Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi
Mayıs 2017 | Sayı: 34 | Ücretsiz Aylık Yayın
www.gzone.com.tr
facebook.com/gzonemag | twitter.com/gzonemag | instagram.com/gzonemag

ÖZG Ü N

MÜGE ZÜMRÜTBEL | YASEMİN ŞEFİK | SEÇKİN | LARA DI LARA
SEYHAN ARMAN | SAİT FAİK | ZOOFİLİ | 2017 YAZI MAYO SORUNSALI

Pin
Your Travel
Map

LIFEPINNER

PIN YOUR TRAVEL MAP

29

24





5



My Journeys

8







Keep It Up...
You’ve traveled 0.005% of whole around the world.

MY JOURNEY MAP










Amsterdam
Provincie Noord-Holland, Netherlands

Athens
Greece

Berlin
Germany

  

 

 

lifepinner.com
LIFEPINNER on the App Store - Google Play

WE MAKE
COCKTAILS
instagram.com/5istanbul

ONUR ÖZIŞIK - Genel Yayın Yönetmeni
MURAT RENAY - Yazı İşleri Müdürü
SERHAT UZUNEL - Organizasyon Sorumlusu
ONUR ÖZIŞIK - Görsel Direktör

KATKIDA BULUNANLAR
BATUHAN ZÜMRÜT
BERK ŞENÖZ
CANSU YILMAZ
FERHAT ERZURUM

EDİTÖRLER

GAMZE SAKALLILAR

ATA YÜCE

MUSTAFA SARIKAYA

BEDİRHAN TAŞÇI

SEAN HOWELL

CAN ATEŞSAÇAN

SERHAT PABUCCU

CİHANGİR ÖZ
DENİZ SU TİFFANY

ZEYNEP ALTINÇEKİÇ
ZUHAL AYTOLUN

ERDEM ORAYLI
EZGİ SAYAN
GİZEM COŞKUNARDA
KAAN ARER
MERT BELL
MURAT RENAY
ONUR ÖZIŞIK
SARP YAMAN
SERHAT UZUNEL
YAĞIZCAN AKBULUT
YEŞER SARIYILDIZ
ZİAN ZİANGİL
HALKLA İLİŞKİLER
YAĞIZCAN AKBULUT
yagizcan.akbulut@gzone.com.tr

REKLAM - reklam@gzone.com.tr
ONLINE SİTE EDİTÖRLERİ
BEDİRHAN TAŞÇI
BEGÜM ERGÜN
SERKAN GÖKÇE
www.gzone.com.tr
info@gzone.com.tr

E D İT ÖR D EN
MURAT RENAY

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

S

ezen dediyse
bir hikmeti
vardır
diyoruz ve

umduğumuzdan daha iyi
geçecek bir yaza inanıyoruz.
Bu yüzden de yaza girmeden
hemen önce elinize aldığınız
bu sayımız için bütün ay
boyunca hummalı bir şekilde
çalıştık.
Tam 7 röportaj; Özgün,
Seyhan Arman, Müge
Zümrütbel, Yasemin Şefik,
Şiva, Seçkin, Lara Di Lara ve
özenle hazırlanan dosyalar bu
sayımızda sizleri bekliyor.
Türkiye’nin bilinen ilk eşcinsel
seri katili Çumra Canavarı’nın
hikayesi, tam da bir kısa öykü
formatında Cihangir Öz’ün
satırlarıyla gün ışığına çıkıyor.
Edebiyatın usta ismi Sait
Faik’in cinsel yönelimiyle ilgili
sorular, onu tanıyan edebiyat
duayenleri arkadaşlarının
tanıklıklarıyla Kaan Arer’in
kaleme aldığı özel yazıda
cevap buluyor.

BELKİ DE
UMDUĞUNDAN İYİ
GEÇER YAZ…
Eşcinsellerin bazı kesimler
tarafından halen “sapıklar”
diye yaftalandığı günümüz
Türkiye’sinde, ülkemizde
ne yazık ki yaygın olan,
sapkınlığın alası “Zoofili”ye de
bu sayıda Deniz Su Tiffany’nin
hazırladığı özel dosyamız ile
eğildik.

hazırlanan mayo dosyası,
ünlülerin sosyal medya
gafları, güvenli seks ve
Avrupa’nın ilginç barlarıyla
ilgili yazılara da dikkat.
Daha sıcak günlerde
görüşmek üzere…
Sevgiyle kalın

2017’de plajların en dikkat
çeken ismi olmanız için özel

GÜN CE L

Ç

eçenistan’ı
hepimiz
savaşın
yakıp yıktığı
acıların ülkesi
olarak bilirdik.
Sovyetler Birliği’nin
dağılmasından sonra
bağımsızlık aşkıyla yanıp
tutuşmuş ama sonunda
emperyalist güçlere boyun
eğmek zorunda kalıp, Rusya
Devleti’nin özerk bir bölgesi
olarak kalmıştır. Tabi ki de bu
süreç bu kadar kolay olmadı.
Yıllarca süren bir savaş

ve ardında bıraktığı yanan
yürekler ve yıkılmış şehirler…
Son zamanlar da ise
Çeçenistan, ülkede yaşayan
eşcinsel erkeklere yapılan
işkenceler ile anılmaya
başlandı. İlk haberler ise
rusça yayın yapan Novaya
Gazetesi’nden geldi. Haberde
100 eşcinsel erkeğin
Çeçenistan Cumhuriyeti
tarafından göz altına alındığını
ve bu kişilerden en az
üçünün de öldürüldüğünü
doğrultusundaydı.

Haberi yazan gazeteci Elena
Milashina, göz altına alınan
kişiler arasında dini liderlerin
yanı sıra ünlü televizyon
sunucularının da olduğunu
belirtmişti. Çıkan haberlere
karşı Çeçen hükümet sözcüsü
Alvi Karimov ise söz konusu
haberlerin ‘‘Tamamen yalan
ve dezenformasyon’’ olduğu
söyleyerek ülkelerinde
eşcinsellerin bulunmadığı
açıklamasını yaptı.
Açıklamadaki ülkemizde
eşcinsel bulunmuyor kısımı

ise ülkede yaşanan olayların
inanırlığını daha da attırdı.
Siyaseten Kremlin etkisi
altında olan Çeçenistan
Cumhuriyeti’ nden bu tarz
haberlerin geliyor oluşu Avrupa
Konseyi’ni de harekete geçirdi.
Avrupa Konseyi’nde LGBTİ
hakları ile ilgili raporlamalar
yapan Jonas Gunnarsson
bölgede çok ciddi olayların
yaşandığını ve bu yaşananların
araştırılması gerektiğini
söyledi. Öte yandan Rusya’
daki LGBTİ aktivistleri, bölgede
eşcinsel erkeklerin vahşi

ÇEÇENİSTAN’DA
NELER OLUYOR?
Eşcinsel toplama kampları, işkenceler, çocuklarını öldüren aileler…

HAZIRLAYAN: SERHAT PABUÇÇU

işkencelere maruz kaldığını
belirtti ve Rusya LGBTİ
Ağı’ndan Natalia Poplevskaya,
‘‘LGBTİ bireyleri Çeçenistan’dan
tahliye etmeye çalışıyoruz’’
açıklamasında bulundu.
Yaşanan bu üzücü olaylara
Alman Şansölyesi Angele
Merkel’de kayıtsız kalamadı ve
Rusya gezisi sırasında Vladmir
Putin’den Çeçenistan’ daki
işkence ve zulüm raporlarını
araştırmaya ve bölgedeki
LGBTİ kişilerin güvenliğini
sağlamaya çağırdı. Bu isteğin

ne kadar yerine getirileceği de
aşikar çünkü Rusya’da LGBTİ
bireyleri görmezden gelen ve
haklarını elinden geldiğince
kısıtlayan bir ülke konumunda.

yolunun ise ya diğer
eşcinsellerin kimlikleri açığa
çıkarmak ya da belli miktardaki
para cezasını ödemek zorunda
olduklarını söylüyorlar.

Bölgeden bilgi akışı sağlamak
neredeyse imkansız halde de
olsa da ülkelerinden kaçarak
kurtulmayı başarmış üç
eşcinsel erkek Avrupa’daki
çeşitli gazetelere konuştular.
Söylemleri ise durumun
ciddiyetinin ne kadar vahim
olduğunu bizlere kanıtlar
nitelikteydi. Mağdurların
söylemleri sopa ile
dövülmekten başlayıp elektrik
şoku verilmesine kadar süre
gelen işkenceleri içeriyor. Hatta
işkencelerin sadece kendileri
ile sınırlı kalmayıp ailelerine
kadar uzandığını vurguluyorlar.
Bu işkenceden kurtulmanın

Dünyanın dört bir yanındaki
sivil toplum kuruluşları
da sesiz kalmayarak acil
eylem çağrısı yapmaya
başladılar. Ülkemizde ise
Sosyal Politikalar Cinsiyet
Kimliği ve Cinsel Yönelim
Çalışmaları Derneği’ nin
basın açıklamasındaki şu
sözler; “2. Dünya Savaşı’nda
Naziler tarafından eşcinsellere
karşı gerçekleştirilen kıyım
Çeçenistan’da tekerrür mü
ediyor” dikkat çekiciydi. Ayrıca
tüm uluslararası çağrılara
rağmen, Rusya ve Çeçenistan
yönetimlerinin hiçbir adım
atmadıklarını hatta iddiaları

hala inkâr ettiklerini ifade
ettiler.
Uluslararası Af Örgütü’ de
acil eylem çağrısına sessiz
kalmayarak Rusya Araştırma
Komitesi ve Çeçenistan
Cumhuriyeti Araştırma
Komitesi Yürütücü Başkanı’na
dönük imza kampanyası
başlattı.
Umarız bu üzücü olayalar daha
da ciddi boyutlara varmadan
Dünya sessizliğini bozar ve
bir an önce Çeçenistan’da
işkenceye maruz kalan
eşcinseller ülkelerinden
çıkartılabilinir.

M ÜZİK

GÖKSEL: TAM DA ŞU AN
4,5/5

Biricik canımız Göksel’imizin kariyerinin 20.yılı
bu yıl. Kendisini “Yollar” albümünden beri
severek dinlerim. Bir başka Göksel yoktur pop
müziğimizde. 2012 yılındaki “Bende Bi Aşk Var”
albümü itibariyle ise kendisinin kariyerinde ikinci
bir ‘depresyon’ dönemi başlamıştı. İlkinden daha
stilize, daha az arabesk ama daha beter acılı bir
dönemdi bu. 5 yıllık bu süreçte “Denize Bıraksam”
ve “Uzaktan” gibi tatlı teneffüsler oldu ama ben
Göksel’den tekrar bir ‘seksi Fransız depresyonu’
tadında kapak ya da şarkıyla karşılaşacak
olsaydım fenalık geçirecektim. Neyse ki bu
olmadı, Göksel ve aranjörü Ozan Çolakoğlu’nun
yeni ortaklığı “Tam Da Şu An” bir Ege kıyılarına
bir Yunan kıyılarına vura vura kulaklarımıza geldi.
Belki bir “Bi Seni Konuşurum” değil ama Göksel’in
hanesine artı puan bu şarkı.

HAZIRLAYAN: MERT BELL

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

GÖZDE ÖNEY: İKİ GÖLGE

4/5

“Hassas kulakların, ses verdiği çok sayıda reklam müziğinden
ayırt edebileceği Gözde Öney, farklı türlerden sanatçılara yaptığı
vokallerle belirli bir müzik kitlesine ulaşmayı başardı. 2016’daki
Sofar performansında söylediği, albümde de yer alan “Kavga”
şarkısı kısa sürede büyük beğeni topladı.” Yetenekli kadın Gözde
Öney’in basın bülteninde böyle yazıyor. Bu alıntıyı yaptım çünkü
albüm yapma şansına sahip olamayan ya da sıralarını bekleyen
bir sürü yetenekli isim Sofar, Pürtelaş 3+1, Karavan Sessions,
Akustikhane gibi canlı performans fırsatları sayesinde internet
üzerinden çok sayıda dinleyiciye ulaşabiliyorlar. Bilhassa alternatif
pop, pop-rock sevenlerin Youtube üzerinden bu kanallara
dadanmasını hararetle önerip yazının esas kahramanına geri
dönüyorum. Öney’in söz ve bestelerinin tamamının kendine
ait olduğu bu ilk albümünden duyduğum ilk şarkı açılışı yapan
“Kavga” idi ve bu şarkıyla aşk yaşarken aklıma Teoman ‘ın en
sevdiğim dönemleri olan “O” ve “Onyedi” albümleri geldi. İlla bir
kıyaslama yapmak çok doğru değil biliyorum ama uzundur gitar ve
kemanın bu kadar tatlı tatlı seviştiği bir albüme rast gelmemiştim.
Burada da “Kavga” dışında bilhassa Koray Candemir’in de parmağı
olan “Düşüş”te bu ahengi duymadan edemiyorsunuz. Öney’in
yazdığı sözler çoğunlukla karamsar; aşkın, ilişkilerin, ayrılıkların ve
hayatın çıkışsızlıkları üzerine kurulu. Bu karanlık temalar örneğin
“Bir Anda” gibi akıp giden şarkılarda ya da albümün tamamının
melodikliğinin yanı sıra atmosfer yaratmada da ne kadar başarılı
olduğunu gösteren isim şarkısı “İki Gölge”de hiç rahatsız etmiyor.
Ya da temponun yükseldiği, geri vokalleriyle Travis’i anımsatan
retro-rock “Son Nefes” ve üflemelilerin devreye girdiği “Çok Şey”
ile nefes almamızı da sağlıyor Öney ve aranjör Efe Demiral. Ama
finaldeki “Bi Ruh” ve “Hayat İzleri” ile artık bir parça yorulmuş
hissediyorunuz.

İREM DERİCİ: TEKTAŞ 3/5

İrem Derici’nin geçen yıl çıkardığı albümü “Dantel”in en
güzel şarkısı “Aşk, Kışlıkları Giy”e video çekmemesini zaten
affetmeyeceğim. Ama buna karşılık bize “Tektaş”ı sunmasına ne
denir bilemiyorum. Sözü, bestesi ve aranjesi Çağrı Telkıvıran’a ait
olan şarkı kötü değil, yanlış anlaşılmasın. Beni dinler dinlemez
çocukluğumda anneannemle sürüklendiğim kadınların gündüz
toplaşmalarına götürdü. Bilirsiniz; dolmalar, börekler yenir ve
akabinde şarkılar açılıp göbekler atılır. 2017 yılına geldiğimizde
ise böyle bir şarkıyı Ebru Gündeş bile söylemiyor artık, belki Ebru
Yaşar olabilir. Evet artık hepimiz biliyoruz, Derici hitlere aç bir
şarkıcı ama bu tip şarkılar (ki o hangi şarkıları kast ettiğimi gayet
iyi biliyor) onda (sesinde ve karakterinde) karşılığını bulmuyor.
Üzgünüm ki o ısrarla söylemeye devam edecek, ben de yazmaya.

OZAN ÜNLÜ: BEN
ÖLÜRSEM 4/5

Ozan Ünlü’nün sesini ilk olarak İskender Paydaş’ın 2014 yılında
çıkardığı “Zamansız Şarkılar II” albümünde duymuştum. O
albümün ikinci yarısında yeni seslere yer veren Paydaş, Ünlü’ye
Orhan Atasoy’un klasiklemiş “Gemiler”ini söyletmişti. 80’ler
synth-pop tarzındaki o versiyonun altından başarıyla kalkan
şarkıcı söz ve bestesi kendisine ait olan yeni teklisi “Ben Ölürsem”
ile 2015’teki ilk albümü “Puslu Mavi”nin izinden giderek poprock çocuğu olduğunu bir kez daha gösteriyor dinleyicilere. O
albümdeki favorim (ve aynı zamanda Ünlü’nün kariyerinin ilk
işlerinden) “Bu Yüzden” gibi oldukça karanlık ve depresif bir
yerden kalbinizi ele geçiriyor bu şarkı da. Bu yakışıklı ve yetenekli
genci gelecekte bol bol (ve inşallah biraz daha hafiflemiş ruh
hallerinde de) dinleyeceğiz diye düşünüyorum.

HAIM: WANT
YOU BACK 4.5/5

Dergiye başladığımdan beri haklarında yazmak istediğim ama
bir türlü fırsat olmayan isimlerden biri de Este, Danielle ve Alana
Haim kız kardeşlerden oluşan grup HAIM. 2013’teki ilk albümleri
“Days Are Gone” o kadar iyiydi ki Amerika ve Avrupa’daki birçok
müzik dergisinin yılın en iyileri listesine girmeyi başardılar. Grubun
son derece melodik bir pop müzik icra ettiği söylenebilir. İlham
aldıkları isimlerse Fleetwood Mac’ten TLC’ye kadar çeşitlilik
gösteriyor ve işin enteresan tarafı ilk albümlerini baştan sona
dinlediğinizde kafadan sallamadıklarını anlıyorsunuz. Hakikaten
aynı anda hem modern hem de 70, 80 ve 90’ları en doğru şekilde
hatırlatan, insana haz veren bir müzik bu. Temmuz ayında çıkacak
yeni albümlerinin habercisi “Want You Back” ise alkışlı nakaratıyla
falan bal gibi bal. Mutlaka dinleyin.

TLC: WAY BACK
(FEAT. SNOOP DOGG) 4/5

Evet ara sıra size The Weeknd, Zara Larsson gibi yeni isimler
hakkında yazıyorum ama fark etmişsinizdir ki kendi ergenlik
ve gençlik yıllarımdan (fazla hayal kurmayın, 90’lar ortasından
2000’ler ortasına kadar olan bir süreç bu) beri dinlediğim
şarkıcılar yeni bir şey yaptığında yazma konusunda iştahım
daha fazla kabarıyor. Geçen ayın taarruzunun ardından bu ay da
90’ların en harikulade kız grubu TLC bir kişi eksikle (maalesef Lisa
“Left Eye” Lopes 15 senedir bu dünyada değil) uzundur beklenen
(yine 15 yıl) geri dönüşünü gerçekleştirdi. Haziran sonunda
dinlemeyi beklediğimiz yeni ve sonuncu olacak albümlerinin ilk
şarkısı “Way Back” aynı kızların söz verdiği gibi alıştığımız 90’lar
r&b soundunda, sözleriyle de eski günleri yad eden bir nostaljik
güzelleme.

DİCLE OLCAY:
4/5 ZAMANINDA

İrem Derici ve Melis Kar’ın da yarıştığı 2011 “O Ses Türkiye” ne
bereketli sezonmuş. Şimdi de sırada; (araştırmalarıma göre)
yarışma sonrasında Murat Boz’un himayesi altına giren (aman
yanlış anlaşılmasın, vokalistliğini yapmaya başlayan) Dicle Olcay
var. Olcay’ın kendini fark ettiren ve kolay dinlenen bir sesi var.
Şarkıyı da dinler dinlemez aklıma hemen Murat Boz ve Berkay’ın
şarkıları geldi (hatta bu Murat Boz’a teklif edilmiş bir şarkı olabilir
rahatlıkla). Şarkının bestesinin Çağrı Telkıvıran’a ait olduğunu
öğrenince de çok uzak bir tahmin yapmadığımı görmüş oldum.
Telkıvıran, bu damardan pop şarkılarını başarıyla servis eden
bir müzisyen, Olcay’ın hayalindeki müzik bu mudur bilemiyorum
ama kendisini geniş kitlelere tanıştırabilecek doğru bir şarkı
“Zamanında”. Yolu açık olsun.

LADY GAGA: THE CURE

3.5/5

Süperstarların kariyerlerindeki zig zaglara karşı değilim. Gaga’nın
birdenbire son derece “normal” bir kıza dönüşerek elinde gitarıyla
country şarkıları söylemeye başlamasını da okuduğum her tür sert
eleştiriye karşın memnuniyetle karşılamış, duyduğum her şarkıdan
da keyif almaya çalışmıştım (kısmen de başarılı olmuştum). Gaga
muazzam bir şarkıcı ve gerçek bir bukalemun ve bu özellikleri onu
bir sonraki ölümsüz Madonna yapacak zaten ama kimi zaman
hızı ve dalgalanmaları biz zavallı ölümlü dinleyicilerin odağını
bozuyor. Ben daha “Joanne” döneminden bir “Diamond Heart”
ya da “Hey Girl” videosu beklerken kendisi ondan uzun zamandır
duyduğumuz en pop şarkı olan “The Cure”u çıkardı. Bu şarkı
tatlı bir şarkı ama radyoda duyduğumuz birçok şarkıya benziyor.
Eminim ona ciddi bir başarı da getirmeyecek.

HURTS: BEAUTIFUL
ONES 4/5

Müthiş yakışıklı ve stil sahibi İngiliz ikili Hurts’ün ilk albümü
“Happiness” ile kalplere fethetmesinin üstünden 7 yıl geçmiş.
2015 yılındaki “Surrender” albümünden sonra yayınladıkları ilk
şarkı olan “Beautiful Ones”ı ‘özgünlüğün bir kutlaması’ olarak
tarif eden grup, her daim kullandıkları synth-pop tarzlarını bu
kutlamaya uygun şekilde (yüksek tempo üstünde bol bol gitar
kullanarak) dans pistine adapte etmişler ve ortaya bütün yaz
bolca çalınabilecek bir marş çıkmış. LGBT ve drag kültüründe
hala devam eden şiddete dikkat çeken şahane videosuyla bizlerin
marşı olma olasılığı çok daha yüksek elbette. Bu şarkı tek başına
bir yayın mı yoksa gelecek bir albümün habercisi mi o konuda
grup herhangi bir bilgi vermiyor ama ne yapsalar başımızın
üstünde yeri var.

KENAN DOĞULU: İLK
ADIMI SEN AT 4,5/5

Sanıyorum şu aşamada Kenan Doğulu’nun kariyerinde yanlış
bir adım atması çok mümkün görünmüyor. Geçen yıl çıkan ve
şahane icra edilip söylenmiş pop-caz albümü “İhtimaller”in
ardından benim her sene korku ve endişe ile beklediğim yeni
Cornetto şarkısı için kolları sıvamış Doğulu ve Yalın’ın kariyerini
bayıltıp uyutan bu maceradan bile muhteşem bir pop hiti
yaratmayı başarmış. “İlk Adımı Sen At” hem markanın/ürünün
hem de şarkıcısının imajına cuk oturan yükseltici sözleri ve
Doğulu’nun Güneş Ergün ile birlikte yaptığı düzenlemesi ile bu
yazın şarkılarından biri olacak gibi görünüyor. Doğulu, kulvarındaki
kendinden genç bir sürü erkek popçudan çok daha modern bir
sound ve havayla söylüyor şarkısını ve bir kez daha hayranlığımı
kazanıyor. Darısı Tarkan’ın başına.

CEM BELEVİ: AÇ
KOLLARINI 2/5

Cem Belevi’nin etrafında kopan gürültüye anlam vermekte
zorlanıyorum açıkçası. Kendisi son birkaç senedir hem
oyunculuğu hem de şarkıcılığı ile gündemi meşgul ediyor ya da
etmeye çalışıyor ama maalesef benim ruhumda hafif bir rüzgar
bile estiremedi. Sanıyorum son iki şarkıdır aranjör Ozan Çolakoğlu
ile çalışıyor ve bir önceki şarkısı ile “Alışamıyorum” ile bir çıkış
yakaladı ama hem sözleri hem de bestesi ile dinleyiciye hakaret
niteliğindeki yeni şarkısı “Aç Kollarını” ile bu çıkışı sürdürmesi
mümkün görünmüyor. Çolakoğlu aslında basit şarkılara yaptığı
uçurucu dokunuşları ile bilinir (en son Demet Akalın’ın “Nazar”ına
yaptığı gibi) ama bu şarkıyı bir değil on Ozan Çolakoğlu gelse yine
kurtaramazmış. Çatılarda İsmail YK’yı hatırlatan danslarla dolu
videosu da ayrı felaket.

