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Aylardır süren yoğun bir siyasi gündemi geride 
bıraktık. Bu asap bozucu maratonun sonunda 
çıkan sonuç her ne olursa olsun, hepimiz 
inandığımız değerleri savunduk. Bu sayede 
başımızı yastığa rahat koyduk. Koymaya da 
devam edeceğiz. 

Aklı fikri aydınlık insanlar olarak hepimiz 
parlak bir gelecek için çalışıyoruz. Bizim 
düşüncelerimiz çıkan sonuçla aynı olsa da 
olmasa da kendimizden asla vazgeçmemeliyiz, 
umutsuzluğa kapılmamalıyız.

Biz de bu düşünceyle, sizlere dolu dolu bir Nisan 
2017 sayısı hazırladık.

Yeni tanışacağınız veya zaten tanıdığınız, hepsi 
alanının yeni yıldızları olan 4 yetenekli insan (Aslı 

MURAT RENAY
murat.renay@gzone.com.tr 
twitter.com/muratrenay |  instagram.com/muratrenay
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İnandık, Tarık Ündüz, Gökhan 
Yavaş, Rıfat Yüzüak) ve birkaç 
yıldır Türkçe müzikte çok 
kaliteli işlere imza atan sevgili 
Simge Sağın’ın yer aldığı yeni 
sayımız huzurlarınızda.

Kendimizi övmeyi pek 
sevmiyoruz ama yetenekli 
fotoğraf sanatçısı 
arkadaşımız -ki en beğenilen 
kapaklarımızdan biri olan 
Yonca Evcimik kapağımızın da 
mimarıdır- Mustafa Sarıkaya 
ile yaptığımız özel fotoğraf 
çekimimiz kelimenin tam 
anlamıyla, neon ışıkların da 
katkısıyla, göz alıcı oldu. 
Elbette bizlere eşlik eden 

styling, saç, makyaj ve 
Simge’nin ekibindeki herkesin 
de bu çalışmada büyük emeği 
var.

Geçtiğimiz ay ülkemizi ziyaret 
eden ve hepimize ilham veren 
efsane oyuncu Ian McKellen 
da hem detaylı biyografisi 
hem de Türkiye’deki LGBTİ 
mücadelesinde yer alan 
herkese verdiği öğütler ile bu 
sayımızda yer alıyor. 

Türk Televizyonlarında 
Eşcinsellerin Gündeme Geldiği 
Anlar yazısını kahkahalarla 
okuyacağınıza eminiz. Türk 
Sineması’ndaki eşcinselliğini 

izlerini de bu sayımızda 
sürdük.

Ağustos’ta gerçekleşecek 
Budapeşte Sziget Festivali’nin 
hayallerini kurmaya şimdiden 
başladık. Bu sayımızda 
Budapeşte ve Sziget’le ilgili 
özel dosyamız da yer alıyor.

Kısacası, belki de moralinizin 
bozuk olabileceği şu günlerde 
size içeriği en fazla olan 
sayılarımızdan biri ile mutluluk 
vermek istedik :)

İyi okumalar 

HER ŞEYE RAĞMEN UMUT VAR 
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ZARA LARSSON: 
SO GOOD
19 yaşındaki Zara Larsson’ı 2 senedir 
biliyoruz çünkü “Lush Life” teklisi 
kendisine müzik dünyasında öyle bir 
popülerlik kazandırdı ki en ilgili olmayan 
bile sesi Rihanna’ya benzeyen bu kızın 
kim olduğunu merak etmiştir. Velhasıl; 
genç, güzel, yetenekli ve sıkı feminist 
(kendisiyle yapılan röportajlara bir göz 
gezdriniz)  Larsson pop arenasında 
umutlu olduğumuz bir isim. Bu umudu 
beslememizde albüm çıkana kadar 
yayınladığı 5 teklinin de etkisi var elbette. 
2 yıldır mutluluk vermeye devam eden 
“Lush Life” bir kenara, MNEK ile dans 
pistini salladığı “Never Forget You”, 
Rihanna’ya korku salan “Ain’t My Fault”, 
videosuz şahane liste başarılarına ulaşan 
“I Would Like” ve albümün isim şarkısı 
albümün notunu kafadan yükseltiyor. 
Clean Bandit ile yaptığı ve albümden 
yayınlanan son tekli “Symphony” de hem 
ritmi hem de orkestral yapısı ile tertemiz 
bir dans-pop şarkısı ve Larsson’a çok 
yakışmış. Ancak şarkıcı kirli meselelere 
bulaşmaktan (mastürbasyon ve seksin 
sınırlarının birbirine karıştığı “Only 
You”) ya da tüm süsünden püsünden 
arınmaktan (tatlı-ekşi “TG4M”) da geri 
kalmıyor. Evet, reggae “Sundown” ve 
“Only You” gibi şarkılarda akla Rihanna’yı 
biraz fazla getiriyor ya da Ed Sheeran’ımsı 
“Don’t Let Me Be Yours” ve ballad “I 
Can’t Fall In Love With You”da işler 
ciddi şekilde sıkıcılaşıyor. Ama bunların 
karşılığında bile albümün son bölümünde, 
Larsson’ın sesinin kapasitesini en iyi 
şekilde gösterdiği “One Mississippi” ve 
mutlaka tekli olarak yayınlanması gereken 
dramatik “Funeral” bulunuyor. Larsson 
belki bu 2.albümünde tüm potansiyelini 
ortaya koyamıyor olabilir (kaldı ki, madem 
ondan bahsedip durduk, Rihanna “A Girl 
Like Me”de ne durumdaydı düşünün) 
ama kendisinin popun yeni büyük yıldızı 
olmaması için hiçbir neden yok.

HAZIRLAYAN: MERT BELL
mert.bell@gzone.com.tr 
twitter.com/mertbell |  instagram.com/mertbell
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GOLDFRAPP: 
SILVER EYE
Goldfrapp ile 2000 yılında çıkardıkları ve etkisinden hala 
kurtulamadığım ilk albümleri “Felt Mountain” ile tanışmıştım. 
Aradan geçen 17 yıl ve dinlediğim 6 albümden öğrendiğim 
bir şey var ise o da Alison Goldfrapp ve Will Gregory’nin her 
albümde bukalemun gibi değiştirip ama bir şekilde kendilerine 
ustaca yakıştırdıkları müzikal tercihleri. Geçtiğimiz ay, bu 7. 
albümden çıkan ilk tekli “Anymore”u ilk duyduğumda ise ikilinin 
2. ve 3. albümleri olan “Black Cherry” ve “Supernature”ın klavye 
temelli müziğine geri dönüş yaptıkları hissine kapılmıştım –
ki yanılmamışım. Yalnız bu kez yanlarına elektronik müzik 
konusunda iki deneyimli prodüktörü de  (Haxan Cloak ve 
John Congleton) almalarına rağmen ortaya pek de heyecan 
verici bir iş çıkarmamışlar. Albümün açılışını yapan ilk iki şarkı 
“Anymore” ve “Systemagic” iyi şarkılar ve gerçekten de “Black 
Cherry”den fırlamış gibi görünüyorlar ama 2003 yılının üstüne 
bir şey koymadıkları da ortada. Esas sorun ise albümün orta 
bölümünü dolduran düşük tempolularda. Bu şarkıların çoğu ne 
ilk albümlerinin sinemasal hissini ne de 2013 yılındaki “Tales Of 
Us”ın karanlığını yakalayabiliyor. Örneğin anlaşılmaz sözleriyle 
ruhsuz ruhsuz ilerleyen “Faux Suede Drifter”ı sevmek için çok 
uğraştım ama şarkı ancak final bölümüne doğru buna izin verdi. 
Haliyle anlamsız ses ve efektler silsilesi gibi gelen atmosferik 
“Zodiac Black” için uğraşacak gücüm kalmadı. Tuhaftır, finale 
doğru gelen ve Haxan Cloak ya da John Congleton’ın bulaşmadığı 
iki romantik şarkı “Beast That Never Was” ve “Everything Is Never 
Enough”da ikili formlarına kavuşuyor gibi oluyor ve beni türlü 
hülyalara sürüklüyorlar. Hemen her şarkısında eski albümlerinden 
bir şey olmak isteyip tam olamamış hissi veren bu albümün 
kurtarıcısı ise kapanışı yapan, sözleriyle kan donduran synth-
rock güzelliği “Ocean” oluyor. 

3,5/5

NELLY FURTADO: 
THE RIDE
Aynı Goldfrapp gibi ilk albümünü 2000 yılında dinlediğimiz Nelly 
Furtado bu ay 6.solo albümü ile karşımızda. Tesadüfi bir şekilde 
Goldfrapp’in yeni albümünün prodüktörlerinden John Congleton 
ile birlikte çalışan Furtado’nın söz konusu ikili ile arasında 
aslında çok daha büyük bir benzerlik var. Kariyeri boyunca, aynı 
onlar gibi her albümde şekil değiştiren Furtado türden türe (folk-
pop “Folkore”, prodüktörü Timbaland ile döneme damgalarını 
vurdukları pop başyapıtı “Loose”, İspanyolca albümü “Mi Plan” 
vs.) zıplarken hep vasat üstü işlere imza attı. Bunların hepsi 
ticari başarıya ulaşmadı elbette ama kendi şirketinden çıkardığı 
bu ilk albümde Furtado’nun çok satmayı umursamadığını 
hissetmek çok da zor değil. “The Ride” ticari popu gayet iyi bilen 
ve o alanda büyük başarı yakalamış bir şarkıcının en “cool” 
trendleri kullanarak yapmaya çalıştığı bir alternatif pop albümü. 
Aslına bakarsanız, neyin alternatif neyin ticari pop olduğunun 
sınırının gittikçe kaybolduğu günümüz müziğinde bu albümün 
her iki kitlesi tarafından sahiplenilmemesi gibi bir risk de söz 
konusu. Ama eğer bir şans verirseniz daha açılıştaki ilk şarkı 
(kanımca şarkıcının son 10 yıldaki en iyisi) “Cold Hard Truth”tan 
itibaren Furtado sizi durdurulmaz enerjisi ile etkisi altına 
almayı başarıyor. Evet, bu enerji “Carnival Games” gibi düşük 
tempolularda karşılığını bulamıyor ama şahane elektro-pop 
“Right Road”, (haliyle) Goldfrapp’i akla getiren seksi “Paris Sun”, 
ünlü prodüktör Dev Hynes ile çalıştığı dönemden kalmış gibi olan 
atmosferik r&b “Pipe Dreams” ve nakaratları ile şarkıcının pop 
hitleri yazma konusundaki becerisini gösteren “Flatline” ve “Live” 
gibi şarkılar Furtado’da sanki ilk albümünü çıkarmış yeni bir 
şarkıcının tutkusunu ve kendini adamışlığını hissettiriyor.

4/5
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SİNAN CECELİ: SÖYLE
Kimi zaman burada bol keseden puan verdiğime dair eleştiriler 
alıyorum. Haklı olabilirsiniz, puanlar konusunda bazen kafam 
karışabiliyor ama yazının içeriği zaten anlatmak istediklerimi 
gayet net ifade ediyor. Aslına bakarsanız, burada derdim size 
keyif alabileceğiniz pop müzik önerilerinde bulunmak, o nedenle 
kimi aylarda atladığım albümler oluyor, bunu bilinçli yapıyorum. 
Kötü albümlerin her şarkısına ayrı bir kötü ifade bulmaya 
uğraşmak yerine iyi bir şeylere yer ayırmak daha anlamlı ve pratik 
geliyor. Örneğin size Serdar Ortaç ya da Funda Arar yazmıyorum, 
çünkü aynı şeyi fena halde tekrar ediyor bu isimler. Ya da 
Mustafa Ceceli gibi korkunç sıkıcı isimleri de. Ama bazen işte 
(senede bir kez falan) bir albüm önüme geliyor ve kan beynime 
sıçrayıveriyor. Bunun sebebi, şükürler olsun ki bir tanesinin 
varlığını inkar edebilme gücünü kendimde senelerdir bulmama 
rağmen ikincisi ile nasıl başa çıkabileceğim konusunda beni 
derin endişelere sokan kardeş Ceceli, Sinan (o da prodüktör). 
“Çok dramatize ettin” falan diyenlere yalnızca Ece Seçkin eşlikli 
çıkış şarkısı “O La La”yı dinlemelerini öneriyorum. Bu şarkı her 
yerinden ucuzluk akması bir yana, Seçkin gibi çıtı-pıtı komşu 
kızı rolüne oynayan bir pop yıldızını da çok yanlış şekilde 
temsil ediyor. Biricik Ceceli ailesine vefa borçlarını ödediklerine 
inanmak istediğim Seçkin, Bengü, İrem Derici ve Gülçin Ergül’ün 
bu ne ruhu, ne tarzı, ne istikrarı olan albüme düşmüş olmaları 
çok üzücü. Örneğin Bengü’nün söylediği “Sezon Sonu” 10 yılın 
öncenin kötü düzenlemelerine sahipken Deha’nın kendi solo 
olarak da yayınladığı Tanrım” burada o kadar kötü bir versiyonla 
yer alıyor ki aynı şarkı olduğuna ihtimal vermezsiniz. Albüm 
sona doğru Serkan Kaya ve ağabey Ceceli ile elektro-arabeske 
doğru gidip ben nefes alamazken son şarkıyı Sinan Ceceli kendi 
söyleyiveriyor ve bayılıyorum.

1,5/5 JAMIROQUAI: 
AUTOMATON
Bu ay belli ki geri dönüşlerin ayı olmuş. Uzun bir aradan (7 yıl) 
sonra yeni albümleriyle dönen bir diğer isim ise disco-funk’ın 
kralları Jamiroquai. Onlar da geçtiğimiz aylarda çıkan albümün 
isim şarkısı ile geri dönüşlerinin müjdesini vermişlerdi ve 
“Automaton”dan hissettiğimiz kadarıyla soundları bir doz daha 
fütüristik hale gelmiş. Hatta şarkı Daft Punk kıyaslamalarına 
da maruz kalmıştı ama Jamiroquai’ın 7 senelik yokluğunda 
Daft Punk’ın popülerliğini ne şekilde geri aldığını (“Get 
Lucky”) düşünecek olursak, bu bir yanı nostalji bir yani dijital 
gelecek sevdalısı tavrın grubun orijinal duruşuna çok da uzak 
düşmediğini anlayabiliriz. Çünkü ta 90’larda “Virtual Insanity” 
isimli bir şarkı ve klasikleşmiş videosuyla dünya çapında başarı 
elde eden grup da onlar, “Seven Days In Sunny June” ya da 
“Love Foolosophy” gibi retro funk hitleriyle içimizi ısıtanlar da. 
Bu bağlamda grubun kariyer başarısının altını çizmek gerek 
diye düşünüyorum. 90’lardan beridir hiçbir grubun böylesine 
kendi sounduna bağlı kalıp bir yandan da o güne modifiye 
edebildiğini düşünmüyorum. Hala başarılı albümler yapıyorlar 
ve hatta yaptıkları hatalar bile kulağa taze geliyor. Gelelim bu 
albümün artılarına ve eksilerine: evet, daha modernize bir yol 
izledikleri “Shake It On”, “Automaton” ve süper gaz “Superfresh” 
gibi şarkılar dinleyicileri heyecanlandıracaktır ama ben yine 
kendimi grubun kariyerinin erken dönemlerini hatırlatan şarkıları 
(romantik funk-pop “Something About You”, flörtöz “Summer 
Girl”, diet-caz “Vitamin” ve anlamsızca “Hotel California”yı 
hatırlatan “We Can Do It”) kucaklarken buldum. Grubun 
ciddiye alınma sevdasıyla yapıp beceremediği (Amerika’daki 
politik meselelerden bahsediyorlar) “Dr.Buzz” ve solist Jay 
Kay’in ‘womanizer’ kimliğinin fazla bayağılaştığı talihsizce 
isimlendirilmiş “Hot Property” gibi şarkıları görmezden gelirseniz 
hiç de fena bir kaçamak vaat etmiyorlar. 

4/5
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CAN KIZILTUĞ: ATEŞ 
EDİYOR
Yazılarımı iyi kötü takip edenler varsa eğer Türk popunda erkek 
sorunsalına ne denli kafayı taktığımı bilirler. Kadınlar tarafından 
domine edilen Türk popu 16 yaşındaki Aleyna Tilki’ye bile yer 
açabilirken, erkeler kategorisinde artık turşusunu kurmaya 
çeyrek kalmış yıldızlarımız dışında bir hareketlenme olamıyor. Bu 
“Türk erkeği”nin “pop yıldızı” olmak için fazla maço, fazla cool 
ya da fazla bilmemne olmasından mı kaynaklıdır bilemiyorum 
ama karşımızda platin sarı saçları, güzel suratındaki kocaman 
gülümsemesi, hemen kendini fark ettiren sesi ve radyoların 
bayılacağı Murat Güneş ve Catwork imzalı şarkısı ile buna çok 
hevesli olan Can Kızıltuğ duruyor. Şarkısının inip çıkan ritminin 
üstüne eğlenceli bir kaos yaratan aranjesi ve rahatlıkla slogan 
olacak sözleri ile Can’ın yolu açık görünüyor.

4/5
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SONER SARIKABADAYI: 
TEKAMÜL
Sarıkabadayı bu ay 4 bir koldan saldırıyor. Röya ile yaptığı 
düşük tempolu “O Konu” kendisini kesmemiş olacak ki bir de 
“Tekamül”ü bizlere servis etmiş. Bu şarkıyı dinlerken açıkçası 
kendimi bir çıkmazda buldum. Aslında ben Sarıkabadayı’nın 
sesini beğenmeyenlerden değilim ama özellikle düşük tempolu 
şarkılarında bir süre sonra hep aynı şarkıyı dinliyormuş hissine 
kapılıyorum (mesela bir önceki şarkısı “Bitanem Deme Bitanem”i 
dinlemekte epey zorlanmıştım). Bu anlamda en başta “Tekamül” 
o hislerden uzaklaşmam için iyi bir fırsat gibi görünmüştü 
ama velhasıl ben şarkıya bir türlü ısınamadım. Osman Çetin’in 
kulüplere hazır düzenlemesi de fena değil aslında. Ne yapsa 
Sarıkabadayı, hep düşük tempolu mu söylese, işin içinden 
çıkamadım. 

3,5/5

ERDEM KINAY FT. YILMAZ 
TANER: ŞAHANE
Erdem Kınay’a bravo gerçekten. Aynı yurtdışındaki prodüktör&dj 
akranları gibi düzenli olarak farklı vokaller ile şarkılar yapıyor ve 
çıkan tüm işlerinin de ortalamanın üstünde olduğunu söylemek 
mümkün. Daha da iyisi artık kendi adıyla anılan bir sound 
yaratmış durumda, evet belki Ozan Çolakoğlu’nunki kadar hit 
kokmuyor ama popun modern yüzünü temsili açısından yaptıkları 
fazlasıyla önemli. Ertunç ile yaptığı “Mahşer”in ardından bu kez 
de Yılmaz Taner ile işbirliği yapmasından anlıyoruz ki büyük 
isimleri bir süreliğine bırakmış gibi görünüyor Kınay. Taner’in 
çok iddialı olmayan, yumuşak bir sesi var; Deniz Erten’in sözleri 
her zamanki gibi anlamlı ve akılda kalıcı ama Kınay’ın artık biraz 
daha risk almasını ve büyük oynamasını istiyorum ben.

4/5

BERKAY: EY AŞK
 Berkay zaafım olan bir şarkıcı. Pop – arabesk türüne karşı 
özel bir ilgim ya da ilgisizliğim yok ama kendisinin bilhassa 
2014 tarihli “Aşk Melekleri” itibariyle yaptığı her şarkı bana çok 
dokunuyor. Sesinin gönül telimi titretmesinden midir yoksa 
sahiden iyi şarkılar söylemesinden midir bilemiyorum ama benim 
gibi Berkay damarı tutan çok kişi var ki kendisi kariyerinde çok 
kısa bir sürede Harbiye açık hava konseri yapacak seviyeye 
geldi. Bir Sinan Akçıl şarkısı olmasına rağmen adeta Berkay diye 
bağıran “Ey Aşk”ın başarısının en büyük mimarı ise aranjörü 
Çağrı Telkıvıran. Kolaylıkla sıkıcı bir arabeske dönüşebilecek 
bu besteyi alıp parlak ve havalı bir r&b ritim üzerinde yürüten 
Telkıvıran akıllıca bir iş yapmış, her şarkının adamı olan Berkay 
da üzerinde bülbül gibi şakımış.

4/5
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DEHA BİLİMLİER: 
TANRIM
Deha’nın kariyerinin sıkı bir takipçisi değilim. Hatta en son 4 yıl 
önceki nefis videosu ile gözleri bayram ettiren “Alayına İsyan”da 
kaldığımı söyleyebilirim. Ama “Tanrım” beni daha ilk dinlemede 
o kadar etkiledi ki yazmadan geçemedim. İşin enteresan tarafı, 
sözleri rahmetli Ertuğ Ergin’e, bestesi İlker Tekyaygil’e ait olan 
“Tanrım” bir pop şarkısı değil. Evet, Mustafa Ceceli’nin özenli 
aranjesi pop ekseninde geziyor ama müthiş güzellikteki damar 
nakaratı sağ olsun şarkı, arabesk-fantezi patlamasının yaşandığı 
80’ler fırlamış gelmiş gibi hissediliyor (hoş, o dönem de Zerrin 
Özer gibi isimler aynen böyle şarkılar söylemişti). Deha’nın 
şarkıcılığının da (Akademi Türkiye sonrası) yıllar içinde aldığı yol 
hayranlık uyandırıcı. (Son dakika notu: Bu şarkı ilk olarak Devrim 
Erden tarafından 2008 yılında söylenmiş.)

4/5

BATUHAN SEVİMO:  
HER ŞEY SENİNLE GÜZEL
Zerrin Özer’den bahsetmişken, kendisinin kariyerinin ilk 
ama hala en güçlü şarkılarından biri olan “Her Şey Seninle 
Güzel”i coverlayarak müzik dünyasına merhaba diyen 
Batuhan Sevimo’da sıra. Ece Seçkin’in “Olsun” videosundan 
da hatırlayabileceğimiz Sevimo güzel bir ışığa sahip, yüzüne 
baktığınızda sizi tazeliği ve tatlılığı ile rahatlıkla etkileyebilecek 
bir genç adam. Çıkışı için seçtiği şarkının bir Çiğdem Talu - 
Melih Kibar başyapıtı olduğunu düşününce kendisi ve yapımcısı 
çok risk almamış gibi görünüyor. Ama bence sorun da burada 
başlıyor zaten. Hem bu şarkı hem de maalesef orijinal versiyonun 
nefis yaylı kullanımını aratan sıkıcı düzenlemesi Sevimo’nun 
enerjisi ile örtüşmüyor. Gene de kötü bir başlangıç diyemeyiz.

3/5

RÖYA & SONER 
SARIKABADAYI: O KONU
İnanın Röya’nin arka arkaya yayınladığı Türkçe şarkılar ile ne türlü 
bir başarı ya da popülerlik kazandığı konusunda hiçbir fikrim yok 
ama azmine hayranım. Hem fiziği hem sesi güzel ve kendine has 
bir kadın şarkıcı olmasının yanı sıra istikrarlı şekilde kalburüstü 
işlere imza atıyor olması beni mutlu ediyor. Bu kez, hem pop hem 
arabesk arenasında (iyi olduğunda) gayet iyi işler çıkaran Soner 
Sarıkabadayı ile ortaklığa girmiş Röya ve nihai ürün belki de şu 
ana kadar yorumladığı en arabesk şarkı olan “O Konu” olmuş. 
Osman Çetin, Emre Bayar ve Berkay Şenol tarafından yapılan 
3 farklı versiyonu yapılan şarkının Sarıkabadayı düeti olması 
muhtemelen radyolarda çalınabilirliğini artırması açısından 
düşünülmüş ama olmasa da olurmuş. İçerikte aynı zamanda 
geçen yıl çok sevdiğim “Yolun Açık Olsun” da bulunuyor. 

4/5
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TUĞBA YURT: DESTUR
Türk popu hınca hınç kadın şarkıcıyla dolu olmasına rağmen bu 
genç kızlarımızın hızını kesmiyor. Bir önceki şarkısı “Güç Bende 
Artık” sayesinde radarıma takılan Tuğba Yurt bana sorarsanız, 
örneğin Ece Seçkin’den daha iyi bir şarkıcı veya “Canavar”ı 
söyleyen Derya Uluğ’dan çok daha güçlü bir yıldız adayı. Ama 
kendisinin ve ekibinin bir şeyi çok net anlaması gerekiyor: çok 
daha iyi şarkılara ihtiyacı var. Söz konusu şarkı “Destur” her 
zaman güvenilir Deniz Erten’in tekerleme gibi sözlerine rağmen 
beste ve düzenleme konusunda sınıfta kalıyor. Bu tarz Arap etkili 
pop şarkılarının (bilhassa tempolu ise) çok daha dinamik ve dolu 
dolu aranje edilmesi gerektiğini düşünüyorum (bkz. bu ayın diğer 
konuğu Can Kızıltuğ – Ateş Ediyor). “Destur” Yurt’un ışığının 
yanında sönük bir şarkı. 

3/5 ZEYNEP BASTIK: 
ŞAHANEYİM
Bu ayın (Tuğba Yurt gibi) bir diğer doğru ses – yanlış şarkı 
eşleşmesi ise Zeynep Bastık ve ikinci solo şarkısı “Şahaneyim”. 
Kendisini Murat Dalkılıç’ın vokalisti olarak, tv dizilerindeki 
oyunculuk deneyimlerinden ya da benim gibi ilk şarkısı “Fırça”dan 
hatırlayabilirsiniz. “Şahaneyim”in içime sinmemesindeki en 
büyük etken de zaten “Fırça”. O şarkıyı dinlerseniz ne demek 
istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. 3 yıl önceki “Fırça” 
hem çok daha iyi hem de Bastık’ın sesine çok daha uygun bir 
beste olduğundan dolayı şarkıcı çok daha iyi bir performans 
sergiliyordu. Telaşlı ve tatlı bir şarkı olan (Dalkılıç – Caner Anar 
ortak çalışması) “Şahaneyim” kötü değil belki ama Bastık’ı çok 
daha amatör bir yorumcuymuş gibi duymamızı sağlıyor. İskender 
Paydaş’ın ruhsuz aranjesi de bu durumu pek iyileştirmiyor 
maalesef. 

