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Merhaba,
Dergimiz yayına hazırlanırken RTÜK, eşcinsel AIDS aktivistlerinin hayatının anlatıldığı ve zaten
sansürlenen The Normal Heart filmini yayınladığı için Digiturk’e para cezası vermekle meşguldü.
RTÜK’ün uzman raporunda şöyle deniliyordu: “Filmde 2 erkek dudak dudağa öpüşürken ve çıplak
görülüyor. Toplumsal yaşam alanı içinde kabul görmesi zor olan gay erkeklerin yaşadığı aşk ve cinsel
yaşamlarından kesintilerin ekrana taşınması, toplumun utanma duygularını örseleyen ve genel ahlak
sınırını zorlayan hususlar olarak değerlendirilmiştir.”
Yıl 2015, dünyadaki ülkeler bir bir eşcinsel evlilik hakkını onaylarken biz halen bu kafalarla mücadele
ediyoruz. Hep birlikte mücadele etmeye de devam edeceğiz. Daha yolun başındayız. Şu an okuduğunuz
dergi de, LGBTI bireyleri “normalleştirme”nin en önemli adımlarından biri aslında. Eylül ayında, sembolik
bir düğünle evlenen Ekin ve Emrullah da tam olarak bunu yapmışlardı. Cinsel yönelim gözetmeden birbirini
seven iki insanın da aynen heteroseksüeller gibi evlenebileceğinin altını çizmişlerdi. Kapağımızda onlara
devletin esirgediği evlilik cüzdanını vermemizin sebebi de bu oldu. Bu sayımızda Ekin ve Emrullah’ı
Türkiye’de “EŞCİNSEL AŞK”ın en yeni sembolü kabul ederek, yaklaşık 20 kişilik ekibimizle, fazlasıyla
romantik bir sayıya imza attık.

Murat RENAY
GZONE Yazı İşleri Müdürü

Ay boyunca, sizlerle birlikte sosyal medya’da el ele ve omuz omuza yürümek için de Twitter, Facebook,
Instagram, Google Plus gibi ortamlardan #yaşasıneşcinselaşk hashtagiyle yapacağınız paylaşımlarda,
dilerseniz sevgiliniz için hazırladığımız görselleri de kullanarak bize katılmanızı diliyoruz.
G ZONE’da bu aydan itibaren müzik sayfalarına yeni bir soluk getireceğine emin olduğumuz, çalışkan
müzik editörümüz Mert Bell’İn yazılarını okuyacaksınız. Geçen sayıda aramıza katılan moda editörümüz
Serdar Egemen, bu ay CD Olmanın Tarihçesi isimli detaylı bir araştırmayı sizlere sundu. Bize unutulmaz
eşcinsel aşk filmlerini izleten Ferzan Özpetek’in biyografisine de yer verdiğimiz sayımızda, eşcinselleri
çok seven pop star Reyhan Karaca’nın dönüşünü müjdeleyen özel ropörtajı da var. Blogger Kaan Arer’in
Romeo ve Juliet’i yeniden yorumladığı Romeo ve Julio hikayesini de mutlaka okumanızı tavsiye ederiz.
Bu sayıda aramıza katılan Ali Milat ise yazısıyla Sex and The City hayranlarını mest edecek.
Özetle , yine dolu dolu bir sayı sizi bekliyor. Bu sayımızı sevgilinizle beraber okumanızı özellikle tavsiye
ederiz.
Aşkla Kalın....
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YUNANİSTAN SEÇİMLERİNİN
GALİBİ LGBTİ DOSTU SİYASİ
PARTİ SYRIZA OLDU
Yunanistan’da genel seçimde LGBTI dostu parti
Syriza rakiplerini büyük bir farkla geride bıraktı.
Syriza, Yunanistan tarihinde eşcinsel evlilik hakları
hakkında ılımlı ve destekleyici açıklamalar ve
vaatlerde bulunan tek siyasi parti oldu.
Syriza partisinin genel başkanı Aleksis Çipras, 41
yaşında ve Atina Ulusal Teknik Üniversitesi (NTUA)
inşaat mühendisliği bölümünde okudu. İnşaat
mühendisliği yapan Çipras, elektrik ve bilgisayar
mühendisi Peristera Baziana ile evli ve çiftin iki
çocuğu var.

RTÜK’ÜN EŞCİNSELLİĞE VERDİĞİ
CEZALARA YENİLERİ EKLENDİ

ISTANBUL AYILARI AÇILIYOR
İstanbul Ayıları 15 Şubat’ta bir araya gelerek, ayılık
ve erkekliği tartışacak. İstanbul Ayıları Düşünce ve
Etkinlik Topluluğu açık toplantılarının ikincisini 15
Şubat 18.00’de gerçekleştirecek. Muaf Beyoğlu’nda
yapılacak etkinliğe kendini ayı hareketi içinde
bir bileşen ya da muhatap olarak tanımlayabilen
herkes davetli.

#yaşasıneşcinselaşk

TÜRKİYE TRANS NEFRET
CİNAYETLERİNDE AVRUPA
BİRİNCİLİĞİNİ KİMSEYE
KAPTIRMADI
VeriGazeteciligi.Com sitesinden Begüm Erginbay,
M. Efe Altay ve Efe Sönmez Türkiye’de yaşanan
trans nefret cinayetleri ve cinsiyet kimliği temelli
ayrımcılığa dair raporlar ve haberleri derledi.
Türkiye’de 2009-2014 yılları arasında 34 trans
kadın, nefret cinayetinin kurbanı oldu. Son 6
yılda İstanbul’da 14 trans kadın öldürülürken bu
rakam Manisa, Kocaeli ve Hatay’da 1 olarak kayıtlara
geçti. Türkiye bu anlamda Avrupa’da birinci sırada
yer alıyor.

RTÜK iki kadının öpüştüğü klipte ‘eşcinsellik’,
başka bir klipte de ‘şehvetli okşama’ var diyerek
yayınlayan kanallara ceza kesti.
Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK)
eşcinselliğe dönük sansür uygulamalarına bir
yenisi daha eklendi. RTÜK, ‘One More’ isimli
şarkıya çekilen klipte yer alan iki kadının öpüşmesi
nedeniyle Genç TV’ye 12 bin 353 TL, ‘Dont Stop The
Party Ft’ isimli şarkının klibinde ‘şehvetli okşama’
olduğu gerekçesiyle de Power TV’ye uyarı cezası
verdi.
RTÜK ayrıca, bir kanala lezbiyen ilişkinin yer aldığı
bir filmi gösterdiği, farklı iki kanala ise çıplaklığa yer
verdiği ve “çilekli prezervatif” konuşması geçtiği
için para cezası verdi. Radyo Televizyon Üst Kurulu
(RTÜK) üç kanala 12 bin 353’er lira ‘cinsellik’ cezası
kesti. RTÜK, MGM kanalında yer alan “Illegal in
Blue” filminde lezbiyen ilişkinin yer almasını ceza
nedeni olarak gösterdi

GZONE Türkiye’nin ilk eşcinsel yaşam dergisi - ŞUBAT 2015 - S.8

HABERLER

gzone.com.tr

CEZAEVİNDE CİNSİYET
DEĞİŞTİRDİ
28 yaşındaki Maltepe Cezaevi’nde yatan Y.A.
cinsel kimlik bozukluğu olduğuna ilişkin doktor
raporu alınca cinsiyet değiştirdi.Cinsel kimliğine
ilişkin sorun yaşayan ismini ve cinsiyet değiştirme
talebinde bulunan çeşitli suçlardan hükümlü 28
yaşındaki Y. A. Maltepe Cezaevi’nde olduğu sırada
mahkemeye başvurdu. Cinsel kimlik bozukluğu
olduğuna ilişkin alınan doktor raporuyla ilk önce
Y. A.’nın ismi Anadolu 6. Asliye Hukuk Mahkemesi
tarafından geçtiğimiz yıl Ocak ayında Aslı A. olarak
değiştirildi. İsim değişikliğinin ardından Aslı A.’nın
cinsiyet değiştirme talebi ise bir ay sonra kabul
gördü.

BODRUM KENT KONSEYİNDEN
LGBTI İÇİN CESUR KARAR
BODRUM Kent Konseyi, genel kurul toplantısında,
mahalle meclislerinin yapılanmasında lezbiyen,
gey, biseksüel, transseksüel (LGBT) olan kişilere
de yüzde 5 kontenjan hakkı tanınmasına karar
verildi. Konseyde, Mahalle Meclisleri organlarının
oluşumunda kadın erkek dengesinin korunması
adına fermuar sistemi (bir kadın bir erkek) ile
meclis yönetimi oluşturulmasına oy çokluğu ile
karar verildi. Kararda ayrıca yüzde 5’lik lezbiyen,
gay, biseksüel, transseksüellere de kontenjan
ayrılması oy çokluğu ile kabul edildi. Yüzde 5’lik bu
kontenjan ayrıldıktan sonra kalan oranda fermuar
sistemi uygulanarak yönetimde kadın erkek eşitliği
sağlanacağı belirtildi.

#yaşasıneşcinselaşk

GENETİK OLARAK ERKEK OLAN KADIN DOĞURDU
İngiltere’de basılan yüksek tirajlı tabloid gazetelerden Daily Mirror’un bugünkü “Tüm Mucizeler Annesi”
manşetli özel haberinde, genetik olarak erkek olan Hayley adındaki bir kadına hormon tedavisiyle rahim
yapıldığı ve dokuz yıllık mücadeleden sonra Bedford’lu Hayley Haynes’in (28) mucize ikiz bebeklere
kavuştuğu bildirildi.
Daily Mirror’daki “Dokuz yıl olmayacak diye korktuktan sonra, mutluluktan donup kaldım. Ben bir anneyim”
başlıklı habere, göre genç kadın, rüyalarının gerçek olmasına inanamadı. Aybaşısı olmadığı için 19
yaşındayken doktora gidince kendisine “Genetik olarak erkek” olduğu söylenen Hayley Haynes’in, teşhis
konulduğu gün aynaya bakıp düştüğü durumu anlamaya çalıştığına dikkat çekildi. Kadın gibi görünmesine
rağmen rahimi, yumurtalıkları, döl yatağı olmadığı için çocuk sahibi olamayacağını öğrenince dünyası
yıkılan Hayley Haynes’in, hormon yerleştirme tedavisiyle rahim sahibi olduktan sonra tüp bebek yöntemiyle
yumurta bağışlayıcısı kullarak aynı yaştaki kocası SAM’dan ikizleri olduğu öğre
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PAPA, KİLİSEDEN DIŞLANAN
TRANS BİREYLE GÖRÜŞTÜ
Katolik dünyasının ruhanî lideri Papa Franciscus,
daha önce kendisinden yardım isteyen bir trans
birey ve kız arkadaşıyla görüştü, ancak görüşmenin
detayları açıklanmadı.
Katolik Kilisesi’nin lideri Papa Franciscus, kilisenin
kendisine karşı tutumundan şikayetçi olan bir trans
birey ve kızarkadaşı ile görüştü. İtalyan basınında
yer alan haberlere göre, cinsiyet değiştirerek erkek
olan 48 yaşındaki İspanyol Diego Neria Lejarraga
ile sevgilisi cumartesi günü Papa tarafından kabul
edildi.
BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Papa’nın
ikamet ettiği Santa Marta Konuk Evi’nde yapılan
görüşmeyle ilgili olarak Vatikan’dan açıklama
gelmedi. Ancak İtalyan basınının İspanyol Hoy
gazetesini kaynak göstererek verdiği haberlere
göre, Lejarraga birkaç ay önce Papa’ya bir mektup
yazarak Kilise’nin kendisini dışladığından şikayet
etmişti.

ROMA’DAN GEY ÇİFTLERE MÜJDE
İtalya’nın başkenti Roma’da Belediye Meclisi, eşcinsel çiftlerin “medeni birliktelik” adı altında evli olarak
kaydedilmesini kabul etti.Roma Belediye Meclisi’nin aldığı kararla, eşcinsel evliliklerin yasal olduğu ülkelerde
evlenen çiftler de medeni birliktelik kayıtlarına geçirilecek.
Belediye Meclisi’ndeki oylamayı, İtalya’nın en tanınmış açık eşcinsel politikacılarından SEL partisinden Puglia
Bölge Başkanı Nichi Vendola da izledi. Vendola kararı sevinçle karşılarken “Şimdi ise eşcinsel evlilikleri için
savaş vermeliyiz. Ortaçağ’ı geride bırakarak fiili olarak zaten birlikte olan çiftlere ve medeni birlikteliklere
yasal tanınma ve meşruiyet kazandırmalıyız” dedi.

RUSYA’DAN TRANSLARA ARABA
KULLANMA YASAĞI
Rusya’da Salı günü kabul edilen yeni ehliyet
yasasıyla, aralarında transların da olduğu pek
çok kişinin ehliyet sahibi olması engellenme
hazırlığı içinde.Dünya Sağlık Örgütü’nün ICD10 (Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması)
listesindeki “kişilik ve davranış bozuklukları”na
gönderme yapan yasa ile transların motorlu taşıt
kullanması yasaklanacak. İnsan Hakları için Rus
Avukatlar Derneği, yasanın ayrımcı olduğunu
belirterek yasaya itiraz baş

GÜNCEL HABERLER
İÇİN ZİYARET EDİN
www.gzone.com.tr
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3
3. KOMONO SAAT
Eğer giysilerde sadelikten yanaysanız ve
aksesuarlar ile dikkat çekmenin peşindeyseniz
Beymen’de satılan Komono saatler tam size
göre. Ama benim size ilk önerim bu etnik
floral desenli güzellik olacak. Bazılarınız için
belki biraz fazla abartılı ya da rüküş gelebilir.
Ön yargıları kırın, kolunuza takın ve gelecek
yorumlar için hazır olun

2
2. HUMMEL SPOR AYAKKABI
Spor ayakkabı denildiği zaman akla nedense ilk önce Adidas,
Nike, Puma ve son zamanlarda da New Balance geliyor. Eğer
daha önce bir Hummel ayakkabı deneyimi yaşamadıysanız bu
desenli sneakerlarla güzel bir yolculuğa başlayabilirsiniz. Biraz
kalıpların dışına çıkın. Emin olun pişmanlık duymayacaksınız.

1
1. JEREMY SCOTT KAPÜŞONLU
Jeremy Scott imzası taşıyan Adidas Originals’ın kapüşonlu siyah file
üstüyle çabasız ve dikkat çekici şıklığa ulaşmak oldukça kolay. Bu parça için
gardırobunuzda mutlaka bir yer açın derim

4. ZARA SWEAT SHIRT
Zara’sız bir alışveriş listesi
olur mu? Her ne kadar siz
yazıyı okurken bu sevimlilik
abidesi sweat shirtün raflardan
kaldırılmış olma ihtimali olsa da
siz yine de bir şansınızı deneyin
ve bulursanız alın.

5. HATEMOĞLU GÖMLEK

5
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Eğer siz de benim gibi daha üst yaş
grubuna hitap ettiğini düşünerek
Hatemoğlu’nun kapısından
girmeyenlerdenseniz büyük hata
yapıyorsunuz. Şarap rengi, pamuklu bir
kravat arayışı sırasında girdiğim Hatemoğlu
mağazasından şaşkınlıklar içerisinde çıktım.
Özellikle sizin için seçtiğim bu gömlek renk,
desen, kesim ve kumaş tercihi bakımından
benim sezondaki favori gömleklerimden
oldu. Doğru renkte V yaka trikolarla ya
da tek başına kullandığınızda şıklıktan
yıkılacağınız garanti.

4

HAZIRLAYAN:
Serdar EGEMEN

serdar.egemen@gzone.com.tr
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!F MUSİC GÖKKUŞAĞI PARTİSİ
BABYLON ASMALIMESCİT
ISTANBUL - 22:00
!f music: !f’in müzik festivali 4 yaşında!
İş Bankası Maximum Kart partnerliğinde
düzenlenen !f music, bu yıl dördüncü yaşını
kutluyor ve müziği sinemaya, sinemayı sahneye
taşımaya, partileriyle de İstanbul gece hayatını
hareketlendirmeye devam ediyor.
1890’ın sponsorluğunda gerçekleşecek !f music
partileri de heyecan uyandırıyor. 13 Şubat’ta !f
İstanbul Açılış Partisi’ni Kloster’da yapacak olan
!f music, bir !f klasiğine dönüşen “Gökkuşağı
Partisi”ni de 21 Şubat Cumartesi gecesi Babylon ve
Babylon Lounge’a taşıyacak.
Yılın en merakla beklenen partisi Gökkuşağı,
bu yıl Asmalımescit sokaklarını ele geçirecek.
Sadece müziğiyle değil canlı performanslarıyla
da baştan çıkaran İtalyan ikili Hard Ton’a emanet
olan Babylon gecesini Tufan Demir açacak, bir
Gökkuşağı klasiği olarak DearHead kapatacak.
Babylon Lounge’da ise kabin Zozo & m-IN ve Elif
Tanribilir’e emanet! Gecede ayrıca, partinin “en
güzel drag”ının seçileceği Umut Sürel Ödülü bu yıl
ikinci kez sahibini bulacak. !f music parti biletleri,
öğrenci 30 TL, tam 40 TL olarak biletix’te satışa
sunulacak.

16/02

BUZ DEVRİ CANLI
VOLSWAGEN ARENA
İSTANBUL - 19:00
Müzik, dans, akrobasi, yüksek teknoloji ve canlı
müzikal şovu birleştiren gösteride, “Buz Devri”
ailesinin eğlenceli maceraları bu kez buz pateni
pistinde anlatılacak.
Animasyon film listelerinde üst sıralarda bulunan
en iyi film müziği, en iyi animasyon, en iyi
seslendirme dallarında bir çok ödüle layık görülen
“Buz Devri” filminin kahramanları, ilk defa 2012
yılında buz pistine çıktı. Twentieth Century, Fox ve
Stage Entertainment Touring Production işbirliği
ile hazırlanan “Buz Devri Canlı” müzik, dans ve
akrobasiyi bir arada sunuyor. Cirque du Soleil’in
ilk artistik direktörü olan Guy Caron’un yaratıcısı
olduğu müzikal şov, toplamda 40 sanatçı ile buz
üstünde etkileyici bir gösteri vaad ediyor.
Dünyanın en iyi akustiğe sahip salonları arasında
yer alan canlı müzik ve gösteri sanatları merkezi
Volkswagen Arena’da, eşsiz bir gösteri deneyimi
yaşatacak “Buz Devri Canlı”, Yekta Kopan’ın sesiyle,
Türkçe dublajlı olarak muhteşem bir gösteri olacak
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CEM ADRIAN
BEYRUT PERFORMANCE HALL
ISTANBUL - 20:00

14/02

Farklı ses rengiyle dikkatleri üzerine çeken Cem
Adrian, son albümü “Sana Bunları Hiç Bilmediğin
Bir Yerden Yazıyorum” ile Sevgililer Günü’nde
Beyrut Performance’ta hayranlarıyla hazırlanıyor.

SEZEN AKSU
CONGRESIUM ANKARA - 21:00
Türk pop müziğinin en önemli divası Sezen Aksu
14 Şubat sevgililer gününde Ankara Congresium
Sahnesinde.

10 yıllık müzik kariyeri boyunca dinleyenlerinin
karşısına hep “başka” çıkan Cem Adrian, yeni
albüm ve en yer etmiş şarkılarıyla “bir performans
sanatçısı” olmayı sürdürüyor.

14/02

SILA
İZMİR ARENA - 21:00
Sıla, yeni yılın ilk İzmir konserinde, “Sevgililer
Günü’ne Özel” olarak 14 Şubat’ta İzmir Arena
sahnesinde!

14/02

SERTAB ERENER
KOZYATAĞI HİLTON
İSTANBUL - 21:00
Aşkın En Romantik Hali...
Türk müziğinin en iyi seslerinden biri olan şarkıcı,
yeni çalışmalarının yanı sıra eski şarkılarına da yer
vererek seyircilere unutulmaz bir gece yaşatacak.
Sertab Erener’le müzik dolu romantik bir gece
geçirecek olan çiftler, Sevgililer Günü’ne özel akşam
yemeğine katılmak ya da konaklama isterlerse özel
fiyat avantajlarından faydalanabilecek.

#yaşasıneşcinselaşk

“Yeni Ay” albümü ile 2014’ü zirvede tamamlayan
Sıla, 2015 konserlerine de hız kesmeden devam
ediyor. Türkiye’nin en başarılı kadın şarkı yazarı ve
yorumcularından Sıla, gerek Türkiye’de gerekse
Avrupa’nın dört bir yanında verdiği konserlerine
devam ediyor.
Sıla, 2015 yılının ilk İzmir konserini Sevgililer
Günü’nde Arena’da verecek. Muhteşem bir
orkestrayla ve geçmişten bugüne en sevilen
şarkılarının yer aldığı çok özel bir repertuvarla
müzikseverleri kimi zaman eğlendirirken kimi
zaman da hüzünlendiren Sıla, bu kez,en güzel
şarkılarını
Sevgililer
Günü’nde
söylemeye
hazırlanıyor.

14/02

MURAT DALKILIÇ
RENAISSANCE POLAT HOTEL
ISTANBUL - 21:00
Sevilen sanatçı Murat Dalkılıç ile 14 Şubat’ta
Renaissance Polat İstanbul Otel’de unutulmaz bir
gece geçireceksiniz.
“Aşka dair melodiler ile daldık sevgilinin gözlerine...
Her müzik tınısında aradık aşkı...
Radyo kanalları arasında aradık durduk aşkı...
Aşkı hisset dediğimizde hep farklı bir melodi seçtik
aşka özel... Her aşk bize farklı melodi tadında geldi
tüm yıl...”
Murat Dalkılıç, uzun bir süre sonra İstanbul’da
Sevgililer Günü Konseri ile karşınızda... Şimdi
14 Şubat gecesi tüm bu melodiler ile aşkı
hissedeceksiniz. Collezione ana sponsorluğunda
İstanbul’un en güzel mekanlarından biri olan
Renaissance Polat İstanbul Otel’de unutulmaz bir
Sevgililer Günü sizleri bekliyor. Romantizm, aşk ve
sürprizler ile dolu bu geceye davetlisiniz.
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SELAMİ ŞAHİN
JOLLY JOKER ANKARA - 22:00
Türk müziğinin sevilen sesi Selami Şahin, Sevgililer
Günü’nde Jolly Joker Ankara’da...
Yıllara meydan okuyan Selami Şahin, unutulmaz
şarkıları ve keyifli sahne şovuyla Jolly Joker Ankara
sahnesinde doyumsuz bir eğlence yaşatacak.

