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en bu satırları yazarken herkes,
artezyen kuyusunun dibinde 12
gün bekledikten sonra sosyal
medyadaki insanların gönderdiği
iyi enerji ve onlarca insanın
insanüstü çabalarıyla kurtarılan
yavru köpeğin mutluluğuna seviniyordu.
İşte bu kadar mutluluğa, bir avuçiçine sığacak
umuda muhtacız bu günlerde. İyi kalpli insanlar
bu topraklarda yaşıyor hala. Mücadelenin
gücüne, yaşama tutunmaya ve yardımseverliğe
önem veren koca yürekliler dünyayı kurtaracak
biliyoruz, aynen o yavru köpeğin başında
günlerce nöbet tutup ona el uzatan güzel
insanlar gibi.
Bunca olumsuzluğa, sert siyasi iklime, zalim
insanların üzerimizde yarattığı ve içimizde

yaşam, kültür ve sosyal
hayat trendlerini takip eden
isimlerden biriydi. Onunlar
müzik albümü bahanesiyle
Pera Palace Jumeriah’da
buluştuk ve aklımızdaki
soruları ona sorduk.

İktidarlar, hükümetler, rejimler
geçici ama bu toprağın
insanları hep kalıcıdır ve
son sözü onlar söylemiştir
unutmayın.

Sosyal medyanın kahkahalara
boğan fenomeni Danla Bilic, bu
ayın en ilgi çekecek konukları
arasında. Danla Bilic, “trans”
zannedilmesinden sosyal
medyadaki başarısına kadar
merak ettiğimiz soruları
cevapladı.

Peki ya bu ay GZone Dergi’de
neler var derseniz;

Bu sayıda ayrıca Leonardo
Da Vinci’nin detaylı bir
biyografisini, Zian Ziangil’in
uzmanlık alanı olan
“Magazin gündemindeki
Top 10 Polemikler” yazısını,
2017’de bizleri bekleyen
gey festivallerini, Türk
Edebiyatı’ndaki eşcinsel temalı
kitapları, sosyal medyada
nasıl fenomen olunacağını
ve yaz yaklaşırken spor
salonlarına koşanları memnun
edecek “Spor Salonu Modası”
dosyalarını bulacaksınız.
İyi okumalar :)

Yine sizlere birbirinden
özel konukları sunmaktan
mutluluk duyuyoruz. Bu ayki
kapağımızda yer alan Onur
Baştürk, daha “infulencer” diye
bir kavram yokken, medyada

!f İstanbul’da izleyeceğiniz
LGBTİ içerikli belgesel film
“Gacı Gibi”nin yetenekli
yönetmeni Serkan Çiftçi ile
hem filmini hem de LGBTİ
mücadelesini konuştuk.

Gelecek ay görüşmek üzere
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kanser gibi yayılan o kötü
düşüncelere teslim olmayın,
fikirlerinizi savunmaktan
vazgeçmeyin. Bunu yaparken
de hakkınızı aramayı
cephelere ayrılmış bir savaşa
dönüştürmeyin.
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2017’nin en heyecan verici müzik olayı hemen ilk
ayında gerçekleşiverdi. Biz çıkıyor mu çıkacak mı
acaba falan derken, Sezen Aksu bir süredir üstüne
çalıştığı yeni albümünü piyasaya sürüverdi. Herkes bu
kadar sağlam bir albüm bekliyor muydu bilmiyorum
ama Aksu yılın devamında gelecek albümler için
çıtayı öyle böyle yükseltmedi. Albüm hakkındaki
çok detaylı bir yazıyı geçtiğimiz ay GZone site için
yazmıştım, o nedenle burada o yazıdan alıntılarla
olabildiğince kısa kesmeye çalışacağım. Bu albümde
emeği geçen tüm şarkı yazarları ve aranjörler (Aksu
dışındaki besteciler kadrosunda usta Şehrazat’tan
yeni gelen Onur Özdemir’e; aranjörler kadrosunda
yeni altın çocuk Ozan Bayraşa’dan Aksu ile ustalaşan
Erdem Yörük’e) 16 şarkının her birinin hakkını ayrı ayrı
vererek Aksu’nun müziğini günümüz popuna gayet
incelikle ama kasmadan getirmeyi beceriyorlar. Bir
yandan da şarkıcının hayranlık verici diskografisinin
en şahane dönemlerine selam çakıyorlar. Albümün
açılışındaki 4 hüzünlü şarkı (görkemli “İsyancı”,
Aksu’nun annesinin ardından yazdığı ”Baba Evi”, Erkin
Koray etkili ”İhanetten Geri Kalan” ve Sibel Algan’ın
nefis “Hakkımda Konuşmuşsun”u) o kadar güçlü ki;
ezelden bir Aksusever iseniz bu şarkılardan herhangi
birinde ağlama krizine yakalanmamanız çok güç.
Aksu, nasıl beceriyorsa, her zamanki gibi sözüyle ve
sesiyle alıştığımız sihrini yapıp etkisi altına alıyor. Bu
sihir söz yazarlığına bir kere daha hayran kaldığım
“Ey Benim Çocukluğum”, yorumuyla büyülediği “Ben
Kedim Yatağım” ve harikulade sonuçlanan deneme
“Günaydın Memur Bey” ile tavan yaparak hipnotize
edici bir hal alıyor. “Hu Hu”, “Üfle De Söneyim” ve “Koca
Kıçlı” üçlemesi ile eğlendirme departmanında da
hiçbir sıkıntısı olmadığını gösteren Aksu bu hususta
esas gollerini dans ederken içlendiren “Canımsın Sen”
ve mesaj incelikle gönderen parti hiti “Manifesto”
ile atıyor. Meyhanede kalmak isteyenleri ise “Köz”
bekliyor.

ONYEDİ: 1998
TUNA KİREMİTÇİ:
TUNA KİREMİTÇİ VE
ARKADAŞLARI 4,5/5

İsimlerinin hakkını verecek şekilde 17 yaşındaki Ateş Atilla ve Eren
Bardak’tan oluşan Onyedi’nin ilk çalışması da ismini doğdukları
yıldan alıyor. Yani evet, kesinlikle ve mutlaka anlıyoruz ki gençler,
tazecikler, müziğe yetenekliler. Bunlarla birlikte, elektronik pop
konusunda gayet yetenekli bir adam olan Bedük’ün desteği de
arkalarında. Çıkış şarkıları “Kalbime Attım Gitti”nin minimalist
beste ve düzenlemesi ile birkaç dinlemede kendini sevdirdiğini
söyleyebilirim. Ancak diğer şarkı, 90’ların en sağlam dans
hitlerinden Tarkan’ın “Kır Zincirlerini” coverı ise maalesef olmamış.
‘Seksi’yi çok iyi becerebilen Tarkan’ın orijinal versiyonundan
sonra 17 yaşındaki solist Ateş’in performansı bu şarkının altını
dolduramıyor maalesef. Yine de gençlerin enerjisini yabana
atmamak lazım.

BUĞRA: KALBİM

4/5

Buğra’nın 2013’te çıkardığı 6 şarkılık mini albümünü o dönemde
ıskaladım ama sizin onun sesini geçen seneki “Kal Yanımda”
ile duymuş olmanız mümkün (bu şarkı yılın popüler filmlerinden
“Delibal”ın soundtrack albümüne de girmişti). Sözü ve bestesi
kendisine ait “Kalbim” ise Buğra’nın genizden gelen ama üst
notalarda etkileyici şekilde kırılan sesini gösterdiği dramatik bir
pop-rock şarkısı. Sound olarak Teoman’ın ilk dönemini hatırlattığı
söylenebilir –ki Teoman’ın yaşlandıkça sıkıcılaştığını düşünecek
olursak bu iyi bir benzerlik. Buğra bir yandan dikkat çekici fiziğini
de avantajına çevirirse, grupların egemen olduğu bu türde
şahlanan yeni beyaz atlı prens olabilir. Daha iyi fikir sahibi olmanız
açısından, Kars’taki Çıldır Gölü civarlarında çekilen son derece
cool videosunu izlemenizi de öneririm.
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Tuna Kiremitçi’nin ne şarkıcılığının ne de yazarlığının hayranı
sayılmam. Beraberinde 10 kadını stüdyoya soktuğu proje
albümü önüme geldiği zaman ise açıkçası karşı koyamadım.
Evet, bu tip albümlerin böyle bir faydası var, esas şarkıcısını
keşfetmenize neden olabiliyor. Ben de Pamela’dan Gülay’a uzanan
harika bir yelpazedeki düet partnerleri sayesinde Kiremitçi’nin
müziğinin içine giriverdim, çok da iyi oldu. Öncelikle albümün
arkadaş, dost ortamında kaydedilmiş hissi veren sıcaklığından
bahsetmek gerek. Şarkıların hepsi kusursuz ve tam da ruhlarına
uygun kaydedilmekle birlikte hiçbiri aşırı prodüksiyon kokmuyor
(aranjörler Hüseyin Çebişçi, Cihangir Aslan, Evren Arkman ve
Efe Demiryoğuran’a tebrikler). Sıralamadaki ilk 3 şarkı (Pamela’lı
“Uçmak İstiyorsan”, Özge Fışkın’lı “Bana Sebepsin” ve Gonca
Vuslateri’nin bülbül gibi şakıdığı “Sana Dair”) harika aşk şarkıları
ancak insanı baymayan tatlı bir hüzün de barındırıyorlar
(Kiremitçi’nin imzası buysa, hemen teslim oluyorum). Acı
ve alaturkaya doğru bir adım atan “İyi Şeyler” isabetle Öykü
Gürman’ın sesine emanet edilmiş ve Kiremitçi’nin yorumu bu
tarza pek uymadığından Gürman kendisini gölgede bırakmış.
Gülçin Ergül’ün her zamanki enerjisi ile yüksel(t)en “Hayatının
Hatası” ve Jehan Barbur’un benzersiz yorumuyla teskin edici hale
getirdiği Kumdan Kaleler coverı “Bu Aşk Burada Biter”in ardından
ise albümün büyük sürprizi Yıldız Tilbe geliyor. Belki de en iyi
beste - partner uyumuna sahip “Yine Sevebilirim” hem çok iyi bir
şarkı, hem de Tilbe ve Kiremitçi’nin karşılıklı gittikçe güzelleşen
yorumları ile kafaya kazınıyor. İkinci aktris konuk Gökçe Bahadır
albümün en serin şarkısı “Bu Kaçıncı Sonbahar”a layıkıyla uyum
sağlarken yeni takıntım 18 yaşındaki Sena Şener’in eşlik ettiği
“Birden Geldin Aklıma” ile şahane bir yaz gününe ışınlanıyoruz
(favorim bu şarkı). Gülay’ın beni biraz bunaltan yorumuna rağmen
nefis sözleri ile kendini sevdiren “Varsın Bu Dünyada” ile de albüm
kapanıyor.

3,5/5
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MELİSA UZUNARSLAN:
BİR AŞK ŞARKISI 4/5

Bu ayın garip bir şekilde Teoman’ı hatırlatan diğer şarkısı (ama
bu kez kariyerinin ikinci yarısını) kemanist Melisa Uzunarslan’dan
geliyor. Aslında burada Teoman benzerliğine şaşmamak gerek,
zira kendisi şarkının prodüktörlüğünü üstlenmiş. Uzunarslan’ın
ismini ilk kez Sezen Aksu’nun “Sayım”ına yaptığı remixle
duymuştum. Web sitesinde yazan eğitim bilgilerinden kariyeri
boyunca çalıştığı insanlara kadar da oldukça etkileyici bir
özgeçmişi var. Bu söylediği ilk solo şarkısı da değil (2016 tarihli
“Duy Beni”yi duydunuz mu bilmem). Söz ve bestesi kendisine ait
“Bir Aşk Şarkısı” ise bestesinden Uzunarslan’ın yorumuna kadar
Teoman etkisinin yoğun hissedildiği bir şarkı ve radyolardan geniş
kitlelere ulaştırıldığı takdirde hit olabilecek kadar da güçlü. Yolu
açık olsun.

ATHENA: SES ETME
REMIXES 4/5

Athena’nın 2014 yılında çıkardığı albümü “Altüst”ten geçtiğimiz
yıl, başta canımız Nurtopusaçan’ımız olmak üzere drag queenler
ile video çekerek taçlandırdığı “Ses Etme”nin ilk versiyonunun
yanına 6 remixin eklendiği EP karşımızda. “Ses Etme”nin orijinali,
psychedelic ve dream-pop arasında giden yapısı ile dinleyiciye
hem hüzünlü hem de hülyalı bir deneyim yaşatıyordu. Bir kısmı
gece kulübünde geçen videosunun da etkisiyle, bu şarkıyı
remixlerle tekrar gündeme getirmek akıllıca geldi bana ve ne güzel
ki 6 remixi kotaran 8 prodüktör/dj de işlerini titizlikle yapmışlar.
Sıralamadaki ilk 3 tanesi şarkıyı dans kulüplerine gönderirken
(bunlardan favorim Fuchs&Digihead) diğerleri şarkının özüne
yakın kalarak aydınlıktan (Fattish) karanlığa (Mehmet Aslan) farklı
sonuçlar elde etmişler.

Geçtiğimiz yıl içerisinde dünya çapındaki kadın yıldızların
hepsinden çok güzel albümler dinledik. Rihanna, Beyoncé, Sia,
Britney Spears, Lady Gaga ve Ariana Grande harika işlere imza
attılar ve bu kalabalık içerisinde (yazın çıkardığı olimpiyat şarkısı
“Rise”ı saymazsak) tek isim geride kalmıştı: Katy Perry. Yukarıdaki
isimlerin albümleri ile ilgili etrafımdan sıkça duyduğum bir şikayet;
hepsinin aslında pop yıldızı olmalarına rağmen artık yaptıkları
müziğin tam olarak pop olmamasıydı ve bu konuda haklıydılar.
Ama tüm arkadaşlara aynı cevabı verdim: Katy’i bekleyin, sizi
yanıltmayacaktır. Tahminimde yanılmadım, Perry yakında çıkacak
5.albümü için Sia ve prodüktör Max Martin’le birlikte yaptığı
şarkısıyla bomba gibi bir pop hiti getirdi bizlere
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KATY PERRY: CHAINED TO
THE RHYTHM 4/5

POP

FİLM
BİLETİ
MOONLIGHT

Ayın LGBT Filmi

Barry Jenkins tarafından yönetilen ve senaryosu Jenkins tarafından Tarell Alvin McCraney’in “In Moonlight
Black Boys Look Blue” kitabından uyarlanan 2016
Amerikan yapımı bu film !f İstanbul’da gösterildikten
sonra 17 Şubat’ta vizyona giriyor.
Filmin oyuncu kadrosunda Trevante Rhodes, André
Holland, Janelle Monáe, Ashton Sanders, Jharrel
Jerome, Naomie Harris ve Mahershala Ali yer almaktadır. Mahershala Ali’ye Screen Actors Guild’te Drama
dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülü de getiren bu film,
Afrikalı-Amerikalı eşcinsel erkeğin uyuşturucunun sık
kullanıldığı Miami’de hayatta kalışını, beklenmedik bir
aşkın hayatını nasıl değiştirdiğini; çocukluk, gençlik ve
yetişkinlik dönemlerine yayarak anlatıyor.

HAZIRLAYAN: MURAT RENAY
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“Moonlight” dünya galasını 2016’da Telluride Film Festival’nde yaptı. Eleştirmenler tarafından oldukça yüksek bir başarı sağlayan film Amerikan Film Enstitüsü
tarafından 2016’nın en iyi 10 filminden biri olarak
seçildi. 74. Altın Küre Ödülleri’nde 6 adaylık elde eden
film sadece Drama Dalında En İyi Film ödülünü kazandı.
Ayrıca 70. BAFTA Ödülleri’nde 4 adaylık elde etti.
Ulaştığı izleyici kitlesiyle yeni “Brokeback Mountain”
olarak tanımlanan “Moonlight -Ay Işığı”nı kesinlikle
kaçırmayın.

ISTANBUL KIRMIZISI

Orhan travmatik bir kayıptan sonra her şeyini kaybetmiş ve
vahşi bir yaşama yönelmiş eski bir yazardır. Her şeyi bırakarak
Londra’ya yerleşir ve editör olarak çalışmaya başlar. Yıllar sonra
İstanbul’a geri döner. Bu geri dönüşün nedeni zamanını Paris,
Londra ve Berlin’de geçirmiş ünlü yönetmen Deniz Soysal ile
tanışmaktır. Deniz hem tarihi aile köşkünden annesini taşımak
hem de yeni filmi için hazırlık yapmak için İstanbul’dadır. Deniz
doğup büyüdüğü şehirdeki çocukluk anıların anlattığı bir kitap
yazmıştır. Orhan’ın İstanbul’daki işi, yayınlanmadan önce kitaba
son dokunuşları yapmaktır. Uzun yazışmalardan sonra İstanbul’da
buluşurlar. Ancak ertesi sabah Deniz ortadan kaybolur. Orhan’ın
gelişi ve Deniz’in ortadan kayboluşu ilginç bir rastlantıya işarettir.
Gizli bir soruşturma başlatılır. Herkes Deniz’in bir daha geri
dönmeyeceğinden endişelidir. Bu sırada, Orhan, Deniz’in kitabında
anlatılanların gerçeğin gösterişli bir kopyası olduğunu fark eder.
Görünen odur ki Deniz’in gizemli yaşamı ortadan kayboluşuyla
birlikte aydınlatılmanın eşiğindedir.

Yakın gelecekte yaşlanmış ve yorgun olan Wolverine ve Professor
X, Meksika sınırında saklanmaktadır. Fakat Logan’ın dünyadan
gizlenmesi ve mirası, karanlık güçler tarafından takip edilen genç
bir mutant geldiğinde sona erer. Şimdi Wolverine’de genç bir kadın
klonunu Nathanial Essex’in liderliğindeki kötü bir organizasyondan
korumalıdır.
Hugh Jackman’ı son kez Wolverine olarak gördüğümüz film
Logan’ı James Mangold yönetiyor. Başrollerinde ise Hugh
Jackman dışında Boyd Holbrook, Patrick Stewart ve Doris
Morgado yer alıyor.
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Ferzan Özpetek’in kendi kitabından sinemaya uyarlayacağı filmin
başrollerinde Nejat İşler, Mehmet Günsür, Tuba Büyüküstün gibi
oyuncular yer alacak.

LOGAN

POP

KİTAP
KURDU
AŞKIN “L” HALİ

Herkes aşkı başka türlü yaşıyor. Bu yasak aşklar,
hiç değilse her akşam, televizyon dizileri aracılığıyla
evlerimize doluyor. Ya da romanlarda okuyoruz
zengin kızları, yoksul erkekleri; aileleri yüzünden
birbirlerine kavuşamayan gençleri…
Ya eşcinsel aşklar? Hele iki kadın arasındaki aşkı
görebiliyor musunuz bir yerde?
Aşkın “L” Hali, görünmeyeni görünür kılan, kadınlar
arasında yaşanan aşkı yine onların ağzından anlatan
öykülerden oluşuyor.
Türkiye’de ilk kez böyle bir kitabın yayınlandığının
altını çizen kitabın yayınevi Sel Yayıncılık,
Kaos GL ekibinin her yıl farklı temalarla düzenlediği
“Kadından Kadına Öyküler” yarışmasında dereceye
giren öykülerin toplandığı Aşkın “L” Hali, görünmezi
görünür kılan, kesinlikle atlanmaması gereken bu
kitaba hayat vermiş.

HAZIRLAYAN: MURAT RENAY
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murat.renay@gzone.com.tr
twitter.com/muratrenay | instagram.com/muratrenay

İlk baskısı Ekim 2009’da yapılan kitapta yer alan
yirmi sekiz öykü, kadınlara âşık kadınlar tarafından
yazılmış.

PUCCA:
GÜNLÜK 6.
KİTAP “ŞİMDİ
BİZ NEYİZ?”

ARET VARTANYAN:
İNSANIZ AYIBI YOK

Şimdi de, neredeyse hiç
ama hiç tanımadığı ama
bütün acılarını ezbere bildiği
bir adamla evlenecek... Ve
sonunda ilk kez mutlu sona
ulaşacak... mı acaba?

MARJANE
SATRAPİ:
PERSEPOLİS

İran’daki devrimin ülkeye ve
insanlarına yaşattıkları, küçük
bir kızın yetişkinliğe giden
yolda deneyimledikleriyle
iç içe geçiyor. Persepolis,
Marjane Satrapi’nin
kaleminden hem bir dönemi
anlatan hem de zamanın çok
ötesine giden bir çizgi roman.
Şah rejiminin düşürülmesi,
İslam Devrimi’nin zaferi ve
İran-Irak savaşının yıkıcı
etkileri altında yaşama
tutunmaya çalışan bir halk
resmediliyor Persepolis’te.
Siyasi baskının, radikal
dinciliğin ve savaşın nelere
mal olabileceği, sevincin ve
gözyaşının birbirine karıştığı
hikâyelerle anlatılıyor.
Dünya çapında yankı
uyandıran, animasyon filme
uyarlanan ve pek çok ödüle
layık görülen Persepolis,
karanlığa karşı birlik olmanın
önemini anlamamızı sağlıyor.
Ve hayatın her şeye rağmen
devam ettiğini…
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Hepimiz hata yapıyoruz, her birimizin eksikleri
var, zaman zaman hepimiz kayboluyoruz. Ancak
insan olmak, yaşamak bu demek değil mi? Bırak
artık kendini suçlamayı, geçmişi kurcalamayı,
bugüne duvarlar örmeyi ve cesaretle aç yüreğini.
Sen zaten olduğu gibi değerli olan, yüreğindekileri
yaşamayı hak edensin. Kimse kimseyi aldatmaz,
insan sadece kendini aldatır. Yalanı en kolay
kendine söyler, inanır kendi yalanına. Ardından
ruhu parçalanır. Huzursuz anlar, mutlu olamama
sancısı, özgürlük arayışı... Hayallerine giden
yol, her şeyden önce kendinle barışarak, ayağa
kalkmanla başlayacak. Ne yaparsam yapayım
yargılandım, kimseyi memnun edemedim. Aşk
ve mutlulukla dolu, huzurlu, başarılı, daha iyi bir
yaşam masalından kâbuslarla uyandırıldım. Bana
gösterilen dünyanın, yaşadığım korkuların gerçek
olmadığını anladığım gün bu geceye hazırlandım.
Kendi filmimin son perdesinde kâğıttan evleri
yıkmaya, kafeslerin kapılarını açmaya, korkunun
yerine sevgiyi, gözyaşının yerine tebessümü,
sahtelerin yerine gerçekleri koymaya geldim.
Yalnız olmadığımı biliyorum. Sana inandığım,
sana güvendiğim için cümlelerimi sana emanet
ediyorum. Sessizlik seni yanıltmasın. Aynı
gökyüzünün altında farklı yerlerde birlikte nefes
alıyoruz. Çoğunluğun sesi yükseldiğinde ne
demek istediğimi anlayacaksın.

Blogger’ların atası, Monçiçi
bakışlı, zalim stalker, Fake
evliya Pucca sunar!
Bir blog yazıp hayatı değişen,
hatta o hayattan bir de
film yapılan, geçmişinden
kaçarken bile yine ona
sığınan PuCCa, çok acı çekti,
inanılmaz eğlendi, hep yanlış
kişilere âşık oldu, çok çalıştı,
bazen aç uyudu, böbreğini
satmayı bile düşündü, gün
geldi hayvanlar gibi para saçtı,
inanılmaz güzel dedikodu
yaptı, kaymak gibi işin içinden
sıyrıldı, sürekli burnunu boka
batırdı, çok gezdi, çok sarhoş
oldu, tek gözü kör bir köpeği
evlat edindi, hayal ettiği eve
taşındı sonra pişman oldu,
çok kınadı ve hepsini tek tek
yaşadı.

T İ YAT R O

TİYATRO
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10’UNCU SEZONUNDA
YİNE KAPALI GİŞE!

