, kıvrımsız modellerin
moda dünyasına girişinde homoseksüel erkek
tasarımcıların rolünün heteroseksüel erkek
tasarımcılar kadar büyük olmadığını gördük.
Peki bu modelleri kapaklarına taşıyan dünya
çapındaki moda dergilerinin editörlerinde durum
nasıl? Anna Wintour, Anna Dello Russo, Glenda
Bailey, Roberta Myers vd. Bu saydığım isimlerin
hepsi dünyanın en büyük moda dergislerinin
editörleri ve hepsi heteroseksüel kadınlar. Moda
dünyasında bir tasarımcının, bir modelin, bir
trendin tutup tutmaması dudaklarından çıkacak
kelimelere bağlı. Diyelim ki Eylem Şenkal ve
kendisi gibi düşünen kişilerin dile getirdikleri gibi
eşcinsel modacıların kadınları çirkinleştirme, erkek
gibi gösterme çabaları mevcut (ki yukarıdaki
örneklerde tam tersi görülmektedir) buna dur
demeyen yukarıda isimleri sayılı editörlerin hiç mi
suçu yok?
Anlayacağınız her sokak başında olduğu gibi
eşcinsellere yönelik gereksiz suçlama ve ön
yargılar moda sahnesinde de mevcut. Öyle
görünüyor ki bu tutum ilerleyen zaman içerisinde
de kolay kolay değişmeyecek. Sonuç olarak
moda öncelikli olarak kadınlara hizmet ediyor ve
bu sektör büyük ölçüde eşcinsel tasarımcılar ile
anılıyor. Anlayacağınız ne yazık ki kadına moda
dünyasından yöneltilen her ok bir eşcinselin
yayından fırlamış gibi düşünülüyor.

Lesley Lawson ‘‘Twiggy’’
ele aldık. Gelelim şimdi de eşcinsel modacıların
erkek çocuğu görünümünde, kıvrımsız, androjen
model yaratma konusundaki baskılarına dair
düşüncelere. Bu konuyu anlamak içinde öncelikle
60’lı yıllara hızlı bir yolculuğa çıkmamız gerekiyor.
60’lı yılların ortalarında 16 yaşında bir kız moda
dünyasında model olarak fırtınalar estirmeye
başlıyor. Adı Lesley Lawson. Nam-ı diğer Twiggy.
Bir kuaför kataloğunda yer alan fotoğrafı ile
keşfedilmesinin ardından önlenemez bir yükseliş
öyküsüne imza atıyor. Okyanus aşırı, kıtalararası
işlere imza atıyor dünyanın ilk top modeli
ünvanını kazanıyor. Dönemin moda dergileri onu
kapağına taşıyabilmek için büyük bir yarışın içine
giriyor. Peki Twiggy’i bu yazıya taşıyan sebep
ne? Kendisi dünyada androjen model kavramının
da dönüm noktası sayılıyor. Boyu 1.68 kilosu
kimi kaynaklarda 41 kimilerinde ise 51. Ölçüleri
81-59-81. Saçları bir erkek çocuğu gibi kısacık.
Marilyn Monroe kuşağından sonra alışıla gelmişin
dışında. İnanılmaz zayıf, çırpı bacaklı. İşte bu
16 yaşındaki kız bir anda saçı, makyajı ve vücut
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yapısı ile dünyadaki bütün kadınların idolü oluyor.
Podyumlarda ve sokaklarda onun görünümünü
örnek alan kadınların sayısı artıyor. Ve sıfır beden
bir akım haline geliyor. Peki Twiggy’i moda
dünyasıyla bir eşcinsel erkek moda tasarımcısı mı
tanıştırıyor? Cevap kesinlikle HAYIR!
90’lı yıllara gelindiğinde bu sefer moda dünyasına
başka bir sıfır beden model damgasını vuracaktır.
Dönemin süper modelleri olarak anılan Cindy
Crawford, Elle Macpherson, Claudia Schiffer ve
Naomi Campbell gibi uzun ve kıvrımlı hatlara
sahip modellerin aksine bir görünüme sahip
olan Kate Moss. Kendisine geçmeden önce biraz
önce bahsettiğimiz kıvrımlı ve uzun modellerin
yıldızlarının eşcinsel tasarımcı Gioanni Versace
tarafından parlatıldığını özellikle belirtmeliyim.
Moss 14 yaşında Bahamalar’da gerçirdiği bir tatilin
ardından New York JFK havaalanında çekilen
fotoğrafları sayesinde Storm Model Management
bünyesine dahil olmuştur. 16 yaşına geldiğinde
ise bir moda devi onu iç çamaşırı reklamlarının
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GZONE bundan böyle her ay, erkek vücudunu en estetik şekilde
yansıtan fotoğrafçıların çalışmalarını ve sevilen iç çamaşırı
markalarının çekimlerini sizlere sunacak.

GARÇON MODEL
Kanada’da tasarlanan GARÇON MODEL marka iç çamaşırları, brief, boxer, trunk
ve jockstrap olarak çeşitlense de marka, modellerinde genelde sadelikten yana.
Fosforlu renkleri kullanmaktan çekinmeyen marka hayli geniş olarak
tasarladığı iç çamaşırı lastiğinin üzerinde GM harflerini kullanarak kendini
belli ediyor.
GARÇON MODEL için Daniel Jaems, Marco Ovando ve Brian James gibi
fotoğrafçıların Jason Morgan, Walter Savage ,Darius Williams ve Thomas Keal
gibi etkileyici modellerle yaptıkları seksi fotoğraf çekimlerine göz atalım…
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FOTOĞRAF: BRIAN JAMES
MODEL: DARIUS WILLIAMS
#gzonemart2015
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FOTOĞRAF: BRIAN JAMES
MODEL: DARIUS WILLIAMS
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FOTOĞRAF: BRIAN JAMES
MODEL: DARIUS WILLIAMS
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FOTOĞRAF: BRIAN JAMES
MODEL: THOMAS KAEL
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FOTOĞRAF: BRIAN JAMES
MODEL: THOMAS KAEL
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FOTOĞRAF: BRIAN JAMES
MODEL: THOMAS KAEL
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FOTOĞRAF:WALTER
MODEL: MARCO OVANDO
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FOTOĞRAF:WALTER
MODEL: MARCO OVANDO
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FOTOĞRAF:WALTER
MODEL: MARCO OVANDO
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ZEKİ MÜREN DEFİLESİ
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u ay gerçekleşecek MercedesBenz Fashion Week günleri ile 2015
sonbahar / kış sezon modasına Türk
tasarımcıların gözü ile bakacağız.
60’larda 70’lerde veya 80’lerde böyle
fashion week günleri gibi olaylar
olmadığı gibi modacılar defilerle koleksiyonlarını
tanıtmaya çalışırdı. Defilelerde ünlü isimleri
manken olarak çıkartmak her zaman magazin
basının her zaman dikkatini çekmeyi başarmıştır.
Gelin hep beraber 60’lardan Zeki Müren’in yer
aldığı bir defileye gidelim. Ayrıca ‘İşte Benim
Zeki Müren’ sergisinde gördüğünüz muhteşem
kıyafetlerin hikayelerine ışık tutar bu defilemizde
adı geçen kıyafetler.
Yıl 1966. Mekan o yılların en popüler eğlence
yeri Kervansaray. Modacı Peyman Songar’ın
düzenlediği defilde teşhir edilecek 30 parça kadın
elbisesinin adlarının hepsini Zeki Müren koymuş.
Elbise adları tahmin edersiniz ki şiirleri, şarkıları
gibi güzel ve çekici idi. ‘’Tanıştığımız Akşam’’,
‘’Günahkar Yeşiller’’,’’Van Gogh Girdi Rüyama’’,
‘’Azıcık Vefa’’, ‘’Gene Beklettin’’ kıyafetlere
koyduğu isimlerden bazıları idi. Gecenin en büyük
olayı ise Zeki Müren’in manken olarak sahneye
çıkıp ‘’Sürpriz’’, ‘’Erguvanların Aşkı’’, ‘’Şeker Prens’’,
‘’Beklediğim Gün’’, ‘’Gün Işırken’’ ve ‘’Gladyatör’’
isimli parlak pullarla işli renkli elbiseleri sunması
idi. Zeki Müren elbiseleri sundukça salon alkıştan
yıkılıyor ve salonda bulunan tüm kadınlar sadece
Zeki Müren’i çılgınca alkışlıyorlardı.
Defilenin en büyük sürprizi, Zeki Müren’in teşhir
ettiği bordo rengi smokiniyle modacı Peyman
Songar’ın kızıyla podyumda dünya evine girişi
oldu. Zeki Müren sunduğu ve ‘’Beklediğim
Gün’’adını verdiği bu smokini kendi düğünüm
için hazırlattım dedi ama o Beklediği Gün hiç
gerçekleşemedi.
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E

