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HAYAT O
Hayat o kadar kısa ki…Çok klişe gibi duran bu
sözün ne kadar doğru olduğunu geçtiğimiz ay
kaybettiğimiz sevgili arkadaşımız Bulut Öncü
sebebiyle yeniden özümsedik.
Hem LGBTİ hem de cinsel sağlık alanında
değerli katkıları olan, faydalı bir şeyler yapmak
adına elini taşın altına koyan gencecik bir isimdi
Bulut. Çevresine pozitif enerji saçan bir insandı.
Aynen Eylül 2015’te kaybettiğimiz Boysan
Yakar gibi onu da manasız bir trafik kazasında
kaybediverdik.
Bulut kısacık ömründe yaptığı güzel işlerin yanı
sıra bu hayattan giderken de faydalı bir mesaj
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O KADAR KISA Kİ…
vermiş ve onu tanıyan herkese
“hayat çok kısa” demişti bu
zamansız ölümüyle.
Bu yüzden, yapmak istediğiniz
işleri, sevdiklerinize söylemeyi
planladığınız şeyleri,
hayallerinizi sakın ertelemeyin.
Her zamansız ölümden
öürendiğimiz gibi; bir dakika
sonra ne olacağımız belli değil
ne de olsa…
Bulut’u uğurladığımız Şubat
ayını geride bıraktık ve

önümüzde yeni umutların
olduğu bahar mevsimine kanat
açtık. Mart 2017 sayımızda
da sizleri birbirinden ilginç
dosyalar bekliyor.

Samimi açıklamalarıyla kapak
konuğumuz Can Bonomo
ve müzik kariyerinin başında
olan Buğra röportajlarımızı da
severek okuyacağınıza eminiz.

Andy Warhol’un merak edilen
hayatına, Mormonlar’ın
yaşantısı ve eşcinselliğe
bakışına, ruhunuzu zehirleyen
insanları tespit etmenin
yollarına, yeni sezonun en
trend güneş gözlüklerine göz
atmayı unutmayın.

Yaz mevsimine bir adım
daha yaklaşacağımız gelecek
sayımızda görüşmek üzere…
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BULUT’A
Bulut’la tanışmamızdan çok kısa bir süre sonra sevgili olduk. Hayatımda en hızlı şekilde en kuvvetli
bağı kurduğum insandır. Sanki yıllardır birbirimizin her anına şahit olmuş, her şakasına gülmüş, her kirli
itirafını duymuş gibiydik. Öylesine nadir ve harika bir tanışma hikayesiydi.
Ama daha harika olan Bulut’un kendisidir.
Her dakikası kıymetlidir, üstelik hem işi hem de tanıdığı çoktur. Yorgunluktan haşat olacağını bilmesine
rağmen her plana dahil olmak için elinden geleni yapar. Üstelik bu koşuşturma içinde en janti halini ve
en güler yüzünü korumayı becerir.
Ben onu tanıdığımda çoktan “herkesin sevgilisi” olmuştu.
Çünkü biliyorum ki bazen aksini iddia etse de, içinden etrafındaki herkesin iyi olmasını ister o. Zaten
bunu istemeyen biri onun yaptığı işi yapamaz, bu kadar kısa zamanda bu kadar başarılı olamazdı diye
düşünüyorum.
Bu berbat düzende yanlış giden şeylerin karşısındadır Bulut. Hoş, hepimiz karşısındayız ama Bulut
ufacık bir değişiklik olsun, yüzler birazcık gülsün diye çaba gösteren, emek harcayan o pek az insanın
içindedir. Onlara “gerçek iyiler” dememizin bir sakıncası yok sanırım.
Konu keyfe geldiğinde de iddialıdır Bulut. Cihangir’deki Adana İl Sınırı’na ya da Bestekar’daki Salaş
Meyhane’ye bir sorun bakalım kendisinin namını, onlar size zevkle anlatırlar.
Ya da sorun bana, yeni bir Demet Akalın albümünün onu nasıl heyecanlandırdığını, gaza getirdiğini
anlatayım.
Güzelim Bulut, hatırımı kırmayıp hayallerimi gerçeğe dönüştürerek benimle Zanzibar’a geldiğinde orada
paylaştığımız bir an ömrümün sonuna dek içimi ısıtacak. Dünya’nın bir ucunda, bildiğimiz herkesten ve
her şeyden uzak olmaktan belki, yan yana hamaklarda sallanırken o masmavi gözlerinde daha önce hiç
görmediğim bir huzurla bana döndü ve “yaşamak böyle olmalı sevgilim be!” dedi.
Bilmiyor musun, seninle yaşamanın her anı öyle be canımın içi.

Mert Bell

Toplum Gönüllüleri Vakfı çalışanı ve özellikle HIV ile alakalı sağlıkla ilgili çalışmaları ile bilinen LGBTİ aktivisti Bulut Öncü, 20
Şubat sabahında geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını kaybetti.
Bulut Öncü’nün cenazesi 21 Şubat Salı günü memleketi Konya’dan kaldırıldı.
KaosGL.org, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği, Birleşmiş Milletler Uluslararası Nüfus Fonu’nda
çalışan Öncü, sivil toplumun farklı alanlarında gönüllü ve profesyonel olarak görev alıyordu. Bulut Öncü aynı zamanda,
“Hayat, Hürriyet ve Mülkiyet bireyin doğal haklarıdır” felsefesini savunan 3H Hareketi üyesiydi.
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M ÜZİK

CEYL’AN ERTEM:
YİNE DE AMİN 4,5/5
Ceylan Ertem’i kariyerinin başından beri
dinlemiyorum ama “Ütopyalar Güzeldir”
albümünde yaptığı şarkılar o kadar
enteresandı ki, radarıma takılmaması
imkansızdı. O şarkılar ortalama pop
dinleyicisinin mesai harcaması gereken
işlerdi ve artık maalesef çoğu dinleyicinin
böyle zamanları yok. Gelin görün ki,
“ortalama pop dinleyicisi” ifadesini
boşuna kullanmadım, çünkü Ertem, bu
5.solo albümünde de ispatladığı gibi, dört
başı mamur bir pop şarkıcısı. “Ütopyalar
Güzeldir”in zorluğuna (bu albümdeki
“Kaçıncı Yarın” ve isim şarkısının
popüler olma başarısını da belirtmeden
geçmeyim) ve devamındaki “Amansız
Gücenik” ile cover albümü “YUH!”un
yarattığı acılı ve isyankar Ceylan Ertem
müziği algısına inat “Yine De Amin” çiçek
gibi taptaze, oynaşı bol bir albüm. Acıya
güzelleme yaptığı çıkış şarkısı “Efsunlu
Dünya” ve kapanıştaki cayır cayır “Bırak
Kendini” arasında Ertem ve arkadaşları
(aranjörler Can Güngör, Cenk Erdoğan,
Cihan Mürtezaoğlu ve Steve Kamperman)
bizi harikulade bir yolculuğa çıkarıyorlar.
Öncelikle belirtmeliyim ki Gaziantep’teki
bir konferans salonunda 5 günde canlı
kaydedilen albümün tamamına sinen
ahenk, kendini en çok hareketli şarkılarda
belli ediyor. Bu anlamda “Nilüfer”,
“Sevmek Gerekli” ve “İnadına”nın tadına
doyamadığımı söylemeliyim. Bu şarkılarda
Ertem, Nükhet Duru’nın en sevdiğim
dönemi olan 70’ler sonu 80’ler başını
hatırlatırken nefes kesen flamenko
“İzin” ise tam da Duru’nun söylemek
için can atacağı türden bir şarkı. İki Sıla
şarkısından “Esmer” buram buram Sıla
kokarken diğer şarkı “Kovdum” Ceylan’a
çok yakışmakla kalmamış albümün en
iyilerinden birisi olmuş. Yıldız Tilbe’nin
flörtöz “HiçbirŞeyimsin”i de gayet iyi ama
bu şarkı esas albüm sonunda Bruno Mars
sularına yelken açan Tunç Çakır remixiyle
uçuruyor. Daha dingin anlar içinse
favorilerimden kalbi inceden sızlatan
alaturka-caz “Beni Öyle Bilme” ve Ezgi
Altıner’in sözleriyle felç geçirten “Korsan”ı
öneriyorum.
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HAZIRLAYAN: MERT BELL

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

AYŞE HATUN ÖNAL:
SELAM DENGESİZ 4,5/5

Ayşe Hatun Önal’in 3 yıl önce “Çak Bir Selam” ile başlayıp inişli
çıkışlı bir grafik sergileyerek (“Güm Güm” zirve noktası olabilir)
şimdilik “Sirenler” ile sona erdirdiği tekliler macerasının finalinde
(muazzam ilk albümü “Sustuysam”dan tam 9 yıl sonra) yeni
albümü “Selam Dengesiz” karşımızda. Önal’ın, hangi besteci ve
aranjörle çalışıyor olursa olsun, piyasa ortalamasının üstünde
ve kendine has şarkılar yapmak gibi bir itibarı var. Yola “manken
şarkıcı” etiketi altında çıkan birisi için bu çok büyük bir başarı.
“Sustuysam”da kendi yazdığı şarkılara ses verirken de karakterinin
etkisini hissettiriyordu, şimdi çoğu başkalarına ait şarkıları
söylerken de durum aynı. Alper Narman ve Onur Özdemir ile
yaptığı 4 teklinin de dahil edildiği albümde 6 yeni şarkı, 6 da
remix bulunuyor. Yeni şarkılardan yalnızca biri (“Cehennem”)
Narman – Özdemir ikilisine ait –ki son ortaklıkları “Sirenler”in
biraz yorucu bir egzersize dönüştüğünü itiraf edersek bu tercihin
isabetli olduğunu söyleyebilirim. Her ikisi de yabancı besteler olan
çıkış şarkısı “Olay” ve daha videosuz büyük patlayan “Dengesiz”
hem İsra Gülümser tarafından yazılan ve hızlıca akıla kazınan
sözlerinden hem de aranjörleri İskender Paydaş ve Mahmut
Orhan’ın titiz işleri ile yükseliyorlar. Paydaş “Dengesiz”e müthiş bir
enerji yüklerken, Mahmut Orhan ise “Olay”da kendi stili ile Önal’a
özgü o serin soundu birleştirmiş. Bu ikilinin tarzlarının ne kadar
uyuştuğunu zaten Önal’ın kendi şarkısı olan “Dur Dünyam”da
fazlasıyla hissetmek mümkün. Sezen Aksu şarkı defterinden
fırlamış gibi duran Gülşah Tütüncü’nün “Beyaz Atletli”si ise
son derece eğlenceli bir şarkı. Zaten Önal’ın kendi kalemi gibi
görünmeyen şarkıları bile kendine mal eden bir şarkıcılığı var.
Bunun daha bariz bir örneği Gülhan’ın “Devran”ı ile hayat buluyor.
Şarkının nakarat öncesi bölümündeki arabesk tınısını (sesinin
en sevdiğim tiz tonundan) o kadar iyi taşıyor ki şarkıcı, hayran
kalmamak mümkün değil. Remixlerin de hepsi gayet başarılı
ama birini öne çıkarmak gerekirse Sezer Uysal’ın “Dur Dünyam”
versiyonu çok havalı diyebilirim.

ÇEŞİTLİ SANATÇILAR:
MİRKELAM ŞARKILARI

4/5

Fergan Mirkelam benim takıntım. Herkesin Tarkan’ı, Kenan
Doğulu’su varken benim her zaman bir tanecik Mirkelam’ım oldu.
90’ların o haylaz, zevk dolu televizyon akşamlarından birinde
hayatımıza giriverdi Mirkelam. Elinde şahane bir şarkısı (“Her
Gece”) ve bu şarkı boyunca durmadan koştuğu bir videosu
vardı. Mirkelam aslında soy ismiymiş, neredeyse tüm şarkılarını
kendisi yazarmış, benzersiz sesiyle ne şahane aşk şarkıları
(“Unutulmaz”dan ”Aşk Garibi”ne ve “Mutlu Olmak İstiyorum”a)
söyleyip herkesi üzermiş, disko da üstüne pek yakışırmış (“Terle”),
“çikolata-limonata” ve “asuman-pansuman” konseptlerini bile 10
numara satabilirmiş, hatta Kargo’nun solisti olacak cesaret de
varmış bu adamda… Bunların hepsini seneler içinde gördük. Şimdi
ise 20 seneyi aşan beraberliğin geldiği noktada başkalarının onun
şarkılarını yorumladığı bu albüm var. Benim öncelikli sorunum
bu albümün gerekliliği ile ilgili. Bir kere Mirkelam’ın henüz tribute
albüm yapılacak uzun bir kariyeri olmadığını düşünüyorum.
Kendisi yeni şarkılardan oluşan albümler yaptıkça sesinin azıcık
bile duyulmadığı ama adını verdiği bu albümün diskografide garip
duracağına inanıyorum. Maksat onu yeni nesille tanıştırmak gibi
ticari bir hamle ise de albümü o şekilde değerlendireceğim; çünkü
zaten o noktadan daha fazla puan alacak. İlk olarak efsanevi
“Her Gece”nin Gülşen’e, “Unutulmaz”ın ise Göksel’e emanet
edilmiş olması tam isabet olmuş. İskender Paydaş “Tavla”yı
geçtiğimiz yıllarda cilalamıştı zaten ama yetmemiş, burada Kenan
Doğulu da yorumlamış, ona da sözümüz yok. Tüm iyi niyetleri ile
şarkılarının formlarını değiştirdiklerine inandığım Teoman, Nil ve
Mabel Matiz ise orijinallerin “iyi”liğine erişememişler maalesef
(Teoman’ın “Hatıralar”ı orijinalinin yanında bayat, Nil’in “Asuman”ı
ise inanamadığım şekilde sıkıcı olmuş). Bedük “Terle”de, Feridun
Düzağaç “Erenköy”de kendilerinden bekleneni verirken, Eser
Yenenler’e emanet edilerek ziyan edilen “Ah Bir Joker”i unutmak
için ise Pinhani’nin şaşırtıcı seviyede güzellikteki “Yollar”ını
dinleyebilirsiniz.
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LANA DEL REY: LOVE 4/5

LARA Dİ LARA: HAZİNELER
İÇİNDESİN 4,5/5

123 grubunun solisti Dilara Sakpınar’ın solo projesi olan Lara
Di Lara’nın ikinci stüdyo kaydı “Hazineler İçindesin” 2 yıl önceki
bayıldığım EPsi “Oraya Doğru”nun bir devamı sayılabilir. 16 yeni
şarkıdan bir bölümü, şarkıcıyı Youtube üzerinden takip edenlerin
daha önceden duymuş olabileceği şarkılar. Bu albümde “Oraya
Doğru”dan daha minimal bir üslup benimseyen Sakpınar kimi
şarkıları yalnızca bir gitar ya da synth ile söylüyor örneğin (“Aşık”,
“Hazineler İçindesin” ve “Hayvanlar Alemi” gibi). Bu minimallik
ve bazı şarkıların bilinen şarkı kalıplarını yıkan kısa süresi bir
kafa karışıklığına neden oluyor (hangi şarkı hangisiydi gibi) ama
bunu umursamaz iseniz albümün bütünü öylesine akıcı ki size
acayip bir serüven sunuyor. “Oraya Doğru”nun eleştirisinde de
yazmıştım; Lara Di Lara müziği kuzey müziğinin sakinliği yanında
müthiş bir sıcaklığa da sahip (bu albümde hipnotize eden “Gün
Doğumuna”da bariz); sanki Sakpınar tüm şarkıları deniz kıyısında
söylüyor gibi hissediyorsunuz. Bir yandan da nihai ürün bu
topraklardan çok da uzağa düşmüyor (toplum olarak geldiğimiz
son noktayı güzelce özetleyen “Bir Garip Hal” ve “Bencil”e kulak
veriniz). Sakpınar şarkılarında en çok doğadan ilham aldığını
söylüyor ve anlatım açısından benzemese de kimi şarkılarda
(Brezilya etkisinin zirveye çıktığı “Denizin Kralları”nda olduğu gibi)
içerik açısından Yasemin Mori’yi hatırlatıyor. (Yine de iki ismi aynı
kefeye koymak ikisine de haksızlık olur.) Albümün zirve anlarından
bahsetmem gerekirse açılışta albümün tonunu çok iyi belirleyen
“İyiyim Ama Değilim”, şahane bir şekilde Goldfrapp’in ilk albümüne
götüren “Rüzgar”, kat kat açılan bestesi ile büyüleyen (ve çıkış
şarkısı olarak seçilen) “Sıradan Dediğin”, kapitalizmin köleliğinden
bahsederken mideye yumruk indiren “Kimiz”, hassas bir anımda
beni yakalayarak ağlama krizine sokan “Buluşmuşuz Aslında” ve
albüm finaline doğru Melih Cevdet Anday’ın sözleriyle yükselten
“Çok Güzel Şey”in isimlerini saymalıyım. Tebrikler albümün her
yüzüne dokunmuş olan Sakpınar ve Burak Irmak’a.
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Aşk dolu baygın kraliçemiz Lana Del Rey’in 2015 yılında çıkan son
baygın albümü “Honeymoon” sonrasında, bu yılın ikinci yarısında
çıkması beklenen yeni albümünün ilk ayak sesleri duyulmaya
başladı. Genç aşıkların vintage arabalar eşliğinde uzay yolculuğu
yaptığı bir bilim-kurgu videosu ile beraber servis edilen “Love” Del
Rey’in artık alıştığımız (ama bir yandan bayıldığımız) mırıldanması
ve minimalist senfonik düzenlemesi ile etkisi altına alıyor ama
maalesef bir bütün olarak bu şarkı bana biraz fazla formüle
geldi. Yeni albümü için “Born To Die” albümünün prodüktörü
Emile Haynie ve daha çok Kesha, Katy Perry gibi isimlere yaptığı
şarkılarla bilinen Benny Blanco ile çalışan Lana sanıyorum daha
ana akım bir albüm ile bizi karşılayacak.

LORDE: GREEN LIGHT

5/5

Yeni Zelanda’lı Lorde henüz 16 yaşındayken “Royals” ile pop
dünyasını sallayalı 4 yıl olmuş. Ardından bir o kadar başarılı
albümü “Pure Heroine” gelmişti. En son ise onu Hunger Games:
Mockingjay film müziği albümündeki “Yellow Flicker Beat” ve
Dislosure’un nefis “Magnets”ına bahşettiği seksi vokallerinde
bırakmıştık. Bu Haziran’da çıkması planlanan ikinci albümü
“Melodrama”nın çıkışı için seçtiği “Green Light” ise kelimenın tam
anlamıyla iştah kabartıcı. Taylor Swift’in “1989”unda da parmağı
olan Jack Antonoff ile kaydettiği şarkıda Lorde bizi sözleriyle bir
ayrılığın en kalp kırıcı, en dağıtıcı anlarına götürüyor ama bunu
yaparken daha önce onu hiç duymadığımız kadar yüksek bir
tempoda, sanki bu, yaşadığı en özgürleştirici deneyimmişçesine
yapıyor.

ÖZGE ARSLAN:
FARK ET 4/5

Özge Arslan ile ilgili net üzerinde yaptığım ufak bir araştırma ile
bulduklarımın kısa bir özetini geçiyorum. 1989 doğumlu Arslan’ın
piyanoya olan ilgisi ile müzik kariyeri başlıyor, geçmiş yıllarda
farklı gruplar ile ortak çalışmalar yapıyor, Dream Tv’de hem
ekran önü hem de arkasında çalışıyor ve nihayetinde ilk teklisi
“Fark Et” ile wave, synth pop ve dans türlerini harmanlayarak
karşımıza çıkıyor. Arslan’ın geçmişine ve sözü/bestesi kendisine
ait bu ilk şarkısına bakarak iyi bir müzik zevki olduğunu söylemek
mümkün. Mesafeli yorumu ile de Aylin Aslım’ın ilk albüm dönemini
anımsattığını söyleyebilirim. Bundan 16 yıl önce, o albümden
sonra müzikte çok güzel hareketlenmeler başlamıştı. Dilerim
Arslan’ın gayet iddialı olan bu çalışması da benzer uyanışlara
neden olur.

CALVIN HARRIS – SLIDE
(FEAT. FRANK OCEAN &
MIGOS) 4,5/5

Calvin Harris’ten kötü şarkı beklemez olduk zaten ama aslında
hiç radyo dostu şarkı yapmak gibi bir derdi olmayan Frank Ocean
işin içine girince Harris ve şarkısı resmen sınıf atlamış. Güneşli
bir günde yüzünüze vuran meltem etkisi yaratan el çırpmalı bir
funky house ritmiyle gazını alan “Slide” herhangi bir pop-dans
şarkısı hissettiriyor başta ama Ocean’ın şakımaya başlamasıyla
bu güneşli ortama hemen karanlık nüanslar ve gölgeler karışıyor
ve şarkı (Migos’un da varlığına rağmen) tam bir Frank Ocean
şarkısına dönüşüyor. Karışıma hafiften hüzün katan piyano
akorunun da etkisiyle bu şahane ekip işine teslim oluveriyorsunuz.
Harris ve çetesi şimdiden 2017 yazının marşlarından birine imza
atmışlar. Salına salına dinleyiniz.
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K İTA P

STELLA
ACIMAN:
BELLA

Neden kaçıyordum?
İstediğim neydi? Yakışıklı
ve hoşlandığım bir erkek,
bana beraberlik teklif etmişti.
Senelerdir yalnız, sevgisiz,
aşksız ve sekssiz yaşıyordum.
Yanıma yaklaşan erkeklerden
kaçar gibi uzaklaşıyordum.
Acaba onlardan hoşlanmamış
mıydım? Neden çekiniyor
veya korkuyordum? Tekrar
aldatılmaktan mı, yoksa
aldatmaktan mı korkuyordum?
Evet, evet her ikisinden de
korkuyordum. Birine âşık
olurum, zaman içindede o da
beni aldatırsa, aynı üzüntüleri
tekrar yaşatırsa, kaldırabilir
miyim acaba? Ben evliyim…
Kâğıt üzerinde kalan bir
evlilik! Bir oğlum var, ona
temiz bir isim bırakmalıyım.
İnsanlar ona “orospu çocuğu”
dememeliler. Ah Mami,
nasıl bir düşünce tarzıyla
beynimi yıkadın benim?
Erkeklerin çocuklarına karşı
sorumlulukları yok mu? Neden
namusumu iki bacağımın
arasına sıkıştırdın?... Neden?
Stella Acıman’ın etkileyici bir
lezbiyen aşkı anlatan romanı
Bella, 2011’de yayınlandı
ve hak ettiği ilgiyi görmedi.
Bulabilirseniz mutlaka göz
atmanızda fayda var.