14/02

SEVGİLİLER GÜNÜ WORKSHOPU
USLA ISTANBUL - 19:00
14 Şubat Sevgililer Gününe özel tatları birbirleri için
hazırlayıp gecesini unutulmaz kılmak isteyenlere
özel bir atölye...
İstiridye (Amuse Bouche)
Ilık jumbo karides salatası
Sote bonfile, fondant patates, fırın kuşkonmaz,
Bordelaise sos ile
Volcano kek, orman meyvesi salatası creme
Angalaise sos ile
*Şampanya ikramdır.

14/02

YILDIZ TİLBE
JOLLY JOKER ANTALYA - 22:00

14/02

Son albümüyle ses getiren Yıldız Tilbe, Sevgililer
Günü’nde sevenleriyle Jolly Joker Antalya’da
buluşuyor.

DJ OLIVER DOLLAR
PROPAGANDA ISTANBUL - 23:00
House müzikte sağlam adımlarla ilerleyen Berlinli
DJ Oliver Dollar, 14 Şubat gecesi Propaganda
Istanbul’da...
Son yıllarda house müzik dünyasında kendisine
başlıca bir yer edinen Berlin menşeili prodüktör/
DJ Oliver Dollar; Plat It Down, Rekids ve Front
Room’dan çıkardığı parçalarla dikkatleri üstüne
çekti. 2011 yılında listelerde uzun sure zirvede yer
alan Doin’ Y Thang ile house müzik sahnesindeki
yerini iyice sağlamlaştıran Oliver Dollar, 2014’te
de Jimi Jules, Jesse Rose gibi isimlerle yaptığı
işbirlikleriyle ses getirdi.
Hareketli partilerin aranılan isimlerinden Oliver
Dollar’ın bu etkileyici performansı, 14 Şubat’ta
Propaganda İstanbul’da!
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STEPHANE POUMPANIAC
IZAKA ISTANBUL - 19:00
Ünü Paris sınırlarını aşıp tüm dünyaya yayılan Hotel
Costes serisinin mimarı, lounge müziğin efsane
ismi Stephane Poumpaniac, 14 Şubat Sevgililer
Günü’ne özel seti ile karşınızda olacak.
Stephane Poumpaniac, boğazın muhteşem
mazarası ve içinizi ısıtacak house müzik tınıları ile
size unutulmaz bir gece yaşatmak için Izaka’da
olacak.

Nisan ayında çıkardığı 17. albümü “Şivesi Sensin
Aşkın” ile büyük ses getiren Yıldız Tilbe, Fatih
Erkoç’a verdiği “Kardelen” adlı şarkıyı 19 yıl aradan
sonra albümüne koydu.
Gerek şarkıları gerekse sahne performanslarıyla
milyonları kendine bağlayan Yıldız Tilbe, bu
muhteşem gecede en sevilen şarkılarını sizler için
seslendiriyor.

HAZIRLAYAN:
Onur ÖZIŞIK

onur.ozisik@gzone.com.tr
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#yaşasıneşcinselaşk

GZONE Türkiye’nin ilk eşcinsel yaşam dergisi - ŞUBAT 2015 - S.16

ÖZEL RÖPORTAJ: REYHAN KARACA

gzone.com.tr

R

eyhan Karaca, Türkiye’nin özellikle
90’lı yıllarda sevip, sevdalanan her
gencin hayatına fon müziği oldu.
Uzun süredir koruduğu sessizliğine
2015 yılında bir son verip, yeni
jenerasyonu
sobelemek
için
imajından müziğine kendini yenileyen sanatçı
ile ilkbahardan kalma bir öğleden sonrasında
Nişantaşı’nda buluştuk. Sözü fazla uzatmadan
sizi Reyhan Karaca ile müzikten eşcinselliğe,
Jessie J’den George Michael’a kadar bir çok
konuyu konuştuğumuz söyleşiyle baş başa
bırakıyoruz.
Sözü yeni tekliniz ‘’Sobe’’ ile açmak istiyorum.
Bize Sobe’nin doğuşunu, yenilenmenizi ve
değişiminizi anlatır mısınız?
Süreç bir gün Amerika ve Avrupa’da müzik
yapımcısı ve prodüktörü olan arkadaşım Isaac
Angel’ın beni aramasıyla başladı. Yanında ortak
projeler yaptığı arkadaşları vardı ve Orta Doğu
için bir proje hazırlama fikirleri vardı, Isaac beni
dinletmiş ve sesimi çok beğenmişler. Bana şarkı
yapmak istediklerini ve Orta Doğu müziğini daha
iyi tanımak adına benden kendimi yakın hissettiğim
şarkıcı arkadaşlarımın beğendiğim şarkılarını
göndermemi istedi. Ben de kendisine türk pop
müziğinden birçok örnek gönderdim. Bir süre
sonra bana şu an Sobe olarak dinlediğiniz şarkının
İngilizce versiyonunun demosunu gönderdiler
ve bu şarkıya İngilizce bir tekli yapmayı teklif
ettiler. Ben şarkıyı o kadar beğendim ki, Türkiye
normlarına göre biraz sert ve sivri olmasına
rağmen ben bu şarkıyı Türkçe söylemek istedim.
Durum böyle olunca söz yazarı arkadaşım Murat
Güneş’in kapısını çaldım. Murat’ın yazdığı Türkçe
sözlerle hazırladığı demoyu dinlediğim zaman o
kadar beğendim ki, sanki şarkı İngilizce değil de
Türkçe olarak bu sözlerle yazılmıştı.
Isaac’in organizasyonuyla Amerika’da kayıtları
aldık, mastering için şarkıyı İrlanda’da Kylie
Minogue, Sia gibi isimlerin albümlerinde imzası
olan bir ses mühendisine gönderdik ve ben yapım
firmalarıyla görüşmek için Türkiye’ye döndüm.
Burada Samsun Demir ile görüştüm, şarkıyı çok
beğendi ve beni GNL’den Alp Çağrı Günal ile
buluşturdu. GNL ve DMC ile de anlaştıktan sonra
yönetmen arkadaşım Gökhan Özdemir ile New
York’ta Isaac ve ekibiyle buluşup ‘’Sobe’’ nin
görsellerini hazırlamaya koyulduk.
İmajına baktığımızda da artık dünyalı bir imaja
sahipsin. İddialı bir imajın var. Peki bu değişim
seni korkutmadı mı Türk piyasası için?
İmajım için Isaac Angel’dan sürekli tavsiyeler
alıyordum, başta bu sert değişim beni
korkutuyordu, ancak özel diyet ve antremanla 14
kilo kaybedip fitleştikten sonra kendime güvenim
de yerine geldi. Artık farklı bir şey yapmaya
hazırdım ve saçlarım için Yıldırım Özdemir’e teslim
oldum. Renginden kesimine kadar saçlarımın
mimarı Yıldırım Özdemir oldu. Kostümlerimi
ise moda tasarımcısı Çiğdem Sonkurt hazırladı.
Amerika’da yapılan görsel çalışmaları sırasında da
oradaki profesyonel ekip tarafından oluşturulan
makyajım ile beraber imajım da ortaya çıktı. Bu
kadar profesyonel bir ekiple çaltığım için hiç
karışmadım ve korkmadım doğrusu. Şarkının
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ENTELEKTÜEL VE SANATSAL
DEĞİŞİMİN EN BÜYÜK
MİHENK TAŞI GEYLER.
kendisi fazlasıyla batıya dönük olduğu için riskti
ama imajın aynı derecede bir risk olduğunu
düşünmüyorum.
Sosyal medyada bir Jessie J. benzetmesi var.
Kendini Türkiye’nin Jessie J.’i olarak görüyor
musun?
Gerçekten ben ‘’Sobe’’ ye kadar Jessie J’in
farkında değildim. Makyajımı yapan Izzy Platero
beni Salma Hayek ve Jessie J’e benzetmesiyle
tanıdım Jessie J’i. Açıkçası Türkiye’de benzetilmem
diye düşünüyordum ama Jessie J. hayranları beni
sosyal medyada sobeledi.
Baktığımızda 90’ların en kült şarkılarından
birinin sahibsin, şimdi yıl 2015 ve imajını
yenileyip belki 90’ları bilmeyen bir kitleyi hedef
alıyorsun. Bu senin kariyerine sıfırdan başlamak
gibi bir şey mi?
Kariyerime sıfırdan başlamak demeyelim ama
kariyerimde bir mihenk taşı diyebiliriz. Tabi marş
haline gelmiş şarkıların hiç biri unutulmaz. Onların
yaş kitlesi 30 ile 50 arası. Ama şimdi 15-16 yaşında
olan ve dünya müziğini yakından takip eden bir
kitlenin şarkıyı beğenmesi benim için çok ciddi bir
başarı.

Peki Reyhan Karaca bundan sonra bu elektronik
sound’la mı devam edecek?
Evet artık elektronik altyapılı dans müziği
yapacağım, belki biraz daha Türkiye normlarını
göz önünde bulundurarak ilerleyebilirim ama
hedefim dünyalı bir müzik oturtmak.
90’lardan bugüne şöhreti sonuna kadar yaşamış
birisin. Peki Türkiye’deki entelektüel ve sanatsal
değişimi nasıl buluyorsun?
Entelektüel ve sanatsal değişimin en büyük
mihenk taşı geyler. Sanatı da geyler yönetiyor,
müziği de. Bence dünyadaki para piyasasını da
aslında geyler yönetiyor. Aslında bir çok yerin
tepesinde geyler var. Açılmış veya açılmamış,
Türkiye’deki bir çok şeyin gelişmesindeki en
önemli etkenlerdendir geyler ve gey ikonları. O
yüzden Türkiye’de de belki bu işleri değiştiren bir
sürü ‘gizli’ insanlar vardır. Birçoğunu bilmiyoruz.
Sana göre 90’lardan 2015’e kadar müzikte bir
ilerleme mi yoksa gerileme mi var?
Gerileme
var.
Samimiyetin
kalmadığını
düşünüyorum. Sadece satmak ve sadece iş
yapmak için iş yapılıyor o yüzden de müzik çok
çabuk tüketiliyor, kalıcı işler çıkmıyor.
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İstisnai çok kaliteli işler de var, satış rekorları
kıran. Mesela Sıla gibi, Tarkan gibi ama dediğim
gibi şu anda hızlı tüketim olan ve halkın dinlediği
şarkıların ömrü 3 ay. Bundan herkes sorumlu.
‘Sevdik Sevdalandık’ ile ‘Sobe’ yi ve kendi
kariyerinin o günüyle şimdiki halini kıyaslaman
gerekirse...
Kıyaslayamazsın, 1997 ile 2015’in standartları çok
farklı. İkisi de çok farklı çizgilerde şarkılar. Şunu
diyebilirim, 2000’li yıllar müzik adına 90’larda
çıkış yapan biri adına çok daha zor, daha fazla
şarkıcı var ve hepsi genç. Benim jenerasyonumdan
2000’li yıllarda hala 20’li yaşları hedefleyen
müziği yapmak büyük cesaret gerektirir. Bu kadar
cesur insan çok az.
70’lerden bugüne şöhret olarak devam eden
bir Ajda Pekkan örneği var ve hala genç
hedef kitleye müzik yapıyor. Kendini senin
jenerasyonunun Ajda Pekkan’ı olarak görüyor
musun?
Onu çok takdir ediyorum, ismiyle bir marka. Bir
gün onun gibi olursam bu beni çok mutlu eder.
Sosyal medyayı baz alırsan yeni imajın ve tarzın
özellikle eşcinsellerin ilgisini çekiyor. Senin için
yeni bir “gey ikonu” diyebilir miyiz?
Keşke beni öyle kabul etseler, gerçekten çok
isterim.
Peki bu durum seni korkutuyor mu?
Hayır, aksine bu beni çok mutlu ediyor. Bu projenin
ilk hazırlık aşamasından itibaren hep eşcinsel
arkadaşlarıma danıştım çünkü eşcinsellerin
popüler kültür içerisinde öncü olduklarını ve
havayı çok iyi kokladıklarını düşünüyorum.
Zamanında “eşcinsel ikonuyum” diyerek
çıkan ve elektronik müzik yapan bir çok kişi
yıllargeçtikten sonra kariyerlerinin önceki
döneminde yaptıklarından sosyolojik olarak
daha halka yatkın tabiri caizse bakkal şarkıları
yapmaya başladılar. Sen buna sebepolarak ne
görüyorsun?
Sosyoekonomik şartların buna neden olduğunu
düşünüyorum. Türkiye’de keskin işler yapmak
çok zor. İnsanlar zor kabul ediyor. Çizgiyi çok
iyi tutturmak lazım, ne çok elektronik ne de çok
alaturka olmalı. Ama ben özellikle bu projenin
birileriyle
karşılaştırılmaması
gerektiğini
düşünüyorum, Sobe Türkiye’de benzer tarzda
yapılan projelerden farklı olarak bu tarzın
doğduğu yerde, o kültürün bir parçası olan
insanlar tarafından hazırlanan bir proje oldu.
Sence Türkiye’deki gey ikonları kim?
Sorduğum insanlardan duyduklarım: Yıldız Tilbe,
Sıla, Ajda Pekkan, Demet Akalın. Ama tek bir isim
söyleyeceksem kesinlikle Ajda Pekkan.
Türkiye ve dünyadaki gey ikonlarını kendine
örnek alıyor musun?
Elbette alıyorum. Gey olup olmadıklarına göre
ayırt da etmiyorum zaten. Çünkü hangi konuda
çalışırsa çalışsın başarısız bir gey göremezsin.
George Michael hayranlığına gelmek istiyorum,
Dünya’nın en büyük gey ikonlarından birine
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hayransın. Peki açıkça soruyorum, gey ruhu
taşıdığını düşünüyor musun?
Erkek olsaydım gey olur muydum? Belki
erkek olsam gay olabilirdim. Çünkü erkekleri
seviyorum yani ve geylerin çok kaliteli olduklarını
düşünüyorum. Ruhsal olarak keşke gey ruhu
taşısam, çünkü bakış açıları, anlayışları, kaliteleri
çok dünyalı.
90’larda kadın erotizmi ön plandaydı,
2000’lerde erkek erotizmi ön plana çıktı ve
2010’larda ucubelik gibi bir noktaya gittik
ve bunun da başını çeken isimlerden biri
George Michael. Yeni imajında bu akımların
hangilerinden esinlendin?
Her zaman çağa ayak uydurmaya çalışıyorum.
Çünkü çağa ayak uydurmayan kişi silinir gider. Şu
andaki akım bu, ileride farklı bir akım gelirse de
takip edeceğim. Çünkü çalıştığım ekip çok genç,
gay bir ekiple çalışıyorum. Bu çok önemli benim
için, onlar benden daha önde yürüyorlar ben de
onların izinden dünyayı takip ederek gidiyorum.
George Michael’ın LGBT hakları için yaptıklarını
göz önünde bulundurursak, Reyhan Karaca
Türkiye’deki LGBT hakları için ne yapacak?
Elimden gelen her şeyi yaparım. Çünkü artık
insanların cinsel yönelimleriyle değil insan olarak
değerlendirilmeleri gerektiğini düşünüyorum.
Eşcinsel evliliklerin kabul edilmesini istiyorum.
Bunların bir ayrıcalık değil, olması gereken
olduğunu düşünüyorum.
Türkiye’deki
LGBT
hareketini
nerede
görüyorsun?
Şu an bebek bence, destek görmesi gereken.
Desteklemek için eşcinsel olmaya da gerek yok,
insan olarak bakıyorum ben duruma. Tüm sanat
yapan insanların da LGBT yürüyüşünde en önde
olması gerektiğini düşünüyorum.
Sen de bu yıl yürüyecek misin?
Yürüyeceğim, bayrakla yürüyeceğim hem de.
Türkiye’de LGBT hakları açısından geç
kalındığını düşünüyor musun?
Hayır hiçbir şey için geç kalınmış değil, belki
bunların da yaşanması gerekiyordu ama
bundan sonra hızla iyileştirilmesi gerektiğini
düşünüyorum.
Bu
iyileştirmenin
sadece
Türkiye’de değil, özgürlük adına tüm Dünya’da
gerçekleşmesini de umuyorum. Eşcinsellere bakış
açısı konusunda Türkiye yine de birçok ülkeye
göre iyi durumda, bu toplumla alakalı bir durum.
Eşcinsellerin bizden çok daha zor şartlarda kaldığı
ülkeler de var, tüm dünya genelinde bir eşitlik
hakkı olması gerektiğini düşünüyorum.
George
Michael
dünyada
eşcinselliğini
ilk açıklamış ünlülerden biri, Türkiye’ye
baktığımızda eşcinselliğini açıklamamış ama
bunu kapalı kapılar ardında yaşadığını bildiğimiz
ya da dedikodusunu duyduğumuz çok isim var.
Sence bunun sebebi Türkiye’nin bu açıklamalara
henüz hazır olmayışı mı?
Galiba biraz korkuluyor, özellikle kadın hayranlarını
kaybetmekten, toplumun içinde reddedilmek ve
fişlenmekten korkuyor erkekler. Ama dediğim gibi
insan olarak bunun eşitliğini sağlarsak, herkes

hayatını özgürce yaşamaya başlayacaklar. Fobiler
sebebiyle işlenen cinayetler, intiharlar arttıkça
benim ruhum gerçekten çok yaralanıyor.
İleride bir çocuğun olursa ve eşcinsel olduğunu
sana açıklarsa tepkin ne olurdu?
Bir tepkim olmazdı. Çünkü bilinçli insanlar, bunun
bir tercih değil, bir yönelim olduğunu bilirler.
Çocuğum nasıl mutlu olacaksa öyle yaşamasını
isterim, ona olan sevgim
asla değişmez.
Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı?
Birbirimizi sevelim, önemli olan bu. Cinsel
ayrımcılıktan vazgeçelim artık. Çağ başka bir çağ,
sevgiyle yürüyebiliriz. Sevginin olmadığı yerde ne
cinsel yönelimlerin önemli, ne kadın ne de erkek
olmak. Sevgiyle yürüyelim.

RÖPORTAJ:
Onur ÖZIŞIK

onur.ozisik@gzone.com.tr
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01

SEVGİLİ
SEZEN AKSU

02

CANIM SENİNLE
OLMAK İSTİYOR
ZUHAL OLCAY

03

AŞK
TARKAN

12

AŞK
SERTAB ERENER

04

KIYAMAM
ZERRİN ÖZER

13

BIRAK KONUŞSUNLAR
NAZAN ÖNCEL

05

HOŞ GELDİN
SEZEN AKSU

14

YAZ
IŞIN KARACA

06

İLAN-I AŞK
YILDIZ TİLBE

15

NEFES
REDD

07

DESTİNA
NÜKHET DURU

16

GÖZLERİNİN HAPSİNDEYİM
NİLÜFER

08

MED CEZİR
LEVENT YÜKSEL

17

BU GECE
SEZEN AKSU

09

GÖZLERİN SU YEŞİLİ
AYŞEGÜL ALDİNÇ

18

HER ŞEY SENİNLE GÜZEL
ZERRİN ÖZER

10

SAYIM
SEZEN AKSU

19

O BENİM DÜNYAM
AJDA PEKKAN

11
#yaşasıneşcinselaşk

SENİN GİBİ
DUMAN

Gelmiş Geçmiş En Güzel
Türkçe Aşk Şarkıları

20

BEN VARIM
AYTEN ALPMAN
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01

WHAT ARE YOU DOING THE
REST OF YOUR LIFE?
BARBARA STREISAND

02

MY BABY JUST CARES
FOR ME
NINA SIMONE
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Gelmiş Geçmiş En Güzel
Yabancı Aşk Şarkıları

03

HEROS
DAVID BOWIE

12

I CAN’T STOP LOVING
YOU
RAY CHARLES

04

CRAZY LITTLE THING
CALLED LOVE
QUEEN

13

THINKIN BOUT YOU
FRANK OCCEAN

05

PLAYGROUND LOVE
AIR

14

NEVER TEAR US APART
INXS

06

AT LAST
ETTA JAMES

15

AIN’T NOBODY
RUFUS & CHAKA KHAN

07

DANCE ME TO
THE END OF LOVE
LEONARD COHEN

16

CRAZY IN LOVE
BEYONCE

08

YOUR SONG
ELTON JOHN

17

ETERNAL FLAME
THE BANGLES

09

HYPERBALLAD
BJÖRK

18

YOUR LOVE IS KING
SADE

10

SOMETHING
THE BEATLES

19

LOVE SONG
THE CURE

11
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VISION OF LOVE
MARIAH CAREY

20

I WANT TO KNOW
WHAT LOVE IS
FOREIGNER
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KAYAHAN’IN EN İYİLİERİ 1
ÇEŞİTLİ SANATÇILAR

SEN ORDA YOKSUN
GÖKSEL

THE LONDON SESSIONS
MARY J BLIGE

DMC

AVRUPA MÜZİK

CAPITOL RECORDS

20 ayrı şarkıcı ve grubun Kayahan’a
saygılarını sunduğu bu albümü geçmişteki
“tribute” albümlerden ayıran en önemli
özelliği hiçbir şarkıcının şarkılara damgalarını
vurmaya çalışmamış olması gibi görünüyor.
Kayahan’dan korkularından mıdır bilinmez,
neredeyse herkes sanatçının külliyatından
pek sürprizli seçimler yapmadan ve orijinal
düzenlemelere de sadık kalarak şarkıları
yorumlamış ve ortaya da orta halli bir albüm
çıkmış. Sınıfın en iyi öğrencisi olmaya mahkum
Tarkan, bir şekilde hala içimize dokunmayı
bilen Sezen Aksu, her zaman özenliler Sıla
ve Gülşen, nefis sesiyle Mine Koşan, tüm
sadelikleri ile Demet Sağıroğlu ve Suat Suna
ve şarkısını kendisine mal eden Emre Aydın
albümün en iyileri.