skiden twitter, facebook, instagram
gibi sosyal paylaşım siteleri yoktu
kısaca internet yoktu. Sevdiğimiz
yıldızlara ulaşmak kadar zor bir şey
yoktu bizler için. Şimdi facebook’a
baktığınızda
herkesin
sevdiği
sanatçılarla poz poz fotoğraflarını rahatlıkla
görebilirsiniz. Twitter’dan sevdiğiniz sanatçıya bir
tweetinizle ulaşabilirsiniz gibi kolaylıklar var artık
hayatta.
60’larda 70’lerde 80’lerde bir imzalı fotoğraf için
gazino kapılarında saatlerce beklerdik. HEY, SES,
GONG, ŞEY, Modern Gazete, Hafta Sonu, Haftanın
Sesi, TV’de 7 Gün gibi dergilerde yayınlanan
sanatçı adreslerine mektup yazar haftalarca
imzalı fotoğraf beklerdik. Mektup gelince imzalı
fotoğraf evin en güzel yerinde asılı durur ve mutlu
olurduk.
Şimdi bakıyorum peşinden koştuğumuz imzalı
fotoğraflara şöyle. Güzel bir anı ama güzel bir
koleksiyon aynı zamanda. Aman elinizde var ise
böyle imzalı fotoğraflara sahip çıkın ve iyi saklayın.
Kıymetli bir hazine o fotoğraflar artık.
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İKİ KADININ AŞKINI ANLATAN ROMANIYLA
BİR YANGININ KÜLÜNÜ YAKIP GEÇTİ

GÜLBAHAR KÜLTÜR
#gzonemart2015
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Tüm Kitapçılarda...
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ünyanın dört bir yanından seçtiği
şarkıları bir araya getirdiği toplama
albüm serileri, Dj performansları
ve pozitif enerjisiyle tanıdığımız
Gülbahar Kültür, bizlere müziğin
dışında, aslında ne kadar iyi bir
yazar olduğunu hatırlattığı BİR YANGININ
KÜLÜNÜ kitabıyla bu ay gündemimize düştü.
1965 doğumlu Kültür, 1979 yılından beri Bremen’de
yaşıyor. Türkiye ve Almanya arasında hem gerçek
anlamda hem de kültürlerarası mekik dokuyan
yazar, BİR YANGININ KÜLÜNÜ kitabında Arife ve
Canan isimli iki kadının 90’lı yıllarda geçen aşk
hikâyesini anlatıyor.
Okuyucusuyla konuşur gibi, sevgiliye yazılan bir
mektup gibi içten yazılmış bu roman, her ne kadar
lezbiyen temalı edebiyatın son dönemdeki en iyi
yazılmış eserlerinden biri olsa da Gülbahar Kültür,
“aşk aşktır” diyor ve bu kitabı sadece o bakış
açısıyla değerlendirmekten kaçınıyor.
Gülbahar Kültür, elbette romanını müziksiz
bırakmadı ve roman sırasında dinlemeniz için bir
şarkı listesini bizlerle paylaştı. Hem de GZONE
okurlarına özel şarkı eklemeleri yaparak.Bu listeyi
röportajımızın sonunda bulabilirsiniz.
Gülbahar Kültür sorularımızı yanıtladı…
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Gülbahar Kültür, Bir Yangının Külünü gibi aşk
üzerine son zamanlarda okuduğumuz en güzel
romanlardan birini yazmış olsa da aslında
müzikle fazlasıyla içli dışlı olan bir DJ. Ya da biz
seni DJ’lik yönünle daha çok tanıyoruz. Doğru
mudur?
Türkiye’de böyle bir intiba oluşmuş olabilir ama
asıl işi DJ’lik olan birinin yazmaya başlaması değil
söz konusu olan. 90’ların ortalarında hayatıma
müzik bu denli yoğun girmeden önce ben yazarak
yaşıyor ve hayatımı da böyle kazanıyordum. İlk
kitabım 1987 yılında Almanca ve Türkçe olarak
çift dilli yayınlandı. Çeşitli antolojilerde yer alan
metinlerim dışında roman, şiir, masal derken ”Bir
Yangının Külünü…” ile birlikte üçü Türkçe olmak
üzere toplam 7 kitabım yayınlanmış oldu. İki ay
sonra da Almanca bir öykü kitabım yayınlanacak.
Yazılarını yazarken hayal gücünü neler besler?
Aslında gören, duyan insan için çok fazla hayal
gücüne ihtiyaç yok. Hayat sana zaten bin bir şey
sunuyor. Kötülük açısından örneğin benim aklımın
ucundan geçmeyecek şeyler oluyor gerçek
hayatta. Yani hayal edip yazabilmem imkânsız.
Bunu son olarak Özgecan katliamı bağlamında
düşündüm. İyi bir gözlemci olduğumu
düşünüyorum. Doğayı, insanı, dünyayı, içinde
yaşadığınız toplumu gözlemlemek yazmayı

kolaylaştırıyor. Yazan insanın yapması gereken
en önemli şeylerden biri okumak. Tabii ki tek
başına okumak yeterli değil. Gezmek görmek,
başka insanlarla karşılaşmak, özellikle başka
kültürlerden insanları tanımak. Kendini keşfetmek,
bir derdi olmak, yanıtını arayan sorular, varoluşla
ilgili arayışlar… Kısacası insan olmaya çalışmak
yolunda karşıma ne çıkarsa ondan etkileniyor,
besleniyorum.