HAZIRLAYAN: MURAT RENAY

murat.renay@gzone.com.tr
twitter.com/muratrenay | instagram.com/muratrenay
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MONIQUE
WITTIG STRAIGHT
DÜŞÜNCE

SİMGE ÜNGÖR:
VAMPİRLE GÖRÜŞ-ME!

Simge Üngör’den klişelere meydan okuyan
eğlenceli bir ilk kitap: Vampirle Görüşme
Kitabın amacı patronlarımızdan nefret etmeden,
küsüp istifa etmeden ya da kan kaybından
ölmeden de birlikte çalışılabileceğinin bir yolu
olduğunu kanıtlamaktır. Önceliğiniz karşınızdakini
tanımak olsun.
Herkes kendi çalıştığı vampirin türünü öğrenir ona
göre davranırsa iş hayatından minimum zararla
çıkar. Sonuçta sörfçülere saldıran köpekbalığına
kızamayız. “Hangisi doğal ortamında?” diye
sorarlar adama. Eğer özel sektörde çalışıyorsanız
kan vermeyi baştan kabul etmişsiniz demektir.
İşte iş görüşmeleri bunun için var. Vereceğiniz
kanın kime ne kadar gideceğine siz karar verin.
Bunu bir oyun olarak kabul ederseniz hayat sizin
için kolaylaşır ama siz yine de deplasmanda
olduğunuzu unutmayın. Hepi topu 5 litre kanınız
var; akıllı olursanız kimse sizden fazlasını alamaz.

Monique Wittig, Kadın
Özgürlük Hareketi dendiğinde
şüphesiz akla gelen ilk
isimlerden biridir.
20. yüzyılın ikinci yarısına
damgasını vurmuş Wittig’in
ününün esas nedeni
edebi eserleri olsa da
kuramsal metinleri, onu
cinsiyet politikaları ve
dil konusunda en önemli
çağdaş düşünürlerden biri
yapmaktadır.
Bugüne dek Türkçede
yalnızca “Lezbiyenler
kadın değildir,” cümlesiyle
anılan Wittig’in görüşleri
ilk kez Straight Düşünce
ile bütünlüklü bir biçimde
aktarılıyor.
Queer Düş’ün serisinin
çerçevesi ve politik
söyleminin oluşmasında
belirleyici isimlerden Wittig’in
ortaya attığı düşüncelerin
bugün hâlâ önemini
koruduğunu, kuramından
politik bir mücadele aracı inşa
edilebileceğini düşünüyoruz.

TÜRKAN
ŞORAY SİNEMAM VE
BEN

Daha önce NTV yayınları
tarafından basılan kitap yeni
baskısıyla yayında.
Fatih’te iki yanında cumbalı
ahşap evlerin dizili olduğu
eski bir Osmanlı sokağında
orta halli bir ailenin kızı,
tesadüfler sonucu adım attığı
sinema dünyasında yıllar
boyunca hep zirvede kalmayı
başarır...
Bir masal cümlesi gibi
görünen bu sözler aslında
bir gerçektir; Türkan Şoray’ın
gerçek hayatı...
Bugüne kadar birçok yazar
tarafından şu ya da bu
yönüyle anlatılan, yazılan
bu benzersiz hayat, bizzat
o hayatı yaşayan, o hayatın
sahibi tarafından kaleme
alındı: TÜRKAN ŞORAY /
SİNEMAM VE BEN
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SİN E M A

HİZMETÇİ

Türkiye’de ilk kez 15. Filmekimi’nde izlediğimiz
Chan-wook Park’ın son filmi Ah-ga-ssi, uluslararası
dolaşımda “The Handmaiden”, bizde ise “Hizmetçi”
adını taşıyor. İngilizcesi ile Türkçesi aynı olsa da Ahga-ssi, “genç leydi” anlamına geliyor ve hizmetkardan
çok efendiyi simgeliyor. Aslında film de hizmetkarın
yaşantısından çok efendinin özgürleşme çabası üzerine
kurulu
1930’lar da geçen hikayede kendisini Kont olarak
tanıtan bir dolandırıcı gizemli ve saf görünen Japon
varis Leydi Hideko’nun zenginliğini ele geçirmek için
onu kendisine aşık etmeyi planlar. Sook-hee’yi ise ona
yardım etmesi için Leydi’ye hizmetçi olarak kiralar. Ancak bu hizmetçinin her şeyden habersiz hanımefendisine delicesine aşık olması işleri karıştıracaktır…
Lezbiyen aşkı cüretkar sahnelerle anlatan, erotik gerilim
türündeki bu film, ülkemizde de pek çok farklı yayınevi
tarafından yayınlanan Sarah Waters’nın Fingersimth
adlı romanının modern bir Kore uyarlaması.
Normalde İngiltere’de geçen romandan uyarlanan film,
orijinal kaynaktaki sınıf sistemini ve ayrımcılığı ele
alarak birçok zıtlık yaratıyor. Arka plandaki Kore-Japonya gerginliği, tarihi açıdan filme çok yansımasa da
karakterlerin derinleştirilmesine olumlu bir katkıda bulunuyor. Yönetmen, karakterleri iyi-kötü olarak ayırmaktan özenle kaçınarak hepsinin zayıflıklarını gözümüze
sokuyor ve özellikle iktidarı temsil eden erkek karakterlerin zayıflıklarını vurgulayarak iki kadın karakterine
önemli bir alan bırakıyor.
31 Mart 2017’de Başka Sinema salonlarında gösterime
girecek filmin oyuncu kadrosunda Jung-woo Ha, Minhee Kim, Jin-woong Jo ve Tae Ri Kim gibi isimler var.
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YAŞAM KÜRÜ: A CURE
FOR WELLNESS

Hırslı genç bir yöneticiye şirketin CEO’su olma görevi verilir.
Söz konusu CEO İsviçre Alpleri’nin ıssız bir bölgesinde yer
alan, huzurlu ama gizemli bir sağlıklı yaşam merkezinde
kalmaktadır. Ancak genç yönetici orada geçirdiği süre zarfında
merkezin spasının mucizevi tedavilerinin pek de göründüğü gibi
olmadığından şüphelenmeye başlar. Merkezin korkutucu sırlarını
keşfetmeye başladığında ise akıl sağlığı tehlikeye girecektir. Sırları
çözmeye çalışan genç adam kendini bir anda o merkezde tedavi
amacıyla yatan hastalarla aynı hastalık teşhisine sahip bir halde
bulur...

DAVID LYNCH - YAŞAM
SANATI

David Lynch, hayatının yaratıcı yıllarına samimi bir yolculuğa
çıkıyor. Amerika’daki küçük kasabada pastoral yetiştirmeden
Philadelphia’nın karanlık caddelerine kadar, Lynch’i takip ederek
sinemanın en gizemli yönetmenlerinden birinin şekillendirilmesine
yardımcı olan olayları izliyoruz. Film, Lynch’in kendi sanatının,
müziğinin ve erken dönem filmlerinin içine giriyor, benzersiz
dünyasının karanlık köşelerine ışık tutuyor ve izleyicilerin onu daha
iyi anlamasını sağlıyor.

Filmin yönetmenliğini Halka ile tanınan Gore Verbinski üstleniyor.
Filmin başrolleriniyse Dane Dehaan ve Mia Goth paylaşıyor.
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2017’NİN EN GÖZDE

GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ

M ODA

Baharın gelişini müjdeleyen
güneşli havalar ve bu aydınlık
havalarda kullanmak üzere
yüzlerimizi süsleyen güneş
gözlükleri…
Güneşli havalara hasret olsak
da, sizler için 2017’nin en arzu
uyandıran güneş gözlüklerini
şimdiden sunmak istedik…
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AVIATOR
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CLIP ON
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D FRAME
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WAYFARER
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YUVARLAK
VINTAGE
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KÜLT ÜR
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ANDY
WARHOL
Sanatçı, insanlara olmasada olan ancak bir nedenle,
onlara vermenin iyi bir fikir olduğunu düşündüğü şeyleri
üretendir.

HAZIRLAYAN: KAAN ARER

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

edeniyet;
gereksiz

gerekliliklerin sınırsızca
çoğaltılmasıysa, Andy Warhol
bu işi çok iyi yapmıştır. Hatta
insanlar çok sıkılmasın
diye değişen renklerde
de çoğaltmış, en renkli
medeniyetin özgürlüğünü
sınırsızlığın sınırlarında
kullanmıştır. Her medeni
insanın ulaşabileceği bir
sanat eseri için seri üretim
gerekiyorsa bu işin de
fabrikasının kurulabileceğini
kanıtlamıştır.
Rus asıllı Amerikalı bir sanatçı
olan Andy Warhol’un gerçek
adı Andrew Warhola’dır. Tam
bir ana kuzusu olan sanatçı
kuşkusuz ki Pop Art akımının
en önemli temsilcilerindendir.
Annesi Julia Warhola, sanat
yapması konusunda onu
ilk teşvik eden kişidir. 1952
yılında Julia Warhola, oğlunun
yanında yaşamak için New
York’a taşınır. Annesi, Andy
Warhol’un resimlerine hep
katkıda bulunur, ona fikriler
vermiştir. Hatta bazı eserlerine
Andy’nin imzasını atmıştır.
Anne oğul, 1971 yılına dek
beraber yaşadılar. Bir yıl sonra
anne Warhola vefat etti.
Seri üretim nesnelerini
sıklıkla kullandığı, çoğunlukla
resimlerini afiş teknikleriyle
çoğalttığı işleri radikal bir
manada çağın toplumsal
olaylarına bir tepkidir. Yaptığı
natürmortların temelinde,
kitle üretiminin tek düzeliği,
dolayısıyla kolaylığa alışmış
bir toplumun üretildiğini

vurgular. Deterjan ve
çorba kutusu gibi tüketim
malzemelerinin natürmort
konusu olarak kullanılması
belli bir sanat görüşüne
alışmış orta sınıf bir kitle için
oldukça radikal bir tutum
olarak görülmüştür. Warhol
eline aldığı tuvalini bütün
öykülerden ve kurgulardan
arındırarak bir tek nesneye
indirgemeyi başarmıştır. Çok
az insanın düşündüğü bir şeyi
gerçekleştirerek resmi, bütün
meta boyutlarından arındırarak
sadece kendisi olarak sunmayı
başarmıştır.
Andy Warhol, 1962-1963
yıllarında, gerçekleştirdiği
ve o yılların Amerikan halk
kültürünün en belirgin
simgeleri olan, “Campbell”
marka çorba kutuları ve
Marilyn Monroe serileri ile
tanınan Pop Art’ın en önemli
sanatçısıdır. Warhol’un kutuları
“Coca-Cola” gibi bir tüketim
malzemesine dönüşmüş ve
seri reprödüksiyonlar haline
gelmiştir. Coca-Cola’nın
halk tarafından yüceltildiğini
görüp, sanat yoluyla da
yüceltmiştir. Yapıtlarında
endüstriyel serigrafi tekniğini
kullanmıştır. Warhol bu
alanda uzmanlaşmış kişilerle
çalışmıştır. Böyle bir iş birliği
sanatçı ile yapıt arasına bir
mesafe koyarken öte yandan
yapıtın oluşumunda diğer
kişilerin katkısına yer vermiştir.
Böylece Warhol, sanat
eseri yaratmakla, maddesel
üretimi birbirinden ayırmıştır.
Onun bu tavrı, bir anlamda
kavramsal sanatın habercisi
sayılmaktadır.
Warhol’un rastgele düzenlemiş
gibi görünen natürmortları,
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aslında belirli noktalarda belirli
bir alana dikkat çekmek üzere
Warhol’un o anki istekleriyle
şekillenmiştir. Örneğin bir
paket sigarası çapraz olarak
tabağa koymasının sebebi
arka plana dikkat çekmek
istemesidir. Natürmortta
kullandığı tüm objeleri orijinal
dilinde “object of desire”
yani tutku objeleri olarak
tanımlayan sanatçı, aslında
bu tarz natürmortların
devrimsel yanının yalnızca bu
olduğuna özellikle vurgu yapar.
Orjinalliği tekniğinde saklı olan
Warhol natürmortları, aslında
geleneksel manada günümüze
kadar süregelmiş natürmort
mantığını da sorgular
niteliktedir. Bir tabak tatlıdan
tutun da o an çok istenilen
bir paket sigara ya da satın
alınmak istenilen bir ayakkabı
günün natürmort objesi olarak
kullanılabilir. Warhol, sanatın
geleneksel manada tanımladığı
natürmort algısı ile oynamaya
çalışır. Muzları ve meyveleri
gelişi güzel çektiği polaroid
resimlerle konumlaması
da aslında meyvenin klasik
natürmortlardaki görevine olan
bir çeşit eleştiridir.
Pop Art, tarihindeki en büyük
patlamayı Andy Warhol
ile birlikte yaşamıştır. Bu
enteresan adam yaptığı
işlerle ilgi toplasa da
eleştiri oklarından kendini
kurtaramamıştır. Bunun en
büyük sebebi de kendisidir
daha doğrusu kendisi hakkında
verdiği demeçleridir: “Bir
makine olmayı istediğim için
bu şekilde resim yapıyorum”
ya da “Eğer Andy Warhol
hakkında bir şey öğrenmek
istiyorsanız, resimlerimin
yüzeyine, filmlerime ve bana
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Turquoise Marilyn, 1964
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Grevy’s Zebra Year, 1983
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Campbell’s Soup Cans (Campbell’in Çorba Konserveleri), 1962
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bakın” diyerek birçok insanın
saygısını kazanırken kimileri
tarafında da lanetlenmiştir.

PARA - SANAT İLİŞKİSİ
Warhol, Pop Art sanatçıları
arasında Kültür Endüstri ile
yakın temaslar içinde olmuş,
bu şekilde büyük servet elde
etmiştir. O, sanatın parayla
olan ilişkisine sürekli vurgu
yapan ve para olmadan
sanatın olmayacağını dile
getiren ender sanatçılardan
birisidir. Hatta birçok kişi sırf
bu açıklamalarından ötürü
onun sanatçı olarak değil
reklamcı olarak görüyordu.
Birçok eleştirmene göre onun
sanatının içi boştu sadece
görünenden ibaretti zaten
kendisi de bunu dile getiriyordu
ve video sanatını halka açık
olarak sergileyen ilk sanatçıydı.
Warhol’un para ve sanatı
birlikte düşündüğü sanat
anlayışı çok fazla eleştirilmiştir
ve bugün Warhol dendiğinde
ilk önce eleştiriler akla gelir.
Özellikle Donald Kuspit,
Warhol’un “Sanat kişisel
kurtuluş vaadinde bulunan bir
din değildir, ama para dininin
bir koludur.” sözünden yola
çıkarak onun Pop Art= Sanat=
Para düşüncesini eleştirmiştir.
Sanat belirsiz olabilir; fakat
para onu belirleyecek ticari
güce sahiptir. Bu parasanat diyalektiği, sanatı
paraya çevirerek onunla
dalga geçmektedir! Sanatın

değerini düşürmektedir Sanatı
diğer popüler ürünler gibi
insanları tatmin etmekten
uzaktır. Toplumsal ihtiyacı
karşılamasına rağmen
varoluşsal ihtiyaçları
karşılamaz. Kuspit’e göre
Warhol para ve sanatı
eşitlemesi ile sanatın
maneviyatını çalmıştı. Böylece
Warhol’un sanatı öteki
popüler kültür ürünleri gibi
insanları tatmin etmekten
uzaktır; çünkü toplumsal bir
ihtiyacı karşılamasına rağmen
varoluşa dair ihtiyaçları
karşılamaz. Kuspit’e göre
Warhol’un sanatı, maddi
ve toplumsal başarıları
çevreleyen cazibe halesini
sömürür ve bunun varoluşsal
bedelini göz ardı eder. Onun
sanatı varoluşsal derinlikten
yoksundur. Warhol’un
aslında eserlerinde ünlüleri
ve tanınmış markaları
kullanması Benjamin’in dile
getirdiği modern sanatın yiten
“aura”sını akıllara getirmektedir.
Benjamin bu kavramı sanatın
özündeki halenin, huşu ve
saygınlık özelliğinin yitişini
belirtmek için kullanmıştır.
Aura, Modern sanat öncesinde
sanatın din ve ayinle, otoriteyle
bağlantılı oluşu, buna ek
olarak eserlere herkesin sahip
olamaması, onların kişiden
kişiye yıllar içinde aktarılması
ve kültürel bir değere sahip
olması sonucunda ortaya
çıkan saygınlık olarak
açıklanabilir. Bu bağlamda
Warhol’un sanatında ölmüş
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ünlü isimlere yer vermesi ya
da ünlü markaların ürünlerini
malzeme olarak kullanması
sanatın eksik olan aurasını
tamamlamaya yöneliktir.
Ünlülerin ulaşılmazlığı ya da
ürünlerin arkasındaki para
gücü bir bakıma sanatında
eksik olan saygınlığı ya da
değeri tamamlamaktadır.

POP ART
Amerikalı Pop Art, sanata
girmesi imkansız sayılan,
değersiz görülen ne varsa,
sanatın konu alanına dâhil
etmiş ve alışılmış öğelere
başka bir gözle bakmamızı
sağlamıştır. Hollywood’un
renkli hayatı ve değişik
kültürlerin birleşmesi ile oluşan
bir karışım Amerikan Pop
Art’ını oluşturmuştur.
Pop Art sanatçıları
kendilerinden önceki sanat
tarihinde çok az sanat akımının
kısmen cesaret edebildiği
şeyi yapmış ve bu defa
gündelik yaşamı insanların
kullandığı nesnelerden
gündelik düşüncelere kadar
her yönüyle sanatının çıkış
noktası olarak belirlemiştir.
Bu bağlamda, onlardan önce
kısmen cesaret edilmiş Yüksek
– Düşük sanat ayrımına tam
anlamıyla saldırarak “Sanat
nedir?” sorusunu yeniden
yorumlamışlar ve içinde
insanların her yönleriyle
kendilerini buldukları bir sanat
anlayışı ortaya koymuşlardır.

Modern sanatın tarihine
baktığımızda Pop Art gibi
birçok avangard sanat
anlayışıyla karşılaşabiliriz; Pop
Art bunlar arasında popüler
kültür ile en yakın teması
olandır. Pop Art’ın tek özelliği
çağdaş toplumun iletişim
araçlarını kullanarak bugünün
bilgisayar çağı sanatçılarının
eserlerine örnek zemin
hazırlamış olmasıdır. Pop Art
ve günümüz sanat akımları
gündelik yaşamı ve nesneleri
artık sanatın olmazsa olmazı
olarak görmektedir. Yani
sanat günlük yaşama
göbek bağıyla bağlanmıştır;
onunla beslenmektedir.
Günlük yaşamda aşina
olduğumuz nesneler de
böylece müzelerde, galerilerde
yerlerini almıştır. Bizlere
yaşadığımız her anın ve sahip
olduğumuz her nesnenin farklı
bakış açılarıyla farklı değer
kazanabileceğini kanıtlamıştır.

ANDY KAFASI
Durduk yerde sohbetlerini
kasede kaydetmeye başlardı.
Kayıt cihazını insanlara
“karısı” olarak tanıtıyordu.
Pork (Domuz) adlı oyunu,
kasete kaydettiği sohbetleri
hakkındaydı. Oyun New York
ve Londra’da gösterilmişti.
İzleyici kitlesini provoke ederek,
sanatına duyulan ilgiyi canlı
tutan Warhol, Amerika’da ve
dünyada onun her hareketini
takip eden, onu anlamaya
çalışan bir sanat medyası
yaratmayı başardı.

