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EDİTÖRDEN

2017’nin ilk saatlerinde yaşadığımız 
o dehşet verici terör olayıyla haklı 
olarak tadımız tuzumuz kaçtı. 

Her terör saldırısı sonrasında 
hayatımıza, yaşam tarzımıza sahip 

çıkmamız gerektiğini çok daha iyi anlar hale 
gelmemiz gerekiyor. Terörün asıl amacı, hem 
birlik bütünlüğü hem de psikolojimizi bozmak. 
Bizleri sokağa çıkmaya korkar hale getirmek.

Evet zaman zaman “ya başıma bir şey gelirse” 
diye derin düşüncelere dalıp korkuyoruz ancak 
şu ara hayatımıza her zamankinden daha fazla 
sahip çıkmamız gerekiyor.

“Hiçbir şey olmamış gibi davranarak” değil, 
yaşadıklarımızı unutmadan ancak başımızı dik 
tutarak hayatımıza devam etmemiz gerekiyor.

ED
İT

ÖR
DE

N

MURAT RENAY
murat.renay@gzone.com.tr 
twitter.com/muratrenay |  instagram.com/muratrenay
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Biz de yeni sayımızla öyle 
yapıyoruz…

Yeni yılın ilk sayısında, ünlü stil 
yazarı, sevdiğimiz arkadaşımız 
Alexander Kokoskeriya’yı 
gururla kapağımıza taşıdık. 
Ne de olsa her zaman hem 
şık hem de seksi erkeklere 
rastlamamız pek mümkün 
olmuyor. 

GZone’un tarihinin hem 
ilk erkek konuğu hem de 
ikinci kez röportaj yaptığı ilk 
isim olan Emir Yargın, yeni 
projelerini ve ona yapıştırılan 
“weird (tuhaf)” sıfatına olan 
itirazlarını sıraladı. “İyi insan 
olmanın” pek alkış almadığı 
günümüz toplumunda halen 
“iyiye” olan inancını bizlere 
anlattı.

Geçtiğimiz senenin sonlarına 
doğru çıkardığı albümüyle, 
arabeskse arabesk, fanteziyse 
fantezi diyerek gürül gürül 
sesiyle şarkılarını söyleyen 
Selcan Asyalı, ilginç video 
klibinde verdiği transfobi 
karşıtı mesajıyla dikkatimizi 
çekmişti. Onu da yakından 
tanımak bu sayımıza 
kısmetmiş. 

Yalnız ölmekten korkan 
herkesin hislerine tercüman 
olan, yetenekli müzisyen 
Can Güngör de Ocak 2017 
sayımızın konuklarından.

Yeni sayımızda ayrıca;Türk 
eğitim sisteminde eşcinselliği, 
bir öğretmen olan Kaan Arer’in 
kaleminden okuyacaksınız. 
Sosyal medyanın gullüm 

karakteri Zian Ziangil ise bu 
ay bize “Woof!” dedirterek 
eşcinsel ayıların dünyasına 
dalacak, kaçıp gidesimizin 
geldiği şu günlerde 2017’nin 
gözde seyahat lokasyonlarını 
Yeşer Sarıyıldız ile takip 
edeceğiz. Cihangir Öz’ün 3 
aydır külliyat olarak bizlere 
sunduğu “Koli Koli Anadolu” 
yakın tarihimize özel bir 
bölüm ile sonlanıyor. London 
Fashion Week’in en iyi erkek 
tasarımcılarına Erdem Oraylı 
ile göz atıyoruz.

Elbette bu kadarla kalmıyoruz. 
Daha ferah bir tasarımla, 
yine dolu dolu bir sayı sizleri 
bekliyor.



 T
ür

ki
ye

’n
in

 e
şc

in
se

l y
aş

am
 ve

 k
ül

tü
r d

er
gi

si
 | O

ca
k 

20
17

 |  
S1

8

NİLÜFER: YENİDEN 
YENİ YİNE
Nilüfer’in sesinden daha fazla bahsetmek 
istemiyorum. Çünkü belli ki kendisi şarkı söylemeye 
aşık ve devam edecek. Geçen yılki hüsrana uğrayan 
ve uğratan albümü “Kendi Cennetim”in ardından 
bu kez, en son bir diğer diva Nükhet Duru’nun 
yaptığı gibi ‘içimde kalan şarkılar’ konsepti ile 
karşımıza çıkıyor Nilüfer ve en azından bir önceki 
albümü bize unutturmayı başarıyor. Nilüfer, Sezen, 
Ajda ve Nükhet’in geçmişi geride bırakmış ve her 
şeyin ötesindeki dostlukları çok şahane ve hepimiz 
bayılıyoruz. Nilüfer de burada belli ki en çok Aksu’nun 
desteğini alarak onun, Aşkın Nur Yengi’nin, Levent 
Yüksel’in, Sertab Erener’in ve Pekkan’ın şarkılarını 
yorumluyor ağırlıklı olarak. Diğer şarkılardan, artık 
söylenmekten cılkı çıkmış “Ellerimde Çiçekler”, 
“Memleketim” ve “Seninle Olmak Var Ya”nın son 
derece gereksiz tercihler olduğunu, kimsenin bu 
şarkıları bir de Nilüfer’den dinlemek istediğini 
sanmıyorum ama şarkıcının bazı seçimlerini ayakta 
alkışlamak gerek. Bunlardan ilki Şehrazat’ın muazzam 
söz-bestesi “Yalnızlığa Hüküm Giydim”, diğeri ise 
ilk Bendeniz’den dinlediğimiz Ümit Sayın’ın “Gönün 
Yareler İçinde”si. Bu iki şarkı da Nilüfer’e çok yakışmış, 
hem de bütün albümde Onno Tunç gibi büyük müzik 
adamlarını gururlandıracak kadar iyi bir iş çıkaran 
Volga Tamöz tarafından harikulade aranje edilmişler. 
Albümdeki diğer iyi şarkılar ise açılışı yapan kederli 
klasikler “Seni Kimler Aldı” ve “Yazık”, şarkıcının rahat 
ve keyifli yorumunun hemen hissedildiği Levent Yüksel 
güzelliği “İstanbul” ve ‘keşke ilk ondan dinleseymişiz’ 
dedirtecek kadar iyi bir iş çıkardığı “Unut”. Nilüfer belki 
de kendi cennetini başkalarınınkinde bulacak, kim bilir. 

MÜZİK 
KUTUSU

3,5/5

M
ÜZ

İK

HAZIRLAYAN: MERT BELL
mert.bell@gzone.com.tr 
twitter.com/mertbell |  instagram.com/mertbell
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SENA ŞENER: 
BAK BANA

Karamsar günlerimde ‘Türkçe müzikten ümidi kestim’ falan 
diyip duruyorum. Yazıklar olsun bana. Beni hayrete ve müthiş 

bir hayranlığa sürükleyen 18 yaşındaki Sena Şener’ın ismini ve 
sesini dj/prodüktör Mahmut Orhan ile yaptığı ve küçük çaplı bir 

olay yaratan dans hiti “Feel”den hatırlayabilirsiniz. Ama esas 
olay nefis ilk solo şarkısı “Bak Bana”da. Bu şarkı ve internette 

kendisiyle ilgili yaptığım küçük bir araştırma sonrasında 
anladım ki, Şener aslında bir dans şarkıcısı değil. Elinde 

gitarıyla şarkı söyleyen bir kız kendisi ve daha herhangi bir 
stüdyo kaydı yokken barlarda, festivallerde sahne alacak kadar 

yetenekli ve özgüvenli. Sözü ve bestesi kendisine ait “Bak 
Bana” ile illa bir kıyaslama yapmam gerekirse, Nazan Öncel’in 

en iyi dönemlerini hatırlatıyor biraz ama tamamen kendine 
özgü bir yorumculuk sunarak. Mutlaka dinleyin

5/5

SİMGE: 
PRENS & PRENSES
Simge’nin varlığına sevinmemek mümkün değil. Sesinin 
sağlamlığı bir yana, arabeske asla kaymadan şarkı söyleme 
konusunda ısrarı mutluluktan gözlerimi yaşartıyor. Üstelik sözü 
ve bestesi Ersay Üner’e ait olan yeni şarkı “Prens & Prenses” 
buna o kadar müsaitken. Ama bir şekilde, nasıl yapıyorsa, 
sesinin en kırılgan tonlarında gezerek, Üner’in mutsuzluk 
saçan sözlerini kalbe ok gibi fırlatıyor şarkıcı. Birlikte çalıştığı 
aranjör Ozan Bayraşa’nın kontrollü düzenlemelerini zaten çok 
seviyorum, bu şarkıda da ne bestenin ne de yorumcunun önüne 
geçmeyen bir iş ortaya koymuş kendisi. Bu şarkı “Yankı”nın 
sahip olduğu akıcılığa ve ahenge sahip değil belki ama kitleler 
(ve radyolar) tarafından çok sevileceği de aşikar. Geçen yaz 
çıkardığı “Kamera” ile büyük bir şanssızlık yaşayan Simge 
arkasına bakmadan devam ediyor, iyi de yapıyor ama artık 
albüm zamanı.

4,5/5
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DIVINES
Paris’in banliyölerinde yoksul bir yaşam süren 
Dounya’nın, kendi çevresinden gelen siyahi arkadaşı 
Maimouna ile yaşadığı maceralar, yaptığı hırsızlıklar, 
haylazlıklar ve sınıf atlama çabaları filmin ana eksenini 
oluşturuyor. Dounya’nın karşısına çıkan yakışıklı 
dansçı Djigui (Kevin) ile yelken açtığı tutkulu aşk 
acaba onun kötü kaderini değiştirecek mi? 

Cannes Film Festivali’nde Altın Kamera ödülü kazanan 
ve Queer Palm ödülüne aday olan “Divines” geçtiğimiz 
günlerde dağıtılan Altın Küre Ödüllleri’nde de “En İyi 
Yabancı Film” kategorisinde Fransa’nın aday filmiydi. 
“Divines”ın “kuir” bir film olmasının sebebi, filmde çok 
az yer alsa da, ana karakter Dounya’nın drag queen 
olan ağabeyi ve onun müslümanlığına da yapılan 
vurgu kuşkusuz. Ancak “Divines”ı geçtiğimiz yılın 
en sevilen filmleri arasına sokan elbette sadece bu 
özelliği değil.  Sürükleyici bir gençlik filmi olmasının 
yanı sıra Divines, hep cilalı yüzünü gördüğümüz 
Avrupa’nın kalbi Paris’in gettolarına bizleri davet 
ediyor ve toplumdan dışlanan kimliklerin hayatlarına 
tanıklık etmeye zorluyor.  Houda Benyamina’nın 
yönettiği, Oulaya Amamra, Déborah Lukumuena ve 
Kevin Mischel’in başrollerinde oynadığı filmi bu aralar 
Netflix’te Türkçe Altyazılı olarak izleyebileceğinizi de 
hatırlatalım.

FİLM
BİLETİ

Ayın LGBT Filmi

Sİ
NE

M
A

HAZIRLAYAN: MURAT RENAY
murat.renay@gzone.com.tr 
twitter.com/muratrenay |  instagram.com/muratrenay
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JACKIE
Başkan John F. Kennedy’nin 
1963’te suikast sonucu 
ölmesinin ardından First 
Lady Jacqueline Kennedy 
(Jackie), tüm ülkenin gözü 
üzerindeyken bu  büyük 
travmayı atlatmak, kocasının 
tarihi mirasını yaşatmak ve 
çocuklarının karşısında dik bir 
duruş sergilemek zorundadır.
Natalie Portman’ın Jackie 
Kennedy’i canlandıracağı 
politik-drama filminin 
yönetmen koltuğunda 
Pablo Larrain yer alıyor. 
Filmin başrolündeki Natalie 
Portman’a Greta Gerwig, John 
Hurt ve Max Casella eşlik 
ediyor. Yapımcılığını Darren 
Aronofsky’nin üstlendiği 
filmin senaryosu ise Noah 
Oppenheim tarafından yazıldı.

OLANLAR 
OLDU
Zafer ve annesi Döndü hanım, 
Ege’nin bir kıyı kasabasında 
birlikte yaşamaktadır. Yaşı 
geçmekte olan oğlunun 
kasabanın güzeli Mehtap’tan 
ayrılmış olmasına ve hala 
evlenmemiş olmasına 
üzülen Döndü, bu gidişata 
son vermek için harekete 
geçer. Bu esnada mütevazı 
teknesinin sorunlarıyla 
boğuşan Zafer’in yaptığı mavi 
turda olanlar olur! Peki bu 
olanlar herkes için hayırlısı 
olacak mıdır? 
BKM yapımı komedi filminin 
oyuncu kadrosunda başrolde 
Ata Demirer yer alırken, 
kendisine Tuvana Türkay, 
Salih Kalyon, Ülkü Duru, 
Seda Güven, Renan Bilek ve 
Toprak Sergen gibi tanınmış 
isimler eşlik ediyor. Yönetmen 
koltuğunda Hakan Algül’ün 
oturduğu komedi filmi Olanlar 
Oldu’nun senaryosunda da 
Ata Demirel’in imzası var. 
Filmin görüntü yönetmenliğini 
ise Ahmet Sesigürgil 
üstleniyor.

HALKA3
Sıradan bir lise öğrencisi 
olan Julia ve üniversiteye 
giden erkek arkadaşı 
Holt birbirlerinden 
giderek uzaklaşmaktadır. 
Ayrılacaklarından korkan 
genç kadın sevgilisini 
ziyarete gider ve Holt’un 
okuldaki arkadaşlarının 7 
günün sonunda insanları 
öldüren bir videoyu Holt’a 
izlettiklerini öğrenir. Holt’un 
videoyu izlemesinin üstünden 
6 buçuk gün geçmiştir ve 
günün sonunda hayatını 
kaybedecektir. Lanet 
sayesinde yeniden yakınlaşan 
ikili için artık hayatları adına 
verecekleri zamana karşı bir 
mücadele başlamıştır...
Yönetmenliğini “3 días” 
filmi ile tanıdığımız F. Javier 
Gutiérrez’in üstlendiği Halka 
3’ün senaryosunu Akiva 
Goldsman ve Jacob Aaron 
Estes kaleme aldı. Halka 3’ün 
başrollerinde Matilda Lutz, 
Alex Roe, Johnny Galecki ve 
Aimee Teegarden yer alıyor. 
Başarılı korku filmi Halka’nın 
devam filmi olacak Halka 3’te 
serinin ilk iki filminin başrolü 
Naomi Watts yer almayacak. 
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ATİLLA İLHAN: FENA 
HALDE LEMAN 
2005 yılında kaybettiğimiz usta yazar Atilla İlhan’ın 
1979’da yayınlanan romanı “Fena Halde Leman”, 
baş karakteri Leman Korkut’un lezbiyen ve biseksüel 
ilişkilerinin detaylarını veriyor.  Yazarın cinsellik 
konusuna cesaretle eğildiği, büyük tartışmalar 
yaratan bu çarpıcı ve sarsıcı romanı yayımlandığında 
öyle bir yankı yarattı ki, kitabın adı gündelik dile 
girerek farklı kullanım alanlarında kendine yer buldu: 
Kimi zaman bir duygunun, kimi zaman bir olgunun 
normalden fazlalığını anlatmak için kullanılan bir 
deyim oldu “Fena Halde Leman”.  Romanda ete 
bürünen Leman Korkut’la ve diğer kahramanlarıyla 
Attilâ İlhan, farklı bir cinselliği konuşulabilir, 
tartışılabilir, anlaşılabilir, doğal bir durum olarak 
anlattı. Yüzyıllardır diplerde, derinlerde, yaygın 
olarak yaşanmakta olanın üstünden perdeyi çekti 
ve söz konusu cinselliği, Türk edebiyatında ilk kez 
“suç olmayan bir insanlık durumu” olarak resmetti...  
Bu cesur roman cinsellikle ilgili tabuları şiddetle 
sarsıyor ve okurları yeniden ve başka bir düzlemde 
düşünmeye çağırıyor.  Kitabın şu an piyasada 
bulunan 2015 yılındaki baskısı İş Bankası Kültür 
Yayınları tarafından yapıldı. 

KİTAP
KURDU

Kİ
TA

P

HAZIRLAYAN: MURAT RENAY
murat.renay@gzone.com.tr 
twitter.com/muratrenay |  instagram.com/muratrenay
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ZÜLFÜ
LİVANELİ: 
HUZURSUZLUK
Merhamet zulmün merhemi olamaz! İstanbul’un 
kargaşası içinde sıradan bir yaşam süren 
İbrahim, çocukluk arkadaşı Hüseyin’in ölüm 
haberi üzerine doğduğu kadim kent Mardin’e 
gider. Onun, önce sevdaya sonra ölüme yazılmış, 
Mardin’de başlayıp Amerika’da sona ermiş 
hayatını araştırmaya koyulur. Böylece âdeta bir 
girdabın içine çekilir, tutkuyla ve hırsla gizemli 
bir kadının peşine düşer.  Harese nedir, bilir 
misin? Develerin çölde çok sevdiği bir diken 
var. Deve dikeni yedikçe ağzı kanar. Tuzlu kanın 
tadı dikeninkiyle karışınca bu, devenin daha 
çok hoşuna gider. Kanadıkça yer, bir türlü kendi 
kanına doyamaz… Ortadoğu’nun âdeti budur, 
tarih boyunca birbirini öldürür ama aslında 
kendini öldürdüğünü anlamaz. Kendi kanının 
tadından sarhoş olur. Mardinli Hüseyin ile IŞİD 
zulmünü misliyle yaşamış Ezidi kızı Meleknaz’ın 
ve kelamın çocuklarının hikâyesi... Livaneli 
okuru, sevda ile acının iç içe geçtiği bir Ortadoğu 
gerçeğiyle buluşturuyor.

NASSIR 
GHAEMİ: 
BİRİNCİ SINIF 
DELİLİK
Tufts Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde psikiyatri 
profesörü ve Boston’daki 
Tufts Tıp Merkezi’nde 
uygulanan Ruhsal 
Bozukluklar Programı’nın 
yöneticisi olan Nassir 
Ghaemi, Birinci Sınıf Delilik’te 
akıl hastalıkları ile liderlik 
arasındaki güçlü bağlantılar 
hakkında cüretkâr bir tez 
ortaya atıyor: Depresyon, 
bipolar bozukluk gibi 
sorunlar kriz zamanlarında 
en iyi liderleri ortaya çıkarır! 
Kısacası: Anormal zorluklar, 
anormal liderleri gerektirir!

HAN KANG: 
VEJETARYEN
2016 Uluslararası Man 
Booker Ödülü 2016’nın En İyi 
Kitapları Seçkisi
(New York Times Book 
Review, Entertainment 
Weekly, Publishers Weekly, 
Time, Buzzfeed, Bookpage, 
Huffington Post) Rüyalar 
başlamadan önce Yonğhe 
ve kocasının hayatları 
gayet sıradandı. Evliliğin 
tekdüzeliğinde normal 
bir yaşam sürerlerken, 
Yonğhe rüyalar görmeye 
başladı ve vejetaryen 
olmaya karar verdi. Evdeki 
tüm etleri bir torbaya 
doldurdu. Kalamarları. 
Yumurtaları. O hafta kocası, 
iş yerine ilk kez ütüsüz bir 
gömlekle gitti. Bu, korkunç 
değişimin başlangıcıydı. 
Han Kang bizleri cinselliği, 
şiddeti, ilişkilerimizi 
ve saplantılarımızı 
sorgulayacağımız rahatsız 
edici bir yolculuğa çıkarıyor.
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TİYATRO

BİNDE BİR GECE 
DİYALOGLARI
Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Birol 
Güven’in kaleme aldığı, yönetmenliğini 
Galip Erdal’ın üstlendiği, başrollerini 
Begüm Kütük ve Hakan Meriçliler’in 
paylaştığı “Binde Bir Gece Diyalogları” 
ile yeni sezonda seyircisiyle buluşmak 
için provalara başladı. Yıllardır evli 
olan bir kadının eksilen romantizmi 
yeniden elde etmek için kocasına karşı 
verdiği savaşın “komik” hallerinin gözler 
önüne serileceği oyun iddialı geliyor. 
Pek çok kadının kendinden bir şeyler 
bulacağı Ece karakterinin yanı sıra, pek 
çok erkekte Hakan’ın canlandıracağı 
Erdem karakterinde kendisinden çok şey 
bulacak. Seyirci, bol kahkaha ile kadın-
erkek didişmesinin en çarpıcı hallerine 
eşlik edecek. “Binde Bir Gece Diyalogları” 
14 Ocak Cumartesi günü Zorlu PSM’de 
prömiyer yapacak.

TOPUKLU TERLİK SÜT 
YAPAR
Müjde tek başına ayakta durmak için 
didinen yalnız bir kadın. Üstelik şimdi bir 
de anne adayı. Peki, şimdi ne yapacak? 
Devamını Figen Şakacı’nın “Pala Hayriye” 
romanının bir bölümünden sahneye 
uyarlanan “Topuklu Terlik Süt Yapar” 
oyununda izleyeceğiz. 19 Ocak’da Trump 
Kültür ve Gösteri Merkezi’nde prömiyer 
yapacak olan oyunda Müjde karakteri 
Yeşim Koçak’a teslim. Bu ülkede kadın 
olmak ve hayatına sahip çıkabilmek için 
hep direnmek zorunda olmaktan bahseden 
oyunda,  bu ülkede erkek olmak ve aldığı 
kararlar hakkında hesap vermek zorunda 
olmamaktan da bahsediliyor. Meselesi 
kadına değen oyunlardan biri olsa da hızla 
devam eden provalarından gelen bilgi aynı 
zamanda komik bir oyun olduğu yönünde. 