İki perdelik, tek kişilik oyun “Basit Bir Ev
Kazası”nda oyuncu Günay Karacaoğlu 10
sezondur sahnede büyüdükçe büyüyor.
Aslında oyunun adı “performansın zirvesine
nasıl çıkılır bakın da görün gösterisi” olmalı...
10 sezondur devam eden oyuna bilet bulmak
hala zor. Öyle ki Karacoğlu bu oyunla 2009
yılında hem Muhsin Ertuğrul Tiyatro Ödülleri,
hem Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri hem de Afife
Jale Tiyatro Ödülleri’nde “Komedi Dalında En
İyi Kadın Oyuncu Ödülü”nü kazanarak geriye
söylenecek söz bırakmadı. Usta oyuncunun
canlandırdığı Songül karakteri belki de
çoğu Türk kadınının hikâyesine parmak
basıyor; Songül aşkı arıyor. Cesur ama
ürkek, gerçekçi ama Merzifon saat kulesinin
dibinde romantik bir buluşma hayal edecek
kadar hayalperest olan Songül; aşksız bir
hayatı yaşanmış saymıyor. Kocası ise on beş
yıldır kapıdan hep aynı şekilde giren, hep aynı
yere çantasını koyan, klozetin kapağını hep
açık bırakıp fermuarını koridorda çeken bir
adam. Songül izleyiciyi savrulduğu Brezilya
dizilerinden, yazmaya çalıştığı romanın
kıyılarında dolaştırıp, kara mizah bir kahkaha
tufanına götürüyor. Bir an geliyor gülerken
nefesiniz kesiliyor ve an geliyor ağlayacak
noktaya varıyorsunuz. Songül’ün, toplumun
kendini aşma serüveninden de çok da farklı
olmayan kendini aşma serüvenini esprili
bir dille sahneye taşıyan oyunu 16 Şubat’ta
Moi Sahne’de 19 Şubat’ta Trump Kültür ve
Gösteri Merkezi’nde seyredebilirsiniz.

RÖPORTAJ: GİZEM COŞKUNARDA

gizem.coskundemir@gzone.com.tr
twitter.com/gizemcoskundemir | instagram.com/gizemcoskundmir

KISA KISA...
* Kimi zaman gerilimli kimi zaman nostaljik bir yolculuğa çıkartan, Bihter Dinçel’in tek kişilik oyunu
“Aşiyan”; 13 Şubat’ta Ezop Sahne’de!
* “Bütün Kadınların Kafası Karışıktır”, yeni sezonunda usta oyuncu Füsun Demirel ile yenilendi! Deniz
Çakır, Zeynep Kankonde, İpek Türktan Kaynak ve Kadir Çermik’in rol aldığı oyun; birbirinden eğlenceli
hikayelerle 15 Şubat’ta Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde.
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* Emre Kınay ve Evrim Alasya’nın rol aldığı, Shanette ile Jack’in komik hikayesini anlatan “İki Bekar”
tiyatro oyunu 18 Şubat’ta Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde, 19 Şubat’ta Adana Büyük
Şehir Belediyesi Tiyatrosu’nda.
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M ODA

SPOR SALONU

Fitness salonları, aletli pilates, kısa zamanda muhteşem sonuçlar veren elektriksel kas uyarımıyla
yapılan seanslar derken, artık kabul etmeliyiz ki spor, şehir insanının günlük rutininin en önemli parçası
haline geldi. Tabi bu durumdan şikayet etmiyor, çevremizde mükemmel vücutlarıyla boy gösteren
insanların artmasını temenni ediyoruz. Bunun yanı sıra spor salonları sosyal çevre edindiğiniz ve yeni
insanlar tanıma fırsatı bulduğunuz yerler. Dolayısıyla spor yaparken ne giydiğimiz dikkatleri üzerinize
çekmek ve motivasyonunuzu koruma açısından önem taşıyor. Eğer spor salonunda ne neyi ne zaman
ve ne ile giyeceğiniz konusunda kafanız karışıksa yaptığınız antrenmana göre 5 günlük kombin
önerilerimize göz atın.

HAZIRLAYAN: ERDEM ORAYLI

erdem.orayli@gzone.com.tr
twitter.com/erdemorayli | instagram.com/erdemorayli
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MODASI
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PAZARTESİ
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Genelde haftanın en zor günü olarak bilinir. Fakat farklı bir açıdan bakacak olursak haftanın ilk günü, diğer 6 günü
planlamak, kendiniz için yeni kararlar vermek ve yeni başlangıçlar yapmanın tam zamanıdır. Dolayısıyla pazartesi
günleri (özellikle iş çıkış saatleri) spor salonlarının en kalabalık olduğu anlardır ve genelde fitness programlarında
ilk gün göğüs günüdür. Yapacağınız antrenmanları göz önünde bulundurduğumuzda chest press, bench press gibi
egzersizleri yaparken bu tür atlet ve şort gitmeniz rahat hareket açısından avantaj sağlar.
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SALI

gününe geldiğinizde ise spora gitmek ya da gitmemek arasında gidip gelebilirsiniz. Fakat şuna emin olabilirsiniz ki
iş yorgunluğunuza en iyi gelecek egzersiz, sırt egzersizleridir. Bahane üretmeyi bir kenara bırakın ve buna benzer bir
lookla önce bir arkadaşınızla kahve için, ardından spor salonunun yolunu tutun...
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ÇARŞAMBA

gününe geldiğinizde ise spora gitmek ya da gitmemek arasında gidip gelebilirsiniz. Fakat şuna emin olabilirsiniz ki
iş yorgunluğunuza en iyi gelecek egzersiz, sırt egzersizleridir. Bahane üretmeyi bir kenara bırakın ve buna benzer bir
lookla önce bir arkadaşınızla kahve için, ardından spor salonunun yolunu tutun...
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PERŞEMBE

günü bir arkadaşınızın, yemek yiyelim, bir şeyler içelim gibi tekliflerle sizi araması oldukça muhtemelken. Sizin
bundan önce yerine getirmeniz gereken oldukça önemli bir göreviniz var. Antrenman rutininizin en zorlayıcı kısmı
bana göre kesinlikle bacak günü. Dolayısıyla ayakkabı ve kıyafet seçiminiz performansınızı etkileyecektir.
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CUMA
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günü ise haftanın son günü olmasına rağmen üzerinizde bambaşka bir enerji vardır. Bir bakıma hafta sonunun
başlangıcı olduğu için belki de. Muhtemelen sosyalleşmek, arkadaşlarınızla vakit geçirmek istiyorsunuz fakat
öncelikle hafta boyunca yaptığınız antrenmanın son bölümü Omuz antrenmanınızı yaparsanız, cuma gecenizi içiniz
rahat geçirirsiniz.
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SÖYLEŞİ

ONUR
BAŞTÜRK
RÖPORTAJ: MURAT RENAY

murat.renay@gzone.com.tr
twitter.com/muratrenay | instagram.com/muratrenay
Gömlek: Civan
Aksesuar : GD Frescobol

FOTOĞRAFLAR: MEHMET ÇAKICI
MEKAN: PERA PALACE JUMERIAH
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Yazılarını, yorumlarını ve önerilerini en çok takip ettiğimiz isimlerden biri olan Hürriyet yazarı, gazeteci
Onur Baştürk, geçtiğimiz 10 sene içerisinde trendlerin ve cemiyet hayatının medyada nabzını tutan
en önemli isimlerden biri oldu. Kitapları, Ajda Pekkan, Ziynet Sali, Funda Arar gibi önemli sanatçıların
albümleri için hazırladığı şarkıları ve çıkardığı teklileriyle bildiğimiz Onur Baştürk, şu sıralar müzik
albümü “Hiçbir Şey Olmamış Gibi Mi Kalayım”ın heyecanı içerisinde. GZone için Pera Palas otelinin
muhteşem atmosferinde çekilen fotoğraflarıyla, Onur Baştürk’e kariyerini, sosyal medyayı, Türkiye’nin
yurtdışındaki imajını, gay life’ı ve sosyal hayatımızda önümüzdeki günlerde bizleri bekleyenleri
konuştuk.

Kendini mesleğinde önce
ne olarak tanımlıyorsun,
gazeteci mi, lifestyle yazarı
mı, köşe yazarı mı? Yazar mı?
Şarkıcı mı? Ya da tanımlar
çok gereksiz mi sence? :)
Meslek diye bir şeye pek
inanmıyorum. Daha doğrusu
‘inanmamaya’ yıllar içindeki
deneyimler sonucu ulaştım,
çok yeni bir şey değil. Meslek,
şu anki sistemin, belki
daha önceki sistemlerin de,
ihtiyaç duyduğu bir ayrım,
bir tanımlama. Sistem
buna ihtiyaç duyuyor,
çünkü insanların kafasının
karışmaması gerekiyor.
Doktorsan doktor olarak kal
ve öl! Ya da gazeteci isen
buna tutun ve onunla yaşa,
yücel. Başka bir şey olmana/
yapmana gerek yok, suları
bulandırma… Ama aynı sistem
şu anda bize tam tersini
öğütlemeye başladı. Sen de
farkındasındır.

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Şubat 2017 | S40

Herkes aynı anda birkaç şeyi
birden yapmaya başladı.
Bir doktor aynı zamanda
fotoğrafçı, blogger, hatta hafta
sonları bir rock grubunda yarı
zamanlı davulcu olabilir, oluyor
da…
Haliyle evet, bu tanımlamalar
gereksiz, rafa kalktı. Ama
zihnimiz hala kategorileştirme
çabasında tabii, ondan
vazgeçemiyoruz. O yüzden en
sık karşılaştığım soru bu. Bir
de müzik çok iddialı bir alan.
Belki gidip bakkal dükkanı
açsam kimse bana “Ee şimdi
sen gazeteci misin bakkal
mı?” diye sormayacaktı. Çünkü
bakkal dükkanı açmak iddialı
değil. Yoktan var ettiğin bir şey
yok.

Sosyal medyada yer alan
gazeteciler, bloggerlar ve
bir şekilde ünlüler artık
“influencer” olarak yer
almakta. Sen aslında bu ad
konmadan da bir trendsetter
ve bir anlamda influencer
idin. Bu isimlerin markalarla
da pek çok çalışmaları oluyor,
sen kendi adına bu konuyu iyi
değerlendirebildin mi?
Tıpkı ‘farkındalık’, ‘enerji’
kelimesi gibi şu ‘influencer’
kelimesinin de suyunun çıktığı
bir dönemdeyiz. Bunun da
sonu gelecek ve yerine başka
bir şey bulunacak.
Ortada böyle tanımlamalar
yokken ben öyle miydim
değil miydim, bilmiyorum.
Ama bildiğim tek şey var:
Evet, ilk yazmaya başladığım
zamanlarda -sosyal medya
henüz patlamadığı için- ortada
bu kadar çok life style gurusu
yoktu. Daha naifti her şey. Şu
anda üç beş takipçisi olan,
beş altı mekan dolaşan herkes
kendini guru ilan ediyor. Bu
manasız. Çünkü bu iş deneyim
gerektiriyor ve takipçinin
‘suyuna gitmemeyi’.
Gerçek bir influencer takipçi
derdinde değildir, takipçisi
ne der diye düşünmez. Hatta
takipçi umrunda değildir.
Vizyonunun peşinde koşar.
Şu anda sırf markalara hoş
görünme adına takipçiye
yaranma tutumu var ve bu
da bana kısa vadeli ve saçma
geliyor.
Yurtdışında da sosyal hayatı
deneyimleyen biri olarak
Türkiye’nin imajının özellikle
son 2-3 yılda değiştiğini
söyleyebilirsin sanıyorum.
Bu konuda görüşlerin nedir?
Bizi nasıl görüyorlardı ve nasıl
görmeye başladılar?

Evet çok değişti. Bir ara
İstanbul gerçekten çok
popülerdi. Hatta havalı bir şey
olmaya başlamıştı İstanbul’da
olmak, eğlenmek… En son
eylülde New York’a gittiğimde
bir Amerikalı’nın “İstanbul
mu? Güvenli mi peki?” sorusu
geldiğimiz noktayı gayet net
anlamama yardımcı oldu. Artık
İstanbul güvenli olmayan uzak,
egzotik bir şehir Amerikalı ya
da İngiliz’in gözünde. Bunu
da yadırgamıyorum. Çünkü
imajlar hala kulaktan kulağa,
deneyimlerin fısıldanmasıyla
aktarılıyor. Kimse oturup
7/24 CNN izleyip Türkiye’de
ne olmuş diye bakmıyor ama
eninde sonunda duyuyor olan
bitenin tortusunu ve kafasında
belli bir imaj kalmaya başlıyor.
Yakın dönemde yaşadığımız
ve özellikle insanların yaşam
tarzını hedef olan terör
olayları gece hayatında ve
sosyal hayatta sence neleri
değiştirecek? Türkiye’yi o
alanda nasıl günler bekliyor
sence?
Terör, korku salmayı
hedefleyen bir gösteri aslında.
Ve bu gösteri kanlı bir şekilde
sahneye konduğunda biz
seyirciler de kendimizi ikinci
sınıf bir Amerikan kıyamet
filmindeki gibi endişeyle sağa
sola kaçışırken buluyoruz
maalesef. Ardından devlet
‘güvenlik’ adı altında hayat
çemberimizi daha da daraltıyor
ve sonuç: Artık dışarıya
çıkmaya ürker hale geliyoruz.
Ama biz bu konuda bağışıklık
kazandık bence. Reina saldırısı
sonrası herkes neler neler
diyordu. “Bir ay sonra daha
fena olacakmış, sokağa
çıkamaz hale gelecekmişiz”
diyenler iki hafta sonra kendini

Gömlek: Civan
Aksesuar : GD Frescobol
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Sosyal hayat bitmez. Sadece
kabuk değiştirir. Olan bitene göre
eğilimler farklılaşır…
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Gay mekanların sadece
‘partner arayışı’na odaklanıp kalması,
sadece o türden bir sosyalliği sunmaya
başlamasının bazı gay’leri de buralardan
uzaklaştırdığını düşünüyorum…

sokağa attı işte! Bu yüzden hep
diyorum, sosyal hayat bitmez.
Sadece kabuk değiştirir. Olan
bitene göre eğilimler farklılaşır.
İnsanlar şimdi ‘hedef’ olarak
gördükleri AVM restoranlarına
pek gitmek istemiyorlar
mesela, onun yerine daha
göz önünde olmayan yerleri
tercih ediyorlar. Bunun gibi
değişimler…

“Hiçbir şey olmamış gibi mi
kalayım?” albümü bir bütün
olarak algılandığında bir aşkın
çeşitli evrelerini anlatıyor gibi
geldi bize. Tek tek şarkılardan
ziyade 8 şarkılık bir hikaye
gibi. Nasıl tasarlandı bu
albüm?
O da kendiliğinden oldu. Her

Daniel Taşel’le olan bu
müzikal birliktelik nasıl
başladı ve gelişti?
Daniel, ünlü aranjör Febyo
Taşel’in kardeşi. Her ikisini de
tanımama vesile olan Funda
Arar. Funda’yla tanışmam ise
ortak arkadaşımız Emre Aksu
sayesinde. Domino taşları
misali yani!
Aylar geçtikçe Daniel’le
kafalarımız uyuştu ve demoları
beraber yapmaya başladık.
Bestelerimi ünlü şarkıcılara
vermeden önce her birine
özenle demolar hazırladık.
Sonra iş gelişti, büyüdü ve
benim single ve bu albüm için
çalışmaya başladık.
Şarkılarını üretirken
nelerden,nerelerden ve
kimlerden ilham alıyorsun?
Genelde yaşadıklarımdan. Bu
albüm mesela bütünüyle öyle.
Dibine kadar yaşadığım her
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Şarkıcılık ve albüm konusuna
gelirsek; sen zaten yazdığın
sözler ve bestelerinle
müziğin içindeydin. Önceden
de tekli çalışmaların oldu.
Neden müziğe şarkıcı
olarak kanalize olma ihtiyacı
hissediyorsun?
İhtiyaç demeyelim de,
kendiliğinden bir durum
diyelim. Bu şarkılar öyle kişisel,
özel anlarda geldiler ki, kendim
söylemek, aslında bir nevi
içimi kusmak istedim. Başkası
söylese mutlu olmazdım. O
yüzden zorla kanalize etmedim
kendimi.

şarkı çıktıkça ben ertesi gün
soluğu stüdyoda alıyordum.
“Ya Dani, dün sabaha karşı
şöyle bir beste yaptım, bir
demo yapalım mı?” diye.
Sonuçta, gün gelip de
yaşadığım ilişki sonlandığında
her şarkının bir puzzle’ın
parçası olduğunu düşündüm
ve hepsi bir arada olsun
istedim. Kısa metraj bir hikaye
gibi.
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2017’de mahallemizden
çıkmayacağız…

şey var. Ama birinin anlattığı
bir duygudan etkilenip bir şarkı
da yapabilirim, belli olmuyor
pek.
Türkiye’deki özgürlükler
düşünüldüğünde LGBTİ
özgürlüklerini son birkaç yılda
nasıl görüyorsun? Gezi’de bir
yükseliş başladı. Sonra 20152016’da yasaklar yüzünden
Onur Yürüyüşü layıkıyla
yapılamadı. Bu konuda
ilerleme mi gerileme mi var
sence?
Gerileme var. Dediğin gibi
Gezi’yle bir yükseliş yaşandı
ama sonra durdu. Gerçi duran
sadece LGBTİ özgürlükleri
olmadı, birçok başka konuda
da adım adım geriye gittik.
Sadece akıllı telefonlarımızı
yenileyip durduk, o kadar.

Bir de gay mekanların sadece
‘partner arayışı’na odaklanıp
kalması, sadece o türden
bir sosyalliği sunmaya
başlamasının bazı gay’leri de
buralardan uzaklaştırdığını
düşünüyorum. O yüzden

Eskiden, 2000’ler başında
mesela, bohem burjuva
heteroseksüeller gecenin
sonunda gay kulübe
eğlenmeye giderdi. Şimdi tam
tersi bir rota var bence. Akıntı
tersine döndü…
Dünya üzerinde kendini en
özgür ve rahat hissettiğin yer
neresi ve neden?
New York ve Sidney kesinlikle…
Rahat; insanlar kasılmıyor,
anında biriyle tanışabiliyorsun,
karşındaki “bu benimle neden
tanıştı, derdi ne?” demiyor.
Sadece sohbet edip kafanı
zenginleştirebiliyor ve sonra
belki hiç görüşmüyorsun
onunla.
Her tip insan var bu iki sehirde
de (elbette New York’ta daha
çok) ve bu çeşitlilik içinde
özgüvenini de yitirmiyorsun;
herkes olduğu haliyle kendini
iyi hissettiği için...
Haliyle sen de rol yapmıyor,
eksiltmiyorsun kendini.
Bana kalırsa en onemli
özgürlük de bu…
2017’de sence hangi
trendler ön plana çıkacak?
Hem ilişkiler, hem sosyal
medya hem de gece hayatı
açısından?
İlişkilerde algoritmaların daha
çok esiri olacağız.
Facebook’u açtığında “Tanıyor
olabileceğin kişiler” kategorisi
çıkıyor ya karşına. Aynı
şekilde Instagram’da sana kişi

önerilerinde bulunuyor. Çünkü
bütün like’ların, gezindiğin
profilleri kaydediyor ‘algoritma
tanrısı’. Hal böyle olunca ilişki
yaşamak için önünde çok
seçenek çok aday varmış gibi
görünüyor ama tam tersi:
Herkes o kadar kendine
düşkün ki artık, umrunda
değil karşısındaki. Sadece
umrundaymış gibi davranıyor.
Sonra da ilişki sürmüyor ve bu
yüzdendir ki doyumsuzluk had
safhaya çıktı, daha da çıkacak.
Bu durum eğlence hayatını da
etkiliyor, etkileyecek. Kendine
aşırı düşkün insan nerelerde
sosyalleşir? Kendini en çok
şımarttığı yerde. Mahallesinin
kafesinde, spor salonunda.
Dolayısıyla mahallemizden
çıkmayacağız 2017’de.
Topağacı mesela bunun en iyi
örneği oldu çıktı. Kabataş’da
da gidişat bu yönde.
Her gün bir başka mekanın
açıldığı Arnavutköy’ün ise tıpkı
Karaköy gibi giderek birbirine
benzer, kimliksiz mekanların
artmasıyla sıradanlaşacağını
ve etkisini yitireceğini
düşünüyorum.
Asıl yükselecek olan ise yeni
nesil şef restoranları.
İyi eğitim alan genç şefler
pahalı malzemeyle açılmış
restoranlar yerine daha ucuz
kiraların olduğu semtlerde iyi
yemeğin olduğu restoranlar
açacak ve onların peşinden
koşacağız. Mesela Farfara,
Opa, Basta ve Goodville gibi
yerler bunun örnekleri.
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Türkiye’deki gay life’ı nasıl
görüyorsun? Hem gece
hayatı hem de sosyal ilişkiler
açısından?
Çeşitlilik olmadığını
düşünüyorum. Şöyle ki:
Yurtdışındaki bir şehre
gittiğinizde çok çeşitli gay
kültürü mekanı vardır mesela.
Restoranı, kafesi, kulüp
öncesi barı, kulüp sonrası
gidilecek yeri… Say say bitmez.
İstanbul’da ise toplasan üçdört mekan var.

heteroseksüellerin gittiği
popüler yerleri tercih etmeye
başladılar.
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KÜLTÜR

LEONARDO
DA VINCI
“Ve yazgıma gözyaşı dökecek olan
krallarla birlikte, yaşlı ve onurlu
öleceğim. Ben Leonardo da Vinci’yim.”

HAZIRLAYAN: KAAN ARER

kaan.arer@gzone.com.tr
twitter.com/bigayingunlugu | instagram.com/kaanarer
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Gökkuşağına, bir yabaninin saygısıyla bakamayız; çünkü nasıl oluştuğunu biliyoruz.
Araştırmalar, bize çok şey kazandırdı; ama bir o kadarını da kaybettirdi. Leonardo da Vinci
öğrendikçe kaybeden, kaybettikçe yeni boşluklar yaratıp bu boşlukları yine öğrenerek
doldurmaya çalışan sonsuz çalışma gücüne sahip bir ressamdır, biraz heykelcidir, özellikle
mühendistir. Onun gibi bir araştırmacının, sürekli öğrenmeye ve üretmeye hayatını adamış
bir adamın kolay bir yaşamı olamazdı.

ZOR BİR ÇOCUKLUK
Leonardo, genç bir noter olan
Ser Piero da Vinci’nin ve bir
çiftçi kızı olan Caterina’nın
evlilik dışı çocuğu olarak
İtalya’da, Floransa kentine bağlı
Vinci kasabası yakınlarındaki
Anchiano’da dünyaya geldi.
Leonardo Avrupa’daki modern
isimlendirme kurallarının
oluşmasından önce dünyaya
gelmişti; bu yüzden tam
ismi, “Vincili Piero’nun oğlu
Leonardo” manasına gelen
“Leonardo di Ser Piero da
Vinci”dir. Leonardo eserlerini
ya “Leonardo” ya da “Io,
Leonardo (Ben, Leonardo)”
olarak imzalamıştır.
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Leonardo’ya bebekliğinde
annesi baktı, ancak bir
kaç yıl sonra annesi başka
biriyle evlendirilerek komşu
kasabaya yerleşince Leonardo,
babasının da nadiren uğradığı
büyükbabasının evinde
yaşamaya başladı, arada
sırada Floransa’ya babasının
evine giderdi. Babasının ilk
eşinden çocuğu olmadığı için
aileye kabul edilebilmişti ama
hiç bir zaman meşru bir çocuk
olarak görülmedi ve amcası
Francesco dışında ailesindeki
kimseden sevgi görmedi.
14 yaşına kadar Vinci’de
yaşayan Leonardo, büyükanne
ve büyükbabasının ardı ardına
ölmesi üzerine 1466’da
babası ile birlikte Floransa’ya
gitti. Evlilik dışı çocukların
üniversiteye gitmesi yasak
olduğundan üniversite
öğrenimi görme şansı
yoktu. Küçük yaştan itibaren
çok güzel çizimler yapan
Leonardo’nun resimlerini
babası, dönemin ünlü ressam

ve heykeltraşı Andrea del
Verrocchio’ya gösterince,
Verrochio kendisini çırak
olarak yanına aldı. Leonardo
onun yanında Lorenzo di Credi
ve Pietro Perugino gibi ünlü
sanatçılarla çalışma fırsatı
buldu. Atölyede sadece resim
yapmayı değil, lir çalmayı
da öğrendi. Büyük ihtimalle
eşcinsellikle de bu atölyede
tanıştı. 1476’da oğlancılıkla
suçlandığında yargılandı ve
suçsuz bulundu. Fakat suçsuz
bulunması eşcinsel olduğu
gerçeğini değiştirmediği gibi
kadınlardan nefret ettiğini
ve vajinafobisi olduğunu hiç
saklama gereği duymadı.

