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SHİRA BANKİ…
Geçtiğimiz ay Kudüs’te gerçekleştirilen LGBT Onur Yürüyüşünde aşırı dinci bir fanatik tarafından bıçaklanan
6 kişiden biriydi. 16 yaşındaki genç kız birkaç gün yoğun bakımda yattıktan sonra hayata veda etti…
Shira, zaten her insanın sahip olması gereken en temel hak ve özgürlükleri için o yürüyüşe katılmıştı.
Eşcinseldi ya da değildi bilmiyoruz, önemi de yok, Shira tüm LGBT bireyler adına oradaydı.
O kadar uzağa gitmeye gerek yok derseniz;

ROŞİN ÇİÇEK…
17 yaşındaki Roşin, geçtiğimiz sene Diyarbakır’da iki amcası ve babası tarafından eşcinsel olduğu için
vahşice öldürüldü. Roşin, görünür olarak eşcinsel olmanın –ne yazık ki- hayati tehlike taşıdığı bu coğrafyada
sadece kendisi gibi olmak istemişti. Tek suçu buydu…
Shira Banki, Roşin Çiçek ve bizim hiç hikayesini bilmediğimiz milyonlarca genç LGBT birey dünyanın her
yerinde her gün homofobiye maruz kalıyor, taciz ediliyor, dövülüyor, öldürülüyor veya intihara zorlanıp
hayatına son veriyor.
Şiddete uğramasak bile, gençken, hayatımızdaki şeyleri ölçüp tartmamız, doğruyu bulmamız zaman
alabiliyor. Kanımızın deli aktığı bu zamanlarda, özellikle de ailemiz bize destek vermiyorsa gey, lezbiyen,
trans ya da biseksüel olmayı “dünyanın sonu” gibi düşünebiliyoruz. Yalnız olmadığımızı anlamamız, bu
süreçten kazasız belasız geçmemiz zaman alıyor.
İşte biz, biraz da bu yüzden, genç LGBT bireylerin yalnız olmadıklarını, var olduklarını da göstermek için bu
sayımızı yoğun olarak onlara ayırdık. Kapağımıza Türkiye’de genç neslin en sevdiği pop starlardan biri olan
Ece Seçkin’i koyduk. Buna ek olarak Teen pop’u inceledik, 1990’lı yıllarda genç olanların okuduğu dergileri
mercek altına aldık, dünyadan ilham veren trans gençleri sizlerle tanıştırmak istedik ve Justin Bieber’ı özel
dosya konumuz yaptık.
Enerjisiyle her daim gençliğini koruyacağına inandığımız Oben Budak da bu sayımızda ruhu genç kalacak
olanlara selam çaktı. Elbette, Türkiye’nin “konuşmak” yerine “gerçekleştirmeyi” tercih eden tek eşcinsel
yaşam dergisi GZone’un Ağustos ayındaki konuları bunlarla sınırlı kalmadı. Bu sıcak havalarda aklınızı
serinletecek derginizi okumaya hemen başlayabilirsiniz.
Yaşınız kaç olursa olsun ay boyunca sizler de sosyal medya hesaplarınızda #gencimveözgürüm diyerek
Türkiye’deki genç LGBT bireylere yalnız olmadıklarını hatırlatmayı unutmayın.
Sevgilerimizle
Murat Renay
GZone Yazı İşleri Müdürü
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KUDÜS LGBT YÜRÜYÜŞÜNDE
BIÇAKLANAN 16 YAŞINDAKİ
KIZ ÖLDÜ
Kudüs’te yapılan LGBT Onur Yürüyüşü’ne
fanatik bir dincinin bıçaklı saldırısı sonucu
6 kişi yaralanmıştı.
Shira Banki adlı 16 yaşındaki genç kız
bıçaklı saldırıya uğrayan altı kişiden biriydi.
Banki, birkaç gün komada kaldıktan sonra
hayatını kaybetti.
2005 yılında da benzer bir saldırı
düzenleyen aşırı dinci Yahudi Yishai
Schlissel olay yerinde gözaltına alınmıştı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu,
hükümetinin aşırılık yanlısı Yahudilere
karşı “sıfır hoşgörü” politikası izleyeceğini
söyledi.
LGBT yürüyüşündeki saldırı çevredeki
gazeteciler tarafından görüntülenmiş,
zanlının ceketindeki bıçağına uzanması
fotoğraflanmıştı.Zanlı Schilessel daha
sonra bir polis tarafından etkisiz hale
getirilene dek yürüyüşteki 6 kişiyi
bıçaklamıştı.Schlissel 2005’te düzenlediği
benzer bir saldırının ardından aldığı 10
yıllık hapis cezasını sadece üç hafta önce
tamamlamıştı.
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EŞCİNSEL ÇİFTE SALDIRDI AMA DAYAK YİYEN KENDİSİ OLDU
ABD’de eşcinsel evliliklerin yasallaşmasına rağmen halen New York gibi bir şehirde bile homofobikler
eşcinsel çiftlere saldırmaya cüret edebiliyorlar. Ancak bu homofobik saldırı olayının sonu bu kez bir
hayli farklı bitti.
Daniel Lennox-Choate ve Larry Lennox-Choate III isimli eşcinsel çift alışveriş etmek için gittikleri
Soho bölgesinde, bir homofobik kişinin önce sözlü tacizine daha sonra da yumruklarına maruz kaldı.
Ancak saldırganın bilmediği bir şey vardı. O da bu eşcinsel çiftin, mezunlarını pekçok savuma ve dövüş
tekniğine hakim olarak yetiştiren West Point Askeri Akademisi’nden evlenen ilk eşcinsel çift olduğuydu.
Facebook’ta olayı anlatan Larry Lennox-Choate III, saldırganın eşi Daniel’e sözlü tacizin ardından bir
yumruk savurduğunu ve daha ne olduğunu anlamadan saldırganı yere yatırıp güzelce patakladığını,
saldırganın da kuyruğunu kıstırıp kanlar içinde kaçtığını anlattı. New York polisinin halen bu homofobik
kişiyi yakalamak için uğraştığını belirten Larry, hiçbir tutuklama yapılmadığını da anlattı.

TRANS KADIN AZRA HAS’IN
KATİLİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ
ÖMÜR BOYU HAPİS
İzmir’de 5 yıl önce, Esra Yaşar, Ayşe Selen Ayla,
son olarak da Azra Has’ı birer gün arayla öldüren
katil Hamdi Ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis
cezası Yargıtay tarafından onandı.
7inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 kez
ağırlaştırılmış ömür boyu, silahla yağma
suçundan 45 yıl, ruhsatsız silah kullanmaktan 3
yıl hapis ve 2 bin lira adli para cezasına çarptırılan
Hamdi Ayri’nin cezasını Yargıtay Birinci Ceza
Dairesi onadı.
İzmir 7’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2013 yılında
yapılan son duruşmada, mahkeme Hamdi Ayri’yi
üç kişiyi öldürmekten “Üç kez ağırlaştırılmış
ömür boyu’ üç kişiyi ’Yağma’ suçundan 45 yıl ve
ruhsatsız silah bulundurmaktan da 3 yıl, toplanı
48 yıl hapis ile 2 bin lira adli para cezasına
çarptırdı. Temyiz edilen dosyayı inceleyen
Yargıtay Birinci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin
verdiği kararı düzelterek onadı.
Mahkeme Hamdi Ayri’yi üç kişiyi öldürmekten
“üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis” cezasına
çarptırdı. Yargıtay cezayı onadı. Ayri bu cezaya
göre ölünceye kadar cezaevinde kalacak.

EŞCİNSELLERİN KATLEDİLMESİNİ İSTEYEN YOBAZ GRUBUN
SİTESİNE ERİŞİM ENGELLENDİ
Birkaç hafta önce Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin bazı yerlerinde “Eşcinsellerin öldürülmesi”
konusunda çağrı yapan afişler asan “Genç islami Müdafaa” isimli grubun websitesine Türkiye’den erişim
engellendi. İlgili site olan gencislamimudafaa.com adresine artık Türkiye’den ulaşılamıyor.
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GARO PAYLAN’DAN LGBTİ AKTİVİSTİ KEMAL ÖRDEK’E SALDIRI
HAKKINDA SORU ÖNERGESİ
HDP İstanbul milletvekili Garo Paylan, LGBTİ aktivisti Kemal Ördek’e yönelik saldırıyı İçişleri Bakanı
Sayın Sebahattin Öztürk’e sordu.
LGBTİ aktivisti Kemal Ördek, 5 Temmuz Pazar gecesi Ankara’daki evinde cinsel saldırıya uğramış,
“Şu Lut kavmi de bir türlü bitmedi” diyen polise “Biz erkek adamız memur bey, siz bizim halimizden
anlarsınız” dediği iddia edilen saldırganlar serbest bırakılmıştı. Ördek yaşananları bianet’e anlatmıştı.
Saldırının ardından Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks ve BM İnsan Hakları Yüksek
Komiseri Rupert Colville, yazılı açıklama yaparak Türkiyeli yetkilileri homofobik ve transfobik şiddet ve
ayrımcılığa karşı mücadelede etkin adımlar atmaya çağırırken, CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal
ve CHP Malatya milletvekili Veli Ağbaba konuyu soru önergeleriyle Meclis’e taşıdı.

BALKANLAR VE TÜRKİYE BÖLGESEL LGBTİ AĞI DERNEĞİ
KURULDU

BURSA LGBTİ ONUR
YÜRÜYÜŞÜ TAŞLI SALDIRIYA
UĞRADI, İPTAL EDİLDİ
Bursa Hayatın Renkleri ve Özgürlük Derneği
tarafından bugün yapılması planlanan ancak
Valiliğin ertelenmesi talebiyle iptal edilen
LGBTİ yürüyüşü yerine kitlesel basın açıklaması
yapıldı. Basın açıklaması sırasında bir kişi, gruba
taşlı saldırı gerçekleştirdi. Polisler tarafından
gözaltına alınan şüpheli yaka paça uzaklaştırıldı.
Basın açıklaması yapılan yerin ilerisinde toplanan
kalabalık ise polis tarafından dağıtıldı.
Bugün akşam saatlerinde Fatih Sultan Mehmet
Bulvarı’nda yapılması planlanan ancak ertelenen
LGBTİ Onur Yürüyüşü yerine Bursa Hayatın
Renkleri ve Özgürlük Derneği üyesi bir grup
Nilüfer Dernekler Yerleşkesi’nde basın açıklaması
yaptı. Dernek Başkanı Eylül Yağmur Saraçoğlu,
basın açıklaması metnini okuduğu esnada bir
kişi gruba doğru taşlı saldırıda bulundu. Çevrede
tedbir alan polislerin müdahalesiyle yaka paça
gözaltına alınan şüpheli uzun süre polislere
direndi. Basın açıklaması yapan grup etrafında
bekleyenler de polislerce bölgeden uzaklaştırıldı.
Gözaltına alınan şüpheli, “Allah bunların
yüzünden başımıza azap yağdırıyor.” dedi. Polis
aracına konulan şüpheli emniyete götürüldü.

Belgrad’da 20 yıldır faaliyet göstermekte olan lezbiyen derneği Labris’in koordinatörlüğünde yaklaşık 1
yıldır planlamaları süren Bölgesel Ağ girişimi Eylül ayında dernekleşiyor
Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Makedonya, Sırbistan ve Türkiye’den 27 LGBTİ örgütünün
bir araya gelerek oluşturdukları yeni Bölgesel Ağ Derneği’nin ismi ERA (Equal Rights Association – Eşit
Haklar Derneği) oldu.
1 hafta boyunca Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da stratejik planlama, analiz, ihtiyaçların belirlenmesi,
örgüt tüzüğü, üyelik prosedürleri, yönetim kurulunun belirlenme prosedürü, faaliyet planları, vb.
konular tartışıldı. 7 ülkeden ağa dahil olan 27 LGBTİ örgütünün temsilcileri derneğin isminden, logosuna,
merkezinin nerede olacağına ve dernekle ilgili diğer prosedürlere dair çeşitli kararlar aldılar.
15 Eylül 2015 itibari ile resmi olarak kaydı yaptırılıp tüzel kişilik kazanacak olan derneğin ismi Balkanlar
ve Türkiye Bölgesi Eşit Haklar Derneği; kısa adıyla Eşit Haklar Derneği (ERA- Equal Rights Association)
olarak belirlendi. Merkezinin Belgrad’da olacağı bölgesel ağın tüzel kişilik olarak çalışmalarına Ekim
2015 itibariyle başlaması planlanıyor.
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VÜCUT GELİŞTİRME ŞAMPİYONUNDAN TRANSSEKSÜEL
AÇILIMI

SIR IAN MCKELLEN’IN SESİNDEN MÜSLÜMAN DRAG
QUEEN’LER BELGESELİ

RUSYA LGBT TEMALI
EMOJI’LERİ YASAKLAMAYA
HAZIRLANIYOR

100 kg kategorisinde toplamda 1157 kg
(squat, benchpress ve deadlift) dünya
rekorunu elinde tutan ve aynı zamanda
eski bir powerlifter olan Matt Kroc, sosyal
medya üzerinden transeksüel olduğunu
açıkladı. Kendisine Janae Marie Kroc adını
seçmiş olan sporcu, @janaemariekroc
adresli instagram hesabından bir yıla yakın
bir zamandır paylaşımlarda bulunmakta.
3 çocuğu sahibi Janae Marie Kroc, gerek
ailesi gerekse yakın arkadaş çevresine
uzun zamandır açık olduğunu dile getirdiği
paylaşımında genel kapsamlı bir açılma için
en küçük çocuğunun okulunu bitirmesini
beklediğini
belirtmekte.
İnstagram
hesabının hakkında kısmında transseksüel
bir lezbiyen olduğunu dile getiren
sporcu, 42 yaşında bir bireyin böylesi bir
karar verişinin zorluğunu hayranları için
Gymflow100 isimli web sitesinde yazmış
olduğu yazıdaki şu kısım en iyi şekilde dile
getirmekte;

Ünlü eşcinsel oyuncu Ian McKellen yeni
bir belgeselde müslüman drag queen’lerin
sesi olmaya hazırlanıyor.

Rusya’nın
homofobisi
dur
durak
bilmiyor. Game Of Thrones’daki eşcinsel
ilişki
bölümlerini
montajla
kesen,
transseksüellerin ehliyetlerine el koyan
Rusya, şimdi de Apple’ın eşcinsel temalı
emojilerine göz dikti.

İngiliz TV kanalı Channel 4’da yayınlanmak
üzere Türkiye’nin de içinde olduğu
müslüman ağırlıklı ülkelerdeki drag
queen’lerin yaşadığı ötekileştirmenin konu
edileceği bir belgesel hazırlandı.
Ian McKellen’ın sesiyle can bulacak olan
belgesel için ilk kez kamera karşısına geçen,
arap dünyasının ünlü drag queen’i Asif
Quaraishi, ”Arap ülkelerinde benim de
dahil olduğum geniş bir drag queen kitlesi
mevcut. Bizler görünmez kahramanlarız”
dediği öğrenildi.

Rusya telekomünikasyon müdürlüğünün
başkan Putin’e LGBT temalı emojilerin ülke
gençlerini eşcinselliğe özendirdiğine dair
bir rapor hazırladığını ileten haberler bu
durumu Putin’in homofobik yaklaşımlarının
yeni bir adımı olarak nitelendiriyor.

Belgesel yakında Channel 4 kanalında
yayınlanacak.

“Bu benim tüm yaşamın boyunca uğraşmak
durumunda kaldığım bir şey ve benim için
oldukça zor bir durum. Aslına bakarsanız,
bu durumda bir keresinde beni intiharın
eşiğine kadar sürüklemişti.”
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GZONE SUNAR:
ANDREW CHRISTIAN TROPHY
BOY PARTY
SUPERFABRIC CLUB
ISTANBUL - 23:00
Dünyanın en seksi erkek iç çamaşırı markası
Andrew Christian’ın GZone ile güçlerini
birleştirdiği bu partide Türkiye’deki Andrew
Christian severler buluşacak. Türkiye’den
seçilecek olan Trophy Boy Turkey modelinin de
parti misafirleriyle ilk kez buluşacağı bu eğlenceli
gecede elbette Andrew Christian marka iç
çamaşırları da şanslı parti misafirlerinden
bazılarına hediye edilecek. Ünlü gey porno
oyuncusu ve uluslararası Trophy Boy Andrea
Suarez’in ve Andrew Christian’ın kendisin de
konuk olacağı sürprizlerle dolu bu seksi geceyi
kaçırmayın.
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14.08
SOUNDGARDEN
ÇEŞME KİLYOS
ÇEŞME - 10:00

22.08
GUS GUS
BABYLON KİLYOS
ISTANBUL - 19:00
1995 yılından bugüne kadar tekno, trip-hop ve house’tan esinlenen ve yeni olanı denemekten korkmayan
tavrıyla İzlandalı GusGus tam dokuz stüdyo albümü yayımladı. Geçtiğimiz Mart ayında çıkardığı
“Crossfade” adlı single’ı ve yaptığı çalışmalarla dünya müzik sahnesindeki yerini sağlamlaştırdı. Björk,
Sigur Ros, Depeche Mode ve Moloko gibi olağanüstü müzisyenlere yaptığı remixlerle de tanınan GusGus,
bugüne kadar beş milyonun üzerinde albüm satışı gerçekleştirdi. Glastonbury, Split, Creamfields,
Benecassim gibi büyük festivallerde sahne alan, efsanevi plak şirketi Kompakt ile yollarını birleştiren
GusGus, geçtiğimiz sezon sahne aldığı Babylon sahnesindeki performansıyla büyük ilgi gördü. Grubun
Babylon Asmalımescit konserini kaçıranları ve bu kez farklı bir mekanda tekrar yaşamak isteyenleri,
bu defa 22 Ağustos Cumartesi akşamı Babylon Kilyos’un etkileyici atmosferine bekliyoruz. GusGus’a o
gece ayrıca kadın vokal “Earth” eşlik edecek.

Festivalde Radyo Babylon DJ’lerinin yanı sıra,
kurulacak 3 farklı sahnede alternatif isimler
sahne alacak. Babylon Soundgarden Çeşme’nin
bu sene ağırlayacağı isimler arasında Doritos
Sahnesi’nde Sattas, Ceza ve Riff Cohen, Red
Bull Music Academy sahnesinde Kaan Düzarat,
DJ Tutan ve Larry Gus var. Rendezvous pazar
alanında ise Ayyuka, Palmiyeler sahne alacak.
Radyo Babylon Lounge’da düzenlenecek
After Party’de ise Kabus Kerim’in performansı
ile eğlence devam edecek. Babylon’un
eskimeyen etkinliği Oldies But Goldies, Babylon
Soundgarden’da da müzikseverlere zaman
tünelinde bir gece yaşatacak.
Muhteşem plajın, eğlenceli aktivitelerin ve
alternatif sahnelerde farklı performansların
sahne alacağı Babylon Soundgarden Çeşme’de
ahali güneşi batırırken, yaza Babylon ruhuna
yakışır dolu dolu bir günle veda edecek.

21.08
DJ SNAKE
MASLAK ARENA
ISTANBUL - 19:00
Müzik dünyasında tarzlar ve kültürler arasındaki duvarları paramparça edip
hepsinin zirve noktasını birleştirdiği yepyeni bir platform yaratan Fransız deha
DJ Snake, Boom Carnaval kapsamında 21 Ağustos gecesi ilk kez Türkiye’de
Maslak Arena’da!
Trap, hip-hop, electro, house, pop tarzlarını tek potada eritmeye çalışan
müzisyenler daha önce oldu ancak DJ Snake tüm bu tarzların en önemli
isimleriyle işbirlikleri yaptı ve tümünde zirveye çıkan tek isim oldu. En büyük
suç ortağı Diplo’nun yanında, Alunageorge, Lil Jon, Kanye West, Major Lazer,
Duck Sauce, Dillon Francis, Stromae, MØ, Zedd gibi müzisyenlerle yaptığı
işbirliklerinin her biri kendi tarzının başyaptları ve festivallerin marşı haline
geldi. Coachella festivalinde Shazam’lanan her 10 parçadan 2’sinde DJ Snake
imzası vardı. Lady Gaga’nın “Born This Way” albümünün prodüktörlüğünü
yaptı ve bu albümle Grammy adayı oldu.
Son 5 yıldır çok güçlü bir şekilde sarstığı müzik dünyasında son parçası “Lean
On”la net bir yıkım gerçekleştirerek kariyerinin zirvesine ulaştığı dönemde,
Türkiye’de ilk kez, yepyeni Beat The Night konsepti Boom Carnaval kapsamında
21 Ağustos gecesi DJ Snake Türkiye’de!

#GencimVeÖzgürüm
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14.08
SERTAB ERENER
HARBİYE AÇIK HAVA TİYATROSU
ISTANBUL - 21:00
Müzik hayatının 23. yılında eski ve yeni
birçok şarkısını seslendirecek olan Sertab
Erener, dinlediği ve sevdiği cover şarkılarla
da süsleyeceği sahnesinde sevenlerine yine
unutulmaz bir gece yaşatacak. Muhteşem sesiyle
Sertab Erener, yazın son günlerinde sizlerle
buluşuyor.

19.08
ENRIQUE IGLESIAS
KÜÇÜKÇİFTLİK PARK
ISTANBUL - 19:00
İstanbul bir dünya starını ağırlamaya hazırlanıyor. Pop müziğin asi romantiği Enrique Iglesias, Sex&Love
turnesi kapsamında 19 Ağustos’ta KüçükÇiftlik Park’ta!
Muhteşem sahne şovları ve olağanüstü performansı ile Unilife ve VolumeUp organizasyonuyla 19
Ağustos akşamı KüçükÇiftlik Park’ta 2015 yazının unutulmaz gecelerinden biri gerçekleşecek. Eşsiz bir
vokal olmasının yanı sıra, sahnede yarattığı atmosfer ile her performansında hayranlarını şaşırtacak bir
sürpriz yapan Iglesias’ın en sevilen şarkılarını paylaşacağı gece, şüphesiz bu yaza damgasını vuracak.

26-27-28.08

TARKAN
HARBİYE AÇIK HAVA TİYATROSU
ISTANBUL - 21:00
Harbiye Açıkhava’da heyecanla beklenen “Tarkan Zamanı” için
geri sayım başladı.
Her yıl heyecanla beklenen ve her biri birbirinden coşkuyla
geçen geleneksel Açıkhava konserleri kapsamında yaz sonu
müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Megastar Tarkan; 26, 27 ve
28 Ağustos’ta sevenleriyle hasret giderecek.

#GencimVeÖzgürüm

Hazırlayan
Onur Özışık
onur.ozisik@gzone.com.tr
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2015-2016 sonbahar-kış trendlerinden bahsetmişken sizin için seçtiğimiz alışveriş listesine
de göz atın. İşte gelecek sezon sahip olmanız gereken 5 parça, bu güzellikleri bize sunan
marka ve tasarımcılar ve fiyatları.

ICEBERG A/W 2016
241 Euro

ZARA A/W 2016 199.95TL

PIERRE HARDY A/W
2016 - 372 Euro

#GencimVeÖzgürüm

BERSHKA A/W 2016
99.90TL
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HAYAT
OBEN BUDAK (DISCOBEN)
DMC

Oben’i köşe yazıları, kitapları (şimdiden
3 tane var) ve İstanbul’un eğlenceli
partilerindeki Dj kimliği ile tanıyoruz.
Bunların evvelinde ise İstanbul Üniversitesi
Devlet Konservatuarı’nda aldığı Opera Şan
eğitimi var. Ama velhasıl, şarkı söylemekle
ilgili ilk adımı atması bugünü bulmuş. Djlik
yaparken çalmayı sevdiği müziği kendisi
yapmak istemiş Oben ve bu akıllıca bir
karar olmuş. Zira şarkının Ahmet Akkaya
tarafından yapılan disko-house aranjesi
Oben’in üstüne cuk oturmuş. Şarkının
sözlerini de kendisi yazdığı için Oben’in
şarkıyı söylerkenki rahatlığını hemen
hissediyorsunuz. Neticede ilk profesyonel
şarkıcılık deneyimi için oldukça temiz ve
genç kitleyi rahatlıkla tavlayabilecek bir
iş ortaya koymuş. Sırf arkadaşını kayırmış
demesinler diye de buraya bir yıldız eksik
veriyorum, bir sonrakine muhtemelen alır
zaten :)

#GencimVeÖzgürüm
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SANA N’OLMUŞ
BETÜL DEMİR
DMC

OLMAMIŞ MI?
EDİS
PDND
Edis’in büyük çıkış yakaladığı ilk teklisi “Benim Ol”dan anladığımız kadarıyla sesi ve
şarkı söyleme stili kimseye benzemiyor, dans edebiliyor ve tüm bunları yaparken gayet
iyi görünebiliyordu. Tüm bu nedenlerden ötürü kendisiyle ilgili umutlarımız da büyüktü.
Zannediyorum ki tüm ekibi ve kendisi için de durum aynı. Çünkü elimizdeki yeni şarkı
“Olmamış mı?” pop müziğin yalnızca erkekler kategorisine değil tamamına ilaç gibi gelecek,
dinamik ve taptaze bir iş. Edis’in kolayca akla kazınacak şekilde yazdığı sözleri ile aranjör
Ozan Çolakoğlu’nun yüksek enerjili, uyku açıcı düzenlemesi birleşmiş ve bu yazın en iddialı
hitlerinden biri ortaya çıkmış. Single içerisinde ayrıca “Benim Ol”un ne kadar iyi bir şarkı
olduğunu tekrar anlayabileceğiniz akustik versiyonu ile hiç fena sayılmayan remixleri de
bulunuyor.

Betül Demir’in ilk albümü “Ayrılığın El
Kitabı” çıkalı neredeyse 10 yıl olacak ve bu
süre boyunca çok uzun aralar vermeden
üretim yapmaya devam etti şarkıcı. Tuhaftır,
bu kadar iyi bir sese sahip olmasına ve hiç
de fena şarkılar söylememesine rağmen
bir türlü popüler şarkıcılar kategorisine
giremedi. (Örneğin, doğru şarkıları seçerek
son yıllarda hızla yükselen Bengü’nün
bile gerisinde kaldı) Burada neyin eksik
olduğunu tartışmak değil derdim ama son
şarkısı “Sana N’olmuş?”u dinlerken bir teori
geldi aklıma. Demir’in mükemmel bir sesi
var ama hafızamızda iz bırakacak bir stili
yok. Çünkü Emirhan Cengiz tarafından
gayet başarılı şekilde düzenlenmiş bu
şarkı da fena halde Gülşen kokuyor. Hatta
Demir’in vurgulamalarında bile bunu
hissetmek mümkün. Bu da şarkıcıyı tam
bir adım ilerletemiyor maalesef.

KIŞKIŞŞŞ
HANDE YENER
POLL PRODUCTION
Hande Yener’in birçok albümünde beraber çalıştığı söz yazarı/besteci
Alper Narman, bu şarkının çıkışı ertesinde twitter hesabında Yener’in ismini
vermeden şu mesajı paylaştı: “O kadar insanın emeği olan bir kariyere
amaaaan geçmiş deyip içine kara bir tavuk edasıyla s*çmak”. Katılmamak
mümkün değil. Yener’in müzik kariyeri boyunca yaşadığı iniş çıkışlara
hepimiz alışkınız, hatta kendisi albümlerinden birini “Hande’ye Neler
Oluyor?” şeklinde isimlendirdiğinde ben, Yener’in de durumun farkında
olduğunu ve kendiyle dalga geçecek kadar rahat olduğunu düşünmüştüm.
Ancak bir kariyer dibi olarak niteleyebileceğim “Kışkışşş” sonrası rahatlıkla
bunun böyle olmadığını ve şarkıcının (bilemiyorum ne uğruna) dinleyicisini
hor görecek kadar kafasına güneş geçtiğini söyleyebilirim. “Senin için dualar
edicem” Hande’cim.

#GencimVeÖzgürüm
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BİTMESİN (DIGIHEAD VERS.)
ELA FT. EGE ÇUBUKÇU
DOKUZSEKİZ

Ela Artun, Ankara’da yaşayan dinleyicilerin
illa ki bir gece bir barda denk geldiği
pop-rock grubu Fresh’in solistiydi uzun
zaman. Gruptan ayrıldıktan bir süre sonra,
2013 yılında ilk solo albümünü yayınlayan
Ela, o albüme ismini veren şarkıyı Ege
Çubukçu’nun eşliği ve Digihead’in yaptığı
yeni düzenleme ile tekrardan sunuyor
bizlere. Ela’yı sahnede defalarca izlemiş biri
olarak (ki canlı performansı da gayet iyidir)
kendisine yakışan türün pop olduğunu
rahatlıkla söyleyebilirim. Belki promosyon
yetersizliği, belki de hala fazlasıyla grup
müziği gibi tınlaması nedeniyle tutmayan
albümünün üstüne bu elektro-pop
düzenleme doğru bir hamle olabilir. Şarkı
zaten albümün en akılda kalıcı işlerinden
biriydi, Çubukçu’nun flörtöz bölümleri
de gayet yakışmış, ortaya temiz bir parti
şarkısı çıkmış.

SAAT ONİKİ
ASLI DEMİRER
GTR MÜZİK
Aslı Demirer’in sesini “Saat Oniki”yi dinler dinlemez daha önce duymuş olduğumu
düşündüm. Ardından, geçtiğimiz yıllarda yayınlanan ama haberdar olmadığım iki şarkısı
daha olduğunu keşfettim. Ama hayır, sesi o şarkılardan da tanıdık gelmiyordu. Neticede
araştırmalarım kendisinin sesine reklam jingle’larından aşina olduğum sonucunu ortaya
çıkardı. Hakikaten de Aslı Demirer’in reklam jingle’larına çok yakışan pırıl pırıl ve aydınlık bir
sesi var. Ama esas başarısı, şehirli yalnızlara onlardan birinin yazmış olduğunu hissettiren
samimi ve akıcı söz yazarlığı. Bu single’daki iki şarkıda da (özellikle ayrılık ve intikamı müthiş
bir soğukkanlılıkla ele aldığı “Bu Kafalar”da) dinleyiciyi tatlı sesiyle hiç de tatlı olmayan
konularda kendinden geçirmeyi başarıyor. Eski işlerine de bir göz atın derim.

YAŞ HİKAYESİ
MERVE ÖZBEY
KNY MÜZİK / SEYHAN
Aranjör/prodüktör Erdem Kınay’ın ilk proje albümünde yer alan “no name”
isimlerden biriydi Özbey. Ama söylediği şarkı (“Duman”) öylesine büyük
bir patlama yaptı ki hem “Helal Ettim” ile ikinci albümde yer almasına
hem de tarzı ile aynı albümde Sibel Can’ın seslendirdiği “Alkışlar”ın ortaya
çıkışına neden oldu. Oldukça geniş bir ses aralığına sahip Özbey ve gırtlak
oyunları yaparak şarkı söylüyor, en önemlisi de bu nağmeleri senelerin
yorumcularından daha ustalıkla ve rahatlıkla yapıyor. Tam da bu noktada
ise şarkıcıyı ve prodüktörü Erdem Kınay’ı bir ikilem bekliyor. Merve bir pop
şarkıcısı mı olacak yoksa alaturka bir tavır mı sergileyecek? Cevap ise şaşırtıcı
bir şekilde ikisi de olmuyor. Ne yardan ne serden geçen ekip şarkıcıya bu
ilk albümünde kulüpleri rahatlıkla inletecek 2 yeni disko hiti kazandırırken
(bunlardan “Topsuz Tüfeksiz” anında bir hit iken, “Yaş Hikayesi” ise zamanla
kendini sevdiriyor) 5 tane de düşük tempolu şarkı söyletiyor. Elbette ki
Merve’nin sesini altın gibi parlatan şarkılar bunlar. Rakı masasından gelen
“Usta” ve “Allah’a Emanet Ol” öne çıkacaktır ama benim favorim sakinliğini
korumakta ısrar ettiği “Yağmur” oldu.

#GencimVeÖzgürüm
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WORKING GIRL
LITTLE BOOTS

NO 6
ZİYNET SALİ

2015
YILDIZ TİLBE

DIM MAK RECORDS

DMC

ÖZDEMİR PLAK

Victoria Hesketh nam-ı diğer Little
Boots, 3.solo albümünde isminden de
anlayabileceğimiz gibi kadınlar ve ofis
yaşantısından yola çıkıyor, “albümün
müdiresi” karakteriyle şarkılarını söylüyor.
Yakın zamanda kendi plak şirketini kuran
Hesketh için yerinde bir rol bu. Zaten
şarkıların genelinde bir “kadınlar güçlüdür”
teması baskın (bilhassa albümün en gaz
işlerinden, marş olarak söylenebilecek
“Get Things Done”da) görünüyor. Önceki
albümlerinde dinleyiciyi kolay yakalayan
pop melodilerini yer yer tuhaflaşan
elektronik düzenlemeler ile birleştiren
şarkıcının müziğini bu sefer daha kontrollü
buldum. Evet, albümün açıklaması
niteliğindeki isim şarkısı ve devamında
gelen “No Pressure”da bu durum rahatsız
etmiyor ama şarkılardaki bu “bir türlü
patlayamıyor”
hissi
“Heroine”
gibi
şarkılarda ruhsuzluk seviyesine gelebiliyor.
Farklı bir şeyler denediği “Taste It” gibi
şarkılar ise zaten anında dikkat çekiyor.
Albümün en güzel sözlerini barındıran
şarkısı (bana kalırsa “çalışan kız”ın gerçek
gücünü tüm gücüyle gösterdiği yer olan)
“Help Too” ise Robyn’i kıskandıracak kadar
iyi bir iş olmuş. “Real Girl” ve “Business
Pleasure”ın yapmak isteyip yapamadığı
80’ler etkisini ise “ofiste hangover” temalı
“Better In The Morning” layıkıyla başarmış.

Ziynet Sali ve Sıla’nın birlikte çalıştığından
bir süredir haberdardık. Sıla’nın Egeli popu
ile Akdeniz kadını Ziynet Sali’nin terbiyeli
sesi gayet iyi bir kombin gibi görünüyordu.
Zaten bir önceki albümdeki “Senin Olsun”
ve arada yayınlanan muazzam “Bugün
Adım Leyla” gayet olumlu sinyaller vermişti.
Yakın zamanda bu kadroya her zaman
güvenilir Mete Özgencil’in katıldığını da
öğrenince beklentilerimiz tavan yaptı.
Çok kereler dinlemedim ama albümle ilgili
en kestirme şunu söyleyebilirim: “Yeni
meyhane-pop albümümüz hayırlı olsun!”.
Aslında Sıla’nın içirmeye meyilli sözleri ile
Sali’nin taverna geçmişi düşünüldüğünde
bu durum çok şaşırtıcı değil. Ancak Sıla’nın
gerek Efe Bahadır’la ortaklıkları (“Geldim
Oyununa” ve isminden sarhoş “Bi Büyük”),
gerek Türkçe söz yazmak için seçtiği
şarkılar (tavernaya ışınlayan “Başrol”) ve
esas Fatih Ahıskalı’nın “Çeyrek Gönül”ü
zaten beste bazında “rakı” diye bağırıyor.
Çıkış şarkısı “Mevsimsizim” albümün
en iyisi değil ancak İskender Paydaş’ın
şarkının orjinalinin ruhunu koruyan
ska aranjesi ile enteresan bir hal almış.
Açılıştaki “Dağınık Yatak” ise kocaman
bir hit ama kalbimi çalanlar Sıla’nın “Boş
Yere”sini bir adım ileri götürdüğü “Belli” ve
Özgencil başyapıtı “Adeta Müebbet” oldu.
Oldukça amatör görünen albüm kapak
tasarımının Sali’ye hiç mi hiç yakışmadığını
da belirtmek gerek.

Tilbe’nin kariyerini 2000’li yılların ikinci
yarısından itibaren takip etmek biraz
zorlaştı. Yapımcı şirketini sıklıkla değiştirdi,
farklı türlerde bir sürü single ve albüm
yayınladı. Bu çalışmaların bir kısmını
tanıtabilecek promosyon gücü de vardı.
Ama nihayetinde yıllar içinde pek tutarlı
gibi görünmeyen (görünmek gibi de bir
derdi olmayan) bir şarkılar dizisi sundu.
“2015” şeklinde isimlendirerek hangi yılda
olduğumuzu hem kendisine hem bize
hatırlatmak isteyen Tilbe’nin bu son EP’si
için de farklı bir yorum yapmak doğru olmaz.
5 farklı şarkı üzerinde 5 farklı aranjörle
çalışılmış ve yer yer Tilbe’nin vokalinin bile
değişiklik gösterdiği enteresan denemeler
ortaya çıkmış. Yazdığı sözlerin gücü hala
yerinde, kimseyi iplemeyen duruşuna da
lafımız yok ama şarkıcının sesi maalesef
90’lardaki gürül gürüllüğüne sahip değil.
Kendisi de bunun farkında ki sesini fazla
zorlamadan şarkılarını söylüyor. Örneğin
açılıştaki hiç de fena olmayan düşük
tempolu “Unutamazsın Beni”yi daha
bağrış çağrış duymak istiyor insan. Aynı
şey aranjör Serdar Ayyıldız’ın garip bir
twist ritmi üzerinde ilerlettiği “Yankılandı
Aşk” için de geçerli. İlk klip şarkısı “Cıs
Yanarsın” ortalama bir pop işiyken,
finaldeki “Gönül Vakti” ise kulağı kolayca
yakalayan melodisi ile esas şans verilmesi
gereken şarkı.