Sanatçı bir süre sonra
eserlerini ikonlaştırma
çabasına girdiği ve eserlerini
seri üretim ürünleri olarak
ortaya koyduğu için tepki
toplamaya başlamıştı. Sanat
eserlerini fabrikasyon üretime
indirgediğini hiçbir zaman
saklama gereği duymamıştı.
Öyle ki farklı alanlardan birçok
sanatçıyı bir araya topladığı
“fabrika” adını verdiği atölyesi
onunla özdeşleşmişti. Buna
ek olarak demeçleri de aslında
yüksek kültürü ve sanatı
önemsemediğini gösteriyordu.
Öyleyse ben resimlerimin
yüzeyindeyim, onların ardına
bir şey gizlemedim diyen
bir kişinin eserleri neden bu
kadar ilgi topluyor? Belki de
Warhol’un asıl amaçladığı
da buydu, manipüle olmuş,
aynılaştırılmış, verileni
sorgulamadan kabul eden
insanlara basitçe hitap ederek
gerçekleri göstermek istiyordu.
İnsanlara beni gördüğünüz
gibi algılayın derken belki
de ters psikoloji yaratmaya
çalışıyordu. Yüzeye bakın
derken aslında derine bakın
demeye çalışıyordu.
Warhol çağdaş sanatın yeni
ilerleyişini gördü. Zamanın,
toplumun eğilimlerini ve
beklentilerini takip etti. Farklı
şekilde göstermesini bildi.
Sanat yaşamına bakıldığında,
Warhol acılar çeken bir deha
olmadı, bütün medya araçlarını
kendi isteğine göre kullanan bir
tür profesyonel sanat menajeri
oldu. Yöntemi modern

tüketici sanayi toplumunun
içindeki gizli mekanizmaları
ortaya çıkarttı, derinlemesine
çözümlemelerde görülebilecek
bağlantıları gösterdi. Bu bakış
açısından sonra sanat çok
daha farklı bir yöne yürümeye
başladı.
Sonuç olarak Warhol‘un hayatı
toplumun ta kendisidir. Sanatı
kendi tarafından yaratılmıştır
ve özgürlük Warhol‘un
uygulamalarının temel
özelliğidir. Warhol birbirinden
tamamen farklı toplum içinde
birleştirici bir unsurdur ve bu
toplumda kimse kendi tesadüfî
faaliyetlerinin sonucunu
belirleyemez. Onun tepkisi
otomatiktir. Warhol aslında
bir makinedir. Fakat ironik
bir makinedir; çünkü o özgür
ve spontandır. Warhol‘un
konularını anlamak için
spontaneity (kendiliğinden
oluş) açısından, onun ne çeşit
bir kendinden oluş olduğuna
bakmak gerekir. Kendinden
oluş, hem şans hem de
yeniliğin belirlenemez özgür
patlamasıdır. Şans en az iki
sıradan zincirin umulmadık
şekilde kesişmesidir. Kendi
ismi altında Warhol‘un sanatı,
çok çeşitli değişik sanat
yapımları barındırır.
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KAINAT
SUSTU
HAKKINDA
2 yıl aradan sonra yayınladığı 4.
albümünün adı Kainat Sustu.
• Albüm lansman konseri 15 Mart’ta
Zorlu Studio Sahnesi’nde olacak.
• Albümde bir düet parçası var: Ceza ile
Can Bonomo. Şarkının adı “Terslik Var”.
Bu albüm için biraraya gelerek beraber
yaptıkları bir parça oldu.
• Albümde geçmiş tüm işlerinde olduğu
gibi yine aranjör ve müzik direktörü Can
Saban.
• Kayıtlar Ali Rıza Şahenk tarafından
Ali Rıza Şahenk’e ait olan The FatLab
Stüdyosu’nda tamamlandı.
• Can, albümde Fikret Kızılok’un
seslendirdiği ve sözleri Ahmet Arif’e
ait olan Vurulmuşum isimli şarkısıyı
yeniden yorumladı.
• Albümde 10 şarkı var. 1 cover ve 1
düet dışında tüö sözler Can Bonomo’ya
ait.
• Vokal koçluğu ve back vokaller Özge
Fışkın tarafından yapıldı.

CAN
BONOMO
Alternatif müziğin sevilen ismi Can Bonomo, yeni albümü “Kainat Sustu” ile bu ay
gündemimize düşen isimlerden biri oldu.Duruşunu ve felsefesini çok sevdiğimiz Can
Bonomo ile onu LGBT’lerin radarına sokan Eurovision macerasından bugüne kadar süren
müzik kariyerini ve özgürlükleri konuştuk.

Zaman zaman yaptığımız işler
çok sivri kaldı onların uçlarından biraz
kesmek zorunda kaldık...
RÖPORTAJ: ONUR ÖZIŞIK

onur.ozisik@gzone.com.tr
twitter.com/onurozisik | instagram.com/onur.ozisik

• Albüm fotoğrafları Bant dergisinden
tanıdığımız Aylin Güngör tarafından
analog olarak çekildi.
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Kainat Sustu’dan başlamak
istiyorum, çok başarılı
bir albüm olmuş tebrik
ederim. Eski albümlerini
göz önüne alırsak ve son
albüme bakarsak, bir tarz
farklılaşması ve gelişimi
mevcut. Sanki bu kez yüzün
daha çok batıya dönmüş
durumda. Bunu neye
borçlusun?
O biraz dönem dönem
yaşadığımız toplumun ruh
hali, ne istediğiyle alakalı ama
aynı zamanda tabii ki biz de
her yaptığımız albümde biraz
daha gelişiyoruz. Bu albüm
görece diğer albümlerden
daha oturaklı, daha ne
istediğini bilen bir albüm oldu.
Ama bir önceki albüm için
de aynı şeyi söyleyebilirdik
çünkü zaten bir şeyi daha
da geliştirmeyeceksen, daha
vurucu ve daha esnek hale
getirmeyeceksen yaptığın
hiçbir işin bir anlamı yok.
Bu bizim içimize çok sinen
bir albüm oldu. Hakikaten
geri dönüp diğer işlerimize
baktığımız zaman ileri bir adım
attığımızı biz de görebiliyoruz.
Peki müziğini Türkiye
genel sektöründe nereye
tanımlıyorsun?
Biz en başından beri alternatif
müzik yapıyoruz. Ana akımın
hemen sağ üst köşesinde
duran daha küçük bir akım
bu. Zaman zaman ana akım
bizden besleniyor, zaman
zaman biz sağlıklı dozajda
ana akımdan besleniyoruz.
Ama ne dersek diyelim bizim
yaptığımız iş alternatif. Bunu
janralara ayıracak olursak bu
albümde biraz daha elektronik
rock söz konusu. Ama bu bir
tavır ya da duruş değil, yani
bunu bir sonraki albümde

daha esnetebiliriz, daha
geliştirebiliriz ya da daha içine
doğru kapatabiliriz. Dediğimiz
gibi biraz böyle toplumun
ihtiyacına ve bizim halet-i
ruhiyemize göre değişiyor.
Şarkılarının söz yapısı,
edebi olarak, seninle
benzer müzik tarzı icra
eden müzisyenlerden farklı
durumda. Bunu sağlamak
için nereden esinleniyorsun,
kimden okuyorsun, neler
okuyorsun, nasıl besliyorsun
kendini?
Yani “kimleri okuyorsun”u
bence geçtiğimizi
düşünüyorum ben de ekip
olarak da. Çünkü artık herkesi
okumamız gerekiyor onu çok
iyi biliyoruz. Dolayısıyla ben de
herkesi ve her şeyi okumaya
çalışıyorum. Çok okumaya
çalışıyorum. Bir derdimiz var
ve bunu Türkçe anlatacağız,
bunu ya daha ara bir dille
ya da daha underground
bir dille anlatabiliriz. O da
keza 2017 yılının İstanbul
müziğinin tezahürü oldu. Ve
biz İstanbul’un edebiyatından
besleniyoruz. Zaten Türkiye’nin
leb-i derya bir edebiyat
almanağı var. Onların hepsini
okuduk, hala da okuyoruz ve
özümsemeye çalışıyoruz. Bunu
pratik bir biçimde günümüz
müziğine uyarlamaya
çalışıyoruz.
Osmanlı’dan bugüne kadar
gelen bir gay jargonu da var,
İstanbul ağzına da çok fazla
entegre olmuş durumda.
İstanbul dilinin sence
bu kozmopolit yapısının
asıl sebebi nedir? Ve sen
bu çeşitliliğin hepsinden
besleniyor musun?
Tabii ki beslenmeye
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çalışıyorum. Varyasyonun
çok olduğu bir yerde sanat da
çok eklektik olmuyor ama ana
akımdan uzaklaşıp biraz daha
kalıcı; yıllar sonra geri dönüp
bakıldığında “Türkiye’de ne
yapılıyordu acaba bu dönem?”
denilecek arşivsel bir müzik
yapmaya çalışıyorsanız bütün
bunları kullanmak zorundasınız
zaten. Kullanmayacaksanız
bile en azından haberdar
olmanız gerekiyor. O açıdan
İstanbul çok şanslı bir şehir
bence, çok kozmopolit, çok
kocaman bir yapısı var ve yıllar
boyunca, hatta çağlar boyunca
bir sürü kültüre ev sahipliği
yapmış. Bu kültürlerin hepsine
çok vakıf olamasak bile, kimin
hangi dönemde ne istediğini,
kimin hangi dönemde
nelere ihtiyaç duyduğunu
ve bunu nasıl insanlardan
farklı olarak betimlediğini
takip edebiliyoruz. Bunları
hem edebiyata hem de söz
yazımına uyarladığımız zaman
daha renkli bir iş çıkıyor ortaya,
herkesin anlayabileceği.
İstanbul’da yaşıyor ve
İstanbul’dan besleniyorsun,
ancak doğum yerin ve
büyüdüğün şehir İzmir.
İstanbul’a adapte olman zor
olmadı mı?
İzmir’de çocuk olduğum
için çok mutluyum, dikkat
dağınıklığı olan bir çocuk
olduğum için. Burada vakıf
olabildiğim ya da tırnak
içerisinde başarabildiğim
birçok şeyi başaramazdım
eğer İzmirli olmasaydım.
Çünkü burası çok büyük ve
dikkati dağınık bir çocuk
için aslında büyük bir tuzak
İstanbul. Ama öte yandan
burada ben olduğum için
de çok mutluyum. Çünkü

İzmirli olmasaydım burada
vakıf olabildiğim ya da tırnak
içerisinde başarabildiğim birçok şeyi
başaramazdım...
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İzmir’den çocukluk arkadaşım
eşcinseldi. Onun sayesinde, o yaşlarda
aklımın, özellikle böyle bir coğrafyada,
hiç eremeyeceği bir perspektife sahip
oldum
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CAN BONOMO’NUN KAİNAT
SUSTU HAKKINDA KALEME
ALDIĞI MANİFESTO
Çağın ruhu dediğimiz şeyi saptamanın en kolay yolu, bir dönem alternatif
olmuş akımların izdüşümlerini geriye doğru takip etmektir. Çünkü insanlar
gelişebilmek için gerek tinsel, gerekse fiziksel dönüşümlere ihtiyaç duyarlar.
Bu ihtiyari dönüşümlerin bazıları sert köşelere sahiptir. Çağdaşları tarafından
anlaşılmamış ve dolayısıyla başkalaştırılmışlardır. Bugün hâlâ 1960’ların
Hippie hareketinden ya da 1970’lerde oluşan Punk kültüründen müzikal ya da
neşri tezahürler görüyor olmamız, bu çağların ruhunu içselleştirip sindirebilmek
için doğru adımları attığımız yüzündendir. İçinde bulunduğumuz dönem
değerli pek çok sanatçı, aktivist ve düşünür yetiştirmiş olmasına rağmen
önünü göremediğimiz kompleks ve kaygılarımız, çağın ruhuna tartışmasız bir
ket vurmaktadır. Bizler sanata, barışa ve insanlığa atılması gereken adımların
savaş, erk ve sosyoekonomik vehametlerin gölgesinde kaldığını üzülerek
seyrediyoruz. Artık yalnızca günü kurtarmak prensibiyle üretilen ve kısa bir
süre içerisinde yok olacak şeyler tüketmek istemiyoruz. Kâinat sustu ve artık
başkalaştırılmak pahasına; sanata hürriyeti, hüviyeti ve heyecanı yeniden
atfetmek için gölgesi savaşlardan büyük aksedecek adımların sesini duymayı
bekliyor. Bu albüm işte benim adımımdır. İnsanlık adına eminim çok küçük.
Ve fakat vicdanım adına ehemmiyeti ölçülemez.
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teşekkür etmeyi, lütfen demeyi
küçük bir şehirde öğrendikten
sonra evdeki eğitiminiz
tamamlanmış oluyor ve ne
kadar büyük olursa olsun bir
şekilde adapte olabiliyorsunuz
büyük şehirlere. İstanbul’daki
adaptasyonumu da yaklaşık
on iki senedir iyi bir yere
getirdiğimi düşünüyorum.
İstanbul benim hem en
sevdiğim şehir hem ara
sıra küstüğüm, yani benim
sevgilim gibi bir şehir aslında
hepimiz gibi. Kızadabiliyorsun,
sinirlenedebiliyorsun, ama çok
da seviyorsun ve çok uzun
süre uzaklaşmak istemiyorsun
hiçbir zaman. Öyle bir şey
düşünüyorum İstanbul’la ilgili.
Türkiye’de sanatını icra
ederken kendini özgür
hissediyor musun?
Memleket kadar özgür
hissediyorum.
LGBT haklarına gelmek
istiyorum. Türkiye’de LGBT
eşitliğine bakışın nedir?
Türkiye’de tanımadığımız ve
bilmediğimiz şeylere, biraz
daha korkuyla yaklaşıyoruz.
Fakat bu korkuların üstesinden
gelebilmek için çok fazla efor
sarf etmiyoruz. Bu toplum
olarak bizim suçumuz değil
ama yaşadığımız yerin belki
sosyoekonomik durumların,
belki sürekli bıçak sırtında
yaşıyor olmamız, belki sürekli
ekmeğin aslanın ağzında
olmasından kaynaklı insanlar
kendilerini biraz daha savunan,
hayatta kalmaya çalışan
bir performans sergiliyorlar
hayata karşı ve bu da “farklı”

denebilecek kesime duyulan
empatiyi çok kısıyor. Bu ülkede
sanat yapmak zor mu? İşte
her ülkenin birtakım zorlukları
var diyebiliriz. Bu zorluklar
insana karşı olduğu zaman,
bir insanı anlamaya, empati
kurmaya ya da ona yardımcı
olmaya tabi üzücü bir hale
gelebiliyor bazen. İşte bunu
lgbt bireylerin yaşadığını çok
görüyoruz, çok da demeyelim
görmemiz gerekenden de
çok görüyoruz. Bu bizi çok
üzüyor, çok sağlam bir duruş
sergilediklerini ve kendi
haklarını en doğru biçimde
aradıklarına inanıyorum. Bu bu
şekilde devam eder ve insanlar
bu konuyla ilgili daha fazla
bilinçlenirse böyle sorunlar
yaşamayız ve bu röportaj
soruları da olmaz.
Müzik yapıyor, şiir yazıyor,
oyunculuk yapıyor ve resim
çiziyorsun. Peki sanatını icra
ederken LGBT kültüründen
esinleniyor musun?
Benim İstanbul’da ne yapmak
istediğime karar verdiğim ve
meczup albümünü kaydettiğim
sıralarda, ev arkadaşım
eşcinseldi. Yaklaşık iki buçuk
sene beraber yaşadığım. Aynı
zamanda benim İzmir’den
çocukluk hatta bebeklik
arkadaşım. Yani çok şanslı
hissederim hala kendimi, o
yaşlarda aklımın, özellikle
böyle bir coğrafyada, hiç
eremeyeceği bir perspektife
sahip oldum. Ve eminim ki
hayatımın birçok alanına
pozitif bir biçimde yansımıştır
bu durum.
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Çok yönlü ve bir o kadar da
enteresan bir Can Bonomo
perspektifi var önümüzde.
Hem sokak ağzı kullanan
bir şarkıcı, aynı zamanda
yazımı aynı şekilde ve
resimlerine baktığımızda da
çok kozmopolit bir yapısı var.
Bunun içinde ev arkadaşının
sana açtığı bakış açısının ne
kadarını nelerde kullanırsın?
Yani bu bir anlayış biçimi ve
algı olduğu için hayatımın
hangi noktalarında ne
kadar tezahür ettiğini
hesaplayamıyorum. Kendimi
tanımaya ve anlamaya
başladığım bir dönemde
yanımda eşcinsel bir
arkadaşımın olması sürekli
olarak, şu an “a bak işte şu
da o yüzden” diyemeyeceğim
birçok kapı açtı eminim bana.
Çünkü iki farklı pencereden
bakabiliyorsun hayata bir
kişiyi tamamen özümseyip
anlayabildiğin zaman. Ve ne
kadar çok insan tanırsan o
kadar çok penceren oluyor;
ne kadar çok pencereden
insanları değerlendirebilirsen
o kadar palyatif işler yapma
imkânın oluyor. Bu bence çok
büyük bir şanstı benim için.
Oldukça fazla bir LGBT kitlen
var. Bunu Eurovision’a mı
bağlıyorsun? Sence sende ne
buluyorlar?
Samimiyetten sanırım, yani
özellikle bir demografinin
dikkatini çekmek gibi bir
kaygımız yok. Biz müzik
yapıyoruz ve kim bizi ne kadar
dinliyor diye bir araştırmamız
yok.

Eurovision’a gittiğin zaman
oradaki bütünlüğü vs.
yaşadıklarını göz önünde
bulundurursak, Eurovision
sana neler kattı?
Elbette bir şeyler kattı.
Biz Eurovision’a gitmeden
önce henüz bir albümü
olan ve alternatif müziğin
Türkiye’de pek bilinmediği
bir dönemde küçük küçük
konserler verirken, Eurovision
sayesinde koskoca bir ülkenin
radarları bizim üstümüze
döndü. Bu bize uzun vadede
şöyle bir fayda getirdi. Geri
döndüğümüz zaman biz
pop müzik yapmaya karar
verseydik, biz kaldığımız
yerden ve milyonlarca hayranı
olan stat konserleri yapan
bir konumdaydık. Ama biz
alternatif müziğe bildiğimizi
yapmaya dönünce o milyonlar
çekildi üzerimizden. Ama
baktığımız zaman bizim kemik
kitlemiz 2x ken 4x olmuş
oldu. Ve bunu biz 4 – 5 sene
içerisinde yapabilecekken
bir buçuk sene içerisinde
yapmış olduk. Bu bir fayda
ki aynı zamanda müziğe
çok büyük bir fayda sağladı.
Çünkü böylesi bir memleket
meselesi, ne demek alternatif
müzik gidiyor? Ne demek yani?
Demek ki alternatif de mi bir
müzik, onu da mı dinleyeceğiz?
Gibi tartışmalar açtıysa bunun
alternatif müziğe faydası var.
Daha ana akım olmak sana
neler kattı?
Tabii ki köşeleri çok törpülemiş
oldu. Çünkü biz atıyorum
yüz bin kişiden sorumluyken
birdenbire üç milyon kişiden

sorumlu olmaya başladık.
Bu durumda, sadece yüz
bin kişiyi besleyecek değil
üç milyon kişiyi besleyecek
kontaklar üretmemiz gerekti.
Öyle olduğu zaman, zaman
zaman yaptığımız işler çok
sivri kaldı onların uçlarından
biraz kesmek zorunda kaldık.
Bunu da sağlıklı dozajda pop
yüklemesi yapmak gerekti
özellikle klip parçalarına.
Çünkü fazlası bizim için
haksızlık olurdu. Yüz bin
kişinin beğendiği biri bir anda
bir arenaya çıkarıldığında
o arena artık yüz bin kişilik
değil üç milyon kişilik bir
arenadır ve o insanların hepsi
alternatif müzik dinleyicisi ya
da eleştirecek bilgiye sahip
insanlar değildir. O zaman
sen başarısız addedilirsin.
Çok iyi alternatif müzik
yapıyor olmana rağmen. Biz
şimdi yüz bin kişinin gözünü
korkutmayacak ama üç milyon
kişiye de hitap edebilecek bazı
düzenlemeler yaptık. Özellikle
geçtiğimiz iki albümde, bu
albümde yapmadık. Ama artık
alternatif müzik artık kocaman
bir furya olarak yayıldı ve
çok başarılı işler yapan bir
sürü grup var artık. Alternatif
sindirilebilen, özümsenen bir
tür olarak ana akıma yaklaştı.
Bizim ilk meczup albümü
gibi değil ortam. Biz de bu
albümde o tahsisi azaltıp
yapmak istediğimizi yaptık.
Türkiye’nin en iyi giyinen
erkeklerinden birisin.
Albüm kapaklarını yan
yana koyduğumuz zaman
güzel trend belirleyen bir

adam var. ‘’Kainat Sustu’’
albüm kapağında diğer
albümlerinden farklı olarak,
bu kez daha spor giyinmiş bir
Can Bonomo var. Görsellerini
müziğini temsil etmesi için
nasıl seçiyor, düşünüyor ve
hayal ediyorsun?
Aslında bu da empresyonist
tarafıma tekabül ediyor.
Hem seviyorum, bu sahnede
de öyle. Yani birkaç insan
sizin sözünüzü dinliyorsa
ağzınıza bakıyorsa ne
diyeceksiniz falan diye. Bu
sadece artık ne dediğinizi
değil nasıl göründüğünüzle
de ilgilenmeniz gerektiğinin
alametidir ya. Ama bu benim
çocukluğumdan beri böyledir,
hep bir kıyafeti alıp olmadığı
şekle çevirip giyiyorum. Bu da
mesleğime değiyor. Tamamen
benim ve bu iyi oluyor. Mesela
bu albümün kapağını bir
öncekiyle değiştirsem bir
terslik olurdu. Ama bu albüm
için o kapak çok daha tutarlı
bir görseldi. Dikkat ediyorum
buna mümkün olduğunca.
Türkiye’de sence müziğinde
ve bize sunduğun bu
kozmopolit dünyada
LGBT’yi çeken şey nedir?
Son albümde çektiğini
düşündüğün ne var?
Yani bir kere şarkıların eşeysiz
olması, aseksüel şarkılar
olması belki o neden olabilir.
Çok eklektik bir müzik zaten,
içinde biraz biraz her şeyden
var.
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SİYASETÇİLER
DE ARZU NESNESİ OLABİLİR

Siyasetin her zaman en prestijli alanlardan biri olduğuna dair yanlış bir kanı mevcuttur. Bir
siyasetçi, kendi görev alanına sürekli hizmet etmek ve aynı zamanda bu görev alanını korumakla
yükümlüdür. Bu nedenle siyasetin zaman zaman oldukça kirli bir alan yarattığını kabul etmek gerekir.
Siyasetçilerin kişisel gündemlerini daha ileri seviyelere taşıma isteği, siyaset mekanizmasının
çarkları dönerken gizli ajandalar haline geldiğinde ise durumun çok daha vahim bir hal aldığını ortaya
koymak yanlış olmayacaktır.
Siyaset dünyasının ne kadar karanlık veya gölgeli olduğunu bir kenara bırakırsanız, dünyanın dört
bir yanında oldukça seksi cumhurbaşkanları, başbakanlar, senatörler, belediye başkanları ve valiler
olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Politik görüşleri size ters gelebilir, ancak gücü elinde tutan bu
adamların oldukça kışkırtıcı göründüğünü kabul etmek zorundasınız!
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BORUT PAHOR
(SLOVENYA CUMHURBAŞKANI)