KARAKTERLERİ
ERKEK VE KADIN
YAPARSAM, KİTABI
BASACAĞINI
SÖYLEYEN YAYINCI
OLDU
Berlin ve İstanbul gibi iki güzel şehrin sana ilham
verdiği ve romandaki ana karakterler Arife ve
Canan kadar yer tuttuğu kesin. Bu şehirler senin
için ne ifade ediyor?
Doğayla bağım ilerleyen yaşlarda gelişti. Uzun
yıllar kendimi kent insanı olarak gördüm.
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YAZARIN ‘‘BİR YANGININ
KÜLÜNÜ’’ İSİMLİ KİTABINI
OKURKEN DİNLEMENİZİ
ÖNERDİĞİ ŞARKILAR
YANSIMALAR - BAB-I ESRAR
SEZEN AKSU – KAVAKLAR
TARKAN – VAZGEÇEMEM
Metropoller bu anlamda beni hep etkiledi. Berlin
ve İstanbul sevdiğim şehirler arasında. Roman
kahramanlarını bu kentlere yerleştirdim. Böylece
Berlin ve İstanbul‘la olan bağımı da hikâyeye
entegre etmiş oldum.
En çok hangi yazarları ve kitapları seversin?
İşte en sevmediğim soruJ İsim vermeyi
pek sevmiyorum. İnsanların kafaları zaten
çekmecelerle dolu. Olumlu ya da olumsuz
verdiğiniz birkaç isimle seni de hemen bir yere
yerleştiriyorlar. Oysa yelpaze çok geniş.
Yalnız şu kadarını söyleyeyim. Son dönemlerde
uzun yıllar önce okuduğum bazı kitapları
tekrar okumaya başladım. Geçenlerde Suç ve
Ceza’yı tekrar okudum. İlk kez lise döneminde
okumuştum. Kitap aynı kitaptı, ilginç olan aynı
okurun bugünkü aklıyla o kitabı okumasıydı.
Alman, Rus ve Fransız klasiklerini zaten severdim.
Vakit buldukça bunun gibi yolculuklar yapmayı
istiyorum. Bir de yıllardır okumak isteyip de bir
türlü okuyamadığım kitaplar var. Onları okumak
istiyorum. Bu bağlamda Friedrich Nietzsche’nin
müziğe olan tutkusunu da konu alan “Die Geburt
der Tragödie aus dem Geiste der Musik“ [Türkçesi:
Müziğin Ruhundan Tragedyanın Doğuşu] adlı
esere başladım geçen hafta. Ağır kitap. Bitmesi
zaman alacak. Dengeyi sağlamak için Berlin’den
yazar dostum İmran Ayata Mein Name ist
Revolution [Benim adım Devrim] adlı ilk romanını
göndermiş. Bir yandan da onu okuyorum.
Kitap, aslında “iki kadının aşkı”na ait diye
sunulabilir ve cinsel yönelimin altı çizilebilir
ama ben okurken eşcinsel veya heteroseksüel,
her türlü aşka bir güzelleme gördüm. Katılıyor
musun?
Kısa bir süre önce verdiğim bir röportajda “Aşk
aşktır“ demiştim. Çok afili bir söz değil ama
gerçek bu kadar basit. Mühim olan kimin kiminle
ne tür bir aşk yaşadığı değil, bu duyguyu nasıl
yaşadığı, daha doğrusu yaşayıp yaşayamadığı.
Kitap sırf aşka güzelleme yapan bir içeriğe sahip
değil, aşkı insani boyuta indirgeyen ama insanın
ayaklarını yerden kesen duyguları da yansıtan bir
hikayeyi anlatıyor.
İç seslerle, sevgiliye hitaben yazılan bölümlerle,
çok düşünen, çok incelikli, yazım dilinde sesli
düşünen, neredeyse okuyucusuyla diyalog
halinde bir kitap bu. Hedeflerinden biri de bu
muydu?
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Yazarken kendime bilinçli olarak böyle bir hedef
koymadım ama romanın ortalarına doğru şöyle
bir his uyandırmak istediğimin ayrımına vardım:
Okuyucular bu hikâyeyi ben onlarla karşılıklı
otururken anlatıyormuşum gibi hissetsin. Belki
de bu nedenle bütün kitap, tek bir mektuptan
oluşuyor. Sanki her bir okuyucuya bir mektup
yazmışım gibi. Çünkü mektup çok özel bir şey.
Roman 90‘lı yılların ortalarında yazıldı. O yüzden
mektup diyorum. Bugün yazmış olsaydım mektup
yerine belki e-mail derdim

LGBTİ’lerin daha özgür hale gelmesi sadece
aktivizmden değil, onlar hakkında yazmaktan
çizmekten, filmler ve başka eserler üretmekten
de geçiyor mu sence?
Elbette ama mesele sırf LGBT boyutunda
kalmamalı. Bir insanın cinsel yönelimi ne için, kim
için tek başına bir kriter olabilir ki? Bütün heterolar
sırf yönelimleri aynı diye birbirlerini sever, sayar,
gül gibi geçinirler diye bir kanun mu var? Hem
kimin kiminle ne şekil yattığından kalktığından
kime ne? Ayrıca insan bir sürü özellikten oluşan
bir varlık. Onu sırf bir özelliğine indirgemek,
zaten başlı başına bir sorun. Saçmalık. Buradan
yürümenin doğru olduğuna inanmıyorum. İnsana
bir bütün olarak bakmayı öğrenmeli. Başka yolu
yok. Kategoriler, kalıplar, ötekileştirmeler, bir
millet, bir dil, bir din benzeri yaklaşımlar insanlığın
sonunu da hazırlıyor. Bence üretilen eserler bu
yönde olabilir ama hiç kimsenin böyle bir misyonu
taşıma zorunluluğu da yok. Toplumdaki çeşitlilik
ve renklilik vurgulanabilir. Başkasının yaşayış
biçimine, tercihlerine saygı duymayı öğreten
eserler üretilebilir vs.
Ben başka bir yolu seçtim. Kitapta sanki dünyanın
en doğal şeyiymiş gibi Arife ile Canan’ın aşkını
anlatıyorum. Bu romanı Arife yerine Arif ile
Canan arasında geçen bir aşk öyküsü olarak da
yazabilirdim, ki yıllar önce bir yayıncı dolaylı
yollardan bu yönde bir öneride de bulunmuştu,
o zaman basabiliriz anlamında. Yapmadım. Kitap
yıllarca çekmecelerden birinde öylece kaldı. Bu
tür bir yaklaşımın sıkıntısı, böyle bir aşk hikâyesini
sorun olarak algılayan ya da bunu yargılayan
zihniyette. Benim işim, onlarla ya da onların
arızalı zihniyetiyle uğraşmak değil, dünyayı
birlikte yaşanır hale nasıl getirebiliriz diyenlerle
birlikte yürümek. Hayat kısa. Zamanı çok iyi
değerlendirmek gerekiyor. Bunun en önemli
araçlarından biri de edebiyat ve müzik benim için.