Hazırlayan
Mert Bell
mert.bell@gzone.com.tr
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Kötü çocuk, halen haylaz, çapkın, muzır,
sıradışı ve seksi. Çağın bizlere sunduğu
hit pop kültür ikonu Justin Bieber’dan
bahsediyoruz. Kendisini zaten tanıdığınıza
eminiz; ancak G Zone ayrıcalığıyla Justin’in
hikayesini bir kez daha dinleme zamanı!
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ahmin edilebilecek üzere, ne kadar
oldukça şirin olsa da; Haylaz ve
derslerle pek de haşır neşir olmayan
bir çocukmuş Justin Bieber.
Ruhundaki serserilik ve girizgahta
da belirttiğimiz üzere halet-i
ruhiye’si ile tam bir “kötü çocuk” imajı çizmesi,
şarkıları, kimi zaman şarkılarının önüne geçen
sahne şovlarıyla da yetenekli bir dünya starına
dönüştüğü su götürmez bir gerçek.
Kendisini sevmeyenlerden olabilirsiniz; ancak
Twitter’da 66 milyon, Instagram’da ise 35 milyon
takipçisinin olduğundan yola çıkarsak –satın
alınan takipçilerin dışında- bu kadar kişi, yanılıyor
olamaz diye düşünmek gerek.
Justin’in ailesiyle kuvvetli bir bağı var. Kariyeri,
2008 yılında Braun Scoot’un Justin’in YouTube’daki
videolarını keşfetmesiyle başladıysa da; ailesinin
bu ilk zamanlarda ona hayli destek olduğu
biliniyor. Kendisi büyükanne ve büyükbabasından
ilham aldığının, annesiyle iyi geçindiğinin ve
dolayısıyla iyi bir aileden geldiğinin altını çizse
de; bu söylemine yakışmayacak davranışlarda
bulundu. Uyuşturucuya bulaştı, onu hayatından
çıkarmak yerine bu konuda da aşırılığa kaçtı,
Arjantin bayrağına konserinde ve sahnede
saygısızlıkta bulundu, her ne kadar şimdilerde
hakkındaki tutuklama emri kaldırılsa da Buenos
Aires’teki gece kulübünün çıkışında korumalarının
fotoğrafçıya saldırıldığı söylendi. (Editörün Notu:
Geçtiğimiz günlerde Hürriyet’in web sitesinde

yer alan bir haberde, kendisinin bir açıklaması yer
almış: “Eğer ahmak değilseniz, benim gibi olmanın
kolay olmadığını anlarsınız. Bir düşünün, hayatımın
kolay olmadığını anlayacaksınız. Özeliniz yok.
13 yaşından beri kameraların önündeyim. Bazı
hataları kimse yargılamadan yapmalısınız
ama ben bunu yapamadım. Şimdi insanların
değiştiğimi fark ettiklerini görüyorum.”. Anladığım
kadarıyla yaptığı hataların farkında; ancak yine
de karakter özelliklerinden ödün vermeden, bu
yanlışların nelerden kaynaklandığını açıklıyor
bizlere.) Verdiği bir röportajda, hatalarıyla alakalı
“Hatalarınızı sahiplenmelisiniz. ‘Eğer sizi hüsrana
uğrattıysam, özür dilerim’ demelisiniz. Ben, her
zaman dürüst olmak isterim ve bu hataların ‘ben’
olmadığını insanlar bilmeli.” açıklamasını yapmış.
Geçtiğimiz yıl asileştiğinin ve burnu havada biri
olduğunun farkında. Geçmişe dönüp yaptıklarına
baktığında hayal kırıklığına uğradığını da dile
getiren bu yakışıklının, bu söylemlerini ne kadar
samimi bulup bulmamak konusunda da ikilem
yaşıyoruz.
Gelelim bu kıtırın ilişki karnesine: Seventeen
dergisine verdiği röportajda yanında kendini
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güvende hissedebileceği biriyle sağlıklı bir
ilişkisinin olmasını istediğini belirten Justin, bir
kızdan dürüst ve özgüvenli olmasını bekliyormuş.
(Özetle, ömrü boyunca onla olacak ve çekici
bulacağı birini arıyor; ilgilenenlere duyurulur!)
Selena Gomez ile yaşadığı bir dargın bir barışık
ilişkiyi sağır sultan dahi duydu. Bu yılın ortalarına
kadar da “Acaba barıştılar mı / barışacaklar mı?”
haberleri sürdü. Miranda Kerr’in ona karşı tutkusu
duyuldu sonra; hatta Justin, Miranda’nın eski
kocası Orlando Bloom’dan bir tokat yedi. Aktör
Stephen Baldwin’in model kızı Hailey Baldwin ile
sevgili olduğu iddia edildi, sonra Justin Instagram
hesabından Hailey ile çok yakın arkadaş olduklarını
duyurdu. 13 yaşından beri video ve güzellik
blogger’lığı yapan, Instagram’da da 200.000
takipçisi bulunan Jayde Pierce, son zamanlarda
kendisinin dünyasında önem taşıyan bir isim.
Birlikte dua eden, tatil yapan ve spora giden
ikilinin arasından su sızmıyormuş. Hatta Jayde,
Justin’in ne kadar samimi olduğunu ve göründüğü
gibi kibirli, şımarık ve yaramaz olmadığını da dile
getiriyor. Evde sıkışıp kalmadıklarını, şöhretin
Justin’i engellemediğini iddia eden Jayde; bu
yakışıklının kendisine sosyal medya üzerinden,
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üstelik kendi resmi hesabından mesaj attığında
çok şaşırmış ve heyecanlanmış. Hatta bu mesaj
geldiği sırada, kendisi de bir aile partisindeymiş.
“Peki, Justin aslında nasıl biri?” sorusunu onu
çok iyi tanımadan cevaplamak imkansız; ancak
elimizde onun hakkında bazı ilginç bilgiler
bulunuyor. Stüdyoya kayıt yapmaya gitmeden
evvel dua eden, kiliseye sık giden, oturma
odasında robot bulunan, en az 3 elektrikli
scooter’ını gittiği her yere götüren biri o. İşini
ve yaptığı müziği de sanıldığından daha çok
dikkate alıyor. Blogger Jayde’e göre de, gerçek
bir gülümsemesi var ve eğlenceli. Patates püresi
ve somon balığı, favori yemekleri arasında yer
alıyor. Onun hakkında kötü şeyler söylendiğinde
de, sosyal medyayı bloke ediyor. Çocukluğunda
kapalı alanlarla alakalı yaşadığı bazı şeylerden
dolayı, klostrofobik. Geçtiğimiz günlerde Bevery
Hills’te kaykay parkurunda yaklaşık bir saat
kalıp şov yapması da, kendisinin kaykaya olan
tutkusunu gözler önüne seriyor.
Geçtiğimiz ay, Bora Bora Adaları’nda yaptığı
tatilde çıplak –ve poposunun göründüğü-

fotoğrafı paylaşarak hayranlarının kalp atışlarını
hızlandıran Justin’in gündem yaratmaya devam
edeceği su götürmez. Star olmak adına, sansasyon
yaratmak ve belki de bazı skandallara imza atmak
gerekiyor; ancak Justin’in sansasyonel hallerinin
müziğinin ve olağanüstü sahne şovlarının
önüne geçmemesi dileğimiz. Umarız, verdiği
röportajlarda samimidir de; ‘olmadık’ hatalarını
bir daha tekrarlamaz. Ondan istediğimiz, elbette
ki sakinleşip yaşam standardından ödün vermesi
değil; ama hayatındaki bazı detaylara çekidüzen
vermesi gerektiği aşikar. Seni seviyoruz, kötü
çocuk! Gönülçelenliğinin baki olması dileğiyle.

Hazırlayan
Buğra Levent
bugra.levent@gzone.com.tr
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Nasıl oldu, nereden çıktılar bir anda hatırlamakta zorlanıyorum ama bizler, yalnızca ergenler

2000’li yıllara girmeden teen-pop’un bir

değil, tüm dünya olarak “Wannabe”nin ilk notasını duyduğumuz anda etkisi altına girdik.

patlama yaşaması gerekiyordu şüphesiz

Bu 5 İngiliz kızdan oluşan, fazlaca formüle edilmiş grup bilhassa kariyerlerinin ilk 5 yılında

ve 99 yılında başaran “…Baby One More

çılgınca takip edildi, ne yapsalar konuşuldu, şarkıları ezberlendi, onlarla ilgili tüm satılabilecek

Time” ile Britney Jean Spears oldu. Britney,

nesneler (film, parfüm, ayakkabı vs.) alıcı buldu, sözün özü hepimiz bir “baharat fırtınası”nın

videosunda bizzat lise üniforması ile arz-ı

ortasında kaldık. Tabii ki bunlar boşuna olmuyordu, başta “Wannabe” olmak üzere “kız gücü

endam ettiği şarkısını neredeyse dalga

ve arkadaşlık” mottosunu başarıyla satan eğlenceli şarkılar söylüyorlar, 5 farklı kıza oturtulmuş

geçilebilecek kedi miyavlaması ve şımarık

5 farklı persona ile tüm ergen kızlar ve erkekler kendilerini onlardan en az biriyle rahatlıkla

küçük kız çocuğu arasında gidip gelen

özdeşleştiriyordu. Böylelikle en büyük gay ikonlardan biri haline de geldiler elbette. Devamında

sesiyle

“Ginger Spice” Geri’nin ayrılması ile başlayan bitiş dönemleri büyük üzüntü yarattı ama bugün

güçlüydü ve ağır bir enfeksiyon gibi hızla

hepsi hala ünlüler, hala seviliyorlar ve hatta geçtiğimiz yıllarda bir araya gelerek turneye

tüm evrene yayılarak etkisi altına aldı. Zaten

çıktılar. Yeniden bir araya gelme ihtimalleri bile hala birilerinin kalbini güm güm çarptırıyor.

Britney’nin çok tartışılan sesi de zamanla

İşte ergen aşkı böyle bişey.

markası hatta silahı haline geldi ve şarkıcı

yorumluyordu.

Ama

şarkı

çok

yıllar içerisinde popun kraliçelerinden birine
dönüştü. Bir başka pop divası Christina
Aguilera’nın kariyeri ona rakip gösterilerek
çıkarılması ile başladı örneğin. Bilhassa ilk
2 albümünde ergenleri kalbinden vuracak
şarkılar (“Crazy”, “Born To Make You Happy”,
“Oop! I Did It Again”, “Lucky”) söyleyen
Britney zamanla büyüdü, biten bir evlilik
yaptı, çocuklar doğurdu, kafayı sıyırdı ve
kazıdı ama her seferinde bir şekilde bomba
gibi döndü. Biz Britney ile beraber büyüdük
anlayacağınız.

2002 yılında Avril vampirimsi güzelliği ile ekranlarımızda belirip, cayır cayır sesiyle “Complicated”ı söylemeye başladığınızda hepimiz bir “whoa”
olmuştuk (evet, öyle İngilizce şaşırdık). Kendisi güzeldi, şarkısı güzeldi, ardından gelen ilk albümü “Let Go” ise aşırı güzeldi –ya da benim 18’lik
kulaklarıma öyle geliyordu. Avril Lavigne’in en önemli özelliği teen-pop pusulasını pop’tan rock’a, hatta yer yer punk’a kaydırmış olmasıdır.
O yaşların şöyle bir özelliği vardır: bir duruşun olur, ya rockçı/metalci olursun ya popçu. Ben her zaman popçulardan oldum ama bizim de
enerjimizi zaman zaman bir elektro gitar riffi ya da çığırtkan bir vokalle atmamız gerekiyordu. Böyle bir durumda imdadımıza yetişti Avril.
Eminim ki rockçı/metalci arkadaşlarımız yine bize güldüler ama biz Avril’in de yapacağı gibi onlara birer orta parmak göstererek “Sk8er Boi” ile
tepinmeye devam ettik. (En azından “Losing Grip”in ne harikulade bir şarkı olduğunu onlar bile inkar edemez sanıyorum.) Her neyse, Avril yıllar
içinde albümlerle şansını denemeye devam etti, iyi şarkılar da yaptı ama o ilk döneminin görkemine ulaşamadı. Olsun, yine de kalbimizde yeri
başka kendisinin.
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Şimdi benim biraz daha analiz etmekte
zorlandığım döneme geldik. Ben bu Bieber
çocuğu ile ilgili bir belgesel izlemiştim 3-5
yıl kadar önce ve gördüğüm/duyduğum
kadarıyla kendisi oldukça yetenekli bir şarkıcı.
Ancak ne ara ve ne hızla devasa bir teen-pop
idolüne dönüştüğü konusunda kaçırdığım
noktalar var. Bir kere bir saç modeli vardı
değil mi? Öne doğru uzamış ve muhteşem
bir fönle yana doğru savrulup kalmış olan
o efsanevi saçlar. Aslına bakarsanız 2010
yılında büyük patlayan “Baby”yi söylediği
o dönemde Bieber zaten kendisi de imaj
olarak bir bebeği anımsatıyordu. (Haliyle
bir erkek bebeğin bir kız bebeğe söylediği
“bebek” şarkısı benim kafamı karıştırmış
olabilir.) Hatta belki de 1-2 yıl öncesine
kadar çokça tartışılan (ve bilhassa internette
acımasızca

dalga

androjen

Aslında bu başlık altında niyetim Selena Gomez, Demi Lovato, Ariana Grande ve hatta Taylor

bir görüntüsü vardı. Neyse ki dünyada

Swift’i de dahil ederek son dönem kadın teen-pop idolleri hakkında yazmak; durum böyleyken

zamanlar ve algılar biraz olsun değişiyor ve

de başlığı, aralarındaki en yırtık olan Miley Cyrus hak ediyor. Yaptıkları müzik hakkında fazla

biri nasıl görünürse görünsün, cinsel kimliği

tartışacak bir şey yok, zaten çok çalışkanlar ve bir şekilde gündemden düşmemek adına

ne olursa olsun, bir idol haline gelebiliyor.

sürekli olarak pop ekseninde hitler çıkarma peşindeler. (Country prensesi Taylor bile yüzünü

Bieber da bugün tüm konuşulanlara, saçma

popa döndü mesela.) Onlarla ilgili esas önem verilmesi gereken husus, cinselliklerini/cinsel

spekülasyonlara rağmen “Beliebers” olarak

kimliklerini sergilemekten ya da (bazen bize müstehak olduğu gibi) gözümüze sokmaktan

adlandırdığı milyonlarca genç kızdan oluşan

çekinmeyen korkusuz tavırları, çünkü 2015 yılında eğlence endüstrisi hala erkekleri kayıran

kült bir hayran kitlesine sahip ve sayıları her

cinsiyet ayrımcı politikasını sergilemeye devam ederken işin en büyüğü ve zoru onlara düşüyor.

geçen gün artıyor. Ha bu arada kendisi de

Cinsiyetinin ve cinsel kimliğinin farkında olmanın, bunu açıkça ifade etmenin korkulacak bir

gittikçe seksileşiyor, onu da belirtmek gerek.

şey olmadığının bilincinde olan bu aklı hür kızlar aynı zamanda (sırf kendi ülkeleri Amerika

Bieber’ın başta Amerika ve tüm dünyadaki

içinde bile olsa) yaşıtlarının ne gibi sıkıntılar yaşadıklarının da bilincindeler. Evsiz gençlerden

başarısı İngiltere’deki yapımcıları harekete

LGBT intiharlarına; beslenme bozuklukları, depresyon gibi ruhsal rahatsızlıklardan kanser,

geçirdi ve birden fazla yetenekli ve yakışıklı

HIV gibi hastalıkları olan herkese karşı son derece duyarlılar, konserler verip, kampanyalara

delikanlıyı bir araya getirerek One Direction

destek oluyorlar ve kazandıklarından çok büyük miktarlarda bağışta bulunuyorlar. Tüm bu

ve The Wanted gibi boybandleri oluşturdular.

yolculuklarında hiç mi hata yapmıyorlar peki? Elbette ki tökezleyip zaman zaman saçmalıyorlar

Bu gruplar da (bilhassa One Direction) ciddi

ama ne derler bilirsiniz; “gençlik bunlar içindir”. Ve Miley’nin de kesin bir “dil”le ifade ettiği gibi;

liste başarılarına imza attılar.

onlar duramaz ve onlar durmayacak!
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Birçok meselenin tuhaflıklarla dolu olduğu

kelimeleri ve ifadeleri ile yaşlarının şarkılarını

fena sayılmayacak ya da Murat Boz gibi son

ülkemizin teen-pop arenasında da durum

söyleyememişler.

derece başarılı olacak isimlere ilham verdiler.

piyasaya çıkan şarkıcılarımızın en efsanevi

90’larda ise durum daha iyiydi. En tıfıl

Velhasıl, gençlik/ergenlik hayatın bir dönemi,

olanlarından “Küçük Ceylan, Emrah ve

halleriyle piyasaya çıkan Burak Kut (ki

bir güzel baharı ve herkes için sona eriyor.

İbo”lar pop kategorisine sokulamayacak

kendisi hakkıyla “bebeto” lakabını almıştır)

Hepsi için de o dönem sona erdi haliyle ama

kadar “hardcore arabesk” şarkılar söylerken

ve Tarkan doğru şarkılarla kozlarını doğru

günümüzde de Atiye, Ece Seçkin ve Edis

Yonca Evcimik, Çıtır Kızlar & Birkaç İyi

oynayarak uzun soluklu kariyerlerine adım

gibi bu kategoriye çok yakışan, hevesli ve

Adam ve Nil Karaibrahimgil gibi isimler ise

attılar örneğin. Ama aslına bakarsanız bu

yetenekli şarkıcılar var. Kendilerine kulak

kendileri 30’lu yaşlarında olmalarına rağmen

konuda eksik olan şey daha çok anlayıştı.

vermenizi şiddetle öneririm, bir şekilde

ergenlerimize daha çok hitap eden işlerle

Çünkü bizim pop piyasasında kimse hedef

kanınızı kaynatacaklardır.

müziğe başladılar. Dinleyicinin de kafası

kitlesini “gençler” olarak kısıtlandırmak

karışık anlayacağınız. Ama nasıl olmasın ki?

istemiyordu. Herkes herkese hitap etme

Nilüfer, Ajda Pekkan gibi pop divaları ya da

derdindeydi.

farklı değil. Örneğin çocuk-ergen yaşta

Sibel Can, Ebru Gündeş gibi popüler ama
alaturka kökenli isimler sahneye ilk olarak

2000’lerde ise Grup Hepsi bu anlayışı yıktı ve

çok küçük yaşta çıkmışlar ama üzerlerine

hem şarkılarıyla hem de tüm görsellikleriyle

hem müzikal hem görsel anlamda çok

tamamen “teen-pop” ürünü olan ilk başarılı

daha büyük elbiseler dikilmiş, yaşlarının

deneme oldular.

#GencimVeÖzgürüm

Hazırlayan
Mert Bell
mert.bell@gzone.com.tr
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D

ünyada gerçekten kurtarılacak
çok şey olsa da, biz yine de
süper kahramanların dünyayı
kurtarmasından bıkmadık. Bana
kalırsa, bu filmleri sevmemizin bir
nedeni de gerçek dünyadan bir
o kadar sıkılmış olmamız. Savaşlar, patlamalar,
ırkçılık, ayrımcılık, soykırımlar, hukuksuzluk,
kapitalizm
başedemeyeceğimiz
boyutta
olduğundan, kimbilir belki de dünyanın yok olmak
üzere olduğu filmlerin yok olma kısımlarından bile
hoşlanıyoruzdur.
Gerçek dünya size de fazla .. hmm neydi o kelime,
evet, dandik gelmiyor mu? Birden uzaydan
birtakım yaratıklar bize saldırsa ve caddelerde
Hulk koştursa, devletler insanları öldürmekten
vazgeçip ilk kez işe yaramaya çalışsa çok güzel
olmaz mıydı? Ve daha da güzeli, o karakterler bu
sefer güçlü erkekler yerine LGBT bireyler olsa, işte
o zaman muhteşem olmaz mıydı?
Hem zaten “Biz varız ve burdayız” demenin en
güzel şekli her zaman sanattan geçiyor. Sinemada,
tiyatro oyunlarında, romanlarda ve hatta çizgi
romanlarda varsanız, varlığınızı kanıtlamışsınız
demektir. Tam da bu noktada tüm oklarımız
Marvel’ı ve Marvel’in LGBT karakterlerini işaret
ediyor. Bazılarını belki biliyorsunuz, bazılarıyla
henüz tanışmamışsınız, ancak tanıyınca hepsini
çok seveceğinize eminiz. Kimbilir, belki yeteri
kadar sevip sahiplenirseniz, onları ileride
beyazperdede de görebiliriz.
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NORTHSTAR
X-MEN

Northstar, Amerikan çizgi romanlarında
ortaya çıkan eşcinsel karakterlerden biri
olmasının yanı sıra, aynı zamanda da Marvel’ın
ilk gay karakteri.
Wolverine’in yanında, Alpha Flight ile
mücadele ederken ortaya çıkan Northstar,
daha sonra X-Men’e katılıyor.
X-Men’e katıldıktan sonra ise, önemli mutant
öğretmenlerinden biri haline geliyor. Umarız,
Northstar’ın mürüvvetini de görürüz.

HULKLİNG <3 WICCAN
AVENGERS

Avengers
dağıldıktan
sonra
kurulan
Young Avengers’ın eşcinsel üyeleri. Hatta
dünyadaki adı Teddy Altman olan Hulkling,
lise yıllarında eşcinsel olduğunu fark ediyor
ve süper güçlerini lise basketbol takımını
etkilemek için kullanıyor. Güçlerini kullanarak,
yüksek sosyete eğlencelerine katılmalarını
sağlarken, adi kaptanın onu ortamlara
girmek için kullandığını anlıyor ve neyse ki, o
sırada gelecekten gelen Nathaniel Richards
sayesinde Young Avengers’a katılıyor. Daha
sonra yine Young Avengers’tan Wiccan ile
tanışıp çıkmaya başlıyorlar. Romantik değil
mi? Sonrası aksiyon, olaylar olaylar..
Şu anda nişanlı olan Hulkling ve Wiccan,
evlilik yolunda yemin etmek üzere hızla
ilerliyorlar ve Marvel’in önde gelen LGBT
bireyleri arasındalar. Hulkling ve Wiccan
yeter ki evlensin, gidip cebimdeki son parayla
çeyreğimi takacağım diyen hayranları dahi
var. Umarız, Hulkling ve Wiccan’ın hayatları
boyunca en büyük tartışmaları, düğünde
orkide mi, yoksa hanımeli mi kullanmalılar
gibi konular olur.
Söylemeden geçmeyelim; Thor ve Hulk’la
hiçbir ilişkileri yok, ama yine de Wiccan
Thor’u, Hulkiing ise adından da anlaşılacağı
üzere Hulk’u temsil ediyor.

ULTIMATE COLOSSUS
X-MEN

Marvel kahramanlarına 1975’te katılmış,
X-Men ekibinin tek sosyalist üyesi olan, çelik
gibi, güçlü mü güçlü karakter Colossus,
Ultimate Marvel evreninde gay olanlardan.
Şu ana kadar iki X-Men filminin savaş
sahnelerinde
gördüğümüz
Colossus,
vücudunu istediği zaman organik çeliğe
dönüştürebiliyor. Ultimate olmayan Marvel
evreninde, eski sevgilisi diyebileceğimiz Kitty
Pryde’ı bir çocukla öpüşürken görünce, bana
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mısın demeden oğlanı ıslak odunla öldüresiye
dövmüştü.
Ultimate Colossus bence bunu hak etmiyor.
Hem sosyalist hem gay, daha ne olsun?
Mutluluğu en çok o hak ediyor ve vizyona
girecek olan X-Men filmlerininde de kendisini
görürsek, çizgi romanlarda da geçen
Northstar&Ultimate Colossus arasındaki
romantik ilişkiye en azından belki bir göz
kırpılır diyoruz.

ICEMAN

Asıl adıyla Bobby Drake’in, nam-ı diğer
Iceman’in gay olduğunu All New X-Men’in
40. sayısında açıklamışlardı. Aslında bir
telepat olan Jean Grey, Iceman’in zihnine
girerek bastırdığı eşcinselliğini “Bebişim,
yalnız sen gay’sin” diyerek, çocuğa dan diye
söyleyerek ortaya çıkarmıştı. Jean Grey,
kocaman telepat kadınsın, keşke alıştıra
alıştıra söyleseydin, neyse böyle şok etkisi de
iyi oldu. Iceman’in gay oluşu, Ricky Martin’in
gay olmasıyla nerdeyse aynı etkiyi yaratmış
ve birçok okuyucu Marvel’i bu hareketinden
dolayı çok takdir ederken, bir kısım da hayal
kırıklığını dile getirmişti. Görüyorsunuz
ki, insanlar çok anlaşılmaz. Iceman’in gay
olması hangi bünyede nasıl bir hayal kırıklığı
yaratabilir allaşkına?

MOONDRAGON

GUARDİANS OF THE GALAXY

Marvel çizgi romanlarını yakından takip
edenlerdenseniz, Moondragon’u Annihilation
hikayesinden hatırlarsınız. Hiçbir zaman
yüksek profilli bir karakter olmasa da,
geçmişinde Davedevil, Thor gibi önemli
karakterlerle romantik ilişkiler yaşayan
Moondragon için, bence tam bir star fucker
diyebiliriz. Son günlerdeyse Phyla-Vell ile
aşkın doruklarında geziyorlar ve biz onları
önümüzdeki filmlerde, sevimli lezbiyen
aşklarıyla görmek istiyoruz.

PHYLA-VELL

Captain Marvel olan Mar-Vel’in, dolayısıyla
Northstar’ın da uzaktan akrabası olan Phyla
Vell, Moondragon gibi Annihilation’da
önemli bir yer tutmuş, sonra da Guardins of
the Galaxy ile takılmıştı. Quasar ve Martyr
isimleriyle de anılan Phyla-Vell’I henüz
hiçbir filmde göremedik, dileğimiz tabi ki de
Guardians of the Galaxy 2’de Moondragon ile
aşklarına tanık olmak.
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MYSTIQUE VE DESTINY
X-MEN

Şekil ve cinsiyet değiştirme özelliği olan
Mystique, tam da gücüne uygun şekilde, çizgi
romanlarda biseksüel bir karakter. Mavinin
kendisinde hayat bulduğu Mystique, X-Men
filmlerinde ön planda olsa da, geleceği
görebilen güzel sevgilisi Destiny’den hiç
bahsedilmemişti. Onlar bahsetmediyse, biz
bahsederiz. Film boyunca evde sevgilisini
bekleyen Destiny, zaten geleceği görebildiği
için karısının döneceğini bilir ve Mystique eve
geldiğinde, kendisini muhteşem bir masaj ve
harika bir yemekle karşılar.

KARMA
X-MEN

Marvel’in hangi evreninde olursa olsun gay
olan tek karakter Karma sanırım. Bazen iyi,
bazen kötü; ama hep gay olan Karma, süper
gücü zihin kontrolü olan, üzerine kötü espri
dahi yapamayacağız kadar az şey bildiğimiz
bir karakter.

SPIDER WOMAN
SHIELD

Hydra’nın üzerinde yaptığı deneylerle
güçlerini kazanan, S.H.I.E.L.D. ajanı Jessica
Drew’in, yani Spider Woman’ın düz mantıkla
akla geldiği üzere, Spider Man’le hiçbir ilgisi
yok, uzaktan kuzen dahi değiller. Spider
Woman da alternatif evrende lezbiyen
olduğunu açıklama cesareti göstermiş bir
karakter. Büyük gözlü kadınlardan hoşlanan
lezbiyenlerin de ilgisini çekeceği su götürmez
bir gerçek.

DAKEN
DARK AVENGERS

Daken babasına benzeyen bir mutant ve süper
gücü kendi kendine iyileşebiliyor olması. Yani
süper güç olarak bunu söylüyorlar, ama sıkın
durun. Biseksüel bir karakter olan Daken,
feromon üretip heteroseksüel kişileri dahi
etkisi altına alabiliyor. Süper güç dediğin bu
değil de nedir?

Hazırlayan
Yeşer Sarıyıldız
yesersariyildiz@gmail.com
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Biliyoruz bunaltan havalardan sıkıldınız.
Geceleri uyuyabilmek, gündüzleri nefes
alabilmek hepimiz için işkence. Ama moda
her zaman olduğu gibi mevsimlere aldırış
etmeden bizden birkaç adım önde gidiyor.
Markalar, geçen sene tanıttıkları sonbaharkış koleksiyonlarını satışa çıkarmak için gün
sayarken biz de sizin için gelecek sezonun
öne çıkan trendlerini hazırladık. Onlar
podyumlardan sokaklara inmek için can
atıyor. Biz de sizinle paylaşmak için. İşte
karşınızda sonbahar-kış sezonunun öne
çıkan 5 trendi.
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PATCHWORK KARNAVALI
Bu sezonun belki de en belirgin şekilde ön
plana çıkan trendi. Birbirinden tamamen
farklı desenlerin, kumaşların, renklerin ve
dokuların bir arada kullanılmasından ortaya
çıkan bir cümbüş havası. Rezil de olmak sizin
elinizde, vezir de. Ten renginize, tarzınıza,
vücut yapınıza en uygun olanları seçin ve
cesaretinizi alkışlarcasına bakan gözlerin sizi
seyretmesinin tadını çıkarın.
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PUFFY POLAR
Soğuk akşamlarında evde otururken
bedenimizi ısıtan polar kumaşlar bu sezon
cesur bir atak içindeler. Eve hapsolmaktan
sıkılan bu yumuşacık, tüylü tekstil ürünü
gündelik yaşantınıza da eşlik edecek bu kış.
Hav kalitesi yüksek, sık dokulu ve parlak
olanları tercih etmenizi özellikle öneriyoruz.
Bir de dip not düşmekte yarar görüyoruz.
Eğer fit değilseniz bu trendi sakın ama sakın
evinizin dışına taşımayın. Şık olacağım derken
polar bear olabilirsiniz.
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TULUM ŞIKLIĞI
90’lı yıllardaki popülerliğini bir türlü
yakalayamasa da, arada sırada yaz aylarında
kendini gösteren tulumlar bu sefer şanslarını
kış aylarında deniyorlar. Ne giysem, neyle
kombin etsem derdine kesin çözüm
getiren tulumlara bu sezon, özellikle içine
giyeceğiniz gömlek ve kravatlar eşliğinde
şans verin. Hem stil sahibi bir görünüme
sahip olacaksınız, hem de gün içinde rahat
dakikalar yaşayacaksınız. Kısa boylular siz
mümkünse tulumlardan birkaç adım uzak
durun! Bizden söylemesi.
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STİL OMUZLARDAN
BAŞLAR
Sezonun en unisex parçası ile karşı karşıyayız.
Yıllardır kadınların egemenliğinde olan
pançolar bu sene erkeklere de hizmet
etmeye kararlı. Eğer omuzlarınızda bir panço
eşliğinde işe gidecek kadar cesur değilseniz
fakat modayı yakından takip ettiğinizi
göstermek istiyorsanız o zaman size
önerimiz renkli desenlere sahip geniş şalları
takım elbiselerinizle kombinlemeniz. Deneyin
pişman olmayacaksnız.
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KADİFE DOKUNUŞU
Kış aylarının olmazsa olmazı kadife bu
sezon yine karşımızda. İster fitilli, ister fitilsiz
bütün kadife kumaşlar kabul. Dikkat etmeniz
gereken sadece renkleri. Nefti, haki ve zeytin
başta olmak üzere yeşil tonları, hardal,
aşıboyası, çiğ ombra başta olmak üzere
toprak tonları ve koyu kızıllar tercih etmeniz
gereken renkler.
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Serdar Egemen
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RÖPORTAJ: MURAT RENAY & ONUR ÖZIŞIK
FOTOĞRAFLAR: AYTEKİN YALÇIN
MODA EDİTÖRÜ: ALEXANDER KOKOSKERIYA / OBEX
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O

nu özel TV ve müzik TV’lerinin
yükseldiği 90’lı ve 2000’li
yıllardan bugüne, yaptığı farklı
dallardaki işlerle ama en çok da
hayatın içinde, hayatı dolu dolu
yaşıyor olmasıyla tanıyoruz.

Oben, her an popüler bir mekanda veya bir Dj
performansında veya yeni kitabıyla hatta bu
günlerde yeni şarkısıyla karşınıza çıkabilir.
Seni, köşe yazarlığından da önce VJ’lik
zamanlarından tanıyoruz. Türkçe müziğin en
hareketli olduğu ve Türkiye’de özgürlüklerin en
fazla yaşanmaya başlandığı 90’lar ve 2000’lerle
ilgili neler söyleyebilirsin, o zamanları nasıl
hatırlıyorsun, şimdiki hayatımızdan en önemli
farkı neydi sence? Senin kariyerine neler kattı
o dönem?
O zaman her şey çok güzeldi, müzik de
Türkiye’deki hayat standartı da. Özgürdük açıkçası.
Bir diğerinin hayatına musallat olanlar, ortam
karıştırmayı seven kötü niyetli insanlar bu kadar
palazlanmamıştı. Kariyerime harika başlangıçlar
kattı o dönem. Yeni bir çevreye girdim, sürekli bir
şeyler öğrendim.
VJ’likten sonra dergiler geldi. Pek çok dergiye
katkıda bulundun ve erkek dergilerinin
efsane markası FHM’in yayın yönetmeni
oldun. O dönemlerde dergide hangi stratejiyi
yürütmüştün?
Ben FHM’in başına geçtiğimde David Beckham
yeni yeni dünya starı olmaya başlamış,
metroseksüellik akımı henüz ortaya çıkmıştı.
Bir baktım dünya erkekleri modaya, kendine
bakmaya, yani günümüzdeki erkek anlayışını
oluşturmaya başlamış. Türkiye’de ise o zamana
kadar bütün erkek dergilerinde moda ve bakım
bölümü sayfa doldursun diye yapılırdı sadece.
Erkek çekimi yaparak, FHM’in arka kapağına
koydum ve o bölümü sadece moda yaptım. Daha
çok erkek modası yayınlamaya başladım ki “Bu
dergi sadece seksi kadınlar için alınıyor” mitini
yıkmış oldum. Çünkü satış anlamında çok iyi
rakamlara ulaşmıştık.
Bir
erkek
dergisi
artık
günümüzde
“heteroseksist” olma lüksüne sahip mi sence?
Hitap ettiği kitleyi sadece “heteroseksüel
erkekler” olarak belirleyen erkek dergisinin
stratejisi sence doğru mudur?
Doğru tabi, çünkü bunlar ilgi alanı dergisi. Bir
örgü, nakış dergisinde aradıklarını bulamazsın,
FHM gibi erkek dergilerinin de sadece straight’lere
hizmet etmesini doğru buluyorum. Gay dünyasını
arayan GZone okuyor işte.
Kadınlar açısından yaklaşıyorsan eğer, FHM’e poz
veren kadınlar o pozlarından çok mutlu, inanın
bana
Köşe yazılarında çok sevildiğin kadar tepki
aldığın zamanlar da oldu. Belki de lifestyle
yazarlarının kaderinde bu tepkileri almak da var
ama hiç yazdığına pişman olduğun bir yazın var
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mı? Ne düşünüyorsun gelen tepkiler hakkında?
Pişman olduğum değil de pişman edildiğim
yazılar oldu. Hadise’nin o kadar çirkin hayranları
var ki, yorumlarıma söylemedikleri söz
kalmamıştır. Türkiye’de eleştiri kabul eden kişi
sayısı çok az. Hemen başlıyorlar Twitter’dan
karşı atağa. İstiyorlar ki her yaptıkları ayakta
alkışlansın. Yahu Madonna’nın her yaptığı hit
olmamış, seninki olduysa bu işte bir tuhaflık var.
Ayıltmaya çalışıyorum ama herkese aynı şekilde
dokunamıyorum tabi.

bakarsan, özellikle seks ve ilişkiler konusunda
açmazları ne sence?
Türkiye’de gündelik date olayına geçilemedi
malesef. Taraflardan biri ki bu kadın da olabilir
erkek de, olayı ciddi boyutlarda düşünmeye
başlıyor. Oysa hiçbir şey hayal etmeden yollarına
devam etseler belki daha mutlu olacaklar. Ya da
bazı ilişkiler gerçekten sadece tek gecelik olmalı,
uzatmaya çalışmak neden?

AdaminTown, çok sevilen ve takip edilen bir
erkek moda bloğu ve dergisi. Bu proje nasıl
ortaya çıktı. Kimleri hedeflediniz? Hedeflerinize
ulaşabildiniz mi?
Alexander Kokoskeriya ile zaten dergilere moda
çekimleri yapıyorduk. Fakat piyasadaki dergilerin
bazı kaygıları var elbette. Reklam anlaşmaları
sağlandığı için ürünlerin gözükmesi çekimin
kalitesinden daha önemli. Biz de başka dergilerle
uğraşacağımıza özgür olmak adına kendi
dergimizi yapalım dedik. Kendimiz bir platform
kuralım ve istediğimiz gibi takılalım derken
Adam in Town oluştu. Erkek modası adına en iyi
çekimleri yayınlıyoruz üç senedir. Hala aynı renk
kemer ve ayakkabı giydirip adına moda çekimi
diyorlar ya, işin o kısmı bir enteresan.

Heteroseksüel
taklidi
yapmak
zorunda
olan biseksüel veya eşcinsel erkekler için
düşüncelerin nedir? Her erkek aslında bir
anlamda biseksüeldir lafına katılıyor musun?
Kişisel olarak onlar adına üzülebilirim sadece
çünkü hayatında bir şeyi saklamak çok büyük
yük. Ama Türkiye şartlarını düşününce insan hak
veriyor tabi. Yine de yakın arkadaşlar bu açıklama
için uygun gibi geliyor bana. İkinci soruna
geçersem her erkek biseksüeldir demek fazla
iddialı olur ama çoğu erkek biseksüeldir cümlesini
rahatlıkla kurabilirim.

Romanlarına gelelim. Şehirli insanların aşk ve
seks hayatlarını anlatmayı tercih ediyorsun. Bu
hep böyle mi devam edecek? Farklı konularda
yazma hevesin var mı?
Evet pek tabi böyle devam edecek, bilmem ne
köyünün bilmem kaç senesinde yapılmış bir
konağında geçen tarihi bir hikayeyi anlatacak
halim yok. Gündelik hayattan besleniyorum ve
çevremde sürekli aşk ve seks dolanıyor, ben ne
yapayım.
İlk kitabın Falan Filan için, baş karakter kadın
değil erkek olsa da olurmuş diyenler var. Ne
düşünüyorsun bu konuda?
Olurdu tabi ki, neden olmasın. Kitapta anlatılan
Bige’nin yaşadıklarının benim hayatım olduğu
iddia edildi, dediğin gibi. Yalan da değil, kendimden
çok şey var o kitapta ve diğerlerinde. Geçen Tuna
Kiremitçi bir röportajında “Yarattığınız karakter
uzaylı da olsa yazmaya kendinizden başlarsınız”
demiş. Hangi karakteri yazarsan yaz bir yeri sana
dokunuyor.
“Hayvan” kitabında da erkeklerin dünyasını
anlattın. Ana karakter Cemal, kendinden daha
fena daha hayvan bir kadını görünce afallıyordu.
Türkiye’deki heteroseksüel erkeklerin dünyasına

Son kitabın “Büyük”te artık daha önceki
kitaplarda azar azar yer verilen eşcinsel
karakterler daha baskın yer alıyor. Artık
kadınların tek rakibi kadınlar değil. Aslında bu
hep öyleydi ama bu farkındalık birkaç yıldır
daha fazla gelişti. Sence bunun nedeni ne?
Biseksüellik kafasına geçen erkeklerin sayısında
bir patlama var herhalde. Büyük’ü yazmadan
önce sevgilisinin kendisini bir erkekle aldattığını
öğrenen o kadar çok kadın hikayesi dinledim ki,
ben bile şaşırdım. Erkeklerimize bir rahatlama
gelmiş haberimiz yok.
Son kitabının isminin ‘Büyük’ olması ve
kapağında muz görselinin kullanılması penis ile
ilişkilendirilmiş ve bazı kesimlerce eleştirilmiş.
Bu konu hakkında söylemek istediklerin var mı?
Türkiye’de ağzıyla kuş tutanlara bile laf eden
bir grup mutlaka olduğu için bu tip eleştirilerle
çok ilgilenmiyorum. Kitabın adı “Büyük” çünkü
kahramanının lakabı “Büyük.” Evet bu isim
çocuğun penisinden geliyor, bu yüzden biraz ileri
gidip kapağa muz mu koysak acaba dedim. Nasıl
olsa burası Türkiye, firma kabul etmez zaten diye
düşünürken onlar da çok sevdi ve kitap böyle çıktı.
Bir tarafından estetik buluyorum, diğer taraftan
prokovokatif olduğunu da kabul ediyorum.
Nihayetinde, kapak biraz da pazarlamayla ilgili.