53 yaşındaki deniz gözlü lider, Ljubljana Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunudur.
Ülkesinde 2008-2012 yılları arasında başbakanlık yaptıktan sonra seçildiği cumhurbaşkanlığı görevine
halen devam etmektedir. Evli ve bir erkek çocuğu sahibi Borut, ileri düzeyde İngilizce, İtalyanca, Hırvatça
ve Fransızca bilmektedir.
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JIGME KHESAR NAMGYAL WANGCHUCK
(BHUTAN’IN 5. KRALI)
Çin ve Hindistan’a komşu, küçük bir Güney Asya ülkesi olan Bhutan, ismini tüm dünyaya yakışıklı kral
Jigme Khesar Namgyal Wangchuck ile duyurmuştur. ABD Wheaton Koleji ve Oxford Üniversitesi’nde
Dışişleri Programı ve Uluslararası İlişkiler bölümünü tamamlayan Wangchuck 2006 yılında yalnızca 26
yaşındayken tahta geçmiştir. Tayland ve Japonya’ya yaptığı ziyaretler sonrası “sevimli ve yakışıklı kral”
olarak uluslararası medyanın ilgi odağı olmuştur.
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VI. FELIPE
(İSPANYA KRALI)

1968 yılında doğan VI. Felipe’nin tam adı Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbon y
de Grecia’dır. Evli ve iki kız çocuğu sahibi olan VI. Felipe, 2014 yılında babası Juan Carlos’un tahtından
feragat etmesinin ardından parlamenter monarşiyle yönetilen İspanya’nın yeni kralı olmuştur.
Yakışıklılığı nedeniyle her zaman kamuoyunun ilgiyle takip ettiği biri olan VI. Felipe, şimdiki eşi olan
Letizia Ortiz ile nişanını ilan ettiğinde Ortiz’in daha önce evlenip boşanmış olduğu ortaya çıkmış ve bu
konu İspanya’da uzun süre konuşulmuştur.
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ENRIQUE PEÑA NIETO
(MEKSİKA DEVLET BAŞKANI)

51 yaşındaki karizmatik siyasetçi, orta sınıf bir aileden çıkmış 4 kardeşinin en büyüğüdir. Lisans
eğitimini Hukuk alanında yapan Nieto, evli ve 4 çocuk babasıdır. 2011 yılına kadar Meksika eyalet
valisi olarak görev yapmış, 2012 yılında yapılan seçimlerde Meksika devlet başkanı seçilmiştir. Nieto,
son zamanlarda Donald Trump’ın Meksika sınırına inşa edeceğini açıkladığı duvar tartışmalarıyla
gündeme gelmiştir.
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PIERRE & ANDREA CASIRAGHI

(MONACO PRENSLERİ)

Monaco’nun gözde prensleri Pierre ve Andrea, 30 ve 34 yaşındadır. Pierre, Bocconi Üniversitesi’nde
Uluslararası Ekonomi okumuştur. 2015 yılında gazeteci Beatrice Borromeo ile evlenen Pierre, geçtiğimiz
günlerde bir erkek çocuk sahibi olmuştur. Andrea, American University of Paris’te Görsel Sanatlar ve
Uluslararası Siyaset okumuştur. O da kardeşi gibi evli ve 2 çocuk babasıdır.
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PRENS HARRY
(GALLER PRENSİ)

Gelmiş geçmiş en sevilen Prenses Diana ve Prens Charles’ın 33 yaşındaki oğlu Prens Harry, Britanya
tahtının beşinci sıradaki varisidir. Geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir kostüm partisinde üzerinde gamalı
haç bulunan bir kostüm kullanması, Afganistan’da yaptığı askerliği, arkadaşlarıyla oynadığı striptiz
bilardo sonrası çıplak fotoğraflarının basına sızdırılması gibi pek çok olayla kraliyet ailesinin en
“scandalous” prensi olmayı başarmıştır.

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Mart 2017 | S69

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Mart 2017 | S70

EDUARDO LEITE

(BREZİLYA PELOTES ŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANI)
1985 doğumlu Eduardo Leite, Pelotes Federal Üniversitesi’nde Hukuk eğitimi aldığı yıllardan beri
siyasetle iç içedir. 2012 yılında Belediye Başkan Yardımcısı olarak başladığı aktif siyaset yaşamına
2013 yılındaki belediye seçimlerinden zaferle çıkarak devam etmiş ve Brezilya tarihinin en genç
belediye başkanı olmuştur. Bu görevini 2016 yılına kadar başarıyla devam ettirmiştir. Hayvan dostu ve
sporcu bir kişiliğe sahip olan Leite, 2018 yılındaki seçimlerde kongre adayı olmak için hazırlanmaktadır.
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HAMDAN BİN MOHAMMED AL MAKTOUM
(DUBAİ ŞEYHİ)
Dubai emirinin ikinci oğlu Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, dünyanın en zengin ve gözde
bekarlarından biridir. London School of Economics’ten mezun olan 1982 doğumlu şeyh, kendisini her
şeyden önce bir şair olarak tanımlamaktadır. “Fazza” mahlasıyla yazdığı şiirleri ve çektiği fotoğraflarla
sosyal medyada ilgiyle takip edilmektedir. Ülkesinde yardımseverliği ve yırtıcı hayvanlara olan ilgisiyle
tanınmaktadır.
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ALEKSİS ÇİPRAS
(YUNANİSTAN BAŞBAKANI)

Aslen Kırklareli’ye bağlı Babaeski köyünden göç etmiş Rum bir ailenin torunu olan Çipras, 43 yaşındadır.
Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) genel başkanı olarak 2 dönemdir başbakanlık yapmaktadır. Atina
Ulusal Teknik Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği okumuştur. Evli ve 2 çocuk babası olan Çipras,
Yunanistan’ın ekonomik krizle boğuştuğu bir dönemde seçilen genç ve dinamik bir başbakan olarak
tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başarmıştır.
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JUSTIN TRUDEAU
(KANADA BAŞBAKANI)

46 yaşındaki Kanada’nın 23. Başbakanı ve Kanada Liberal Partisi başkanı Justin Trudeau, ülkesinin
en genç ikinci başbakanıdır. 1994 yılında McGill Üniversitesi’ni ve 1998 yılında ise British Columbia
Üniversitesi’ni bitirmiştir. Öğrenimine Montreal Üniversitesi’nde devam etmektedir. Evli ve 3 çocuk
sahibi olan Trudeau, çekiciliğinin yanı sıra cinsiyet eşitliği adına yaptıklarıyla da tüm dünya kamuoyunca
saygıyla karşılanmaktadır. Başbakan olmasının hemen ardından kabinesindeki 30 bakanlığın 15’ine
kadın bakanları ataması, seçim kampanyalarında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama yönünde
çalışmalar yapacağını dile getirmesi, Toronto’daki LGBT onur yürüyüşüne katılması ve başbakanlığı
döneminde Kanada’ya 25 bin Suriyeli mülteci alınmasına karar vermesi gibi çalışmalar Time dergisi’nin
hazırladığı “Dünyanın En Etkili 100 Kişisi” listesinde yer almasını sağlamıştır.
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MORMONLUK
VE EŞCİNSELLİK

1

830’larda
Amerika’da ortaya
çıkmış olan bu
yeni dini hareket,
genel olarak
Yahudilik ve
Hıristiyanlıktaki bozulmaları
veya tahrifatı düzeltmek ve
gerçek kiliseyi yeniden inşa
etmek iddiasında olduğunu
öne sürer. Hareketin lideri
Joseph Smith 1805 tarihinde
ABD’de Vermont Sharon’da
fakir bir ailenin çocuğu
olarak dünyaya gelir. Kendisi
11 çocuklu ailenin beşinci
çocuğudur. Ailesinin yoksul
olması sebebiyle yeterli eğitim

almadığı ancak, okuyup
yazabilecek kadar bir eğitim
aldığı söylenir. Bununla
birlikte genellikle vaktinin
çoğunu Kitabı Mukaddes’i
okumakla geçirdiği ifade
edilir. Daha sonra ailesi
New York Palmyra’ya göç
eder. Bu dönem onun dini
uyanış dönemidir ve her
şeyi sorgulamaya başlar.
Bu dönemde Joseph, 14
yaşlarında genç bir delikanlı
olup, herhangi bir kiliseye
devam etmemektedir. Bu
anlamda, manevi bir boşluk
içerisinde bir takım psikolojik
sorunlar yaşamaktadır. Bir
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başka ifadeyle, bu dönemde
Joseph, dini bir arayış
içerisindedir. Nitekim ailesinin
Presbiteryen kilisesine mensup
olmasına rağmen, onun hiçbir
kiliseye mensup olmadığı
veya hiçbir kiliseye devam
etmediği söylenir. Yani, mevcut
kilise veya mezheplerden
hangisinin doğru veya
yanlış yolda olduğuna karar
verememektedir. Dolayısıyla
bu dönemde onun, bu yüzden
hiçbir kiliseye katılmadığı veya
devam etmediği söylense de,
gerçekte çok derin manevi
bir boşluk içerisinde olduğu
belirtilmektedir. Ruhsal
yönden manevi bir bunalım
içerisinde olduğu günlerden
birinde Smith; kutsal kitaptan
‘eğer sizden birinin hikmeti
eksikse, herkese cömertçe
ve tekdir etmeden veren,
Tanrıdan istesin ve kendisine
verilecektir’ cümlesini okur. Bu
dönemden sonra, ruhundaki
boşluğu gidermesi ve Tanrının
kendisini doğru yola iletmesi
için Joseph, sık sık babasının
çiftliğinin yakınlarında bulunan
ormanlık alana gitmeye başlar.
Bu gezilerden birinde Smith,
ilk vizyonunu görür. Joseph
üzerindeki bu vizyonu ve
onun etkisini, Şam yolundaki
Pavlus’un vizyonu ile yakın bir
benzerlik arz ettiğini söyler.
Bu anlamda Mormonluk,
1820’lerde Amerika’nın Batı
New York bölgesinde Joseph
Smith’in yaşadığı bir takım
görünümlere dayanmaktadır.
Bu ilk vizyon esnasında,
güneş gibi parlak bir ışık
sütunu şeklinde Baba Tanrı
ve İsa Mesih bedenen Smith’e
görünürler ve ona; hiçbir kilise

ya da dini gruba katılmamasını,
onların hepsinin yanlış
yolda olduklarını söylerler.
Böylece Joseph Smith ilk
defa bu dönemde, Tanrı ve
İsa’nın ayrı varlıklar olduğunu
bildiren ve onların insanlar
gibi göründüklerini kendisine
öğreten sözde vahiyler
almaya başlamıştır. Joseph
Smith sonraki günlerde de
bu ormandaki inzivalarına
devam eder. 21 Eylül 1823
tarihinde Moroni adlı bir
melek kendisine gelir ve ona;
Kumora tepesi denilen yerde
taş bir sandukanın içerisinde
altın levhalara yazılmış bir
kitabın varlığından bahseder.
Sözde melek ona; kendisinin
Tanrı tarafından seçildiğini
ve onun bir elçisi olduğunu,
mevcut Hıristiyanlığın
tahrif edilmiş olması
sebebiyle Tanrının Krallığını
gerçekleştiremeyeceğini,
bunun için de gerçek kilisenin
yeniden inşa edilmesi
gerektiğini haber vermiştir.
Melek ayrıca seçilmiş
biri olarak Tanrı katından
kendisine, Amerika’nın eski
çağlardaki sakinlerinden,
onların nereden geldiklerinden
bahseden altın levhalara
yazılmış halde bir kitabın
emanet edilmiş olduğu bilgisi
ile birlikte İsa tarafından daha
önce bu Amerikan halklarına
verilmiş olan bir İncil’in de
bulunduğunu söyler. Ancak
Moroni adlı melek, bu ilk
gelişinde ona, kitap hakkında
sadece bilgi vermiş ve kitabın
ona gösterilmesine izin
vermemiştir. Bu dönemden
sonra Moroni, Joseph’le
Kumora tepesinde görüşmeye
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devam eder. Nihayet 22
Eylül 1827 tarihinde Moroni
Joseph’e gelir ve Tanrının eski
çağlarda Amerika’da yaşayan
insanlarla ilişkilerinin anlatıldığı
altın levhalara yazılmış olan
kitabı İngilizce’ye çevirmesi için
kendisine verir. Fakat Joseph
İbranice bilmemektedir. Bu
nedenle Tanrı, kitabı İngilizceye
çevirmesi konusunda
kendisine yardımcı olmak
üzere Urim ile Thumim adında
iki meleğin yanı sıra, bir de
göğüs zırhını görevlendirir.
Levhaların çevirisinin
tamamlanmasının ardından
11 Haziran 1829 tarihinde
kitabın telif hakkı alınır ve 1830
yılında New York Palmyra’da
ilk baskısı yapılır. Kitabın
basımının tamamlanmasından
bir süre sonra New York’ta
ilk kilise kurularak cemaat
oluşturulur.
Bununla beraber, çevirisi
tamamlanan levhaların melek
Moroni’ye teslim edilmiş
olması sebebiyle, levhaların
varlığına ilişkin elde hiçbir
somut kanıt da kalmamıştır.
Ancak, sözde levhalar,
yeryüzünden alınmadan
önce, üç tanık Joseph’le
birlikte onları görebilmek için
dua etmişler ve bir melek
görünüp her birine levhaları
ve üzerlerindeki yazıları
kendilerine göstermiştir. Bu
kişilerin levhalarla ilgili tanıklığı
Mormon kitabının başında yer
almaktadır. Bu noktada sözü
edilen kişilerin kitaba ilişkin
tanıklıkları çok önemlidir.
Çünkü onların bu şahitliğinin
ve Smith’in iddiasının dışında
söz konusu kitabın orijinali

hakkında hiçbir bilgi yoktur.
Nitekim Martin Harris, Oliver
Cowdery ve David Whitmer
adındaki bu tanıkların
hepsinin daha sonra Mormon
topluluğundan ayrıldıkları
ifade edilmektedir. Harris’in
daha sonra Mormon kilisesine
geri döndüğü belirtilmekle
birlikte, diğer tanıkların
Joseph Smith’in yalancı
biri olduğunu ve ‘Son Gün
Azizleri’ topluluğunun Tanrı’nın
gerçek kilisesi olmadığını
söyledikleri öne sürülmektedir.
Bu anlamda David Whitmer,
‘Mesih’teki Tüm İnanlılara
Sesleniş’ adlı bir kitap yazarak,
Joseph Smith’in yalancı
peygamber olduğunu söylediği
nakledilmektedir. Bundan
başka levhaları gördüklerini
iddia eden sekiz kişinin daha
Mormon kilisesinden ayrıldığı
belirtilmektedir.
1830’larda kilisenin
kurulmasının ardından
Mormon cemaati çok yoğun
bir tepki ile karşılaşmış
ve New York’tan ayrılmak
zorunda kalmıştır. Daha sonra
Mormonlar önce Ohio’ya
oradan da Kirdland’a göç
etmişlerdir. Liderleri Smith
ise 1844 yılında Carthage
hapishanesinde kardeşi Hyrum
Smith’le birlikte öldürülmüştür.
Smith’in öldürülmesinden
sonra, bazı Mormonlar ABD’nin
orta bölgelerinde kalmayı
tercih etmiş diğer bir kısmı ise
Brigham Young’ı takip ederek
batıya doğru göç etmişlerdir.
Böylece Mormonlar iki
gruba bölünmüşlerdir. Onlar,
Smith’in yerine peygamber
olan Brigham Young’ın

önderliğinde, Smith’e Tanrının
vahyi ile vaat edilmiş topraklar
olduğu bildirilen günümüzde
yaşadıkları Salt Lake City
şehrine göç etmişlerdir.
İnanışa göre bu göçün amacı,
vaat edilmiş topraklarda
Tanrının Krallığını tesis etmekti.
Bir başka ifadeyle Amerika’daki
Kudüs’ü inşa etmekti. Böylece,
ABD’nin nüfuz bölgesinden
uzaklaşarak federal hükümetin
zulüm veya müdahalesinden
uzak bir şekilde kendi dinlerini
rahatça uygulayabilecekleri bir
yer olan dağların zirvesinde
Tanrı Krallığı demek olan
Zion’u kurdular.
Smith’in ölümünden sonra,
yeni lider Brigham Young’ı
izleyerek kendi geleceklerini
Amerika’nın batısında inşa
etmeye karar veren Mormon
toplumunun bu göçü, Mısır’ı
terk etmeye zorlanmış olan ve
vaat edilmiş toprakları arayan
İsrail oğullarının göçüne
benzetilmektedir. Mormonlar
bu göç yollarında İsrail oğulları
gibi, büyük sıkıntılar çekerler.
Göçün ilk yılında onlar Missouri
nehrini geçerler. Daha sonra
da Rocky dağlarını aşarak
1847 tarihinde Büyük Salt
Lake havzasına ulaşırlar. Bu
dönemde bu havzanın ABD’nin
sınırları dışında kaldığı ve son
derece gözden ırak, sapa bir
yer olduğu söylenmektedir.
Zalimlerden çok uzak bir bölge
olması sebebiyle, Brigham
Young bu yeni toprakların,
Mormonların yeni vatanları
olduğuna karar verir. Bölge,
uçsuz bucaksız bir çölden
ibarettir. Ancak Mormonlar, bu
bölge ile esinlendiler ve buraya

Zion adını verdiler. Bölgede
bulunan nehre de Ürdün
nehri adını koydular. Böylece,
günümüzde kilisenin merkezi
durumunda olan Salt Lake
şehrini inşa etmeye başladılar.
Smith’in öldürülmesinden
sonra, Mormonların o günün
çok zor şartları altında
Amerika’nın bir ucundan
öbür ucuna kadar yapmış
oldukları bu göçün, Mormon
toplumunda dini dayanışma
ruhunu geliştirdiği ve
düşmanlarına karşı mücadele
azmi ve kültürünü her zaman
canlı tutmaya sebep olduğu
belirtilmektedir. Bu dönemde
Mormonların iki sebepten
dolayı böyle bir zulme maruz
kaldıkları anlaşılmaktadır.
Bunlardan birincisi, onların
temelde Hıristiyanlıktaki kutsal
üçlemeyi kabul etmelerine
karşılık, politeist bir Tanrı
anlayışına sahip olmalarıdır.
Bu anlamda Mormon teolojisi
genel Hıristiyan doktrinine
bir saldırı olarak algılanmıştır
denilebilir. İkincisi ise Mormon
çoğul evlilik öğretisinin
dönemin sosyo-kültürel
değerleri ile ciddi bir çatışma
içerisine girmesi sonucu,
onların tamamen farklı bir
yaşam biçimine sahip olan
yabancılar olarak görülmeleri
olsa gerektir.

MORMONLARIN AİLE
ANLAYIŞLARI
Evlilik, Mormonlar için çok
önemli bir kurumdur. Kilise,
ailenin Tanrı tarafından tesis
edilmiş bir kurum olduğunu
söyler. Erkek ve kadın
arasındaki evlilik, Tanrının
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ebedi kurtuluş planı için
önemlidir. Tanrı evlenmeyi
ve çocuk sahibi olmayı
emreder. Bu anlamda bu
fiziksel âlemdeki ruhların,
yeryüzündeki öğrenme ve
sınav dönemini geçirebilmeleri,
aile kurumuna bağlıdır.
Ancak evlilik sayesinde
insanlar, göklerde asılı duran
ruhları özgürleştirebilirler ve
yeryüzünde belli bir dönem
yaşadıktan sonra geri kalan
hayatlarını Baba Tanrı ve İsa
Mesih’le birlikte sürdürebilirler.
Bu anlamda ilk evlilik de, Tanrı
tarafından gerçekleştirilmiştir.
Dolayısıyla, Mormonlar için
ailenin çok önemli bir anlamı
vardır. Aynı şekilde aile
birliğinin ancak aile sevgisine
dayalı evlilik ortaklığı ve
sağlam anne-baba çocuk
ilişkisi ile devam edebileceğine
inanılır. Çünkü evlilik ve aile
hayatı, yücelmenin temel
şartıdır. Yani, Tanrının kurtuluş
planının bir parçası ve
yücelmenin ilk adımıdır
Mormonlara göre, bu dünyada
evlenmeden ölüp, giden kişiler
Tanrının krallığının en yüksek
mertebesine ulaşamazlar.
Evlilik ise ancak bir Mormon
tapınağında ve papazın yetkisi
altında gerçekleştirildiği sürece
sonsuza kadar devam edebilir.
Bu anlamda dünyada en
önemli şey, doğru kişiyle, doğru
yerde ve doğru yetki ile yapılan
evliliktir. Bu geçerli ve muteber
bir evlilik sözleşmesinin temel
şartıdır. Ayrıca, evlilik törenleri
esnasında her şey iki papazın
şahitliği ile kaydedilmek
zorundadır. Bununla beraber,
Mormon olmayanların bu
törenlere katılmaları yasaktır.
Kişilerin bu dünyevi hayattan
sonra tekrar aileler olarak
var olabilmeleri veya öte
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dünyada birlikte tekrar
hayat sürdürebilmelerinin
en temel şartlarından birisi
evlenmeleridir. Evliliğin amacı
ise, üreme ve çoğalmaya
katkıda bulunmak ve
yeryüzünde Tanrının kurtuluş
planını yerine getirme
konusunda yeryüzüne
inmeyi bekleyen ruhlara
fiziki bir beden yaratmak
için çok çocuk yapmak
olmalıdır. Bu yüzden Mormon
çiftler çocuk sahibi olmayı
geciktirme düşüncesinde
değildirler. Ayrıca her annebaba çocuklarına İsa Mesih’i
öğretmek ve onlara iyi birer
örnek olmakla yükümlüdürler.
Bu anlamda Mormonluğun
aile temeline dayalı bir teolojiyi
esas aldığı söylenebilir. Bu
sebeple Mormon toplumunda
her akşam evde aile ve aile
hayatına dair duaların yanı sıra,
İncil okuma-öğretme ve aile
değerleri ile ilgili aktivitelerin
gerçekleştirilmesine büyük
önem verilir.

başlamıştır. Geleneğe göre,
bütün aile birlikte diz çökerek
dua eder. Buna aile duası
adı verilir. Bu dua esnasında,
bir dua lideri bulunur. Dua
liderinin rolü, sırasıyla aile
bireylerine dua ettirmekten
ibarettir. Bu aile duası, şöyle
gerçekleştirilir: Ebeveyn veya
yaşça büyük olan çocuklardan
biri yapılacak ders planına
göre, aile ilmihal kitabından
bir ders seçer. İlahili ve dualı
bir açılıştan sonra, ders
takdim edilir. Dersten sonra
aile, ailenin programlarını,
görevlerini, sorumluluklarını
ve sorunlarını tartışır. Bunu
aile üyeleri arasında sevgi
bağlarını güçlendiren bir
aile aktivitesi izler. Bu, oyun
oynama, yoksullara yardım,.
bahçıvanlık veya kültürel bir
olaya katılma gibi ailenin
hep birlikte yapabileceği
herhangi bir aktivite olabilir. Bu
aktivitenin ardından da aile diz
üstü çökerek hep birlikte aile
duası yapar.