FİKRET KIZILOK - YETER Kİ
YENİ TÜRKÜ – DÖNMEK
TOLGA ÇANDAR - AH BİR ATAŞ VER
AŞIK VEYSEL - GÜZELLİĞİN ON PARA
ETMEZ
NEŞET ERTAŞ - AHİRİM SENSİN
M. NURETTİN SELÇUK - DEMEDİM HİÇ
ONA KİMSİN VE NESİN
MÜZEYYEN SENAR - ŞARAP MAHZENDE
YILLANIR
BEHİYE AKSOY - KAPIN HER
ÇALINDIKÇA
MEDİHA ŞEN SANCAKOĞLU - AŞK
NEDİR NASILDIR
BÜLENT ERSOY - BEN KÜSKÜNÜM
FELEĞE
ZEKİ MÜREN - GÖNÜL PENCERESİNDEN
MÜSLÜM GÜRSES - OLMADI YAR
ORHAN GENCEBAY - BİR TESELLİ VER
ESENGÜL - TAHT KURMUŞSUN KALBİME
AŞKIN NUR YENGİ - AY İNANMIYORUM
REYHAN KARACA - SEVDİK
SEVDALANDIK
UMM KULTHUM - INTA OMRİ
WARDA - BATWANİS BEEK
FAYROUZ - ANA LA HABİBİ
MARİA TERESA VERA - VEİNTE AñOS
GORAN BREGOVİC - EDERLEZİ
JULİA HAMARİ - MATTHäUS PASSİON ERBARME DİCH

RÖPORTAJ:
Murat RENAY

murat.renay@gzone.com.tr
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Tüm Kitapçılarda...
#gzonemart2015

www.gzone.com.tr | Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Mart 2015 | S.74

EDEBİYAT

gzone.com.tr

G

Zone gün geçtikçe kültür sanat
yönü ağır basan bir eşcinsel
dergisi olma yolunda ilerliyor.
Bu ay yenilenen logosu da daha
doyurucu bir dergi okuyacağımızın
sinyallerinden birisiydi. Şimdi
size yakın zamanda tüm ilgilimi vakfettiğim
iki kitaptan ve hayatımı etkileyen bir yazardan
bahsetmek istiyorum.
BACAK ARASINDAN TÜRKİYE
Geçtiğimiz aylarda, otuz sekiz yıl boyunca
jinekolog olarak hizmet vermiş bir kadının anılarını
kaleme alma şansına nail oldum. Dr. Feraye Hanım
ile birlikte bir kitap hazırlayıp yayın evlerinin
kapısını çaldık. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü
uygun gören Martı Yayınları bu ay kitabımızı
yayımladı.
Toplum içinde bacak arası demeye bile utanan bir
milletin kapalı kapılar ardında neler yapabileceğini
hikâye hikâye okuyacaksınız. Yeri gelecek canınız
yanacak, yeri gelecek bu iş böyle mi oluyormuş
diye hayret edeceksiniz. Çoğu zaman milletimizin
cehaletine güleceksiniz. Kitap son kırk yılın en
ilginç jinekolojik olaylarını içinde barındırmaya
çalışan bir derleme mahiyetinde. Bu yüzden
sadece kadınlara değil, özellikle erkeklere ve Türk
toplumunu yakından tanımak isteyen herkese
hitap ediyor.
Kitapta hüznüyle eğlencesiyle birçok başlık yer
alıyor:
-Özel tıp merkezlerinin iç yüzü
-Genelevde çalışan kadınların özeli
-Geneleve giden erkeklerin karakteristik özellikleri
-Toplumun ensest bağımlılığı
-Ensest ilişkilerin acı yüzü
-Kızlık zarı patlatmanın yolları
-Kızlık zarını ne kadar tanıyoruz?
-Evde sezaryen tarifleri
-Sezaryenin tarihçesi
-Millet Neden Doktor Dövüyor?
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‘‘Küçük Prens’’ kitabının kapak ilüstrasyonu

-Doktor dayaklarının sebepleri ve olası çözümleri
-Neden bu kadar çok tıp fakültesi açılıyor?
-Rahim için rafadan yumurta diyorlar ne dersiniz?
-38 yıldır muayene yapan kadın doktorun vajina
tarifi
-En yaygın hastalıkların sebepleri ve engelleme
metotları…
Kendi kitabım olduğu için üzerine çok şey
yazmam doğru olmaz. Kolay okunan, eğlenceli ve
bilgilendirici bir kitap hazırlamak için savaş verdik.
Arzu edenlere iyi okumalar dilerim.
KÜÇÜK PRENS
Yazar Antoine de Saint-Exupéry 1944 yılında,
daha 44 yaşındayken ölmüş. İşin kötüsü
babasını da 4 yaşındayken kaybetmiş. Yazarın
hayatında 4 rakamının bir uyumu söz konusu.
Babasız büyüyen her çocuk gibi çocukluğunu
yaşayamamanın hıncını neredeyse her cümlesine
yerleştirmiş. “Ben yaşayamadığım çocukluğumu
kitaplarımda, hayal dünyamda yaşatmaya devam
ediyorum,” cümlesinin nişanesidir Küçük Prens.
Küçükken çocuk kitabı okuyan biri değildim.
Daha çok Türk Klasiklerini okurdum. Düşünün ki
ilk okuduğum kitap -hatırladığım kadarıyla- Reşat
Nuri Güntekin’in “Acımak” eseriydi.

Küçük Prensi okudukça anlıyorsunuz ki çocuk
kitabı gibi görünen apaçık bir yetişkin kitabı.
Okuma sürecinde durup durup düşünme isteği
duyuyorsunuz. Yazar her bir karakteri, her bir
cümleyi stratejik düşünerek, hesaplayarak yazmış.
Üzerinde detaylıca çalışılmış bir kitap ile karşı
karşıyayız. Kitabın yetişkinlere yönelik ana teması
yalnızlık. Zor zamanında dost edinmenin güzelliği
üzerine yazılmış ve okuyucunun zekâsına
güvenmekten kaçınılmamış. Kitabın ana karakteri
bol bol soru sorarken az cevap vermeye çalışan
bir çocuk. Böylece okuyucunun her soru üzerine
düşünmesi amaçlanıyor. Yazar açıkça yalnızlık
üzerine felsefe yapıyor.
Kitabın katman katman yapısını ancak Matruşka
Bebeklere benzetebilirim. Okuyucunun bilişsel
düşünme seviyesine göre ulaştığı bebeğin
boyutu değişiyor. Bu yüzden üçüncü sınıfa
giden bir çocuk da kitabı okuyunca bir Matruşka
bebek buluyor, yetişkin birisi de. Ama düşünce
boyutu arttıkça daha değerli bir bebeğe doğru
yol alıyoruz. Bu kitabı önceden okuduysanız bu
günlerde bir kez daha okumanızı tavsiye ederim.
Çünkü ulaşacağınız bebeğin boyutu emin olun ki
farklı olacaktır.
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YAŞAR
KEMAL

T

ürk edebiyatının ulu çınarıydı, söz
söyleme
ustasıydı,
bağımsızlık
düşkünüydü, ezilenlerin yüreğiydi
filan demeyeceğim. Bu tanımlamalar
elbette çok değerli ama Yaşar
Kemal için hiçbir şekilde yeterli
değil. Sevdiğim bir aforizmayı Yaşar Kemal için
değiştirmem her şeyi açıklayacak sanırım: Bir
gün gelir de Anadolu insanı tamamen yok olursa,
onların nasıl insanlar olduklarını bir tek Yaşar
Kemal romanından anlayabiliriz.
Ben Yaşar Kemal okumaya Lise dönemimde
başlamış ve bitirmiştim. Artık okumuyorum,
çünkü onun fikirleriyle, cümleleriyle yaşıyorum.
En sevdiğim romanı Ortadirek’tir. Bugün hiçbir
eğitim almamama rağmen bir kitap yayına
hazırlayabilecek kadar Türkçe biliyorsam
müsebbiplerinden birisi Yaşar Kemal’dir.
Ama benim için Yaşar Kemal düşünce
abidesidir. Kendime çizdiğim yolun öncüsüdür.
Sosyalizmin yüzde yüz bağımsızlık olduğunu,
ezilenin yanında saf tutmanın insani kıymetini,
kültürel bağımsızlığın ruhani haşmetini, toplum
mutluluğunun değerini ben ondan öğrendim. Bu
günlerde onu ebedi ikametgâhına uğurladığımızı
sanıyoruz. Aslında o bize yeniden, sıfırdan
merhaba diyor:

Dünyanın ucunda bir gül açılmış
Efil efil esen yele merhaba.
Karanlığın sonu bir ulu şafak
Sarp kayadan geçen yola merhaba.
Gün ve gün yüreğim ulu yalımda
Engel tuzak kurmuş bekler yolumda
Zulümlerde, işkencede, ölümde
Bükülmeyen güce, kola merhaba…
Acı da, kahır da çekmiş geliyor
Güneşten boşanmış kopmuş geliyor
Bir ışık selidir, sökmüş geliyor
Nazım usta, ulu sele merhaba.
Alınacak Anadolu’nun öcü
Yerde kalmayacak çekilen acı
Açıldı geliyor şafağın ucu
Şu doğdu doğacak güne merhaba.
Selam olsun dört bir yana merhaba
Akan kana düşen cana merhaba
Hesap sorulacak güne merhaba
Türküler söyleyen dile merhaba.
Yaşar Kemal

HAZIRLAYAN:
Kaan ARER

kaan.arer@gzone.com.tr
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GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’SİNDE

SALDIRILARDAN KORUMA
YÖNTEMLERİ
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ubat ayı aslında tüm Türkiye için
“yas”lara boğulduğumuz bir ay oldu.
Peş peşe gelen kadın cinayetleri,
birilerini sadece kar topu oynadı
diye hunharca katledebilen canavara
dönüşmüş insanlar, sevgilisini bir
ufak tartışmada arabayla ezebilen insanların
içimizde dolaştığı bir Türkiye gerçeği ile karşı
karşıya kaldık. Uzun yıllardır bitmeyen eşcinsel
cinayetleri, homofobi ve tacizler yüzünden
cinsiyetçi saldırılara hepimiz şahit olduk ve ne
yazık ki olmaya devam ediyoruz. Bu Türkiye’nin
en büyük kara lekelerinden birisi haline gelmiş ve
ne yazık ki kendimizi bu konuda hiç bir gelişime
kaydedememişizdir. Şubat ayında yaşadığımız
Özgecan kardeşimizin cinayeti ile tüm Türkiye’nin
sabrı son damlasına kadar tükenmişti. Hepimiz
katillerden nefret ettik ve hak ettikleri en ağır
ceza ile yargılanmalarını istedik. Bu tarz durumlar
da insanlar kendilerini korumaya bazen hiç fırsat
bulamıyor, o an ne yapacağını bilemeyerek korku
ile panik arasında sıkışıp kalabiliyor. Bazı insanlar
kendilerini korumak için çanta veya ceplerinde
biber gazı, elektro şok cihazı ve hatta bıçak
vb gibi zarar verici aletler taşıyarak kendilerini
savunma yollarını arıyorlar. Fakat Özgecan
cinayetinde şahit olduğumuz gibi biber gazı ya
da direnme bazen gözü dönmüş saldırganları
durdurmakla kalmadığı gibi daha da saldırgan
hale getirebiliyor... Peki ya bu durumdan nasıl
kurtulabiliriz? Kendimizi bu tarz savunma
eşyalarıyla bile koruyamıyorsak böyle bir durumla
karşılaştığımızda ne yapmalıyız? Issız bir sokakta
akşam vakti yürürken arkamızdan gelen kötü
niyetli kişiyi nasıl atlatabilir ve kendimizi güvene
alabiliriz? Bizi sözle ve ya temasla taciz eden
kişiye karşı kendimizi nasıl savunabiliriz? Bir
çok olay ve soru karşısında aslında kendimizi
koruyabileceğimiz
tek
unsurumuz
yine
kendimiz olduğu gerçeğidir... Bedenimiz doğru
kullanıldığında ciddi bir savunma aracı haline
gelebilir, bizi en kötü durumlarda bir anlık fırsat
vererek o kötü olaydan koruyabilecek donanıma
sahiptir. Bunun için sadece belli bir kaç konuda
eğitim almış olmak ve sakin kalarak panik olmamak
gerekmektedir. Bu ay ki yazım da ne yazık ki böyle
bir konu seçmemek isterdim ama gerçeklerden
kaçamamak adına; “kendimizi saldırılardan
koruma” konusuna ayırmak durumundayım.
Self-Defence yani kişisel koruma birçok dövüş
ve savunma sanatları ile perçinleşmiş haldedir.
Bugün dünyada onlarca çeşit ve tarzda dövüş
ve savunma sanatları bulunmaktadır. Ülkemizde
savunma sanatları federasyonu adı altında
resmi birde kurum bulunmaktadır. Kendimiz
ya da yakınımızdaki tanıdıklarımızdan görmüş
veya tecrübe edinmişizdir ki bir kaç dövüş
tekniklerini bilmemiz dahi bize daha çok
güvende olduğumuz hissi vermektedir. Özellikle
savunma sanatlarındaki temel prensip rakibin
gücünü kendi lehine kullanmaktan geçmektedir.
Karşındaki tehlikenin cinsiyeti, boyu, kilosu ve
kaslı olması savunma sanatları sporlarına göre bir
anlam ifade etmemektedir. Yazımın devamında
da bahsedeceğim gibi savunma sporlarından en
az bir tanesini öğrenmek bile sizi çantanızdaki
biber gazından veya cebinizdeki bıçaktan daha
iyi koruyacak ve daha güvende hissettirecektir.
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Bunca zamandır kaslı olmak ve fit görünmek
hakkında çok yazı yazdım ve işimin de bu
olduğunu söylemek durumundayım fakat bazen
gerçekten kaslı olmak işe yarayamayabiliyor.
Size bahsedeceğim spor dallarından hangisi
size uygun geliyor ve rahat hissettiriyorsa en
yakın zamanda bu spor dalı ile ilgili derslere
başlasınız hayatınızı bir nebze daha güvenilir hale
getirebilirsiniz. Şimdi arkanıza yaslanın ve kalemi
kağıdı alarak yazacaklarımdan size uygun olanı
not alarak, bununla ilgili araştırmalar yapmaya
başlayın.
Dövüş ve savunma sanatları çeşitli kural ve
sistemlerle çizgileri belirlenerek birbirinden
ayrılmıştır. Çıktığı ilk zamanlarda bu sporlar savaş
alanlarında kullanılma adına çıksa da günümüzde
fitness, kendini koruma ve zihinsel meditasyon
amacıyla yapılmaktadır. Bazı savunma ve dövüş
sanatlar sadece vücut ile yapılırken bazı dallarda
ise özel ekipman ve düzenek gerekebiliyor. Ben
bu yazımda temel 10 dövüş ve savunma sanatını
ele alarak sizlerle paylaşacağım.