3/5

IGGY AZALEA: 
MO BOUNCE 
Ben büyük bir Nicki Minaj hayranıyım. Ama Iggy Azalea’nin 
“repçilerin dünyasında beyaz kız olarak mücadele”sini de 
hayranlıkla takip ediyorum. Kendisi birçok müzik çevresinde 
küçük görülse de bir pop çocuğu olarak ben günün sonunda 
ortaya koyduğu hitlere bakarım ve Iggy’nin bu anlamda 
hanesinde (hem solo hem de eşlik ettikleri olmak üzere) çokça 
artı puan var. Geçen yıl çıkardığı ve tahminimden çok daha fazla 
gürültü koparan “Team”den beridir kendisinin yeni bir albüm 
yapmasını bekliyoruz ve nefis bir house/hip-hop hibridi olan 
“Mo Bounce” sayesinde heyecanımın katlandığını söyleyebilirim. 
Prodüktörler The Stereotypes ve Far East Movement, Iggy’ye 
cakasını satarken bir yandan da rahatlıkla kalçalarını 
sallayabileceği bir ritim armağan etmişler, ne de iyi etmişler.

4,5/5
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SEÇKİN: YOKUŞ
Buraya sizler için müzik eleştiri yazıları yazarken bir yandan 
aklımda hep “ben yapsam nasıl olurdu?” sorusu var. Kendimi tam 
gerçekleştirememiş olmakla ilgili sanıyorum, kendi kariyerlerden 
bir sıçrama yapıp cesurca müziğe atlayanlara karşı bir (s)empati 
duyuyorum. Makyör Seçkin Sunguç’un Melda Gürbey imzalı bu ilk 
şarkısı Gülşen’in Akdeniz esintili şarkılarını anımsatıyor, dolayısı 
ile dinlerken duyduğum kadın vokali Betül Demir zannettim 
ama meğersem Simge imiş. Seçkin’in sesi ve yorumu da tuhaf 
(ve belki de bir amatör için iyi) şekilde Tan’ı anımsatıyor. Bu 
benzerlikler içerisinde orijinallik için bir yer var mı derseniz çok 
bir şey vaat edemem ama en azından başından sonuna derli 
toplu bir iş “Yokuş”.

3,5/5

TINASHE: FLAME
Tinashe’nin dinlemekten bıkamadığım ilk albümü “Aquarius”tan 
beridir size onun yeni bir albümünü yazmayı ve onu övmeyi o 
kadar çok istiyorum ki, ama bir türlü çıkamıyor maalesef (ön 
albüm gibi çıkardığı “Nightride”ı saymıyorum ama onu da dinleyin 
mutlaka). Yeni albüm yolunda çıkan tekliler “Player”, “Superlove”, 
“Company” ve prodüktörlere eşlik ettiği şarkılar “All My Friends”, 
“Just Say”, “All Caught Up”, “Quit You” ile Britney Spears’la 
oynaştığı “Slumber Party”e kadar yakın zamanda her işiyle her 
yerdeydi kendisi ama bir yandan da kimse bu şarkıları söyleyen 
kızın kim olduğunu bilmiyordu. Kendisi Tinashe’dir arkadaşlar ve 
müthiş yetenekli bir kişidir. Ve umuyorum ki bu 80’ler etkili ballad 
“Flame” sonrasında kendisini hak ettiği pop prensesi yapacak 
yeni albümünü dinleyeceğiz. 

4/5
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HAZIRLAYAN: MURAT RENAY
murat.renay@gzone.com.tr 
twitter.com/muratrenay |  instagram.com/muratrenay
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RIZA ZELYUT: 
OSMANLI’DA 
OĞLANCILIK
Osmanlı’da Oğlancılık adlı bu kitap, 
Osmanlı tarihinde şimdiye kadar 
gizlenen, esircilik ve devşirmecilik 
üzerinde yükselen cinsel sapmayı 
gündeme getiriyor. Araştırmacı yazar 
Rıza Zelyut, oğlancılık (gulamparelik/
Lutîlik) konusunu yeni arşiv belgeleri 
ışığında bütün yönleriyle ele alıyor. 
Oğlancılığın tarihi ve kültürel kökenleri 
nelerdir? Kutsal kitapların oğlancılığa 
yaklaşımı nasıldır? Osmanlı’yı yönetenler, 
oğlancılığı nasıl meşrulaştırdı? 
Oğlancılık ile kadının değersizleştirilmesi 
arasındaki ilişki nedir? Hangi Osmanlı 
padişahları oğlanlar için şiirler yazdı? 
Büyük Osmanlı şairleri, oğlanları 
hangi niyetle övdüler? Gulamparelik, 
sokaklara nasıl indi, şarkılara nasıl 
girdi? Batılı yazarların Osmanlı’da 
oğlancılıkla ilgili düşünceleri nelerdir? 
Oğlancılık konusu akademisyenler 
tarafından nasıl çarpıtıldı? Oğlancılığın 
günümüzdeki varisleri kimlerdir? 
Oğlancılık kimler arasında yaygındı ve 
oğlanlar nasıl kullanılıyordu? Acemi 
oğlanlar, içoğlanları, hamam oğlanları, 
tavşan oğlanlar, oğlancılığın çeşitleri, 
oğlancıların mekânları ve daha fazlası ilk 
kez açık olarak bu kitapta.
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ALPER 
CANIGÜZ: 
KAN VE GÜL 
Kan ve Gül, fantastik bir 
polisiye. Rengini kandan, 
kokusunu gülden alan bir 
roman. Ziyadesiyle hazin, 
epey hareketli, hayli komik.

İkinci sınıf aşk romanları 
çevirmeni, orta sıklet avare 
Aziz, bir yangında küle 
dönüşmek üzereyken, 
zamanda yolculuk yaparak 
yirmi yıl öncesine döner; 
üstelik yirmi yaş gençleşmiş 
bir halde.Henüz işlenmemiş 
bir cinayeti çözmek üzere 
harekete… geçmesi pekâlâ 
mümkündür.

Karizmatik sosyopat Abdül’ün 
hayatını kurtarması… galiba 
iyi olacaktır.Mazi tesisatını 
tamir edebilirse, hayatı, 
istikbal musluklarından 
temiz ve tazyikli bir su 
gibi akacaktır. Biricik aşkı 
Nergis’ten hiç ayrılmayacak, 
kızı Zeynep’e hakkıyla babalık 
edecektir.

ZAYN MALİK: ZAYN
2010 yılında, onlu yaşlarının sonlarındaki beş erkek, ayrı ayrı 
katıldıkları bir yarışmanın ardından bir araya getirildi. Yeni bir 
“boys band” kurulmuştu: One Direction! Bir anda tüm dünyanın 
ilgisini çektiler. Sosyal medya onları konuştu. Öyle sadık bir 
hayran kitleleri oldu ki yaptıkları her şey, attıkları her adım hemen 
gündeme oturdu. Bu beş erkek birbirinden çok farklıydı. Zaman 
geçtikçe bu farklılıklar iyice belirginleşti. Ve bir gün, belki de 
grubun en sessiz ve en gizemli üyesi Zayn artık yoluna yalnız 
devam etmek istediğine karar verdi… One Direction’da geçirdiği 
beş yılın ardından solo kariyerine devam eden, şarkıları çıkar 
çıkmaz listelerde en üst sıralara yerleşen, hem müzik hem de 
özel hayatıyla gündemden düşmeyen bir star Zayn Malik… 

Bu defa kendi hikâyesini anlatmak için karşınızda! One 
Direction’dan ayrılma kararına neden olan sorunlar, sonrasında 
yaşadığı kaygılar, o zor süreçte ona destek olan ailesi, 
herkesten uzaklaşma isteği, yeme bozukluğu çekmesine 
neden olan sıkıntıları… Sonra yeni bir başlangıç! İlk albüm 
heyecanı, kararsızlıkları, hayranlarına yaptığı jestler, severek 
dinlenen şarkıların arkasında yatan düşünceler… Hepsini tüm 
samimiyetiyle anlatıyor Zayn. Hikâyelerine, duygularına, yüzden 
fazla fotoğraf eşlik ediyor. Hepsi renkli, capcanlı! Üstelik çoğunu 
daha önce hiçbir yerde görmediğiniz fotoğraflar! Zayn’in bugüne 
kadar röportajlarında anlatmadığı hikâyelerini dinlemek, evinin 
arka bahçesindeki sığınağından stüdyo ortamına, yaşamının her 
detayını öğrenmek için ay sonu kitapçılara uğramayı unutmayın!

MÜJDAT 
GEZEN: GÜLE 
GÜLE DÜNYA, 
BEN BURADA 
KALIYORUM
Müjdat Gezen yeni kitabı 
Güle Güle Dünya Ben 
Burda Kalıyorum’u dünden 
bugüne, çocukluğundan 
şimdisine, ülkenin hallerinden 
sanata kadar anılarıyla, 
düşünceleriyle dokuyor. 
Keyifli bir sohbet ortamında 
okurunu kâh güldürüyor, kâh 
hüzünlendiriyor.

“Kitabımın ismi Güle Güle 
Dünya Ben Burda Kalıyorum... 
‘Burda’nın ortasındaki ‘a’ harfi 
konuşma dilinde düşüyor 
ya, o nedenle konuşur gibi 
olsun istedim bu kitap... Ama 
dünyaya, ‘Hoşça kal,’ demek 
istemediğimi de anlatmaya 
çalıştım.”

“Bu memlekette artık üç 
şeye güvenim yok diyorum. 
Bir: Adalet. İki: Hoşgörü. 
Üçüncüsü mü?.. Artık onu da 
siz bulun... Aklınıza herhalde 
üç yüz şey geliyordur...”
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DALIDA
Kahire’de doğan, 50’lerde ün 
kazanan, Youssef Chahine’in 
“Le Sixième Jour” adlı filminde 
oynayan, Fransızca, İspanyolca, 
Arapça, İbranice, Almanca ve 
İtalyanca şarkıları olan müzik 
ikonu Dalida’nın gerçek öyküsüne 
dayanıyor. 55 altın plak sahibi, tüm 
zamanların en ünlü şarkıcılarından 
Dalida’nın hayatının anlatıldığı 
filmde sadece Gigi L’amoroso ile 
uluslararası müzik dünyasında 
büyük üne, içsel bir arayışla çık-
tığı Hindistan yolculuğu, disko 
müziğinin altın yıllarında yeniden 
parlayışı, trajik ölümü gibi pek çok 
olaya yer veriliyor.

Yönetmen koltuğunda Lisa Azue-
los otururken, senaryosu da 
Azuelos ve Dalida’nın kardeşi ve 
yapımcısı olan Orlando kaleme 
aldı.

Tüm zamanların en önemli gey 
ikonlarından biri olan Dalida’nın 
gerçek hayat hikayesini beyazper-
dede izlemeyi unutmayın. Film 28 
Nisan 2017’de vizyonda.

Sİ
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M
A

HAZIRLAYAN: MURAT RENAY
murat.renay@gzone.com.tr 
twitter.com/muratrenay |  instagram.com/muratrenay
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GALAKSİNİN 
KOROYUCULARI 2
“Galaksinin Koruyucuları 2” filminde ekip uzayın 
uzak noktalarına yolculuklar ederken bir yandan 
da galaksiyi korumak adına farklı maceralara 
atılıyor. Koruyucular, artık aileleri haline gelen 
ekipte birbirlerini düşmanlara karşı korumak 
için savaşırken, Starlord olan Peter Quill’in 
gizemli geçmişinin sırları da çözülmeye başlıyor. 
Eski düşmanlar yeni müttefiklere dönüşürken, 
hayranların klasik çizgi romanlardaki favori 
karakterleri kahramanlarımızın yardımına 
koşuyor.
James Gunn’ın yönetmenliğini yaptığı ve 
başrollerinde Chris Pratt, Vin Diesel ve Bradley 
Cooper gibi yıldız isimlerin yer aldığı 2014 
yapımı Guardians of the Galaxy’nin devam 
filmi niteliğinde olan yapıt, bir kez daha 
Marvel’ın yapımcılığında izleyiciyle buluşacak. 
Başrollerdeki kadrosunun değişmediği yapımda 
yönetmen koltuğunu da bir kez daha Gunn 
üstleniyor.
Film 28 Nisan 2017’de vizyonda.

T2
Mark hayatının en büyük vurgunu 
yapıp kendi payının yanı sıra 
“kankalarınınkini” de alıp kaçtıktan 
sonra 20 yıl geçmiştir. Attığı 
bu büyük kazıktan sonra kaçıp 
Amsterdam’a yerleşen Mark 
Renton’un -inanması zor ama- 
düzenli bir işi ve bir aile hayatı 
vardır! Peki şeytan mı dürter, neden 
kalkar gelir Mark 20 yıl sonra 
İskoçya’ya? Neden eski defterleri 
açar, yaraları kaşır ve Simon ve 
Tommy’nin dinmemiş öfkesini 
yeniden kabartır?  Mark Renton’ın da 
bu sorulara kendisine göre cevapları 
elbette var!

1996 yılında vizyona girdikten 
sonra olay yaratan Trainspotting’in 
devam filmi “T2: Trainspotting”nin 
de yönetmenliğini Danny Boyle 
üstleniyor. Filmin başrollerinde ise 
tanıdık simalar Ewan McGregor, 
Robert Carlyle, Jonny Lee Miller, 
Ewen Bremner yeniden sahne alıyor. 
Film 5 Mayıs 2017’de vizyonda.

YARATIK: 
COVENANT
Koloni gemisi Covenant’ın 
mürettebatı galaksinin oldukça 
uzak bir köşesinde, keşfedilmemiş 
cennet olarak varsaydıkları 
bölgenin aslında karanlık ve çok 
tehlikeli bir yer olduğunu anlarlar. 
Gezegendeki yegane canlı lanetli 
Prometheus’un keşfinden sonra 
hayatta kalan ‘sentetik’ David’dir... 
Efsane biilimkurgu/macera 
yönetmeni Ridley Scott, Alien’da 
kendi yarattığı evrene, Prometheus 
ile başlayan yeni üçlemesinin ikinci 
filmi olan Alien: Covenant filminde 
geri dönüyor. Filmde yine Michael 
Fassbender’ı başrolde seyrederken, 
Katherine Waterston, Demian Bichir 
ve Billy Crudup gibi isimler eşlik 
ediyor. 
Filmde Nathaniel Dean ve Demián 
Bichir’in hayat verdiği bir eşcinsel 
çift de var. Bu film 12 Mayıs 2017’de 
vizyonda.
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BAHAR AYLARININ EN HIT

PARÇALARI

HAZIRLAYAN: ERDEM ORAYLI
erdem.orayli@gzone.com.tr 
twitter.com/erdemorayli | instagram.com/erdemorayli

Her ne kadar havalar bir sıcak, bir soğuk devam ediyor olsa 
da arada bir yüzünü gösteren güneş hepimize mutluluk 
ve enerji veriyor. Bu enerjiyi yeni başlangıçlar yapmak ve 
gardrobumuza yepyeni parçalar eklemek için kullanırsak 
umduğumuzdan daha güzel geçmesini dilediğimiz yaza 
güzel bir giriş yapmış oluruz. Hali hazırda alışveriş 
yaptığımız markaların bahar koleksiyonlarındaki kilit 
parçalara göz gezdirelim.
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KESKİN

BERSHKA 55.95TLKENZO 875 TL
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ZARA 179.95 TL

MANGO 99.99TL

BERSHKA109,95TL

ZARA. 179.95 TL PULL AND BEAR 59.95TL
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ÇİZGİLİ
ZARA 119.95TL

MCQ 745TL
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MANGO 119.99 TL

ACADEMIA 545 TL

BERSHKA 99.95 TL

H&M 89,99TL BANANA REPUBLİC 89 TL
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SOFT
ZARA 179.95 TL

MANGO 179TL
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MANGO 119.99 TL

ZARA 119 TL

BANANA REPUBLİC 99,90

JOSHUA SANDERS 299TL MASSIMO DUTTI 99TL
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RIFAT
YÜZÜAK

Geçtiğimiz günlerde “Sil Makyajını” isimli kitabını çıkartan yetenekli makyaj sanatçısı Rıfat 
Yüzüak, bu ay radarımıza giren isimlerden biri oldu. 

             Erkeklerin çok fazla makyaja 
ihtiyaçları olduğunu düşünmüyorum

RÖPORTAJ: YAĞIZCAN AKBULUT
yagizcan.akbulut@gzone.com.tr 
twitter.com/yagizcanakbulut | instagram.com/yagizcanakbulut
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Öncelikle kariyerin nasıl 
başladı? Makyaj sanatçısı 
olmak hep istediğin bir şey 
miydi?
Makeup artist olmak 
çok küçük yaşlardan beri 
yapmayı hayal ettiğim işler 
arasındaydı kozmetiğe olan 
ilgim sayesinde bambaşka bir 
sektördeyken Christian Dior ile 
işe başladım. Sonrasında MAC 
Türkiye makeup artisti oldum 
ve şu an yaptığım mesleğim 
sayesinde diğer hayal ettiğim 
mesleklere de çok bağlantılı 
çalışma fırsatlarım oldu halen 
de oluyor.

Sanıyorum Türkiye’de 
çalışmadığın ünlü isim 
kalmadı. Peki çalışması en 
kolay en zor isimler kimlerdi?
Hemen hemen Türkiye’deki 
bütün ünlülerle özellikle de 
önemli isimlerin hepsi ile 
çalışma şansım oldu. Aslında 
bütün isimlerle çok severek 
çalışıyorum bunun dışında da 
gerçekten çok eğleniyoruz ve 
bu esprili muhabbetlere çekim 
sonrası muhakkak Whatsapp 
ve telefondan devam ediyoruz.
Ebru Gündeş ile çok fazla 
çalıştım onun yüzüne ve 
enerjisine çok alışık olduğum 
için onunla çok kolay 
çalışıyoruz diyebilirim.

Yakın zamanda ilk kitabın “Sil 
Makyajını Güzelliğin Ortaya 
Çıksın”ı çıkardın. Bize biraz 
kitabından bahseder misin?
Çok enteresan bir kitap oldu 
daha önce benzeri bir kitap hiç 
hazırlanmamış yaklaşık 2 yıl 
üzerinde çalıştık. 

Kitabı okuyan herkes makyaj 
ile alakalı bütün doğru ve pratik 
bilgilere eğlenceli bir şekilde 
ulaşabiliyor ve en önemlisi 
özgüvenlerini ve kendileri ile 
barışmalarını sağlayacak çok 
faydalı kişisel gelişim bilgilerini 
kendi eğlenceli dilimle 
anlattım.

Artık erkekler de makyaj 
yapıyor. Erkekler ve makyaj 
hakkında ne düşünüyorsun? 
Erkekler için makyaj tüyoları 
verir misin?
Aslında morluk gibi spesifik bir 
sorun yoksa bence erkeklerin 
makyaj yapmasını çok 
gereksiz buluyorum. Erkeklerin 
çok fazla makyaja ihtiyaçları 
olduğunu düşünmüyorum.
Ama illa makyaj yapmak 
istiyorlarsa o makyajın 
yapıldığının asla belli 
olmayacağı kadar profesyonel 
olması şart. Erkek makyajı için 
düşüncelerim böyle.

Bir de işin ehlini 
yakalamışken makyajda 
sezon trendlerini soralım? 
Aslında ben çok fazla makyaj 
trendi vermiyorum ve bu tarz 
trendlerin insanların kafasını 
karıştırdığını düşünüyorum.
Ama ben son yıllarda toprak 
tonları, kum bronzları, bej 
tonları kullanmayı ve gizli 
makyajlar ile ışık oyunlarını 
yapmayı seviyorum.
Son yıllarda dünyada 
trend olan sosyal medya 
makyajlarına yüze Nutella 
renginde ürünlerle geometrik 
desenler çizerek bunu başka 
fondötenler ile yaymayı un 

gibi pudralar sürmeyi falan 
artık görmekten usandığımı da 
söylemek isterim.

Olmazsa olmaz bir makyaj 
ürünü sence hangisi?
Kadınlar için maskara 
galiba ama benim için 
boyutlandırmakta kullandığım 
pudralar.

Günümüzde herkes makyaj 
hakkında bir şeyler anlatıyor. 
Youtube kanalları, Instagram 
hesapları. Makyaj sanatçısı 
olarak bu çeşitlilik hakkında 
ne düşünüyorsun?
Bu çeşitlilik hem iyi hem de 
çok kötü doğru bilgilere çok 
kolay ulaşıldığı gibi yanlış ve 
komplike bir dünya bilgiyle 
bir anda kafanız karışabilir. 
Makyajdan bahsetmek son 
yılların en trend işi ama bu 
işi başarılı yapan bildiğimiz 
isimler dışında çok fazla yanlış 
bilgiler verenler de var. Benim 
tavsiyem makyajda komplike 
her teknik, bilgi ve üründen 
uzak durun.

Dünya starlarından en 
çok kime makyaj yapmak 
isterdin?
Aslında dünyaca ünlü bir 
çok modele makyaj yaptım 
ama Kim Kardashian ya da 
Rihanna’ya bir çekim için 
makyaj yapmayı çok isterim.

5 yıl sonra kendini nerede 
görüyorsun?
Mesleğimde şu anki halimden 
çok memnunum ama hayatın 
getireceği tüm sürprizlere de 
açığım.



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Nisan 2017 |  S41

İlham almak için neler 
yaparsın? Sana ilham veren 
sanat dalları nelerdir?
Çok çeşitli aslında izlediğim 
bir film, defile, klip, konser 
de olabilir, konuştuğum 
arkadaşlarımda olabilir, 
gördüğüm fotoğraflar da 
olabilir. 

Görsel hafızam çok kuvvetlidir, 
bunlar bilinçaltımda 
mix oluyor bir şekilde 
ortaya çıkıyor işimde. 
Makyajlarımda birilerinden hiç 
esinlenmiyorum. Çekime ve 
makyaj yaptığım kişiye göre 
içimden geleni yapıyorum.

Bir sosyal medya uygulaması 
olsan ne olurdun?
Instagram olabilir. Yaptığım 
hatalar Instastory’de iyi şeyler 
ise profilde dursun.

Sence özgürlük nedir? 
Tanımladığın özgürlük 
kavramına bakarsak 
Türkiye’de özgür müsün?
Özgürlük biraz kişinin kafa 
yapısına bağlı bence.Yapmak 
istediğiniz her neyse onu 
yapmayı ne kadar istediğiniz 
ve nasıl yaptığınız çok önemli. 
Türkiye değil aslında hayatta 
kendi içinizde kendinize 
tanıdığınız özgürlüğü 
sorgulamanız lazım. Ben 
Türkiye’de kendimi özgür 
hissediyorum.
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EŞCİNSELLİK
TÜRK TELEVİZYONLARINDA

Irmağının akışına öldüğümüz güzel ve yalnız ülkemiz Türkiye’mizin güzide televizyon kanallarında 
eşcinsellik maalesef ki hala yalnızca kısa anlardan ibaret. Bu kısa anlar da genellikle gaflardan, 
kötü bir şeymiş gibi gösterme çalışmalarından ve karikatürize edilmiş sözde komik diyaloglardan 
oluşuyor. Yoksa tabii ki biz de isterdik tıpkı orjiinallerindeki gibi; “İntikam”da Engin Hepileri’nin cesur 
eşcinsel sevişme sahneleri olsun, “Medcezir”de Mira lezbiyen olmaya karar versin veya “Huysuz’un 
Drag Yarışı” reytinglerde birinci çıksın... Şimdilik elimizde olanlar kısa anlardan ibaret ve bu kısa anlar 
da epey enteresan!