Bunun sonucu olarak ailenin
manevi eğitimine katkı
sağladığına inanılmasından
dolayı bütün aile fertlerinin
akşamleyin evde toplanması
veya bulunmasına büyük
önem verilir. Böylece her
akşam, bütün aile bir araya
gelerek kendi çocuklarına
Mormon aile değerlerini
öğretmiş ve kazandırmış olur.
Bu anlamda, akşam birlikte
evde kalındığı süre içerisinde
dualar, ilahiler, şarkılar söylenir
ve kutsal metinler okunur.
Bu gelenek, 1915 tarihinde

Mormonlar, aile hayatının ezelimanevi ilişkileri yarattığına
inanmalarından dolayı, aile
ve aile ile ilgili değerlere
büyük önem vermektedirler.
Bu sebeple de aile ve
aile hayatının korunması
gerektiğini düşünürler. Bunun
sonucu olarak günümüzde
toplumsal hayatın bir parçası
olan ailenin bozulmasına yol
açan pornografik film ve görsel
yayınların yayınlanmasına ve
seyredilmesine karşıdırlar.
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ÇOK EŞLİ EVLİLİK
UYGULAMASI
(POLİGAMİ)
Mormonlar çok eşliliği veya
çoğul evliliği dinin bir emri
olarak görürler. Bu anlamda
çoğul evlilik Mormon kimliği
ile sembolleşmiştir denebilir.
1830’da kilisenin resmen
kurulmasını takiben Smith,
evlilik ve aile ile ilgili konuları
yeniden tanımlamaya
başlar. Nitekim 1831’de bir
vahiyle çoğul evlilik yoluyla
gerçekleşecek olan yeni bir
akrabalık şeklinin haberini
verir. Bu amaçla, 1835’te
Ohio’da kanunlara aykırı
olmasına rağmen Smith, kendi
papazlık yetkisini kullanarak
illegal evlilikler yapar. Ayrıca
Mormon evliliklerinin dışındaki
evliliklerin meşru olmadığını
ilan eder ve çoğul evlilik
uygulamasına 1835’te, daha
sonra dini anlamda karısı
olacak olan Fannie Alger
ile gayri resmi yaşamaya
başlar. Böylece çoğul evlilik
uygulaması başlangıçta
Mormon kilisesinde önceleri
gayri resmi ve gizli bir şekilde
yürürlüğe konur. Fakat birkaç
çoğul evlilik yaptıktan sonra,
resmi eşi Emma’yı ikna
etmek için olsa gerek Smith,
Mormonların doğruluğuna
inandıkları kutsal kanunlarına
uygun şekilde çoğul evliliği
yazılı bir vahiyle meşru hale
getirir. Nihayet temel amacı
üreme ve çoğalma olan bu
sözde vahiyle, yeni Mormon
ideal aile düşüncesi ortaya
konmuş ve böylece, bu yeni
ve ebedi evlilik sözleşmesi

sayesinde aile, yeni bir statüye
yüceltilmiş oluyordu. Başka
bir ifadeyle, bu yeni evlilik
sözleşmesi ile ölümsüz evlilik
gerçekleştirilmiş oluyordu.
Böylece temel olarak aile,
sonsuza kadar varlığını
sürdürebilmesinin dışında,
yücelme için gerekli bir şart
olan çoğul evlilik vasıtasıyla
da ebedi evlilik tanımlanmış ve
tayin edilmiş oluyordu. Çünkü
inanışa göre, nihai kurtuluş,
ancak bu yücelme sayesinde
mümkündü. Başka bir ifadeyle
Mormonluk, aile kurumunu
bir yücelme aracı veya bir
Tanrılaştırma ya da Tanrılaşma
şekli olarak görmekteydi.
Gerçekte Tanrının övgüsünü
kazanamayacağı korkusundan
dolayı hiçbir kimse, sözde
bu çoğul evlilik vahyini inkar
edemeyeceği gibi, bu çoğul
veya göksel evlilik ilkesine
itaat etmemeyi de göze
alamazdı. Çünkü bu yeni
patriarkal evlilik düzeninin
hem Smith’in vahiy iddiası
ile hem de Kitabı Mukaddes
peygamberlerinin çok eşli
olmaları ile kanunlaştırılmış
olduğuna inanılmaktaydı.
Böylece Mormonluk, İncil’i
yenilemiş olduğunu iddia
ediyordu. Bu anlamda
kıyamete kadar kiliseye,
günümüz peygamberlerine ve
havarilerine çağdaş vahyin yol
göstereceğine inanılmaktaydı.
Sonuç olarak daha önceki
bütün kutsal kitapların ve
vahiylerin yenilenmesi sonucu,
Eski Ahit peygamberlerinin
şahsında çoğul evliliğin
meşrulaştırılması gerekliydi.

Çünkü Tanrının temelde
yeterli doğurganlığı sağlamak
amacıyla çok eşliliği ve
İbrahim’in, İshak’ın ve Yakub’un
cariyelerini onaylamış
olmasından ziyade, Smith’in
‘Son Gün Azizleri’nin yani
günümüz İsraillilerinin çok
eşliliğini onaylamış olduğuna
inanılmaktaydı. Bu anlamda
o, sadece üreme vahyine
dayalı yaptığı değişikliklerin
Tanrının bir kanunu olduğunu
ortaya koymakla kalmadı,
ayrıca sözde bu çoğul evlilik
vahyi vasıtasıyla kendisine
tabi olanların sadakatini test
etmiş, onlar üzerinde güç ve
kontrolünü de güçlendirmiş
oluyordu.
1852’de Salt Lake Vadisine
yerleştikten beş yıl sonra
Brigham Young, açıkça çoğul
evlilik uygulamasını başlattı.
Akabinde havari Orson
Pratt’tan yeni teolojik doktrinin
savunmasını hazırlamasını
istedi. Bu yeni evlilik teolojisine
göre, ölmeden önce bir varlık,
fiziki bir beden elde etmek ve
dünyevi hayata geçmek için
daha fazla fırsat yakalayacak
ve bu yeni evlilik düzeni, son
gün azizlerinin erdemliği ile
bekleyen daha çok ruhun
bedenleşmesini sağlayarak
İsa Mesih’in ikinci gelişinden
önce, yeni bir patriarkal
nesil yaratacaktı. Açıkçası
poligami, evliliğin temel bir
anayasası olur olmaz, üreme
ve doğurganlığı güçlendirmiş
olacaktı. Mormon anlayışında
Tanrı sadece bir ruh olarak
kabul edilmez. O’nun varlığının

maddi ve bedensel bir
boyutunun da var olduğu kabul
edilir. Bu anlamda evlilikler
sadece iki insanın maddi
birleşmesinden ibaret değildir.
Gökte asılı duran ruhların
bir bedene kavuşturulması
gerektiğinden ne kadar
çok evlilik gerçekleştirilir
ve ne kadar çok çocuk
dünyaya getirilirse, yaratış
ve tanrılaştırma sürecine o
kadar katkıda bulunulmuş
olur. İnsanlığın var oluşu
tanrılaşmaya yönelmiş uzun
yolculuktur. Bu yolculuğun en
önemli adımı da çok evlilik
sayesinde zaten önceden
yaratılmış olan ruhların
bedenlerine kavuşturulması
sürecinde gerekli ödevi yerine
getirmektir.
Amerikan toplumunun,
Mormon çok eşliliğine ve
ayrımcılığına çok geçmeden
tepki gösterdiği görülür.
1856’da Amerikan kongresinde
yeni kurulmuş olan
Cumhuriyetçi parti kölelikle
birlikte çok eşliliği barbarlığın
iki kalıntısı olarak tanımladı
ve Başkan James Buchanan,
1857’de Utah’taki Mormon
toplumunu isyancılar olarak
değerlendirip, onların üzerine
federal askerleri gönderdi.
Ayrıca Utah bölgesinde iki
eşliliği yasaklayan hiçbir
kanun olmadığından, kongre
ABD eyaletlerinde iki eşliliği
yasaklayan kanunu yürürlüğe
koyarak bölge üzerindeki
nüfuzunu da güçlendirdi.
Mormonlar baskılara
direndilerse de, çoğul evlilikten
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dolayı liderleri de dâhil birçoğu
hapishanelere atıldı. Bir kısmı
ise gizli şekilde çok eşli olarak
yaşamaya devam ettiler. Bu
baskılar karşısında Eylül 1890
yılında yeni Mormon kilisesinin
başkanı Wilford Woodruff
bir bildiri yayınlayarak çoğul
evlilik uygulamasına son verdi.
Ancak bazı Mormonların,
baskı altında gelen vahiy
gerekçesi ile bu emre itaat
etmedikleri, özellikle de kırsal
kesimlerde çoğul evlilik
uygulamasına devam ettikleri
de bilinmektedir.

temelinde onların Tanrı
hakkındaki tasavvurlarının
önemli rol oynadığında şüphe
yoktur. Çünkü Mormon dini
anlayışında Tanrı sadece bir
ruhtan ibaret olmayıp, onun
maddi ve bedensel boyutunun
da var olduğu kabul edilir.
Bu anlamda Mormonluk
çok Tanrıcı bir dindir. Baba
Tanrı, İsa Mesih ve Kutsal
Ruh da dâhil, bütün Tanrıların
başlangıçta evlendiğine,
çocuk sahibi olduklarına ve
zamanla da bu insanların
Tanrılaştıklarına inanılır.

Mormonlar aile ve aile ile
ilgili değerlere çok bağlı bir
topluluktur. Bir aileye ve
çoluk-çocuğa sahip olmanın,
çocuk doğurmanın çok derin
manevi anlamları vardır. Her
şeyden önce, aile ve çocuk
ezeli bir varlık olarak görülür.
Bu anlamda bu dünyada
ezeli bir gelişim çizgisi için
önemli kabul edilen fiziksel
bedenin, sadece önceden
var olan çocukların ruhları
için bir ikametgâh vazifesi
gördüğüne inanılmaktadır.
Bu sebeple Mormon kadınlar
anneliği, kendi hayatlarında
en önemli yaşam rollerinden
biri olarak görürler. Mormon
kadınlar hamileliğin, ezelimanevi ilişkileri yarattığına
ve bir Tanrısal annelik
modelini takip ettiğine
inanırlar. Evlilik iki insanın
sadece maddi birleşmesi
ve cinsi ilişkide bulunması
değildir. Mormonların aile,
çoluk-çocuk sahibi olma
ve ruh beden ilişkisi ile
ilgili inanç ve pratiklerinin

BAZI MORMON İNANÇ
VE DEĞERLERİ
Mormonlar, Tanrının
yücelmiş bir insan olduğu
düşüncesindedirler. Bu
anlamda Tanrının fiziki
bir bedeni bulunduğuna,
evlendiğine ve çocuk sahibi
olduğuna inanırlar. Ayrıca,
Hıristiyanlıkta temel doktrin
olan Teslisi kabul ederler.
Ancak Teslisin unsurlarının ayrı
varlıklar olduğunu düşünürler.
Mormonluk’ta Baba Tanrının
ve Oğul İsa Mesih’in insanlar
gibi et ve kemiğe bürünmüş
bir varlık olduğu düşünülürken,
kutsal ruhun cismen değil,
sadece ruhi bir şahsiyete sahip
olduğuna inanılmaktadır. Bu
anlamda İsa, Hıristiyanlıkta
olduğu gibi merkezi bir öneme
sahiptir. Bununla beraber
geleneksel Hıristiyanlık
öğretisinden farklı olarak
insanların Âdem’in işlediği
(asli günah) suçtan dolayı
değil, kendi günahlarından
dolayı cezalandırılacağı
düşünülmektedir. Mormonlar,

Mormon kitabı, Öğreti ve
Antlaşmalar ile Paha Biçilmez
İnci’nin Tanrı tarafından
esinlenmiş kutsal yazılar
olduğunu kabul etmelerinin
yanı sıra, Kitabı Mukaddes’in
doğru tercüme edilmesi
durumunda Tanrı sözü
olduğunu kabul ederler.
Mormon Kitabı, Tanrının en
son sözüdür. Bu anlamda
Tanrının zaman zaman
peygamberler ve vahiy
göndermeye devam ettiğine
ve kendi krallığı ile ilgili
açıklamalara yer verdiğine
inanılmaktadır. Mormonlar İsa
Mesih’in yeniden geleceğini
ancak bu sefer bu yerin,
Amerika olacağını ve yeni
Kudüs’ün Amerika’da inşa
edileceğini düşünürler. Bu
anlamda, İsa Mesih’in bu
saltanatı döneminde dünyayı
yenileyeceğine, onu cennete
dönüştüreceğine ve bu 1000
yıllık evrede ona inananların
ve kendisine yardımcı
olanların kurtuluşa ereceğine
inanılmaktadır. Gerçek kurtuluş
ancak İsa Mesih’in kefareti
aracılığı ile mümkündür. Bu
anlamda Rab İsa Mesih’e
iman, tövbe ve günahlardan
bağışlanmak için kutsal ruh’un
armağanı olan vaftizin suya
daldırılarak yapılması gerekir.
Havariler, peygamberler,
öğretmenler ve gezici
vaizlerden meydana gelen
ilk kilise organizasyonunun
kutsallığına inanılır. Gerçek
Hıristiyanlığı yaymak ve
onun kutsal geleneklerini
uygulamak isteyenler, Tanrı
tarafından peygamberlik
aracılığı ile çağrılması ve yetkili
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kişiler tarafından ellerin baş
üzerine konularak kutsanması
gerektiği kabul edilmektedir.
Bu anlamda kilisenin başkanı
durumunda olan peygamberin
Tanrısal vahyi almaya ve
kiliseyi yenilemeye devam
ettiğine inanılmaktadır.
Bundan başka ilk dönemlerde
Mormonlar zencilerin Tanrı
tarafından lanetlenmiş
bir topluluk olduklarına
inandıklarından onları
kiliselerine uzun süre kabul
etmemişlerdir. Ancak, kilise
1978’de Tanrının zencilerin de
artık kiliseye kabul edilmesinin
önündeki engellerin kaldırılmış
olduğunu bildiren bir vahiy
gönderdiğini ilan etmesinin
ardından, zenciler Mormon
kilisesine kabul edilmeye ve
belirli mertebelere gelmeye
başlamışlardır. İnanç esasları
arasında yer alan çok kadınla
evlilik, 1890’da Brigham
Young’ın halefi başkan
Wilford Woodruff tarafından
kaldırılmıştır. Ancak birçok
Mormon, ‘baskı altında gelen
vahiy’ gerekçesiyle bu kararı
tanımamış ve kırsal kesimlerde
sahih Mormonluğu devam
etmek adına çoğul evlilik
uygulamasını sürdürmüştür.
Bir yücelme vasıtası olan
aile hayatı ve değerlerine
çok büyük önem verilir. Bu
anlamda ancak tapınakta
onaylanmış bir evlilik ve
aile ilişkisinin sonsuza
kadar devam edeceğine
inanılmaktadır. Ayrıca
öldükten sonra da kişilerin

vaftiz edilebilecekleri ve
kurtuluşa ulaşabilecekleri
düşünülmektedir. Kurtuluşa
ulaşmak için aile hayatının
yanı sıra, toplumsal hayatta
çok önemlidir. Bu amaçla
çocuklarda dâhil, her birey
gelirlerinin % 10’nunu kiliseye
vermek zorundadır. Bundan
başka çocuk düşürmek,
sigara ve uyuşturucu
kullanmak, alkol, çay, kahve,
kola ve benzeri şeyleri içmek
kesinlikle yasaktır. Bu anlamda
Mormonlar ekmek ve su ile
ayinlerini gerçekleştirirler.
Bir başka ifadeyle, Mormon
dini inanç sistemindeki bu
yasakları, insan vücuduna
zararlı olan her şeyden uzak
durmak şeklinde formüle
etmek mümkündür. Çünkü
Mormonlara göre insan
bedenini zararlı olan şeylerle
kirletmemesi gerekir. Bu
yasaklardan kaçınmanın
temel sebeplerinden biri,
hiç şüphesiz yücelme ve
Tanrılaşma yolunda olan biri
için önemli bir ödev olarak
düşünülmektedir.

MOHOLAR YA
DA EŞCİNSEL
MORMONLAR
Mormon Kilisesinin kaç
üyesinin gay veya lezbiyen
olarak tanımlandığına
dair hiçbir resmi rakam
bulunmamaktadır. Mormon
Aile Hizmetleri, kilisenin her
bir biriminde eşcinsel dört
ya da beş üyenin olduğunu
tahmin etmektedir. 1972’de
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gerçekleştirilen en yeni dış
araştırma, kolej yaşındaki
Mormon erkeklerinin yüzde 1013’ü arasında, benzer şekilde
rapor eden Mormon olmayan
erkeklerin yüzdesine benzer
homoseksüel davranışlarla
ilgili geçmiş deneyleri rapor
ettiğini gösteriyor. Çalışma,
hiç eşcinsel deneyimi
olmayan eşcinsellerin sayısını
belirlemiyor. Aile Kardeşliği
eski başkanı Gary Watts,
homoseksüel Mormonların
sadece yüzde 10’unun kilisede
kaldığını tahmin ediyor. Bu
bireylerin birçoğu, eşcinsel
konumları ile eşzamanlı
kilise üyeliğini belirten farklı
destek grupları veya web
siteleri aracılığıyla öne çıkıyor.
Eşcinsel Mormonların çoğu
Evergreen International web
sitesi ve blogları aracılığıyla
hikayelerini paylaştı. Bir
Mormon homoseksüelini
belirtmek için “Moho” da dahil
olmak üzere çeşitli terimler
kullanılır.
Mormon Kilisesi, eşcinselliği
günahkâr davranış olarak
kınayan tutum konusunda
sert bir tavır sergilemektedir.
Mormon doktrininin
ilkelerinden biri, İffet Yasası’dır.
Sadece yasal olarak evli
olan bir eş ile karısı arasında
cinsel ilişkiye izin verir. Evlilik,
Mormon doktrininin çok
önemli bir parçasıdır. Mormon
tapınağında bir çift sonsuza
dek evlenebilir. Bu, Tanrı’nın
krallığını miras almaya layık
olan canlıların bir parçasıdır.

Doğurganlığın kutsal güçleri,
yalnızca kadın-erkek arasında,
karı koca olarak kanunlara
göre istihdam edilmek
zorundadır. Buna rağmen
eşcinseller Gay Mormonlar
meselesiyle giderek daha fazla
uğraşmak zorunda kaldılar
ve kendilerini Mormon olarak
tanımlamaya devam ettiler. Sık
sık eşcinsel Mormon kendisni
Kiliseden ayırır. Mormon
doktrinine rağmen gay
Mormon topluluğu büyüyor.
Başarılı bir ebedi evliliğe
kavuşmak ve Rab tarafından
vaat edilen tüm nimetleri
kazanmak için aynı cinsiyetteki
cazibelerini yenmek isteyen
pek çok gay Mormon vardır.
Cinsel yönelimini değiştirmek
uzun ve zor bir mücadeledir,
ancak bir çok gay grup ve
psikologun reddine rağmen
bunu yaptığını iddia eden gay
Mormonlar vardır.
Mormon Kilisesi, iddia edilen
popüler Hıristiyan görüşe
boyun eğmez. Onlara göre
eşcinseller ‘öyle doğmuşlardır’.
Eşcinsellerin eşcinsel yaşam
tarzlarına sahip olmalarına izin
verilmelidir. Mormon Kilisesi
cazibe konusunda biyolojik
ayrımı ya da belirlenimi
reddeder. Arzuya katkıda
bulunan faktörler karmaşıktır.
Sadece genetik kıstaslar veya
çevresel faktörler kesin neden
olarak gösterilemez. Fakat
doğal ya da değil; Mormon
Kitabında doğal adamın

Tanrı’ya düşman olduğunu
yazıyor (mosiya 3:19) ve
doktrine göre doğal adamı
atlatmak ve iştahımızı ve
tutkularımızı onarmak doğru
yolda olmak anlamına geliyor.
Mormonlara göre eşcinseller
bazen haksız yere
damgalanmaktadır. Fakat
Mormonlara göre eşcinsellik
zina ve diğer günahkar
davranışlardan farklı değildir ve
günahın doğal eğilimi mazeret
değildir. Genetik faktörler bu
eğilimler için mazeret olarak
gösterilse bile herhangi bir
haksızlığa karşı eğilim haklı
gösterilemez ya da bireyi
daha az günahkâr yapmaz.
Günah, güçlü olabilse de
kendine hakim olma, sadık bir
insanın ruhani bir amacıdır. Ve
herhangi bir günahtan tövbe
edilmelidir.
Mormonlara göre günahkar bir
uygulamayı kabul etmekle göz
yummak arasındaki toleransı
dengelemek zordur ve eşcinsel
Mormonları rahatsız etmeden
veya onları yabancılaştırmadan
müjdeye itaat etmelerini talep
etmek gerekiyor.
Mormon Kilisesi, eşcinselliği
“modernize” etmek için
getirilen politik ve sosyal
baskılara rağmen günah
olduğunu savunmada diğer
dinlerle birlikte duruyor. Ve bu
gerginlik, ailelerin veya kilise
üyelerinin gay Mormonlara
sempati duymasını ve olumlu
yardım vermesini zorlaştırır

ve ek bir damgalanmaya
neden olabilir. Mormon Kilisesi
gay Mormonlar konusunu
düzgün bir şekilde ele almak
için son yıllarda kaynaklarını
ve eğitimini büyük ölçüde
arttırmıştır. Kilise, bu cazip
durumların üstesinden
gelmek ve İsa Mesih’in
müjdesini yaşatmak için sabır,
hoşgörü, anlayış ve sevgi
ile ailelerin eşcinsel bireyleri
desteklemelerine yardımcı olur.
Mormon Kitabı’nda, İsa’nın
zayıflıklarıyla güçlü yönleri
(Eter 12:27) olabilir ve Mormon
Kilisesi buradan hareketle
eşcinsel kişilerin durumlarını
bu yönden belgeler. Mormon
Kilisesi gay Mormonlar
konusunu son birkaç yıldır sık 
sık ele almaktadır. Halan faal
birçok destek grubu vardır.
Evergreen International, gay
Mormonlar için Mormon
Kilisesi doktrini ve politikasını
tamamen destekleyen bilinen
tek organizasyonlardan biridir.
Eşcinsel Mormonların konusu,
şu anda kabul görmeye yönelik
popüler düşünce akımları
nedeniyle zor olan bir şey ama
Mormon Kilisesi, Tanrı’nın
yasalarından ödün veremez
ve Mesih’i takip etmek isteyen
eşcinsellerle uğraşan kişileri
uyarır.