KENDİ AYAKLARI
ÜZERİNDE DURMA
ZAMANI
“Resim yapmak; ressamın
zihnini doğanın zihni haline
dönüştürmeye ve doğa ile
sanat arasında tercümanlık
yapmaya zorlamak
demektir.” Haziran 1472’de
artık Floransalı ressamlar
loncasının defterinde bağımsız
bir ressam olarak “Leonardo
di Ser Piero da Vinci” diye adı
geçiyordu. Yaklaşık 10 sene,
ünlü ve zengin bir koruyucusu
olmadan bağımsız olarak
çalıştı. Sadece kendi seçtiği
resim ve heykellere odaklandı.
Floransa’yı 1482’de terkederek
Milano Dükü Sforza’nın
hizmetine girdi. Dükün
hizmetine girebilmek için
köprüler, silahlar, gemiler,
bronz, mermer ve kilden
heykeller yapabileceğini
anlattığı ancak göndermediği
mektup bütün zamanların
en olağanüstü iş başvurusu
sayılır.

Leonardo, 1499’da şehir
Fransızlar tarafından
alınıncaya kadar 17 yıl
boyunca Milano Dükü için
çalıştı. Dük için sadece
resim ve heykeller yapmak,
festivaller organize etmekle
uğraşmadı; aynı zamanda
binalar, makineler ve silahlar
geliştirdi. 1485 - 1490 yıllarında
doğa, mekanik, geometri,
uçan makineler, kiliseden
kale ve kanal yapımına kadar
her türlü mimari ile ilgilendi;
anatomi çalışmaları yaptı;
öğrenciler yetiştirdi. İlgi alanı
o kadar genişti ki başladığı
çoğu işi bitiremiyordu.
1490 - 1495 yıllarında
çalışmalarını ve çizimlerini
deftere kaydetme alışkanlığı
geliştirdi. Bu çizimler ve defter
sayfaları, müzeler ve kişisel
koleksiyonlarda toplanmıştır.
Bu koleksiyonculardan birisi
de Leonardo’nun hidrolik
alanındaki çalışmalarının
el yazmalarını toplayan Bill
Gates’dir.
1499’da Milano şehrinin
Fransızlarca alınmasından
sonra şehri terkeden ve yeni bir
koruyucu aramaya başlayan
Leonardo, 16 yıl boyunca
İtalya’da seyahat etti. Pek çok
kişi için çalıştı, çoğu eserini
yarım bıraktı.
1504’te babasının ölüm haberi
üzerine Floransa’ya döndü.
Miras hakkı için kardeşleri ile
mücadele verdi ancak çabası
sonuçsuz kaldı. Ancak çok
sevdiği amcası tüm varlığını
ona bıraktı.
1513 - 1516 arasında Roma’da
yaşadı ve Papa için geliştirilen
çeşitli projelerde yer aldı.
Anatomi ve fizyoloji alanında

Sanat tarihinin en iyi resimlerinden kabul edilen Mona Lisa için ünlü ustanın 1503’te çalışmaya başladığı, tamamladıktan sonra
da yanından ayırmadığı rivayet edilir. Tarihçiler resmedilen kadının Floransalı işadamı Francesco del Giocondo’nun eşi Lisa del
Giocondo olduğuna inanır. Da Vinci’nin kavak pano üzerine yaptığı piramidal kompozisyonlu bu kadın portresi, garip ifadesi,
gülümsemesi, belli belirsiz kaş ve kirpikleri, elleri ve bir türlü çözülemeyen sırlarıyla ünlüdür. Günümüzdeki şöhretini ise 21
Ağustos 1911’de, korunduğu Louvre Müzesinden çalınmasına borçlu. Polis tabloyu bulmak için 6 bin 500 kopyasını üretip el
ilanı olarak Paris caddelerinde dağıtınca resim pek çok kişinin aklına kazındı. Mona Lisa bugün de o kadar popülerdir ki Paris’te
Louvre’da korunan tabloyu saatte 1.500 kişi ziyaret eder ve tablo sabit 20 derece ısıda 3 kat camın arkasında korunur. Yağlı
boya tablo her yıl bir gün indirilerek temizlenir.
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MONA LISA
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SON AKŞAM YEMEĞİ
Hıristiyanlığa göre
İsa’nın Romalı askerlerce
yakalanıp çarmıha
gerilmeden önceki akşam
havarileriyle son yemeği,
daha evvel de resimlere
konu olmuştu. Leonardo,
1495-1498’de yaptığı bu
freskte, İsa’nın içlerinden
birinin kendisine ihanet
edeceğini söylediği anda,
havarilerin dramatik
ifadesini mükemmel
yansıttı. Bu duygusal
atmosferde hain Yahuda
sağ elinde para kesesiyle,
masadakilerden epey
aşağıda resmedilirken,
İsa resmin ortasında
huzurlu ve sakindi. Sanat
bu duvar resminin pek
çok sırrı barındırdığını
söylediler. Masa
örtüsünün neden sadece
bir yanı düğümlüydü?
İsa’nın yanındakinin en
genç havari Yuhanna mı,
Magdalalı Meryem miydi?
Hançer tutan el kime aitti?
Bu sorular hiçbir zaman
cevaplanamasa da Altın
Oran’ın ve perspektifin
başarıyla kullanıldığı
resim, Rönesans’ın en
kusursuz eserlerindendi.
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tarihçileri asırlar boyu

çalışmaya devam etti ancak
Papa, kadavralar üzerinde
çalışmasını yasakladı.
1516’da koruyucusu Giuliano
de’ Medici’nin ölümü üzerine
Kral 1. Francis’den Fransa’nın
baş ressam, mühendis ve
mimarı olmak üzere davet
aldı. Paris’in güneybatısında,
Amboise yakınlarındaki
Kraliyet Sarayı’nın hemen
yanında kendisi için hazırlanan
konağa yerleşti. Ona büyük
hayranlık duyan kral, kendisini
sık sık ziyaret gelir ve sohbet
ederdi.
Leonardo 2 Mayıs 1519’da
Amboise’daki evinde 67
yaşında öldü. Vasiyetinde
mirasının esas bölümünü
sevgilisi Melzi’ye bıraktı.
Amboise’daki Saint Florentin
Kilisesi’nde toprağa verildi.
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AŞK HAYATI DA KARIŞIKTI
Bugünden geriye doğru
baktığımızda Leonardo’nun
eşcinsel olduğunu biliyoruz
ama sevgilileri hakkında
sadece akıl yürütebiliyoruz.
Çünkü o dönemde yasak ilişki
sayılan homoseksüelliği açık
açık yaşamaları ne kadar
mümkündü ki? Hayatının
büyük bir bölümünda iki
erkekle çok yakınlaştığını ve
hep beraber yaşadıklarını
biliyoruz. Ama bu erkeklerden
hangisi onun hayatının
erkeğiydi, hangisi gerçekten
sevgilisiydi, hangisiyle hangi
dönemlerde seks yapıyordu
kestirmek mümkün değil.
Leonardo’nun genç erkeklere

olan ilgisi 16. yüzyılda
tartışma konusu oldu. “Salai”
takma adlarıyla bilinen
Gian Giacomo Caprotti da
Oreno, 1490’da, henüz 10
yaşındayken Leonardo’nun
evinde hizmetçiliğe başladı.
30 yıl boyunca sanatçıya
asistanlık ve yarenlik eden
Salai, Leonardo’nun sanatçı
defterlerinde çıplak, yakışıklı
ve kıvırcık saçlı bir ergen
olarak tasvir edildi. Giorgio
Vasari ise bu genç adamı
“Leonardo’nun büyük keyif
aldığı harika kıvırcık saçları
olan ışıltılı ve güzel genç”
olarak tanımlayacaktı.

BULUŞLAR VE
MÜHENDİSLİK

Salai ile tanışıp beraber
yaşamaya başlamasından
tam 16 yıl sonra 1506 yılında
Leonardo, bir Lombardiya
aristokratının 15 yaşındaki
oğlu olan Kont Francesco
Melzi’yle tanıştı. Melzi,
hayatının geri kalanında
onun en iyi öğrencisiydi, aynı
zamanda sevgilisi miydi? Son
nefesini verene kadar Melzi
yanından hiç ayrılmadı ve
mirasını da Melzi’ye bıraktığı
bilindiğine göre hayat arkadaşı
olmaması için hiçbir sebep
yoktu. Ayrıca sağ koluna felç
indiğinde Leonardo da Vinci’ye
Melzi yardımcı olmaktaydı.
Salai ise Fransa’ya geldikten
sonra onu terketmişti.
Salai’nin terk etme sebebi
büyük ihtimalle ihtiraslarına
yenik düşmesiydi. Melzi’nin
kendisinden sonra gelmesini
ve Leonardo’nun biricik aşkına
karşılık vermesine daha fazla
dayanamamıştı.

Leonardo bir matematikçi
değildi, matematiğin
buluşlarını geliştirmedi.
Ama onda, daha sonra
Albert Einstein’da olduğu
gibi, matematiğe kolay bir
uygulama getirme gibi şaşırtıcı
bir yetenek vardır. Kendini her
zaman bir mühendis ve bir
pratisyen olarak gördü.

Leonardo, her şeyden önce, ilk
çevrebilimci olarak görünüyor.
Temel düşünce ona suyun
devretmesiyle gelmiştir.
Ona göre, toprağın kanı,
her yaşamın kaynağı, bitki,
hayvan ve bütün yaratıkların
temel ve gerekli öğesidir. Not
Defterleri’nde ve yazılarında
durmadan bu düşünceye
döner. Bu sonuca nasıl varmış
olduğu düşünülmeksizin,
biliyor ki insan % 90 sudan
oluşmuştur. Ve bu doğrudur.
Ona göre, su başlangıç ve
sondur.

Her şeyden önce, zamanında
başkalarının tasarladıkları
makinelere aykırı olarak,
kuşların uçuşuna bakarak,
kanat çırpmayan uçan
makineler hayal etti.
Onunkiler hem helikopterlere,
hem havada asılı duran
teknelere, hem de planörlere
benziyordu. Dört kişi
tarafından çalıştırılabilen bir
helikopter tasarladı. Hayal edip
çizimlerini yaptığı ama hayata
geçiremediği planörler İkinci
Dünya Savaşı’nda sahnede
yerini almıştı. Almanlar kırk

tonluk bir tankı taşıyabilen
planör yapmıştı.
Leonardo, çağında
gerçekleştirilemeyen, ama
tümüyle mantıksal makineler
çizdi. Makinelerini yapmak
için onda eksik olan tek şey,
bilyeli yataktı. Dayanaklı bilyeli
yataklar oluşturamadığı için
hareketli aksamları bir türlü
birleştiremiyordu. Bu yüzden
tüm icatlarını beyninin içinde
çalıştırmak zorunda kalıyordu.
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Her ne kadar savaşı
insan faaliyetlerinin en
kötüsü olarak nitelese de,
Leonardo’nun defterlerinde
askeri mühendislik alanında
da çalışmalar bulunmaktadır;
bunların arasında makineli
tüfekler, zırhlı tank, bombalar,
paraşütler gibi tasarımlar yer
almaktadır. Diğer buluşları
arasında bir denizaltı, dişliler
kullanılarak yapılmış ilk
mekanik hesap makinesi, ve
yaylı bir mekanizmayla çalışan
bir araba da bulunmaktadır.
Vatikan’da bulunduğu yıllarda
güneş enerjisini kullanmak
için, içbükey aynalar yardımıyla
suyu ısıtacak bir tasarım
yapmıştır. Her ne kadar
Leonardo’nun tasarımlarının
çoğu yaşadığı dönemde
hayata geçirilememiş olsa da,
IBM’in desteğiyle birçoğunun
modelleri yapılmıştır ve
Amboise’deki Château
du Clos Lucé’de bulunan
Leonardo da Vinci Müzesi’nde
sergilenmektedir.
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SÖYLEŞİ

Uzun zamandır sahne performanslarıyla tanınan ve sevilen grup Merlyn, ilk albümünü tamamladı.
Duman ve Athena gibi grupların da prodüktörlüğünü üstlenen Levent Büyük tarafından hazırlanan ve
On Air Music tarafından yayınlanacak olan “Ayağa Kalk” adlı albümüyle müzikseverlere selam çaktı.
Merlyn imzalı şarkılarda, sözlerin tamamını solist Muratcan yazıyor. Besteler ise genelde grubun tüm
üyelerinin katkısıyla ortaya çıkıyor. Dinleyici kitlesinin “Saf; PürRock”, “Pirüpak: TertemizRock”, “Rock
gibi Rock Yapıyorlar” diye tarif ettiği Merlyn’i yakından tanıyalım istedik.

RÖPORTAJ: YAĞIZCAN AKBULUT

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

Biraz Merlyn’in hikayesinden
bahseder misiniz?
10 yılı aşkın süredir müzik
piyasasının içerisindeyiz.
Bugüne dek başta Taksim ve
Kadıköy bölgeleri olmak üzere
İstanbul’un ve Türkiye’nin farklı
yerlerinde sayısız defa konser
verdik. Bunun yanı sıra birçok
festival ve üniversite şenliğinde
de sahne aldık. 2013 başında
mevcut kadromuzu oluşturduk
ve o günden bu yana kendi
üretimlerimize ağırlık veriyoruz.
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Aslında hepiniz başka meslek
gruplarında uzmansınız
ve bir araya gelip müzik
yapıyorsunuz. Müzik sizin
için bir hobi olarak mı başladı
yoksa içinizde büyüttüğünüz
bir ateş nihai sonucuna mı
kavuştu?
Müziğin bizler için basit bir
hobiden ibaret olduğunu
söyleyemeyiz. Zira bir
günü 48 saat gibi yaşayıp
kendi işlerimizle adeta
paralel biçimde müzik işini
sürdürmekteyiz. Büyük
fedakarlıklarla içimizde
büyüttüğümüz bu aşkın nihai
noktasının da olmadığını
düşünüyoruz.
Sektörde yeni bir grup olarak,
albümlerin pek satmadığı bir
dönemde 8 şarkılık bir albüm
çıkarmak büyük cesaret. Sizin
bu tercihinizi şekillendiren
koşullar nelerdir?
Müziğe maddi kaygılarla
yaklaşmayıp bu işe idealist
bir gözle bakıyor olmamız
bizi albüme yönelten en
önemli sebeptir. Bunun
yanı sıra prodüktörümüz
Levent Büyük’ün de “single”
yerine albümle çıkmamızın
kariyerimiz açısından çok
daha değerli olacağını

vurgulaması bu kararımızda
önemli bir etkendir. Ayrıca
gruptaki herkes kendi özelinde
iyi bir albüm dinleyicisidir.
Biz albümlerin ortaya çıkış
hikayelerini seviyoruz. Bu
yüzden biz de kendi hikayemizi
ortaya çıkartmak istedik ve
buna bir yolculuk gözüyle
baktık. Bu açıdan albümlerin
satıp satmıyor olmamasıyla
ilgilenmiyoruz çünkü uzun
vadede bu albümün ve
içerisindeki şarkıların hak
ettiği değere kavuşacağına
inancımız tam.
Albümünüz “Ayağa Kalk!”
yakın zamanda dinleyicileri
ile buluştu. İlk tepkileri nasıl
buldunuz?
Henüz bunun hakkında
konuşmak için erken olsa
da albümümüze yönelik ilk
tepkiler oldukça olumlu. Her
dinleyicimizin albümdeki 8
şarkıdan farklı bir tanesini
kendisi için ön plana
çıkartması, bu albümün
taşıyıcı kolonlarının sadece
1-2 parçadan ibaret olmadığını
ve içerisindeki her bir eserin
albümdeki hikayeye hizmet
ettiğini bize gösterdi. Bu da
bizim açımızdan memnuniyet
verici bir gelişme.
Şarkıların tamamının söz ve
müziği size ait. Bu yaratıcı
süreçten biraz bahseder
misiniz?
Grupta herkesin bireysel
olarak üretime katkısı
olduğunu söylememiz
gerekiyor. Bu süreçte her
bir kişi kendi fikirlerini gruba
taşıyor ve sonra dördümüz
ev provasında bir araya
gelerek bu fikirleri beraberce
geliştirmeye yöneliyoruz.
Ev provalarında aşama
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LGBTİ+’nin Türkiye’de ve
dünyada cinsiyet eşitsizliği ile ilgili
attığı adımları da çok önemli ve değerli
buluyoruz…

kaydettiğimiz parçaları stüdyo
çalışmalarına aktarıyoruz.
Böylece üretim aşamasında
şarkıların ne tür bir “sound”
ve “Groove” ile çalınacağına
karar veriyoruz. Kayıt
aşamasına taşımadan evvel
de prodüktörümüz Levent
Büyük’e kaydettiğimiz demoları
teslim edip şarkının final
aranjesinin nasıl olacağına
dair son konuşmaları
gerçekleştiriyoruz.

Sizin için PüripakRock
benzetmesi yapılıyor. Bunu
nasıl karşılıyorsunuz?
Bunun tam karşılığı temiz,
pürüzsüz, saf bir Rocksound’u
oluyor. Bu benzetmeden
memnunuz. Zira bu tarzın
dünyadaki örneklerine
baktığımız zaman karşımıza
örnek aldığımız isimler
çıkıyor. Bu açıdan bu tarzın
Türkiye’deki temsilcilerinden
biri olmak bizi ancak mutlu
edebilir.

Türkiye’de LGBTİ+ bireylerin
hak ve özgürlükleri ile ilgili
düşünceleriniz neler?
Merlyn olarak sadece LGBTİ+’li
bireylerin değil, her dinden,
ırktan, zümreden insanın hak
ve özgürlüklerinin bir diğeriyle
eşit olması gerektiğine
inanıyoruz. Bu dünyaya gelen
hiç kimsenin bir diğerinden
daha üstün ve ayrıcalıklı
bir konumda olmadığını
düşünüyoruz. Bu arada
özellikle LGBTİ+’nin Türkiye’de
ve dünyada cinsiyet eşitsizliği
ile ilgili attığı adımları da çok
önemli ve değerli buluyoruz.
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Türü ne olursa olsun müziğin
birleştirici bir gücü vardır.
Şarkılarınızın dinleyicilerinizi
harekete geçiren bir tarzı
var. Özellikle de “Ayağa
Kalk!” söylemi hakkındaki
görüşlerinizden bahsetmek
ister misiniz?
Kesinlikle bu birleştirici güce
inanıyoruz. Maalesef son
yıllarda yaşamımızın birçok
alanında harekete geçmekten
ziyade sosyal medya
üzerinden deşarj olup kendi
alanlarında üretime geçmeyen
bir toplum haline geldik.
Laf kalabalığından ziyade
iş ve üretim kalabalığının
daha faydalı olduğuna
inandığımızdan albüm
çalışmalarımızı hızlandırdık.

Rock müziğin sert ve
maskülen olduğu düşünülür
ve homofobik olduğuna
dair eleştiriler yapılır.
Siz bu konuda neler
düşünüyorsunuz?
Dünyada 6 milyar insan
yaşıyor ve herkesin her konuda
farklı düşüncesi ve eleştirisi
olması çok doğal. Biz, Rock
müziğin bu denli köşeli bir
tarifi olduğunu düşünmüyoruz
çünkü dinlenilen her şarkı
herkeste farklı duygulara
sebep olur. Bu açıdan Rock
müziği de böyle genellemelere
sokmak doğru olmayacaktır.
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POP

MAGAZİN DÜNYAMIZIN

UNUTULMAZ

POLEMİKLERİ
Zian Ziangil bu ay özüne dönüyor: Magazini ve madiliği bir potada eriterek gelmiş geçmiş en iyi
magazin polemiklerini sizler için derledi.

YEŞİM SALKIM VS. HİLAL CEBECİ

HAZIRLAYAN: ZİAN ZİANGİL
zian.ziangil@gzone.com.tr
twitter.com/ziangil
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2007 yılına gidiyoruz. Uzanlar batmış, Kral TV satılmış, Yeşim Salkım’ın ekran sansürü de bitmişti.
Hatta ve hatta Uzanlar’ın kasasından çıkarak küfür algoritmamızı yeniden şekillendiren Cem Uzan –
Yeşim Salkım kavgası kasetinin izleri bile silinmişti. Bu nedenle ekranları rahatlıkla arşınlayan Yeşim
Salkım, Kral TV’yi bir bebek gibi yönettiği dönemlere ilişkin açıklamalar yapmaya başlamıştı. Bu
açıklamalardan biri de Hilal Cebeci’nin “En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı” ödülünü aslında oylamada kaybettiği
fakat kendisinin müzik şirketinde olduğu için ödülün Cebeci’ye verildiği ile ilgiliydi. Bu açıklamanın
ardından taraflar “Bir Dilek Tut” isimli yarışmada karşı karşıya geldiler. Yeşim Salkım’ın dönemin yarı
erotik dergilerinde sıkça yer alan Hilal Cebeci’nin fotoğrafını “bak sen busun bak” diyerek göstermesi
ve Cebeci’nin “o fotoğraflardan sizin de var” çıkışı üzerine “oraya gelirsem o mikrofonu senin ağzına
sokarım” cevabını alması ikoniktir. Programın diğer jüri üyesi Deniz Seki’nin çıldırması ve Cenk Eren’in
bir kutu Xanax yutmuşçasına sakinliği polemiğin dikkat çeken diğer unsurları olarak kayda geçebilir.
(Not: “En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı” ödülünün asıl sahibi Hatice’dir)