Tİ
YA

TR
O

RÖPORTAJ: GİZEM COŞKUNARDA
gizem.coskundemir@gzone.com.tr 
twitter.com/gizemcoskundemir | instagram.com/gizemcoskundmir



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam
 ve kültür dergisi | Ocak 2017 |  S25

UÇLAR
Kadınların ve çocukların her gün, her saat 
şiddete uğradığı bir coğrafyada hiçbir şey 
olmuyormuşçasına devam eden hayata “dur” 
diyen bir oyun Uçlar. Bu sezonda Tiyatro 
Martı tarafından sahnelenemeye devam eden, 
18 yaş sınırı olan ve tiyatro seyircisini her 
saniyesinde gerçeklerle yüzleştiren oyunun 
yönetmenliğini Yıldırım Fikret Urağ üstleniyor, 
Zeynep Özyağcılar ve Aydın Şentürk başrolü 
paylaşıyor. Bir gün, evine giren yabancı bir 
erkeğin, önce sözlü sonra fiziksel şiddetine 
maruz kalan kadının hikâyesinin anlatıldığı 
“Uçlar”da; kadın, erkeği etkisiz hale getirmeyi 
başarır ve bir anda kurban(!) rolü karşı tarafa 
geçer. Kadının kız arkadaşları eve geldiğinde 
ise, tecavüzcüsüne işkence yapan bir kadınla 
karşılaşırlar. O andan sonra herkes için, 
kendisiyle ve karşısındakiyle bir hesaplaşma 
başlar. Toplumda yer etmiş ön yargılar ve 
öğrenilmiş çaresizlikler midir kadını kurban 
yapan? Yoksa…

KADER ARKADAŞIM
Hayattan beklentisi kalmamış bir suçlu ile 
hayatında daha önce hiçbir davaya girmemiş 
ama meslek aşkıyla yanıp tutuşan bir avukat 
kafa kafaya verirse ne olur? Hayatlarını kaçırmış 
bu iki insan, ortak bir noktada nasıl buluşur ve 
kim kime yardım eder? Birbirlerini tanımazken 
bir anda kader arkadaşı olan bu iki kadının, 
birlikte girmeleri gereken bir dava ve mutlu 
olmayı bekledikleri bir sonuç vardır... Geçtiğimiz 
sezon izleyiciye bol kahkaha attıran oyunda 
Türk müziğinin en önemli ses sanatçılarından 
Kamuran Akkor, Özden Çiftçi ile birlikte rol 
alıyor. “Kader Arkadaşım” bu sezonda perşembe 
akşamları Gayrettepe KATS Sahne’de izlenebilir. 



 T
ür

ki
ye

’n
in

 e
şc

in
se

l y
aş

am
 ve

 k
ül

tü
r d

er
gi

si
 | O

ca
k 

20
17

 |  
S2

6

M
OD

A



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam
 ve kültür dergisi | Ocak 2017 |  S27

ALEX MULLINS
MAN

CHRISTOPHER SHANNON
J.W. ANDERSON

CRAIG GREEN
LIAM HODGES

RORY PARNELL MOONEY
ASTRID ANDERSEN

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

Her yıl olduğu gibi bu yılın da ilk ayında modanın başkentleri, erkek moda haftasına ev sahipliği yapıyor. Ocak ayının 
ilk haftası Londra ile başlayan Fashion Weekler sırasıyla Milan, Paris ve New York ile devam ediyor. Elbette onlarca 

marka ve tasarımcı arasından öne çıkan tasarımlar yılın trendlerinin belirlenmesinde baş rol oynuyorlar.  2017 moda 
haftalarının açılışını yapan London Men’s Fashion Week’ten öne çıkan tasarımcılara göz atalım.
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Stil yazarı, moda editörü ve kreatif direktör Alexander Kokoskeriya, İstanbul cemiyet hayatının en şık ve en çekici isimlerinden biri. Rus 
kökenli olan ve 15 yıldır İstanbul’da yaşayan Alexander Kokoskeriya ile erkek giyimini, eşcinsellerin modaya bakış açısını, Rusya’yı ve 
Türkiye’deki özgürlükleri konuştuk. 

RÖPORTAJ: ONUR ÖZIŞIK
onur.ozisik@gzone.com.tr 
twitter.com/onurozisik | instagram.com/onur.ozisik

ALEXANDER 
KOKOSKERIYA
FOTOĞRAFLAR: BARAN DOĞAN
instagram.com/barandogan

MADE IN RUSSIA

KREATİF DİREKTÖR: ALEXANDER KOKOSKERİYA
instagram.com/alexanderkoko

MODA EDİTÖRÜ: EMİR KAYNAK
instagram.com/mremirkaynak

MAKYAJ: UĞUR KIRAL
instagram.com/ugurkiral

PRODÜKSİYON: OBEX



 T
ür

ki
ye

’n
in

 e
şc

in
se

l y
aş

am
 ve

 k
ül

tü
r d

er
gi

si
 | O

ca
k 

20
17

 |  
S4

6

Moda dünyasında bir 
ikonsunuz. Aslında hayat 
hikayenizin oldukça ilginç 
olduğunu bir şekilde duyduk, 
bir de sizin ağzınızdan 
dinleyebilir miyiz?
‘Yıllar evvel çok uzak bir 
Galakside…’ diye başlamak 
isterdim ama :) Gerçekten 
yıllar evvel İstanbul’a gelip 
üniversite kazandım ve İngiliz 
Dili ve Edebiyatı bölümünden 
erken mezun olup Amerika’ya 
taşındım. Orada French 
Connection’ın Boston 
ve New York ofislerinde 
fashion merchandiser olarak 
çalıştığım halde o dönemki 
İstanbul baskın geldi ve 
geri döndüm. Çeşitli tekstil 
firmalarında kreatif direktör, 
pazarlama, strateji uzmanı ve 
ar-ge direktörü olarak görev 
aldım. 10 sene önce de iç 
ve görsel zevkimi tamamen 
yansıtabileceğim dergi ve 
moda sektörüne adımımı 
attım. Türkiye’deki hemen 
hemen tüm dergilere erkek ve 
bazen kadın moda çekimleri, 
ünlü kapak ve röportaj 
çekimleri yaptım ve şu anda 
da vakit buldukça yapmaya 
devam ediyorum. Bununla 
beraber bir çok sanatçı ile stil 
danışmanlığı sürdürüyorum ve 
bir çok markanın kampanya 
çekimlerinde bulunmaktayım. 
Elele dergisinde trend köşemi 
oluşturduktan sonra şimdi de 
Alem dergisinde haftalık olarak 
erkek stil ve trend sayfalarıma 
stil ve moda yazarı olarak 
devam ediyorum.

Modaya olan tutkunu biraz 
anlatır mısın? Yaşamını 
neden moda üzerine kurdun?
‘Made in Russia’ bir stil yazarı, 
moda editörü ve kreatif 
direktörüm. Beden ve ruh 

olarak tam bir moda ve sanat 
bağımlısıyım. Daha küçük 
yaştayken opera sanatçısı 
olan anne ve babamın 
sahne kostümlerini ütüler 
düzenlerdim, özelikle annemin 
rengarenk ayakkabılarına 
ve babamın desenli kravat 
koleksiyonlarına bakıp bakıp 
hayal kurardım. Hala da o 
hayalin bir parçasıyım.

Moda, stil ve sanat kavramları 
tarih boyunca iç içe olup sizi 
zaman içinde o hayalin içine 
yerleştiriyor adeta ve böylece 
görsel zevkiniz gelişiyor. 
Aslında sanatsal bir hayali alıp 
onu moda ve stil aracığıyla 
gerçeğe dönüştürmek. Benim 
için var olmak böyle bir şey. 
Tam istediğim yerdeyim.

Çok beğenilen bir tarzın 
var. Kendi tarzınızı nasıl 
yorumluyorsun?
Stil aslında içinizdeki 
benliği moda sayesinde 
dışa vuruşunu simgeler, bu 
yüzden ben özel bir çaba 
göstermiyorum aslında, 
sadece kendimi dinliyorum 
ve kendime en yakışan 
stilleri bir arada topluyorum. 
Onun dışında aslında benim 
tarzım ‘durum stili’ oluyor 
genelde. Dışarıya çıkarken 
nereye gidersem gideyim o 
yerin formatı neyse ona göre 
kombinimi oluştururum. Tabi 
ki gündüz daha rahat ve pratik 
parçaları seçiyorum fakat gece 
olunca işler değişir ve asıl 
giyinme, kuşanma ve aynaya 
bakma vakti o vakittir.

Stil önerilerin genelde şehirli 
erkekler için. Peki şehirli 
eşcinsel erkeklere giyim 
konusunda neler önerirsin?
Tabi ki bulunduğumuz kış 

sezonu hakkında stil ve 
trend önerilerinde bulunmak 
isterim. Bu sezon en çok 
kare desenli, yünlü takım 
elbiseler ve yelekler, bolca 
deri ve kürk materyaller, uzun 
kaşmir dik yakalı paltolar, 
asimetrik desenler, büyük el 
ve sırt çantaları, uzun ve kısa 
spor şişme montlar, kalın 
örgülü boğazlı kazaklar, deri 
motorcu kısa montlar ve 
özelikle siyah, gri, kırmızı ve 
hardal sarısı renk ve tonlar 
gibi stil ipuçları markalardaki 
koleksiyonlar sayesinde 
giyiminizi oluşturuyor. Bunun 
dışında hem sokak hem de bir 
çok aktivitelerde gördüğüm 
şehirli erkekler daha pratik, 
fonksiyonu yüksek, uygun 
fiyatlı ama kaliteli, konformist 
ve yenilikçi parçaları seçmeye 
yöneliyorlar çünkü yaşadığımız 
bu hızlı değişen teknolojik ve 
sosyal medya dünyasında 
şehirde artık sadece zaman 
değil, hayat standartları çok 
daha değerli.

Ülkemizde eşcinsellerin 
modaya bakış açısını nasıl 
buluyorsun? Sence biz nasıl 
giyiniyoruz?
Ya çok abartılı, frapan ve 
gereğinden renkli ya da çok 
ama çok salaş. Ortası yok 
yani. Lakin son zamanlarda 
dergi ve bloglardan sonra biraz 
takip etmeye başladılar çok 
şükür. Genelde futbolcu, popçu 
veya en yakın arkadaşların 
tarzlarına özenerek alışverişler 
yapıyorlar ve alakasız 
parçalarından kombinleri 
hazırlayıp giyiyorlar.

Moda, sezonluk ve gelip geçici 
bir endüstridir, oysa stil daima 
sizi temsil ederek toplumda iç 
dünyanızın ve karakterinizin 
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             Moda, stil ve sanat 
kavramları tarih boyunca iç 
içe olup sizi zaman içinde o 
hayalin içine yerleştiriyor adeta 
ve böylece görsel zevkiniz 
gelişiyor...

Ceket: Prada
Pantolon: H&M 
Kemer: Topman 
Tişört: Zara
Yüzükler: Tyran Design 
Saat: Casio
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Pantolon: H&M 
Kemer: Topman 
Tişört: Zara
Yüzükler: Tyran Design 
Saat: Casio
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Tişört: Zara 
Jean: Levi’s

Kemer: Topman
Şapka: Tommy Hilfiger
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yansıması olur. Stil önerilerine 
de bu açıdan yaklaşmanız 
gerekir. Bunca yıl geçtikten 
sonra genel olarak Istanbul 
şehrinin erkekleri yoğun 
hayatlarında moda olan ne 
ise daha çok ona sığınıyor ve 
bazen bunu stil ile karıştırıp 
asla yakışmayacak parçaları 
seçmeye devam ediyor. Oysa 
ki her şey sağlıklı beslenme, 
spor ve doğru stil ve moda 
ipuçlarından geçer. Stil sahibi 
olmak istiyorsanız kendinizle 
barışık olup bir birey olarak 
toplum içinde hareket etmeniz 
gerek. Moda dünyasına çok 
kaptırıp yanlışları yapmamak 
için kendi kişiliğinize uygun 
bir stil bulmanız şart. Senede 
iki defa gardırobunuzu açıp 
baştan düzenleyeceksiniz. 
Yaşadığınız şehirde ve 
dünyanın en önemli dergi ve 
blogları takip edeceksiniz. 
Moda ve tekstil dünyasından 
mevsimlik değil zamansız 
parçaları seçeceksiniz. Moda 
fast-food gibi çabuk tüketilir 
fakat stiliniz kalmaya devam 
eder.

Oben Budak ile birlikte şehirli 
erkeği temsil eden Adam In 
Town isimli bir mecranız var. 
Bu markanın doğumu nasıl 
gerçekleşti? Sence Adam 
In Town ülkemizde nasıl bir 
boşluğu dolduruyor?
Hızla gelişen teknolojik ve 
sosyal medya çağımızda 
doğru stil ve moda bilgileriyle 
beraber değişik ve orijinal 
çekimlerin de paylaşılabileceği 
bir ortam yaratmak istedik 
açıkçası. Özelikle Türkiye’de 

erkek moda ve stil mecraların 
zayıf olduğu bir ortamda 
profesyonel ve önemli bir 
ekiple bir senedir çalışıyoruz. 
5 sene önce arkadaşlarımızla 
(Engin İnan, Ayşegül Şener 
ve Behzat Muratoviç) 
kurduğumuz dergi, online 
olduğu için sadece İstanbul 
değil, tüm iller ve dünyadan 
da fazlasıyla moda ve stil 
takipçilerin uğradığı, şehirli 
erkek moda ve stil platformu 
haline geldi www.adamintown.
com . Şehir içinde ve dünyada 
moda ve stil adına olan-biten 
her şeyi dergimizde bulmak 
mümkün. 

Sence şehirli bir erkeğin 
yaşamında olmazsa olmazlar 
ne olmalı? Neden?
Siyah renkte, vücudunuza tam 
oturan jilet bir takım elbise, 
beyaz, siyah ve gri renklerde 
sade gömlekler ve tişörtler, 
siyah bir deri bot, beyaz veya 
bordo bir spor ayakkabı, siyah, 
gri ve yıkanmamış lacivert 
dar kot pantolonlar, kaliteli 
bir güneş gözlüğü, harika bir 
saat ve tabi ki gerçek deriden 
yapılmış orta boy bir sırt 
çantası.

Rus kökenlisin, bir dönem 
ABD’de yaşadın, ancak 
Türkiye’de yaşıyorsun ve artık 
bizden birisin. Seni Türkiye’ye 
bağlayan sebepler nedir? 
Neden yaşamak için burayı 
seçtin?
Üniversite dönemi ve 
sonrasında edindiğim 
arkadaşlarımdan yeni bir 
aile oluşturdum adeta, 

kopamıyorum. 2017’ye 
gelindiğinde benim aşık olup 
yerleştiğim İstanbul birçok 
değişikliğe uğrasa da buradaki 
dostluğun yeri ayrı. 

Türkiye’nin son dönemlerde 
yaşadığı olumsuz olaylar 
hakkındaki düşüncelerin 
nedir? Sence nereye doğru 
gidiyoruz? Birçok kişi 
gelecek planlarını artık 
Türkiye’de yaşamamaya 
göre endeksliyor. Türkiye’de 
yaşayan yabancı uyruklu bir 
birey olarak, sen bu kaygıları 
nasıl yorumluyorsun?
Türkler olarak çok şanslısınız 
aslında ama bunu zaman 
zaman unutuyorsunuz gibi 
geliyor bana. İklim olarak bile 
özel bir konuma sahip ülkeniz 
var ama kardeşçe yaşama 
kısmı bir hayli zor. Her geçen 
gün daha gerilimli hale geliyor 
ortam, bunu fark etmemek 
mümkün değil. Ama herkes 
gibi “her şey düzelecek” diyen 
umut benim içimden de 
sesleniyor. 

Rusya ile dönem dönem 
fazlasıyla gerilen bir ilişkimiz 
var. İki komşu ülkeye de ait 
biri olarak, ilişkilerimizi nasıl 
yorumluyorsun? Sence durum 
nereye doğru gidiyor?
2012 yılından sonra Dünya 
iyice tuhaflaşmaya başladı. 
Dengeler çok çabuk değişiyor, 
bu da korkutucu tabi. Ülke 
ilişkilerinin hepsinde bir 
tuhaflaşma mevcut. Ama 
Rusya ve Türkiye’nin her 
zaman için anlaşabilecekleri 
bir platform yaratılır. 
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             Türkler olarak çok 
şanslısınız aslında ama bunu 
zaman zaman unutuyorsunuz...

Deri Ceket: Alexander McQeen 
Tişört: Zara
Pantolon: DKNY
Botlar: Gant 
Kemer: Topman
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Gömlek: Prada
Pantolon: Brioni
Botlar: Gant
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Svweat: H&M
Pantolon :Dockers

 Kemer: Topman
Yüzükler: Tyran Design

 Saat: Casio
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4              Eşcinsel olup kız 
arkadaşı varmış gibi haber 
yaptıranları acınacak halde 
görüyorum



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam
 ve kültür dergisi | Ocak 2017 |  S55

Komşuyuz sonuçta, komşular 
bir şekilde anlaşmak zorunda. 

Vladmir Putin’in kendi 
halkına uyguladığı homofobik 
yasaklar hakkında ne 
düşünüyorsun? Sence 
Rusya’da yaşayan LGBT 
toplum nasıl zorluklarla baş 
ediyor?
Büyük çoğunlukta Putin’in 
politikasını destekliyorum. 
Bir lider olarak çok doğru, 
son derece zeki, çalışkan 
ve önemli bir insan Rusya 
halkı için. Lakin her insanda 
ve yönetimde kusurlar ve 
yanlışlar olabiliyor ve buradaki 
en büyük kusur ve yanlış tabi 
ki kendi halkına uyguladığı 
homofobik yasaklar ve 
yaptırımlar. Buna tamamen 
karşıyım. Farklı görüşleri 
ve tercihleri olan bireylerin 
özgür yaşama hakları 
olmalı. Çoğunluk azınlıkları 
baskılamamalı.

Peki ülkemizdeki LGBT yaşam 
özgürlüklerini yorumlayacak 
olursan? Sence Türkiye’de 

yaşam özgürlükleri nereye 
doğru gidiyor? LGBT hareketi 
adına sence nasıl bir yolda 
ilerlemek gerekiyor? Ne 
yapmak gerekiyor?
2012’den beri dünya bir 
tuhaflaştı dedim ya, LGBT 
konusunda da bu böyle. 
En özgür dediğimiz, aynı 
cins evliliklerin yolunu açan 
Amerika’nın kabinesinde 
bir sürü homofobik bakan, 
bu konuyla ilgili negatif 
çalışmalarda bulunuyor. E 
Rusya desen durum ortada. 
Bütün dünya karışmışken, 
Türkiye’de bundan payını alıyor 
tabi. Türkiye’nin genel sorunu 
dengesizlik bence. Ünlü ve 
şarkıcı geylere ses çıkarılmaz, 
onlarla göbek atılır, sonra yolda 
travesti dövülür. İkiyüzlülük 
olayını sevmiyorum. Eşcinsel 
olup da kız arkadaşı varmış 
gibi haber yaptıranları da 
acınacak halde görüyorum. 
Bu konuda açıklama yapma 
zorunluluğu yok belki ama 
değilmiş gibi davranmak 
bence çok zavallı bir hareket.

             Eşcinsel olup kız 
arkadaşı varmış gibi haber 
yaptıranları acınacak halde 
görüyorum
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Pantolon: Brioni
Kemer: Topshop
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ANADOLU

BÖLÜM III: 
CUMHURİYET DÖNEMİ EŞCİNSEL KÜLTÜRÜ

HAZIRLAYAN: CİHANGİR ÖZ
cihangir.oz@gzone.com.tr 
instagram.com/oz.cihangir
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Hititlerden 
Sümerlere, 
Sümerlerden 
Bizanslara, 
Bizanslardan 
Osmanlılara 

çıktığımız çarkın son 
durağı halen sürmekte 
olan zamanımız, Türkiye 
Cumhuriyeti dönemiyle 
karşınızdayız. 

But gullüm alıktığımız yazı 
dizimizin son kısmıyla sizlere 
merhaba demenin gururunu 
yaşıyorum sevgili okur. 
Kaç bin yılın koli defterinin 
çetelesini öyle üstün körü, 
öyle kürler kürü tuttum 
ki, hepinizin huzurunda 
başta bütün kolilerimden 
ardından da bütün Anatolia 
lubunyalarından özür dilerim. 
E siz de hak verirsiniz ki kaç 
bin yılı 3 sayıda 3 yazı dizisine 
nasıl sığdıralım? Ancak bu 
kadar üzücü olay yaşanırken, 
en azından “yüzümüz güldü; 
fobiklere diyecek bir lafımız 
daha oldu” o açıdan bakmaya 
devam edelim biz yine de.

Ulus-devletleşme hamlesinin 
tüm Avrupa’yı kasıp 
kavurduğu, kapitalizmin etken 
burjuvazinin egemen olmaya 
başladığı; feodalizmin pare 
pare çöktüğü, sömürgeciliğin 
ve pazar arayışının devletler 
arası ilişkileri türlü madiliklerle 
sınadığı bir dönemin şavkından 
sıyrılmakta ve yeşermekte olan 
yeni bir düzenin kurulduğu bir 
dönemden bahsediyoruz.

Osmanlı feodalitesinin 
yıkılmaya ve burjuvazinin 
iktidara gelmeye başladığı 

dönemi batılılaşma fikrinin 
mayalanmasından başlatacak 
olursak; eşcinselliğin ayıp 
sayılması, Batı tipi reformlara 
hız verilen, dolayısıyla 
kadın-erkek ilişkilerinin 
normalleşmeye başladığı 
Tanzimat Dönemi’nden 
(1839’dan) itibaren oldu. 
Dönemin alimi ve resmi 
tarihçisi Ahmet Cevdet Paşa, 
Maruzat adlı eserinde son 
durumu şöyle özetlemişti: 
“...Kadın düşkünleri çoğaldı, 
delikanlı meraklıları azaldı. 
Oğlancılık sanki yere battı. 
İstanbul’da eskiden beri 
delikanlılara karşı olan aşk 
ve ilgi kızlara yöneldi. Sultan 
Üçüncü Ahmed zamanından 
beri devam eden Kâğıthane 
seyri daha fazla rağbet buldu. 
Gerek orada, gerek Bayezid 
Meydanı’nda arabalara işaret 
verme usulü başladı. Devletin 
önde gelenleri arasında 
kulamparalığıyla meşhur 
Kâmil ve Âli Paşalar ile onlara 
mensup olanlar kalmadı…”

Bugünkü anlamıyla homofobi, 
geç ulus-devletleşen ve 
ekonomik alt yapısını 
sosyolojik üst yapılarla 
tamamlamak zorunda kalan 
genç devletin kodlarında 
görebiliyoruz.
Eskilerin lubunya hayatının 
türlü zorlukları inanın 
bugünkünden çok da farklı 
değil. Darbe dönemlerinde 
yaşanan işkenceler, kulüp 
baskınları, polis eliyle ya 
da sokaklarda siviller eliyle 
yaşanan şiddet, yok sayma, 
aşağılama, hastalık olarak 
görme... yaşadığımız, 
saydığımız ve sayamadığımız 

nice olumsuzluğu çağdaşımız 
ve ülkedaşımız lubunyalar da 
fazlasıyla yaşamış durumda.