EŞCİNSELLİK
KONUSUNDA
MORMON EVRİMİ
1950’den önce
Eşcinsellik, kilise tarafından
“adı söylenmeye cesaret
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edilemeyen günah”.
1952 “Homoseksüellik”, ilk kez
üst düzey bir kilise liderinin
elinde, mastürbasyon ve
hayvanlarla ilişki ile mukayese
edilebilir bir “iğrençlik” olarak
adlandırılır.
1969 Eşcinsellik, kıdemli
bir kilise lideri tarafından
“iyileştirilebilir” olarak
görülüyor; Heteroseksüel
ilişkilere “zorla” girmek teşvik
ediliyor.
1976 Kilise sponsorluğundaki
Brigham Young Universitesi,
14 gay Mormon için elektroşok
tedavisi yürütüyor.
1978-81 Kilise Eşit Haklarda
Değişikliğe karşı çıkar, “yasal
olarak korumayı” lezbiyen
ve eşcinsel evliliklere
“genişletebileceğini” savunarak
tepkilerde bulunuyor
1990lar Liderler eşcinselliği
aynı cinsiyet cazibesi olarak
bahsetmeye başlar, cinsel
cazibe gerçeğini kabul ederken
bu hisler üzerinde hareket
etme günahını kınar.
2008-09 Kilise, siyasi
savunuculukta “dini özgürlük
ve ayrımcılığın” dengelenmesi,
California’daki eşcinsel
evliliklerin yasallaştırılmasına
karşı kampanya yürütülmesi
ve Salt Lake City’de ayrım
gözetmeden ayrımcılığa karşı
yasanın desteklenmesine
çalışıyor

2012 Kilise halka açık
iletişimlerde ilk defa “gay”
kelimesini kullanıyor.
“Mormons and Gays”
(Mormonlar ve Eşcinseller)
başlıklı bir dizi videoda, liderler
üyelerden “dini inançlara
sadık kalırken” ortak zemin
bulmalarını istiyorlar.
2015 Kilise liderleri için “Eğitim
Rehberi”, eşcinsel çiftlerin
çocuklarını kilisenin bebek
nimetlerinden ve vaftizlerinden
men edecek yeni bir politika
ile güncellenmektedir. Aynı
cinsiyetteki evlilik, mürtedlik
için gerekçe ve gerekçeler
olarak görülür
2016 Kilise, resmi web
sitesinde Mormon liderlerinin
eşcinsellik konusunda daha
fazla diyalog çağrısında
bulunduğu yeni “Mormon
and Gay” bölümünü başlattı
ve gay Mormon deneyimleri
aktif, bekâr kilise üyeleri olarak
paylaştı.

DİĞER DİNLER
AÇISINDAN
(YAHUDİLİK,
HIRİSTİYANLIK,
İSLAM) EŞCİNSELLİK
Homoseksüellik, Yahudilik,
Hıristiyanlık ve İslam’da
kerih görülen ve kesinlikle
uzak durulması gereken bir
davranıştır. Yahudilikte, bir
erkeğin başka bir erkekle
cinsel ilişki kurması iğrençlik
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olarak nitelenmekte ve bu
ilişkiyi kuranların kesinlikle
öldürüleceği belirtmektedir.
Buna göre bu tür bir cinsel
ilişki yani homoseksüellik
kesinlikle yasaktır. Bu yasağın
nedeni olarak da üretkenliğin
öldürülmesi yani spermin
boşa gitmesi gösterilmektedir.
Esasında kanaatimizce fiiliyata
geçirilecek homoseksüel bir
yatkınlık Yahudilikte temelde
bir problem oluşturmuyor.
Asıl problem yani günahkârlık
üretkenliğin yok edilerek
neslin devamının kesilmesidir.
Tanahta bu durumu net
olarak doğrulayan birçok
ifade mevcuttur. Buna göre
“Erkeklik bezi ezilmiş ya da
organı kesilmiş kişi Rabbin
topluluğuna girmeyecektir.”,
“Erkekleriniz, kadınlarınız,
hayvanlarınız arasında döl
vermeyen olmayacaktır.”
Hıristiyanlığın kutsal kitabı
olan Yeni Ahit’te eşcinsellik,
yasak olan davranışlar
arasında oğlancılık adı altında
vurgulanmıştır. “Günahkârların
Tanrı Egemenliği’ni miras
almayacağını bilmiyor
musunuz? Aldanmayın! Ne
fuhuş yapanlar Tanrı’nın
egemenliğini miras alacaklar,
ne puta tapanlar, ne zina
edenler, ne oğlanlar, ne
oğlancılar, ne hırsızlar, ne
açgözlüler, ne ayyaşlar, ne
sövücüler, ne de soyguncular.
Bazılarınız böyleydiniz; ama
yıkandınız, kutsal kılındınız,
Rab İsa Mesih adıyla ve
Tanrı’mızın ruhu aracılığıyla

aklandınız.” Yeni Ahit,
Tanrı’nın mirasına egemen
olamayacak günahkârları
belirterek eşcinselliğin ne
kadar büyük bir sapıklık
olduğunu vurgulamaktadır.
Ancak tövbe etmeleri ve İsa
Mesih’i kişisel kurtarıcıları
olarak görmeleri halinde
Tanrı’nın bağışlayıcı olduğunu
vurgulamaktadır. Aziz Pavlus
Romalılara mektubunda
erkeklerin erkeklerle ilişkiye
girdikleri takdirde bedenlerinde
sapıklıklarına yaraşan karşılığı
aldıklarını ifade etmektedir.
Bir kutsal kitap yorumcusu
olan William Macdonald, bu
karşılığın zührevi hastalıklar,
mafsal dokularındaki habis
tümörler, kanser türleri ve
AIDS olduğunu söylemektedir.
Ayrıca Macdonald’a göre
kutsal kitap, eşcinsel eğilimleri
yargılamaz. Ancak bu eğilime
teslim olmayı reddeder.
Kur’an-ı Kerim’de Lut kavminin
homoseksüelliğin yaygınlık
kazandığı ilk toplum olduğuna
atıfla onların bu çirkin fiili
işlemeleri ve peygamberleri
Hz. Lut’un kendilerini bu işten
alıkoymaya yönelik uyarı ve
öğütlerine kulak vermeyişleri
sebebiyle helak edildikleri
anlatılır. İslam, gerek Kur’an-ı
Kerim’le ve gerekse de hadis-i
şeriflerle homoseksüel bir
eylemi kınamakta ve bu işi
yapanları lanetlemektedir.
Hadislerde Hz. Lut’un
Hud suresinde yer alan
temennisiyle, Lut kavminin
yaptığı kötülüğü işleyenlere

Allah’ın lanet edeceği ve
onların öldürülmesi gerektiği
bildirilmektedir. Bu konuda
İbn Abbas’tan rivayet edilen
bir hadiste peygamberimiz
Hz. Muhammet şöyle
buyurmuştur: “Herhangi bir
kişinin Lut kavminin yaptığı
işi yaptığını görürseniz, faili
de mefulü de öldürün.” Erkek
eşcinselliğine karşı olan dini
yasaklamanın yasayla da
desteklenmesi İngiltere’de ilk
kez 1533 yılında VIII. Henry
zamanında olmuştur. Buna
göre Sodomi, erkek-kadın,
erkek-erkek veya erkek-hayvan
arasında olan yasadışı cinsel
ilişki olarak tanımlanmıştır.
1563 yılında yenilenen bu yasa,
1885 yılına kadar olan tüm
erkek eşcinselliği suçlarına
temel oluşturmuştur. 1885
yılında, Suç Değerlendirme
Yasası (Criminal Assessment
Act) erkekler arasında her
türlü cinsel ilişkiyi kapsayacak
şekilde yaptırımları
genişletmiştir. 1973 yılına
gelindiğinde ise Amerikan
Psikiyatri Birliği tarafından
homoseksüellik, hastalık
sınıflandırmasından, 1992
tarihinde ise Dünya Sağlık
Örgütü’nce (WHO) Uluslararası
Hastalıklar Sınıflandırmasından
çıkartılmıştır. Günümüzde
Amerika ve Avrupa ülkeleri
eşcinselliği özgürlük
kapsamına alıp gay ve
lezbiyenleri küçük düşürücü,
onları dışlayıcı ve hakaret
edici davranışları şiddetle
cezalandırmaya tabi

tutmaktadır.
Teşekkür: Geçen sayıda
aktardığım konu olan Türk
Edebiyatında Eşcinsellik
konusuna “Gülbahar Kültür
– Bir Yangının Külünü”
ve “Dilek Akın – Yaz Dedi
Tanrı” adlı eserlerin katkısını
sunan snrneo adlı instagram
kullanıcısına katkılarından
dolayı teşekkür ederiz.
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İNSAN
DETOKSU

Hayatlarımız çok kalabalık. Hele metropolde yaşıyorsanız, kelimenin gerçek anlamıyla kalabalık.
İstanbul’da metrekare başına 2,7 insan düştüğünü biliyor muydunuz mesela? Yani kollarınızı açıp kendi
etrafınızda dönerseniz, 2 kişiye çarpma ihtimaliniz çok yüksek. Bu kalabalığın içinde, benzer değerlere
sahip olduğumuz insanlar olarak azınlıktayız. Buna rağmen, aramızda bizler gibi görünen, ama aslında
insanı tüketen ruh emiciler gizli. Kim bu insanlar, özellikleri ne, nasıl anlaşılır ve nasıl kurtuluruz? İşte,
başlıyoruz.

HAZIRLAYAN: YEŞER SARIYILDIZ

yeser.sariyildiz@gzone.com.tr
twitter.com/yesersariyildiz | instagram.com/yesersariyildiz
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“BURDA YAŞANMIŞI VAR”CILAR
ÖZELLİKLERİ:
Bu insanların en tehlikeli özelliği, başlarda kendilerini iyi saklamaları ve sizi gerçekten
kandırabilmeleri.

ANLAMA SÜRECİ:
İlk başta kendinizi kaptırıp hikayelerini dinleyerek “Vay anam vay, neler dönmüş Serhat ya”
diyorsunuz. İlk üç sefer tüm detaylara kadar sorgulamadan inandıktan sonra, bir gün bir sigara
molasında, başınızdan geçen bir konuyu anlatırken x kişi geliyor ve o elbette 4 katını yaşamış
oluyor. Sonra birden, ortamda ne zaman bir konu açılsa, x kişinin onun aslında öyle olmadığını,
nasıl olduğunu, çünkü onun arkadaşı olduğu için o olayın kesin öyle olduğunu bildiğini 5 dakika
boyunca dinliyorsunuz. İş işten biraz geçmiş oluyor, ama merak etmeyin, henüz kuyunun dibine
düşmüş değilsiniz, hala kurtulmak için şans var.

KURTULMA YOLU:
Burada tek çözüm, şaka yapar gibi üzerine gitmek. Abuk senaryolar yaratıp kendisini refere edin
ve bunun bir şaka olduğunu belli etmek için gülmeyi sakın unutmayın. “Arkadaşlar, size Berlin’de
Görlitzer Park’ta uyuşturucu satıcısı bir zenciyle sevişme hikayemi anlatırdım, ama X o parkta
kesin gruba girmiştir ve zencilerin yanında Faslı da vardır diye ezilmek istemiyorum.” Şimdi o
düşünsün.
Sakın ha, ciddi bir tartışmaya girmeye kalkmayın, sonunda haklı ya da haksız çıkmanız önemli
değil, ruhunuz tükenir.
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“X BENİ ÇOK SEVER”CİLER
ÖZELLİKLERİ:
Biraz naiftirler, aslında gerçekten herkesin onları çok sevdiğini, çünkü zaten sevilesi insanlar
olduklarını düşünürler.

ANLAMA SÜRECİ:
Bunun için çok çaba sarf etmeye gerek yok. Herhangi bir konuşmada, mutlaka şu tip replikler
duyarsınız: “X ajansının sahibiyle biz bir partide tanışmıştık. Beni çok sever, selamımı söylerseniz
indirim yapar.” “Yaa Koray mı? Tanımaz mıyım, Koray beni çok sever, mutlaka selamımı söyle.
Öp benim için de.” Koray elbette kim olduğunu hatırlamaz.

KURTULMA YOLU:
Aslında bu insanlar, uzak durulması gereken tipler arasında en iyi niyetli ve saf olanlarıdır. O yüzden
direk hayatınızdan çıkarmak yerine, bir iki kez kalplerini kırarak dengelerini sağlayabilirsiniz.
“Koray seni hatırlamadı. Matbaa da senin için indirim yapmadı.” deyip geçin. Mutlulu
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AŞIRI İYİLER
ÖZELLİKLERİ:
Aşırı iyi olmaları.
Bana kalırsa, bunlar en tehlikelileridir. Her zaman her şeyi ve herkesi düşünür, hepsine yetişirler.
Genelde sakin insanlardır, “Ne olacak canım, sen takma, işine bak” genel mottolarıdır. Yavaşça,
hayatınızı ele geçirirler.

ANLAMA SÜRECİ:
Başlarda her şey mükemmeldir. Süper kahraman gibi hayatınıza girerler, her konuda karşılık
beklemeden yardımcı olurlar; çok ama çok iyidirler. Sonra siz, nasıl bu kadar iyi olabildiklerini ve
sizin nasıl olamadığınızı düşünmeye başlarsınız. İşte artık, yaptıkları her iyiliğin altında ezilme
vaktiniz gelmiştir. İyi kötü bir şekilde yaşayıp giderken, bir anda, kendinizi orrrospu çocuğu gibi,
zındık gibi hissetmeye başlarsınız. Artık çok geçtir.

KURTULMA YOLU:
Buradan kolay kolay kurtulma yolu yok arkadaşlar. Gördüğünüz yerde koşarak kaçın. Kısa
süreli haz için, kendinizi pislik gibi hissetmenize ve bir ömür bunu kendinize açıklayamamanıza
değmez.
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HAKLI OLMAK İÇİN YAŞAYANLAR
ÖZELLİKLERİ:
Herhangi bir tartışmaya konuyu çözmek için değil, haklı çıkmak için girerler. Eşcinsellerin
asıl problemini onlar tespit etmiştir, Kürt sorunu konusundaki tespitlerinde son derece doğru
noktalara değinmişlerdir ve o fincan gece orada bırakılmamalıdır; çünkü son derece analitik
nedenleri vardır. Bunun dışında, bir de yalan söylerler. Haklı olma yolundaki her aksiyonu mübah
görürler ve gerekiyorsa, bir fizik kanunu hakkında dahi yalan söyleyebilirler.

ANLAMA SÜRECİ:
Anlaması gerçekten zordur. Mantıklı argümanlarla sundukları olaylarda, 903485094 kere haklı
olduklarına ikna olduktan sonra, bir gün emin olduğunuz bir konuda iddiada bulunurlar ve
gözünüzün önünde yalan söylediklerine şahit olursunuz. Kendilerine gerçekten inandırdıkları ve
saygın bir duruşları olduğu için, size kalan hayal kırıklığı olacaktır.

KURTULMA YOLU:
Karşılarına belgelerle çıkın. Savaşmak mı istiyor, istediği savaşı ona verin. Topluluk içinde birkaç
kez bozun. Bir daha size bulaşamayacak.

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Mart 2017 | S97

ELEŞTİRMEK İÇİN YAŞAYANLAR
ÖZELLİKLERİ:
Yapılan hiçbir işi ya da projeyi beğenmezler. İzlediğiniz film kesin kötüdür ya da o yönetmenin
daha iyi filmleri varken bununla zaman kaybettiğinize inanamıyordur. En çok takıldıkları mecra
Twitter’dır. Herhangi bir şeyi linç etmeyi de eleştirir, ama kendileri yavaşça herkesin ruhunu
emerek en büyük linci gerçekleştirir. Yalnız ve genelde memnuniyetsizdirler.

ANLAMA SÜRECİ:
Neyse ki, hemen kendilerini belli ederler. Her şeyin daha iyi nasıl yapılabileceğini bilir, ama asla
yapmazlar. Hayattaki genel duruşları “Çok laf, az iş”tir. Yapılan güzel bir işi baltalamak için
dünyaya gelmiş gibidirler.

KURTULMA YOLU:
Bu insanlara karşı net olmak ve biraz, “Sen kim köpeksin” şeklinde yaklaşmak gerekiyor.
Yani gerçekten “Sen kim köpeksin, koskoca Sabahattin Ali’nin kurguda eksik olduğunu
söyleyebiliyorsun?” demek lazım açık açık. Sizi eleştirmeye kalktıklarında, “SANA NE” ve emek
verilmiş iyi bir işi yaptıklarında da uzatmadan “O ZAMAN DAHA İYİSİNİ KENDİN YAP” diyerek
uzaklaşın.
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BUĞRA

2014’te çıkardığı 6 şarkılık albümünden sonra 2015’te “Kal Benimle” diyen Buğra, şimdi de “Kalbim”
adlı şarkısıyla şansını deniyor. Türkçe müziğin en taze isimlerinden biri olan Buğra’yı daha yakından
tanımak istedik.

RÖPORTAJ: MERT BELL

mert.bell@gzone.com.tr
twitter.com/mertbell | instagram.com/mertbell
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Buğra nasıl bir çocuktu?
Müziğe ilgin nasıl başladı?
Kendi halinde, sesiz, sakin, içe
dönük bir çocuktum. Deli gibi
futbol ve basketbol oynardım.
Benim tam tersim bir ikiz kız
kardeşle büyüdüm. Daha sonra
onunla beraber üniversitede
müzik de yaptık.
Annemin sesi çok güzeldir,
dost sohbetlerinde şarkılar
söylerdi. O söylerken ben
de gidip eteğine yapışıp
ağladığımı hatırlarım. Dedem
udidir. Babam müzik aşığıdır.
Sonrasında ilkokul öğretmenim
sayesinde de müziği çok
sevdim. Benim oturduğum
semtte çocuklar genelde kötü
alışkanlıklar edinirdi. Benim
kendimi kurtarmam spor ve
müzik sayesinde oldu. Annem,
beni bir gitar kursuna yazdırdı
ve algım tamamen o yönde
gelişti.
Şarkı söylemeye nasıl
başladın?
Edirne Trakya Üniversitesi’ne
gitmeden önce doğru dürüst
şarkı söylememiştim. Bir
barın afişlerini asma işini
yapıyorum ve o bardan
tanıdığım bir arkadaşım
benim gitar çaldığımı
bildiğinden beni gitaristi yeni
ayrılmış bir gruba önermiş.
Alıp gitarımı gittim. Birkaç
şarkı çaldık ve haklı olarak
benim yetersiz olduğumu
söylediler. Sonrasında gitarla
şarkılar söyleyip bir repertuar
oluşturmaya başladım. Bir
doğum gününde bir arkadaşım

şarkı söylememi istedi ve
sahneden indiğimde iş yeri
sahibi bana iş teklif etti. İlk
profesyonel adım atışım bu
şekilde oldu. Birkaç hafta
sonra giremediğim grubun
dağıldığını öğrendim ve işi
bana teklif ettiler. Bir grup
kurdum ve 8 sene boyunca
kapalı gişe çaldık.
Stüdyoya girip şarkı kaydedip
yayınlamaya nasıl karar
verdin?
Lise yıllarında beste
denemelerim oldu ama
kendime çok güvenmiyordum.
Üniversiteye geldiğimde
Edebiyat Fakültesi’nde okuyan
bir kız arkadaşım, hayatı ve
gerçekten yaşadıklarını yazma
biçimiyle beni çok etkilemişti.
Ondan feyz alarak bu yazma
işini daha ciddi yapmam
gerektiğini düşündüm.
Sonrasında müzik
yarışmalarına katılmak için
yazdığım sözleri besteledim,
şarkılar kaydettik. Birincilikler
elde ettik. Kendi şarkılarımı
beni dinleyenlerle beraber
söyleyip bu heyecanı
yaşadıktan sonra da kendi
şarkılarıma daha fazla zaman
ayırmam gerektiğine karar
verdim.
İlk şarkın “Kal Yanımda”da
“Buğrahan” ismi ile çıkış
yapmıştın. Bu kez ismindeki
“han”ı atmışsın. Bunun özel
bir nedeni var mı?
Aslında ailem haricinde bana
Buğrahan diye seslenen pek
olmaz. 3 heceli, söylenmesi
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zor bir isim. Ben bile biriyle
tanıştığımda bazen adımı
doğru telaffuz edemiyorum :)
Hatta çocukluğumda birçok
arkadaşım beni Burhan olarak
tanımıştır.
‘’Kal Yanımda’’da ‘’Buğrahan’’
olarak devam etmek istedim
ama insanlar bana yine Buğra
(ve Burhan) demeye devam
ettiler. Ben de ‘’Han’’ı kaldırdım.
İsimdeki ufak değişikliğin
yanı sıra “Kalbim”de farklı
olan bir şey var mı?
‘’Kalbim’’ Edirne’de öğrencilik
zamanlarımda yazdığım bir
şarkı. Geçen gün notlarımı
karıştırırken sararmış bir kağıt
parçası buldum. Üstünde
‘’2006 Kış Edirne’’ ve ‘’Kalbim’’in
nakaratı yazıyordu. Tam 11
yıl olmuş. O yıllarda şimdiki
aranjörüm Özgün Meriç’le aynı
evde kalıyorduk ve sabahlara
kadar şarkılar kaydederdik.
Komşularımızdan sürekli özür
dilediğimizi hatırlıyorum.
Bu şarkıda kimlerle çalıştın?
Yazım ve stüdyo aşaması
nasıl geçti?
‘’Kalbim’’de; Gökçe Dayanç,
Özgün Meriç, Yalın Şahin, Barış
Büyük, Mustafa K. Öztürk,
Metehan Köseoğlu gibi çok
değerli müzisyenlerle çalıştım.
4 ayda 4 farklı versiyon
kaydettik. Mustafa K. Öztürk’le
beraber farklı vokal teknikleri
denedik ve sonucunda bu
aranjede karar kıldık. Kayıtların
bir bölümünü Edirne’de, bir
bölümünü İstanbul’da yaptık.