SENA ŞENER: ONA

4,5/5

Ocak ayında yayınlanan ilk teklisi “Bak Bana”nın ardından ne
yapacağını merakla beklediğim süper genç şarkıcı Sena Şener’in
ikinci teklisi “Ona”nın hem sözü hem bestesi hem de düzenlemesi
kendisine ait. Valla kendisi nasıl bir kabiliyet ve zeka ya da nasıl bir
özgüven henüz işin o kısmına kafa yormuyorum. İnternet üzerinde
yapılan Lorde, Selah Sue vs. benzetmelerini de kaale almıyorum.
Şu aşamada, sadece iki şarkısıyla değil Youtube üzerinde denk
gelebileceğiniz herhangi bir canlı performansıyla da, yalnızca
böyle bir yeteneğin destekçisi olmak gerektiğini düşünüyorum.
Hiç kulağı olmayan birisi bile “Ona”yı dinlediğinde ülkemizde böyle
bir yorumcunun ve vokal performansının olmadığını anlayacaktır.
Tebrikler tekrar Sena’ya. Acilen bu zevk sahibi insanın albümünü
dinlemek istiyorum.

K İTA P

ANDRE GIDE:
AYRI YOL

Nobel ödüllü Fransız yazar ve düşünür
André Gide, yaşamı boyunca toplumsal
ve bireysel ahlakın en önemli ölçütünün
bireyin içtenliği ve kendini tanıması
olduğunu vurgulamıştır. Ayrı Yol, André
Gide’in bu görüşünü en net biçimde dile
getirdiği romanlarından biri.
Geleneksel ahlak anlayışının karşısında
bireyin özgürlüğünü savunanlara açık
destek veren ve bu nedenle devrimci
olarak nitelendirilen yazar, bu yapıtında,
kendi evliliğinden yola çıkarak insan
ilişkilerindeki sorunlara çözüm getirme
çabalarını dile getiriyor.
Ayrı Yol, balayını geçirmek üzere karısıyla
birlikte Tunus’a giden arkeolog Michel’in
vereme yakalanmasıyla başlayan, onun
iyileşmesi ve daha sonra karısının
hastalanmasıyla devam eden bir
yüzleşme ve arayış serüveni.

HAZIRLAYAN: MURAT RENAY

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

Dünya edebiyatının en usta yazarlarından
birinin kaleminden çıkan bu romanda,
eşcinselliğini keşfeden ve toplumsal
düzenin dayattığı kavramlardan sıyrılıp
olabildiğince özgürleşmeye çalışan,
bunu yaparken de kendisiyle çatışan bir
erkeğin öyküsünü okuyacaksınız.
1946’da yazılan kitabın şu an piyasadaki
baskısı 2014 yılında yapıldı.

DR. ÜMİT
AKTAŞ:
DİYABET VE
ZAYIFLAMA
KÜRLERİ

91 günlük Anti-Diyabet Yaşam
Programı ile Tip 2 diyabetten
kurtul, insülin direncini yen
ve kilo ver! Çok satanlar
listesinden inmeyen İlaçsız
Yaşam, Bitkisel Kürlerle
İlaçsız Tedavi ve Mutluluk
Kürleri kitaplarının yazarı Dr.
Ümit Aktaş’tan diyabete ve
fazla kilolara elveda demek
isteyen herkese hediye...
Öncelikle size söylenen her
şeyi unutarak işe başlayın.
Hayat boyu ilaca mahkûm
olduğunuzu söylediler. Tip 2
diyabetin iyileşemeyeceğini
söylediler. Zayıflamak
istiyorsan mutlaka diyetisyene
git, dediler. Bunların hepsini
unutun. Sizi sağlıklı bir
yaşama davet ediyorum.
Anahtarı kaybettiğiniz
yerde aramanız gerektiğini
biliyorsunuz artık. Bu ne
demek? Beslenme hataları
yüzünden hasta oldunuz,
kilo aldınız ve sorunu
ancak beslenme modelinizi
değiştirerek çözebilirsiniz.
Diyabet ve Zayıflama Kürleri
ile anti-diyabet beslenme
modelinin detaylarını
öğreneceksiniz. Diyabet ve
kilo kontrolünde büyük önem
taşıyan hayati yapıtaşlarını,
neler yemeniz, nelerden
kaçınmanız gerektiğini
öğreneceksiniz.

BARBARA
MUJICA: FRIDA

Frida Kahlo kimdi? Dünyaca
ünlü bir ressamdı, bir
komünist, bir feminist, bir âşık
ve her şeyden öte, bir ablaydı.
Frida’da, ünlü ressamın
hayat hikâyesini küçük kız
kardeşi Cristina’nın gözünden
okuyacaksınız. Tablolarında
kendi gerçekliğini yaratan
Frida gibi, Cristina da ablasını
anlatırken kendi gerçekliğini
yaratır ve okurları sihirli bir
yolculuğa çıkartır.
Bárbara Mujica, romanın
merkezine Cristina ve Frida
Kahlo’yu alarak bizlere
kıskançlıkla, ihanetle ve
kardeşler arası rekabetle dolu
bir aşk hikâyesi sunarken;
tutkulu, hayatı boyunca
acılar çekmiş ve olağanüstü
yetenekli bir kadının zihnine
ayna tutuyor.
“Kurmaca biyografi türünün
en iyi örneklerinden: Dolu
dolu, coşkulu ve başkarakterin
psikolojisini yansıtması
açısından zekice yazılmış bir
roman

JOE NAVARRO: BEDEN DİLİ

İnsanları ‘okuma’nın en hızlı yöntemi bu kitapta...
Karşınızdakinin bedenine bakarak aklından geçenleri okumanız
mümkün. Duygu ve düşünceleri çözümlemek, insanları doğru
tanımak, tuzağa düşmemek, yalanı ortaya çıkarmak itin beden
dilini bilmeniz yeterli. Ayrıca beden dilinizi kullanarak patronunuz,
aileniz, arkadaşlarınız ve diğer insanların sizinle ilgili düşüncelerini
de değiştirebilirsiniz.
Gerçek hisler yüzde gizlidir. Başparmaklar, ayaklar ve
gözbebekleri ruh halimizi ortaya koyar. Kendimize duyduğumuz
güveni konuşmalarımızdan önce bedenimiz yansıtır. Etkili bir el
sıkışma birçok kapıyı açar. Karşımızdakini ikna etmenin en etkili
yöntemi beden dilini kullanmaktır.
İnsanlara güven vermek göründüğü kadar zor değildir.
Otoriteyi hem kurmak hem de yıkmak beden dili ile mümkündür
Eski FBI ajanı Navarro’nun profesyonel deneyimleri ile Princeton
Üniversitesinde psikoloji eğitimi alan Marvin Karlins’in bilimsel
çalışmalarını birleştiren bu kitap, beden dilini öğrenip kullanarak
dünyanızı nasıl kontrol altında tutacağınızı anlatıyor.

SİN E M A

LOEV

New York’ta yaşayan işkolik bir
bankacı olan Jay ile Mumbai’li
müzisyen Sahil, Hindistan’da ufak
bir tatile çıkarlar. Sıkı dost olan bu
ikili gün geçtikçe cinsellik ve sevgi
gibi hisler arasında sıkışıp kalırlar.
Filmin eşcinsel ilişkilerin yasaklandığı ülkelerden biri olan Hindistan’da geçiyor olması önemli. Film,
sadece gey birlikteliğini değil,
bundan yola çıkarak genel anlamda
insan hislerini incelemesi açısından da ayrı bir yerde duruyor.
Ülkelerin ve toplumların bu hisler
üzerindeki baskısını ele alan film,
ezber bozan bir dil kullanıyor.
Loev filmini Netflix üzerinden
Türkçe altyazılı olarak izleyebilirsiniz.

HAZIRLAYAN: MURAT RENAY
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BAYWATCH
DEHA - GIFTED

Gösterim tarihi: 26 Mayıs
Hayatı başarısızlıklarla dolu olan Frank Adler
karakterini canlandıracak olan Chris Evans,
Florida kırsalında yeğeni Mary’yi büyütürken,
Mary’nin okula başlamasıyla birlikte hemen
yetenekli olarak yaftalanması sebebiyle Mary’nin
annesi Evelyn ile kızı büyütme konusunda bir
savaşa girer. Film, mücadelenin yasal sürecine
odaklanıyor.
Yönetmenliğini Marc Webb’in üstlendiği yapım
aile için dramaya ağırlık veriyor.

Gösterim tarihi: 2 Haziran
Mitch Buchannon kendini işine
adamış, cesur ve sorumluluk sahibi
bir cankurtarandır. Sorumlu olduğu
koyu korumak onun için her şeyden
önce gelmektedir. Onunla birlikte
çalışan ekibiyle hiçbir sorunu yoktur
ve ekip görevlerini mükemmel bir
şekilde yerine getirmektedir. Ancak
günün birinde aralarına yeni bir ekip
üyesi daha katılır. Bu küstah yeni
cankurtaran Mitch’in sinirlerini bir
hayli zorlayacaktır. Ancak koyu tehdit
eden bir suç planı su yüzüne çıkınca
ikili aralarındaki çekişmeyi bir kenara
bırakıp birlikte olmak zorundadır...
90’ların meşhur dizisi Sahil Güvenlik
(Baywatch) beyazperdeye uyarlanan
filmin başrollerini Dwayne Johnson
ve Zac Efron üstlenirken, Priyanka
Chopra, Alexandra Daddario, Jon
Bass, Kelly Rohrbach ve Ilfenesh
Hadera da kadroda yer alıyor.

WONDER
WOMAN

Gösterim tarihi: 2 Haziran
Amazon prensesi Diana Price,
nam-ı diğer Wonder Woman
dünyayı keşfetmek için tropik
topraklarını geride bırakıp demir ve
camın hüküm sürdüğü dünyamıza
dalar. Birçok inanüstü yetenek ve
kıvrak bir zekayla donatılmış olan
güzel kahraman Cennet Adası’nın
medeniyete açılan kapısı olacaktır.
Wonder Woman’ın yönetmen
koltuğunda Patty Jenkins oturuyor.
Filmin senaryosunu Allan Heinberg
ve Geoff Johns kaleme alırken filmin
süper kahraman kadınını Batman
vs Superman: Adaletin Şafağı
filminde olduğu gibi yine Gal Gadot
canlandırıyor. Filmin kadrosunda
Connie Nielsen, Chris Pine, Robin
Wright ve David Thewlis gibi başarılı
isimler bulunuyor.

M ODA

Gecikmeli de olsa bahar
aylarını sokaklara,
parklara dökülerek ve
hafta sonu kaçamaklarıyla
değerlendirmeye başladık.
Şehirde durum böyleyken,
güneyde ise yaz boyunca akın
edeceğimiz beachler sezonu
açmaya başladılar. 2017 yaz
serüveninde flamingoların,
unicornların yanı sıra kızgın
kumlarda ve serin sularda
bizlere eşlik edecek olan
mayoları sizler için derledik.

MAYO
2017 YAZININ

SORUNSALI

BLUEMINT 310,00 TL

HAZIRLAYAN: ERDEM ORAYLI

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

Mc2 SAINT BARTH 470,00 TL

BERSHKA 59,95 TL

BOARDIES 123,00 TL

BLUEMINT 360,00 TL

H&M 29,99 TL

ZARA 89,95 TL

NIKBEN 395,00 TL

ETRO 980,00 TL

DSQUARED 2 1.665,00 TL

POP

ÜNLÜLERİN SOSYAL MEDYA

GAFLARI

Ünlülerimiz eskiden katıldıkları televizyon programlarında ya da Televoleler’deki röportajlarında
gaf yaparlardı. Tarkan’ın canlı yayında “çişim geldi” demesi ya da Beyaz’ın (nedendir bilinmez)
Gangnam Style’ı “Gangbang Style” olarak hatırlaması gaf tarihinin engin sayfalarına adeta ilmek
ilmek işlenmiştir. Günümüzde de gaflar tam gaz devam ediyor ancak mecralar değişti. Bazen herkesi
güldüren bazen de bizi güldürmeyip kendilerini süründüren en popüler gafları bu ay sizler için tekrar
gündeme getiriyoruz!

DEMET AKALIN
GAF KRALİÇESİ

Sosyal medyanın en çok takip edilen isimlerinden biri olan Demet Akalın gaf yapmayı pek sever.
Sonra da sanki o gafı asla yapmamışçasına derin bir sessizliğe bürünür. Geçmişte bir konserinde
şarkılarına eşlik etmeyen kalabalığa “abi dağdan mı geldiniz, Diyarbakır’dan mı geldiniz moron moron
bakıyorsunuz” diye hitap eden Akalın, sonrasında bu konuyla ilgili asla konuşmamıştır mesela. Sosyal
medyada da sıkça gaf yapan ünlü şarkıcı en büyük gafıyla tüm LGBTİ dünyasının tepkisini çekmişti.
Nihat Doğan’ın Barbaros Şansal ile ilgili attığı homofobik tweetlere “gerçekten tespitlerin bazen
tavan” yazarak cevap veren Akalın, Twitter’da büyük bir tepki alınca yazdığı tweeti silmiş ve bu olay
sanki hiç olmamış gibi davranmıştı. Sonrasında tüm LGBTİ oluşumları kendisini kınadı ve birçok gey
kulüpte şarkılarının çalması yasaklandı. Özgecan cinayeti sonrası Taksim’deki protestolara katılan bir
isim olarak nasıl oldu da Nihat Doğan’la aynı çukura düştü hala bilmiyoruz, açıkçası pek bilmek de
istemiyoruz.
Akalın’ın tüm gafları böyle üzücü şekilde sonuçlanmıyor tabii ki. Dil bilgisindeki sert sessizlerin
yumuşaması konusu anlatılırken kendisi büyük ihtimalle dönemin popüler eğlencesi gündüz çay
partilerinde arz-ı endam ettiğinden olsa gerek, hanımefendinin “peçetetak” kodlamasından tamamen
bihaber olduğunu söyleyebiliriz. Hande Yener’e atfettiği “uyuşdurucu müpdelası” suçlamasındaki
dil bilgisi yanlışlıklarını bir kenara bırakırsak özel günleri hiçbir zaman atlamayan ve gerçekten bir
çok kez herkese duyarlılık dersi veren biri olarak Gaziler Günü’nde yaşadığı ufak çaplı çuvallamayı
es geçmeyelim. Şehit ve gazi kavramları ile ilgili minik bir kafa karışıklığı yaşayan Akalın, Gaziler
Günü’nde “tüm gazilerimiz nur içinde yatsın” tweetini atmış ve o gün Twitter’da Gaziler Günü’nden
çok daha fazla konuşulmayı başarmıştı. Bakın şimdi çok enteresan fakat kendisi sanki bu olay da hiç
yaşanmamış gibi yapmıştır. Yeni popçular buradan size sesleniyoruz ablanızdan ders alın!
Nam-ı diğer Demo’nun gaf olarak adlandırılan (bize göre hiç değil!) son çıkışı ise gerçekten klasikleşti
ve günlük yaşamımızda kullandığımız bir kalıp haline geldi. Instagram’da paylaştığı bir fotoğrafına
gelen “abla Hira’ya kardeş mi geliyor” sorusuna “regliyim Ziya çok mu merak ettin” şeklinde cevap
veren Akalın, bu samimiyeti ve feminist duruşuyla kalbimizin ona yeniden ısınmasını sağlarken, kadın
haklarıyla ilgili yapılan protestolara da yepyeni bir slogan kazandırmış oldu.

HAZIRLAYAN: ZİAN ZİANGİL
zian.ziangil@gzone.com.tr
twitter.com/ziangil

HATİCE

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ
Hatice’yi hepimiz çok seviyoruz. Aslında kendisi hepimizin “guilty pleasure”larından biri. Youtube’taki
“Hatice Çıldırdı” videosunu ezbere bilmeyen kesinlikle bizden değlidir. Değişim yaşayan, estetikle
güzelleşen, çeşitli zorluklar ve acılar yaşadıktan sonra hayata tutunarak yoluna devam eden güçlü
kadınları içten içe pek severiz. Hatice de eşini kaybetmiş, yeni eşi tarafından timsahlara ısırtılmış
ve gecenin üçünde Atv Balmumcu’nun önünde terkedilmiş birisidir. Fidayda diye türküler söyleyen
kırmızı tokalı, büyük burunlu birinden zaman içinde son derece seksi bir kadına dönüşmüştür. İçindeki
çocuğu ve saflığı asla kaybetmeyen ünlü şarkıcının güldüren ve efsane olan gafı da yine özel gün
kutlamasından kaynaklanıyor. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü’nü kutlamak isteyen
Hatice, Google’a “Çanakkale ilgili fotolar” yazmış ve aldığı ekran görüntüsünü kırpmadan olduğu gibi
Twitter’dan paylaşmıştı. Üzerinden seneler geçmesine rağmen hala her 18 Mart’ta şehitlerimiz ile
birlikte hatırlanan bu gaf, artık Hatice’yi kızdırıyor bilginiz olsun. Önümüzdeki yıl ilişmeyin yani kadına!

YONCA EVCİMİK
‘‘PİNKCİĞİM’’

Çok sevdiğimiz Yoncimik’imiz Türkiye’de sosyal medyayı ilk çıktığı andan beri çok iyi tahlil eden ve
kullanan ünlülerden birisidir. 2009 yılında herkes hala Facebook’ta ilkokul arkadaşını ararken kendisi
Twitter’ı yemiş yutmuş ve “Tweetine Bandım” adlı şarkısıyla alaya bile almıştır. Bu anlamda son
zamanlarda daha çok Instagram’da aktif olan bir kullanıcı olsa da Twitter’a damga vurmuş tweetlerini
göz ardı edemeyiz. Özellikle bir tweeti var ki hala bıkmadan usanmadan rtliyoruz. Dünyaca ünlü şarkıcı
Pink’in babasının vefat ettiğini öğrenen Evcimik o kadar üzülmüş ki dertten kederken kendisini bandıra
bandıra yemiş ve en sonunda Pink’e bir mention atayım da teselli olsun kızcağız diye düşünmüştür.
Bunun sonucunda aynen şöyle yazarak Pink’in tüm yasını bir gecede unutmasını sağlamıştır: “Pink
başın sağolsun... Allah’tan sabır diliyorum Pink’çiğim... Sorry for you this is life. Yani ölümden başkası
yalan”.

İBRAHİM TATLISES
EROTİK MERAKLAR

İmparator İbrahim Tatlıses tahtından indiğinden beri oldukça yalnız. Son eşi Ayşegül Yıldız’dan da
ayrılması, doğal olarak erotik bazı içeriklere yönelmesine sebep oldu diye tahmin ediyoruz. Sorun şu
ki kendisi usta bir internet kullanıcısı değil. Internette gezerken gizli kalması gereken şeylerin hangi
şartlarda gizli kalacağını kestiremiyor olsa gerek, birkaç yıl önce Twitter’daki beğenileri olay olmuştu.
Buradaki hesabını fazla aktif olarak kullanmayan İbo’nun, kullandığı o kısa süreler içerisinde de oldukça
kışkırtıcı bir takım gey porno fotoğrafları beğendiği ortaya çıkmıştı. Olabilir tabii ki neden olmasın, insan
geç yaşlarında da yönelimini keşfedebilir diyerek bu konunun üzerinde fazla durmamıştık ki geçtiğimiz
aylarda yine Twitter hesabıyla gündeme geldi Tatlıses. Bu sefer de Google ile Twitter’ı karıştırmış, “sex
videoları” yazarak iki kez tweet atmıştı. Twitter’da günün konusu haline gelen imparator, çok geçmeden
hacklendiğini açıklamıştı. Twitter hesabını hackleyen kişilerin ne tarz bi manyaklık seviyesi varsa artık,
özel mesajlarını yayınlamak gibi aktivitelerde bulunmak yerine “sex videoları” diye tweet atmayı tercih
etmiş, koskoca İbrahim Tatlıses’ın adını deyim yerindeyse “manuel İbo”ya çıkarmak istemişlerdi.

IVANA SERT
KLAVYE KARIŞIKLIĞI

Bu kadıncağızın tek derdi güzellik, şıklık, bir butun olan tarz, renglar ve dezenlar. Bu nedenle taa 2011
yılından beri canla başla çalışan güzel Ivana, 2012’ye girerken Twitter’dan bir kutlama tweeti atmak
istemiş fakat hepimizi “şoktadayım” tepkisiyle baş başa bırakmıştır. “2012’de herkes sik olacak, bizden
ayrilmayin” şeklinde attığı tweeti ile İngilizce klavyenin azizliğine uğrayan Ivana Sert, aslında bir yandan
da hepimizi derin düşüncelere gark etmiştir. Zira yıl oldu 2017, hala hiç kimseden bir şık olmadı...

ÇAĞATAY AKMAN
HAPŞIRMA

Bu çocuk aslında ünlü falan değil. Bir tane arak altyapıyla manasız sözleri birleştirip hasbelkader alt
kültür tarafından dinlenen ve bol bol Kerimcan pompalamasıyla (zaten kendisi de balıkla soğan yenir
diyerek cayır cayır alt kültür ve soğan koktuğunu kanıtlamıştır) kayda değer bir Youtube izlenmesi
kazanan, görüntü kirliliği bir tip yalnızca. Bu şahsiyetin sosyal medya hesaplarını hangi aklı evvel
yönetiyor veya yönlendiriyorsa son zamanlarda Twitter’da akıl almaz tweetler atmaya başlamıştı.
“Ağzı kapalı hapşıran .bnedir” tweetiyle yalnızca sosyal medyanın değil, ana akım medyadaki son
derece etkili yazarların da tepkisini çeken bay kazma diş, tahmin edilebilir bir şekilde geri adım atarak
“hacklendim” açıklaması yapmıştı. Ağzının içindeki sarkıt ve dikitleri saklamak için neredeyse bir
vantrolog gibi şarkı söyleyecek olan biri için son derece ironik olan bu tweet, kariyerini başlamadan
yerin dibine sokmasına yetti bile. Eee, öyle tweete böyle body shaming!

ALEYNA TİLKİ
NAZIM HİKMET

Aleyna Tilki son derece yanlış bir zamanda yaşıyor. 90’lar veya 2000’ler Türkiye’sinde olsaydı günde 3
farklı canlı yayın gezer, tüm magazin programlarında ona özel bölümler ayrılır ve kasetleri milyonlar
satardı. Yine de uzun süredir 30’lu-40’lı yaşlarındaki kartlamışları bize popstar diye kakalayan tekel
yapımcılara inat, gencecik bir popstar adayı olduğu için kendisini seviyoruz. Fakat lütfen etrafındaki
insanlar sosyal medya kullanımıyla ilgili bazı önlemler alsınlar. Özellikle Twitter. Fizik sınavının cevap
kağıdını paylaştığı için sınavı iptal edilerek disiplin cezası almasından bu yana hiç akıllanmayan Aleyna,
geçtiğimiz günlerde attığı popülerlik konulu tweetlerle sosyal medyada son derece madara oldu.
“Popüler olan şeyler kalitesiz olacak diye bir şey yok. Nazım Hikmet de popüler mesela. Kalitesine söz
edebilir miyiz?” tweetiyle tüm kulaklarda cevapsız çınlamalara sebep olan zeka küpü popstar adayına
bir Twitter kullanıcısı şahane bir cevap vermiş: “Karl Marx - Das Kapital, Nazım Hikmet - Bütün Şiirlerim,
Aleyna Tilki - Cevapsız Çınlama. Hangi birini diğerinden ayırabiliriz?”

SÖYLEŞİ

MÜGE
ZÜMRÜTBEL
“Sevgili” şarkısıyla tanıdığımız, güçlü sesiyle kulaklarımıza ziyafet çeken Müge Zümrütbel,
son şarkısı “Sus” ile yeniden bizlerle.

Özgürce kendini ifade eden ve
klişe çarkına kendini kaptırmayan her iş
heyecanlandırıyor!
RÖPORTAJ: MERT BELL

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

İlk albümünüz “Sevgili”den
önce söylediğiniz film
şarkıları ile sizi hatırlıyoruz
ama hikayenin daha öncesi
de var. Bize biraz bahseder
misiniz?
1997’den bu yana tüm mesaim
müzik üzerine oldu. Şaka
maka yirmi yıl olmuş. Güzel
Sanatlar Lisesi’ni kazanmamla
başladı yolculuk. Bir sene
sonra İstanbul Ünv. Dev.
Konservatuvarı Yarı Zamanlı
Şan Bölümünü de kazandım.
Takip eden ilk dört yıl aynı
anda iki okul oldukça yoğun
bir eğitime girdim. Ardından
üniversitede Mimar Sinan Üniv.
Dev. Konservatuvarı Opera
Bölümü’ne girdim. Gerçekten
çok yoğun bir eğitimden
geçtim bu yıllarda, fazla sıkıydı.
Opera eğitimim bittikten sonra
sokağa ilk defa oynamaya
çıkmış çocuk gibiydim.Farklı
tarzlara merak sardım. Her tür
müziği dinledim,söyledim. Para
kazanmak lazım artık dediğim
noktada da vokalistlik yıllarım
başladı. Zerrin Özer, Nilüfer,
Sertab Erener gibi “en iyi
sesler” klasmanından sektöre
dahil olmak şanstı tabii. Öte
yandan müzikallerde oynayıp,
reklam, dizi ve film müzikleri
seslendiriyordum. Arada bir
üniversite daha bitirdim (Sahne
ve Gösteri Sanatları Yönetimi)
Yirmi yıl geçiverdi.