HAZIRLAYAN: ZİAN ZİANGİL
zian.ziangil@gzone.com.tr 
twitter.com/ziangil 
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ESRA EROL
LEZBİYEN TALİP
Türk televizyonlarına en büyük darbeyi vurarak gündüz kuşağındaki şarkılı-türkülü, danslı-eğlenceli, 
ağlamalı-gülmeli formatların sonunu getiren kadın, yıllar önce programına telefona bağlanan bir izleyici 
sebebiyle gözüne far sıkılmış tavşan gibi olmuştu. Amsterdam’dan aradığını söyleyen hanımefendi 
daha önce bir evlilik yapıp ayrıldığını ve Esra Hanım’ın programında kadın taliplerini aramak istediğini 
söylemişti. Gelecek yıllarda Türk aile yapısına olan bağlılığını arka arkaya doğuracağı 2 çocuk ile 
kanıtlayacak olan Erol, hanımefendiyi başka programlara yönlendirerek telefonu kapatmış, arkasından 
da eşcinsellikle ilgili cahillik sınırlarını aşan bir konuşma yapmıştı. Halbuki zamanında kalitesiz dizilerde 
figüranlık yapacağına biraz kitap okumuş olsaydı, telefondaki hanımefendiye, “maalesef ki Türkiye’de 
eşcinsel evlilikler henüz yasal değil. Bu nedenle sizi programa davet edemeyeceğim” diyerek hem 
kimseyi kırmamış olurdu hem de canlı yayında mosmor olmasına gerek kalmazdı. (Google’a “Esra Erol 
lezbiyen talip” yazarak görüntüleri izleyebilirsiniz)
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POPSTAR ALATURKA 
“KIRIĞIMSI” KAVGASI
Efsane program “Popstar Alaturka”da Ebru Gündeş ve Bülent Ersoy arasında yaşanan kavgadır. Sahnede 
şarkı söyleyen oğlanın küpesinden bahsedilirken erkeklerde küpeye karşı olmadığını açıklayan Ebru 
Gündeş, Bülent Ersoy’un birden celallenmesine sebep olur. Ersoy, “küpeye karşı değilseniz, elemelerde 
karşımıza gelen hafif kırığımsı çocuğu niye aldırmadınız” diye sorar. Ebru Gündeş o dönem henüz 
Reza Zarrab’la tanışmamış; yalı, özel uçak, marstan kelepir arazi alma fikri falan doğmamış... Hal 
böyle olunca Gündeş karşısındaki kişinin trans bir kadın olduğunu unutarak hafif kırığımsı birinin Türk 
halkına kötü örnek olacağını söyler. Diva celallenir, trans kimliğini hatırlatmak tabii ki söz konusu bile 
olmasa da can siperane “kırığımsı” çocuğu savunmaya çalışır. Yanında bostan korkuluğu gibi oturan 
Armağan Çağlayan ise yalnızca “konu çok yanlış yerlere gidiyor“ demekle yetinir. İtiraf ediyorum Ebru 
Gündeş yüzünden yarışmaya alınmayan o “hafif kırığımsı” çocuk bendim! Şaka şaka:) Söz konusu 
entantanede suratımızı ekşiten en kötü an Ebru Gündeş’in “benim de kırık arkadaşlarım var” dediği 
andır. (Youtube’a Bülent Ersoy Ebru Güneş kavgası yazarak görüntüleri izleyebilirsiniz)
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KILIÇ GÜNÜ
DİZİDE EŞCİNSEL KARAKTER
Türk televizyonlarında tam 7 yıl önce eşcinsel bir çiftin yatak sahnesi gösterildi. Evet evet, yanlış 
duymadınız hem de Atv’de! Yapımcılığını Osman Sınav’ın yaptığı “Kılıç Günü” dizisinin yayınlandığı ilk 
bölümünde (sevişme olmasa da) üstleri çıplak eşcinsel bir çiftin yatak sahnesine yer verildi. Atv gibi 
muhafazakarlık bayrağını çekmiş bir kanalda böyle bir sahnenin yer alması tabii ki anında kıyametleri 
kopardı. Dizi ve kanal binlerce kez RTÜK’e şikayet edildi. Osman Sınav, söz konusu sahnelerle ilgili 
olarak şu dangalak açıklamayı yaptı: “İyiliği, bütün güzelliğiyle gösterebilmek için karanlığı da bütün 
çıplaklığıyla göstermek lazım. Yoksa ‘iyi’ hissedilemez. Sığ kalır. Biz kimsenin cesaret edemediği 
şeyleri göstermeye çalışıyoruz. Ahlâksızlık propagandası yapmıyor, aksine o tip insanların profilini 
sergiliyoruz. Bu kişiler ve ahlâksızlıklarını gösterebilmek için ahlak sınırları dışına çıkmadan bir 
şeyler yapmak zorundayız”. “İyilik”, “ahlak”, “güzellik” gibi içini boşaltmakta hiçbir beis görmedikleri 
kelimeleri böyle fütursuzca ağzına alan insanlara tek mesajım: “Senin fikrinin ne önemi var vasat 
herif”! Sözün kısası, “Bir İstanbul Masalı”ndaki Zekeriya’dan sonra Türkiye’deki ilk açık eşcinsel dizi 
sahnesi böyle olmamalıydı... (Youtube’ta “Kılıç Günü eşcinsel sahne” diye aratarak söz konusu sahneyi 
izleyebilirsiniz)
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BARBAROS ŞANSAL
VE AÇIKLAMALARI
Bu kısımda Barbaros Şansal’ın son dönemde yaptığı talihsiz bulunan açıklamalardan bahsetmeyeceğim 
elbette. Birkaç yıl öncesine kadar sık sık televizyon programlarına katılarak yaptığı doğru tespitlerden 
ve belki de ilk kez “ben eşcinselim” diye ağız dolusu söyleyebilen bir insandan söz edeceğim. Barbaros 
Şansal’ı çoğumuz bir terzi yamağı olarak tanıyorduk fakat sivri zekası ve laf cambazlığını keşfettiğimiz 
ilk mecra “Bugün Ne Giysem” yarışması olmuştu. Bu aşamadan sonra birçok programın aranan 
yüzü haline gelen Şansal, Okan Bayülgen’in sunduğu “Muhabbet Kralı” programında belki de Türk 
televizyonlarında ilk kez yarım ağız veya üstü kapalı imalardan oluşmayan bir şekilde “ben eşcinselim” 
demişti. Aynı programda TBMM’de çalışan evli bir bürokratın geceleri drag queen olarak dolaştığını da 
açıklamıştı. Bu açıklamalar nedense bir kesime son derece şaşırtıcı geldi. Çünkü riyakarlığa alışmışlardı 
bir kere. Bülent Ersoy doğuştan kadın olduğunu sanıyor, Fatih Ürek röportajlarında evlenmek istediği 
kadın modelini anlatıyor, Cemil İpekçi eşcinsellikle ilgili hiçbir kelimeyi ağzına bile almıyordu. Bu 
açıklamasından sonra Beyaz Tv’de bir programa davet edilen Şansal, “Türkiye’de 10 milyon eşcinsel 
var” sözleri ile gündeme bir kez daha damgasını vurmuş, bu listedeki en başarılı eşcinsel anlara da 
imzasını atmıştır. (Youtube’ta “Barbaros Şansal eşcinsellik açıklamaları” diye aratarak söz konusu 
görüntülere ulaşabilirsiniz)
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PERİHAN SAVAŞ
EŞCİNSEL TEMALI TV FİLMİ
Bu yazıda Cennet Mahallesi, Akasya Durağı, Kaldırım Çiçeği gibi (nedense hep Erler Film yapımıdır 
bunlar) yapımlar neden yer almıyor da, sıradan bir tv filmi yer alıyor diye düşünmüş olabilirsiniz. 
Karikatürize edilmiş, kötü komedi unsuru olarak kullanılmış, küçük düşürülmüş eşcinsel sahnelerin 
yer aldığı yapımlardan bahsetmeyeceğim elbette. Perihan Savaş’ın bir eczacı rolünde oynadığı “Evlat” 
isimli televizyon filmi, yukarıda bahsettiğim örnekler kadar kötü olmasa da verdiği mesaj dolayısıyla 
ağzımızı bırakıp başka yerimizle güldüğümüz bir filmdi. Filmde Savaş’ın oğlu (Cemal Toktaş) karikatürize 
edilmemiş genç ve yakışıklı bir eşcinseli canlandırıyordu. Oğlunun eczaneye gelen takım elbiseli çirkin 
herifi kestiğini farkeden Perihan Hanım, durumdan işkilleniyor ve oğluna sert bakışlar atıyordu. Tipine 
bakınca balamozcu olduğunu hemen anladığımız eşcinsel genç, annesinin ısrarları ile psikoterapiye 
gidiyor, birkaç seans sonra da doktorun deyimi ile “gayet normal” oluyordu. Yine doktorun teşhisine 
göre eşcinsellik “annenin şefkati ve babanın sert mizacı arasında sıkışıp kalma durumu” idi. IQ’su tek 
haneli bir takım insanların ellerinden çıkan bu film, Cemal Toktaş’ın eczaneye gelen balamozu kestiği 
sahne ile akıllarda yer edinmiştir. Ek bir bilgi olarak Toktaş, bu filmden yıllar sonra “Güneşi Gördüm” 
filminde canlandırdığı trans karakter ile adeta “Evlat” filmindeki kötü mesajla ilgili günah çıkartmıştır. 
(“Evlat” filmi Youtube’ta mevcuttur)
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KERİMCAN DURMAZ
BANA BAS
Malumunuz veçhile, Türkiye’nin son ünlü açık eşcinseli Kerimcan Durmaz “İşte Benim Stilim” programında 
heyet-i umumiye azalarından biri oldu. Fevkaladenin fevkinin de fevkinde (!) bir performans gösteren 
Durmaz, programda bazı eşcinsel anların yaşanmasına da vesile oluyor tabii. Bülent Ersoy’cayı bir 
kenara bırakırsak, elinde telefon olmadığı zaman son derece sıkıcı bir insana dönüştüğünü anladığımız 
Kerimcan Durmaz, yine de o masada bugüne kadar oturan tüm eşcinsellerden (hepi topu 2 tane zaten) 
daha gerçekçi diyebiliriz. Zira Murat Başoğlu’nun konuk olduğu bölümde İmam Hatipli olmasıyla 
övünmekten başka bir işe yaramayan jüri üyesi, Başoğlu’na masadaki zile basmayı öğretirken (iç sesi 
ne diyodur ben bilemem BANA NE ONU MU ARAŞTIRACAĞIM?) masanın diğer ucunda oturan Durmaz, 
sessiz bir şekilde “bana bas” diyor ve bu durum olduğu gibi kameralara yansıyordu. Kazandığı paralar 
yüzünden kıskanç eşcinseller tarafından her fırsatta linç edilen Kerimcan Durmaz programda daha 
önce de eliyle oral seks işareti yapmıştı. Hakkını verelim, Türkiye’de başka hangi ünlü eşcinsel fonda 
dev dildosuyla Snap attı? Yoksa siz, ben İmam Hatip mezunuyum diyerek övünen iki yüzlü eşcinselleri 
mi tercih ederdiniz? (“Bana bas” videosunu Twitter @ziangil’de izleyebilirsiniz)
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Elbise: Gamze Saraçoğlu 
Kemer: Raisa Vanessa 
Gömlek: Perihan Demirdelen / DifashionBranding
Ayakkabı: Bashaques / Lappart
Küpe Elif Şimal Atelier
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SİMGE
Son yılların en başarılı kadın vokallerinden biri olan Simge Sağın, arka arkaya çıkardığı sevilen 
şarkılarıyla Türkçe Pop Müziğindeki yerini sağlamlaştırdı.

Simge ile göz alıcı bir fotoğraf çekiminde bir araya geldik ve aklımızdaki soruları ona yönelttik.

RÖPORTAJ: MERT BELL
mert.bell@gzone.com.tr 
twitter.com/mertbell | instagram.com/mertbell

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

SAÇ: MURAT BULUT
MAKYAJ: SEÇKİN SUNGUÇ

STİL EDİTÖRÜ: RABİA YAMAN
rabiayaman@gmail.com
instagram.com/rabiaymn
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Elbise & Kemer: Raisa Vanessa 
Gömlek: Sudi Etuz 
Kolye: Elif Şimal Atelier
Çorap: Zara
Ayakkabı: İnci / Rack



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Nisan 2017 |  S59

Bolero: Tuvanam 
Korse: Raisa Vanessa 
Etek: Raissa Vanessa 

Kemer: Raisa Vanessa 
Kolye: Zara

Ayakkabı: Raisa Vanessa
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Müzisyen bir ailede 
büyümüşsün. Çocukken 
müzikte idollerin kimlerdi?
Tek bir idolüm vardı, o da 
babamdı. Evde müzik sesi 
eksik olmazdı. Hayran hayran 
onu dinlerdim. 

Müzikle ilk buluşman nasıl 
oldu, kendine müzikten bir 
kariyer yapmaya nasıl karar 
verdin?
Dediğim gibi babam 
müzisyendi. Çocukluğumda 
çok büyük hayranlık ve 
sevgi ile müzikle tanıştım 
ve küçüklüğümden beri 
evde müzik sesi hiç eksik 
olmadı. Taa o zaman müzik 
ile uğraşmaya karar verdim. 
İlerleyen yıllarda da İ.T.Ü. 
Devlet Konservatuvarı’nı 
kazandım. Müziğe olan tutkum 
işim oldu. Büyük bir aşk benim 
için!

Albüm yapma aşamasına 

kadar neler yaşadın?
Bu alanda mutlu olduğumu 
fark ettiğim andan itibaren 
okulunu okuyacağıma karar 
vermiştim. Zaten babam da 
‘’ Bu işi yapmak istiyorsan, 
okulunu okumalısın. ‘’ diyerek 
bana destek oldu. İstanbul 
Teknik Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı’na girdim ve 
bir yandan okurken, diğer 
yandan aktif olarak iş hayatına 
başladım. Bir çok isme uzun 
yıllar vokalistlik yaptım, 
biliyorsunuz. Zamanının 
geldiğini hissettiğim anda da 
ilk albümümü yayımladım. 

“Yeni Çıktı” albümü çok iyi 
şarkılarla dolu olmasına 
rağmen hak ettiği ilgiyi 
görmedi, bunu neye 
bağlıyorsun? O albümün 
ardından hevesin kırıldı mı?
Hevesim kırılmadı aksine daha 
da heveslendim diyebilirim. 
Evet, dediğiniz gibi albümdeki 

şarkılar çok iyiydi fakat bu bir 
ekip işi. Şarkılar ne kadar iyi 
olursa olsun bir işin başarıya 
ulaşabilmesi için aranjöründen 
basın danışmanına kadar 
tüm ekibin aynı ruhta, aynı 
frekansta olması gerekiyor. 
“Yeni Çıktı” benim için büyük 
bir adımdı diyebilirim. 

Özellikle son 2 yıldır 
şarkılarınla gündemde sıkça 
yer almana rağmen senin 
kişiliğin hakkında çok şey 
bilmiyoruz. Kendine saklı bir 
insan mısın?
İçim dışım birdir. Beni 
dışarıdan nasıl görüyorsanız, 
içeride de öyleyim aslında. 
Kendime saklı değilim, tam 
tersi sosyal ve dışa dönük 
bir insanım. Arkadaşlarımla, 
sevdiklerimle ve ailemle 
vakit geçirmeye bayılıyorum. 
Bir dakika bile boş durmayı 
sevmiyorum. Hayatımda 
dürüstlüğe çok önem veririm. 
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             İçim dışım birdir. 
Beni dışarıdan nasıl görüyorsanız, 
içeride de öyleyim aslında…

Elbise & Kemer: Raisa Vanessa 
Gömlek: Sudi Etuz 
Kolye: Elif Şimal Atelier
Çorap: Zara
Ayakkabı: İnci / Rack
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Evde ve dışarıda zamanını 
nasıl geçiriyorsun? Hayatta 
neler seni keyiflendiriyor?
Sürekli müziğin içerisindeyim. 
Zamanımın çoğu üretmek 
ve çalışmakla geçiyor. 
Boş zamanlarımda ise 
sevdiklerimle beraber vakit 
geçirmeye çalışıyorum. 
Evdeyken mutlaka yemek 
yaparım. Hayatta en keyif 
aldığım şeylerden biri kamp 
yapmak. Fırsat buldukça 
Ege sahillerine kaçıp, kamp 
yapmayı tercih ediyorum. Onun 
haricinde haftada en az üç gün 
pilates ve yoga yapıyorum. 

Pop müzikte erkeklerin 
aksine kadınlar ligi çok 
kalabalık ve herkes çok hırslı. 
Bu aşırı rekabetçi durum sana 
ne hissettiriyor?
Her işte rekabet vardır. 
Rekabet olan yerde her zaman 
daha iyi işler ortaya çıkar. Son 
dönemde müzik sektöründe 
büyük değişimler yaşandı. 
Özellikle dijitalleşmenin 
sonucunda değişen dengeler 
ve yeni sistem müzik ile 
kendini ifade etmek isteyen 
herkese imkan sağladı. Bu 
durumdan gayet memnunum.  
Çeşitlilik ve farklılık her zaman 
güzeldir.

Sen ve İrem Derici’nin poptaki 
yeni güçlü kadın dalgası 
olacağına inanıyoruz. Sana da 
artık sizin zamanınız gelmiş 
gibi geliyor mu?
Çok teşekkür ederim. Bu bir 
anda yakaladığım bir durum 
değil. Çok uzun zamandır 
müzik sektöründeyim. Zamanı 
geldi mi gelmedi mi inanın 

Elbise: Gamze Saraçoğlu 
Kemer: Raisa Vanessa 
Gömlek: Perihan Demirdelen / DifashionBranding
Ayakkabı: Bashaques / Lappart
Küpe Elif Şimal Atelier
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Elbise: Gamze Saraçoğlu 
Kemer: Raisa Vanessa 
Gömlek: Perihan Demirdelen / DifashionBranding
Ayakkabı: Bashaques / Lappart
Küpe Elif Şimal Atelier
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Gömlek: Sudi Etuz
Elbise: Tayfun Ali Kaba
Etek: Rack 
Ayakkabı: Raisa Vanessa
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Elbise & Kemer: Raisa Vanessa 
Gömlek: Sudi Etuz 
Kolye: Elif Şimal Atelier
Çorap: Zara
Ayakkabı: İnci / Rack
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Bolero: Tuvanam 
Korse: Raisa Vanessa 
Etek: Raissa Vanessa 
Kemer: Raisa Vanessa 
Kolye: Zara
Ayakkabı: Raisa Vanessa
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bilmiyorum. Ben sadece 
üretmeye ve içimden geleni 
ortaya koymaya devam 
ediyorum :)

Peki Demet Akalın mı Gülşen 
mi Hande Yener mi?
Hepsi alanında başarılı ve 
kendini ispatlamış sanatçılar. 
Bu işin mutfağında büyük 
emekler var. Ben kıyaslama 
yapmanın doğru olduğunu 
düşünmüyorum. 

Birlikte çalıştığın müzisyen 
ve şarkıcılardan en çok 
kimlerden etkilendin? 
Hepsi birbirinden başarılı ve 
alanında iyi olan isimlerdi. 
Birbirinden ayırmak inanın 
mümkün değil. Hepsinden 
öğrendiğim çok farklı şeyler 
var.

Kimleri dinlemekten keyif 
alıyorsun?
Güzel olan her tür müziği 
dinliyorum. Rasmus Faber 
dinlemeyi çok seviyorum. 
Dinlerken kendimi çok 
iyi hissediyorum. Onun 
haricinde Amy Winehouse’ı 
severim. Erykah Badu’ya 
da bayılırım. Tarz olarak bu 
elektronik müzik ilgimi çekiyor. 
Madeon’u severim o anlamda. 
Daft Punk’ta dinlerim. Son 
dönemlerde Bruno Mars’ı 
çok dinliyorum. Son olarak 
dünyadaki pop örneklerinden 
vermem gerekirse eğer Katy 
Perry diyebilirim. 
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             Hiçbir şarkım Miş Miş 
gibi olmayacağı gibi, hiçbiri bir 
Yankı bir Kamera veya bir Prens & 
Prenses gibi de olmayacak…

Elbise: Nedret Taciroğlu 
Etek: Closh
Kemer: Raisa Vanessa 
Ayakkabı: Raisa Vanessa
Takılar: Gasia
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Elbise & Kemer: Raisa Vanessa 
Gömlek: Sudi Etuz 
Kolye: Elif Şimal Atelier
Çorap: Zara
Ayakkabı: İnci / Rack
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Gömlek: Sudi Etuz
Elbise: Tayfun Ali Kaba
Etek: Rack 
Ayakkabı: Raisa Vanessa



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Nisan 2017 |  S73

“Miş Miş” gibi çok başarılı 
bir şarkıdan sonra yeni 
şarkı seçiminde başarısızlık 
endişen oldu mu?
Miş Miş büyük bir şanstı benim 
için. Çok başarılı bir işe imza 
attık ve bundan sonra üzerine 
ne koyabiliriz, nasıl yapabiliriz 
diye endişe duymadım 
değil. Fakat bu başarısız 
olur muyum düşüncesi değil 
sadece üzerine ne koyabilirim 
düşüncesiydi. Yaptığımız 
işlerin hepsi birbirinden 
farklı. Hiçbir şarkım Miş Miş 
gibi olmayacağı gibi hiçbiri 
bir Yankı bir Kamera veya 
bir Prens Prenses gibi de 
olmayacak.

“Prens & Prenses” gibi 
arabesk tınıları içeren 
şarkıları bile saf pop ağzıyla, 
hiç ağdalandırmadan 
yorumluyorsun. Bu pop 
müzikte artık hasret 
kaldığımız bir durum. Senin 
için bilinçli bir tercih mi?
Prens & Prenses 3 yıldır 
aklımızda olan ve bekleyen 
bir şarkıydı. Ersay Üner tüm 
marifetini döktü yine ortaya. 
Dediğim gibi bu tamamıyla 
bir ekip işi. Siz bir şarkı 
yorumluyor ve insanların 
beğenisine sunuyorsunuz 
fakat bu işin arkasında koca bir 
ordu var aslında. Tüm ekibime 
tekrar teşekkür ederim. 

Ozan Bayraşa ile kimyanız 
çok iyi tuttu. Peki yeni 
hedefiniz nedir? Artık yeni bir 

albüm yapman gerekmiyor 
mu sence de ?
Kesinlikle. Albüm 
hazırlıklarımız çoktan başladı 
bile. Şarkı seçimlerimiz devam 
ediyor. Yaza yeni bir şarkı 
hazırlığındayım. Sonbahar gibi 
yeni albümümü yayımlamak 
istiyorum. Çok heyecanlıyım. 

“Yankı” geçen yılın en iyi 
şarkısıydı, o şarkıyı bu kadar 
özel yapan neydi sence?
Çok teşekkür ederim. Şahane 
bir çalışma oldu bizim içinde. 
Miş Miş’ten sonra insanlar da, 
ben de ne geleceğini merak 
ediyorduk açıkçası. Yankı’nın 
derin bir duygusu var bana 
sorarsanız. Şarkının sözünün 
bestesinin aranjesinin sıfır 
hata olduğunu düşünüyorum. 
Kalabalık bir ekip çalışması 
oldu ve herkes ruhunu kattı bu 
işe. Şarkıya hizmet eden doğru 
bir hikaye ve kurgulanmış klip 
eşliğinde Türk pop müziğinde 
uzun yıllar dinlenilecek bir şarkı 
oldu.

Eskişehir 222’deki canlı 
performanslarını dinlemiş 
biri olarak sahnede çok 
rahat olduğunu biliyorum. 
O tecrübeyi nasıl kazandın? 
Gelecekteki konser planların 
neler?
Vokalistlik yaptığım 
dönemlerde bütün çalıştığım 
sanatçıların sahnelerini çok iyi 
gözlemledim ve onlardan çok 
şey öğrendim. Çok çabaladım 
diyebilirim. Konserlerimiz 

devam ediyor sevenlerimle 
buluşmak, şarkılarımı 
söylemek hayatta aldığım en 
büyük keyif diyebilirim 

Videolarındaki görseller de 
çok iddialı, hep farklı işler 
ortaya koyuyorsun. Video 
yaratım sürecine ne kadar 
dahilsin, nelerden ilham 
alıyorsun?
Ben en çok işime yatırım 
yapmayı seviyorum. En iyisinin 
olması ve içime sinmesi 
için elimden geleni yapıp, 
tüm süreçte dahil olmaya 
çalışıyorum. Bütün projelerimin 
prodüktörlüğünü ben ve Ozan 
yapıyoruz. Bu da bir ekip 
çalışması. Hangi proje için 
kimi seçtiğiniz çok önemli. O 
noktada biraz araştırmacı biraz 
da şanslıyım diyebilirsiniz.

“Kamera” şarkısının talihsiz 
bir seçim olduğunu mu 
yoksa talihsiz bir dönemde 
mi piyasaya sürüldüğünü 
düşünüyorsun. Hak ettiği ilgili 
görmediğini düşünüyoruz.
Kamera şarkısının da enerjisi 
çok yüksekti ve güzel tepkiler 
aldı. Youtube grafikleri ve 
radyo grafikleri aynı şeyi 
söylemiyor. Aslında dinlenme 
olarak yeteri kadar insana 
ulaştı ama izlenme olarak 
dediğiniz gibi izlenmedi…

Türkiye’deki LGBTİ 
hareketinin son yıllarda 
ilerleme kaydettiğini, daha 
görünür olduğunu düşünüyor 
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             LGBT’nin yaptığı çalışmalar 
ile farkındalık yarattığını düşünüyor ve 
takdir ediyorum…

Gömlek: Sudi Etuz
Elbise: Tayfun Ali Kaba
Etek: Rack 
Ayakkabı: Raisa Vanessa
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musun?
Kesinlikle ilerleme kaydettiğini 
düşünüyorum. İnsanların 
fikirlerini daha açık görüşlü 
olarak ortaya koyabildiklerini, 
LGBT’nin yaptığı çalışmalar 
ile farkındalık yarattığını 
düşünüyor ve takdir ediyorum 

Kendini şu an Türkiye’de 
sanatını icra ederken özgür 
hissediyor musun? Sence 
daha çok özgürlük kazanmak 
için için neler yapmalıyız?
Dünyada insanların genel 
olarak özgür olduklarını 
düşünmüyorum. 
Özgürleşebilmek için bir çok 
kuralı kaideyi yok saymak 
gerekiyor. Toplumların 
kendilerine göre değer yargıları 
var. Bu yüzden sadece 
Türkiye’de değil, tüm dünyada 
sonsuz özgürlüğün olduğuna 
ve olabileceğine inanmıyorum. 
Ben sadece işimi hissettiğim 
ve doğru gördüğüm şekilde 
yapmaya çalışıyorum.

             LGBT’nin yaptığı çalışmalar 
ile farkındalık yarattığını düşünüyor ve 
takdir ediyorum…
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RÜZGAR 
ERKOÇLAR
Rüzgar Erkoçlar ismini duyduğunuzda aklınıza gelen ilk çağrışım nedir? Eminiz ki birçoğunuzun 
aklına “trans erkeklik” geliyordur. Gerek bu çağrışım, gerekse Rüzgar’dan önce trans erkekliğin 
toplum nezdinde bilinmemesi onu bir trans erkek ikonu haline getirmiştir. GZone dergi ekibi olarak bu 
ay sizler için Türkiye’nin trans erkek ikonunu inceledik.

HAZIRLAYAN: DENİZ SU TIFFANY
denizsu.tiffany@gzone.com.tr 
twitter.com/denizsuecom |  instagram.com/denizsuecom

TRANS ERKEKLİĞİN 
GÖRÜNÜRLÜK SİMGESİ
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Rüzgar, aslında seneler 
öncesinden tanıdığımız; 
Emret Komutanım adlı 
dizide oynadığı yan rol ve bir 
markanın ped reklamında 
da yüz göstermesiyle birlikte 
var olan “yarı ünlü” olarak 
isimlendirebileceğimiz biriydi. 
Cinsiyet geçişi öncesindeki 
oyunculuk kariyerinden sonra 
piyasada görülmemeye 
başlayan Rüzgar, kendini iyice 
unutturmuş gibiydi.
      