Müziğime etki edenlerin
başında Nirvana var!
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Temeli Edirne’de atılan bir şarkı
olduğu için kayıtları Edirne’de
sonlandırmak istedim.
Şarkının son derece
sinematografik bir videosu da
var. Videonun hikayesini de
anlatır mısın?
Şarkı uzaklara giden bir adamı
anlatıyordu ve biz de Türkiye’de
gidebildiğimiz en uzak yere
kadar gittik. Klip, Kars ve
Ardahan sınırları içerisinde
bulunan Çıldır Gölü’nde, eksi
30 derece sıcaklıkta Sertan
Öksüz yönetmenliğinde
çekildi. Sertan Öksüz fotoğraf
geçmişi olan bir yönetmen
ve yanında çok rahat
olabildiğim bir profesyonel.
Şarkıya soundtrack vari
bir doku katmak benim
özellikle istediğim bir şeydi.
Görüntüler giriş, gelişme,
sonuç kurgusunda olunca da
sinematografik dokuyla pekişti.
Çıldır’da görüntü almak
çok zordu birkaç kez
parmaklarımız dondu. 5
dakika görüntü alıp ısınmak
için kulübeye sığınıyorduk.
En kötüsü de kameranın
donmasıydı. Parmaklarımız
ısınıyor ama kamera daha geç
çözülüyordu. Gün bitmeden
görüntüleri tamamladık.
Dönüşte Doğu Ekspresi’yle 1
gün 3 saat süren yolculukla
Ankara’ya vardık. Didem Tek’le
beraber Botanik Köy’de klibi
tamamladık. Şimdi bakınca
gerçekten film gibi bir 3 gün
geçirmişiz.

Kimleri dinlemeyi seviyorsun?
Dinlediklerinden şarkıcılığını
etkileyenler isimler oldu mu?
Çok fazla şarkı ve şarkıcı var
tabii ki ama beni etkileyenler
ve müziğime etki edenlerin
başında Nirvana var. Rahmetli
dayımın bana aldığı bir Nirvana
Unplugged kasetindeki
şarkıları gitarımla çalmaya
çalışmam, 2000’lerin başında
yapılan bir festivelde Şebnem
Ferah , Teoman ve Kurban’ı
arka arka izleyip dumur
olmam. ☺ Bir de Cartel gerçeği
var tabii. ‘’95 Cartel dile
gelir sana ve şu anda Erci-E
konuşmakta…’’ Ben de herkes
gibi Erci-E’ydim ☺
Resitatif temaları olan şarkıları
sevmemi ve bazen kendi
şarkılarıma bu tür bölümler
eklemek istememi de, o
zamanlarda dinlediğim bu tür
müziklere bağlıyorum.
Müzik türleri arasında
ayrımcılık yapıyor musun?
Sen hep pop-rock çocuğu mu
olacaksın? Yoksa farklı türde
şarkılar duyma şansımız
olacak mı?
Bütün dertleri başımıza açan
şu ayrımcılık değil mi zaten?
Ben bir müzisyen olarak bir
ayrım yapmıyorum. Bu ayrım
üretkenliğimi etkileyebilir.
Benim bir vokal tarzım var
ama farklı teknikleri de
merak ediyorum, öğrenmeye
çalışıyorum. Mesela rap
müziği çok severim, pop
şarkıları coverlamak çok
eğlenceli. Bazen kendimi
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tutamadığımda beatbox
yapıyorum. Birkaç türkü var
söylemeyi sevdiğim. Her şeyi
sınırlandıran, sınıflandıran
bir sistemde bari sanatın
sınırları olmasın. Bana Umay
Umay’ın çok güzel bir sözü
olmuştu bu konu hakkında.
Rap bir şarkı kaydetmiştim
ve Umay’a atmıştım. Dinledi
ve ‘’yayınlamalısın!’’ dedi. ‘’Ya
nasıl olur ki, ben rock müzik
yapıyorum, insanlar ne der?’’
dedim. Bana sadece şu
cümleyi kurdu. ‘’Buğra’cım…
müzik kimsenin babasının
malı değil!’’ Yani sahiplenmek
istediğimiz bir şey varsa
uzanıp almalıyız. Bu bizim
irademizde. ‘’İnsanlar ne der?’’
diye yaşanmaz.
Canlı performanslar
hakkında ne düşünüyorsun?
Konserlerin mutlaka olacaktır.
Dinleyicilerin için planların
var mı?
Ben müziği sahnede
öğrendim ve tamamen canlı
performanslar sayesinde
özgüvenimi kazandım
diyebilirim. Geçtiğimiz ay
Hayko Cepkin konseri öncesi
akustik bir konser verdik.
İnsanların ilk defa duyduğu bir
şarkıya ikinci nakaratında eşlik
etmesi her zaman karşılaşılan
bir durum değil. Bu beni çok
mutlu eden bir ayrıntıydı.
Konserlerimiz devam ediyor
kesinleşen konserlerimiz var ve
bunları www.officialbugra.com
‘dan ve www.instagram.com/
officialbugra’dan yayınlıyoruz.

Ve tabii ki üniversite şenlikleri
zamanı yaklaşıyor. Umarım
ki daha huzurlu bir döneme
geçeriz ve festivaller, konserler
devam eder.
Bu arada dinleyicilerim için bir
sürprizimiz var. Önümüzdeki
aylarda hayata geçireceğiz ve
gerçekten çok heyecanlıyım.
Anlatmamak için kendimi zor
tutuyorum.
Kendinle baş başa kaldığında
nasılsın? Neler seni mutlu
ediyor? Ya da gelecekle ilgili
endişeler, korkular basıyor
mu?
Bu son dönemlerde aslında
çok fazla kendimle baş başa
kalamadığımı fark ettim. Bir
kolejde eğitmenlik yapıyorum.
Kendi ekibimle beraber prova
ve konserlerle tüm zamanım
geçiyor. Gelecekle ilgili
kaygılarım var tabii ki ama
sevdiğim işi yaptığım için
şükrediyorum. Önümüzdeki
yıllarda umuyorum ki bizi çok
daha güzel günler bekliyor. Her
şey çok daha güzel olacak,
barış içinde, birbirimize sonsuz
sevgi ve saygı beslediğimiz,
nedensiz, amasız sadece
barışa inandığımız bir gelecek
umut ediyorum.
Uzun boylusun, gayet hoş bir
fiziğin var. Müzik dışındaki
alanlara da (televizyon,
sinema gibi görsel işlere)
kaymayı düşünür müsün?
Bir akademide (sakm) şan,
oyunculuk, diksiyon ve dans
dersleri aldım ve almaya

devam ediyorum. Bunu
müziğim için yapıyorum.
Klipler, videolar çektiğim için
izleyenlere daha iyi görünmem
gerektiğini düşünüyorum.
Akademinin bana birçok
açıdan çok faydası oldu.
İlk etapta müzisyen algısını
dağıtmak istemiyorum. Kabul
ettiğim bir tiyatro projesi oldu
ve ben orada da bir sokak
müzisyenini oynayacağım.
Kendine dikkat ediyor
gibi görünüyorsun. Spor
ve beslenme konusunda
uyguladıkların var mı?
Dikkat etmeye çalışıyorum
diyelim. Sporu çok seviyorum.
Haftanın 3 günü spor
salonunda geçiyor. Ve tabii
ki futbol var. Yazarların,
tiyatrocuların, yönetmenlerin
ve müzisyenlerin olduğu
‘’Ayazma’’ ve Kerem Alışık,
Cansel Elçin’in kurduğu ‘’Sadri
Alışık’’ takımlarında futbol
oynuyorum. Hatta kimsesiz
çocuklar yararına yapılan
bir turnuvaya katılmak için
bir futbol takımızı dahi var.
Adı Art-İstanbul, Art-Football
bünyesinde farklı ülkelere
gidip hem futbol oynayıp
hem konserler veriyoruz. Şu
an için sürekli başka ülkelere
misafir oluyoruz. Umarım bir
gün Türkiye’de de bu turnuvayı
yaparız.
Beslenmeme dikkat ediyorum.
Ekmek ve şeker tüketimi
sıfıra yakın diyebilirim. Akşam
saat 19:00’dan sonra yemek

yememeye dikkat ediyorum.
Tabii ki bazen kaçamaklar
oluyor.
Türkiye’de LGBT bireyler
özgürlükleri ile ilgili neler
düşünüyorsun? Sence bizi
gelecekte neler bekliyor? Ne
yapmak lazım?
İnsan dışındaki tüm canlılar,
doğayla mükemmel bir uyum
içinde. Aslan aç kalmadığında
bir geyiği öldürmez ya
da bir bir fil ona bir tehdit
oluşturmadığınızda size
saldırmaz. Bu böyleyken
bırakın aynı familyadan birinin
başka birini incitmesini, kötü
bir söz söyleme hakkı dahi
yok. Sadece kendini düşünen,
empatiden yoksun insanların
içinde bir şeyler yeşertecek
bazı olayların olması
gerektiğini düşünüyorum.
Geçenlerde Mabel Matiz’in
hayranıyla yaşadığı durum
bunlara bir örnek mesela.
Naif ve farkındalık yaratacak
bir cevap vermiş. Bu olay
sayesinde umuyorum binlerce
insan ders alacaktır ve ayrıca
homofobinin ne saçma sapan
bir şey olduğu idrak edecektir.
Müzik sektöründeki biri
olarak mutlaka LGBT bireyler
ile bir araya geliyorsundur.
Senin sektöründe
durum nasıl? Homofobi
gözlemlediğin bir şey mi?
Tabii ki geliyoruz ama benim
bulunduğum çevrelerde birinin
cinsel yönelimi tartışılmaz.
Bunun ırkçılık yapmaktan farkı
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LGBT bireyler esk
daha kolektif hareket edeb
Ben dahil tüm heteroseksü
harekete desteği gün geçt
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kiye nazaran
biliyorlar.
üellerin de bu
tikçe büyüyor...

olmaz. Karşımdaki insanın
benimle bir paylaşım içinde
olması dışında beni başka bir
şeyi ilgilendirmiyor.
Bu konuların çok sert geçtiği
bir semtte büyüdüm. Gay
arkadaşlarım oldu ve bunu
saklamak zorundaydılar.
Çünkü insanlar eğer onlardan
değilseniz sizi yadırgarlar,
yargılarlar ve sizi ötekileştirirler.
Şimdi LGBT bireyler eskiye
nazaran daha kolektif hareket
edebiliyorlar. Ben dahil tüm
heteroseksüellerin de bu
harekete desteği gün geçtikçe
büyüyor.
Gözlemlediğim başka bir
şey daha var. Tesadüf mü
bilemiyorum ama tanıdığım
LGBT bireyler genelde yüksek
ve pozitif enerjideler. Sanırım
sevmeyi unuttuğumuz bu
zamanlarda bazı farkındalıkları
çoktan kavramışlar ki tüm
canlılara kalplerini açıyorlar.
Herkesin kalplerini ardına
kadar araladığı bir dünya
umuduyla…
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TRANS
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ÇEŞİTLİ TOPLUMLARIN
KÜLTÜRLERİNDE TRANS
ESİNTİLERİ
Dünya var olduğundan beri tüm cinsel kimliklerin öyle ya da böyle var olduklarını düşünürsek, eminiz
ki transseksüellik de bu varoluştan payını almıştır. Bu durumu kanıtlayacak, hatta toplumlarının
kültürlerinde yer edinmiş transları bu ay sizler için araştırdık.

HAZIRLAYAN: DENİZ SU TIFFANY

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

HİNDİSTAN VE TÜM GÜNEY ASYA’NIN EN ÖZEL İNSANLARI
Kökeninin Babür İmparatorluğu (16.yy)’na dayandığı bilinen Hijralar, trans şemsiyesi altındaki tüm
cinsel kimlik tanımlarına (interseks, transvesti, transseksüel vs.) uyan “trans kadınlar” olarak karşımıza
çıkıyor. Hijralar, günümüzde Hindistan başta olmak üzere Pakistan ve Bangladeş gibi Güney Asya’da
yer alan ülkelerde yaşamlarını sürdürmektedirler. Dünya’nın diğer tarafındaki translardan farklı olarak
dışarıdaki hayatlardan kendilerini koruyacak topluluklar halinde yaşarlar ve genç hijralar, yaşı büyükler
tarafından evlat edinerek bir aile yapısı oluştururlar.
Hijralar arasına kabul edilmek için belirli ritüellerden geçmek gerekiyor. Çünkü hijralar, ortaya çıktıkları
dönemden beri güney asya’da kutsal olarak görülmektedir. Ritüelden kasıt genital organların bir
operasyonla aldırılmasıdır. Cinsiyet değiştirme ameliyatından farklı olarak sadece hadım edilmektedirler.
Bu operasyon sonrası hayatta kalan insanlar hijra olmaktadır. Özellikle de ilk zamanlarda hiçbir şekilde
narkoz veya diğer önlemlerin alınmaması sebebiyle hijralığa kabul edilme ritüelinde
Günümüzde hijralar seks işçiliği ve düğünlerde dansçı olarak gelirlerini sağlamaktadırlar. Bunun dışında
hiçbir hakları yok diyorsanız yanılıyorsunuz! 2014 yılında Hindistan yüksek mahkemesi tarafından
“üçüncü cinsiyet” olarak da olsa yasal olarak varlıkları kabul edilmiş durumda. Bu durum, hijraların her
meslek grubunda ve hatta kamuda çalışabilmelerine, sınavlara girebilmelerinde halkın geri kalanıyla
eşit oldukları anlamına gelmektedir. Pakistan’da da şeriat tarafından hijralarla alay etmenin doğru
olmadığı, evlenebilecekleri ve öldüklerinde İslami kurallara göre defnedilebilecekleri yönünde fetvalar
verilmiştir.

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Mart 2017 | S111

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Mart 2017 | S112

BURNESHASLAR
ARNAVUTLUK’UN YEMİNLİ BAKİRELERİ

Arnavutluk, geçirdiği komünist dönemden önce katı ataerkil toplum yapısına ve kadın haklarından
yoksun bir hukuk geleneğine sahipti. Erkek olmak, toplumda kaldın olmaya göre belirgin biçimde daha
avantajlıydı. Bu avantaj farkını en net anlatacak örnek; Arnavutluk topraklarında mülkiyet hakkının
yalnızca erkeklerde olması gösterilebilir. Bu sebeple ailesindeki erkek üyeleri kaybeden, erkeklerden
cinsel anlamda hoşlanmayan, çalışmak ve erkeklerle eşit haklara sahip olmak isteyen kadınlar bakirelik
yemini adı verilen bir ritüel sonrasında hayatlarını tamamen erkek olarak devam ettirmektedirler. Bu
gelenek 15. Yüzyılda başlamış ve günümüze kadar azalarak da olsa devam etmiştir.
Bakirelik yemini, edildikten sonrasıyla kişinin ölümü arasındaki tüm zamanı kapsamaktadır. Bu yemini
eden kadınlar pantolon giymekte, oy kullanmakta, silah taşımakta, saat takmakta, sigara içmekte ve
mülkiyet hakkına sahip olmaktadır. Elde edilen özgürlüklere bakılırsa Dünya üzerindeki en sıkı ataerkil
sistemin Arnavutluk üzerinde süregeldiği düşünülebilir. Yemin etmek konusunda iki şart vardır; birincisi
bakire olmak, ikincisi ölene kadar yeminini sürdürmek. Eğer bir yeminli bakire, yaşarken yeminini
bozmak isterse bunun cezası ölüm oluyordu. Şimdilerde bu ceza uygulamaya konmasa bile yeminini
bozan bakireler yaşadıkları yere dönmekten hala korkmaktadırlar.
Kısacası Burneshasların transseksüellikle doğrudan bir ilgisi bulunmamaktadır. Burneshas olmak,
kadın erkek arası eşitsizliğin uçurumunda kadınlara eşit var olabilmeleri adına sunulmuş bir seçenektir.
Arnavutluk’ta yaşanan komünist dönem sonrası kadınların haklarında gidilen artırmalara eş olarak
burneshaslığa olan talep azalmıştır.
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LADYBOYLAR

UZAKDOĞU’NUN ÇEKİCİ, ATEŞLİ VE GİZEMLİ KADINLARI
Uzakdoğu’nun özellikle de “seks turizmiyle” ünlü olan Tayland bölgesinde bulunan Phuket, Pattaya
gibi yerleşimlerinde karşımıza çıkan özel kadınlar, aynı zamanda Kathoey olarak da bilinmektedirler.
Ne kadarlık bir geçmişi olduğu bilinmese de günümüzün Tayland’ının kültürü ve imajında yer ettikleri
söylenebilir.
Ladyboy olarak seçilen veya ladyboy olmak isteyenler, içlerinde bulunan transseksüellik dürtülerini
erken farketmekte ve ergenliğe girme aşamasında(ortalama 12-13 yaşlarında) hormon terapilerine
başlamaktadır. 17-18 yaşlarına geldikleri zaman genetik olarak kadın doğanlardan ayırt edilemeyecek
derecede fiziksel görüntüye kavuşmaktadırlar. Genel olarak seks işçiliği yaptıkları bilinse de aslında her
meslek grubunda çalışabilmektedirler. Diğer meslek gruplarına örnek olarak manken, şarkıcı, sunucu,
hostes, oyuncu, boksör, kabare sanatçısı ve güzellik uzmanları gösterilebilir. Ladyboylar erken yaşta
hormon terapisi almalarıyla birlikte eğitim haklarından da yararlanabilmektedirler. Seks işçiliğinin en
yaygın olarak yapılmasının sebebi Tayland’a her yıl özellikle ladyboylarla tanışmaya gelen milyonlarca
turist bulunmasındandır.
Ladyboylar Budizm dininin sağladığı hoşgörü dolayısıyla toplumlarında, Dünya’daki diğer transseksüellere
nazaran daha rahat yaşantı sürmektedirler. Erkeklerle dini nikah kıyabilmektedirler. Bunun haricinde
kimliklerinde cinsiyet hanesine kadın yazdıramamakta ve resmi nikahla evlenememektedirler.
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SA R P YA M A N

BAHAR
TEMİZLİĞİ
Sevgili Onur Özışık doğumgünümü
kutlama mesajının arasına “Pazartesiye
yazın hazır olur mu?” sorusunu da
sıkıştırınca bu ayın konusunu merak
ettim ve “Bahar” cevabını aldım.
Karşılığında ben de ona güzel bir cevap
verdim de o aramızda kalsın :)
“Söyle Google kızım, bahar neyi
simgeler?” Yeniden doğuş, başlangıç
vesaire vesaire. Telefonların bile her ay
kendini update ettiği bu çağda yeniden
doğuşların sayısı artmış durumda zaten.
Çiftçi değilim ki baharın benim için özel
bir anlamı olsun.

sarp.yaman@gzone.com.tr
twitter.com/sarpyaman | instagram.com/sarpyaman
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Ne yazayım ne yazayım diye
düşünürken aklıma bahar temizliği
geldi. Diyeceksiniz ki düşünmesen
de olurdu. Ama bu bildiğiniz

temizliklerden değil.
Dolabımdaki kıyafetlerden,
evin kenarından köşesinden
bahsetmiyorum. Ben bu bahar
hayatımda insan temizliği
yapıyorum. Kimler mi çıkıyor
hayatımdan? Buyrun sizlerle
listemi paylaşayım.
-Yüzüme gülüp arkamdan
konuşanlar
-Uzun zamandır tanıyorum
diye haketmedikleri halde
kıyamayıp hayatımda
tuttuklarım
- Aynadaki yansımalarına kör
olanlar

- Kendi hatalarını görecek
olgunluğa erişemeyenler

takıp dolaşanlar

- Kıskançlar
- İnsanları birbirine
düşürmeye çalışanlar
- Kendi yalanlarına kendileri
inananlar
- Her türlü ayrımcı düşünceye
sahip olanlar

Kısacası hayatımda artık
dost görünen düşmanlara
yer yok. Yufka yürekli
Sarp da yok artık! Madem
bahar yeniden doğuşu
simgeliyor, gözleri daha
açık bir Sarp’ın doğumunu
sizlere müjdelemek isterim
ve hepinizi insan detoxu
yapmaya davet ederim.