Çok önemli yorumcuların
vokalisti olmak şarkıcılığınızı
nasıl etkiledi?
Teknik olarak etkilemedi.
O klasmanda şarkıcılara
“yetiştirilmek üzere”
alınmazsınız. Zaten belli
bir seviyede olmanız
gerekir ki şarkıcıyı sahnede
destekleyebilesiniz ve hatta
olası kötü senaryolarda onu
taşıyabilesiniz. Başka şeyler
öğrenirsiniz ama… Sahnedeki
hareketleri, konuşmaları,
seyirciyle etkileşimlerinden,
repertuvar tercihlerinden
mutlaka birşeyler kaparsınız.
En önemlisiyse, en iyi şarkıcılar
en iyi müzisyenlerle çalışır.
En iyi müzisyenlerle aynı
orkestrada olmak ayrıcalıktır
ve esas tecrübe onlardan
edinilir.
Albüm yapmaya nasıl karar
verdiniz?
Bunca yıldır profesyonel
olarak şarkı söyleyen sesin
artık kendi şarkılarını söyleyip,
kendi kitlesini oluşturmaya
başlaması gerekiyordu.
İlk albümünüz “Sevgili”
sizin amatör bir yorumcu
olmadığınızı fazlasıyla
gösteriyordu. Albümün
yaratılışına, şarkıların ortaya
çıkışına ne kadar dahil
oldunuz?

Her anında vardım. Bestelerin
ilk melodilerinin ortaya
çıkışından, sözlerin yazılışına,
aranjmana ilk notanın
basılmasından, mixlere
verilen revizyonlara kadar
her saniyesinde vardım. Bir
tane de kendi bestem var
albümde. Biraz ayrıntıcılık ve
kontrol manyaklığı var bende.
“Benim işimi benden fazla
kim önemser ki” psikolojisi
sanıyorum. Sırf burnumu
rahatça sokabilmek için iki yıl
da ses mühendisliği okudum,
gönül rahatlığıyla doyasıya
herşeye karışabiliyorum.
“Sevgili”nin görevini
yerine getirdiğine inanıyor
musunuz? “Sus” nasıl size
ulaştı ve neden yeni şarkınız
olarak seçtiniz?
Herşeyden önce; sektöre
tekli değil albümle girmek ve
yeni çıkan şarkıcı formüllerini
uygulamadan, tamamen
nitelikli müzik yapma
düsturuyla çıkarılmış bir albüm
olarak Sevgili kendine düşeni
yaptı. Her zaman arkasında
duracağım bir parmak izi
oldu. İki sene sonra bugün
“Şarkılarınız eskimiyor iki
senedir bıkmadan dinliyorum”
diye mesajlar almak beni
sevindiriyor, doğru yolda
olduğumu gösteriyor. Yavaş,
derinden ama kalıcı. Sus’a

gelince; sevgili dostum Zeki
Güner’in evinde yeni bestelerini
dinlerken rastlaştık Sus’la. İlk
duyuşta aşk. Şarkının dilinin
samimiyeti, naifliği ve vokal
gücü fena halde tavladı beni.
Sanki en yakın arkadaşınız
daha az evvel başından geçeni
anlatıyormuş gibi bir duygu
bıraktı bende.
İkinci bir albüm olacak mı?
Yoksa “Sus” başlı başına bir
proje mi?
Tabii ki olacak. Bu şekilde
birkaç single çıkarıp ardından
albüme gitmeyi düşünüyoruz
şimdilik ama zaman ne
gösterir bilemiyorum.
Yaptığınız planlar sektör
dinamikleri içinde ışık
hızıyla değişebiliyor. Yeni
çıkan isimlere karşı yayıncı
kuruluşların çok büyük bir
defansı söz konusu. Bu
defansı geçebilmek için
ısrarla müziğinizle meselenin
üzerine gitmeniz gerekiyor.
İnsanlar bana sürekli kolay
yolu öğütlüyorlar “Ya yap
hızlı piyasa bir şarkı ne
uğraşıyorsun” diyorlar ama
inanın biliyorum ki o defansın
arkasında iyi müzik ve iyi sese
aç bir dinleyici kitlesi var ve
ben onlara ulaşacağım. Ne
kadar zor olduğunun önemi
yok.

Şarkı söyleme şekliniz
ve sesiniz ile eskilerden
Emel Sayın’a ve daha
yenilerden Yonca Lodi’ye
benzetiliyorsunuz. Siz bu
konuda ne düşünüyorsunuz?
Çok normal karşılıyorum.
Sektöre yeni giren sesler,
yüzler mutlaka kendinden
öncekilere benzetilir. Bu bir
refleks. Sertab Erener ve
Yonca Lodi’yi en çok okudum.
Kulaklar şunu ayırt etmiş
bilmeden: Bu üç isim de opera
kökenli, yani aynı tornadan
çıkma. Okullarımız hatta
hocalarımız aynı. Yani normal
kere normal benzetilmemiz.
Türkçe popun gidişatı
size nasıl görünüyor? Sizi
heyecanlandıran isimler var
mı?
Türkçe pop, yayıncı
kuruluşların “Reklam veren
hızlı, enerjik şarkıdan sonra
ya da önce girmek istiyor”
dayatmaları yüzünden
açıkhava diskosuna döndü.
Sözler acı ayrılık anlatıyor
ama biz hep kopuyoruz,
saçma sapan bir durum.
Slow şarkı kalmadı.İntrolar
kısala kısala ha gayret bitti.
Şarkılar küt diye giriyor.
Bu durum eser sahiplerini
tekdüzeleştirdi. Şarkı arayan
kişiler besteciye gidip tutmuş
bir şarkıyı söyleyip “Şunun

gibi” demeye başladı. Şarkılar,
aranjmanlar, klipler herşey
birbirine benziyor. Bence
son derece acıklı haldeyiz
ve fakat evrilişi hız kazanan
dijital dünya bu gidişe dur
diyecek. Önümüzdeki yıllarda
büyük bağımsızlık geliyor,
hep beraber göreceğiz.
Beni özgürce kendini
ifade eden ve bu yukarda
sözünü ettiğim klişe çarkına
kendini kaptırmayan her iş
heyecanlandırıyor. Son örneği
Kalben oldu misal.
Sanatçı olarak Türkiye’de
kendinizi özgür hissediyor
musunuz? Size engel olan
etkenler varsa nelerdir?
Konumunuza bağlı. Ben aşk
şarkıları söyleyen ve “sektörün
neyi ve kimi yücelttiği benim
umurumda değil” diyen bir
şarkıcı olarak kendimi gayet
özgür hissediyorum. Gerçekten
zorlanıyorum ilerlemede ama
yukarda sözünü ettiğim o
yirmi yıla layık, kendine ve
işine saygısını yitirmemiş,
arkaya bakınca “çok güzel
işler yaptım” diyebilen bir
pozisyondayım. “Şöhret olmak
istiyorum ve bunun için ne
gerekiyorsa yaparım” dediğiniz
noktada özgürlükten değil
anca tavizden bahsedebiliriz,
ben orada değilim.

KÜLT ÜR

BU DÜNYADAN

NAİF BİR

GEÇTİ

SAİT FAİK

“Orhan Veli’yle arkadaşları şiirin biçimini yenileştirirken, aynı yıllarda, Sait Faik de, sessiz sedasız, hikâyenin biçimini yenileştirmiştir.”
“Sait Faik, son döneminde dilediğini yazma özgürlüğünü gönlünce kullanmaya başlayınca, o zamana kadar açıkça anlatamadığı cinsel
yönelimini, kimseyi umursamadan, hiçbir şeye aldırmadan, edebiyatımızda o güne kadar görülmemiş bir gözüpeklikle yazmaya başlar;
artık bir tek eşcinselliği yazmak önemlidir onun için.”

Bu yürek, bizim yüreğimiz bir tahtası eksiklerin
yüreğidir.

HAZIRLAYAN: KAAN ARER

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

S

ait Faik, 18
Kasım 1906
tarihinde,
Adapazarı’nda
dünyaya geldi.
Babası kereste
ve ceviz kütüğü ticareti ile
uğraşan Mehmet Faik, annesi
ise kentin ileri gelenlerinden
Hacı Rıza Efendi’nin kızı
Makbule Hanım’dır. Kurtuluş
Savaşı yıllarında bir sene
boyunca Adapazarı belediye
başkanlığını yürüten babasına,
hizmetlerine karşılık İstiklal
Madalyası verildi. Sait Faik
doğduğunda, kendisine
Mehmet Sait ismi verildi ancak
yazar, ismine babasının adını
ekleyip Mehmet’i atarak Sait
Faik adını kullanmaya başladı.
Soyadı Kanunu çıktığında,
kendi isteği ile Abasıyanık
soyadını aldı.
Yazar, ilköğrenimini Rehber-i
Terakki isimli özel okulda
tamamladı. Bu okul yabancı
dilde eğitim verdiği için,
şehirde Gâvur Mektebi
olarak anılıyordu. Sait Faik
daha sonra, çocukluğunda
“haşarı bir burjuva çocuğu”
olduğundan bahsetmiştir.
Abasıyanık’ın ilköğrenimi
sırasında anne ve babası
geçimsizlik sebebiyle ayrıldılar.
Üç buçuk yıl süren ayrılık
döneminde Sait Faik, babası ile
birlikte kaldı. Rehber-i Terakki’yi
bitirdikten sonra Adapazarı
İdadisi’ne devam etti. 1920’de
Yunan işgali sebebiyle
eğitimine ara verdi.

HINZIR LİSE ÖĞRENCİSİ
Aile 1924 yılında, oğullarının
lise eğitimi için İstanbul’a
taşınarak İstanbul Erkek
Lisesi’ne kaydettirdiler.
Onuncu sınıfa kadar bu okula
devam eden Abasıyanık,
Arapça öğretmenleri Seyit
Salih Efendi’nin sandalyesine
iğne koyduğu için kırk bir
arkadaşıyla beraber okuldan
atıldı ve öğrenimini Bursa
Erkek Lisesi’nde tamamladı.
İlk öyküsü olan İpekli Mendil’i
bu okulda, edebiyat dersi
ödevi olarak yazdı, Uçurtmalar
ve Zemberek hikâyelerini de
gene Bursa’da kaleme aldı.
Hakkı Süha Gezgin, Bursa
Lisesi’ndeki Sait Faik’i “sınıfta
sakin ve dalgın, bahçede
yalnız” olarak anlatır. Lise
eğitimi boyunca kendi kişiliği
ile toplumun beklediği kişisel
çatışmalar yazar üzerinde
atalet oluşturduğundan parlak
bir eğitim hayatı olmadı.

BİLİNÇLİ BİR ÜNİVERSİTE
ÖĞRENCİSİ
1928 yılında liseyi bitirip
İstanbul’a döndü. İstanbul’da
da yazı çalışmalarına devam
etti. Yazdığı hikâyeleri ve
şiirleri çeşitli dergilere ve
gazetelere gönderiyordu.
Aynı yılın sonunda girdiği
İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi’ne iki sene devam
ettikten sonra zorunlu ders
olan Uygurca’yı öğrenmek
istemediği için ayrıldı. 9 Aralık
1929’da Uçurtmalar isimli
hikâyesi Milliyet Gazetesi’nde
yayımlandı. Sait Faik, İstanbul

Üniversitesi’nde okuduğu
dönemde sık sık Beyoğlu’nda
dolaşıyor, evinin ve okulunun
yakınındaki Şehzadebaşı
kıraathanelerine gidiyordu.
Sanat ve edebiyat çevreleriyle
o günlerde tanışmaya başladı.
Eserlerinin basılmaya başladığı
o günlerden hayatının son
anına kadar Hüsamettin
Bozok’un ifadesi ile “genç
hikâyeci” damgasını, “acı bir
gülümseme” ile taşıdı.
1931 yılında babasının isteği
üzerine iktisat okumak üzere
İsviçre’nin Lozan şehrine
gitti. 15 gün kaldığı şehrin
sıkıcılığından bunalarak
Fransa’nın Grenoble şehrine
geçti. Bu şehirde Fransızca
öğrenmek amacıyla
Champollion Lisesi’ne devam
etti. Ardından, üç dönem
boyunca Grenoble Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi’nde okudu.
Yazar, Alpler’in eteklerinde
kurulmuş, çeşitli endüstri ve
bilim kurumlarıyla tanınan
Grenoble’de üç seneden fazla
yaşadı.

ÇALIŞMA VE YAZIN
HAYATI
Yazar, 1934 yılında
ailesinin isteği üzerine
İstanbul’a döndükten sonra,
Halıcıoğlu’ndaki Ermeni
Yetim Mektebi’nde Türkçe
öğretmenliği yapmaya
başladı. Okula sürekli geç
kalan Sait Faik’in ay sonunda
gecikmeleri hesaplanıp
maaşından düşüldü. Bu
yüzden okulda çalıştığı ilk ay

Hani bazı çocuklar ısrarla
bir fena hareketi yapmadıklarını iddia
ederler. Hakikaten de yapmamışlardır.
Ama yapmış gibi bir halleri de vardır.
Yapmamış insanların tabiiliğini
bir türlü alamazlar. İşte ben o
çocuklardan biri gibiydim.

eline 13 lira geçti. Bu durum
acayip derecede canını
sıkmıştı. Öğrenciler üzerinde
hakimiyet kuramaması okul
idaresi ile tartışmasına yol
açıyordu. Hem yaşadığı disiplin
problemleri, hem de babası
Mehmet Faik’in kendisine bir
tahıl alım satım toptancılığı
dükkânı açması sebebiyle
öğretmenlikten ayrıldı. İleriki
günlerde bu durumu “anladım
ki öğretmenlik benim harcım
değildi” diyerek açıkladı.
Sait Faik, işlerle uğraşmadığı
için altı ay sonra dükkânı
babasına boş olarak teslim
etti. O günlerde yazmaya
ağırlık verdi. Bunun dışında
André Gide’den çeviriler
yapıyordu. Fransa anılarından
oluşan öyküleri Varlık
Dergisi’nde yayınlandıktan
sonra, 1936 yılında babasının
maddi desteği ile ilk hikâye
kitabı Semaver’i Remzi
Kitabevi’nden çıkardı. İlk
kitabının yayınlanmasından
büyük bir sevinç duyan Sait
Faik, bu sevincini yıllar sonra
Hallaç isimli öyküsünde
anlattı. Semaver’in çıkışından
sonra yazmaya devam
etti, fakat bir mektubunda
kendisinin söylediği
gibi aylaklığı sebebiyle
yazdıklarını orada burada
unutuyordu. Yazdıklarının
fazla ilgi görmemesi sebebiyle
küskünlük ve kırgınlık
duyuyordu.

NEDEN ASKERE GİTMEDİ?
İlk kitabının yayımlanmasından
sonra askere çağrıldı. Aktif
biriş hayatı da olmadığı
için askere gitmemesi için
hiçbir sebep yoktu. Fakat
askerlik onun kişiliği için
fazlaca maskülen bir ortam
oluşturuyordu. Askere gitme
fikri bile sinirlerini bozduğu
için babasının da yardımıyla
asabiye kliniğinden aldığı rapor
sayesinde askerlikten muaf
tutuldu. Bu raporun varlığını
onaylayan Yaşar Nabi konuyla
ilgili “Askerlik yapmamıştı.
Ruh hastası olduğuna dair
asabiyecilerin verdikleri bir
rapor askerlikten ihracını temin
etmiş. Bir tıbbi gerekçeye mi
dayanıyor yoksa hatır için
mi verilmiş? bilmiyorum”
açıklamasını yaptı.
Bu konu üzerine konuşmaktan
hoşlanmayan Sait Faik konu
gündeme geldiğinde en
dostane sohbette bile kavga
edereke ortamı terk ettiği
bilinmektedir. Kendisine
neden askere gitmedin diye
kimse sormaya cesaret dahi
edememiştir. Çelme isimli
hikayesinde askerliğe nasıl
baktığını üstü kapalı bir şekilde
anlatmıştır.
Sait Faik, 1940 yılında
yayınlanan üçüncü hikâye
kitabı Şahmerdan’da diğer
iki kitabının aksine Fransa’da

gözlemlediği olaylara yer
vermedi. Yazar, bu kitapta yer
alan Çelme isimli hikâyesiyle,
halkı askerlikten soğutmakla
suçlanarak askerî mahkemeye
verildi. Bu öykü ilk olarak
Kurun gazetesinde, ikinci
olarak ise Varlık Dergisi’nde
yayımlanmıştı. Sait Faik,
10 Eylül 1940’ta yapılan
duruşmaya katılmak üzere
bizzat Ankara’ya gitti. Oğlunun
mahkemeye düşmesine en
az onun kadar üzülen annesi
Makbule Hanım da, yazarı
yalnız bırakmadı. Orhan Veli
Kanık, Abasıyanık’a o dönemde
yazdığı bir mektupta “...
bu arada Çelme hikâyesini
buldum ve okudum ve başına
bu işi açanlara küfrettim.
Harika hikâye azizim.” diye
yazarak arkadaşına destek
oldu.

BURGAZ ADA İLE TANIŞMA
1938 yılında, babası Burgaz
Adası’nda Çayır Sokak 15
numaradaki köşkü satın aldı ve
aile bu köşke taşındı. Mehmet
Faik Bey, 29 Ekim 1938’de
Burgaz Adası’nda bronşit
sebebiyle vefat etti. Sait
Faik, babasının ölümünden
sonra kışları Nişantaşı’ndaki
apartmanlarında, yazları ise
Burgaz Adası’nda yaşamaya
başladı. Geçimini büyük ölçüde
babasından kalan mirasla
sürdürdü. Kişisel mirasının
tamamını Darüşafaka
Cemiyetine bırakmıştır.

Annesinin de ölümünden
sonra Darüşafaka Cemiyeti
tarafından bu ev müze olarak
değerlendirilmiştir.

YAZARLIĞINA DEVLET ELİ
DEĞİNCE
Yazar, muhabirlik yapmadan
önce Medarı Maişet Motoru’nu
tefrika olarak yayımladı.
1944 yılında kitap olarak
bastırmaya karar verdi.
Fakat, hiçbir yayınevi kitabı
yayımlamayı istemedi. Yazar,
annesinden aldığı parayla
kitabı bastırabildi. Medarı
Maişet Motoru, kısa bir süre
sonra Bakanlar Kurulu kararı ile
toplatıldı. Kitap, 1952 yılında,
Varlık Yayınları tarafından
yeniden basılırken, Abasıyanık,
kitabın ismini Birtakım
İnsanlar, romanda geçen
Medarı Maişet motorunun
ismini ise Ceylan-ı Bahri olarak
değiştirdi. Medarı Maişet
Motoru’nu ilk baskısından
sadece 99 adet satılabildi.
Çelme olayının ardından
Medarı Maişet Motoru da
asılsız bir ihbar sebebiyle
toplatılınca, yazarın yazın
hayatı bir kere daha sekteye
uğradı. Çok az öyküsünün
yayımlandığı o günlerde ya
balığa çıkıyor ya da aylak
aylak dolaşıyordu. Beyoğlu’na
sık sık gittiği bu dönemde
Şişli’de kalıyordu. Bekâr
hayatından sıkıldığında ise
adaya annesinin yanına

dönüyordu. Bu kırgınlık ve
yalnızlık döneminin etkisini
taşıyan hikâyelerden oluşan
kitabı Lüzumsuz Adam’ı 1948
yılında yayımladı. Abasıyanık,
kitaba ismini veren hikâyeyi
ilk yazdığı günlerde ona isim
bulamamıştı. Bu öyküyü
okuyan Yaşar Nabi Nayır,
daha önce Sabahattin Ali’den
duyduğu Lüzumsuz Adam’ı
önerdi. Bu ismi çok beğenen
Sait Faik, onu, hikâyesinde
kullandı.

BURUNDAN KAN
GELMEYE BAŞLADI
Yazara, 1948 yılında siroz
teşhisi kondu. Bunun üzerine
çok düşkün olduğu içkiyi
kesip perhize başladı. Arada
sırada gelen sıkıntıları ve
tehlikeli krizleri de bu yolla
atlatmaya çalıştı. Sık sık
doktorlara da görünmesine
rağmen hastalığının kötüye
gitmesi üzerine 1951 yılında
Fransa’ya gidip orada tedavi
olmaya karar verdi. Ancak
Paris’te sadece beş gün kalıp,
İstanbul’dan uzakta öleceği ve
tedavinin ağırlığının korkusu
ile geri döndü. Fransa’dan
döndükten bir hafta sonra ise
pişman oldu. Annesinin de
baskısıyla Paris’e tedavisine
geri dönme arzusunu ölene
kadar muhafaza etti.
Paris yolculuğunun ardından
büyük bir umutsuzluğa düşen
Abasıyanık, aynı zamanda

yazarlık kariyerinin en verimli
günlerini geçirmeye başladı.
Aynı yıl Havada Bulut,
Kumpanya ve Havuz Başı
isimli kitapları yayımlandı.
Yazılarında ölüm teması
görülmeye başlandı. İlk
zamanlar oyalanmak için
sık sık resim sergilerine, şiir
toplantılarına ve tiyatroya
giderken daha sonraki
günlerde, çok sevdiği
İstanbul’dan nefret etmeye
başladı. 1952 yılında Son
Kuşlar’ı yayımlandı.
1953 yılında Amerika Birleşik
Devletleri’ndeki Mark Twain
Derneği, çağdaş edebiyata
yaptığı katkılardan ötürü
yazara onur üyeliği verdi. Sait
Faik’ten önce Türkiye’den
Mustafa Kemal Atatürk’e
verilen bu ödülü almasına
kimileri karşı çıksa da yazarın
sevinerek aldığı bilinmektedir.
Yine 1953 yılında, Kayıp
Aranıyor isimli romanı ve
Şimdi Sevişme Vakti isimli
şiir kitabı yayımlandı. 1954
yılında ise Alemdağ’da Var Bir
Yılan yayımlandı ve Georges
Simenon’dan çevirdiği
Yaşamak Hırsı isimli kitap çıktı.
23 Ocak 1953’te Paris’e
gidebilmek için bir kere
daha pasaport aldı. Ama bu
pasaportu hiç kullanamadı.
5 Mayıs 1954 günü yaşadığı
krizde, yemek borusu
kanaması nedeniyle hastaneye

kaldırıldı. Yapılan bütün
müdahalelere rağmen yazar,
10 Mayıs’ı 11 Mayıs’a bağlayan
gece İstanbul’da vefat etti.
Cenazesi 12 Mayıs 1954’te
Şişli Camii’nden kaldırılarak
Zincirlikuyu Mezarlığı’na
defnedildi. Naaşı, mezarlığa
götürülürken, Abasıyanık’ın
isteği üzerine Kırağı
Sokağı’ndaki evlerinin önünden
geçirildi.

EŞCİNSEL MİYDİ?
Hiç evlenmeyen Sait Faik’in
hayatındaki en önemli insan
annesi oldu. Yazar ölene kadar
annesi ile birlikte yaşamayı
sürdürdü. Yaratılışındaki
uyumsuzluk sebebiyle
kimseyle uzun süreli dostluklar
kuramasa da pek çok arkadaşı
olan, herkesle tanışık bir
insandı. Burgaz Adası’ndaki

balıkçılar ve esnafla birlikte
zaman geçirdiği gibi, sanat
dünyasından da birçok yakın
arkadaşı vardı.
Vedat Günyol ise arkadaşı
Abasıyanık’ın kimseye
anlatmayı sevmediği
aşk hayatını öykülerinde
dile getirdiğini belirterek
yazarın aslında eşcinsel
olduğunu açıkladı. Günyol,
yazarın eşcinselliğinin,
halkın gözündeki itibarını
kaybetmemesi için sanat
çevrelerince gizlendiğini
söyledi. Günyol’un bu
açıklamalarına katılan Fethi
Naci ise Sait Faik’in ölümüne
yakın yazdığı öyküleri
değerlendirirken yazarın cinsel
yönelimini de göz önünde
bulundurdu ve Abasıyanık’ın
son dönem öykücülüğünde

söyleyeceklerini söyleyebilmek
için hikâyelerinin biçimini
değiştirerek gerçeklik duygusu
uyandırma isteğinden
vazgeçtiğini vurguladı.