İŞTE 10 MÜKEMMEL SAVUNMA VE DÖVÜŞ
SANATLARI LİSTESİ:
Aikido
Japon Savaş Sanatı olarak ortaya çıkan hem beden
hem de ruhsal bütünlüğün çalıştırıldığı savunma
sanatıdır. Bir savunma sanatı olmasının yanında
içerdiği felsefi düşünceleri ile de bireyin sağlıklı
ve erdemli bir bedene sahip olmasını amaçlar.
Felsefesinde barındırdığı “yaşamın gücüyle
bütünleşme yolu” fikri ile her bir aikidokan’ a tam
bir öğreti sunar. Aikido farkındalık, zamanlama
ve tekniksel bütünlüğü içerir. Çalışan kişiye
kazandırdıklarının en başında farkındalık ve
duruma uyum sağlayıp ona uygun olan karşılığı
verme yetisidir. Aikido ile karşınızdaki saldırı her
ne olursa olsun saniyeler içerisinde onu etkisiz
hale getirebilirsiniz. Bunun için saldırgandan
kaçmanıza da gerek kalmaz çünkü aikido ile
saldırganın eklem yerlerini ve vücudun belli zayıf
noktalarını hedef alabilirsiniz.
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kuşaklarla belirlenir. Bu kuşaklar beyaz ile başlar
ve tecrübe kazandıkça kahverengi ve siyaha
doğru devam eder. Bir öğrencinin yeni bir
kuşak alabilmesi için Kata denilen temel saldırı
ve savunma figürlerini içeren duruş biçimlerini
düzgün ve net göstermesi gerekir. Kata bir
dizi saldırı ve savunma hareketinin peşpeşe
eklenmesiyle oluşturulmuş hareketler bütünüdür.
Dövüş esnasında ise Kumite adı verilen sistem yani
serbest stile geçilir ve burada Kata bölümünde yer
alan tüm teknikler serbest bir şekilde uygulanır.
Kendo
Kendo şimdiye kadar ki yazdığım savunma
sanatları dallarından alet ve silaha ihtiyaç
duyan bir saldırı sanatı olarak ayrılmaktadır.
Kendo bambu sopaları ile antrenman yapılan
bir kılıç saldırı sanatıdır. Adı “Ken: kılıç, Do: yol”
anlamından gelir. Kendo bir kılıçlı saldırı sanatı
olmasına rağmen içeriğindeki felsefe tamamen
barışçıl ve sosyolojiktir. Kişilerin saygıya ihtiyaç
olduğunu öğreterek toplum içerisinde erdemli
bireylerin yetişmesini öğretir. Türkiye’ de çok
yaygın bir dövüş sanatıdır. Japonya ve Çinde
ise milyonlarca insan Kendo yapmaktadır.
Diğer dövüş ve savunma sanatlarına destek
amacıyla öğrenilebilecek olan Kendo Türkiyede
de 2006 dan bu yana müsabık seviyesinde
uygulanmaktadır. Kendo yapan kişilere kendōka
veya kenshi (“kılıç kullanan kişi”) adı verilir.

Capoeira
16.
yüzyılda
Brezilyalı
kölelerin
isyan
zamanlarından önce tarla ve ormanda müzik
yaparak geliştirdikleri dans figürleri içeren bir
dövüş sanatıdır. “Özgürlüğe giden yol” anlamına
gelen Capoeira öğrenmesi belli bir emek isteyen
dövüş sanatıdır. Capoeira ile ilgilenen bir kişi,
öncelikle bu kültürün gerçek felsefesini ve
kurallarını öğrenebilmek için bir hocadan eğitim
almalıdır. Capoeiranın amacı, felsefesi, geleneksel
kuralları, orkestrası, enstrüman, ritim ve şarkıları,
oyunu ile bir bütündür. Capoeira’da kurallar
gelenekseldir ve çok önemlidir. Capoeirada
Angola, Regional ve Senzala olmak üzere üç
genel tarz vardır.
Jeet Kune Do
Bruce Lee tarafından geliştirilen çok yönlü bir
dövüş sanatıdır. Amacı saldırgana karşı saldırarak
savunma yapmaktan geçer. Son yıllarda çıkan
en etkili ve tartışmalı saldırı sanatıdır. Tartışması
aslında belli bir tekniği olmamasından kaynaklanır.
Çünkü Lee bu felsefeyi tanımlarken, Jeet Kune Do
aslında saldırganı etkisiz hale getirmenin en basit
ve sade yoludur. Bu yüzden kendini geliştirmek
adına tüm dövüş sanatlarının açıklarını kapatarak
gelişir. Hız, çabukluk ve sadelik bu dövüş
sanatının temelidir. Uygulayıcısı Bruce Lee
olmasından kaynaklı çok yaygın bir üne sahiptir.
Gelişimini tam tamamlayamasının sebebi Lee’ nin
sinema çekimleri esnasında bıçaklanarak ölmesi
yüzünden diyebiliriz. Bruce Lee’ ye göre Jeet Kune
Do; “Basitçe, “Jeet Kune Do” basitleştirmektir.”
Judo
Judo savunma sanatları içerisinde en estetik ve
uygulanabilir olanlarındandır. Birçok ordu ve polis
teşkilatı tarafından kabul edilmiş ve eğitimlerine
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bu savunma sanatını yerleştirmiştir. Adını “ju:
kibar, do:yol” nezaket yolundan alır. Kişilerin
eklem yerlerini bir avantaj olarak kullanarak çok
basit ve etkili tekniklerle devasa boyutlardaki
insanı dahi hiç bir güç uygulamaksızın kısa bir
süre içerisinde etkisiz hale getirmek Judo ile
mümkündür. Temeli JuJutSu olan Judo’ yu bir
matematik öğretmeni olan Dr. Jigoro Kano
tarafından geliştirilmiştir. Uygulamada iki evre
vardır. Bunlar ayakta ve yerde olmak üzere
ayrılırlar. Temeli ayakta gibi gözükse de yer safhası
büyük bir tamamlayıcıdır. Antrenmanlarda ayakta
saldırganı yere sırt üstü atma ile çalışılır. Uzun
yıllar boyu Türkiye’ de bayanların çok rağbet
gösterdiği spor dalı olmuştur ve halen bir çok
merkezde öğretilmektedir.
JuJutSu
Judo ve Aikido’ nun temeli olan bu dövüş sanatı
yumuşaklık anlamına gelen Japonca’dan isim
almıştır. Temeli saldırganın saldırı anındaki
gücünden ivmelenme kazanarak sert ve etkili
bir şekilde rakibi yere atmak ve etkisiz hale
getirmekten gelir. Vurma, tutma, fırlatma ve
bileklerden kilitleme gibi teknikleri olan ve uzun
tekrarlar içeren bir antrenman sistemine sahiptir.
Her koşul ve her birey uzun bir eğitimin sonunda
saldırganı çok hızlı bir şekilde etkisiz hale
getirebilir.
Karate
Japon kökenli olup anlamı “boş el” olan karate
aslında insanların son çare savaşmak olduğunu
öğreten en barışçıl bir felsefedir. Budist rahipler
tarafından ve Japon kültürü ile harmanlanarak
Japonya’nın Okinava adasında gelişmiştir.
Popülerliğini Amerika Japonya savaşı sırasında
kullanılması ile artmıştır. Karate’de derecelenme