Göksel Türkiye’nin Adele’i olma konusunda
emin adımlarla ilerliyor. Kalbimizi darmadağın
eden “Bende Bi’ Aşk Var”dan 3 yıl sonra
gelen “Sen Orda Yoksun”daki şarkı sözlerine
bir göz atarsak mönüde yine ayrılıklar, bir
araya gelemeyen aşıklar, sonu başından belli
aşklar ve pişmanlıklar var. Ozan Çolakoğlu bol
enstrümanlı aranjeleri ile bu (melo)dramatik
şarkıları neredeyse senfonikleştirerek (“Sen
Orda Yoksun” ve “Belki Adın”) haklarını
teslim ederken Göksel nefis vokaliyle kimi
şarkılarda kendini (“Bin Parça”), kimisinde
aşkı (“Aşk Kahrolsun”), kimisinde de ilişkisini
(“Kolay mı?”) kurban ediyor. Ama albüm
esas zirvelerini sadakatle ilgili dinlediğim en
üzücü şarkılardan biri olan “Kelepçe” ve Mabel
Matiz destekli kapanış “Denize Bıraksam” ile
gerçekleştiriyor.

Her sanatçının ürettikleri güvenli alanlarından
çıkıp biraz taze hava ve ilham almak istemesi
son derece normaldir. Bu kafaya giren
Mary’nin soluğu Londra’da alması ile ortaya
çıkan ismiyle müsemma albümün destekçileri
arasında Sam Smith, Disclosure, Emeli Sandé,
Rodney Jerkins ve Naughty Boy gibi İngiliz
gülleri var. Mary J. Blige zaten sıradan bir balladı
(“Not Loving You”) ya da dans şarkısını (r&bhouse “My Loving”) yorumculuğu ile bir üst
sınıfa çıkaracak kadar iyi bir şarkıcı. Albümün
en iyi işleri ise açılışta Amy Winehouse’a
selam çaktığı “Therapy”, Sandé’nin yaraya tuz
bastığı “Whole Damn Year”, fantastik garage
denemesi “Pick Me Up” ile Disclosure ile
kotarılan ve yılın en iyi dans şarkılarından biri
olan “Right Now”.

REBEL HEART (6 ŞARKILIK EP)
MADONNA
INTERSCOPE

İnternete sızan demolara kızgınlığını soğutmak için mi yaptı
bilinmez ama Madonna albümdeki “son halleri” ile 6 yeni
şarkısını görücüye çıkardı. Demoları ve bu şarkıları dinleyen biri
olarak bizi oldukça melodik bir Madonna albümünün beklediğini
söyleyebilirim. Ancak bir zamanların trend yaratan ikonunun
artık kendini genç prodüktörlerin yarattığı akımlara bıraktığını
kabullenmek gerek. Bu durumu Diplo ile kotardığı ve Kiesza’nın
“Hideaway”ini hatırlatan ilk single “Living for Love”da, kocaman
Avicii damgalı “Devil Pray”de ya da rahatlıkla bir Rihanna şarkısı
olabilecek reggae “Unapologetic Bitch”de hissetmek mümkün.

#yaşasıneşcinselaşk
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BENİM OL
EDİS

BLACK MESSİAH
D’ANGELO AND THE VANGUARD

SONY MUSIC

PDND

SONY MUSIC

Geçen yılki hiti “Çak Bir Selam”ın akabinde
aynı ekiple (Alper Narman ve bu şarkıda
ismi “Onurr” olarak stilize edilen Onur
Özdemir) yoluna devam eden Ayşe yine
ondan beklenmeyeni yapıyor ve bu kez
egzotik “Güm Güm”ü bizlere sunuyor. Şarkı;
Gürsel Çelik imzalı gerilimi, telaşı gitgide
artan düzenlemesi ve Onurr’un dahil olduğu
şahane final bölümüyle kalbinizi göğsünüzden
söküveriyor.

Edis’in sözü ve bestesini kendi yaptığı kulağı
hemen yakalayan şarkısı, Ozan Çolakoğlu’nun
kademe kademe açılan her zamanki 1.sınıf
düzenlemesi ve tüm görsel unsurların
birleşimi karşısında bana düşen, yeni bir erkek
yıldız çıkarma konusunda fazlaca beceriksiz
olan pop arenasına Edis Görgülü’yü takdim
etmek oluyor. (Tercihen videosunu izleyerek)
kendisine bir şans vermenizi öneriyorum.

D’Angelo, kült albümü “Voodoo”nun ardından
gelen 14 yıllık sessizliğine bir başyapıtla son
veriyor. Bugün 20li yaşlarındaki dinleyicilerin
çoğu için hiçbir şey çağrıştırmayan D’Angelo;
ekibi The Vanguard ile birlikte soul, r&b, funk ve
cazı öylesine incelikle harmanlamış ki (Marvin
Gaye seviyesinden bahsediyorum) albümün
tüm hoşluklarının tadına varmak bizlerin bir
14 yılını alacak gibi görünüyor. Hem toplumsal
(“1000 Deaths”, “Till It’s Done”) hem kişisel
(“Betray My Heart”,”Another Life”) görüşlerini
vaaza dönüştürmeden ve eğlenmeyi de
unutmadan (“Back to the Future”, “Sugah
Daddy”) müzik tarihinin en politik albümlerden
birini yapan D’angelo “Siyah Mesih”i bir kişiye
değil;değişim yaratabilecek herkesin lider
olduğu fikrine dayandırıyor. Kendisine inancım
sonsuz.

SOBE
REYHAN KARACA

BOĞAZ’DA YANGIN VAR
AYDA

GNL MUSIC ENTERTAINMENT

SONY MUSIC

Müzik piyasasında kendinizi ve kariyerinizi
yenilemek için hiçbir zaman çok geç
değildir. Reyhan Karaca da bu kez Isaac
Angel liderliğindeki Amerikalı bir ekiple
beraber yüzünü elektronik pop’a çeviriyor
ve kariyerinin en iddialı görüntüsü ile birlikte
“Sobe” ile karşımıza çıkıyor. Yeterli promosyon
sağlanırsa bu şarkının gece kulüplerini
inletmemesi için hiçbir sebep yok.

Alper Narman / Onur Özdemir / Gürsel Çelik
üçlüsü popüler müzik içerisinde farklı sularda
yüzmekten çekinmiyor. Ortaya çıkan işlerinden
en son nasiplenen ise “O Ses” yarışması ile
adını duyuran Ayda Mosharraf. Sesini düşük
tempolu şarkılarda daha iyi gösteren Ayda’yı
naif ve alaturka etkili bir şarkı ile çıkarmak
doğru bir tercih. Ancak ikinci bir İrem Derici
vakası olmak istiyorsa daha iyi şarkılara
ihtiyacı var.

GÜM GÜM
AYŞE HATUN ÖNAL FT. ONURR

#yaşasıneşcinselaşk

HAZIRLAYAN:
Mert BELL

mert.bell@gzone.com.tr
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ve karşınızda 50 farklı tonuyla

JAMIE DORNAN
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elin sizi yakın bir geçmişe
götüreyim. ‘Queer as Folk’
dizisinde
canlandırdığı
gay
karakter ve bu dizideki seks
sahneleri ile övünen, ‘Fifty Shades
of Grey’ de rahatlıkla bir straight
karaktere hayat verebileceğini belirten Charlie
Hunnam’ın bu özgüvenine rağmen,
filmde
oynamayacağını açıkladıktan sonra, Christian
Grey karakterini canlandırması muhtemel
oyuncu isimleri sunulmaya başlanmıştı. Ancak bu
isimlerin arasında gönlümde yatan isim Jamie
Dornan idi. Ve rol için kendisi de seçildi. Bu ay
vizyona girecek ‘Fifty Shades of Grey’ yıldızını
yakından tanımaya hazır mısınız?
Her ay yazı işleri müdürümüzle yaptığımız konu
toplantısında fikirlerimi beyan ederken bu ay hiç
sıkıntı çekmedim. Jamie Dornan, Şubat sayısı
için mükemmel bir isimdi zira. Neden mi? Jamie,
bizim için kurulan düşlerin vazgeçilmez öğesi ,
arzulanan bir erkek, iyi bir baba, nefes kesici bir
model ve kesinlikle başarılı bir aktör.
Jamie’nin yaşam öyküsü, 1982 yılının Mayıs
ayında Kuzey İrlanda’da başlıyor. Biri kendisinden
büyük, diğeri ise kendisinden küçük iki kız
kardeşi var. Babası kadın doğum uzmanı olan
Jamie, 15 yaşındayken ne yazık ki annesi Lorna’yı
kaybediyor. Büyüdüğünde rugby oyunculuğuna
merak sarıp, Teesside Üniversitesi’nden bu
tutkusuna odaklanmak için ayrılıyor. Ancak drama
okuluna katılmak adına Londra’ya taşınmasıyla bu
hayalini gerçekleştiremiyor. Eğitimi sırasında da,
kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışan pek
çok gencin çalışabileceği gibi, Knightsbridge’deki
bir barda çalışmaya başlıyor.
Sofia Coppola’ın ‘Marie Antoinette’ filminde Axel
von Fersen rolüne, ABC kanalının ünlü dizilerinden
biri olan ‘Once Upon a Time’ da Şerif Sheriff
Graham Humber rolüne, BBC Two’nun ‘The Fall’

#yaşasıneşcinselaşk
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dizisinde ise seri katil Paul Spector karakterine
hayat veren Jamie Dornan; hem iyi, hem de
kötü karakteri çok iyi canlandırabiliyor. Hatta sırf
bu bile, eksantrik fantazileriyle ve dayanılmaz
cazibesiyle tasvir edilen Christian Grey rolünü
onun canlandırması için etkili bir sebep. Bu yönünü
de, model kimliğine borçlu kendisi. Londra’daki
Select Model Ajansı’na bağlı olarak çalışan;
HUGO by Hugo Boss, Zara, Banana Republic,
Calvin Klein ve Desigual gibi ünlü markaların da
yüzü olmasıyla da beni kendine hayran bırakıyor.
Hatta hazır laf modellikten açılmışken, kendisiyle
ilgili yaz(p)ılan dedikodulara bir göz atalım. Dior
ve Armani gibi tasarım devleri için poz verirken,
kendisinin günde 10.000 Euro kazandığı rivayet
ediliyor. Calvin Klein’ın kampanya çekiminde Eva
Mendes ile çalışan, Aquascutum markasının bir
kampanya çekiminde Gisele Bündchen ile poz
veren Jamie; seksi ve güzel kadınların da favorisi.
Kendisinin müzisyen kimliğinin olduğunu da
belirtmiştim. Diskografisinde “Fairytale” ve “My
Burning Sun” adında iki single bulunan Jamie,
2008 yılında dağılan folk grubu Sons of Jim’de de
performans göstermişti. Jamie’nin müzikle olan
bu flörtünün devam edip etmeyeceği meçhul.
İlişki karnesindeki isimleri öğrenip, onlara “Lucky
b*tches!” diye seslenmek isteyen sadece ben
olmayayım diye; bu kadınları öğrenin istedim:
2003-2005 yılları arasında Keira Knightley ile
ilişkisi olan Jamie’nin 2006 yılında Lindsay Lohan,
Sienna Miller ve Kate Moss ile ilişki yaşadığı iddia
ediliyor. Yakışıklı aktör, 27 Nisan 2013’ten beri de
İngiliz aktris, şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Amelia
Warner ile evli. Anlayacağınız, kendisi bu seksi
kadınlarla olan fırtınalı ilişkilerini çoktan rafa
kaldırmış. Hatta yazının başlarında da belirttiğim
gibi, aile babalığını da meziyetlerine eklemiş
kendisi.

‘Altın Gövde’ gibi lakaplarla taçlandırılan
Jamie Dornan’ın çok ünlü olmaması ve yüzünü
eskitmemesi, onu rakiplerinden bir adım önde
kılıyor. Onun hakkında, “Amerika’nın geri kalanı
için, yeni bir sayfa olacak” denmesi ve elbette
seksi bulunması da ona Christian Grey rolünü
getirdi. Gelin, şimdi de bizleri nasıl bir Christian
Grey’in beklediğini irdeleyelim. Fragmandan
izlediğimiz ve (eğer okuduysanız) kitaptan
anlaşıldığı kadarıyla aşkın, tutkunun, şehvetin,
özgürlüğün, rengarenk fantazilerin hüküm
sürdüğü bir ilişki yaşıyorlar; Anastasia Steele ve
Christian Grey. Anastasia, cinsel deneyimsizliğinin
getirdiği toylukla ve aslında biraz da çekingenlikle
bu ilişkiye başlasa da; Christian’ın fantazilerine
karşı itaatkar olarak ve belli bir zaman sonra
kendinden ödün vermeden onun yaşam tarzına
ayak uydurmayı başarabilmişti. Jamie Dornan da,
kendine güvenli duruşu ve muhteşem vücudu ile
seks sahnelerinin altından başarıyla kalkabilmiş
gibi görünüyor ve kendinden beklenildiği gibi
bir performans sergiliyor kanımca. Ona eşlik
edecek olan Dakota Johnson da henüz bakir
bir isim sayılabileceğinden, Anastasia’yı nasıl
canlandırabileceği konusunda biraz muallaktayım;
ama
fragmanda
gördüğüm
kadarıyla
Anastasia’nın başlardaki o ‘acemi’ duruşunu
güzel yansıtıyor. Ve eminim, Ana’nın değişimini
de bizlere etkileyici bir şekilde gösterecek.
Jamie Dornan için gerçek anlamda bir ‘sınav’
olan bir rol, onun kariyerine bakalım ne gibi bir
etkide bulunacak? Kendisinin gelecekte nasıl bir
konumda olacağını çok merak ediyorum, açıkçası.
Bekleyip, göreceğiz!

HAZIRLAYAN:
Buğra LEVENT

bugra.levent@gzone.com.tr

Çeşitli mecralar tarafından ‘Erkek Kate Moss’,
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YAŞASIN EŞCİNSEL AŞK

EKİN & EMRULLAH
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Onlara giyecek yardımı yapanlara da biraz
alınmışlar. “Mağdur olduğumuz ve insanlardan
yardım istediğimiz konular oldu ancak muhtaç
insanlar değiliz” diyorlar.
Yurt dışından ve yurt içinden onlara yardım
etmeye çalışan aktivist olan ve olmayan birçok
birey olmuş. Onlara müteşekkirler. Ancak SPOD
ve LISTAG dernekleri dışında, düğünden sonra
yaşadıkları sıkıntılar bilinmesine rağmen kapılarını
hiçbir dernek yardım için çalmamış. Onları arayan
olmamış. Böylesine cesaret verici bir hareketi
yapan iki insana LGBT derneklerinin neredeyse
hiç göstermesi hayli üzücü. Ekin ve Emrullah’a da
sahip çıkmayacaksak kimlere sahip çıkacağız?
Sohbetimiz sırasında onlara, “başka bir ülkeye
iltica edecek misiniz?” diye soruyorum. Çünkü
benim çevremde bile bazı insanlar Ekin ve
Emrullah’ın bu evlilik hamlesini yurt dışına daha
kolay göçmek için planladığına inanıyor. “Hayır”
diyorlar bir ağızdan. Ve devam ediyorlar: Öyle
bir planımız şu an yok. Tehditler yüzünden bu
ülkede yaşayamayacak hale gelirsek, o zaman
başka elbette ama neden ülkemizi bırakıp
gidelim? Burası bizim ana vatanımız. Kanunen
evleneceksek de burada evlenmek istiyoruz”
İster istemez üzerlerine bir misyon yüklenen
çift, eşcinsellerin haklarını savunmak için ileride
bir şeyler yapmayı planlayıp planlamadıklarını
sorduğumda ise henüz sır olarak sakladıkları,
büyük ses getirecek, bu harekete ve eşcinsel
görünürlüğe katkısı olacak ama aynı zamanda
bazı çevreleri fazlasıyla rahatsız edecek yeni bir
projenin olduğunu belirtiyorlar.

G

eçtiğimiz Eylül ayında gündeme
bomba gibi düşen bir evlilik.
Boğazın ortasındaki bir teknede
sembolik düğün töreniyle evlenen
iki erkek. Daha eşcinselleri birey
olarak bile görmezden gelen ve bu
eşcinsel evlilik karşısında şoke olan kamuoyu.
Bu hikayenin kahramanları, kanunen yasal olmasa
da, herkese ve her şeye inat, evlenmeye karar
veren iki erkek: Ekin ve Emrullah…
G ZONE olarak bütün onları sevenler adına,
onlara devletin vermeyi esirgediği sembolik evlilik
cüzdanını hediye ettiğimiz çekim boyunca onlarla
sohbet de ettik.
İlk olarak sorduğumuz “Neden evlendiniz?”
sorusuna “Evlilik neden sadece heteroseksüellere
özgü bir şey olsun ki? Biz birbirimizi çok seviyoruz
ve hayatlarımızı birleştirmek istedik.Biz kimseye
özendiğimiz için veya evlilik kurumunu yüceltmek
için evlenmedik.” diyor ikisi de ağız birliği
etmişcesine.
Ekin 21, Emrullah ise 28 yaşında. Resim
öğretmenliği okuyan Ekin boğa Emrullah ise
kova burcu. 3 yıldır beraberler. Herkesin ilişki
anlayışına ve bakış açısına saygıları var ama
onlar açık ilişki yaşamıyorlar. Bu evlilik töreniyle
aslında eşcinsellere cesaret vermek istemişler.
Amaçları eşcinsellerin dikkatlerini çekmek ve
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onlara özgürlük aşılamakmış. Düğünden önce
bazı eşcinsel dernekleri ve yayınları arayıp haber
vermişler ancak kimse konuyla ilgilenmemiş.
Düğünden birkaç hafta sonra Kaos GL’den Emre
Korlu’nun yaptığı röportajla olay ulusal gazetelere,
tv haberlerine, tartışmalara konu olacak kadar
büyümüş.
“Böyle olacağını, Türkiye çapında ünlü olacağımızı
hayal etmemiştik. Sosyal medyada eşcinseller
bu töreni paylaşırlar ve kendi içinde yayılır diye
düşünmüştük. Yoğun sevgi ve yoğun nefret
bombardımanı altında kaldık. Ailelerimiz bizi
bilmesine rağmen sadece düğün yapmamamızı
istediler ama şu anda bizimle görüşmez hale
geldiler” diyor Ekin.
Ev sahipleri, patlak veren bu olaylar sonrasında
onları evlerinden atmış. Aldıkları tehditlerin
çalıştığı iş yerine zarar getirmesini istemeyen
Emrullah, garson olarak çalıştığı işinden istifa
etmek zorunda kalmış.
Şu an ikisi de farklı kafelerde çalışıyor. Yeni
evlerinde iki kedi ve bir köpekleriyle beraber
yaşıyorlar. Zor günleri omuz omuza atlatmışlar.
Elbette henüz refah içinde değiller ancak
kendilerini acındırmak istemiyorlar. Onlar için
açılan yardım kampanyalarına teşekkür ediyorlar
ama ajitasyon yapmak gibi bir amaçları yok.

Düğün ve sonrasında pişman oldukları tek şey
ise tören sırasında Ekin’e kırmızı kuşak takılması.
Aslında heteroseksist düzene ve onların evlilik
törenlerine yapılan bu göndermenin alay konusu
olması onları rahatsız etmiş.
Evliliğin bir sonraki adımının “çocuk” olması çok
normal. Ekin ve Emrullah, hemen olmasa da
ileride maddi durumları düzeldiği an mutlaka bir
çocuk evlat edinmek istediklerini de istiyorlar.
Ekin’in geleceğe dair planlarında ise “resim
öğretmenliği” yapmak
var ancak çift,
cinsel yönelimleri yüzünden engellemelerle
karşılaşabileceğini de düşünüyor. Atölye kurmak
gibi bir planları da var.
Şu anda çok mutlu olan Ekin ve Emrullah’ın
mutluluklarını katmerleyecek olay ise birbiriyle
hiç tanışmamış olan ailelerinin onları yeniden
kabul edebilmeleri.
Birbirlerine olan aşklarından başka bir
motivasyonları ve hesapları olmayan bu iki genç
adamın hikayesini anlatmak için uzun zaman
bekledik. Herhangi bir ropörtaj veya herhangi bir
fotoğraf çekimi yerine istedik ki, Sevgililer Günü
ile özdeşleşen Şubat ayında, onların aşklarını
ve evliliklerini konu ederken onlar üzerinden de
eşcinsel aşkı onurlandıralım.
Türkiye’deki ve dünyadaki tüm “Ekin ve
Emrullah”lara aşk ve mutlulukla dolu bir ömür
dileriz!
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ünyada eşcinsel evlilikle ilgili
düzenlemeler
ve
tartışmalar
sürerken, Türkiye’de daha birey
olarak hakları verilmeyen ve kanun
önünde tanınmayan eşcinsellerin
evlenmesi için ufukta yasal bir
düzenleme görünmüyor. Ekin ve Emrullah’ın
sembolik düğününden yola çıkarak toplumun
farklı kesimlerindeki insanlardan “eşcinsel evlilik”
hakkındaki fikirlerini istedik.

ONUR BAŞTÜRK
KÖŞE YAZARI

Eşcinsel evlilik bir hak. Dolayısıyla
elbette Türkiye’de de bu hak olmalı.
İsteyen yararlanmalı. Öte yandan, içinde
bulunduğumuz çağda evlilik kurumu fazla
hırpalanmış değerli bir aksesuar gibi. Onsuz
da yapılamıyor ama insanlar üzerine geçirdiği
zaman acı da çekiyorlar. Yenilenmesi, gözden
geçirilmesi, belki de adının değiştirilmesi
gerekiyor, bilmiyorum. Bu yüzden evlilik hakkı
ne kadar öncelikli eşcinsel dünya için, bundan
da emin olamıyorum.

EŞCİNSEL EVLİLİK İÇİN
NE DEDİLER?