HİKAYELERİNDEKİ
HOMOEROTİZM
ÖRNEKLERİ
Semaver Kitabında bulunan
“Louvre’dan Çaldığım Heykel”
hikayesinde, anlatıcı karakter
ile arkadaşı Georges, Louvre
Müzesi’ni gezmektedirler.
Anlatıcı, müzede önce kısa bir
süre Mona Lisa’yı seyreder.
Ardından, alt salonlardan
birinde, “Pêcheur Napolitaine”
diye bahsettiği heykeli
görür. Anlatıcı, heykelden
çoğunlukla “Napolili balıkçı”
diye söz eder ve heykelin
karşısında dile getirdiği

romantik bir tiradı andıran
sözleri sırasında şöyle der:
“Bir Napolili balıkçının baharını
yakalayan artisti kıskanıyorum,
ismine bakmayacağım”. On
dokuzuncu yüzyıla ait söz
konusu yapıt, balık ağlarının
üzerine oturmuş çıplak bir
oğlan çocuğunun heykelidir.
Ergenlik döneminde olması
gereken bu oğlan çocuğu
figürünü, uzunca dalgalı
saçları, genç yüzü ve henüz
gelişimini tamamlamamış
vücuduna göre iri penisi
bulunmaktadır. Hikâyenin
anlatıcısı, bu oğlan çocuğu
figürünü izlerken, cinselliğinin
bilincine varmaktadır.
Anlatıcının oğlan çocuğuna,
onun vücuduna duyduğu
arzuyu idrak etmesi, hikayenin
kırılma noktası olmaktadır.
Anlatıcı, bu noktada şöyle
konuşur: “Fakat ben omzuma,
pankartından sıyırarak,
Napolili balıkçıyı yüklemiştim.
Louvre’un bekçileri, bu
sırtımda götürdüğüm koca
heykeli göremediler. Bu ağır
yükün altında terliyordum;
omuzlarım ağrıyordu. Etrafıma
hayretle bakıyordum. Acaba
omuzlarımdaki heykeli
kimse görmüyor muydu”.
Anlatıcı, bunları söyledikten
sonra, daha önce yapmış
oldukları programı iptal
ederek arkadaşından apar
topar ayrılır ve odasına
dönmek için metroya biner.
Heykeli, metroda hâlâ
sırtında taşıdığını, yanındaki
boş koltuğa bırakmadığını
söyler. Anlatıcı karakter, onu
ancak odasına vardığı zaman
sırtından indirecektir: “Eve bir

sıtma nöbeti içinde vardım,
bir kartpostal büyüklüğünde
kalmış, erimiş heykeli
sırtımdan adeta kopararak
masamın üzerine bıraktım
ve yatağımın üstüne boylu
boyunca uzanıp, bir sıtmalı
gibi titreye titreye saatlerce
kaldım”. Görüldüğü gibi,
anlatıcı, müzeden üzerinde
heykelin fotoğrafı bulunan bir
kartpostal satın almıştır.
Cinsel yöneliminin bilincine
varan anlatıcı karakterin
yaşadığı şiddetli kaygı
durumu anlatılmaktadır.
Anlatıcı, eşcinsel yönelimini
omuzlarında taşımak zorunda
kaldığı çok ağır bir yük
gibi duymakta, bu ağırlığın
altında âdeta ezilmektedir.
Anlatıcı karakter, hikâyenin
son satırlarında, heykelin
hâlâ vücudunda olduğunu
söyledikten sonra, “oradan
ağır ağır vücuduma, içime
süzüldüğünü ve bir zehir gibi
kanıma karıştığını hissettim”
demektedir. Anlatıcı, bu
sözleriyle, hikâyede bilincine
vardığı cinsel yönelimini varlığı
için korkunç bir tehdit olarak
gördüğünü dile getirmiş olur.
Türk olması gereken anlatıcı
karakter, cinsel yöneliminin
üstünü kapatma çabasındadır.
Buradan hareketle, anlatıcının
cinselliğinin bastırılmış
olduğu, hikâyede anlatılan
yaşantı öncesinde gizli
kaldığı söylenebilir. Hikâyede,
cinselliğin yurt dışında inkişaf
ediyor olması da önemli bir
ayrıntıdır. Anlatıcının erkeklere
duyduğu arzu yurt dışında,
ailevi ve toplumsal bağların
gevşediği, aidiyet duygularının

zayıfladığı bir yabancı ülkede
ortaya çıkmaktadır.
Şahmeran Kitabında
yer alan “Kaşıkadası”
hikayesinde özellikle anlatıcı
karakter ile Odisya’nın
fiziksel yakınlaşmalarının
anlatıldığı satırlar çok açık
homoerotizmdir. Oynadıkları
oyun gereği Odisya’nın nöbet
tutması gereken bir gece,
anlatıcı karakter çocuğun
yanına gider; ona yakınlık
gösterir ve elini tutar. Anlatıcı,
duygusal bir konuşmanın
ardından uykuya dalan
Odisya’yı seyreder. Burada,
Odisya’ya dokunmanın neden
olduğu coşkun ruh hâli içindeki
anlatıcı, içinde “kahramanlıklar,
dostluklar ve arkadaşlıklar”
olduğunu söyler ve ardından
Odisya’yı nasıl öptüğünü
anlatır: “İçimde arzu, bir
çeşme gibi akıyor. Eğiliyorum.
Bu açık dudakları ve kapalı
gözleriyle uyumuş arkadaşımı
yanağından öpüyorum. Belki
ömrümde ilk ve son defa bir
insanı bilinmedik bir yerinde
yıkanmış arzularımla bir daha
bir daha öpüyorum”.
Yukarıda görüldüğü gibi,
anlatıcı karakterin Odisya’ya
duyduğu ilgi ve hayranlık,
iki ergenin birbirlerine
besledikleri arkadaş sevgisi
ile açıklanamayacak kadar
bedensel ve erotiktir. Bu
noktada, anlatıcı karakter
ile Odisya arasında aslında
karşılıklı bir yakınlaşmanın
bulunmadığı, yalnızca
anlatıcıdan Odisya’ya, tek
taraflı bir ilginin söz konusu
olduğu belirtilmelidir.

SÖYLEŞİ

SEÇKİN

Sanatçıların ve moda dünyasının yakından tanıdığı bir make up artisti olan Seçkin Sunguç, geçtiğimiz
günlerde şarkıcılığa ilk adımını “Yokuş” isimli şarkısı ile attı.
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Türkiye’nin en başarılı make
up artist’lerinden birisin. Bu
kariyeri nasıl planladın? Kaç
yıldır bu işi yapıyorsun?
Epey uzun bir süre, 10 yılı
geçti makyaja başlayalı. Bu
işe girmeyi planlamadım.
Tesadüfler sonunca
başladığım bir iş oldu makyaj.
Fakat sektörün içine girince
bu işi çok sevip zamanla
ileriye dönük planlar yapmaya
başladım. Çok ünlü bir makyaj
markasında make up artisti
olarak çalışmaya başladım.
Zamanla kendimi geliştirip
talep görmeye başladım
ve bir süre sonrasında free
lance olarak meslek hayatıma
devam ettim. Müzik ise
çocukluğumdan beri içimde
olan bir şeydi. Hep şarkılar
yazıp, söylerdim. Hayalimdeki

meslek diyebilirim. Fakat
çalışma tempom ve
yoğunluğumdan dolayı doğru
zamanı bekledim. Doğru
zaman ve kendimi hazır
hissetmemle birlikte müzik
serüvenine başladım.
Sence kadınlar makyajda en
çok hangi hataları yapıyor?
Özellikle ünlülerin yaptığı
makyaj hataları nedir sence?
Kadınların makyajda yaptıkları
en büyük hatalardan biri
ürünü gereğinden fazla
kullanmak bence. Tabaka
gibi bir fondöten sürmek
veya abartılmış allık
uygulaması gibi... Daha ince
uygulamalarla her zaman
daha profesyonel sonuçlar
alırsınız. İyi dağıtılmamış
ten ve göz makyajı da diğer

hatalardan biri bunun için
de düzgün fırçalar seçip
ürünü homojen bir şekilde
dağıtmalılar. Eskiye oranla
biraz daha bilinçli buluyorum
kadınları en azından o
bembeyaz göz altı makyajları
azalıyor.
Git gide yüzlerine yakışan
doğru makyajı bulacaklardır
diye düşünüyorum. Takip
ettiğim sanatçıların çoğunun
makyajını beğeniyorum. Ne
de olsa bizler gibi profesyonel
kişilere emanet ediyorlar
kendilerini.
Çalıştığın sanatçılar arasında
yanında en rahat ettiklerin
kimler?
İlk sırada Simge geliyor artık
arkadaştan da öte kardeş

Erkek makyajı
dozunda olmalı!

Yıllarca işin mutfağında
bulunmak o havayı solumak
çok önemli bir artı!

gibi bir bağımız var onunla
hem çok iyi anlaşıyoruz hem
de makyajda ne istediğini
çok iyi biliyorum yüz yapısını
tanımakta çok önemli gözüm
kapalı Simge’ye makyaj
yaparım. Hande Ataizi’de
bir diğer isim çok uzun yıllar
beraber çalıştık. Enerjisini
çok severim kulislerimiz hep
bol kahkahalı geçer. Sibel
Can’a da aynı şekilde çok
kez makyaj yaptım, harika bir
insandır.
Sence makyajda neyin
modası asla geçmez?
Bence eyeliner, takma kirpik,
bronz tonlar, kırmızı rujun
modası asla geçmez. Zaten
benim de yıllardır kullandığım
şeyler.
Müzik dünyasında genç erkek
şarkıcıların azınlıkla olduğunu

düşünüyoruz. Sen Türkçe
müziğe hangi rengi katmayı
düşünüyorsun? Senin diğer
yeni isimlerden farkın nedir
sence?
Diğer yeni isimlerden farkım
tecrübem bence. O kadar çok
sanatçıyla çalışma fırsatım
oldu ki hepsinden bir şeyler
öğrendim gerek sahne gerek
müzikal açıdan. Bu da herkese
kısmet olmaz gerçekten.
Yıllarca işin mutfağında
bulunmak o havayı solumak
çok önemli bir artı. Hem
sesimle hem de görsel olarak
şimdiye kadar görmediğiniz
bir renk olmak isterim. Pop
müzikte adımla markalaşmak
hedefim.
Müzikle ilgili hedeflerin,
gelecekle ilgili planların
neler?
İlk hedefim Yokuş şarkımın

herkes tarafından dinlenilip
beğenilmesi. Bu dönem
çok tatlı bir koşturma
içerisindeyim hatta 2.şarkı için
de yavaş yavaş hazırlıklara
başlıyoruz. Hedefim yaz sonu
bir single daha çıkartmak ve
tabii ki bol bol şarkı söyleyerek
konserler vermek.

SÖYLEŞİ

SEYHAN
ARMAN

LGBTİ dünyasının yakından tanıdığı, herkesin de daha çok ilgi göstermesini arzu ettiğimiz trans kadın
oyuncu ve entertainer Seyhan Arman bu ay dergimizin konuklarından biri oldu.
Son dönemde, tek kişilik performans sergilediği “Küründen Kabare” ile tiyatro sahnelerinin konuğu
olan Seyhan Arman’la kariyeri boyunca imza attığı başarılı işleri ve LGBTİ mücadelesini konuştuk.

LGBTİ’ler olarak birlik
olamazsak, uzun vadeli planlar
yapamazsak, karşımdaki ne demek
istiyor diye düşünmezsek, egolarımızı
kenara bırakmazsak, lego olarak
kalırız...
RÖPORTAJ: MURAT RENAY
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Oyuncu ve entertainer
olmadan önce hangi işleri
yaptın?
Aslında hep oyunculuğa bağlı
işleri yaptım; radyoda çalıştım,
animasyon yaptım, palyaçoluk
yaptım. Çok çok küçükken
annem ‘’Eti senin kemiği
benim’’ diyerek buzdolabı
tamircisine çırak olarak
verdi beni ama 5 dk sonra
kovuldum. ‘’İyi hoş da ne
kadar haftalık alacağım?’’ diye
sordum ustaya (Gülüyor)
Kaç yıldır oyunculuk
yapıyorsun? Bu mesleğe ilk
adım atman nasıl oldu?
15 Yaşımdan beri. Bir kaç yaş
daha küçükken bir tiyatroya
gidip takılmaya başlamıştım;
galiba evden izin çıkmayınca
devam edemedim. Radyoda
çalıştığım dönem bir tiyatroda
yönetici olan dinleyicim
sunucu rolü teklif etti ve kabul
ettim. O gün bugündür de bir
şekilde ‘’sahnede’’ rol yapmaya
devam ediyorum.
Trans bireylerin kariyerlerinde
ilerlemek konusunda
sıkıntılarla karşılaştığını
biliyoruz. Sen ne gibi
sıkıntılar yaşadın?
En büyük sıkıntı yok
sayılmak. Olağan üstü işler
başarıldığında bile tesadüf
zannetmek. Bir yandan
trans bireyleri toplumun
her alanından dışlayıp

sonra vasıfsızlık üzerinden
eleştirmek. Bu düşüncelere
sahip olan insanlara kendini
ispat etmeye çalışmak en
büyük engel sanırım. Neyse
ki doğuştan mücadeleciyiz de
üstesinden geliyoruz.
Tiyatro kariyerinde kilometre
taşı ya da dönüm noktası
diyebileceğin bir olay var mı?
Elbette var. Hatta bir kaç
dönüm noktam var. İlki Adana
Sanat Tiyatrosu ile çocuk
tiyatrosu yapmaya başlamak;
disiplin ve çok çalışmayı
öğrendim. Sonra ki palyaçoluk
yapmaya başlamam; Palyaço
Ponpon ile yeniliklere açık
olmayı, samimiyeti öğrendim.
Hala oynadığım ve yıllarca
oynamaya devam edeceğimi
düşündüğüm Matmazel
Coco karakterim; Coco
ile doğaçlama yapmayı,
seyircinin nabzını ölçmeyi
öğrendim. Ve tabii ki Engin
Alkan ile tanışmam; Engin
bey resmi olarak hocam değil
belki ama yanında durmanın
bile bir oyuncuya çok şey
kattığını düşünüyorum. Engin
beyden sahne matematiğini,
farklı pencerelerden bakmayı,
katmanlı olabilmeyi ve belki
de farkında olamadığım çok
şeyi öğrendim. Öğrenmeye de
devam ediyorum.
Bir çok kısa film ve tiyatro
performansın var ve

bunların bir çoğu da LGBTİ
görünürlüğü amacıyla
yapılmış işler. Sence
hangisinde kendini en iyi
şekilde ifade ettin?
Bugün Hollywood starı
bile olsam, tiyatroyu hiç
bir şeye değişmem. Her
şeyden önce tiyatro insanı
her açıdan besliyor. Kafanı
açıyor. Çalışmanı sağlıyor.
Onun dışında benim tiyatroya
minnet borcum var. Bugün
beni ben yapan, şu an bu
röportajı cevaplamamı
sağlayan, trans bireylerin
çoğuna göre ‘’şanslı’’
addediliyor olmam tiyatro
sayesindedir. Soru özelinde
cevaplamak gerekirse; tabii
ki tiyatro.Tiyatroda yapmak
istediklerin konusunda
özgürsün sonuçta. Sınırların
yok. Ödenekli tiyatroda
değilsen tabii.
Bir trans kadın oyuncunun
rol aldığı yapımda “trans”
rolü oynaması mı “cis kadın”
rolü oynaması mı sence daha
önemlidir? Neden?
Öyle bir ayrımın gerekli
olduğunu düşünmüyorum.
Yeter ki ortada derinliği
olan bir karakter olsun.
Trans karakter laf olsun
diye, şaklabanlık olsun,
ilgi çeksin yada sosyal
sorumluluk yapayım bari
diye konulmamışsa arada
fark yok bence. Zaten bir

kişi oyuncuysa her rolü
oynar. O rolü daha önemli
yapan nasıl oynandığı, nasıl
kurgulandığıdır.
LGBTİ aktivizminde de önemli
bir isimsin. Türkiye’deki
LGBTİ mücadelesini nasıl
görüyorsun? Neredeydik
nerelere geldik sence?
Dünyanın ve Türkiye’nin
değişen ve gün geçtikçe iç
karartan durumuna göre
sence nerelerdeyiz?
Dünyanın yada Türkiye’nin
iç karartan durumu olsaydı
da olmasaydı da bizim için
değişen bir şey olmayacaktı
bence. O yada bu şekilde
öteki sayılmaya devam
edecektik. Ve fakat dünya
değişiyor, gelişiyor doğal
olarak mücadele biçimlerimiz,
hayata bakış açımız da
değişiyor. Ve ben bu değişimi
pozitif olarak görüyorum,
daha da güçlendiğimizi
hissediyorum. Tabii LGBTİ
aktivizmi derken belirli bir
kesimden, derneklerden ve
kendini dernek yada STK’larla
ilişkilendiren kişilerden
bahsediyorsak durum biraz
daha vahim. Çünkü geneli
kapsayamıyor o aktivizm;
üç beş kişinin tekelinde, o
üç beş kişinin bakış açısı
doğrultusunda ilerliyor. Öteki
taraftan bu durum o üç beş
kişinin sorunu değil çünkü
istiyoruz ki ben evimde

oturayım, ne şiş yansın ne
kebap ama birileri benim
hakkımı savunsun. Gitsin
benim için mücadele etsin.
Ne demek istiyorum? Elimizi
taşın altına koymadığımız,
varoluşumuzdan
utandığımız, kaçtığımız,
birlik olamadığımız, kendi
içimizde bile ayrıştığımız, her
şeyin en iyisini bildiğimizi
düşündüğümüz için durum
vahim gibi görünüyor.
Tam da ülkenin durumu
gibi aslında. Evet dünya
değişiyor, gelişiyor; biz de
öyle ama bu olumlu tablo
kişisel olarak ilerlememizi,
güçlü olmamızı sağlıyor
sadece. Birlik olamazsak,
uzun vadeli planlar
yapamazsak, karşımdaki
ne demek istiyor diye
düşünmezsek, egolarımızı
kenara bırakmazsak, lego
olarak kalırız. Birileri gelir
bizimle oynar oynar gider. Çok
karışık olduysa, Ramazanda
pride olur mu sorusuna
verilen cevapların sertliğine,
bilmişliğine, benim dediğim
olacaklığına bakarak halimizi
anlayabiliriz.
LGBTİ bireyleri özellikle
Türkiye’de nasıl bir gelecek
bekliyor sence? Mücadele
hangi alanlarda devam
etmeli?
Bilmiyorum! Ya 20.katlardan
atacaklar hepimizi tek tek ya

da kendileriyle uğraşmaktan
bizi görmeyecekler bile.
Ülkenin hatta dünyanın
durumu o kadar büyük
oyunlara göre şekillendiği
için bilmem de mümkün değil
bence. Önce genel anlamda
ne olacağımızı görebilirsek
sonra LGBTİ bireyler özelinde
cevap verebiliriz.
LGBTİ camiasında bir birlik
olduğunu düşünüyor musun?
Az önce buna benzer bir
cevap verdim. Fakat sorunun
başka cevapları da var. Tam
olarak ne sormak istenildiğine
göre değişir. Evet birlik var da
diyebiliriz. Hayır birlik dirlik
yok da. Bu kadar genel bir
soruya ne desem yalan olur.
İstanbul LGBTİ Onur
Haftası’na yaklaştığımız şu
günlerde, ”Ramazan ayında
Pride olmamalı” fikrine
katılıyor musun?
İşte bu soru çok zor. Kimin
nereden baktığına, nerede
durduğuna göre değişiyor.
Konu varoluşumuzsa tabii
ki olmalı. Pride ne için var,
ona bakmalıyız. Ne zaman
çıktı, amacı neydi. Stonewall
ateşi yandığında ne dini
bayramlar, ne de ülke gündemi
düşünülerek planlanmadı ki.
O bir bombaydı ve hayatın
akışından bağımsız olarak
patladı. Konu ülkemiz
olduğunda da din, dinin LGBTİ

Küründen Kabare benim
hikayem olmaktan çok, gördüklerim
,duyduklarım, yaşadıklarımdan
oluşturduğum bir kurmaca metin...

birey olmaya bakışı netleşmeli
önce. Zaten reddediliyorsan
kutsal olmayan günlerde
de reddediliyorsundur.
Bu sebeple Ramazan
olup olmaması ride olup
olmamasını bağlamaz. Ve
fakat Pride’ın amacı toplumla
entegre olmak, ben de
buradayım demekse negatif
ilgi çekeceğin bir zamanda
olmayabilir de. 19 Mayıs gibi
net bir tarih olmadığı için
öne yada ileriye çekilebilir.
Veya karşılıklı saygı amacı ile
de tarih değişebilir. Kısaca
şöyle; “Pride benim isyanımdır
“diyene “Ramazan’da Pride
olmaz” diyemezsin. Öteki
taraftan dinine bağlı, inanan
bir kişiye de kutsal saydığı
bir zamanda ‘’özgürlük bu’’
diye Pride satamazsın.
Yani iki ucu pis bir değnek.
Lgbti mücadelesinin buraya
sıkışıp kalması bir yanıyla
çok gerçek ama ne durumda
olduğumuzun da en net
fotoğrafı.
Oyuncu olmak isteyen
gençlere tavsiyelerin
nelerdir?
Ay hiç sevmem böyle
cevapları “Ben oldum bittim
de olmak isteyenlere tavsiye
vereceğim” (Gülüyor) “Oyuncu
olmak isteyenin kafasının

çalışması gerekir, kafası
çalışan da ne yapacağını bilir”
diyerek bağlayayım bari.
Hayat hikayenden de
esinlenilen “Küründen
Kabare” isimli son oyununu
anlatır mısın? Nasıl bir
süreçte bu oyun oluştu?
Oyunu nasıl tasarladın?
Uzun süredir tek kişilik bir
oyun yapmak istiyordum
ve okuduğum oyunlar
aklımdakine uymadığı için
kendim yazmak durumunda
kaldım. Amacım trans birey
hikayesi yazmak değildi
ama cebimde bu olduğu
için Küründen Kabare çıktı
ortaya. Aslında benim
hikayemden çok gördüklerim
,duyduklarım, yaşadıklarımdan
oluşturduğum bir kurmaca
metin. Tabii başka bir
yanıyla da %100 gerçek.
Oyun yapmaya karar
verdiğimde amaçlarım çok
netti aslında. Hem ana akım
tiyatroda oyuncu kimliğimle
kendimi var edebilmek ve
tiyatro seyircisine derdimi
anlatabilmek. Hem de
aktivizm adına özellikle
üniversite öğrencilerine ve
daha önce bir trans bireyle
‘’gerçek’’ anlamda tanışmamış
insanlara bu tanışmayı
sağlamaktı. Bir yandan

seyirciye istediğini verirken,
diğer yandan ‘’yanılıyorsun’’
bak aslında olay bu şekilde
diye anlatmaktı. Ve sanırım
Küründen Kabare istediğim
her şeyi sundu bana.
Önümüzdeki sene seni hangi
projelerde göreceğiz?
Devam eden iki projem var
zaten; Küründen Kabare ve
Matmazel Coco. Onların
dışında yazma işini sevdim
ve yeni bir oyun yazmaya
başladım. Sonucu istediğim
gibi olursa oynaması için bir
tiyatro ekibine vereceğim.
2 tane kısa film çektim ve
sezona onlar festivalleri
gezecek. Önümüzdeki ay
Mehmet Selçuk Birge’nin
yazdığı ve yöneteceği
uzun metraj bir filmde
oynayacağım; Kuluçka. Ve
Kuluçka değişik bir film
olacak. Hem filmin kendisi
hemde kocası ve kızı olan bir
mahalle kadını olan Meserret’i
oynayacak olmam. Artı bir
tane de görüşmeleri devam
eden uzun metraj komedi filmi
var. Şimdilik net olanlar bunlar.