Kung Fu
Shaolin Kung Fu, Wushu olarak da bilinir. Çin’
in ve dünyanın en eski ve sır dolu gerçek bir
savaş sanatıdır. Shaolin Rahipleri tarafından
tapınaklarda mükemmel bir disiplin ve hoşgörü ile
bu günlere kadar felsefesini koruyarak gelmiştir.
Tüm savunma ve dövüş sanatları içerisinde
en gizemli yapıya sahip olanıdır. Felsefesinde
merhamet, silah, maharet, sevgi, erdem gibi
derin anlamlar içerir. Mükemmel bir yaşam biçimi
olarak adlandırılan Kung Fu tam öğrenildiği anda
mucizeleri ile beraber geleceğine inanılır. Shaolin
Kung-Fu teknikleri 550 ana hareketten oluşur. Bu
hareketleri oluşturabilmek için rahipler çok uzun
yıllar doğadaki tüm canlıları izleyerek eksik ve
doğru tüm yönleri ile insan anatomisine uygun
hale getirmişlerdir. Bir çok senaryo ve insan tipine
göre eksiksiz bir şekilde geliştirilen bu sanatı
öğrendiğiniz zaman rakibinizin kaç kişi ya da
kimlerden olduğunun bir önemi kalmamaktadır.
Taekwondo
El ve ayak kullanarak uygulanan dövüş sanatıdır.
Olimpik olarak branşı olan bu Güney Kore menşeili
sanat dalı 5. ve 6. yüzyıllarda ortaya çıkan bu dal
bir çok dövüş sanatının figürlerini içinde barındırır.
Spor anlamında sporcular birbirinden kuşak
renkleri ile ayrılır ve her kuşak arasında bir ara
kuşak vardır. Bu da bir önceki ve sonraki kuşağın
birlikte anılması ile oluşur. Taekwondo çok sabır
ve uzun süre isteyen bir spor dalıdır. Çünkü siyah
kuşak ile tamamlanan bir kişi “Dan” adı verilen
ünvanı alabilmek için oldukça meşakatli bir sürece
girer ve her bir dan için o danı temsil eden yıl
kadar beklemek gerekir. Örneğin 4. dan olan bir
kişi 5. dan alabilmek için 5 yıl beklemek ve sürekli
çalışmak zorundadır.
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Wing Chun
Savunma sanatları içerisinde en romantik bir
geçmişe sahip olan savunma sanatıdır. Bruce
Lee’ nin de hocası olan Ip Man tarafından gün
yüzüne çıkartılmıştır. Ip Man’ dan önce ise hiç
bir kayıt olmamakla beraber asıl yaratıcısının bir
kadın olduğu tahmin edilmektedir. Kelime anlamı
olarak “Nezaket Yolu” olan Wing Chun Shaolin
tapınağına yapılan baskın sonucunda kaçan bir
rahibe tarafından gizli bir şekilde geliştirilmiştir.
Jeet Kune Do nun temeli olan bu dal diğer
savunma sanatları gibi gösterişten çok uzak ve
sade yapıdadır. Aslında bu dal tamamen hayatta
kalmak için geliştirilmiştir. Saldırgana karşı en
hızlı, etkli ve basit bir teknikle karşılık vermeyi
hedefler. Çabukluk bu dalın temelidir. Wing Chun’
da yumruklar baş ve gövde bölgesine sert ve seri
bir şekilde vurulurak rakibin saldırmasına fırsat
vermeden onu etkisiz hale getirmeyi hedefler.
Çok nadir tekme içerir. Antrenmanları çok sık ve
disiplinli bir şekilde tekrara dayanır. En başta da
yazdığım gibi hedef hayatta kalmak olduğu için
saldırgana yapılacak her darbe serbest ve sınırı
yoktur. Hayalar, gözler, kulak, kalp bölgesi, boyun
gibi hassas bölgelere vurabilme izni olduğu için
müsabakası da yoktur. Geliştiricisinin bir kadın
olmasından dolayı tüm kadınların kolaylıkla
uygulayabileceği bir sanat dalıdır. Bu sanat dalını
daha yakından tanımak için yakın zamanda çekilen
“İP MAN” filmini izleyerek fikir edinebilirsiniz.
Tüm bunlara gerek kalmadan bir ömür yaşamayı
hepimiz isterdik fakat yaşadığımız dünyada
maalesef bu artık imkansız hale gelmiştir. Bu
yüzden siz siz olun mutlaka size uygun bir
savunma ve dövüş sanatlarından bir tanesini
öğrenin ve fitness kültürü ile birlikte sağlığınız izin
verdiği sürece uygulamaya devam edin. Ben kendi
kafamda her zaman sporun “emniyet kemeri”
gibi olduğunu düşünmüşümdür. Ömrümüzde bir
kere lazım olur ve onda da hayatımızı kurtarır.
Kaslarımız bizim kontrol edebileceğimiz derimizin
altında bulunan en büyük silahımızdır ve bunu
düzgün, doğru ve bilinçli kullanmak yine bizim
elimizdedir. Buradan Özgecan kardeşimizi dualar
ve rahmetle anarak, tüm haksızlığa uğrayarak
hayatını kaybeden kişileri saygıyla anıyorum...
Barış içinde yaşayın.

HAZIRLAYAN:
Onur UÇAR

onur.ucar@gzone.com.tr
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giden bir rampada yuvarlanmaya başlarsınız.
2. Dünya Savaşı sırasında 3 yılını çeşitli toplama
kamplarında geçiren ve hayatta kalan Frankl,
kamplarda insan eliyle öldürülmeyenlerin büyük
bir çoğunluğunun umutlarını, geleceğe başlarını
ve hayatta buldukları anlamları kaybettikten
sonra “ecelleriyle” öldüğünü anlatmaktadır.
Madem anlam bulmak bu kadar temel bir mesele,
o zaman bu iş nasıl olacak? Emin olun buradaki
bir iki sayfaya sığdırılamayacak kadar uzun bir
süreç. Ama yine de sizlerde belki hayatınıza bu
açıdan bakmayı tetikler diye çok kısaca ve dilim
döndüğünce anlatmaya çalışayım.
Hepimiz bu hayata fırlatıldık. Yani hiç birimizin
nerede, ne zaman, nasıl bir aileye veya nasıl bir
topluma doğacağımıza veya doğup doğmamaya
karar verme şansı olmadı. Ve de en temelde
kendinden bir anlamı olmayan bir dünyaya
ve hayata geldik. Bu nedenle hayatın anlamı
ne diye sormanın, bize anlamın dışarıdan
bir yerden bahşedilmesini beklemenin bizi
doyuracak bir yere ihtimali yok. Ancak, bütün
bunlarla beraber, hayat, baktığımız yerden, her
zaman anlam potansiyelleri taşımaktadır. Yani
anlamları bulmak veya yaratmak bizim elimizde
ve sorumluluğumuzda. Unutmamamız gerekir ki,
kendi hayatımızdan sadece biz sorumluyuz.

HAYATINIZI YAŞAMAYA
DEĞERLİ KILIN!