DİLARA ENDİCAN

GÖKALP ERGEN

NAİM DİLMENER

Henüz Türkiye için erken olduğunu
düşünüyorum,
Öncelikle
toplumun
eşcinselliğe karşı önyargısının yok edilmesi
gerekiyor. Eşcinseller evlenebilse bile bu
sıkıntı yok edilmeden çok büyük problemler
yaşarlar, ki şu anda bile yaşıyorlar. Sanki
heteroseksüel evlilikler çok matah bir şeymiş
gibi görülmemeli. Eşcinseller, zaten katlanmak
zorunda oldukları sıkıntıların üzerine bir de
evlilikteki tüm problemleri yaşayacaklar.

Evlilik kurumunun, geleneksel, romantik ve
insan psikolojisine bağlı olarak duygusal
bir yanı olduğu gibi, günümüz toplumunda
bireylerin yerini, hukuksal düzenlemeler
karşısında ekonomik hak ve özgürlüklerini
belirleyici yadsınamaz bir rolü var. Bu sebeple
eşcinsellerin de, bir birey olarak diğer insanlarla
eşit haklara sahip olabilmeleri adına, kanunlar
karşısında evlenebilme hakkına sahip olmaları
gerektiğine yürekten inanıyorum.

Evliligin tamamıyla içi boş bir kurum olduğuna
çogumuzun şüphesi yok. Kurulu düzenin,
iktidarını sürdürmek için oluşturduğu ve hala
da kolladığı bir kurum... Ama buna rağmen gey
ve lezbiyenler için bir hak arama/mücadele
alanı evlilik kurumu. Ayrıca geleceğini, en
azından geleceğinin bir bölümünü böyle
kurmak isteyenlerin en büyük hakkı. “Yalnızca
heteroseksüeller evlenir” gibi bir dayatma,
ayrımcılığın tepe noktalarından biri. Hayata
tamamıyla aykırı.. Birilerinin yapabildiğini,
kim/hangi hakla başkalarına yasaklayabilir?
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PENTAGRAM GRUBU / MÜZİSYEN

MÜZİK ELEŞTİRMENİ / YAZAR / DJ
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YEŞER SARIYILDIZ

MBSAYS REKLAM AJANSI SAHİBİ
Bundan birkaç yıl önce (2008 falan olabilir),
Amsterdam Vondelpark’ta geceleri çocuk
oyun alanları yakınları dışında, seks yapmak
yasallaşmıştı. Bütün dünya bu olayla
çalkalanırken, meclis üyesi Paul Van Grieken
çıkıp “Yasaklanması gereksiz olan bir durumun
serbest bırakılması kadar doğal bir şey olamaz.
Seks yapmanın kimseye bir zararı yok ve
diğer ziyaretçilerin de bu durumdan rahatsız
olacağını sanmıyorum..” demişti. Dünyanın
bir bölümü bu noktaya gelebilmişken, bizim
hale eşcinsel evliliğin yasallaşmasıyla ilgili
konuşuyor olmamız bile insanlık adına utanç
verici. Bununla ilgili tek cevabım, Ozan
Güven’in yıllar önce çıkan bir videosu olabilir.
Hatırlayalım: “Ben sana soruyor muyum, sen
kimi ...”

ZELİHA SUNAL
ŞARKICI

Ben insanları dili, dini ırkı ve cinsiyetine
göre ayırmıyorum. İnsanlar dilediğince
özgür yaşamalı. Bu nedenle eşcinsel evliliğe
karşı değilim. Nasıl mutlu olacaklarsa öyle
yaşasınlar.

ALİ OZAN SÖKMEN

DEHA BİLİMLİER

Eğer evlilik kurumunun kutsal bir olgu
olduğu zırvasını kenara bırakabilirsek, evliliğin
hukuksal bir anlaşma olduğunu kavrayabiliriz.
Bu anlaşma sadece tarafları bağlayan ve iki
tarafa da sosyal güvence, edinilen malların
ortak paylaşımı, miras payı vs. gibi hakları
sağlayan, devlet tarafından onaylanan bir
belgedir.

Bence herkes nasıl istiyor ise öyle karar vermeli
ve öyle yaşamalı. Her zaman özgür olmaktan
yanayım, bu dünya üzerinde bu kısıtlamalar
her zaman kimi insanları mutsuz etmiştir,
kimilerine ise yaşam hakkı vermemiştir.

YÖNETMEN

Akli dengesi yerinde ve reşit her birey, hayatını
adadığı insanla bu tür bir anlaşmaya imza
atmak isteyebilir. Bu anlaşma isteğinde cinsel
kimlik ayrımcılığı yapmak ancak insanlık dışı
bir kavram olabilir.

#yaşasıneşcinselaşk

ŞARKICI

Türkiye’de şu durumda eşcinsel evliliğin
yasal olabilme gibi bir ihtimali olduğunu
düşünmüyorum. Neden olduğunu da
açıklamama gerek yok sanırım.

HAZIRLAYAN:
Murat RENAY

murat.renay@gzone.com.tr

FOTOĞRAFLAR:
Seda YEŞİLYURT

www.fotojenerik.com.tr
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carrie bradshaw’un
en sinir bozucu anları
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0’ların sonundan 2000’lerin ortasına
kadar, 6 sezon boyunca HBO’da
ekrana gelen, sağlam bir hayran kitlesi
oluşunca iki de sinema filmi çekilen
Sex and the City’nin hem kız hem de
gay arkadaş grupları arasında çokça
konuşulduğu, özenildiği kesin. “Kim Samantha,
kim Charlotte?” gibi geyiklerin sıkça dönmesine yol
açan karakterleri elbette dizinin popülaritesinde ve
modern bir klasik olmasında büyük rol oynadılar.
Ancak baş karakter Carrie Bradshaw sadece Sex
and the City’nin değil, tarihin de en kutuplaştırıcı
karakterleri arasında yerini aldı.
Peki gıcık olanlar Carrie’ye neden gıcık oluyor?
Burada büyük rolü Carrie’nin akıl almaz bazı
kararları ve saçma sapan hataları oynuyor
diyebiliriz. Elbette bu sayede drama seven gaylere
ve kızlara da gün doğuyor ve dizinin devamlılığı
sağlanıyor fakat 1998’den filmlerle beraber 2010’a
kadar süren ve takip etmenin büyük bir keyif
verdiği SATC efsanesi, Carrie yüzünden bazen
işkenceye dönüşebiliyor.
İşte Carrie’nin en sinir bozucu kararlarından
bazıları. Bu seçkinin “The Carrie Diaries” dizisi göz
önüne alınmadan yapıldığını da hatırlatalım:
1. MR. BİG’İ, ROMEO SANMASI:
Kimileri zengin, karizmatik ve gözde bir iş
adamını tavlamak için “her şey mübah“ diyebilir.
Öte yandan Carrie’nin Mr. Big’le yaşadığı ilişkiyi
romantik ve ömürlük bir şeye çevirme çabası daha
ilk sezonlarda bile “illallah“ dedirten cinsten. Kazık
kadar adamla liseli romansı yaşamaya çalışması,
uçağa yetişmeye çalışırken “Just tell me I’m the
one” diyecek kadar çaresizleşmesi, Paris’e gitme
mevzusu söz konusu olduğunda, Fransız beresiyle
evine gelip, duvarlara Big Mac fırlatması, izleyiciye
“Kızım kendine biraz saygın olsun” dedirten
anlardı. Sarah Jessica Parker’a neredeyse birebir
benzeyen sesiyle Meredith Grey, Grey’s Anatomy
dizisinde “Choose me! Marry me!” diye ağlaşırken
bile bu kadar irrite olmamıştım.
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tırsıyor, adam da “yeter” diyor sonunda. Daha
iyisini hak ediyorsun Aidan!
4. CHARLOTTE’IN MÜKEMMEL YÜZÜĞÜNÜ
HEBA ETMESİ
Carrie’nin saçmalıkları yüzünden Aidan’la olan
ilişkisi elinde patlayınca, oturduğu evi Aidan’dan
geri satın alması veya boşaltması gerekiyordu. 100
tane Manolo Blahnik ayakkabıya 400’er dolardan
toplam 40.000 dolar harcamış olan zeki kızımız
da parasızlıktan seçeneklerini değerlendiriyordu
mecbur. Miranda’nın borç vermesi olmadı,
Samantha’nın borç vermesi olması, Mr. Big’in
yazdığı çek olmadı, kabak Charlotte’ın 2.7 karatlık
güzeller güzeli Tiffany yüzüğüne patladı. Sonra
çalışıp geri ödeyecekti güya Carrie ama bir
tasarruf ettiğini de görmedik.
5. LOUİSİANA’LI DENİZ SUBAYINI KAÇIRMASI:
5. sezon başında Manhattan’a doluşan A.B.D.
donanması için düzenlenen bir partiye giden,
melez güzellik Daniel Sunjata’nın canlandırdığı
bir deniz subayıyla rica minnet flört eden Carrie,
gecenin sonunda adamı sap gibi bırakıp gitmişti.
Sebebi “Ben kimseye erkek arkadaşıma laf
ettirmem.” Erkek arkadaşı kim? New York. Ya
sabır!
6. AKŞAM YEMEĞİ YERİNE VOGUE YEMESİ
Dizinin en ikonik bölümlerinden birinde (“The
Real Me”) Carrie, Manhattan’daki yokluk yıllarında
bazen akşam yemeği yerine Vogue aldığını,
bunun onu daha çok beslediğini söylüyordu. Moda
tutkunu Carrie’nin, Vogue’u okuyarak ruhunu mu

doyurduğunu, yoksa açlıktan dergiyi mi yediğini
dizi izleyicinin takdirine bırakıyordu. İkincisiyse
Pika sendromu olabilir ve sağlıkla dalga geçilmez!
Ancak ilkiyse, yorumu size bırakıyorum artık.
7. JACK BERGER’IN HEVESİNİ KURSAĞINDA
BIRAKMASI
6. sezonun sıkıcı aşk ilişkisi Jack Berger da
Carrie gibi yazarlıkla meşguldü. Berger’ın daha
sonra ticari olarak başarısız olacak olan romanı
Hurricane Pandora’yı Carrie çok beğenmiş ama
illa sinir edecek ya, ilk yorumu olarak kitaptaki
New York’lu kadının saç lastiği taktığını ve bunun
gerçek hayatta asla olmayacağını söylemişti.
Sonra gidip bir de uygulamalı olarak kanıtlayıp
zaten kendine güvensiz olan adamın bütün
sinirlerini alt üst etmişti. Carrie’dir, yapar.
8. ALEXANDR PETROVSKY İLE PARİS’E GİTMESİ
Carrie, sana katlanamayan biri olarak ben
bile şu adamla ilişkini sürdürmek için attığın
taklalara üzüldüm. En sonunda 6 senedir “Şöyle
mükemmel, böyle sevgilim” diye kafa ütülediğin
Manhattan’ı bırakıp Paris’e gidiyordun bu adam
için. Ne oldu kuzum? Şaplağı yiyip, geri döndün
tabii. Neyse aklın başına gelmiştir belki.
9. DÜĞÜNDE TERK EDİLDİKTEN SONRA MR.
BİG’İN KOLLARINA KENDİNİ ATMASI
Hadi bütün bu hataları yaptın, üstüne Mr. Big’i
kapatacağım diye yaptığın telli duvaklı düğün
felaket oldu (Mr. Big gelinlikli Carrie’yi düğün
günü bırakmıştı), adamı tekrar gördüğünde,
kollarına atlamadan önce bari bir özür dilemesini

2. AİDAN’I ALDATMASI
Üstelik Mr. Big gibi duygusal olarak çıkmaz sokak
olan biriyle. Üstelik Mr. Big evliyken. Üstelik Aidan’ı!
Tamam Aidan uzun saçları ve itici aksesuarlarıyla
o bölümlerde pek de matah değildi ama adam
gibi adama yapılacak iş değildi kızım. Breaking
Bad’de Walter White gibi bir pisliği aldatan Skyler
White yerin dibine sokuluyor ama Aidan’a atılan
bu kazık göz ardı ediliyor! Olacak iş değil.
3. AİDAN’LA EVLENMEMESİ
Aidan bir üst maddedeki fiyaskodan sonra forma
giriyor, giyimini kuşamını düzeltiyor, saçlarını
kısaltıyor ve kabul edelim rüyalardaki adam
olup çıkıyor karşımıza. Sonra Carrie, yalvar yakar
kendisiyle tekrar beraber olmaya ikna ettiğinde
iş evliliğe gidiyor normal olarak. Bu bölümlerin
her birinde Carrie’nin adama attığı sonu gelmez
triplere, yok “orman evine gittim, sincap vardı”,
yok “bilgisayarım bozuldu, bana yenisini aldı” gibi
sinir bozucu dırdırlarına şahit oluyoruz. Aidan
sonunda güzel bir yüzükle, sürpriz bir evlilik teklifi
yaptığında kabul ediyor Carrie. Ama o güne kadar
yaptıkları yetmezmiş gibi iş ciddiye bindiğinde
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bekleseydin. Mr. Big daha ağzını açamadan
Carrie’yi tepesinde buldu. İkinci film boyunca da
Carrie’nin dırdırını çekeceğinin bir işareti olabilir
bu.
10. ABU DHABİ’DE GÖZÜNE ÇEKTİĞİ SÜRME
İkinci filmde Aidan’a, Abu Dhabi’de rastlayan
ve bir akşam yemeğinde onunla buluşmak için
hazırlanan Carrie, bir sokak satıcısından aldığı
sürmeyi gözüne yakın planda çekerken, Carrie
Bradshaw’u mu, yoksa Brian De Palma’nın korku
filmi Carrie’yi mi izliyorum emin olamamıştım.
Bonus Hata: İkinci Filmin Çekilmiş Olması
HATALARIN EN BÜYÜĞÜ BU OLABİLİR:
SATC 2, oldukça kötü bir filmdi, kötü eleştiriler ve
vasat bir hasılat elde etti. Öte yandan izlemesi en
çok keyif veren suçlu zevklerin arasına girmeyi
de başardı. Bunu en çok Samantha’ya, ırkçı
(ama kimin umurunda) Abu Dhabi gözlemlerine,
havuzda debelenen Avustralya rugby takımına,
Noah Mills ve Max Ryan’ın gözleri yuvalarından
oynatan çıplak sahnelerine borçlu ama olsun.
PEKİ YA CARRİE’NİN EN DOĞRU YAPTIĞI ŞEY:
Bu listede bahsettiğim “The Real Me” bölümünde
Carrie’nin kendine bir model olarak hiç özgüven
duymaması, kızımızın en aklı başında dakikalarına
denk geliyordu. Podyumda düştüğü sahne, dizinin
en çok akılda kalan sahnelerinden biri olabilir ve
ayağa kalkıp yürümeye devam ettiğinden de en
tutkulu Carrie Bradshaw karşıtlarının bile “Helal!”
dediğine eminim. Sonrasında Heidi Klum ile
bir beşlik çakıp, pozunu verdiğinde çoğu gayin
(özenle trim edilmiş) tüyleri diken diken olmuştur.
ABC News ve Glamour dergisi tarafından da en
çekilmez TV ve film karakterleri arasında gösterilen
Carrie Bradshaw, elbette bu listelere girmesini de
popülerliğine ve bu popülerliğini sağlayan sayısız
sadık hayranına borçlu. Ama ne eserin kendisine,
ne yazarlarına ne de rolü başarıyla oynayan Sarah
Jessica Parker’a saygısızlık etmeden karakterin
çekilmez olduğunu düşünme hakkımızı saklı
tutuyorum.

HAZIRLAYAN:
Ali MİLAT

ali.milat@gzone.com.tr
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İ

ş Bankası Maximum Kart partnerliğinde düzenlenecek 14. !f İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler
Festivali, yılın en çok konuşulan filmlerini Türkiye’ye getiriyor, partileriyle şehri ayağa kaldırıyor,
etkinlikleriyle dünyamızı değiştirmeye devam ediyor. Brezilya’dan Endonezya’ya, Hindistan’dan
Kenya’ya, 42 ülkeden 121 filmin gösterileceği !f İstanbul, 12 Şubat’ta İstanbul’dan yola çıkıyor, 26
Şubat-1 Mart tarihlerinde de Ankara ve İzmir’e uğruyor!

İş Bankası Maximum Kart partnerliğinde ve Mars Cinema Group ortaklığında yapılacak 14. !f İstanbul
Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali, 12-22 Şubat 2015 tarihlerinde İstanbul’da, 26 Şubat-1 Mart 2015
tarihlerinde ise Ankara ve İzmir’de gerçekleşecek. !f İstanbul bağımsız sinemanın en iyilerini, yılın çok
konuşulan ve bol ödüllü filmlerini sinemaseverlerle buluştururken, !f music partileri İstanbul’un eğlence
hayatına alternatif olacak, !f² ile de 34 şehir, 40 farklı noktaya film götürecek.
42 ülkeden 121 filmin gösterileceği 14. !f İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali, 12-22 Şubat
tarihleri arasında İstanbul’da Beyoğlu Cinemaximum Fitaş, Cinemaximum Kanyon, Cinemaximum Budak;
26 Şubat-1 Mart tarihlerinde de Ankara Cinemaximum Armada ve İzmir’de ise Cinemaximum Konak Pier
sinemalarında gerçekleşecek.
!f İstanbul’un efsaneye dönüşen kuir filmler seçkisi ve etkinlikleri bu yıl da rengarenk. Festivalin
programında izleyeceğimiz LGBTQ temalı filmler şöyle:

#yaşasıneşcinselaşk
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LOVE İS STRANGE
AŞK BAŞKADIR
DIGITURK GALALARI

2005’te Sundance’ten büyük ödülü kapan
“Forty Shades of Blue” ve 2012’de !f İstanbul’da
gösterilen, Berlin’den Teddy ödüllü “Keep the
Lights On/Işık Açık Kalsın” filmleriyle dikkatleri
çeken Ira Sachs’ın son filmi “Love is Strange”,
39 yıllık bir beraberliğin ardından evlilik
kanunundaki değişimle birlikte evlenmeye
karar veren ve sonrasında yaşadıkları
homofobiye karşı bir arada kalma mücadelesi
veren Ben ve George’un yaşadıklarını
anlatıyor. Gey çifti canlandıran John Lithgow
ve Alfred Molina’nın performanslarıyla çok
konuşulan ve şimdiden oyunculuk dalının
Oscar gözdeleri arasında yer alan film, Ira
Sachs’ın “Madame Satã”nın da yazarı Mauricio
Zacharias ile birlikte yazdığı senaryosuyla da
çok konuşuluyor.

CUT SNAKE
KLASİK YILAN

52 TUESDAYS
52 SALI

THE AMINA PROFILE
AMINA PROFİLİ

“Walking on Water” ve “The Home Song
Stories” ile pek çok ödül toplamış, Avutralya’nın
en önde gelen yönetmenlerinden Tony
Ayres’in kara film türündeki son çalşması Cut
Snake/Kesik Yılan, hikâyesi ve anlatımıyla yılın
en beklenmedik, en tekinsiz filmlerinden birine
dönüşüyor. Filmin sonuna kadar sabredin, asıl
hikayeye ulaşacaksınız!

Melbourne Kuir Festivali’nden Seyirci Ödülü,
Berlin’in Generation’ından Kristal Ayı,
Sundance’ten de Yönetim Ödülü’nü kazanan
“52 Tuesdays”, yılın en konuşulan ve ödüllü
kuir filmlerinden biriydi. Annesi cinsiyet geçiş
sürecinde olan genç bir kadının yaşadıklarını
anlatan bu etkileyici drama, Huffington
Post’ta “çığır açıcı ve yeni bir nefes” sözleriyle
karşılanmıştı.

Sophie Deraspe’nin Suriye’deki LGBTQ’lara
yapılan ayrımcılığı ve medya etiğini
sorguladığı, iki kadın arasındaki basit bir
internet flörtünün uluslararası bir entrikaya
dönüşmesinin akıllara durgunluk veren gerçek
hikayesini konu alan ve ilk gösterimini 2015
Sundance’te yapacak olan film, son yılların en
tuhaf hikayelerinden birini belgeliyor.

DIGITURK GALALARI

#yaşasıneşcinselaşk

KEŞ!F ULUSLARASI YARIŞMA

AŞK VE BAŞKA Bİ’ DÜNYA YARIŞMASI
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DYKE HARD
OYUN
Başarısız lezbiyen rock grubu olan Dyke
Hard’ın amatör grupların yarıştığı bir müzik
yarışmasına katılmak üzere yola koyulmaları
ve yol boyunca birbirinden tuhaf insanlarla
karşılaşmalarını anlatan bu İsveç bilimkurgu
müzikali, B sınıfı ve camp film tutkunları için
gerçek bir hazine. John Waters’ın özellikle
ilk dönem filmlerini aratmayacak ölçüde
pervasız ve kötü olan Dyke Hard, Pink
Flamingos’dan (1972) bu yana yapılmış en
camp filmlerden biri!

REGARDING SUSAN SONTAG
SUSAN SONTAG HAKKINDA

TO BE TAKEI
TAKEI OLMAK

THE CEREMONY
SEROMONİ

İlk gösterimini Sundance’te yapan ve
Tribeca’da en iyi belgesel seçilen film, 40 küsur
yıl boyunca Amerika’yı şekillendiren kültürel ve
siyasi etkiler konusunda yazmış ve konuşmuş,
neslinin ikonlarından Susan Sontag’ın hayat
hikâyesi. Arşiv görüntüleri, yazdıkları ve yakın
çevresiyle yapılan görüşmelerden oluşan film,
Sontag’ın yaşamındaki belirleyici anları yakın
plan belgelemesiyle de çok önemli.

Star Trek’in Kaptan Zulu’su, Clinton
hükümetinde Japon- Amerikan ilişkilerinin
elçisi, eşcinsel haklarının sesli savunucusu,
7 milyondan fazla takipçisiyle facebook
fenomeni 77 yaşındaki George Takei’nin
hayatını anlatan film, bu renkli ve etkileyici
kişiliğin çocukluğundan bugüne geçirdiği
zorlu hayatı da belgeliyor.

Dünyanın en ünlü dominatrixi Catherine
Robbe-Grillet’nin sado-mazo partileriyle
ünlü evine konuk olduğumuz film, efendi ve
kölelerin deneyimlerini aktarışıyla da merak
uyandıran bir belgesel.

SANAT HAYAT İÇİNDİR!