.......
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“Büyük”teki gibi sevgilisini başka bir erkekle
basan kadınlara tavsiyen ne?
Kaptırmışsın işte, üzerine alınabileceğin bir durum
söz konusu değil. Tamamen başka birşeymiş
demek ki aradığı, sen yoluna devam et kızım!
Ve lütfen kadınlar “Bana bunu nasıl söylemez”
tribine girmesin. Çünkü biseksüel olduğunu insan
kendine bile zor itiraf eder. Kaldı ki bir başkasına
bunu söylemek bir hayli zor.

Evli eşcinsellerin, eşleriyle birlikte swinger
partilerinde boy gösterdiklerini duyuyoruz.
Zaman zaman bu partiler ana akım medyaya da
konu oluyor. İstanbul gece hayatında bu partiler
ne kadar aktif? Sence Swinger partilere kimler
katılıyor? İnsanları buna iten sebepler neler?
2-3 sene önce ne hikayeler dinlerdim bu partilerle
ilgili ama ne zamandır bir şey duymuyorum,
sanırım daha fazla gizlendiler. Bir gay arkadaşımın
gitme sebebi olarak “Çok güzel straight adamlar
oluyor, sen de yararlanabiliyorsun” dediğini
hatırlıyorum. Demek ki ayrım yapmadan herkes
katılabiliyor ve mutlu olabiliyor.

Türkiye’de en büyük seksüel fantezilerin şehirli
muhafazakar kesimde gerçekleştiğine dair
rivayetler var, bu konu hakkında duyumların
neler? Sence şehirli muhafazakar kesimin
sosyal hayatları içerisinde seks ne durumda?
Eşcinsellik ne durumda?
Valla o sosyal kesimden biraz uzağım, aldığım
bir duyum yok. Ama her kadın programındaki
sorunlardan anlıyoruz ki maşallah onların
cinsel yaşamının karışıklığı hepimizi katlar. Öyle
konuşmalara denk geliyorum ki o programda,
kutsal sayılabilecek evlilik kurumunu ayaklar
altına alıyorlar. O kadar ki bazen marjinal onlar
da muhafazakar toplum bizmişiz gibi geliyor.
Küçük yaşta evlendirilen, hatta satılan kızlar, yakın
akrabalarla yasak ilişkiler, oral sexin sınırları…
gazetelerin üçüncü sayfaları; yüksek ahlak
seviyemiz ve toplumsal fantezi dünyamızla ilgili
kült haberlerle dolu.
Gelelim single çalışmasına, son kitabının
soundtrack çalışması olarak hazırladığın single
“Hayat” çalışması nasıl doğdu?
Ben aslında bir süredir albüm çalışmasına
girmiştim, eski kitap yayıncım aynı zamanda plak
şirketi olduğu için bana fırsatlar sunmuştu. Ama
bir süre sonra fark ettim ki o çalışmaya sadece
ben girmişim, anlaştığımı sandığım firma benimle
hiç ilgilenmiyor! Bıktım sizden deyip hazır
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şarkıları bırakıp çıktım. Elimde sadece sözlerini
kendim yazdığım Hayat şarkısı vardı. Dedim
albüm herhalde yapamayacağım bari kitabın
soundtrack’i olsun bu şarkı.

Arabik sound’u artan bir ülke olduk çıktık. Yeniden
başlasam Valencia’da falan doğmak isterdim.
Akdeniz insanı sıcaklığımı bir şekilde korumalıyım.

Bir konservatuar ve vokalistlik geçmişine
sahipsin. Bir dönem Ajda Pekkan, Sertab
Erener, Aşkın Nur Yengi gibi isimlere vokalistlik
yaptın. Şarkıcılık tarafınızın bu kadar geç ortaya
çıkmasındaki sebep nedir?
Talihsizlik, kader ya da hayat işte diyebiliriz. Tam
vokalistliği bıraktım, okulu bitirip albüm yapmaya
kanalize olmuştum ki bir kontrol sırasında akciğer
kanseri olduğumu öğrendim. Hooop altüst oldu
her şey. Birkaç sene resmen sadece ölmemeye
çalıştım, tavanı izleyerek hastanede yattım.

Türkiye’de eşcinsel gece hayatı hakkında ne
düşünüyorsun? Dünyadaki ve Türkiye’deki
eşcinsellerin eğlenme alışkanlıkları arasında ne
farklar var sence?
Ben gay bar/kulüp olayını fazlasıyla old school
olarak nitelendiriyorum. Artık öyle keskin değerler
kalmadı gibi. Her yer gay bar zaten, özellikle
sınıflandırılmış yerlere girmeyi red ediyorum.
Yurtdışında da pek gay bara gitmem.

Hemen ardından annem Müge’yi kaybettim.
Sonrasında canım istemedi açıkçası. Yeni yeni
toparlanıyorum diyebilirim.
Bir röportajınızda yazar olmasaydın Pop
şarkıcısı olmak isterdim demiştin, şimdi ise
hem yazar, hem Dj, hem de şarkıcı oldun. Peki
ilerleyen zamanda şarkıcılık tarafın bir albüm ile
pekiştirilebilir mi?
Diğer işlerimi devam ettirirken nasıl olur
bilmiyorum. Bir şarkıyı yapmak bile o kadar uzun
sürdü ki. Albümü bilemem ama başka bir single
daha kesin yaparım.
Hedeflerini bir bir gerçekleştiren biri olarak,
sıradaki hedefin nedir?
Hiçbiri hedef değildi biliyor musun, belki de bu
samimiyetten başarı doğdu. Bana sorsan tek
hedefim koca bir çiftlik evinde hayvanlarla birlikte
yaşamak ama bunun için gerekli parayı toplayana
kadar da canım neyi çekerse onu yapıyorum. Çok
strateji adamı değilim.
Fazlasıyla seyahat eden birisin, doğum yerini
seçebilecek olsaydın nerede doğmak isterdin?
Neden?
10 sene önce sorsan yine İstanbul’da doğmak
isterim diye yanıtlardım ama bu 10 sene içinde
İstanbul bütün cool’luğunu yitirdi yurtdışında.

LGBT’lerin
normalleşmesi
sence
hangi
süreçlerden geçerek ve nasıl olacak? Sadece
aktivizm yeterli mi? Toplumda bu konuda bir
farkındalık ve kabullenme sürecinin yolları
sence nelerden geçiyor?
Seçim döneminden sonra artık %1’lik birimin bile
önemli olduğunu gören politikacılar LGBT’ye
yeşil ışık yakmaya başladı ya, bu beni çok mutlu
etti. İnanmasalar bile seçimi kazanabilmek
adına LGBT bireyler için birşeyler vaad etmeye
başladılar ki bu bile önemli. Her şeyden önce
sen kendini kabul edeceksin ki diğerleri de
seni kabul etsin. İlk aşamada oldukça yol alındı,
daha görünür ve daha net bir duruşu var LGBT
toplumunun. Son pride hakkıyla gerçekleşemedi
ama özellikle sosyal medyada, farklı kesimlerden
insanların farkındalığı çok umut vericiydi. Özellikle
profil resimleri üzerinden yapılan hareket, LGBT
toplumunun etkisinin önemli göstergesiydi
sanırım.
Sanat, moda, popüler kültür ve LGBT ilişkisini
nasıl buluyorsun? Eşcinsellerin bu üç daldaki
etkisi sence ne kadar fazla? Neden?
Pozitif bir yargı gibi de gözükse sanat, moda ya
da müzikle eşcinselliği bağdaştırmak ayrımcılık
gibi geliyor bana. Tamam Tom Ford çok
başarılıdır ama Ralph Lauren ya da Ricky Owens
da başarılıdır ama gay değillerdir. Belki bu tip
meslekler LGBT kimliğini daha rahat kaldıran
dallar olduğu için seçiliyordur. Orduda ya da
bir kasap dükkanında da kolay kabul edilebilir
olsa ortaya çıkan rakamlara hep birlikte şaşarız.
Mesela bana göre futbol dünyası da bu çemberin
içine alınmalı, ama Türkiye şartlarında sıkar biraz.
Atilla İlhan demiş ki “Eşcinsel olmak, özel bir
acayiplik getirmez. Çözememişse getirir, sorun
budur”

........
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Batı dünyasının tersine Türkiye’de medya
ve popüler kültür dünyasında aktif olan
eşcinsellerin kendilerini gizlediklerini biliyoruz,
sence bu durum ülkemizdeki LGBT hareketini ne
yönde etkiliyor? Bu gizlemeyi neye bağlıyorsun?
Çünkü ikiyüzlü bir halkız işte. Rakı sofrasında en
gayi en transeksüeli dinleriz ama hayatımızda
birebir karşılaştığımız zaman tepki veririz. Bir
diğerinin sahnesinde göbek atarak eğleniriz ama
aynı dansları bir yakınımız yapsa “Ne o lan karı
gibi dans ediyorsun?” diye dayılanırız. Alışacaklar
başka yolu yok bunun. Aşkın kimseye zararı
olmayacağını anlayacaklar!
Türkiye’de eşcinseller uzun süre görünmezlerken
son birkaç yıldır, özellikle de Gezi’den sonra
daha görünür hale geldiler. Her şey tam iyiye
gidiyor derken LGBT’lere polis müdahalesi
geldi. Ne düşünüyorsun bu süreç konusunda?
Sence önümüzdeki yıllarda nereye doğru
gidecek eşcinsel hakları?
Görünür olmanın, ses çıkarmanın bu kadar kolay
olmasını beklemiyorum zaten. Mutlaka bu tarz
anlam veremediğimiz saçmalıklar yaşayacağız.
Son pride’daki müdahalenin gerekçesi aslında
her şeyin özeti, oradaki gerekçeyle LGBT toplumu
dinen sakıncalı bulundu. Bir önceki yıl sakıncalı
değildi ama bu yıl sakıncalı oldu. Memleketin
genel sıkıntısından LGBT toplumunun payına
düşenler bunlar. Eşcinseller her yıl daha fazla
görünür olacak, sizi öldürmeyen şey, güçlendirir.
Belki yakın vadede evlilik eşitliği olmayabilir ama
LGBT toplumu daha gururlu ve daha neşeli olacak.
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Bu ay sizler için sevgilinizi nasıl aşk
sarhoşu yapacağınızı araştırdık.
Eğer sevgilinizi nasıl aşk sarhoşu
yapacağınızı bilmiyorsanız ya da
isteyip de başaramıyorsanız bu
20 kural tamda sizi düşünülerek
hazırlandı.
İşte sevgilinizi aşk sarhoşu yapmanın
20 yolu;

#GencimVeÖzgürüm
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ONA KÜÇÜK NOTLAR BIRAKIN
Harika geçen bir gecenin ardından sevgilinize o gecenin ne
kadar harika geçtiğini anlatan bir not bırakın ve ya bunu
direk olarak kendisine söyleyin. Erkekler yatakta ne kadar
başarılı olduğunu duymaya bayılırlar.Bu onların egosunu da
okşar. Karşınızdaki nasıl olsa sevgiliniz olduğuna göre bunu
yapmaktan çekinmenize gerek yok.

OLUMLU DÜŞÜNÜN
Herkesin ilişkisinde sorunlar olabilir. Aranızdaki sorunlar
ile ilgili olumlu düşünmeye çalışın. Yaşanılan olumsuzluklar
bir nevi birbirinizi daha iyi tanımanıza yardımcı da olabilir.
Büyüklerimiz nasıl der bilirsiniz. Kavga bile etseniz akşam
olunca o yatakta birlikte uyumalısınız. Zaten kusursuz hiçbir
şey yoktur. Asıl sorun yoksa endişelenin derim. ;)

HOBİLER EDİNİN
İkiniz de mutlu olabileceği hobiler geliştirin. Birlikte
yapmaktan haz almanız önemli. Mutlaka her ikiniz de severek
yapacağı bir şeyler vardır. Yoksa bile yeni hobiler bulun.
Mesela yapboz yapmayı herkes sever. Bu birbirinize daha
fazla yakınlaşmanızı sağlayacaktır. Bunu bir düşünün derim.

SOSYALLEŞİN
Sürekli baş başa kalmak bazen can sıkıcı olabilir. Sevgilinize
arkadaşlarıyla vakit geçirme fırsatı vermemek yerine
arkadaşlarıyla dostça ilişkiler kurmaya özen gösterin. Hatta
sevgilinizi kendi arkadaşlarınızla tanıştırın ve hep birlikte
bir şeyler yapın. Bu her ikinizi de hoşuna gidecektir. Çünkü
sevgilisinin arkadaşlarıyla iyi geçindiğini ve eğlendiğini bilen
bir erkek kendini iyi hisseder.

ONA YARDIMCI OLUN
Dışarıya çıkacağınız zaman nereye gideceğinizi sevgilinize
bırakmak yerine sizde düşünün. Kendi sevdiğiniz mekanlara
gidebilirsiniz. Bu sayede sevgiliniz de nelerden hoşlandığınızı
öğrenebilir. Özellikle ilişkinin başlarında sevgiliniz neden
hoşlandığınızı bilmediği için zorlanabilir. Ona bu konuda
yardımcı olun.

ARZUNUZU BELLİ EDİN
Uzun süreli bir birlikteliğiniz varsa bile her akşam yatağa
girdiğinizde onu ne kadar arzuladığınızı hatırlatmayı
unutmayın. Arzulandığını bilen erkek sizi de mutlu eder. Her
erkek seks sever. İleri derecede oral sekse de evet diyoruz. Ne
yapacağınızı biliyorsunuz.
#GencimVeÖzgürüm
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ONU DİNLEYİN

AİLESİ İLE TANIŞIN

İşten eve geldiğinde gününün nasıl geçtiğini sorup onu
dinlemeyi ihmal etmeyin. Önemsediğinizi belli edin.
Önemsendiğini bilmek herkesin hoşuna gider ve bu ilişkinizi
de olumlu yönde etkiler. Ona işi konusunda ne kadar başarılı
olduğunu söyleyin. Öyle değilse bile küçük beyaz yalanlar
söylemek kötü bir şey değil.

Eğer sevgiliniz ailesine karşı açık ise onun ailesi ile dost
olun ve onları sevdiğinizi gösterin. Erkekler sevgili ile ailenin
birbirini sevmesinden mutlu olur. Üstelik bu durum eğlenceli
de olabilir. Kaynananızla karşılıklı kahve içip dedikodu
yapabilirsiniz.:) Kayınpederinizle karşılıklı tavla atabilirsiniz.
Kim sevgilisinin ailesiyle vakit geçirmek istemez ki?

ONA AÇIK OLUN

MACERALARA AÇIK OLUN

Kendinizi ona anlatma ve eksikliklerinizi söyleme konusunda
rahat davranın. Zayıf taraflarınızı sevgilinizle paylaşmak
ona güven verir. Her insanın zayıf yönleri vardır. Hiç birimiz
kusursuz değiliz ve sevgilinizi de bunu bilmesi hakkı
diye düşünüyorum. Bu sayede sevgiliniz de size güveni
artacağından kendi eksikliklerini ve zayıflıklarını size
anlatmaya başlayacaktır. Bir ilişkide önemli olanlardan biride
karşılıklı güvendir.

Mutfakta veya salonda yemek yemek yerine yatakta çıplak
olarak bir şeyler atıştırın. Demem o ki maceralara açık olun.
Hepimizin değişik fantezileri vardır. Bunu gerçekleştirmenin
tam zamanı olabilir. Oturduğunuz yerden kalkın ve sevgilinizin
yanına gidin.

SOHBET EDİN
Yeri geldiğinde fıkra anlatmak ya da onu eğlendiren tavırlar
sergilemek sevgilinizi etkiler. Sevgilinize karşı eğlenceli bir
sohbet arkadaşı olun. Soğuk ve sürekli somurtan ya da her
şeyden şikayetçi olan birini kimse istemez. Hatta bu durum
bir yerden sonra ilişkinizi de sarsabilir. Sevgilinizi sıkmayın.
Gülümseyin,erkekler pozitif sevgili sever.

#GencimVeÖzgürüm

İŞLERİNDE YARDIMCI OLUN
İşleri çok yoğun olduğunda ona yardım edin. Acele yetiştirmesi
gereken işler olabilir. Böyle durumlarda ona yardım etmek
kendisini rahatlatacaktır. Özellikle bu yardım sevgilisinden
geliyorsa işin sonundaki teşekkür hediyesine hazır olun.

İLİŞKİNİZE GİZEM KATIN
Her zaman açık olmak iyi olsa da bazen gizemli tavırlar
sergileyin. Gizem herkesin dikkatini çeker. Her dakika ne
yaptığınızı ya da yapacağınızı rapor etmek yerine biraz sizi
arayıp bulmasını ve nerede olduğunuzu merak etmesini
sağlayın ama bunu abartmayın.:) Azı karar, çoğu zarar.
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MOTİVE EDİN
Arkadaşlarınızın yanında onu yüceltin. Sevgilinizi biriyle
tanıştırdığınızda ‘’işte benim yakışıklı sevgilim’’ veya ‘’benim
bir tanecik sevgilim’’ deyin. Sevgilinizin gururunu okşayın
ve sizin için ne kadar değerli olduğunu herkesin içinde onu
överek belli edin. Erkekler yüceltilmekten hoşlanır.

GECE YARISI KAÇAMAKLARINI İHMAL ETMEYİN
Gece yarısı uyandığınızda onu uyandırmadan omzuna ya
da göğsüne hafif bir öpücük kondurun. Bunu hissedecek
ama o tatlı uykusundan da uyanmayacaktır. Tabi bunun
garantisi yok. Yine de o uyku hali içinde sizi sevgiyle sarmak
isteyecektir ya da sevgiyle sevişmek.

BİRBİRİNİZE ÖZEL ZAMANLAR YARATIN
Sevdiğiniz şeyleri beraber yapmak için baskı yapmayın. Her
an, her dakika aynı şeyi yapmak zorunda değilsiniz. Bırakın siz
sevdiğiniz şeyi yaparken o başka bir işle ilgilensin. Birbirinize
özel zamanlar ayırın. Sürekli iç içe olmak çoğu zaman gereksiz
yere çıkan tartışmalara sebep olabiliyor. Bunun olmaması için
onu sıkmayın.

ONU SAHİPLENİN
Sevgilinizi sahiplenin fakat paranoyak olmayın. Her dakika
nerede, ne yapıyor, kiminle birlikte soruları ile boğmayın onu.
Paranoya pek sağlıklı bir tavır değil. Üstelik paranoyak biri
çok antipatik olabiliyor. Sevgilinizin size karşı olumsuz tavır
sergilemesini istemiyorsanız paranoyanızı bir kenara bırakın
ve ona güvenmeyi öğrenin.

SÜRPRİZLER YAPIN
Sevgilinize küçük sürprizler yapın. Sürprizlerden kim
hoşlanmaz ki? Ben şahsen bayılırım. Mesela bir akşam eve
gelirken bir demet çiçek onu mutlu edebilir. Bu gayet romantik
bir sürpriz. Tabi romantizm herkese göre farklı anlamlara
gelebilir. Bence küçük şeylerden mutlu olmayı öğrenin.

YARATICI OLUN
Yatak odanızı daha heyecanlı bir yer haline getirin. Yeni
deneyimler yaşamaktan çekinmeyin. Bunların ne olacağını
şimdi burada size yazamıyorum. Zaten öyle olsa baştan sona
seks kokan bir dosya hazırlamam gerekirdi.:) Evet çoğunuzun
seks’e düşkün bireyler olduğunuzu biliyorum. Ne de olsa
hepimiz erkeğiz öyle değil mi?

SEVDİĞİNİZİ BELLİ EDİN
Onu sevdiğinizi belli edin ya da sık sık söyleyin. Mesela
durduk yere sarılın, öpün, okşayın, gülümseyin, sevgi
sözcükleri söyleyin. Sevildiğini hissettirmekten asla ama asla
vazgeçmeyin. Evin çeşitli yerlerine ya da çantasına, montuna
sevgi notları bırakın. Seni seviyorum demek zor bir şey değil.
Üstelik o sizin sevgiliniz. Ona değer verin. Bu devirde sevgili
bulmak kolay değil.

Hazırlayan
Edepsiz Gay
edepsiz.gay@gzone.com.tr
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Dünya Sağlık Örgütü’nün, 17 Mayıs 1990’da eşcinselliği “hastalık”
sınıflandırmasından çıkarmasının üzerine, 2004 yılında Birleşmiş
Milletler tarafından düzenlenen LGBT İnsan Hakları Uluslararası
Konferansı’nın ardından yayınlanan ve bütün ülkelerin bu günü
tanımalarını talep eden LGBT Hakları Montreal Bildirgesi’yle başlayan
gün, şu ana kadar 130 ülke tarafından resmî olarak tanındı.
Ne yazık ki bunca yıl geçmiş olmasına rağmen eşcinsel, biseksüel ve
translara yönelik damgalama ve ayrımcılık hâlâ sürüyor.
En temel insan haklarından mahrum bırakılan LGBTİ bireyler,
sayılamayacak kadar çok sorun yaşıyor. İşte onlardan sadece 22
tanesi.
* Kaynak olarak listelist.com kullanılmıştır
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www.gzone.com.tr | Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Ağustos 2015 | S.48

LGTI’LERİ HAYATTAN SOĞUTAN 22 SORUN

gzone.com.tr

EŞİTSİZLİK
Anayasa’nın eşitlik maddesinde yer almayan ve
eşit yurttaşlar olarak tanınmayan LGBTİ’ler, “bütün
yurttaşlara” tanınan sosyal ve ekonomik haklardan
faydalanamıyor.

EMLAK SORUNU
LGBTİ bireylerin eve çıkmaları heterolar kadar
kolay olmuyor. Şehirlerin sadece belirli semtlerinde
barınabildikleri için değmeyecek evlere yüksek
bedeller ödemek zorunda bırakılıyorlar. Evini kiraya
verecek bir ev sahibi bulsak bile komşular tarafından
dışlanabiliyoruz. Her an evden atılma ihtimalimiz ise
oldukça yüksek.

SAĞLIK
Sağlık hizmetlerine erişimleri sınırlı olan LGBTİ’ler,
sağlık programlarının dışına itiliyor. Özellikle cinsel
sağlıkla ilgili hizmetlere ulaşmakta zorlanıyorlar.
Örneğin cinsiyet geçişi ameliyatları estetik muamelesi
gördüğü için sosyal hakkın dışında tutuluyor ve para
ile yaptırabiliyorlar. Ayrımcılık yapan, homofobik ya
da transfobik doktorlar tedavi etmeyi reddedebiliyor.
Türkiye’de transların cinsiyet kimliğinin resmî olarak
tanınması için zorunlu kısırlaştırma ve psikiyatrik
muayenenin yanı sıra reşit ve bekâr olma şartları da
aranıyor.

SOSYAL GÜVENCE
Sosyal güvenceleri ve düzenli bir gelirleri olmayan
LGBTİ’ler ayrımcılığa çok daha net biçimde hedef
oluyorlar ve kendilerini korumakta zorlanıyorlar.

İŞSİZLİK
Dezavantajlı grup olarak gözetilmedikleri için ya iş
bulamıyor ya da uzun süre işsiz kalabiliyorlar.

GÖÇ ZORUNLULUĞU
Özgür olmak, rahat yaşamak, aile ve çevre
baskısından kurtulmak isteyen LGBTİ’lerin büyük
bir kısmı yaşadığı köyden, kasabadan, ilçeden,
hatta ilden İstanbul’a göç etmek zorunda kalıyor.

İŞ HAYATI
LGBTİ’ler açık kimlikleriyle iş bulamıyor, kimliklerini
açıkladıklarındaysa ya işlerinden olabiliyor ya da
mobbing, taciz ve/veya şantaja maruz kalıyoruz.
İş gücüne katılımlarımızı desteklemeyen Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, LGBTİ’leri istihdamda
dezavantajlı görmüyor. Beyaz yakalı işler, yani tahsil
gerektiren vasıflı meslekler, eşcinsellerin görece
az önyargıyla karşılaşacakları, hoş görülecekleri,
rahat edecekleri alanlar gibi algılansa da LGBTİ’ler
buralarda da ayrımcılığa uğruyor, yıldırılıyor,
şiddete, baskıya maruz kalıyor ve saklanmak
zorunda bırakılıyor.

EĞİTİM
Eğitim kurumlarında tamamen heteroseksizme
ve toplumsal cinsiyete uygun eğitimler veriliyor.
Ders kitaplarında ve işlenen metinlerde cinsiyetçi,
homofobik ve transfobik söylemler yer alabiliyor.
LGBTİ birey öğretmen ise genel ahlaka aykırı
davranmak veya yüz kızartıcı suç işlemek
gerekçeleriyle işten atılabiliyor.

CİNSELLİK MERAKI
Hetero
ilişkilerde
neyi,
nasıl
yaşadıkları
sorgulanmazken, LGBTİ bireylerin cinsellikleri hep
merak konusu oluyor. Eşcinsellere, cinsellikten
ibaretlermiş gibi davranılıyor. Saçma ve laubali
şakalar rahatlıkla yapılarak, cinsellikleri didik didik
edilebiliyor.

YALNIZLIK
LGBTİ’lerin büyük çoğunluğu yaşlandığında tek
başına kalıyor. Devletin koruyucu bir çabası ve
çalışması olmadığı için ayrımcılıkla mücadele etmekte
zorlanmalarının yanı sıra barınma ve bakım konusunda
da çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalıyor; sosyal
hizmetlerden faydalanamıyorlar. Cinsel yönelimlerini
ve cinsiyet kimliklerini bin bir sıkıntıyı göze alarak
açıklayanlar yaşlandıklarında tekrar gizleme ihtiyacı
duyabiliyorlar.
#GencimVeÖzgürüm

GİZLENMEK
Cinsel yönelimlerini ve cinsiyet kimliklerini
açıklayamıyorlar. Açıkladıklarında ya evden ya da
işten atılıyorlar; toplumsal baskıya, ayrımcılığa
maruz kalıyorlar.

YASAL BİRLİKTELİK
LGBTİ’lerin yasal birliktelik haklarının olmaması
ekonomik ve duygusal sıkıntıları da beraberinde
getiriyor. Çiftlerden biri hasta olduğunda ya da
öldüğünde diğeri söz hakkına, mirasına sahip
olamıyor. Yıllarca aynı evde yaşayan, hatta yaşlanan
çiftlere devlet hiçbir hukuki koruma sağlamıyor;
hastanede ziyaret etmesi, cenazeye katılması bile
engelleniyor.
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ÖNYARGI
LGBTİ’ler hükümetin ve hükümete yakın basın
organlarının da aralarında bulunduğu pek çok
kişi ve kurum tarafından hasta, sapkın, günahkâr,
ahlaksız ilan edilip hedef gösteriliyor. Bu durum
da LGBTİ’leri kimliklerini gizlemeye, olmadıkları
biri gibi davranmaya, depresyona ve intihara itiyor.
Oysa eşcinsellik tıp dünyasında bir hastalık değil,
insan cinselliğinin olağan çeşitliliğinin bir görünümü
olarak kabul ediliyor. Eşcinselliğin bir ruhsal bozukluk
olmadığı yaklaşık 40 yıl önce ilan edildi ve yaygın
olarak kabul gördü. Bireyin eşcinsel olması kendi
başına kişiyi sıkıntıya sokmaz, kişisel, sosyal ve mesleki
işlevselliğini bozmaz. Ancak toplumun eşcinselliği
yadırgayan, hor gören, dışlayan tutumu eşcinsel
bireylerin ruhsal sorunlar yaşamasına ve ruh sağlığı
hizmetlerine yüksek oranda başvurmalarına neden olur.

NEFRET SUÇLARI
Nefret suçlarının hedefi olan kesimlerin başında gelen
LGBTİ’lerle ilgili sayısız saldırı, yaralama hatta cinayet
vakası bulunuyor. Trans Hakları Avrupa Haritası 2015’e
göre cinsiyet kimliğini koruma ve tanıma konusunda
büyük eksiklikler gösteren Türkiye, dünyada en
fazla trans cinayeti işlenen 9’uncu ülke. Homofobik,
transfobik söylemlerin ve nefret söylemlerinin etkisiz
kılınması, ortadan kaldırılması, bir dizi politikanın
hayata geçirilmesi, devlet kurumlarının, yöneticilerin
ve her kademedeki görevlilerin bu anlayışın etkisinden
sıyrılması, nefret suçlarının eşitlikçi bir çerçevede ele
alınıp yasalarda yer verilmesi gerekiyor.

KİMLİK RENGİ
Sosyal güvenceleri ve düzenli bir gelirleri olmayan
LGBTİ’ler ayrımcılığa çok daha net biçimde hedef
oluyorlar ve kendilerini korumakta zorlanıyorlar.

DIŞLANMAK
Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği nedeniyle baskı
ve ayrımcılığa uğrayanlar okulda, işte, evde, sokakta
yaygın bir dışlanmaya maruz kalıyor.

TOPLU TAŞIMA
LGBTİ’ler önyargılar, rahatsız edici bakışlar, tacizler
sebebiyle toplu taşıma araçlarından gerektiği kadar
faydalanamıyor.

HUKUK VE ADALET
LGBTİ bireyler cinsel yönelimlerini veya cinsiyet
kimliklerini açıklamakta zorlandıkça adalet
sistemine erişmekte, sorunlarını hukuki sürece
taşımakta da sıkıntı yaşıyorlar. Bir başka önemli
sorun da hukuk sistemindeki karmaşa ve LGBTİ’lere
yönelik yasaların net olmaması. Baroların bile bu
konuya ilişkin bir komisyonu bulunmuyor.

SIĞINMA EVLERİ
Lezbiyen, biseksüel ve trans kadınlar şiddete
uğradıklarında sığınma evlerine alınmıyorlar.
Eşcinsel ve trans erkeklerin ise şiddete
uğradıklarında başvurabilecekleri mekanizmalar
bulunmuyor.

ŞİDDET
Cinsel yönelimini ya da cinsiyet kimliğini açık
eden pek çok LGBTİ aşağılanmaya, sözlü, fiziki
tacize ya da şiddete maruz kalıyor. Baki Koşar
davasında olduğu gibi LGBTİ cinayetlerinin
çoğunun faili bilinmiyor, araştırılmıyor, dava açılsa
bile sanıklara haksız tahrik indirimi uygulanıyor.
Şiddet meşrulaştırıldıkça eşcinsellere yönelik nefret
cinayetleri ve intihar vakaları artıyor. LGBTİ’lerin
varoluşları hastalık, sapkınlık, günah, ahlaksızlık ve
diğer olumsuz sıfatlarla tanımlanıyor. Bu durum da
LGBTİ’leri kimliklerini gizlemeye, olmadıkları biri
gibi davranmaya, depresyona ve intihara itiyor.

EVLAT EDİNME HAKKI
Evlat edinmemize yasal olarak izin verilmiyor.

POLİS ŞİDDETİ
Başta translar olmak üzere pek çok LGBTİ, polis
şiddetine, cinsiyetçi küfre ve hakarete maruz
kalıyor.

Hazırlayan
Mehtap Doğan / listelist.com
mehtapdogan@mpiletisim.com

#GencimVeÖzgürüm
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Günümüz gençleri artık Dünya’yı yerinden sallayacak güce
sahipler. Güçlerinin farkındalar ve bunu da çok iyi başarıyorlar.
Her genç farklı bir uçtan tutup Dünya’yı kötü ve eski olan her
şeyden kurtarıyorlar. Eski ve kötü olan bir konu ise transfobi.
Transfobiyi sadece trans gençler aşıp Dünya’yı etkileyici
başarılara imza atabilirler. İşte bu gençleri ve neler yaptıklarını
ise şimdi öğreneceksiniz.

Çok küçük yaşlardan itibaren bir kız olduğunun farkında olan
Jennings’in ailesi ilk başta şaşırmış. Daha sonra ise çocuklarına
“hep destek, tam destek” demişler. Malesef çevresi ona sorun
çıkartmayı ihmal etmemiş. Aile, elalem yerine çocuğunu
seçmenin bir adım daha ötesine giderek Trans Çocuklar Mor
Gökkuşağı Vakfını kurmuş. Jazz yaşadıklarını her fırsatta farklı
platformlarda anlatıyor. Boston LGBT İttifakı(BAGLY) yönetim
kurulu üyesi Christine Connelly: “Jazz, Ulusal bir TV kanalına
çıkan ilk trans genç ve çok iyi bir konuşmacı. Masumiyetiyle
ifade ettikleri birçok insanın bakış açısını değiştirmede yardımcı
olmuştur.” Diyerek Jazz Jennings’in küçük yaşta büyük işler
başardığını ifade ediyor. Jennings’in ayrıca I am Jazz adında bir
kitabı ve reality show programı var. Ve (bir ayrıca daha) o bir
Youtube Fenomeni. LGBTİ aktivistliğinin yanısıra reklamlarda
da yer alan Jennings, 2000 yılında Dünya’ya verilmiş bir ödül
gibi parlamaya devam ediyor.
#GencimVeÖzgürüm
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Genç bir Youtube Vlogger’ı. Çekmiş olduğu
Vlog’ları ile 2009 yılından itibaren başladığı
cinsiyet geçiş sürecini bizlere yansıtmış, aynı
zamanda da trans hakları aktivistidir. Birçok
platformda aktivizm içerikli konuşmalar
da yapmaktadır. 1991 yılında doğmuştur.
Youtube’da Kasım 2014 itibariyle 60 bin
takipçi ve 6 milyonun üzerinde izlenme sayısı
elde etmiştir. Bu sayı günümüze kadar hızla
artmaya devam etmiştir. Trans erkeklere özel
çıkan FTM Magazine’in Ekim 2014 sayısında
Kapağında yer alırken Nisan 2015 sayısında
bir röportajı yer almıştır. Skylar, trans erkekler
için bir ikondur. Yaptığı işler içerisine 2014
yılında müzik de girmiştir. 2014’te Thank
You, 2015’te de Tell Me A Story singlelarını
yayınlamıştır. Eğitim hayatı konusundaki en
büyük detay Cambridge Üniversitesi mezunu
olmasıdır. Başarıları da ödülsüz kalmamıştır.
2012 yılında Art in the Redwoods(Gualala,
CY) “Judges Award”, 2013 yılında Skidmore
Koleji(Saratoga

Springs,

NY)’nden

“Üst

Düzey Liderlik Ödülü” ve 2014 yılında ise The
Trevor Project(Los Angeles, CA)’ten “Genç
Yenilikçi Ödülü” almıştır.

#GencimVeÖzgürüm
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1992 yılında doğmuş Alman şarkıcı. Geçiş
sürecinden

önce

kıyafetlerinde

unisex

bir tarz benimseyerek biyolojik erkekliğin
dayatmalarını

reddetmiştir.

14

yaşında

hormon terapisine başlaması ve ardından
16 yaşında ameliyatlarını da tamamlaması,
Almanya basınında geniş yer bulmuştu. Basın
ile ilk kez Almanya’da yayın yapan Stern
TV’nin bir programına 2006 yılındayken
konuk olarak karşılaşmıştır. Vermiş olduğu
bir röportajında ameliyatından sonra büyük
bir özgürlüğe kavuştuğunu ve Artık yüzme
havuzunda bikinisini değiştirmek için hiç
bir zorlukla karşılaşmadan kadın kabinlerini
kullanabileceği için çok mutlu olduğunu
söylemiştir. Müzik ile yollarının kesişmesi
de 2007 yılında evinde amatörce söylediği
şarkıları internete yüklemesi ve bu kayıtların
Alman

müzik

yapımcısı

Fabian

Görg

tarafından keşfedilmesiyle gerçekleşmiştir.
Last Forever adlı şarkısı Youtube üzerinde
popülerliği yakalamıştır(bir yıl sonrasında
iTunes üzerinden satışa sunuldu). Last
Forever’ın youtube başarısından birkaç ay
sonra ise “Fade Away” ismiyle çıkardığı
teklisini hem CD hem de online sistemlerden
satışa sundu. Şu sıralar Joyce Records ile yeni
iş anlaşmaları üzerine çalıştıkları biliniyor.
Kim Petras, Almanya’nın en genç yaşta
cinsiyet değiştiren insanıdır.

#GencimVeÖzgürüm
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Çok

küçük

yaşlardan

itibaren

cinsiyet

kimliğinin farkında olan bir trans genç daha.
1993 yılında doğan Jackie’ye beş yaşındayken
cinsel kimlik disforisi tanımı konulmuş.
Küçüklüğünde de hep oyuncak bebeklerle
oynamak istiyormuş. 8 yaşındayken herkese
“içinde bir kızın yaşadığını” söyleyen bir
mail atarak çevresinde sansasyona neden
olmuş. 11 yaşındayken annesine “Tanrı bir
hata yapmış ben kız olarak doğmalıydım”
diyen Jackie tam yedi kere intihar etmeyi
denemiş.

Ailesiyle

zorlu

çekişmelerden

sonra 15 yaşında geçiş sürecine başlamış.
Ameliyatını yaptırmak istediğinde de 18
yaşın altında olduğu için İngiltere’den izin
çıkmayınca Tayland’da operasyon geçirerek
gerçek

hayatının

operasyondan

sonra

başladığını ifade ediyor. Transexual Teen
Beauty yarışmasında 2012 yılının Queen’i,
yani birincisi olan Jackie’nin cinsiyet değişimi
aynı zamanda BBC kanalında bir belgesele
de konu oluyor. Çünkü o İngiltere’nin en genç
transeksüeli.

Hazırlayan
Deniz Su Tiffany
denizsu.tiffany@gzone.com.tr

#GencimVeÖzgürüm
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Teen sayımızın yıldızı elbette Türkiye’nin en genç
ve en başarılı pop starı olmalıydı..
Videoları YouTube’da izlenme rekorları kıran,
sahne aldığı her mekanı ağzına kadar dolduran ve
hızlı yükselişiyle pek çok şarkıcıya parmak ısırtan,
yaşı küçük ama hedefleri büyük bir isim o...