Uzun bir süre bu görünmezlikle 
geçtikten sonra bir anda  (ki 
2013 yılına denk gelir) Erol 
Köse tarafından ortaya onun 
özel hayatını ifşa edici özelliği 
bulunacak iddialar atıldı. Bu 
iddiaya göre Rüzgar cinsiyet 
geçiş ameliyatı olmuş ve 
toplum içerisinde de kabul 
edilmiş erkek sterotipiyle 
yer almaya başlamıştır. Erol 
Köse’ye bu bilgileri sızdıran 
Erkoçlar’ın cinsiyet geçiş 
sürecinde ameliyatları 
yapan ve bu ameliyatların 
basına yansımasını sağlayan 
doktoruydu. Doktor, özel 
hayatın gizliliği ve Hipokrat 
yeminini hiçe saymış, adeta 
gözü dönmüş bir canavar gibi 
davranmıştı. 
      
İlk başta Rüzgar ve kardeşi 
bu durumu yalanlayan 
açıklamalar yaptılarsa da 
daha sonradan Ayşe Arman’a 
röportaj veren Erkoçlar, 
cinsiyet geçiş süreciyle ilgili 
tüm detayları anlatmıştı. 
Türkiye için yeni bir durum 
olmasıyla birlikte Rüzgar aşırı 
bir ilgiye maruz kalmış, bu 
ilginin boyutu açıkça taciz 

boyutlarına varmıştı. Bu ilginin 
verdiği rahatsızlık ve gözler 
önünden tekrar kaybolma 
isteğiyle bir fırıncıda çalışmaya 
başladıysa bile muhbir ve 
objektifler peşini bırakmamıştı. 
Sanki bilim camiasında 
keşfedilen yeni bir tür gibi 
nefes alışı dahi haber oluyordu.
      
Ama Rüzgar pes 
etmedi! Çünkü hayalini 
gerçekleştirmişti. Hayalinin ve 
kararının arkasında durması 
gerektiğini bilerek savaşmaya 
devam etti. Önce hayatında 
kötü etkiler bırakan ifşa 
olayının peşine düştü. 1,5 yıl 
sonra ise güzel haber geldi; 
Doktoruna karşı açtığı davayı 
kazanmıştı. Daha sonra bildiği 
iş veya ona yakın mesleklerde 
ilerlemeye devam etti. Bir 
yandan kendine de bakıyordu, 
Rüzgar oldukça göze hitap 
eden bir erkek olmaya 
başlamıştı. 
      
Bir yandan erkeklik sınavı 
da veriyordu Rüzgar. 
Bunlardan biri darp olayıydı; 
Rüzgar’ın “erkekliğini” test 
etmek isteyen toplumun 
bir fedaisi tarafından 2014 
Temmuzunun bir sabahında 
dayak yemişti. Bunun 
dışında Kutluğ Ataman’ın 
film teklifini “kendisine kadın 
rolü sunulduğu” gerekçesiyle 
kabul etmemişti. Çok sık 
duyduğu “yakışıklı” iltifatını bir 
söyleşisinde “itiraf” etmişti. 
DB Berdan’ın defilesine 
ise “cinsiyet sterotiplerinin 
insanlara verdiği acıya karşı 
olduğu için” değil kendi 
ifadesine göre “arkadaşlarının 

hatırını kıramadığı için” 
katılmıştı. Ve en son gelişmeler 
zaten daha henüz fırından 
çıktı. Aynen öyle, kısa bir süre 
önce nişanlandı (kız isteme 
merasimiyle birlikte birçok 
basın kanalında görüntüler 
yer almıştı) ve Hülya Avşar’ın 
programına konuk olarak 
katılıp “kadınlara güven olmaz” 
dedi. 

Tüm bu yaptıkları kimilerinden 
tepki alsa da Rüzgar da tıpkı 
diğer birçok trans birey gibi 
asıl cinsiyetinin stereotip 
davranış ve düşüncelerini 
sergileyerek kendini daha rahat 
hissediyordu. Ülkemizde de 
erkekliğin sürekli olarak ispat 
edilmesi ve korunması gereken 
bir konu olarak ele alındığını 
da hesaba katarsak, Rüzgar 
aslında bildiğimiz erkeklerden.
      
Elbette Rüzgar’ın varlığından 
sonra kendi varlığını keşfeden, 
kendini isimlendiren daha 
fazla insan oldu. Rüzgar, adeta 
kendini tanımlayamayan 
insanların hayatına bir “tanım 
güneşi” olarak ışıldadı. Bu 
insanlar genelde “cinsiyet 
değiştirmek” değil “Rüzgar 
gibi olmak” istiyorlardı. 
Çünkü gözler trans erkekliğe 
şimdi şimdi alışabildi. E göz 
alışmadan da “trans erkek 
olmak” kavramı da kimsenin 
lügatına yerleşemezdi.
      
Tüm bu bilgilerin ışığında 
denilebilir ki; Türkiye’de trans 
erkekliğin ikonu Rüzgar 
Erkoçlar’dır. Hatta verdiği 
röportajlarda ve Instagram 
paylaşımlarında sürekli olarak 
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             Hayatın güzellikleri, 
deneyimleri ve hissedilenler değişiyor 
ama ben hep benim.
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verdiği “erkeklik sınavına” 
kadar. Tüm muhalif ve 
transfobik otlara rağmen 
toplum nezdinde “sapına kadar 
erkek” olmayı başardı. Rüzgar, 
Türkiye’de trans erkek olmanın 
savaşını kazandı.

NOT: Her ne kadar özeli de 
olsa kamuoyu ile paylaştığı 
açıklama neticesinde 
bilgilendirme amaçlı yorum 
yapmanın gerekliliği konusunda 
hemfikiriz. Cinsiyet değiştirme 
sürecinin ameliyat kısımları da 
tamamlandıktan sonra çocuk 
sahibi olmak teknik olarak 
imkansızdır. Fakat Rüzgar, 
çocuk sahibi olup olamaması 
konusundaki sorulara 
“Çocuğum olabiliyor. Olabilirliği 
olmayan bir șeyi Allah 
yaratmaz. Herhalde bu benim 
sınavım. Bir ilaç bunu yapabilir 
mi? Demek ki hazırmıșım. Tabii 
ki çocuk istiyorum.” Şeklinde 
cevap vermesi akıllara yeni 
soru işaretlerini beraberinde 
getirmektedir. Elbette ki nasıl 
olabilirliğinin açıklamasını 
kamuoyuna yapmak zorunda 
kalmasa bile, en azından diğer 
trans erkeklerle bu durumun 
nasıl gerçekleşebildiğini 
paylaşırsa çok fazla insanın 
kalbini fethetmiş olacaktır.
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             Bu hayata insanların 
onayını almak için gelmedim. Ne 
istediğime ve nasıl hissettiğime 
bakarak yol alıyorum.
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Son projeniz, ‘’Biz Size 
Döneriz’’den başlayalım. 
Gençlerin iş bulma 
sıkıntılarını bir şekilde 
komedi olarak veren bir 
sinema filmi. Projeden 
bahseder misiniz?
Film Üniversiteden mezun 
olan altı arkadaşın hikayesi. 
Mezuniyetlerinden sonra 
iş bulma sıkıntıları, maddi 
problemleri filmin ana 
konusu olsa da temel yapısı 
bu değil. Filmin esas temeli 
bu altı arkadaş arasındaki 
duygusal ve arkadaşlık bağı, 
birbirlerine destek arzusu. 
Tabii bu konuları komediye 
yakın bir dille işliyor, ancak 
bu komedinin yanında filmin 
içinde gerçekten bir drama da 
var. 

‘’Biz size döneriz’’i 
tanımlamamız gerekirse, bu 
bir gençlik filmi midir?
Ben açıkçası gençlerin 
oynadığı bir komedi dram 
filmi olarak tanımlarım. 
Çünkü gençlik filmi demek 
yönetmenimize haksızlık olur 
gibi geliyor bana.

Ülkemizde çok fazla 
üniversite mezunu, fakat işsiz 
birey var. Sence sistemdeki 
ana sıkıntı nedir?
Bu soruya sosyolog ve 
ekonomistler benden daha 
nitelikli cevap verebilirler 
ancak jenerasyon olarak 
yakın olduğum bir kitleden 
bahsettiğimiz için gözlemlerimi 
iletebilirim. Türkiye’de 
üniversite eğitimi için bölüm 
seçerken birçok yanlışla 
karşılaşıyoruz. Öğretmen 

ve okul baskısından tutun, 
ailelerin çocukları yerine bölüm 
ve üniversite tercihi yaptığı 
durumlar da oldukça fazla. 
Durum böyle olunca, doğal 
olarak öğrenciler eğitimleri 
sonrasında öğrenim gördükleri 
dalın peşinden gidemiyorlar. 
Bir diğer problem ise sanırım 
ülkemizin ekonomik koşulları. 
Bu durum ülkedeki taksi 
şoföründen tutun da, bakkalına 
kadar hepimizi etkiliyor, bir 
mühendisi ya da mimarı da 
etkilemesi oldukça anlaşılır bir 
durum. 

Tiyatrocu bir aileden 
geliyorsun. Deden Gazanfer 
Özcan, annen, baban 
hepsi büyük sanatçılar 
ve Türkiye’de tiyatroya, 
sinemaya gönül vermiş, çok 
fazla emekleri olan insanlar. 
Sen Türk sinema ve tiyatro 
sektörlerine yeni girmiş, 
ancak eskisini de görmüş ve 
yaşamış biri olarak gidişatı 
nasıl değerlendiriyorsun?
Tiyatroyla sinemaya göre daha 
haşır neşirim, daha iyi bildiğim 
bir yer. Yeni bir akım olan 
alternatif sahnelerin ve küçük 
oda tiyatrolarının açılmasıyla 
beraber tiyatro da bir yükselişe 
geçti.Artık tiyatroda bir fırsat 
çoğalması var. Bu sanatsal 
manada nereye gider bunun 
kotasını ben koyamam ancak 
bu durumun yeni oyunculara, 
özellikle de tiyatro yapmak 
isteyenlere yeni fırsatlar 
sunduğu bir gerçek. 

Oyunculuğun çok geniş 
bir pencere olduğunu 
düşünüyorum, dizi ve sinema 

tiyatrodan çok farklı görünse 
de, bu mesleğin odak 
noktasında her zaman tiyatro 
olduğunu düşünenlerdenim. 
Bu sebeple tiyatrodaki 
sirkülasyonun da oyunculuk 
mesleğine katkı sağladığını ve 
sağlayacağını düşünüyorum. 

Tabii bir de işin duayen 
kısmı var, dedem öleli 9 yıl 
oldu, yakın bir zamanda 
Halit Akçatepe’yi kaybettik, 
Nejat Uygur, Zeki Alasya… 
birçok büyük ustayı tek tek 
kaybediyoruz ve bu insanların 
yerinin dolması imkansız. 

Sinemaya gelirsek, sinemada 
doğal olarak tiyatrodan 
çok daha ilgi duyulan bir 
sirkülasyon mevcut, ancak 
hazırlanan projelerin ne 
kadarının doğru seyirciye 
ulaşabildiği da bir muamma. 
Bu sebepten izlenen ve gişe 
başarısı elde eden projeleri 
taktir etmek gerekiyor. 
Bu projeleri  acımasızca 
eleştirmektense, şu anda 
seyircinin ilgi duyduğu 
konulara ve durumlara 
uygun düzlemde olduklarını 
kabul etmek gerektiğini 
düşünüyorum. 

Bazı sanat filmlerinin gündem 
olmaması tabii ki üzücü, ancak 
burda yapımcıdan tutun da, 
salon ve kopya adeti de dahil 
birçok farklı etki mevcut. Beş 
- altı yıl önce benim de içinde 
olduğum bir sinema filmi 
Cannes Film Festivali’nde ödül 
aldı, bence düşünüldüğü kadar 
kötü bir durumda değiliz. 
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Tiyatroya yönelişin nasıl 
oldu?
Tiyatroya yönelişim lise 
yıllarında oldu ama kendimi 
buluşum dedemin vefatıyla 
oldu. Yani hayatı daha net 
görebildim çünkü ben hep 
onun veliaht prensi olarak 
büyüdüm. Hayatın zorluklarını, 
bir ev geçindirmenin ne demek 
olduğunu, hayatın ne demek 
olduğunu gördükçe işime sıkı 
sıkı bağlandım.
 
Gençlere ne öneriyorsun bu 
konuda? Bilhassa üniversite 
mezunu olan ve mesleki 
olarak ne yapacağını 
bilmeyenlere?
Vallahi, zaman zaman bazı 
arkadaşlarımda da görüyorum, 
çalışmaktan imtina ediyoruz. 
Dizi setleri çok zor ve yoğun. 
Bölüm süreleri çok uzun, ki 
bence de 50dk ya da 1 saate 
inmeli. Ancak bu koşulları 
bilerek bu işleri kabul ediyoruz. 
Biz bir diziye, ‘’Gerçekten 13 
saat çalışıyorlar mı ?’’diyerek 
gitmiyoruz, projeyi kabul 
ettikten sonra elimizden 
geldiğince onun hakkını 
vermeye çalışıyoruz. 

Bu durumun sadece oyunculuk 
için de geçerli olduğunu 
düşünmüyorum. Eminim 
sizin için de, online bir dergi 
çıkarmaya ‘’Ne kadar kolay bir 
iş’’ gözüyle bakanlar da vardır. 
Her işin kendince zorlukları 
var, ama başarmanın yolu 
da gerçekten çok çalışıp 
yılmamaktan geçiyor. 

Ana akım sinema ve tiyatroda 
neden ağırlıklı olarak komedi 
var?
Tiyatroda Devlet Tiyatroları 
olsun, Şehir Tiyatroları 
olsun klasikler de, dramlar 
da sahnede yer buluyor. 
Ancak sinema için aynı şeyi 
söyleyemem. Mesela aksiyon 
sinemamızın güçsüz olmasının 
sebebinin yabancı işlerle 
yarışılamayacak olması olarak 
görüyorum. Doğal olarak 
yapımcılar da bu yarıştan 
kaçındıkları için ağırlıklı olarak 
komedi ve drama yöneliyor. 
Seyirci ise tercihini komediden 
yana kullanıyor, sanırım ülkece 
gülmeye ihtiyacımız var.

Şu ara herkes dizi oyuncusu 
olma derdinde. Sanki öyle bir 
furya mı var?
Bunu hiç anormal 
karşılamıyorum, ekranda 
olmak çok albenisi olan bir 
durum. Dizi oyuncusu olmak 
da görünür, para kazandıran, 
albenisi olan, şöhreti olan ve 
en önemlisi sokakta insanların 
ilgi duyduğu, merak ettiği 
bir iş. Doğal olarak insanlar 
ilgi duyuyor, ancak sektör 
de bu ilgiye karşı bir o kadar 
acımasız. 

Diziler, her ne kadar kabul 
etmesek de hepimizin ilgi 
duyduğu bir alan. Bunun 
sebeplerini saysak içinden 
çıkamayız ama hal böyle 
olunca insanların ilgisinin de 
aynı düzeyde olması şaşırtıcı 
olmamalı. Ama sektör ritimleri 
çok hızlı, doğal olarak da 
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             Seyirci tercihini 
komediden yana kullanıyor, 
sanırım ülkece gülmeye 
ihtiyacımız var...



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Nisan 2017 |  S90

sektör bu ilgiyi kendi içinde 
eliyor.

Sen bir bakıma şanslısın, 
aile içerisinde bu işin içinde 
büyümüş birisin. Dedenle 
olan ilişkin de çok sağlamdı, 
senin kariyer planlamanda da 
bu iş mevcuttu zaten. Peki 
kariyer planlaması olmayan 
insanlara ne dersin?
Bence mutlu oldukları mesleği 
seçmeliler, ailenin değil; 
arkadaşların değil veya o anki 
çok iş yapan meslekler değil. 
Mutlu olduğun zaman işe 
daha keyifli gidiyorsun, kendini 
daha iyi hissediyorsun. Bu özel 
hayatına yansıyor, e dolayısıyla 
o özel hayatına yansıyan tekrar 
iş hayatına yansıyor.

Youtube fenomenlerinden 
haberdar mısın? Baktığında 
fenomenlerinin bir videodan 
kazandığı para bir dizi 
oyuncusunun bir bölümden 
kazandığı parayla eşdeğer 
olmaya başladı. Buradan 
baktığında oyunculuğun 
geleceğini nerede 
görüyorsun?
Birçok kişinin aksine ben 
sinema ve tiyatronun 
biteceğine inanmıyorum. 
Sinema ve tiyatronun 
atmosferi; evde bir tablet veya 
en iyi ses sisteminde bir şeyler 
izlemekten çok farklı, ihtişamlı 
ve heyecanlı. İkisinde de bir 
sosyalleşme aktivitesi var, 
evde en iyi sistemin bile olsa, 
ikisinde de mekan değiştirerek 
vakit geçiriyorsunuz. O 
yüzden sinema ve tiyatronun 
biteceğini ben hiçbir zaman 
düşünmüyorum. 

Oyunculukta düşünüldüğü 
kadar iyi bir gelir var mı?
Oyunculuğu bu konuda 
fazlasıyla futbolla 
benzeştiriyorum. Türkiye’de 
lisanslı çok fazla futbolcu 
var ama çok iyi kazanan 
futbolcular birinci lig 
futbolcuları. Oyunculukta 
da durum aynen böyle. İş 
sirkülasyonu da önemli, iş 
gelmeyebiliyor, iş geliyor biz 
gitmeyebiliyoruz; şımarıklık 
yapabiliyoruz vs vs, o yüzden 
tahmin ettikleri kadar her 
oyuncu böyle büyük paralar, 
şaşalar dönmüyor. Bir kere 
rekabet de var.

LGBT sineması hakkında ne 
düşünüyorsun? Türkiye’de 
LGBT temalı filmlerin 
sayısı ve elde ettiği yankı 
hiç de az değil. Önemli 
yönetmenlerimizden Ferzan 
Özpetek hem açık eşcinsel, 
hem de LGBT temasını 
neredeyse her filminde işliyor. 
Açıkçası ben Ferzan Özpetek 
de dahil olmak üzere, hiç 
bir inanı heteroseksüel ya 
da homoseksüel olarak 
değerlendirmiyorum. 
Birisi homoseksüel ya da 
heteroseksüel olabilir, bunu 
filmlerinde işleyebilir. Bence 
mutlu bir toplum olmanın 
formülleri arasında da bu 
ayrımcılığı, pozitif ya da negatif 
yönde olsun, yapmamak da 
bulunuyor. Cinsel yönelimlere 
göre ayrımcılık yapmanın 
siyasi görüş ayrımcılığı, ya da 
takım ayrımcılığından bir farkı 
olmadığını düşünüyorum. 
Nasıl ki biz insanları 
sağcı, ya da solcu olarak 
değerlendirmemeyi öğrendik, 

aynı şekilde homoseksüel 
ya da heteroseksüel diye de 
ayırmamayı öğrenmeliyiz. 
Kimin ne olduğuyla değil de 
neler yaptığı ve başardığı ile 
ilgilenmeliyiz. 
Homoseksüelliğin TV’de 
sansürlenmesi hakkındaki 
düşüncelerin nedir?
Sansür mekanizmasının hiç 
bir türlüsüne sıcak değilim. 
Sansürün insanları önyargıya 
ittiğini ve empati hakkını 
elinden aldığını düşünüyorum. 
Empati olmadığı noktada 
günlük yaşantımızda da 
anlaşamaz duruma düşüyoruz. 
Toplumun genelinin kabul 
ettiği şeylerin bile toplumda 
azınlık sayılan insanların bir 
önyargıyla baktığı andaki 
problem de bence benzer. 

Empatiden yoksun bir 
hale düştüğümüzde ise 
hayatlarımız tek düze oluyor. 
Hep aynı bakış açısına sahip 
insanların gruplaşması insanı 
asla geliştirmiyor. Yani, benim 
tam zıttım siyasi görüşte 
olan bir kişinin yaptığı sinema 
filminin sanatsal değerini 
ölçecek kişi ben değilim,  
bunun için eleştirmenler var. 
Sırf fragmanında hoşuma 
gitmeyen bir şey gördüm 
diye ben bir projeye  duvar 
örersem, e doğal olarak 
karşıt düşünceye sahip bir 
kişinin de benim projeme 
duvar örmesi şaşırtıcı 
olmaz. Temel dünyamızın 
sorunlarından biri de bence bu. 
Özgürlük çoğunluk algısı ile 
yönetilmemeli. 
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             Cinsel yönelimlere göre 
ayrımcılık yapmanın siyasi görüş 
ayrımcılığı, ya da takım ayrımcılığından 
bir farkı olmadığını düşünüyorum...
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Sinemasal 
anlamda kadın 
aslında bir 
nevi en büyük 
öteki olarak 
kodlanarak 

toplumsal, ideolojik ve 
kültürel yaşamı temsiller 
üzerinden yeniden tesis 
ederek  onaylama yoluna 
gitmiştir. Bu bağlamda Simone 
De Beauvoir’in tanımladığı 
ötekilik olarak kadınlık, dişil 
olma durumunu sinemasal 
meşrulaştırma üzerinden de 
yansıtır. Feminist hareketin, 
toplumsal cinsiyet ve cinsellik 
tartışmalarının sinemadaki 

izdüşümleri irdelendiğinde 
sinema, kadın hareketi için 
bir mücadele alanı haline 
getirilebilecek iletişim 
araçlarından (medya) biri 
olarak görüldü.

Film, erkeklerin 
egemenliğindeki medyanın 
sunduğu tektipleştirilmiş kadın 
imgelerine karşı koyacak 
ve kadınların genellikle 
bağımlı roller üstlendikleri 
erkek egemen toplumdaki 
ikincil konumlarının farkına 
varmalarını sağlayacak 
ideolojik bir aygıt olarak 
değerlendirildi. Ruken Öztürk, 
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bireyi meşru düzene kolaylıkla 
bağdaştıran ve çağımızın 
en önemli sanat dallarından 
biri olarak değerlendirilen 
sinemadaki kadın temsilinin 
ataerkil ideolojiyle uyumlu 
olduğunu dile getirir. 

Robin Wood’a göre Hollywood 
filmlerinde iki ideal figürden 
söz edilir:
1. İdeal Erkek: Erkeksi, güçlü 
bir serüvenci, kuvvetli tuzağa 
düşmeyen adam.

2. İdeal Kadın:Eş ve anne, 
mükemmel bir arkadaş, 
sonsuza dek yuvasının ve
evinin güvenilir dayanağı. 

İdeal çiftin aykırılığının 
birleşmesinden ise ortaya 
çıkan kombinasyona bakıldığı 
zaman
1.Evine bağlı bir koca-baba, 
güvenilir ama sıkıcı.

2. Erotik kadın serüvenci, 
kumar oynayan kadın, salon 
kadını. Büyüleyici ama tehlikeli, 
kahramanı aldatır ya da yırtıcı 
bir panter kesilir.

Sonuçta Amerika’nın küresel 
gücünün görsel temsilini 
meşrulaştıran Hollywood 
ana akım sineması da 
yukarda tartışılan ideal 
temsillerin dünya çapında 
kabul görmesini sağlar. 
Feministlerin bütün dünya 
ölçeğinde “evrensel ideal” 
kavramının erkeklerin 
kadınların üzerindeki baskısını 
da ortaya koyar. Sinemadaki 
evrensel ideal, aslında evrensel 
patriarki’nin de bir temsilidir. 
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Feminist ve toplumsal cinsiyet 
çalışmalarının sinemadaki 
izdüşümlerini derinlemesine 
irdelediğinde yükselen 
yeni kimlik politikalarının 
hem film kuramında hem 
de uygulamada ciddi 
yankı bulduğunu açıkça 
gözlemlenebilir.

Yine Robin Wood’a göre 
,“feminizm, onun dışında gey-
lezbiyen hareket” toplumsal 
cinsiyet ve cinselliğin 
sorgulanması, sinemaya ilişkin 
tüm kabulleri değiştirmiştir. 
Özellikle Batı’da 1960’larda 
İkinci dalga feminizmin 
ortaya çıkmasıyla kadınların 
sinematik imge olarak 
konumlandırılışına ilişkin 
önemli tartışmalar başlar.
Bu nedenle 1960 yılı feminist 
film teorisinin gelişmesinde bir 
milat olarak kabul edilir. Çünkü 
feminist teorisyenler toplumu 
bir temsiller sistemi olarak inşa 
edildiğini ileri sürerken bedenin 
de bu süreçte toplumsal 
cinsiyet politikalarının bir 
ürünü olarak inşa edildiğini dile 
getirirler. 

Sinemanın toplumsala 
eklemlenmesi ve onu yeniden 
üreten bir mekanizma olarak 
işlev görmesi feminist teori ile 
sinemayı bir araya getirmiştir. 
1960’ların liberal ortamı 
Vietnam Savaşı’nın ardından 
Amerika’nın kendi içinde girdiği 
hesaplaşmalar yükselen sivil 
hak talepleri, 68 kuşağının 
her alanda sesini duyurması, 
toplumsal olarak ciddi bir 
muhalefetin yükselmesini de 
sağlar. 

Medya ve sinema bu 
muhalefetin kadınlar için 
önemli bir ayağı olarak 
değerlendirilir. Özellikle bu 
dönemde kadın bedenine 
ilişkin tartışmalar, annelik, 
üreme, doğum kontrol hakları 
her türlü konu medyada dikkati 
çeken bir biçimde tartışmaya 
açılır. 1971’de Laura Mulvey 
ve Claire Johnston “Londra 
Kadınların Film Grubu’na” 
katılırlar. 

1972 yılında kurulan Londra 
Film Okulu, bu tartışmaların 
ardından kadınlara kendi 
filmlerini yapmak için imkan 
tanıyan bir oluşum olarak 
ortaya çıkar. Avant-garde 
sinemanın yükselişi de 
bu oluşumlara bir zemin 
oluşturmuştur. 