- Çifte standartı huy edinenler
- Yaşamı, başarıyı, dostları
paylaşamayanlar
- Cehaleti bir madalya gibi
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PLAK
DÜKKANLARI
İSTANBUL’UN EN İYİ

Bu ay bu sayfada tarihe dokunmanın en alternatif yolu nedir desem cevabınız ne olur? Tabi ki de 90’ların
‘’Spotify’’ı olan plaklar!! Gözlerini kapattığınızda kendinizi adeta konserde hissetmenizin mümkün
olduğu, sizi kollarınızdan tutup zaman tünelinde bir yolculuğa çıkartabilen ve son zamanlarda çok
iyi bir fotoğraf malzemesi olan plaklar biliyoruz ki “Issız Adam” filminin ardından ülkemizde de bu
kültürünün gelişmesine öncü oldu. Her ay en iyileri listelediğimiz gibi bu ay da İstanbul’un en iyi plak
dükkanlarını sizin için derledik. Uğrayacağınız tüm bu dükkanlarda %100 samimiyet, zamanda kısa bir
yolculuk ve naftalin kokusu garantili!--

HAZIRLAYAN: BEDİRHAN TAŞÇI

bedirhan.tasci@gzone.com.tr
twitter.com/bedirhantasci | instagram.com/bedirhantasci
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ANALOG KÜLTÜR
ŞAHKULU MAHALLESİ SERDAR-I EKREM CADDESİ, SERASKERCİ ÇIKMAZI 4/A
Plakseverlerin en çok uğradığı ve gerek tasarımı gerek bulundurduğu ürünleriyle ilham kaynağı olan
Analog Kültür, Kaan Düzarat tarafından açılmış olup Beyoğlu’nda aslında tam da nostajinin orta yerinde
hi-met veriyor. Son dönemlerde plak dinlemeye merak sarmış genç tesli daha fazla dükkanında görmek
isteyen Düzarat, misafirlerinin sadece plak satın almak için değil müzik mağazalarında vakit geçirmeyi
seven havasını sevdiğini söylüyor.
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KONTRA RECORDS
Tomtom Mah. Yeni Çarşı Cad. 60/A – Beyoğlu
Plak dendiğinde illa ki tarihe dokunmak veya geçmişe yolculuk etmek zorunda değilsiniz elbette. İşte
Kontra Records bu konuda devreye giriyor. Elinde eski-yeni, yerli-yabancı her türden plak bulunduran
Kontra Records oldukça geniş bir arşive sahip. Bu kadar çok sevilmesinin nedenlerinden biri ise ara
sıra dükkanlarındaki mini konserler ve geçirilen kaliteli zaman olsa gerek.
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RAINBOW45
CAFERAĞA MAHALLESİ, SAKIZ SK. 2, 34710 KADIKÖY
Sadece eski değil yeni çıkan tüm plaklardan haberdar olacağınız ve giriş yaptığınızda içinde
kaybolacağınız bir de internet sitesine sahip olan Rainbow 45 özellikle genç neslin sıklıkla uğradığı
bir dükkan. Üstelik dükkan sahiplerinin herhangi bir grup veya sanatçı adı söylediğinizde tarihçesine
kadar size anlatacak bir bilgi birikimine sahip oldukları Kadıköy’ün bir şehir efsanesi haline gelmiştir.
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LALE PLAK
GALİPDEDE CAD. N.1 – TÜNEL
1954 yılından bu yana hizmet veren Lale Plak Beyoğlu’nun ilk sahiplerinden. İyi ve kaliteli bir jazz
arşivinin olmasından dolayı jazz müzik severlerin özellikle gitmesini önerdiğim Lale Plak’ın bunun
yanı sıra klasik müzik konusunda da boş değil.
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VINTAGE RECORDS
DR. ESAT IŞIK CAD. NO:20 MODA KADIKÖY
Vintage Records, Kadıköy’de bulunan sağlam müzik arşivi ve samimi ortamı ile tercih edilen
dükkanlardan biri.
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ZİHNİ MÜZİK
MÜHÜRDAR CAD. AKMAR PASAJI 70/13 – KADIKÖY
İstanbul’un en eski plak dükkanlarından biri olan Zihni Müzik, 70’lerden 2000’li yılları arasında
yapılan Türkçe müziği özleyenlerin derdine derman oluyor. Genelde ikinci el plaklar bulundurması da
şüphesiz ki dükkana ayrı bir hava katıyor.
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DEFORM PLAK
KULOĞLU MAHALLESİ, TURNACIBAŞI CAD. NO:45, 34433 BEYOĞLU
İstiklal’in tatlı karmaşasından biraz uzakta bulunan ve insanın ruhuna iyi gelen bir atmosfere sahip
olan Deform Plak, İstanbul’un en önemli ve demirbaş dükkanlarından biri. Plak dışında meraklısına
olanlar için demo, dergi ve fanzin gibi alternatifleri de mevcut.
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KOL İ EKSPER İ
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HETEROSEKSÜEL
ERKEKLERE GİDEN YOL!

“Zor olanı seviyor insan her defa” demiş Deniz Seki. Hepimizin en az bir kere gönlümüzü hetero bir erkeğe
kaptırmışlığımız vardır. Kimileri bu yolda üzülürken kimileri nihai hedefine çoktan ulaşmıştır.
Bu ay sizlere hetero erkeklere kavuşma yolunda uymanız gereken altın değerinde bilgileri açıklıyorum.
İşte heteroseksüel erkeklere ilgi duyanlar için başarıya giden yollar:

HAZIRLAYAN: YAĞIZCAN AKBULUT

yagizcan.akbulut@gzone.com.tr
twitter.com/yagizcanakbulut | instagram.com/yagizcanakbulut
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İLK TANIŞMAYA
DİKKAT!
İlk tanışmada olabildiğince
arkadaşça bir yaklaşım
sergileyin. Çok üstüne düşüp
onu rahatsız edecek hareket ve
tavırlarda bulunmayın. Özellikle
tacizden ve kendinizi cinsel
bir meta olarak göstermekten
kesinlikle kaçının. Çünkü bu
durum sizi karşınızdakinin
gözünde irrite bir konuma
sokacaktır.

HETEROFLEXIBLE
OLMASIN?
Yoksa homofobik mi? Bunu
anlamaya çalışın. Doğal
gelişen bir muhabbetle bakış
açısını hemen anlayabilirsiniz.
Heteroflexible ise işiniz daha
kolay. Siz niyetinizi belli edin ve
bırakın o size gelsin.

PEKİ YA
HOMOFOBİKSE?
O zaman daha ince düşünmeli
ve önce bu duvarı kırmaya
odaklanmalısınız. Bunu
yaparken politik olmamaya
çalışın. Eşcinselliğe vurgu
yapmadan kendinizi tanıtın.
Böylece eşcinselliğin ne kadar
doğal bir durum olduğunu
kavramasına yardımcı
olursunuz.

SAMİMİ OLUN!

NEDEN OLMASIN?

Samimiyet önemli. Açık
olun, kendinizi başka birisi
gibi göstermeyin. Onun
friendzonuna girmeye çalışın.
Böylece size saygı duyacak
ve sizi önemseyecektir. Bu
durum size güven duymasını
kolaylaştıracaktır.

Bütün bu süreçin amacı
bu değil mi zaten? Bunu
düşünmesini sağlamak için
uğraştınız, şimdi biraz libido
yükseltme vakti. Arada bir
seksten konuşun. Tatlı tatlı
yataktaki marifetlerinizden
bahsedin. Asla aşırıya
kaçmayın ve çok uçmayın.
Makul ve hoşuna gidecek
şeyler söyleyin.

İLGİ GÖSTERİN
Ona ilgi gösterin ilgiyi herkes
sever. Sizin gözünüzde ne
kadar değerli olduğunu bilsin.
Egosuna oynayın, iltifatlar edin.
Kızlardan göremediği ilgiyi ona
siz verin. Böylece size daha
çok ihtiyaç duyacak ve sizinle
vakit geçirmek isteyecektir.

VAKİT AYIRIN
Beraber yapabileceğiniz
etkinlikler bulun. Unutmayın
ki bu yolda her şey mübahtır.
Gerekirse futbol izleyin, konsol
oyunu oynamayı öğrenin.
Böylece onun için vazgeçilmez
birisi haline gelirsiniz.
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M UT FA K

Kışın bitmesi ve havaların az da
olsa ısınması ile beraber hepimizi
evde oturduğumuz son 3 aydır
aldığımız kiloları verme telaşı
sarmaya başladı.
Baharın gelişi, kazak ve
paltoları rafa kaldıracağımız için
yakında minik göbeklerimizi
saklayamayacağımızın da
habercisi tabii ayni zamanda.
Bunun için gelin bahar detoksları
ile su birkaç kilodan kurtulalım .
Bahar detoksu için kahvaltı
öğününe önem verin. Vücudu
bütün gün enerjik tutan bu öğünde
lif yönünden zengin içeriğe
sahip olan meyveler sıkça tercih
edilebilir.
Buğdaylı ürünlerde bulunan
glutene bahar detoksu süresince
ara verebilir ve kendinizi ve
bağırsaklarınızı bir süreliğine de
olsa rahatlatabilirsiniz. Gluten
zengini olan arpa, irmik, yulaf ve
çavdar yerine kinoa ve karabuğday
gibi daha yararlı tahıl türlerine

sofranızda yer açın. Kendinize kinoalı ve
mevsim sebzelerinden oluşan bir salata
hazırlayabilirsiniz.
Alkol, çay ve kahve yerine bahar detoksu
süresince bol bol su ve yeşil çay içmeye
özen gösterin. Antioksidan etkisi ile yeşil
çay metabolizmanızı hızlandırırken su ise
vücudunuzu yenilemenize yardımcı olur.
Kırmızı et yerine detoksunuz boyunca
balık ve deniz ürünleri tüketmeye çalışın.
Sindirimi daha kolay olan deniz ürünlerini
bol salata ve zeytinyağı ile tüketerek
sindirim sisteminizi rahatlatabilir
ve Omega-3 açısından zengin
beslenebilirsiniz.
Şekerli ve kızarmış ürünlerden bahar
detoksu boyunca uzak durmaya çalışın.
Vücuda pek çok zararı olan şekerli ürünler
yerine günde bir veya iki kez meyve
yemeye özen gösterin.
Demir eksikliği gibi sorunlarınız varsa
soya fasulyesi, fındık ve ıspanak gibi
yiyeceklerin yanında uzman tavsiyesi
ile çeşitli vitamin destekleri alarak
yorgunluk ve halsizlik şikayetlerinizden
kurtulabilirsiniz.
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Sofranızda organik besinlere daha fazla
yer açın. Sebze, meyve ve yumurta alırken
organik olmasına özen gösterin.
Avokadonun A, C ve E vitamini açısından
zengin bir meyve olduğu biliniyor.
Avokado ve kuruyemiş gibi besinleri
beslenme düzeninize alarak sağlıklı
yağlara hayatınızda yer açın.

NE YAPMALI?
Günlük Program:
Güne bir bardak limon dilimli, zencefilli,
taze nane yapraklı, ballı ılık suyla başlayın.
Balın kestane balı olması iyi olur.
Günde en az 2-2,5 litre suya ilave bir
litrelik bitki çayı karışımları ya da dört
bardak bitki çayı (beyaz çay, yeşil çay,
kiraz sapı, biberiye, mısır püskülü,
papatya, adaçayı, rezene, ısırgan, melisa,
kara hindiba) içmelisiniz. Siyah çaydan
vazgeçemeyen tiryakilere önerim poşet
çayı beş saniye kadar sıcak suda bekletip,
bu poşeti yeni bir bardak sıcak suda
demlemenizdir. Açık siyah çayı önceden
yıkayarak da demleyebilirsiniz.
Kahvaltıda her gün ekmeksiz, değişik bir

BAHAR

DETOKSU
HAZIRLAYAN: EZGİ SAYAN

ezgi.sayan@gzone.com.tr
twitter.com/ezgisyn | instagram.com/ezgisayan

mönü tüketmelisiniz.
Ara öğünler arındırıcı
sistemlerin yükünü
hafifletir, detoks planının
vazgeçilmezidir. Az yağlı kefir,
ara öğünde olmazsa olmazdır.
Ana öğünler çiğe yakın
yemeklerden oluşmalıdır.
Bahar detokslarında bamya,
biberiye, pırasa, yer elması,
lahana, domates, maydanoz,
dereotu, kereviz sapları, pancar
yer almalıdır.
Yemekler iki yemek kaşığı
zeytinyağı ile pişirilmelidir.
Haşlanmış sebze veya
salatalarınıza ise keten
tohumu yağı kullanmalısınız.
Baharatlara ağırlık verin.
Yemeklere, salata ve
yoğurtlara; fesleğen, sarımsak,
kişniş, kimyon, zerdeçal,
dereotu, rezene, çemen,
sarımsak, zencefil, nane ve
filizler doğru seçimlerdir.
Bitki çaylarında ise çubuk
tarçın, karanfil, top karabiber,
kakule, kök veya taze zencefil

kullanılmalıdır.
Kahvaltı alternatifleri:
1)Sabah detoxu: Bir çay
bardağı nar, bir dilim ananas,
bir kivi üzerine bir kutu sade
probiyotik yoğurt dökülür.
Toz tarçın, üç yaprak nane ile
süslenir.
2)Derin temizlik püresi: İki dilim
ananas ile bir kırmızı dolmalık
biber el mikserinden geçirilip,
çiğneyerek tüketilir.
3)Günaydın Salatası: İnce
kıyılmış dereotu, maydanoz,
nane, yeşil ve kırmızı biberden
oluşan salataya, yağsız lor
peyniri ve çörekotu serpilir. Bir
yemek kaşığı keten tohumu
yağı ve limon sos hazırlanır.
Ara öğün alternatifleri:
1) Sağlık iksirimiz: Bir su
bardağı light kefir, ince kıyım
nane, dereotu, bir avuç
yonca filizi, salatalık suyu ile
karışır, bir çay kaşığı çörekotu
değirmenden çekilerek eklenir.
2)Ödem atıcı kür: Bir su

bardağı domates suyu,
bir tutam karabiber, ince
kıyım maydanoz ve nane ile
karıştırılır. Bir tatlı kaşığı limon
suyu sıkılıp içilir.
Ana öğün alternatifleri:
1)Arındırıcı çorba: Dört büyük
boy domates rendelenir. İki
çarliston biber, bir kırmızıbiber,
bir demet maydanoz kıyılır. İki
kabak küp küp doğranır. Üç
yemek kaşığı kabuklu bulgur
(tercihen quinoa (glutensiz
ve yüksek proteinlidir, organik
marketlerde bulunur) veya
karabuğday (süpermarketlerde
vardır)), iki yemek kaşığı
zeytinyağı ile pişirilir. Limon
sıkılır, pul biber ile afiyetle içilir.
2)Detoks salatası: Akdeniz
yeşillikleri üzerine haşlanmış
altı yemek kaşığı Meksika
fasulyesi, dört parça enginar
kalbi, dört-beş cherry domates,
iki yemek kaşığı zeytinyağı ve
elma sirkesi ile soslanır.

1)Arındırıcı çay: Bir litre suya
bir yeşil elma doğranır. İki
çubuk tarçın, üç karanfil, iki
kakule ile beş dakika kaynatılır.
Ateşi kapatıp bir tatlı kaşığı
beyaz çay, bir tatlı kaşığı
karahindiba çayı, 20 kiraz sapı,
bir avuç içi mısır püskülü dört
dakika demlenir süzüp, gün
boyu sıcak veya soğuk içilir.
2)Yenileyici kür : Bir litre
suya, iki elma, dört karanfil,
iki parça zencefil, iki çubuk
tarçın ve dört top karabiberle
beş dakika kaynatılır. Ateşi
kapatıp bir tatlı kaşığı rooibos
ve bir tutam adaçayı ile dört
dakika demlenir ve süzülüp
soğutularak içilir.

Detoks çay karışımları:
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SA ĞLIK

B

ağırsak
hastalıkları
basit bir kabızlık
veya ishal
durumundan
ciddi sonuçları
olan kanserler dahil olmak
üzere geniş bir yelpazede
değerlendirilmelidir. İşin
kötü tarafı ise çoğu zaman
bu durumların belirtileri
birbirinden pek de belirleyici

bir farklılık göstermez. Bu
yüzden basit bir şişkinlik
bile yeri geldiği zaman
önemsenmeli, bir kanserin
veya polipin(kansere dönüşme
olasılığı bulunan iyi huylu
tümörler) habercisi olabileceği
unutulmamalıdır. Vücudumuz
stresli durumlar yaşadığında
buna ilk yanıt veren
sistemlerimizden birisi sindirim
sistemimizdir. Kimimiz strese
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yanıt olarak midesinde bazı
problemler yaşar, bazıları
ağız kuruluğu ve buna bağlı
olarak ağız kokusuyla baş
etmek durumunda kalır, büyük
bir çoğunluğun ise bağırsak
düzeni değişir ve buna bağlı
olarak ishal veya kabızlık yaşar.
Çoğu zaman bu sindirim
problemleri kısa süreli olur
ve kişi bunun üstesinden
gelmeyi kendi çabalarıyla

başarır. Bazı durumlarda
ise bağırsak problemleri
kısa sürede sonlanmaz.
Bu gibi durumlarda
altta yatan başka bir
rahatsızlığın olabileceğinden
şüphelenilmesi gerekir.
Özellikle aşağıdaki belirtiler
görüldüğü zaman akla
sindirim sistemiyle bilhassa
bağırsaklarla ilgili problemler
akla gelmelidir. Beklenmeyen

BAĞIRSAK
HASTALIKLARI
HAZIRLAYAN: ATA YÜCE
ata.yuceel@gzone.com.tr

ve aşırı kilo kaybı-kilo kaybı
düzenli beslenmeye rağmen
oluyorsa altında yatan sebebin
incelenmesi daha büyük önem
taşır-, dışkıda kan görülmesi,
halsiz ve yorgun hissetme,
karın ağrısı ve kramplar, ishal
veya kabızlık, iştahın azalması.
Kişide bağırsak problemlerine
yol açan birçok hastalık
vardır; fakat bunların sadece
küçük bir azınlığı sadece
geneliyle bağırsağı ilgilendiren
problemlerdir. Bağırsakla
ilgili olan problemler ise
bağırsak(kolon) kanserleri,
bağırsak kanamaları, bağırsak
tıkanıkları ve kaçakları ve son
olarak vücudun bağışıklık
sisteminde oluşan tepkileri
bağlı gelişen çölyak hastalığı,
crohn hastalığı ve ülseratif kolit
hastalığıdır.

Bunlardan en sık görüleni ise
fissür adı verilen bağırsağın
uç kısmında oluşan çatlaklara
bağlı olarak gerçekleşen
kanamalardır. Bunlar genellikle
uzun süren kabızlıklara
bağlı olarak gelişir ve basit
hayat tarzı değişiklikleri ile
önlenebilen rahatsızlıklardır.
Bunun dışında bağırsak
kanserleri de ileri dönemlerde
bağırsak kanamalarına sebep
olabilir. Ayrıca bağırsak ile
ilgili olan kanamalar genellikle
sindirim sisteminin son
kısmında gerçekleştiği için kan
genellikle taze ve kırmızıdır.
Eğer kan koyu renkli ve kahve
telvesine benzer şekilde
ise bu genellikle mide veya
bağırsağın üst kısımlarıyla
ilişkili olan sorunların habercisi
olmaktadır.

İshal veya kabızlık genellikle
beslenme düzeninin
değişmesi, uzun seyahatler,
yaşanılan yer değişiklerine
bağlı oluşan stresler
sonucunda görülür ve çoğu
zaman kısa sürelidir.
Bağırsak kanamaları ise birçok
sebebe bağlı olarak gelişebilir.

Bağırsak tıkanıkları ise acil
tedavi gerektiren hayati
durumlardır. Genellikle
kabızlığa, obeziteye ve
aşırı miktarda yemek
yemeye bağlıdır. Özellikle
ağır bir yemek sonrasında
kemer gevşetmek
bağırsakların birbirine

dolanarak tıkanmasına yol
açabilmektedir. Bu yüzden
mümkün olduğunca ağır
ve fazla miktarda yemek
yemekten kaçınılmalıdır.
Bağırsak tıkanıkları sırasında
şiddetli bir karın ağrısı görülür
ve bazı nadir durumlarda
bağırsak içeriği tıkanıklığa bağlı
olarak geri dönebilmektedir.
Çölyak hastalığı ise kişinin
gluten içeren besinlere
karşı vücudunun hassasiyet
göstermesidir. Hastalığının
tam olarak tedavi eden bir
yöntem ne yazık ki mevcut
değildir. Bu hastalığa sahip
olan kişilerin gluten içeren
yiyeceklerden uzak durmaları
gerekmektedir. Bu kişiler
eğer gluten içeren yiyecekler
tüketirlerse bağırsak
yapılarında bozulmalar
görülmektedir.

için ise özellikle mangal
yöntemiyle pişirilen gıdalardan
ve tütsülenmiş gıdalardan
uzak durmak gerekmektedir.
Ayrıca 50 yaşından sonra
düzenli aralıklarla kolonoskopi
yaptırmak kolon kanserinin
erken tanısında büyük bir
önem taşır.
Aslında bağırsak
hastalıklarından korunmak
için yapılması gerekenlerle
genel sağlığın korunması
için yapılması gerekenler
çok da farklı değildir. Sigara
içmemek, alkollü içecek
tüketimini minimuma indirmek,
düzenli beslenme alışkanlığı
edinmek, hareketli bir yaşam
tarzına sahip olmak bağırsak
problemlerinin yaşanma
sıklığını büyük ölçüde
azaltacaktır.

Bağırsak(kolon) kanserleri
ise genel olarak orta yaş ve
daha üzerinde görülmektedir.
Çoğu zaman daha önceden
bağırsakta bulunan poliplerin
kansere dönüşmesi
sonucunda oluşmaktadır.
Kolon kanserinden korunmak
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