RÖPORTAJ: ONUR ÖZIŞIK & MURAT RENAY
FOTOĞRAFLAR: SEDA YEŞİLYURT
STYLING & MAKYAJ: MURAT KESER
SAÇ: MURAT ÇELİK
MEKAN: SUPERFABRIC
MODELLER: TUNAHAN ACAR, EMRE AKÇA, YAVUZ MERT KAYIKÇI, UĞUR
UYSAL

#GencimVeÖzgürüm
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Bir anda hayatımıza girdin ve çok popüler oldun.
Türkiye’de böyle genç birinin popüler olması
çok zor bir şeyken sen bunu başarabildin. Bunu
neye bağlıyorsun ve bu süreç nasıl gelişti ?
Benim rüyamın gerçekleşmesi gibi bir şey bu
aslında. Kendimi bildim bileli hep bunu istiyordum
ve bunun gerçekleşeceğini de bir taraftan
biliyordum. Türkiye’de bu başarıyı küçük yaşta
yakalamak gerçekten çok zor bir şey, ama çok
çalışkan bir kızım ve böyle bu işe ilk kalkıştığım
günden beri kendimden çok emindim.
Çok çalıştım, gözümü kulağımı dört açtım ve hep
yeni bir şeyler öğrenmeye, uygulamaya çalıştım. İyi
şarkılar ve iyi sahne performansları ile karşılaştım
ama her şeyden önemlisi, iyi bir yorumcu
olmaya çalıştım. Başta ekibim, prodüktörüm
Ozan DOĞULU, menajerim Ufuk ERGİN, basın
danışmanım Gizem ESENDEMİR… İlk günden beri
biz hep bir arada çalıştık ve aslında kompakt bir
aile halini aldık. Her şeye en başından karar verip,
tasarlayıp, yaratacağımız genç kızı oluşturduk, en
önemlisi yaşına uygun olması ve yaşının dışına
çıkmayan bir imajdı. Müzikal olarak aynı zamanda
çok genç ve Türkiye standartlarında Avrupai
sayabileceğimiz bir müzik janrı yarattık. Her şey
bir plan ve program çerçevesinde yürütüldü ve bu
çalışma bana ivme kazandırdı.
Aslında biz sizi Türkiye’de “Teen Pop”un
en büyük örneği olarak görüyoruz. Peki siz
kendinizi nasıl görüyorsunuz?
Aynı sizin dediğiniz gibi ‘Hoşuna mı Gidiyor?’’
ve ‘’Aman Aman’ın gördüğü ilgiden sonra
Teen Pop’un en popüler, en çok dinlenen ismi
olduğumu söyleyebilirim.

#GencimVeÖzgürüm
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Peki Teen Pop Türkiye’ de ne durumda sizce ?
Dünya sound’u değişiyor, biz de değişiyoruz.
Bana soracak olursanız müzikal olarak dünyanın
gerisinde değiliz. Türkiye’de de müzikal olarak
çok başarılı işler çıkıyor, müzik git gide gelişiyor,
Dünya pazarındaki tarzlar bizde de temsil
edilmeye başlanıyor. Teen Pop dediğimiz müziği
dünyada sadece Teen’ler dinlemiyor, bizde de
durum farksız aslında. Benim şarkımı Türkiye’de
35 yaşında bir insan da dinliyor, 7 yaşındaki bir
çocuk da. Ortada geniş bir kitle var.
Şimdi ilk şarkına ve klibine baktığımızda efsane
bir cast ile çıkan ve daha gotik diyebileceğimiz
bir kız vardı. Sonra biraz daha sosyal medya
ile içli dışlı olan ve klibinde Instagram’ı
kullanabilen, daha yaşıtlarına yönelen bir kız
oldun ve şimdi saçı pembe dünyalı bir kız geldi
karşımıza. Bir sonraki adımın ne olacak ?
Bir sonraki adım belki de daha iddialı bir şey ama
radikal bir değişiklik olacağını zannetmiyorum.
Zaten dediğiniz gibi ilk çıkışımda ‘Bu ne yaa ‘
klibimdeki o gotik halim, o esmer görüntümden
fazlasıyla uzaklaştım. Birde şunu fark ettim,
‘Hoşuna mı gidiyor ? ‘ ve ‘Aman Aman’ klibinde
gördüğünüz Ece, aslında şuanda karşınızda
oturan gerçek Ece. ‘Bu ne yaa ‘ klibindeki Ece
değil.
Benim için ‘Bu ne yaa ‘ klibi kariyerim boyunca
çekebileceğim en başarılı klip olabilir. Ama
samimiyetin daha fazla işe yaradığını ve daha
önemli olduğunu düşünüyorum. Kendimi de
kendim gibi görmek istiyorum ve kendim gibi
olmaya devam edeceğim. Zamanla ben de
büyüyeceğim ve ben de yaşlanacağım. 23

yaşındayım ve bunun tadını çıkarıyorum. Yaşımın
ve buna bağlı getirdiği enerjinin dışına çıkmadan,
ufak tefek imaj değişiklikleriyle ilerleyeceğim.
Türkiye’nin dünya soundunun çok gerisinde
olmadığını söyledin. Peki sanatçı duruşu
açısından dünya ile ne ölçüde kıyaslayabilirsin ?
Biz biraz daha korkağız. Duygularımızı,
inançlarımızı, inandığımız bir şeye olan tutkumuzu
belli etmeye çekiniyoruz. Mesela bana en çok
yöneltilen soru, ‘’Kendini beş yıl sonra nerede
görüyorsun?’’ dur, ben kendimi beş yıl sonra
Türkiye’nin ‘trend setter’ larındandan biri, belki
de bir ikon olarak görüyorum. Aslında saçımın
pembe olmasından sonra bu bakış açısıyla da
karşılaşıyorum.
Sorularına
verdiğim
cevap
muhabirlerin
garibine gidiyor, nasıl bu kadar iddialı bir
cevap verebiliyorsun diye eleştirenler bile oldu.
Sanıyorum ki toplumca bir baskı altındayız. Kendi
adıma şunu söyleyebilirim; ben asla ne istediğimi,
hedeflerimi ve ne düşündüğümü söylemekten
Peki sosyal medya paylaşımlarında da o kadar
cesur musun?
Instagram’da bir tane fotoğraf paylaşırken bile
milyonlarca kez düşünmek zorunda kalıyorum.
Hayatımda hiç bir şey eskisi gibi değil, artık bir
sürü takipçim var, çocuklar ya da gençlerden
tutun da, ev hanımlarına kadar geniş bir takipçi
kitleye sahip oldum, artık bu insanlar için örnek
teşkil ettiğimin farkında ve hassasiyetindeyim.

.......
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Bu sorumluluğunun bir sanatçı olarak alınması
gerektiğini düşünüyor musun ?
Bir yere kadar gerektiğini düşünüyorum ama
sanatçının da bu sorumluluğun altında ezilmemesi
gerekiyor.
Youtube tıklanmaları konusunda büyük bir
tartışmaya konu olmuştun. Bunun hakkında
yorum yapmak ister misin?
Birçok kişi bu konuda bir şeyler söylüyor, benim
cevabım ise her zaman aynı. Sayılar benim
için sadece dijital verilerden ibaret. Asıl önemli
olan konu şarkınızın sokaktaki etkisi, gönül
rahatlılığıyla söyleyebilirim ki, Türkiye’de benim
şarkımı bilmeyen kimse yok. Yediden yetmişe
herkese ulaşabilmek bence büyük bir başarıdır ve
bunun sebebinin sadece şarkının gerçekten çok
sevilmesi, kolay ezberlenmesi ve özellikle genç
kitlenin yani 7-24 yaş arası kitlenin şarkıyı çok
benimsemesinden kaynaklandığını düşünüyorum.
Artık insanlar gidip CD almıyor, televizyonda
sevdikleri şarkıların çıkmasını beklemiyorlar.
Bunun yerine Youtube’ dan açıp dinliyorlar. Bütün
çocukların ellerinde birer tablet var. Çocukların
benim şarkımı söylerken çekilmiş videolarını,
küçük kız çocuklarının müsamerelerde benim
elbiseme benzer bir elbise giyip benim
hareketlerimi taklit ettiklerini görüyorum. Bunları
ezberlemek için bile bir şarkıyı ya da videoyu
defalarca dinlemek ve izlemek gerekiyor.

Türkiye’ de ve dünya da kendine örnek aldığın
isimler kimler?
Türkiye’ de kendime örnek aldığım tek isim Ajda
PEKKAN. Dünyadan da yaş olarak henüz çok
erken olsa da, zamanı geldiğinde kendime örnek
alacağım isim Jennifer LOPEZ olacaktır. Kendisinin
çekici ve büyüleyici bir havası var. Sahnedeki ışıltılı
halinin yanında, sokakta bambaşka bir havaya
bürünebiliyor, içinde bir sürü kadını barındırıyor.
Benim de içimde bir sürü kız var, umarım onun
yaşına geldiğimde ben de onun kadar başarılı bir
duruşa sahip olmayı başarabilirim.
Hayranlarına karşı sorumluluktan bahsetmek
gerekirse mesela aranızdaki iletişim nasıl?
Çok güçlü! Sosyal medya hayranlarınızla iletişim
konusunu bütün sanatçılar için çok kolaylaştırdı.
Benim bir hayranımın eskisi gibi beni sadece bir
radyoda duyması ya da televizyonda görmesinin
dışında günlük hayatımı da benimle birlikte takip
edebilmesi inanılmaz bir şey. Sosyal medya
sanatçıları ve ünlüleri daha dokunabilir hale
getirdi.
Her zaman fırsatım olmuyor, sizin vesilenizle
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onlara teşekkür etmek istiyorum. Tek kelimeyle
inanılmazlar, her adımımı takip ediyorlar ve bu
çok hoşuma gidiyor. Her zaman yetişemesem de
onlarla bilhassa Twitter üzerinden birebir iletişim
kurmaya çalışıyorum. Listelerde ne durumda
olduğumuzu, listeler yenilendiği zaman hemen
onlar bana mesaj atıp haber veriyorlar. Çok iç
içeyiz ve çok da mutluyum bu durumdan.

Kendini bir gey ikonu olarak görüyor ve
konumlandırıyor musun?
Sadece LGBT değil, kendimi herkes için bir ikon
olarak konumlandırıyorum. Konumlandırmalarım
arasında hiç bir kategorilendirmeye gitmemeyi
tercih ediyorum, ileride de ne bir genç ikonu ne de
bir yaşlı ikonu olarak sınıflandırmak istemiyorum.
Ben herkesin ikonuyum!

Yadsınamayacak kadar çok bir LGBT hayran
kitlen de var, bizim için şaşırdığımız noktalardan
biriydi. LGBT hayranlarınla iletişimin nasıl?
Herkesle çok yakınım. LGBT insanları herhangi
bir bireyden ayırmıyorum. Bence LGBT bireyler
de bu samimiyeti bende buluyorlar ki beni
kendilerine yakın görüyorlar. Yaşımın genç
olması ve onların cinsel yönelimlerini keşfetme
döneminde olmaları, genç LGBT’lerin kendilerini
bana yakın hissetmesine sebep olabilir. Ben de
özel hayatımda kendimi bulma dönemimdeyim,

Dünyada bir çok yaşıtın olan sanatçılar dernekler
kuruyorlar. Bunların en büyük örneği de Happy
Hippie ile Miley CYRUS. Sence Türkiye’deki
LGBT hakları ne durumda, ne düşünyorsun?
Olması gerektiği düzeyde değil. Geçtiğimiz
ay Onur Yürüyüşü’nde yaşananlar da bunu
gösteriyor. LGBT’nin haklara ihtiyacı var, herhangi
bir vatandaşın ihtiyaç duyduğu haklara ihtiyaçları
var. LGBT’nin herhangi bir vatandaştan ayırt
edilmemesi gerekiyor, bunun için çıkması gereken
yasaların ve tanınması gereken imtiyazların acilen
yerne getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu
konuda batının çok gerisindeyiz, umuyorum
kısa zamanda her insan haklarına uygun bir hale
dönüşür.

bunu gizlemiyor ve saklamıyorum. LGBT bireyleri
ileiletişimim herkes ile nasılsa onlarla da aynı
şekilde ayırt etmeksizin devam ediyor.
Onur Yürüyüşü’ne destek veren ünlülerden
biriydin, bu desteğinden sonra herhangi bir
tepki aldın mı ?
İnstagram’da o fotoğrafı paylaşırken bir an
bile acaba diye düşünmedim. Evet bir kitleden
tepki aldım ama bunun yanı sıra bambaşka bir
kitlenin de beni sahiplendiğini gördüm, hissettim.
Fotoğrafın altına gelen yorumlardan dolayı o
fotoğrafı silmedim, yazılan yorumlara ve yapılan
tartışmaların hiç birine dokunmadım. Beni takip
etmeyen, desteklemeyen birçok insandan destek
mesajları aldım, LGBT’ye desteğimi görüp takdir
edenler çok oldu.

İleride bir çocuğunuz olsa ve size eşcinsel
olduğunu açıklarsa tepkiniz ne olurdu ?
Bana açık olmazsa çok üzülürdüm. Yani ben
böyle bir karar verdim eşcinselim gibisinden bir
tercih değil bu. O nedenle olmayacak bir tepki
vermem ya da çok şaşırmam. Yadırgamam veya
reddetmem ama bana açık olmasını isterim.
Şu anda Türkiye’deki haklara bakıldığında
eşcinsel çocuğunuzun mutlu olabilmesi için
neler yapabileceğinizi düşünüyorsunuz ?
Mutlu olabilmesi için şimdiden yapabileceğim
yatırımları
yapıyorum.
Sizlerin
sesinizi
duyurabilmek için elimden geleni yapıyorum.
Dediğim gibi benimde çocuğum eşcinsel olabilir
ama yadırganacak veya reddedilecek bir noktası
olduğunu düşünmüyorum. Bu şekilde sizlerin
sesi, eli, ayağı, kulağı olacağız ve bir şekilde bunu
insanlara öğreterek, normalleştirerek şu anki
şartlardan daha iyi şartlara ulaşması için yardımcı
olacağız. Ben de kendimce elimden geldiği kadar
bir şeyler yapmaya çalışıyorum.

Ben savaşçı bir kızım, gerek özel hayatımda, gerek
mesleğimde zorluklara karşı duruş sergilemekten
çekinmem. Kendi hayatımda bile psikolojik olarak
savaş verdiğim zamanlar çok oldu. Arkasında
olduğum bir konuda düşüncemi dik bir duruşla
sergilemekten de çekinmem. LGBT konusunda da
öyle yaptım ve çok da iyi yaptığımı düşünüyorum.
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9 Mayıs 1984 günü doğmuş bir
oyuncu, reality show yıldızı, TV
yapımcısı ve LGBT hakları aktivistidir.
Bizler onu Sophia Loren rolüyle
Orange in the New Black dizisinden
tanıdık. Hatta o kadar iyi tanıdık ki
Emmy Ödülüne aday gösterilen ilk trans kadın
o oldu. Dilerseniz gençlerin sevgilisi OITNB’nin
parlayan yıldızı Laverne Cox’u tanıyalım.

İkizi olan M.Lamar ile birlikte Alabama’nın Mobile
kentinde doğmuştur. Çocukluğunun parlak
geçtiğini söyleyemeyiz. Çünkü cinsiyet kimliğinin
farkında ve erkek olarak doğum kayıtlarına
geçmesine de bir anlam veremiyor. Hiçbir trans
çocuk gibi o da kendini saklamamış, bu yüzden
de çok fazla baskıya uğramıştı. Öyle bir baskı ki
Cox, daha 11 yaşındayken intihara teşebbüs etmiş,
ta ki 2008 yılına kadar. 2008 yılında cinsiyet
geçiş sürecini tamamlayıp yeni kimliğini almıştı.
Ama Cox hiçbir zaman vazgeçmedi. Gönlünde
yatan mesleklerle ilgili birçok eğitim aldı(Yaratıcı
Yazarlık, Dans).
Televizyonda ilk kez VH1 kanalında yayınlanan “I
want to work for Diddy” de ilk sezon yarışmacısı
olarak boy gösterdi. Daha sonra aynı kanaldan
Laverne’in kendi programını yapması için teklif
götürüldü. Programın adı ise “TRANSform
Me” oldu. Reality show programı bittikten
sonra kariyeriyle ilgili çok net bir karar verdiğini
söylüyor; “Reality TV insanı olmadan çok önce
bir oyuncuydum. Reality TV işi geldiğinde bunu
profilimi yükseltmek ve benim için önemli olan
bazı konuları gündeme getirmek için bir fırsat
olarak gördüm. TRANSform Me’nin ardından
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bir karar aldım: “Ben bir oyuncuyum” dedim.
Reality show bağlamında kamera karşısında
olmak istemiyordum artık!” En sonunda OITNB
Laverne Cox için gerçekten bir dönüm noktası
olmuştur. Öyle bir dönüm noktasıdır ki 9 Haziran
2014 tarihinde yayınlanan “Time” dergisinin
Haziran 2014 sayısında kapağına çıkan ilk trans
kadın olarak bir zafer daha kazanmıştır. Sophia
Loren olarak hayatımıza giren Laverne Cox,
kredi kartı sahteciliğinden hapse giren bir “trans”
kuaförü canlandırıyor. Dizi, cinsel yönelim ile
cinsiyet kimliği arasındaki farkları da vurguluyor.
Sezonun ilk başlarındaki bölümlerinden birinde
Sophia Loren’in biyolojik değişimi de anlatılıyor
ayrıca. Bu detaylardan yola çıkarsak, bence
OITNB aktivizm yönü de olan bir dizi ve Laverne
Cox kendini trans aktivizmine adamış bir kadın.
Diziyle beraber popülerliğine popülerlik katmış,
başarı basamaklarının en büyük olanını da
böylece tırmanmıştır. Bu dizi sayesinde Jodie
Foster ile birlikte çalışma fırsatı da yakalamıştır.
Jodie Foster ile çalışmanın ne anlama geldiğini
de şu şekilde ifade ediyor; “Küçük bir kaygı-panik
karışımı bir şey yaşadım. Jodie aşağı yukarı tüm
hayatı boyunca megastar olmuş bir insan, o
yüzden insanları rahatlatmakta gerçekten çok iyi.”
Laverne Cox o kadar çok şey başarmıştır ki, 2013
yılından günümüze, her yıl birden fazla ödüle
layık görülmüştür. Aldıkları ödüllerin çoğu trans
kimliğiyle görünür olması ve elde ettiği güç ile
alakalıdır. Bu şekilde daha fazla ödülün sahibi
olacağını da tahmin etmek hiç zor değil.
Laverne Cox’un aktivist kimliğine gelecek
olursak, yaptığı ve başardığı birçok şey ile
birlikte trans topluluğu için bir öncü olmayı
başarmıştır. Medya’nın gözönünde tuttuğu bir
ünlü olduğu için de her fırsatında translarla
ilgili toplumu aydınlatıcı demeçleriyle -özellikle
trans kadınları- topluma kazandırmış, kariyer
yapabilmelerinin önünü açmıştır. Aynı zamanda
bir siyahi olarak da ötekileştirilen Laverne Cox,
ırkının cinsiyet kimliğiyle bağlantısını şu şekilde
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tanımlıyor; “Siyah bir erkek olarak algılandığım
sırada toplumun güvenliği için bir tehdit haline
geliyordum. Kendim gibi giyindiğimde, tehdit
altında olan benim güvenliğimdi.(The Advocate
dergisine verdiği demeçten)”
Herkeste olduğu gibi onun da kendinde eksik
gördüğü bazı konuları vardı. Bu konuları bir
röportajında; “İnsanlar Laverne Cox cam tavanı
kırdı gibi şeyler söyleyen bir sürü makale yazdı.
Benim çığır açıcı filan olduğumu söyleyen bir sürü
çılgınca şey. Kız olacak kadar güzel olmadığımı ya
da kadınsı olmadığımı düşündüğüm anlar oluyor.
Bu komüniteyi gerçekten bu şekilde temsil edecek
kadar güzel değilim diyorum. Bazen sesim erkek
gibi çıkıyor ya da işte yeterince feminen olmadığımı,
yeterince sahici görünmediğimi hissettiren onun
gibi şeyler…” cümleleriyle dile getirme cesaretini
göstermiştir. Sadece dile getirmekle kalmamış, bu
yargılarla baş edebilmek adına sosyal mecralarda
#TransIsBeautiful
hashtagiyle
kampanya
başlatmıştır. Kampanyasıyla ilgili de basına şöyle
bir demeç vermiştir; “Yıllar önce, ilk cinsiyet
geçiş sürecime başladığımda ben de her trans
birey gibi tam anlamıyla kadın gibi hissetmek
istiyordum. Param olsaydı kesin yüzüme de
estetik yaptırıp, daha feminen bir yüze sahip
olmak isterdim. Şimdi, bunu yapacak param var
ama ben kendimi çok beğeniyorum, böyle bir
ameliyata ihtiyaç duymuyorum ve trans bireylerin
fazladan yaptırdıkları estetik ameliyatlarına da
karşıyım.” Ayrıca geçtiğimiz yıl “Laverne Cox
Presents: The T Word” adıyla çektiği belgeselde
yaşları 12 ile 24 arasında değişen 7 trans gencin
hayatını konu etmiştir. Bu belgesel MTV kanalında
yayınlanmıştır.
O Laverne Cox! OITNB fanları başta olmak üzere
onu tanıyan herkesin sevdiği insan. Sizce de bu
kadar başarıyı ve ardından gelen ödülleri hak
etmiyor mu?

Hazırlayan
Deniz Su Tiffany
denizsu.tiffany@gzone.com.tr
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ünümüzde saray yaşantısını konu
almak popüler hale geldi. Gerek
dizilerde, gerek filmlerde, gerekse
tiyatro oyunlarının içerisinde.
Bu sefer ki hikaye, izleyenlere
18.yüzyılda yaşanmış gerçek bir
aşk hikayesini anlatan ve aynı zamanda dönemin
günlük saray yaşamından sahneler sunan teatral
bir dans gösterisi. Bu teatral dans gösterisi
Osmanlı Saray dansları ve egzotik oryantal
danslarını modern dans ile harmanlayarak,
izleyenlere mistik anlar yaşatıyor.
Gösterinin adı; Beyazgül. Osmanlı döneminde
bir aşk hikayesi… Osmanlı Haremi’nden
Hollanda Sarayına savrulan bir cariyenin, saray
avlusunda bir eğlence sırasında Hollanda elçisiyle
karşılaşmasından sonra başlayan olağanüstü
gerçek bir aşk hikayesi…
Osmanlı’nın Lale Devri döneminde Hollanda
ile aralarındaki soğuk buzlar erimiş, devlet
işleri yolunda gidiyormuş. Dönemin padişahı
Hollanda Elçisini sürekli saraya davet ediyor ve
saray eğlenceleri düzenliyormuş. Bu eğlenceler
sırasında cariyeye aşık olan elçi ile sarayın ilişkileri
daha çok sıkılaşmış. Gel zaman git zaman, aşk ateşi
büyüyünce elçi padişahtan ismi Beyazgül olan
cariyenin azad edilmesini istemiş ve padişahta
bunu kabul etmiş. Beyazgül ile birlikte sonsuz bir
aşka yol almışlar. Uzun süren birlikteliğin sonunda
elçiye gelen telgraf ile elçinin Polonya’ya gitmesi
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gerekir ve yaklaşık 15 yıl kadar ayrı kalırlar. Ama
aralarındaki aşk hiç bitmemiştir. Elçi Polonya’da
görevi bittiğini haber veren mektubu yolladıktan
sonra yolda rahatsızlanır ve ölür. Ölüm haberini
alan Beyazgül ise aşk acısıyla geçen onca yılın
kahrından ölür. Rivayete göre halen Hollanda
Konsolosluğu’nun bulunduğu binada yaşayan
Beyazgül’ ün ruhunun dolaştığı söylenir…
Her Cumartesi Hodjapaşa Kültür Merkezi’ nde
yapılan gösteri büyük bir ilgi görüyor. Gerek
gösteriden, gerekse ortamın atmosferinden.
Sirkeci’de bulunan yaklaşık 600 yıl önce dönemin
sadrazamı tarafından yaptırılan Hodjapaşa
Hamamı günümüzde kültür merkezi olarak
kullanılıyor. İçeri girildiğinde çok güzel restore
edilmiş bir hamamı görüyorsunuz. Göbek taşının
olduğu yere ise sahne kurulmuş. Hamamın genel
yapısı dairesel olduğundan gösteriye 360 derece
maping eşlik ediyor.
Beyazgül’ün hikayesinden yazının başında
bahsetmiştim sizlere. Hikaye Osmanlı Saray
yaşantısı ile çok güzel bağdaştırılmış. Beyazgül’
ün ruhunun Hollanda Sarayı’na girmesiyle
başlayan gösteri, zamanı geriye aktararak
Beyazgül’ün saraya ilk girişinde köle pazarından
başlıyor. Devamında ise cariyelerin ve askerlerin
eğitim sahneleri, bir cariyenin gözde oluşu ve
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saraya erkek şehzadenin gelmesiyle başlayan
saray eğlenceleri eşlik ediyor. Gösteri Beyazgül’ün
büyük aşkı, Hollanda elçisinin ölüm haberi ve
Beyazgül’ün aşk acısından ölümü ile bitiyor.
Sahneler efsane dans gösterileriyle canlandırılmış,
gerek görsel efektleri gerekse koreografileriyle
Özge Kök Akıncı ve Vildan Kavakgil ve müzikleri ile
Cihan Sezer muhteşem bir projeye imza atmışlar.
Tarihte iz bırakan Lale Devri’nin olaylarından
“Patrona Halil İsyanı” da elbette unutulmamış.
Gösteriyi izlediğimde ilgimi fazlasıyla çeken sahne
ise; köçek sahnesiydi. Köçek dansı aslında Osmanlı
Tarihi’ne dayanan bir danstır. Osmanlı döneminde
köçek etek giyerek dans eden erkek olarak bilinir.
Çok erken yaşlarda başlayıp 14 yaşına kadar
süren ve bu yaştan itibaren profesyonel dansçı
olarak nitelendirilen köçekler, saray ve saltanat
çevresinde, sünnet düğünlerinde, padişah ve
misafirleri için yapılan özel yemeklerde gösteriler
düzenlerlermiş. Köçeklerin kostümleri ise bir
başkadır. Altlarında şalvar üstüne etek, renkli
kumaşlardan bir kemer, üstlerinde ise işlemeli
bir gömlek… Zamanın padişahı tarafından köçek
takımlarını yasaklamasının ardından köçekler
Anadolu’ya ve çeşitli Arap ülkelerine dağılmışlar.
Hala Kastamonu’nun yöresel dansıdır, köçek..
Günümüzde köçek denilince akla ilk gelen ise
argo terimdir. Çocukluk zamanlarında düğünlerde
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oynayan erkek çocuklarına “Ne o? Köçek misin,
sürekli kıvırıyorsun?” denilirdi. Halbuki köçek
dansı, Osmanlı Dönemi’nde değerli sayılıyordu.
Neden ilgimi çektiğine gelirsek, yazının başında
anlattığım gibi Osmanlı Tarihi günümüzde çok
konu oldu. Ama köçek hayatı ve hikayesi çok göz
önünde bulunmamıştı. Bu gösteride köçek dansını,
koreografisini de hazırlayan Erhan Ay oynuyor.
Köçek dansını aslında Anadolu bölgesinin dansı
olarak biliyorduk. Böylesine güzel bir hikayede
köçek dansına da yer verilmesi ve işlenmesi çok
hoşuma gitti. Eğer bir gün yolunuz Sirkeci’ye
düşerse mutlaka izleyin derim.. Şimdiden iyi
seyirler…

Hazırlayan
Berk Şenöz
berk.senoz@gzone.com.tr
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Queer As Folk’taki Biran Kinney’in göz alıcı
dairesi, LGBT temalı bu dizinin en dikkat
çekici mekanıydı. Bu mekana da göndermeler
yapan iç mimar Buğra Altın, sizlerle buluştuğu
ilk yazısında bu yaşam alanlarını inceledi:
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Sizlerle tanışma merasimimi Türkiye’nin de yeni
tanıştığı bir konseptle pekiştirmek umarım bana
gönlünüzdeki kalelerde özgürce yol almanın
kapılarını açar. Bu sayıdaki anahtarım: Loft
konsept.
Hayatımızda ki serbest alanların gitgide daraldığı
bu dönemde hangimiz daha serbest yaşamanın
arzusuyla daha özgürce hareket edebilmek/
yaşayabilmek için kendi çaplarımızla alanlar
yaratma ya da bulama çabasına girmedi ki.
Özgürlüğün başkasının özgürlüğünün başladığı
yerde bittiğini baz alırsak aslında başkasının
özgürlüğünü yaşadığımız ayrı bir gerçek. Peki, bu
durumda serbest olabileceğimiz alan hiç yok mu?
Aslında var. Değişmez klişe 4 duvar. En azından
kendi anahtarımızla girdiğimizi o 4 duvarımızın
içi günümüzde belli sınırlar içinde en serbest
olabileceğimiz alan gibi görünmektedir. Üstelik
seçimin birde Loft Dizayndan yanaysa gerçekten
özgürlüğünü sadece kısıtlaya bilecek sınır 4
duvardır. Şuan dünya da oldukça yaygın olan bir
konut tarzı var ki kökeni 19. yüzyıl sonları ve 20.
Yüzyıl başlarına dayanmaktadır. Hatta kısaca,
ekonomik faaliyetlerin yoğun olduğu liman
kentlerinde konumlanan, tek alanda bölüntüsüz
serbest plana sahip ve yüksek tavanlı mekânlar
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olan atölye, depo ya da diğer hafif endüstriyel
amaçlı yapılar loft konut anlayışının kökenidir.
Artık Loft Dizayn konutlar/evler yavaş yavaş bizde
de var ve hızla gelişmekte, tanınmaktadır. Size
tam da istediğiniz, ihtiyacımız olan serbestlikte
o alanı yaratma imkânı sunuyor. Tabi ki kuralları
bilirseniz. Belki biraz sıkılacaksınız, biraz da
detaylarda boğulacaksınız ama son noktayı
koyduğumda Loft Dizayn hakkında yeterli bilgiye
sahip olacaksınız rahat olun.

PEKİ, NEDİR BU LOFT
DİZAYN?

Queer as Folk’ta hani şu Brian Kinney’nin o
muhteşem dairesini ya da bizden örnek olarak
intikam dizisinden Hakan Eren(Engin Hepileri)’in
evini ya da Mehmet Günsur’un meşhur ”Aşk
Tesadüfleri Sever” filmindeki evini hatırlayın…
O daireler aslında tam da burada bahsettiğimiz
konsepte işaret ediyor.
Taş duvarlar, büyük pencereler dekorasyon
detaylarında konforlu ve minimal çizgilerle
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pekiştirildiğinde tadından yenmez bir hal almakta.
Loft Konut Pazarının Oluşumu ilk olarak
Amsterdam
kanalları,
Londra
iskeleleri
çevrelerinden ve New York/Manhattan’da
limanındaki olumsuz koşullar altındaki atölyeler
bölgesinden doğmuştur. Bu eski üretim/atölye
mekânları sanatçılara esas olarak geniş alanı ve
geniş pencereleri açısından hitap etmiş ve hem
çalışma hem de yaşama için kullanılabilecekleri
stüdyolar oluşturmalarını sağlamıştır. Loft’un
‘sanatçıların mekânı’ olarak tanınmaya başlaması
halk için artan bir ilgi odağı haline gelmeye
başlamış, ekonomik ve estetik yaşam tarzı olarak
bir burjuva modası halini almıştır. Günümüzde
bu yapılarının giderek cazip hale gelmesinde
etki eden faktör medyadır. Birçoğu sanatçı olan
bu loft kullanıcılarının röportajları ve fotoğrafları
gazete ve dergilerde yayınlanmıştır. Loft daireleri
televizyonlarda, filmlerde görülmeye başlamış,
yaratıcı ve alternatif bir yaşam tarzının sembolü
olmuşlardır.
Gelelim mekanın loft olarak tanımlanabilmesi
için gereken kurallara. Başlangıç olarak 4 temel
mimari ölçütü karşılaması gerekir. 1. Serbest plan
2. Yüksek tavan 3. Geniş pencereler 4. Çıplak
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strüktür
Loft konut anlayışı, endüstriyel işlevlere yönelik
olarak tasarlanmış olmaları nedeniyle kural olarak
serbest plan hâkimdir. Mekânsal Örgütlenme ve
teknik kısımla konunun içinde benimle birlikte yol
aldığını unutma.
Nedir bu serbest plan dersen; Loft mekân
anlayışında mevcut karkas korunarak, kişisel
alanlar ve bazı tasarım örüntüleri dışında
mekânda bölüntü elemanı kullanılmaz. Daha
öncede söylemiş olduğum gibi özgür ruhlarınızı
sınırlayan şey sadece 4 duvar olacaktır. Kendisine
yeni bir işlev yüklenilerek dönüştürülen bir loft
mekânda tüm birimler –bir takım fonksiyonel
ya da dekoratif tercihler dışında- açık sistem
içinde konumlandırılırlar. Yalnızca hizmet alanına
sonradan eklenen bir bölüntü elemanıyla bu birime
görsel ve fiziksel mahremiyet kazandırılmıştır.
Loft yapılar Tavan yükseklikleri bugünün konut
mimarisine oranla çok daha yüksektir (yaklaşık
3-4,5 metre). Tavan yüksekliğinin yanında
mekânsal olarak da geniş tasarlanmışlardır. Ayrıca
bu yapılar uzun çalışma saatleri nedeniyle gün
ışığından maksimum düzeyde yararlanabilmek
için geniş cam cephelere, bazen de tavan
pencerelerine sahiptirler.
Loftlarda kullanılan yapı malzemeleri tuğla ve
demir gibi sert ve meşe ya da bakır gibi değerli
malzemelerdir. İç mekânda ise genellikle zemin
ahşap(çoğunlukla çam, meşe, kiraz, akçaağaç),
taş veya beton; duvarlar sıvasız tuğla ya da taştır.
Günümüzde ise duvarlar çoğunlukla alçı sıvayla
kapatılarak düzlenmekte ve boya, seramik, kâğıt
(en büyük kurtarıcı ), vinil, kumaş, mantar gibi
esnek duvar kaplama malzemesi uygulanarak
endüstriyel doku yer yer göz ardı edilebilmektedir.
Loftlarda tavanlar genellikle orjinal formunda
bırakılır. Beşik çatı, tonozlu çatı ya da düz çatıyı
destekleyen açıkta bırakılmış ahşap, çelik ya
da betonarme kirişler ve kolonlar en tipik
görünümdür. Ahşap ya da çelik dikme/kolon ve
kirişler oldukları gibi kullanılabilirler.
Zeminde, duvarda ve tavanda bulunan, beton,
metal, taş, tuğla, ahşap gibi geleneksel sert
malzeme öğelerinin yerine, ya da onların yanı sıra,
alçı panel, seramik, mozaik, kâğıt, vinil, halı gibi
modern bitirme elemanları kullanılabilmektedir.
Yine günümüzde diye başlayıp zemin
döşemesinde doğal ahşap veya suni ahşap, doğal
taş ya da yapay taş veya epoksi, vinil gibi yapay
malzemeler de kullanılmaktadır.
Oturma Alanı, mekânın geniş hacminin en verimli
kullanıldığı birimdir. Bu yüzden bir loft içerisinde,
genellikle herhangi bir konut için sıradışı unsurlar
olabilecek olan görsel cazibe öğeleri olarak
tanımlanabilen dinamik tasarım örüntüleri,
çoğunlukla mekânın en dikkat çekici alanı olan
oturma alanı içerisinde kurgulanmıştır.
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YATAK ODASI

Loftlarda yatak odalarının çoğunlukla bir takım
bölüntü elemanlarıyla ana mekândan ayırılmış
örneklerine rastlanmaktadır. Bu ayrım bazen
hareketli bir öğe ile sağlanarak, istenildiğinde
açık hale getirilerek ya da yükseltilerek mekânda
kesintisizlik sağlanır; istenildiğinde ise kapalı hale
getirilerek birime mahremiyet kazandırılabilir.
Günümüzde loftlardaki yatak odası/odaları da
çoğunlukla bir takım bölüntü elemanlarıyla ana
mekândan ayırılmakta, ya da asma kat üzerinde
yer almaktadır.
Loftlarda kesinlikle mekân içinde kullanıma
bağlı olarak düzenlenmiş bir mutfak ve hizmet
alanı bulunmaktadır. Çoğunlukla banyo/tuvalet
birimi mahremiyeti nedeniyle bölüntü elemanı
kullanılarak ana mekândan ayırılırken, mutfak
birimi ise açık sistemde örgütlenmektedir.
Loftlarda mutfak, mekânın en detaylı birimidir.
Mutfak büyüklüğü alan genişliğinin elverdiği
ölçüde kişisel kullanım tercih ve alışkanlıklarına
göre değişir. Aynı şekilde mutfak alanında
bulunması istenen elektronik eşyalar, depolama
alanlarının nitelik ve niceliği, tezgâh uzunluğu gibi
değişkenler tamamıyla kullanıcının taleplerine
göre farklılaşacaktır. Mutfak tezgâhı ve fantezi
dünyası birleşince e tabi tezgâh enine boyuna
olsa hiçte fena olmaz…
Banyolar mahremiyet sınırı olarak kullanılan
bölüntü elemanları sayesinde ana mekândan
daha farklı bir dokusal örgütlenmeye de sahip
olabilirler aksine açık alanda bir köşede de
konumlanabilir.
Unutmadan Loftlar, Gerçek loft, Ara loft, Sahte
ve Yeni loft diye literatürde farklı gruplara
ayrılmakta olup, loftların temel mimari ölçütleri
ve mekândaki endüstriyel karakteristik öğeleri
yeniden yorumlanarak ya da taklit edilerek,
günümüz koşullarına uyarlanmaktadır. Cem
yılmaz, Gülşen, Tarkan bizdeki loft konutları tercih
eden ünlülerden bir kaçı. Ancak sözü geçen
gruplardan hangisini ne şekilde uyguladıklarını
görme şansımız olmadığından o uygulamaları
küçük bir örnek olarak sunmaktan başka şanımız
kalmıyor.