1970’li yıllar özellikle sinema 
endüstrisi içinde sadece en 
ideal alan olarak görülen film 
yıldızlığı dışında kadınların 
makyaj ve kostüm gibi 
alanlardan yönetmenliğe 
doğru ciddi bir sıçrama yaptığı 
görülmektedir. 

Özellikle bu dönemde kadın 
yönetmenlerin çektiği filmlerin 
sergilendiği uluslararası film 
festivalleri de artık feminist 
film pratiği ve uygulamasının 
görünür kanıtları olarak 
dikkat çeker. Bu bağlamda 
1972 yılında New York’da 
düzenlenen Birinci Uluslararası 
Kadın Film Festivali ile 
Edinburgh’de düzenlenen 
Kadın Film Festivali bu sürecin 
önemli yansımaları olarak 
değerlendirilir.
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İngiltere’de daha sonra 
feminist film kuramı içinde 
oldukça önemli bir konuma 
sahip olan “Görsel haz 
ve anlatı sineması ile eril 
nazar” kuramını ortaya atan 
sinema teorisyeni yönetmen 
Laura Mulvey ile yazar Peter 
Wollen ile birlikte yaptıkları 
avant-garde video filmlerinin 
çekimine Channel 4 kanalı 
destek olmuştur. 
 
QUEER SİNEMA, 
QUEER TEMSİLLER
Feminist praksisin 
sinemaya yaptığı en önemli 
izdüşümlerden biri de “queer 
sinema’dır. Özellikle 1991 
yılından sonra da queer 
sinema kavramı ilk kez 
Toronto Film Festivali’nde127 
gündeme gelir. Queer 
kelimesinin etimolojik 
kökenine bakıldığında ise 
“tuhaf”, “acayip”, ”garip”, “iğreti” 
gibi olumsuz anlamlara gelen 
kelime İngilizce’ye Almanca 
çapraz kesen transversal 
anlamına gelen “quer”den 
geçmiştir. 

Queer kuramının merkezinde 
acayip, tuhaf, yamuk, anormal 
gibi normatif olanın dışında 
kalana, bu alanın dışında 
bırakılana vurgu yapılır. 
Özellikle Judith Butler’in 
çalışmalarının sosyal bilim 
disiplinleri içinde yankı 
bulmasından sonra görsel 
sanatlar ve sinema alanına da 
sıçramıştır. 

1971’den sonra Feminist 
film literatürüne giren 
queer sinema genel olarak 
“heteronormatif düzene” 
bir başkaldırıdır. Queer 
temsillerle sorunlu bir ilişkisi 
olan anaakım sinemanın 
özellikle cinsel azınlık olarak 
değerlendirilen öteki cinsel 
kimlik kategorileri olan gey ve 
lezbiyenleri “gülünçleştirme” 
eğiliminde olmuştur. Genelde 
de bu kimlikler hep kurban 
rollerinde temsil edilmişlerdir. 
Hollywood sinemasında 
1934’te yürürlüğe giren “Üretim 
Kodu” adlı sansürün kaldırıldığı 
1960’lı yılların sonların dek ana 
akım sinemanın yurdu olan 
Amerika’da “eşcinsel
karakterler ölümcül 
karakterlerle, canavarımsı kalıp 
yargılarla” ilişkilendirilmişlerdir.
Feminist ve toplumsal 
cinsiyete ilişkin tartışmaların 
sinemada nasıl yankı 
bulduğuna bakıldığında 
özellikle psikanaliz Lacan ve 
Freud üzerinde yoğunlaşarak 
oluşan bir film teorisinden söz 
edilir. Henüz postyapısalcı 
feminist perspektiften 
Deleuze eksenli bir sinema 
kuramının varlığından söz 
eden çalışmalar oldukça 
sınırlıdır. Sinema ve film 
analizleri genellikle psikanaliz 
ve göstergebilim üzerine 
odaklanmaktadır. 

TÜRK SİNEMASI
Sinema tarihimize bakıldığında 
Eşcinsel Sinema Geleneğinin 

1960 yılından sonra başladığını 
görüyoruz. 1960 yılına kadar 
ise çekilmiş spesifik bir 
eşcinsel filmi yoktur. Şüphesiz 
muhafazakar ve erkek 
egemen bir toplum olmanın bir 
getirisidir bu. 1980 yılına kadar 
ise erkek eşcinselliği hep tabu 
olarak görülmüş bu konuda 
film çekilmemiştir.Oysaki 
60”lı yılların sonuna doğru 
ve bilhassa 1968 yılından 
itibaren dünya sinemasında 
eşcinsel film devrimi yaşanmış 
özellikle Paul Morrissey 
yönetmenliğinde çekilen bir 
takım üçlemeler ve bağımsız 
sinema denemeleri o yıllara 
damgasını vurmuştur.

Eşcinsel temalı ilk film Ver Elini 
İstanbul (1962)’dur. Gerçi film 
eşcinselliği bir yaşam biçimi 
olarak irdelemez ama bir ilk 
olmak adına filmde iki kadının 
(Mualla Kavur ve Leyla Sayar) 
öpüşmesi dikkat çekicidir. 
(Yönetmen: Aydın Arakon, 
Senaryo: Ali Kaptanoğlu 
müstear ismi ile Attilâ İlhan) 
Attilâ İlhan”ın müstear 
isim kullanarak senaryoyu 
kaleme alışı aslında o dönem 
eşcinselliğe bakış açısını bir 
anlamda özetlemektedir.

Sinema duayeni Atıf Yılmaz’ın 
İki Gemi Yanyana (1963) adlı 
filminde Suzan Avcı ve Sevda 
Nur öpüşürler ancak bu da 
eşcinsellik temelinde olmayan 
masum bir öpücükten öte 
geçmez. “Haremde Dört 
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Kadın(1965)” adlı filmde, Halit 
Refiğ, Osmanlı döneminin 
sosyo-ekonomik koşullarıyla 
birlikte lezbiyenliği anlatmıştır. 
Ama bu filmde de eşcinsellik 
üstünkörü işlenmiştir.

Lezbiyenlik ve kadın cinselliği 
seks furyası ile birlikte, 
1974–1979 yılları arasında 
cinsel giderim ve sömürü aracı 
olarak sinemada yer almıştır. 
Komedi ve macera temalı seks 
filmlerinde bazen abla-baldız 
bazen ise arkadaş grubu içinde 
yer alan kadınlar filme konan 
basma kalıp senaryolarla 
birbirleri ile seviştirilmişlerdir. 
70”li yıllar kendinden önceki 
dönemin bir adım önüne 
geçmesi gerekirken, sinemada 
eşcinsellik teması daha da 
vahim bir hal almış, 60”lı yıllarla 
göre, bütün sinema sektörünü 
etkileyen buhran; sinema 
kalitesini kat kat geriletmiştir.

1979 yılı ve 80 darbesi ile biten 
seks furyası bambaşka bir 
kadını yaratmıştır. Artık cinsel 
tatmin için seviştirilen kadın 
değil, hemcinsinden hoşlandığı 
için sevişen kadın vardır. 80”li 
yıllar ile başlayan özgürlükçü 
liberal dönemde cinsel bir 
obje olmaktan kurtulan kadın 
sinemaya hem heteroseksüel 
hem de homoseksüel açıdan 
damgasını vuracaktır.

Seks furyasının erkek 
eşcinselliğine de pek yaradığı 
söylenemez. Zira konu daima 
feminenlik, makyaj yapan 
erkek, travestilik ve kadınsı 
erkek olarak algılanmaya gebe 

kalmıştır. Konunun be denli 
kısır olarak algılanmasında 
şüphesiz 1980 tarihli Osman 
F. Seden’in çektiği Beddua 
filminin etkisi büyüktür. Çünkü 
filmde Bülent Ersoy erkeklik ve 
kadınlık arasında arada kalmış 
eşcinsel bir şarkıcıyı oynar. 
Bu nedenle filmin eşcinsellik 
kavramının içini doldurmadığı, 
hatta tepkilere yol açarak 
sansürcü ve muhafazakar 
zihniyetlerin ekmeğine yağ 
sürdüğü ortadadır.

Usta yönetmen Halit Refiğ 
Haremde Dört Kadın 
(1965)’den sonra; “İhtiras 
Fırtınası (1983)” adlı filmle 
birbirinden hoşlanan iki kadını 
ele almıştır. Aynı erkekten 
hoşlanan ama birbirine sıkı 
sıkıya bağlı olan iki kadını 
oynayan Gülşen Bubikoğlu ve 
Zuhal Olcay’ın performansı 
gerçekten çok iyidir.

Yine kötü bir erkek eşcinsel 
filmi denemesi olarak Kadir 
İnanır’ın başrol oynadığı 
yönetmen Eser Zorlu”nun filmi 
“Acılar Paylaşılmaz (1989)” 
gösterilebilir. Fakat film içinde 
yer alan psikolojik çıkarımlar 
ve davranış şekilleri olarak 
gerçeklerden son derece 
uzaktır. 80”li yıllarda bol 
miktarda çekilen popülist türk 
filmlerinde erkek eşcinselliği 
genelde yan unsur olarak yer 
almıştır. Zengin fabrikatörler 
ve ünlü iş adamları olarak 
filmlerde karşımıza çıkan 
oyuncular filmin senaryosu 
gereği kendilerine bir erkek 
sevgili edinirler. Paralarını 

nereye harcayacağını 
bilemeyen ve karısından gizli 
olarak bunu yapan bu erkek 
modeli neredeyse her filmde 
mutlaka vardır. Eşcinselliğin 
uzağından dahi geçemeyen 
bu anlayış filmin finalinde 
eşcinsel karakterin, ortaya 
çıkması ve onun toplum 
tarafından aşağılanmasıyla 
son bulur. Bu karakterler çoğu 
zaman da filmde intihar eder. 
(Recep Bülbülses-Ayhan-Suçlu 
Gençlik-1985)

80’lerin eşcinsel erkek modeli 
bazen de tabiri caiz ise “kahpe” 
bir model teşkil eder. Şemsi 
İnkaya ve Cem Özer tarafında 
defalarca canlandırılan bu 
model eşcinseller, para için 
her şeyi yapan, en yakın 
arkadaşlarını satan, fuhuşa 
aracılık eden tiksindirici bir 
model teşkil ederler. Kendi 
onurlarının olmayışı yanında 
rahatlıkla cinayet dahi işlerler. 
Bu nedenle 80”li yılların erkek 
eşcinselleri gülünç ve kadınsı 
olması yanın da iğrençtir 
de... (Şemsi İnkaya-Sultan-
Kıskıvrak-1986, Cem Özer-
Zirvenin Bedeli-1989)

Filmin hemen başında yer 
alan çıplak kadın bedenlerinin 
resmedilişi ile dikkat çeken 
Atıf Yılmaz filmi “Dul Bir 
Kadın(1985)” ise lezbiyenliğe; 
cinsellik yanında sevgi aşk 
temelinde bakmaktadır. 1992 
yılında çektiği “Düş Gezginleri” 
ise eşcinsel kadının beyni 
ile hareket edişi üzerine 
zirve bir filmdir. Filmde 
çok iyi eğitimli bir kadınla 
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çocukluk arkadaşının bazen 
pornografiye uzanan ihtiraslı 
ilişkileri anlatılır. Artık 70”lerde 
zoraki seviştirilen kadınlar, 
hoşlandıkları için bu ilişkiye 
sıcak bakmaları yanında 
lezbiyenliğin meşruluk zemini 
de komple değiştirmişlerdir. 
Lezbiyen karakter bazen 
doktor, bazen de zengin bir 
kocanın mutsuz karısı olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Sosyal 
statü sahibi, kültürlü bireylerin 
de eşcinsel olabileceği nihayet 
düşünülmeye başlanmıştır.

80’li yıllar erkek eşcinselliğine 
bu denli acımasız 
yaklaşmışken 90’lar erkekler 
için milat olacaktır. Atıf 
Yılmaz filmi Gece, Melek ve 
Bizim Çocuklar (1993)’da 
eşcinsellik realitesi ile hat 
safhadadır. Filmde rol alan 
gerçek travestiler bir komedi 
ya da aşağılama öğesi olarak 
değil, yaşam realitesi olarak 
filme konmuştur. Fahişeler ve 
para için eşcinsel olan erkeler 
yanında, ruhu ve bedeni ile 
tamamen kendini 3. cinse 
yakın hisseden karakterler 
filmin unutulmazları 
arasındadır.

Mustafa Altıoklar’ın yönettiği 
‘İstanbul Kanatlarımın Altında’ 
(1996) ve Ferzan Özpetek’in 
yönettiği ‘Hamam’ (1997) 
filmlerinde de eşcinsel öğeler 
vardır. Ancak “Hamam” çok 
başarılı bir sanat filmidir de...

Kutluğ Ataman tarafında 
çekilen ‘Lola ve Bilidikid(1998) 
eşcinsel sinema geleneği 

olamayan Türk Sineması 
için en iyilerden kabul edilir. 
Film eşcinsellik temasını her 
yönüyle ele alır. Bu filmin 
eşcinselliğe değinen diğer 
filmlerden farkı %100 eşcinsel 
filmidir. Dünyadaki örnekleri 
ile yarışacak kadar sert bir 
filmdir. Aynı yönetmenin ‘İki 
Genç Kız(2004)’’ adlı filmi ise 
sanatsal gayelerle yapılmış 
daha soft bir eşcinsel filmidir. 
Canan Gerede’nin yönettiği 
‘Robert’ın Filmi’ (1990) ise 
eşcinsellik kavramını A’dan 
Z’ye inceleyen etkileyici bir 
filmdir.

Dünyadaki emsalleri ile 
kıyaslandığında kat kat geride 
kaldığı varit olan bu sinema 
geleneği mihenk taşı olarak 
kabul edilen 90”lı yılların 
başından itibaren farklı bir 
tartışmayı da beraberinde 
getirmiştir: Ödüller… Düş 
Gezginleri, Dönersen Islık Çal, 
Lola ve Blidikit, Hamam, Cahil 
Periler, İstanbul Kanatlarımın 
Altında gibi filmler büyük 
beğeni toplayarak bir anlamda 
ödüle boğulmuştur. 90’lı 
yılların eşcinsel olmayan 
ama aynı paralelde cinselliği 
sorgulayan Cazibe Hanımın 
Gündüz Düşleri, Mum Kokulu 
Kadınlar, Kız Kulesi Aşıkları gibi 
entelektüel sanat filmleri de 
yayınlandıkları yıl neredeyse 
tüm ödülleri toplamıştır. 
Tüm bunlar içe dönük aynı 
zamanda da cinselliğe aç 
bir toplumun göstereceği 
reaksiyonlardır. Bir yandan gizli 
kapılar ardında saklanmaya 
mahkum edilen bir yandan da 

karşı koymaksızın kabul gören 
cinsellik olgusu, sinemada 
hak ettiği değeri bu şekilde 
görmeye başlamıştır.

2000”li yılların başından 
itibaren ise sinemada, 
90’lardaki kalitede özgün 
eşcinsel filmleri olmasa 
da sadece eşcinselliği 
anlatan ya da eşcinselliğe 
reel perspektifte değinen 
filmlerin yapıldığını görüyoruz. 
Yukarıda adı geçen ve 2004 
yılında ödül yağmuruna 
tutulan “İki Genç Kız” adlı film 
karmaşık duygusal ilişkilerin 
ve eşcinselliğin sorgulandığı 
bir film olmuştur. 2009 
yapımı Mahsun Kırmızıgül”ün 
yönettiği “Güneşi Gördüm” adlı 
film ise eşcinselliğin sosyal 
ve travmatik neticelerini 
gözler önüne sermiştir. 
Çoğu insanın bakmaktan 
dahi korktuğu travestilerin 
aslında iç dünyalarında nasıl 
bir savaş verdiklerini gördük. 
Gerçi hiçbir eşcinsel gerçek 
ve tüzel kişi yapılanması 
“travesti” olgusu ile adının 
yan yana anılmasını istemese 
de tanım olarak bu kavramın 
eşcinsellik içine sokulması 
karşısında, toplumsal ve 
bireysel homofobinin hala ne 
boyutlarda olduğunu bu filmle 
görmüş olduk...
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Seni Vine’da başlayan 
videoların ve komik 
dublajlarınla tanıdık. 
Eğitim hayatına müzikle 
başlamışsın. Bize o video 
ve dublajlara kadar gelen 
yolculuğundan bahseder 
misin?
14 yaşında nurtopu gibi bir 
ergen iken, kendimi boyum 
kadar bir çello ile sahnede 
buldum. Liseyi Ankara 
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 
Müzik Bölümü’nde bitirdikten 
sonra üniversitede de Gazi 
Üniversitesi Müzik Bölümü’nde 
müzik eğitimimi devam 
ettirdim. 8 sene boyunca 
çello ana sanat dalı olmak 
üzere , piyano, solfej dersleri 
üzerine lisansımı tamamladım. 
Okulu bitirdiğimde müzik 
öğretmeni olarak bir ilkokula 
atanmayı hedeflediğim 
sırada geçirdiğim oldukça 
ağır ve hayli talihsiz bir trafik 
kazasından sonra, hanyayı 
konyayı gördüm. Hastaneden 
çıkarsam, çocukluğumdan 
beri içimde kalan bir hayali 
gerçekleştirecektim. Hep 
istediğim ama asla cesaret 
edemediğim şey; oyunculuk. 
İşte o videolara kadar gelen 
“yolculuk” böyle başladı. 
2 ay kadar süren iyileşme 
sürecinden sonra yavaş 
yavaş hayata dönüp yeniden 
üniversitelerin oyunculuk 
bölümü sınavları için 
hazırlanmaya başladım. 
Tuhaftı ama sanırım hayatımın 
en güzel yılıydı. Aynı sene 
Ankara Üniversitesi DTCF 
Oyunculuk Bölümü’nü 
kazandım. Orada okurken 
videolar çekmeye başladım, 
instagram hesabıma 
yüklediğim bir videonun 

beğenilip yayılması ile aslında 
bilinçsizce ve hiç beklemezken 
milyonlara ulaşacaktım demek 
isterdim. Ama yazıklar olsun 
hala bir avuç insan biliyor beni 
(Gülüyor) 

Sosyal medyada çok sevilen 
bir isimsin, bir oyuncu olarak 
sosyal medyada başarılı 
olmanın önemi nedir senin 
için?
Sosyal medyada insanların 
ilgisini çekmek, kişinin 
kariyerini uçuşa geçiren 
bir mesele günümüzde. Bu 
konuda dürüst olmak lazım. 
Sonuçta ilk rol aldığım dizi 
-ki kendisi Yalan Dünya idi- 
bana aslında bir anlamda 
bu mecralar sayesinde 
geldi. Youtube ,Twitter vs 
olmasa kendi kendine Ankara 
sokaklarında taklit yapan 
bir kızdan Gülse Birsel’in 
nasıl haberi olacaktı da 
dizisine konuk oyuncu olarak 
çağıracaktı? Muhtemelen 
yolda görse meczup der 
geçerdi, ama videolarımı 
görünce benimle tanışmak 
istediği haberini yollamıştı. 
Ufak bir karakter ile konuk 
olmuştum.

Tiplemelerini nasıl 
yaratıyorsun? Sanırız bazen 
metin yazarı arkadaşlarınla 
çalışıyorsun, bu işbirliğinden 
bahseder misin?
Vallahi doğum yapmak, 
böbrek taşı düşürmek gibi bir 
şey tiplemelerim. Çıkarmak 
o kadar sancılı olmasa da 
izlemek bazen acı verici oluyor 
değil mi hadi itiraf edelim! 
(Gülüyor) 
Şaka bir yana, aslında 
karakterlerim  hiç 

beklemediğim bir anda, bana 
sormadan çıkıveriyorlar! 
Bunun sebebi sanırım 
tiplemelerimin hemen hemen 
hepsinin aslında hayatımın 
bir aşamasında karşılaştığım 
kişilerden oluşması. Yazlıkçı 
amcadan tutun da tiki kıza 
kadar her birini tanıdım. 
Sünger gibi insanların 
hareketlerini konuşma 
şekillerini vs  emdim. Zaman 
zaman ruh emdiğim de 
oluyor ama onun konumuzla 
bir ilgisi yok şimdi. Birini 
taklit etmem için onunla 5 
dakika geçirmem yeterli, o 
yüzden aslında düşünüldüğü 
kadar uzun uzadıya üzerinde 
çalışmıyorum. Zamanı 
geldiğinde kendiliğinden 
çıkıveriyorlar.

Metin yazarlarım var evet. 
Zaman zaman yaptığımız 
reklam ve viral projelerinde 
her daim benimle beraber 
çalışmaya hazır 3-4 kişilik 
profesyonel bir kadrom 
var. Vine (rahmetli) ya da 
Instagram’da paylaştığım 
videolar, kimseden yardım 
almaksızın benden anlık 
çıkan şeylerden oluşuyor 
ama uzun youtube içeriklerim 
genelde senaryolar üzerinden 
ilerliyor. Bu içeriklerin 
neredeyse tamamını da tek 
bir arkadaşımla yapıyorum: 
Bener Karaçor. Beni çok iyi 
tanıdığından aslında günlük 
hayatımızda güldüğümüz 
şeyleri tiplemelerime 
yediriyoruz birlikte. Maksat 
hem biz eğlenelim hem de 
bizimle beraber insanlar 
eğlensin.
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             Tiplemelerimin hemen hemen 
hepsi aslında hayatımın bir aşamasında 
karşılaştığım kişilerden oluşuyor...



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Nisan 2017 |  S108

Sosyal medyadaki başarını 
bugünlerde “Güldür 
Güldür Show” ile ekranlara 
taşıyorsun. Yıllardır 
ekranlarda yer eden önemli 
bir yapımda yer almak sana 
neler hissettiriyor? Bire bir 
insanların karşısında olmak 
nasıl bir duygu?
Ne hissetmiyorum ki desek 
daha doğru olur! Yani Allah 
aşkına beni ağalı, paşalı bir 
dizide görseniz siz yer misiniz? 
Tam kuma gidecekken bana 
bir gülme gelir! Yani ben bir 
oyuncuyum, hedefim iyi bir 
komedi oyuncusu olabilmek. 
Ha bu demek değil ki dram, 
drama oynayamam. Ver 
Hamlet’i , Sheaksepeare bile 
beni izlemeye gelir, ki korkunç 
bi ortam olabilir malum 
adam yüzyıllardır ölü ama siz 
konuyu anladınız! Bak bak 
mütevazılığa bak! Neyse, şaka 
bir yana tam ait olduğum 
yerde olduğumu hissediyorum. 
Türkiye’de komedi oyuncusu 
olmak isteyen herkesin hayali 
zaten eninde sonunda burada 
olmaktır. Ve ben şu an hayalimi 
yaşıyorum. Profesyonel olarak 
ilk sahne deneyimim oldu 
Güldür Güldür. Her sahneye 
çıkışımda kalbim küt küt atıyor. 
Ben şimdiye kadar reaksiyonu 
hep sosyal medyadaki beğeni 
ve yorumlarla aldım, burada 
anlık reaksiyon alıyorsunuz 
seyirciden. Çok tuhaf bir his. 
Ve inanılmaz güzel haliyle.
 
Feyz aldığın kadın komedyen 
ve oyuncular kimler? Onların 
en çok hangi özelliklerine 
hayransın?
Demet Akbağ ve Yasemin 
Yalçın ile büyüyen bir neslin 
çocuğuyum, feyz almamak 

elde değil. Kristen Wiig , Kate 
McKinnon, Amy Schumer’ı da 
çok severek takip ediyorum, 
(Kristen Wiig konusunu biraz 
abartmış olabilirim hatta 
hahah)

En severek yaptığın 
tiplemelerin hangileri ve 
neden? İzleyicilerin en 
sevdikleri tiplemelerle senin 
en sevdiklerin arasında 
çelişki var mı?
Ya bir anne çocuklarını ayırır 
mı? Ayırmaz. Ama ben ayırırım! 
Açık ara Kro kız yapmaktan hiç 
hoşlanmıyorum. Hatta yazar 
arkadaşım o kadar karakterden 
tiksiniyor ki metin yazamıyor 
(gülüyor) ama gelin görün ki 
insanların en sevdiği karakter 
bu.

Ha benim en sevdiğim hangisi 
derseniz sanırım gastritli 
bebek, alıp pamuklara sarasım 
var onu düşünsenize 3 buçuk 
yaşındasınız ve bağrınız 
yanıyor, sürekli bir dert bir tasa, 
hastalıklar kapıda falan saçma 
haha. Ve şaşıracaksınız ama 
en sevilen tiplemem Kro kız 
iken, gastritli bebeği kimse tam 
oturtamıyor sanırım kafasında, 
pek tutmadı. Biz sekizlerce kişi 
gülüyoruz ona!

Türkiye’de kendini özgür 
hissediyor musun? Özellikle 
sevdiğin işi yaparken hangi 
konularda kısıtlandığını 
hissediyorsun ve bu konuda 
içerik üretmeyeyim diyorsun?
Herkes kadar özgür 
hissediyorum diyelim. Politika 
ve cinsellik konularına pek 
giremiyoruz malum. Ama 
bunlardan ziyade benim ve 
yakın çevremin espri anlayışı 
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            Tam anlamıyla 
içimizden geçen mizahı 
yapamıyoruz...
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             LGBT hareketi bir mücadeledir. 
Ezberletilmiş ataerkil yapıya karşı bir 
varlık mücadelesidir...
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biraz espriyle karışık saldırmak 
üzerine yani “offensive mizah” 
denilen tarzda. Bu aslında 
karşımızdakine değil kendi 
kendimize yaptığımız bir şey. 

Lakin bu mizah anlayışı ile 
bizimki kadar hassas bir 
ülkede maalesef bir yere 
kadar “oluyor”. Tam anlamıyla 
içimizden geçen mizahı 
yapamıyoruz. Yani öyle şeyler 
geliyor ki aklımıza; yapsak 
bırakın beni linç etmeyi, doğum 
günümü takvimden kaldırırlar.