Açıkçası bu olumsuzluklardan, 
şiddetten, ötekileştirmeden, 
nefretten, fobiden 
bahsetmektense; koli 
enerjinizi zirvelere taşıyacak 
bir gullümle; büyüklerimizin 
eğlence dünyasına bir kapı 
aralamayı, Koli Koli Anadolu 
yazı dizisinin son yazısının 
şanına yaraşır buluyorum.

MEKANLAR

Bu başlıkta devrin eğlence 
yaşantısına geçmeden 
önce, eşcinsellerin günlük 
yaşantılarını sürdürdükleri 
mekanlara bir göz atıp 
öyle gullüme geçeceğiz. 
Eşcinsellerin oturdukları 
semtler ele alındığında 
birinciliği Beyoğlu’nun 
göğüslediği görülmektedir. 
Beyoğlu’nun eşcinsellerce 
oturma semti olarak seçilmesi 
hiç de şaşırtıcı değildir. Bu yöre 
eğlence merkezi olmasının 
yanı sıra daha önceden beridir 
eşcinsellerin yaşama alanı 
olarak kendini var etmesi de 
bu seçimde çekici bir etki 
olarak kendini gösteriyor. 
Dostluğu, arkadaşlığı, güvende 
hissetmeyi, beraber gullüm 
atmayı, beraber çarka çıkmayı 
ve dayanışmayı hissetmek 
isteyen eşcinseller birbirlerine 
yakın yerlerde yaşamayı 
seçmişlerdir. Beyoğlu’nun 
Cihangir bölümü eşcinsellerin 
yoğun oturduğu bir mahalledir. 
Aynı apartmanda oturmak 
burası için sorun oluşturmaz. 
Tarlabaşı daha ilginç bir 
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mahalle niteliğindedir. Kiralar 
Cihangir’e nazaran hayli 
düşüktür. Eski Rum binaları, alt 
gelir grubundan eşcinsellerin 
tercih ettikleri konutlardır. 
Tarlabaşı ikinci sınıf bir 
mahalle gibi görünür. Cihangir 
öyle değildir, hemen hemen 
tüm apartmanlar kaloriferlidir 
ve dairelerde telefon vardır. 
Buralarda oturan eşcinsellerin 
büyük bir bölümünün gelir 
düzeyi çok yüksektir. VHC 
kasetlerde porno gecelerinin 
düzenlenmesi, video oynatıcı 
alabilen Cihangirliler için bir 
eğlence aracına dönüşmüştür.
Eşcinsellerin oturdukları 
bölgelere yönelik bir harita 
yapılsa Nişantaşı, Elmadağ, 
Harbiye ve Osmanbey’de 
önemli noktalar olarak göze 
çarpar. Eğlence birimleri de bu 
yörelere yakındır. Eşcinsellerin 
gittikleri barlar, gece kulüpleri, 
kafeler, birahaneler, sinemalar, 
hamam ve saunalar bu 
bölgelerde yoğun bir biçimde 

bulunur. Öte yandan gece 
caddelerde çarka çıkma 
durumu da düşünülmelidir. 
Nişantaşı’ndan çıkıp Taksim’e 
doğru yürüyen bir eşcinselin 
çarktan laço kaldırması hiç de 
güç değildir. Öte yandan araba 
çarkı için Halaskargazi caddesi 
en önemli yoldur. Özellikle 
transeksüellerin mayın çarkı 
bölgesi, Şişli – Taksim arasıdır. 

Eşcinsellerin küçücük 
evleri bile üstün bir zevkle 
döşenmiştir. Güzel biblolar, 
duvarlarda tablolar, ilginç 
ışıklandırmalar, bir müzik 
düzeni ve tertipli düzenli bir ev, 
temizliğiyle her insanı büyüler. 
Genelde sık sık bir dost 
gibi ellerini attıkları kitaplar 
baş köşeye yerleştirilmiştir. 
Evlerinde mutlaka Bülent Ersoy 
ve Zeki Müren’e ait plaklar 
veya kasetler bulunur. Dostları 
için sunacakları bir iki kadehlik 
içkilerini hiç mi hiç unutmazlar.

AH BEYOĞLU, VAH 
BEYOĞLU

Dönemin Beyoğlu’sunda 
fasülye ve patates tarlaları 
üzerine otuz katlı gökdelenler 
yükselmiş, bunların önünde 
beldeli koli alıkan kadınlar ve 
erkekler çark atar olmuşlardır. 
Tan Gazetesi’nin 16.06.1986 
tarihli sayısında çarkçı 
kadınların ve erkeklerin 
Beyoğlu’nda cirit atarak 
popolarını, önlerini ve 
memelerini göstererek 
“şeftaliler, karpuzlar, patatesler 
burada” diye müşteri 
çektiklerinden bahsedilir.

O dönem yapılan bir 
araştırmada, eşcinsellerin 
%51,1’i Beyoğlu’nu, %14,3’ü 
Taksim’i, %11,2’si Osmanbey’i, 
%6,3’ü Kadıköy’ü, %4,9’u 
Aksaray’ı, %3,1’i Florya’yı, 
%2,2’si Bakırköy’ü ve %1,8’i 
Bebek’i eğlence merkezi olarak 
seçmektedir.
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Eşcinseller Beyoğlu’nda 
özgürce dolaşıp yaşarlar. 
Kentin diğer yörelerinden 
daha yoğun olarak buraya 
kümeleşmişlerdir. Metrekareye 
düşen lubunya sayısı, 
yoğundur. 

Kravatlılar, kadın giysililer, 
küpeliler, makyajlılar, bıyıklılar, 
balamozlar, şovşaklar... 
İstiklal Caddesi’nden, Taksim 
Meydanı ve parkından, 
Tarlabaşı ve Tünel’den sel gibi 
akıp giderler. Karşıdan karşıya 
laf atarlar, gülüşürler, el ele 
kol kola yürürler. Kurtarılmış 
bölgelerinde baskılardan, 
ezilmişliklerinden ve 
mutsuzluklarından kurtulmak 
istercesine özgürce dolaşırlar.
Alkol ve sigara kullanımının 
çok yoğun kullanıldığı, 
uyuşturucu kullanımının da 
arttığı gözlenmektedir.

VAT69

Güneş Gazetesi 23.04.1985 
tarihli sayısında “toplumdan, 
ailesinden kopan eşcinsellerin 
en çok görüldüğü yer Beyoğlu 
ve Osmanbey çevreleri. Bu 
semtlerdeki Vat – 69, Sosyete, 
Lutesse B-67, Astoria ve 
Deniz Klüp, eşcinsellerin 
uğrak yerleri...” diye bir haber 
geçmektedir büyük puntolarla. 
İstiklal caddesindeki 
Vakko’nun tam karşısına 
düşen sokağa girildiğinde, 
solda kalan bu gece klübü 
eşcinsellerin yaşamından öte, 
gece yaşamında bir simge 
gibidir. Daracık kapısından 
süzülerek sağda bir Amerikan 
barın yer aldığını görürüz. 
Soldan aşağı inildiğinde 
ise miniminnacık bir dans 
pistinin bulunduğu bir 

basık tavanlı gece klübü 
ile karşılaşılır. Ünlü Vat 69 
burasıdır. Sigara dumanı ile 
ortalık iyice kararmıştır. Disco 
müziğin ardından mastika 
çalar. Hoppaaa piste fırlanılır, 
döktür Allah döktür... Cem, 
Varuj, Recep, Barış, Murat, 
Onur buraya sürekli gelen 
eşcinsellerdir. Korkunç 
kalabalıktır. Neredeyse 
kucak kucağa oturulmak 
durumuna gelinmiştir. Bu 
durum yersizlikten midir yoksa 
istekten midir, ayırt etmek 
zordur. 

Vat 69 kurulduğundan beridir 
eşcinsellerin bir numaralı 
gece klübü olagelmiştir. Ünü 
yurt içinde ve yurt dışında 
pek yaygındır. Bafra’nın köy 
yollarında, İstanbullulara 
Vat 69’u soranların olduğu 
anılarda okunuyor. O dönem 
Avrupalı eşcinsellerin el kitabı 
olarak basılan Spartaküs (ki bu 
dönemde de aplikasyon olarak 
varlığını sürdürmektedir) 
adlı eserde Vat 69’un adı ve 
adresi yer alır ve yıllardır yer 
almaktadır.

O dönemin eşcinsellerinin 
büyük bir kısmı bu gece 
kulübüne az ya da çok 
mutlaka gitmiştir. Onlar için 
de burada hayli ilginç olaylar 
yaşanmıştır. Daha sonraları 
salt eşcinsel klüpleri açılmaya 
başladıkça Vat 69’un yıldızı 
sönmeye başlamışsa da, 
o dönem Vat 69’un cirosu 
türlü müteşebbisleri harekete 
geçirmiş; artık Vat 69’a 
sığamayacak kadar çoğalan 
eşcinsel görünürlüğü yeni 
mekanları da beraberinde 
getirmiştir. Ama yine de bu 
işin başlangıç bayrağı Vat 

69’un elindedir. Sosyete, 
Black Night, Tequila, Cumba, 
Valentino, Star, Bey Bon, Gala, 
White Horse, Allegro, Lutesse, 
Son Durak ve nihayet Binbir... 
Ünlüsünün de ünsüzünün de 
gittiği eşcinsel barlar o dönem 
için böyle sıralanabilir.

O dönem Beyoğlu’nda 
yüzeysel bir inceleme dahi 
eşcinsellerin gittiği barların 
dolup taştığını diğerlerinin 
ise sinek avladığını gösterir 
nitelikte. En büyük gece kulübü 
olarak bilinen 1001 bile ana 
baba günü oluyor. Vat 69’un 
dolu olması nedeniyle sık 
sık kapılar kapanır ve içeri 
yeni müşteri alınmaz. Hatta 
bazen gece 23.00 civarında 
ışıklar açılıp kapanır, ikinci 
içkiler zorunlu hale getirilir ki 
mekan az da olsa tenhalaşsın. 
Ona rağmen çok yoğun bir 
kalabalık gözlemlenir.

ÇUKURCUMA HAMAMI

Murathan Mungan’ın Son 
İstanbul adlı kitabı, Çukurcuma 
Hamamı’nın o dönemini tüm 
çıplaklığıyla gözler önüne 
seriyor. Belki de sadece 
hamamın pisliği, iğrenç 
kokusu, boğucu dumanı, buz 
gibi suları, hamam böcekleri, 
tombul fareleri, parçalanmış 
ve kazık kesilmiş peştemalleri, 
hırsızlığın çokça görüldüğü 
anahtarsız soyunma 
yerleri ve pahalı ücretinden 
bahsetmiyor Mungan o büyülü 
anlatımında (hamama dair 
nitelemeler 70ler ve 80ler de 
hamamı bilenler ve gidenlerin 
nitelemeleridir) bu ortamda 
mide bulandırmayan tek şey 
özgürlük. Arkadaş seçmek, 
bulmak ve yaklaşmak o denli 



 T
ür

ki
ye

’n
in

 e
şc

in
se

l y
aş

am
 ve

 k
ül

tü
r d

er
gi

si
 | O

ca
k 

20
17

 |  
S6

4



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam
 ve kültür dergisi | Ocak 2017 |  S65

kolay ki... Bir nefes cinsel 
özgürlük için bütün bu pislik 
çekilir hale geliyor.

Mungan kitabında Çukurcuma 
Hamamı’nı şöyle anlatıyor: 
“Belleğimde bu hamamdan 
geriye bir sürü görüntü kalıyor. 
Değişik zamanlarda, değişik 
kişilerle yaşanmış bir sürü 
görüntü... sonra bir gün, bir 
gece yarısı, yataktayken, 
yüzükoyunken, sürtünüyorken 
yüzlerce görüntü ansızın 
ardarda üstüme boşalıyorken, 
ben boşalıyorken... burayı hep 
kutsal bir yurtsamayla anmıyor 
muyum? İmgelememin 
sonsuz kaynağı burası (hayatı 
burayla sınırlar oldum). 
Dışarıdayken burayı anıyor 
(bu sığınağı, savaşlardan firar 
ederken) burada yaşanan 
çılgınlığı, kısa devre yaşanmış 
bu çılgınlığı (mutluluğu) 
özlüyorum. Burada her şey 
ne kadar kolay. Dışarıda bize 
hayatı zindan eden dokunmak, 
alabildiğine serbest burada.”

içeride yıkanırken ya 
da kolileşirken, hamam 
kubbesindeki göz göz 
deliklerden içeriyi taş 
yağmuruna tutan çocuklar, 
çıkış kapısı yakınında 
kümelenerek çıkanlara 
çürük yumurta ve benzeri 
şeyler atıp söz taarruzuna 
yönelen iki ayaklı köpekler, 
az da olsa hamama baskın 
yapan polisler... Murathan 
Mungan’ın kitabında bunlara 
hiç rastlanmaz. Polisin 
bu hamamı bastığında 
yıkananları dövdüğü ve 
karakola götürdüğü de 
anlatılanlar arasındadır. 
O dönem bütün bunlara 
rağmen ünlü modacıların, 
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sanat güneşlerinin, tanınmış 
yazarların, bilim insanlarının 
hamama gittiği; kısa süreli de 
olsa İstanbula gelen yabancı 
eşcinsellerin bu hamama 
uğramasının farz olduğu bir 
dönem o dönem.

İnsanlığın varolduğu andan 
beri varız. Boşuna değil vardık, 
varız, varolacağız dememiz. 
Bütün dünya bizim, biliyoruz. 
Hikayemiz o kadar uzun 
ki, bu kadar kısa ele almak 
cidden içimize sinmiyor 
ama format gereği böyle 
yapmamız gerekiyor. Çünkü 
tarihimizi yazmaya kalksak 
ciltler dolusu kitap olur. Şimdi 
büyüklerimizin lubunya 
hayatından kesitler sunmaya 
çalıştığımız yazımıza kısa kısa 
son dönem tarihimizin önemli 
olaylarını yazarak devam 
ediyoruz.

1970’ler: İbrahim eren ile 
izmir’de çarşamba çayları
1981: (askeri yönetim) Kadın 
kılığındaki erkeklerin sahneye 
çıkma yasağı (bülent ersoy 
yasağı)

1985: İbrahim Eren tarafından 
kurulan radikal demokratik 
yeşil parti (eşcinsel partisi 
olarak basında yer almıştır)
1987: Transların trenlere 
konulup Eskişehir’e toplu 
olarak sürülmesi üzerine 
istanbul insan hakları derneği 
desteği ile taksim gezi 
parkında transların açlık grevi. 
Türkiye’de kamusal alanda 
yapılan ilk lgbt eylemidir. 
37 LGBTİ aktivistinin gün 
geçtikçe artan zulümlere 
karşı tepki olarak Gezi Parkı 
merdivenlerinde yaptıkları 
eylemle ilgili aralarında 
Türkan Şoray, Cihan Ünal, 

Can Yücel ve Sezen Aksu’nun 
da bulunduğu 42 yazar ve 
sanatçı bu açlık grevine destek 
verdiğini belirten ortak bir 
bildiri yayınlamıştı.
1988: Medeni Kanun’da 
yapılan değişiklik ile cinsiyet 
değişikliğinin kanunen 
düzenlenmesi (40. madde, 
turgut özal)
1993: İlk onur yürüyüşü 
girişimi. İstanbul valiliğinin izin 
vermesine rağmen medyanın 
olumsuz tavrı nedeniyle polis 
baskınları yapılıp önlenmiştir.
1993: Lambda istanbul’un 
kuruluşu
1994: Kaos gl’nin ankara’da 
kurulması ve kaos gl dergisi
1996: İlk kez bir siyasi parti 
cinsel yönelim ve cinsiyet 
kimliğine dayalı ayrımcılığı 
parti içerisinde yasakladı (ödp)
1996: Ülker sokak olayları 
(translara yönelik)
1996: Kaos gl’nin dünya 
kadınlar gününde sokağa 
çıkarak ilk sokak görünürlüğü 
faaliyeti
1996: ilk lgbt öğrenci inisiyatifi 
legato odtü’de kuruldu
1998-2002: güzistanbul ve 
baharankara buluşmaları
1999: İlk kez bir trans kadın 
olan demet demir’in yerel 
seçimde aday gösterilmesi 
(ödp)
2001: Kaos gl 1 mayıs 
eylemlerine katıldı.
2002: Tayyip Erdoğan’ın 
katıldığı bir açık oturum 
programında “eşcinsellerin 
de kendi hak ve özgürlükleri 
çerçevesinde yasal güvence 
altına alınması şart” demesi
2003: İlk onur yürüyüşü 
(istiklal caddesi, 20 kişi)
2005: Kaos gl’nin dernek 
statüsü başvurusu ve ilk resmi 
lgbt derneği oluşu
2006: Eryaman olayları 

(translara yönelik)
2006: Ankara’da pembe hayat 
ve bursa’da gökkuşağı lgbtt 
derneği translar özelinde 
kuruldu
2006: Lambda istanbul’un 
dernek statüsü başvurusu ve 
akabinde lgbt derneklerinin 
kapatılma davası
2006: Bursa’da 1. lgbt 
buluşması ve ilk resmi izinli 
lgbt yürüyüşünün bursaspor 
taraftarlarınca engellenmesi
2007: İlk kitlesel katılımlı onur 
yürüyüşü (istiklal caddesi, 
yaklaşık 1500 kişi)
2007: İlk üniversite yönetimi 
tarafından tanınan lgbt öğrenci 
topluluğu (bilgi gökkuşağı lgbt 
kulübü)
2007: Voltrans trans erkek 
inisiyatifi ve İstanbul lgbtt 
dayanışma derneği kuruluşu
2007: Türkiye’de yaşayan 
lgbti’lerin sorunlarını seçim 
kampanyalarıyla kamusal 
alanda ifade eden ilk 
milletvekili adayı (baskın oran)
2007: İlk trans milletvekili 
adayı (demet demir)
2008: LGBT ailelerinin 
topluluğu Listag’ın 
örgütlenmesi
2008: Basına yansıyan ilk 
eşcinsel töre cinayeti (Ahmet 
Yıldız)
2009: İzmir siyah pembe 
üçgen dernek statüsü 
başvurusu
2009: Eşcinsel olduğu için 
meslekten men edilen hakem 
Halil İbrahim Dinçdağ davası
2009: İlk trans muhtar adayı 
(belgin çelik)
2010: Trans onur haftasının 
başlaması
2010: Kadından sorumlu 
devlet bakanı Selma Aliye 
Kavaf’ın “eşcinsellik hastalık, 
tedavi edilmeli” sözü
2011: Pembe hayat kuirfest 
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film festivali’nin başlaması
2011: Hareketin siyasal 
boyutuyla ilgili çalışmak üzere 
spod kuruldu
2011: Michelle demishevich 
davası kararında ilk defa 
transfobi kelimesi geçti, emsal 
oluşturabilecek bir karar oldu
2012: Avcılar meis sitesi 
olayları (translara yönelik)
2012: İlk kürt lgbt derneği 
keskesor diyarbakır’da kuruldu
2013: Gezi eylemleri ve 
sonrasında düzenlenen 
onur yürüyüşünde 50.000 
kişinin rekor katılımı (bütün 
doğu avrupa, balkanlar ve 
ortadoğu’nun en büyük onur 
yürüyüşü)
2013: LGBTİ bireylerin anne-
babalarına yer veren “Benim 
çocuğum” filmi
2013: TSK’da eşcinsel ilişki 

suç olarak kabul edildi 
ordudan atılma cezası verildi 
(gayri tabii mukarenet)
2014: İlk defa pek çok 
şehirde pek çok açık kimlikli 
lgbt adayların yerel seçime 
katılması
2014: Türkiye’nin eşcinsel 
yaşam dergisi Gzone’un ilk 
sayısının yayınlanması (Eylül 
ayı)
2015: İlk defa izni alınmış 
onur yürüyüşü gerekçe 
gösterilmeden tazyikli su ve 
biber gazı kullanılarak polis 
tarafından engellendi
2015: 1. LGBTİ ruh sağlığı 
sempozyumu (bilgi 
üniversitesi) 
2016: Gzone Rainbow 
Anthems 1 ve 2’nin 
yayınlanması.
2016: Onur yürüyüşüne izin 

verilmemesi, #dağılıyoruz 
eylemi.
2016: DB Berdan Defilesi

Gzone ekibi olarak, Koli 
Koli Anadolu’yu burada 
bitiriyor, bu büyük destanın 
kalemlerini hepinize veriyoruz. 
Bizler bulunduğumuz her 
alanda, varlığımızla Koli Koli 
Anadolu’yu yazmaya devam 
edeceğiz. Umarızki yeni yıl tüm 
güzelliğiyle bizi sarar. Bütün 
dünya buna inanır, hayat lubun 
olur umarız ki.

Bu yazı yazılırken 
yararlandığımız kitaplarıyla 
Murathan Mungan’a, Dr. 
Arslan Yüzgün’e, Siyah – 
Pembe Üçgen Derneğine ve 
Kaos GL’ye teşekkür ederiz. 
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GZone’un yayın tarihinin ilk erkek röportaj konuğu olan Emir Yargın, Türkiye’de elektronik 
müziğin en özgün isimlerinden biri.  Emir Yargın, yeni video klibi “Büyük Kaçış Planı” ile 
yine kalbimizi çaldı.  Emir Yargın’ı GZone’a ikinci kez konuk ederek, hem “kaçış”, hem 
Snapchat’te elde ettiği fenomenlik başarısı, hem de geleceğe dair planlarını dinlemek 
istedik.