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Şubat 2017 | S64

Türkiye’deki en candan, en samimi, en içten, en ponçik ikili de polemiğe girmişti tabii ki. Sibel Can
annesinin vefatı sonrasında arayıp sormayan Gülben Ergen’e içten içe madilenmiş ancak yüzündeki
o sevimli ifadeyi asla ve kata kaybedemeyeceği için bunu hiçbir zaman dile getirmemişti. Taa ki aynı
uçakta Kıbrıs’a uçuncaya dek. Havalimanında muhabirlerin “Gülben hanımı gördünüz mü” sorusuna
“görmedim ben hiç, o da mı uçaktaydı?” şeklinde cevap veren Sibel Can elbette karşılıksız kalmayacaktı.
Gülben Ergen bu durumu fırsat bilerek “ben 1 numarada oturuyordum, ondan görmemiştir” şeklinde
cevap verince doğal olarak madilik büyüdü. Sibel Can bir süre Hülya Avşar kozunu oynadı, “ben Gülben’i
dinlemem” minvalinde demeçler verdi ama bu polemik samimiyetsizlik maskesinin altında ilerlediği
için hiçbir zaman çok keyifli olmadı.
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GÜLBEN ERGEN VS. SİBEL CAN
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Bu listedeki en tatlı ve en keyifli polemik kesinlikle rahmetli Oya Aydoğan ve afrodit Banu Alkan
arasındaki polemikti. En uzun süren polemik olduğunu da söyleyebiliriz çünkü Oya Aydoğan’ın vefatına
kadar ikili arasındaki çekişme bitmedi. Polemiğin başlangıç tarihi için ise 1976 yılına gitmemiz
gerekiyor. O yıl gerçekleşen Ses dergisinin güzellik yarışmasında Oya Aydoğan birinci, Banu Alkan ise
dördüncü oluyor. Bu tabii ki Oya Aydoğan’ın iddiası. Afrodit cephesi ise kendisinin yapımcı Memduh Ün
tarafından yarışmadan çekildiğini iddia ediyor. Olay da zaten tam burada kopuyor. “Her zaman Banu
Alkan’ın kompleksindeydin” ve “ben yarışmaya girdiğimde 16 yaşındaydım, sen 25 yaşındaydın” gibi
Banu Alkan salvolarına “ay manyaksın sen ya” şeklinde gelen Oya Aydoğan karşılamalarının polemiği
tadından yenmez bir hale getirdiğini söylemek mümkün. Yaklaşık 40 yıl süren bu polemik, maalesef
geçtiğimiz yıl Oya Aydoğan’ın ani ve acı kaybıyla sona erdi. Kendisini bir kere daha rahmet ve sevgiyle
anıyor, Banu Alkan’a uzun ömürler diliyoruz.
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BANU ALKAN VS. OYA AYDOĞAN
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SEREN SERENGİL VS. GÜLBEN ERGEN
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Söz konusu Gülben Ergen olunca, eski dosttan bal gibi düşman oluyor işte. Kariyerini polemikler üzerine
kurgulayan Ergen, hala devam eden bu polemiğin de epey ekmeğini yemişti. Seren Serengil, geçmişte
çok iyi dostu olan Ergen’i sahneye çıkması için ikna etmişti. İç çamaşırı modeli olan Ergen, sesinin
boru gibi olduğunu söylemesine rağmen Sero kendisini ikna etmiş ve hepinizin bildiği üzere Ergen’in
kariyeri alıp yürümüştü. Bu polemiğin asıl dinamiği tabii ki bu yardımlaşmalar veya vefasızlıklar değil.
Tamamen catfight tadında geçen erkek arkadaş meseleleri. Seren Serengil’in iddiasına göre Gülben
Ergen kendisinin sevgilisini elinden almış ve hatta bu durumu bir alışkanlık haline getirerek başkaları
üzerinde de son sevgili bükücülük oyununu oynamaya devam etmişti. İkili kısa bir süreliğine de olsa
birlikte dondurma yiyerek barışmışlardı. Düğün evi tefçisi ölüm evi yasçısı Ergen’in son boşanma
aşamasında bu polemik tekrar hortlamış, biz de bir süre daha zevkle izlemiştik. Kendi programında
neredeyse her gün “Gülben’e serzenişler” isimli bir bölüm ayıran Serengil, geçmişte kalan dondurma
barışını fiilen rafa kaldırmıştı. (Not: Bu polemiğin pik yaptığı nokta Seren Serengil’in köpeği Tiny’nin
“Gülben” denilince havlamasıdır.)
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AJDA PEKKAN VS. BÜLENT ERSOY
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Bu listedeki en dev polemik bu olsa gerek. Zeki Müren’le ölümüne kanka olan Ajda Pekkan, yüksek
ihtimalle Müren ve Ersoy arasında gidip gelirken epey yorulmuştu. Pekkan, birbiriyle asla anlaşamayan
bu özel insanların ikisiyle de çok yakın arkadaştı. Öyle ki Bülent Ersoy’u milattan sonraki evresine
geçirecek ameliyata götüren kişi bile Ajda Pekkan’dı. Ancak daha sonraları “Sanat Güneşi” ile daha
yakın olmayı tercih eden Pekkan, sıklıkla “Diva”nın hedefi haline gelmişti. 2013 yılına geldiğimizde
bir davette Orhan Gencebay ile aynı masayı paylaşan Bülent Ersoy, Ajda Pekkan’ın masaya gelerek
kendilerine selam vermemesine verip veriştirmişti. Ersoy, “Masaya geldi hödük, bir allahın selamını
bile vermedi. Sen kime numara yapıyorsun, kime bu nağmelerin? Bööööyle ucube, nesli tükenmiş”
diyerek magazin tarihinin en büyük giderlerinden birine imza atmıştı. Ajda Pekkan ise her zamanki
pasif agresif tavrıyla “biz onunla abi kardeş gibiydik” şeklinde cevap verince divanın freni tamamen
patlamıştı. “Bunlar bunama alametleri, zaten bacakları da hasta konserlerinde dans edemiyor kamış
gibi sallanıyor” sözleri ikili arasında dava konusu olmuş, Ersoy “makyaj param” dediği 3 bin TL’yi
Pekkan’a ödemek zorunda kalmıştı.
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HÜLYA AVŞAR VS. TARKAN
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Hülya Avşar’ın diline düşmek son derece tehlikeli bir şey. Artık eski performansı kalmasa da geçmişte
magazin denilince bir tarafta Hülya Avşar, diğer tarafta öbürleri vardı. Megastarımız da tabii ki bu
performanstan nasibini alacaktı. Bu nedenle 2011 yılındaki eski Türkiye’ye ve Kral TV Video Müzik
Ödülleri’ne gitmemiz gerekiyor. Ülkemizde medeniyete dair bazı organizasyonların hala yapılabildiği
o yıl, Hülya Avşar “En İyi Erkek Şarkıcı” ödülünü Tarkan’a vermek üzere sahneye çıkmış ancak
megastarımız sürpriz bir sahne şovu yapacağı için ödülü onun yerine yapımcısı Samsun Demir almıştı.
Tarkan’ın aslında orada olduğunu sonradan farkeden Avşar, magazin tarihine geçecek o açıklamaları
meşhur balıkçısının çıkışında muhabirlerle paylaşmıştı. Ödülünü kendisi almadığı için Tarkan’a kin
kusan Avşar, “Ben kalkıp ona böyle bir jest yapıyorsam gelip ödülünü alacak. Tarkan kim pardon?
Saygısız! Eşek herif ya! Allah’ın 1 metrelik adamı! Nasıl böyle bir havaya soktular? Vergide birinci mi
oldu? Okul mu yaptırdı?” şeklinde verip veriştirmişti. Bu olayı bir polemik haline getiren ise ilginç bir
şekilde Tuğba Ekinci olmuştu. Altın Kelebek Ödül Töreni’nde Tarkan ödülünü alırken sahneye fırlayan
Ekinci, “Neden okul yaptırmadın?” diye sormuş, Tarkan da son derece sıkıcı bir mahçuplukla “Bu bir
ödül töreni, biz neyi konuşuyoruz” demişti. Tarkan işte, o zaman da evlenip tüp bebek yapacak kadar
sıkıcıydı, şimdi de.
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İBRAHİM TATLISES VS. YILDIZ TİLBE
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Canlı yayında başlayan polemiklerin de tadı bir başka oluyor! 2009 yılında İbrahim Tatlıses henüz
ölümden dönmemiş, İbo Show’u yapıyor. Yıldız Tilbe konuk olarak gittiği programda oldukça keyifsiz.
Sohbetlere yarım ağız katılıyor ve “ben şarkı söyleyeyim” diyerek “Kandıramazsın Beni”yi söylemeye
başlıyor. İbo her zamanki esprili tavrıyla şarkıyı kesiyor ve eğlenceli bir sohbete başlıyor. Ancak Tilbe
yine somurtkan ve şarkısı kesildiği için kızıyor. Reklam arasına gidiliyor ve dönüşte kızılca kıyamet
kopuyor. Tatlıses önce kendisini ne kadar sevdiğini anlatıyor fakat konuşma bir anda “beni dövdüler
abi dediğinde seni p.zevenklerin elinden aldım” cümlesiyle bambaşka bir yere gidiyor. Yıldız Tilbe
programı terk ediyor. Tatlıses arkasından “programa çıkmak için elbise, beşi bir yerde istedi. Bir elbise
yerine menajerime üç elbise aldırdı. Yetmedi külotlu çorapla jileti bile bize aldırdı” açıklaması yapıyor
ve bir daha Yıldız Tilbe şarkılarını söylemeyeceğini de ekleyerek polemiği kapatıyor. Ancak polemik
bu öyle kolay kapanır mı? Asla! Aradan yıllar geçiyor, Tatlıses’in saldırıya uğramasından kısa bir süre
sonra Yıldız Tilbe bir albüm tanıtım toplantısı yapıyor. Toplantı sırasında muhabir Seyhan Erdağ,
Tilbe’ye “İbrahim beyi hastanede ziyaret ettiniz mi?” diye soruyor. Öncelikle “Allah şifa versin” diyerek
iyi dileklerini sunan Tilbe, “O... Seyhan” diye ekleyerek bir polemikten bambaşka bir polemik daha
yaratıyor.
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DEMET AKALIN VS. HANDE YENER
İşte hala devam eden ve ne kadar su koyarsanız o kadar kaldıran bir polemik. Bu ikilinin ilk nasıl karşı
karşıya geldiğini hatırlıyor musunuz? Bakkal müzik polemiği ile! Hande Yener elektronik müzik yaptığı
dönem başta Demet Akalın ve Serdar Ortaç olmak üzere hep aynı tarzda müzik yapanları “bakkal
müzik” yapmakla itham etmiş ve polemiğin fitili böyle ateşlenmişti. Şimdi pop müziği paylaşamayan
bu ikilinin kapışıp tekrar barışma algoritmalarına bir göz atalım:
Hande’nin elektronik müzikte batması = Demet’le barışıp gece turlarına çıkma + birlikte reklam filminde
oynama ve paraları cukkalama
Demet Akalın’ın ölümüne küs olduğu Alişan ile Hande Yener’in sıkı fıkı olması = tekrar küslük
“Yetişemediğim işlere Hande gidiyor”, “Onu tanımam, en yakın arkadaşım Demet Kutluay” evresi
		
Kenan Erçetingöz’ün programı = Tekrar barışma
		
“Demet için beste hazırlıyorum” + Kemal Doğulu’nun meşhur beyaz fonlu yoluşma temalı fotoğrafları
evresi

Evet gördüğünüz gibi kan davasına dönüşen polemikte son durum bu. Daha fazla yorum yapmıyor,
Oscar’daki Meltem Cumbul maskemi takarak “peace at home, peace in the world” diyorum.
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Sinan Akçıl’ın Hande Yener’in hayatına girmesi ve Demet Akalın’ın sanki bunu bilmiyormuş gibi madilik
yaparak Akçıl’a “inşallah gönlüne göre birini bulursun” demesi = tekrar küslük
		
“Ben rekor kırdım”, “sen yumurta kırdın”, “en kraliçe benim”, “rica ediyorum bu kadın artık sussun”
söylemleri ve albüm isimlerine yansıyan bir takım madilikler evresi
		
Hande Yener’in Demet Akalın ve kızı Hira’nın bulunduğu bir fotoğrafa (bok emojisi) emojisi koyması =
kan davası
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GÜLBEN ERGEN VS. HÜLYA AVŞAR
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Öyle bir polemik düşünün ki bir insan tüm kariyerini bu polemiğe borçlu olsun. Öyle bir insan düşünün
ki kariyerini polemiğe girdiği o insanı kopyalayarak elde etmiş olsun. O insan tabii ki düğün evi tefçisi
ölüm evi yasçısı Gülben Ergen. Hülya Avşar’ın makyözünü, asistanını, orkestrasını ve hatta orkestra
şefini (ki hala Taşkın Sabah’la çalışıyor) transfer eden Ergen, aynı zamanda laf cambazlıklarıyla Avşar
kızına sataşınca Televole ve Pazar Keyfi’nin aranan yüzü olmuş bir anda sınıf atlamıştı. Bu polemiği her
hafta bir dizi gibi takip ederken arada Petek Dinçöz’ün kaynak yaptığına da şahit olmuştuk. Hülya’ya
annem, Gülben’e teyzem diyerek bir süre yardımcı kadın oyunculuk görevini üstlenen Dinçöz polemiği
daha da alevlendirmişti. Hülya Avşar’ın “şampiyon belli ikinci kim” sözü ile hafızalarımıza kazınan
bu çekişme Gülben Ergen’in, Hülya Avşar Show’a konuk olmasıyla sona ermiş, ikili arasında asla
inandırıcı olmayan bir barış ilan edilmişti. Yaprak Dökümü’nün sezonlarından bile daha uzun sürdüğü
için giderek bayatlayan ve deyim yerindeyse yayından kaldırılan polemiğin sonucunda elde ne mi var:
Sıfırdan yaratılan bir kariyer ve boşuna yıpranan bir Hülya Avşar.
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SEDA SAYAN VS. EROL KÖSE
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Erol Köse 2000’li yılların başında Uzanlar sponsorluğunda ve Kral TV gücüyle yapımcılıkta neredeyse
tekel haline gelmiş ve sektörü tek başına domine etmeye başlamıştı. Fakat bu krallık uzun sürmedi.
Uzanlar battı, ülkeyi terketti ve Erol Köse oldukça zor yıllar geçirdi. İşte yapımcılıkta tamamen sıfırı
tükettiği 2010’lu yılların başında Twitter’da magazinciliğe soyundu Köse. Önüne gelen herkesle ilgili
akıl almaz iddialarda bulunuyor, Kadırgalı’nın deyimiyle “elalemin karısına kızına, çoluğuna çocuğuna,
namusuna” laf ediyordu. Seda Sayan’ın çocuğunun doğumundan önce çektirdiği açık fotoğrafları
Twitter’dan yayınlaması bardağı taşıran son damla oldu. Günay Restaurant’ta gerçekleştirilen “Cenk
Koray Televizyon Ödülleri” gecesine Erol Köse’nin de davet edildiğini öğrenen Kadırgalı, o ikonik
kürküyle mekana girerek Köse’ye bazı tavsiyelerde bulundu ve çantasıyla şöyle bir çarptı. Mekan
çıkışında Seda Sayan’ın menajeri Stelyo Pipis ve bazı korumalar Erol Köse’yi linç etmeye kalktı. Ertesi
gün Seda Sayan kendi programında, herkesin ezbere bildiği “Erol Köse’ye canlı yayında küfür” temalı
bir yayın yaptı. “Yediği kaba pisleyen şerefsiz adam”, “hangi hükümet senin arkanda” ve “soytarı”
gibi sözlerle beynimize kazınan monolog adeta tarihe geçti. Erol Köse de aynı anda Petek Dinçöz’ün
programında iddialarına devam etti. Ancak hem ikilinin arasında kan davasına dönüşen ve karşılıklı
mahkeme konusu haline gelen polemik hem de Erol Köse’nin Twitter magazinciliği kısa bir süre sonra
sona erdi. Köse’nin hedefi haline gelen başta Hadise olmak üzere tüm ünlüler de rahat bir nefes aldı.
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SÖYLEŞİ

ŞEN KAHKAHALARI YOUTUBE’U ÇINLATIYOR

O, Youtube dünyasının en doğal en eğlenceli makyaj kanalının sahibi. YouTube öncesinde Twitter’daki
hesabındayken, hakkında trans olduğuna dair söylentiler de çıkmıştı.
Doğal haliyle dikkat çeken Danla Biliç, 23 yaşında şu an Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde
okumakta. Gelin Danla Bilic’i daha yakından tanıyalım…

RÖPORTAJ: YAĞIZCAN AKBULUT

yagizcan.akbulut@gzone.com.tr
twitter.com/yagizcanakbulut | instagram.com/yagizcanakbulut
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DANLA
BİLİÇ
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Transeksüel olarak anılmaktan
asla gocunmadım, gocunmam…

Birdenbire sıra dışı makyaj
videolarınla karşımıza
hayatımıza girdin. Öncelikle
bu vlogger’lık serüveninden
biraz bahseder misin?
Çok uzun zamandır
istediğim bir şeydi. Bir şeyler
yapmak istiyordum ama ne
yapacağıma, nasıl yapacağıma
karar veremiyordum. Kafalar
Youtube ekibi ile de çalışan
Retorik Dijital’in sahibi Arda
ile Twitter’dan muhabbetimiz
vardı bir gün bana mesaj
attı ve sana kanal açıyoruz
dedi. Sonra bir yemekte şu
anda çektiğimiz videolardan
bahsetti onun aklında böyle bir
kurgu vardı ve ben de bu kurgu
için doğru insandım. İkimiz de
çok inandık ve başladık.

Danla Bilic günlük hayatında
nasıl birisi? Neler sever?
Neler yapar?
Ordan oraya koşturuyoruz
sürekli eskisi gibi vaktimi

Diğer vlogger’lardan farklı
bir tarzın var ve bu tarzla da
onlardan ayrışıyorsun. Sen
kendini nasıl görüyorsun?
Süperim ben, harika biriyim.
Yok yok şaka. Videolarda
da olduğum gibiyim doğal
buluyorum kendimi. Kimse
kusura bakmasın, 2 ruju
bedavaya alıcam diye süper
modellik yapamam.
Ya peki, seni makyaj yapmayı
bilmemekle itham edenlere
ne diyorsun?
Before - after yapıyoruz her
video sonunda. Gözü az biraz
gören farkı görüyordur ama
tabi mükemmel değilim yani bi
zahmet.
Vücudunda en beğenmediğin
yerin neresi?
Bu soruyu soran kişi beni
kıskanıyor olabilir mi? Tabi
ki hiçbir yerimi, ya da belki
yanaklarımı.
Hangi ünlü kadına makyaj
yapıp onunla beraber video
çekmek isterdin?
Tabi ki Kylie Jenner, soru mu
bu?
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İnternet camiasını ikiye
böldün bir taraf seni çok
doğal bulup severken
diğer taraf itici olduğunu
düşünüyor. Bu yorumları nasıl
buluyorsun?
Yani her zaman olumlu ve
olumsuz bakış açıları olacaktır.
İtici bulananların da izlediğini
her anımı takip ettiklerini
görüyorum. Eminim ki onlar
da seviyorlar ama itiraf
edemiyorlar :))

evde yatarak geçirmeye
fırsatım olmuyor çok.
Boş zamanlarımda da
arkadaşlarımla görüşüyorum,
alışverişe çıkıyorum klasik
aktiviteler yani.

Tabi ki bu vloggerlık öncesi
hali kabarık bir Twitter
sabıkan da var. Uzun bir süre
insanlar senin transseksüel
olup olmadığını konuştular.
Bu serüvenden biraz
bahseder misin?
Çok eğlenceli bir serüvendi
bence. Transeksüel
olarak anılmaktan asla
gocunmadım, gocunmam.
Hatta hiç açıklama gereğinde
bulunmamıştım. Yanlış yerlere
çekenler de oldu tabi.
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Şu ana kadar aldığın en ilginç
yorum neydi?
Çok değişik yorumlar alıyorum.
En efsanesi “sen kimsin seni
tanımıyorum”du. Yani buna
ne cevap verilir mesela. Süper
yorum teşekkürler.
Yeni projeler var mı? Peki ya
5 yıl sonra?
Şu anda üzerinde çalıştığımız
çok güzel olacağını
düşündüğümüz projeler var,
5 yıl sonrasını bilemem tabii
ki ama adım adım planlayıp
sağlam adımlar atmaya

çalışıyoruz. Arda benim için
en iyi planlamaları yapıyor.
Çok yakında daha fazla beni
görmeye hazır olun :)
Biraz da erkeklerden
konuşalım. Bir erkek neden
aldatır?
Çok daralınca bence. Çok
üstüne düşülünce. Arsız bunlar
biraz, ne istedikleri belli değil.
Bak sinirlendim şu an. Pas.
Senin için bir erkeği çekici
kılan özellikler nelerdir?
Ağırbaşlı olması ya kesinlikle.
Çok konuşmasın yani benimle
konuşabilir. Başkasıyla
konuşmasın hahaha.
Bir sosyal medya uygulaması
olsan ne olurdun?
Instagram olurdum, çünkü en
popüleri o.
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TR ANS

CİNSİYET GEÇİŞİ İÇİN

6 ÖNEMLİ
NOKTA
Sürece başlamak bir yana, insanlara açılacağınız anlar için hazır
olmalısınız. Farkedeceksiniz ki, kendinizi hazırlamış olsanız bile
etrafınızdaki insanların aklınıza bile gelmeyecek farkta algıları
olabilir. Hatta hayal ettiğiniz gibi kolay olmadığını, tam harekete
geçecekken donup kalmanız da olası. Eğer böyle bir an yaşamaktan
kaçınamadıysanız, hafızanızın bir köşesine konu dağıtıcı birkaç
materyal bırakmakta fayda var. Ayrıca cinsiyet geçişiyle ilgili cevap
veremeyeceğiniz sorular, karşı tarafta hem translar, hem de sizinle
ilgili kötü intiba bırakır.

HAZIRLAYAN: DENİZ SU TIFFANY

denizsu.tiffany@gzone.com.tr
twitter.com/denizsuecom | instagram.com/denizsuecom
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HAZIR OLUN
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SÜRPRİZLERE AÇIK OLUN
Süreç ile ilgili bilgi sahibi olsanız bile ya mahkeme, ya hastane nedeniyle
çeşitli gecikmeler yaşayabilirsiniz. Her bireyin süreci aynı standartlarda
geçmemektedir. Karşılaşacağınız olası engelleri hesaplayıp alternatif
planlarınızı da halihazırda bulundurmalısınız!

GÜÇLÜ OLUN
Hem maddi hem manevi olarak şart! Süreç, getirdiklerinden çok götürdükleriyle
bilinmektedir. Ortalama lüks bir araba parasını ameliyat ve diğer kısımlar için
harcayacağınız için ekonomik bağımsızlığınızı sağlamış olmalısınız. Manevi
olarak özellikle de aile ve aşk hayatınızda türlü duygu sömürüleri, sahte
sevgi vaatleri ve maddi dolandırıcılık tehlikesiyle karşılaşma ihtimali yüksek
olduğundan bu tür tehlikeleri önceden sezebilmeniz sizin faydanızadır.

Her ne kadar yanlış veya yalnız olmasak da, yakın çevremizde insanların
tanışacağı ilk trans birey olma ihtimaliniz çok yüksek. İnsanların
bilmediği veya yanlış bildiği konularda özellikle bilgilenmeli, karşı taraftan
gelecek(absürd dahi olsa) soruları büyük bir sakinlikle cevaplayabilmeniz
gerekli. Çünkü her trans, varoluşuyla otomatik olarak aktivizm yapmaktadır.
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BİLGİLİ OLUN
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YERİNE GÖRE DAVRAN
Bu nokta, nerede ne giyeceğinizden çok kiminle samimi, kiminle resmi
olmanız gerektiğini iyi belirlemeniz ile alakalıdır. Sosyal hayat ve hiyerarşileri,
doğrusuyla ve yanlışıyla akmaya devam etmektedir. Konuştuğumuz
kelimelerin önemi olduğu kadar, el ve kol hareketleri, beden dilimiz ile
anlattıklarımız(duruşumuzun karakterimizle ilgili verdiği ipuçları) ve ses
tonumuz da çok önemlidir. Ayrıca sosyal hayatın yanlış giden kısımlarını
olumluya dönüştürmek vakit alacağından, bir yandan da adapte olmayı
denemek ilk aşamada dışlanmama şansınızı artırabilir. Hem sosyal hayatın
içerisinde olduktan sonra hataları sebepleriyle birlikte görüp dönüştürmeye
çalışmak daha kolay olacaktır.