Toplum olarak son zamanlarda 
çok hassaslaştık gibi geliyor. 
Yani en ufak bir şeyden 
amiyane tabirle “duyar kasar” 
olduk. Çağrı merkezi çalışanı 
kadar saf ve asla tenkit 
içermeyen bir karakterim 
üzerinden bile laf yedim. “Sen 
çağrı merkezi çalışanlarına 
laf mı sokuyorsun? onlar ne 
şartlarda çalışıyorlar biliyor 
musun” vs diye. Estağfirullah 
neden böyle bir şey yapayım?  
Yani akıl almaz bir hassasiyet 
var. Yarın maydonoz sevmeyen 
3 memeli bi karakter çıkarsam 
emin olun onun da duyarını 
kasacak bir grup çıkacaktır. 
Hassas olmak güzel bir şey 
ama yerinde ve zamanında 
güzel. Ağzımızdan çıkan hiçbir 
şey kötü bir niyet taşımıyor. 
Zaten neden taşısın? Tam 
tersine hep beraber eğlenelim 
istiyoruz. Rahmetli usta  
Levent Kırca’nın da dediği 

gibi “niyetimiz kimseyi kırmak 
değildir…”

Mesleğinle ilgili ilerideki 
hedeflerin neler? Seni bir 
stand-up gösteride görecek 
miyiz, oyuncu olarak mı 
devam edeceksin?
Bir dönem niyetlendim stand-
up için ne yalan söyleyeyim bir 
kaç sayfa yazdım bile :) Ama 
sonra kendi yazdığımı pek 
beğenmedim.(Gülüyor) Bir gün 
stand-up yapacaksam kendim 
yazmak istiyorum. O çok farklı 
bir performans. Türkiye’de onu 
yapan cok iyi isimler var onları 
izlemeyi tercih ediyorum. Belki 
ilerde denerim,ama  şimdilik 
oyuncuğa devam etmek 
niyetindeyim.

Bizlere destek veren 
isimlerden biri olduğunun 
farkındayız. Türkiye’deki 
LGBTİ mücadelesini nasıl 
görüyorsun? Elbette 
Türkiye’deki siyasal zeminden 
bağımsız ilerlemesi mümkün 
değil ama sence son yıllarda 
neler değişti?
Bu sorunun “Bizlere destek 
veriyor musun?” yerine “Bunu 
farkındayız” şeklinde sorulması 
beni çok mutlu etti. İstanbul’a 
taşınma sebebim bile her sene 
Pride zamanında Ankara’dan 
İstanbul’a bilet almamak içindi! 
Düşünün kariyerim 2. Planda! 
(Gülüyor) Şaka bir yana, hep 
destek tam destek verdiğim, 
kalbime çok yakın konulardan 

bir tanesi.

Soruyu sorarken “Mücadele” 
kelimesi ilginç bir seçim. Ben 
de nedense bu soruya bir 
kripto uzmanı gibi yaklaştım, 
ama doğru ve düşündürücü bir 
seçim.

Evet LGBT hareketi bir 
mücadeledir. Ezberletilmiş 
ataerkil yapıya karşı bir varlık 
mücadelesidir.

Hiçbir bireysel ya da örgütlü 
mücadele şüphesiz siyasal 
olandan ayrı verilemez En 
nihayetinde “beşeri olan 
politiktir” demişler. Bizim 
mücadelemiz bu anlamda  
biraz daha zor kuşkusuz. Ama 
asla ümitsiz değil.

Son yıllarda isimlerini saygı 
ve sevgiyle andığım onlarca 
arkadaşımızı, kimilerini talihsiz 
kazalarda kimilerini ise nefret 
suçlarına kurban vererek 
kaybettik. Ama LGBT’ler ve 
bizler, yani LGBT destekçileri, 
birbirimize kenetlenerek hep 
beraber güçlü olduğumuz, 
eşitliği ve sevgiyi haykırıp 
anlatmaya devam ettiğimiz 
sürece başarıya ulaşacak bir 
mücadeledir. Sonuçta aşk ve 
eşitlik için mücadele ediyoruz. 
İnsanların yaptığı yasalar 
henüz bizim yanımızda olmasa 
da kozmik yasalar bizim 
yanımızda.



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

KÜ
LT

ÜR



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Nisan 2017 |  S113

IAN
MCKELLEN

HAZIRLAYAN: KAAN ARER
kaan.arer@gzone.com.tr 
twitter.com/bigayingunlugu | instagram.com/kaanarer

               Cinsel yönelimime kimse fazla ilgi göstermedi, çünkü 
İngiltere’de seks konuşulması çok zor bir konuydu.
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Ian McKellen 2015 yılında 
rol aldığı Mr. Holmes 
filminde ünlü dedektifin 
hayal dünyamızdaki son 
günlerini canlandırıyor. 
Tüm hayatını gerçeklerle 

yaşamış olan Sherlock, 
bencilliği yüzünden hayatında 
kurguya yer vermediğinin 
farkına varıyor. Bazen 
insanlara hikayeler anlatmanın 
daha güzel bir dünyada 
yaşamalarına salık vereceğini 
fark ediyor. Filmin sonunda 
hayatın sadece gerçeklerle 
yaşamak için çok acı bir yer 
olduğuna karar veriyor ve son 
hikayesini kurgulayarak mutlu 
bir sonla bitiriyor. McKellen’ın 
hayat hikayesine baktığımızda 
kurguyu sahneden hayatına 
taşıdığı birçok mihenk 
taşı görmek mümkündür, 
zaman içerisinde o kadar 
iyi bir oyuncu olmuştur ki 
kimi zaman oynuyor mu 
yoksa gerçekten yaşıyor mu 
ayırt etmek ayrı bir yetenek 
istemeye başlamıştır. 

“Benim hikayemde, piyano 
çalan annem değil babamdı. 
Çocukluğumda geceleri 
üstümü Chopin, Liszt ve 
Çaykovski ezgileri örterdi. 
Çünkü babam, ben uyumaya 
çalışırken küçük salonunun 
kapısının arkasında duran 
piyanonun tuşlarını büyük 
parmaklarını kullanarak, 
doğrudan benim odama 
seslenirdi. Babamın ellerini 
miras aldım, müzisyenliğini 
değil.”

Ian Murray McKellen, babası 
Denis Murray’nin inşaat 
mühendisi olduğu kuzey 

İngiliz kasabası Burnley 
hastanesinde, 25 Mayıs 
1939’da Greenwich yerel 
saati 20.30’da doğdu. Ian 
doğduğunda ailenin beş 
yaşında bir kızı daha vardı. 
İkinci Dünya Savaşı’nın 
başlamasından hemen önce 
aile, Lancashire’ın güneyindeki 
kömür madenciliği yapan 
Wigan’a taşındı. İlk yıllarında, 
Ian yemek odasında demirden 
yapılmış herhangi bir 
bombaya dayanıklı yemek 
masasının altında uyurdu. 
Üç yaşındayken yakalandığı 
difteriden kurtulması için 
çok iyi bakılmasına rağmen 
küçük yaşta bile eğitimine 
ara verilmedi. Disiplinli 
ailesi hastalığı tam olarak 
iyileşmemiş olsa bile onu 
şehrin merkezinde bulunan 
Disconson Wesleyan 
İlköğretim Okulu’na bağlı 
kreşe gönderdi. Küçük yaşta 
pazar günleri Hope Caddesi 
Cemaat Kilisesi ve öğleden 
sonra Pazar Okulu’ndaki sabah 
hizmetlerine katıldı. 

Okuduğu tüm okullarda 
tiyatronun tozunu yutmuştu. 
En önemli rolünü daha 
anaokulundayken 800 
kişilik bir izleyici kitlesinin 
karşısında almıştı. Bu oyunu 
ünlü yönetmen Frank Greene 
yönetiyordu. McKellen’in 
bilim okumak için gittiği 
Bolton Okulundaki Hopefield 
Minyatür Tiyatrosu onun 
tiyatro oyunculuğu için cesaret 
kazanmasını sağlamıştı. İlk 
Shakespeare performansı 
Hopefield’da , Onikinci Gece 
oyununda canlandırdığı 13 
yaşındaki Malvolio’dur.
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Ian, Tom Henn, Shakespeare 
ve Yeats gibi bilginlerinin 
ışığı altındaki Cambridge 
Üniversitesinde İngiliz Dili ve 
Edebiyatı bölümünde okudu. 
Daha sonra mezun olduğu bu 
üniversitede adına bir sergi 
düzelendi. Bu onur, akademik 
ilerlemesinin yanı sıra yirmi 
bir başarılı lisanslı yapımı 
da üstlenip başarıyla teslim 
edebildiği için verilmişti.

1961’de Bachelor Arts’ı 
bitirdikten sonra aktör olmaya 
karar verdi (“Başka hiçbir yere 
uymuyorum!”) ve tiyatroya 
başlamadan  önce Roper 
olarak Belgrad Tiyatrosunda 
ilk performansını sergiledi. 
Üç yıl sonra Londra’da iki 
İskoç Terrier ve sevgilisi Brian 
Taylor ile (Bolton Okulunda 25 
yaşında bir tarih öğretmenidir) 
yaşıyordu. 1972’de bu ilişkisi 
bittiğinde, daha on yedi 
yaşındayken satın aldığı 
Camberwell Grove’da sekiz 
yıldır yalnız yaşıyordu. Bu 
süre zarfında gelişen eşcinsel 
haklarını kazanma hareketi ile 
herhangi bir teması olmadı. 
Ama evinde ya da iş ortamında 
açık bir eşcinsel olarak 
yaşıyordu. Bununla birlikte, Ian 
ailesine veya medyaya karşı 
dürüst olmamakla suçlandı. 
 
“Cinsel yönelimime kimse 
fazla ilgi göstermedi, çünkü 
İngiltere’de seks konuşulması 
çok zor bir konuydu.”

Peter Shaffer’ın Amadeus’taki 
Salieri olarak Broadway’de bir 
yıl boyunca çalıştıktan sonra 
elde ettiği gelirle, hem Canary 
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Wharf’ı hem de Tower Bridge’i 
gören Limehouse’da nehir 
kenarında teraslı bir ev satın 
aldı. Sekiz yıl boyunca, Ian 
düzenli olarak sevgilisi Sean 
Mathias ile birlikte yaşadı. 
Yerel bir hay bar olan “The 
White Swan” da geceleri içki 
içiyor ve Dogs Adası’ndaki Aziz 
Paul Sanat Merkezi’nin patronu 
olarak son solo şovu “A Knight 
Out’u sahneye koydu.

Hayatı nerdeyse sürekli 
gerçek başarılarla doludur. 
Bolton Okulunun Baş 
Oyuncusu (1957-58); Marlowe 
Cemiyeti Başkanı (1960-61); 
İngiliz Aktörler Sermayesi 
Konseyine (1971) seçildi; 
British Council’da Drama ve 
Dans bölümüne danışmanlık 
yapmıştır; Kalkınma Konseyi, 
Kraliyet Ulusal Tiyatrosu için 
para toplama etkinliklerine 
katılmıştır (1991-96), 
Cameron Mackintosh 
Oxford’da Çağdaş Tiyatro 
Profesörü olmuştur (1990). 
İngiliz Turing Tiyatrosunun 
patronuyken aldığı oyunculuk 
ödüllerinin yanı sıra 
Nottingham ve Leeds’ten 
onur ödülü almıştır. Oxford 
ve Aberdeen Üniversitelerinin 
yanı sıra İngiltere, ABD 
ve Güney Afrika’daki gay 
organizasyonlarıyla 1979’da 
“İngiliz İmparatorluğu 
Komutanı” (CBE), ardından 
da sahne sanatlarına 
yönelik hizmetler için İngiliz 
İmparatorluğu tiyatro 
topluluğuna (Knightood of the 
British Empire) (KBE) seçildi 
1990’da Kraliçe’nin Yılbaşı 
Şerefine düzenlenen oyunda 
oynamıştır. 1990 yılında “Sir” 
ünvanı kazandı. 1991 yılında 

tiyatroya yaptığı katkılar 
dolayısıyla Kraliçe II. Elizabeth 
tarafından şövalye ilan edildi. 
İlk açık birkaç gay şövalyeden 
biri olduğu için Kraliçe 
Elizabeth, kendisini Conanions 
of Honour (CH) şemasına 
adlandırmıştır.

LGBT AKTİVİSTİ IAN 
MCKELLEN 
1988 yılında BBC radyosunda 
eşcinsel olduğunu açıklayan 
Ian McKellen, bu açıklamadan 
sonra, eşcinsellerin haklarını 
savunmaya başladı ve 
İngiltere’deki eşcinsellerin 
toplum içinde eşitliği için 
faaliyete geçen Stonewall 
Group’u kurdu.

1988 yılında açıldıktan sonra 
eşcinselleri ilgilendiren 
konularda konuşup yazacağı 
çok şey vardı. Londra, 
Washington DC, Cape Town ve 
gönlünün yettiği her yerde Gay 
Pride’a katılmaktan ne kadar 
mutlu olduğunu her zaman 
dile getirdi. Nükleer silahlara 
karşı, ölüm cezasına karşı ya 
da  AIDS ile mücadele için 
kaynak toplama konusunda 
çok fazla ortaya çıkmamasını 
şu şekilde açıklıyor: 

“Tabii ki bu konular da her 
zaman kalbimin içinde bir yara 
olarak kaldı, ama her konuda 
lobi yapamazdım. Her konuda 
konuşan, sürekli ortaya çıkan 
bir adam olsaydım insanların 
bana karşı tepki göstermek 
için ağzı sulanmaya 
başlayacaktı. Ama hiçbir 
zaman susmadığım tek şey 
en ivedi şekilde eşcinsellerin 
hukuki ve sosyal eşitliğine 
kavuşmalarını desteklemek 

olmuştur.” 

Aktivist ruhunu hiçbir zaman 
kaybetmeyen McKellen 
çok ses getiren filmlerin 
başrollerine muhteşem 
imzalar atarken kişisel bir blog 
tutarak insanlara gay hakları 
için neler yapabileceklerini 
tek tek yazmaktan da geri 
kalmamıştır:

“Gelecekte, eşit bireyler 
olarak yaşamak için ne 
yapabiliriz? Eski okulunuzla 
iletişim kurabilirsiniz ve 
onlara gay öğrencileri için 
neler yapabileceklerini 
anlatabilirsiniz. Gay 
öğrencilerini tespit etmede, 
homofobiye uğramamaları için 
nasıl destek olabileceklerini 
anlatabilirsiniz. Onlara 
eşcinsellik politikalarından 
bahsedin, onların tüm bu 
konulardan yoksun insanlar 
olduğunu unutmayın. Londra 
belediye başkanına oy 
verebilirsiniz; bu seçimlerde 
önde gelen adaylardan biri 
açıkça gay olan bir adam, bu 
şansı kaçırmak istemezsiniz. 
Tabii ki gay dostu 
heteroseksüel bir erkeğe 
de oy verebilirsin. LGBT’leri 
anlayan bir firmanız yoksa 
çalışanların önemi vardır, 
onları eğitin. Eğer eşcinsel 
dostu bir firmanın üyesi iseniz, 
neden üniversitede genç 
bir gay öğrenciye sponsor 
olmuyorsunuz? Neden 
gay oldukları için aileleri 
tarafından dışarı atılmış 
evsiz çocuklara bakan Albert 
Kennedy Trust ile iletişime 
geçmiyorsunuz?”
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HAYATI BELGESEL 
OLUYOR 
‘Yüzüklerin Efendisi’, ‘Hobbit’ 
ve ‘X-Men’ filmleriyle 
sinemanın efsane isimleri 
arasına katılan Ian McKellen’ın 
yaşam öyküsü beyaz perdeye 
taşınıyor. Yönetmenliğini Joe 
Stephenson’ın üstleneceği 
filmin adı ‘McKellen: Playing 
the Part’ olarak belirlenirken; 
yönetmen Joe Stephenson 
filmi oluşturmak için McKellen 
ile 14 saatlik bir röportaj 
gerçekleştirdiğini belirtti. Film, 
McKellen’ın kariyer yaşamına 
ve başarılarına odaklanmasının 
yanı sıra, oyuncunun özel 
arşivinde bulunan fotoğrafları 
da izleyici karşısına çıkartıyor. 
Efsane oyuncunun yer aldığı 
yapımlara ait daha önce 
yayımlanmamış görüntülerin 
de yer alacağı film, izleyicilerin 
ilham alacakları bir proje olma 
amacı taşıyor.

IAN MC KELLEN 
TÜRKİYE’DEYDİ
Sir Ian McKellen, İKSV 
ve The British Council’in 
davetlisi olarak geçtiğimiz 
günlerde Türkiye’de çeşitli 
etkinliklerde sevenleriyle 
buluştu. Ian McKellen’a eşlik 
eden arkadaşı ise bundan 28 
yıl önce LGBTİ hakları ile ilgili 
çalışmalar yapan Stonewall’u 
beraber kurduğu Lord Michael 
Cashman’dı.

Sir Ian McKellen ve Lord 
Michael Cashman, hafta 
boyunca pek çok söyleşiye 
katıldı ve en son olarak Pembe 
Hayat Kuir Fest’in The British 
Council ile Salt Galata’da 
düzenlediği “Beyazperde ve 

Ötesinde LGBTİ+ Mücadelesi” 
söyleşisinde yer aldı. 

Ian Mc Kellen bu söyleşide 
açılma hikayesinden 
beyazperdedeki eşcinselliğine 
kadar pek çok konuya 
değindi. İşte bu McKellen’ın 
konuşmalarından bazı kısımlar:

İstanbul’a tatil için geldiğimi 
sandım ama her an bir 
yerdeydim. Film festivaline 
geleceğim için çok 
sevinçliydim ancak her gün bir 
programım vardı ama sizlerle 
buluşmaktan çok memnunum. 
Sizler benim ailemsiniz.

Kadınlar da siyahlar da 
haklarını savaşarak almışlardı. 
Eşcinseller, İngiltere’de tek 
bir tuğla fırlatmadan her türlü 
kötü yasayı değiştirdi. Bunu 
gülümseyerek yaptık çünkü 
haklı olduğumuzu biliyorduk. 

Bir radyo programında 
eşcinselliğimi açıkladım. 
Program 2 gün sonra 
yayınlanacaktı o yüzden 
aileme ve arkadaşlarıma 
önceden duyurabildim.
Hepsi de “zaten biliyorduk” 
dediler. Sandığım kötü 
tepkileri almadım. Sizler 
de açılmalısınız. Açılmak, 
hepimizin cesaretle 
direnmesinin ön koşuludur. 

Kurduğumuz Stonewall 
örgütünü engellemeye 
çalışanlar oldu. Bunlar ana 
akım değil LGBT basınından 
insanlardı, sanatçılardı. Ünlü 
eşcinsel yönetmen Derek 
Jarman bile ölümünden bir 
hafta öncesine kadar bizi 
desteklememişti. LGBTİ 

aktivistlerine sözüm şu: 
Tartışmayın aynı taraftasınız. 
Aileler de tartışır ama 
birbirlerini yok etmeye 
çalışmazlar. Anlaşın, uzlaşın 
ve mücadelenize devam edin.  

Bana “Gandalf gey miydi?” 
diye soruluyor. Hem evet, 
hayır. Aslında gerçekten 
bilmiyorum ama 7000 
yaşında olan biri için sex 
zordur kendimden biliyorum. 
(Gülüyor) Bazıları Gandalf 
rolünü oynadığım için, eşcinsel 
olmayan bir rolde olduğum 
için bana tepki gösterdi. 
Peter Jackson’un  beni filmin 
merkezine koyması cesur bir 
hareketti.

Yakın zamanda İngiltere’de 
eşcinseller öğretmen 
olamıyordu ama artık 
oluyorlar. Dünya değişiyor, 
yavaş değişiyor ama evet 
değişiyor, mücadelenizden 
vazgeçmeyin. Biz yaşlı 
olanlar, bayrağı birilerine 
devretmeliyiz. 

LGBTİ mücadelesinde mutlaka 
kadınlardan destek alın çünkü 
ayrımcılık görmeyi LGBTİ 
bireyler kadar onlar da biliyor. 
Lezbiyen olsun olmasın birçok 
kadın bizlerle mücadelemizde 
savaş verdi ve vermeye devam 
ediyorlar. 
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GÖKHAN 
YAVAŞ
Modacı Gökhan Yavaş, geçtiğimiz ay yapılan Mercedes Benz İstanbul Moda Haftası’nın en beğenilen 
defilelerinden birine imza attı. Önümüzdeki senelerde street style konusunda iddialı isimlerden biri 
olacağına inandığımız bu yetenekli modacıyı mercek altına aldık.

RÖPORTAJ & GÖKHAN YAVAŞ FOTOĞRAFLARI: ONUR ÖZIŞIK
onur.ozisik@gzone.com.tr 
twitter.com/onurozisik | instagram.com/onur.ozisik
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Bu sene Fashion Week’in en 
ilgi gören defilelerinden birine 
imza attın. Seni tanımak 
isteriz, Gökhan Yavaş kimdir?
İzmir Dokuz Eylül Güzel 
Sanatlar mezunuyum. 2012 
yılında, henüz eğitim alırken 
bir gelinlik tasarım yarışmasını 
kazanarak ilk defilemde İzmir 
Fashion Week’in kapanışını 
gerçekleştirdim. Tabii moda 
dünyasının ülkemizde baş 
şehri İstanbul. İzmir’den 
buraya geldiğiniz zaman sektör 
sizi bir anda kucaklamıyor. 
Doğal olarak Üniversite 
mezuniyetimden sonra benim 
için zorlu bir İstanbul serüveni 
başladı. 

Buraya geldiğim zaman 
gerçekten her şeye sıfırdan 
başladım. İtkip’in bir 
yarışmasında üçüncülük 
derecesi aldım ve bu sayede 
IMA’da eğitim alma şansına 
eriştim. Bu eğitim bana moda 
adına birçok yeni fikir yaratma 
şansı tanıdı. Sonuçta İzmir’de 
gelinlik tasarlayan bir gençken, 
dünya modasına daha yakın 
bir sektör olan İstanbul’da, 
ülkemizin en önemli moda 
eğitim akademisinde 
eğitim alıyordum. Bu eğitim 

sayesinde hazır giyime 
yönelmem gerektiğini anladım 
ve kendimi erkek giyiminde 
uzmanlaşmaya yönlendirdim. 

2013 yılında bu dalda 
Koza’nın ilk 10 finalisti 
arasında yer aldım. 
Hazırladığım koleksiyonun 
çok beğenilmesi üzerine 
İTKİP’ten London School of 
Fashion hocalarından eğitim 
alma fırsatı yakaladım. Bu 
eğitim gerçekten de beni 
fazlasıyla cesaretlendirdi 
ve şu an aslında orda elde 
ettiğim cesaretin meyvelerini 
veriyorum diyebilirim. 

İzmir’den İstanbul’a gelirken 
nasıl zorluklar yaşadın?
Istanbul çok farklı bir yerdi. 
Sonucunda İzmir’de elde 
ettiğiniz başarılar, tanınırlığınız 
ve alışkanlıklarınız geçerliliği 
olmadığı bambaşka bir yere bir 
anda gelmek çok zor oldu. Bu 
süreçte ailemin ve dostlarımın 
çok desteğini aldım. 

Genç olmamın da verdiği 
zorluklar vardı tabii. Başta 
İstanbul tekstil adına çok 
köklü bir sektör düzenine 
sahip ve bir anda, bambaşka 

bir şehirden gelip bu sektör 
içerisinde kabul görmeyi 
bekleyemezsiniz. Kabul 
görmek sanırım yaşadığım en 
büyük zorluklardan biriydi. 

Moda para kazandırıyor mu?
Kendini ispatladıktan sonra 
kazandırıyor. Aslında konu 
isminizin marka olmasıyla 
ilgili. Eğer siz marka olmayı 
başarırsanız tabii ki geliriniz de 
ona göre değişiyor ve gelişiyor. 

İsim olmak nasıl oluyor peki?
Sektörüne göre değişiyor. Bazı 
meslekler için isim olmak 
diğerlerine göre daha kolay 
bence. Mesela bir oyuncunun 
ya da müzisyenin, bir moda 
tasarımcısına göre isim olması 
daha kısa vadeli bir süreç 
olabilir. Modada isim olmak 
için gerçekten çok köklü ve 
ciddi anlamda başarılı olmak 
gerekiyor. 

Peki moda tasarımcılarının 
halkın gözünde isim olması 
illa bir gereksinim mi?
Moda tasarımcısının özellikle 
hazır giyim kategorisi için 
hazırladıkları koleksiyonların 
giyilmesi önemli. Ünlü isimlerin 
sizin koleksiyonunuzu 
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taşıması, özellikle Instagram’da 
paylaşması doğal olarak 
sizi de sektörde bilinirliğinizi 
arttırıyor. Birçok hazır giyim 
koleksiyonu hazırlayan 
tasarımcı dostum da ünlü 
isimlere koleksiyonlarını 
giydirmek için yarışıyor 
diyebilirim. Moda dünyasının 
gelişmesinde artık sosyal 
medya ve özellikle Instagram 
büyük bir kapı oldu. 

Yani buradan Instagram’ın 
moda dünyasının en önemli 
PR faktörlerinden biri 
olduğunu çıkarabilir miyiz?
Tabii ki de. Artık dünya 
markaları bile Instagram için 
büyük bütçeler ayırıyor. 

Tasarımlarına gelecek 
olursak. Erkek tasarımları 
yapıyorsun ama ülkemiz 
erkek stereotipine uymayan 
tasarımlara imza atıyorsun.
Aslında bu durum da amacıma 
hizmet ediyor. Türk erkeği 
dünyada sokak stili olarak 
adlandırdığımız moda akımıyla 
henüz tam anlamıyla tanışmış 
değil. Tabii ki moda ikonu 
olarak adlandırdığımız birçok 
ünlü bu akımla ilgili ülkemizde 
öncü olsa da, benim asıl 

amacım Türk erkeğini sokak 
stiliyle tanıştırmak diyebilirim. 