Hazırlayan
Buğra Altın
bugra.altin@gzone.com.tr

#GencimVeÖzgürüm

www.gzone.com.tr | Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Ağustos 2015 | S.68

SARP’IN KÖŞESİ

gzone.com.tr

N

asıl zorlandım bu sayının konseptine uygun bir yazı konusu bulana
kadar anlatamam! En son ‘teen’ sıfatını taşıyabildiğim günlerde cep
telefonları böylesine ortaya çıkmamış, internetin ‘i’si bile duyulmamış,
Burak Kut henüz “Benimle oynama” dememişti.
Hal böyle olunca kara kara düşünmeye başladım “Günü nasıl
yakalayacağım?” diye... Bir arkadaşım “Denize gir çık, aklına bir şey gelir”
dedi. Ben de hemen “Öyle saçma şey mi olur? Bunu neye dayanarak söylüyorsun?”
diye çemkirdim. Neyse sonunda arkadaş tavsiyesinden dolayı değil ama bunaltıcı
sıcak sebebiyle attım kendimi serin sulara. Bir kulaç, iki kulaç derken o meşhur ‘Evreka’
anlarımdan birini yaşadım. Ben ‘teen’ olmayalı belki çoook uzun zaman olmuştu ama o
günlerde yaptıklarım ve yaşadıklarımın etkisi hala üzerimdeydi.
İki kulaç bir balıklama arası düşündüm taşındım özellikle gay teen’lerin mutlaka
okuması gereken kitapları ve filmleri yazmaya karar verdim. Tabii hepsini buraya
sığdırmak mümkün değil ama aralarından benim için en önemli olanları sizlerle
paylaşmak istedim.
Buradan ‘çemkirdiğim’ arkadaşımdan özür diliyorum ve listeme başlıyorum...

KİTAPLAR

My Lives- Edmund White... 1940 doğumlu White halen Princeton Üniversitesi’nde
‘yaratıcı yazarlık’ dersleri veren bir profesör. Kitaplarının hepsinde gay ilişkileri konu
almış. My Lives ise onun otobiyografisi. Hayatınızda bu kadar objektif bir şekilde
yazılmış başka otobiyografi okumayacağınızı garanti ederim. Eminim kimse White
kadar ruhunun en karanlık, ‘pis’ ve ürkütücü derinliklerine inip bunları kaleme almaya
cesaret edemez.
The Joy of Gay Sex- Charles Silverstein ve Edmund White... Bu kitapta da yine
Edmund White imzası var. Gaylerin cinsel, sosyal ve psikolojik analizlerini çok iyi
yapmış, heterolara geyleri anlatan değil de, geyler için yine geyler tarafından yazılmış
bir ‘kılavuz’ bu kitap.
The Other Side of the Rainbow... On the Down Patrol with Judy Garland- Mel
Torme. Neredeyse tüm aşık olduğu ve evlendiği adamların sonradan gay olduğunu
öğrenen, bu durumdan dolayı hem perişan olmuş hem de o adamlara olan sevgisini
asla kaybetmeyen Judy Garland’ın muhteşem ve hüzünlü öyküsünü bilmemek olmaz...

FİLMLER

Whatever Happened to Baby Jane?... Başrollerinde Bette Davis ve Joan Crawford’ın
olduğu bu gerilim filmi sırf bu iki dev gay ikonunu birarada görmek için seyredilir. Gerçek
hayatta birbirlerine karşı olan nefretlerini filmin her saniyesinde görmek mümkün. Bu
iki ezeli rakip birbirlerini o kadar sevmezlermiş ki, Joan Crawford öldüğünde Bette
Davis; “Ölenin arkasından iyi şeyler söylemek gerekir. Joan Crawford ölmüş, ne kadar
iyi!” demiş.
Sunset Boulevard... Gloria Swanson’ın başrolde olduğu bu filmi mutlaka izlenmeli.
Sessiz sinema zamanı büyük bir şöhret olan Norma Desmond filmler ‘seslendikten’
sonra ‘tahtından iner’. Fakat hala geçmişinin süksesiyle yaşadığını sanmaktadır.
Swanson, Norma karakterini öyle güzel oynamış ki, tekrar tekrar bu filmi seyretmekten
bıkmayacaksınız.
All About Eve... Açıklama yapmama bile gerek yok. Bir Bette Davis şaheseri.
Beğenmeyen bizden değildir :)
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RÖPORTAJ: MURAT RENAY

Endüstriyel tasarımcı Murat Keser, Ece Seçkin’i
konuk ettiğimiz muhteşem kapağımıza ait
fotoğraf çekiminin mucitlerinden biri oldu. İlginç
tasarımlarla, ilginç materyalleri giyimle birleştiren,
moda tasarım dünyasının bu yetenekli ismiyle
sizler için sohbet ettik…
Bu işi yapmak hep hayalin miydi? Ne zaman
“evet ben bunu yapmak istiyorum” dedin ve bu
alana yöneldin?
Açıkcası bu işi yapmak hayalden ziyade sanırım
bir çok tasarımcıda olduğu gıbı giymekten çok
giydirmeyi sevdiğimden… Her ne kadar daha çok
farklı materyaller kullanarak elbiseleri yapsam da,
sanırım bu alanda kendimi özgür hissetmemden
kaynaklı. Birçok insanın “Bu gıyilmez” dediği
materyallerle sanki bir çocuğun arka bahçesinde
oyun oynaması gibi, “ Birçok şeyi test ederek,
atölyemde deneyimleyerek yapmaya çalışmamdır.
Belki de hayatta yaptığımız doğru ve yanlışlar bizi
biz yapan klişe denemelerimizdir.
“Bu işi yapmak istiyorum” dememin en güzel
nedenleri ise, insanların yaptığım işleri görünce
‘’Bunu da mı kullandın? ‘’demeleri ve modellerle
çekimlerde “Bunu ben giyeceğim” tartışmaları.
Demek ki doğru işi ve doğru şeyi yapmışım
dedirtiyor bana.
Endüstriyel tasarım ve moda birbirleriyle nasıl
kesişiyor sence?
Ben genelde tasarımlarım için önce materyal
buluyorum, ardından saç makyaj ve kıyafeti
tasarlıyorum ve en son olarak da geriye hayal
ettiğim şekilde dikmek kalıyor .Yani açıkcası
oldum olası taslı tuşlu abiyeleri sevmedim ve
hep bir fark yaratmak istedim. Bu iki farklı alanı
birbiriyle karıştırmak ve sindirmek zaman aldı.
Yurt dışında klip ve birçok dergi çekimlerinde
kullanılan endüstriyel kıyafetler Türkiye’de yeni
yeni öne çıkmaya başladı. Bu yeni alanda ilk ve tek
olmak elbette zor. İnsanların algısında olan şey şu;
Endüstriyel tasarım yapan bir kişi normal kıyafet
yapamaz. Bu eksinlikle değişmeli çünkü ben zor
materyalleri kullanarak kıyafet yapıyorum. Yeri
geldiğinde abiye gelinlik ya da ne tarz istenirse
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MODEL: BLEND MODEL
SAÇ & MAKYAJ: MURAT KESER
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yapabiliyorum ama tabii ki bunlar kişiye özel
tasarımlar oluyor. Her ne kadar ülkemizde
endüstriyel tasarımlara pek yer verilmese de
birçok marka için sayısız tasarım yaptım ve
yapmaya da devam ediyorum. Elime herhangi bir
materyal verin ve ben onu sanata dönüştüreyim.
Daha önce 2014’te Galeri Artist Sanat Galerisi’nde
endüstriyel kıyafetleri sergilenen ilk ben oldum.
Ardından bu alandaki kişiler çoğalmaya ve
yayılmaya başladı ki bu bence güzel bir şey.
Ülkemizden ve dünyadan hangi modacıları
beğeniyorsun?
Modacı olarak sadece Tanju Babacan , Yıldırım
Mayruk
ve Alexander McQueen’in işlerini
beğeniyorum.
Tasarımlarını yaratırken ilham aldığın kaynaklar
neler? Hayal gücünü neler besler?

Sanırım biraz agresif çizgileri olan bir adamım
ve yaptığım işlerde keskin çizgilerin ve biraz
sert geçişlerin olmasını seviyorum. Yaptığım
şey şu aslında; Beden üzerine malzemeler ile
enstalasyon yapıyorum. İlk sergimde dediğim
gibi, ben bedenler için değil ruhlar için tasarım
yapıyorum. Beni tam anlamıyla anlatan şey
sanırım bu. Daha önce yaptığım tasarımlarda
da enjektörlerden yapılan kıyafette de bir ünite
kan ile tasarıma yeni bir ruh vermem de bu
yüzdendi. Yani kendimden bir parça katarak o
kıyafeti tamamladım. Bu kıyafet tamamen sosyal
sorumluluk projesi kapsamında Pozitif Yaşam
Derneği (HIV) için yapılmıştı.
Hiçbir sınırın olmasa özellikle dünyadan hangi
sanatçıyla çalışmak ve ona hangi tasarımla
gitmek isterdin?
Dünyada çalışmak istediğim ve tasarımlarımı
giydirmek istediğim ünlü Lady Gaga olurdu ve
ona enjektörlerden yapılan tasarımımı giydirmek
isterdim. O kıyafeti taşıyacağını düşündüğüm
ruha ancak o sahip.
Gelecekle ilgili projelerin, planların neler?
Daha birçok sosyal sorumluluk projesi hazırlamak
istiyorum. Kimsenin görmediği malzemelerden
tekrar yeni şeyler yapmak ve bunları yeniden
saç-makyajıyla ve kıyafetiyle, modellere ya da
ünlülere giydirmeyi hedefleyeceğim.
Şu an yeniden yeni tasarımları üretmek için kolları
sıvadım. Yeni bir galeride bu işleri sergileyeceğim.
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Dört yıldır modellik yapan Yavuz Mert
Kayıkçı, 24 yaşında. Profesyonel olarak
oyunculuk da yapan Yavuz Mert, Muğla
Üniversitesi Turizm ve Otelcilik mezunu.
Türkiye’deki marka ve modacıların
genellikle yabancı erkek modellerle
çalışmayı tercih etmesinden şikayetçi.
Modellik mesleğinin Türk erkeklerinde
daha şöhretli olmak için basamak olarak
kullanılması yüzünden Türkiye’den
adı duyulmuş pek fazla erkek model
olmadığını
düşünüyor.
Dünyadaki
erkek modellerden Chico Lachowski’yi
beğeniyor.
#GencimVeÖzgürüm
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Üç yıldır modellik yapan Uğur Uysal
24 yaşında. Yarışmasında finale kaldığı
Fashion TV’nin Mint Yapım’la olan
anlaşması gereği oyunculuk eğitimi
almış ve oyuncu olmayı hedefliyor.
Konservatuar’dan piyano bölümünü
bitiren Uğur, İtalya’da hem model hem
müzisyen olarak çalışmış. İstanbul’daki
moda haftalarında model olarak yer
alıyor. Düzensiz çalışma saatleri dışında
mesleğini çok seviyor. Modayı Avrupa
yönettiği için Türk ve Müslüman olmanın
Türk erkek modellerin yurtdışına
açılmasında engel teşkil ettiğini
düşünüyor. Ancak yine de Türk erkek
modellerin adından söz ettirebilmesinin
mümkün olduğuna bunun da çok
çalışmaktan geçtiğine inanıyor.
#GencimVeÖzgürüm
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21 yaşındaki Emre Akça, Kadir Has
Üniversitesi’nde
Enerji
Sistemleri
bölümünde okuyor.
Aynı zamanda
14 yıldır profesyonel olarak
Latin
danslarıyla ilgileniyor. Modellik yapmaya
başladıktan hemen sonra katıldığı
Fashion TV yarışmasında üçüncülüğü
var. İyi bir erkek model olmanın en
önemli etkenlerinden birini disiplin
olarak görüyor ve Türkiye’deki sektörün
zor olduğunu belirtiyor. Modele verilen
önem ve değerin Türkiye’de hayli az
olduğunu düşünüyor. Dünyadaki top
erkek modellerden David Gandy’i
beğeniyor.
#GencimVeÖzgürüm
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Aslan Burcu olan Tunahan Acar 25
yaşında. Yalova doğumlu. Matematik
konusuna ilgisi var. Tiyatroya da
devam ediyor. Bu alanda şanssızlık
yaşasa da oyunculuk yapmak istiyor.
İstanbul Üniversitesi Jeoloji Bölümünde
okumuş. Türkiye’de erkek modelliğin
oyunculuk veya başka bir mesleğe geçiş
aracı olarak görülmesinden şikayetçi.
Modellik sektöründe dolandırıldığı da
olmuş. Eşcinselliğe saygı duymasına
rağmen modellik yapan tüm erkeklerin
“eşcinsel” olarak görülmesini kendisi
için
dezavantaj
olarak
görüyor.
İnsanların bu konudaki beklentilerine
karşılık veremeyince önünün kesildiğini
düşünüyor. Androjen model olarak
bilinen ve geçtiğimiz aylarda cinsiyet
geçişi yapan Andrea Pelic’le aynı
defilede yer almış ve ona hayran kalmış.
Türkiye’den henüz bizi yurt dışında temsil
edecek bir erkek modelle tanışmadığının
altını çiziyor.
#GencimVeÖzgürüm
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İngilizce kelimeler dilimize iyice yerleşmeye başladıktan sonra daha çok duyar olduk ‘teenage’
kelimesini. İngilizce’de sonu ‘teen’ ile biten 13-19 arası yaşların grubu. Türkçe’de karşılığı ergenlik
yaşları diyebiliriz. Müzik ve giyim kuşam sektörü bu yaşlara hitap eden şeyler üretmeyi sever
çünkü bu yaşlar tam tüketim çağlarıdır. Biz bu yazımızda bu yaşlara hitap eden giyim kuşamları
da içeren dergilerden yani ‘GENÇLİK ve MÜZİK’ dergilerinden bahsedeceğiz.

#GencimVeÖzgürüm
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Ç

izgi romanlar ve Milliyet Çocuk
Dergisi ile başlayan dergi okuma
alışkanlıkları onlu yaşlara gelince
yerini bırakacak gençlik dergileri
hep olmuştur hayatımızda. Sade
bir yapıya ve siyah beyaz renklere
sahip 60’lı yıllar dergileri 70’lerde renklenirken
80’lerde yabancı dergiler ayarlarına kadar
uzandı ve ister istemez gençlik bir çok şeyi bu
dergilerden öğrendi çünkü hayatımıza internet
daha girmemişti.
70’li yıllarda genç olanlar HEY dergisi ile büyüdü.
Müziği ve gençliği ilgilendiren çoğu şeyi ondan
öğrendi. 60’ların sonlarında Milliyet Gazetesinde
‘Müzik Klübü’ köşesi ile müzik yazıları yazmaya
başlayan Doğan Şener 70’lerin başında haftalık
dergi olan HEY’i yaratır. HEY öncesi var olan SES
Dergisi daha çok sinema ağırlıklı iken büyüyen
HEY ile birlikte müzik kısmını daha fazlalaştırmıştı.
Gençlik bu iki dergi ile moda, müzik ve gençliği
ilgilendiren her şeyi takip ederdi. Çok fazla
gençlik haberleri içermese bile TV’de 7 GÜN yine
gençliğin takip ettiği etkili TV radyo haber dergisi
idi 70’li yıllarda.
70’lerin sonlarında yayınlanmaya başlayan GONG
Dergisi HEY Dergisini bayağı zorlamıştı çünkü
HEY’den daha renkli ve değişik bir haber anlayışı
yanında dev posterleri ile gençliğin ilgisini çekmeyi
başarmıştı. Aslına bakarsan HEY ile SES Dergileri
70’lerde DEV Poster ilaveleri ile gençliği mutlu
etmektelerdi çünkü gençlik odalarının duvarlarına
poster asardı o zamanlar. Dev posterlerin yanı
sıra verdikleri ek şarkı sözleri içeren dergicikler
gençlerin çok sevdikleri mini ek dergilerdi.
80’lerin ortalarına doğru HEY iyice evrimleşip
Alman BRAVO ve POPCORN Dergilerinin
havasına girerken Türkçe müzik sayfalarını
azaltmıştı. GONG bu değişime uğrayamadan
1984 yılında TV’de 7 GÜN dergisine ilave olmaya
başladı. HEY ilk o zamanlar stickerlar vermeye
başladı tıpkı Alman dergileri gibi ve zamanla
yerini daha gençlik dergisi olacak olan HEY GIRL
dergisine bıraktı seksenlerin sonlarına doğru.
Aslında HEY’in yayın hayatı birazda Doğan Burda
Dergi grubunun yayına başlattığı BLUE JEAN
dergisi ile oluşan rekabetten bitti diyebiliriz. Bu
arada seksenlerin ortalarından sonra yayınlanan
ONYEDİ dergisini de yabana atmamız gerekir.

#GencimVeÖzgürüm
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90’larla birlikte hayatımızda Özal değişimlerin
etkileri iyice oturmasıyla birlikte gençlik ve müzik
dergilerinde sayılarında artışlar oldu. Kimi uzun
soluklu kimi kısa soluklu oldu. BOOM Gençlik
dergisi kısa soluklu olmasına rağmen etkili bir
dergi idi. HEY GIRL ve BLUE JEAN dergilerinin
işi zorlaşmıştı çünkü artık BRAVO – SMASH
HITS – POP CORN gibi dergilerden copy paste
sisteminde haberleri alamamaya başlamışlardı
çünkü artık bu dergilerde Türkiye’de satılmaya
başlanmıştı. Bu dergiler gibi bileklik kaset Cd
gibi hediyeler vermekle daha cazip olmaya
çalışan gençlik dergilerimiz yavaş yavaş kapılarını
90’larda başlayan pop akımı ile birlikte Türk
sanatçılara daha fazla açmaya başlamışlardı.

#GencimVeÖzgürüm
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90’larda kısa soluklu olsa bile yayın hayatları
Popsi, Top Pop, Pop Corn etkili gençlik ve müzik
dergileri olmuşlardı.
90’ların ortalarından itibaren hayatımıza giren
internet bu gençlik dergilerinin tam olmasa bile
tirajlarının iyice düşmesine neden oldu. Hala bir
kısım gençlik Google amcası ile idare ederken
dergi okuma alışkanlıkları olan HEY GIRL. BLUE
JEAN ve TRENDY ile teenage yıllarını geçiriyorlar.
Arşivimden sizlere seçtiğim bu dergilerin
kapaklarına bakarken belki bir şey dikkatinizi
çekecektir. Türkiye’de Demet Akalın, Hande Yener,
Gülşen... Yabancılarda Rihanna, Beyonce, Lady

Gaga bu isimler gençliğe son yıllarda çok hitap
ederken hala kapaklarda gördüğünüz isimler
gençliği etkilemeye devam ediyor. Türkiye’nin
süperstarı Ajda Pekkan ve dünya süperstarı
Madonna gençlik veya ergen fark etmiyor hala
etkili unutmayalım.

Hazırlayan
Hakan Eren
birzamanlar@gmail.com
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E

şcinseller her yerde olduğu gibi
sanal alemde de dikkat çekmeyi
sürdürüyor. Her ne kadar varlıklarına
tahammül olmasa da var olma
savaşında biz de varız demekte
kararlılar. Neyse ki beyin hücrelerimiz
henüz gazdan istifade etmedi de, düşünen ve
bu yanıyla ürküten ama diğer taraftan da dikkat
çeken tarzıyla ayı sözlük nihayet ‘’ İnteraktif
sözlükler haziran 2015 sıralaması ‘’ nda ilk 10’a
girdi. 10. sırayla mı övünülüyor diye şaşırmamak
lazım. Az sayıda kişinin sistematik şekilde
uygulanan yıpratma politikasına rağmen halen bu
tür platformlarda ses çıkarabilmesi özgürleşme
yolunda atılmış büyük adımlardan biri. E
tabi ağaçların baharla birlikte tomurcuk açıp
ormanlaşma eğiliminin yarattığı farkındalık da es
geçilmemeli. Tam da bu bağlamda ‘’Ayı sözlük’ün
homofobik saldırıya uğraması ‘’ şaşırtmayan
ama onur yürüyüşüyle birlikte tırmanan nefretin
küçük ama mide bulandıran emarelerinden biri
oldu. Penisinden salyalar akarak yazılmış olduğu
her halinden belli saldırı notunda ‘’ ayı oğlu ayılar
g*tünüzü s*keyim ibneler ‘’ ibaresi nefretin yine
erkekçe kusulduğunun su götürmez bir kanıtıydı.
Keşke cesaretleri olsa da beynimize hallenseler;
çünkü g*tümüzden s*kilmemiz beynimizde
delikler açamıyor ne yazık ki. Toplum buna hazır
değil diyerek renkleri elinden alınan çocuklar
gibiyiz; oyuncaksız, hayalsiz, yitik. ‘’ Lgbt‘ler
sevişerek para kazanan sapıklardır ‘’ yine bir yeni
akit tespitiydi. Çok umrumuzda olmasa da bizi
insan yerine koymamışlar; yani onur yürüyüşünde
yer almaya çalışan eşcinselleri. Demek ki parasıyla
bile yüzüne bakılmadığı, insan yerine konulmadığı
içindir bu tepki. Yoksa seviştiğin adamı bazen
sabaha kadar zor tutuyorsun yanında, parasıyla
olsa kaçıp gider mi? Neyse ki parasıyla ya da
değil irademizle beraber oluyoruz yönelim
doğrultusunda. Küçük kız çocuklarını parası neyse
verip eve kapatmıyoruz. Ramazandı, toplumsal
hassasiyetlerdi derken ‘’ Lgbti birey ve kuruluşlara
saldırıların artması ‘’ elbette kaçınılmazdı. Tüm
yılını konu sıkıntısı çekmeme adına eşcinsellerle
yatıp- çok seçiciyiz de neyse- kalkarak geçiren
din alimleri ve medyanın istediği yine oldu.
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Heteroseksüellerin hergün yürüdüğü yollarda
kimliğini açıklayarak yürümenin artık suç olduğu
bir dönemde bir varlığın/kimliğin bir yerlerde
nefes alması bile suç sayılır oldu. ‘’ Kendi dünyanı
yarat ‘’ sloganını yanlış anlamış cihat meraklıları da
kendilerine eşcinselsiz bir dünya oluşturmaya and
içmiş. ‘’ Genç islami müdafaa grubunun lgbti lileri
öldürün afişleri ‘’ de görüldüğü yerde şiddetin,
meşru ve çıplak haliyle tüyler ürpertici kılıklarda
karşımıza çıkışıyla pes dedirtti. Lgbti’nin açılımını
yapmaktan bile imtina edecek kadar hassas ama
eşcinselleri resmen öldürmek isteyecek kadar
gaddar bir gruptan bahsediyoruz; pek ironik. Bir
de kişisel bazda eşcinselleri dert edinen insanlar
var; ‘’ Ulan ipneler bizim sabrımızı zorlamayın ‘’
diyebilecek kadar küstah, osmanlıdan antigay
temalı asalet hikayeleri anlatacak kadar cahil,
ramazanda kimine hoşgörü, kimine şiddet
sunacak kadar ikiyüzlü olabilen ‘’ Mahmut Alan ‘’
üşenmeyip facebooktan salyalarını videolu olarak
akıtıp açık tehditte bulunmuştur ve karşılığını
ayı sözlük ekibi sayesinde şimdilik bu videoları
kaldırmayla almıştır. Yok yok, tehdit etmiyoruz;
sadece bu tür hoyrat çıkışlara tahammülümüz
yok niteliğinde bir uyarı bizimkisi. ‘’ Ankara‘da
lgbti aktivisti Kemal Ördek‘e saldırı tecavüz
ve polis vahşeti ‘’ ise toplumsal arenada bize
olan bakış açısını özetler nitelikteydi. Artık
tecavüzün normalleştiği bir ülkede, kadın,
eşcinsel, transseksüel olmak adeta bir tecavüz
nesnesi gibi algılanıyor. Sonrasında aynı erkek
egemen zihniyet erkekleri savunuyor ve yapılanın
hak edildiğini düşünüyor. Bu sistem içinde var
olma savaşı veren görece azınlıklarsa biraz
daha ses çıkarmaya kalktıklarında örseleniyor,
susturuluyor, hala anlamamakta direnirlerse az
sayıdaki yaşam damarları da kesiliyor. Ve tüm
bu şiddet gösterileri sonucunda belki hergün
düzenli olarak adliye koridorlarını aşındırması
beklenen eşcinsellerin sabrı onur yürüyüşü
sonrası iyice taştı; ‘’ Lgbti‘ler çağlayan adliyesinde
‘’ çıkışı yürüyüşün gerçekleşmemesi için elini taşın
altına koymaktan çekinmeyen, sade ve renkli bir
organizasyonu savaş alanına çeviren zihniyetten
hesap sorma gayesini taşıyordu. Hiç şaşmaz
şekilde hergün yapılan sözlü ve yazılı saldırılardan

dolayı eşcinseller gerçekten sistematik şekilde
sindirilmeye çalışılıyor ama bu olsa olsa dolaptan
kafamızı uzatmamız için kamçı görevi görüyor.
Ayı sözlük doğurdu. Bu zorlu koşullarda, bu
sansürcü zihniyete rağmen ayı sözlüğün hızla
yükseldiğine inanıyorsun da doğurduğuna mı
inanmıyorsun? Meyvenin adı: ‘’Homojen’’ Önce
kitap fikriyle filizlenen düşünce daha ulaşılabilir
olması açısından dergiye evrildi. İlk olacağı için
heyecan büyüktü ve ‘’ Ayı sözlük dergisi için
önerilen fikirler ve entryler ‘’ başlığına yazarların
büyük desteğiyle de ilgi çığ gibi büyüdü ve dergi
genel hatlarıyla şekillendi. Tabii ki eşcinseller,
transsekseüller, kadınlar, ayrımcılığa uğrayan
tüm kimliklerin sesi olabilecek nitelikte bir dergi
planlanmaktadır. Dergi, aklında eşcinsellerle
ilgili küçük sorunlar olan, onları daha yakından
tanımak isteyenler için sözlüğe göre daha renkli
bir alternatif olacaktır. Röportajlardan, yazarların
açılma hikayelerine, sanattan modaya, gullümden
çocuklarda görülen eşcinsel davranışlara kadar
geniş bir yelpazede karşımıza çıkacak derginin
ilk sayısının en dikkat çekici köşelerinden birinin ‘’
Aileye açılmak ‘’ olması bekleniyor. Aileye açılmak
bazen fazla karmaşık olan hayatımızı biraz daha
zora sokmak için bir başlangıç, bazen de açıldıkça
rahatlamanın getireceği maskesizlik için anlamlı
bir gelişme olarak yorumlanabilir. Ailelerin
yaklaşımı bilinçle ilişkili olsa da, koşulsuz sevgi sizi
kabullenmede en büyük sebebi oluşturmalıdır.
‘’ Ayı sözlük ikinci heybeliada zirvesi ‘’ nde
de homojene dair her şey masaya yatırıldı, el
işi göz nuru hazırlanan yiyeceklere ilaveten.
Zirveye katılanların dergi için çalışan ekip gibi
istekli halleri gözlerinden okunabiliyordu. ‘’ Ayı
sözlük röportaj ‘’ da farkındalığımızı arttıracak,
bizden de bahsedebilecek ve belki umudumuzu
yeşertebilecek isimlere yer verme fikri başı
çekerken, sözlük yazarlarının da yaşanmış
hikayelerine değinerek dramlara, heyecanlara
dikkat çekmek hedefleniyordu.
‘’ Erkeklerin yanaktan öpüşmesi eşcinselliğe yol
açar ‘’ da da görüldüğü gibi tamamen köşeye
kıstırılmış durumdayız. Kızlı erkekli bir arada
yaşamamız doğru bulunmuyor, erkek erkeğe
takılmak da yanlış anlaşılıyor. Peki elini tutsam,
gözüne baksam, konuşsam da eşcinsellik bulaşır mı
diyerek öküz altında buzağı arayan, havadan nem
kapan, ne görse tahrik olan pek dindar tayfadan
uzaklaşıyoruz. Aynı tayfadan inciler dökülüyor
adeta; ‘’ İleri derece oral ilişki haramdır. ‘’ Penisi
ağzına almayı geçtim oral seksi hiç dillendirmeyen
muhafazakar kesimin kendi kısıtlı alanında bu
denli ileri gitmesi neyle açıklanabilir bilinmez ama
ağza alınan penisin ok yaydan çıktıktan sonra
nasıl durdurulacağı bilgisi verilmemiş. Artık kafayı
iyiden iyiye seksle, fantezilerle bozmuş bu iflah
olmaz çılgınların yatak odalarımıza sızan bu tat
kaçıran açıklamaları yatakta yaşanamayanların
dışavurumu niteliğinde görünüyor.
‘’ Cinsiyet kimliğinizi nasıl tanımlarsınız ‘’ bizi
zorunlu kalıplara sokar gibi görünse de ortak
dışlanmışlık bazında birbirimizi anlama adına
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faydalıdır. Heteroseksüel erkekler dışındaki diğer
kimlikler piramidin alt katmanlarında kendine yer
bulmak durumunda kaldığından güç oluşturmak
anlamında farklı kimliklere açık olmak ve güçbirliği
oluşturmak zorundayız.
‘’ 20 temmuz Şanlıurfa Suruçta’ki patlama ‘’ ışidin
artık orta doğunun bizden tarafına da net göz
kırptığı, hükümetin desteği, halkın da din duyunca
cihat çığlıkları atmaya hazır tavrıyla birleşince
insanın değersizleştiğini gözler önüne sermesi
açısından tüyler ürpertici bir vakaydı. Ve yine hep
o arzulanan çatışma ortamının sinyallerini verdi,
savaş çığırtkanlarına ortam sağladı, hükümetin
de kurulmasını şimdilik rafa kaldırdı. anlaşılan
o ki akp düşünen insanlardan hıncını henüz
yeterince almamış durumda ki ekibi genişletme
kararı almış. Elbette ki ışid sadece düşünen değil
seven, sevişen insanlara da musallat olmayı
sürdürüyor; ‘’ Işid’in eşcinsel katliamı ‘’. Eşcinseller
sadece eşcinsel oldukları için öldürülüyorlar.
Maskelerle yaşayan onca insana rağmen zorunlu
heteroseksüel rollerde yaşayan bizlerin sadece
maskesi düştü diye öldürülmemiz yaşamın
ucuzluğunu ve anlamsızlığını sorgulamaya itiyor.

#GencimVeÖzgürüm
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Dinde eşcinsellik yasak ama dünyada tanrılaşıp
can almak var ve sınırsızca. Ya ‘’ Yaşama hakkı ‘’
; o da şu meşhur toplumun çoğunluğunca uygun
görülürse kullanılacak bir hak. Hakkın yoksa
ölüyorsun ve bunu hak ettiğin belgeleniyor. ‘’
Tsk’nın eşcinsellere bakışı ‘’ da eşcinsel erkeklerin
haklarına kavuşmak için erkeklik testinden
geçmesi gerektiğinin göstergesi. Eşcinseller olarak
bize karşı sergilenen bu dışlayıcı tavırlar zaten hep
şu erkeklikten ibaret, ‘’ erkek bekliyordum kadın
çıktılar ‘’ sa su testisi su yolunda kırılıra yaslanarak
sıyrıldığımız defolarımız.
Boston gay men’s chorus konserinden ve onur
yürüyüşünden sonra depreşen bir ayrım; ‘’ Gerçek
anlamda eşcinsel dostu olan şarkıcılar ‘’ ve ‘’ Sözde
eşcinsel dostu geçinen çöp şarkıcılar ‘’. Hani
eşcinselleri kabullenirken kurageldiğimiz meşhur
kalıplar vardır ya; çok seviyorum onları, çok tatlılar
gibi. İşte tam orada devreye giren ‘’ yanağından
makas almalık ‘’ insan tiplemesini şarkıcılar da
iyi keşfetmiş ki, konu eşcinsellik olunca politik
doğruculuk gereği sevgi pıtırcığı olarak hemen
oracıkta bitiyorlar. Uzaktan bizi sevdiklerini,
desteklediklerini söyleyip, yakınlık kurmak adına

da bizi kliplerinde oynatıp, bize şarkı besteliyorlar.
Ama gerçek bir destek gerektiğinde bize yapmak
üzere oldukları yeni bestesi üzerinde çalıştıkları
için orada olamıyorlar. Bu da bizi önce albüme,
sonra çöpe atma girişimlerini ortaya çıkarıyor ve
işte biz bu duruma çok fena halde bozuluyoruz.
“Ayı sözlük günlük entry rekoru” da sözlüğün son
dönemdeki yükselişini belgeleyen nitelikteydi.
487 başlık ve 953 entry ile başlık ve entry rekoru
temmuz sonunda kırıldı. Ayı sözlük ve sözlükle
beraber yükselen sesimizin daha gür çıkması
dileğiyle.

Hazırlayan
Ayı Sözlük
www.ayisozluk.com
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Bu sene yaz tüm enerjisiyle ve bunaltıcı sıcaklarıyla biraz geç de olsa
geldi.
Bu ay sıcak havaya karşı koyarak serinlemek istediğinizde veya dans
edecek ekstra enerjiye ihtiyacınız olduğunda kolayca yapıp, keyifle
içebileceğiniz, klasik sayabileceğimiz dört kokteyl tarifi.

A
L
I
U E
Q
E
T
S
I
R
SUN

LER
EME 5cl)
Z
L
MA
a (2
tekil ar likörü u
ü
ç
l
1ö
suy
la n
d a m p o r t a ka l
ç
a
k
in
Bir
ak iç
r.
m
r
u
urulu
I
d
l
Ş
Dold
I
o
N
d
ar
uzla
IRLA
H A Z ka d a r b l t ı n a ka d l a
a
a
dam
arıy
raz
ak y narın bi r. Birkaç erken
d
r
a
e
u
in
bir b
nir. K oldurul ı doğru ağın
d
Uzun ila ekle
ğ
e
a
il
ard
Tek
uyu . Likör aş irerek b enir.
s
l
a
d
ir
sl
ak
port rü eklen renklen mi ile sü
u
i
ö
l
i
n
ik
n a r l ka l s u y u o r t a ka l d
a
P
t
r
.
r
po
e ine
dibin

LY N C H
LEMO BURG
NADE

ILA
EQ U ’ I N
T
K
İL
DA
RISE
SUN YILLAR
’LU
’DA
1930 MERİKA ’DA
A
A
N
O
MİN
ARİZ IĞI TAH
D
R
L
I
YAP EDİLİYO

#GencimVeÖzgürüm

MALZE
1.5 ölçü MELER
viski (3
7,5cl)
1 ölçü p
o r t a ka
l
li
kör
1 ölçü li
mon su ü
Doldur
yu
mak iç
in limo
n gazo
zu
HAZIR
İlk üç m
LANIŞ
alzeme
I
buzla ç
yarıya
alkalan
ka d a r b
ır v
uz dolu
dökülü
bir uzu e süzülerek
r. Limo
n
n gazo
bir bar
zu ile d
dağa
dilim li
olduru
mon ile
lu
r
. Bir
süslenir
.

KO
KTE
YIL YL 19
80
AL
IN
BİR ABAM DA
R
A
İŞL
ET ESTO ’DA
TONMECİS RANT
TAR Y MA İ OLA
KEŞ AFIN SON N
FED DAN
İLM
İŞ

www.gzone.com.tr | Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Ağustos 2015 | S.82

MUTFAK

gzone.com.tr

Y
R
R
E
B
W
A
I
R
T
N
I
S
T
R
A
M
ER
EMEL
M A L Z ka ( 5 0 c l ) l )
ü vot örü (12,5c 5cl)
2 ölç
(12,
k lik
ü çile onu suyu
ç
l
ö
5
0.
keri
t lim
miske ı pudra şe
ü
ç
l
0.5 ö çay kaşığ çilek
t
1
3 ade

er
a diğ k
r
n
o
I
s
IŞ
a
re
e dah
RLAN
üzüle
HAZI arıştırılır v lkalanır. S
.
k
ice ça le süslenir
ında
’
y
i
r
e
e
k
v
i
l sha
enir
limi
oktey ir. Buz ekl ir. Çilek di
k
r
e
l
klen
klen
Çilek
eler e adehine e
m
e
z
mal
ini k
mart

APPL

E M OJ
I TO

MALZ
EME
1 ölçü
elmalı LER
1 ölçü
rom (2
ekş
5c
0.5 ça i elma likörü l)
y
(25cl)
ka ş ı ğ ı
B i r ka ç
şeker
damla
ş
u
rub
miske
t limon u
Doldu
u suyu
r
B i r ka ç m a k i ç i n s o
da
taze n
ane ya
prağı
Bir ko
k
HAZI
yaprağ teyl shaker
’ında ş RLANIŞI
ı ka r ı ş
tırılır. M
eker ş
likörün
urubu
isket l
ü ekle
ve birk
imonu
nir ve
aç
suyu,
uzun b iyice karışt
e
l
malı ro taze nane
ırılır. Y
ir bard
m ve e
arı
ağa ek
kşi elm
lenir. S ya kadar kır
Soda y
a
ık buz
oda ile
erine t
i
l
onik v
e
d
o
d
için ta
l
o
durulu
lu
eya m
ze nan
r.
aden s
e dalı
u
y
katma ve birkaç d u da kullanı
il
labilir.
sı için
Süslem
elman im elma ekl
e
ı n ka b
ek
uğu so nir. Ekstra r
enk
yulma
z.

MO
GEN JİTO
KE
E
L LLİK LİM
“MOİMON LE M ESİ,
İSK
JO U İ
G E L S OS Ç E R E N E T
U
ME
KTE ”NDA
DİR N
.

Hazırlayan
Noyan Güven
noyan.guven@gzone.com.tr
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Spor öncesi, sırası ve sonrası yağ
yakımını hızlandırıp kas yapımını
arttıracak şekilde beslenme oldukça
önemli. Böylelikle spor yapmanızın
karşılığını daha hızlı şekilde başarı
ile alabilirsiniz.

#GencimVeÖzgürüm
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DOMATES SUYU

KURU ÜZÜM

SU

İçerdiği güçlü antioksidan likopen ve
C vitamini sayesinde kaslarda oluşacak
harabiyetin tamirinde oldukça etkilidir.

Hızlı enerji kaynağı olan glikoz
temel kaynağıdır. Spor esnasında 20
dakikada bir 5-6 adet şeklinde atıştırma
performansınızı 2 ye katlayabilir.

Su spor ensasinda sıvı ve mineral
ihtiyacının karşılanması için oldukça
önemlidir. 1 litre suyun içerisine 1 şişe gazı
alınmış maden suyu ve 1 çay kaşığı şeker
ekleyerek kendi sporcu içeceğinizi
yapabilirsiniz. Yudum yudum (hızlıca
olmamalı) tüketmek spor sırasında daha
uygundur.

SOMON

ZENCEFİL

BAL VE BEYAZ PEYNİR

Yüksek omega 3 ve protein içeriği ile
spor sonrasında oluşan kas harabiyetinin
tamiri için oldukça önemlidir.

Güçlü antioksidan ve acı bir baharat
türü olan zencefil spor öncesinde 1
sarımsak dişi boyutunda taze şekilde
tüketerek spor sırasında yağ yakımınızı
hızlandırabilirsiniz.

Cardio gibi uzun süreli egzersizlerden 40
dakika önce tüketimi egzersizin ilk 20
dakikasında hızlı bir performans almayı
kolaylaştırır. 3 parmak kadar b.peynir ve
3 tatlı kaşığı bal olarak tüketebilirsiniz.