RÖPORTAJ: ONUR ÖZIŞIK
onur.ozisik@gzone.com.tr 
twitter.com/onurozisik | instagram.com/onur.ozisik

EMİR
YARGIN
FOTOĞRAFLAR: EMEL BAYRAM
instagram.com/emelbayramworks
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Sevgili Emir Yargın. Gzone’a 
ikinci kez röportaj veren ilk 
isim sensin. Başta “Büyük 
Kaçış Planı”ndan bahsetmek 
istiyorum. Albümün, kaçıncı 
klibi oldu bu?
Evet, ikinci albümümün 
üçüncü video klibi oldu.

Neden bu kadar uzun zaman 
sonra?
Ben her şeyi kendisi yapan 
bir bireyim. O yüzden de, 
yetişemiyorum. İkincisi de, 
bir yandan da işte reklam 
müzikleri yaptığım için, 
bu süreci profesyonelce 
yönetemiyorum. 

Başka sebepler de var 
tabii, memleket halleri, ruh 
hallerimiz baya bir canımı 
sıkıyordu. Bu can sıkmalarının 
sonucunda öyle ya da böyle, 
şu kararı verdim: Ne olursa 
olsun, sanki her şey güllük 
gülistanlıkmış gibi ben işimi 
yapmak zorundayım. Sonuçta 
hayatlarımız kariyerlerimiz 
oluyor, ve öyle ya da böyle 
ben bu işe hayatımı verdim ve 
elimden geleni yapmalıyım. 
Aslına bakarsan, yaşadığımız 
bu kaos içinde, bu kararı 
vermem bir yıl sürdü. 

Yani bu albüme bir klip daha 
çekiyorsun.
En az üç.  Şarkılarımı yazarken 
hepsinin klibini de düşünerek 
yazdığım için kafamda her 
şeyleri hazır. Kimle çekeceğim, 
nasıl bir konsept olacağı gibi 
detayları bile düşündüm, 
ama tabi ki organizasyon ve 
finansman desteğini bulmak 
vakit alıyor. 

Peki, Büyük Kaçış Planı’na 
dönmek istiyorum. Bu 
kaçış planı, aslına bakarsan 

şehirden doğaya kaçışı  
anlatıyor. Peki sence, 
İstanbul’da yaşayan bireyler 
olarak bizim buna gerçekten 
ihtiyacımız var mı? Ve neden?
Çok uzun süredir eksiye giden 
bir sisten var ve bence bu 
sistem artık çöktü. Bir şirket 
içerisindeki gidişat, toplu 
taşımadaki gidişat, en ufak bir 
kesiminden küçücük bir örnek 
alınca bile sistemin çoktan 
çürüdüğünü, koptuğunu 
anlayabiliyoruz. 

Bu durumda insanın aklına 
doğaya dönmek dışında da bir 
şey gelmiyor. Son çaremizin 
bu olduğunu düşünüyorum. 
Mesela, annemle babam 
bunu yaptılar. Beş haneli 
bir köyde, taş bir evde 
yaşıyorlar. Şehirden kaçmak 
ile doğaya dönmek arasında 
da uçurum bir fark olduğunu 
düşünüyorum.  Kaçtık tamam 
ama Bodrum’a gitsek ne 
değişecek ki? O yüzden felsefi 
bir kaçış olan, gerçekten bu 
sistemden kaçmak ve apayrı 
bir yeni düzen kurmak aslında 
gerçek kaçış gibi geliyor. 

‘‘Büyük Kaçış Planı’’nda 
da aslında bu felsefi 
kaçıştan bahsediyoruz. 
Hani İstanbul’dan Alanya’ya 
kaçalım, bir Ege kasabasına 
kaçalım değil, gerçekten 
doğaya dönmek.

Peki sence şehirin 
artık sisteminin bunu 
kaldırmamasının bu hayat 
biçimini kaldırmamasının asıl 
sebebi ne?
Bence çok uzun zamandır 
kötüye hizmet eden sistem 
var. Yani kötü alkışlanıyor, iyi 
farkedilmiyor. Ve bu kötü kendi 

kötüsünü çığ gibi yaratarak 
büyüyor.

Büyük Kaçış Planı bir 
arkadaş işi aslına bakarsan. 
Arkadaşlar toplanması ve 
güç birliği. Baktığımız zaman 
da Türkiye’deki genel müzik 
kalitesinin, klip kalitesinin 
üstünde de bir iş, çok üstünde 
de bir iş. Kendi, aslına 
bakarsan koloni hayatını 
kurmuş gibi görüyor musun 
kendini?
Oturduğum eve taşınmamla 
özellikle öyle bir şey oldu. 
Klip yönetmenimiz Efecan 
Çakmak üst komşum, makyaj 
alt komşum oldu. Styling’i 
yapan Ramazan Tunç karşı 
iki yan apartman komşum, 
oyuncuların hepsi çok yakın 
arkadaşlarım.
 
Anlayacağın, hep eş dost 
işi oldu ve doğal olarak bu 
samimiyet işe yansıyor. 
Videonun maliyetini söylesem 
müzik piyasasından kimse 
inanmaz bana. 

Herkesin tamamen her 
şeyiyle orada bulunması, 
gönüllü olarak ve içten 
gelerek bulunması özverili 
bir işi doğurdu. Dediğim gibi 
bu durum işin her yanına 
yansıyor.

Efecan Çakmak’ın ilk klip 
deneyimi değil mi bu?
İlk deneyimi evet. Onunla 
da tanışma maceramız 
çok enteresan. Yeni evime 
taşındığımda bir parti verdim 
ve komşum olarak Efecan’ı da 
davet ettim. 

Efecan’ın video sanatı ile 
uğraştığını biliyordum, bir gün 
böyle bir şey mi yapsak diye 
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             Çok uzun zamandır kötüye 
hizmet eden sistem var. Yani kötü 
alkışlanıyor, iyi alkışlanmıyor...
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tartışırken, bir de baktık ki biz 
bütün planlamaları, hazırlıkları 
yapmışız ve çekim için hazırız. 
Bu durum post kısmında 
da devam etti, çok güzel bir 
iş çıktı, komşu olduğumuz 
ve beraber çokca vakit 
geçirdiğimiz için her şey çok 
hızlı ilerledi. Efecan ile ‘‘Büyük 
Kaçış Planı’’nda çok tesadüfi 
ama güzel bir işbirliğimiz oldu.

Müzik olarak, aslına bakarsan 

alışılmışın dışında bir  müzik 
yapıyorsun ama bunun 
dışında da çok enterasan bir 
hayran ve takipçi kitlen var. 
Sen bunu neye bağlıyorsun?
Gerçekten özgür olmama 
ve kafamdakini yapmama 
bağlıyorum. 

Dinleyici kitlemi ben de çok 
seviyorum ve bu inanılmaz 
değerli bir şey. Seninle de öyle 
tanıştık mesela.

Harbiden böyle konuşunca, 
muhabbet etmekten, onlarla iş 
yapmaktan, bir şey üretmekten 
hoşlanacağım bir kitle beni 
dinliyor. 

Bazen biraz kaygısızca 
üretiyorum, ama üretmeyi 
çok seviyorum, bu durum 
da herhangi bir konuda bir 
şey üretmiş insanlar beni 
kendi perspektiflerinden 
görebilmelerine sebep 
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             Ben herkese saygı gösteren, 
saygılı olmanın, iyilikler yapmanın 
doğruluğuna inanan bir insanım ama 
artık bu, toplumun geldiği noktada 
alkışlanan bir şey değil...
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oluyor. Birçok insan da ‘‘Ne 
saçmalıyor bu çocuk?’’ 
diyebiliyor, ama aynı adam 
bir videomu izledikten sonra, 
“Bu adam bu klibi ile ne güzel 
uğraşmış. Bu kadar küçük 
detaya bile önem göstermiş” 
diyebiliyor. 

Hayata bakış açımı mı 
seviyorlar bilmiyorum 
ama, gerçekten beni 
dinleyen herkes, benim de 
konuşmaktan, üretmekten 
hoşlandığım insanlar oluyor.

Peki, dinleyici kitleni 
bir şekilde tarif etsen, 
tanımlasan ne dersin? 
Yani neyi niye dinlediğini 
bilen insanlar beni dinliyorlar.  
Dayatılanı değil de kendi 
seçerek kendi zevkine 
göre bir şeylere ulaşmayı 
seven insanlar beni seviyor 
diyebilirim. 

İstanbul’da yaşamak yerine 
nerede yaşamak isterdin, 
kendini daha çok nereye ait 
hissediyorsun dünyada?
İlk başta, bu topraklarda 
yaşayan herkes gibi, ben de 
Türk zihin yapısına sahibim. Ve 
bu durum çok hoşuma gidiyor. 

Ülkemizde son zamanlarda 

değişen yaşam biçimi tabii ki 
hayatımda köklü değişimlere 
de sebep oldu. Ya kendimi 
değiştirmem, ya da “weird” 
olmam gerekti. Ama ben 
“weird” değilim. 

Los Angeles gibi dünya 
müziğinin yapıldığı bir yerde, o 
sektör içinde olabilme şansım 
olsun isterdim. Ya da Japonya 
gibi bir yerde herkesin birbirine 
saygılı olduğu, benim de 
belki sadece bir davulcu 
olarak saygı görerek hayatımı 
geçirebileceğim bir yaşam da 
olabilirdi. Ya da ne bileyim, 
Yeni Zelanda da olabilirdi. 

Yani hayatımda bir değişim 
yapacaksam, ya  büyük 
oynamak isterdim, ya da 
Japonya ve Yeni Zelanda gibi 
bir ülkede edinebileceklerimle 
yetinmek ama huzurlu olmak 
isterdim. 

Peki Türkiye’de kendini özgür 
hissedebiliyor musun?
Hayır. Kendimi özgür 
hissedebilmek için yaşamımın 
tamamını zaten ona göre 
değiştire değiştire nihayetinde 
küçücük bir kapana kısıldım. 

Çevremdeki herkes için de bu 
geçerli artık. Hayatlarımız tek 

sokak, tek mekan, on arkadaş 
gibi bir çevreye döndü. 

Artık eskisinden çok farklı bir 
sosyal yapıda yaşıyoruz. Kendi 
adıma konuşacak olursam, 
ben herkese saygı gösteren, 
saygılı olmanın, iyilikler 
yapmanın doğruluğuna inanan 
bir insanım ama bu durum 
artık bu toplumda, taktir edilen 
bir şey değil. İşte tam da 
bu sebepten kendimi özgür 
hissedemiyorum. 

Sokağımda özgürüm, ama 
böyle kapüşonumun altında 
görünmek istemediğim 
yerlere de çok gitmemeye 
çalışıyorum. Gidersem de 
görünmez bir adam oluyorum. 
Sesimin tonu bile değişiyor 
büyük ihtimalle, yürüyüşüm 
bile değişiyordur.

Ama sen bu weird duruşuna 
rağmen, aslına bakarsan çok 
enteresan kitleler tarafından 
kabul ediliyor ve seviliyorsun.
Doğru ama ben kendimin 
weird olduğumu da 
düşünmüyorum. Böyle düz 
bir aile çocuğu tadında, tipik 
ailemizin çocuğu olmaya 
çalışan ve böyle de olduğunu 
düşünen biriyim. Topluma 
karşı weird gözüksem de çok 



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam
 ve kültür dergisi | Ocak 2017 |  S75

normal bir adamım. 

Tabii üretimin gücü olarak 
farklı coğrafyalarda, farklı 
toplum yapılarında yaşayan 
ancak aynı dili konuştuğumuz, 
aynı frekansta olduğumuz 
insanlarla bir şekilde 
birbirimize dokunabiliyoruz. 
Bu Almanya’da yaşayan bir 
Türk, ya da Diyarbakır’da 
yaşayan bir liseli olabiliyor. 
Görünmeyen bir iletişim var 
ve o insanları da incelesek 
eminim ki aynı dili konuşuyor 
olduğumuz için beni 
seviyorlardır. Bu dili daha 
geniş kitlelere konuşmayı çok 
isterim.

Bir taraftan müzik olarak çok 
yetenekli bir adamsın; çok 
güzel şarkı sözü yazıyorsun, 
güzel şarkı yazıyorsun. Bir 
taraftan da görsel olarak, 
kliplerine baktığımda 
çok doğru bir gidişat 
içerisindesin. Bu durum 
kesinlikle senin gustonla 
alakalı bir şey. Başkalarının 
işe dahil olması evet ama 
hepsinin aynı doğrultuda, 
şekilde bir Emir Yargın 
markasına baktığım zaman 
hepsi senin gustonla alakalı. 
Bunu daha genişletmek 
konusundaki gidişatın, 

gelecekteki planların neler? 
Yani başkalarının kliplerine 
kreatif direktörlük yapmak, 
belki başka ürünler sunmak, 
müzik dışında da başka 
ürünler sunmak gibi planların 
var mı?
Var. Kreatif direktörlük ve klip 
yönetmenliğinin dışında da 
hani, tüm imaj yönetmenliği 
gibi, nasıl kendime yapıyorsam 
bunun aynısını bir başkası 
için yapmak isterim. İyi 
işi yapmanın yollarını da 
bulabiliyor olmak çok değerli. 

Profesyonelce bu iş alanına 
da girmeyi çok istiyorum 
ama hem gerçekten emeğe 
değecek bir kişi ya da proje 
olmalı. Yoksa bir arabeskçiye 
güzel klip çekeriz, gayet de 
güzel de olur ama çok da 
oturmaz.

Hayalini kurduğun, beraber 
çalışmak istediğin isimler var 
mı Türkiye’den? 
Tanısam kesin seveceğim isim 
çok benim, süper bir şeyler 
yapacağız dediğim insanlar 
var. Aklıma ilk gelen Gülse 
Birsel mesela.

Kendini müzik dışında 
başka bir alanda ekranda 
görecek olsan, popüler kültür 

içerisinde hangi alanda 
görmek istersin?
Oyunculuk kesin var, ama 
işte yani gidip de liseli 
çocuğu oynadığım bir şey 
değil. Gerçekten kendimle 
yarışabileceğim bir şey isterim. 
Hani bir tabir vardır, ‘‘Antika 
Tipler’’, öyle birini oynamak 
yine hayattaki duruşumla 
bağlantılı bir şey olurdu.

Ya bir Gülse Birsel dizisi?
Fazlasıyla isterim. Orada 
değişik bir karakteri 
canlandırmayı isterim. 

LGBT meselesine gelmek 
istiyorum, LGBT hayranların 
da var ve oldukça 
seviliyorsun. Bunu neye 
bağlıyorsun?
Bence cinsiyetsiz bir duruşum 
var.  Bu duruşun benim adıma 
çok büyük bir artı olduğunu 
düşünüyorum. 

Cinsiyetsizliğin dışında da 
şöyle de bir gerçek: Benim 
dış görünüşümdeki biri saçı, 
tipi, ayakkabısıyla Türkiye’deki 
ve hatta dünyadaki gey 
modasına örnek olarak 
adlandırılabilir. Belki daha kibar 
bir insan olmak bile gey olarak 
algılanmak anlamına geldiği 
için, bence beni gey sandıkları 
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8              Cinsiyetsiz bir duruşum var.  
LGBT hayranlarımın çok olmasında 
onun etkisi vardır
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için de seven, öyle düşünenler 
de bana sempati duyuyor 
olabilir.

Türkiye’deki LGBT hareketini 
nasıl buluyorsun?
Bence Türkiye’ye fazla. 
Türkiye’yi düşününce kendim 
işte mahallede sadece kendi 
sokağımda rahat eden bir 
insan olduğumu söylüyorum. 

Bu kadar baskı altında 
olan bir toplum olmamıza 
rağmen bence gayet aktif bir 
yapılanma var.

GZone da bunun önemli 
yapıtaşlarından biri. Benim 
mesela bilgisayarımda her gün 
en az üç GZone içeriği oluyor. 
Bu bile GZone’un ne kadar 
önemli olduğunu gösteriyor 
bence.

Peki yaşam biçimi, 
özgürlükler hakkında, 
kimsenin karışmadığı 
ilgili. Bu konu hakkında 
düşüncelerin neler? 
Mahalle baskısı diye de bir şey 
var. Resmi baskı ve mahalle 
baskısını ayırmak gerek. 
Resmi baskı olup olmaması 
konusunda bir şey diyemem 
ama mahalle baskısı olarak 
bile büyük bir baskı var ve 
bu durum özgürlüğümüzü 
kısıtlıyor. 

Bir de şöyle bir durum var, 
bizler özgürlüğü alıp eline 
yüzüne bulaştıracak bir 
toplumuz. Özgürlüğü de doğru 
düzgün yaşayabileceğimizi 
düşünmüyorum.

Peki çözüm ne? Çözüm 
şarkında ve klibinde verdiğin 

gibi kaçmak mı ya da ne 
yapmak?
Ben realist yaklaşıyorum ve 
değiştiremeyeceğimiz şeyler 
olduğu için, eğer memnun 
değilsek kaçmayı tercih 
etmeliyiz. Bu ama tabii ki 
çözüm değil, sadece kendi 
hayatını kendince kurtarmak 
anlamına geliyor. 

Yakın gelecekte planların 
neler?
Bir süredir Snapchat üzerinden 
komik içerikli bir yayın 
yapıyorum. Orada pratik 
yemek tarifleri verdiğim 
videolar oldukça ilgi çekti. 
Yakın zamanda bu konuda 
bir YouTube programına 
başlayacağım...
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Yedi yıldır 
öğretmen 
olarak Türk 
Eğitim 
Sisteminin 
karanlık 

yollarında nice canlar feda 
ediyor ya da toplumsal 
aydınlanma için küçücük 
canları mum niyetine 
yakıyorum. Çalışma hayatım 
sürecinde girdiğim her sınıfta 
kendine has özelliklere 
sahip eşcinsel öğrencilerim 
oldu. Tabii onlar küçük 
birer çocuktular ve çoğu 
eşcinsel olduğunun farkında 
bile değildi. Bu çocukların 
neredeyse hepsi akran 
zorbalığına maruz kalıyordu. 
Ben de zamanında akran 
zorbalığına maruz kalmış 
bir öğretmen olarak onların 
yanında olmak için çaba 
gösterdim. 

Türk Eğitim Sistemi muhteşem 
düzeyde merkeziyetçi bir 
yapıya sahip. Bakanlık şu gün, 

şu saatte, şu sınıfa öğretmen 
girecek ve şu cümleleri 
kurarak şu dersi anlatacak 
diye kurguluyor. Bu senaryolar 
genelde çok eksik ve gereksiz 
derecede sahipsiz kalıyorlar. 
Böyle bir senaryonun tek bir 
elden, sınıfa hiç girmemiş, 
çocuklarla tanışmamış kişiler 
tarafından hazırlanması ayrıca 
saçmalık. Tüm bu saçmalıklar 
içerisinde benim elimden gelen 
tek şey eşcinsel olduğunun 
farkında bile olmayan küçücük 
masum çocukları akran 
zorbalığından kurtarabilmek 
için sınıfta sohbetler etmek. 
Ders içeriğim hiç uymasa bile 
eşcinselliğin, transeksüelliğin 
veya heteroseksüelliğin çok 
doğal süreçler olduğundan 
bahsetmek, bir arkadaşının 
feminen tavırlarının olmasının 
normal ve doğal olduğunu 
anlatmak. Herkesin farklı 
davranışları olduğunu ortaya 
çıkararak tüm çocukları 
mutlak paydada eşitlemeye 
çalışıyorum. 
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Sistem öğretmeni o kadar 
sıkıştırıyor ki bu sohbetleri 
yapabilmek için bile fazlaca 
cesur olmak gerekiyor. 
Çünkü ders dışı sohbetler 
sebebiyle her an BİMER’e 
şikayet edilebilirsiniz ve 
konuştuğunuz konular 
düşünüldüğünde kimse sizin 
yanınızda bulunmaz. Ayrca 
bu sohbetler zorbalık yapan 
çocuklar için çok bir anlam 
ifade etmiyor, ama içinde 
eşcinsel yönelim taşıyan 
çocuklar için çok büyük yarar 
sağlıyor. Çünkü bu çocuklar 
eşcinsellikten haberdar 
olmadığı için oldukça doğal 
bir şekilde içinden geldiği 
gibi davranıyor, elini kolunu 
sallıyor, erkekler ona kaba 
geldiği için kızlarla arkadaşlık 
etmek istiyor ama bunun 
arka planını düşünmüyor. 
Neden ben böyleyim deme 
gereği bile duymuyor, çünkü 
herkes gibi içinden geldiği gibi 
davranıyor. Ama sınıfta bir 
tek onunla dalga geçilmeye 

başlandığı zaman kendinde 
yanlışlar aramaya başlıyor 
ve tüm doğallığını yanlış 
olarak yaftalamaya meyil 
gösterebiliyor. Bu süreci 
sağlıklı bir şekilde aşamayan 
eşcinseller şimdilerde 
homofobinin en büyük 
savunucuları olarak karşımıza 
çıkabiliyorlar. O yüzden bir 
öğretmenin o çocuğun elinden 
tutması, aslında yanlış olan 
sen değilsin demesi en çok 
ihtiyaç duyduğumuz davranış.

GELECEĞİN 
ÖĞRETMENLERİNİN 
EŞCİNSELLİĞE BAKIŞI

Türk Eğitim Sisteminde 
cinsellik dersleri ne kadar yok 
ise cinsel yönelimler hakkında 
da bir eğitim ne yazık ki yok. 
On iki yıl Türk okullarında 
okuduktan sonra Hacettepe 
Üniversitesinde ve Ankara 
Üniversitesinde eğitimini 
sürdüren 90 Eğitim Fakültesi 

öğrencisinin (yani geleceğin 
öğretmenlerinin) gönüllü bir 
şekilde katıldığı araştırmada 
eşcinselliğe karşı tutumları 
araştırılmış. 