Klasik erkek giyimi ile ilgili 
global başarıyı elde etmiş 
birçok markamız mevcut. İşini 
çok iyi yapan kurumlar var 
ve genç bir tasarımcı olarak 
onların arasında yer almak, 
kendinizi göstermek gerçekten 
zor. Bu sebepten sektörde 
tanınmak için bir açık kapıya 
ihtiyaç duyuyorsunuz, benim 
açık kapım da ülkemizde çok 
örneği olmayan sokak stili 
oldu. 

Bu konuda öncüler arasında 
yer almam da doğal olarak 
bana birçok kazanım 
sağladı. Artık bir tasarımımı 
gördüğünde sektördeki bilinçli 
insanlar ‘’bunu kesin Gökhan 
yapmıştır’’ diyebiliyor. Bu 
benim için gerçekten de gurur 
duyulacak bir şey. 

Örnek aldığın isimler kimler?
Birçok Londra çıkışlı 
markadan ilham alıyorum 
diyebilirim. KTZ, Aststreet, 
Scibling London gibi markalar 
aslında benim için öncü 
olarak gördüğüm markalar 
diyebilirim.  

Sence StreetStyle’ın 
dünyadaki merkezi neresi?

Uzakdoğu. En son yaptığım 
koleksiyonda da Uzakdoğu 
etkisi oldukça hissediliyor. 
Artık günümüz modasında 
alım gücü ve nüfus kalabalıklığı 
sebebiyle Uzakdoğu 
sanıldığından çok daha etkili 
bir yer kapsıyor. Ejderhalar, 
kaplanlar, renkler, birçok dünya 
markası son yıllarda hep 
Uzakdoğu’dan ilham alıyor.  

Moda sektörü için de bu 
geçerli. Amerika ve Londra’yı 
ayrı tutarak konuşabilirim 
ki, Doğu ve Uzakdoğu artık 
gerçekten moda için yeni 
merkezler oluşturmaya 
başladı. Moda dünyası 
Paris’ten, Milano’dan Doğu 
metropollerine kaymaya 
başladı. 

Modada LGBT etkisini nasıl 
görüyorsun? Türkiye’de bir 
klişe vardır, erkek modacıysa 
o kesin eşcinseldir diye.
Bu sadece Türkiye’de değil, 
dünyada da öyle. Modada yer 
alan eşcinseller gerçekten 
de işlerini iyi biliyorlar. Bunun 
neden olduğunu sorarsan 
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             Moda erkekleri 
kadınlaştırmıyor, erkeği de kadını da 
cinsiyetsizleşiyor...
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bence birkaç sebebi var, ancak 
en önemlileri, birincisi hırsları, 
ikincisi ise her iki cinsiyeti de 
çok iyi tanıyor ve çok rahat 
empati yapabiliyor oluşları 
diyebilirim. Dünyada birçok 
başarılı erkek modacının 
eşcinsel oluşunu bu iki sebebe 
bağlayabilirim. 

Bu kadar eşcinsel modacı 
olması sonucunda, moda 
erkekleri kadınlaştırıyor mu?
Moda bence yaratmak istediği 
erkeği de kadını da yaratıyor 
diyebilirim. Ancak dünya 
modasına bakacak olursak 
bence cinsiyetsizleşiyor 
diyebilirim. Moda 
erkekleri kadınlaştırmıyor, 
cinsiyetsizleşiyor. İkisinin 
arasında fark var. 

Türkiye’de moda dünyasının 
gelişimini nasıl buluyorsun?
Türkiye moda dünyasına 
ayak uydurmaya çalışıyor 
diyebilirim. Moda Haftaları’nın 
bunda etkisi çok büyük, 
bilhassa Mercedes Benz’in 
İstanbul Moda Haftası’na 
sponsor olması bu süreci 
hızlandırdı. Ancak son yıllarda 
ülkemizde yaşanan üzücü 
olaylar, ekonomik kriz ve 

benzeri etkiler sebebiyle IFW 
birçok kez ertelendi. Doğal 
olarak bu erteleme ve iptaller 
de sektörün dünyaya açılan 
penceresinde ülkemize bakışı 
negatife çevirdi diyebilirim. 

Modayı eğlence olarak 
algılamamak gerekiyor. 
Halen ne yazık ki ülkemizde 
böyle bir algı var. Bu sebeple 
siyasi birçok olay IFW’in 
ertelenmesine sebep oluyor 
ve bu da sektörü geriye 
itiyor. Oysa moda ve tekstil 
birbirine bağlı ve bir sektörü 
oluşturuyor, birçok insan 
burdan elde ettikleri gelirle 
yaşıyor. Sektöre eğlence 
gözüyle bakılmasındansa 
bence ülkemizin yurt dışında 
tanınırlığını etkileyen önemli 
ticari faktörlerden biri olarak 
bakılması gerekiyor. 

En son yapılan Moda Haftası 
gerçekten de sektörün bu 
duruma direniş simgesi 
oldu. Biz buradayız ve bu 
kadar negatif algıya rağmen 
halen sektör içerisinde 
ayakta kalabiliyoruz algısını 
göstermek için önemli bir 
organizasyondu. 
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MÜZİK
FESTİVALLERİ

İSTANBUL’UN

Budapeşte’deki Sziget Festivali’nden detaylı olarak bahsetmişken Türkiye’deki müzik festivallerine de 
göz atmak istedik.  Hepimizin özlediği yaz mevsiminin sinyallerini nihayet güneşli günlerler alırken 
yaz mevsimlerinin vazgeçilmez habercisi festivaller her sene olduğu gibi bu sene de İstanbul’da yerini 
almaya başladı.  Durum böyleyken biz de, bu yaz daha önce deneyimleme şansı olduğum ve bu sene 
mutlaka gitmek istediğim ve hangi etkinliklerin nerelerde beklediğini ele aldık. 

HAZIRLAYAN: BEDİRHAN TAŞÇI
bedirhan.tasci@gzone.com.tr 
twitter.com/bedirhantasci |  instagram.com/bedirhantasci
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Bu sene ‘’mutlaka gitmeliyim’’ listemin başında gelen HoliFest, Hint Kültürünün en 
büyük bayramı olarak anılan ve dünyanın 50’den fazla ülkesinde her yıl coşkuyla 

kutlanan bir festival türü olmakla birlikte ülkemizde ilk defa orijinal konseptiyle 2016 
Nisan ayında 5000 kişinin katılımıyla İstanbul’da kutlandı. Hint kültürüne dair merak 

ettiğiniz ne varsa size sunacak olan festivalin içeriğinde yok yok. Hint mutfağının 
restoranları, Hint kınası atölyeleri, Hint dans grupları, dünyaca ünlü Hintli DJ’ler, 

Hint giysi ve aksesuarlarının sergilendiği butikler.. Bunların hepsini görmek ve Hint 
kültürünü adeta şehrinizde yaşamak istiyorsanız festival kapılarını kapılarını 22 Nisan 

Cumartesi günü saat 12:00’da misafirlerine açıyor.  

H O L İ F E S T
22-23 NİSAN - EVENT GARDEN
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Özgür eğlencenin temsilcisi haline gelen Burn Electropol Festival bu sene Maslak Arena’da. Elektronik, 
dupstep müzik meraklıları Electropol Festival’inin gizemli dünyasında yerinizi şimdiden belirleyin!

BURN ELECTROPOOL
29 NİSAN - MASLAK ARENA 
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İstanbul’un bu yılki ilk açık hava festivali Parkfest 13 Mayıs’ta Küçükçiftlikpark’ta festival-severler ile buluşuyor. Geçtiğimiz 
senelerde rekor katılımcı ile gerçekleşen ParkFest, bu sene de kesintisiz eğlence sözü verdiği çok açık. Kalabalık kadrosu ile 

yaklaşan ParkFest, elektronik müziğin sevilen ismi  James Lavelle’in iddaalı projesi UNKLE ile start verip Vilette ile Sine Büyüka, 
Nihil Piraye ve Allen Hulsey, Erdem Tunal gibi kuvvetli isimler ile birlikte gün boyu devam edecek. Çeşitli tasarımcıların ve butik 
dükkanların da yer alacağı ‘’Pazar’’dışında  birbirinden farklı tasarımcıların ve butik dükkanların yer alacağı “Pazar”ın yanısıra, 

yeme-içme alanları ve bir çok alternatif etkinlik ParkFest’te bir araya geliyor. 
Ufak bir tüyo: Satın aldığınız bileti akıllı telefonunuza indireceğiniz KonserV aplikasyonuna okutun, puanlar kazanın. Kazandığınız 

puanları yeni biletlere ve birçok farklı ödüle çevirebilirsiniz.

P A R K  F E S T
13 MAYIS - KÜÇÜKÇİFLİK PARK  
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Sıradan bir haftasonunu renklendirmek, eğlenceli bir hale getirmek istiyorsanız adresiniz Chill Out Festival’i olmalı! 12. senesinde 
İstanbul’da standartları üst düzeye çıkarmayı hedefleyen Chill Out Festival, katılımcılarına en geniş kapsamlı müzikal seçkisini 
sunmaya hazırlanıyor. İçlerinde Aláfia, Pattern Drama, Skye & Ross (Morcheeba) gibi 50’ye yakın sanatçı ve grubun 4 sahnede 
toplam 24 saat sürecek performanslarıyla sizleri şehrin olağan karmaşasından uzaklaştırmayı, enerjik atmosferinin kültürel ve 

sanatsal aktiviteler, alışveriş alanları, yeme-içme alternatifleri kafanızı dağıtmayı hedefliyor. 

LIMITS OFF CHILL OUT
20-21 MAYIS - LİFE PARK
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İki gün boyunca plajı-orman- kaliteli dans müziği üçlemesi içinde geçirebileceğiniz merkakla beklenen Electronica Festival’e bu 
sene Suma Beach ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin en büyük elektronik müzik buluşması olarak nam salmış müzik festivalinin 

onuncu yılına özel katılımcılarına çeşitli sürprizler hazırladığı da geldi kulağıma ayrıca, kaçırmayın derim!

ELECTRONICA FEST
29-30 Temmuz - Suma Beach



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Nisan 2017 |  S135

Yeni deneyimlere, dostluklara ve umuda açık olan herkesle beraber, gün boyu sürecek müzik ve şaşırtıcı aktiviteler eşliğinde bir 
kere daha, festivalin tam kalbine dokunan Babylon Soundgarden, yerli ve yabancı sahneden ustaların ve yetenekli genç isimlerin 

tutkulu ritimleri deniz, kum, güneş ve yemyeşil doğanın enerji ile buluşturduğu bir etkinlik. 
Her sene Haziran ve Ağustos’ta yapılan etkinliğin bu yıl Eylül ayında gerçekleşeceği duyuruldu. 

BABYLON SOUNDGARDEN
9 EYLÜL- BABYLON KİLYOS 
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OP.DR. 
OZAN BALIK
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Ozan Balık, trans bireyler için 
hayati önem taşıyan cinsiyet geçiş ameliyatları da gerçekleştiriyor. Her trans bireyin ameliyat 
olması gibi bir durum söz konusu olmasa da bu ameliyatı geçirmeye karar verenleri nelerin 
beklediğini kendisiyle konuştuk.

ADVERTORIAL İÇERİK
ozanbalik.com
twitter.com/ozanbalik |  instagram.com/ozanbalik
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Ne kadar zamandır 
mesleğinizi icra ediyorsunuz 
ve hangi branşlarda 
uzmanlaştınız?
Merhabalar. Estetik Plastik 
ve Rekonstrüktif Cerrahi 
eğitimine 2002 yılında Dokuz 
Eylül Üniversitesinde başladım. 
2010 yılına kadar uzmanlık 
alanımın gerektirdiği bir çok 
estetik ameliyat yanında el 
cerrahisi, tümör cerrahisi ve 
mikrocerrahi uygulamaları 
ile ilgilendim. Daha sonra 
vaka yoğunluğu nedeni ile bir 
yol seçmem gerekiyordu ve 
estetik cerrahi ilgilendiğim ana 
konu oldu. Bununla birlikte 
unutulmaması gereken bir 
ayrıntı var ki estetik cerrahi 
ile yoğun uğraşsanız bile asla 
rekonstrüktif prensiplerden 
uzaklaşamazsınız. Örneğin bir 
cinsiyet değiştirme ameliyatı 
hastanın gözünde güzel 
görünen bir cinsel organ 
elde etmek gibi görünse de 
temellerinde ciddi rekonstrüktif 
bir beceri gerektiren 
ameliyatlardır. 
 
Şu anda merkezinizde ne 
gibi hizmetler veriyorsunuz? 
Hangi konuda hastalarınıza 
yardımcı oluyorsunuz?
Merkezimizde burun estetiği, 
meme estetiği, yağ aldırma ve 
popo estetiği baş rolü oynasa 
da estetik cerrahiye dair bir 
çok uygulamamız mevcuttur. 
Brezilya popo estetiği, genital 
estetik, baldır implantı, 
cinsiyet değiştirme gibi nadir 
ameliyatlar da kliniğimizde 
gerçekleştirilebilmektedir. 
Cerrahinin yanında bir çok 

cilt problemlerinin çözümü 
ve yaşlanma karşıtı bir 
çok uygulama kliniğimiz 
bünyesinde mevcuttur.
 
Türkiye’deki LGBTİ hareketini 
nasıl gözlemliyorsunuz? 
Özellikle trans bireylerin ne gibi 
sıkıntıları var sizce?
Kanımca LGBTİ hareketi diğer 
bir çok toplumsal platformla 
ortak sıkıntıları taşımaktadır. 
Bunların başında eğitim 
düzeyinin yetersizliği geliyor. 
Sözde her mahallede açılan 
sayısız üniversitelerimize 
rağmen karşısındaki insanları 
ötekileştirmeksizin birlikte 
yaşamayı başaramayan bir 
kitle ortaya çıktı. Siyasi açıdan 
apolitik, bireysel açıdan benlik 
algısı oturmamış bu bireyler 
daha kendi varlığı ile ilgili bir 
takım konuları çözemeden 
karşısında gördüğü farklı bir 
cinsel kimlik karşısında refleks 
teptiler vermektedir. Doğayı 
ve toplumu tüm çeşitliliği ile 
kabul edebilmek gerçekten 
de kültürel bir olgunluk 
gerektirmektedir. Durum 
toplum açısından bu kadar zor 
iken LGBTİ bireylerin de kendini 
anlatmakta yetersiz kalması  
işleri içinden çıkılmaz kılıyor. 
Eğitim sorunlarını dışında 
trans bireylerin çalışma şartları 
bir diğer önemli sorundur ki 
burada söz ettiğim asla seks 
işçiliği değildir.

Cinsiyet geçiş ameliyatları 
da gerçekleştiriyorsunuz. 
Ameliyat öncesi trans 
bireylerin bu ameliyata 
uygun olduğuna karar verme 

kriterleriniz neler? Sadece 
maddi imkanlar ve kişinin 
“istiyorum” demesi yeterli mi 
sizin için?
Cinsiyetin değişmesi bir bireyin 
yeniden doğması anlamına 
gelir ki bu multidisipliner bir 
konudur. Tanı karmaşasının 
olduğu farklı psikiyatrik konular 
da vardır. Bir bireyin kendini 
karşı cinse ait hissettiğini 
söylemesi de yeterli değildir. 
Bu algının gerçek olması 
ve kanıtlanması gerekir. 
Genellikle ortada anatomik 
yada hormonlar açısından 
bir problem yoktur zaten. 
Olay yanlış bedende yanlış 
beynin olmasıdır. Biz beyni 
değiştiremiyorsak bedeni 
değiştirmeliyiz. Ama öncelikle 
trans bireyin yaşadığı kimlik 
karmaşasının başka bir 
problemden kaynaklanıp 
kaynaklanmadığını anlamalı ve 
mahkemeden onay almalıyız. 
Çünkü bu ameliyatlarla biz 
bir avuç eti değil bir hayatı 
şekillendiriyoruz.
 
Trans bireyi psikolojik olarak 
bu ameliyata hazırlamak 
önemli olmalı. Bu konudaki 
fikirleriniz ve uygulamalarınız 
nelerdir?
Elbette trans bireyin psikolojik 
zemini bu ameliyatın can 
damarıdır. Bir trans birey 
psikolojik olarak bu ameliyata 
hazır değil ise gerek ameliyatın 
erken dönemlerinde gerek 
ise sonraki sosyal hayatında 
çöküntü yaşar. Bu nedenle 
ameliyat öncesi uzun bir 
psikiyatrik takip süreci 
gerekmektedir. Bu ön 
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hazırlıkları tamamlanmadan 
bize başvuran trans bireyi bu 
konu ile ilgili kliniklerde ön 
hazırlıkları tamamlamak üzere 
yönlendirme yapıyoruz.

Cinsiyet geçiş ameliyatıyla 
ilgili detaylı bilgi verir 
misiniz? Ameliyat sırasında 
ve sonrasında tam olarak 
hangi işlemler yapılıyor?
Kadından erkeğe ve erkekten 
kadına değişim  birbirinden çok 
farklı ameliyatlardır. Pratikte 
erkekten  kadına değişim çok 
daha fazla yapılmaktadır. 
Çok farklı cerrahi teknik 
tanımlanmıştır bu konularda. 
Cerrahlar da kendi tecrübe ve 
görüşlerine göre bir yöntemi 
seçerek uygulamaktadır. 
Her cerrahi yöntem de farklı 
estetik ve fonksiyonel sonuçlar 
vermektedir. Bu ameliyatların 
ilk yapıldığı yıllarda cinsel 
organın basitçe değişmesi 
bile büyük başarı kabul 
edilirken günümüzde amaç 
tüm anatomik detayları ile 
neredeyse orjinalinden ayırt 
edilemeyen genital organları 
oluşturmaktır. Ve gerçekten 
de cerrahi olarak o noktadayız.  
Genital iç ve dış dudakların, 
klitorisin bulunduğu ve kendi 
kendine nem üretebilen 
organlar yapılabilmektedir.
 

Trans kadın bireylere 
uygulanan ameliyatlarda 
bazı doktorlar tarafından 
vajinal zevk ve hassasiyetle 
alakalı herhangi bir 
çalışma yapılmadığı ve bu 
trans kadınların bu hazzı 
yaşamadığı söylenir. Bu 
konuda ne düşünüyorsunuz? 
Bu konuda ne gibi çalışmalar 
yapıyorsunuz?
Eskiden  gerçekten durum 
böyleydi. Bir trans bireyin 
genital organından kurtulmuş 
olması yeterli kabul edilirdi. 
Cerrah umursamazdı, 
hastada kabullenirdi bu 
durumu. Fakat uzun yıllardır 
Tayland’da Dr Suporn 
Watanyusaku tarafından 
geliştirilen bir yöntem ile yeni 
oluşturulan vajinada duyarlılık 
sağlanabiliyor. Bu şekilde 
orgazm yaşanabiliyor. Dr. 
Suporn’un yöntemi sünnetsiz 
bireylerde tasarlanmıştı biz bu 
yöntemi geliştirerek sünnetli 
bireylere uygulanabilir kıldık. 
Olması gereken de budur: 
orgazm olamayacak ise yeni 
bir genital organın ne anlamı 
olabilir ki?
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sarp.yaman@gzone.com.tr 
twitter.com/sarpyaman | instagram.com/sarpyaman

Geçenlerde bir gece komşum 
kahveye geldi. Komşum dediğim de 
pek çoğunuzun yakından tanıdığı 
sevgili Caner Çalışır. Havadan sudan 
konuşurken “Ay benim yine Londram 
geldi” deyiverdim. Londra aşkımdan 
bahsederken bir baktık biletlerimizi 
almışız bile. Hoooop ertesi sabah 
atladık uçağa, tuttuk kendimi ‘şarj 
ettiğim’ şehrin yolunu...

Sağolsun Caner Atatürk 
Havalimanı’ndan Mayfair’de kaldığımız 
evin kapısından girene kadar her 
anı bir belgesel yönetmeni edasıyla 
dakika dakika ölümsüzleştirdi. Zaten 
bizimkinin yanında sürekli bir poz 
verme haliyle dolaşmak zorundasınız 
çünkü ne zaman nerede ne çekeceği 
ve milyonlara izleteceği belli değil.

Neyse bir güzel yerleştikten sonra 
Caner “Dinlenelim” demek gafletinde 
bulundu ama benim bakışımdan 
“Hazırlanıp çıkıyoruz” dediğimi hemen 
anladı. Attık kendimizi sokaklara... 
O kasvetli Londra biz geldik diye ışıl 
ışıldı. (Böyle de inanmışız)

Ver elini Harrods, Selfridges derken 
bütün alışverişlerimizi ilk günden 
bitirip geri kalan beş günü sadece 
gezmeye ayırdık.

Burada teker teker her yaptığımızı 
yazmama sayfalar yetmeyeceği için 
‘highlightları’ sizlerle paylaşacağım. 

Bir Londra klasiği olan Signor 
Sassi’de yedik ilk yemeğimizi. Kapıda 
kuyruk, içerisi dapdar ve kalabalık... 
İstanbul’da olsa bekletilmeyi ve 
oturtuldukları masaları beğenmeyecek 
Türkler burada süt dökmüş kedi 
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gibi kapıdan sorumlu 
hanımefendinin sözünden 
asla çıkmıyorlar.

Oradan ver elini Cirque 
Le Soir... Çılgın showlar 
ve showcular eşliğinde 
kurtlarımızı döktük bütün 
gece. Sürekli sis makinasının 
çalışıyor olması da gizli gizli 
içeride sigara içebilmemi 
sağladığı için pek bir 
mutluydum.

Bir günümüzü müzelere 
ayırdık ama Caner’le rahat 
yürümek ne mümkün... 
Nereden check-in 
yapsa, orası bizimkinin 
hayranı Türklerle doldu. 
O hayranlarıyla fotoğraf 
çektirirken ben de bol bol 
selfie çektim :)

Gecelerin yıldızı her zamanki 
gibi The Box’tı. İçerideki 
showlar marjinalliğin 
sınırlarını zorladığından 
olsa gerek, bu kulüpte foto 
ve video çekilmesi yasak. 
Caner’e bu uyarıyı ben 
gitmeden yapmış olmama 
rağmen tabii ki dinlemedi ve 
iki uyarıdan sonra telefonunu 
çantasına koyuverdi. Ve 

maalesef benim sahneye 
çıkıp showa dahil olduğum 
anları arşivine ekleyemedi.

Londra’nın yeni trendi 
sunset brunchları da 
kaçırmadık. Farklı farklı 
mekanlarda Cuma’dan 
itibaren haftasonları akşam 
5-11 arası gün batımı 
brunchları yapılıyor. Erken 
kalkamayanlar için o kadar 
ideal ki anlatamam. Tabii 
ki şehrin genç creme de 
la creme tabakası da hep 

buralarda.

Dönüş günü geldiğinde bizde 
bir üzüntü bir sinir hali vardı 
ki sormayın. Benim surat 
bir karış, yanımda ‘ödüllü 
belgesel yönetmeni’ Caner 
Çalışır tuttuk havaalanının 
yolunu... En kısa zamanda 
bir daha gelmeye söz vererek 
ayrıldık Londra’dan...

Bu arada ben yarın sabah 
ne mi yapıyorum? Yeniden 
Londra’ya uçuyorum ;)

DOYAMIYORUM SANA 
LONDRA!
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Bu sene Ağustos ayında 25incisi düzenlecek olan, Avrupa’nın en 
önemli müzik festivallerinden biri Sziget, LGBT bireyler için eşsiz 
bir özgürlük alanı sunuyor. 

Bizi fazlasıyla heyecanlandıran bu etkinliğin şerefine hem 
Budapeşte hem de Sziget festivaline özel bir dosya hazırladık.

HAZIRLAYAN: YEŞER SARIYILDIZ
yeser.sariyildiz@gzone.com.tr 
twitter.com/yesersariyildiz |  instagram.com/yesersariyildiz
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Bir süredir Budapeşte’de yaşayan GZone Yaşam editörlerinden Yeşer Sarıyıldız, 
Budapeşte’nin güzelliklerini sizler için kaleme aldı

HAZIRLAYAN: YEŞER SARIYILDIZ
yeser.sariyildiz@gzone.com.tr 
twitter.com/yesersariyildiz |  instagram.com/yesersariyildiz
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GÖZÜNÜZÜ ALAMADIĞINIZ MİMARİSİ
Ağaoğlu çirkinliğinde bir İstanbul’dan yorulduysanız, Budapeşte size çok iyi gelecek. Orta Avrupa’nın Paris’i 
olarak söz edilen şehirde yürürken, insan sürekli yukarılara, binalara bakıyor. Her köşe başından çıkan mural-
larsa cabası.
Dünyanın sayılı mimarilerinden olan Parlemento Binası, dantel gibi işlemeleriyle gündüz ayrı, gece ayrı güzel. 
Tarihe konu olmuş Lanchid, yani Zincir Köprü ise başlı başına bir sanat eseri. Aslına bakarsanız, şehrin her-
hangi bir yeri sanat eseri.
Bazen bir meydanda oturup dinlenirken, bazense bir ara sokakta yürürken durup aynı şeyi düşüneceksiniz: 
“Aslında sadece var olanı korumayı başarabilseymişiz, bizde de olabilirmiş..”

MACAR MUTFAĞI
Dünyanın her yerinde Türk dönercisi varken, Macar mutfağına neden başka yerde denk gelemediğimi sorgu-
luyorum. Ya Macarlar bizim kadar ticari zekaya sahip değiller ya da ülkelerini o kadar çok seviyorlar ki, uzak 
diyarlara göç etmiyorlar. (Tanıştığım bir Macar kadın, Macarların dünyanın her yerinde olduğunu söyledi, ya 
algıda seçicilik ya da teorim komple çöp)
Osmanlı etkisinden olsa gerek, damak tadları bize oldukça benziyor. Langosh, pişinin üzerine farklı lezzetler 
konulanı mesela. Goulash çorbası, tas kebabının sulusunu andırıyor. Veganlardan özür dileyerek söylemeliy-
im ki, et yemekleri gerçekten efsane. Dünya çapında ünü yayılan Macar şarapları ise, içmeye doyulmuyor.
 Uygun fiyatlı ve lezzetli geleneksel Macar yemeği denemek için Drum Café’ye;
Langosh denemek için lokalinden öğrendiğimiz Retro Büfe’ye gidebilirsiniz.