#GencimVeÖzgürüm
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YULAF

KAHVE

KARPUZ

Spor öncesinde özellikle Light süt
ile tüketildiğinde karın çevresi yağ
yakımını hızlandırıp kas oluşumunu
arttırıcı etki göstermektedir. Spordan
40 dakika önce 4 yemek kaşığı yulaf ve
1 su bardağı Light süt.

Spor öncesi özellikle Türk kahvesi veya
Express gibi bir fincan kahve akciğer
kapasitenizin genişlemesine ve spor
sırasında daha iyi bir performans
almanıza yardımcı olur. Arıtma problemi
varsa tüketilmelidir.

Sterlin malatya içeriği
ile spordan
sonra oluşacak kas ağrılarını birebirdi.
Porsiyon dikkat! 1 karpuzun da birini
geçmeyiniz.

Hazırlayan
Uz. Dyt. Özge
Kelebek Salman
www.kelebekdiyeti.com
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aşlanmanın
boyutuna
göre
öncellikle cerrahi olmayan tedaviler
için tercih edilen bir kırışıklık
giderici işlemdir. Botoks önceleri
göz ve nörolojik hastalıkların
tedavileri
için
kullanılmıştır.
Son 10-15 yıl içerisinde de estetik ve kozmetik
alanında başarılı ve güvenle kullanılabilmekte,
ayrıca ilgi ve rağbet görmektedir. Bu sayede bıçak
altına yatmaktan korkan bir çok kişinin imdadına
yetişmektedir.
Botoksun içeriği de bir o kadar ilginçtir. Besin
zehirlenmesinde aktif rol alan Clostridium
Botulinum isimli bakteriden üretilen bir proteindir.
İnsan hayatını tehlikeye atan bu bakteri doğru
kullanıldığında insanları güzelleştirmeye yetecek
kadar da faydalı olabilmekte ve artık botoks
yaptırmak da popüler kültür içerisinde yer
almaktadır.

KIRIŞIKLIKLAR NEDEN
MEYDANA GELİR ?

Yer çekimi, güneş etkileri, sigara, hava kirlilikleri,
yaşlanma, stres gibi pek çok sebepler cilt
yüzeyinde serbest radikallerin çoğalmasını
sağlayarak ciltteki kırışıklıkları arttırmaktadır.
Kırışıklık ve yaşlanmalar herkes için kaçınılmazdır
fakat bunları geciktirmek veya azaltmak yine
bizim elimizdedir.

#GencimVeÖzgürüm
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BOTOKS NERELERE
UYGULANMAKTADIR?

gidermek için ve dudak köşelerini yukarı kaldırmak
için uygulanır. Alt dudak ile çene arasındaki yatay
çizgilere uygulanır.

Alın botoksu: Alın bölgesindeki yatay, dikey ve
çapraz çizgilere uygulanır.

Kellik botoksu: Daha fazla sulandırılarak saçlı
deriye uygulanan ve saç mezoterapisi ile
desteklenen botoksdur.

Kaş botoksu: İki kaş arasındaki dikey çizgilere
uygulanan botoksdur.
Burun ucu: Burnu havaya kaldırmak için üst
dudağın burun ile birleştiği alana uygulanır.
Burun kökü botoksu: Tiksinme, iğrenme gibi
mimikleri yaptığımızda oluşan tavşan çizgilerini
ortadan kaldırmak için uygulanır.
Kaş ucu botoksu: Kaşların yanlarını, kulak
tarafındaki uçlarını yukarı kaldırmak için
uygulanan botoksdur.
Kaz ayağı botoksu: Gözlerimizin dış kenarında
bulunan ve gülümsediğimizde meydana gelen
yan çizgilere uygulanmaktadır.
Kısık göz botoksu: Alt göz kapağındaki kırışıklıklar
ve kısık gözlü olanlara uygulanan botoksdur.
Güldüğümüzde görünen üst diş etlerimizin
görünümünü azaltmak için uygulanan başka bir
botoks çeşididir.
Smoker’s line botoksu: Sigara içenlerde üst ve alt
dudaklarında görünen ince çizgileri gidermek için
uygulanır.
Gülümseme botoksu: Üzgün görünüş ifadesini

#GencimVeÖzgürüm

Dekolte botoksu: İki göğüs arasındaki çizgilere
uygulanır.
Asimetri botoksu: Yüz ve vücudumuzdaki çeşitli
hastalıklar sonucu veya yaşlanmaya bağlı oluşmuş
asimetriler için uygulanan botoksdur.
Anal fissür botoksu: Anal fissür tedavisi için
uygulanan botoksdur.
Vajinusmus botoksu: Vajinusmus rahatsızlığının
tedavisi için uygulanan botoksdur. Vajinadaki
kasların vajinismusa neden olan istemsiz
kasılmalarını durdurmak için yapılmaktadır.
El terlemesi botoksu: Ellerdeki aşırı terlemenin
tedavisinde avuç içi uygulanan botoks çeşididir.

derisine uygulanan botoksdur.
Kol altı botoksu: Koltukaltları çok terleyen kişilere
uygulanan botoksdur.
Mona Lisa lift: Çene kemiği üzerine sarkmış
olan yüz cildini yükseltmek ve oradaki yığılmayı
gidermek amacıyla çene kemiği kenarı boyunca
uygulanmaktadır.
Migren botoksu: Migren ağrısının ortaya
çıktığı tetik noktalarına uygulanır. Bazı migren
çeşitlerinde oldukça etkilidir. Ağrının hafiflemesi,
ağrı sıklığının azalması ya da tamamen ortadan
kalkmasını sağlayabilmektedir.
Diş gıcırdatma: Diş gıcırdatma ve diş sıkma
tedavisinde çiğneme kaslarına ve yardımcı kaslara
uygulanan botoks çeşididir.
Blefarospazm botoksu: Göz kapağının bir iki
dakika boyunca birkaç saniyede bir istemsiz olarak
hareket ettiği, seyrelme dediğimiz rahatsızlıklarda
göz kapağını kontrol eden kaslara uygulanır.

Ayak terlemesi botoksu: Ayaklardaki aşırı
terlemenin ve buna bağlı olarak ayak kokusunun
tedavisi amacıyla ayak tabanlarına uygulanan
botoksdur.
Yüz terleme botoksu: Aşırı yüz terlemesi için
uygulanır.
Saçlı deri terleme botoksu: Aşırı terleyen kafa
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BOTOKS NASIL
UYGULANIR

Ofis ortamında uygulanabilen ve anestezi
gerektirmeyen botoks; uygulanan bölgedeki kas
bağlantılarını ve sinirleri bloke ederek kasılmaları
önlemiş olur. Sinir uçlarından salgılanan asetilkolin
adındaki maddenin salınımı böylece önlenmiş
olur ve cilt kırışıklıkları giderilerek deri gerginlik
kazanmış olur.
Uygulanacak alan temizlendikten sonra ince
uçlu iğnelerle kas içine küçük dozlarda ilaç
enjekte edilir ve bu işlem 10-15 dk gibi kısa
süreli seanslarla tamamlanmış olur. Uygulama
alanlarında herhangi bir iğne izi, değişiklik olmaz
ve günlük aktivitelere devam edilebilmektedir.
Sağlık açısından herhangi bir yan etkisi yoktur.
Botoks 25 yaş sonrası vücudumuzun yaşlanmaya
başladığı zamandan itibaren gerekli görüldüğü
durumlarda uygulanabilmektedir. Yılda bir
veya iki defa özellikle yaz mevsimine girerken
yaptırılması uygundur. Botoks uygulaması çok
ağrılı bir uygulama değildir ve işlem sırasında hafif
bir ağrı hissedilebilir. Botoks yapıldıktan sonra 1-2
hafta içinde etkisi ortaya çıkar ve etki süresi 3-9
ay olmakla beraber ortalama 6 ay kadar etkisini
sürdürmektedir. Etkisini kaybettiğinde tekrar
uygulanabilmektedir. Bu uygulama 2 yıl boyunca
düzenli olarak devam edildiğinde kaslarda belirgin
bir zayıflama ve buna bağlı olarak yüz ifadesinde
değişim olabilir. Bu sebeple uygulamaların 2.
yıldan itibaren daha uzun aralıklarla yapılmasında
yarar vardır.
Botoks yaptırmanın haricinde kullanılabilecek
yaşlanmayı geciktirici ve kırışıklıkları giderici çeşitli
kremler, serumlar ve maskeler kullanılabilmektedir.
Bu krem ve serumlar daha uzun sürede ve daha
sık kullanılmakla birlikte düzenli ve sabırlı bir
kullanım gerektirmektedir. Bu ürünlerin içeriğinde
bulunan bitkisel özler ve vitaminler cildi besler,
parlaklık ve doygunluk kazandırır.
Cilt maskeleri; evde de kolayca hazırlanabilen
ve uygulanabilen yüz nemlendirici, siyah nokta
giderici, sivilceler, kırışıklıklar, yağlı ciltler gibi
çeşitli amaçlara yönelik fayda sağlamaktadır.

KIRIŞIKLIK GİDERİCİ
DOĞAL CİLT MASKESİ

Kırışıklıklar için uygulanabilecek en etkili ve
uygulayan kişinin 7 yaş genç görünmesini sağlar.
Malzemeler:
Elma
Süt kaymağı (1 yemek kaşığı )
Su ( 2 yemek kaşığı )
Yapılışı: Orta büyüklükteki bir elma bir kaseye
rendelenir. Su ile kaymak karıştırılarak kaynatılır.
Kaynatılan karışımın içerisine rendelemiş
olduğunuz elmayı ilave ederek 1 dakika daha
ocakta bekletin. Ocağı kapatın ve karışımın
soğumasını bekleyin.
Uygulanışı: Soğuyan maskeyi parmaklarınızla
masaj yaparak kırışık olan bölgelere iyice yedirin.
Maske yüzünüzdeyken mimiklerinizi fazla hareket
ettirmeden 1 saat kadar bekledikten sonra ılık
veya soğuk su ile yüzünüzü yıkayın. Bu maskeyi
haftada 1 kez uyguladığınızda 6 ay sonra 5-7
yaş arasında daha genç bir görünüme sahip
olabilirsiniz.
Etkisi: Elmanın besleyici ve süt kaymağının
yenileyici özelliği kırışıklık giderici tedavide
kullanılır. Aksatılmadan her hafta uygulanması
sonucu cildin pürüzsüz görünmesini ve daha
gergin olmasını sağlamaktadır. Bu maske 8 hafta
boyunca kullanıldığında 3-4 yıl, 6 ay boyunca
kullanıldığında cildi en az 5 yıl gençleştirmektedir.

KIRIŞIKLIKLARDAN
KAÇININ

Kırışıklıkların oluşmaması için gece uykunuzun
düzenli olmasına özen gösterin.
Uyuduğunuz
ortamın
karanlık
olmasına
dikkat edin. Böylece cilt kendini daha çabuk
yenilemektedir. Odanızda gece lambası veya
salon ışığı gibi uyurken aydınlatma sağlayacak
kaynaklar kullanmayın.
Su tüketimi birçok nedenlere de bağlı
olarak vücudun ana ihtiyacı olduğu gibi cilt
kırışıklıklarında da önemlidir. Sabah uyandığınızda
aç karnına 2 bardak su için ve günde en az 2 litre
su tüketmeye dikkat edin.
Cildinizi nemlendirmek için doğal nemlendiriciler
ve temizleyiciler kullanın.
Yaz aylarında koruma faktörlü kremler, güneş
gözlüğü ve şapka kullanın.

Hazırlayan
Özgür Öztürk
ozgur.ozturk@gzone.com.tr
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“Doping, sporcu sağlığına zararlı ve hakça
yarışmayı engelleyen veya performans artışı
sağlamak için dışarıdan alınan veya sporcunun
vücudunda bulunan bir maddenin normal
düzeyinin üzerine çıkartılmasını sağlayan madde
ve yöntemlerin kullanılmasıdır.”

B

u tanım Türkiye Doping Kontrol
Merkezi’nin
yapmış
olduğu
“doping” in tanımıdır. Doping
1950li yıllardan bu yana biyoloji
ve kimya dallarının gelişmesiyle
beraber sentetik olarak elde edilse
de uzun çağlardır bitkisel olarak kullanıldığına
dair bulgular mevcuttur. Doping savaş, spor,
sanat, bilim dallarında faaliyet gösteren birçok
kişinin başvurduğu bir kısa yol veya çıkış noktası
olarak görülmektedir. Özellikle Avrupa Doğu Blok
ülkeleri ile birlikte eski Sovyetler birliği Rusya’ sın
da olimpik sporcularda devlet destekli kontrollü
kullanımı ile beraber farklı bir boyuta ulaşmış ve
bilimsel olarak sentetik çeşitleriyle elde edilmeye
başlamıştır.
Dünya üzerinde spor aktivitelerinde doping ile
mücadele konusunda yasalar çıkartarak denetim
yapmak amacıyla uluslar arası WADA örgütü
kurulmuştur. Doping ile en çok etkileşime giren
spor branşları arasında halter, sprint koşucular,
vücut geliştirme, power lifting, güreş, gülle atma
gibi spor dalları ve sporcuları başta gelmektedir.
Bununla beraber FIFA’ nın 2006 yılında açıkladığı
araştırmasında 200.000 sporcu içerisinde 20.000
kişi üzerinde yapılan doping testlerinde %0.4
oranın da pozitif sonuçlar aldığını görmekteyiz. Bu
bize dopingin atlet ve performans sporculardan
daha ziyade kuvvete dayalı spor branşlarında
daha fazla olduğu görüldüğünü de bir nevi işaret
etmektedir.

#GencimVeÖzgürüm

www.gzone.com.tr | Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Ağustos 2015 | S.90

SPOR: DOPİNG VE HORMONLARIN GERÇEK YÜZÜ

gzone.com.tr

DOPİNGİN İKİ ETKİSİ:
ANABOLİK VE ANDROJENİK
Doping kullanımı iki etkiye dayanır. Anabolik
ve Androjenik etki olmak üzere iki temel etkiye
dayanan doping kullanımında Anabolik etki,
kas gelişimi, güç artışı ve işlevliğini arttırması
yönünden birinci etken olarak karşımıza çıkar.
Bununla beraber Androjenik etkide ise cinsel
performans ve erkeklik işlevlerini arttırma
amacıyla kullanılmaktadır. Erkek bireylerde
bu istenen bir olgu gibi gözükebilir fakat ileri
ki dönemlerde testislerde ciddi problemler,
küçülme ve kısır kalma gibi yan etkileri ele
alındığında uzak durulması gereken şekerlemeler
gibi düşünülmelidir. Doping kullanımında asıl
hedef kas kütlesinde artış ve güç olduğu için asıl
odaklanılan nokta Anabolik kısımdır. Anabolik etki
ne kadar büyük, Androjenik etki ne kadar küçükse
o kadar iyi olduğu anlamına gelir.
Anabolik steroidler doping amaçlı ile kullanılan
ilaçlar arasında birinci sıradadır. Bu kullanımın elit
sporcu ve ya profesyonel sporcu olmasına gerek
olmadığını kanıtlar bazı çalışmalar mevcuttur.
Amerika da yapılan çalışmalarda kullanıcıların
%10 oranında 10-20 yaş arası ergenlik çağındaki
kişilerin olduğu tespit edilmiştir. Lisede okuyan
öğrencilerde yapılan araştırmalarda %4 ila 12
oranında kişinin hayatı boyunca en az 1 defa
anabolik steroidler kullandığını söylemişlerdir.
Şaşırtıcı olan ise bu rakamın kız öğrenciler arasında
da ciddi bir pay olmasıdır. Erkek öğrencilerin
baskın birey, güçlü olma isteği ve sosyal nedenler
dolayısıyla
başvurduğu
yöntemler,
kızlar
arasında da kas kütlesinin artışı ile beraber gelen
yağ oranındaki ciddi azalmalardan dolayı bu
yöntemlere baş vurduğu ortaya çıkmıştır.
Ülkemizde son dönemlerde televizyon ve sosyal
medya üzerinden ciddi tartışmalara sebep
olan doping maddeleri son derece bilgisiz ve
tecrübesiz insanlar düzeyinde kalmış olduğunu
işin mutfağında olan bir antrenör olarak üzülerek
söylemek isterim. Anabolik steroidler olarak lanse
edilen Ergojenik destekler ile ilgili ne kadar bilgisiz
ve de tecrübesiz olduğunu bizlere gösteren
bazı uzmanların yanlış söylemleri dolayısıyla
Türkiye’ de doping dünya ile kıyaslandığında
bambaşka bir çerçevede durmaktadır. Amerika
da beslenmeye ek olarak kullanılan bir Ergojenik
madde olan Creatine ilk sırada, ikinci sırada ise
Anabolik Steroidler gelmektedir. Ülkemizde ise
bununla ilgili bilimsel bir çalışma maalesef yoktur.
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ANABOLİK STEROİDLERİN
OLUMSUZ ETKİLERİ:
KISIRLIK, AKNE, PSİKOLOJİK
BOZUKLUKLAR, JİNEKOMASTİ
VE KARACİĞER HASARI
Anabolik steroidlerin vücut üzerinde birçok
olumsuz
etkisi
vardır.
Doping
madde
kullanımından yaklaşık 2-3 ay sonrasında hızlı
bir etki alındığı gözlemlendiği için ilk etapta hızlı
sonuçlar almak isteyen kişilerin önceliğinde yer
aldığını söyleyebilirim. Kendi mesleğimde de
edindiğim tecrübeleri de eklediğimde vücudu
ile ilgili barışık olamayan ve bilinçaltlarında yatan
çeşitli problemler dolayısıyla hızlı bir sürede kaslı
vücuda sahip olmak isteyenler her zaman bizlere
başvurmuştur. Yağsız kas kütlesini arttırması
yönünden etkili olunduğu gözlemlendiği için
öncelikli kullanıcılar fizyolojik etkisini kullanmak
isteyen kişilerdir. Uzun yıllar boyu fiziki kapasitesi

#GencimVeÖzgürüm

ve performansı yüksek kişilerde işe yaradığı
kanısında olduğu söylenen bu maddeler daha
sonra spora yeni başlayan bireylerde de işe
yaradığı görününce kullanımı daha da artmıştır.
1972 Münih olimpiyatlarında Alman devletinin
desteği sayesinde birçok sporcusu birçok dalda
başarı gösterdiğini hatırlatarak bu durumun ne
boyutta olduğunu hatırlatmak isterim.
İş yan etkilere geldiğinde ise bu çok ciddi
sorunlara yer açmaktadır. Bunların en başında ve
de en sık görüleni olarak testosteron bozuklukları
diyebilirim. Vücudumuzda testosteron erkeklerde
testislerde, kadınlarda ise yumurtalıklarının
alt kısmında üretilir fakat bunun ne zaman ve
ne kadar üretileceğini kontrol eden ise beynin
hipotalamus bölümünün hipofiz-gonad eksenidir.
Sentetik testosteronlar vücuda alındığında beyin
yanıltılarak testislerin daha fazla üretime geçmesi
sağlanır. Fakat beyin bunu fark ettiğinde aşırı
üretimden dolayı testosteron üretimini durdurma
sinyali gönderir ve vücutta sadece sentetik
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halde dolaşan testosteron kalır. Vücuttan atılan
sentetik testosteron yüzünden bu sefer beyin
ve testis arasındaki iş bozulmaya başlar. Bu da
sperm sayısında ve kalitesinde düşmelere sebep
olarak erkeklerde kısırlığa sebep vermektedir.
Bu sorunu ortadan kaldırmak için sentetik
maddelerin yanında bazı tedavi yöntemlerde
uygulanmaktadır fakat bu kısırlık ve sperm
düzensizliğin ne zaman düzeleceği konusunda
süre hiçbir zaman tahmin edilemez. Akne olarak
vücutta bir tepkimeye neden olan steroidler yağ
bezlerinin büyümesine neden olarak var olan
aknelerde şiddetin artmasına ya da yeni aknelerin
oluşmasına sebebiyet vermektedir.
Steroidler bırakıldığında ise geriye kozmetik
olarak vücutta enkaza dönüşen bir cilt ve dış deri
tabakası görülmektedir ve bu siz ne yaparsanız
yapın asla kolay kolay düzelmeyen bir sonuç
olur. Psikoloji anlamında etkisi kişiden kişiye
göre değiştiğini söyleyebilirim. Araştırmalar ve
kendi gözlerimle kısaca bahsedecek olursam
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kimi insanlarda aşırı asabiyet, şiddete eğilim,
bozulan sosyal çevre ve depresif hallerdir. Çok az
bir kitlede mutluluk, özgüven artışı ve kendini iyi
hissetme haline şahit olmuşumdur.
Yapılan
araştırmalarda
%42.8
oranında
kişilerin mod’ unun değiştiğini, % 51.2 sinin ise
uyku düzeninde ciddi değişiklikler olduğunu
belirtmiştir. Bu etkiler ortalama olarak haftalık
1000 mg değerlerde seyreden bir ilaç kullanımında
gerçekleştiğini de söylemek isterim. Karakteristik
sorunları ele aldığımızda kişilik bozukluğu,
saldırganlık, öz saygısı düşük kişiliğe sevk ettiğini
gösteren bazı bulgular vardır. Anabolik steroid
kullanan kişilerin adam öldürme, saldırı, hırsızlık ve
tecavüz gibi sorunlara neden olduğunu gösteren
bazı emareler de vardır. Erkeklerde çoğu zaman
görülen Jinekomasti denilen meme bölgesinde
(yağ dokusunun) büyüme problemi de en sık
gördüğümüz problemlerden de birisidir. Yapılan
araştırmalarda sentetik testosteron kullanan
kişilerin % 23’ nde meme büyümesi gözükmektedir.
Bu görüntünün ne kadar olumsuz olduğunu
görmek için internet üzerinde kısa bir araştırma
yapmanız yeterli olacaktır. Karaciğer üzerinde
olumsuz etkilerinden bahsetmek gerekirse aşırı
zorlamalar ve enzimlerin çalışmasını bozarak
kanser hücrelerinin gelişmesinde çok önemli bir
rolü vardır. Ani ölümler, antrenman esnasında
yaşanan tendon sakatlıkları, iyi kolesterolün
düşüşüne sebep olma, kadınlarda klitoris
büyümesi ve hormonel bozukluklara neden
olması sadece şimdilik sayabileceğim sayısız
olumsuz etkilerinden sadece birkaç tanesini size
anlatmak istedim.
İnsan bireysel olarak her zaman bir kısa yol ve
hızlı çıkış noktalarını bilinçaltı ve kişisel istekler
doğrultusunda bulmaya çalışır. Spor yapmanın
ince bir çizgisi, çok tehlikeli bir eşiği vardır.
Ölçülü ve bilimsel olarak yaptığınız spor sizi
ömür boyu daha rahat ve kaliteli yaşamınıza
olanak tanıyacakken işi abartarak bu tarz kısa
yollara başvurduğunuzda işler birkaç ufak tefek
sorunlardan başlayıp ölüme kadar uzanan sancılı
bir sürecin parçası olacağınızı hiçbir zaman
aklınızdan çıkarmayın. Spor emniyet kemeri
gibidir, ömrünüzde belki birkaç defa işinize yarar
fakat o anlarda da hayatınızı kurtarabilir. Bu ateşi
kullanmaya benzer. Elinizi tuttuğunuzda size
zarar verir, ocağa tuttuğunuzda karnınızı doyurur.
Hepinize sağlıklı ve bilimsel yollarla ömür boyu
uygulayacağınız bol sporlu günler ve mutlu bir
ömür dilerim…

Hazırlayan
Onur Uçar
onur.ucar@gzone.com.tr
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B

u ay daha “light” bir yazı olsun
istedim. Gençlik sayısı. Gençler.
Umut. Korkular. Öte yandan.
Belirsizlik. Kaygı. Nasıl olacak? Evet,
belki çok potansiyel var, ama çok
da çaba gerektiriyor. Beraberinde
kocaman kocaman belirsizlikler. Yürünmesi
gereken çok yol var. Dallanıp budaklanıyor.
Hangisi doğru, hangisi yanlış.
Kendimi bunları düşünürken yakaladım. Ve aslında
hepsini bir çatı altında toplamanın mümkün
olabileceği geldi aklıma. Biraz felsefi, ama aslında
çok hayattan, çok hepimizin yaşadığı bir şekilde.
Evet, varım, yaşıyorum ve bu kısmen benim
kontrolüm dışında oluyor. Yaşıyorum, ama nasıl
yaşamalıyım öte yandan. İki farklı deneyim, tek bir
fiil. Yaşamak. Belki şöyle söylemek de fayda olabilir
– canlıyım, peki o zaman nasıl yaşayacağım?
Artık bir büyük nasihati olarak mı yankıların,
bir uzman tavsiyesi mi, yoksa rastgele her gün
karşılaştığınız binlerce slogandan ve “hayat
felsefesi”nden biri gibi mi bilmiyorum ama,
aslında bütün yazıda söyleyeceğim ana mesajı
tek bir cümlede toparlayabilirim. Ve bu cümleyi
yazının başından açıkça ortaya koymak isterim:
Nasıl yaşarsanız yaşayın, hayatınız kendinize ait
olsun. Başkasının hayatı olmasın. Başkalarının
seçimleri. Başlarının arzularının şekillendirdiği bir
yaşam olmasın.
Tabii, böyle büyük cümleleri söylemesi kolaydır,
ama yapması hep zordur. Peki bunu nasıl yapmalı?
İnsanın hayatını kendine ait kılması, kendine ait bir
yaşam kurması, kurgulaması aynı spor yapmak
gibi bir şeydir aslında. Antrenman yaptıkça insan
bu konuda kendini geliştirir. Ve antrenmanlar
genellikle kolay veya güllük gülistanlık olmazlar.

Her şey kendinizi dinlemeyi öğrenmekle başlar.
Kendinizi dürüstçe dinleyin. Kendinizi dinlemeye
cesaretiniz olsun. Bazen hiç hoşunuza gitmeyen
şeyler söyleyecektir. Bazen gitmemeniz gereken
yollara sizi sevk etmeye çalışacaktır belki de. Ama
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dinleyin onu. Ve unutmayın ki, içinizi dinlemek
demek, onun dediğini yapmak zorunda olduğunuz
anlamına gelmiyor. Dinlemek ile dinlediğinizi
yapmak arasında devasa bir süreç var. Siz varsınız.
Sizin karar verme mekanizmalarınız var. Düşünme
yetileriniz. O yüzden kendinizi dinlemekten
çekinmeyin.
Aslında insan bir yerde sezgilerini dinlemeyi
öğreniyor böylelikle. Ancak iş burada bitmiyor.
Ünlü filozof Jean-Paul Sartre kariyerine ilk atıldığı
yıllar insanların tamamen özgür olduğunu iddia
etmiştir. Hatta insan demek özgürlük demekti.
Özgürlük insanın sahip olduğu bir şey değil,
insanın ta kendisidir. Ancak kariyerinin sonuna
doğru özgürlük konusuna geri dönen Sartre,
aslında özgürlüğün öyle büyük, engin bir şey
olmadığını söylemiştir. Genlerimiz, yetiştirilişimiz,
hayatta başımıza gelenler bizi gerçekten de
çok büyük bir ölçüde şekillendirmektedir. Ama
bunlara rağmen, bunların ötesinde her zaman bir

#GencimVeÖzgürüm
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hareket etme marjı vardır. Ufak bir alan. Ufak bir
hareket. Yavaş yavaş genişletilebilecek bir alan.
Tam da bu sebepten ötürü, kendi iç sesimizi
dinlemeyi öğrendikten ve sezgilerimizle daha
uyumlu hale geldikten sonra ikinci aşamada
çevremizi bir gözden geçirmeliyiz. Gerçekten
benim özgürlük marjlarım neler? Sonsuz zamanım
yok, ama elimdeki belli bir zamanla ne yapmak
istiyorum? Sonsuz param yok, o zaman elimde
olanla ne yapmak bana iyi gelecek? Aslında bir
yerde seçim yapmak.
Tabii burada önemli bir noktaya parmak basmakta
fayda var. Özgürlük, fikir olarak güncel popüler
söylemde olduğu üzere güzeldir, ama deneyimde,
eylemde bir o kadar ağırdır. Tercih yapmadığımız
sürece hafifizdir, çünkü başka şeyler hayatımızı
belirlemiştir, hayatımız bize ait değildir, o zaman
hem özgür değilizdir, hem de ağır bir yükten
kurtulmuş oluruz. Ne zaman ki kendimiz kararlar
verip, kendi hayatımızı şekillendirmeye başlarız, o

noktadan itibaren hem özgür, hem ağır bir yükün
altında oluruz. Ama yükünü hissettiğimiz şey
kendimize ait olan bir hayattır.
Hayatınızı kendinize ait kılın. Sadece ve sadece siz
yaşıyorsunuz onu.

Hazırlayan
Uzm. Klinik Psikolog
Ferhat Jak İçöz
ferhatjakicoz@gmail.com
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İ

srail’de tatil yapma fikri insana ilk başta
garip gelebiliyor. “Sürekli gerginliğin olduğu
bir coğrafyada nasıl eğlenilebilir ki?” gibi
sorular kafanızı karıştırabilir. Ancak özellikle
Tel Aviv, plajları, Avrupai insanı, gece yaşamı
ve eşsiz eğlencesiyle tatil için ilginç bir
alternatif. Ayrıca gey ilişkiyi tanıma ve gey yaşam
konusunda İsrail, birçok Avrupa ülkesinden daha
ileride. Tel Aviv’in yanı sıra, Jerusalem yani Kudüs
hem bu kadar sorunlu bir ülkenin başkenti hem
de 3 din için kutsal bir şehir olmasıyla mutlaka
görülmesi gereken şehirler arasına giriyor. Ayrıca
dünyanın en alçak noktası olan Lut Gölü yani
Dead Sea de İsrail – Ürdün sınırında bulunan ve
mutlaka görülmesi gereken yerler arasında.
İsrail vize konusunda da oldukça rahat.
Konsoloslukta bir miktar sıkı güvenlik önlemleriyle
karşılaşıyorsunuz ama bunca yıldır yaşanan
saldırı ve protestoları düşününce çok da haksız
sayılmazlar.
Israil’de çoğu Arap ülkesinde de olduğu gibi
hafta sonu günleri Cuma ve Cumartesi. Biz de Tel
Aviv’e Cumartesi günü vardığımız için sokaklar
neredeyse bomboştu. Havanın sıcak olmasının
da bunda payı var tabii. Guruldayan karnımıza
daha fazla seyirci kalamadığımız için ilk durağımız
Rothschild Caddesi’nde bulunan Max Brenner
oldu. İçerisi çikolata severler için adeta bir cennet.
Yemelik, içmelik çikolatadan, hediyelik çikolataya
kadar çikolatanın her türünü bulabilmek mümkün.
Ama bizim orada bulunma nedenimiz kahvaltıydı.
Bu arada İsrail’de nereye giderseniz gidin servis
edilen çeşit çeşit ekmekler yediğiniz yemekler
kadar lezzetli. Rothschild Caddesi, haftanın her
günü nispeten daha kalabalık olan, genç nüfusun
daha yoğun bulunduğu bir cadde. Restoranlar ve
kafeler geç saatlere kadar açık. Hatta Perşembe
ve Cuma geceleri sabaha kadar açık mekanlar
bulunuyor. Tel Aviv’in meşhur gece klüplerinden
sonra karnı acıkanlar soluğu burada alıyorlar.
Enerjimizi depoladıktan sonra kendimizi yeniden
sıcak ve tenha Tel Aviv sokaklarına bıraktık.
Şehirde cadde isimleri dışında neredeyse her şey
İbranice yazılı olduğundan arkadaşımızın bizi ilk
olarak götürdüğü Yafa (Jaffa)’daki Turist Bilgi
Ofisi’nden ücretsiz şehir haritalarımızı çantamıza
koyduk. İsrail’in resmi dili İbranice ama hemen
hemen herkes İngilizce biliyor. O nedenle dil
sıkıntısı yaşanmıyor. Hatta ülkenin tarihi gereği
Türkçe bilenlerle de karşılaşabilirsiniz.
Ertesi gün ilk durağımız dünyanın en eski yerleşim
yerlerinden biri kabul edilen Yafa (Jaffa) Eski
Liman şehri oldu. Şimdilerde sanatçıların yaşamak
için tercih ettiği bir kültür turizm bölgesi olan Yafa
yüzyıllar boyunca çeşitli milletlere ev sahipliği
yapmış. Aynı zamanda bu bölge koruma altına
alınmış ve özenli bir restorasyondan geçmiş.
Limanda Yafa’nın merkez kabul edildiği ve yakın
coğrafyadaki büyük şehirlere mesafelerin ve
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istikametlerinin yer aldığı büyük bir harita var.
Limandaki eski ambarlar da sergi ve etkinlik alanı
olarak kullanılıyor.
Osmanlılardan
kalma
Mahmudiye
Camii
ve Saat Kulesi başlıca görülecek yerler
arasında. Arkadaşımızın tavsiyesi ile aldığımız
muhallebilerimizi yiyerek ikinci el kıyafetlerin
satıldığı dükkanların ve antikacıların olduğu bir
çarşıya varıyoruz. Dar sokaklara yayılmış bir
çok dükkanda her çeşit ikinci el kıyafet, eşya,
oyuncak, takı, aksesuar bulabilmek mümkün.
Bu bölge daha Arap şehri havasında, Ortadoğu
ülkesinde olduğunuzu hissediyorsunuz. Yafa’da
3 dinin de ibadethaneleri bir arada bulunuyor.
Ancak Jerusalem kadar yoğun bir dini merkez
konumunda değiller.
Tel Aviv’in diğer kesimleri ise daha modern ve
Avrupai bir görünümde. Sahilde Hilton, Carlton,
Crowne, Sheraton gibi lüks oteller yan yana
sıralanıyor. Şehrin kuzey kesimi ise gökdelenlerle
çevrili. Daha çok iş merkezi olan bu binalar şehrin
siluetini değiştiriyor.
Şehrin en ünlü alışveriş merkezi ve buluşma
noktası olan Dizengoff Center, iki önemli cadde
olan Dizengoff ile King George’un kesiştiği yerde
bulunuyor. Alışveriş merkezinin ilerisinde bulunan
Dizengoff Meydanı da şehrin simgelerinden
biri haline gelmiş. Dizengoff Caddesinin bir
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ucu Rothschild ile birleşirken diğer ucu sahile
doğru devam ediyor. King George caddesinin
başlangıcında ise Carmel Market bulunuyor.
Burası yiyecek, içecek, hediyelik eşya, giysi,
aksesuar yani her şeyi bulabileceğiniz bir pazar.
Hediyelik eşya alışverişi buradan yapılabilir.
Şehrin simgelerinden biri olan Belediye Binası’nın
önündeki Rabin Meydanı ve buradan başlayıp
sahile kadar devam eden Ben Gurion Caddesi
de görebileceğiniz yerler arasında. Bu arada
unutmadan; Cumartesi günü dini tatil günleri
olduğu için şehirde her yer kapalı.
Tel Aviv’de Yafa ve Liman arasında uzanan ve
küçük koylardan oluşan birçok plaj var. Plajlar,
dalgakıranlarla Akdeniz’in azgın dalgalarından
korunuyor. Deniz genelde sığ ve dalgakıranlara
rağmen oldukça dalgalı. Neredeyse herkes sörf
yapıyor. Bazı plajlar özelliklerine göre ayrılmış;
aşırı dindar erkekler ve kadınların dönüşümlü
olarak kullandıkları özel plaj, gay plajı, aileler için
plaj ve hatta köpekler için de ayrı bir plaj var. Eğer
köpeğinizle yüzmek istiyorsanız o plaja gitmeniz
gerekiyor. Aksi halde görevlilerin nazikçe
uyardıklarına şahit olduk.
Hilton otelinin hemen önündeki plaj, gay plajı
olarak kullanılıyor. Eğlenceli bir plaj, özellikle hafta
sonları plajın neredeyse tüm ziyaretçilerini gayler
oluşturuyor. Tel Aviv Gay Pride haftasında bir çok
etkinlik burada yapılıyor.