#yaşasıneşcinselaşk
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SANAT HAYAT İÇİNDİR!
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BURROUGHS: THE MOVİE
BURROUGHS

THREE STONES FOR JEAN GENET
JEAN GENET İÇİN ÜÇ TAŞ

Karanlık ve rahatsız edici eserleriyle ünlü,
beat kuşağının yaratıcılarından Amerikalı
yazar William S. Burroughs’un trajik ve sıradışı
yaşamının bilinmedik derinliklerine inen
“Burroughs” belgeseli, 31 yıl sonra restore
edilmiş kopyasıyla gösterilecek. 80’lerin
o tuhaf ve kendine özgü havasını bizlere
hatırlatan bir armağan niteliğinde olan film,
yazarın takipçilerinin kaçırmaması gereken bir
belge.

2013 Nisanında Jean Genet’nin Fas’ın Laraş
kentinde bulunan mezarını ziyaret eden Patti
Smith, 30 yıl boyunca Genet için sakladığı
taşları bırakıyor. 7 dakika süren bu enfes film,
işte bu yolculuğu anlatıyor.

AZİZ(E)LER, ŞAİRLER VE MECZUPLAR

AZİZ(E)LER, ŞAİRLER VE MECZUPLAR

FASSBİNDER
TALEPSİZ SEVMEK
WILL YOU DANCE WITH ME?
BENİMLE DANS EDER MİSİN?

APPROPRİATE BEHAVIOR
MAKUL DAVRANIŞ

AZİZ(E)LER, ŞAİRLER VE MECZUPLAR

GÖKKUŞAĞI FİLMLERİ

20. yıl önce kaybettiğimiz İngiliz yönetmen
Derek Jarman’ın 1984’te video kamerayla
çektiği 70 dakikalık filmi “Will You Dance
with Me?” ilk kez günışığına çıkıyor.
Jarman’ın yapımcı ve yönetmen arkadaşı
Ron Peck tarafından bulunan film, Londra’da
Benjy adlı bir gey barda geçiyor. BFI’ın
meşhur küratörlerinden William Fouler “Bir
filmde dansın bu kadar iyi göründüğünü
görmemiştim” sözleriyle tanımladığı film,
bir yandan 80’ler LGBT kültürüne dair eşsiz
bir belge sunarken, Jarman’ın deneysel
çalışmalarını takip edenler için de büyüleyici
bir deneyim sağlıyor.

Ödüllü komedi dizisi The Slope’un
yaratıcılarından ve oyuncusu Desiree
Akhavan’ın Brooklyn’de yaşayan biseksüel ve
İranlı genç bir kadının yaşadıklarını konu alan
filmi romantik komedilerdeki cinsiyetçiliğe de
adeta nanik yapıyor.

#yaşasıneşcinselaşk

AZİZ(E)LER, ŞAİRLER VE MECZUPLAR
Sinema tutkunlarını heyecanlandıracak bir
diğer film ise, Danimarkalı sinemacı Christian
Braad Thomsen’ın, yakın arkadaşı Rainer
Werner Fassbinder’le 1970 yılında yaptığı
uzun konuşmalar ve röportajları buluşturduğu
“Fassbinder – To Love without Demands/
Fassbinder: Talepsiz Sevmek”. İlk gösterimini
yapacağı Berlinale’den hemen sonra ilk kez
!f’te gösterilecek olan bu nefis arşiv belgesel,
Fassbinder’in annesi Lilo Pimpout’la yaptığı ses
röportajlarını ve kült oyuncuları Irm Hermann
ve Harry Baer’le olan güncel mülakatları da
içine alarak kült yönetmenin pek bilmediğimiz,
hayatının değişik dönemlerin ışık tutan
oldukça samimi bir portresini çiziyor.
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I AM MICHAEL
BEN MICHAEL

GÖKKUŞAĞI FİLMLERİ
Justin Kelly’nin meşhur gazeteci Benoit
Denizet-Lewis’in ‘Benim Eski Gay Arkadaşım’
adlı makalesinden uyarlanan film, eşcinsel
hakları savunucusu, hayatını o ana kadar
kuir kimliğiyle sürdürmüş Michael Glatze’in
2007 yılında arkadaşlarını ve yakınlarını şoke
eden bir kararla “eşcinsellikten vazgeçtiğini”
açıklayıp rahip olmasının hikayesini konu alıyor.
Başrollerini James Franco, Zachary Quinto ve
Emma Roberts’ın paylaştığı, Gus Van Sant’in
de yapımcı olarak yer aldığı film, Sundance ve
Berlin film festivallerinin ardından ilk kez !f’te!

STORIES OF OUR LIVES
YAŞAMIMIZDAN HİKAYELER
GÖKKUŞAĞI FİLMLERİ

SAND DOLLARS
KUM PARASI

GÖKKUŞAĞI FİLMLERİ
Geraldine Chaplin’in Chicago’dan ödüllü etkileyici performansıyla hafızalara kazınacak “San
Dollars”, Dominik Cumhuriyeti’nde Avrupalı zengin ve yaşlı bir kadının adanın yerlilerinden genç
ve yoksul bir kadına olan aşkı üzerinden aşk, bağlılık ve sömürü kavramlarına duygusal bir bakış
getiriyor.

Nairobi merkezli disiplinlerarası örgütlenme
Nest Kolektifi’nin 2013’te Kenya’da kuir olma
deneyimlerini araştırdığı projesinde topladığı
hikayelerden uyarladığı beş kısa filmden
oluşan film, Afrika’da LGBTİ haklarının ne
durumda olduğunu gözler önüne seren
çarpıcılıkta.

HAZIRLAYAN:
!F ISTANBUL EKİBİ
www.ifistanbul.com

#yaşasıneşcinselaşk
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EŞCİNSEL AŞK FİLMLERİNİN UNUTULMAZ YÖNETMENİ

FERZAN ÖZPETEK
#yaşasıneşcinselaşk
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Özpetek,bu filmlerin yanı sıra önemli yan
karakterler olarak Kemerlerinizi Bağlayın ve Karşı
Pencere gibi filmlerde de eşcinsellere yer verdi.
Mükemmel Bir Gün filminde, sinemasında pek
konu edinmediği cinayet ve tecavüz gibi olguları
işleyerek yeni arayışlar içine girdi.
İçinde eşcinsel teması barındırmayan filmleri
(Kutsal Yürek-Cuore Sacro, Şahane MisafirMagnifica Presenza ve Mükemmel Bir Gün-Un
Giorno Perfetto) biraz yadırganarak izleyicileri
tarafından diğer filmlerine nazaran daha
az ilgi görmüş olsa da İtalya’nın en sevilen
yönetmenlerinden biri olan ve İtalya ile Türkiye
arasındaki kültür kardeşliğini pekiştiren en
önemli figürlerin başında gelen Özpetek, yabancı
filmlerin gündemde kalmasının zor olduğu ABD
gibi ülkelerde bile filmlerini gösterime sokmayı ve
ödüller kazanmayı başardı.
Özel hayatında, 14 yıldır aynı insanla beraber olan
Özpetek, Ayşe Arman’a Hürriyet gazetesi verdiği
15-03-2014 tarihli ropörtajda sevgisinden şöyle
bahsediyor:
-13 yıldır bir insanla beraberim ve onu hayatımdaki
son kişi olarak görüyorum. Başka biri olmayacak
hayatımda, onu da biliyorum. O kadar ki ona
bir şey olduğu an, her şeyimi arkadaşlarıma
dağıtıp, kendimi öldürürüm. 13 yıldır her sabah
uyandığımda, her gece yattığımda şükrediyorum.
Ondan başkası yok hayatımda, benim için hediye…

Cahil Periler, Bir Ömür Yetmez, Karşı Pencere…
Ne mutlu bize ki, dünya sinema tarihindeki en
önemli eşcinsel aşk temalı filmlerden birkaçını
çeken yönetmen bir Türk: Ferzan Özpetek

3

Şubat 1959’da İstanbul’da doğan
Ferzan Özpetek, 1976 yılında,
İstanbul’dan ayrılıp Roma’daki La
Sapienza Üniversitesi’nde Sinema
Tarihi öğrenimi yapmak üzere
İtalya’ya gitti. Accademia Navona’da
ve Accademia d’Arte Drammatica’da Silvio
D’Amico yönetimindeki sanat tarihi ve kostüm
derslerine devam etti. 1982 yılında Julian Beck
birlikte ile Yaşayan Garaj’da çalıştıktan sonra “
Scusate il ritardo “da Massimo Troisi’nin ve “ Son
Contento “ da Maurizio Ponzi’nin asistanlığını
üstlendi.
Yapımcılığını Marco Risi ve Maurizio Tedesco’nun
birlikte üstlendiği ilk filmi “ Hamam “, 1997 Cannes
Film Festivalii’nde, “ Yönetmenlerin Onbeş Günü “
tarafından keşfedildi ve hem İtalya, hem de diğer
ülkelerde eleştirmenlerin olduğu kadar seyircilerin
de beğenisini kazandı. Uluslararası alanda başarı
sağlayan film, İtalya’nın yanı sıra, İngiltere, Fransa,

#yaşasıneşcinselaşk

İskandinavya, Almanya, Hollanda, Japonya ve
hatta “ nüfuz edilmesi çok güç “ olarak tarif edilen
ABD’de gösterim imkânı buldu.
Yönetmenin ikinci filmi “ Harem Suare “nin
çekimlerine 1998 yılında başlandı. Türk-İtalyanFransız ortak yapımı olarak gerçekleştirilen film,
1999 yılında Cannes Film Festivalii’nin “ Selection
Officielle “ kategorisine seçildi ve gösterildiği tüm
Avrupa ülkelerinde önemli gişe başarıları elde etti.
Özpetek’in kayda değer bir çıkış yakaladığı ve
eşcinsel aşkın anlatıldığı en önemli filmlerin
başında gelen “ Cahil Periler-Le fate ignoranti Cahil Periler” , İtalya’da gösterimde bulunduğu
haftalar
boyunca en fazla izlenen İtalyan
filmi oldu. İtalyan Sineması’nın tanınmış
yönetmenlerinden Nanni Moretti’nin “ La Stanza
del Figlio “ ve Giuseppe Tornatore’nin “ Malena
“sını geride bırakan Özpetek’e övgüler yağdı.
Sonraki yıllardan son filmi Kemerlerinizi Bağlayın’ı
çektiği 2014 yılına kadar, İtalya’daki eşcinsellerin
yaşam tarzlarını,sevgilileri, aile ve arkadaşlarıyla
ilişkilerini anlattığı filmleri Cahil Periler, Serseri
Mayınlar, Bir Ömür Yetmez gibi filmleri çeken

-Korkunç derecede kıskançlık var. O da öyle, ben
de öyle. Ama o belli etmiyor, ben ediyorum. Sinir
krizleri geçiriyorum. Mesela yolda yürüyoruz, o
çok hoş olduğundan bakanlar oluyor. Ya da bir
partiye gidiyoruz, bunun yanına yaklaşıyorlar.
Ben gözümün ucuyla bakıyorum hep. O da
diyor ki, “Ferzan Özpetek’in sevgilisi olduğum
için bana bakıyorlar, benimle ilgileniyorlar.” Ben
de “Saçmalama, o kadar yakışıklısın ki o yüzden
bakıyorlar” diyorum. O kabul etmiyor. Üzerine bile
alınmıyor ama gerçek bu.
-O, benim hayatımdaki en önemli insan olduğunu
biliyor. Karşılıklı öyle hissediyoruz. Eğer o gün
basın toplantım varsa, ben ortalıktayım. Sadece
o zaman meşhur yönetmenim, onun dışında
Ferzan’ım. O, bir petrol şirketinde çalışıyordu.
Sekiz ay boyunca beş buçukta kalkıyordu. Ben
ondan önce kalkıp kahvaltı hazırlıyordum. Sonra
bir gün dedim ki, “Bu petrol şirketini bırakıyorsun!
Benim şirketlerim var. Benim için çalışıyorsun, bu
kadar erken uyanamayacağım artık!”
Ferzan Özpetek’e, sinemada bizleri temsil ettiği
ve hayatımıza kattığı güzellikler için teşekkür
ediyoruz.
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FİLMLERİ
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2014
2012
2010
2008
2007
2005
2003
2001
1999
1997

KEMERLERİNİZİ BAĞLAYIN
ŞAHANE MİSAFİR
SERSERİ MAYINLAR
MÜKEMMEL BİR GÜN
BİR ÖMÜR YETMEZ
KUTSAL YÜREK
KARŞI PENCERE
CAHİL PERİLER
HAREM SUARE
HAMAM
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1997

ALTIN PORTAKAL
En iyi Film: HAMMAM

FERZAN
ÖZ P E T E K
ÖDÜLLERİ

2010

TRIBECA SİNEMA ÖDÜLLERİ
Jüri Özel Ödülü: SERSERİ MAYINLAR

2003

1997

ALTIN PORTAKAL
En iyi Yönetmen: HAMMAM

KARLOVY VARY ULUSLARARASI
FİLM FESTİVALİ
Crystal Globe: KARŞI PENCERE

BARI ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ
En iyi Senaryo: SERSERİ MAYINLAR

1997

2003

2011

2011

İTALYA ALTIN KÜRE
En iyi Film: HAMMAM

DAVİD Dİ DONATELLO ÖDÜLLERİ
En iyi Film: KARŞI PENCERE

BARI ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ
En iyi Hikaye: SERSERİ MAYINLAR

1998

2003

2011

ISTANBUL FILM FESTİVALİ
En iyi Yönetmen: HAMMAM

DAVİD Dİ DONATELLO ÖDÜLLERİ
Özel David Ödülü: KARŞI PENCERE

BARI ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ
En iyi Yönetmen: SERSERİ MAYINLAR

2001

2006

2012

SAN SEBASTİáN
ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ
Sebastiane Ödülü: CAHİL PERİLER

NUREMBERG FİLM FESTİVALİ
Onur Ödülü

2001

KINEO ÖDÜLLERİ İTALYA
En iyi Yönetmen: BİR ÖMÜR YETMEZ

AUSTİN GEY & LEZBİYEN
ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ
En iyi Film: CAHİL PERİLER

2002

2007

MOSKOVA ULUSLARARASI
FİLM FESTİVALİ
Seyirci Ödülü: ŞAHANE MİSAFİR

2012

MOSKOVA ULUSLARARASI
FİLM FESTİVALİ
Federasyon Ödülü: ŞAHANE MİSAFİR

2012

NEW YORK GEY VE LEZBİYEN
FİLM FESTİVALİ
En iyi Film: CAHİL PERİLER

İTALYA ALTIN KÜRE
En iyi Yönetmen: ŞAHANE MİSAFİR

2003

CERASE FİLM FESTİVALİ
En iyi Yönetmen: KEMERLERİNİZİ BAĞ.

KARLOVY VARY ULUSLARARASI
FİLM FESTİVALİ
En iyi Yönetmen: KARŞI PENCERE

2012

HAZIRLAYAN:
Murat RENAY

murat.renay@gzone.com.tr

#yaşasıneşcinselaşk

GZONE Türkiye’nin ilk eşcinsel yaşam dergisi - ŞUBAT 2015 - S.49

gzone.com.tr

“hiçbir şey aşktan daha önemli değildir”

İSTANBUL KIRMIZISI
BİR FERZAN ÖZPETEK ROMANI

#yaşasıneşcinselaşk
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Çocuğunu hemcinsiyle öpüşürken gören bir baba
ne yapar? Çocuğunun, ilk kez aşık olduğunu,
nasıl öpüşüldüğünü keşfetmeye çalıştığını,
ilk elele tutuşmaların masumane heyecanını
yaşadığını düşünür mü? Muhtelemen hayır.
Kitapta da çocuğunu bu olaydan sonra öpüştüğü
çocuğa okkalı bir tokat atan, çocuğunu da apar
topar psikiyatra götüren bir baba var. Ancak
ölüme yakınken onu olduğu gibi kabul etmeyi
öğrenen,
geçmişte yaptıklarına pişmanlık
duyarcasına çekmecelerinde onunla ilgili küçük
anılar, kartpostallar, kartlar, ilk karne, ilk filmi
hakkında gazete küpürü, unutulan bir gezinin
fotoğraflarını saklıyor. Alın size bir tezatlık daha.
Ferzan Özpetek, bu baba figürünü “olabilecekken
olamayan, sahip olunamayan bir kahraman”
olarak tanımlıyor. Babasının eski bir kartpostalını
da kitap ayracı olarak kullanan kahramanımız,
İtalya’dan İstanbul’a dönerken yediği tatlıdan,
gittiği yazlık sinemalara kadar her şeyin özlemini
duyuyor. Bu özlem, demin de bahsettiğim
çocukluk aşkı Yusuf’un ona duyduğu özleme,
‘adam’ın da gençliğinden yadigar Neval’i güçlü ve
canlı görünce depreşen özlemine evriliyor.
Gelelim Anna’ya. Ferzan Özpetek, tarz sahibi,
güçlü ve elbette ayaklarının üzerinde duran bir
kadın portresi çizmiş.
Aldatan ama bunu
aşkla yapmayan, kocası onu aldattığında – ki bu
durum, Ana’ya düşmanını uzakta aramaması
gerektiğini öğretiyor- küplere binen ve varolan
hayatından, kurallardan sıyrılmak isteyen bir
kadın. Ben daha fazla onun hakkında yazmayayım,
Anna’yı keşfetmek de size kalsın.

F

erzan Özpetek, ne yaparsa çok
sevdim. İzlediğim bütün filmleri, bana
tüm tezatları içimde yaşattı; ancak
bu tezatlardan beslenmeyi zamanla
öğrendim.
Yer yer hüzünlendim,
öfkelendim, kahkaha atmadım belki
ama tebessüm ettim, kendimle yüzleştim… Hatta
kimi zaman karakterler gerçekte de var olsalardı
da, onlarla yakından tanışabilseydim dediğim
anlar dahi oldu. “Cahil Periler” de bir eşcinselin
nasıl sevgilisinin karısına aşık olacağını düşünüp
hüzünlenirken, “Karşı Pencere” deki tutkulu ama
bir yandan da naif ilişkiye hayran kalmıştım,
“Kemerlerinizi Bağlayın”da da zıt kutupların
birbirini çekebileceği gerçeği de apaçık gözler
önüne seriliyordu. (“Mükemmel Bir Gün” filminde
yaşadığım hayal kırıklığı da var tabii; ancak o
kadar kusur kadı kızında da olur diyerek, konuyu
kapatıyorum.)
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İstanbul Kırmızısı sadece 137 sayfalık bir roman
olsa da dolu dolu. Okurken tipik bir Ferzan
Özpetek filmi izliyormuş hissine kapılırsanız,
şaşırmayın. Anlatılan her olay, kafanızdan film
şeritleri gibi geçebilir, buna da hazırlıklı olun. Ekşi
Sözlük’te “İstanbul Kırmızısı” hakkında yapılan şu
eleştiriyi de benle aynı düşünceleri taşıdığından
dolayı çok sevdim,
sizlerle de paylaşmak
istiyorum: “Kitap, çok uzun olmasa da zaman
zaman öyle cümlelerle sizi durduruyor ki; oturup
düşünmek, bir deftere yazmak, o duyguyu biraz
yaşamak ve hatta sindirmek istiyorsunuz.”
Okuyacağım deyip bir türlü okuyamadığım,nedenini inanın ben de bilmiyorum- “İstanbul
Kırmızısı” nda da Ferzan Özpetek’in beni
kendine çeken o mükemmel diline ve dahiyane
kurgusuna rastladım. Okurken hayli ağladığımı
da gizleyemeyeceğim. Hepimizi sarsan ve aslında
da bir o kadar da bilinçlendiren Gezi Olayları’nı
da arka plana alındığı bu romanda mükemmel
karakter tahlillerinin olduğunu belirtmek isterim.
Renkli bir karaktere sahip annesinin ve annesinin
bir nevi ‘delişmen’ arkadaşlarını rol model alarak
yetişen ismi Ferzan Özpetek’te saklı kalan,
(kategorize edilmek istemese de) biseksüel bir
adam… İstanbul’un dokusuna ve ilham vericiliğine
aşık, talihsiz bir kazadan sonra kocası Michele’in
onu aldattığını öğrenen, -aslında evvel zaman
içinde kocasını asistanıyla aldatan-, sadece
geceliği ve özgür benliğiyle İstanbul gecesinde
koşar adım giderken tanıştığı Murat’la hesapsız
bir ilişki yaşayan Anna…

Kitabın ön ve arka kapağında belirtildiği üzere,
“Hiçbir şey aşktan daha önemli değildir” ve “İnsan
aynı anda iki şeyi sevebilir” temasında yazılan bir
roman olarak görünse de; “İstanbul Kırmızısı”,
aslında çok daha fazlası.
Sizleri kısa ama
yoğun bir yolculuğa çıkaran, derin düşüncelere
daldırmaya hazır olan, kendinizle ve benliğinizle
yüzleşmenize yardımcı olacak “İstanbul Kırmızısı”
nı bir an evvel okumalısınız!

YAZAN:
Buğra LEVENT

bugra.levent@gzone.com.tr
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KITSCH İKİLİ

PIERRE & GILLES
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B

u ayın GZONE Dergi sayısını aşka
ve sevgililere ayırıyorsak, fotoğraf
karelerini bir ressam gibi kullanan
ve aynı zamanda da sevgili olan gay
ikonlar Pierre et Gilles (yani Pierre
ve Gilles)’i anmadan geçmek olmaz.
İsimleri Pierre Commoy ve Gilles Blanchard olan
bu ikilinin yarattıkları eserlere, belki de kime ait
olduklarını bilmeseniz de çok aşina olduğunuza
eminiz.
Kitsch’in en belirgin özelliklerini taşıyan, kendi
yönettikleri Marc Almond’un A Lover Spurned
ve Lamour’un Tu Es Foutu’nun dışında Tarsem’in
yönettiği R.E.M’e ait Losing My Religion
videosundaki görsellerin sahibi olan Pierre et
Gilles ikilisinden Pierre fotoğrafçı, Gilles ise
ressamdır. İkisinin birlikteliğinden doğan eserlerin

#yaşasıneşcinselaşk
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bir tablo kadar canlı ve bir fotoğraf kadar gerçekçi
olması da bundandır.
İkili, 1976’da beraber çalışmaya başlamıştır.
Popüler kültür, gey kültür, Ademle Havva’dan
tutun da pornoya kadar, cinsellik ve dinle ilgili
referanslar Pierre et Gilles’in sanatının temelini
oluşturur. Pierre Et Gilles’in fotoğrafladıkları
ünlüler arasında Amanda Lear ,Madonna, Kylie
Minogue, Erasure, Deee-Lite, Nina Hagen, Naomi
Campbell, Tilda Swinton, Catherine Deneuve ve
Jean-Paul Gaultier vardır.
Pierre ve Gilles özellikle erkek çıplaklığını fazlaca
kullanmaları nedeniyle zaman zaman tartışma
da yarattı. Avusturya’daki Nackte Manner-Çıplak
Erkekler sergilerinin afişinde üzerlerinde çorap
ve krampondan başka bir şey olmayan, cinsel

organlarının açıkca görüldüğü üç futbolcunun
yer aldığı afiş önce tartışmalara ve sansüre yol
açmış sonrasında sergi ziyaret rekoru kırmıştı.
Çift, geçtiğimiz sene Heros isimli en son sergisini
Paris’te açtı.
Yaklaşık 40 yıldır yaptıkları çalışmalarla, görsel
hafızamıza canlı renkler ve güzel erkeklerle dolu
fotoğrafları kazıyan bu çifti saygıyla selamlıyoruz.