Birçok toplumda eşcinsellerin, 
diğer insanlara oranla 
saygın olmayan ve sağlıksız 
biçimde algılandıkları 
bilinmektedir. Eşcinselliğe 
yönelik olan tutumları  
değiştirmeyi amaçlayan bazı 
çalışmalar yapılmaktaysa 
da, hala eşcinsellere ilişkin 
kalıp yargılar ve yanlış 
inançlar sürmektedir. Çeşitli 
çalışmalar, genel olarak 
insanların eşcinselliğe karşı 
olumsuz tutumları olduğunu 
göstermektedir. Ancak bu 
tutumlar, cinsiyet farklılıkları, 
din, geleneksel cinsiyet rolleri, 
yaş ve eşcinsel bireyler 
ile etkileşim, cinsiyetçilik 
ve ırkçılık gibi pek çok 
farklı etkene bağlı olarak 
değişim gösterebilmektedir. 
Araştırmacılar, insanların 

eşcinsellere karşı tutumlarının 
genelde olumsuz olduğunu, 
ancak eşcinseller ile 
toplumsal ilişkiye girdiklerinde 
önyargılarında değişim 
olduğunu belirtmektedirler.
Eşcinselliğe yönelik tutumları, 
cinsiyetçilik, geleneksellik 
ve tutuculuk gibi etkenlerin 
etkilediği belirtilmektedir. 
Eşcinsel erkeğe yönelik 
tutumlara bakıldığında, 
kadınlar ve erkekler arasında 
fark olduğu görülmektedir. Bu 
bireylere yönelik genel ifadeler 
“feminen, kibar, dar giyinen” 
biçimindedir. Şimdi geleceğin 
öğretmenleri üzerine yapılan 
araştırmanın sonuçlarını 
inceleyelim:

Eşcinselliğin nedenine ilişkin 
olarak 30 öğretmen adayı 
açıklamada bulunmuş. 
Bu açıklamaların içeriğine 
bakıldığında, katılımcıların 
eşcinselliğin nedenlerini birey 
dışındaki etkenlere yükledikleri 
görülmüş. Eşcinselliğin ruhsal 
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bir bozukluk olduğu görüşü ilk 
sırada  yer almaktadır.  

Bilişsel, duygusal, davranışsal 
boyutlar açısından eşcinsellere 
yaklaşımlarına  bakıldığında, 
katılımcıların eşcinselliğe 
yönelik çoğunlukla olumsuz 
yaklaşımlar içinde olduğu 
görülmektedir. Bu olumsuz 
yaklaşım bağlamında 
öğrencilerin bilişsel boyutta 
özellikle kişinin bakış açısına 
uymadığı, duygusal boyutta 
bireyin durumuna yönelik 
üzüntü ve kaygı gibi duygular 
yaşadığı, davranışsal boyutta 
ise bireyi varolan durumundan 
vazgeçirmeye yönelik 
yardım etme davranışlarında 
bulunacağına ilişkin görüş 
bildirdikleri görülmektedir.

Toplumsal ilişkiler bağlamında 
bakıldığında, öğretmen 
adayının eşcinsel bireylere 
yakınlık derecesi arttığında 
yaklaşımların olumsuz yönde 
değişim gösterdiği, özellikle 
aile bireylerinden birinin 
eşcinsel olması durumunda 
bunu kabul edemedikleri 
yönünde görüş bildirdikleri 
görülmektedir. Ancak bu 
durumun, söz konusu olan 
kişi arkadaş olduğunda 
tutumun olumluya doğru 
kaydığı görülmektedir. Yani 
eşcinsel bir bireyle ne tür bir 
yakınlık derecesi (kardeş, 
arkadaş) içinde olduklarına 
göre yaklaşımların olumlu ya 
da olumsuz olma durumu 
değişmektedir.  

Bu çalışmada 
kategorileştirilmeyen  ancak 
eşcinselliğe ilişkin olumsuz 
yaklaşımları gösteren önyargı 
ifadelerine rastlanmış. Bu 

ifadeler şu şekilde sıralanabilir. 
Eşcinsellik; bireyi çökertir, 
eşcinsel bireyler asla mutlu 
olamazlar, sapıklıktır, toplumun 
dengesini bozar, iğrençtir, 
(eşcinsel bireye yakın olmak) 
benim sosyal statümü etkiler.
Genel olarak bakıldığında 
daha önce eşcinselliğe ilişkin 
yaklaşımlar konusundaki 
araştırmalarda görüldüğü gibi 
bu çalışmada da eşcinselliğe 
yaklaşımın daha çok olumsuz 
yönde olduğu görülmektedir. 

Geçtiğimiz otuz yıla oranla 
tutumların daha az olumsuz 
hale gelmesine karşın özellikle 
son on yılda çoğunluğun hala 
eşcinselliği kabul edilemez 
bulduğu ortadadır. Bunlara ek 
olarak bu olumsuz tutumlar 
zaman zaman  sözel ve fiziksel 
saldırganlık hareketlerine 
dönüşebilmektedir. Gay 
ve lezbiyen üniversite 
öğrenciler ile yapılan 
çalışmada belirtildiğine göre, 
öğrencilerin %50’si eşitlikçi 
olmayan yorumlara kulak 
misafiri olduklarını, %26’sı 
kişisel sözel hakaretlere 
uğradıklarını, % 26’sı fiziksel 
tehdit ile karşılaştıklarını ve 
% 23’üde tecavüz kurbanı 
olduklarını belirtmişlerdir. 
Bu tür önyargılar niçin var? 
Önyargıların en önemli kaynağı 
kültüre özgü cinsiyetçi inanç 
sistemidir. Bu araştırmanın 
örnekleminde cinsiyete göre 
dağılıma bakıldığında erkek 
katılımcıların kızlara oranla 
daha az olduğu görülmektedir. 
Buna karşın erkek katılımcıların 
tutumlarının özellikle kendi 
hemcinslerinin eşcinselliğine 
karşı tutumlarının kızlara 
oranla belirgin bir şekilde 
daha olumsuz olduğu dikkati 

çekmektedir. Genellikle 
geleneksel kültürlerde 
heteroseksüel erkeklerin, 
heteroseksüel kadınlara oranla 
eşcinselliğe  daha olumsuz 
yaklaştıkları görülmektedir. 
Erkekler, erkek eşcinselliğinin, 
maskülenliği tehdit ettiğini 
ifade etmektedirler.
Eşcinselliğe ilişkin önyargının 
oluşumunda kültürün önemi 
vurgulanmaktadır. Kültür kabul 
etmiyorsa, eşcinselliğe karşı 
önyargının arttığı ve olumsuz 
bir tutumun ortaya çıktığı 
görülmektedir. Toplumun bakış 
açısının, doğrudan bireyin 
bakış açısını etkilemekte 
olduğu, olumsuz tutum 
değişimi için sosyal iletişimin 
önemli olduğu düşünülmekte 
ise de yapılan çalışmalar 
eşcinsel bir bireyle iletişime 
giren bireyin onu tanımış 
olmasına karşın olumsuz  
tutumunun değişmediğini 
göstermektedir. 

Sonuç olarak geleceğin 
öğretmenlerinin eşcinselliğe 
bakışı genel olarak olumsuz. 
Bu şartlar altında öğretmenler 
eğitilmeden herhangi bir 
eğitim politikası zaten 
uygulanamaz. Şimdi Milli 
Eğitim Bakanlığı çıkıp da ben 
cinsiyet bilinci, cinsel eşitlik, 
cinsel yönelimler üzerine 
bir ders koyacağım dese 
bile bu dersin işlenebilmesi, 
çocuklara doğru bir şekilde 
aktarılabilmesi hiç kolay değil.

EĞİTİMDE GÜZEL 
ŞEYLER OLUYOR MU?

İki yıl önce okul değişikliği 
yaptığım için İstanbul’un 
bambaşka bir semtinde 
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bir ortaokulda çalışmaya 
başladım. Bu okulda 
yaşadığım olayı da sizlere 
anlatmalıyım ki durumu bir 
bütünüyle görebilelim. 

Her eğitim öğretim döneminde 
Şube Öğretmenler Kurulu 
(ŞÖK) toplantısı yapılır. ŞÖK 
bir sınıfın tüm derslerine 
giren öğretmenlerin ve müdür 
yardımcısının oturup tüm 
öğrenciler hakkında yargılarını, 
eleştirilerini, gözlemlerini 
bildirdikleri toplantılardır. ŞÖK 
yapılır ki topyekün bir davranış 
sergilenebilsin. Ben bu okula 
yeni gelmeme rağmen hemen 
bir öğrencimin eşcinsel 
olduğunu fark etmiştim. Tüm 
davranışlarıyla çocuk ben 
buradayım diyordu. O çocuğun 
bulunduğu sınıfın ŞÖK 
toplantısı yapılırken Müdür 
Yardımcımız bu çocuğun 
adını vererek “Çocuğumuzun 
eşcinsel eğilimleri olabilir, 

davranışlarına baktığımızda 
diğer erkek öğrencilerin 
zorbalığına maruz kalmaya 
açık bir öğrenci, bu yüzden 
tüm derslerde bu duruma 
dikkat etmeliyiz ve bu 
çocuğumuzu korumalıyız. 
Derslerimizde sürekli olarak 
insanların davranışlarının 
dalga konusu edilemeyeceği, 
eğer rahatsız oluyorsak 
sohbetimizi minimum 
seviyede tutmamız gerektiğini 
diğer çocuklara vurgulamalıyız. 
Asla kimsenin kimseyle 
davranışları, kıyafeti, saçı 
vb. kişisel özelliği yüzünden 
dalga geçemeyeceğini 
öğretmeliyiz.” dedi. Ayrıca 
Psikolojik Danışmanımıza 
da çocuğun ismini not 
ettirerek çocukla görüşmesini 
istedi. “Yaşayacağı tüm 
olumsuzlukları size 
iletebileceğini söyleyin, 
hiçbir zorbalığın haklı 
görülemeyeceğini 

çocuğumuza anlatmalıyız 
ki kendi haklarını bilsin. 
Sonuçta çocuklarımızın 
arasında eşcinseller de olabilir 
transeksüel eğilimli olanlar 
da olabilir, biz bunun doğal bir 
süreç olduğunu kabul ediyoruz 
ve yaşam haklarını onlara 
öğretmekle yükümlüyüz.” dedi. 

İnanın, o toplantıdan 
ağlamadan çıkmamak için 
kendimi zor tuttum. Bu 
arada Müdür Yardımcımız 
eşcinsel bir birey değil, ama 
bu konuda oldukça donanımlı 
ve kararlı. İdarecinin bu 
tutumu sergilemesi tüm 
öğretmenlerde de farkındalık 
yaratıyor. Böylece öğretmenin 
kişisel görüşü ne olursa olsun 
idarecesiyle ters düşmemek 
adına bu kurallara uygun 
davranmak zorunda kalıyor.  
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5 TÜRK 
LGBTİ+ 
SOSYAL 
MEDYA 
FENOMENİ

Son yılların kelebek etkisi sosyal medya ve çok sayıda insana her 
an ulaşabilme gücünden bahsetmeye gerek yok. Çünkü bu gücün 
ulaşabileceği en son nokta olan “kendi ünlülerini yaratma” kısmı dahil 
hayatlarımızda deneyimlemiş olduk. Geçmişte görünmeyen birçok 
olay veya topluluklar için ekstra görünürlük alanları sağlayan sosyal 
medyanın nimetlerinden LGBTİ’ler de etkin derecede faydalanıyor. İşte 
karşınızda GZone dergisi Ocak sayısının bu ayki içeriklerinden “Sosyal 
Medya ile ünlü olmuş 5 LGBTİ fenomen ve onlar hakkında kısaca herşey”

HAZIRLAYAN: DENİZ SU TIFFANY
denizsu.tiffany@gzone.com.tr 
twitter.com/denizsuecom |  instagram.com/denizsuecom
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KERİMCANDURMAZ
LGBTİ değil tüm fenomenler içerisinde en popüler 

olmuş, ülke gündemine dahi oturmuş bir fenomen 

olmayı başarmıştır. Ağızlara sakız gibi dolanan 

“Ablan Star Bebeğim” i duymayan yoktur(Yakın 

arkadaşlarından olan Caner’den esinlendiği bu söz 

öbeği, kimine göre Kerimcan’ın bir icad)ı. Kimine 

antipatik gelse de ezici çoğunluk tarafından sevilip 

sempatik bulunan Kerimcan, yaşadığı talihsiz darp 

olayına rağmen DJ kabinlerinde ve televizyonlarda 

boy göstermektedir.

CANER 

ÇALIŞIR
 “Ablan Star Bebeğim”, “Anniiğğğ”, “Bir Beverly 

Hills kızı olmak istiyorsan…” gibi artık günlük 

hayatımızın içerisinde yer alan söz öbeklerinin 

mucidi. Beverly Hills kızı olmanın zor olsa bile 

imkânsız olmadığını bizlere gösteren Caner, son 

olarak yaşadığı çoklu organ yetmezliği sebebiyle 

kaldırıldığı hastanede sevenlerini üzmüştü. 

Şimdilerde sağlık durumu iyi olmasıyla birlikte 

sevenlerini daha çok eğlendireceğe benziyor.
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CANER 

ÇALIŞIR
 “Ablan Star Bebeğim”, “Anniiğğğ”, “Bir Beverly 

Hills kızı olmak istiyorsan…” gibi artık günlük 

hayatımızın içerisinde yer alan söz öbeklerinin 

mucidi. Beverly Hills kızı olmanın zor olsa bile 

imkânsız olmadığını bizlere gösteren Caner, son 

olarak yaşadığı çoklu organ yetmezliği sebebiyle 

kaldırıldığı hastanede sevenlerini üzmüştü. 

Şimdilerde sağlık durumu iyi olmasıyla birlikte 

sevenlerini daha çok eğlendireceğe benziyor.

HAKAN
KAKIZ

Hakan Kakız denilince akla ilk gelen şey bacakları 

oluyor. Düzenli bakım ve genetik dışında da bir 

sırrı olduğuna inanılan bacakları, tek başına 

gündem konusu olabilmekte. Anadolu Üniversitesi 

Radyo ve Televizyon bölümü mezunu olmasının 

da getirdiği eğitimle televizyon programlarında 

sunuculuk geçmişi de olan Kakız, sosyal medya 

görünürlüğünde eskilerden biri denilebilir.

SAMET

LİÇİNA
Türkiye’nin Ken bebeği denilince aklınıza kim 

geliyor? Eğer Samet Liçina gelmiyorsa, artık 

gelmeli. A
slen Sırbistanlı olan “Ken Doll” S

amet 

Liçina, sosyal medyada cesur ve eğlenceli 

içerikleriyle göz doldurmaya devam ediyor.

SELİN 
CİĞERCİ

Sansasyonel açıklamalarıyla gündeme oturmayı başaran bir diğer 
fenomen ise Selin Ciğerci. Günümüz sosyal medya uygulamaları 
hayatımıza girmeden önce, onların atası sayılabilecek “Yonja” da 
dahi popüler olan Ciğerci’nin cinsiyet geçiş sürecinden öncesini 
de gizleme ihtiyacı duymamasıyla (hatta esprili bir dille ve gururla 
anlatan), hepimizin hayali olan kendiyle barışık olma durumunun bir 
simgesi haline geliyor. En son olarak BJK’li bir futbolcuyla sevgili 
olduğunu söylemesiyle gündeme düşmüştü. Ciğerci, çeşitli dergilere 
röportajlar verip kapak kızı olmakta. Bugüne kadar yaptıklarına 
bakılırsa başarılarının devamı geleceğe benziyor.
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Bu ay sizlere Instagram’da tarzlarıyla göze çarpan yakışıklı erkekleri 
listeledim. Erkek giyim, moda, trendler konusunda oldukça başarılı olan 
bu isimler özellikle tavırlarıyla dikkat çekiyor.  Dünyadan ve ülkemizden 

seçtiğim bu yakışıklı erkeklere gelen beraber göz atalım. 

HAZIRLAYAN: YAĞIZCAN AKBULUT
yagizcan.akbulut@gzone.com.tr 
twitter.com/yagizcanakbulut | instagram.com/yagizcanakbulut
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MARIANO 
DI VAIO 

Ülkemizde bir giyim markasıyla yaptığı anlaşma 

sonrasıyla da oldukça dikkat çeken ve tanınan 

İtalyan blogger ve tasarımcıdır. Şehirli erkekler için 

oldukça başarılı giyim örneklerini sunan Mariano, 

5 milyon üzerinde takipçisi bulunmaktadır. 

Mariano birçok ünlü marka ile çalışmış ve 

yakışıklılığı ve fit vücudu ile dikkat çekmektedir. 

27 yaşından olan Mariano, 2015 yazında Eleonora 

Brunacci ile evlenmiştir. 

UMUT
EKER

Seksi dövmeleri ve bir o kadar da 

karizmatik tavırlarıyla tanıdığımız 

Türk stilist ve klip yönetmenidir. 

Şehirli maskülen stili ve kıyafetlere 

verdiği tavırla hayranlık uyandıran 

yakışıklımız, son dönemlerde çektiği 

kliplerle de adından sıkça söz 

ettiriyor.

Özellikle fit vücuduyla ve maskülen 
tarzıyla dikkat çeken İngiliz 

yakışıklısı. Ünlü bir İngiliz blogger 
olan Lydia Emillen ile yaşadığı aşkla 

ünlenen Ali Gordon, fit erkekler 
için iyi bir stil örneği sunmaktadır. 

Maskülen, şehirli ve sade tarzıyla 
öne çıkan blogger spor kombinleriyle 

de göz dolduruyor. Gerçi biz onu 
giyiminden daha çok yarı çıplak 

fotoğraflarıyla sevdik.
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UMUT
EKER

Seksi dövmeleri ve bir o kadar da 

karizmatik tavırlarıyla tanıdığımız 

Türk stilist ve klip yönetmenidir. 

Şehirli maskülen stili ve kıyafetlere 

verdiği tavırla hayranlık uyandıran 

yakışıklımız, son dönemlerde çektiği 

kliplerle de adından sıkça söz 

ettiriyor.

ALI
GORDONÖzellikle fit vücuduyla ve maskülen 

tarzıyla dikkat çeken İngiliz 
yakışıklısı. Ünlü bir İngiliz blogger 

olan Lydia Emillen ile yaşadığı aşkla 
ünlenen Ali Gordon, fit erkekler 

için iyi bir stil örneği sunmaktadır. 
Maskülen, şehirli ve sade tarzıyla 

öne çıkan blogger spor kombinleriyle 
de göz dolduruyor. Gerçi biz onu 

giyiminden daha çok yarı çıplak 
fotoğraflarıyla sevdik.

ADAM 
GALLAGHER

İamgalla hesabıyla dikkat 

çeken 25 yaşındaki Amerikalı 

blogger. Özellikle seyahat etmeyi 

çok seven Adam, sempatik 

görünümüyle öne çıkıyor. Gömlek 

seçimleri ve klasik kombinleri 

ile oldukça başarılı olan Adam, 

Gucci için modellik yapmıştır. 

STEFANO 
TRATTO

Özellikle bıyığının verdiği karizmasıyla 

dikkat çeken Stefano, yakışıklı İtalyan 

erkeklerin başarılı bir örneği. Fit vücudu 

ve seksi dövmeleri bulunan yakışıklımız 

tarzıyla da beğenilen bir isim. Yırtık 

jeanleri, siyah beyaz kombinleri ve spor 

giyimiyle öne çıkan Stefano, sokak stilinin 

temsilcilerindendir. 

Spor ayakkabı seçiminde oldukça başarılı 

olan yakışıklımız özellikle spor giyinmeyi 

tercih edenler için iyi bir örnektir.



 T
ür

ki
ye

’n
in

 e
şc

in
se

l y
aş

am
 ve

 k
ül

tü
r d

er
gi

si
 | O

ca
k 

20
17

 |  
S9

2 OĞUZ

SARIPINAR

Bir başka dikkat çeken yakışıklımız Oğuz 

Sarıpınar, seksi vücudu ve modern tarzıyla 

severek takip ettiğimiz isimlerden birisi. 

Giyim konusunda oldukça başarılı o
lan Oğuz, 

Instagram’da takip edilmesi gereken bir is
im.

KEREM
TEZGELŞubat 2016 sayımızda da “Ayın 

Yakışıklısı” olan Kerem Tezgel, takı 

markası Tyran’ın da sahiplerinden. 

Genelde grunge tarzıyla dikkat 

çeken Kerem Tezgel, uzun paltoları, 

gözlükleri ve şapkaları ile kalbimizi 

çalıyor. 
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KEREM
TEZGELŞubat 2016 sayımızda da “Ayın 

Yakışıklısı” olan Kerem Tezgel, takı 

markası Tyran’ın da sahiplerinden. 

Genelde grunge tarzıyla dikkat 

çeken Kerem Tezgel, uzun paltoları, 

gözlükleri ve şapkaları ile kalbimizi 

çalıyor. 

SAMER 

GÖKHAN 

AYDINER 
Uzun saçları ve sakallarıyla öne 

çıkan Gökhan, aynı zamanda 

modellik yapmakta. Hipster tarz 

sevenlerin takip etmekten zevk 

alacakları kesin. 

SAMET
SIRMALIYakışıklılığıyla öne çıkan bir başka isim de Samet 

Sirmali. Basic giyimi ve karizmasıyla dikkat 

çekiyor. Modellik ve oyunculuk yapan yakışıklımızı 

ekranlarda daha sık görmek isteriz. Genellikle sade 

ve spor giyinen yakışıklımızın has bir tarzı var. 
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Transların aldığı ve “Öldürmeyin (Stop Killing)” mesajıyla dikkat çeken, geriye sararak 
ilerleyen “Seni Severdim” isimli ilginç klibiyle dikkatimizi çeken Selcan Asyalı, müzik 
piyasasında son bir kaç yılda çıkan en sağlam kadın vokallerden bir tanesi. günümüzdeki 
günlerde adını çok daha fazla duyacağımızdan emin olduğumuz Selcan Asyalı’yı daha 
yakından tanıyalım istedik.