SAĞLIKLI OLUN
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Eğer bir endokrinolog kontrolünde hormon tedavisi görüyorsanız, hormon
ilaçlarının yüksek risklerinin ne olduğunu gayet iyi bilirsiniz. Beslenme,
uyku gibi alışkanlıklarınızı düzenlemek ve asla sigara içmemek gerektiği,
aksi takdirde hormon etkisinin azalarak hayallerinizden fersah fersah
uzaklaşacağınızı, hatta var olan sağlığınızı da kaybedebileceğinizi her zaman
hatırlayın! Aynı şeyler ameliyat öncesi ve sonrası bakımlar için de geçerlidir.
Transseksüellerin hayat boyu sistematik dışlanmaları, sizin hayatınız için de
geçerli olursa sağlığınızı kaybettiğinizde yardıma ihtiyacınız olacak ve belki
de hiç kimse yanınızda olamayacak…
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TÜRK EDEBİYATINDA

EŞCİNSELLİK

KÜLTÜR

T

dönem edebiyatımızın mihenk
taşı oluşuna bir anış olması
hasebiyle açıklayabiliriz.
“Eşcinselliğin bilinçli ve belirgin
biçimde edebî metinlerde
ancak 20. yüzyılın başlarında
yer almaya başladığını
görüyoruz. Peki, ‘gey ve
lezbiyen edebiyat’ şeklinde
özgün bir kategorileştirme
mümkün müdür? Böyle bir
tanım yapmak başka soruları
da peşinde getiriyor. ‘Gey
ve lezbiyen edebiyat’ olarak
adlandırdığımız literatür
yalnızca lezbiyen ve gey
yazarlar tarafından üretilmiş
metinlerden mi oluşmakta?
Bir biçimde eşcinselliği konu
edinmiş, gey ve lezbiyen
temsilleri içinde barındıran
metinler de bu kapsamda
değerlendirilebilir mi? Hugh
Stevens da şöyle soruyor:
Erkek arkadaşlar ya da kız
arkadaşlar arasındaki arzunun
temsilleri ‘gey ve lezbiyen’
midir? Shakespeare’in Venedik
Taciri’ndeki iki arkadaş gey
midir? Bütün bu sorulara net
bir şekilde yanıt üretmek kolay
değil. Gey, lezbiyen, queer,
eşcinsel gibi kavramların
anlamlarının tartışmalı
olduğunu, eşcinsel kimliklerin
ne zaman görünür olduğu
ve queer teori hakkında
anlaşmazlıkların var olduğunu
düşünülürse ‘Gey ve lezbiyen
edebiyat’ gibi doğrudan

bir kategorileştirmenin de
problemli olduğu söylenebilir.”
Bu kategorileştirme
konusunun problemli olmasını
belirtmemizin ardından, hem
yazarlarının cinsel yönelimi
hem de konuların homoerotik
ya da kahramanlarının cinsel
yöneliminin yazı boyunca
incelenen eserleri konumuza
dahil ettiğini söyleyebiliriz.
Osmanlı ve Türkiye
Edebiyatında Eşcinsellik
Günümüzde Osmanlı’daki
eşcinsellikten, eşcinsel
ilişkilerden ve eğilimlerden
çok az bahsedilmektedir.
Çünkü bunun atalara yapılan
bir saygısızlık olarak görülme
eğilimi hakimdir. Osmanlı’da
eşcinselliğin varlığına ilişkin
tartışmalara karşın öne sürülen
argüman bunun Batı’nın
icadı olduğu ve Osmanlı’da
görülmediği şeklindedir.
Oysa Murat Bardakçı yaptığı
çalışmada bunun tam aksini
söylemektedir; ona göre
eşcinsellik Batı’dan gelen bir
kavram ya da alışkanlık değil,
aksine Batılılaşmayla birlikte
“utanılan” ve “saklanan” bir
eğilim haline dönüşen bir
gerçekliktir. Bardakçı, Osmanlı
tarihçisi Cevdet Paşa’nın,
II. Abdülhamit’e sunduğu
sosyal ve siyasal konulardaki
raporlarından meydana

HAZIRLAYAN: CİHANGİR ÖZ
cihangir.oz@gzone.com.tr
instagram.com/oz.cihangir
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arihin saklı
köşelerinde
izimizi
sürmeye bu
sefer edebiyat
alanında devam
ediyoruz sevgili okur. Edebiyat
tarihimizin de diğer tarih
külliyatının erkekliğinden ve
tarih yazıcıların heteronormatif
darbesinden nasibini fazlaca
aldığını söylemek yanlış olmaz.
Bu nedenle günümüzde
görebildiğimiz geçmişin az
da olsa öz olan örnekleriyle,
günümüz arasında bir köprü
kurmak mücadelemizin
gelişim seyrinin ne kadar
etkileyici olduğunu gözler
önüne serer niteliktedir.
Travmatik tarihimizin
ileri sıçramalarından
birinin yaşandığı Osmanlı
Feodalitesinden Türkiye
Kapitalizmine geçiş dönemi,
üst yapının tüm alanları gibi
kültürlenme alanlarımızı da
derinden etkilemiş, bir dönem
,dönemin olağan üstülüğüne
rağmen, geri planda kalsa
da, eşcinsel imgenin
edebiyattaki yeni arayışlarda
tematik malzeme olarak
önümüze çıktığını görüyoruz.
Yazının devamında Sait Faik
Abasıyanık eserlerinde örnekler
aramamızı da, yeni dönem
modern Türk Edebiyatının
önemli isimlerinden biri
olan Sait Faik’e saygı; cinsel
varoluşuna vurgu ve son

gelen “Ma’ruzat” (1856) isimli
eserinden şöyle bir
alıntı yaparak durumu
özetlemektedir:
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“... Kadın düşkünleri çoğalıp
erkek sevgililer azaldı. Lut
kavmi sanki yere battı.
İstanbul’da öteden beri
delikanlılara karşı hissedilen ve
geçerli olan aşk ve alaka, tabii
şekilde kızlara döndü... Üst
düzey arasında delikanlılara
merakıyla meşhur Kamil ve
Ali paşalar ile onların yolunda
gidenler kalmadı. Ali Paşa
da yabancıların itirazlarından
çekinerek delikanlılara olan
merakını gizlemeye çalışır
oldu”
Osmanlı İmparatorluğu’nun
Avrupalılaşmaya başladığı 19.
yüzyıl, yukarıda da bahsedildiği
üzere eşcinselliğin ruhsal bir
hastalık olarak görülmeye
başlandığı bir yüzyıldı.
İngiltere’de yüzyılın üçüncü
çeyreğine kadar eşcinsellik
idamla cezalandırılıyordu.
Ömer Türkeş, Geç Roma
İmparatorluğunda kurulup
Hıristiyanlıkla birlikte işlemeye
başlayan Batı dünyasında
bütün baskı ve dışlama
mekanizmalarının cinsellik
etrafında kurgulandığını
belirtmektedir. Türkeş,
Ortaçağ boyunca insan
bedeninin ahlaksızlık yuvası
olarak görülüp günah
kaynağı olarak lanetlendiğini,
eşcinsellik de dahil her
türden şehvetin en büyük
günahla özdeşleştirildiğini
söylemektedir. Ayrıca
Aydınlanmanın bir çok

alandaki düşünce tarzını
yerle bir ederken Ortaçağın
üreme dışındaki her türlü
cinselliğe karşı verdiği
toplumsal mücadeleye sahip
çıktığının, cinsellik konusunda
herhangi bir “aydınlanma”
getirmediğinin; 19. yüzyılın
baskın edebi formunda da
kadın ve erkek arasındaki
aşkın kutsanarak, cinselliğin
sınırlarının belirlendiğinin
altını çizmektedir. Türkeş’e
göre, Osmanlı toplumu işte bu
romanlar aracılığıyla Batı’nın
değer ve düşünceleriyle tanıştı.
Avrupa’daki örnekleri taklit
eden Tanzimat romancıları, bu
yeni tarz aşkı ve çekirdek aile
modelini modernliğin biricik
ifadesi saymaya başladı.
Nihayetinde de Osmanlı
edebiyatında büyük yer tutan
erkekler arasındaki aşk,
utanılacak ve sözü edilmemesi
gereken bir tabuya dönüştü.
Üzerine şiirler yazılan güzel
oğlanlar yerini kadın ve erkek
arasındaki romantik aşka
bıraktı. 1872 yılında yayınlanan
ve Osmanlı-Türk edebiyatının
ilk romanı sayılan Şemseddin
Sami’nin Taaşşuk-ı Talat ve
Fitnat’ı bu
romantik aşkın Osmanlı
toplumuna uyarlanmış haliydi.
Osmanlı İmparatorluğu
Avrupalılaşmaya ve
modernleşmeye başlamadan
önce cinsel eğilimler Antik
Yunan toplumuyla benzerlikler
göstermekteydi. Kadınlar
sadece çocuk yapma vasıtası
olarak görülüp erkekler
arasına alınmamakta
ve erkekler cinselliği

bazen kendi aralarında
yaşamaktaydılar. Bardakçı,
bu tür ilişkilerin o dönemin
şartları içerisinde olağan bir
davranış olduğunu ve bunun
“erkek adam erkek sever”
ifadesiyle özetlenebilecek
bu tür davranışların sıradan
şairlerden divan sahibi
şeyhülislama, padişahın
mahiyetindeki besteciden
semai kahvelerinde saz
çalarak geçinen
müzisyenine,
ansiklopedistlerden tasavvuf
bilginine kadar toplumun
değişik kesimlerine mensup
olanların yazdıklarında
ayrıntılarıyla yer aldığını
belirtmektedir.
Özellikle Divan şiirinde
oğlanlara yazılan
“hammamiye”lere sıkça
rastlanmaktadır. Erkek
sevgilinin şiirde sadece
sembol olarak değil, adıyla
ve sanıyla geçmesi oldukça
olağandır. 1686 yılında
Hamamcılar Kethüdası Derviş
İsmail’in kaleme aldığı kitap
Dellakname-i Dilküşa (Gönüller
Açan Dellaklar Kitabı), o
dönemde İstanbul’da isim
sahibi 11 hamam dellağının
öyküsü ve yaptıkları işleri
anlatmaktadır.
Osmanlı’da eşcinsel
metinlerden bahsedildiğinde
akla ilk gelen isimlerden
birisi de Enderunlu Fazıl
Bey’dir. 18. yüzyıl sonlarında
yaşamış divan şairi Fazıl
Bey dönemin tanınmış bir
eşcinseli ve eşcinsel olmakla
her zaman övünen bir

kişidir ve kadınlardan zevk
almadığını sürekli tekrarlayarak
eserlerinde hep bu konuyu
işlemiştir. Enderunlu Fazıl, bir
öğrencisinin isteği üzerine
Güzel Oğlanlar Kitabı adlı
eserinde farklı ırklardan ve
milletlerden oğlanları tasvir
etmiştir.

Ömer Türkeş, Türk
Edebiyatında Eşcinsellik
yazısında Türk Edebiyatında
eşcinselliğin ve aykırı
cinselliğin yeniden özgürce
yer bulduğu zaman olarak
II. Meşrutiyet dönemine
işaret etmektedir. Meşrutiyet
döneminin getirdiği
özgürlük ortamının Osmanlı
toplumunda en çok cinsel
özgürlük olarak anlaşıldığını
ifade etmektedir. Türkeş
Meşrutiyet dönemindeki

eserleri şöyle sıralamaktadır:
“Mehmet Rauf’un Bir Zanbağın
Hikayesi (1910) ve Kaymak
Tabağı, Ebü’l Burhan’ın Bir
Çapkının Hikayesi (1910),
T.P.Z.’nin Muhabbet Odası
(1912), M.S.’nin Zifaf Gecesi
Harem Ağasının Muaşakası
(1913), A.Hasan’ın Bir
Bakirenin Gebeliği (1914),
Ahmet Naci’nin Bir Aşüftenin
Jurnali (1914), G.R.’nin Beyoğlu
Alemi (1914), Adil Nami’nin
Balodan Sonra (1914), M.
Alişan’ın Kadınların Aradığı
(1914) gibi romanlarda
yazarlar, toplumun eskiyle
olan bağlarını sarsmak için
-bilinçli olarak- her türden
cinsel ilişkiyi en cüretkâr
ifadelerle dile getirerek
toplumun yerleşik değerlerine
saldırmışlar ve edebiyatımızın
ilk ‘underground’ hareketini
yaratmışlardı”. II. Meşrutiyet
döneminde eşcinsellik doğal
bir olgu olarak işlenmiş ama
çok uzun ömürlü olmamıştır.
Özellikle Mehmet Rauf
eşcinselliği Sade ve Oscar
Wilde metinlerinden adapte
ederek romanlaştırmıştır.
Ancak dönemin yazarları
tarafında edebiyat dışı
romanlar olarak teşhir
edilmişlerdir. Mehmet Rauf,
Oscar Wilde gibi hapis
cezasına çarptırılmasa da
ordudan uzaklaştırılarak
cezalandırılmıştır.
1908’de ilân edilen Meşrutiyet
ile gerçekleşen göreli özgürlük
ortamının, yerini baskıcı bir
döneme bırakması, iç ve dış
siyasal ve askerî nedenler,
basına uygulanan sansür,

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

Osman Ünlü, Klasik Türk
edebiyatında Erkek Güzelliği
ve Erkek Aşkı Anlayışı isimli
çalışmasında bir Klasik dönem
şairi olan Cinânî’nin eserlerini
inceleme konusu yapmıştır.
Ünlü, Cinânî’nin kaleme aldığı
yetmişin üzerindeki gazelde
herhangi bir külfet ve çekinme
olmadan, sevgilisinin ismi ve
açık kimliğini vermiş, muhatap
olarak açıkça bir erkeğin
varlığını sergilemiştir. 16. yüzyıl
Osmanlı Edebiyatı’nın önce
gelen edebi şahsiyetlerinden
birisi olan Cinânî özellikle divan
şiirinde bir çok erkek ismine
yer vermiş, onların güzelliklerini
ve onlara duyduğu hayranlığı
anlatmıştır.
19. yüzyıla kadar manzum ya
da mensur aşk anlatılarında
erkekler arası tutkusal ve
cinsel ilişkiler belirli türlerde
dile getirilebiliyordu ancak
özellikle 19. yüzyılın yarısından
sonra eşcinsel tutkuyu dile
getiren menkıbeler eğitimli
seçkin yazarlar tarafından
dile getirilen erkekler arası
ilişkilerinin anlatıldığı tek yazın
türü haline geldi. Modernizmin
dayattığı çekirdek ailenin
yüceltilerek yeni bir model
olarak toplumsal yapıya
oturtulabilmesi için kamusal
alanla birlikte yazınsal alanda

da heteroseksüel aşk hemcins
aşkın ve tutkunun yerini
almaya başladı. Böylece
kadınlar aşk nesnesi haline
dönüşerek erkekler tarafından
yazılan edebi metinler de
kadınlara yönelik aşkı anlatır
hale geldi. Kuru’ya göre,
19. yüzyılla birlikte aynı
cinsin üyesine duyulan aşk,
özellikle de devlet seçkinleri
ve aydın şeçkinler tarafından
birinci tekil kişi anlatılarında
dile getirilmez olurken,
anılar ve yaşamöyküsel
tarihlerde menkıbe biçiminde
yaşamaya devam etmiştir.
Tanzimat sonrası batılılaşma
ile birlikte romanlardaki
erkek karakterlerin
birbirlerine duydukları
arzu yerini karşı cinse
duyulan arzuya bırakırken
“kadınsılaşma” korkusuyla
eşcinsel karakterlerin
gerçekleşmeyecek arzuları
bastırılmak suretiyle
ötelenmeye ya da alay konusu
olarak işlenmeye başlamıştır.
Bu da edebiyatta homofobinin
kendini göstermesinin
başlangıcı olmuştur.
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başlatılan soruşturmalar ve
özgürlükleri kısıtlayan yasalar
ve yasaklar bu kesintinin
nedenleri arasında sayılabilir.
Bütün bunlar karşısında elbette
sanat ve edebiyat alanında
cinselliğin birinci planda yer
alması beklenemez.
Hüseyin Rahmi Gürpınar,
Abdülhak Şinasi Hisar, Nahid
Sırrı Örik’in eserlerinde
bu anlamda eşcinselliğe
belirli belirsiz göndermeler
yer almakta ise de, bu
dönemdeki eserlerin ana
teması din, Osmanlıcılık ve
vatanperverliktir.
Cumhuriyetin ilânı sonrası
eşcinselliğin edebiyattaki izleri
yeniden sürülebilmektedir.
Fakat yine de, eşcinselliğin açık
şekilde işlendiğini söylemek
güçtür. Cumhuriyet tarihinin
ilk çeyrek diliminde edebiyatta
eşcinsellik oldukça silik şekilde
işlenir. Dönemin esas vurgusu
erkeklik ve kadınlık ile yurttaşlık
üzerindedir. Yakup Kadri
Karaosmanoğlu ve dönemin
bazı yazarlarının gözünde
dizginsiz cinsel hayat, erkek
ve kadın eşcinselliği yıkılmış
köhne bir imparatorluğun
yüksek tabaka artıklarının,
Rumların, Ermenilerin ve
Levantenlerin ahlâk ve
karakter düşüklüğü olarak
gösterilmektedir.
1960’lardan itibaren eşcinsellik
edebiyatta yeniden görünürlük
kazanmaya başlamıştır.
Bilge Karasu 1963 yılında
yayımlanan ilk kitabı Troya’da
Ölüm Vardı ile yoğun imgelerle
eşcinsel sevgiyi işlemiştir.
Sait Faik Abasıyanık ise
bu dönemde, gerek cinsel
kimliği, gerekse eserlerindeki
karakterleri ve üslubu ile diğer
yazarlardan ayrı ve özel bir
konumdadır. Alemdağ’da Var
Bir Yılan’ı bu anlamda örnek

gösterebiliriz.
Tarihsel romanlarıyla Reşad
Ekrem Koçu, Osmanlı dönemi
zevk anlayışını, eğlence ve
gündelik hayatını betimlerken,
yeri geldikçe eşcinselliğe,
oğlancılığa, seviciliğe ve
hadımlara da değinmiştir.
Fakat bazı eserlerinde kimi
tarihî şahsiyetlerle ilgili
mahbupperestlik, lûtilik
iddialarına şiddetle karşı
çıkmıştır.
Kemal Tahir, eşcinselliğe bakışı
ile Yakup Kadri’lerin tutumunu
sürdürmüştür. 1967 yılında
yayımlanan Devlet Ana adlı
romanında, eşcinselliği Türkiye
kültüründe yeri olmayan ve
ecnebîlere mahsus bir süfliyet
olarak görür.
1968 yılında farklı ülkelerde
başlayan siyasal ve toplumsal
hareketler kısa sürede
Türkiye’de karşılık bulurken,
aynı yıl ABD’de Stonewall
baskını ile başlayan ve kısa
süre içinde Avrupa’yı da
etkileyen cinsel/eşcinsel
özgürlük talepleri gereken
ilgiyi ve karşılığı bulamamıştır.
Özellikle cinsellik söz
konusu olduğunda, dönemin
Türkiye’sinde sağ ve sol
hareketlerin ortak bir tutum
içinde oldukları söylenebilir.
Türk sağının bilindik tutumu
bir kenara, Türkiye’de
solun eşcinselliğe yönelik
tutumu sınıfsal gerekçelerle
ifadelendirilse de, yerleşik
ve geleneksel ahlakçı
tutumdan bir farklılık arz
etmez. Siyasal, toplumsal
ve ideolojik gerekçeler bir
kenara, kuşkusuz bunda solun
temel kaygısı, cinsel özgürlük
taleplerinin yoksul halk ve
emekçi kitleler arasında bir
tepkiye neden olabileceğidir.

Yine karşı taraftan gelebilecek
bir “ahlaksızlık” yaftasının
önünü almaktır. Bu dönemde
Attilâ İlhan, Hangi Seks (1976)
kitabıyla karşımızdadır. Attilâ
İlhan, kitaptaki denemelerinde,
erkek ve kadın eşcinselliği
ile transvestizmi toplumdan
ayrıksı tiplerin, dar ve
yozlaşmış çevrelerin konusu
olarak yansıtır.
1980 yılına gelindiğinde,
12 Eylül darbesi toplumsal,
siyasal ve ideolojik olan her
şeyin, siyasal/toplumsal
kazanımların üzerinden
âdeta silindirle geçmiş,
işkenceler, tutuklamalar,
infazlar, idamlar ve kayıplarla
toplumu sindirmiş, apolitize
etmiştir. Siyasal, ideolojik ve
toplumsal olan her şeyden
uzaklaşılmış, bireyselciliğin
önü açılmış, bireysellik âdeta
dayatılmıştır. Hayatın her alanı
üretilen millilik (millî ahlâk,
millî kültür, millî sanat vs.)
algısıyla yeniden düzenlenmiş
ve biçimlendirilmiştir. Bunun
dışında kalan, farklılık ve
karşıtlık arz eden her şeyin
tasfiyesine girişilmiştir.
Eşcinsellik ve eşcinseller de bu
dönüşümden payını almıştır.
Eşcinsellik, Türk örf ve âdetleri
ile millî ahlâkı çerçevesinden
bir hastalık olarak, eşcinseller
de ıslah edilmesi gereken
unsurlar olarak görülmüştür.
Eşcinsellere yönelik karşıt
tutum ve kullanılan dil kısa
sürede toplumsal karşılığını
bulmuştur: Eşcinseller
günlük yaşamda şiddete
maruz kalmakta, gazetelerde
yayımlanan fotoğraflarıyla
teşhir edilmekte, açık şiddete
maruz kalmakta ve hatta şehir
dışına sürgün edilmekteydiler.
Döneme damgasını vuran
bu karşıt tutum ve söylem
toplumsal alanda olduğu

gibi, edebiyatta da karşılığını
bulacak, eşcinsellik bir tehdit
ve karalama aracı olarak
siyasal amaçla kullanılacaktır.
Necmi Onur’un kaleme
aldığı Kör Sait’in Oğlu bunun
somut bir örneğidir. Bir
siyasetçiyi hedef alan kitap
çok geçmeden toplatılmıştır.
Bu açıdan kitap, edebî değeri
bir yana, eşcinsellik karşıtı
tutumun ve söylemin ne tür
amaçlarla kullanılabileceğini
göstermesi açısından önem
taşımaktadır.

Mehmet Murat Somer’in
baş karakteri travesti
dedektif Burçak’ın olduğu “….
Cinayetleri” serisi romanları
bu anlamda özel bir yere
sahiptir. Mehmet Murat Somer,
yayınlanan tüm kitaplarında
LGBT karakterlere yer
vermiştir.
2010 yılı sonrasında
yayımlanan romanlarda
eşcinsellere yönelik tutum ve
kullanılan dil geçmiş yıllarla
kıyaslandığında değişim
gösterir. Ayşe Kulin’in eşcinsel
temalı Gizli Anların Yolcusu
(2011) ve onun devamı olan
Bora’nın Kitabı’na (2012)
yöneltilen “eşcinselliğe
düzcinsel bakışın romanı”
eleştirileri eşcinselliğe ilişkin
farkındalık düzeyini göstermesi
açısından dikkate değerdir.
Elbette bu, toplumsal bir
bilince, cinsel kimlikler
noktasında bir farkındalığa,
cinsel farklılıkları tanımaya ve
anlamaya, cinsel özgürlükler
alanında bir ilerlemeye karşılık
geliyor mu, tartışmalıdır. Fakat
bütün bunlara rağmen Gürsel
Korat’ın tarihsel romanı Yine
Doğdu Tanyıldızı; Sezgin
Kaymaz’ın Deccal’in Hatırı,
Kısas, Son Şûrâ romanlarında
ve Yalçın Tosun’un öykülerinde
cinsel kimliklere ve eşcinselliğe
ilişkin tutum ve kullanılan
dil, edebiyattaki ilerlemeyi
göstermesi açısından
oldukça önemli eserler olarak
zikredilmelidir.
Tüm bunlara ek olarak Niyazi
Zorlu’nun Hergele Aşklar’ı
(2003), Mehmet Bilal’ın Üçüncü
Tekiş Şahıs’ı (2006), Mehmet
Rauf’un Edep Ya Hu’su (2012),
Murat Renay’ın Söylenmeyen’i
(2011) ve Ben Senin Bildiğin
Erkeklerden Değilim’i (2012),
Mehmet Bilal’in Osmanlı’da
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Bu dönemde verilen eserlere
bakacak olursak; Attilâ
İlhan, önce Fena Halde
Leman’ı (1980) ve ardından
Haco Hanım Vay (1984)
romanları ile eşcinselliği
işlemeye devam etmiştir.
Attila İlhan’ın kitaplarında
farklı cinsel eğilimler ve
cinsel kimlikler marjinallikler
olarak karşımızdadır. Bu
dönemde, Demir Özlü, Adalet
Ağaoğlu, Leylâ Erbil, Ferit
Edgü eşcinsellik temalı eserler
veren ya da kitaplarında
eşcinsel öğelere yer veren
yazarlardır. Selim İleri, Her
Gece Bodrum (1977), Ölüm
İlişkileri (1979) ile Cehennem
Kraliçesi (1980) ve Cemil
Şevket Bey, Aynalı Dolaba İki
El Revolver (1997) romanıyla;
Bilge Karasu, Kılavuz
(1990), Narla İncire Gazel
(1993); Murathan Mungan
1985 yılında yayımlanan
ilk kitabı Son İstanbul ile
1999 yılında yayımlanan Üç
Aynalı Kırk Oda’da cinsel
kimliklerin, cinsellik kalıplarının
soyutluğunu ve geçişkenliğini
ustalıkla betimlemiş,
sergilemişlerdir. Ece Ayhan
ile küçük İskender’in şiiri,
homoerotizmden başkaldırıya
uzanan bir çizgide şiirde (eş)
cinsel eylemi dillendirmektedir.

Kadın eşcinselliğinin ise erkek
eşcinselliği kadar yaygın
işlenmediği görülmektedir.
Hülya Serap Doğaner’in 1992
tarihli Leyla ile Şirin’i (1992);
Perihan Mağden’in İki Genç
Kızın Romanı (2002) ve Selim
İleri’nin Yarın Yapayalnız
(2004) adlı romanları kadın
eşcinselliğini işleyen eserler
arasında örnek verilebilir.
1990’ların sonuna doğru
bilişimde ve teknolojide
meydana gelen değişmeler
ile internet kullanımının
artması ve yaygınlaşması
bireysel haberleşmede yeni
ve gizli (!) iletişim olanakları
sunmuştur. İnternet üzerinden
yazışmalarla cinsel kimliğini
gizli biçimde sürdüren eşcinsel
bireyler geçici ya da sürekli
arkadaş bulmada oldukça
önemli ve etkili bir olanağa
kavuşmuşlardır. Duygu Asena,
2004 yılında yayımlanan
son romanı Paramparça’da
söz konusu koşullarda iki
eşcinselin tanışmasını ve
ilişkisini anlatmaktadır.
2000’lere doğru transseksüel
ve travesti bireyler ekrana
yansıtıldığı şekliyle şiddet ve
saldırganlıkla birlikte anılır
olmuştur. Trans ve travesti
bireylerin görünüşleri ve
yaşantılarıyla toplumdan
dışlanmalarının sonucu
bir kısmının fuhuş yaparak
hayatını sürdürmesi seks
işçiliği kavramını sol siyasetin
gündemine getirmiş, solda
etik, kuramsal ve kavramsal
tartışmalara neden olmuştur.
2000’lerle birlikte transseksüel
ve travesti bireyler edebiyatta
ağırlıklı olarak işlenmeye
başlamıştır: Sibel Torunoğlu,
Travesti Pinokyo (2002),
Zeynep Aksoy, Deniz Kızı
(2003), Pınar Küzeci Orhan,
Kurtlu Elma Şekeri (2003).
Yine 2003 yılından başlayarak
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Bir Vampir: Belas’sı (2013) ve
Yiğit Karaahmet’in Heralde
Kız’ı (2014) yazın dünyamızı
gökkuşağı renklerine
boyamaya devam ediyorlar.
Edebiyatı lubunyalaştıran tüm
sanatçılara ve tüm lubunya
alemine sevgilerle.