RÖPORTAJ:
Onur ÖZIŞIK

onur.ozisik@gzone.com.tr
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PIERRE & GILLES TARAFINDAN FOTOĞRAFLANDIRILMIŞ JEAN PAUL GAULTIER PORTRESİ
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PIERRE & GILLES TARAFINDAN FOTOĞRAFLANDIRILMIŞ MADONNA PORTRESİ
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İDAM SEHPASINDAN
PODYUMLARA
cd olmanın tarihçesi
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2

015 Ocak sayısı ile sizinle G Zone
sayfalarında bir araya gelmeye
başladık. Geçtiğimiz sayı daha
yumuşak bir konu ile ilk acemiliğimizi
atlattığımıza göre bundan sonra
biraz hızlanmanın zamanı geldi diye
düşünüyorum. Sayılamayacak kadar dergide ve
blogda yer alan klişe moda haberlerinden farklı
olarak bu sayfalarda ana başlık altında sizinle biraz
daha meselelerin deri altına ineceğiz. Bunun yanı
sıra trendler ve deneyimlerim doğrultusundaki
önerilerimle de alışveriş listenizi oluşturmanıza
katkıda bulunacağım sözünü vermek istiyorum.
Hadi o zaman maraton başlasın...
Biraz geçmişte yolculuğa çıkmanın kime ne
zararı var diyerek sizi yaklaşık 300 yıl öncesine
götürmek istiyorum. Yıl 1725 günlerden pazar ve
aylardan şu anda olduğu gibi ŞUBAT...
“Coffee House” ismi ile anılan mekanlar 18.
Yüzyıl İngiltere’sinde altın çağını yaşamaktadır.
Özellikle Margaret Clap tarafından işletilen
Mother Clap Coffee House’un döneminin en
meşhur mekanı olduğu yapılan araştırmalarda
ortaya çıkmıştır. İsminin çağrıştırdığının dışında
dönemin kahve evleri günümüz tavernaları ile
benzerlik göstermektedir. Alkol ve eğlencenin
kalbi olan bu mekanlar sabahın ilk ışıklarına kadar
müşterilerine hizmet vermektedir. Fakat bunların
dışında özellikle Mother Clap’ın öne çıkan başka
bir özelliği mevcuttur. Bu özelliği 1725 Şubat’ında
yapılan polis baskını ile ortaya çıkmıştır. Sabah
saatlerinde gelen bir ihbar üzerine harekete
geçen görevliler içeriye girdiklerinde elbise,
dantel ayakkabı, fırfırlı şallar giymiş, sütçü kız
ya da hizmetçi kılığına bürünmüş erkekler ile
karşılaşmıştır. Bu olay cross-dressing kavramının
tarihteki ilk örneği olarak karşımıza çıkmaktadır.
İki bekar erkeğin aynı evde oturmasının bile
cezaya tabi olduğu dönemin İngiltere’sinde
kadın giysileri ile eğlenirken yakalanan erkeklerin
sonunun hazin olacağını tahmin etmek zor
değildir. Sonuç olarak ay sonunda yakalananlar
Tyburn’da idam edilmiştir.

Lady Troubridge- Romaine Brooks 1924

20. yüzyıla kadar yine gizli kapaklı mekanlarda
tedirginlik içerisinde yürütülen cross-dressing
etkinlikleri 1920’li yıllarda New York’da açılan
Harlem Drag Ball ile daha güvenli hale gelmiştir.
HGB müşterilerine özgürlük dolu, rahat bir
eğlencenin garantisini vererek ilk zamanlarda
siyahi geylerin sonrasında ise her renkten erkek ve
kadınların tercih ettiği bir mekan haline gelmiştir.
Mother Clap Coffee House Baskın 1725

#yaşasıneşcinselaşk

20. yüzyıl eşcinsellerin özgürlük alanlarının her
geçen gün genişlediği bir dönem olarak karşımıza
çıkmaktadır. Özellikle 1. Dünya Savaşı sonrasında
başta Avrupa olmak üzere dünya genelinde
lezbiyenlik yükselişe geçmeye başlamıştır.
Lezbiyenlerin kendilerini ifade edebildikleri,
rahat hissettikleri maskülen giysiler ile sokaklara
çıkmışlar, korselerin ve kabarık eteklerin içerisinde
“kadın gibi olmak” zorunluluğunu yıkmak için
çabalamışlardır.
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1950’lerden bir Drag Queen

1950’lere gelindiğinde modadaki önlenemez
yükseliş ve çeşitlilik kadın ve erkek giysileri
arasındaki keskin sınırları ortadan kaldırmaya
başlamış gerek kullanılan malzeme gerekse
giysi parçalarında cinsiyet ayırdımının ortadan
kalmaya başladığı bir döneme girilmiştir. Artık
kadınlar cinsel yönelimleri ne olursa olsun
erkekler gibi pantolonlar giymekte, erkekler
ise yine hiçbir sınıflama gözetmeksizin karşı
cins ile özdeşleşen renk, kumaş ve desenlerde
giysiler giymeye başlamıştır. Cross-dressing ise
sınırlarının daraldığı ve toplum tarafından kabul
edilmeye başlanan bir sürece girmeye başlamıştır.
Geniş kitleler cross-dressing kavramının bir show
unsuru olmasından sıkıntı duymamaya başlamış
ve eğlence kültürünün parçası haline gelmiştir.
Yakın tarihten ve günümüzden tanıdığımız
RuPaul, Divine ve Lily Savage gibi drag queenlerin
tanrıçası sayılan Charles Pierce’de yarattığı
karakterlerle bu döneme damgasını vurmuştur.

1970’li yıllardan bir David Bowie portresi

1960’lı yıllara gelindiğinde özellikle gay
modasında maskülenliğin ön plana çıktığı
görülmektedir. Giysiyi bir dışavurum ve iletişim
aracı olarak kullanan eşcinsellerin kıyafet
tercihlerinde popüler kültürün etkileri görülmeye
başlanmıştır. Bu yıllarda çekilen çok sayıda
western film gay modasını da etkilemiş ve
kovboy giysileri, aksesuarları gaylar tarafından
sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Aynı dönemde
işçi tulumları, baretler gibi güç gerektiren işlerde
çalışan erkek işçi giysileri de eşcinsel erkekler
tarafından rağbet görmüştür. Belki de eşcinsel
modasının en erkeksi görünümlere sahip olduğu
dönem olarak adlandırabileceğimiz 60’larda
özellikle Londra ve New York’da Harlem’de açılan
Drag Ball tarzında mekanlar sayıca artmış ve
cross-dressing bu mekanlarda da show amacı ile
kullanılmaya başlanmıştır.

1960’ların ünlü gey porno aktörü Cal Culver
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1970’lerdeki herkese özgürlük, savaşma seviş ana
temalı rüzgarlar ile eşcinseller kendilerini giysiler

ile ifade etmekten daha da vazgeçmeye başlamış,
amaca hizmet eden giysiler yerine yaşamayı
kolaylaştıran giysileri tercih etmişlerdir. Yaptıkları
müzikler ile dünya genelinde milyonlarca insana
ulaşan sanatçılar da cinsiyetsel giyinmenin
tabularını yıkmaya çalışmışlardır. David Bowie’nin
saçı, makyajı, topuklu ayakkabıları, aksesuarları
ve giysileri ile elde ettiği feminen görünüm
milyonları peşinden sürüklemiş, birçok kişiye
örnek olmuştur. ABBA grubunun 2 kadın ve 2
erkek üyesinin Money, Money, Money şarkılarının
klibinde aynı bluz ile kamera karşısına geçmesi de
hatırı sayılır bir ataktır. Yine aynı yıllarda Queen
grubunun vokalisti Freddie Mercury kemer ile
bel oyuntusunu ortaya çıkaran kürk mantosu
ve altına giydiği parlak taytlar ile kadınsı bir
görünüm elde etmiştir. Aslına bakarsanız her
ne kadar sahne ışıkları altında da olsa artık karşı
cinsin görünümüne bürünme tabu olmaktan iyice
çıkmıştır.
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1980’li yıllar evrensel anlamda büyük değişimlerin
yaşandığı bir dönem niteliğindedir. Özellikle
küreselleşmenin etkileri bütün alanları olduğu
gibi eşcinsel modasını da etkilemiştir. Öncelikle
dönemin sağlıklı vücut anlayışı ardında da 1980
yapımı American Gigolo filminde Richard Gere
tarafından canlandırılan Julian karakterinin
Giorgio Armani tarafından oluşturulan stili
bütün erkekler tarafından benimsenmiştir.
Günümüzde giderek yaygınlaşan bakımlı ve
elit erkek stili kavramının temel taşı niteliğinde
olan bu film ile birlikte heteroseksüel erkeklerin
giyim tarzlarında ciddi değişimler görülmeye
başlanmıştır. Bu dönem günlük hayattaki
heteroseksüel ve homoseksüel erkek tarzlarının
arasındaki duvarı kaldırmıştır. Eşcinsel erkeklere
has bir durum gibi görünen günlük hayatta şık,
uyumlu ve bakımlı olma hali bütün erkeklere
yayılmaya başlanmıştır. 80’li yıllarda ortaya çıkan
ve son derece hatalı bir şekilde eşcinsel hastalığı
olarak adlanlandırılan AIDS ile birlikte eşcinseller
kendilerini geri çekmeye başlamış ve toplumun
genel cinsiyetçi giyim yapısına ayak uydurmak
zorunda kalmışlardır.
90’lı yıllar moda anlamında erkekler adına
neredeyse kayıp yıllar olarak adlandırılabilinir.
Grunge akımı ve gençlik dizilerinin etkisiyle
ekoseli gömlekler, jean pantolonlar ve oversize
trikolar ile sağlanan gündelik sportif salaş
görünüm erkek modasında etkili olmuştur. Ayrıca
bomba etkisi yaratan hip hop müziğin erkek
ve kadın modası üzerindeki etkisi de dönemin
yadsınamaz gerçeklerindendir. Bu dönemde
eşcinsel modasının ne çok sönük ne de çok
parlak olduğunu belirtmek gerek. Fakat kadın
modasında özellikle top modeller ve aktristler
üzerinden yürütülen kampanyalar inanılmaz
başarıya ulaşmıştır. Şu anda top model olarak
adını hatırlayacağınız neredeyse bütün isimlerin
bu yıllarda ortaya çıktıklarını düşünürseniz
durumun netliğini daha iyi anlayabilirsiniz.

1990’lardan Vogue dergi kapağı
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1980’li yıllardan bir Richard Gere portresi
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Ve 2000li yıllara gelmiş bulunuyoruz. Bu kadar
uzun ve 300 yıllık bir geçmişten bahsettikten
sonra konuyu bağlamak biraz zor olacak. Zaten
şu yazarlık hayatında ne çekiyorsam başlık
bulmaktan ve sonuç bağlamaktan çekiyorum.
Cross-dressing kavramının kişiyi 300 yıl önce
idama götürdüğünden bahsedip yıllar içerisinde
durumun aldığı şekli trendler eşliğinde anlattım.
1920lerde yer altı mekanlarda yaşamak istediği
gibi yaşayabilmek adına Drag Ball’lara gitmek
zorunda kalanlardan, ekranlara ya da sahnelere
kadın giysileri ile çıkıp takdir edilen erkeklere
değişim gösteren bir süreç. Günümüzde ise moda
dünyası cross-dressingi daha da gündelik hayata
taşımaya kararlı görünüyor. Özellikle son yıllarda
erkek koleksiyonlarında sıklıkla karşımıza çıkan
tek straples büstiyerler, transparan dantel üstler,
etekler, fırfırlar eşliğindeki feminen görünümler
dergilere kapak olmakta hatta sokaklarda
erkekler tarafından giyilmekte. Kadın giyiminde
aksesuarlar, kuplar, formlar, materyaller ve stiller
ile ortaya çıkan ve caddelere inen erkeksi stil de
işin diğer tarafı.
Burada sorulması gereken iki soru olduğu
düşüncesindeyim. Bunlardan ilki; “Moda dünyası
hapsolduğu bedenin içinden çıkmak için can atan
rengarenk ruhlara özgürlüğün kapısını mı açmaya
çalışıyor? Yoksa “ Satış pazarının en büyük
kitlelerinden birisi olan eşcinsellerin gönüllerine
girerek ceplerini mi boşaltmak istiyor?
Ay boyunca bu soruların size göre cevaplarını ya
da sizin konu hakkındaki düşüncelerinizi benimle
paylaşırsanız önümüzdeki ay konuya tekrar kısaca
değinebilirim. Sevgiler…

HAZIRLAYAN:
Serdar EGEMEN

serdar.egemen@gzone.com.tr
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Düşünebileceğimiz en olumlumsu yönü de
Eylül Cansın’ın bizleri uykudan uyandırması.
Trans bireylerin hayatını sadece dış çevre
değil, kendilerinin de mahvettiği... Dayanışma
çatlayıp içeriye su sızarsa daha beter
hallere düşebileceğimizi, aslında biraz da
dayanışabilmemizin gerçekten elzem olduğunu…
Eğer aktivist olacaksak ezbere hareket etmeyip
gözlem yapmamız gerektiğini… Ve yazamadığım,
an itibariyle aklıma gelmeyen birkaç şeyi daha
bizlere fark ettirdi.
Gözünüzden kaçan bir detay var, hatırlatmak
isterim. Eylül Cansın annesi tarafından
kabullenilmiş, bağrına basılmış bir kızdı.
Etrafındaki diğer trans arkadaşları bu yüzden
bile o kızcağızı çok yadırgamışlar mesela(annesi
Nurcan Zengin’in açıklamalarına istinaden…).
Mezarında ağlamış, onu kimsesizliğe terk
etmemiş. Fakat Eylül yaşarken annenin koruması
bile yetmemiş(yine açıklamaya istinaden, bu sefer
kendi fikrim). O kadar kirli insanlarla yolu kesişmiş
ki…

SAHİ, NASIL BAŞLADI
BU YIL BÖYLE?

A

y ne biçim bir Ocak geçti böyle?
2015 dedik hızlı girdi. Bir o kadar
da soğuk.

Kar tatilleriyle başlandı güne.
Tabi, bir türlü tatil olmayan
iller, daha kar yağmadan tatil edip kar şiddetini
artırmasıyla tatil olup olmayacağı muallakta olan
iller… Konumuz bu değil.
Ocak 2015 trans bireyler için oldukça hızlı
geldi iyisiyle kötüsüyle(Cümleten). Manşetlere
göz atacak olursak Leelah Alcorn’un intiharı,
Eylül Cansın’ın İNTİHARI! Sonracığıma Bülent
ERSOY’un bir uçak krizi yaşaması, bir de moda(!)
programlarından birine jüri üyesi olması. Ünlü bir
oyuncumuzun 52 yaşındaki öğretmeninin “cinsiyet
değiştirecek” olması. Amerika’da 8 yaşında bir
trans çocuk ailesine şarkı yazarak/söyleyerek
açılması. Sonracığıma, Hindistan’ın ilk trans
valisini seçmesi. E İsrail’in de tıpkı Arjantin Taiwan
ve birkaç ülke gibi trans hakları için “Cinsiyette
Beyan Esastır” demesi, gösterge olarak da kimlik
üzerindeki cinsiyetin değiştirilmesi için ameliyat
vb. süreçlerin zorunluluğunu kaldırması. Ha, bir de
bence en üzücüsü Ankara’da kurulan T-Der(Trans
Danışma Merkezi Derneği)’den Doğa Asi Çevik’in
hakkın rahmetine kavuşması…(Yetişebildiğim
kadarıyla Ocak 2015 trans gündemi)
Trans bireyler için oldukça yoğun bir Ocak’ı geride
bıraktık. 2014’ün görünürlük açısından bizlere
katettirdiği mesafenin itici gücü bu ay içinde
de devam etti diyebilirim. İntiharlar hariç. Hariç
derken hariçliği tartışılır. Evet kapana sıkışmış
gibi hissetmişler, maalesef çok doğal. Biyolojik
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bedenimiz ve cinsiyet kimliğimizin çatışma içinde
olmasından ötürü hapsolmuşluğa alışkın gibiyiz.
Tabi bunun yükü oldukça ağır. Çevre etkenler
de sağolsun(!) “vurun abalıya” der gibi baskı
artırımı yapma konusunda elinden geleni ardına
koymuyor. Gel zaman git zaman, e bir taşma
noktası var değil mi bunun? Sabır taşı olsa çatlar,
ki intihar eden kızlarımız da çatlamak ne kelime
UNUFAK olmuşlar artık. Ama buna rağmen “neyse
ben ölüyorum bıkkınlığı ve boşvermişliği” yerine
“bari diğer bacılarım ve kardeşlerim kurtulsun,
ölümümüzün bir anlamı olsun” minvalinde
toplumlara mesajlarını haykırdılar. Oldukça da
sesleri duyuldu. Bunun ardından vicdanlara da
dokunmuştur diye ümit ediyorum(ama gördüm ki
dokunan var dokunmayan var, herkes insanlıktan
nasibini almıyor).
Eylül Cansın bizlere buzlu camlar arkasında kaçmış
birçok gerçeği de aydınlattı canı pahasına. Mesela
trans çeteler, iddialar oldukça vahim. Ardından
yaşanan tartışmalar da öyle. İç savaş bile çıkmış
olabilir, ki konunun uzanmadığı hiçbirşey kalmadı.
Dernekler, trans aktivistler, ünlü trans kadın(lar),
o bu… Trans çeteler dediğimiz de bildiğimiz
mafyavari oluşumlar. Seks işçiliğinde bile alanlar
daraltılmış, bir çok trans kadının hayatına bir
ket daha vuruldu. Hem de bu keti trans transa
vurdu. Olayların içinde değilim, açıkçası da
olmak istemem. Ama daha çok neyi istemezdim
biliyor musunuz? İnsanların birbirine düşmesini!
Düşmanlıkları! Çekememezlikleri ve rekabetleri!
Ay görmek istemeyeceğim birsürü şey var, uyku
bandıyla dışarı çıkacağım artık.

Bir de Leelah’dan bahsedip artık şu intihar faslını
kapatmak istiyorum. Ölen bir insanın arkasından
cinsiyet geçişi yapmadığı için cinsel kimliğini
eleştirip “bu nasıl trans” diyenleri mi ararsın,
yoksa nefret söylemi üreten Facebook grupları
mı? Diyorum ya, haykırışlarına rağmen anlayan
var anlamayan var. Anlamayanlar için içerleyecek
değilim, fakat trans bireylerin rahatı için böylesi
çatlak seslerin devletler BASKISIYLA bile olsa
susturulması gerekir. Çünkü nefret kimsenin işine
yaramıyor.
Efendime
söyleyeyim
diğer
gündem
maddelerimize bakacak olursak Bülent ERSOY
bayağı geniş bir yer kaplıyor. Sanat camiamızda
oldukça ünlü, bu yüzden de magazinel değeri
de oldukça fazla. İlk haberden başlayalım, bir
uçak seyahati sırasında ERSOY, kemer takmak
istemiyor. Gerekçesi bir ameliyat geçirmiş
olması. İşte insanların üzerine yürümüş diyorlar
vesaire… DİYORLAR. Sonrasında yaptığı bir basın
açıklamasıyla iddiaları yalanayıp yolculara karşı
kullandığı kibar üslubundan bahsetti. Ve ardından
da karşılaştığı nefret dolu anları(cinsiyet kimliğine
değil). Ameliyatlıysan binmeseydin uçağa
demişler diva’ya. Çok etkilenmiş özellikle de karşı
tarafın söyleyiş tarzından. Titreyerek anlatıyordu,
o anı tekrar yaşarcasına.
İkincisi de, bin beş yüz parçaya bölünmüş bu
tarz benim yarışması ile alakalı. Şu anda hem
TV8 hem de Show TV’de yayınlanıyor. Akıbetleri
ne olur bilemem. Tam transfer olamamış gibi,
mitoz bölünme yaşamış gibi ama o da tam değil.
Çekirdek kadro TV8’e taşındı, Show TV’de ise
sadece adı kaldı(sitoplazma). İşte Show TV o
sitoplazma öyle kalmasın diye yeni bir çekirdek
inşa etmiş. İşte bu çekirdeğin içinde jüri üyesi
olarak Bülent ERSOY da yer alacak denildi. Sadece
gala gecelerinde jüri olarak boy gösterecekmiş
kendileri. Uygundur, her gün gelip o tempoya
ayak uyduracak hali yoktu elbette.
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varacağımız, birlikte mücadele edeceğimiz o
günlere ulaşmak ve tadını çıkarmak dileğimle…
Bunu istediğini biliyorum prensim, yeter ki
zamanımız olsun birbirimizi duymaya ve
hissetmeye. Birlikte dayanışmaya ben hazırım
müstakbel sevgilim. Aramızdaki elektriklenmenin
ben de farkındayım, yeter ki sen de farkında
ol vahşi hayvanım, içinde masumiyet taşıyan
hırçınım, güzel gülüşlüm.
Sevdiğiniz kişiye “yalnızca arkadaş” gibi
davranmak çok acıtır içinizi, fakat bir ümit varsa ya
da yaratabilecekseniz kesinlikle yakınlaşabildiğiniz
kadar yakınlaşın derim. Size özellikle dertlerini
yanarken kendisini nasıl tavlayacağınızın yollarını
bile söyleyebilir, ki bu elde edilmesi çok güç bir
avantajdır. Araya birsürü tanıdık sokmak gerekir
“ay ne olsa acaba etkilenir ki benden” diyerekten.
Aşk dolu bir not, ya da bir(kaç) tüyo: Trans kadınlar
da kadın olduğu için sevildiklerini hissettiren
kişiye oldukça bağlanırlar(Eğer ki sevdikleri
adam ya da kadın tarafından bu yapılıyorsa). Bir
sevgililer günü jesti(öpücük ve sıkıca bir sarılma
da dahil) yaşadığımız bunca olumsuzlukların
içine bir güneş gibi doğacaktır. Ve ne kadar
mutlu olacağımızı tahmin bile edemezsiniz.
Tahmin edebilmek için yine önce onedio ve sonra
GZone internet sayfasına yazdığım “Transseksüel
Kadınlarla sevgili olacaklara 10 tavsiye”yi okumak
oldukça yardımcı olacaktır.