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

SELCAN
ASYALI
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Selcan Asyalı kimdir? Müziğe 
olan aşkınız ne zaman 
başladı? 
Ben hiç alışkın değilim aslında 
kendimi anlatmaya. Bana 
“ben” sorulduğunda bugüne 
dek kendim için bir şey 
yapmadığımı anımsıyorum 
hatta biraz bencillik gibi gelirdi, 
konu ben olduğumda, ta ki 
bugünlere dek. Kendim için 
yaptığım ilk şey albümüm 
oldu sanırım. Eğitimci bir 
ailenin üç çocuğundan biriyim. 
Kendimi merhametli, cömert, 
fedakar, duygusal, lüksü seven, 
rahatına düşkün, aceleci ve 
net biri olarak ifade edebilirim.
İlk kez 5 yaşında mikrofon 
ile tanışmışım, fotoğraflar ve 
anlatılanlar inanılmaz. Çikolata 
istermişim şarkı söylemek için, 
müziğe aşkım ta o yıllardan 
başlar. İlk öğrenimimi Rize’de, 
orta öğrenimimi Kütahya’ 
da tamamlayıp üniversite 
için Ankara’da bulundum. 
Ankara’da da ilk müzik 
grubumu kurarak profesyonel 
olarak sahneye başladım 
nihayet. Okulun koroları ile de 
devam etti bu serüven. 

Profesyonel müzik hayatınızın 
başlangıcı nasıl oldu? Albüm 
yapma fikri ne zaman çıktı? 
Üniversitenin ilk yılında 
tanıştığım birkaç arkadaşımla 
bir grup kurup, haftada 4 gün 
çalışmaya başladık. Kışları 
okul ile birlikte zorlandığımı 
hatırlıyorum. Yaz aylarında ise 
gündüz tezgahtarlık, akşam 
sahne yapardım. Bu tempoda 
tam 4,5 yılım geçti. Ankara’da 

farklı tarzları da deneyip 
sahnemde yorumladım. 
Sahneye 5 yıl Ankara, 
7 yıl İzmir ve Bursa, 2 yıl da 
İstanbul’da devam ettim. 
Bu çalışmalar benim için 
mükemmel bir okul oldu 
aslında. Bursa’da olduğum 
dönemlerde emlakçılık 
da yaptım. Profesyonel 
sertifikalarım mevcut, hala 
devam ediyorum ikinci 
mesleğime de. Bu sayede 
albüm için de bir birikim 
yapabildim. Yine Bursa’da 
çalıştığım dönemde sevgili 
Emirkan ile tanıştım. Emirkan 
beni yüreklendirip “e hadi 
artık, zamanı geldi de geçiyor” 
dedi. Albüm yapma fikri böyle 
çıktı. Emirkan’dan aldığım 
şarkı biraz da bu işin miladı 
oldu, o mükemmel şarkıya 
çok da talip çıktı ama sesimin, 
bileğimin hakkı ile aldığım bir 
şarkı oldu. Emirkan’ı bir kez de 
buradan kutlamak istiyorum 
gerçekten çok karakterli bir 
insanmış, bana da gerçekten 
inanmış, beni yarı yolda 
bırakmadı. 

Albümünüz için Ayla Çelik, 
Ersay Üner, Gökhan Tepe 
ve Erhan Bayrak gibi son 
dönemin en popüler hit 
yaratıcıları bir araya gelmiş. 
İlk albümünüz olmasına 
rağmen bu isimleri nasıl ikna 
ettiniz? 
Eskimeyen 15 yıllık eski 
dostum Erol Hoş İstanbul’ 
da müzisyen camiasında 
çok çevresi olan biri idi. Beni 
Erhan Bayrak’la bir araya 

getiren ve işin startını veren 
kişidir. Erhan Bayrak bana ve 
yorumculuğuma çok inandı ve 
kendi projesi olarak sahiplenip, 
yol gösterdi. Sahnede 
sıklıkla şarkılarını söylediğim 
bestecilerden şarkılar aradık. 
Bu süreç 8-9 ay sürdü. 
Albümümdeki besteci ve söz 
yazarlarının hepsinin ayrı ayrı 
anıları var bende, onlarla bile 
paylaşmadım. Hemen hepsi 
sevgili Erhan Bayrak’ın da 
dostları zaten. Bir araya gelip 
dönem dönem şarkılar dinledik 
ve ortaya çıkan son tablo; 
“Helal Et” albümü. İşin özeti 
tanışmak yetmiyor, aracılardan 
sonra enerjilerimiz de tuttu ve 
şarkılarıma kavuştum.

Albümde bir diğer dikkat 
çeken husus da rahmetli 
Aysel Gürel’in sözlerine yer 
vermiş olmanız. Kendisi nasıl 
dahil oldu bu projeye? 
Sevgili Ayla Çelik’in dinlettiği 
şarkılar içinden sözleri ile 
dikkatimi cezbeden şarkılardan 
biri de rahmetli Aysel Gürel’inki 
oldu. Ayla Çelik sevgili Mehtap 
Ar ile iletişime geçti ve şarkıya 
talip olduk, bestesi sevgili 
Ayla’ya aitti zaten. Benim için 
Aysel Gürel’in sözlerini yazdığı 
bir şarkıyı yorumlamak ayrı 
bir heyecan ayrı bir gurur. 
Çok mutluyum albümümde ki 
isimlerden dolayı. Bu albümün 
yapım aşamasında tam bir aile 
diyebileceğim bir oluşumun 
içinde buldum kendimi. 
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             Benim için Aysel Gürel’in 
sözlerini yazdığı bir şarkıyı yorumlamak 
ayrı bir heyecan ayrı bir gurur!
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Kimleri dinlemeyi 
seviyorsunuz? 
Dinlediklerinizden sizi en çok 
etkileyenler isimler kimler oldu 
bugüne kadar? 
Çok değişik tarzlarda ve 
dillerde şarkılar dinlemeyi 
severim. Öyle özel isimler 
dersen çooook var. Mesela Zaz 
,Buika ,Andrea Bocelli,Tarkan, 

İbrahim Tatlıses, Amy 
Winehouse aklıma gelen, 
dinlemeyi sevdiğim ilk isimler. 
Beni etkileyen çok şarkı, çok 
şarkıcı vardır.

Hem Ebru Gündeş’e hem 
de Sibel Can’a benzetildi 
şarkıcılığınız. Siz bu konuda 
ne düşünüyorsunuz?

Hemen hemen herkesten 
aldığım bir yorum bu ve 
yıllarca aynı şeyleri duydum 
dinleyicilerimden. Türkiye’nin 
en güçlü seslerine sahip iki 
assolistine birden benzetilmek 
benim için ancak gurur 
verici olur. Bizim insanımız 
sevdiği şeyleri ifade ederken 
benzetmeyi sever. Demek 

             Benim için önemli olan 
“insanlık” kriterleridir; kimsenin dili, 
dini, cinsel yönelimi ile ilgilenmiyorum.
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istediklerini sanırım böyle daha 
rahat anlatıyorlar.   

Albümün çıkış şarkısı “Seni 
Severdim”in enteresan bir 
videosu var. Videonun fikri 
nasıl ortaya çıktı? Çekim 
hikayesini bize anlatır mısınız 
biraz? 
Albümün müzikal kısmında 
olduğu gibi görsellerimizin de 
alanının en başarılı isimleriyle 
olmasını istedik. Mükemmel 
donanıma ve yeteneğe sahip 
ve benim albümüme farklı bir 
dokunuşu olacağına inandığım 
bir yönetmenle çalıştık; Nadir 
Bekar. Nadir şarkıya çok 
inandı.İlk görüşmemizden bir 
müddet sonra mükemmel 
ve dahice bir senaryo ile 
dönüş yaptı. Çok heyecanlı 
ve zorlu bir dönem geçirdik, 
ön hazırlık aşaması 2 ay 
sürdü. Oyunculuk teknikleri 
çalıştırıldım, geceleri Nişantaşı 
ve Harbiye sokaklarında 
geri geri yürüme ve senaryo 
çalışırken,yapım ekibi de 
gündüzleri mekan ve cast 
çalışmaları yaptı. Nadir Bekar 
kostümden makyaja kadar 
her şeyin provasını defalarca 
titizlikle bizzat yaptırdı, tekniği 
çözdüğüme inandığında çekim 
tarihini belirledik. Aralıksız 
olaydan olaya sürüklendiğim 
ve bu sırada sürekli geri doğru 
yürüyüp her şeyi tersten 
yaptığım çekimimiz 16 saat 
sürdü. Böyle bir klip için 
mucize bir süre bu. Yaklaşık 
100’e yakın cast ve 30 kişilik 
çekim ekibi ile tüm hikayeyi 
gerçek zamanlı çektik. Nadir 
Bekar’ın ekibi ve Spark Film’in 
tüm yapımcıları bizzat orada 
bulundular. Çok profesyonel ve 

hiç aksaklık yaşamadığımız bir 
çekim oldu. “Seni Severdim”i 
izleyenler kurgusu ve tekniği 
sayesinde aslında iki versiyon 
birden izliyorlar. Türkiye 
de daha önce yapılmamış 
bir iş çıktı ortaya. Bizi çok 
heyecanlandıran bir iş oldu.  

Bundan sonraki planlarınız 
neler? Yeni videolar ve 
konserler olacak mı? 
Sıradan işler yapmayacağım 
kesin. Benim tarzımda müzik 
yapan birinin zorlamadığı 
sınırları zorladım ilk işimde, 
devamı da gelecek. Yakında 
ikinci video klibimizi çekeceğiz, 
şarkı seçimini yapıyoruz. 
Konserler var, en yakın 
Mart ayında kesinleşmiş 2 
konserimiz var. Detayaları 
sosyal medya hesaplarımdan 
paylaşıyor olacağım. Bu işte 
devamlılığın esas olduğunun 
çok farkındayım. Çok çalışıp, 
çok üreteceğiz ekibimle. 

Türkiye’de LGBT bireylerin 
hak ve özgürlükleri ile ilgili 
neler düşünüyorsunuz? 
Aslında birkaç istisna ülke 
dışında hemen hemen 
Dünya’nın hiçbir yerinde rahat 
yaşayamamakla beraber 
ülkemizde de zor şartları 
olduğunu biliyorum. Bir 
yandan da bazı ülkelere göre 
aslında özgürlükleri de var 
burada. Ameliyat olabiliyorlar, 
resmi bir takım hakları da 
var ama gel gör ki sokakta 
ve reel yaşamda bunlar 
anlamsızlaşıyor. Bizdeki sorun 
mahalle baskısı ve magandalar 
bence, bir kadın bile bu ülkede 
yaşamaktan zorlanırken LGBT 
bireyleri için daha zor şartlar. 

Cinselliğin tabu olduğu ve 
kişilikten, karakterlerden önde 
geldiği kapalı toplumlarda 
yaşamak daha da zor oluyor.  
İnsana saygı, özel hayata 
saygı ülkemizde içler acısı 
bir halde iken cinsel tercihleri 
yüzünden özgür değiller 
bence. Ben toplum olarak 
hep birlikteyiz hayatın içinde 
diyorum ve bu yüzden video 
klibimde de LGBT bireylerden 
oyuncu arkadaşlara yer 
verdim. Benim için önemli olan 
“insanlık” kriterleridir; kimsenin 
dili, dini, cinsel yönelimi 
ile ilgilenmiyorum. İnsan 
olmanın bunu gerektirdiğini 
kavradığımız anda herkes 
huzurla bir hayata kavuşacak.

Eşcinsel bir çocuğun annesi 
olma durumuna nasıl 
bakıyorsunuz? 
Anne olmak başlı başına çok 
başka bir şey. Henüz anne 
değilim ama annemden, 
annelerden aldığım duygu 
bu. Böyle bir durumda anne 
olmak, bu dünyada daha da 
cesur olmayı gerektiriyor. 
Anne olmak her şartta ve 
durumda çocuğunu en iyi bir 
biçimde yetiştirmek demek, 
bence en önemli kriter bu. 
İleride toplumsal olarak 
zor bir hayatı olacağına 
inandığım çocuğuma iyi bir 
eğitim sağlar, onu iyice çözüp, 
analiz edip, ilgi alanına göre 
eğitim almasını sağlardım. 
Yani benim için ha eşcinsel 
ha değil, o benim çocuğum, 
en kıymetli varlığım diye 
düşünürüm, hissederim. Bir 
anne için zaten bir farkı yoktur. 
Benim için de olmazdı.

             Benim için önemli olan 
“insanlık” kriterleridir; kimsenin dili, 
dini, cinsel yönelimi ile ilgilenmiyorum.
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HAZIRLAYAN: ZİAN ZİANGİL
zian.ziangil@gzone.com.tr 
twitter.com/ziangil 
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AYI NEDİR?
Ayı kelimesi öncelikle fiziksel bir tipin tanımını yapmak için kullanılabilir. Medyanın direttiği 
erkek güzellik anlayışının aksine, kendi doğal erkeksiliği içinde kendisi ile rahat olan 
erkek eşcinsel veya biseksüellere ayı denilebilir. Ayılar genellikle yüzünde ve vücudunda 
kıl, sakal-bıyık olan, çoğunlukla iri yapılı ya da kilolu tiplerdir. Bu özellikler “ayı” güzellik 
anlayışının temelini oluşturur. Zaman içinde farklı fiziksel özelliklerdeki kişilerin de hareket 
içine katılması ile “ayılık” bir fiziksel özellik olmanın yanı sıra bir hayat anlayışı haline 
dönüşmüştür.

Bu anlamda bir hareket olarak ayı kültürünü şöyle açıklıyor İstanbul Ayıları: “homo-maskülen 
kültürün erkek eşcinselliği ile ilgili olan kısmı diyebiliriz. Biraz daha açarsak “maskülen 
erkek” eşcinsellerin sosyalleşme biçimi, ilişki kurma şekli, kendini yaşayış ve ifade ediş 
biçimi ile oluşturduğu kültür olarak tanımlayabiliriz. Tek tip ayı varoluş şekli ya da fiziksel, 
davranışsal, sosyal özellikleri standardize edilmiş bir “ayı varoluş şekli” yok elbette. Ayı 
hareketini oluşturan ayılar ile ayıseverlerin sayısı kadar “benim ayım şudur” şeklinde tarif 
ve tanım yapılabilir.”

Buradan, ayı denilince beynimizde bir imge olarak canlanan algının da zaman içinde oldukça 
değiştiğini çıkarabiliriz. Örneğin bir ayının son derece maskülen hatta maço olması gerektiği 
ya da sadece aktif olarak kabul edilmesi gibi tektipleştirmeler artık tamamen sona erdi. Tüm 
dünyada hem feminen ayıların hem de pasif ayıların kendilerine bu kültürde yer bulduklarını 
ve kabul gördüklerini artık çok iyi biliyoruz.
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AYI HAREKETİNİN GELİŞİMİ
Ayı Hareketi, yaklaşık 35 yıl önce ayıların sosyalleşmek, birbirlerine ulaşabilmek, iletişimi 
sağlamak amacı ile bir araya gelmeleri, kulüpler oluşturmaları, etkinlikler ve eğlenceler 
düzenlemeleri, eşcinsel kültür içinde kendilerine bir yer edinme çabaları ile Amerika’da 
başlamış. 

Farklı şehirlerde, farklı kişiler BBS (Bulletin Board Systems) kurarak, ilk ayılara hizmet 
vermeye başlamışlar. Organize olurken birbirlerine sağlam destek vermeleri ve iletişim 
ağını düzenli bir biçimde kurabilmeleri sayesinde, başta İngilizce konuşan ülkeler olmak 
üzere, tüm dünyadan taraftar ve takipçi bulmuş, gruplar oluşturulmuş, kulüpler açılmış, bu 
kulüplerin düzenlediği kulüpler arası büyük toplantılar yapmışlar. Bu kadarla da kalmamış, 
bu toplantıları uluslararası bir boyuta taşımışlar.

“Ayılık” kavramının belgelendiği ilk makale, 1990’da Seattle Gay News adlı gazetede; 
düzeltilmiş kopyası da hemen ardından Drummer dergisinde yayımlanmış. 1992’de ilk 
uluslararası Bear Expo düzenlenmiş. Bu organizasyon dahilindeki Ayı Güzellik Yarışması 
(Mr. Bear) ise fuarın önüne geçmiş. Tüm bunları, Denver’daki Octoberfest, Chicago Bear 
gurur yürüyüşü, New Orleans’taki Southern Decadence gibi bölgesel etkinlikler izlemiş.

Ülkemizdeki ayı hareketinin başlangıcı ise biraz daha yakın tarihe ait. Türkiye’deki  ayı hareketi 
yaklaşık 1997-1998 yılında “Türkiye Ayıları” grubunun ortaya çıkması ile hem eşcinsel 
hareket içinde, hem Türkiye kamuoyunda bilinmeye ve görünür olmaya başlamış. 2000 yılı 
başlarında Türkiye Ayıları Grubunun ayrışması ile “Anadolu Ayıları Grubu” ve “Türkiye Ayıları 
Grubu” isminde iki grup olarak varlıklarına devam etmişler. İlk basılı ayı dergisi “Pençe”yi  
7 sayı çıkaran Anadolu Ayıları 2006’dan 2007’ye kadar bir yıllık sessizlikten sonra yeniden 
yapılanarak 2007 yılı başlarında “İstanbul Ayıları” ismini almış.

Günümüzde her yıl düzenlenen İstanbear Internatioal Bear Festival gibi etkinlikler ile 
interaktif LGBTİ sözlüğü “Ayı Sözlük” ve aylık e-dergi “Homojen”i ayı hareketinin çalışmaları 
arasında gösterebiliriz.



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam
 ve kültür dergisi | Ocak 2017 |  S105



 T
ür

ki
ye

’n
in

 e
şc

in
se

l y
aş

am
 ve

 k
ül

tü
r d

er
gi

si
 | O

ca
k 

20
17

 |  
S1

06

BİR AYIYI NEDEN SEVMELİYİZ?
Çünkü iki ayı bir araya geldiğinde sert ilişkiler yaşanır sanılsa da ayı çiftler arasında asla şiddet yoktur.
Çünkü ayılar iç dünyalarında düşünceli, hassas ve sanata yatkın kişilerdir.
Çünkü bir ayı için doğallık her zaman ön plandadır.
Çünkü ayılar korumacı tavırları ile son derece güvenilirdirler.
Çünkü ayı hareketi LGBTİ dünyasının en duyarlı hareketlerinden biridir.
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AYI TANIMINA UYGUN ÜNLÜLER*
Scott Caan, Jack Black, John Goodman, Kevin James, Russell Crowe, Halil Ergün, Uğur Yücel, Ata Demirer, 
Ahmet Mümtaz Taylan, Deniz Hamzaoğlu

*Bahsi geçen ünlülerin cinsel yönelimi hakkında bir tespit veya ima yapılmamıştır. Fiziksel olarak “ayı “tanımına 
uygun ünlüler örnek olarak yazılmıştır.

AYI TERMİNOLOJİSİ
Woof*: Tüm dünyadaki ayılar arasında bir selamlaşma çeşidi
Grizzly: Boz ayı. Kocaman olan ayılar için kullanılıyor
Otter: Zayıfça olan ayı
Cub Bear: Ayının genç hali ya da ayı çiftten genç olanı
Daddy: Orta yaşı biraz geçkin ayı 
Chub Bear: Kilolu ayı
Polar Bear: Kılları ağarmaya başlamış ayı
Muscle Bear: Kaslı ayı 
Behr: Sakalsız fakat bıyıklı ayı
Panda: Sakalsız Asyalı ayı
Ursula: Lezbiyen ayı
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İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü’nden onur derecesiyle mezun olan Can Güngör, 
Teoman, Göksel, Mabel Matiz, Yasemin Mori, Pinhani vb. sayısız grup ve müzisyene 
davuluyla eşlik etti. Mabel Matiz’in ‘Yaşım Çocuk’ ve ‘Gök Nerede’; Ceylan Ertem’in 
‘Amansız Gücenik’ albümlerinin aranjör ve prodüktörlüğünü üstlendi. 
İlk albümü “Silik Düşler” sonrasında yeni çıkardığı şarkısında “Yalnız Ölmiycem Di Mi?” diye 
soran müzisyen Can Güngör’ü daha yakından tanımak istedik.

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

CAN
GÜNGÖR
RÖPORTAJ: YAĞIZCAN AKBULUT
yagizcan.akbulut@gzone.com.tr 
twitter.com/yagizcankabulut | instagram.com/yagizcanakbulut
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Bize biraz kendinden 
bahseder misin? Can kimdir?
Kendine ve varlığına müzikle 
anlam bulmuş biridir Can. 
Meraklıdır, tutkuludur. Çok 
unutkandır. Bu yüzden aynı 
yolları bazen tekrar tekrar 
yürümek zorunda kalır 
ama yorulmaz. Savaşçıdır. 
Çalışkandır. Detaycıdır, 
titizdir. Yabanidir, çekingendir. 
Vefalıdır. Yalnızlığına ve 
kişisel alanlarına düşkündür. 
Kendini, dünyayı ve müzik 
isimli fenomeni anlama çabası 
içinde yaşayıp gitmektedir.