YA ŞA M

YAYGIN SAPKINLIK

ZOOFİLİ

Hayvanları kalbi olan herkes sever, öyle değil mi? Peki ya bu hayvanlara şefkat duymak yerine başka
türlü “sevenler”? Ve bu hisleriyle minik dostlarımıza büyük travmalar yaşatanlar? GZone dergi olarak
bu ay, zoofilinin ne olduğu ve minik dostlarımızı bu durumdan nasıl koruyabileceğimize dair önerilere
yer verdik.
NOT: Eşcinselliğin bazı kesimler tarafından “sapkınlık” olarak nitelendirildiği günümüzde, Türkiye’de
yaygın ve bazı bölgelerde doğal karşılanan bir sapkınlık olan “zoofili”ye dikkat çekmek istedik.
Dergi ekibi olarak kesinlikle zoofilinin karşısında durduğumuzu beyan eder, sağlıksız olduğu bilimsel
açıdan da kesinleştirilmiş cinsel dürtülerin tedavi edilerek daha sağlıklı cinselliklerin yaşandığı bir
toplum olabilmeyi temenni ederiz.

B

ir kavramı
anlayabilmek için
ilk olarak nasıl
tanımlandığına
bakılır. Söz
konusu zoofili
olunca birbirini tamamlayan iki
tanım mevcuttur; “Hayvanlara
karşı duyulan aşırı sevgi” ve
“Hayvanlarla cinsel temasta
bulunma”. Tanımlar aslında
durumu özetliyor. İlk tanımdaki
aşırı sevgi, sevginin fazlasını
değil cinsel haz duyma

durumunu işaret ediyor.

ZOOFİLİ NEDEN
HASTALIKTIR?
Bunun için bilimsel çalışmaları
incelemeden önce latince
ile ilgili bir ipucu vermekte
fayda var. Dikkat edenler
olduysa cinsel anlamda
sapkınlıkların bilim dili olarak
bilinen Latincede, son ekinde
“fili” yer alıyor(pedo-fili, nekrofili). Fili; seviciliği, sapmaları
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tanımlamaktadır. Bilim
camiasında bu tür eğilimleri
tanımlayan çatı kavram parafili
olarak bilinmektedir. Parafili
ise şöyle tanımlanmaktadır;
“Cinsel uyarılma ve orgazm
için, alışılmadık nesneler,
eylemler veya durumları
içeren tekrarlayıcı ve yoğun
cinsel dürtü, fantezi veya
davranışların zorunlu olması
ile karakterizedir. Parafili
denebilmesi için kişinin
zorunlu ve tekrarlayıcı bazı
koşullara bağlı olarak orgazm
olabilmesi gerekir.”
Ek olarak; cinselliğin ister
üremek, ister zevk almak
amacıyla olsun; ezici
çoğunlukla aynı türler arasında
yapıldığı bir gerçektir. Üremek
amacıyla yapılan cinsellikler
eğer farklı türler arasında
ise doğan yavrular kısır
olarak Dünya’ya gelmektedir.
Farklı türler arasındaki
cinsel ilişkilerin (ayın konusu
bağlamında ele alacak olursak)
insan tarafın, diğer canlıları
sömürmek/tecavüz etmek
şeklinde gerçekleştirdiğini
söylemek mümkündür.

TEDAVİSİ
CETAD(Cinsel Eğitim Tedavi ve
Araştırma Derneği) tarafından
genel olarak tüm parafililerin
çözümü için süreç şu şekilde

aktarılmıştır;
Tedavi olmak isteyen parafilik
kişiliğe sahip bireylerin
bir psikiyatri uzmanından
yardım alması önerilir. Ancak
bu kişiler ilişkilerinde ciddi
sıkıntılar yaşasalar bile
tedavi amacıyla nadiren
psikiyatriye başvururlar,
çoğunlukla eylemleriyle ilgili
suç oluşturabilen parafililerde
adli kurumlar aracılığıyla
psikiyatrik başvuru gerçekleşir.
Tedavide öncelikle psikoterapi,
bununla birlikte ilaç tedavileri
kullanılır. Tedavinin başarısı,
genel olarak kişilik gelişimi ve
olgunluk düzeyi ile paralellik
gösterir. Kişilik gelişimi daha
ileri düzeylerde olan ve ciddi
bir kişilik bozukluğu olmayan
hastalarda tedavi daha
kolay ve başarılı iken ağır
kişilik bozuklukları gösteren
kişilerde tedavi çok daha
uzun sürer. Hastanın tedavi
motivasyonunun yüksek
olması da tedavi başarısını
etkilemektedir.
Akılda tutulması gereken en
büyük detay; Zoofili ile birlikte
tüm parafililerin tedavisi için
psikiyatrist ve psikoloğun
cinsel terapi* konusunda
yetkin olması gerekliliğidir.
Cinsel Terapi: cinsel sorunlar
konusunda eğitim almış

deneyimli psikiyatrist ve
psikologlar tarafından cinsel
sorunları olan birey ya da
çiftlere uygulanan bir tür
kognitif davranış tedavisidir.

TÜRKİYE’DE YASAL
TABAN
Türkiye mülki idare sınırları
içerisinde bulunan hayvanlar,
24.06.2004 tarih 5199 sayılı
“Hayvanları Koruma Kanunu”
ile korunmaktadır. Kanunun
14. Maddesinin (j) bendinde;
“Hayvanlarla cinsel ilişkide
bulunmak, işkence yapmak.”
Yasaklanmıştır. Fakat cezai
yaptırımlar konusunda yasa
ve uygulamalar caydırıcı
nitelik taşımamaktadır. Bu
eylemi işlemiş kişiler, Orman
ve Su İşleri Bakanlığınca
belirlenen para cezalarını
ödemek dışında bir ceza ile
karşılaşmamaktadır.

DÜNYAYA ÖRNEK
OLABİLECEK YASAL
DÜZENLEMELER
Doğruluk Payı’nın yaptığı
derlemeye göre İngiltere,
İsviçre ve Avusturya’da hayvan
hakları hassas ve çok sıkı
bir şekilde oluşturulmuş ve
denetlenmektedir. İngiltere’de
Hayvanlar “hissedebilen
varlıklar” olarak kabul
ediliyor. Hayvanlara eziyet,

işkence, hayvan dövüşleri
gibi durumlarda 20,000
pounda kadar para cezası ve
6 ay hapis cezası verilebiliyor.
İsviçre’de de hayvanlar
hissedebilen varlıklar olarak
kabul ediliyor. Hayvanları
Koruma Kanunu’na göre
hayvanlara kötü davranan,
çok çalıştıran ve göz ardı
eden sahipleri hakkında
suçun büyüklüğüne göre
para cezası veya 3 yıla kadar
hapis cezası verilebiliyor.
Avusturya’da ise 2004 yılında
kabul edilen kanuna göre,
hayvanlar insanların bakma
sorumluluğunda olduğu
insana eş varlıklar olarak kabul
ediliyor. Bu kanun hayvanlarla

insanlar arasında bir eşitlik
ifade etmektedir. Bu yasada
hayvanlara ağır korku dahil
acı hissettirmek yasaklanmış.
Hayvanların sosyal bağ kurma
ihtiyacını dahi içeren kanunun
ihlali durumlarında, ihlalin
büyüklüğüne bağlı olarak para
cezası veya 1 yıla kadar hapis
cezası verilebiliyor.

MİNİK DOSTLARIMIZI
NASIL KORUYABİLİRİZ?
Minik dostlarımız, kesinlikle
bünye olarak insanlardan
çok daha hassas bir yapıya
sahiptir. Muhabbet kuşları
haricinde ise konuşabilen
bir tür bulunmamaktadır. Bu
yüzden başlarına bir olay

geldiğinde dertlerini bizlere
anlatacak yeterlilikte değillerdir.
Eğer imkânınız varsa sokak
hayvanlarını sahiplenmeli,
yoksa güvenebileceğiniz
bir barınağa(düzenli olarak
ziyaret etmek koşuluyla)
teslim etmelisiniz. İkisinin
de mümkün olmadığı
koşullarda sokak hayvanlarının
sokakta güvenli/korunaklı
bir şekilde yaşamasını
sağlayacak önlemler alabilir
ve bu konuyla ilgili yerel
yönetimleri(belediyeleri)
işbirliğine teşvik edebilirsiniz.
Tabi bu işbirliği için hayvan
haklarıyla ilgili dernekleri
de işin içine dahil etmek
önemlidir.

SÖYLEŞİ

ÖZGÜN

12 yıl önce yayınlanan “Elveda” albümüyle müzikte ses getiren bir çıkış yakalayan Özgün, Türkçe Pop
Müziğin en özel isimlerinden biri oldu. Son yıllarda spora verdiği önemle de gündemde olan Özgün’le
kariyerini, müzik dünyasını ve farklı bir çocuğa sahip olmayı öğrendiği babalık serüvenini konuştuk.

Oğlum ileride bana eşcinsel
olduğunu açıklasa, ona olan sevgimde
en ufak bir değişiklik olacağını aklımdan
bile geçirmiyorum...
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Şarkıcı olacağını ne
zamandan beri biliyordun?
Kendimi bildim bileli şarkı
söylüyorum ben. Önceleri evde
aile fertlerine sonra 8 yaşımda
çocuk korusunda, sonrasında
konservatuvarda, kafelerde ve
gece kulüplerinde başlayan
müzik hayatımda şarkı
söyleyebileceğim her yerde
söylüyorum. Ben şarkıcı
olacağım demeye başladığım
yıllar ise 1996’da Ankara’da
bulunduğum yıllar sanırım.
Müzik sektörüne girdiğinde
beklentilerin ve gerçekler
arasında ne gibi farklar
gördün? Bunlar seni nasıl
etkiledi?
Her şeyde olduğu gibi bizim
sektörümüzde de hiçbir şey
dışarıdan gözüktüğü gibi
değil. Ben çok daha hızlı
tanınıp şöhret olacağımı,
bir anda şöhrete sahip
olacağımı zannediyordum.
Bir işi yaparken sanki
herkes benimle aynı
heyecanla bekliyor
yaptıklarımı, yapacaklarımı
zannediyordum. Oysa 12
sene oldu hala ulaşmak
istediğim çok hedefim var.
Benim tahmin ve planlarıma
göre çoktan Ege’ye yerleşmiş
konserlere oralardan gidip

geliyordum. Sanıyorum ki
50’lerini falan beklemem
lazım o da iyi ihtimalle.
İlk albümünden bu yana
geçen 12 yılda Türkiye’deki
pop müzik ve senin yaptığın
müzik nasıl değişti?
En büyük sıkıntı da bu.
Bir şeyleri değiştirmek
kabullendirmek öyle zor ki
memleketimizde. İnsanlar
sizden hep aynı hep benzer
şeyler istiyor ve bekliyorlar.
Siz benzer şeyler yapınca
söyleniyorlar “Amaann bu da
hep aynı şarkıları yapıyor”
diye. Biz farklı bir değişiklik
yapınca da “üfff yaaa hiç
olmamış, o eski şarkılar ne
güzeldi” diyorlar. Bu bizi
belki de en çok zorlayan
şey. Bu yüzden üzülerek 12
senedir müzik adına iyi yönde
bir değişim olduğunu pek
söyleyemeyeceğim.
Kimleri dinliyorsun?
Kimlerden, nelerden ilham
alıyorsun?
Sürekli değişiyor. Takip
etmeye çalışıyorum. Maroon5
çok dinlediğim bir guruptu
mesela. Son zamanlarda
Bruno Mars ve The Weekend
çok dinliyorum. Mükemmel
soundları var. en büyük ilham

ve motivasyon kaynağım ise
oğlum Ediz.
Kendi yazdığın
şarkıları yorumlamakla
başkalarınınkine hayat
vermeyi karşılaştıracak
olursan?
Ben kendi şarkılarımı başkaları
söyleyince daha mutlu
oluyorum. Konserlerde kendi
yazdığım sözlerin melodilerin
yüzlerce binlerce kişinin
ağzından duymanın verdiği
haz tarif edilemez. Cover
söylemekten de çok mutlu
oluyorum. Sevdiğim yüzlerce
şarkı var ve kendi yorumumla
insanları eğlendirmek çok
keyifli.
Albümlerinden önce de
canlı performansların
sayesinde belli bir popülerliğe
ulaşmıştın. Sahnedeki
Özgün’ü hafızalara bu kadar
kazıyan nedir?
İyi bir sahne adamı olduğumu
düşünüyorum. Kalabalığı
yönlendirmeyi eğlendirmeyi
iyi biliyorum. Daha önemlisi
nerede hangi zaman hangi
şarkıyı söylediğiniz çok
önemli. Ben bunu iyi sezip
gözlemliyorum. Bu işe çok
kafa yoruyorum. Sahnede
gözüm sürekli insanlarda

Kendi şarkılarımı başkaları
söyleyince daha mutlu oluyorum...

Sosyal medya dolayısıyla artık
o “ulaşılmaz star” havaları da kalmadı!

ve şarkılara verdikleri
tepkileri ölçüp o ana göre
bir repertuvar sıralaması
yapıyorum. Bu konuda
mütevazi olamayacağım
sahnede beni dinlemeye
gelen müzikseverleri güzel
eğlendiriyorum. En önemlisi
de sahnede ben çok
eğleniyorum.
Yeni şarkın “Gelmiyor
musun?”dan bahsedebilir
misin?
Gözde Ançel ve Buray
imzalı bir aşk şarkısı. Ben ilk
dinlediğimde çok etkilendim
ve hemen şarkıyı almak ve
söylemek istedim. Bahadır
Tanrıvermiş eski dostum aynı
zamanda şarkımızın aranjörü
Buray’la çok güzel işlere imza
attı. Bahadır’ın vesilesiyle bir
araya geldik. Burak Sesli son
5 klibimin yönetmeni. Yine
kendisi ile çalıştık. Şarkının
hikayesini konu alan güzel bir
klip oldu.2 ay oldu çıkalı, güzel
gidiyor zaman geçtikçe daha
da sevilecektir.
Bu yeni şarkı ile görüntün
de daha önce hiç olmadığı
kadar ön planda. Bu bedensel
uyanış nereden çıktı ve
gelişimi nasıl oldu?
4 yıldır Tufan Kaya ile
antrenmanlarıma ara
vermeden devam ediyorum.
Büyük bir değişim yaşadım.
Hem görsel hem zihinsel.
Spora çok şey borçluyum.
Görselde sonuç iyi olunca
bunu da paylaşmak istedim
insanlarla. O kadar teri,
ızdırabı, evde aynada kendim
göreyim diye çekmedim
herhalde :) Şaka bir yana

gerçekten zor, acılı, zahmetli
bir yol ama hayatta güzel ve
kolay olan hiçbir şey yok ki.
Bu kadar uğraşınca da insan
taktir görmek beğenilmek
istiyor doğal olarak.
Türkçe Pop’un Tarkan
sonrası “erkek pop star”
yaratamaması ve bu
kategorinin tamamen kadınlar
tarafından domine edilmesi
hakkında ne düşünüyorsun?
Star kavramı çok değişti.
Tarkan çok iyi bir şarkıcı.
Çok iyi işler yaptı. Gerçekten
farklı bir enerjisi var. Aslına
bakarsanız kadınlarda da öyle
bir Ajda bir Sezen’in yeri daha
dolmadı. Biraz da bu bizlere
bizim yaş kuşağımıza öyle
geliyor. Babamlara dedemlere
de sorsanız ki bana göre de
öyle bir Zeki Müren, Cem
Karaca, Barış Manço… Bu
isimlerin de yanına pek
yaklaşan olmadı. Şimdiki genç
nesile bakıyorum çok farklı
beğenileri var. Onların kendi
ikonları starları var. Belki biz
bilmiyoruz. Tıpkı onların Zeki
Müren’i Tarkan’ı bilmedikleri
gibi. Sosyal medya dolayısıyla
da artık o ulaşılmaz star
havaları da kalmadı.
2 yaşında bir oğlun var. Onun
için çok güzel bir gelecek
dileriz. Oğlun Ediz özel bir
bebek. Down sendromlu bir
bebeğin babası olmak nasıl
bir duygu?
46 kromozomlu bir çocuğun
babası olmak nasıl bir şeydir
bilmiyorum, kıyaslayamıyorum
yani fakat tahminimce normal
çocuklar ile kıyaslanıldığı
zaman hiç bir farkı yoktur diye

düşünüyorum. Muhteşem bir
duygu. Tarifi imkansız. Uçsuz
bucaksız bir sevgi. Aşkın
ta kendisi. Ömrüm nefesim
hayatım..
Oğlun olduktan sonra
geleceğe dair planlarında
neler değişti? Kariyer ve özel
hayatına dair planların nasıl
değişiklik gösterdi?
Öyle aman aman bir değişiklik
olmadı planlarımda. Daha çok
ve planlı disiplinli çalışıyorum
tabii ki. Daha ciddiye alıyorum
işimi ve hayatımı. Ediz’in özel
durumundan da kaynaklı onun
daha rahat edebileceği bir
hayat planlıyoruz eşimle. Ediz
algıları çok açık bir çocuk.
İleride neler olur nelerle
karşılaşırız elbette bilemiyoruz
ama eminim ki onun da
hayalleri ve istekleri olacak.
Bunları karşılayabilecek
ekonomik güce ve rahatlığa
kavuşmak en büyük
önceliğimiz.
Artık bir baba olduğun için
daha da rahatça sorabiliriz:

Çocuğun ileride sana eşcinsel
olduğunu açıklasa tepkin ne
olurdu?
Ne diyebilirim ki.. Hayat onun,
seçimler onun. Bahsettiğim
sadece cinsel yönelimi,
duyguları değil. Tüm yaşam
onun kendi hikayesini o
yazacak. Benim baba olarak
yapabileceğim tek şey
kendi tecrübelerimden yola
çıkarak ona tavsiyeler vermek
yürüdüğü yolda ona destek
ve yardımcı olmak. Ona
olan sevgimde en ufak bir
değişiklik olacağını aklımdan
bile geçirmiyorum.
Türkiye’deki LGBTİ
mücadelesini nasıl
değerlendiriyorsun? Sence
sanatçıların üzerine ne
düşüyor bu mücadeleye
destek vermek için?
Ülkemizde tırnak içinde
söylüyorum “farklı” olmak
çok zor. Bunu özellikle
Ediz’in doğumundan sonra
katıldığımız projelerde ya
da tanıştığımız ailelerden
anlattıkları hikayelerden

sonra çok daha net gördük.
İnsanların bakışları kırıcı,
sözleri incitici olabiliyor.
Çok acımasız bir hale
gelebiliyor insanoğlu. Bence
bunun tek sebebi bilmemek.
Okumuyoruz araştırmıyoruz.
Görmezden geliyoruz en
kötüsü. Yok sayıyoruz.
Korkuyoruz çünkü. Tanımaya
anlamaya çalışmıyoruz.
Bizden farklı olanı dışlayıp
yok sayıyoruz. Bu genetik
bir farklılık olabilir. Saçınızın
rengindeki farklılık olabilir.
Kıyafetinizden kaynaklanabilir.
vs vs. Sonuçta farklılıkların
farkındalığını yaratmak
için daha çok hayatın içine
sokmak gerek. Her yerde
olmak, araştırmak gerek.
Görmezden gelerek bir şeyleri
yok sayarak hiç bir yere
varılamaz. Bu dünya hepimizin
ve hepimiz eşit yaşama
haklarına sahip olmalıyız.
Hayat renklerle güzel. Bunu
anlamak, anlatmak gerek..

SÖYLEŞİ

LARA Dİ
LARA

Dingin şarkılarıyla Lara Di Lara, müziğiyle bizleri adeta bir masala ortak ediyor. Yeni albümü
“Hazineler İçindesin”le radarımıza giren şarkıcıyı yakından tanıyoruz.

Hepimizin hazineler içinde
olduğuna inanıyorum. Önemli olan
inanmak, fark etmek, şükretmek ve
bunları yaşamak
RÖPORTAJ: MERT BELL

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

Dilara Sakpınar’ın müzikli
hikayesini, 123 grubunun da
öncesinden itibaren sizden
dinleyelim.
Başta babam olmak üzere,
ailemde çok müzisyen ve
sanatçı olması, muhtemelen
beni de doğal bir şekilde
müziğe yakınlaştırdı.
Evde bolca müzik içinde
büyüdükten sonra İstanbul
Bilgi Üniversitesi’nde müzik
okudum. Mezun olana kadar
kendi halimde müzikle hep
ilgilendim fakat sonrasında
123 ile beraber sanıyorum
profesyonel hayata başladım
diyebilirim. Birlikte 4 albüm
kaydettik, ikisi senfonik
konserler olmak üzere,
İstanbul ağırlıklı farklı
şehirlerde, ülkelerde konserler
verdik, devam da etmekteyiz.
123 dışında solo projem Lara
Di Lara, ve Levni ile beraber
Alike Places isminde bir
projemiz sürmekte.
123’ün yanında kendi solo
projenize başlamanız nasıl
gerçekleşti?
Hayalimde bir gün solo
çalışmak da vardı, parçalar
yazıyordum. 123 ile yoğun bir
dönemden sonra sakinleyince
ve kendi parçalarım da
birikince ilk albümüm Oraya
Doğru’yu kaydettim. Böylelikle

solo yolculuğum da başlamış
oldu.
Yaptığınız müzik bu
topraklara uzak olmamakla
birlikte Türkiye’de tam
olarak da bir eşiti yok
(Aklıma Goldfrapp, Kings of
Convenience ya da Bebel
Gilberto gibi isimler geliyor.)
Bunu neye bağlayabiliriz?
Ben de tanımlamada
zorlanıyorum :) Sanıyorum
çok farklı müziklerden
etkilenmem, yarı İsveçli
olmam ve Türkiye’de
yaşıyor olmamın karışımına
bağlayabiliriz.
Siz kimleri dinliyorsunuz?
Şarkı yazarken ve söylerken
ilham aldığınız birileri, bir
şeyler var mı?
Joni Mitchell, Sade, Eric Satie,
Bill Evans, Meredith Monk,
Little Dragon, Astrud Gilberto,
Miles Davis, Lykke Li, Özdemir
Erdoğan, Arto Tunçboyaciyan,
Neşet Ertaş...
En temel ilham kaynağım
her zaman tabiat. Sonra
değişik coğrafyalar, hayvanlar,
insan, tarih ve sorular. Yerel
yada folklorik tınılar ilgimi
çeker ilham verir. Elbet
çokça müzisyen de var ama
sıralamaya yetmez!

Bu albüm ilk EP “Oraya
Doğru”nun bir devamı mı
yoksa farklı şeyler yaptınız
mı? Neler anlatıyor “Hazineler
İçindesin”?
Muhtemelen her albümüm
birbirinin devamı olacaktır. Bir
hikaye yazdım da parçalara
böldüm gibi değil ama geniş
perspektiften öyle gibi de
denebilir :)
“Hazineler İçindesin” ismi
üstünde, hepimizin hazineler
içinde olduğuna inanıyorum.
Önemli olan inanmak, fark
etmek, şükretmek ve bunları
yaşamak!
Sizin bu albümde bir favori
şarkınız var mı?
Favori şarkım zaman içinde
değişiklik gösteriyor :)
“Hazineler İçindesin”,
kolaycılık yapacak olursak,
bir alternatif-pop albümü.
Siz bu tip sınıflandırmalara
inanıyor musunuz? Size göre
ne tür müzik yapıyorsunuz?
İleride daha pop olmak ya da
daha geniş kitlelere ulaşmak
gibi bir niyetiniz var mı?
Ben bu sınıflandırma
veya türlere göre ayırma
olayına pek ısınamıyorum.
Eskiden belki daha kolaydı
birşeyleri kategorize etmek
ama zamanla evrildikçe

LGBTİ mücadelesinde
çözümün, görünürlükten ziyade,
bilinçte olduğunu düşünüyorum

birşeyleri gruplaştırmak ya
da sınıflandırmaya gerek
kalmadığını düşünüyorum.
Müzik müziktir işte :)
Döneminde ana akım denen
şey ne ise, onun dışında
yapılana alternatif diyeceksek,
muhtemelen alternatif bir
müzik yapıyorum. Daha pop
olmak gibi bir derdim yok,
geniş kitlelere ulaşmayı
isterim pek tabii ama bunu
‘popüler’ veya ‘ünlü’ olmak için
istemem. Paylaşabilmek için
isterim.
Yakın gelecekte ne gibi
planlarınız var? Konserler ve
video klipler devam edecek
mi?
En son 12 Mayıs’ta Kanyon’da
Her Yer Müzik kapsamında
çaldım. İleride, umuyorum
konserler devam edecek.
Videolar da gelecek evet.
Ayrıca gerçekleştirmeyi çok
istediğim bir fikrim var ama

sürpriz olması taraftarıyım
şimdilik. Bunlar dışında
önümüzdeki zamanda birkaç
tane konuk olduğum parça
çıkacak. Kısacası üretime
devam etmeyi hedefliyorum.
Türkiye’de son yıllardaki
LGBTİ mücadelesini nasıl
buluyorsunuz? Sizce daha
çok görünürlük için neler
yapılmalı?
Yerinde ve destekliyorum.
Görünürlükten ziyade,
çözümün bilinçte olduğunu
düşünüyorum. Özümsemek,
anlamak, anlatmak, tartışmak
ve benim bakış açıma göre
aynı müzikte olduğu gibi
kategorizasyonu kaldırarak, bir
birey olamanın özgürlüğüne
ve tadına varmak gerektiğine
inanıyorum!