Plajlar akşamüstü saatlerine doğru daha da
kalabalık oluyor. İşinden çıkanlar sahil boyunca
yürüyüşlerini ve sporlarını yapıyorlar. Sahilin kuzey
ucunda yer alan Tel Aviv Limanı, mağazaların
ve restoranların yer aldığı bir kompleks haline
getirilmiş. Buradan Akdeniz’in üstünden batan
güneşi izlemek gerçekten keyif verici.
Başta belirttiğimiz gibi, İsrail eşcinselliği çok
doğal karşılıyor, hatta pozitif ayrımcılık yaptığı
bile söylenebilir. Tel Aviv, gay nüfusun daha
yoğun olduğu bir şehir. Genç erkeklerin çoğunun
gay olduğu, evli erkeklerin de gey ilişkiye açık
olduğu söyleniyor. Bizim tanıştığımız çoğu
gey arkadaşımızın da önceden evli ve çocuklu
olduğunu öğrendik. Şehirde gey mekan çok fazla.
Şehirde İsrail bayrağından çok gökkuşağı bayrağı
görmek mümkün.
İsrail ve özellikle Tel Aviv çoğu Avrupa şehrine
şapka çıkarttıran gece yaşamıyla, çılgın
partileriyle ve dünyaca ünlü DJ’leriyle tam bir
eğlence şehri havasında. Barlar ve klüpler hemen
hemen her gece dolu. Ancak Cuma geceleri daha
yoğun. En büyük partiler genelde Cuma geceleri
düzenleniyor. Klüpler hem mekan olarak hem
de müzik kalitesi olarak gerçekten oldukça üst
seviyede.
İsrailli erkekler, Ortadoğu ve Akdeniz karışımı,
seksi ve bakımlılar. Yaz aylarında zaten herkes
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şortla ve üstü çıplak bir şekilde dolaştığı için
bol bol göz ziyafeti çekebilirsiniz. Partiler hep
kalabalık ve gerçekten eğlenmeyi iyi biliyorlar.
Bunda müziklerin kalitesinin de önemi büyük.
Dünyada ünlü çoğu DJ’in İsrailli olmasına
şaşırmamak lazım. Eğlence sabah saatlerine
kadar devam ediyor.
Haftanın hemen hemen her günü açık olan Apolo,
Evita ve Penguin sabaha kadar eğlenebileceğiniz
barlar arasında. Penguin’de ayrıca darkroom da
bulunuyor. SexyShop’ta haftalık konsept partiler
düzenleniyor. Tatil döneminize göre mekanlardaki
etkinlikleri ve partileri web sitelerinden kontrol
etmenizde fayda var.
Tel Aviv Gay Pride her yıl Haziran ayı içinde
düzenleniyor. Tüm dünyadan katılımın olduğu
hafta boyunca özel partiler, şovlar, plaj partileri
ve tabii ki Onur Yürüyüşü düzenleniyor. Pride
haftası tüm şehir, yerel yönetimlerin de desteğiyle
tam bir festival havasına sokuluyor. Bir çok kamu
binası özel ışıklandırmalarla festivale renk katıyor.
Pride zamanı şehir nüfusunun çoğunluğunu
yabancı gay turistler oluşturuyor. LeDemence,
Papa Party, Arisa, Matinee gibi bir çok ünlü parti
organizasyonu Pride haftası boyunca Tel Aviv’de
farklı mekanlarda binlerce insanı eğlendiriyor.
Tel Aviv’in bize göre tek olumsuz yanı aşırı pahalı
bir şehir olması. Daha önce Kuzey Avrupa ülkeleri
için çok pahalı derdik ama bize göre İsrail hepsini
geçiyor. Özellikle yeme-içme konusunda çok
pahalı bir şehir olan Tel Aviv, çok fazla seçenek
de sunmadığı için hazırlıklı olmanızda fayda var.
Eğlence bakımından sunduklarına göre gece
yaşamı çok can acıtmasa da günlük yeme-içme
giderleriniz oldukça üzebilir.
Para birimi olan şekel (ILS ya da NIS), dolar
kuruna çok hassas bir şekilde bağlı. Zaten pahalı
olan ülke, dolar kurundaki hareketlenmelerle iyice
pahalı bir hale gelebiliyor.
Tel Aviv’in denizinin, plajının ve eğlencesinin
tadını aldıktan sonra İsrail’in diğer güzelliklerini
görmek üzere Jerusalem’e geçiyoruz. Jerusalem
öncesi, güneş de iyice yakmaya başlamadan, ilk
hedefimizi Lut Gölü olarak belirledik. Öncesinde
ise yol kenarındaki, genelde askerlerin mola
verdiği bir kafede humus, tahin ve süzme yoğurt
ile zenginleştirilmiş meşhur İsrail kahvaltımızı
ediyoruz. O kadar askerin arasında fotoğraf
çektirmemek olmaz deyip çıkışta gözümüze
kestirdiğimiz iki erkek asker ile hatıra fotoğrafı
çektiriyoruz. Şehrin her yerinde askerlerle mutlaka
karşılaşıyorsunuz zaten ama çoğu fotoğraf
çektirmek istemiyor. Oradan ayrıldıktan sonra
develerle dolu kurak yollardan geçip Lut Gölüne
varıyoruz. Lut Gölü, deniz seviyesinin 400 metre
aşağısında, oldukça tuzlu ve mineralli bir göl. Yol
kenarında, göle yaklaşırken su seviyesinden ne
kadar aşağı indiğinizi gösteren işaretler yer alıyor.
Suyu, açık yaraya, dilinize veya gözünüze temas
ettiğinde çok can yakıcı olduğundan ve tamamen
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hareketsiz bir göl olduğundan dolayı burası
Dead Sea olarak adlandırılıyor. Gölün etrafındaki
tesislerde, gölden temin edilen sularla terapiler,
çamur masajları yapılan spa merkezleri bulunuyor.
Dead Sea, tuz oranının yüksekliği nedeniyle asla
suya batamayacağınız bir göl. Aşırı sıcaktan dolayı
buraya sabah erken saatlerde gitmek gerekiyor.
Biz öğlene doğru gölden ayrılırken termometreler
46 dereceyi gösteriyordu.
Jerusalem, yani Kudüs, İsrail’in sorunlu
bölgelerinden biri. Haberlerden aşina olduğumuz
Ramallah, Batı Şeria gibi yerleşim yerlerinin
yakınından geçerken ister istemez insan biraz
geriliyor. Şehre yaklaşırken İsrail – Filistin kesimi
arasındaki meşhur duvarları görüyoruz. Yol
üstünde yer alan sınır kontrol noktalarında İsrail
askerleri sıkı kontrollerden geçiriyorlar. Jerusalem
oldukça geniş bir alana yayılmış, karmaşık bir
şehir. Biz ilk olarak eski Jerusalem’i geziyoruz.
Eski Jerusalem, yüksek duvarlarla çevrili, şehre
giriş çıkışı sağlayan kapıların bulunduğu tarihi
bir merkez. İçeri girer girmez sizi avucuna alan
kalabalık ve canlılık Kapalı Çarşı’da hissetmenizi
sağlıyor. İçinde 4 ayrı bölge bulunuyor. Ermeni,
Musevi, Hıristiyan ve Müslüman bölgeleri,
sokaklardan ve tabelalardan hemen anlaşılıyor.
Ramazan dolayısıyla Müslüman bölgesinde zar
zor bulduğumuz falafelcide en ucuz yemeğimizi
(2 falafel 2 içecek yaklaşık 12 TL) yemiş olmak bizi
sevindiriyor.
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Eski şehrin en ünlü yeri tabii ki Mescid-i Aksa’nın
bulunduğu Müslüman bölgesi ve bu bölgenin
bir duvarı olan Ağlama Duvarı, yani Western
Wall. Mescid-i Aksa’nın olduğu kısma sadece
Müslümanlar, sıkı bir polis kontrolüyle alınıyor.
Western Wall’da ise Museviler ibadetlerini
yapıyorlar. Hemen burada bulunan sinagogda gün
boyunca ibadet ediliyor. Mescid-i Aksa’ya meşhur
‘Ramazan Hassasiyeti’ nedeniyle giremezken
Western Wall’a elimizi kolumuzu sallayarak gayet
rahat bir biçimde girdik.
Eski şehirden çıkıp Jerusalem’in merkezine
geldiğimizde farklı bir şehirle karşılaşıyoruz. Bir
yanda tarihi binalar, dar sokaklar, ufak dükkanlar,
pazarlar yer alırken şehrin yeni kesimlerinde
modern binalar, oteller ve devlet kurumları
yükseliyor. Jerusalem’de toplu taşıma da daha
yoğun kullanılıyor. İsrail’de sadece Jerusalem’de
tramvay olduğunu da böylece öğreniyoruz.
İsrail’den
dönüşte
havaalanında,
girişte
olduğundan daha sıkı önlemler var. Uçuşunuzdan
en az 3 saat öncesinde havaalanında olmanız
gerekiyor. İsrail polisi herkesi ve tüm bagajları tek
tek arıyor. Şüphelendiğinde size sorular sorarak
tüm eşyalarınızı detaylı bir şekilde arayabiliyor.
Ancak check-in işlemlerinizi yaptıktan ve pasaport
kontrolünden geçtikten sonra bir alışveriş
cennetine düşüyorsunuz. İsrail’de duty free
alışveriş inanılmaz ucuz ve alışveriş kampanyaları
var. Özellikle parfüm ve kozmetik fiyatları, bir

de 3 alana 1 bedava veya 5 alana 2 bedava gibi
kampanyalarla birleşince kendinizi kaybetmenize
neden olabiliyor, oldu.
İsrail, kendi iç sorunları bir yana; tarih boyunca
önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış, 3 dinin
merkezi olmuş, farklı coğrafyası, barındırdığı
doğal güzellikleriyle ve insanıyla Ortadoğulu
bir Akdeniz ülkesi. Tel Aviv de, ülkenin sorunlu
zamanları dışında tatiliniz için hiçbir sorun
yaşamayacağınız, doyasıya eğlenebileceğiniz çok
güvenli bir şehir olarak planlarınızda yer almalı.
Bir de bu kadar pahalı olmasa…
İyi tatiller…

Hazırlayan
Kolay Gezi
www.kolaygezi.org
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BARLAR & RESTAURANTLAR

SEX SHOPLAR & SAUNALAR

17 LOUNGE

POPPERS - THE SEX
SHOP

Montefiore 17
www.facebook.com/17Lounge
Her gece canlı Dj. Ücretsiz giriş.

APOLO

46 Allenby Street
774 11 06
www.apolo.co.il
2 dans pisti ve dark roomu ile büyük bir
bar.

ESPRESSOBAR
ROTHSCHILD
8 Rothschild Boulevard
Küçük bir bar

9 HaGalil Street.Eski otogar
(03) 537 33 36
Cruising ve 2.katta sinema

SEXY SHOP

150 Dizengoff Street
(03) 523 17 96
www.sexyshop.co.il
İsrail’in en büyük seks shopu. Personel
yardımcı ve İsrail gey hayatına hakim.
Cruising ve sinema da var.

PARADISE

31 Yavne Street 65792
(03) 566 95 59
www.evita.co.il
Trendy, güzel dizayn edilmiş bir bar. Salı
günleri drag şov var.

75 Allenby Street Zemin kat. Otobüs 4
(03) 620 21 88
www.saunaparadise.co.il
Bir hayli sıcak bir ortam. İsrailliler,
askerler, Araplar ve Ruslar yoğun.
Konumu çok iyi. Süre sınırı olmadan
içeride kalmak mümkün. Cuma geceleri
super DJ’ler ile güzel partiler var.

SHPAGAT

SAUNA TEL AVIV

EVITA

43 Nahalat Binyamin Street
Bir hayli kalabalık ve piyasası bol bir
mekan.

ORNA & ELLA

33 Shenkin Street
(03) 620 47 53
ornaandella.com
Shenkin bölgesindeki en iyi
restoranlardan biri.

14 Carlebach Street, Tel Aviv (03)
560-6446 www.saunatelaviv.com
400 metrekareden büyük, sadece
gey erkekler için sauna. Orta Doğu ve
İsrail’deki en modern gey saunalardan
biri.

ERKEK KULÜPLERİ

DUNGEON

12 Hasharon Street
www.dungeon.co.il
İsrail’deki tek fetiş ve BDSM kulüp.

SINSA PILLA

Lilenbloun 20 (077) 201 88 23
Kahve evi gibi tasarlanmış modern bir
mekan. After-party’lere uygun.
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DANS KULÜPLERİ

3SOME

17 Ben Avigdor Street tinyurl.com/
nbxufql
Çevrenin en popülerDJ’leri sahne alıyor.

APOLO

46 Allenby Street 774 11 06
www.apolo.co.il
2 dans pisti ve dark roomu ile büyük bir
bar ve club.

ARISA

Farklı lokasyonlar
www.facebook.com/arisa.party
İsrail’in en ünlü gey parti markası Arisa
farklı zamanlarda oluyor ve genelde
Arap-Oryantal house şarkılar çalıyor.

BIG BOYS @ THEATRE
CLUB
10 Yerushalayim Avenue, Jaffa
www.hateatron.co.il
Temalı partiler.
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CHONG @ SHLAGER

4 Kaplan Street
Dj Adi Dgani’nin enerji veren müziği ile.

COMFORT 13

13 Comfort St. 518 82 82
www.facebook.com/Comfort13
Tel-Aviv’in soho-Florentin bölgesinde
kurulu, İsrail’in en büyük dans
kulüplerinden bir tanesi

FFF @ HAOMAN 17

88 Abarbanel Street (Florentine
çevresinde)
681 36 36 52-471-0171
www.facebook.com/haoman17telaviv
Tel Aviv’in en büyük gece kulübü.

LILIENBLUM 25

Lilienblum 25
3 büyük dans pisti ile 3 farklı katta bar,
chillout odası ve yazlık kısım olarak
ayrılmış durumda
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MAXIM

48 King George Street
(052) 624 24 54
Tel Aviv’in en şık sanatçılarının
partilerine ev sahipliği yapan mekan

SNIFF

Daniel Frisch 1
01.30’dan once gelenler daha az öder.

STOOTZ @
BREAKFAST CLUB

6 Rothschild Street
Pop hitleri çalıyor. 24.00 öncesi ücretsiz
giriş var.

VRS

@Pasaz, Allenby 94
www.facebook.com/vrs.tlv
24 yaş üzeri için elektro pop müzik

LIMA LIMA

42 Lilienblum Street 560 09 24
24 yaş ve üzeri için G.A.Y partilerinin
düzenlendiği mekan
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artacak. Fakat Satürnün enerjisi ile temkinli ve
dikkatli para harcamalısınız. Venüs dediğim gibi
sizin paranızı yöneten gezegen ve para konusunu
nasıl daha iyi noktaya taşıyabilirim demenize
neden olurken, bir yandan da burcunuza çok dost
enerjide. Şanslısınız ama temkinli olma durumunu
atlamamalısınız.

3

1
Temmuzda
gerçekleşen
Dolunay enerjisi ile başlıyoruz
Ağustos
ayına.
Haritanızda,
yaşam zevkleriniz, umutlarınız ve
ümitleriniz alanında gerçekleşti
Dolunay. Arkadaşlık ilişkileriniz,
kendi bireyselliğiniz, aşk yaşamınız ve mutluluk
arzunuz hepsi önem kazandı.
Bana kalırsa kariyerden elde ettiğiniz gelirler
açısından da son derece önemli bir ay
yaşadınız ve bu aya girişimiz ile birlikte maddi
kazançlarınız çok öncelikli. İş ve ev yaşamınız
alanında etkili olan ve biraz sizi zorlayan bir
ayı geride bıraktınız. Temmuz zorlayıcı etkilere
açık bir aydı, Mars ve Plüton arasında yaşanan
karşıtlık sizlerin tam da iş ve ev aksınızda
yaşandı.
Ailevi konular, iş yaşamınızdaki
sizi zorlayan koşullar vs. Stresi bol bir aydı
Temmuz ama stresin karşılığında ise size belki
de pozitif etkisi olan bir ayı tamamladınız. Belki
alamadığınız bir takım kararları aldınız. Bana
kalırsa günlük tempo ve rutininizde yenilik için
girişimlerin alt yapısını oluşturma konusu da
devredeydi ve çabanız devam ediyor ve bir
süre daha edecek gibi. Ağustos ayında gayet
güzel destekler geliyor sizlere sevgili Koçlar,
ama biraz sabırlı olmayı da tecrübe etmelisiniz.
Ayrıca Aşk hayatınız önde bu ay, aynı zamanda
da temponuz! Venüs ve Jüpiter bir kez daha
bir aradalar Ağustos ilk hafta boyunca. Size bir
şans getiriyorlar diyebilirim. Bu şans sizin bir
girişiminiz ile gelir benden söylemesi, bunda
önemli çabanız da olur.
Satürn 2 Ağustosta düz pozisyona geçiyor.
Yaklaşık 4 Aydır Retro olan bu gezegenin düz
pozisyona geçişi ile birlikte, finansal konular
tekrar hız kazanır. Ödemeleriniz, gelirleriniz ve
belki de beklediğiniz bir kaynak varsa bunun
ile ilgili somut sonuçlar gelir. Özellikle yönetici
gezegeniniz Mars ve Satürn arasındaki gayet
dost enerji ile Ağustos ilk hafta parasal
konularda yüzünüzü güldürecek gelişmeler
yaşayabilirsiniz.
8 Ağustosta Merkür temponuzda bir hareketlilik
getiriyor olacak. Ama öncesinde fikirsel olarak
yanlış anlaşılmalara açık olabilirsiniz aman
dikkat. Belki de kendi iç dünyanızda bazı
şeyleri fazlası ile büyütebilir ve kararsızlık
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hissedebilirsiniz. Ağustos geneli tempo artışı
dikkat çekiyor. Yeni konular geliyor, yeni ortamlar
belki de, bunun stresini de yaşayabilirsiniz sevgili
Koç’lar.
11 Ağustosta Jüpiter Başak yolcuğu başlıyor.
Yaklaşık 1 yıl boyunca Başak burcunda seyahat
edecek olan Jüpiter, öncelikle sağlık ile ilgili
sorunlarınız varsa bu konuda pozitif destekler
getirebilir. Fakat kendinize bakmanız gerektiği
gerçeğini de değiştirmiyor sevgili Koç’lar. Çalışma
koşullarınızda rahatlama, çalışma arkadaşlarınız
ile olan ilişkileriniz ve size destek olacak ve
olabilecek insanları da hayatınıza çekecektir. Tabi
günlük yaşamınızda, genel olarak rutininizde
hareketlilik de getiriyor olacak beraberinde. İdeal
olan koşullar, yaşamınızdaki bir çok şeyi idealize
etme durumunuz öne çıkıyor.
12 Ağustos tarihinde Merkür ve Neptün arasında
yaşanacak karşıtlık biraz dalgın olabileceğinizi
de gösteriyor. Konsantrasyon gerektiren işlerinizi
belki askıya almanız uygun olabilir.
14 Ağustos Aslan burcunda bir Yeni Ay olacak.
Aşk ve çocuklar alanınızda gerçekleşecek bu
Yeni Ay ile yaşamınızda bir yenilik, ama bu yenilik
dediğim gibi motivasyon yaşayabileceğiniz bir
konuda olabilecek. Çocuk istiyorsanız eğer bunun
ile ilgili bir şans yakalayabilirsiniz. Yaşamınıza bir
aktivite girebilir, bireysel olarak yapabileceğiniz
bir hobi veya bir spor olayı devrede olabilir. En
önemlisi de kendinize nasılım diyebileceğiniz
bir Yeni Ay olacaktır bu. Yaşamınıza katmak
isteyebileceğiniz yenilikleri ve kendinizi motive
etmek için ihtiyacınız olan şeyleri düşünebilirsiniz.
15 Ağustosta Güneş ve Venüs kavuşumu
gerçekleşiyor Aslan burcunda. Aslan size çok
dost bir burç, bu kavuşum ise gayet destekleyici.
Sadece Venüs Retrosunun devam ettiği bir
ay Ağustos, Venüs sizin için para demek aynı
zamanda. Parasal konular ile ilgili bazı durumlar
devrede gibi. Venüs ve Güneş kavuşumu parasal
konularınızı aydınlatacak. Netleşme gibi, bütçe
konusunun netleşmesi, alaak ve vereceklerin
netleşmesi gibi. Ay gemelinde Venüs ve Satürn
arasında yaşanacak dik açı aslında parasal
konularda baskıya açık olduğunuzu gösteriyor
diyebilirim. Harcamalar konusunda artış olabilir,
bu yüzden bütçenizi iyi planlamalısınız. Yapmak
istedikleriniz artıyor gibi, kişisel bakımınız, belki bir
tatil veya bir spor salonu üyeliği isteyeceksiniz. Sizi
mutlu edecek bir konuya bütçe ayırma arzusunuz

Ay ortalarında Merkür’ün Plütondan alacağı
destek ile zihinsel olarak rahatlamış olursunuz
zaten. İşlerinizi daha rahat halledebilirsiniz, aklınız
daha salim ve kendinize güven konusunda da çok
daha hırslı ve başarılı hissedersiniz.
18 Ağustosta Venüs ve Uranüs arasındaki olumlu
görünüm olacak. Sanki siz bazı şartları yeniden
oluşturmak durumundasınız. Mars’ın desteğini tüm
ay genelinde hissediyorsunuz bu sizin motivasyon
duygunuzu kesinlikle arttırıyor olurken, tekrar
gözden geçirmek durumunda olduğunuz bazı
koşullar devrede gibi. Sanki yaşamınızda önemli
değişim arzunuz var ve bunun için gayet planlı
bir şekilde ilerliyorsunuz. Eski hesaplar çıkıyor
karşınıza, ya da yaşamınızdaki bazı konularda
netlik kazanmak adına eski birçok konuyu elimine
ediyorsunuz. Bir sayfayı kapatıyorsunuz ve yeni
bir döneme hazırlanıyorsunuz. Sizi biraz yoracak
ve çalıştıracak bir süreç. 9 Ağustos itibari ile
zaten ihtiyacınız olan enerji de yaşamınıza geliyor
olacak.
23 Ağustosta Güneş Başak burcunda geçiş yapıyor.
Günlük işler, almanız gereken sorumluluklar,
hareketlililik iyice artar yaşamınızda. Jüpiter
ile kavuşum yapacak olan Güneş’in de etkisi
beklediğiniz hareketliliği yaşıyor olursunuz. Bu
ay demiştim tempo geliyor yaşamınıza, yeni
kararlar alıyorsunuz. Rutininizde bir farklılık
istiyorsunuz. Hatta bazı Koç’lar bir evcil hayvan
almak isteyebilirsiniz bu ay.
27 Ağustos’ta Merkür Terazi burcunda geçiş
yapıyor. Haritanızda ilişkiler ve ortaklıklar
alanından geçiş yapacak olan Merkür ile dikkatiniz
biraz daha ilişkilerinize kayabilir. Bu ayın büyük
bir bölümünde aşk yaşamınız dikkat çekecek.
Hareketlilik, yenilik, önemli konuşmalar veya
kararlar var.
29 Ağustos Balık burcunda bir Dolunay olacak.
Bu Dolunay sizin için önemli! Ruhsal sağlığınız ve
ihtiyaçlarınız ile, günlük konularınız ve yaşamınız
arasındaki denge arasında biraz bocalayabilirsiniz.
İşleriniz sizi yorabilir, biraz uzaklaşma arzusu
duyabilirsiniz. Gözünüzde herşeyi gereğinden
fazla büyütebilirsiniz. Eylülde önemli tutulmalar ve
Merkür Retrosu olacak. Hareketli bir Eylül bekliyor
bizleri, bu ay bu yüzden mümkğn olduğunca
halletmeniz gereken konulara odaklanmalısınız.
Eylülde yaşamınızda yenilikler olacak. Başta da
dediğim gibi, bu ay başlayan ama sonuçlarını
daha çok Eylülde alacağınız kararlarınız olacak
sevgili Koçlar.
Size sağlıklı ve huzurlu bir Ağustos dilerim.
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1 Temmuzda Kova burcunda
gerçekleşen Dolunay enerjisi ile
başlıyoruz Ağustos ayına. Haritanızda,
iş yaşamınıza dikkat çekiyor bu
Dolunay. Sanki durup bakıyorsunuz,
son 1 ayı değerlendiriyorsunuz.
Eviniz ve Yuvanız önem kazanıyor, iş ve yuva
ile ilgili konularda bazı netlikler devrede gibi.
Aslan burcunda gezegen geçişleri var sevgili
Boğa’lar, bu geçiş yuva konularının sizler için bu
sıralarda gerçekten önemli olduğunu gösteriyor.
Evde bir değişim devrede olabileceği gibi, bir
taşınma durumunuzda devrede olabilir. Yönetici
gezegeniniz Venüs 25 Temmuzdan itibaren Retro
pozisyonda, bu da zihninizi hali ile meşgul ederken,
yaşamdan zevk alma konusunda da sizi biraz
sınıyor olabilir. Venüs Retrosunu Aslan burcunda
yapıyor, yani sizin haritanıza göre yuvanızda. Ev
ve aile hali ile önemli bu ay. Yerleşim konuları,
evde huzur, ve dediğim gibi yaşam motivasyonu.
Bir taşınma durumunuz varsa çok iyi analiz
etmelisiniz, retro sonrasında taşındığınız evin size
uygun olmadığını düşünebilirsiniz örneğin. Venüs
ve Satürn arasındaki dik açı ise, yaşamın sizler için
biraz daha ciddileştiği bir dönemde olduğunuzu
da gösteriyor açıkçası. Hayatınızda olabilecek
olumsuzluklara karşı daha sabatkar olmalısınız.
Satürn 2 Ağustosta düz pozisyona geçiyor.
Yaklaşık 4 Aydır Retro olan bu gezegenin düz
pozisyona geçişi ile birlikte, ilişkiler ve ortaklıklar
konusu tekrar önem kazanıyor. Bir çok Boğaya
evlilik ve iişkiler konusunda ciddi bir süreç yaşattı
sevgili Satürn. Kiminizi evlendirdi, kiminizin de
evliliği veya ortaklıkları ile ilgili bazı prüzleri
devreye aldı. Son 1,5 daha Akrep burcunda
ilerliyor olacak Satürn ve sonra Yay burcuna
geçiş yapacak. Dolayısı ile bu 1,5 ay önemli. Evli
iseniz eşinizin de hayatındaki sorumlulukları
gösteriyor buradaki etki. Yaşam biraz daha ciddi
ve sorunların artmış olduğu bir süreç özetle.
Özellikle Boğa burcu son derecelerinde doğanlar
için. Ve tabi Venüs aynı zamanda günlük tempo
ve rutininizde söz sahibi bir gezegen olarak,
yaşamınızda önemli bir sorumluluk döneminde
olduğunuzu da gösteriyor. Biraz geçmişi
özleyebilirsiniz, eski alışkanlıklarınızı. Sağlık
konusunda da kendinize bakmanız gereken bir
aydasınız ayrıca. Bu ay aile ile ilgili konular, aile
büyüklerinin belki bazı konularda fikirleri, ev ve
yuva koşullarınızı ilgilendiren önemli bir konu veya
durum devrede olur. Kendinizi zaman zaman içe
kapanmış hissedebilirsiniz. Belki bazı planlarınızı
yeniden gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Fakat
Retro sürecinde karar almak doğru değil, yanıltıcı
olabilir. bu yüzden 8 Eylüle kadar beklemenizi
öneririm.
8 Ağustosta Merkür Başak burcuna geçiş yapıyor.
Bu geçiş sizlere güzel destekler getirecektir fakat,
özellikle Ağustos ilk hafta parasal konularda bazı
sorunlar ile ilgilenmeniz gerekebilir. Bütçenizde
bazı zorlanmalar belki, veya düşündüğünüz bazı
giderler ile gerçekte olan arasındaki farklılıklar sizi
biraz zorlayabilir. Sanki her şeye fazlası ile tepki
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vermeye açık yapabilir sizi. Merkür Başak geçişi
burcunuzu desteklese bile özellikle Ağustos ilk
haftalarda Neptün ile karşıtlık enerjisinde olacak.
Bu da yanlış yatırım veya parasak konularda
dediğim gibi beklenti ve gerçekleşen arasındaki
durumların pek de sizin arzuladığınız gibi
olmadığını gösterebilir.
11 Ağustosta Jüpiter Başak yolcuğu başlıyor.
Yaklaşık 1 yıl boyunca Başak burcunda seyahat
edecek olan Jüpiterin desteğini hissedersiniz.
Ama tüm bu Başak burcuna geçiş yapacak
olan gezegenlerin hepsi önce bir Satürn ile
karşılaşıyorlar. Bu da eviniz, eşiniz, ortaklıklarınız
ile ilgili alanda sizi zorluyor. Başak burcunda
ilerlemeye başlayacakları Ağustos sonları biraz
daha rahatlama yaşayabilirsiniz ama dediğim
gibi, Venüs Retrosu sizler için çok önemli.
Sorgulama, memnuniyetsizlik ve karamsarlık
yaşama olasılığınızı göz önünde bulundurmalıyız.
Bu da gösteriyor ki, biraz sabırlı ve sakin olmak
sizler için gerçekten önemli olacak bu Ağustosta.
12 Ağustos tarihinde Merkür ve Neptün
arasında yaşanacak karşıtlık kesinleşiyor.
Paraya karşı hassasiyetiniz artabilir. Yanlış
yatırımlara karşı dikkat.
Bazılarınız da bir
seyahat fırsatı yakalayabilirsiniz. Yollarda veya
yolculuklarda yapacağınız harcamalarınız da sizin
beklediğinizden fazla olabilir.
14 Ağustos Aslan burcunda bir Yeni Ay olacak.
15 Ağustosta da Güneş ve Venüs kavuşumu
gerçekleşiyor Aslan burcunda. Bu tarihte
yuvanızda gerçeleşecek olan Yeni Ay ev
yaşamınız ile ilgili bir konuyu netleştirebilir. Zaten
başta da söylediğim gibi, yuva ve ev konuları
önem kazanmışken, olabilecek bir değişim kararı
bu tarihlerde gerçekleşebilir. Özellikle ay sonunda
gerçekleşecek Dolunay döneminde bu günlerde
aldığınız kararların sonuçlarını yaşayabilirsiniz.
Ay ortalarında Merkür’ün Plütondan alacağı destek
ile özellikle Ağustos ilk 2 hafta boyunca parasal
konular ile ilgili endişelerinizin yerini, biraz daha
rahatlama alır. Gözünüzde büyüttüğünüz veya
sizi zorlayan durumları belki de kabul edersiniz.
Kendinizi çok daha dingin hissedebilirsiniz. Hatta
kiminiz için bir prim olabilir, beklemediğiniz bir
fırsat ve destek de gelebilir.
18 Ağustosta Venüs ve Uranüs arasındaki olumlu
görünüm olacak. Bu görünüm size bir kaçış
fırsatı getirebilir. Özgür olmanız için içten içe sizi
değiştirmeye çalışan bir Uranüs var haritanızda.

Venüs ve Uranüs arasındaki dost enerji ile
yepyeni bir fikir ile bir başlangıç kararı alabilir.
Eski bir fikri geliştirebilir, özgürlük arzunuzu
fazlası ile hissedebilirsiniz. İş yaşamınızda
yüzünüzü güldürebilecek bir fırsatı da
getirebilir bu etki.
23 Ağustosta Güneş Başak burcunda geçiş
yapıyor. Başak burcuna geçiş yapan gezegenler
sizleri her zaman desteklerler sevgili Boğalar.
Bu geçişlerde ise yaşamınıza arzu ettiğiniz
motivasyonu katmak için girişimleriniz başlıyor
gibi. Çocuklar konusu da önem kazanıyor
olacak. Özellikle anne veya baba olmak
isteyen Boğalar için Ağustosta bu istek ve
arzu yükselirken, Eylül döneminde bu konuda
önemli haberler gelebilir. Evet 8 Eylül Venüsün
de düz pozisyona geçişi sonrası özellikle 13
Eylül Başak burcundaki Tutulma sonrası bu
konularda yaşamınızda önem kazanır derim.
Tabi istiyorsanız! Bekar olanlarınız için de
aşk konusunda şanslı bir dönem olur, Başak
yıldızları size bir aşk getirebilir. Yaşamınızda
size neler keyif veriyor, nasıl motivasyonumu
arttırırım dediğin dönemler olur.
27 Ağustosta Merkür Terazi burcunda geçiş
yapıyor. Bu geçiş hareketi de beraberinde
getirir sizlere. Bir kontrat imzalamanız
gerekebilir, iş çevrelerinizde yeni bir görev
almanız gerekebilir. Bazı arkadaşlarınızın
işlerini anlama ve öğrenme süreciniz de olabilir.
Çok dikkatli olun derim, size bu dönemde
verilecek sorumlulukları almaya ve anlamaya
çalışın. Unutmayın Eylülde Merkür Retrosu
olacak, iş çevrelerinizde bazı değişimler
olabilir. sorumluluklarınız değişebilir, bu
dönem alacağınız işleriniz ve sorumluluklarınız
ile ilgili bazı durumlar ortaya çıkabilir. Çalışma
ve üretme dönemleri demek aslılnda sizler için
Merkürün Terazi burcu geçişi.
29 Ağustos Balık burcunda bir Dolunay olacak.
Aşk ve çocuklar alanınızda olan bu Dolunay
enerjisi yaşamınıza bir bakmanıza neden
olur. Umutlarım, ümütlerim ve beklentilerim
dersiniz. Kendinizi pozitife alırsanız kazançlı
çıkarsınız aslında. Özellikle Jüpiter ve Güneşin
de burcunuz gayet desteklediği dönemlerde
olacağınız için, çevreden gelecek destekler
olacaktır.
Size sağlıklı ve huzurlu bir Ağustos dilerim.
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1 Temmuzda Kova burcunda
gerçekleşen Dolunay enerjisi
ile başlıyoruz Ağustos ayına.
Haritanızda, seyahatler, eğitim,
yolculuklar alanında olan bu enerji
ile bazı kararları alıyorsunuz.
Sanki daha önce aldığınız bazı kararlarınızın
da görünür olmasını da anlatıyor bu dolunay.
Bir kararınızın hayat geçmesi, görünür olması,
sizin netleşmeniz ve bunu duyurmanız belki
de! Bir eğitim alma kararı olabilir, kendinizi
tanıtmak adına yapacağınız bazı sosyal
paylaşımlar, duyurular veya ilanlar.
Aslan burcunda yıldız yığılması var.
Güneş, Jüpiter, Venüs ve Merkür tüm bu
gezegenler sizler için gayet destekleyici
ve pozitif gelişmelere açık olabileceğinizi
gösteriyorlar. Sırası ile Başak burcuna geçiş
yapacak olan bu gezegenlerin öncesinde
size bir parlama getireceğini düşünüyorum.
Dikkat çekebileceğiniz, kendinizi ifade
edebileceğiniz, yenilikçi ve farklı bakış açısı
ile ilerleyebileceğiniz bir giriş yapıyorsunuz
Ağustosa. Parasal konularda şanslı etkiler
devam ederken, Mars ve Satürnün birbirleri
ile yapacakları pozitif görünümün en fazla
mükafatını Ağustos ilk hafta da almaya devam
edebileceksiniz. Maddi konularda şanslı
olabileceğiniz etkileri özlelikle Ağustos ilk
hafta yaşarsınız. Fakat bir yandan da, yönetici
gezegeniniz Merkür ve Satürn arasındaki dik
açıda devrede. Bir yandan çalışmalarınız hız
kazanmış durumda olur, bir diğer yandan da
zihninizde oturtmanız gereken bazı konular ile
fazlası ile mesgul olursunuz. Biraz enerjinizin
zayıflama durumu gibi, sorumluluk almanız
gereken konular sizi yorabilir. Açıkçası ilk 2
hafta özellikle konsantre olmanız gereken
durumlar devrede olur sevgili İkizler. Yani
fırsatlar gelir, şanslı konular devrede olur,
maddi fırsatlar yakalarsınız ama bir yandan da
yaşam sizi biraz yorabilir. Melankoliye çekebilir.
Satürn 2 Ağustosta düz pozisyona geçiyor.
Yaklaşık 4 Aydır Retro olan bu gezegenin düz
pozisyona geçişi ile birlikte günlük temponuz
ve rutininizde gerekli olan düzenlemeleri
hayata geçirir. Satürn’ün Akrep yolculuğu
yaklaşık 2,5-3 yıldır sizlerin yaşamında önemli
sorumluluk ile birlikte gerçekten radikal
değişimleri de getirdi. Şimdi artık son 1,5
ayı kaldı Akrepte, yaşamınızda kurduğunuz
yapının yerine oturma sürecindesiniz.
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8 Ağustosta Merkür Başak burcuna geçiş yapıyor.
Evde bir hareketlilik başlar sizler için, merkür
yönetici gezegeniniz, Merkür neredeyse biraz
dikkatiniz de orada aslında, bu geçiş ile birlikte
evde yapılacaklar da önem kazanır. Jüpiter de
11 Ağustosta yuva alanınıza geçiş yapıyor olacak.
Bu geçişler gösteriyor ki, yuvanız ile ilgili önemli
yenilikler veya değişim arzunuz da artmaya
başlıyor. Dediğim gibi, tadilat, taşınmak, evde
çalışmak belki kiminiz için, yenilenme arzusu
bunları hayatınıza çekmeye başlarsınız.

Unutmayın aynı zamanda 18 Eylül itibari ile
Satürnde karşıt burcunuza geçiş yapıyor olacak.
Ben sizlerin önemli sorumluluklar alacağınızı
düşünüyorum, yaşam şartlarınızı değiştirecek
durumlar aslında. İlişki biçiminiz de değişebilir.
Bekarlar için evlilik durumları, evli olanlar için
belki aileye katılacak bir fert dahi olabilir. Tabi
ilişkilerinde önemli sınavlar verecek kimi İkizlerde,
bunu yaşamınız içinde hissedeceksiniz aslında.
Yaşam koşullarınızda değişimler yaşıyorsunuz.
Sorumluluk alıyorsunuz.

12 Ağustos tarihinde Merkür ve Neptün arasında
yaşanacak karşıtlık sizlerin biraz dalgın ve hayalci
olabilme riskinizi arttırır. Bugün civarlarında
kontrat imzalarken, önemli olabilecek kararlar
alırken kendinize biraz izin vermenizi tavsiye
ederim, aceleci olmamaya önem vermelisiniz.
Dalgın olabilirsiniz ayrıca!

27 Ağustos’ta Merkür Terazi burcunda geçiş
yapıyor. Öncü bir burç olan Teraziye geçen
Merkür özellikle sizleri destekler fakat Eylülde
Merkür Retrosu devrede olacak. Ayrıca Venüsün
de Retro olduğunu göz önüne almalıyız.
Kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Örneğin aileden
gelen baskılar olabilir, örneğin anne veya baba
olmak ile ilgili bazı uğraşlarınız devrede olabilir.
Ebeveyn olan ikizler için, çocukları ile ilgili konular
önem kazanmaya başlıyor olur. Bekar İkizler için
aşk öne çıkabilir, sosyal olmak ve kendinize özel
zaman ayırmak isteyebilir fakat fazlası ile aile
konuları içinde kendinizi bulabilirsiniz ve biraz
bunalabilirsiniz.

14 Ağustos Aslan burcunda bir Yeni Ay olacak. Bu
Yeni Ay seyahat fırsatı gelebilir kimi İkizler için,
kimi İkizler içinde araştırma konuları devrede olur.
Kardeşler ve yakın çevrenizi ilgilendiren bir takım
haberler alabilirsiniz. Aslan sizler için dost enerjiler
gönderen bir burç olarak, çevreniz kalabalıklaşır,
destekler alabilirsiniz. Ayrıca kiminiz için de bir
eğitim kararı devrede olabilir. Ayrıca 15 Ağustosta
Güneş ve Venüs kavuşumu gerçekleşiyor Aslan
burcunda. Tüm bu geçişler ve göstergeler, yakın
çevrenizi de ilgilendirebilecek olumlu ve mutlu
bir organizasyonun da içinde olabileceğinizi
gösteriyor.
Ay ortalarında Merkür’ün Plütondan alacağı
destek ile zaten daha akılcı ve daha çözüm odaklı
da olursunuz. Kararlı ve istikrarlı hissedebilirsiniz.
18 Ağustosta Venüs ve Uranüs arasındaki
olumlu görünüm, size neşeli ve güzel haberler
getirebilir. Bilinç altınız, düşünceleriniz ve
yapmak istedikleriniz konusunda gayet planlar
yapabileceğiniz bir ay sizler için. Venüs Retrosu
tüm ay etkili olarak devam ediyor, eski ve
kapanmamış, finalize olmamış konular sizi
yorsabile, mümkün olduğunca ileriye bakmalısınız.
Mutlu ve neşeli haberlere gayet açık olabilirsiniz.
23 Ağustosta Güneş Başak burcunda geçiş
yapıyor. Bu geçiş ile birlikte artık ev ile ilgili
konularda çok daha belirgin olmaya başlar. 11
Ağustosta Jüpiterin yuvanıza geçişi ve 1 yıl
boyunca bu alanda ilerleyecek olması ile zaten
ev, aile, yuva kariyer, iş yaşamınızda beraberinde
önemli sorumluluklar getiriyor olacak sizlere.