RUIN BAR’LAR
Ruin bar konseptinin çıktığı şehre tekrar hoş geldiniz! Harabe binaların, sokaktan toplanan objelerle dekore 
edildiği bu konseptin ilki; dünyanın da en ünlü ruin barı olan ve 7. bölgede bulunan Szimpla Kert.
2. Dünya Savaşı sırasında yağmalanan bu bina, daha sonra bambaşka bir şekilde tekrar hayat buluyor. İçinde 
nargile, wine bar, kraft bira ve open stage gibi bölümleri olan bu mekan oldukça büyük. Eski bir arabanın 
içinde oturup etrafı izlemek için, bana kalırsa gündüz gitmelisiniz. Akşama da jazz konserine kalırsınız.
Bir de, Pazar sabahları bu mekan, organik bir pazara dönüşüyor ve bal, chili sos ya da kabak falan satın 
alabiliyorsunuz. Bir gece öncesinde binlerce kişinin sarhoş olduğunuz mekanın, ertesi sabah tertemiz hale 
getirilip pazar yapılması hem müthiş bir organizasyon hem de kahvaltı için güzel ve enteresan bir alternatif.
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BİSİKLETE BİNMEK
Budapeşte’nin Peşte tarafı, dümdüz. Alabildiğine yürüyebilir ya da şeh-

ri bisikletle gezebilirsiniz. Daha turistik aktiviteler isterseniz, Segway 
ya da ortasında bira fıçısı bulunan grup bisikletlerinden kiralayabilir-
siniz. Andrassy Caddesi’nin en başından, Heroes Park’a kadar giden 

yolda ilerlerken, ruhunuz dinlenecek, serotonin seviyeniz yükselecek.

SANAT
Şehrin aslında her yeri sanat dolu. Oturduğunuz bir café’de bile bir ser-
gi olabiliyor mesela. Müze isterseniz de, ilk durağınız dünyanın ilk terör 

müzesi olan House of Terror olmalı. Hem Nazi hem de Sovyet baskısı 
altında kalan Macarların tarihini öğrendiğinizde, şehre daha farklı bir 

gözle bakmaya başlayacaksınız.

GECE HAYATI
Her zevke hitap eden seçeneklerle dolu Budapeşte gece hayatında, 

asıl denemeniz ve araştırmanız gereken Sparty’ler! Sparty, adı üzerinde 
spa’larda düzenlenen partilere deniyor. Macarlar eğlenmeyi ve bir me-

kanı maksimum şekilde kullanmayı iyi biliyor, emin olabilirsiniz.
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SPA VE HAMAMLAR
Spa ve hamamlara sadece parti için gidecek değilsiniz. Spanın mem-
leketindesiniz, tadını çıkarın! En turistik olanından Osmanlı tarzındaki 
hamamlara, art nouveau’ya kadar sonsuz seçeneceğiniz var. 

SZIGET 
Budapeşte’den bahsedip Ağustos ayında yapılan Sziget Festivali’nden 
bahsetmemek olmaz. Dünyanın en ünlü müzik festivallerinden olan 
Sziget, bu sene 9-16 Ağustos tarihleri arasında düzenleniyor.
Line up’ı çoktan açıklanan festivalde bu sene Pink, Alt-J gibi heyecan 
verici grupların yanında, Türkiye’den de Gaye Su Akyol var. (Sziget’le 
ilgili detaylı dosyamız için sayfaları çevirmeye devam edin)

UÇAK BİLETİ FİYATLARI
Budapeşte ve İstanbul arası 2 saat. Yakın Avrupa’da bulunması nedeni-
yle uçak biletleri cidden uygun. Hele bir de kampanyalara denk getire-
bilirseniz, tadından yenmiyor.
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GERÇEKTEN UCUZ
İstanbul’la kıyasladığınızda hem mekanlar hem de süpermarketler insana fazla 

uygun geliyor. İstanbul’dan biraz uzaklaşmak ama Euro yüzünden cebinizi de yak-
mamak istiyorsanız, Budapeşte para birimi forint ile size kucak açıyor.

Son olarak birkaç lokal tavsiye ve güzel café 
önererek bitirelim.

 Havaalanından çıkışta karşınıza atlayan taksicileri es geçin. Kapıdan çıkar 
çıkmaz yasal taksi durağına ait kulübe göreceksiniz. Gideceğiniz adresi söylüyor-

sunuz, size bir ticket veriyorlar ve sıraya girip kesinlikle kazıklanmadan yasal 
taksinize binebiliyorsunuz.

 
Fröccs, öğle vakti muhteşem giden, inanılmaz ferahlatıcı bir Macar içeceği. Beyaz 

ya da rose şaraba soda katılarak yapılıyor. Güneşli bir günde kendinizi harika 
hissettiriyor.

 
Palinka, yine yerel Macar içkilerinden. Ben sevmiyorum, farklı meyvelerden aro-

malara sahip. Shot’a benzer şekilde geliyor.

7. Bölge yani Yahudi bölgesi, Peşte tarafında ve tüm mekanların merkezi. 7. 
bölgede Airbnb’den ev kiralamak avantajlı olacaktır.

 
Öğle yemeği ya da kahvaltı için Solinfo Café iyi bir seçenek. Mekanın iç dizaynı 

yenilikçi ve başarılı, menüdeki her şey lezzetli ve uygun fiyatlı.
 

Massolit Book Store&Café, arkasındaki küçük bahçesiyle açık hava dostuyken, 
kitap kokan iç kısmıyla da tam laptop’ınızı alıp çalışmalık. Başarılı filtre kahveleri-

yle, kitapları kurcalayıp mola vermek için uygun mekan.
 

My Little Melbourne, kahvede standartlarınızı yükseltiyor, yine 7. bölgede.
 

Macarların şarapları kadar, kraft biraları da ünlü. Bir sürü beer garden ile karşıla-
caksınız. Gözünüze kestirdiğiniz bir tanesine girin ve lokal kraft biralarını deneyin.
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SZIGET 
FESTİVALİ
Bu yıl 9-16 Ağustos 2017 tarihlerinde gerçekleşecek olan 25. Sziget Festivali, radarlarımızın 
Macaristan’ın Budapeşte şehrinin özgür adası Sziget’e dönmesine neden oldu.

Bugüne kadar Brit ve NME Ödülleri’nde ‘En İyi İngiliz Grup’ ödülünü alan, MOJO ve Q Awards 
ile de toplamda 13 ödül kazanan Kasabian, 2015’te Grammy Ödülleri’nde “Rather Be” 
şarkısıyla “En İyi Dans Parçası” kategorisinde ödül alan Clean Bandit, 2010 Sziget Festivali’nde 
muhteşem performans sergileyen Billy Talent, Metronomy, Jamie Cullum ve The Kills de Sziget 
‘Ana Sahne’de yer alacak!

A38 de bu yıl sahne alacak isimler arasında ise; en son 2015 yılında Sziget’te izlediğimiz, tadı 
damağımızda kalan performansları ile Interpol, Amerika’lı hard rock grubu The Pretty Reckless, 
Crystal Fighters, Cashmere Cat, Fritz Kalkbrenner, Flume, Jagwar Ma, Charli XCX ve Danny 
Brown. Sziget’te elektronik müziğin evi olan Arena ise bu yıl Sunnery James & Ryan Marciano 
ve Maurice West’i ağırlayacak. World Music Sahnesi’nde ise Sziget’in vazgeçilmezlerinden 
Leningrad sahne alacak.
 
2000 yılındaki ilk albümündeki There You Go ve You Make Me Sick şarkıları ile tanıdığımız, 
bugüne kadar 14 single’ı Billboard Hot 100 listesinde ilk 10’a girmiş, üç Grammy, üç Billboard 
Music Ödülleri ve daha bir çok ödül almış olan P!nk, bu yıl Sziget2017’nin açılışını yapacak.

Sziget Festivali’nin World Music Sahnesi’nde bu yıl Türk folk müziğini psychedelic rock ile 
harmanlayan Gaye Su Akyol da sahne alıyor.

SZIGET FESTİVALİ’YLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİ VE BİLET SATIN ALMAK İÇİN: 
www.szigetturkiye.com
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BUGÜNE KADAR 
AÇIKLANAN İSİMLER
Alex Clare
Alt-J
Andy C
Anne-Marie
Bad Religion
Bass Jackers
Bear’s Den
Billy Talent
Cashmere Cat
Charli XCX
Chef’Special
Clean Bandit
Crystal Fighters
Danny Brown
De Staat
Dimension
Dimitri Vegas & Like Mike
DJ Shadow
Dubioza Kolektiv
Fritz Kalkbrenner
Gaye Su Akyol
George Ezra
GTA
GusGus
HER
Interpol
Jagwar Ma
Jamie Cullum
Kasabian
Leningrad
Léon
Mac Demarco

Major Lazer
Mando Diao
Maurice West
Metronomy
Nervo
Nothing but Thieves
OH Wonder
Oliver Heldens
PJ Harvey
Rone
Rudimental live
Steve Aoki
Sunnery James & Ryan
Marciano
Paul Van Dyk
P!NK
Rita Ora
The Courteneers
The Kills
The Naked and Famous
The Pretty Reckless
The Strypes
The Vaccines
Tom Odell
Two Door Cinema Club
Vince Staples
W&W
Watsky
Weval
Wiz Khalifa
White Lies
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Özgürlükler Adası olarak tanımlanan 
bir festivali anlatmaya nereden 
başlamak gerekiyor bilmiyorum. 
Tabi ki en başta sahneye çıkacak 
isimlerin güzelliği gözünüze çarpıyor, 
heyecanlanıyorsunuz. Ama o isimlerin 
asıl mesele olmadığını anlamanız 
Sziget Adası’na girmenizle başlıyor. 

Trafiğe kapalı bir köprünün üzerinde 
yürüyerek girdiğiniz festival size ilk 
anlarda bile çok şey vaat ediyor. Bir 
kere ülkece yabancısı olduğumuz 
özgürlüğün, sonra huzur dolu bir 
ortamın ve edindiğiniz arkadaşlıklar 
yardımıyla hoşgörünün tadını 
çıkarıyorsunuz. 

Dünyanın dört bir yanından gelen ve 
tek amaçları güzel vakit geçirmek 
olan gençlerin arasına dalıyorsunuz. 
Yalnız başınıza gitseniz bile fark 
etmez, eğlenmek için bir araya gelmiş 
komin hayatına dalıveriyorsunuz 
biletinizle. Tek amaç partilemek 
değil tabi ki. Art Zone’daki Çiçek 
Park’ındaki kocaman ‘LOVE’ yazısının 
dibine uzanıp festival partnerinizle 
tanışabiliyorsunuz. The Beatles’ın 
efsanevi sarı denizaltısının sanatçı 
Nyiran Marton tarafından yapılmış 
kopyasıyla oynayabiliyorsunuz. 

Sabah uyandığınızda dün gece dans 
etmekten her yeriniz ağrıyorsa 
Color Cube’tan esneme için yardım 
alabiliyorsunuz. Profesyonel 
sporculardan yardım alınarak inşa 
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edilen küp festival boyunca 
dimdik durmanızı sağlıyor. 
Zaten Budapeşte şehir 
merkezi de festival alanına 
oldukça yakın. Bir tren 
yolculuğu sayesinde 20 
dakikada merkezdesiniz. 
Bisiklet kiralayıp parklarda 
dolaşmak için ideal bir şehir. 

Sürekli konser kovalamaktan 
yoruldunuz mu, o zaman bir 

gösteri izlemenin vakti gelmiş 
demektir. Festival alanına 
kurulu sirk ağzınızı açık 
bırakacak sertlikte gösteriler 
izlemeden dönmeyin. Bu 
sene Kanada’dan Machine 
De Cirque ve benim özelimde 
çok merak ettiğim Barbu 
yakışıklıları sahnede olacak. 
Sirk için biraz sıra beklemek 
gerekiyor ama nasıl olsa 
sırada birileriyle tanışıp 

sohbet ederken buluyorsunuz 
kendinizi. Belki de Aşk 
Şapel’ine gidip sadece adada 
geçerli olan bir evliliğe de 
imza atmak istersiniz. Bu 
yüzden antenleriniz açık 
olsun beyler…

OBEN BUDAK YAZDI: 
SZIGET, KEŞKE SÜRESİ 
DAHA UZUN OLSA… 
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CANLANDIRIN
UZUN İLİŞKİDE YATAK HAYATINIZI

Bazen heyecanla başlayan tutkuyla devam eden ilişkiler bile bir süre sonra monotona bağlayabiliyor. Çok 
sevdiğiniz partnerinizle yatakta işler istediğiniz gibi gitmemeye başlayabilir. Eğer böyle düşünüyorsanız o zaman 
yatak odasını ateşlemeye ne dersiniz? Artık silkelenmeli ve ilişkinizi o eski tutkulu haline yeniden getirebilirsiniz.  

HAZIRLAYAN: YAĞIZCAN AKBULUT
yagizcan.akbulut@gzone.com.tr 
twitter.com/yagizcanakbulut | instagram.com/yagizcanakbulut
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SÜRPRİZ YAPIN
En güzel şeyler hep 
beklenmedik anda gelir. 
Partnerinize küçük bir sürpriz 
yapın. Hiç beklemediği anda 
kendisini ateşli bir sevişmenin 
ortasında bulsun. İşten ya 
da okuldan geldiğinde güzel 
bir sürprizle onu karşılayın. 
Plansız aniden gelişen seks 
kadar tatlısı yoktur. 

ROLE PLAY
Fantezi dünyanızı aralayıp 
partnerinizin ve sizin sevdiğiniz 
bir karakteri bulun ve onun 
yerine geçin. Bu karakter bir 
meslek grubuna ait olabilir 
polis, doktor gibi.  Ya da 
fantastik bir kahramanda 
olabilir. Herhangi bir yerden 
rahatlıkla kiralayacağınız 
kostümlerle yatak odanıza 
biraz tutkulu katabilirsiniz. 

PUBLIC
Birçok insan için adrenalinin 
en üst noktalara ulaştığı bir 
deneyim. Partnerinizle otoyol 
kenarında araba da ya da 
sahilde, gönlünüz nerede 
isterse orada kesinlikle 
deneyimlemeniz gereken bir 
şey. Yakalanma ihtimalinizin 
vereceği heyecanla ateşli ve 
bir o kadar da hızlı dakikalar 
yaşabilirsiniz. 
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THREESOME
Sanıyorum ki kimse partnerini 
bir başka kişiyle paylaşmak 
istemez. Ama uzun süren 
ilişkilerin getirdiği güven ve 
sadakat ile belki de hayatınızda 
bir kere aranıza bir başkasını 
almayı deneyebilirsiniz. İki 
taraf içinde yeni ve farklı bir 
deneyim olacağı kesin. 

SINIRLARI AŞIN
Şu ana kadar beraber birçok 
şey yaşadınız. Birbirinizi 
artık çok iyi tanıyorsunuz. 
Herkesin vazgeçemediği 
kırmızı çizgileri olabilir özellikle 
yatakta! O zaman bunlardan 
birini çiğnemeye partnerinizi 
şaşırtmaya ne dersiniz? 
Asla yapmam dediğiniz bir 
şey yapın ve partnerinizin 
ayaklarını yerden kesin. 

OYUN
Siz ve partneriniz arasında 
geçen sadece sizin bildiğiniz, 
kuralları sizin koyduğunuz bir 
oyun oluşturun. Bu oyun ödül-
ceza oyunları gibi olsun. En 
fazla ceza alan taraf, diğerine 
kayıtsız şartsız teslim olsun. 
Yatakta teslimiyeti kim sevmez 
ki? 
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Ve nihayet bahar geldi. Bahar demek kışın 
alınan kiloların yavaş yavaş verilmeye 
başlanması demek. Detox demek. Detox 
ve diyetlerin vazgeçilmezi Avokado nedir? 
Nasıl tüketilir ? 

Armuta benzeyen Avokado daha çok 
Meksika, Guam ve Orta Amerika’ya has 
bir meyvedir. 
Fakat meyve olmasına rağmen tatlı 
değildir. 

Avokado doğal ve sağlığa faydası olan 
sayısız besinler içermektedir, özellikle cilt 
sağlığı ve cilt bakımı ürünlerinde çok fazla 
kullanılmaktadır. 

Avokado dünyada en doğal besin 
maddeleri arasında gösterildiği için 
yetişkinler dışında bebeklerin de güvenle 
tüketebileceği meyveler arasında 
gösterilmektedir. Bakır, potasyum, demir, 
magnezyum ve fosfor gibi vücut sağlığı 
için hayati önem taşıyan maddeler 
dışında A, B,C , E ve K vitaminleri 
açısından çok zengindir.

FAYDALARI
Yetersiz beslenme düzeni olanlar için 
vitamin ve mineral açısından zengin 
avokado önerilir.
İçeriğinde A, C ve E vitaminleri barındırır.
Demir açısından zengindir.
Kandaki kırmızı kan hücrelerinin 
oluşmasını sağlar.

Bağışıklığın güçlenmesinde etkilidir.
Glutathion ve lutein antioksidanlar 
barındırdığından cilde faydalıdır.
Seratonin içeren avokado mutluluk 
hormonu salgılayarak daha pozitif 
olmanızı sağlar.
Potasyum yüklü olan meyve ruhsal 
sıkıntılarınıza iyi gelerek tembelliğini 
giderir.
Kalp damarlarının tıkanmasını önler.
Tekli doymamış yağlar içererek kandaki 
kötü kolesterolün düşmesini sağlar.
Meyvelerin içinde en fazla protein 
içerendir.
İçinde magnezyum, fosfor, çinko, 
kalsiyum ve potasyum bulunur. 
Serbest amino asit değerleri yüksektir.

Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlayarak 
daha sağlıklı bir vücuda kavuşmayı sağlar.
Üreme sisteminin düzenli çalışmasında 
etkilidir.
Hücrelerin yenilenmesini sağlayarak cildin 
yaşlanmasını önler.
Kansızlığın önlenmesinde etkilidir.
100 gram avokado da 165 kalori vardır ve 
bu nedenle diyetlerin vazgeçilmezidir.

Avokadonun kabuğu soyularak içi 
yenir. En lezzetlisi olgunlaşmış ve hafif 
yumuşamış olanlardır. Ancak hemen 
tüketmeyecekseniz en sert olanını alıp ve 
evde olgunlaşmasını beklemelisiniz.
Saklama koşullarından en uygunu gazete 
kağıdına sararak bekletmektir.
Buzdolabında saklanmaz.

En yaygın yeme şekli salata olsa da sade 
ve yumurta ile karıştırılarak omlet olarak 
da yenebilir.

Avokado harika bir salatanın içinde de 
yenebilir. Eğer salatalarına değişik bir tat 
katmak istiyorsanız bunu deneyebilirsiniz.
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MUCİZE MEYVE

AVOKADO
HAZIRLAYAN: EZGİ SAYAN
ezgi.sayan@gzone.com.tr 
twitter.com/ezgisyn | instagram.com/ezgisayan

Malzemeler 
* 2-3 avokado / *Limon / *Kırmızı biber / *Salatalık / 
*Maydonoz
*Yeşil soğan / *Arpacık soğan / *Sarımsak / *Domates
*Dereotu / *Tuz / *Zeytinyağı

Tüm malzemeleri geniş bir kabın içinde dilerseniz küp küp 
dilerseniz ince ince doğrayın. En son limon tuz ve yağ başka 
bir kabın  içinde karıştırılarak üzerine dökün.

AVOKADO SALATASI

Malzemeler 
*1 avokado / *Sarımsak (dövülmüş) / *Limon suyu ½ 
*Ceviz (dövülmüş) / *Zeytinyağı / *Karabiber / *Tuz

Avokadoyu soyup çatal yardımı ile içini ezin. İçine diğer 
malzemeleri ekleyin ve karıştırın. 
Elde edilen ezme çıkarttığınız kase şeklindeki kabuk kaselerine 
de koyup servis edebilirsiniz.

GUACAMOLE
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Başlığın 
cevabını sona 
saklamadan 
söylemek 
gerekirse  mide 
küçültme 

ameliyatları ‘doğru’ yani 
ameliyata uygun kişiler 
için birer fırsat olmakla 
beraber, bu ameliyatların 
yetenekli cerrahlar tarafından 

tam anlamıyla donatılmış 
hastanelerde yapılması 
herhangi bir hayati tehlike 
olasılığının en düşük düzeyde 
tutulmasını sağlayacaktır. 
Obezite, vücutta fazla miktarda 
yağ bulunmasıdır. Obezitenin 
belirlenmesinde genellikle yağ 
oranını tam olarak ölçmek 
yerine yağ oranı hakkında 
bize bir fikir veren vücut kitle 

endeksi(Body Mass Index) 
kullanılır. Bu oran kişinin 
kilosunu boyunun karesine 
bölünmesiyle elde edilir 
ve eğer bu değer otuzdan 
büyükse kişi obez olarak kabul 
edilir. 

Obezite, günümüzde dünya 
çapında yaygınlaşan bir halk 
sağlığı problemidir. Daha 

önceden bu problem sadece 
gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkeleri ilgilendirmekteyken 
son zamanlarda gelişmemiş 
ülkelerde de giderek artan 
sayıda bireyin obezite ile 
mücadele ettiğini görüyoruz. 
Obez olan bireyler birçok 
hastalığa yakalanma 
konusunda yüksek risk 
taşımaktadırlar. Bunlar: yüksek 

SA
ĞL

IK
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MİDE 
KÜÇÜLTME
tansiyon, tip 2 diyabet, kalp 
ve damar hastalıkları, yüksek 
kolesterol, uyku apnesi ve 
safra taşlarıdır.Obezite ile 
mücadelede en etkili yol 
obezite için yüksek risk 
taşıyan bireylerin belirlenip 
bu bireylere yönelik bireysel 
ve toplumsal koruma 
politikalarının oluşturulmasıdır. 
Hareketsiz bir yaşam 
tarzı, düzensiz beslenme, 
içki kullanımı, kalıtımsal 
yatkınlıklar obeziteye neden 
olan ana nedenlerdendir. 
Obez olan kişi sağlıklı bir 
şekilde kilo kaybetmek 
için mutlaka bir hekim ve 
beslenme uzmanından yardım 
almalıdır. Bazı durumlarda 
obez olan kişiler beslenme 
ve egzersiz programlarıyla 
kilo kaybı konusunda anlamlı 
bir gelişme gösteremezler. 
Bu gibi durumlarda son 
zamanlarda sıklıkla gündemde 
olan obezite cerrahisi akla 
getirilmelidir. Cerrahi girişimler 
genellikle genç kişilerde 

pek tercih edilmemektedir. 
Cerrahi işlemin genç kişilerde 
tercih edilmesi için kişide 
ciddi miktarda bir obezite 
olması gerekmektedir ki bu 
durumda genellikle kişi otuz 
beşin üstünde bir vücut kitle 
endeksine sahip olur. 

Dört tane obezite cerrahisi 
ameliyatı bulunmaktadır. 
Bunlardan ilki Mide Bypass 
diğer adıyla “Roux-en-Y”  
ameliyatıdır. Bu ameliyatta 
mide  zımbalanarak küçültülür 
ve midenin hacmi büyük 
ölçüde azaltılır. Bu sayede 
kişi daha çabuk sürede 
tokluk hisseder. Ameliyat, 
günümüzde kapalı yani 
laparoskopik yöntemle 
yapıldığı için ameliyatın 
riskleri büyük ölçüde 
azalmıştır.  İkinci yöntem ise 
ayarlanabilir mide balonudur. 
Bu ameliyatta midenin içine 
bir balon yerleştirilir ve bu 
sayede kişinin yiyebileceği 
yemek miktarı sınırlanmış 

olur. Ayrıca bu balon kişide 
doyma hissinin oluşmasını 
da kolaylaştırmaktadır. 
Ayarlanabilir Mide Balonu, 
kapalı yani laparoskopik 
yöntemle uygulanabilmektedir.

Üçüncü ise tüp mide 
ameliyatıdır. Bu ameliyatta 
midenin üst kısmı hariç 
tamamına yakını çıkartılır 
ve bu sayede mide hacmi 
büyük ölçüde küçültülür. Bu 
ameliyat ayrıca açlık hormunu 
olan girelin salgılanmasını da 
azaltacağı için büyük bir başarı 
yüzdesine sahiptir. Dördüncü 
ameliyat ise duodenal switch 
ameliyatıdır. Bu ameliyat 
diğerlerine göre biraz daha 
karmaşık bir yapıya sahiptir. 
Öncelikle tüp mide ameliyatı 
yapılır ve midenin alınan 
parçası ile ince bağırsağa yeni 
bir bağlantı yapılır bu sayede 
hem midenin hacmi azaltılır 
ayrıca ince bağırsağın da 
emilim yapan kısmı azaltılmış 
olur. 

Son olarak ise vücuda 
yerleştirilen elektrik 
implantlarıyla beyine açlık 
uyarısı gönderen sinirler 
kontrol edilebilmektedir. 
Yukarıdaki yöntemlerden 
hangisi uygulanırsa uygulansın 
obezite tedavisinde başarıya 
ulaşmanın en mühim yolunun 
beslenme ve egzersiz planına 
uymak olduğu kesinlikle 
unutulmamalıdır. Obezite 
ameliyatlarının birçok 
faydası bulunmaktadır. Kilo 
kaybı genellikle ameliyattan 
sonra 18-24 aylar arasında 
gerçekleşir. Şeker hastalığı 
olan kişilerde ameliyattan 
sonra belirgin bir düzelme olur. 
Yüksek tansiyon hastalarının 
tansiyon değerleri normale 
yaklaşır. Küçük de olsa obezite 
ameliyatlarının yan etkileri 
ve tehlikeleri bulunmaktadır. 
En sık görülen yan etkiler 
ise bulantı, kusma, şişkinlik 
hissi, gaz oluşumu ve baş 
dönmesidir.

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

FIRSAT MI?
TEHLİKE Mİ?
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