Bir de habercilik anlamında facia olarak
okuduğumuz şeyler vardı. Bir cinsiyet değişikliği
haberinin nasıl verildiğiyle alakalı. Bununla
ilgili yine G Zone internet sayfasında yazdığım
bir açıklama vardı, detaylı olarak oradan
okuyabilirsiniz. Fakat buradan çıkaracağımız ders
ise, LGBTİ ile ilgili habercilik yapacaklar başta
olmak üzere bir eğitim vermek gerekliliği… Oturup
ahkam kesiyormuş gibi durmayayım, yapılacak
bir proje olursa seve seve yardımlarımı sunarım.
Amerikada da trans çocuklar ve toplumsal cinsiyet
kimliğinden hazzetmeyenler için bir kamp varmış,
bu insanları güçlendiriyorlarmış. Oradaki bir
trans çocuk da ailesi için coming out dediğimiz
şeyi yapacak bir şarkı hazırlamış. Sahneye çıkıp
onu söyleyerek kendini açmış. 8 YAŞINDA! Ne
kadar tatlı öyle değil mi(ay çok tatlı tebessümü
eşliğinde…)?
Bir de ortadoğuda bir müslüman ülkesi olan
Hindistan’da
hijralara(trans
kadın)
kamu
personeli olma hakkı, kimlik hakkı vesaire insan
haklarının bir kısmı iade edildikten sonra bu yıl bir
ilk gerçekleşmiş ve trans bir vali seçilmiş. Yanlış
hatırlamıyorsam hava durumu ya da televizyon
programı sunucusu trans bireyden sonraki en
güzel haber. Etnik ve dini kimliklerini önplana
çıkarttım çünkü muadili diğer ülkelere kıyasla
biraz daha insanvari kararlar alabilmişler(Aslında
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hindistan trans topluluğu baya mücadele ediyor
ve hijralık geleneğinden gelen avantajları da
kullanıyorlar bence). GOA eyaleti/bölgesini tenzih
ediyorum. Çünkü orada LGBTİ bireylerin cinsel
kimliklerini “değiştirecek” klinikler kurulması
kararlaştırılmış. Alkolizm muamelesi yapılacakmış
hatta(acı acı güldüm).
İsrail her ne kadar coğrafya olarak ortadoğu’da
olsa da nedenini bilmediğim şekilde oraya çok
eğreti duruyor. İnsanları, şehirleri ve tabi ki
yaşamları… LGBTİ haklarında da pozitif bir ülke
olarak hatrımda kalmış ve bunun da hakkını
gerçekten vermişe benziyorlar. Artık Arjantin’de
olduğu gibi ameliyat vesaire şart şurt koşmadan
yasal cinsiyetin değiştirilebilmesine izin veriyorlar.
Bana kalırsa LGBTİ hakları içinde ve genel olarak
da insan hakları olarak “yasal cinsiyet tanınması”
günümüzün medeniyet turnusolüdür.
Ay bir de 14 Şubat var değil mi mıç mıç sevgililer
günü? Kapitalizmin oyunu diye haykırmayı yersiz
buluyorum, çünkü para ile hediye almak sizin
seçiminiz artı sevgilinizin baskısıdır. Bunları aşarak
da sevgililer gününüzü kutlayabilirsiniz. Sevgililer
günü demişken aşklı meşkli şeyler kusamadım
gördüğünüz gibi. Madem 14 Şubat’ın içine
gireceğiz, o zaman bu yazımı(alakasız da olsa)
kalbimin prensine adıyorum. Birbirimizin farkına

Aşk bu, cinsel kimlik farketmeksizin içinzdeki
endorfinin ta kendisidir. Arabesk yapıp aşk acıdır,
aptallıktır demeye hiç gerek yok. Aptallık insanlığa
mahsustur, aynı zenginleşen bir insanın parayı
görüp de bozulması değil de aslında bozulmaya
yüz tutmuş bir insanın zenginleşmesi olduğu gibi.
Emin olun aşk da irade ile kontrol altına alınabilir.
İşte bu da aşkın acı hali, yine insanlara mahsus.
Aynı paranın hayatınıza getirdiği değişimleri
kontrol edebileceğimiz gibi.
Aşk dolu, para dolu, hayat dolu ve bu yazımda
hiç bahsetmediğim cinsellik dolu bir ay diliyorum
sizler için. Bir sonraki ay yine görüşmek üzere,
öpüyorum.
(NOT)Ve en son şunu da söylüyorum, Doğa Asi
Çevik daha neler başaracaktı! Ne kadar hayat dolu
bir kadındı o! Ameliyat masasında, cinsiyet geçiş
ameliyatından sonra kaptığı “bir çeşit hastane
mikrobu” sonucu hayata gözlerini yumdu. Sürecini
tamamlamak üzereydi, fakat zaman ona izin
vermedi tekrar doğması için... Hayat amaçlarıyla,
kendine yüklediği sorumluluklarıyla ve belki de
kalbindeki aşklarla beraber gitti. Umuyorum ki, bu
ölümde payı olan herkes karşılığını er ya da geç
bulacaktır.
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ALATURKA MÜZİĞE ‘ŞUH’ BİR HAVA GETİREN
GÖNÜL YAZAR’IN BAŞINA GELENLER...

HALİME’Yİ SAMANLIKTA
BASTILAR
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ürkülerimizin sözlerine baktığımız
zaman milletçe eskiden beri
sevişmeye
ne
kadar
düşkün
olduğumuzu
görebiliyoruz.
Müstechen kelimeler türkülerimize
rahatlıkla girmiş ve bu türküler yüz
yıllardır rahatlıkla söyleniyor halk arasında. Bazı
türküler sanatçılarımızın başına işler açsa bile
yine söylenmiş ve söylenmeye devam ediyor.
Bu türküleri çok önemli isimlerimiz seslendirmiş
plaklarında. İbrahim Tatlıses’inden Muzaffer
Akgün’e kadar en büyük türkücülerimiz böyle
müstechen içerikli türküleri seslendirmişler
ama hiç biri Gönül Yazar’ın söylediği ‘Halime’yi
Samanlıkta Bastılar’ türküsü kadar çok büyük
olay olmamış.
60’ların hemen başında Gönül Yazar ‘Taş Bebek’
olarak tüm Türk erkeklerinin hayallerini süslerken,
tüm Türk kadınlarının da kıskançlıkla izlediği
güzeller güzeli bir şarkıcı. Sahnelerde fırtına
gibi estiği bu yıllarda bir plak yapar. ‘Halime’yi
Samanlıkta Bastılar’. Yıl 1966 türkü kıyametleri
kopardı Gönül Yazar yorumu ile. Sahne aldığı
yerlerde Maksim Gazinosu da dahil olmak üzere
bir kaç kez seslendiriyor ve alkıştan yıkılıyor bu
türküyü söylediği zamanlar. Sonunda olan olur
ve türkü müstehcen bulunur ve Gönül Yazar
müstechen şarkı söylemekten mahkemeye düşer.
‘Halimem’ türküsü müstehcen miydi, değil miydi?
Türkünün sözlerine bakınca müstechenliği tartılışır
haliyle. Aslında müstechenliği yaratan Gönül
Yazar’ın sahnede türküyü icra ederken yaptığı
el kol hareketleri idi. Mahkeme radyoculardan,
müzikçilerden, profesörlerden kurulu bilirkişi
heyetini harekete geçirdi.
Hakim: ‘Gönül hanım, bu türküde müstechen
yerler varmış. Bunu nasıl okuyorsunuz?’
Gönül Yazar: ‘Hakim bey, güftesini ben yazmadım,
ben bestelemedim... Anneannemden kalma bir
türkü bu. O söyler ben dinlerdim. Bu bu türkülerle
büyüdüm.’
Hakim: ‘ Gönül Yazar bu türküyü bestelemediği,
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HALİME’Yİ SAMANLIKTA
BASTILAR
Halime’yi samanlıkta bastılar
Aman bastılar sipşak bastılar
Şalvarını gül dalına astılar
Aman aman aman, Gül pembe
Ne çok da cilveler var sende
Külhanbeyler gelsin girsin koynuma
Sarı lira taksın boynuna
Vallah billah kıyarım ben canıma

gelmez bunlar ve üstelik ‘Bastılar’ kelimesi film
adı için sakıncalı bulunur çünkü eşinin adı Halime
olan Edirne’li bir adam şikayette bulunur. Çözüm
bulunur ve ‘Halime’yi Samanlıkta Vurdular’ olarak
vizyona girer film nihayetinde.
Yüz yıldan fazla geçti basılmasından ama Halime
kızımızın çilesi bir türlü bitemedi çünkü türkümüz
hala söylenmeye devam ediyor. Ama kimse
Gönül Yazar gibi işveli cilveli ve türküyü anlatan
hareketleri ile söyleyemez, söyleyemeyecek.

Halime’nin güneşe karşı odası
Aaman odası, şipşak odası
Öpüşürken piyastos etti kocası
Aman aman aman, Gül pembe
Ne çok da cilveler var sende
Külhanbeyler gelsin girsin koynuma
Sarı lira taksın boynuna
Vallah billah kıyarım ben canıma
güftesini yazmadığı için beraat etmiştir.’
Gönül Yazar o tarihe kadar olmayan bir şeyi
yapmıştır. Türk mahkemelerinde hakime plak
dinletmiştir. Oynak türkü yüzünden mübaşirler
yerlerinde duramamış ve büyük gürültü koparmış
bu yargılanma işi.
100 yıldır söylenen türküsü beraat edince filmciler
hemen Gönül Yazar’ın peşine düşerler. Halimem
bu sefer Yeşilçam’da basılacaktı ve Halimem
rolünü tabii Gönül Yazar canlandıracak.
Sadık Şendil senaryoyu yazar ve Sırrı Gültekin
filmi çeker. Gönül Yazar geçtiğimiz yıllarda
kaybettiğimiz Beklan Algan ile başrolü paylaşır.
Film sansüre takılır çünkü filmdeki samanlıkta
basılma sahneleri türkü gibi müstechen bulunur.
Görüntülerin bir çok yeri makaslanır ama yeterli
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BLOGGER KAAN ARER, AŞKIN SADECE HETEROSEKSÜELLERE MAL
EDİLDİĞİ MASALLARA İNAT, KENDİ MASALINI YAZDI. ORTAYA ROMEO VE
JULİET’İN ALTERNATİFİ BİR HİKAYE ÇIKTI
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zun yıllar önce İtalya’nın Verona
kentinde iki büyük soylu aile
yaşarmış. Montague ailesi ile
Capulet’ler arasında çözülemez
bir kan davası varmış. Birisinin
annesi birisinin köpeğini vurmuş,
sonra birisinin kedisi de diğerinin yengesini
derken kan davası bitmez bir duruma gelmiş.
Kan davası güden bu iki ailenin kavgaları kentin
prensinin başını ağrıtmış. Majezik haplarının bile
ağrısını dindiremediğini fark eden Prens bir kanun
koymuş: “Bu fermanımdan sonra hangi aileden
olursa olsun, kim ki kavgaya tutuşur, bu güzel
şehrimin huzurunu kaçırırsa tez elden kellesi
vurula!”
Bu sıralarda Romeo’nun başı bir kızla dertteymiş.
Romeo bildiğiniz o dönemin kazanovasıymış.
Yeri geldiğinde fırıncının oğluyla, punduna
getirirse bakkalın çırağıyla, teneffüslerde
okuldan arkadaşlarıyla mercimeği fırında seven
bir tipmiş. Bunca erkekten sonra dine dönmüş,
“süpaneke dinimiz amin” demiş ve şehrin en
güzel kızına hasta olmuş. Kız yüz vermeyince
de Romeo panter Emel kesilmiş, “kavuşamazsak
aşık oluruz” demiş, şimdiye kadar şehrin hetero
erkeklerini bile yatağa atmış Romeo “bu kızı mı
tavlayamayacağım” demiş, işi inada bindirmiş!
Tüm vaktini bu kızı ikna etmek için harcıyormuş.
Romeo o günlerde Bay Capulet’in oğlu ve
müstakbel gelini adına bir parti verdiğini duymuş.
Bu partiye giderek biraz eğlenmek, biraz da
maytap geçmek istemiş. Partiye gittiğinde kendi
yaşıtlarında kumral, gür saçlı, her bir saç teline
hayran kalacağı, oldukça yakışıklı, mavi gözlü
bir delikanlı görmüş Romeo. Yılların çapkın
Romeo’su bu adamı gördüğü an süt dökmüş
kediye dönmüş. Adının Julio olduğunu öğrendiği
adamın bazı feminen davranışlarını yakalamış.
Ve hemen gaydarını çalıştırıp onun da %80
eşcinsel olduğunu düşünmeye başlamış. Ama bu
parti Julio’nun Bayan Parise adlı soylu bir kızla
sözlenme partisiymiş. Yani babaları bu gençlerin
evlenmelerine karar vermişler. Romeo hemen
düşünmeye başlamış acaba bu Julio hala kendini
kabul edemedi mi yoksa evlenip gizli gizli eşcinsel
hayatına devam mı etmeyi düşünüyor?
Julio’yu daha iyi tanımak ve eşcinsel olduğundan
emin olmak için yanına gitmiş. Sohbetleri kısa
sürmüş; ama bu kısa sürede bile elinden bir sürü
erkek geçtiği için deneyimli bir gey olan Romeo
artık her şeyden emin olmuş. Hatta Julio’nun da
kendisinden hoşlandığını bile anlamış.
Julio bir gece odasının balkonuna çıkıp, o
partiden beri beynini kemiren düşüncelerini,
içinde büyüyen aşkını monolog olarak
konuşmaya başlamış. Romeo’ya olan aşkını artık
içinde tutamayacağını, onsuz yaşayamayacağını
anlatmış. Masal bu ya tam da bunları söylediği
dakikalarda Romeo onların meyve bahçesinin
duvarının üstüne oturmuş onu izlemekteymiş.
Romeo günlerdir sabırla bu anı beklediği için bir
an bile sabredememiş ve ortaya çıkıp aşkını ilan
etmiş

#yaşasıneşcinselaşk

Aradan birkaç gün geçmeden hemen buluşmuşlar
ve papaz Lawrence’ın yanına gitmişler. Papazı tek
başına yakaladıkları an Romeo hemen durumu
izah etmiş. “Papaz biz evlenmek istiyoruz. Bu
dünyanın ilk evlenmiş eşcinsel çifti olarak tarihe
geçmek istiyoruz.” demiş. Papaz karşı çıkmış:
“Çocuklar siz aklınızı mı kaçırdınız, ne istediğinizin
farkında mısınız!” filan demiş ama Romeo’nun
elinde büyük bir koz varmış. Çocukken bu papazın
okulunda öğrenci olan Romeo geceleri papazın
yatağını şereflendirdiği günleri unutmamış.
Papaz Lawrence “Beni ibadettir diye becerdiğiniz
zamanları ben hala hatırlıyorum, o gecelerde biz
eşcinsel oluyorduk da şimdi mi olamıyoruz!” diye
sormuş!
Bu tehdit üzerine elleri bağlanan Papaz Lawrence
etekleri zil çala çala bu iki gencin nikâhını kimseye
duyurmadan kıymak zorunda kalmış. Papaz
da eşcinsel olduğu için aslında bu iki genci
gönülden desteklemeye karar vermiş. “Şimdi size
söyleyeceklerimi iyi dinleyin” demiş ve başlamış
hain planını anlatmaya: “Siz evlendiniz, cesaret
gösterdiniz, el ele tutuştunuz benim karşıma
dikildiniz, benim yıllardır hasret kaldığım, bir türlü
yaşayamadığım yaşamı bari siz yaşayın, ama
bu şehirde yaşayamazsınız. Sizi yaşatmazlar. Bu
yüzden Romeo sen bir sebep bul ve şehri terk
et, git Mantua’da yaşa. Sen Julio Bayan Parise ile
evlenmeyi kabul et. Düğün hazırlıkları başlasın.
Daha sonrası için ben bir şeyler düşüneceğim.
Julio bir hafta sonra buraya gel. Romeo ben sana
yardımcım John ile haber göndereceğim. Sen
orada ikinizin yaşaması için bir ortam kur, evinizi
hazırla.” demiş. Bunun üzerine bu iki çaresiz genç
papazın yanından evli olarak ayrılmışlar.
Romeo Papazın dediği gibi Mantua’ya gitmiş.
Bu arada Papaz Julio için bir iksir hazırlamış. Bu
iksir öyle kuvvetliymiş ki içtiğinde tam 24 saat
boyunca insanı ölü gibi yatırıyormuş. Julio bu
iksiri içerse herkes onun öldüğünü düşünerek
onu öğle namazına müteakip defenedeceklermiş.
Julio Papaza gittiğinde “Bu ikisi bu akşam iç ve
yatağına yat. Ben bu arada Romeo ya haber
göndereceğim, gelip seni konduğun mezardan
çıkarıp yaşadığı şehre götürecek. Böylece ikiniz

orada gözlerden ırak yaşayacaksınız.” demiş.
Julio evine gittiğinde iksiri içmeden önce emin
olamamış. Acaba bu bir zehir olabilir midiye
düşünmüş! Ama aşkına kavuşabilmesinin tek
yolu bu iksirden geçiyorsa, ölmeyi göze alıp
içmeye karar vermiş. Sabah hizmetkarları Julio’yu
yatağında ölü bulmuşlar. Bu haber hemen tüm
şehre yayılmış. Papaz da Julio’nun iksiri içtiğinden
emin olunca hemen yardımcısını Romeo’ya
göndermiş. Ama Romeo bu haberi herkesten
önce duymuş. Hemen yanına bir şişe zehir almış
ve bu sabahların bir anlamı olmalı deyip, yola
koyulmuş.
Haliyle Papazın yardımcısı Romeo’yu bulamamış
ve haberi vermek için Papazın yanına dönmüş.
Bu haber üzerine olacakları tahmin eden Papaz
dönülmez akşamın ufkundayız diyerek yola
koyulmuş. Romeo defin işlemlerinden sonra
herkes dağılınca mezarın başına gelmiş ve lahidi
kaldırıp içine bakmış. Bir de ne görsün gerçekten
onun yakışıklı kocası, biricik aşkı, Juliosu ölü bir
şekilde yatmakta. Bir dakika bile düşünmeden
zehrin yarısını içmiş. Sonra lahidin içine girip
ve Julio’nun yanına yatmış. Bir süre sonra Julio
uyanmış ve dünyadaki tek sevgilisi, biricik aşkı,
tazecik kocası Romeo yanında ölü bir şekilde
yatıyor. Elinde bir şişe, zehir olduğu belli, yarısı
duruyor. İşte o an Papaz yetişmiş ve Romeo’nun
öldüğünü anlamış. Julio’yu yanına çağırmış, yeni
bir çözüm bulacağını filan söylemiş. Ama Julio
çok kararlıymış: “Eğer Romeo olmayacaksa,
onun güçlü kolları sarmayacaksa beni, kendimi
onun yanında güvende hissedemeyeceksem,
bu dünyada yaşamak neye yarar!” demiş ve
Romeo’nun yarım bıraktığı zehrin geri kalanını
içerek intihar etmiş. İşte tüm bu olanlara şahit olan
Papaz hiçbir şeye engel olamamış. Bu umutsuz
aşkın tek şahidi olarak lahitin kapağını kapatıp ve
klişeye geri dönmüş.
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ve amaçta olacağı için bu konu çok detaylıdır.
Vücut için en önemli ve ihtiyacı çok ince
detaylarla belirlenen bir konudur. Vücudumuzun
ihtiyacı olduğu yağ miktarı günlük ortalama 1520 gr arasındadır. Bu yağı da mutlaka doymamış
yağlardan sağlamamız gerekmektedir. Işıl işlem
görmemiş olması ve doğal yağlar, doymamış yağ
kategorisine girmektedir. Zeytinyağları ve omega
3-6 bu konuda en güvenilir yağ kaynaklarıdır.
Keten tohumu ve balık omega 3 kaynağı açısından
en iyi kaynaklardır. Unutmayın bol lifli gıdalar,
sağlıklı protein kaynakları ve doğru oranda
yağ tüketimi vücudunuzda önemli değişiklikler
gösterecektir. Bu konuda kafanız karışırsa mutlaka
güveneceğiniz bir diyetisyenden yardım almak en
doğru adım olacaktır.

1

EN ÖZEL GÜNÜNÜZÜ FIT
GEÇİRMEYE NE DERSİNİZ?