KÜLT ÜR

TÜRKİYE’NİN TEK EŞCİNSEL SERİ KATİLİ

ÇUMRA
CANAVARI

Konya’nın Çumra ilçesinde, tam olarak bilinmeyen bir sebepten, ötürü ailesi tarafından terkedilmiş,
beş vakit namazında, hali-tavrı garip bir adam yaşardı. Kasabanın kenar mahallesindeki kerpiç ve
sazdan ibaret evine kasabalılardan kimse uğramazdı
1966 yılının son günlerinde Çumra’da bir adam kayboldu. Muharrem Özkay adındaki bu yaşlı köylü,
bütün aramalara rağmen bulunamıyordu. Bir gün Polis Komiseri, küçük bir şüphe üzerine, Abdullah
Aksoy adlı, garip tavırlı, otuz beş yaşlarındaki bu adamı karakola çağırdı. Kısa bir süre sonra da, kayıp
köylünün toprağa gömülü cesedi, bu adamın evinden çıkarıldı. Bundan sonra olaylar çorap söküğü
gibi birbirini izledi ve Abdullah’ın daha önce oturduğu bir başka evden dört ceset daha çıktı. Bunlar,
muhtelif tarihlerde kaybolmuş, yaş ortalamaları 55’in üstünde olan köylülerdi.
Olay, Türkiye’de bir bomba gibi patladı. Günlük gazeteler, bölük-pörçük haberlerle meseleyi
kamuoyuna duyurmaya çalıştılar. Olayın çeşitli cepheleri vardı ve sadist bir homoseksüel olduğu
belirtilen Abdullah Aksoy’un, bu cinayetleri ne sebeple işlediği hususu yeteri kadar aydınlanamamıştı.

HAZIRLAYAN: CİHANGİR ÖZ
cihangir.oz@gzone.com.tr
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ece soğuk ve
ağırdı. Saatler
ilerledikçe
odadakilerin
sabrı tükeniyor,
umutsuzlukları
artıyordu. Çünkü, sol
şakağında derin bir yara
izi bulunan orta boylu, iri
kemikli sarışın adam, duvar
gibiydi. Çoğu sorulara cevap
bile vermiyor, arada kesik ve
anlamsız cümlelerle bir şey
bilmediğini söylüyordu. Uzun
boylu karayağız komiser
terlemeğe başlamıştı. Soğuğa
ve ince giyinmiş olmasına
rağmen iri kemikli adam
da terliyordu. Köşedeki bir
sandalyeye ilişmiş olan yaşlı,
başörtülü köylü kadın ise
terden sırsıklamdı. Merak
ve korku dolu gözlerle karşı
sındakilere bakıyor, birşeyler
olmasını bekliyordu.

umudunu yitirmiş, kalkıp
gitmeye hazırlanıyordu.
Uykusu da gelmişti. Bu sırada
Komiser, son bir umutla iri
kemikli adamı yanına çağırdı;
önce pantolon ceplerini
aradı, sonra elini ceketinin
ceplerine daldırdı. İkinci
cepten elini çıkardığında,
avcunda bir miktar iğde
ve kuru üzüm vardı. Tahta
sandalyede oturmakta
olan yaşlı köylü kadında bir
kıpırdanma görüldü. Komiserin
avcundakilere dikkatle
bakıyordu. Sonra, oturduğu
yerde garip şekilde sallanmağa
başladı. İğdelerle kuru üzümü,
dört gün önce ortadan
kaybolan kocasının cebine
kendisi koymuştu. Demek ki,
cebinden kocasının iğde ve
üzümleri çıkan bu iri kemikli
sarışın adam, kocasının nerede
olduğunu biliyordu.

Komiser, usanmadan
soruyordu:
“— Etme, uğraştırma bizi!
Adamı senin götürdüğünü
görmüşler.”

Nitekim biraz daha
sıkıştırılınca, baklayı ağzından
çıkardı: evet» dört gün önce bir
adamı evine götürmüştü ama,
tam evin kapısında kendisinin
sar’a nöbeti tutmuş, kendine
geldiğinde ise misafirini
ortalarda görememişti.

Fakat adam diretiyordu:
“— Ben kimseyi evime
götürmedim. Abdestinde
namazında bir adamım ben.
Benim suçum yok!” Komiser
inatçı adamdı. Diğeri “Haberim
yok” dedikçe, o,
“— Adamı senin götürdüğünü
görmüşler, saklama!” diye
bağırıyordu.
Şafak sökmek üzereydi.
Tahta sandalyeye ilişmiş
olan yaşlı köylü kadın bütün

Komisere bu ipucu yetti. İri
kemikli adamı, köylü kadını ve
memurlarını da yanına alarak,
geceyarısından sonra, bütün
kasaba halkının uykuda olduğu
bir saatte, gösterilen eve gitti.

CANAVARIN İNİNDE
İri kemikli adama ait olan
bu ev, 1,5 metre kalınlığında
toprak dolgu üzerine kerpiç ve
sazla yapılmıştı ve kaba iki oda

ile bir sofadan ibaretti. Küçük
ve biçimsiz pencereleri vardı,
civarı tenhaydı. En yakın ev, 1520 metre kadar uzaktaydı. Evin
önüne bağ çubukları dikilmişti.
İlk arama, oturma odasında
yapıldı. İsli bir kandilin
aydınlattığı odada herşey,
olduğundan daha eski ve kirli
görünüyordu. Bir kenarda
soba, odanın ortasında da
adamın kıl yatağı bulunuyordu.
Komiser ve polis memurları bir
yandan adamı sıkıştırırlarken,
bir yandan da eşyaları
karıştırıyorlardı. Bu sırada bir
memurun gözüne, adamın
yatak çarşafındaki kan lekeleri
ilişti. Dikkatle bakılınca,
odanın toprak zemininde de
kan lekelerinin bulunduğu
görüldü. Bir köşede yığılı
eşyaların arasında kadının
kocasının cep saati de çıkınca,
şüpheler kesinleşti. Bu sırada
yaşlı köylü kadın durmadan
ağlıyor ve korktuğunun başına
gelmemesi için dua ediyordu.
Fakat az sonra, korktuğuna
uğradı.
Araştırmayı anlamsız
gözlerle seyreden iri kemikli
adam, burada da sorulara
cevap vermedi ve devamlı
olarak “kendisinin bir garip
olduğunu, kimseye bir zararının
dokunmadığını” tekrarladı
durdu. Bu arada, ikinci odadaki
kamış yığınlarının içinde bir
de kanlı keser bulunmuş ve
ilk aramanın yapıldığı odaya
getirilmişti. Aynı anlarda,
bir polis memurunun gözü,
sobanın altındaki toprak
yığınına takıldı. Soba kaldırılıp

da kabarık yer kazılırken,
yaşlı köylü kadın iyice fenalık
geçiriyordu.
Nitekim, çukur boş çıkmadı.
Kaybolan adamın cesedi
burada ve yarı çıplak olarak,
başaşağı duruyordu. Elleri,
ayakları sicimle bağlanmıştı.
Başında geniş ve derin yaralar
vardı. Boğazındaki izlerden,
yaralıyken boğulmuş olduğu
anlaşılıyordu. Kaybolmadan
önce cebinde bulunduğunu
karısının söylediği 500 liradan
fazla parası yerinde yoktu.
Saati ve cebindeki diğer
kıymetli eşyalar da alınmıştı.
Yaşlı kadın bitkin, polisler
öfkeliydi. İri kemikli adama
gelince, o, her zamanki gibi
soğukkanlı, fakat biraz ürkek,
olanları seyrediyor ve aynı
şeyleri tekrarlıyordu:
“— Ben kimseyi öldürmedim
valla..”
Olay, 10 Aralık 1966 gecesi
cereyan etti.
Daha sonraları gazetelerin
ve halkın kendisine “Çumra
Canavarı” adını verecekleri
katil, pasif homoseksüel
Abdullah Aksoy, yakayı böyle
ele verdi. Ertesi gün yapılan
ilk sorgusunda, bir gece önce
evinde cesedi bulunan Hadım
ilçesinin Sarıhacı köyünden 55
yaşındaki Muharrem Özkay’ı
kendisinin öldürdüğünü itiraf
etti. İfadesine göre, kahvede
tanıştığı Muharrem Özkay’a
acımış ve misafir etmek
istemiş, fakat evde, aralarında
çıkan bir tartışma sonunda
onu öldürmüştü.

YAKALANAN İPUCU
İlgililer belki de bu kadarla
yetinip, katil Abdullah
Aksoy’u sadece bu suçtan
yargılayacaklardı. Fakat
Çumra’da bir komiser vardı:
İbrahim Altan. Konyadan
gelme, tecrübeli bir polis olan
İbrahim Altan, Savcılıktan
kendisine intikal etmiş olan
bütün kayıp olaylarının
Abdullah Aksoy’la ilgili
olabileceği görüşünden
hareket etti. Aynı görüşte
olan Savcı Yüksel Mete Günel
ile Komiser, bu ipucunu
bırakmadılar ve katilin daha
önce yaptırıp sattığı evlerin
de aranmasına karar verdiler.
Fakat kış bastırmıştı. Bu
yüzden arama bahara kaldı.
Bu arada, katilin ikinci olarak
yaptırıp sattığı evde oturmakta
olan şahsa da evin sağını

solunu kazmaması konusunda
kesin talimat verildi.
Fakat bahar gelip de toprak
kabarmaya başlayınca
bahçede çalışmak ihtiyacını
duyan ev sahibi, fidan
dikmek üzere birgün kazmayı
indirdiğinde, kazmanın
ucuna bir iskeletin takıldığını
korkuyla gördü. Durumu derhal
Savcılığa ve polise bildirdi.
Savcılıktaki kayıp dilekçelerinin
sahipleri teker teker çağrılarak,
iskelet haline gelmiş ceset
kendilerine gösterildi. Tanımak
mümkün değildi. Ancak,
iskelete ait olduğu anlaşılan
para cüzdanından çıkan bir
makbuz, durumu aydınlattı.
Makbuz, Toprak Mahsulleri
Ofisi tarafından verilmişti ve
üzerinde isim yazılı olmamakla
beraber, seri numarası belliydi.

Bu ipucundan hareket eden
ilgililer, kısa zamanda, cesedin,
1963 yılında kaybolan,
Karamanın Kılbasan köyünden
55 yaşındaki Himmet Yılmaz’a
ait olduğunu tesbit ettiler.
Himmet Yılmaz, o tarihte,
hayvan satın almak üzere
Çumra pazarına gelmiş ve bir
daha da geri dönmemişti.
Çumra Canavarının durumu
ancak, bu olaydan sonra
basına intikal etti. 26 Mart
günlü gazeteler, Çumrada bir
şahsın, öldürdüğü kimseleri
toprağa gömdüğünü
bildiriyorlardı.
Haber, aynı günlerde Çumra’da
da duyulmuş ve bir bomba
tesiri yapmıştı. İşlerinde
güçlerinde, sakin Çumralılar,
yıllardan beri aralarında

sessizce dolaşan ve sar’alı
olduğu için de herkesin
merhametini çeken Abdullah
Aksoy’un, gerçekte azılı bir
katil olduğunu öğrenince
çok şaşırdılar. O Abdullah
ki, karıncayı incitmekten
korkar, beş vakit namazında,
kimsesiz bir insandır. Bu
yüzden herkes, bir inşaat
işçisi olan katile iş verir,
yardım ederdi. Onun sık sık ev
değiştirmesi ve evlerini hep
ilçenin kenar mahallelerine ve
özellikle komşu bulunmayan
tenha yerlere kurması da
kimsenin dikkatini çekmemişti.
Onun, tanımadığı ve ilçeye
yeni gelmiş köylülerden
dostlar seçmesini de kimse
yadırgamaz, sadece, “bizim
deli yine bir kafadengi bulmuş”
der, geçerdi. Namazına,
duasına düşkün olduğu için
kendisini severlerdi de. O da
bunu bildiği için hemen her
vakit namazını çarşıdaki Ulu
Camide kılar, hep aynı kahvede,
tek başına otururdu. Çumrada
pazar kurulduğu günler 100 lira
yevmiye verilse çalışmaz, sergi
sergi dolaşarak, tanımadığı
adamlarla sohbet ederdi.
Onun hiç kimseyle arkadaşlık
yaptığı, sürekli arkadaşı olduğu
görülmemişti. Günübirliğine
edindiği arkadaşları ise hep
yabancı, genel olarak da
yaşlı kimselerdi. Halk bunu,
Abdullahın ağırbaşlılığına,
dindarlığına, “Allah adamı bir

garip kişi” oluşuna yorardı.
Bu haberlerin dilden dile
dolaştığı günlerde Çumra
Savcılığı ve Polisi de yeni
cesetler aramakla meşguldü.
Kayıp Himmet Yılmaz’a ait

iskeletin Abdullah Aksoy’un
bahçesinde çıkması, diğer
kayıpların da durumu
hakkında az-çok ipucu
veriyordu. Nitekim öyle de
oldu. Canavarın, bir mezarlık
haline getirdiği ancak kazı

sonucu anlaşılan Bağlar
mahallesindeki evi yıkılıp
temellerine kadar arandı.
Çabalar boşa gitmedi: 30 Mart
günü, Mehmet Ali köyünden
kayıp Mevlût Karaca’nın; 31
Martta, Elmasun kasabasından
Süleyman Aslan’ın; 8 Nisan
günü, Çukurçimen köyünden
Mehmet Can’ın iskelet haline
gelmiş cesetleri, evin içindeki,
ortalama derinliği yarım
metreyi bulan kuyulardan
çıkarıldı. Cesetler değişik
yerlere gömülmüştü ve
hepsinin çukurdaki duruş
şekilleri aynıydı: Her üç
ceset de çukura başaşağı
konulmuştu. Mağdurların
ellerini ve kollarını bağlayan
ipler çürümüştü.
Canavarın kurbanlarından
Mevlût Karaca, bir pancar
işçisiydi. İki buçuk yıl önce bir
iş için Çumra’ya gelmiş ve bir
daha da köyüne dönmemişti.
Hattâ kendisini bir daha
gören de olmamıştı. Ceset
tamamen iskelet haline geldiği
için, kendisini ancak kehribar
teşbihinden tanıdılar. Katil
nasılsa unutmuş, tesbihi
cesetle birlikte çukura atmıştı.
Süleyman Aslan’a gelince,
onun Abdullah Aksoy
tarafından öldürülmüş
olmasına kimsenin aklı
ermemektedir. Kendi
yöresinde ve Çumra’da Efe

Süleyman adıyla tanınan,
feleğin çemberinden geçmiş
böyle bir adamın canavarın
tuzağına nasıl olup da düştüğü
hâlâ anlaşılmış değildir.
Efe Süleyman, 1965 yılında
kaybolmuştu. Kalabalık
olan ailesi, onun, hasımları
tarafından öldürülmüş
olabileceğini düşünerek,
aramadık yer, sormadık
kimse bırakmamış, bir
türlü ne ölüsünden, ne de
dirisinden bir haber alabilmişti.
Süleyman Efe’nin cesedi,’
başı gövdesinden ayrılmış
olarak bulundu. O da takma
dişlerinden ve kehribar
ağızlığından tanındı.
1964 yılından beri kayıp
olarak aranan Mehmet Can’a
gelince o, gerçekten garip
bir köylüydü. O tarihte ilçede
bir duruşmaya gelmiş, bir
daha da geri dönmemişti.
Canavarın mezarlığından lastik
ayakkabıları bulunmamış
olsaydı, Mehmet Can’dan
hiç kimse hiçbir haber
alamayacaktı.
Canavarın son kurbanı, 55
yaşlarındaki Muharrem Özkay
ise, söylendiğine göre, ilçede,
hacdan yeni dönmüş bir
arkadaşını ararken tuzağa
düşmüştü. Abdullah onu,
“Alkışın Mehmedi de yarın
bulursun. Benim babam da
hacdan geldi. Gel, bize gidip

sohbet edelim” diye kandırıp
evine götürmüştü.
Katil Abdullah Aksoy’un bir
“pasif homoseksüel” olduğu,
anlatılanlara ve hekim
raporuna göre doğrudur.
Ancak, Konya’da yapılan
muayenesinde, adamın bazan
da aktif durumda bulunduğu
tesbit edilmiştir. Bu duruma
göre Abdullah hem aktif, hem
de pasif homoseksüeldir ve
Çumra’da da bunu doğrulayan
olaylar anlatılmaktadır. Ancak,
bu konuda en çok dikkati
çeken husus, canavarın,
ne niyetle evine götürürse
götürsün, kurbanlarım hep
yaşlı kimseler arasından
seçmesidir. Nitekim, bulunan
cesetlerin yaş ortalaması 55’in
üstündedir ve Çumralıların
deyimiyle, hepsi “ununu elemiş,
eleğini asmış” kişilerdir.
Katilin büyük bir ruhi
dengesizlik içinde bulunduğu
anlaşılmaktadır. Muhtemelen,
cinayetleri işlemesine bu
aşırı dengesizlik sebep
olmuştur ve kriz sırasında,
hiçbir şey düşünmeden,
vurup öldürmüştür. Ana ve
babasının, onu, küçük yaşta,
cinsel yönelimi yüzünden
evlâtlıktan reddetmelerinin de
bunda büyük rolü bulunması
muhtemeldir. Ancak,
cinayetlerini saklamakta
gösterdiği maharet, onun, bu

nöbetler sırasında kendisini
tamamen kaybetmediği
ve hatta yaptığı işleri enine
boyuna düşünüp plânladığı
kanısını uyandırmaktadır.

KURTULANLARIN
HİKAYELERİ
Nitekim, canavarın elinden
canlarını güçlükle kurtarmış
olanların anlattıkları da
bu görüşü doğrulatan
mahiyettedir. Utançlarından,
başlarına gelenleri daha önce
en yakınlarından bile saklayan
bu şahıslar, cinayetler ortaya
çıkıp da canavar yakalandıktan
sonra, sıkılarak da olsa,
konuşmaya başlamışlardır.
Bunlar çok korkunç
şeyler anlatmaktadırlar.
Yüzlerinde hâlâ, yaşadıkları
o kötü dakikaların izleri
bulunmaktadır. Hepsi yaşlıdır
ve canavarın elinden ya bir
şans eseri, ya da ziyadesiyle
cesaretli oldukları için
kurtulabilmişlerdir. Bunlardan
Türkmen Cami köyünden
Salih Öner, yaşamış olduğu
o korkunç dakikaları şöyle
anlattı:
“— Onunla aynı inşaatta
çalışıyordum. Birgün bana,
kendisinin iyi bir insan
olduğunu, bu yüzden de bana
acıdığını, kimsesizliğime
dayanamadığını söyledi ve
yalnız kaldığı evinde beraber
oturmamızı teklif etti .Önce

kabul etmedim. Fakat ısrar
edince razı oldum ve bir
akşam, yatsı namazından
sonra çıkıp evine gittik. Bir
tek yatağı vardı ve yerde
serili duruyordu. Mecburen
beraber yattık. Gecenin bir
vaktinde, onun ensemde
dolaşan sıcak ve bir boğanınki
kadar kuvvetli neresiyle
uyandım. Beni okşuyordu.
Kibrit çakıp yüzünü görmek
istedim. Çok öfkelendi. Bir
anda yastığının altına soktuğu
elinde bir keser gördüm. Ben
sadece korkutmak istiyor
sanmıştım. Halbuki o vurmaya
başlamıştı bile. Aman yaman
demeğe kalmadı, bayılmışım.
Kendime geldiğimde, onun,
bahçeden gelen küfürlerini
duydum. Elinde kazma, çukur
kazıyordu. Şimdi anlıyorum ki
bu çukur benim içindi ve adam,
öldüğümü sanmıştı. Zorla
kendimi toplayıp, pencereden
kaçtım. O hâlâ arkamdan
sövüyor ve fakat gelmiyordu.”
Cesetlerin durumu da
göstermektedir ki, bundan ders
alan canavar, daha sonraki
kurbanlarım öldürdükten sonra
ellerini kollarını bağlamayı
ihmal etmemiştir.
Bu olay daha sonra adalete
intikal etmiş ve Abdullah
Aksoy, Salih Öner’in, kendisine
tecavüz etmek istediğini, bu
arada parasını da aldığını

ileri sürerek davacı olmuştur.
Mahkeme, Abdullah Aksoy’u
haklı bulmuş ve Salih Öner bu
davada iki ay hapis cezasına
mahkûm edilmiştir.
Türkmenköyün bekçisi Ahmet
Kurtu da canavarın elinden
kurtulanlar arasındadır. Ahmet
Kurtu, bir tarihte, kaybolan
danasını aramaya çıkmıştı.
Akşam karanlığında mahalleler
arasında dolaşırken, iri kemikli
sarışın bir adama rastlamıştı.
Bu, Abdullah Aksoy’du.
Abdullah, köy bekçisine, “bu
kör karanlıkta ne aradığını”
sormuştu. Aldığı cevap üzerine
pek sevinmiş ve,
“— Şansın varmış arkadaş.
Danan benim gibi bir adamın
eline düştü. Eve kadar gidelim
de vereyim” demişti.
Bundan sonrasını
Türkmenköylü Ahmet Kurtu
şöyle anlattı:
“— Eve girdik. Işık yoktu.
Yatağından başka oturacak
bir yer olmadığı için yemeği
de yatağın üzerinde yedik.
Gecenin bir vakti ben, hadi
ağa, şu danayı ver de ağır
ağır gideyim deyince o, gece
misafiri olmamı istedi. Bu
sırada kapıyı arkasından sıkıca
kilitlemişti. Gece beraber
yattık. İsteklerine uymak
zorunda kaldım. Çünkü elinde
keseri hazırdı. İşini bitirdikten

sonra rahatladı. Benim, paçayı
kurtardığımı söyledi. Sabah
çıktım gittim.”
Üçhöyük köyünden 54
yaşlarındaki Mehmet Şenel’in
hikâyesi de bunların bir
benzeridir. Çevresinde Çapar
Mehmet adıyla tanınan ve hali
vakti yerinde bir köylü olan
Mehmet Şenel, Çumra’da bir
kahvede otururken Abdullah
Aksoy yanına gelmiş, “selâmun
aleyküm” dedikten sonra
teklifsizce masasına oturmuş,
kendisini tanıdığını söylemiş,
oğlunun kendisine çok iyilik
yaptığını belirterek, adamı
evine davet etmiş. Mehmet
Şenel gitmek istememiş. Fakat
bakmış ki olacak gibi değil,
adam çok ısrar ediyor, “günah
olmasın, bir fukaranın gönlü
kalmasın” diyerek, Abdullah’ın
peşine düşüp evine gitmiş. Ne
bilsin, başına gelecekleri? “Şu
yaşa gelmiş, böyle bir şeyle
karşılaşmamış”.
Canavar, evde, diğer
misafirlerine uyguladığı
programı Mehmet Şenel’e de
uygulamak istemiş. Ne var
ki, onu yatağa sokamamış,
Durumun vehametini anlayan
Mehmet Şenel, cebindeki
çakı bıçağını çıkardığı
gibi canavarın üzerine
yürümüş. Pabucun pahalı
olduğunu anlayan canavar,
homurdanarak kapıyı açmış ve
avının elinden kaçıp gitmesine

göz yummak zorunda kalmış.
Savcılığa intikal etmiş,
bir o kadar da tahkikat
konusu olmamış kayıptan
bahsedilmektedir. Meselâ,
1962 yılında kaybolan,
Karamanın Maslat köyünden
Mehmet Karabacak’tan;
1963 yılında kaybolan,
Alan köyünden Hüseyin
Bağcı’dan ve 1965 yılında
kaybolan, Kaşoba köyünden
Mehmet Eker’den henüz
hiçbir haber yoktur. Hepsi
de ellisinden yukarı olan ve
kayboldukları günden bu
yana izlerine rastlanamayan
bu şahısların da canavarın
ağına düştüğü ve onun
mezarlıklarından birisinde
olduğu söylenmektedir.