SAİT FAİK
ABASIYANIK’IN
ESERLERİNDEN
HOMOEROTİK
ÖRNEKLER

“Kaşıkadası’nda” (1939):
Şahmerdan’da yer alan bu
hikâyenin başkarakterleri olan
anlatıcı, Yakup ve Odisya,
ergenlik dönemindeki oğlan

tutar. Anlatıcı, duygusal bir
konuşmanın ardından uykuya
dalan Odisya’yı seyreder.
Burada, Odisya’ya dokunmanın
neden olduğu coşkun ruh
hâli içindeki anlatıcı, içinde
“kahramanlıklar, dostluklar
ve arkadaşlıklar” olduğunu
söyler ve ardından Odisya’yı
nasıl öptüğünü anlatır: “İçimde
arzu, bir çeşme gibi akıyor.
Eğiliyorum. Bu açık dudakları
ve kapalı gözleriyle uyumuş
arkadaşımı yanağından
öpüyorum. Belki ömrümde
ilk ve son defa bir insanı
bilinmedik bir yerinde yıkanmış
arzularımla bir daha bir
daha öpüyorum”. Yukarıda
görüldüğü gibi, anlatıcı
karakterin Odisya’ya duyduğu
ilgi ve hayranlık, iki ergenin
birbirlerine besledikleri arkadaş
sevgisi ile açıklanamayacak
kadar bedensel ve erotiktir. Bu
noktada, anlatıcı karakter ile
Odisya arasınd aslında karşılıklı
bir yakınlaşmanın bulunmadığı,
yalnızca anlatıcıdan Odisya’ya,
tek taraflı bir ilginin söz konusu
olduğu belirtilmelidir.
Zamanla, “Kaşıkadası’nda”nın
çocuk karakterleri, başta
Yakup olmak üzere, ergenlikten
çıkarak delikanlılığa, dolayısıyla
yetişkin erkeklerin dünyasına
girerler. Anlatıcı karakter,
arkadaşlarının hem fiziksel
değişimlerini, hem de
yetişkinlerin dünyasındaki
yeni hâllerini yadırgamaktadır.
Anlatıcı, Yakup’taki fiziksel
değişiklikleri şu sözlerle
anlatır: “Yakup kocaman bir
şey olmuştu. Geçen sene
Kaşıkadası’ndaki ahırların
içinde rastladığım çiftin
erkeğinin ensesi gibi dik
bir ensesi vardı. Simsiyah
saçları bir berber elinde bir
şeyler yapılmış gibi idi. İlk

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Şubat 2017 | S101

Sait Faik’in hikâye ve
romanlarında bulunan
belirsizlikler, okuyucuyu
edilgen durumdan çıkararak
metinlerin anlamlandırılması
sürecine dâhil eder.
Öte yandan, metinlerin
homoerotik içeriği, olay
örgüsü ve karakterlerle ilgili
bu belirsizliklerin ardına
gizlenmiş durumdadır. Söz
konusu belirsizlikler ve
bazen fantastiğe, bazen
gerçeküstücü edebiyata
yakınlaşan hikâyeler, yazarın
eserlerinde erkek eşcinselliği
konusunun üstü örtülü
biçimde anlatıldığını gösteren
belirtilerdir. Metinlerin
çözümlenerek gizli homoerotik
içeriğin ortaya çıkarılması,
bazı ortak tematik ve biçimsel
özelliklerin görülmesini
sağlar. Homoerotik dünya
edebiyatından okunacak
örnekler, Sait Faik’in
yapıtlarında anlatılan bu
farklı erkek eşcinselliğinin
incelenmesine yardımcı olur.

çocuklarıdır. Hikâyede, üç
karakterin ergenlikten çıkıp,
delikanlılık dönemine geçerken
yaşadıkları sancılı ve çalkantılı
süreç anlatılmaktadır. Anlatıcı
karakter, “Kaşıkadası’nda”nın
başlangıcında, Odisya’ya
duyduğu ilgiyi ve hayranlığı
sık sık dile getirmektedir.
Anlatıcı, Odisya’yı hikâyenin
bir bölümünde şu sözler ile
anlatmaktadır: “Bir korsan
çocuğu kadar vahşi ve
güzeldi. Öyle ki birdenbire
içime onun yanında müthiş
bir haydut olmak arzusu
geldi. Müthiş bir hayduttum.
O reisimizdi”. Burada anlatıcı
karakter, Odisya’da hayran
olduğu özellikleri ve bu
özellikler nedeniyle Odisya’nın
liderliğini kabul etmeye hazır
olduğunu anlatmaktadır.
Anlatıcı, Odisya’ya duyduğu
hayranlığı bir başka yerde,
“[e]n iyi o yüzer, balık tutar,
şarkı söyler, kürek çeker ve
en güzel o gülerdi” diyerek
açıkça ifade eder. Odisya’nın
yüzüne duyduğu hayranlığı ise
“dostu, arkadaşı, hatta zaman
zaman kölesi olmayı kabule
hazırlandığım yüz” ifadesiyle
dile getirmektedir. Böylece
anlatıcı karakter, asimetrik
bir ilişki içinde kendisini
köle, Odisya’yı ise hayranlık
uyandıran özellikleri nedeniyle
efendi gibi konumlandırmış
olmaktadır.
“Kaşıkadası’nda”nın bu
çalışmanın içeriği bakımından
en önemli bölümü, özellikle
anlatıcı karakter ile Odisya’nın
fiziksel yakınlaşmalarının
anlatıldığı satırlardır.
Oynadıkları oyun gereği
Odisya’nın nöbet tutması
gereken bir gece, anlatıcı
karakter çocuğun yanına gider;
ona yakınlık gösterir ve elini
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bıyığını kesmemişti. Ona
da bir berber makası garip
bir şekil vermişti”. Anlatıcı,
görüldüğü gibi, bu satırlarda
Yakup’un yeni yetişkin
hâlinden hoşlanmadığını
dile getirmektedir. Yakup’un
değişimi, elbette bedensel
değişikliklerle sınırlı
kalmamaktadır. Yakup, oğlan
çocuklarının oyunlarıyla
biçimlendirdikleri dünyadan
koparak karşı cinse
yönelmekte ve genç kızlarla ilk
deneyimlerini yaşadığı ilişkiler
kurmaktadır. Bu nedenle,
arkadaşlarına sürekli genç
kızlarla yaşadığı maceraların
hikâyelerini anlatmaktadır.
Hikâyenin anlatıcı karakteri
ise Yakup’un yaşadığı süreci
yaşamamaktadır. Anlatıcı,
Yakup’tan farklı olarak,
yetişkin erkeklerin dünyasına
girdikleri için mutsuzdur;
Kaşıkadası’nda hep beraber
oyun oynadıkları çocukluk
dönemini özlemektedir. Ayrıca
anlatıcı karakter, özellikle
Odisya’nın ergenlikten çıkarken
yaşadığı değişim nedeniyle
de büyük bir hayal kırıklığı
yaşamaktadır. Hem Odisya’nın
neden olduğu mutsuzluk,
hem çocukluk dönemine
duyulan özlem nedeniyle
anlatıcının delikanlılığa girişi
örseleyici bir deneyim hâline
gelmektedir. Anlatıcı karakter,
Odisya’nın neden olduğu
mutsuzluğu hikâyede şöyle
dile getirmektedir: “O kıştan,
birbirimizi hemen tamamen
kaybettiğimiz kıştan çıkışta
Odisya’yı boyu atmış, yüzüne
karışık hilekâr manalar sinmiş
buldum”. Bu ifade, Odisya’nın
ergenlikten çıkarken bir yandan

fiziksel olarak geliştiği, öte
yandan anlatıcının hayranlık
duyduğu masumiyeti yitirdiği
anlamına gelmektedir.
Anlatıcı, Odisya’daki bu
değişimi fark ettiği zaman
kendisini nasıl hissettiğini ise
şöyle anlatır: “Onu dördüncü
görüşümde içime bir pişmanlık
doldu. Ne yaptım, ne yaptım?
Diye söylendim. Neden öptüm
bu çocuğu? Bu yüzü ben nasıl
sevdim”. Anlatıcı, bir başka
bölümde, Odisya Kaşıkadası
maceralarıyla alay ettiği zaman
şöyle demektedir: “Ben hep
Odisya’yı niçin, nasıl öptüğümü
düşünür, dudaklarımın derisini
koparır koparır atardım”.
Anlatıcının bu ifadelerle dile
getirdiği mutsuzluk, aslında
daha önce de belirtildiği gibi,
sadece Odisya’nın değişimiyle
ilgili değildir. Hikâyede
Odisya, anlatıcının özlemle
andığı çocukluk günlerini
ve Kaşıkadası maceralarını,
yetişkin erkeklerin dünyasına
adım atmanın verdiği
heyecanla, yeni arkadaşlarına
küçümseyerek anlatmaktadır.
Böylece Odisya, anlatıcının
ayrılamadığı bir dünyayı
kolayca terk etmiş olur. Yakup
ise -çocukluk günleriyle Odisya
gibi alay etmez ama- çoktan
kızlarla yakınlık kurmaya
başlamıştır. Yani Yakup ile
Odisya, ergenlik sonrası hayatı
ve toplumun kendilerinden
beklediği yetişkin rollerini
yadırgamamaktadır. Hikâyede,
yeni rolünü benimseyemeyen
yalnızca anlatıcı karakterdir.
“Kaşıkadası’nda”nın
anlatıcı karakteri, bir erkek
çocuk olmak ile yetişkin
bir erkek olmak arasında

bocalamaktadır ki hikâyenin
temel çatışması bu
ruhsal karmaşada gizlidir.
“Kaşıkadası’nda”, anlatıcı
karakterin Odisya’ya duyduğu
ilgiyi ve hayranlığı dile getirdiği
satırlarla homoerotik bir
metindir. Hikâyenin anlatıcı
karakteri, eşcinselliğin toplum
tarafından kesin olarak
yasaklandığı, kendisinden
yalnızca karşı cinsle duygusal
ilişkiler kurmasının beklendiği
bir döneme, yani delikanlılık
dönemine ve yetişkinlerin
dünyasına girdiği için
mutsuzdur. Hikâyede anlatıcı
karakterin Odisya’ya beslediği
duygular, ergenlik döneminde
sıklıkla karşılaşılan “geçici
ergen eşcinselliği” olarak
açıklanabilir.
“Kaşıkadası’nda”, Sait Faik’in
bütün homoerotik metinlerinde
olduğu gibi, eşcinsellik
deneyiminin engellendiği,
yarım kaldığı, imkânsızlaştığı
bir mutsuzluk hikâyesidir.
Bu bölümde son olarak,
“Kaşıkadası’nda”nın mutlu
atmosferinin, Yakup ile anlatıcı
karakterin adada bir kulübede
bir genç kız ile bir delikanlıyı
sevişirken görmeleriyle
bozulduğu belirtilmelidir. Genç
kız ile delikanlıyı öncelikle
anlatıcı karakter görmekte ve
onlara “[b]ir müddet hayretle
bak[maktadır]”. Anlatıcı,
kulübedeki çifti daha sonra
Yakup’a da gösterir. Yakup,
anlatıcıya “[b]enim kadar”
diyerek, genç kızla sevişen
delikanlının kendisiyle aynı
yaşlarda olduğunu söyler.
Hikâyenin kırılma noktası
olan bu olay, Yakup ile anlatıcı
karakter için karşı cinsle ilişki

kurmaları gerektiğini bildiren
huzursuz edici bir işarettir.

“Eleni ile Katina” (1944): Sait
Faik’in kadın eşcinselliğini
anlattığı tek hikâye olan “Eleni
ile Katina”, Havada Bulut’ta yer
almaktadır. Hikâyede, anlatıcı
Ahmet Bey, on dokuz yaşındaki
lezbiyen Katina’yı ve onunla
ilişkisini anlatır.

Önceleri Katina’nın bir kadına
âşık olmasını yadırgayan
Ahmet Bey, genç kadını
sevgilisi ile birlikte gördükten
sonra şunları söylemektedir:
“Benden mesut ayrılırlarken
arkalarından baktım.
Katina’nın dostunun ince
uzun bacaklarıyla Katina’nın
biraz kalınca, çorapsız, beyaz
bacakları gülmeye, eğlenmeye,
fakirlikten ve sefaletten uzak,
temiz bir dünyaya doğru koşar
gibiydiler”. Ahmet Bey, bu
sözleriyle kadın eşcinselliğini
yadırgamadığını göstermiş
olur. Karakter, lezbiyenlik
konusunda önyargılı değildir.
“Eleni ile Katina”, Sait Faik’in
kaleme getirdiği, mutlu
eşcinsel birlikteliklerin
imkânsız olduğu diğer
homoerotik metinlerden
farklı değildir. Hikâyenin son
satırlarında, Katina’nın önce
sevgilisi Eleni tarafından
terk edildiği, kısa bir süre
sonra da veremden öldüğü
anlatılmaktadır.

“Kafa ve Şişe” (1953):
Alemdağ’da Var Bir Yılan’da
bulunan bu hikâyenin anlatıcı
karakteri, içkili bir aşçı
dükkânında tanık olduğu
bir kavgayı anlatmaktadır.
Kavganın tarafları, yaşlı bir
adam ile bir delikanlıdır.
Kavganın nedeni, bileyici olan
yaşlı adamın arkadaşlarıyla
birlikte içmekte olan delikanlıya
uzun süre bakmasıdır. Yaşlı
adamın bakışlarından rahatsız
olan delikanlı, önce küfreder
ve elindeki bira şişesini yaşlı
adama fırlatır. Anlatıcı karakter,
bu hareketin ardından gelen
tartışmada, araya girerek
tarafları yatıştırmaya çalıştığını
söyler. Tartışma sırasında
önce yanlış anlaşıldığını ileri
süren yaşlı adam, daha sonra
kızarak delikanlıya neden
baktığını açıkça söylemektedir.
Anlatıcı karakter, yaşlı adamın
söylediklerini metinde şöyle
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“Eleni ile Katina”da kadın
eşcinselliği, Sait Faik’in erkek
eşcinselliğine yer verdiği diğer
homoerotik metinlerden farklı
olarak açıkça anlatılmaktadır.
Anlatıcı Ahmet Bey, Katina’nın
lezbiyen olduğunu hikâyede
okura şöyle açıklamaktadır:
“İşin en tuhafı, Katina’nın aşkı
idi. Her akşam benimle yahut
başka bir adamla, bazen
patronu ile buluşmasına
rağmen Katina, bizim üçümüze
de değil, bir genç kıza âşıktı”.
Ahmet Bey, burada Katina’nın
erkeklerle de ilişki kurduğunu
söylemektedir. Karakter, bu
nedenle genç kadının bir
başka kadına âşık olmasını
önceleri yadırgamaktadır.
Bununla birlikte, lezbiyen
olduğunu öğrendikten sonra
Ahmet Bey’in Katina’ya ilgisi
artar. Karakter, bunu şöyle
anlatmaktadır: “Bende tuhaf bir
değişiklik oldu. Katina’yı daha
çok arar, sorar, bulur oldum. Bu
huyundan hiç bahsetmezdik.
Fakat ben onu şimdi başka
türlü görürdüm”. Ahmet Bey,
burada belki merak, belki de
lezbiyen olmasının sağladığı
rahatlık nedeniyle Katina ile
daha çok zaman geçirmek
istediğini söylemektedir.

“Eleni ile Katina”da Ahmet
Bey, bir akşam Katina ve
sevgilisi Eleni’yle karşılaşır.
Bu karşılaşmada Katina,
her zamankinden farklı, “[d]
ertsiz, kaygısız, dünya ile
ilişkili[dir]”. Ahmet Bey, “Katina
beni görünce bir erkek gibi
gülümsedi. Kuvvetle elimi
sıktı” diyerek, Katina’da erkeksi
bulduğu bazı özelliklere
dikkat çekmektedir. Burada
söyledikleri, Ahmet Bey’in
cinsiyet özellikleri karşısındaki
hassasiyetini gösterir.

“Eleni ile Katina”nın bu
çalışmada vurgulanması
gereken asıl özelliği,
Sait Faik’in bu hikâyede
kadın eşcinselliğini -erkek
eşcinselliğinden farklı olarakbelirsizliklerle ve anlatım
teknikleriyle gizlemeden
açıkça yazmış olmasıdır. Erkek
eşcinselliğini olabildiğince
üstü örtülü biçimde anlatan,
bu metinlerde fantastiğe ve
gerçeküstücülüğe yaklaşan
yazar, “Eleni ile Katina”da
iki genç kadının aşkını
açıkça yazmıştır. Katina ise
Sait Faik’in kadın karakter
kadrosunda çarpıcı biçimde
öne çıkmaktadır. Eleni, Sait
Faik’in yapıtlarındaki en canlı
kadın karakterdir.
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aktarmaktadır: “Ne var ulan,
dedi. Baktıksa ne olmuş! O
kadar işkilli isen meyhanede
ne işin var. Göze yasak yok,
güzele bakmak sevap”. Yaşlı
adam, daha sonra “[g]üzel yüzü
vardı” diyerek delikanlıya neden
baktığını anlatıcı karaktere bir
kez daha söyleyecektir. Yaşlı
adam, bu ilk tartışma dindikten
bir süre sonra anlatıcının
itirazlarına kulak asmayarak
delikanlının masasına bir
şişe şarap göndermektedir.
Hikâye, delikanlının bu şarap
şişesiyle yaşlı adamın başına
vurmasıyla sona erer.
“Kafa ve Şişe”de, Sait
Faik’in diğer homoerotik
metinlerinden farklı olarak,
eşcinsel içerik gizli değildir.
Hikâyede, hemcinsine ilgi
duyduğunu gösteren bir
erkeğin nasıl bir tehdit altında
olduğu açıkça anlatılmaktadır.
“Kafa ve Şişe”, yukarıda
incelenen “Kaşıkadası’nda”
ve “Eleni ile Katina”yla birlikte
Sait Faik’in yapıtları arasında
homoerotizmin en belirgin
olduğu metindir. “Eleni ile
Katina” ile “Kafa ve Şişe”de,
diğer hikâyelerden farklı
olarak, ben anlatıcının değil,
diğer hikâye karakterlerinin
eşcinselliği söz konusudur.
“Kafa ve Şişe”de eşcinsel
içerik gizli değildir. Bu yüzden
hikâyedeki belirsizlikleri
eşcinsellikle açıklamak
mümkün değildir. Belirsizlik,
hikâyenin ilk satırlarıyla birlikte
ortaya çıkmaktadır. Anlatıcı
karakter, “Kafa ve Şişe”nin
başlangıcında kendisinden söz
etmekte ve kavga başlamadan
önce, aşçı dükkânında hayalî

bir arkadaşıyla birlikte yemek
yediğini söylemektedir:
“Yalnızdım. Yalnızdım ama
muhayyel bir arkadaşım vardı
karşımda”. Anlatıcı, daha sonra
bu hayalî arkadaşı anlatırken
şunları söylemektedir: “Kadın
mıdır, erkek midir, zengin midir,
fakir midir, okumuş yazmış
mıdır, cahil midir, ihtiyar
mıdır? Nasıl karar verirsem
öyledir. Bazan boyasız, süssüz
bir okumuş kızdır. Pırıl pırıl
konuşur. Bazan güzel bir
erkek çocuktur. Yaşı on altı
on yedidir. Okumuş yazmışlığı
pek yoktur. Duvar boyacısıdır.
Hıristiyandır. Kapkara kömür
gibi gözleri vardır. Güldüğü
zaman insandan üstündür.
Bakmaya doyamam.
Anlatıcının böyle betimlediği
hayalî erkek çocuğun yaşı,
mesleği, eğitim durumu ve
Hristiyan olması, Sait Faik’in
homoerotik metinlerinde arzu
nesnesi olan genç erkekleri
akla getirmektedir. Söz gelimi,
yine Alemdağ’da Var Bir
Yılan’da bulunan “Yani Usta”da
anlatılan genç erkek, anlatıcı
tarafından aynı ifadelerle
betimlenmektedir.
“Kafa ve Şişe”nin anlatıcı
karakteri, hayalî arkadaşını
bir başka bölümde şöyle
anlatmaktadır: “Bu muhayyel
arkadaşı pek severim. Öyle ki
bazen konuşurken dudaklarına
dalar, öpüveresim gelir”. Bu
noktada, hayalî arkadaşın
cinsiyeti ve kimliği ile birlikte
anlatıcının cinsel yönelimi
de belirsizleşmektedir. “Kafa
ve Şişe”deki belirsizlikler,
anlatıcı karakterle ilgili bu
belirsizliklerden ibaret değildir.
Daha önce de belirtildiği

gibi, anlatıcı karakter
hikâyesinin giriş bölümünde,
tanık olduğu bir kavgayı
anlatacağını söylemektedir.
Daha sonra, yalnız
olmadığını, hayalî arkadaşıyl
birlikte olduğunu açıklar.
Anlatıcı, genç delikanlının
yaşlı adama fırlattığı bira
şişesinden bahsederek
kavgayı anlatmaya başlar.
Anlatıcı, işte bu noktada,
kavganın tarafları olan yaşlı
adam ile delikanlının kendi
hayalî arkadaşları olduğunu
fark ederek şaşırdığını
söylemektedir. Anlatıcının
bu açıklaması ile birlikte,
okurun “anlatılanlar gerçek
mi, yoksa hayal mi” sorusunu
soracağı ve bir kararsızlık
deneyimi yaşayacağı açıktır.
Bu soruyu, “Kafa ve Şişe”de
anlatıcı karakterin bir
hikâyeci olduğunu söyleyerek
yanıtlamak ve belirsizliği
sonlandırmak mümkündür.
Hikâyede, anlatıcı karakterin
tanık olduğu bir olayı, yani
gerçeği kurgulayarak anlattığı
söylenebilir. Yine de, “Kafa
ve Şişe” anlatının kırılarak
okuyucuda kararsızlığa neden
olduğu satırlar nedeniyle, tıpkı
“Louvre’dan Çaldığım Heykel”
gibi, Sait Faik’in fantastik
edebiyata yaklaştığı bir
metindir.
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Bu sene İf İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin “Aşk & Başka Bi Dünya” bölümünde gösterilecek
“GACI GİBİ” isimli Türkiye yapımı belgesel filmin yönetmeni Serkan Çiftçi’ye dikkatinizi çekmek
istedik. Serkan Çiftçi’nin Mersin’de yaşayan bir grup LGBT bireyin hayatlarına ışık tutan filmi “Gacı
Gibi”yi mutlaka izlemenizi öneriyor ve bu yetenekli yönetmeni yakından tanıyoruz.
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Bir transın sokakta dümdüz
edilmesinin, haber değeri bile yok artık.
Transfobi meşru bir zemine oturmuş
durumda ve her geçen gün daha da
besleniyor…

yerleştim. Yaklaşık dört yıldır
Mersin Üniversitesi İletişim
Fakültesi Radyo TV ve Sinema
Bölümü’nde uzman olarak
çalışıyorum.
“Gacı Gibi” filmini
oluşturmaya nasıl karar
verdiniz?
Yüksek lisans dersi
kapsamında hazırlanmış
bir projedir Gacı Gibi. Üç
arkadaşımla beraber dönem
sonuna kadar bir belgesel
film çekmek üzere çalışmaya
başladık. Başka bir projeye
yoğunlaşmışken danışman
hocamızla birlikte Deniz’in
hikayesini çekme konusunda
karar verdik ve işe koyulduk.
Mersin’de yaşanan güncel bir
konuydu. Bölgede öncülük
eden bir LGBTİ hareketi
vardı. İki hikayeyi beraber
işlemek için koşullar uygundu.
Normal şartlarda belki de
tanışamayacağım, evlerine
giremeyeceğim insanların
derdini anlatan bir film yapma
iddiası büsbütün heyecan
vericiydi. İçeriden film yapmak
gibi bir derdimiz varken,
bu kadar dışarıdan olmak
işimizi zorlaştırdı tabi ki.
Başından sonuna sınav gibi
bir süreçti. Büyük hayatlar,
büyük mücadeleler gördük.
Arkadaşlığa, dayanışmaya,
neşeye, acıya, nefrete ve
sevgiye, anlatamayacağım
pek çok şeye tanıklık ettik.
Dostluklar kurduk. Bu projede
gerçekten çok şey öğrendim.
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Sizi tanıyabilir miyiz? “Gacı
Gibi” projesinden önce
kariyerinizde neler yaptınız?
İstanbul Üniversitesi, İletişim
Fakültesi, Gazetecilik bölümü
mezunuyum. On yıl İstanbul
Bilgi Üniversitesi İletişim
Fakültesi TV stüdyolarında
teknik uzman olarak çalıştım.
Sürekli film üretimi yapılan
akademik bir ortamda
öğrencilerle birlikte ben de
çok şey öğrendim. Benim
için verimli ve güzel yıllardı.
Güzel işler, güzel arkadaşlar,
güzel anılar... Çok değerli
akademisyenlerle, sektörün
çok önemli isimleriyle
çalışma şansım oldu.
Bilgi’den ayrıldıktan sonra
Rakip Saha filmini çektim.
İstanbul’da romanların yoğun
yaşadığı Kuştepe semtinde
futbolcu olma hayalleri
kuran, mahalledeki suç
potansiyelinden yırtmaya
çalışan genç çocukların
hikayesiydi. Amatör bir futbol
kulübü üzerinden kentleşme
meselesine de bakan bir
filmdi. O da uzun metraj
belgeseldi. Gacı Gibi’ye
benzeyen bir anlatım tarzı
vardı. Ardından sektörde
2-3 yıl kurguculuk yaptım.
Eflatun Film’in televizyona
hazırladığı işlerde çalıştım.
Üniversite ile bağım kopmadı
bu arada. Yarı zamanlı öğretim
görevlisi olarak ders vermeye
devam ettim; kısa bir süre
de Şehir Üniversitesi’nde
çalıştıktan sonra Mersin’e