4 şubat Sevgililer günü, bir çok kişinin
sevdiği kişiye aşkını, sevgisini ve bağlılığını
bir kez daha göstermesi için en özel
günlerden biridir. Herkes bu günde birlikte
olduğu kişiyi mutlu etmek için hediye alır,
yemeğe çıkarır ya da çok özel bir tatil
planı yapar. Bu ayki yazımda sizler için sevgiliniz
için daha fit gözükmenin ve onun için biraz daha
özel gözükmenizin sırlarını ve püf noktalarından
bahsedeceğim.
Öncelikle şunu söylemeliyim ki, elimizde
sihirli bir değnek yok. Bu yüzden bu kadar
kısa sürede nasıl forma gireceğinizi ciddi bir
oranda düşünmekle beraber en azından bu
kısa sürede dikkat edebildiğiniz kadar özeni
ve gayretinizi göstermeniz için sizlere yol
göstereceğim. Vücudumuz canlı bir organizma
olduğu için yapacağımız her şeyin sonucunu
bir anda göremeyeceğimiz için zamana yayarak
sabretmeyi mutlaka öğrenmemiz gerek. Kısa bir
sürede forma girmek için mucize diyetler, şok
programlar ya da efsanevi antrenman sistemlerini
denemenizin çok bir yararı olmayacaktır. Çünkü
vücudumuz bu kadar kısa sürede forma girmek
için adapte olmamıştır. Fakat uygulayacağımız
birkaç püf noktası ile bazı noktaları kapatabilir
ve kendimizi daha iyi hissederek karşımızdaki
partnerimize daha çekici gözükebiliriz. Nasıl mı?
İşin en önemli kısmının beslenmenizi radikal
anlamda özen göstermeniz vücudunuzda bazı
değişikleri görebilmenize olanak sağlayabilir.
Beslenme ve sporun ilişkisindeki öneminden
bahsetmeme gerek bile yoktur. “Vücut geliştirme
mutfakta yapılır” diye boşuna dememişlerdir. Artık
beslenmenizdeki kötü alışkanlıklarınızı bir kenara
bırakmanın vakti geldi. Öncelikle karbonhidrat
tüketimini birden bire kesmenizin çok fazla
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faydası olmayacaktır. Bu aksine sizin enerji
metabolizmanızda bazı kötü etkiler yaratarak
halsiz kalmanıza ve psikolojik olarak kendinizi
kötü hissetmenize sebep olabilir. Karbonhidrat
tüketiminizi kompleks karbonhidratlardan ve
özellikle glisemik yükü fazla olan besinlerden
tüketmenizde ve bunu da kilonuz ile orantılı bir
şekilde dengeleyerek sürdürmeniz çok önemlidir.
Glisemik yük, glisemik indeksten çok daha farklı
bir konudur. Bu bir besinin şekere dönüşme süresi
ile ilgilidir. Örneğin bir besin ne kadar lif oranına
sahipse glisemik yükü de bir o kadar yüksek
olacaktır. Doğal olarak kanda daha yavaş salınan
şeker insülin dengenizi bozmayacak ve gereksiz
yağ depolama sürecine dönüşmeyecektir. Ayrıca
lif tüketimi ile bağırsak fonksiyonlarınız çok daha
hızlı çalışarak bağırsaklarınızda besin birikmesini
önleyerek daha düz bir karın görüntüsü verecektir.
Bu yüzden karbonhidrat tüketiminiz bu dönemde
mutlaka yüksek lif oranlı gıdalardan yana olmalıdır.
Şeker tüketimi hem aşırı derece kalori alımınıza
sebep olacağı gibi, yüksek glisemik indeksine
sahip olacağı için vücudunuzda daha çabuk
yağlanmanıza sebep olacaktır. Bu yüzden bu
zamanlarda şeker tüketimini tamamen kesmeniz
sizin için çok yararlı olacaktır. Protein tüketimi çok
önemli bir süreçtedir. Özellikle kaslarınızın daha
gergin ve de sönük gözükmemesi için protein
oranınızda bir düşüş kesinlikle olmamalı ve
kilonuz ile doğru orantıda günlük almanız gereken
değerlere özen göstermeniz gerekmektedir.
Dünya sağlık örgütünün sıradan bir bireyin
günlük kilosu başına 0.8/1gr kadar protein alması
gerektiğini söylemektedir. Bu tabi ki spor yapan
bireyler için daha fazla protein olması gerektiği
anlamına gelir. Bu da sizin yaptığınız spora ve
genetik faktörlerinize göre değişiklik gösterebilir.
Karbonhidrat ve protein konusunun dışında en
önemli nokta yağ tüketimidir. Yağlar çok çeşitte

Beslenme konusunda bir takım konuların
üzerinden geçtiğimize göre sıra geldi spor
ve antrenman konusuna. Bu zamanda fazla
kilolardan ve yağlardan kurtulmak için
kardio egzersizlerinize sizi daha çok motive
edeceğinden eminim, haksızda sayılmazsınız.
Bu zamanda antrenmanlarınızın büyük oranının
kardio egzersizlerinden oluşması ciddi bir oranda
kalori yakımına neden olacağı apaçık. Fakat bunu
uygularken çok daha önemli olan bir konuyu
atlamamanız gerekiyor! O da ağırlık ve direnç
antrenmanları… Ağırlık antrenmanlarını bu kadar
önemli yapan şey kas kütlenizin artarak daha
fit bir görünüme sahip olmanızı sağlamasıdır.
Ayrıca vücutta ne kadar çok kas varsa o kadar
az yağ olur mantığı da çok saçma değildir. Çünkü
vücudumuzdaki yağlar kaslarımız tarafından
enerjiye dönüştürülür ve ne kadar çok kas olursa
o kadar çok yağ daha hızlı bir şekilde enerjiye
dönüşerek vücudumuzdan yok olur. Bu yüzden
antrenmanlarınızda ağırlık kısmına da aynı özeni
göstermeniz gerekiyor. Bu konuda sıralamayı
şaşırıyor olabilir ya da kararsız kalabilirsiniz.
Bunun çok bir önemi olmamakla beraber
hangisinde kendinizi daha efektif bir antrenman
çıkardığınızı keşfetmeniz gerekmektedir. Çünkü
iki ayrı antrenmanda iki ayrı enerji metabolizması
devreye girmektedir. Kardiyo ve kuvvet
antrenmanlarınızı ayrı günlerde yapabileceğiniz
gibi bir biri ardına da yapabilirsiniz. Bu tamamen
sizin seçiminiz ve motivasyonunuzla alakalıdır.
Unutmayın, bu özel ay içerisinde kendinizi daha
sağlıklı ve fit göstermek ciddi bir süreç ve emekle
beraber elde edebileceğiniz bir durumdur. Bu
yüzden gerek beslenme gerekse antrenman
konusunda birer profesyonellerle çalışmak sizi
daha doğru ve hızlı sonuca ulaştıracaktır. Kim
güzel bir 14 Şubat gecesi yemeğinden sonra
gecenin ilerleyen saatlerinde sevgilisine daha
çekici görünmek istemez ki? Kim onu bir daha
elde etmenin vermiş olduğu haz duygusunu
doyasıya yaşamak için çaba sarf etmez? Bunun
için yapman gereken şey çok basit ama süreç
isteyen bir durumdur. Sabır bu konuda bizim
en büyük direnç noktamız olacaktır, bunu sakın
unutmayın.
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alum, bu ayın en önemli “olayı”
sevgililer gününün ayı olması.
Eh, böyle bir fırsat çıkmışken bu
fırsatı bir çok insanın hayatındaki
çelişki ve ikilemlere en büyük
katkılardan birini yapan ilişkisel
alandan bahsetmek için kullanmamak olmazdı.
Aslında sevgililer günü Hristiyan dünyasında bir
azizin (hikayeler farklılık göstermekle beraber),
St. Valentus’un hayatını ve ölümünü (daha
doğrusu kendini kurban edişini) kutlamak için
takvimlere işaretlenmiş bir gündür. Aslında
dönüp bu azizin hayatına bakarsanız bir tutku ve
inanç öyküsü görürsünüz. Sevenleri birleştiren
(Hristiyanlığın yasak olduğu dönemde aşık
olan Hristiyanları yasadışı olarak evlendirmiştir)
bu adam o dönemin baskıcı Roma yönetimi
tarafından tutuklanıp işkence dolu bir süreçle
öldürülmüştür. St. Valentus’un gününün tüm
sevgililerin sevgilerini ve aşklarını kutladıkları
hafif ticaret kokan bir olguya dönüşmesi son 150
yıl içinde gerçekleşmiştir. Ancak işin dini, politik
veya sosyolojik kısmına girmeden öyküden
çıkaracağımız en önemli mesajlardan biri hayata
tutkuyla bağlı olmak ve inandıklarımız uğruna
yaşamaktır.
Aslında ilişkiler de, gerçek ve doygun ilişkiler de,
bir tutku ve inanç meselesidir. Her şeye karşı başka
bir insana tutkuyla bağlanmaktır. Ona, aranızdaki
bağa ve ilişkiye inanmaktır. Ancak gerçekte işler
böyle mi gidiyor, aslında sorulması gereken güzel
bir soru.
Doygun, doyurucu ve bakım aldığımız bir ilişki,
ilişkiyi yaşamaya değer kılar aslında. Ancak iki
insanın böylesine yakınlaşması beraberinde bir
çok dinamiği ve yükü de getirir - en nihayetinde
mahremiyet en derin yerlerinde, kendimizi tüm
çıplaklığımızla bir diğer çıplak kalmış bireyle
karşılaşırken bulmak, ihtiyaçlarımızı görmek,
diğerinin ihtiyaçlarını duymak, belki de en
kırılgan hissettiğimiz yerlerden biri. Yakınlaşma
arttıkça, kırılma ihtimali yükselir, daha darbeye
açık hissederiz, belki dışarıya karşı daha korunaklı
ama o mahrem alanda biriyle böylesine güçlü
bir şekilde bağlanınca o kişiden gelebilecek
darbelerim varoluşsal yükünü, var olmanın
kırılganlığını deneyimleriz.
Ve bu denklem - bir yanında yakınlaşmak, bakım
almak ve hayat akışında bir yoldaşa dayanmak,
diğer yanda kırılganlığın artması, darbeye
açık kalmak ve kendimize yetebileceğimize
dair fantazilerimizin yükü - tüm ikilemleri ve
çelişkileriyle başımızda durur. Yakınlaştıkça
kırılganlaşmak. Yakınlaştıkça kendi geçmişten
getirdiklerimizle
yüzleşmek.
Yakınlaştıkça
diğerine bakım vermek, onun da hayattaki
yükünü, aynı kendi yükünüzü olduğu gibi,
beraberce yüklenmek. O en güvenli yerde her an
o alanı kaybetme kaygısı. Belki de bir çoğumuz
için ürkütücü bir yerdir burası.
Ve peki de burada kalmanın tek yolu, bu var olma
haline tutkuyla yaklaşmak ve inanmaktır. Tutkuyla
tutmak istemediğimiz bir ilişki, inanmadığımız
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İLİŞKİLER, İNANÇ VE TUTKU
bir birliktelik, kalmaya değer bir yer mi, bu hali
yaşayan herkesin kendisine sorması gereken
bir soru belki de. Anlam bulduğumuz bir yerde
kalmalı mıyız? Sormak lazım.
Öte yandan, tutku, yakınlık, inanç ve yükleri iyi
kötü beraber yüklenip yürümek varsa, o ilişki
sanki çok yaşamaya, içinde kalmaya değerdir.
Tabi, ilişki yaşamak bir mecburiyet mi? Herkesin
yaşaması gerekiyor mu? Herkesin her an sevgilisi
olması gerekiyor mu? Bence hayır. Ama ilişkisizlik
halindeki özlemlerimizi ve karşılanmamış yakınlık
ihityacını da yabana atmamak lazım. Aslında
gerçekten de, ne ilişkilerle oluyor, ne de ilişkisiz.
Hayatın bize cevabını vermediği bir başka ikilem
daha.
Eğer bir ilişkimiz varsa, arada bir kontrol edin
kendinizi, mutlu musunuz? İyi geliyor mu bu ilişki?
Bir adım dışarı çıkıp baktığınızda ilişkili hayatınız
dolu dolu yaşanmış geliyor mu?
İlişkide olmamak da hiç bir şekilde bir eksiklik
değil. Ama yine dönüp bir hayatınıza bakın, sizce

dolu dolu bir hayat mı böylesi? İyi geliyor mu?
Yakınlık ihtiyacınıza ne oluyor?
En
nihayetinde
yaşadığımız
ilişki
de,
yaşamadığımız ilişkiler de bize dair bir şey
anlatıyordur. Çok araştırmaya ve keşfetmeye
değer!
Herkesin St. Valentus gününü kutlarım, istediğiniz
bir şey veya şeylere bol inancınız ve tutkunuz
olsun!

HAZIRLAYAN:
Uzm. Klinik Psikolog
Ferhat Jak İÇÖZ

ferhatjakicoz@gmail.com

GZONE Türkiye’nin ilk eşcinsel yaşam dergisi - ŞUBAT 2015 - S.73

SAĞLIK

gzone.com.tr

CİNSEL İKTİDARSIZLIK

E

rkeklerin tam ereksiyon olamadıkları,
penisin
sertleşme
güçlüğü
durumunda gözlenen problemdir.
Sertleşme güçlüğünün altında yatan
en büyük sorun psikolojik nedenlerdir.
Psikolojik nedenlerden sonra vücut
organlarının ve hormonlarının bozukluğu ve
ilerlemiş yaş sertleşme sorununu meydana getirir.
Türkiye’ de sertleşme sorunu ve kısırlık bir çok insan
tarafından karıştırılmakta ve bir tutulmaktadır. Her
sertleşme sorunu olan insan kısır değildir. Kısır
olan bir erkek tam ereksiyonu gerçekleştirebilir,
boşalma yaşayıp orgazma ulaşabilir, kendini ve
partnerini tam bir doyuma ulaştırabilir. Kısırlık, döl
içerisindeki sperm sayılarının az sayıda veya hiç
olmaması nedenlerine bağlıdır.
Cinsel iktidarsızlık kimi zaman bazı ilişkilerde
yaşanabilir. Partnerini memnun edememe
kuşkusu veya partnerinin ilişki sırasında isteksiz
pasif kalmasıyla olabilir. Bu gibi durumlarda
kişi kendinde iktidarsızlık problemi olduğunu
düşünmemeli. Son birkaç ay içerisinde cinsellik
arzulandığı halde ereksiyon gerçekleşmemesi
durumuna ancak iktidarsızlık diyebiliriz.
Korku, alkol, sigara, uyuşturucu gibi keyif verici
maddeler, şeker hastalığı, yorgunluk, stres, sinir
bozukluğu, kendine güvenememe gibi nedenler
iktidarsızlığa sebep olan diğer etkenlerdir.
Erken boşalma sorunsalı da ereksiyon halinin
kısa sürdüğü durumlardır. İlişki öncesi uzun ve
keyifli, heyecanın ve arzunun arttırılabileceği bir
ön sevişme erken boşalma durumunu kontrol
altına alabileceği gibi ereksiyonunda uzun
sürmesine yardımcı olur. Çünkü bu esnada penise
yeterince kan pompalanmış olacak ve salgılanan
adrenalin ve nabız artışıyla birlikte vücutta kan
akışı daha hızlanmış olacaktır. Erken boşalmanın
önüne geçebilmek için geciktirici kremler veya
geciktirici ve uzun süreli cinsel birliktelik sağlayan
prezervatifler kullanılabilir.
İktidarsızlık
tedavisinin
bir
çok
çeşidi
bulunmaktadır. Bunlar,ruh sağlığı hakkında altta
yatan bir neden varsa psikolojik tedavi, ilaç
kullanımı, mutluluk çubuğu veya penis yapısı
içerisinde kaynaklanan bir sorun nedeniyle
gerçekleşebilecek
cerrahi
operasyonlarla
hastanın ve doktorun bu tedavi yöntemlerinden
birine ortak karar vermesiyle gerçekleştirilmelidir.
Bazende ereksiyonun daha uzun sürmesinin
istendiği durumlarda penis köküne yüzük
takılarak penis içerisindeki kanın muhafaza edilip
dik kalması sağlanabilmektedir.
Cinsel iktidarsızlıkta sessiz kalınmamalı
mutlaka profesyonel bir destek alınmalıdır
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0. yüzyılın sonunda Çekoslovakya’dan
ayrılan Çek Cumhuriyeti’nin en büyük
şehri ve başkenti Prag, merkez
Avrupa’nın en büyük kentlerinden
biri. Vltava Nehri’nin ortasından
geçtiği bu şehir, köprüleri, kanalları,
mistik havası, mimari eserleri ve orta çağ esintileri
ile bilinir. Mimari, kültür, sanat, tarih gibi öğeleri
bünyesinde harmanlayan ve tarihi yapıları
sevenler için adeta bir masal şehri olan Prag, diğer
Avrupa ülkelerinden tren yoluyla ulaşılabildiği için
de tercih edilen bir kenttir.
Daha büyük Avrupa kentlerine göre fiyatların
uygun olması nedeniyle de ziyaretçi çekmektedir.
2004 yılında AB üyeliği ile gelişmeye devam
eden Çek Cumhuriyeti‘nin resmi para birimi Çek
Kronu’dur.Bazı yerlerde hem Euro hem de Çek
Kronu geçerli olsa Kron ile ödeme yapmanız
tavsiye edilir.
Farklı seçenekleriyle eşcinseller için de bir cazibe
merkezi olan Prag’ın gey mekanlarına göz atalım.

BARLAR
Cafe Flirt Bar
Martinská 419/5
Metro Narodni trida Tramwayla
9, 22, 18 hatları
TEL: 224 248 592
www.cafe-flirt.cz
Yeniden dekore edilen cafe bar.

ERKEK KLÜPLERİ
Escape
V Jáme 8 Metro Muzeum ve Mustek,
Wenceslas Meydanına yakın
TEL: 606 11 11 77
www.escapeclub.xxx
Prag’ın göbeğinde, go-go boyların saat
21.00 gibi sahne aldığı bir klüp.

Club Strelec
Anglicka 2
TEL: 606 947 613 (mobile)
clubstrelec.com
Yeni yerine taşındı.
Club Temple & Little Temple Bar
Seifertova 32/3
Trawayla 5/9/26 Husinecka durağı.
TEL: 222 710 773
www.clubtemple.net
Eskortların yoğun olduğu barda club üst
katta yer alıyor.

Factory Club
Vinohradska 63
TEL: 725 234 539
factoryclub.cz
Şehrin merkezinde
400 metrekarelik büyük bir klüp.

Fan Fan Club
Dittrichova 5 Tramway
3/4/10/14/16 Hatları
TEL: 776 360 698
www.fan-club.cz
Trendy bir bar. Yeni
insanlarla tanışmak için ideal.

Alcatraz
Borivojova 58 Tramwayla
5, 9, 26, 55, 58 hattı Lipanska
TEL: 222 711 458
www.alcatraz.cz
Çeşitli fetişlere özel geceler düzenlenen
özel bir klüp.

Friends Prague
Bartolomejska 11
TEL: 226 211 920
www.friendsprague.cz
Prag’ın göbeğinde 200 metrekarelik
bir bar. Çarşamba ve Cumartesi
Dj partileri var.

#yaşasıneşcinselaşk

Klub 21
Rímská 21
TEL: 603 539 475
www.klub21.cz
Rahat, güzel dekore edilmiş bir bar.
Genelde genç Çek müşterileri var.
Personelin İngilizcesi sınırlı.
Piano Bar
Milesovská 10 Tramway 11. Hat
TEL: 222 969 88
En eski gay barlardan. Genç ve orta yaş
karışık bir müşteri kitlesi var

Drake’s
Zborovská 50 Metro Andel,
Tram 6/22/23’ün Ujezd durağı
TEL: 257 326 828
www.drakes.cz
750 metrekarelik 2 katlı, büyük bir
labirente sahip klüp. Gay sinema, bar, sex
shop, salıncak gibi bölümleri de var.
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EŞCİNSEL DOSTU HOTELLER
Andel’s Hotel Prague
Stroupeznickeho 21
TEL: 296 889 688
www.vi-hotels.com/en/andels-prague
Angelo Hotel Prague
Radlicka 1g
TEL: 234 801 111
www.vi-hotels.com/angelo-prague
Barceló Praha
Na Strži 32/1660
TEL: 296 772 111
www.barcelo.com
Fusion Hotel
Panská 9
TEL: 226 222 800
www.fusionhotels.com

Mr Czech Republic Finalistleri

DANS KLÜPLERİ
Feno Man Club
Blanicka 28 Namesti Miru
TEL: 603 740 263 (mobil)
www.fenomanclub.cz
Genç Çek’lerin sıkça uğradığı gece
klüplerinden.
Lollypop @ Radost FX
Belehradska 120
TEL: 603 181 500 (mobil)
www.radostfx.cz
Lollypop isimli gay parti serileri bu klüpte
bir hayli ilgi görmekte. Drag ve striptiz
şovları da var.
OMG Party Mecca klub
U Pruhonu 3 Traway 5, 12, 25 hattı
www.omgparty.cz
Her ay yapılan en popüler parti serisi.
TERmix
Trebízského 4a, Vinohrady Tramway 11
Vinohradska Trznice durağı;
TEL: 222 710 462
www.club-termix.cz
Şehrin en popüler kulübü.
Hafta sonları hayli kalabalık.

Hotel Rainbow-Inn Prague
Zernovska 2/1195
TEL: 776 496 877
rainbow-inn.eu

SAUNALAR
Labyrint
Pernerova 4
TEL: 777 622 048
www.saunalabyrint.cz
3 katlı, Prag’ın en büyük ve
popüler gey saunası.

Villa Mansland
Stepnicná 9-11
TEL: 286 884 405
www.gay-hotel-prague.eu
Prague Center Guest Residences
Şehrin çeşitli yerlerinde
TEL: 728 428 050
gaystay.net/PragueCenter

Marco
Lublanská 1917
TEL: 224 262 833
www.saunamarco.cz
Küçük ama popüler.
Sauna BonBon
Cernomorska 6 Námestí Míru, tramway
4/22 Ruská
TEL: 777 146 068
www.saunabonbon.cz

Ron’s Rainbow Guest House
Bulharská 4
TEL: 271 725 664 / 731 165 022
www.gay-prague.com

Babylonia
Martinská 6 Narodni trida veya Mustek
istasyonunun karşısında
TEL: 224 232 304
www.saunababylonia.cz
500 metrekarelik sauna Prag’ın en
popüler saunası. Genelde turistler ve genç
eşcinseller var. Saat 16.00’dan sonra bir
hayli kalabalık. Cumaları köpük partisi var.
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