Birçok başarılı müzisyenle 
çalıştığını biliyoruz. Bize 
biraz kariyer geçmişinden 
bahsedebilir misin?
Lise yıllarında müziğin 
artık ayrılmaz bir parçam 
olduğunu net bir şekilde 
farkettim ve müzik okumaya 
karar verdim. Başta ailemi 
ikna edemediğim ve de 
yeterince hazır olmadığım 
için Bilgi Üniversitesi’nden 
tam burs alana kadar 
1-2 yıl boyunca kendimi 
olabildiğince geliştirmeye 
ve bolca müzik yapmaya 
baktım. Bir sürü grupla çaldım, 
kendi kompozisyonlarımı 
yapmaya başladım, özel 
dersler aldım. Müzik bölümüne 
girmem benim için çok 
büyük bir dönüm noktası 
olmuştur. Çaldığım birçok 
gruptan ayrıldım ve sadece 
kendimi geliştirebileceğim 

             İnsanın kendini 
gerçekleştirebilmesini yegane 
kurtuluşumuz olarak görüyorum...
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müziklere yöneldim. Ben 
kendimi kaptırmış harıl 
harıl müzikle ilgili bir sürü 
şeyle uğraşırken etrafımda 
iyi şeyler olmaya başladı. 
Korhan Futacı’yla henüz 
Kara Orkestra adı altında 
albümleri yokken çalışmaya 
başladım, sonra Yasemin 
Mori’nin ilk zamanlarında 
yaklaşık 2 sene turnelere gittik 
geldik. Okulda hocam olan 
Hakan Kurşun beni Teoman’a 
önerdi ve hayatımın ilk ve tek 
davulcu seçmesine girdim. 
Sonrasında Teoman’la turneler 
ve konserler yaptım. Teoman 
müziğe ara verdikten sonra 
Göksel’in ekibine dahil oldum. 
Hepsi harika deneyimlerdi, çok 
öğreticiydi. Burada saymakla 
bitmeyecek bir ton daha isim 
vardır. Sonraları yavaş yavaş 
müzik prodüksiyon tarafına 
ağırlık vermeye başladım, daha 
öncesinde davul çaldığım 
müzisyen arkadaşlarım 
için düzenlemeler yapmaya 
başladım. Öztürk, Ceylan 
Ertem, daha onun Myspace 
zamanlarından yollarımız 
kesişen Mabel Matiz. Onunla 
iki albüm kaydettik ve bütün 
müzik macerasına tanıklık 
ettim. Ceylan’ın Amansız 
Gücenik albümünün 
prodüktörlüğünü üstlendim, şu 
sıralar çıkmak üzere olan yeni 
albümü üzerinde çalışıyoruz. 
En özgür ve yaratıcı 
olabildiğim müziklerden 
Ceylan’ın müziği. Zülfü 
Livaneli’nin 50. yıl albümünde 
Göksel için Karlı Kayın Ormanı 
düzenlemesini yaptım. O 
albümde yer alabildiğim için 
çok mutluyum. Geçen yıl 

itibariyle Moda Sahnesi’nde 
sahnelenen üç farklı oyunun 
orijinal müziklerini yaptım. Bu 
da benim için çok eğlenceli ve 
bambaşka bir deneyim oldu. 

Davulu çok seviyorsun ve 
bu konuda oldukça iyisin 
nereden geliyor bu merak?
Ortaokul yıllarında çok 
dinlediğim ve beni müziğe 
yaklaştıran rock/metal müzik 
sayesinde oldu sanırım her 
şey. Beyoğlu’nda Tünel’de ilk 
girdiğimiz prova stüdyosunun 
kokusu bile aklımda. Gerçek bir 
davulun başına oturduğumda 
aklım çıkmıştı. Hiçbir şey 
çalmayı bilmiyordum, evde 
yastıklara vurmaktan ibaretti 
davul benim için. Ama orada 
3-4 arkadaşımla yaşadığım 
şeyin tadı sanırım beni fena 
zehirledi. Elimdeki enstrüman, 
yanımdaki dostlarım değişiyor 
zamanla ama o safi his 
baki kalıyor. Davul benim 
ilk göz ağrım ve de evim 
gibi. Son zamanlarda biraz 
ihmal etmiştim ama stüdyo 
kurduktan sonra tekrardan 
çalışmaya başladım. En mutlu 
olduğum şeylerden birisi davul 
çalmak ve çalışmak olabilir.

Sevdiğin veya ilham aldığın 
isimler kimler? Senin üzerinde 
nasıl etkileri oldu?
Birçok farklı yönden birçok 
farklı insandan etkilendim. 
Davulcu kahramanlarım 
da var, şarkıcı-şarkı yazarı 
kahramanlarım da, cazcı 
kahramanlarım da. Bülent 
Ortaçgil hayatıma girdiğinde 
yepyeni bir sayfa açıldı bende. 
Resmen onun şarkıları eğitti 

beni. Kimi zaman sert kimi 
zaman tatlı öğütlerle bana yol 
gösterdi. Onun yeri hep ayrı 
olacaktır. Miles Davis bana 
müziğin sadece müzikten 
ibaret olmadığını gösterdi. 
O kadar sınırsız, o kadar 
yenilikçi ve güçlü bi varoluş. 
Chet Baker’ın sesi, lirik ifadesi; 
Orhan Veli’deki yalınlık, 
samimiyet ve dolaysızlık. 
Favori davulcularımdan Bill 
Stewart. Sonsuz bir ifade gücü 
ve cümle kabiliyeti. Çalışı beni 
çok heyecanlandırıyor.

21. yy’ın en büyük 
sorunlarından birisi yalnızlık 
olarak tanımlanıyor. Ve senin 
son çalışman “Yalnız Ölmek” 
tam olarak buraya değiniyor. 
Bize biraz şarkının çıkış 
hikayesinden bahsedebilir 
misin?
Gerçekten yalnız hissettiğim 
ve kimseyle gönül bağı 
kuramadığım bir dönemdi. 
Dostlarım da vardı kadınlar da 
vardı etrafımda ama hayatını 
paylaştığını hissettiğin bir 
kadının sevgisi ve teslimiyet 
duygusu bambaşka bir şey. 
Eve doğru yürürken şarkının 
giriş sözünü mırıldandım. 
Eve geldim ve kaydedip o 
gece Soundcloud üzerinden 
paylaştım. 
 
Gerçekten yalnız öleceğini 
düşünüyor musun?
Düşünmüyorum. Ama zaman 
zaman korkuyorum. Bazen 
geçimsiz ve zor biri olduğumu 
hissediyorum. İnsanların beni 
sevmemelerinden ve yanımda 
olmak istemeyeceklerinden 
endişe ediyorum. Bazen 
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fazla bencil ve yalnızlığıma 
düşkün oluyorum. Hepsini 
ben yaratıyorum aslında. En 
nihayetinde her şeyi belirleyen 
benim meseleleri nasıl 
algıladığım ve yorumladığım 
oluyor.

Yazdığınız şarkı sözlerini 
kendi hayat hikayenizden mi 
üretiyorsunuz?
Büyük çoğunlukla öyle. 
Şarkılar günlükler gibi benim 
için. Şimdiki ben, dünkü ben 
gibi. Hayal ettiklerim, geçmişe 
tutulduğum zamanlar. İçimi 
şarkılara döküyorum.

Peki Can özel hayatında nasıl 
birisi?
Can çağırıldığı 10 yerin 1’ine 
ancak gidebilen; sürekli ya 
bitirmek üzere olduğu ya da 
başlayacak işleri olan birisi. 
Sosyal olarak çok başarılı 
bulmam kendimi. Sıkılgan ve 
içe dönüğüm. Kalabalıklardan 
korkarım. Parti insanı hiç 
değilim. Birebir muhabbetleri 
çok severim. En güzel 
vakitleri evimin salonunda 
dostlarımla geçiririm. Rastgele 
buluşmaları çok severim. 
Tek başına tatillere bayılırım. 
Sevgilimle -genelde daha çok 
onun planladığı- bir yerlere 
gitmeyi, gezmeyi, yemek 
yemeyi, fırsat buldukça 
İstanbul’dan kaçmayı severim. 
Vesair, vesair.
 
Müzik konusunda hedefin 
nedir?
Müziği ve diğer sanatsal 
uğraşları algıların karşılaşması 
(encounter daha doğru bir 
terim olurdu aslında) olarak 

görüyorum. ‘Bak ben böyle 
duydum, böyle hissettim’ 
dersin ve karşıdaki de 
onu aklında gönlünde bir 
yerlere koyar ya da koymaz. 
Benim gördüğüm büyük 
yönetmenler, müzisyenler bu 
uğraşta ustalaşmış insanlar. 
Bu insanların yarattıkları 
dünyalara karşı konulması 
zordur. İçine çekilirsiniz 
istemsizce. İyi bir oyuncunun 
ağladığı bir sahnede sizin 
de gözlerinizin dolması gibi. 
Bütün hedefim müzikle ve 
dolayısıyla insanlarla olan 
iletişimimi iyileştirmek. 
Derdimi iyi anlatmak ve 
dinleyenlere başka bir müzikal 
dünya sunmak. Başka bir 
amacım yok.

Türkiye’de LGBT bireylerin 
hak ve özgürlükleri ile ilgili 
düşüncelerin neler?
Türkiye ikiyüzlülüklerin 
olağanlaştığı ve sorunların 
hasır altı edildiği bir ülkeye 
dönüştü. Hangi dönem iyiydi 
derseniz, onun da içinden 
rahat çıkamayız gerçi ya. 
Eşcinsellerle dalga geçmekte 
beis görmezken, transseksüel 
bireylerle cinsel ihtiyaçlarını 
karşılayıp, canlarını hiçe sayan; 
çocuk istismarını görmezden 
gelen bir anlayış söz 
konusu maalesef. Kimsenin 
farklılıklara tahammülü yok. 
Sevgisizce zombiler gibi 
sürükleniyor insanlar. Son 
on küsur yılda siyasetin 
aktörleri televizyonlardan 
halka tahammülsüzlük ve 
nefret yayını yapıyor. Tek tipçi 
anlayışın güvenli meşruiyeti 
insanlara cazip geliyor. 

Onur yürüyüşlerine, muhalif 
eylemlere, sergilere baskınlar 
yapma cesaretini gösteriyorlar. 
Böylesi bir ortamda LGBT 
bireylerin mücadelesini çok 
saygıdeğer buluyorum. Onur 
Yürüyüşünün ‘Onur’ kısmını 
iyi anladığımı düşünüyorum. 
Bu bir varolma savaşı ve bunu 
sürdürmek mecburiyettir. 
Kendi davasında direnen 
hepimiz yol arkadaşıyız 
aslında.

Rock müziğin homofobik 
olduğunu düşünüyor musun?
Bu soruyu komik buldum. 
Hiç böyle düşünmemiştim. 
Olabilir. Aşırı faşist ve maço 
müzik grupları geldi aklıma. 
Bir yandan da bir metal 
grubunun solistinin uzun 
kıvırcık saçlarına ayda bilmem 
kaç bin dolar harcadığı haberi. 
Maskülen tavır, müziğin 
sertliğinden kelli yan yana 
durmuş olabilir dönem dönem 
ama genellemek doğru olmaz.
 
Gelecekte eşcinsel veya trans 
bir çocuğun olursa bu durumu 
nasıl karşılarsın?
İnsanın kendini 
gerçekleştirebilmesini 
yegane kurtuluşumuz olarak 
görüyorum. Sevmek, sevilmek 
gibi temel duygular çocuk 
yaştan insan kişiliğinin yapı 
taşlarını oluşturur. Buralardaki 
eksikliklerin telafisi sonradan 
pek mümkün değildir. 
Çocuğum kendini ne şekilde 
tamamlanmış hissedecekse, 
sevgisini nereye yöneltecekse 
o şekilde var olacaktır. Ben de 
ebeveyni olarak onun yanında 
olurum.
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SARP 
YAMAN

Bilen bilir Instagram’da oldukça 
aktifimdir. Hem oradan az çok 
dünyayı takip etmeyi hem de sık 
sık kendim paylaşımlar yapmayı 
çok severim. Selfie’lerim boldur, 
arada birkaç mücevher fotosu 

atarım, pek çok şarkıya playback yaptığım 
videolar paylaşırım, seyahatlerde tam insta 
manyağı olurum, zaman zaman insta-nazara 
karşı nazar boncuğu yapıştırırım sayfama...

Sosyal medya benim için hem bir nevi deşarj 
olduğum hem de uzaktan yakından pek çok 
insanla ‘bağlantı’ kurduğum bir alan. Fakat bu 
sanal dünya her zaman toz pembe değil tabii ki. 
O kadar çok kişi sadece başkalarına saldırmak 
için onları takip ediyor ki, bu durumu aklım 
almıyor.

sarp.yaman@gzone.com.tr 
twitter.com/sarpyaman | instagram.com/sarpyaman
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Dikkat ediyorum da sanki 
anlaşmış gibi neredeyse grup 
halinde hakaretler yağıyor 
bazı fotoların altına. Çok şükür 
artık Instagram’da yorumları 
kapatma opsiyonu var da bu 
psikopatların öfkeleri içlerinde 
patlıyor. 

Psikopat biraz ağır mı oldu? 
Hayır bence olmadı. Çünkü 
araştırmalara göre “
internet zorbalarının’ en 
ortak özelliği empati kurma 
yeteneklerinin yok denecek 
kadar az olması... Tıpkı 
psikopatlar gibi... Bana gelen 
mesajlar vız gelip tırıs geçiyor 
ama bir başkası bunlardan 
etkilenip kolayca bunalıma 
girebilir.

PEKİ NEDEN İNSANLAR BU 
ŞEKİLDE DAVRANIYOR? 

Çünkü kendi hayatlarında 
sahip olamadıkları gücü ve 
ilgiyi başkalarının kalbini ve 
ruhunu kırmaya çalışarak 
kazanmak için uğraşıyorlar. 
Bu durumda yapılacak en 
iyi şey onlara cevap bile 
vermeyip kendi pislikleri içinde 
boğulmaya bırakmak.

‘Hayat sana güzel’ deyip 
öfkelerini kusanlar da çok. 
Sosyal medyada güzel anları 
değil de neyi paylaşacaktım? 
Ayrıca o hayat için, 
milletinkiyle ilgilenmek yerine 
deli gibi çalışıyorum. Burada 
öfken bana mı yoksa kendi 
çaresizliğine mi?

En çok güldüğüm de cinsel 
kimliklerle dalga geçenler... 
Yahu bari insanlara 
bilmedikleri bir şey söyleyin. 
O resmi koyan t*p olduğunu 
zaten biliyor, peki sen ne 
olduğunu biliyor musun? Biraz 
yaratıcı ol sevgili zorba!

Kendi hayatlarındaki 
sevgisizliği, ilgisizliği, eksikliği 
başkalarına saldırarak 
düzeltmeyi uman bu tipler 
çok çabuk tedavi görmeliler.  
Ay galiba azıcık ciddi bir yazı 
oldu bu sefer, ama ne yapayım 
içimi dökmek istedim... Söz 
veriyorum bir dahaki sefere 
daha eğlenceli şeylerden 
bahsedeceğim... Ne de olsa 
“hayat bana güzel”...
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Bu ay dergimizde  konumuz moda, dersimiz ise vintage! Sözlük 
anlamına bakacak olursak ‘’vintage’’ kavramı  1930-1990 arasındaki 
dönemlerden kalan, naftalin kokan, o dönemin ruhunu taşıyan oldukça 
hassas dokulara sahip kıyafetler ve nesneler olarak adlandırılabilir. 
Hal böyle olunca, bir de günümüz moda dünyasında sevdiğimiz 
Hollywood yıldızlarından tutun, ünlü bloggerların, şarkıcıların ve 
modellerin gardrop savaşlarında Vintage parçaların birinci sıralarda yer 
almasını da göz önüne alırsak, bu moda akımı tekrar gün yüzüne çıktı 
ve iyice cezbedici bir hale dönüşmeye başladı. 

Vintage parçaların farklılık yaratan görünümünün dışında tercih 
edilmesinin bir diğer nedeni, aslında parçaların özel ve her yerde kolay 
kolay görülmeyen parçalardan oluşması.

Peki, bu kadar sevilen bir moda akımının parçalarına nasıl sahip 
olabiliriz, nerelere güvenebiliriz, nasıl alışveriş yapabiliriz diye 
düşünüyorsanız eğer, eskici geldi ayağınıza geldi! 

Klasik sıralamamamıza geçmeden önce sizlere ufak bir tüyo; bu tür 
mağazaların da ayda bir veya iki defa mutlaka ciddi indirim günleri veya 
çekiliş kampanyaları oluyor. Bu yüzden eğer bir Vintage tutkunuysanız 
fırsatlardan  haberdar olmak için, sosyal medya hesaplarını takibe 
almak sizin için faydalı olacaktır. 
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İSTANBUL’UN EN İYİ

VINTAGE

MAĞAZALARI

HAZIRLAYAN: BEDİRHAN TAŞÇI
bedirhan.tasci@gzone.com.tr 
twitter.com/bedirhantasci |  instagram.com/bedirhantasci
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MARE VINTAGE

2013 yılından bugüne kadar aktif bir şekilde 

hizmet veren Mare Vintage bu alanda en 

çok tercih edilen mağazalardan biri. Uygun 

fiyatları, geniş ürün yelpazesi dışında 

sevilme nedenlerinden biri de günümüzde 

ne yazık ki görmeye alışık olmadığımız 

müşteri memnuniyeti önceliği. Alışverişinizi 

ister internet üzerinden ister mağazadan 

gerçekleştirin, Mare Vintage çalışanları her 

zaman sizlere ürünlerle ilgili merak ettiğiniz 

her şeyi tek tek cevaplıyor. Kaçırmamanız 

gereken tek detay ise mağazanın 12.00-

20.00 arası hizmet veriyor olması. Ayrıca, 

internet üzerinden alışveriş yaptığınızda 

kargolarınıza sizi şımartacak hediyeler 

koymayı ihmal etmiyorlar. :)

GRANDMA 

VINTAGE
İstanbul’da nostalji özlemimizi 

gidermek için hepimizin belli 

başlı gittiği yerler vardır. 

Beyoğlu-Tünel’de belki de 

bunlardan akla ilk geleni.. 

Tüm bu naftalin kokularının 

ortasında bulunmasının büyük 

avantajını yaşayan Grandma 

Vintage da bu konuya ilginiz 

varsa bakmadan geçmemeniz 

gereken bir mağaza kesinlikle. 

SENTETİK SEZAR
Başarısını iki ayrı yerde 

mağaza açarak kanıtlamış bir 

isim olan Sentetik Sezar’ın 

sadece Instagram hesabı 

bile sizi alışveriş yapmaya 

teşvik ediyor. Farklı, cool 

ve çok sayıda Vintage ürün 

imkanı ile özellikle bu soğuk 

kış günlerinde dolabınıza 

ekleyeceğiniz birden fazla 

ürünler bulabileceğinize 

eminim. Sentetik Sezar’ın tek 

sıkıntısı kredi kartı ve online 

satış imkanınızın olmaması. 
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MOD VINTAGE
Vintage dendiğinde akla ilk gelen yerin 

konumu ve atmosferi nedeniyle Cihangir 

olması artık tartışmaya kapalı bir gerçek. 

Mod Vintage ise bu akımın günümüzde 

neredeyse ev sahibi sayılabilecek semti 

olan Cihangir’de Sıraselviler’in arka 

sokağında hizmet veriyor. Özellikle bu 

akıma uygun baskılı kot ceketleri ve 

postalları, gördüğünüzde sizde bulunmasını 

isteyeceğiniz parçalardan sadece birer 

örnek. Mod Vintage Cihangir, yukarıda da 

belirttiğimiz gibi sık sık indirim ve kampanya 

fırsatı sağlayan mağazalardan biri. 

BÜYÜKAENNEMİN 

SANDIĞI
Özellikle ismine bayıldığımız Büyükannemin 

Sandığı, konu vintage giyim olduğunda oldukça 

popüler bir isim. 1960-1990 arası ürünleri rahatlıkla 

bulabileceğiniz bu mağazanın dikkat çeken özelliği 

ise müşterileri ile arasındaki bağ diyebilirim. Satın 

aldığınız ürünleri sosyal medyanıza yüklediğinizde 

kendi sayfalarında da teşekkür amaçlı bir paylaşım 

görebilmeniz mümkün. Büyükannemin Sandığı, bu 

sayede ürün memnuniyetinizi de ölçme şansı buluyor 

aslında.

OLDIES 
BUT 

GOLDIES
Instagram’ın sevilen ve stil 

sahibi isimlerinden biri olan 

Barış Aktürk’ün işlettiği ve 

yine güzel bir isim seçimi 

ile hizmet veren Oldies But 

Goldies, içinde birbirinden 

cool ve kaliteli binbir parça 

Vintage ürün barındırıyor. 
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BASTON 

VINTAGE
Kombinlerin önemli 

tamamlayıcıları havalı 

güneş gözlükleri üzerinde 

yoğunlaşan Baston Vintage, 

gözlük konusunda geniş 

bir yelpazeye sahip. Bunun 

dışında kot ceketler, kovboy 

çizmeler, kabanlar konusunda 

da zevk sahibi kesime hitap 

ediyor. 

ÇAPUT
VINTAGE
Önermemdeki en büyük etkenin 

ürünlerin kalitesinin resimlere 

bakarak bile anlayabileceğiniz kadar 

güzel olması. Bir de ürün bilgisi 

konusunda sizi doyurabilecek bir 

internet sitesi olduğunu gördüğümde 

içim daha bir rahatladı. Ürünleri ise 

renk ve desen bakımından değişik 

ve göze hitap ediyor. Meraklısına 

duyurulur! İnternet Sitesi: 

www.caputvintage.com

BRUTUS 

KOALA
Ürünlerini çok renkli ve farklı 

bulduğumuz bir diğer butik ise 

Brutus Koala. Özellikle Vintage 

kazaklardan hoşlanıyorsanız 

mutlaka göz atmalısınız.
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@GZONEMAG
TWITTER’DA TAKİP ET
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ÇİKOLATALI 
PRATİK 
TARİFLER 
Soğuk havanın başlaması ile beraber, yürüyüş yapmak, otobüsten 
birkaç durak erken inip yürümek hepimize zor geliyor. Eve girince de 
uyuyana kadar sürekli ne yesek diye düşünüyoruz. Evde geçirilen 
zaman uzayıp, güneşi daha az görünce kendimizi daha mutsuz, yorgun, 
depresif hissedebiliyoruz ve iştahımız da yine bu durumlara paralel artış 
gösterebiliyor. Tabii bu artış, seker ve karbonhidrat ürünlerine zaafı 
tetikliyor.  Soğuk  günlerde canınızın çikolatalı bir tatlı istemesi şaşırtıcı 
değil çünkü daha fazla ısınmak için daha fazla enerji ihtiyacımız var 
gibi gelir.  Beyin bir şeyler yiyince vücut ısısının yükseleceğini bildigi 
için yemek yemeniz için size sinyaller yollar. Siz de “neli pizza sipariş 
etsem?”, “hangi çikolatayı yesem?” diye düşünürsünüz.  Bu sinyallere 
direnemeyip, kalorisi yüksek ama bir o kadar lezzetli atıştırmalıklar ile 
cevap vermek isteyenler için çikolatalı pratik tatlı önerilerimiz var.