H

ayatın zorlukları hepimiz için
malum. Yaşam ister istemez
karşımıza öyle olaylar, olgular ve
duvarlar çıkarıyor ki, hayat içinde
akarken acı, hayal kırıklığı, üzüntü
ve hüzün yaşamak tamamen
kaçınılmaz. Bunun üzerine yazmış, çizmiş,
düşünmüş olan düşünür ve felsefeci çok. Hayatın
gerçekleriyle bizi yakından temasa davet eden
varoluşçu yaklaşımda sayabileceğimiz düşünürler
bu konuda özellikle ön plana çıkıyor. Ünlü Fransız
düşünür Jean-Paul Sartre insanın kaçınılmaz
ilişkiselliği için “cehennem diğeridir” demiştir
(kaçınılmaz ilişkisellikten kast ettiğimiz hayatta
sürekli birileriyle ilişki halinde olduğumuz ve
bunun dışına çıkamayacağımızdır. Benzer bir
şekilde Danimarkalı düşünür Soren Kierkegaard
ve Alman felsefeci Martin Heidegger insan
hayatının kaygıdan arınmış bir hali olamayacağını,
bunun temel sebebinin de yaşam boyunca
zeminimizi oluşturan sonsuz belirsizlik (ve
özgürlük) olduğunu söylemişlerdir.
O zaman bu şartlar altında ne yapmalı? Yaşam
bu kadar mı çekilmez? Aslında öyle değil. Aynı
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düşünürler yine aynı çerçeveden yaşamın nasıl
değerli, keyifli ve doyurucu kılınabileceğinden
bahseder.
Belki de keyifli, dolu dolu yaşanan ve tatmin edici
hayatın en önemli itici gücü hayatımıza yön veren
anlamların, hayallerin ve arzuların olmasıdır. Çoğu
kişiye sorsanız, iyi olma halini kötü hallerden
arınmak olarak tanımlar; “depresif olmamak”,
“daha az kaygılı olmak” gibi. Aslında psikoloji
dünyası da bunun ötesine yeni yeni geçmeye
başladı. İyi olma halini çok uzun zaman bizler de
“patolojilerin”, “hastalıkların” veya “bozuklukların”
olmadığı bir yer olarak tanımlıyorduk (tabii
patoloji, hastalık veya bozukluk kavramları da
son derece tartışmaya açıktır). Yeni tartışmalarla
bundan fazlası olduğunu görmeye başladık.
Anlam denince belki de akla ilk gelmesi gereken
isimlerden biri Viktor Frankl’dır (ilgilenecekler
için en temel eseri: İnsanın Anlam Arayışı).
Kısaca Frankl’ın bize sağladığı rehberliği
anlatacak olursam, Frankl’ın en temel önerisi şu:
anlamlı hayatlar yaşamadığınız sürece yaşam
bir işkenceye dönüşür ve hatta ölüme kadar

Frankl’a
göre
anlamı
yarattıklarımızda
(işimizde, ürettiğimiz bir eserde, çocuk
yetiştirmede, ilgilendiğimiz bir bahçede v.b.),
deneyimlediklerimizde (bir film izlerken, bir
şarkıda, bir tabloya bakarken, güneşin doğuşunu
izlerken, spor yaparken, yogada içimize dönmeyi
tadarken, v.b.) veya değiştiremeyeceklerimiz
karşısında aldığımız pozisyonda (örneğin
kanserden
kurtulan
birinin
bu
alanda
bilinçlendirme çalışmaları yapması veya ayrılık
karşısında acısıyla kalıp kendine dönmeye karar
veren biri gibi) bulabiliriz.
Kısacası, hayat boş bir kap gibidir, doldurmadığımız
sürece boş, sıkıcı ve yaşanmaya değmez olacaktır.
Ancak hayatta akmaya başlayıp, bütün duyguları
kucaklayıp, hayatla temasımızı sürdürdüğümüz
sürece kabımız dolar. Kabı doldurmak, yani dolu
dolu yaşamak her zaman bir seçenek ve bizim
sorumluluğumuzdadır.

HAZIRLAYAN:
Uzm. Klinik Psikolog
Ferhat Jak İÇÖZ

ferhatjakicoz@gmail.com
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sürebilir. Ağrı nedeniyle dışkılama yapmaktan
kaçınmak dışkının daha sertleşmesine ve
sonrasında çok daha güç durumlara yol
açmaktadır.
Çatlak çevresinde şişme meydana gelmesiyle
temizlik sırasında fark edilebilir. Dışkı üzerinde kan
görülmesi veya tuvalet kağıdında görülebilecek
az miktarda parlak kırmızı kan da çatlak veya
yırtık olduğunun anlaşılmasını sağlar. Aynı
şikayetler ve bulgular hemoroid hastalığında
da gözlenebilmektedir. Bu nedenle şikayetlerin
mutlaka bir doktor tarafından değerlendirilmesi
gerekmektedir.
Anal çatlaklar ve yırtıklar ameliyatlı ve ameliyatız
olarak
tedavi
edilebilmektedir.
Epidural
anestezi (bel altı uyuşturma ) ile yapılabilecek
ameliyatlarda hastanın yaşayabileceği endişe,
korku, mahremiyet ve utanma duygusu gibi
kaygılara karşı genel anestezi de tercih edilebilir.
Birkaç hafta içerisinde tam iyileşme olur. Hasta
birkaç gün içerisinde normal yaşantısına geri
dönebilmektedir.
Her ameliyat sonrası enfeksiyona karşı dikkat
edilmesi hassas bir durumdur. Ameliyat sonrası
kanama olması normaldir. Gaz ve dışkı kaçırma
iyileşme sürecine kadar az sayıda görülebilir.
Ameliyat ile tedavi edilmenin yaz aylarında
yapılması daha uygun bir zamandır. Hastalar
ameliyat sonrası pansuman ve bakım amaçlı sıcak
su banyolarına oturmaları gerekir ve yazın denize
girip tuzlu su ile temasta bulunmak yaranın hızla
iyileşmesine yardımcı olmaktadır.
Beslenmede
dikkatli
olunması
meydana
gelebilecek rahatsızlıkların önlenmesi açısından
oldukça önemlidir. Tahıllı gıdalar, tahıllı, çavdarlı,
kepekli, yulaflı ekmek, lifli gıdalar, sebze ve
meyveler, kuru üzüm, kuru erik gibi kuru yemiş
çeşitleri ve haşlanmış sebzeler mide ve bağırsak
sisteminin daha düzenli ve rahat çalışmasını
sağlamaktadır. Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu
günlük su tüketimi de en az 2 litre olmalıdır.
Bunun yanında yeşil çay gibi çeşitli bitki çayları
da mide, bağırsak sistemine oldukça rahatlık ve
fayda sağlayacağı gibi günlük streslerimizden
uzaklaşma, düzenli ve rahat uyku, bağışıklık
sistemine direnç geliştirme, ödem ve idrar
sökme ve zayıflamaya yardımcı olabilecek ihtiyaç
duyduğumuz eksikliklere de yardımcı olmaktadır.

ANAL YIRTIKLAR

A

nal (makat ) bölgenin yapısını
oluşturan
deride
meydana
gelen çatlak ve yırtıkların ortaya
çıkardığı durumdur. Makatta ağrı,
kanama ve kaşıntıya yol açar.
Bu çatlaklar genelde yüzeysel
gelişmektedir. Yüzeysel gelişen çatlakların
iyileşmesi çabuk gözlenirken, derine doğru
ilerleyen çatlak veya yırtıklar kronikleşen hale
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gelebilmektedir. Kabızlık, bağışıklık sisteminin
düştüğü durumlar, anal ilişkiler, yoğun şekilde
devam eden ishal gibi gelişen durumlarda makat
çatlağı ve yırtıklar oluşmaktadır.
15-40 yaş grubu arasında görülen makat
çatlaklarında dışkılama sırasında şiddetli ağrı,
yırtılma hissi ve yanma şikayetleri görülmektedir.
Ağrı, dışkılama sonrası dakikalarca ve saatlerce
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