Şimdi bakınca, iyi ki de Gacı
Gibi’yi çekme kararını vermişiz
diyorum.
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Film, aslında saldırıya
uğrayan bir trans bireyin
hikayesi üzerinden başlıyor
ve onunla sonlanıyor. Ancak
bir ajitasyon hikayesi değil.
Filmde “arabesk” şarkılar
olmasına rağmen filmin
ele aldığı konuya bakışı
“arabesk” değil. Bu bilinçli bir
tercihti sanırım, neden?
Bir kere yaşadıkları hayat
çok sert. O kadar çok acı
biriktirmişler ki hayatlarında,
ağır arabesk tanımı bile yeterli
olmayacak.
Trans kadınlar, en çok nefret
saldırısına uğrayan, en çok
sistemin dışına itilen, aramızda
yaşamalarına tahammül
gösterilmeyen insanlar.
Tanıdığım trans seks işçilerinin
her birinin hikayesi ayrı ayrı çok
sarsıcıydı. Filme başladıktan
sonra kaç kere dağıldığımı
inanın hatırlayamıyorum.
Aslında sadece bedenlerini
ve arzularını içlerinden geldiği
gibi yaşamak istiyorlar. Bu
kararı verene kadar da epey
bedel ödemişler hayatlarında.
Fazla fazla ödemeye de
devam ediyorlar. Aslında
kabul edilmek, buyur edilmek
istiyorlar. Baktığınızda mesele
karışık değil ama ne yazık
ki çoğunluğa haklı bir talep
gibi görünmüyor bu durum.
Görmezden geliyoruz, ya
da anlamak istemiyoruz

demek daha doğru olur.
Arkadaşların verdikleri yaşama
hakkı mücadelesinde onları
doğru temsil eden bir film
olmalıydı her şeyden önce.
Hassasiyetlere dikkat etmek
lazımdı. Ajitasyona saplanmak
için hayli uygun bir ortam
vardı tabi ki. Yoğunlaştığımız
hikayeye baktığınızda hayatını
sürdürebilmek için seks işçiliği
yapan Deniz belki de bir daha
çarka çıkamayacaktı. Çektiği
tarifsiz acılara rağmen neşesini
hep koruması, hayata sımsıkı
tutunması çok etkileyiciydi.
Bence bu çok büyük bir şeydi.
Neşeyi yitirmemek erdemli
bir davranış. Evdekilerin hepsi
de neşeli, esprili, hayat dolu
insanlardı. Birbirine el veren,
mücadele eden, yıkıldıkça
yeniden bedenlenen çok
şahane insanlar. Dernekte
de, sokakta da benzer bir
neşe, benzer bir enerji vardı.
Yılmamaları, kararlılıkları,
yaşadıkları onca olumsuzluğa
rağmen hayata bu kadar
iyimser bakabilmeleri, bu
yaşama sevinci ve ümit,
benim yolum oldu diyebilirim.
Anlatım dili bu kararlar
üzerinden kuruldu. Nefreti
anlamaya çalışan bir filmde
sevgi dolu bir sürü hikaye çıktı
ortaya. İnsanlık ölmemiş bu
topraklarda dedirten hikayeler.
Bilinçli bir tercihti, evet. Öbür
tarafa dair hikayeleri her
dakika duyuyoruz, görüyoruz.
Bir transın sokakta dümdüz
edilmesinin, haber değeri
bile yok artık. Transfobi

meşru bir zemine oturmuş
durumda ve her geçen gün
daha da besleniyor. Birbirimizi
anlayamadığımız noktada
nefreti yaratmak normlar
dahilinde. Normal bile diyenler
olacaktır. Her anımızda gazete,
televizyon ya da web üzerinden
inşa edilen şiddet hayatımızın
bir parçası olmuş. Bu şekliyle
sunulan enformasyon bilinçli
bir üretim süreci. Bu nedenle
diğer taraftan bakmaya
çalışmak anlamlıydı. Bu taraf,
pek çok açıdan güzel bir
buluşma alanı oldu sanki.
Filmin çekildiği 2014 yılı
LGBTİlerin özgürce Onur
Yürüyüşü yapabildiği son
yıldı. O günden bugüne
de özgürlükler alanında
gerilemeler oldu. Geleceğe
baktığınızda LGBTİ hakları
konusunda umutlu bir tablo
çizilebilir mi sizce?
O günü asla unutamam.
Çok kalabalıktı o yürüyüş.
Uğur Mumcu ve Hrant Dink
yürüyüşlerindeki kalabalığı
görmüş biri olarak söylüyorum.
Galatasaray Lisesi’nden
tünele doğru kitle ilerlemeye
başlamışken, bizim devam
etmeye gücümüz kalmamıştı.
Deniz’le beraber İstiklal’in
ara sokaklarından birine
sığındık. Ortalık tenhalaşınca
hareket ederiz dedik. Sanırım
bu anın gelmesi için 45-50
dakika bekledik. İnanılmazdı.
Rengarenk kalabalık İstiklal
Caddesi’ni boşalttığında,
şaşkınlıktan küçük dillerini

kendime. Şu an bu konularda
iki kelam edebilme fırsatının
arkasında üç yıl süren
topyekun bir mücadelenin
hikayesi yatar. Mersin 7
Renk’teki acar arkadaşları,
onların dayanışmasını ve
mücadelesini gördükten
sonra her zaman ümit
vardır diyorum. Gacı Gibi
karakterlerinin verdiği mesaj
anlamlıdır; dayanışmadan
başka bir sermayemiz yok
bizim.
Filminiz, LGBTİ içerikli bir
film olmasına rağmen !f
İstanbul’da “Gökkuşağı”
bölümünde değil “Aşk&Başka
Bir Dünya” bölümünde
gösteriliyor. Bu bir detay
olsa da sizce bu durumun
verdiği mesaj nedir? Aşkın
herkes için geçerli olması mı?
Filminizin 8 tane yabancı filmle
yarışıyor olması hakkında ne
düşünüyorsunuz?
Biraz sürpriz oldu. Gacı
Gibi, Aşk & Başka Bi Dünya
kategorisinde geçtiğimiz yıl
katıldıkları festivallerde hepsi
de çok başarılı olmuş filmlerle
yarışacak. Filmimiz ilk kez
Ocak ayında Pembehayat
Kuirfest gösterim programına
alındı ve Ankara’da seyirciyle
buluştu. !f İstanbul ikinci
festivalimiz olacak. Gacı Gibi
ilk defa yarışıyor aslında.
Filmleri izlemedim henüz.
Hepsi de çok güzel filmler
eminim. Bu kategoride yer
almak, İstanbul seyircisinin
karşısına çıkmak bile heyecan
verici. Bu anlamda büyük bir

mutluluk yaşıyorum. İnsanlarla
buluşmak için yapılmış bir iş
için bundan daha güzel ne
olabilir?
Aşk dünyayı değiştirebilecek
kadar büyük bir kavram. Başka
bir dünya hayal eden, bunu
dert edinen ve eyleme geçen
insanlar bu değişimlerde
katalizör olabiliyor. Tarih
benzer hikayelerle dolu. Gacı
Gibi’yi izleyen iki homofobik
arkadaşım, filmi izledikten
sonra kafalarındaki ön
yargıların paramparça
olduğunu itiraf etti. Film
onlara ulaşabildi yani. Daha
ne isteyeyim. Amacımız da
bu değil miydi zaten? O halde
başka bir dünya mümkün.
LGBTİ içerikli projeler
üretmeye devam edecek
misiniz? Gelecekle ilgili
planlarınız neler?
Film yeni bitti ama bir sonraki
proje için ufak ufak çalışmalara
başladım. Kafamda LGBTİ
lerle ilgili iki proje var. Henüz
taptazeler. Biraz çalışmam
lazım. Olgunlaşmaları,
koşulların oluşması lazım.
Yine bir LGBTİ hikayesi mi
olacak, net bir cevabım yok.
Göreceğiz.
Yaratım sürecinin bir parçası
olmak önemsediğim bir konu.
“Filimci” olmak meselesi. Set
işçisi, kurgucusu, kameramanı,
yönetmeni olmak fark
etmez, film yapma sürecini
seviyorum. Kendimle ilgili
emin olduğum tek şey de bu.
Film yapmaya devam etmek
istiyorum.
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yutmuş ahali belirdi
köşelerden. Arkada bıraktığı
etkiyi de gözlemleme şansımız
oldu. O yürüyüş sonraki yıllarda
da üstüne koya koya devam
edebilseydi, şaşkınlık halinden
tartışma haline geçebilirdik
belki de. Olamadı maalesef.
Anayasanın 10. maddesi
LGBTİ lerin eşit hak talepleri
doğrultusunda yeniden
düzenlebilse keşke. Bunun için
zamana ihtiyaç var. Görünür
olma meselesi bu anlamda
önemli. Görmek istemiyor
olabilirler ama bu gerçeği
değiştiremezler. “İnsanlığın
gerçeği kadar gerçeğiz,
bunu kimse görmezden
gelemez diyor” Mersin 7
Renk aktivistleri. Bu gerçeği
değiştirebilecek bir güç var mı
acaba yeryüzünde. İnsanlık
tarihi boyunca olamamış.
Olamaz da. Çünkü kabul
etsek te, etmesek te gerçek
bu.Toplumsal cinsiyet
meselesi akademide en çok
çalışma yapılan alanlardan biri.
Londra’da punk bir belediye
şoförü, Vancouver’da trans
banka görevlisi görebilirsiniz.
Bizim tartışamadığımız
konular çoktan halledilmiş
oralarda. Buradaki LGBTİ
hikayeleri ise malumunuz.
Umutlu bir tablo çizebilmenin
zor göründüğü olağanüstü bir
dönemden geçiyoruz. Biraz
neşemizi yitirdik. Gene de
geleceğe umutla bakmanın bir
yolu var mı, biraz didiklemek
lazım. Gacı Gibi’yi kurgularken
çok sık bu soruyu sordum
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YAŞAM

NASIL

FENOMEN
OLUNUR?
Ev-vet, aklınızdan çıkmayan, rüyalarınıza giren,
ortamlarda dilinizden düşmeyen o soruyu, bu
ay sizler için cevaplıyoruz. Adım adım fenomen
olma rehberi karşınızda…
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HAZIRLAYAN: YEŞER SARIYILDIZ

yeser.sariyildiz@gzone.com.tr
twitter.com/yesersariyildiz | instagram.com/yesersariyildiz
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İSTİKRARLI OLUN
İlk ve en önemli madde bu. Ne yaparsanız yapın, istikrarı koruyun. Aslında sadece sosyal
medyada değil, Türkiye’de herhangi bir konuda başarılı olmanın sırrı bu. Bildiğiniz gibi,
milletimiz en çok istikrara oy ve like veriyor. Peki bunu fenomenliğe nasıl uyarlayacağız?
Cevap basit. Örneğin, yemekle ilgili bir şey yapıyorsanız, hep canavar şeklinde pasta yapın
ya da fotoğrafçıysanız, hep portre çekin, ne bileyim yol ve köprü yapın, dışına çıkmayın.
Sürprizli olacağım, benden beklenmeyeni yapacağım diye düşünmenize de gerek yok.
Sürprizli de olabilirsiniz elbette, ama o zaman da sürprizli olma konusunda istikrarınızı
koruyun. Hep sizden beklenmeyeni yapın.
İşin sırrı, sadece istikrarlı olmak değil elbette, aynı zamanda istikrarı her konuda uygulamak.
Aynı düzende ve tarzda paylaşımlar yapın, hashtag’leri bir oraya bir buraya koymayın.
Örneğin, paylaşım yaparken gün ve saatlerinize ya da kullandığınız filtrelere dikkat edin.

Üzerinizde eğreti durmayacak bir tarz belirleyin. Mesela maskara ve rimel arasındaki farkı
bilmiyorken makyajdan bahsetmeyin. Seyahat etmek sizin için işkenceyken, sırf tutuyor diye
gezi blogger’ı olmaya kalkmayın. Gerçekten neyden hoşlanıyorsanız ve neyle ilgiliyseniz
ona odaklanın. Yakın çevreniz, sizin ilgi alanlarınızı sıkıcı buluyor olabilir, ama her şeyin bir
alıcısının olduğunu ve asıl amacın kendi kitlenizi bulmak olduğunu unutmayın.
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BİR KONSEPT BELİRLEYİN
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OLDUĞUNUZ GİBİ DAVRANIN
Sosyal medyanın bu kadar hayatımızın içinde olmasının ve fenomenlerin ilk etapta bu kadar
ilgi çekmesinin nedeni samimi olmalarıydı, unutmayın. Orası halka seslendiğiniz bir sahne
değil, daha ziyade arkadaşlarla oturduğunuz bir café. Üstelik gerçek hayatta sizi tanıyan
insanların gözündeki imajınız ve onların destekleri de çok önemli. Akşamları Adana dürüm
yediğini bildiğiniz arkadaşınız crème brulee tarifi yazarsa ne düşünürsünüz? Samimi gibi
görünüp samimiyetsiz olmak dünyanın en leş şeyi, bakın yazarken bile tiksindim. Onlardan
olmayın, anında bloklanmayın.

“Abi facebook, twitter yani, şaka yapıp fotoğraf paylaşıyorsun” diye düşünüyorsanız,
sizlere kötü bir haberimiz var; işin büyük kısmı aslında matematik ve herkes şakalarınıza
gülmüyor. Ayrıca bu işin Instagram’ı, Youtube’u, Snapchat’i var. Her mecranın kendine ait bir
dinamiği, hashtag kullanım şekli, paylaşım sıklığı, prime time’ı ve trendleri var. Sosyal medya
bloglarını yakından takip edin, yeni çıkan özellikleri hemen öğrenin ve ilk kullananlardan
olun. Fenomen olacaksanız, şaka kalıplarını ilk sizin kullanmanız ve trendsetter da olmanız
gerekiyor demektir. O halde yenilikleri takip edip ilk uygulayanlardan olmaya çalışın. Yeni
çıkan mecraları boş bırakmayın, yerinizi hemen kapın ki, daha sonra popüler olduğunda, siz
çoktan ortamın tozunu attırmış olun.
Bir küçük sır daha, videoya yoğunlaşın. Az yazı, bol görsel ve çok video kullanın. Pişman
olmazsınız.
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SOSYAL MEDYA DİNAMİKLERİNİ
TAKİP EDİN, SOSYAL OLUN
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MAHALLE YANARKEN SAÇINIZI
TARAMAYIN
Gündemi sıkı takip edin. Eminim siz de, korkunç bir patlamanın ertesi günü siyah görsel
paylaşıp yarım saat sonra da bitkisel yağlardan bahseden blogger’ları görüyorsunuzdur. Tabii
ki hayata devam edin, ama o kadar da etmeyin. Durmasını bilin, saygı gösterin, arada gerçek
hayata referans vermeyi unutmayın. Hata yaptığınızda ve negatif eleştiriler aldığınızda
hatanızı açıkça kabul etmeyi deneyin, sandığınızdan daha iyi geri dönüş alacaksınız.
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@GZONEMAG
TWITTER’DA TAKİP ET
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M ET R OPOL

ISTANBUL’UN

VEGAN
Veganlık, beslenme tarzından önce aslında bir yaşam biçimidir. Veganlık tüm hayvansal gıdalardan
arınmış beslenmeyi ele alır. Dolayısıyla yumurta, tereyağı, kırmızı et, tavuk, balık, süt, süt ürünleri
(peynir, yoğurt, krema vb.), kemik, bal gibi ürünleri terk etmeniz anlamına geliyor. Ek olarak
Vegan insanların ne kürk ne de deriden yapılmış çanta, ayakkabı gibi malzemeleri kullanmadığını
hatırlatmaya gerek olduğunu sanmıyorum.

Özetle hayvanlardan elde edilen her türlü ürünü veganlar kabul etmez ve bunlara alternatif üretirler.
Gelin beraber İstanbul’daki veganların nelere gittiğine, neler yiyip içtiğine, neler yaptığına göz atalım.

HAZIRLAYAN: BEDİRHAN TAŞÇI

bedirhan.tasci@gzone.com.tr
twitter.com/bedirhantasci | instagram.com/bedirhantasci
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KÖŞELERİ
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VEGAN İSTANBUL - CİHANGİR
Cihangir’de Firuzağa Mahallesi’nde bulunan bu şirin dükkan İstanbul’un en önemli vegan
mekanlarından biri. “Dünya Vegan günü” olan 1 Kasım’ da hizmete giren Vegan İstanbul’un
ayrıca %100 organik ve vegan ürünlerin bulunduğu bir de sanal marketi var. Vegan kahvaltıdan
günün çorbasına, vegan pizzalardan sakızlı vegan muhallebilerine kadar zengin bir menüye
sahip olan Vegan İstanbul, internet sitesinde vegan beslenmeyi benimseyen dostları için bir de
vegan tarifler bulunduruyor.

Büyük marketler dışında Türkiye’de ne yazık ki güvenilir vegan ürünler bulmak bir hayli zor. Bu
noktada imdadınıza Türkiye’nin ilk ve tek vegan marketi yetişiyor. Yine Cihangir’de Sıraselviler
Caddesi’ne doğru rahatlıkla bulabileceğiniz, içinde tofu, vegan mayonez, etsiz köfte ve soya
kremaların bulunduğu Vegan Dükkan’da kendi yemeğini kendi yapmak isteyen vegan arkadaşlar
için bir cennet adeta. Üstelik duyduğuma göre Şubat ayı boyunca indirimleri devam edecekmiş.
Vegan Dükkan’nın dikkatimi çeken bir diğer özelliği ise veganlara özel kişisel bakım ürünleri
temin edebilmesi. Eğer siz de bu hayat felsefesini benimsemişseniz Vegan Dükkan tam da size
göre!
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VEGAN DÜKKAN - CİHANGİR
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BİR NEVİ DELİ - ETİLER
Veganlar için oldukça geniş bir yiyecek yelpazesine sahip olan bir diğer mekan ise Etiler’de
bulunan ve sempatik bir isme sahip olan Bir Nevi Deli. Her güne özel günlük menüler hazırlayan
mekanın konum seçimi de enfes. Ağaçlar arasında sevimli bir ortamda organik ürünler ile bir
ziyafet çekmeyi hangimiz istemeyiz ki? En çok tercih edilen yiyeceklerine gelecek olursak eğer,
domates soslu kabak makarnası, portakallı tartı ve organik smoothie’leri oldukça fazla ilgi
görüyor.

Cafe samimiyetinin, güzel enerjinin ve güler yüzün oldukça yoğun hissedildiği bir diğer vegan
mekanı ise Mahatma Cafe. Kedilerinin bile vegan olduğu bu mekanda hem güzel zaman geçirebilir
hem de birbirinden lezzetli vegan tatlılardan yiyebilirsiniz. Falafel tabağını ve mercimek köftesi
ise mekanın istek alan ayrılmaz ikilisi. Ayrıca, vegan kahvaltısı denemeye değer.
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MAHATMA CAFE - HAYDARPAŞA
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ZENCEFİL - BEYOĞLU
İstiklal Caddesi’nin arka sokağında bütün o karmaşa ve telaştan uzak oldukça sakin ve sevimli
bir arka bahçesi bulunan ve neredeyse 20 yıldır hizmet veren Zencefil’in menüsü de vegan
arkadaşlar için oldukça zengin. Balkabağı çorbası, sebzeli lazanya ve ıspanaklı kiş benim
favorilerim arasında. Ayrıca, zencefilli birasını denemeden geçmeyin derim.

Bir diğer sevimli vegan cafemizde yine Kadıköy’de Yeldeğirmeni’nde hizmet veren Muhtelif
Mekan. Mekandaki kedilerinden tutun tasarımına, menüsüne kadar her detay şirinlikten ölecek
nerdeyse. Yemeklerin lezzetinin de hat safhada olduğu bu mekanın favorileri ise muhtelif tabak
ve fellah köftesi kesinlikle.
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MÜHTELİF - KADIKÖY

KÖŞE YAZI SI

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

allahi cidden soruyorum! Nedir
fenomen? Bu son yıllarda
hayatımızdan çıkmayan
kelimenin manasını gerçekten
biliyor muyuz dersiniz...
Dilimize Fransızca’dan giren
bu kelime yerli ve yabancı sözlüklere göre
kısaca ‘olay’ anlamına geliyor. Peki bizler neden
fenomen kelimesine daha farklı ‘görevler’
ekledik? Bu arada bizler derken sadece
Türkler’den bahsetmiyorum, İngilizce’de de
bir ‘phenomenon’dan bahsediliyorsa, sade
bir olaydan çok daha fazlası söz konusudur.
Toya’nın “Something like a phenomenon” diye
şakıdığı ‘I Do’ adlı meşhur şarkısını hatırlayanlar
ne demek istediğimi anlayacaklardır.
Hatırlamayanlar veya bilmeyenler de bir zahmet
Google Abla’ya soruversinler. (Güzel şarkı, merak
etmeyin)

FENOMEN NE AYOL?
Neyse efendim, bu anlamıyla
algısı muammalı kelime
sosyal medya yoluyla günlük
hayatımızın bir parçası
artık. Arkadaşlarımızın
hesaplarından çok
fenomenlerin hesaplarıyla
ilgileniyoruz. Onlarla gülüyor,
onlarla geziyor, onlarla
eğleniyor, onlarla günlük
rutinimizden kaçıyoruz.