HAZIRLAYAN: EZGİ SAYAN
ezgi.sayan@gzone.com.tr 
twitter.com/ezgisyn | instagram.com/ezgisayan
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SICAK 
ÇİKOLATA
Bulabilirseniz marketlerde pasta reyonunda 
satılan Kuvertür çikolatalardan alin. Bulamazsanız 
bitter kare çikolata da isinizi görür.

Malzemeler:
1 lt süt
100 gr küçük küçük doğranmış bitter çikolata
5 çorba kaşığı toz şeker
1 çorba kaşığı nişasta 

Hazırlanışı:
Tencereye sütü, toz şekeri ve nişastayı koyalım 
ve orta ateşte sürekli karıştırarak kaynatalım. 
Kaynamaya başlayınca kısık ateşe alıp içine 
kırdığımız çikolatayı ilave edelim ve karıştırarak 
eritelim. Sonra ocaktan alalım ve fincanlara pay 
edip, sıcak sıcak servis yapalım.
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ÇİKOLATA
VOLKANI

Malzemeler:
2 yumurta

5 çorba kaşığı pudra şekeri
5 çorba kaşığı tereyağ 

1 su bardağı rendelenmiş bitter çikolata
1 çay bardağı krema

3 çorba kaşığı un

Hazırlanışı:
Yumurtaları ve pudra şekerini minimum 10 dakika 

çırpın.  Ayrı bir tencerede, tereyağı ve çikolatayı 
kısık ateşte karıştırarak eritin. Kremayı yumurta 

karışımına ekleyerek, 5 dakika daha çırpın. 
Erimiş çikolata ve unu yumurtalara ekleyerek 

karıştırın. Yağlanmış ve kakao serpilmiş kalıplara 
karışımı paylaştırın. 190 derecede ısıtılmış fırında 

sadece 15 dakika pişirip üzerine pudra şekeri 
serperek servis edin.
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Evde yapabileceğiniz en kolay ve sunum olarak 
çok şık bir tarif. 

Malzemeler:
Dilediğiniz miktarda rendelenmiş bitter çikolata.
Küp şeklinde doğranmış muz, çilek , armut, 
portakal gibi mevsim meyveleri
Çeşitli bisküvi ya da evdeki artık kek parçaları 

Hazırlanışı:
Çikolatayı bir kaba rendeleyin ( cam kase olması 
avantajdır, çabuk soğumaz ) kaynayan bir su dolu 
tencerenin üzerine oturtarak eritin.
Dilediğiniz malzemeleri eriniz çikolata ya batırarak 
afiyetle yiyin.

ÇİKOLATA
FONDÜ



 T
ür

ki
ye

’n
in

 e
şc

in
se

l y
aş

am
 ve

 k
ül

tü
r d

er
gi

si
 | O

ca
k 

20
17

 |  
S1

28

SA
ĞL

IK



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam
 ve kültür dergisi | Ocak 2017 |  S129

SPORCU DESTEK 
ÜRÜNLERİ 
HAKKINDAKİ 
GÜNCEL BİLGİLER

Son on yılı göz 
önüne alırsak, 
etrafımızdaki 
spor salonlarının 
sayısında hızla 
bir artış olduğu 

yadsınamaz bir gerçektir. Bu 
durumun oluşmasını sağlayan 
en büyük nedenler ise spor 
salonu içeren site tipi evlerin 
sayısında yaşanan hızlı artış 
ve her bütçeye hitap eden 
sahip spor salonu  zincirlerinin 
Türkiye’nin neredeyse bütün 
illerine yayılmış olmasıdır. 
Şu anda herhangi bir spor 
salonuna gittiğinizde orta yaşlı 
ev hanımlarından tutun da, 
vücut geliştirmek için gelmiş 

olan genç erkeklere kadar çok 
geniş bir yelpazedeki kitleyle 
karşılaşmanız olasıdır. Hemen 
hemen her spor salonunda 
spor yapan kişilere yol 
göstermek amacıyla çalışan 
spor hocaları(!) bulunmaktadır 
ve bu hocaların birçoğu 
egzersizlerin yapılmasına yol 
gösterici olduğu kadar aynı 
zamanda spor yapan kişilerin 
beslenmesinde de söz sahibi 
olmaktadırlar. Spor Hocalarının 
birçoğu beden eğitimi ve spor 
okullarından mezun olur olmaz 
hatta bazen öğrenciyken 
hoca olarak spor salonlarında 
çalışmaya başlamaktadırlar. 
Bu hocaların neredeyse 

tamamı bir Spor Hekimi veya 
bir Beslenme ve Diyetetik 
Uzmanlığı diplomasına sahip 
değildir. Bu yüzden gıda 
takviyesi olarak önerdikleri 
protein tozu, aminoasit, 
biyokimyasal destekler(L- 
Carnithine, Creatinine ve 
diğerleri) ve hatta kısırlığa 
yol açan steroidler hakkında 
yeterli bilgiye sahip değildirler 
ve hatta bunları size önerme 
yetkileri yoktur. Daha belki 
glikolizin ne demek olduğunu 
bilmeyen birisinin de bu gıda 
destek ürünlerinin peynir 
ekmek gibi tüketilmesini 
önermesini de üzücü ve komik 
buluyorum. Bu tip destek 

HAZIRLAYAN: ATA YÜCEEL
ata.yuceel@gzone.com.tr 
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ürünleri daha çok profesyonel 
sporcu kişiler için üretilmiş 
olup, onların bile bu ürünleri 
kullanmalarının gerekli olup 
olmadığı hakkında olan 
sayısız tartışma mevcuttur. 
Bu tip ürünler eğer mutlaka 
kullanılmak isteniyorsa 
bir Spor Hekimi’ ne veya 
bir Beslenme ve Diyetetik 
Uzmanına danışılarak 
kullanılmalıdır.

Gelgelelim bir protein 
tozunun sizin kullanımınız 
için uygun olduğu bir Hekim 
tarafından onaylandı. Bu 
durumda protein tozunu 
kullanmak %100 güvenli midir? 
Öncelikle eğer profesyonel 
sporcu değilseniz böyle bir 
hekimi bulmanız oldukça zor 
olacaktır. Her insanın vücudu 
birbirine ne kadar benzese 
de hepimiz birbirimizden 
farklı ve aynı zamanda 
eşsiziz. Yüz kişide hiçbir şey 
yapmayan bir protein tozu 
yüz birinci kişi olan sizi aniden 

öldürebilir veya geri dönüşü 
olmayan bir karaciğer ya da 
böbrek yetmezliğine sebep 
olabilir, bunu hiçbir zaman 
unutmamak gerekiyor. 

Bir tane ilacın eczane rafında 
yerini alabilmesi için sayısız 
testten ve deneyden geçmesi 
gerekmektedir. Bunun 
maliyeti ise en az on yıllık 
bir süre,1.5 milyar dolarlık 
bir bütçe ve sayısız insanın 
emeğidir. Öncelikle laboratuvar 
çalışmaları yapılır ilaç olmaya 
uygun olabilecek molekül 
belirlenir ve 10.000 tane 
molekül arasından sadece bir 
tanesi laboratuvar testlerini 
geçmeye hak kazanır. Daha 
sonra ilaç hayvanlar üzerinde 
ve en son gönüllü olan küçük 
bir grup insan üzerinde denenir 
ve ilaç daha sonra piyasaya 
sürülür. Bazı durumlarda 
-ki bu durumlarla gayet sık 
karşılaşılmaktadır- ilaç bütün 
aşamaları geçmiş olmasına 
rağmen beklenmeyen bir 

etkiye(unpredictable adverse 
drug reaction) yol açtığı için 
piyasadan kaldırılmaktadır. 
Spor salonlarındaki hocaların 
herkese rahatlıkla önerdiği 
bu takviyelerin hiçbiri ilaç 
olmadığı için hiçbir denetime 
tabi tutulmamaktadır ve hatta 
bu gıdaların ülkeye girişi, 
ilaç olmadıkları için Sağlık 
Bakanlığı’na bağlı değil, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı’na 
bağlıdır. Bu durumun yol 
açtığı boşluk daha önce 
birçok işgüzar kişi tarafından 
kötüye kullanılmıştır. Gıda 
takviyelerinin içinde piyasadan 
kaldırılmış ilaçların kalıntılarına, 
yanlış dozda kullanıldığında 
ani ölüme yol açan bitkilere, 
hormonlara ve antibiyotiklere 
rastlanmıştır.

Vücudumuz kusursuz işleyen 
bir makine gibidir. Her gün 
yemek yeriz ve bu gıdalar 
vücuttaki sayısız biyokimyasal 
tepkimeden sonra gitmesi 
gereken yere ulaşır ve görevini 
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yerine getirir. Vücudumuz 
doğru bir beslenme için 
protein, karbonhidrat, ve 
yağların günlük olarak 
düzenli ve doğru miktarlarda 
alınmasına gerek duymaktadır. 
Beslenmedeki küçük farklılıklar 
ise insan bedeni tarafından 
tolere edilebilir. Örneğin az 
miktarda protein aldığımızda 
vücudumuzdaki karbonhidrat 
proteine dönüşebilir; fakat 
almamız gerekenden fazla 
gıda aldığımızda ne olur? 
Kilo alırız, peki ama bu nasıl 
olur? Vücuda ihtiyacımızdan 
fazla olarak karbonhidrat 
aldığımızda kastaki ve 
karaciğerdeki karbonhidrat 
depoları dolar ve fazla alınan 
karbonhidrat yağa dönüşerek 
hücre içinde saklanır. Bunun 
aynısı yağlar için de geçerlidir. 
Fazla miktarda alınan yağ 
vücutta yağ olarak depolanır. 
Peki bu proteinler için geçerli 
midir? 70 kg ağırlığındaki 
erkek bir birey günlük 24 
gram protein kaybeder ve 

bunun günlük olarak yerine 
konulması gerekmektedir. 
Hiçbir zaman %100 verimle 
gıdalar sindirilemeyeceği için 
bu kişi vücudundan protein 
kaybetmemek için günde en 
az 34 gram protein almak 
zorundadır. Peki eğer kişi 
daha fazla protein alırsa ne 
gerçekleşir? Vücut proteinleri 
depolayamadığı için vücuda 
giren fazla protein sindirime 
uğrayarak vücuttan atılır. 
Yani vücuda ihtiyacı olan 
proteinden fazlasını vermenin 
herhangi bir anlamı yoktur 
ve bu durum şu anda bilinen 
bilgiler ışığında vücudunuza 
herhangi bir yarar sağlamaz. 
Vücut geliştirmek isteyen 
sağlıklı bir bireyin vücuduna 
gerekli olan proteinin 
bitkisel ve hayvansal 
protein kaynaklarında 
karşılandığı sürece buna ek 
olarak herhangi bir takviye 
gıda kullanmasına gerek 
kalmayacaktır. Ülkemiz 
bitkisel protein kaynağı 

olan yeşil mercimek, kuru 
fasulye ve nohut bakımından 
oldukça zengindir ve bunlar 
gayet düşük fiyatlara sahip 
olup herkes tarafından 
ulaşılabilirdir. 

Genel olarak toplayacak 
olursak, sporcu destek 
gıdalarının gerçekten işe 
yarayıp yaramadığı ve 
içeriğinde ne olduğu tam 
olarak bilinmemektedir. 
Bu konuda bilim insanları 
tarafından yapılmış güvenilir 
araştırma sayısı yeterli değildir. 
Bu ürünlerin kullanımının 
kişide yapabileceği yan etkiler 
tam olarak bilinmemektedir 
bu yüzden gıda takviyeleri 
yerine bitkisel ve hayvansal 
proteinlere yönelmek daha 
sağlığın korunması için daha 
güvenilir olacaktır.
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Son zamanlarda fantastik bir serinin içinde gibiyiz. Adeta filmlerin her biri en az 3 saat ve biri biter bitmez devam 
filmi gelmiş oluyor. Macera, aksiyon, dram, komedi ne ararsan var! Bir zamanlar Hande Ataizi’nin de oynadığı 
Melekler Adası diye bir dizi vardı hatırlar mısınız? Bir bölümde 150 yıllık olay olurdu. Ana karakterin başına aynı 
bölümde kaçırılma, tecavüzden kurtulma, zengin olma ve sonra iflas edip intiharın eşiğine geldiği sırada aldatılma 
ve tekrar aşık olup hayata dönme falan gelirdi. İşte biz de, dev bir Melekler Adası’nın içine düşmüş gibiyiz. 
Norveç’te yaşıyor olsak, 15 Temmuz’dan sonra devlet 9 yıl boyunca bize psikolojik destek verecekken, şimdilerde 
15 Temmuz çok geride kalmış gibi hissediyoruz.

E hal böyle olunca, yolda bile rahat yürüyemez, herhangi bir mekanda kafamız rahat takılamaz olduk. Basılırsa 
ne yaparım, nereden kaçarım, yolun bu tarafından yürüyeyim, orası kalabalık, ya bomba patlarsa derken gittikçe 
evlere kapanıyoruz. Peki hayat ne kadar böyle gidebilecek? Uzun ve sakin bir yürüyüş yapamayacak mıyız? Güzel 
bir cafede oturup kahvemizi içerek etrafı izleyemeyecek miyiz? Hiç düşünmeden sarhoş olamayacak mıyız? 
Elbette olacağız.

Üstelik bunu sadece yaşadığımız şehirde değil, bambaşka kültürlerde ve yepyeni şehirlerde de yapacağız! E zaten 
seyahat virüsü insanın kanına bir kez girince, insan bavulu boşaltmaktan tekrar yollara düşmek istiyor. Dolar kuş 
misali yükselse, Euro’nun önünü alamasak ve terör dünyayı sarsa da tüm engelleri aşıp elbette yeni rotalara doğru 
yol alacağız, sadece biraz dikkatli olarak. Yemedik içmedik, terör haritaları inceleyip kur hesaplamaları yaptık ve 
yine sizlere dev bir hizmet sunuyoruz: İşte karşınızda 2017 için seyahat önerileri!

BU YIL
NEREYE

GİTM
ELİ?

HAZIRLAYAN: YEŞER SARIYILDIZ
yeser.sariyildiz@gzone.com.tr 
twitter.com/yesersariyildiz |  instagram.com/yesersariyildiz
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MACARİSTAN
Bütün terör haritalarında en düşük risk renginde görünen Budapeşte, aynı zamanda Orta 
Avrupa’nın en güzel şehirlerinden. Eğlence, kültür ve huzuru bir arada vaad edip iyi yemeklerle 
midenizi de şenlendiriyor. 5-10 yıl önce giden herkesin “Budapeşte’ye gitmeyin çok sıkıcı” 
demesi nedeniyle şimdiye kadar gitmediyseniz, 2017’yi değerlendirin, çünkü son yıllarda 
gerçekten çok gelişti. Sziget’e gidebiliyorsanız ne ala, ama gidemeseniz de Budapeşte başlı 
başına müthiş bir şehir.

İstanbul’a gerçekten yakın olduğundan uçak biletleri genelde ucuz. Viyana, Prag, Bratislava 
gibi şehirlere çok yakın. Seyahatinizi uzatıp araba ya da trenle bu şehirlere de gitmeniz 
mümkün. 

Para birimi Forint ve cebinizi yakmaz. TL değer kaybettiği için kur değişiyor, ama şehir genel 
olarak ucuz olduğundan sizi zorlamayacaktır. Osmanlı etkisi nedeniyle, mutfakları damak 
tadımıza çok uygun. Spalar, elbette harika ve iyi bir araştırmayı hak ediyor.

Şehrin Buda tarafınde turist gibi gezip Peşte’de local gibi yaşamak en güzeli.
7. bölge ve çevresi kalmak için çok uygun, Yahudi bölgesi diye geçiyor. Oteldense, 
Airbnb’nin çok daha avantajlı. Ruin barları keşfedip Macar içkileri denerken “İyi ki gelmişim” 
diyeceksiniz.
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NORVEÇ
Orta Avrupa’dan sonra biraz kuzeye çıkalım ve mümkünse bir süre buralarda kalalım. 2017 
yılbaşı dilekleriyle ilgili bir araştırma yapılmış ve 18-35 yaş arası gençlerin çoğunun yılbaşı 
dileklerinde ilk olarak “huzur” istediği ortaya çıkmış. “Bu hale gelecek ne yaşadık” diye 
elbette sormuyorum, onun yerine size sonsuz huzur vaad ediyorum, yani aslında ben de 
etmiyorum, Norveç ediyor.

Yaşam Kalite Endekslerinde 1.liği kaptırmayan Norveç’e, “lan böyle de bir hayat var mı” 
demek için gitmek gerekiyor. Muhteşem doğasına ve hapishanelerine hayran olduğumuz 
Norveç’in balıkçılarına da bir selam verip kariyer planınızı balıkçı ya da suçlu olmak üzerine 
şekillendirebilirsiniz. Mahkumların kendilerine özel odaları, duşları, isterlerse sanat ve 
felsefe kursları, stüdyoları falan var. Hatta Norveç bize göre o kadar absürt bir ülke ki, 
politikacılar hapishanelerde televizyon programlarına katılıp mahkumlardan oy isteyebiliyor 
ve elbette, Norveç’te mahkumlar da oy kullanabiliyor. Başka bir dünya mümkün mü diye 
görmek istiyorsanız, uçak biletlerine bakmaya başlayın.
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İZLANDA
Hazır kuzeye çıkmışken hemen dönmeyelim ve oralarda biraz kalalım dedik. Cennetin 
yeryüzünde olduğunun kanıtı olan İzlanda’da kuzey ışıklarını izlemeden ve elflerin gerçek 
olduğunu öğrenmeden ölmemelisiniz. Buradaki insanlar kulaklarını biraz değiştirseler 
zaten elf olacaklar, gerçekten çok çabaya gerek yok. Yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı 
bu ülkeyi belki de 2008 krizinde komple iflas etmeleriyle tanıdık. Sorumlu bankacıları ve 
politikacıları yargılamalarıyla, ülke enerjinin %80’den fazlasını jeotermalle sağlamalarıyla, 
muhteşem doğalarıyla, inanılmaz güzel ve yakışıklı yerlileriyle ve Bjork’leriyle tanıyoruz. 
Tabii ki uzaktan tanımak yetmez, 2017’de gidip yerinde de görmek gerek.
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HIRVATİSTAN
Kuzey Avrupa her zaman kendine hayran bıraksa da, nasıl diyeyim, soğuk anacım soğuk. 
“Üşüyoruz reyiz” diyerek eve döndükten sonra yaz planlarımızı yapmaya başlayalım. 
Dalmaçya kıyılarında bir yaz tatiline ne dersiniz? Alaçatı ya da Bodrum’daki maliyetinizin 
yaklaşık 3te 1ine, Game of Thrones seti içinde bir tatil yapmak muhteşem olmaz mıydı? 
Split’e direk uçuş yok, ama Dubrovnik’e gidip Walk of Shame’i ve bilimum GOT mekanını 
görüp 2 gün kaldıktan sonra Split’e geçmenizi tavsiye ederim. Split antik Roma kalıntıları 
içine kurulmuş bir şehir. Oturduğunuz herhangi bir mekan yüzlerce yıllık bir bina oluyor 
ve sokaklar nefis bir şekilde lavanta kokuyor. Denizi, havası, yemekleri ve insanları size 
gerçekten iyi gelecek.
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LÜBNAN
“Hani terör haritası incelemiştiniz” dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız, inanılmaz güvenli 
değil; ama risk bu değil. Riskin içinde yaşıyoruz zaten. Lübnanlılardan öğrendiğimiz çok şey 
var. Biliyorsunuz, Beyrut’un inanılmaz bir gece hayatı var ve bence dünyanın en iyi mutfağına 
sahipler. Her gün son günün olabilecekken danstan, müzikten ve modadan vazgeçmemeyi 
ancak bir Lübnanlıdan öğrenebiliriz. Belki bir masada, arak içerken, bir Lübnanlıyla konuşma 
ve hayata tutunmanın ne demek olduğunu öğrenme şansımız olur, kimbilir…
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GÜNEY AFRİKA
Sırada yepyeni bir kıta var, Afrika. 16. yüzyılda Avrupa’dan gelen göçmenlerin ilk yerleşim 
merkezi olan Cape Town’da, İstanbul’da kıştan bunalırsanız, 12 saatlik bir uçuştan sonra yaz 
mevsimine iniş yapabilirsiniz. Bisikletli yaşlı amcalar, vurmalı çalgılarla opera yapan siyahi 
şarkıcılar, muhteşem bir doğa, sabaha kadar açık mekanlar ve bitmeyen bir eğlenceyle deşarj 
olmaya hazır mısınız? Üstelik aynı gün içinde birkaç saatlik yolculukla iki farklı okyanusta 
dahi yüzebilirsiniz. 2017 Cape Town ile birlikte kesinlikle unutulmaz olacak.
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YENİ ZELANDA
Madem uzaklaşmak istiyoruz, o halde dünyadaki hiçbir kötülüğün erişemeyeceği kadar 
uzak bir yere gidelim, Yeni Zelanda’ya. Hatta bir çılgınlık yapıp 2018’e denizde yüzerken 
girmeye ne dersiniz? Denizin içinde havai fişekleri karşılamak, kesinlikle hepimiz için acayip 
olacaktır. Hobbit evlerini görüp Yüzüklerin Efendisi’nin içinde hissetmek ve gerçek anlamda 
uzaklaşmak için rotanız belli.
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GÖKOVA
Dünyayı gezerken Türkiye’yi de unutacak değiliz. Son dönemlerde Ege sahilleri sadece tatil 
değil, yerleşim için de, hayatını değiştirmek isteyenlerin yeni evi. Komün kuranlar, kendi 
çiftlikleriyle hayattan soyutlanıp kendilerini toprağa adayanlarla sohbet edip Türkiye’de 
alternatif bir hayat nasıl oluyor öğrenebilirsiniz. Tüm bunları yaparken, Gökova’ya uğramayı 
unutmayın. Denizine ve kumuna aşık olup her koyda sonsuza kadar kalmak isteyeceksiniz. 
Bir tekne turuyla Lacivert Koy’a gitmeyi de unutmayın, unutulmaz anlardan biri olacak.
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