CANAVAR CEZAEVİNDE
Bütün bu hayıhuy içinde hiç
kimse Abdullah’la ilgilenmeyi
aklına getirmedi. Ne Çumra
Cezaevinde kaldığı 20 gün
içinde, ne de ondan sonra
Konya’da onu hiç kimse arayıp
sormadı. Canavar, Konya’da,
önce genel bir koğuşa
konuldu. Burada onunla
hiçbir mahkûm konuşmaya
yanaşmıyor, sadece, fırsat
buldukça alay ediyorlardı. Bu
arada , Cezaevi Müdürüne
başvurarak, bu adamdan
korktuklarını, koğuşlarından
alınmasını isteyenler de oldu.
O da kimseye yaklaşmıyordu.

Sabahtan akşama koğuşta
tek başına oturuyor veya
yatıp uyuyordu. Sorulan hiçbir
soruya cevap vermiyordu.
Ne düşündüğü belli değildi.
Okuma-yazma bilmediği
halde, gazeteleri ve özellikle
mahallî gazeteleri merakla
izliyor, koğuş arkadaşlarından,
gazetelerde kendisine
dair haberler bulunup
bulunmadığını soruyor, varsa
okutup, dikkatle dinliyordu.
Hattâ bazı gazeteleri sakladığı
bile oluyordu.
Ancak, son zamanlarda huzuru
iyice bozulmaya başlamıştı. Bu
yüzden olacak, üç aya yakın bir
süre kaldığı genel koğuştaki
son üç gününü hep uyuyarak
geçirdi. Bu günlerin birinde
de Cezaevi Müdürüne haber
göndererek, kendisinin ayrı bir
yere alınmasını, arkadaşlarının
alaylarına dayanamadığını
bildirdi. Bu arada, kanının
ısındığı bazı kimselere dert
yanıyor. Muharrem Özkay
hariç, diğerlerini kendisinin
öldürmediğini söylüyor, adlarını
bile hatırlayamadığı eşlerini
suçluyordu.
Cezaevi Müdürü Vehbi Ersoy,
Abdullah’ın bu teklifini olumlu
karşıladı, kendisini münferide
aldı. Katil buna çok sevindi ve
“Baba” dediği Vehbi Ersoya
teşekkür etti.
Münferitte bir başına kalan

Abdullah Aksoy, günlerce
düşündü. Birgün, nasılsa
ahbap olduğu bir gardiyana,
cezaevine geldiğindenberi ilk
defa dert yandı:
“— Çok canım sıkılıyor. Çok
yalnızım. Kurtulabilecek miyim
acaba? Kurtulsam, şöyle bir
evime gitsem, bahçemi yine
işlesem, yine ırgatlık yapsam,
namazımı kılıp kahveye
gitsem... Olur mu bunlar? “
dedi.
Gardiyanın kendisini teselli
etmesi üzerine de ziyadesiyle
duygulu bir sesle,
“— Buradan herhalde
kurtulamayacağım” diye
sızlandı.
Ağır Cezada ilk duruşmasının
yapılmasına altı gün kalmıştı.
Nöbetçi kulelerindeki
jandarmalar, ak sıvalı
hapishane duvarlarının dibinde
güneşlenen mahkûmlara
bakıyorlardı. Mahkûmlar
düşünceli, fakat güneşe
dönüktüler. Bu bile yaşamayı
çok sevdiklerini’gösteriyordu.
Bu yüzden olacak, 8.
münferitte tutuklu bulunan
Abdullah’ın o sabahki hali
kimsenin dikkatini çekmedi.
Halbuki o anda o, çok kötü
şeyler düşünüyordu. Büyük bir
bunalım içindeydi. Koğuşun
içinde rastgele dolaşıyor,
anlamsız bakışlarını duvarlarda
dolaştırıyordu. Pencereden
girmekte olan ılık bahar güneşi

onun umurunda bile değildi.
Koğuş nöbetçisi gardiyan, 8.
münferidi o gün en son saat
9.45’te kontrol etti. On dakika
sonra tekrar uğradığında,
canavarı yerinde bulamadı.
İlk aklına gelen, adamın
tuvalete gitmiş olabileceğiydi.
Düşündüğü doğruydu, adam
tuvaletteydi.. Fakat tuvaletin
tavanında sallanmaktaydı.
Günlerdir kamuoyunu meşgul
eden Çumra Canavarı Abdullah
Aksoy, tuvaletteki su borusuna
bağladığı kuşağı boynuna
geçirerek intihar etmişti. Bu
defa ölüm sırası kendisine
gelmişti. Çumra Canavarının
sonuncu kurbanı bizzat kendisi
oldu.
Cenazesine de kimse
sahip çıkmadı. Babası “ne
ölüsü, ne dirisi” diye haber
gönderdi. Bunun üzerine
Konya Belediyesi, 50 liralık
bir masrafla, Çumra Canavarı
Abdullah Aksoy’u Musalla
mezarlığına gömdürdü.
Cenaze namazında hazır
bulunanlar imam, mezarlık
bekçisi ve cenaze arabasının
şoförüydü.
Çumra Canavarı Abdullah
Aksoy’a dair, günlük gazete
haberlerinin dışında, o dönem
bilimsel hiçbir açıklama
yapılmadı. Sadece, haftalık
bir İstanbul gazetesinde Dr.
Haydar Dümen şunları yazdı:

“Son günlerde gazetelerde
ürpererek okuduğumuz Çumra
Canavarı, suçunun başkaları
tarafından duyulmasını
istemeyen, dejenere psikopat
bir cinsî sapıktır. Suç delillerini
yok etmek için, beş-altı
insanı cinsel temastan
sonra öldürerek bahçesine
gömmüştür.”
Ancak, doktorun
yazısında karanlık bir
nokta bulunmaktadır:
Ortada, Abdullah Aksoy’un
kurbanlarıyla cinsel temasta
bulunduğunu doğrulayacak
kesin bir delil mevcut değildir.
Seçtiği kurbanların hemen
hepsi elli beşini geçmiş
kimselerdir. Bu itibarla, olayda,
üzerinde önemle durulması
gereken yönler bulunmaktadır.
Nitekim Prof. Rasim Adasal
da aynı konuyla ilgili olarak o
dönem şunları söylemiştir:
“Bu, basit bir homoseksüellik
olayı değildir. Sadizm vardır.
Gerek aktif, gerekse pasif
homoseksüeller, temasta
bulunacakları kimseleri
yaşlılardan değil, gençlerden
seçerler. 50 - 60 yaşındaki
adamın kadın için bile cinsel
kudreti kalmaz. Ayrıca bir
insanın ‘ben homoseksüelim’
demesi bir çeşit ruh hastası
olduğunu gösterir. Kendisini
öldürmesine gelince, herhalde,
ölüm korkusuna dayanamamış
olmasındandır.”

YASEMİN
ŞEFİK
Radyo programcısı ve komedyen Yasemin Şefik, Best FM’de yaptığı “Hitnoz” ile Türkiye özel radyo
tarihinin en uzun süredir yayınlanan programlarından birisine imza atıyor.
Son dönemde “Beni Bilirsin!” isimli gösterisi ile sahnelerde de gördüğümüz Yasemin Şefik’le
görüştük.

Hiç komik biri olduğumu iddia
etmedim. Daha çok durum komedisi
gibiyim...
RÖPORTAJ: YAĞIZCAN AKBULUT

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

Radyo deyince akla gelen
ilk isimlerden birisin. Nasıl
başladı kariyerin? Bu bir
hedef miydi yoksa tamamen
tesadüf mü?
Tesadüflü bir aşk hikayesi.
Neyse ki uzun uğraşlar
sonrası karşılık alabildim.
Aklımda hiçbir zaman radyo
programı yapmak yoktu.
Hedefim daha farklıydı. Savaş
muhabiri olmak istiyordum.
Hikayem burada garipleşiyor.
Bir şekilde anlatıcı olmak
istiyordum başlangıcım ile
ilerlediğim yok farklı oldu.
Müzisyenler dışında da birçok
star ismi programına konuk
alıyorsun, mesela oyuncuları.
Bazısı tv programlarına
bile çıkmazken senin radyo
programına katılıp projelerini/
işlerini tanıtıyorlar. Onların
seni tercih etmesini nasıl
başarıyorsun?
Radyo sadece müzikten
oluşmuyor. Doğal olarak
yalnızca şarkıcı, söz yazarı,
besteci, müzisyen ile kısıtlı
olmaması gerektiğini
düşünüyorum. Radyo
programıma oyuncular,
yönetmenler, senaristler,
yazarlar, başarı hikayesi
barındıranlar, fenomenler…
gibi bir çok meslek grubunun
konuşulan isimlerini konuk
alıyorum. Radyo ve televizyon
arasındaki fark konuğun
kendini “monitörden nasıl
görünüyorum, ne giysem daha
iyi olur” gibi düşüncelerden
arındırması. Gerçek sohbet o
zaman başlıyor. Programıma
konuk olan bir çok kişi
ile rahat ve içten sohbet
etmemizin temelinde bu
unsur var Neden beni tercihi
ediyorlar kısmı ise yılların
getirdiği bir durum diyebilirim.

Peki sanatçılar arasında
ayrım yapıyor musun? İlla
ki birileriyle daha çok
anlaşıp, onları daha çok
seviyorsundur. Ne yapsa
çalarım ya da asla çalmam
dediklerin var mı?
Sevdiğim uzun yıllardır
arkadaş olduklarım ile hiç
tanımadığım yeni bir şarkı
yapmış biri arasında fark yok.
Orada önemli olan şarkının
kendisi. Belki de yorumlama
şekli. Son zamanlarda bu
kadar fazla yeni isimle
dinleyicinin birleşmesini buna
bağlayabilirsin. Ne yapsa
çalarım dediğim isme gelirsek;
Sezen Aksu. (Al sana ayrım
yaptım)

ortaya çıktı? Seni sahnede
izleyenler bu gösteride ne ile
karşılaşacaklar?
Açıkçası iki yıl önce fikir
ortaya çıktı. Aslında isteğim;
sahneden talk show yapmaktı.
BKM’den Gülçin Salacan
“İstanbul Komedi Festivali”
kapsamında artık sahneye
çıkmam gerektiğini söyledi.
Eyvah nasıl yani derken
bana sürpriz günü açtılar.
BKM’nin muhteşem kadınları;
Gülçin Salacan, Zümrüt
Arol bu işte payı çok büyük.
Necati Akpınar’ın da gazıyla
gösteriler başladı. BKM
Mutfak Sahne’nin Abdullah
Özgenç’i de unutmamam
lazım.

Senin radyo programların çok
eğlenceli ve enerjisi yüksek
bir programlar. Bu sinerji nasıl
oluştu?
Öncelikle teşekkür ediyorum.
Cevabımın ilk bölümü;
Bilmiyorum!
Kişisel bir iş yapıyorum.
Tamamen ben nasılsam öyle
yansıyan bir durum. Benim her
gün canlandırmam gereken bir
rol var. Bitmeyen bir dizi film.
Programın ana karakteri ben
olduğuma göre kendime böyle
bir senaryo yazmış olabilirim.
Deli gibi mi konuşuyorum şu
anda? Kendimden korktum!

İzleyenlere gelince; gösterimin
içeriğinde ilişkiler, ünlüler, ünlü
olmaya çalışanlar ki onun
için tabirim “Ünlümsü” tipler,
sosyal medya delirmelerimiz
gibi konular ile aslında
kendileriyle, komşularıyla, iş
arkadaşları karşılaşacaklar.

Yakın zamanda stand up
gösterilerine başladın. Peki
seni en çok güldüren stand
up’çılar kimler? Kimleri çok
severek takip ediyorsun?
Başladım valla. Bu sorunun
net cevabı; Cem Yılmaz
Aynı zamanda Yılmaz Erdoğan
anlatıcılığını da seviyorum.
Ali Wong, Katherine Ryan’ın da
hasta takipçisiyim.
Stand up yapma fikri nasıl

Peki Yasemin özel hayatında
nasıl biri? Yine çok komik ve
eğlenceli mi?
Özel hayat mı kaldı yaaaa. Ben
hiç komik biri olduğumu iddia
etmedim. Daha çok durum
komedisi gibiyim. Eğlenceli
mi…hmmm bunun için telefon
hakkımı kullanmak istiyorum.
Eğlenmeye çalışıyorum,
çalışırken eğleniyorum.
Sosyal medya ile aran çok iyi.
Peki hangi uygulamada daha
çok vakit geçiriyorsun ve
neden?
Sık kullanılanlarda Instagram
var.
Sosyal medya demişken,
“Bazen Şarkıyı Yanlış
Anlarsın” diye bir furya

başlattın. Bu nasıl oluştu?
Yanlış anlıyorum ama…
kafam bir gidiyor o anda…
İlk öyle başladı… “Lütfeeen
dövmeyeyiiim seni bir
yerlerde karşıma çıkmaaa”
İkili Delilik şarkısını böyle
anlamış olamaz mıyım? Bunu
başlattım çok eğlendik ama
sonra bi hacklendim bir ara,
Twitter ile ilişkim küsmelimüsmeliydi. Şimdi yeniden
halleniyorum.
Türkiye’de LGBT hareketine
bakışın nedir? Sence
dünyanın neresindeyiz?
Avrupa ve Asya’yı bağlayan
yerindeyiz. Karma karışığız.
Bizi biz yapan en güçlü
özelliğimiz budur. LGBT’ye
bakışım cinsiyetlere bakışımla
aynı; önce insanız. Gerisi
kurgunun parçaları.
LGBT bireylerin popüler
müziğe ne kattığını ve nasıl
geliştirdiğini düşünüyorsun?
Daha önce de bu soruya
aynı cevabı vermiştim;
Eğlence sektörü, sanat dalları
aklına hangi akım geliyorsa
bunu renklerin her halinde
yansıtarak geliştirdiğini
düşünüyorum. Kalıplar, sınırlar,
kimlikler olmaksızın!
Kariyerinde LGBT etkisi var
mıdır? Varsa nedir?
Benim işim tamamen insan
bazlı. Bir radyo programında
anlatıyorum. Ve bunu uzun
yıllardır yapıyorum. Bunu
yaparken beni dinleyenin
cinsel kimliği aklıma gelmiyor.
İşte bu da her yönden olumlu
olarak bana dönüyor. Bu aynı
zamanda yaşadıkları yer,
maddi durum, manevi hisler
içinde geçerli.

SA R P YA M A N

SARP GİBİ
BİR YAZ
Bu yaza bomba gibi giriyorum!
Üstünüze afiyet 21 kilo verdim,
inceldiği yerden kopana kadar da
vermeye devam edeceğim :) Bikiniyle
pozlarımı görürseniz hiç şaşırmayın!
Mevsimlere göre farklı halet-i
ruhiyelerde olmamızın sebebi nedir
acaba? Biz güneşli aylarda sürekli
mutlu ve pozitif olma peşindeyiz
nedense... Acaba tropik iklimlerde
yaşayanlar sürekli “lay lay lom”
hayatlara mı sahipler?
Neyse saçmaladığımın farkındayım...
Ben en iyisi sizlere Sarp’ınki gibi bir
yaz geçirmek için neler yapmanız
gerektiğini yazayım. Alın size
nerelere gideceğinizden, ne yiyip, ne
giyeceğinize rehber olacak birkaç
madde...
Ne yapın edin, denizli bir tatile çıkın.
Havuzları es geçin ki deniz suyuyla
hem cildiniz güzelleşsin hem de kem
gözlerin üzerlerinize püskürttüğü
nazarlardan kurtulun.

sarp.yaman@gzone.com.tr
twitter.com/sarpyaman | instagram.com/sarpyaman

Güneşin zararları malum ama yine de
cildinizi az da olsa pembeleştirin.
Yunan Adaları’na kapağı atın. İnanın
bizim tatil beldelerinden hem daha
ucuz hem de daha eğlenceli.
Plajda ne giydiğiniz en az kış
kostümleriniz kadar önemli. Renk renk

şortlarınız olsun, üzerlerine
salaş basic tshirtler giyin.
Desenli ve dar tshirtlerden
arkanıza bakmadan kaçın.
Bir plaj parfümünüz olsun.
Güneşin altında sürülebilen
ve leke yapmayan kokular
var. Benim tercihim
Lancaster’ınki.
Tatil beldelerinde keyifli
happy hourlara gidin, gece
çıkma derdinde fazla olmayın.
Yaz tatilleri kendinizi şarj
etme zamanı olduğundan
çok sevmediğiniz insanlarla
seyahat programları
yapmayın ki enerjinizi
emmesinler.
Küründen de olsa bir yaz aşkı
yaşayın.
Bir turistle one night stand
deneyiminiz olsun.
Bol bol deniz ürünleri ve taze
mantiler yiyin :)
Kısacası yazı bahane edip
hayatı fazla ciddiye almayın
ve bol bol anı biriktirin. Bunu
yaparken de her zaman
üzerinizde bir takip ışığı
varmış gibi çok şık, çok güzel
ve çok şatafatlı olun.

SEYA H A T

AVRUPA’NIN

EN
İYİ
BARLARI
Bazen insan sırf bir mekanı görmek için yepyeni bir şehre
gidebiliyor. Uğruna uçak bileti aldıracak 13 bar derledik.

HAZIRLAYAN: YEŞER SARIYILDIZ

yeser.sariyildiz@gzone.com.tr
twitter.com/yesersariyildiz | instagram.com/yesersariyildiz

NOTTINGHAM FOREST
MILANO

Milano’daki Nottingham Forest, Indiana Jones’un çatı katına benziyor. Dünyanın en ünlü moleküler miksoloji
barlarından biri olan mekan için, “Eğer Michelin kokteyl barlara da yıldız verseydi, bütün yıldızları toplardı” deniyor.
Egzotik kokteylleri denemek için Milano yolcuları not etsin.

MR. FOGG’S
LONDRA

Kendinizi Viktorya Dönemi’nde hissedeceğiz bu mekan, Mayfair’de bulunuyor. Dekorasyon sayesinde, kendinizi 19.
yüzyılda, bir romanın içinde gibi hissetmenizin yanında, bir de bütün kokteyller adeta bir şölen gibi hazırlanıyor.
Fiyatlar Londra ortalamasının biraz üstünde olsa da, Mayfair ortalamasında kabul ediliyor.

TOLKIEN’S HOUSE
ZAGREB

Zagreb’te bulunan Tolkien’s House, Opatovina parkının yanında, küçük ve sevimli bir bar. Bahçesi çok tatlı, ama
içeride de inceleyecek bir sürü detay bulacaksınız. Zagreb’in en iyi bira menüsüne sahip olmasının yanında,
kokteyllerinin adı da Lady Arwen falan. İyi bir öğleden sonra için başka neye ihtiyacınız olabilir ki?

SZIMPLA KERT
BUDAPEŞTE

Ruin bar konseptinin ilki Szimpla Kert, şüphesiz ki, Budapeşte’nin en fazla turist çeken mekanı. 2.Dünya Savaşı
sonrası terk edilmiş bu yapının, tamamen sokaktan toplanan eşyalarla dizayn edilmesi sonucu oluşmuş Szimpla
Kert. İçinde wine bar’dan nargileye, kraft bira ve open stage’e kadar her derde deva birçok bölümü var.
Cumartesi gecesinin en kalabalık mekanı olan Szimpla Kert, pazar sabahları organik pazara dönüşüyor ve kahvaltı
için iyi bir alternatif haline geliyor.

NORTHERN LIGHTS
İZLANDA

Zagreb’te bulunan Tolkien’s House, Opatovina parkının yanında, küçük ve sevimli bir bar. Bahçesi çok tatlı, ama
içeride de inceleyecek bir sürü detay bulacaksınız. Zagreb’in en iyi bira menüsüne sahip olmasının yanında,
kokteyllerinin adı da Lady Arwen falan. İyi bir öğleden sonra için başka neye ihtiyacınız olabilir ki?

PRAVDA BİRA TİYATROSU
LVIV

Ukrayna’ya vizenin kalkmasıyla birlikte, bütün instastory’lerimiz Ukrayna’ya koşarak giden arkadaşlarla doldu. Hem
ucuzluğu hem de Taksim-Kadıköy dolmuşu kadar sık uçak seferleriyle, haksız da değiller.
Bu story’lerde elbette üzerinde Obama, Trump, Merkel bulunan biralar görmüşsünüzdür, işte o biraların adresi burası.
Biranın yapılışını görebilir, farklı çeşitte bira denemeye doyabilir ve akşamları sahne alan grubu dinleyebilirsiniz.

Masoch Café
LVIV

Café’nin Türkçe adı, “Mazoşist Café”. Neden listede olduğunu anladınız diye düşünüyorum. Mazoşizmin isim babası olan Alman kökenli,
Lviv’li yazar Leopold von Sacher-Masoc anısına kurulmuş bu café, dünyanın en enteresan konseptlerinden biri olarak kabul ediliyor.
Girişte minik bir kırbaçla “hoş geldiniz” diyorlar, yine siz orada otururken, seksi garson kızlar, müşterileri kırbaçlıyor, bazıları gönüllü
olarak garson kızların önüne yatıp kırbaçlanıyorlar. Hesabı topuklu ayakkabı ya da sütyen içinde getiren mekanın, menüsü de afrodizyak
ağırlıklı içeceklerden oluşuyor.

GASOVA LAMPA
LVIV

Lviv konsept barlar şehri desek abartmış olmayız. Şimdi de gaz lambasının mucidi Ignacy Łukasiewicz’e adanan
Gasova Lampa’dayız. Mekanın Türkçe adı bildiğiniz “Gaz Lambası”. Mekandaki her şey gaz lambaları ve tüpler içinde
geliyor. İçeride tabii ki de yüzlerce gaz lambası ve bir de müzesi bulunuyor.

STATTBAD
BERLIN

İnsanın karşısına sürpriz çıkarmakta Berlin’in üstüne yok. Wedding’te bulunan Stattbad da aslında eski bir yüzme havuzu. Bu yüzme
havuzu artık kullanılamaz hale gelince, bunu hemen bir bara çevirmişler. İçinde klasik müzik konseri bile yapılıyor ve inanır mısınız,
hamamda ses iyi çıkar misali, akustik baya iyi oluyor.

CLäRCHENS BALLHAUS
BERLIN

Elbette, Berlin’in her sokağından insanı şaşırtan bir bar karşısına çıkıyor, ama biz bir de Auguststrasse’de bulunan
Clärchens Ballhaus’tan bahsetmek istedik. Yaz günleri, bahçesi muhteşem olan bu mekan, eskilerin balo salonu.
Şimdiyse, içeride dans dersleri veriliyor.

GIGER BAR
GRUYERE

1992’de ilki Chur’da açılan Giger Bar’ın, daha ünlü olanı Museum HR Giger Bar 2003’te Gruyere’de açılmış. İsviçreli artist H.R. Giger’in
dizayn ettiği bu mekanda, kendinizi bir bilimkurgu filminde gibi hissedeceksiniz. Önce müzeyi gezip daha sonra café’sinde zaman
geçirirseniz, mekanın etkisi katlanarak artıyor diyorlar.

BICYCLE BAR
BÜKREŞ

Bükreş şehir merkezinde bulunan Bisiklet Bar’ın tüm mobilyaları ve dekorasyonu kullanılmış bisikletlerden yapılmış.
Bisiklet bağışı da kabul eden mekan, kesinlikle Avrupa’nın en sempatik konseptlerinden biri.

GÖZ B A N YOSU

FELIPE
SANTOS
Yaza girmek üzereyken GZone sayfalarını ateşe verecek bir yakışıklı ile tanıştırmak istedik.
Brezilyalı Felipe Santos, Türkiye’deki fotoğrafçıların da objektiflerine poz veren, uluslararası en gözde
erkek modellerden biri.
GZone’a hep göz alıcı fotoğraflar çeken Mustafa Sarıkaya, bu kez de 26 yaşındaki bu erkek modeli
sizler için fotoğrafladı.

FOTOĞRAF: MUSTAFA SARIKAYA
info@sarikayamustafa.com
instagram.com/mmustafasarikaya

KOL İ EKSPER İ

A’DAN Z’YE

GÜVENLİ SEKS

Bugüne kadar sekse dair birçok konuya değindiğim sayfamda bu ay sizlere güvenli seksi anlatmak istiyorum.
Hepimiz seksi seviyoruz. Partnerimizle haz dolu dakikalar, adrenalin yüklü zevkler yaşamak aslında dünyanın en
doğal eylemlerinden biri. Seksi asla tabulaştırmayın, içinizden geldiği gibi istediğiniz gibi yaşayın. Ama sadece
bir noktayı asla ama asla es geçmeyin: Sağlık!
Hem partnerinizin hem de sizin sağlığınızı her zaman düşünün. Şimdi size güvenli seks için kilit noktaları
anlatacağım.