Neymiş? Kimileri topluma
kötü örnek oluyormuş! Bunca
zaman iyi örnekler vardı da
o yüzden sokakta yürüyen
herkes birer pırlanta değil mi?
Geçin bunları!
Bazı köşe yazarları da
eşcinsel fenomenlerin
cinsel kimliklerini masaya
koyup bunun üzerinden

prim yaptıklarını söylüyor! O
zaman hetero fenomenler de
heteroseksüellikleriyle mi prim
yapıyorlar? Bundan daha sığ
bir analiz olabilir mi? İnanın
bana çok eşcinsel tanıyorum
ama masaya ne yatırırlarsa
yatırsınlar fenomen olma
şansları yok!
Bir de bu fenomenlerin
kazandıkları paralara takanlar
var! Yahu bizzat biliyorum, deli
gibi çalışıyorlar hepsi. Herkes
gibi onlar da bir mücadele
içinde. Madem hayat onların
önüne bir ‘inek’ koydu, neden
sütünü sağmasınlar?
Az önce de söylediğim gibi
beğenmiyorsanız kafanızı
başka yöne çevirin! Ve rica
ediyorum hayatı da bu kadar
ciddiye almayın!
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Hepsini seviyor muyum?
Tabii ki hayır! Her meyveyi
de sevmem mesela... Fakat
bana hitap etmiyor diye bir
‘olay’ geçerliliğini yitirmez. Her
fenomenin kendisine göre bir
kitlesi, seviyesi ve de geleceği
var. Üstelik bana sorarsanız bu
şahıslar dolaylı yoldan girdikleri
show dünyasının en samimi
ve gerçek ‘entertainerları’.
Dünyadaki en meşhur
‘reality showlarının’ bile

azıcık ucundan senaryolarla
desteklendiğini düşünürsek bu
günlük hayatlarını en filtresiz
şekilde paylaşan insanlar
fazlasıyla dürüst ve şeffaflar.
Ah bir de onları eleştirmek
için kafa patlatanlar var ki
sormayın! Ayol ne zorla ne
de parayla takip ediyorsunuz!
Şu günlerde herkesin bir
unfollowluk ömrü yok mu?
Sevmiyorsanız bakmayın,
girmeyin yahu!
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KOLİ EKSPER İ

S&M

SADİZM &
MAZOŞİZM

Önemli Not: Lütfen bu yazıyı okurken arka fonda Rihanna: S&M dinleyiniz.
Sadizm ve Mazoşizm kavramlarının beraberliğinden ortaya çıkan, karşısındaki kişiye acı vermek, eziyet etmekten ya da
kendisine eziyet edilmesinden, acı duyulmasından seksüel bir haz duyma durumudur. Genellikle, dövülme, aşağılanma,
bağlanma, işkence edilme, vb. seksüel fanteziler içerir. Bazen de kişilerden biri köle olur ve diğer kişi ona tasma takar.
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İki Taraf Da
İstemeli

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Şubat 2017 | S132

Bu bir haz ve zevk meselesi olduğu için iki tarafında
isteyerek buna razı olması ilk koşuldur. Çünkü diğer
türlüsü tecavüze girmektedir. Ama partnerinizi ikna
etmeye çalışabilirsiniz. İlk olarak beraber S&M pornoları
izleyebilirsiniz. Sonrasında yavaş yavaş en basitlerinden
başlayabilirsiniz.

GÜVEN VE
TESLİMİYET
S&M güven ve teslimiyet gerektirir. Bunun için en önemli
adım bedeninizi ve kendinizi ellerine teslim edeceğiniz,
doğru partneri bulmaktır. Açık olun, konuşun ve onu deneyin.
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SINIRLAR VE PAROLA
Sınırsız olmak zorunda değilsiniz. Herkesin hoşlanmayacağı
tutumlar ve fanteziler illaki olacaktır. Bunlar için ikinizin
bileceği ve söylendiği zaman duracağız bir parola
seçebilirsiniz. Mümkünse bu parola tek kelimelik olsun.
Bunları öncesinde konuşmanız ve sınırlandırmanız daha
sağlıklı ve haz dolu bir macera için gerekli olacaktır.

S&M güven ve teslimiyet gerektirir. Bunun için en önemli
adım bedeninizi ve kendinizi ellerine teslim edeceğiniz,
doğru partneri bulmaktır. Açık olun, konuşun ve onu
deneyin.
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Seks Oyuncakları
ve Kostüm

Bir Adım
Fazlası
Çeşitli fantezilerle beraber, buz ve mum gibi küçük, etkili
ve haz veren şeyleri de deneyebilirsiniz. Mum damlatırken
dikkatli olun küçük mumları tercih edin ve göğüs, sırt gibi
güvenli bölgelerde deneyimleyin.
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Unutmayın…
Yazının da başında belirttiğimiz gibi bu iki taraflı bir haz
macerası; dikkatli ve özenli olmaya gayret edin. Sonrasında
istenmeyecek durumlara düşmekten kaçının.
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SAĞLI K

SİNSİ HASTALIK

Bir kişinin depresyonda olup olmadığını anlamak bazen oldukça zor olabilir. Hatta bu durum
dışarıdan anlaşılamayacağı gibi, kişinin kendisi tarafından da fark edilmeyebilir.
Depresyon farklı kişileri çok farklı şekilde etkileyebilir ve bu durum her zaman etraftan duyduğumuz
şekilde veya televizyonda izlediğimiz şekilde olamayabilir. Depresyonda olan kişiler genellikle bu
konudaki hislerini paylaşmayı pek istemezler. Bu yüzden bu konu hakkında yeteri kadar bilgi sahibi
olmak etrafımızdaki depresyonda olan kişileri fark etmek açısından önemlidir. Aşağıda depresyonla
ilişkilendirilen yedi durum hakkında bazı bulgular vardır.

HAZIRLAYAN: ATA YÜCEEL
ata.yuceel@gzone.com.tr
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DEPRESYON
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DEPRESYONDA
OLMAK HER ZAMAN
ÜZGÜN OLMAKLA
EŞDEĞER DEĞİLDİR.
Hepimiz yıl içerisinde hatta
gün içinde bile değişik
zamanlarda kendimizi üzgün
hissedebiliriz; fakat bu durum
genellikle geçicidir ve kişi
tarafından fazla önemsenmez.
Depresyon ise geçici bir zaman
aralığından ziyade daha uzun
bir zamana yayılarak etkisini
gösterir. Buna dayanarak
kendisini üzgün hissetmeyen
bir insanın depresyonda
olduğunu söyleyebiliriz. Bazen
depresyonda olan insanlar
kendilerini üzgün hissetmek
yerine etraflarında olan bitene
karşı kendilerini ilgisiz ve
umutsuz hissedebilirler. Diğer
zamanlarda ise depresyon
kişide korku ve öfkeye neden
olabilir. Ayrıca depresyonda
olan kişiler genellikle
konsantrasyonlarını toplamada
güçlük yaşarlar. Sinirli ve
hassas olabilirler. Kendilerini

kötü hissettmelerini sağlayan
nedenler karşı ilgisiz ve
diğer insanlarla daha zaman
geçirmek eğiliminde olabilirler.
Bunun nedeni ise dışarıdaki
katılmak istememeleridir.

DEPRESYON
GERÇEKTEN BİR
HASTALIKTIR.
DEPRESYON
GERÇEKTEN BİR
HASTALIKTIR.

DEPRESYONDA
OLMAK GENELLİKLE
KİŞİ TARAFINDAN
KONTROL
EDİLEMEYEN BİR
DURUMDUR.

Depresyona sahip birçok kişi
uzun süren ve depresyondan
kaynaklanan fiziksel
rahatsızlıklara sahiptirler.
Fakat buna rağmen birçok
kişi depresyonun hala tıbbi
olarak hastalık kabul edildiğine
inanmamaktadırlar.
Fakat araştırmalar gösteriyor
ki; depresyon, tek bir sebepten
ziyade birçok sebebin bir araya
gelmesiyle birlikte oluşuyor.
Bu yüzden eğer kendinizde
herhangi bir depresyon belirtisi
hissediyorsanız bir doktora
gitmeniz gerekmektedir.

Depresyonun genellikle kişi
tarafından kontrol edilebileceği
düşünülür; fakat depresyonda
olan birisine yardım etmek
için; dua etmek, depresyondan
çıkmaya çalışmasını tavsiye
etmek genellikle kişiye çok
yardımcı olmaz.
Peki böyle bir durumda kişiye
ne yardımcı olabilir? Bunun
cevabı ise: Karşımızdaki kişiyi
anlamaya çalışmak ve bunu
sevgi dolu ve kibar bir şekilde
yapmaktan geçmektedir.

DIŞARIDAN GÜÇLÜ
VE ENERJİK
GÖRÜNMENİZE
RAĞMEN
DEPRESYONDA

OLABİLİRSİNİZ
Depresyonda olmak sizin
bütün enerjinizi emebilir
ve sizin dışarıdan kötü
görünmenize yol açabilir.
Fakat bu durumda olan
insanların birçoğu bu durumu
değiştirmek için herhangi
bir çaba göstermez. Sadece
güçlü bir insan olmanız sizin
depresyonda olmadığınız
anlamına gelmez. Ayrıca
dışarıdan bakıldığında sürekli
güçlü görünmeye çalışmak
kişiyi daha fazla depresyona
sürükleyecektir.

Depresyon ilaçlarının
insanı uyuşturup serseme
çevirdiği genellikle birçok
insan tarafından söylenen
bir sözdür. Fakat depresyon
ilaçları sizi uyuşturmak yerine
sizin hayattan tekrar zevk
almanızı sağlarlar. Genellikle
ilacı kullanan kişiler, “Hala

Buna ek olarak, depresyonda
olan insanların hepsi ilaç
kullanmak zorunda değildir.
Ayrıca depresyon için
kullanılabilecek birçok faydalı
ilaç da bulunmaktadır. İlaç
kullanımı genelde kişinin
kendisini iyi hissetmesini
sağlamaktadır. İlaca ek olarak
konuşma terapisi, hayat tarzı
değişikleri ve beyin uyarılması
da depresyon tedavisinde
kullanılmaktadır.

DEPRESYONDA
OLMANIZ SİZİN
NANKÖR OLDUĞUNUZ
ANLAMINA GELMEZ.
Özellikle doğum sonrası
depresyon sırasında birçok kişi
ebeveyne “Birçok insan çocuk
sahibi olmak için can atarken,
senin neden mutsuz olduğunu
anlamıyorum. Depresyon

bir seçim olmanın aksine bir
rahatsızlıktır. Eğer birisine
depresyonda olduğunuzu
söyleseniz size muhtemelen
“ Sahip olduğun bir sürü
güzelliğe rağmen neden
kendini böyle hissediyorsun?”
diyecektir. Depresyonda olan
bir kişiye böyle yaklaşmak
muhtemelen kişinin kendisini
daha kötü hissetmesine yol
açacaktır.

KİŞİNİN KENDİSİNİ
İYİ HİSSETMESİ HER
ŞEYİN YOLUNDA
OLDUĞUNU
GÖSTERMEZ.
Bazı insanlar sadece kısa
süreler içerisinde kendisine
kötü hisseder. Fakat birçok
insan için bu durum oldukça
uzun sürmektedir. Kişi kendine
aylar hatta yıl sonunda
tekrardan depresyondan
çıkmış hissedebilir. Hatta
tekrardan depresyona girebilir.
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DEPRESYON İLAÇLARI
SİZİ SERSEME
ÇEVİRMEZ.

depresyonum geçmedi; fakat
artık kendimi daha hissetmeye
başladım.” cümlesine
benzeyen cümleler kurarlar.
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M UT FAK

KINOA’NIN
FAYDALARI
Tam Protein: Kinoa tohumları tam protein
kategorisindedir. Yani vücudun ihtiyaç
duyduğu tüm amino asitleri içerir. Tam
protein içeren bitkiler oldukça nadirdir
ve bu özelliği ile vejetaryenler arasında
oldukça popülerdir. Kinoa, kolesterolü
yüksek ve yağ içeren hayvansal protein
kaynaklarına göre daha sağlıklı bir
protein kaynağı olarak görülebilir.
Gluten: Kinoa glüten içermez. Bu
nedenle Çölyak hastaları ve glütensiz
diyet uygulayanlar için önerilir. Kinoa
ile glütensiz ekmekler, çörekler
hazırlayabilirsiniz. Kinoa gevrekleri
yulaf gevreğine alternatif olarak
tüketilebilir.
Kilo Kontrolü: Kinoa kalorisi çok düşük
bir tahıl değildir ancak yine de son
yıllarda düzenlenen diyet listelerinin pek
çoğunda adının geçtiğini görebilirsiniz.
Bunun başlıca nedeni kinoanın protein
bakımından zengin olması ve yüksek
oranda besin lifi içermesidir.

Sindirim: Kinoa diğer tahıllardan
yaklaşık 2 kat daha fazla besin lifi
içerir. Beslenme uzmanları besin lifi
bakımından
yetersiz
beslenmenin
yarattığı en büyük sorun olan kabızlığa
karşı kinoa öneriyor. Besin lifi aynı
zamanda diyabet hastalarında kan
şekerinin kontrolüne yardımcı oluyor.
Kabızlığın tetiklediği bir diğer sorun
olan hemoroide karşı daha fazla kiona
tüketerek önlem alabilirsiniz.

KINOA

Sağlıklı beslenirken tatlı yiyemez miyiz?
Tabii ki yiyebiliriz. Ama bu demek değil ki gelsin baklavalar gitsin
şöbiyetler. Diyet yaparken ya da sağlıklı beslenmeye dikkat ederken
de şeker ihtiyacımızı karşılayacak sütlü hafif tatlılar yiyebiliriz. Aşırıya
kaçmamak kaydı ile. Son zamanlarda Kinoalı pudingler, tatlılar moda
olmaya başladı. Peki nedir bu Kinoa?
Kinoa tahıl olarak kabul edilmesine karşın aslında aynı adlı bitkinin
yemişlerinden elde edilmektedir. Gün geçtikçe popülerleşmesinin ana
nedeni ise “besin değerinin” oldukça yüksek olmasıdır. Pirinç veya arpa
gibi pişirilebilir. Ayrıca pişirme süresi, örneğin pilava göre oldukça kısadır.
Tariflere başlamadan önce şunu belirtmek gerekir ki; Kinoa mutlaka
1 saat kadar suda bekletilerek acısı çıkarılmalı ve iyice durulandıktan
sonra haşlanarak istenilen tarifte kullanılmalıdır.

HAZIRLAYAN: EZGİ SAYAN

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

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Şubat 2017 | S143

Protein sizi uzun süre tok tutarken besin
lifi kan şekeri dalgalanmalarını önleyerek
öğünler arasında yaşanabilecek mide
kazıntısına engel olur. Ancak fazla
kinoa yemek yüksek kalorisi nedeniyle
kilo kaybetmenizi zorlaştırabileceği için
kontrollü tüketmelisiniz.

MUCİZE BESİN

MEYVELİ
KINOA
Malzemeler:
1 su bardağı kinoa
2 su bardağı su
1,5 su bardağı süt
1 adet mango
1 su bardağı yaban mersini
Yapılışı:
Bol suda duruladığınız kinoayı bir tencereye aktarın
ve suyu ekleyin. Yaklaşık 15 dakika, suyunu çekene
kadar haşlayın.
Haşlandıktan sonra soğuk süt ile karıştırıp servis
kaselerine paylaştırın.
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Mangoyu, orta kısmındaki çekirdeğine denk
getirmeden uzunlamasına kesin. Meyve bıçağının
uç kısmıyla elde ettiğiniz yarım parça üzerinde
boyuna ve enine kesikler atın.
Mangoyu kabuğundan iç tarafa doğru ittirerek
elde ettiğiniz meyve küplerini keserek çıkartın.
Çekirdeğini aldıktan sonra meyvenin diğer yarısına
da aynı işlemi uygulayın.
Yıkadığınız yaban mersini ve mango parçalarını
sütlü kinoa karışımına ekledikten sonra
bekletmeden servis edin.

KINOALI
HİNDİSTAN
CEVİZLİ TATLI
Malzemeler:
1 yemek kaşığı hindistancevizi yağı
Yarım su bardağı kinoa
400 ml. hindistancevizi sütü
1 çay kaşığı tuz
Yarım su bardağı su
Yapılışı:
Orta boy bir tencereye önce hindistancevizi yağını
koyun.

Diğer malzemeleri de ekleyerek kaynamasını
bekleyin.
Kaynadıktan sonra ocağın altını kısıp tencerenin
kapağını kapatarak 25 dakika pişmesini bekleyin.
Ocağı kapattıktan sonra bir 10 dakika soğumasını
bekleyerek servis ediniz.
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Erimeye başladığında kinoayı ekleyip 5 dakika
karıştırarak pişirin.
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ÇİKOLATALI
KINOA PUDING
Malzemeler:
1 su bardağı kinoa
3 su bardağı süt
1 çay bardağı toz şeker
1 paket vanilya
200 gr bitter çikolata
Frambuaz
İri çekilmiş antep fıstığı
Taze nane yaprakları
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Yapılışı:
Kinoaları iyiye yıkadıktan sonra tencereye koyun. Süt,
vanilya ve şeker ekleyip katılaşıncaya kadar kısık ateşte
pişirin. Çikolatayı küçük parçalara bölüp karışıma ekleyin ve
eriyinceye kadar karıştırın. Ocaktan alıp servis kaselerine
paylaştırın. Soğuduktan sonra üzerini frambuaz, fıstık ve
nane yaprağı ile süsleyip servis yapın.
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SEYAHAT

YILIN EN
ÖNEMLİ LGBT

FESTİVALLERİ
ANTWERP LEATHER
(DERİ) PRİDE | BELÇİKA

SİTGES KARNAVALI |
İSPANYA
Bu sene 21 Şubat’ta
başlayacak olan bu rengarenk
ve eğlence dolu festival
01 Mart’a kadar devam
edecek. Yaz aylarında
özellikle eşcinsellerin yoğun
olarak tercih ettiği Sitges
Barselona’ya trenle yaklaşık
30 dk uzaklıktadır. İspanyollar
hatta tüm Avrupa arasında
Gay Village (Gay Kasabası)

KÖLN KARNAVALI |
ALMANYA
23 Şubat’ta başlayacak Köln
Karnavalı hemen hemen Sitges
Karnavalı ile aynı tarihe denk
geliyor. Bu yüzden bir seçim
yapmak zorunda kalabilirsiniz.
Bir çeşit ulusal kostüm festivali
olan bu etkinlik dünyanın
dört bir yanından gelen çılgın
kostümlü katılımcılarla daha
da çılgın bir hal alır. Geçit
törenleri, en iyi kostümlerin
seçildiği yarışmaların yanı sıra
her zevke hitap eden çeşitli
partilerin de (fetiş, kinky,
bear…) yer aldığı bu unutulmaz
karnaval 01 Mart’a kadar
devam edecek.

HAZIRLAYAN: CAN ATEŞSAÇAN

can.atessacan@gzone.com.tr
twitter.com/canatessacan | instagram.com/canatessacan
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15-20 Şubat 2017 tarihleri
arasında, Belçika’nın
Brüksel’den sonra en büyük
ikinci şehri olan Antwerp’de
düzenlenecek. Avrupa’nın dört
bir yanından deri severlerin
katılacağı bu festival Şubat
ayı için alternatif bir tatil
planı olabilir. Baktın Deri
Festivali seni hayal kırıklığına
uğrattı, Antwerp’e yaklaşık
birer saat uzaklıkta olan
Brüksel ve Rotterdam ayrıca
değerlendirilebilir.

olarak da bilinir. Eğlenceyi
seven herkese kapılarını
açan bu festival yıllar içinde
Avrupa’nın Rio Karnavalı olarak
anılmaya başladı. Şimdilik
Rio Karnavalı senin için biraz
uzak bir olasılıksa o halde en
renkli kostümünü kapıp sen de
Sitges’de yerini alabilirsin.

KANARYA ADALARI
(GRAN CANARİA)
KARNAVALI | İSPANYA
Mart ayının ilk haftasında
Kanarya Adaları’nda
başlayacak olan bu karnavalın
bu seneki kesin tarihleri henüz
belli değil. Oldukça geniş
katılımlı geçen bu festivalde
yerinizi almak için cinsel
yöneliminizin hiçbir önemi
yok ama yine de katılımcıların
büyük çoğunluğunu eşcinseller
oluşturuyor. Sabaha kadar
devam eden, tüm eşcinsel
mekanların ev sahipliği yaptığı
partiler her zevke hitap ediyor.
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AMSTERDAM KRAL
GÜNÜ – HOLLANDA
Eski adı Kraliçe Günü olan bu
festival Avrupa’nın en bilinen
en çılgın festivallerinden
birisi olup kralın doğum günü
olan 27 Nisan’da kutlanır.
İlk olarak 1800’lü yılların
sonunda kutlanmaya başlayan
bu festivalde tek yapmanız
gereken turuncu giyinip
kendinizi kalabalık Amsterdam
sokaklarına bırakmanız.
Eğer gün içinde bot turları,
mini konserler ve sokak
partileri sizi yoramadıysa
o halde gece kendinize en
uygun ‘çılgın’ partiyi bulup
hemen dahil olabilirsiniz. Tabi
hatırlatmakta yarar var o hafta
Amsterdam’da kalacak yer
bulmak neredeyse imkansız
ya da bulsanız bile çok pahalı.
O yüzden elinizi çabuk tutun
deriz.

DELİCE DREAM |
İSPANYA

LİFEBALL |
AVUSTURYA

Barselona’nın gey kasabası
olarak da bilinen Sitges’de
bu sene 16-21 Mayıs tarihleri
arasında düzenleniyor. O
hafta Sitges otelleri sadece
dünyanın dört bir yanından
gelen gey turistleri ağırlıyor.
Gayfriendly kelimesinin ete
kemiğe bürünmüş hali olan
oteller yeme içme dışında
konuklarına bazı parti ve
etkinler için ücretsiz giriş
imkanı da sağlıyor. İşte hizmet
diye buna deriz.

HIV/AIDS ile mücadele
konusunda Avrupa’nın en
büyük etkinliği olan Lifeball bu
yıl 10 Haziran’da gerçekleşiyor.
Viyana Belediye Sarayı’nda,
dünyaca ünlü DJ’lerin
performanslarını sergilediği bu
etkinlik her yıl yaklaşık 40 bin
kişiyi ağırlıyor. Lifeball’un bu
seneki sloganı ise ‘Know Your
Status’ (Durumunuzu Bilin)

CHRİSTOPHER SOKAK
GÜNÜ (CHRİSTOPHER
STREET DAY – CSD) –
İSVİÇRE
Zürih Pride’ı da içine alan
bu etkinlik 02-11 Haziran
tarihleri arasında Zürih’de
gerçekleşiyor. Oldukça
görkemli bir açılış ve kapanış
partisine ev sahipliği yapan
bu etkinlikte ayrıca yiyecek
ve içecekle dolu büyük bir
festival alanı, sokak şovları,
lgbt temalı partiler ve
konferanslar da yer alıyor. Bu
sene 35 binin üzerinde kişinin
katılması beklenen bu festival
için plan yapıyorsanız eğer
İsviçre’nin oldukça pahalı bir
ülke olduğunu da göz önünde
bulundurun deriz.

MADRİD GAY PRİDE –
İSPANYA
23 Haziran – 02 Temmuz
tarihleri arasında
gerçekleşecek olan Madrid
Onur Haftası Avrupa’nın en
büyük ve en ünlü gay pride
etkinliğidir. Geçit törenine her
yıl 1,5 milyon kişi katılıyor.
Plaza Chueca’daki sokak
partileri ise yüzbinlere ev
sahipliği yapıyor. Bunun
yanında tabi ki Madrid’in bütün
eşcinsel mekanlarında tema
partiler düzenleniyor. Kulüp
girişlerindeki uzun kuyruklar
biraz can sıkıcı olsa da içeride,
sabaha kadar sürecek olan
partiye değeceğine garanti
veriyoruz.

AMSTERDAM GAY
PRİDE – HOLLANDA
Amsterdam Gay Pride tüm
dünyadaki en büyük, en
meşhur ve en özel pride
etkinliklerinden biridir. Bu
yıl 4-6 Ağustos tarihleri
arasında gerçekleşecek
olan etkinlikte, kulüplerde
ve sokaklarda gerçekleşen
partilere katılabilir ya da
dünyanın tek Canal Parade
(Kanal Geçit Töreni)’ının keyfini
çıkarabilirsiniz.

CİRCUİT BARCELONA
– İSPANYA
Dünyanın en ünlü gay&lezbiyen
etkinliklerinden biri olan
Circuit Barcelona, ünlü
parti destekçisi Matine
Group Barcelona tarafından
desteklenmektedir.
Circuit’a özel bir plaj,
Waterpark Day (Su Parkı
günü), kadınlar ve erkeklere
özel 13 parti, 30 binden fazla
uluslararası katılımcı, dünyaca
ünlü konuk DJ’ler, güneş ve
sadece eğlenceden oluşan
Circuit Barcelona’da yerinizi
almak istiyorsanız şimdiden
hazırlıklara başlamalısınız.
Unutmayın yaz tatili ve
Circuit birleşince oteller aylar
öncesinden doluyor…

FOLSOM EUROPE
BERLIN | ALMANYA
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Pek ünlenemeyen San
Francisco Folsom’un Avrupa
versiyonu olan Berlin Folsom,
binlerce deri ve fetiş severin bir
araya geldiği ve bir çok partinin
gerçekleştiği bir festival.
Festivalin ana etkinliği olan
ve Cumartesi öğleden sonra
Welser ve Fuggerstraße’ye
yapılan yürüyüşte fetiş giysiler
oldukça dikkat çekici.
Yürüyüşte çok fazla
aksiyon olmazken, spesifik
fetiş zevklere hitap eden
partilerde bir çok aksiyona
rastlamak mümkün. Festival
mekanlarının yanı sıra,
Berlin’deki bir çok gay mekan
da festival haftasonu özel
partiler düzenliyor.
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