HAZIRLAYAN: YAĞIZCAN AKBULUT

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

KONDOMSUZ ASLA!
Aynı amaca hizmet eden
ama doku, renk ve tat olarak
birbirinden farklı kondom
çeşitleri bulunmakta. Kolaylıkla
ulaşabileceğiniz, %95 gibi
bir koruma sağlayan ve en
kolay güvenlik önlemi olan
kondomunuz olmadan
cinsel ilişkiye girmemeye
özen gösterin. Unutmayın
partneriniz kondom
kullanmaya yanaşmıyorsa
HAYIR deme hakkına her
zaman sahipsiniz.

TESTLERE DİKKAT
Kendi sağlığınızın kontrolü ve
takibini elden bırakmamak
adına 6 ay da bir eliza testi
yaptırın. Olması gereken rutin
budur. Ama şüpheleriniz
varsa ya da tedirginseniz
bu test sürelerini daha da
kısaltabilirsiniz.

TAHLİLLER!
Bazı hastalıklar belirti
vermeyebilir bu yüzden
her 2 yıl da bir idrar tahlili
yaptırabilirsiniz. Böylece sizin
ve partnerinizin sağlığını
koruyarak düzenli takip yapmış
olursunuz.

KONUŞUN
Her zaman belirttiğim gibi
seks çift taraflı bir eylemdir
bu nedenle partnerinizle
seks hakkında konuşmaktan
çekinmeyin. Güvenli seks için
birçok yöntem vardır, mutlaka
sizin için en uygun olanı
seçmenizi ve uygulamanızı
tavsiye ederiz.

ŞÜPHE
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
bazıları görünür olabilir, bel
soğukluğu ya da kasıt biti gibi
gözle görülebilen hastalıklarda
mevcuttur. Normal sağlık
rutininizden şüphe ya
da partnerinizden şüphe
duyarsanız geciktirmeden
doktorunuza başvurun.

BANA OLMAZ
DEMEYİN
Güvenli seks için kaçınılması
gereken en riskli davranışlar,
bunlara dikkat edin!
-Kondom kullanmadan cinsel
ilişkiye girmeyin!
-Sık sık partner değiştirmeyin,
çok eşliliğin bir risk olduğunu
unutmayın!
-Düzenli olarak doktora gidin
ve kontrollerinizi yaptırın,
-Enfeksiyon kapmışsanız,
tedaviyi geciktirmeyin!

SA ĞLIK

HPV
S

iğil HPV’nin yol
açtığı deride
kendine has
değişikliklere
sebep olan
bir hastalıktır.

Siğillere yol açan HPV’nin
150’den fazla bilinen tipi
vardır. Bunların çoğunun
herhangi bir zararı olmazken
HPV’nin bazı tipleri genital
bölgede kanserlere yol

açabilmektedir. HPV hem
kadın ve hem erkeklerde ağız
ve boğaz kanserlerine, anal
kanser ve rektum kanserine
yol açabilmektedir. Ayrıca
erkekte penis kanserine

neden olmakta, en önemlisi
ise kadınlarda başta
serviks olmak üzere vajina
ve vulva kanserlerine yol
açabilmektedir. Güzel bir
haber vermek gerekirse,

GENİTAL
SİĞİLLER
HAZIRLAYAN: ATA YÜCE
ata.yuceel@gzone.com.tr

en çok kansere sebep olan
HPV türlerine karşı yüksek
koruyuculuğa sahip olan aşılar
piyasada bulunmaktadır.

HPV NASIL BULAŞIR?
HPV genellikle yakın cilt
temasında bulunma vesilesiyle
bulaşmaktadır. HPV taşıyıcısı
olan birisiyle vajinal, oral veya
anal seks yapmak HPV’nin
karşı tarafa bulaşmasına yol
açabilir. Cinsel olarak aktif olan
erkek ve kadınların neredeyse
tamamının hayatlarının
belli bir döneminde HPV ile
karşılaşmaktadırlar. HPV
bulaştıktan sonra çoğu
kişide herhangi bir belirti
görülmemektedir. HPV’nin
bulaşmasından sonra kansere
dönüşmesine kadar geçen
ara çoğu zaman 20 yılın
üzerindedir.
Genital siğiller genellikle küçük
kabarıklar veya karnabahar
şeklinde olan çıkıntılar
şeklinde görülmektedirler.

HPV’nin tanısı uzman sağlık
profesyoneli tarafından göz
ile muayeneyle bile rahatlıkla
konulabilir. HPV çoğu zaman
herhangi bir belirti vermediği
için HPV kanseri erken teşhis
etmek için düzenli taramaların
yapılması çok önemlidir.
Serviks kanserinden korunmak
için kadınlarda düzenli olarak
pap taraması önerilmektedir.
Bazı durumlarda bu testle
birlikte HPV’nin tipini
belirlemek için HPV-DNA testi
de yapılabilmektedir.

AŞI GEREKLİ Mİ?
HPV aşısı, HPV’nin yol açtığı
kanserlere karşı yüksek
oranda koruma sağlamaktadır.
Bulaşmanın gerçekleşmesi için
deri temasının yeterli olduğu
göz önünde bulundurulursa
cinsel olarak aktif olmayan
kişilerin de HPV’ye
yakalanmaya açık oldukları
görülmektedir. HPV Amerika’da
bulunan her dört kişiden
birinde görülmektedir.

HPV geçiren kişilerin
çoğunda herhangi bir
belirti görülmemektedir.
Hatta 10 kişiden 9’unda
HPV iki yıl içinde tamamen
kaybolmaktadır. Fakat bazı
durumlarda HPV daha uzun
süre vücutta kalıp kansere yol
açabilmektedir.
HPV aşısını yaptırmak için
ideal zaman nedir?
11 ve 12 yaşında bulunan
bütün çocuklar HPV’ ye karşı
aşılanmalıdır. Daha önceden
3 doz aşı yapılırken son
yapılan çalışmalar gösterdi
ki 2 doz aşı da ergenlik
çağındaki çocuklarda aynı
etkiye sahip. Aşının etkinliğini
gösterebilmesi için iki doz
arasında en az 6 ay süre
bulunmalıdır.
Aşının etkinliği yaş arttıkça
azalmaktadır, bu yüzden kişi
14 yaşından büyükse aşının
etkinliğini gösterebilmesi için 3
doz gerekmektedir.

Hangi özel kişilerde de HPV
aşısı büyük önem arz eder?
HPV aşısı erkeklerde 21,
kadınlarda ise 26 yaşına kadar
yapılabilir.
Ayrıca erkek kişi eğer,
Homoseksüel veya
biseksüelse
Transseksüelse
HIV ile enfekte olmuş ise
26 yaşına kadar aşı
yaptırabilmektedir.

M UT FA K

K

ış aylarının karanlık, soğuk
ve iç karartıcı günleri yerini
uzun güneşli günlere, sıcak
havalara, yeşillenen doğaya
ve rengarenk çiçeklere
bıraktı ve doğa yenilenirken
kışın sofralarımızda bolca yer alan kök
sebzeler ve dayanıklı meyvelerin yerini
nihayet yeni sebze ve meyveler almaya
başladı.

Şimdi hep birlikte İlkbahar aylarının meyve
& sebzelerini ve sağlığa faydalarını biraz
daha yakından tanıyalım.

B ve C vitaminleri de içerir. Mart ve
haziran ayları arasında en iyi mevsimidir,
tazeliğini koruması için serin ortamda
bekletilmelidir. Izgarada, fırında veya
tavada hafifçe zeytinyağı ile soteleyerek
tüketilebilir.
Enginar tüm yıl yetişse de, marttan
mayıs ayına kadarki zaman zirve yaptığı
dönemdir. Lif, demir, potasyum, fosfat,
magnezyum, folat ve C vitamini içerir.
Zeytinyağlı yemeği yapılabilir, dolması
muhteşemdir, salatalarda, makarnada
kullanılabilir. Yaprakları pişirildiğinde
çeşitli soslarla tüketilerek cipse sağlıklı
ve lezzetli bir alternatif olur. Karaciğer
sağlığını korur, özellikle alkol kullananların
bolca tüketmesi tavsiye edilir. Sindirimi
geliştirdiği, kan şekerini düşürdüğü
ve migren ağrılarına iyi geldiği de
bilinmektedir.

Kuşkonmaz Fransız Kralı 14. Louis
döneminde oldukça popülerleşmiş ve
yiyeceklerin kralı olarak adlandırılmıştır.
Yağ miktarı düşük, lif oranı yüksektir.
Günlük K vitamini ihtiyacımızı karşılamak
için çok iyi bir seçimdir, folat, demir,

Bezelye özellikle Nisan ve Temmuz
ayları arasında taze olarak bolca bulunur,
diğer baklagiller gibi yağ oranı düşük,
bitkisel protein yönünden zengindir
ve bol miktarda lif içerir. B vitaminleri
ve çinko da içerir. Etli veya zeytinyağlı

Gerçi marketler sayesinde artık
her mevsim her sebze ve meyveye
ulaşabiliyoruz ama bunları mevsiminde
tüketmek en sağlıklı beslenme şekli
olacaktır.

yemeği yapılabilir, salatalarda kullanılır, et
yemeklerinin yanında iyi gider.
Bakla zengin ve doyurucu tadıyla
yemeklerde, çorba, salata ve mezelerde
kullanılabilir. Yüksek protein ve lif
içeriğiyle daha uzun süre tok kalmanızı
sağlar.
Avokado sağlıklı, tekil doymamış yağ
olan oleik asit ve özellikle hamile kalmak
isteyen ve hamile kadınlar için büyük
önem taşıyan folat açısından zengindir.
Ezerek veya dilimleyerek kahvaltılarda,
et yemeklerinin yanında ve salatalarda
kullanılabilir.
Turp çeşitleri yıl boyunca bulunsa da
lezzeti baharla beraber artar. Antioksidan
etkileri yüksektir, C vitamini deposu
olarak bilinir, böbrek ve kan sağlığı
açısından önem taşıyan potasyum da
içerir.
Barbunya bol miktarda lif içerdiğinden
sindirim sistemini çalıştırır ve daha
uzun süre tok kalmanıza yardımcıdır.

BAHAR SEBZELERİ
VE MEYVELERİ
HAZIRLAYAN: EZGİ SAYAN

ezgi.sayan@gzone.com.tr
twitter.com/ezgisyn | instagram.com/ezgisayan
E vitamini, çinko ve demir de içerir.
Zeytinyağlı barbunya pilaki en sevilen
tariflerden biridir.
Patlıcan’ın kalorisi düşüktür, A, B ve C
vitaminleri, demir, kalsiyum ve fosfor
içerir. Tansiyonu düşürücü, sakinleştirici
etkisi vardır.

heyecanla bekleme sebeplerinin başında
gelir. Sindirim sistemini çalıştırarak
kabızlığı önler. A, C ve K vitaminleri,
sodyum, potasyum, kalsiyum, fosfor
ve magnezyum içerir. Sağlıklı ve güçlü
diş sağlığını destekler, demir emilimini
hızlandırarak kansızlığa karşı etki sağlar,
bağışıklığı güçlendirir.

Kabak su ve lif miktarı yüksek, düşük
kalorili ve besleyici bir bahar ve yaz
sebzesidir. B1 ve C vitaminleri, fosfor ve
potasyum içerir.

Nisan ve Haziran ayları arasında lezzeti
tavan yapan Çilek C vitamini ve lif
yönünden zengindir. Tatlıların yanı sıra
salata ve soslara da özgün bir tat katar.

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi
Salatalık B vitaminleri, folik asit, kalsiyum
ve demir gibi mineraller yönünden
zengindir, bol miktarda su içerir, özellikle
sıcaklarda serinletici etkisi vardır.

Kiraz ilkbahar sonu ve yaz başını bize
heyecanla bekleten meyvelerdendir. Lif ve
potasyum içeriği yüksektir. Parlak kırmızı
rengini veren anthocyanin maddesinin
antioksidan özelliği yüksektir.

Yeşil biber C vitamini, beta karoten
ve folik asit gibi güçlü antioksidanlar
içerir, Hücre ve dokuları korur, yaraların
iyileşmesine yardımcıdır. Diş, göz ve cilt
sağlığına olumlu etkileri vardır.

Vişne kirazdan koyu rengi ve mayhoş
tadıyla ayrılır. Tadı nedeniyle taze
tüketmekten çok tatlılarda, reçel ve
marmelatlarda kullanılır. Bağışıklığı
güçlendirir, yaşlanmanın etkilerine karşı
korur, antioksidan etkisi güçlüdür. A ve
C vitamini, demir, fosfor, kalsiyum gibi
mineraller içerir.

Yeşillikler ve aromalı otlar da baharla
beraber taze olarak bolca bulunabilir.
Taze soğan, arpacık soğanı, taze
sarımsak, roka, semizotu, kişniş, dereotu,
nane, maydanoz, biberiye ve kekik
gibi yeşilliklerin çeşitliliği ve bolluğu
sayesinde salata yeme miktarınızı
kolaylıkla arttırabilir ve sofralarınızda
güçlü aromalarıyla iştah açacak yemekler
sunabilirsiniz.
Yeşil erik pek çoğumuzun ilkbaharı

Malta eriği tatlı ekşi arası tadıyla baharla
beraber sofralara katılan bir başka meyve.
Pektin adlı toksinlerden kurtulmaya
yardımcı lifleri bol miktarda içerir. A
vitamini ve potasyum yönünden de
zengindir.
Çarkıfelek meyvesi ocak ve temmuz ayları
arasında bulunur. Lif, A ve C vitaminleri

yönünden zengindir.
Papaya rengi ve dokusuyla en ilginç
tropik meyvelerden biridir. C vitamini,
beta karoten ve flavonoidler gibi pek çok
antioksidan içerir.
Dikenli kabuğunun içinde sarı sulu
meyvesini saklayan Ananas bağışıklık
sistemini güçlendirir, C vitamini
deposudur. Düşük kalorilidir, bol miktarda
manganez ve lif içerir.
Mango Asya kökenli, lezzetiyle öne çıkan
bir meyve. A, C ve E vitaminleri, potasyum
ve Pektin adlı lifi içerir.
Çağla’nın mevsimi kısa sürer, lezzetine
doyum olmaz. E vitamini, kalsiyum,
magnezyum ve lif yönünden zengindir.
Çam Fıstığı: İçerisinde aşırı derecede yağ
bulunmasından dolayı çok tüketilmesi
durumunda kişinin şişmanlamasına
neden olur. Akciğer hastalıklarının
iyileşmesinde etkili olan çam fıstığı
özellikle verem gibi hastalıkların
tedavisinde kullanılmaktadır.
Tüm bu capcanlı sebze ve meyvelerle
güzel zeytinyağlı yemekler, salatalar ve
meyveli tatlılar yapabilirsiniz.
Hemen size çabucak yapabileceğiniz bir
zeytinyağlı bezelyeli enginar ve kolay bir
bahar tatlısı tarifi de verelim:

SEYA H A T

SZIGET
FESTİVALİ

Sziget Festivali, nam-ı diğer ‘’Özgürlük Adası’’, 7 gün süresiz müzik ve sanat festivali, her yıl
100’den fazla ülkeden gelen 500.000 üzerinde Szitizen’ı ağırlıyor. Bu yıl, Sziget Festivali her
zamanki gibi müzik, tiyatro, sirk, dans ve bir çok aktivite ile rengarenk ve capcanlı geçecek.
Dahası, festivali Avrupa’nın en heyecan verici başkentlerinden biri olan Budapeşte çevreliyor.
Bir haftalık festival-tatili Sziget için indirimli biletler için son gün 31 Mayıs.

SZIGET FESTİVALİ’YLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİ VE BİLET SATIN ALMAK İÇİN:
www.szigetturkiye.com

İlk Sziget Festivali, 1993
yılında organizatör Károly
Gerendai ve müzisyen-şair
Péter Sziámi Müller tarafından
yapıldı. O zamandan beri,
Sziget oldukça heyecanlı bir
yola girdi. 1993 yılında, festival
43.000 kişilik bir kitleye 200
müzik, 80 film ve 40 tiyatro
performansı sundu. Geçtiğimiz
yılki festivalde ise 50’den fazla
etkinlik sahnesinde 1000’e
yakın programı 496.000
kişiye sundu. Yükselen rakam
yalnızca program ve ziyaretçi
sayısı değil, aynı zamanda
bütçesi de oldu. 7 günlük
etkinliğin 1993 yılındaki
bütçesi 83.000 Euro’dan bu
yılki bütçesi 2.2 milyon Euro’ya
kadar yükseldi.
Sziget bir grup arkadaşın
kültürel bir piknik organize
etmesi ile başladı ve
günümüzde iki kere olmak
üzere ‘Avrupa’nın En İyi En
Büyük Festivali’, ‘En iyi Line-Up
Festivali’ ve ‘Sanatçıların Favori
Festivali’ ödüllerinin sahibi
oldu.
Sziget, yalnızca Macaristan’ın
en büyük turist odağı değil
aynı zamanda Macaristan’ın
en çok tanınan markası haline
geldi. Her yıl 100’den fazla
ülkeden Macaristan’a gelen
Szitizen’ler, Sziget’e katılmanın
yanı sıra, geldiklerinde 42
milyon Euro’nun üstünde
para harcamaktadır. Sziget
Festivali, Macaristan’da kişi
başına düşen milli gelirine
son 24 yıl içerisinde 320
milyon Euro’luk katkıda
bulundu. Sziget bütçesinin
yalnızca %1’lik kısmı kamusal

fonlardan gelmektedir ve
festival 16 milyon Euro’dan
fazla vergi ödemektedir. Bu
yılki festivalde, organizatörler
8 milyonuncu katılmıcıyı
festivale beklemektedir.
Sziget’in başarısında, son 24
yılda aldığı ödüllerin gururunu
taşımasının yanı sıra, en
büyük başarısı insanlara
Sziget’i anlatmak ve 7 gün
süren bu özel ve eşsiz
anıların yaşanmasına sebep
olmaktır. ‘’Özgürlük Adası’’
olarakta bildiğimiz Sziget
Festivali kurucusu Károly
Gerendai’nin sözleri ile: ‘’Ne
zaman Sziget’in içeriği ve
programı hakkında konuşsak,
yalnızca sahne alan isimlerin
konserlerinden bahsetmiyoruz,
benzeri yapılamaz yüzlerce
küçük, renkli, olağanüstü
ve eşsiz programlardan da
bahsediyoruz. Bu programlar,
yalnızca Szitizen’ler tarafından
ada içerisinde gezinip,
kayboldukları anlarda
hissedilebilir ve gözlenebilir.
İşte bu programlar ‘Sziget
ruhunu’ ortaya çıkaran
programlardır.’’
Sziget’in program yapısı
dünyadaki en çeşitlilerinden
biri. Büyük sahnelerin yanı sıra,
Sziget’te 17 yıldır dünya müziği
sahnesinde dünyanın her
yerinden gelen renkli ve canlı
müzisyenleri ağırlıyor. Festival,
her zaman Romen kültürünü
de anlamaya ve hissetmeye
çalışmıştır, Romen müziği ise
on yıldan beri festivalde yer
almaktadır.
Sziget aynı zamanda LGBTQ

topluluğuna da muhteşem ve
farklı şovlarla, film gösterimleri
ve panellere festivalin en
önemli mekanlarından biri olan
Magic Mirror’da yer vererek
destek veriyor.

adada dev enstelasyonlar ve
heykeller olarak görülebilir.
Heyecanlı sanatçılar
sayesinde, Sziget bu yıl da
sanat enstelasyonları ile dolup
taşacak.’’

Macar kültürü de Sziget’in
en önem verdiği kültürlerden
biri, bu yüzden festivalde
Macar kültürüne adanmış
Hungarikum Kasabası’nda
Macar kültürüne dair birçok
şeyi deneyimleyebilirsiniz.

Sziget her yıl çevreyi korumak
için çalışmalarını arttırıyor. Bu
yılın bu alandaki temel odak
noktası, su israfına bir çözüm
bulmak. Bu nedenle gerekli
tüm yetkileri aldıktan sonra
Sziget çeşitli operasyonlar için
kullanılan içilebilir su miktarını
azaltmaya başlayabilecek.
Planlara göre, Tuna nehrinin
suyu, toz azatlma veya
veya balas tanklarına ağırlık
sağlamak için kullanılacak.
Geçen yıllardaki radikal
değişiklikler sayesinde 2016
yılında günlük olarak 150
metreküp geri dönüşümlü
atık toplanmış ve bunun %35’i
yeniden kullanılmıştır.

STK’lar, 25 yıldır Sziget’in
bir parçası olarak adada yer
alıyor. Szitizen’ler Macaristan
ve dünyanın farklı yerlerinden
gelen STK’larla burada
tanışabilir.
Engelli Szitizen’ler de bu yıl her
zamanki gibi adaya kolayca
gelebilir, üstelik bu yıl Let’s Go
Out Association’dan da yardım
alarak.
Festivalin kalbinde, her yıl
Dev Sokak Tiyatrosu göz
alıcı performanslara ev
sahipliği yaparken, birçok
başka sokak tiyatrosu ve sirk
performansları da festivalin
vazgeçilmezlerinden olarak
yine bu yıl programa dahil
olacak. Sziget hissiyatının
önemli bir parçası olan klasik
ve jazz müziğe adanmış
sahneler de her zamanki gibi
Sziget 2017’nin bir parçası
olarak yer alacak.
Tamás Kádár, Sziget Kültür
Yönetimi’nin CEO’sunun sözleri
ile: “Art of Freedom, bu yıl yine
yüzlerce başvuru aldı. Projeye
başvuranlar bizleri inanılmaz
bir hayalgücüyle dolu bir
dünyaya götürüyor. Bu projeler,

Bu yıl 5 adet geri dönüşüm
merkezi ve 150 adet geri
dönüşün noktası Szitizen’ları
alanda bekliyor olacak.
Szitizen’lar atıklarını
merkezlere bırakıp karşılığında
hediyeler alabilecek.
Ekstra olarak, geçen yıl
2000’den fazla çadır ve kamp
malzemesi adadan toplanmış
ve yardım kuruluşlarına
bağışlanmıştır. Bu yıldan
itibaren ise, alanda tüm
yemek hizmeti veren noktalar,
geri dönüşüme uygun
malzemelerden elde edilen
yeme – içme malzemeleri
kullanacak. Alanda, ticari
birimlerin hiçbiri plastik torba
kullanmayacak.
Festivalin sürdürülebilirliğinin

geliştirilmesinin yanı sıra,
Sziget önemli mesajlar taşıyor.
2017’de Sziget, Yourope- The
European Festival Association
tarafından başlatılan Take a
Stand programına da dahil
oldu. The program, festivale
katılan gençlerin kamusal
hayata destek olmasını
amaçlıyor. Burada değinilen
ana noktalar, kültürel tolerans,
azınlıklara karşı birliktelik ve
ortak öğrenmeye açıklılık.
Sziget dışında, Roskilde,
Exit veya Lollapalooza gibi
festivaller de bu programa
katıldı.
Bu yıl Sziget, dünyanın önde
gelen mesajlaşma uygulaması
olan Viber ile güçlü bir ortaklık
olan Mission: Szitizen by Viber
ile ortak oldu. Sziget severler,
Viber tarafından ortaya atılan
görevleri tamamlama fırsatını
yakalayabilir ve festivalde VIP
deneyimi ve farklı hediyeler
kazanma şansına sahip
olabilir.
Viber ve Sziget birlikte
festival iletişiminin geleceğini
inşa etmeye devam ediyor
ve unutulmaz bir festival
deneyimi yaşatıyor. Tüm Sziget
severler Viber ile eşsiz bir
festival yolculuğuna çıkavilir ve
Sziget’in chat bot’u sayesinde
parti atmosferini gerçek
hayatta tatma şansını bulabilir:
http://chats.viber.com/sziget
„Viber ve Sziget, 2016 yılında
uzun dönemli bir startejik
ortaklığa adım attılar ve
yenilikçi teknolojileri kullanarak,
Sziget severleri daha önce
akla gelmemiş deneyimleri
yaşamaya yaklaştırmayı
hedefliyor.