29 Ağustos Balık burcunda bir Dolunay olacak.
İş ve Yuva aksınızda olacak bu Dolunay. Evim ve
işim, bu aksta bir yoğunluk, zamanlama ile ile ilgili
belki zorlanma devrede olabilir. Zaten Ağustos
genelinde yuva ve evde yapacaklarınız, aileniz ile
ilgili konular fazlası ile dikkat çekiyor sizler için.
Size sağlıklı ve huzurlu bir Ağustos dilerim.
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1 Temmuzda Kova burcunda
gerçekleşen Dolunay enerjisi ile
giriyoruz Ağustos ayına. Bu Dolunay
enerjisi ise haritanızda finansal
konularınıza odaklanmanıza neden
olmakta. Yani Ağustosa girişimiz ile
birlikte kazançlarınız, gelirleriniz ve yaşamınızdaki
kaynaklarınız
ve
neler
yapabileceğinize
odaklanıyorsunuz. Masraflı bir Temmuzdu sizler
için, maddi şanslara açıktınız ama bir takım
engel olamadığınız giderlerin de sizi bunalttığı
bir ayı kapattınız. Aynı zamanda burcunuzda
ileleyen Marsın da enerjisi ile hareketli ve bir o
kadar da sizi zorlayan durumlar ile karşılaşmış
olmalısınız sevgili Yengeçler. Buradaki zorlanma,
eş veya iş ortamınızdaki baskılar ile ilgili gibi. Bu
baskı Ağustos ilk hafta sonrası biraz dağılmaya
başlasa da, yaşamınızda belki de sizin kontrol
edemediğiniz bazı değişimleri de yaşıyorsunuz
açıkçası.
Sağlık konusunda da dikkatli olmanız gereken bir
süreçtesiniz özellikle 11 Ağustos dönemine kadar
kendinize iyi bakmalı ve korumalısınız.
Satürn 2 Ağustosta düz pozisyona geçiyor.
Yaklaşık 4 Aydır Retro olan bu gezegenin
düz pozisyona geçişi ile birlikte, kiminiz aşk,
kiminiz için de çocuklarınız ile ilgili önemli bir
takım sorumluluklarınızı tamamlıyorsunuz. Aşk
hayatınızda önemli kararlar alabilirsiniz açıkçası.
Tamammı yola devammı dersiniz, ilişkinizi
resmi boyuta taşımak için hamleler yaparsınız.
Hayatınızdan gereksiz kişileri çıkartırsınız.
Kiminizde çocuk konusunda netleşir, ya da
2.bebek kararı verir, ya da çocuklarınız ile ilgili
kalıcı olabilecek bir takım durumları yaşarsınız.
Onun yaşamını ilgilendirecek bir okul değişimi
veya onun hayatında önemli olabilecek bir konu
devrede olabilir. Son 2,5 - 3 yıl boyunca Satürn
çocuklar alanınızdan geçiş yaptı, tabi bu alan aynı
zamanda aşk ve ilişkiler alanınızı da göstermekte.
Şimdi Satürnün Askrep burcundan ayrılmasına
son 1,5 ay kaldı ve Yay burcunda ilerlemeye
başlayacağı Eylül ortalarına kadar bu belirttiğim
konular netleşecektir sizler için.
8 Ağustosta Merkür Başak burcuna geçiş
yapıyor. Merkür enerjisi ile iletişim konusunda
hareket gelir. Bir anda sürpriz bir seyahat kararı
da alabilirsiniz. Ayrıca biraz harcamalarınızın
da yoğun olabileceği bu ay, lüks olabilecek bir
takım sürpriz harcamalar da yapabilirsiniz. Belki
araç değiştirmek istersiniz, ya da bir araba almak
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istersiniz. Yalnız altını özellikle çiziyorum, Venüs
Retrosu tüm ay etkili. Harcamalar konusunda
ne kadar hevesli de olsanız, sonradan keske
yapmasaydım, ya da almasaydım diyebileceğiniz
bazı harcamalara da açıksınız demedi demeyin.
11 Ağustosta Jüpiter Başak yolcuğu başlıyor.
Yaklaşık 1 yıl boyunca Başak burcunda seyahat
edecek olan Jüpiter sizleri gayet pozitif
destekliyor olacak. Burcunuza gayet dost enerjide
ilerliyor olacak. Bu yakın çevre, kardeşlerinizi de
ilgilendirecek pozitif gelişmelere açık yapacaktır
sizleri. Çevrenizde bazı hareketlilikleri de
çekebileceksiniz. Yeni bir konuda uzmanlaşma,
eğitim konularıda hayatınızda önem kazanacak
bu süreçte.
12 Ağustos tarihinde Merkür ve Neptün arasında
yaşanacak
karşıtlık
zihninizi
toparlamak
konusunda sizi zorlayabilir. İletişim konusunda
yanlış anlaşılmalara da açık olabilirsiniz.
Kararsız hissedebileceğiniz bir konu gündeme
gelebilir. Seyahat etme arzunuzun en yüksek
hissedildiği süreç, belki bir seyahat programı dahi
yapabilirsiniz.
14 Ağustos Aslan burcunda bir Yeni Ay olacak.
Bu yeni ay kaynaklar alanınızda. Aya girişimizde
de bu konu zaten sizin için önemliydi sevgili
Yengeçler, ay ortası ise daha da önemli kararlar
aldırıyor size. Parayı kazanma şekliniz, para ile ilgili
ilişkiniz ve maddi manevi sahip olduklarınız önem
kazanırken, kaynak arttırabileceğiniz olumlu
konularda devrede olabilir. Elinize toplu paralar
geçebilir, gelirlerinizde artış devrede olabilir.
Belki Temmuzda yaptığınız işlerin meyvelerini
alırsınız. 15 Ağustosta Güneş ve Venüs kavuşumu
gerçekleşiyor Aslan burcunda. Bu kavuşumda
bütçenizde netlik devrede olur. Dediğim gibi,
parasal konular ay genelinde önemli sizler için.
Hatta iş fırsatı dahi yakalama durumunuz olabilir.
Ay ortalarında Merkür’ün Plütondan gayet destek
almaya başlıyor olacak. Sorun yaşadığınız kişiler
ve durumlara karşı daha anlayışlı olabilirsiniz.
Ortak paydada buluşabilirsiniz. İlişkiniz ile ilgili
bazı sorunlar ve aksaklıklar yaşıyorsanız örneğin
bu konularda pozitife döner.

ve Ağustos genelinde de desteklere açıksınız.
23 Ağustosta Güneş Başak burcunda geçiş
yapıyor. Merkür ve Jüpiterin ardından Güneş’in
de Başak burcuna geçişi ile birlikte dediğim
gibi hareketlilik, yenilik, farklı bakış açısı, her
zamankinden farklı bir düşünceler içinde
olabilirsiniz. Sanki ne yaparsam eğer daha
huzurlu hissederim sorusunu soruyorsunuz
kendinize. Bu düşüncelerin hepsi aslında
sizi Ekim dönemine hazırlıyor. Önce yenilik
arzusu ve farklı bakış açısı ile ilerliyor ve Ekim
döneminde de yaşamınızda önemli olacak
değişim kararları alıyor olursunuz sevgili
Yengeçler.
27 Ağustos’ta Merkür Terazi burcunda geçiş
yapıyor. Yuva alanınıza geçiş yapan Merkür
evde yapılacaklar listenizi kabartmaya başlar.
İşleriniz, yerleşiminiz, aile yapınız, belki tadilat
vs. gibi durumlar devrede olur. Aklınız biraz
evde, ailenizde olur derim. Merkür uzun bir
süre bu alanda olacak, Eylülde aynı zamanda
bir de Retrosu gündemde olacakki, bu süreç
gösteriyor ki, ev ve aile ile ilgili konular bir
süre gündeminizde olur. Kariyeriniz, işiniz ,
toplumsal statünüz, hedefleriniz vs. dediğim
gibi masaya yatar ve siz tam bir zanaatkar gibi,
düzenlemeler içinde olursunuz.
29 Ağustos Balık burcunda bir Dolunay
olacak. Bu dolunay enerjisinde Neptün ve
Ay kavuşumu var, aynı zamanda işin içinde
Güneş ve Jüpiter de var. Hayallerim, arzularım,
hedeflerim, isteklerim dersiniz. Fikirsel olarak
size bir sıçrama yaşatacak düşüncelere açık
olursunuz. Uzak yollarda olmak istersiniz
belki, burası mı, orası mı dersiniz. Yani mevcut
şartlarınız ile yeni oluşturmak istediğiniz konu
veya koşullar zihninizde gezinir. Çevre değişimi
arzunuzun çok belirgin olması beklenebilir.
Düşüncelerinizin ne kadarının gerçek, ne
kadarının hayal olduğuna önem vermelisiniz.
Abartıdan ve abartılı düşüncelerden de uzak
olmalısınız.
Size sağlıklı ve huzurlu bir Ağustos dilerim.

18 Ağustosta Venüs ve Uranüs arasındaki olumlu
görünüm olacak. Bu 2 gezegen Temmuz ayında
aynı görünümü gerçekleştirdiler. O dönemde
size getirdikleri fırsatı bu ay belki yeniden
düşündürecek ve belki de yeni bir fırsat daha
getirecekler. Dostlarınızdan destekler alıyorsunuz,

www.gzone.com.tr | Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Ağustos 2015 | S.108

ASTROLOJİ

gzone.com.tr
yaparsınız, özellikle önümüzdeki 1 yıllık periyod
içinde. Sadece Ağustos döneminde fazlası ile
eli açık olabilirsiniz. sonradan almadığınızda sizi
zorlamayacak borçlar verin, ödeyebileceğiniz
kredileri çekin!

3

1 Temmuzda Kova burcunda
gerçekleşen Dolunay enerjisi ile
giriyoruz Ağustos ayına. Sizler
için ilişkileriniz önem kazanıyor
bu Dolunayda sevgili Aslanlar.
Karşıt burcunuzda gerçekleşen
Dolunay enerjisi ile ben ve sen diyorsunuz.
Buradaki enerji, eşiniz ile ilgili olabileceği
gibi, ortak projeler içinde olduğunuz kurum
ile ilgili de olabilir. Ben ne istiyorum dediğiniz
dönemlerdesiniz,
dikkatler
tamamen
üzerinizde bu ay! öncelikle burcunuzda çok
fazla gezegen ağırlıyorsunuz. Güneş’in yanı
sıra, Merkür, Jüpiter ve Venüs’te tekrar geri
döndü burcunuzda. Tüm bunlar gösteriyor ki,
yaşamınızda önemli bir aydasınız. Zaten doğum
günü ayınızdasınız, sizin için yeni bir enerjinin
başladığı ay Ağustos. Ve Ağustosa girişimiz ile
birlikte ise, ilişkilerinize Mercek tutuyorsunuz.
Şanslı ve fırsatlara açık olabileceğiniz etkiler de
devrede açıkçası. Venüs Başak burcunda geçiş
yaptı ve hemen sonrasında Retro pozisyona
geçerek burcunuza yeniden döndü. Size
belki kaçırdığınız bir şans veya fırsatı yeniden
getirecek olabilir. Ama bunun için biraz
beklemeniz gerekebilir. Yakın çevre ilişkilerinize
dikkat edin bu arada, kardeşler olabilir, çok
yakın arkadaşlar olabilir. Hem iletişiminize, hem
de nasıl düşündüğünüze dikkat edin. Zihniniz
biraz karışık ve dalgalı deniz gibi olabilir.
Burcunuzda Retro pozisyonda gerileyen Venüs
sizi eski bir konuyada götürebilir. Zihninizde
mazi canlanabilir. Ayrıca, yüksek hedefleriniz
önem kazanır. Ama bu biraz abartılı arzulara da
çekebilir sizi, belki henüz hazır olmadığınız bir
durumu çok arzularsınız ama zamanı değildir.

Satürn 2 Ağustosta düz pozisyona geçiyor.
Yaklaşık 4 Aydır Retro olan bu gezegenin
düz pozisyona geçişi ile birlikte, yuvanız
ve kariyer yaşamınızdaki değişimlerin
son toparlanmalarını yaşıyor olursunuz. İş
hayatınız, eviniz ve yerleşiminiz konusunda
Satürn uzunca bir süredir çalışmalar yaptı,
kiminize ailevi sorumluluklar verdi, kiminize
yaşamınızda önemli olacak köklü değişim
kararları aldırdı ve yeni koşullara alıştırdı
sizleri. Daha rahat kabul ettiğiniz, değişimi
sindirdiğiniz dönemlerdesiniz. Son 1,5 ay ve bir
daha 29 yıl sonra yuvanıza uğramak üzere veda
ediyorsunuz Satürne. Tabi pek uzaklaşmıyor,
yuvadan çıkıp başka sorumluluklar veriyor

#GencimVeÖzgürüm

14 Ağustos Aslan burcunda bir Yeni Ay olacak.
Tam da burcunuzda olacak, yeni bir enerji ile
dolacaksınız. Bana kalırsa Ağustos başında
yaşadığınız bir durumun net yanıtı gelir size.
Bir karar alırsınız, kendiniz ile ilgili. Artık böyle
düşünmüyorum veya değiştiriyorum dersiniz.
olacak ama bunun için ilk sinyalleri almış olsanızda
tekrar geçiş yapacağı döneme kadar, yani 18
Eylüle kadar son düzenlemeler yapıyorsunuz.
8 Ağustosta Merkür Başak burcunda geçiş
yapıyor. Para konusunda çok daha stratejik
olabilirsiniz, kaynaklarınız ile ilgili düşünceleriniz
yoğunlaşır. Para kazanır, ama para da harcarsınız.
Fakat özellikle Ağustos ilk 2 hafta harcamalarınıza
dikkat etmelisiniz. Yanlış yatırımlar riskiniz olabilir,
biraz sabır göstermelisiniz. Bekleyin Merkürün
Plütondan destek alacağı Ağustos son 2 hafta çok
daha iyi bir dönem sizin için, özellikle ekonomik
koşullar için.
11 Ağustosta Jüpiter Başak yolcuğu başlıyor.
Yaklaşık 1 yıl boyunca Başak burcunda seyahat
edecek olan Jüpiter, kaynaklar alanınızda ilerliyor
olacak. Sahip olduklarım, maddi ve manevi
değerlerim dersiniz. Şimdi Önce Merkür, sonra
Jüpiter ve ay sonuna doğru da Güneş geçiş
yapacak Başak burcuna, yani sizin para hanenize.
Hali ile ekonomik konulardaki hareketlilik gözle
görülür derecede hareketlenir, gelirler, giderler
önem kazanır. Para konusunda şanslı bir süreç
başlar. Ama Ağustos ilk haftalarda, gelen gider
özellikle. Biraz mutsuz ve sıkışmış hissederiniz,
ama dediğim gibi ayı ikiye bölüyorum, ilk bölüm
daha baskılı. Unutmayın burcunuzda uzunca bir
süredir gezinen Jüpiteri yolculuyorsunuz, arzu
ve istekleriniz tavan yapmışken, Jüpiter geldi
ve Satürn ile dik açı yaptı. Yani gökyüzünde bu
2 gezegen arasında gerilimli bir durum var. Bu
da sizi fazlası ile etkiliyor, genişlemek isterken,
durmak durumunda bırakıyor. Engellenmiş
hissettiriyor. Hangi konularda derseniz, kiminizi
aşk, kimizi istediğiniz rutin ve düzen, kiminizi de
evliklik konusunda.
12 Ağustos tarihinde Merkür ve Neptün arasında
yaşanacak karşıtlık tam ve kesin olarak devrede
olur. Ayrıca son baharda Güney ve Kuzey ay
düğümleri Balık – Başak aksına geçiş yapıyor
olacak. Jüpiterde burada. Tüm bunlar sizler için
maddi konuların önemli olacağı bir dönemde
olacağınızın şimdiden işaretleri. Paranızın
kıymetini bilin, sahip olduklarınızın aynı zamanda.
Kazançlar konusunda pozitif gelişmeler yaşarsınız
ama para aslında bir enerji, önemli olan kendi öz
değerinizi fark ediyor olursunuz. Bunu bir Aslan
olarak bildiğinizi farzediyorum, ama bilemeyenler
size sesleniyorum. Ayrıca önemli yatırımlar

15 Ağustosta Güneş ve Venüs kavuşumu
gerçekleşiyor Aslan burcunda. Bu kavuşum
harikadır. Venüs zaten Retro bile olsa burcunuzda,
siz de ön plandasınız. Aslında fazlası ile ön planda
olmak arzusundasınız. Hangi konuda önde olmak
istiyorsunuz, odaklanın derim. Görüşmelerinize
önem verin, planlı olun. Retro bittiğinde
Venüs tekrar düz pozisyona geçip ilerlemeye
başladığında işte bu dönemler çok sürprizli sizler
için. Bu kısmı Eylül yorumlarıma saklıyorum.
23 Ağustosta Güneş Başak burcunda geçiş
yapıyor.
Kaynaklar alanınıza geçiş yapan
Güneş 1 ay boyunca maddi konuların önemli
olabileceğiniz, kazançlarınızda istediğiniz gelir
artışlarını sağlayabileceğinizi gösteriyor. Ama tabi
yine Neptün faktörü devrede. Siz bir Aslansınız,
dolayısı ile Güneş ile sembolize ediliyorsunuz.
Bu karşıtlık sizin zihninizi bir parça bulandırabilir.
Kararsızlık, dalgınlık hissedebilirsiniz. Enerjiniz
düşebilir, gözünüzda bazı şeyleri gereğinden
fazla büyütebilir, veya küçültebilirsiniz. Kendinize
dürüst olma sözü verin. 29 Ağustosta Balık
burcunda bir Dolunay gerçekleşecek, bu Dolunay
enerjisinde finansal olarak etkileneceksiniz. Ya
doğru hamleleri yapıp huzurlu geçirirsiniz, ya da
sizi zorlayan harcamalar veya yanlış kararlar ile
baskıyı çok fazla hissedersiniz.
Gelir artışına çok açıksınız. Belki de bu Dolunay
emeğinizin karşılığını fark ettiğiniz, somut olarak
gördüğünüz bir enerji de olur. Dolunaylar hep
olur, biz de hep birşeyler fark ederiz. Sadece
attığımız adımlar önemlidir. Hangi yolu izleyerek,
hangi odaya girdiğimizdir. Dikkatin ay genelinde
maddi konularda olduğunu bilerek temkinli olmak
size verebileceğim en güzel uyarı olacaktır.
27 Ağustos’ta Merkür Terazi burcunda geçiş
yapıyor. İletişim, eğitim ve kiminiz içinde
seyahatler ile ilgili konular hareketlilik kazanabilir.
Tabi bazı Aslanlar araç almak veya değiştirmek
arzusuda duyabilirsiniz. Biraz imzalar, anlaşmalar,
konuşmalar ve görüşmeler açısından önemli
olur. Merkür burcunuzu gayet dost bir enerjide
desteklese de, Venüsün Retrosunu unutmayın
sakın. Çok pahalı yatırımlar yaptırmak isteyen bir
Venüs var gökyüzünde. Yani arzular şelale...
Size sağlıklı ve huzurlu bir Ağustos dilerim.
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1 Temmuzda Kova burcunda
gerçekleşen
Dolunay
enerjisi
ile başlıyoruz Ağustos ayına.
Haritanızda,
biraz biliç altınız,
işleriniz, günlük temponuz etki
alıyor olacak. Bir süredir, endişeli ve
kaygılı hissediyor olabilirsiniz sevgili Başaklar.
Bunun en önemli nedeni ise Aslan burcunda
bulunan yıldızlar. Haritanızda öyle bir alandan
geçiş yapıyorlarki, sürekli planlar içindesiniz, neler
yapacaksınız hepsi liste liste önünüzde gibi, işte
bu Dolunay enerjisi ile biraz aksiyon devrede
gibi. Harekete geçmek üzere hazırlanıyorsunuz
bişiylere, şu an biraz gizli belki, sizin bildiğiniz
iç dünyanızda netleşmeye çalıştığınız durumlar
gibi. Kendinizi hırpalamayın ama! Dolunay açık ve
net zamanları gösterirler, bu Dolunay ise sizlerin
tam da zihninizde netleştiğiniz dönemler. Ayrıca
sağlık ile ilgili kaygı ve endişelerinizin de olması
söz konusu gibi. Sağlık masrafları belki, belki rutin
kontroller. Ama bu her ne ise ihmal etmemenizi
öneririm. Bu dolunay temponuzu da bir düzene
koyma çabanız olacak. Yeni bir durum veya konu
gündeme de gelebilir. Yaşamınıza yeni bir rutin
katabilirsiniz...
Satürn 2 Ağustosta düz pozisyona geçiyor.
Yaklaşık 4 Aydır Retro olan bu gezegenin düz
pozisyona geçişi ile birlikte yaşamınızda önemli
olan, bir eğitim alma veya verme olabilir sonuç
alırsınız. Ayrıca yakın çevre ilişkilerinizi de epeyce
bir sekteye uğrattı sevgili Satürn, artık sevgili
Satürn diyorum mazallah kendisini seversek eğer
mükafatlandırıyor, bu yüzden sevin, sevelim.
İşte Satürn artık Retrosunu tamamlıyor ve son
1,5 ayı Akrepte. Bir dönün bakın, neler yaşadınız
son 2,5-3 yılda. Yaşamınızda aslında sistem
kurmayı öğrendiniz, yanlış insanları çıkardınız,
biraz izole oldunuz, bunun mükafatlarını
da aldınız. Almadıysanız bu son 1,5 ayı iyi
değerlendirin.
Yaşama bakışınızdan, hayat
felsefenize kadar değiştirdi. Gizlenme ihtiyacı
belki de, bunu farkında olarak yaptıysanız ki
beni okuyanlar böyle yaptı eminim, güzel. Eğer
farkında değilseniz, çevrenizden giden insanları
bir düşünün. Unutmayın herşeyin bir anlamı
var. Kabul edelim veya etmeyelim, kademeli
olarak değişiyoruz, kimimiz biraz önce, kimimiz
ise biraz sonra ama değişiyoruz. Sizde değişim
sürecindeydiniz, bunu zihinsel olarak yaşadınız.
Çevre değiştirdiniz, yaşam biçiminizi değiştirdiniz.
Yeni bir döngü içindesiniz artık. Retrosu biten
Satürn ise artık yeni yaşam biçimizini oturtuyor
olacak. Bak gidiyorum, bütün deslerini aldınmı,
nasıl bakıyorsun artık yaşama, 3 yıl öncesinden
çok farklısın değil mi diye soruyor olacak.
8 Ağustosta Merkür burcunuza geçiş yapıyor.
11 Ağustosta Jüpiter Başak yolcuğu başlıyor.
Yaklaşık 1 yıl boyunca Jüpiter burcunuzda
gezinecek. Bu geçişler gayet keyifli. Keyifli
olmasına keyifli ama geçiş döneminde biraz
sancılılar. Sebebi ise maalesef yine Satürn. Biraz
sana fırsatlar gelecek, bak beni unutma der gibi
bir durum. Evet fırsatlara açık olacaksınız sevgili
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Başaklar, güzel gelişmeler yaşayacaksınız, daha
planlı ve stratejik olabileceksiniz. Fakat bunları
hemen hissetmeyebilirsiniz. Dediğim gibi, sizi
yoran ve çalıştıran Satürn emeğinizin karşılığını
verecek ama öncesinde sizin yönetici gezegeniniz
Merkür ile dik açıda olacak. Sonra da Jüpiter ile.
Güneşte önce bir selamlayacak Satürnü sonradan
burcunuza geçiş yapacak. Tüm bunlar gösteriyor
ki, önemli sorumluluklar alabilirsiniz, şansı
yakalayabilirsiniz ama geçmişten dersler alarak
yapmalısınız bunu. Tüm bunları hatırlatacak,
kıymetini bil diyecek. Neyin kıymeti mi! Öncelikle
kendi değerinizin, ailenizin, evinizin, iç dünyanızda
biriktirdiklerinizin, tecrübelerinizin. Satürn şu anda
size kendinizi güvensiz dahi hissettirse de aslında
gittiğinde toparlayacaksınız. İşte Başak burcunda
geçiş yapan yıldızların da pozitif etkilerini
hissedeceksiniz. Ama ne zaman diye soruyorsanız
Ağustos 2. Haftadan sonra derim. Bir de Neptün
faktörü var çünkü. Aslında Neptünü severim,
hayal gücü verir, derinlik verir. Hayal etmeden hiç
birşey yapamayız. Önce hayalle başlar herşey,
sonra gerçeğe dönüşür. İlham gezegenidir
Neptün, ama ay ortasına kadar özellikle kendinizi
de kandırmayın! Evet kendinize yalan söylemeyin,
gerçekçi olun ve gerçekçi hedefler belirleyin.
Para gezegeniniz Venüs Retro, size güzel
imkanlar verdi aslında Retro öncesi. Belki biraz
daha iyi hissediyorsunuz maddi konularda. Ama
Retro olması ile maddi kaygılara kapılmayın.
Para biriktirmeyi deneyimliyorsunuz. Aslında
birçok Başak bilir bütçesini, kendini güvende
hissetmek ister, fakat yapacak bişi yok, iyi şeylere
para harcamayı da çok iyi bilir. Güzel kazanmak
ister, güzel harcamak için. İşte bu dönem
harcamalara dikkat, birikiminize zeval gelmesin.
Ayrıca aşk yaşamızda biraz zorluyor olabilir sizi.
Platonik ilişkilere, yanlış insanlara kapılmaya, aşk
konusunda zorlanmaya açıksınız. Üzülmeyin ama,
Venüs düz pozisyona geçtikten sonra özellikle de
burcunuza geçiş yaptıktan sonra bu konuda da
daha mutlu hissedersiniz.
14 Ağustos Aslan burcunda bir Yeni Ay olacak.
İç dünyanız yine önde, 31 Temmuz Dolunayı
dönemindeki bazı konu veya durumların aslında
sonuçları neticesinde alacağınız bir takım karar
veya iç dünyanızda bir konuda netleşme enerjisi
gibi bu Yeni Ay. Düşünce tohumları ekiyorsunuz,
bunları hayata geçirmek için ise alt yapı çalışmaları
yapıyorsunuz gibi bir yandan da. Güzel şeyler
düşünün ve güzel şeyler olsun yaşamınızda. Güzel
tohumlar ekin, içinde başaramazsam olmasın,
başaracağım olsun.

15 Ağustosta Güneş ve Venüs kavuşumu
gerçekleşiyor
Aslan
burcunda.
Maddi
konularda güzel bir kaynak artışı olabilir.
Belki sürpriz ve beklenmedik bir anda elinize
geçebilecek bir kaynağın yatırımını yaptıracak
size. Şanslı enerjiler var, birikim yapma enerjiniz
de var. Biraz parayı gizliyor gibisiniz.
Ay ortalarında Merkür’ün Plütondan alacağı
destek ile zaten zihinsel olarak çok daha
rahatlarsınız. Öncelikle rahatlamayı asıl
hissedeceğiniz durum, neticeyi görmek
yönünde olabilir. Ay geneli planlar yaptınız,
şimdi daha akılcı ve somut sonuç odaklı
olursunuz.
23 Ağustosta Güneş Başak burcunda
geçiş yapıyor. 1 Ay boyunca burcunuzda
ilerleyecek
olan
Güneş
enerjisini
hissedersiniz. Rahat olursunuz, daha kararlı
olursunuz, daha fazla dikkat çekersiniz, ne
istediğinize ve istemediğinize çok daha
rahat odaklanabilirsiniz. 29 Ağustosta
karşıt burcunuz Balıkta Dolunay olacak. Bir
anlaşma görünür mü oluyor acaba. Ben ve
sen dengeniz aktive oluyor bu Dolunayda.
Ben bunu istiyorum sen ne vaat ediyorsun
dersiniz. Bunu kiminiz ilişkinizde, kiminiz de
iş anlaşmalarında dersiniz. Unutmayın Satürn
ilerliyor, sizi evet değiştirdi ama şimdi yuvanıza
geçiş yapıyor olacak. Bu alandan geçiş
yapacağı süreç boyunca yaşam alanınızda
değişimler yaşarsınız. Yaşam alanınız evet
yuvanız ama aynı zamanda kariyerinizde. Bir
nevi ikamet ettiğiniz yer. İş yerimizde bir nevi
ikamethanemiz, sürekli bulunduğumuz alan.
Aslında Astrolojiyi doğru kullandığımızda ve
yorumladığımızda gelen enerjiyi fark ediyoruz.
Yaşamımıza ne geliyor, önce düşüncede
başlıyor ve sonra eyleme geçiyor. Şimdi siz bu
Dolunay enerjisi ile ilk sinyali alıyorsunuz. Neleri
değiştirmeliyim diyorsunuz. Bu Dolunayda
Güneş ve Jüpiter yanyana, aynı zamanda da
Ay ve Neptün bir aradalar. Başak ve Balık aksı,
teslim olmak ve kontrol etmek ile ilgilidir. Bu
yüzden nelere sıkı sıkı tutunuyorsunuz, neleri
özgür bırakmak istiyorsunuz. Bunları daha
net fark edeceksiniz ve son derece duygusal
olacaksınız. Demedi demeyin...
27 Ağustos’ta Merkür Terazi burcunda geçiş
yapıyor. Yönetici gezegeniniz burç değiştiriyor
ve maddi olarak güzel fırsatlar getiriyor olacak.
Size sağlıklı ve huzurlu bir Ağustos dilerim.
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arzusu duyabilirsiniz. Dost çevreniz ile ilgili
önemli haberler ve gelişmeler duyabilirsiniz.
Yenilik arzusu duyabilir ve motivasyon için
gerekli olabilecek yenilikleri yaşamınıza katmak
isteyebilirsiniz. Aslında nasıl baktığımız ile ilgili
her şey, umut ekiyor olursunuz bu Yeni Ay’da.
Unutmayın güçlü bir Yeni Ay ve yeni umutlar için
de ideal yerleşimde özellikle sizler için.

3

1 Temmuzda Kova burcunda
gerçekleşen Dolunay enerjisi
ile giriyoruz Ağustos ayına.
Haritanızda, umutlar ve ümitler
alanınızda oldu bu dolunay. Hatta
kazançlarınızın
da
değişmiş
olması söz konusu. Biraz kaynak arttırmak
adına yaptığınız girişimlerinizin sonuçlarını
alıyor gibisiniz. Temmuzda yaşamınızdaki
etkili olan bazı durumların görünür olması gibi
bir durum desem yeridir. Bir öncü burçsunuz
sevgili Teraziler, dolayısı ile Temmuz sizi
yormuş ve yıpratmış olabilir. Haritanızda iş
ve yuva aksınızda gerçekleşti baskılı geçişler.
Aile ile ilgili konu veya durumlar, iş çevrenizde
olabilecek hareketlilik, yapı değişimi belki de
devredeydi. Sorumluluklarınızda artış dahi
yaşamış olabilirsiniz. Neyse bitti Temmuz,
yaşamınızda sizi bunaltan konular da yavaş
yavaş dağılıyor ama bu Dolunay sizi biraz
düşündürüyor olabilir.
Yeni kararlar ve
yeni çevre ile devam eden durumlar söz
konusu olabilir. Dolunay kiminiz için de, aşk
konularında bazı durumları netleştiriyor
olabilir. Yaşamınızdaki kişi ile ilgili daha net bir
bakış geliştirmenize neden oluyor da olabilir.
İlişkinizdeki standarlar önem kazanıyor olabilir.
Size bazı kararlar aldırıyor da olabilir.
Satürn 2 Ağustosta düz pozisyona geçiyor.
Yaklaşık 4 Aydır Retro olan bu gezegenin
düz pozisyona geçişi ile birlikte, parasal
konularınızda biraz daha netleşme durumunuz
devrede diyebilirim. Akrep haritanızda parasal
konularında söz sahibi burç, bu alandan geçiş
yapan Satürn ise son 2,5 -3 yıldır size paranın
değerini öğretti bir şekilde, paranın önemini
çok daha fazla tecrübe edebileceğiniz bir
çok deneyim ile karşılaştırmış da olabilir.
Şimdi artık Satürn akrep burcunu terk etme
hazırlıklarında, dolayısı ile parasal konularda
hem huzursuz hissediyor olabilirsiniz, hem de
bir yatırım yapmanız gerektiğini düşünüyor
olabilirsiniz. Bütçenize özellikle çok dikkat
edin sevgili Teraziler.
Jüpiter ve Satürn
arasında sert bir görünüm söz konusu. Bu
maddi konuları ciddiye aldığınız bir dönemde
olduğunuzu gösteriyor. Kazançlarda artış
arzusu ve beraberinde biriktirme arzusu
devrede. Mars Yengeç burcunda ve özellikle
Ağustos ilk günlerde etkili olacak olan bu 2
gezegenin olumlu görünümleri ile gelirinizde
bir artış söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi,
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pozitif etkilerin yanında iç dünyanızda bu konuda
önemli kazanımlar yapmak da istiyorsunuz.
8 Ağustosta Merkür Başak burcuna geçiş yapıyor.
11 Ağustosta ise Jüpiter Başak yolcuğu başlıyor.
Başak burcu haritanızda iç dünyanızı yönetiyor. İç
huzur arzunuz artıyor olacak, buna olan ihtiyacınız
da paralel olarak artacak sevgili Teraziler. Aynı
zamanda içsel olarak arzu ve beklentileriniz
de yükselecek bu geçişler ile. Biraz sorgulama
durumlarınız da olacak gibi, düşüncelerinizi
gizleme arzusu olabilir. Biraz dedikoduya maruz
kalma riskine de açık olabilirsiniz. Bu kısım 27
Ağustosa kadar önemli olur. Jüpiter 1 yıl boyunca
haritanızın ruhsal alanında olacak. Aslında
Jüpiter sizi biraz daha iyimser yapacak, daha
anlayışlı ve daha pozitif. Biraz sağlık konularını
da önemsemeniz gerekecek tabi. Ağustos
genelinde bazı sağlık sorunları devrede olabilir.
Kendinizi dinlemelisiniz ve stresten uzak olmaya
çalışmalısınız.
Ağustos ilk yarıda gerçekleşen ve biraz yorucu
bazı geçişler de var. Öncelikle Merkür, sonra
Jüpiter ve Güneş Başak burcu geçişlerinde Satürn
ile karşılaşıp, öyle burç değiştiriyor olacaklar.
Satürn Yuvanızı yönetiyor aynı zamanda, Jüpiter
ise düşünceleriniz ve yakın çevreniz üzerinde
söz sahibi. Bu 2 gezegenin bu şekilde birbirlerini
zorlamaları, sizin de ev yaşamınızda, aynı zamanda
iletişiminiz ve düşünce biçiminiz anlamında
kurulan bağda zorlanmalar olabileceğini de
gösteriyor.
12 Ağustosta Merkür ve Neptün karşıtlığı devrede,
bu tarih civarları aslında kendinize çok daha
fazla bakmalısınız. Siz bir Terazi olarak Venüs
yönetimindesiniz, 25 Temmuz itibari ile yönetici
gezegeninizin Retro pozisyonda olması hali ile
başta sizi etkilemiş durumda. Yaşam motivasyonu
eksikliği yaşıyor olabilirsiniz bu yüzden. Özellikle
Venüs ve Satürn arasındaki dik açının verdiği
enerji ise belki biraz sevgisizlik duygusu olabilir
kiminiz için, kiminiz için de yaşamınızdaki
memnuniyetsizlikler fazlası ile yükselmiş olabilir.
Merkürün de haritanızdan geçiş yaptığı alan
sebebi ile genel olarak karamsar hissetmenize
neden olabilir. Biraz sakin, sağduyulu olmanız
dolayısı ile önemli diyebilirim. Venüs Retrosu 8
Eylülde son buluyor olacak. Sorgulama, daha iyiyi
arzulama yine bu Retronun yan etkileri içinde.
14 Ağustos Aslan burcunda Yeni Ay olacak.
Çevreniz, dostlarınız beklentileriniz bu Yeni
Ay etkisinde. Sosyal bir grupta görev alma

Ay ortalarında Merkür’ün Plütondan alacağı
destek gayet umut vaat edici. Hatta bu olumlu
görünüm size içinde bulunduğunuz ortamı biraz
değiştirme şansı dahi verebilir. Uzaklaşma fırsatı
belki, kısa bir seyahat şansı da olabilir. 15-16 ve 17
Ağustos günleri özellikle. 15 Ağustosta Güneş ve
Venüs kavuşumu gerçekleşiyor Aslan burcunda.
Bu da çok keyifli bir görünüm. Uranüsten de çok
dost destek var hatta. İlişkileriniz daha neşeli,
aynı zamanda çevreniz de hareketli olur.
23 Ağustosta Güneş Başak burcunda geçiş
yapıyor. Geçişi öncesi ise Satürn ile dik açısı
devrede olacak. Melankolik bir enerjisi vardır bu 2
gezegenin birbirleri ile yaptıkları bu görünümde.
Arkadaş çevreniz, hayatınızdaki kalabalık ile
ilgili belki biraz baskı getirebilir. Aslan burcunda
bulunan yıldızlar, arkadaş çevrenizi de biraz
yeniledi ve değiştirdi aslına bakacak olursanız.
Güneşin Başak burcuna geçişi öncesi ise çevreniz
ile ilgili konular önemli oluyor. Başak burcuna geçiş
yapan Güneş haritanızıda 1 ay boyunca ilerken
kendi zayıf ve güçlü yanlarınız ile yüzleşebilirsiniz.
Evet, sizin yaşamınızdaki gidişatın kontrol
dönemleri enerjisi olabilir bu enerji. 29 Ağustosta
Balık burcunda gerçekleşecek Dolunay enerjisi,
yaşamınızdaki tempo, ruhsal ihtiyaçlarınız ve
sağlığınız üzerinde etkili olacak. Bu Dolunayda
Güneş ve Ay karşıtlığında yani 2 önemli gezegende
işin içinde, Güneş yanına Jüpiteri almış durumda (
büyütmek, genişletmek ) Ay ise Neptünü takmış
koluna ( Hayaller ve Hayal kırıklıkları, duygusal
duyarlılık ). Bu karşıtlığın yaşanacağı aks ise,
temponuz, sağlığınız, beklentileriniz, bilinç altı
istek ve arzularınız, yaşamınızda size yoran ve
zorlayan işler ve konular olacak. Dolunay enerjileri
görünür olmayı anlatır. Fark edilen dönem, bilgi
açık, düşünceler net ve görünür olacağı için, ya
mevcut yaşamınındaki gidişata bakarsınız.
27 Ağustos’ta Merkür Terazi burcunda geçiş
yapıyor. Bu geçiş ve peşinden gelen Dolunay
enerkiji çok manidar. Merkür Başak burcuna geçişi
ve bu süreçte iç dünyanıza dönmenize neden
olmuşken, burcunuza geçişi ile birlikte daha
rahat hissetmeye başlayabilirsiniz. Yani içinizde
biriktirdikleriniz, yapmayı planladığınız konular,
kendinizi ifade edişiniz. Daha öne çıkabilir, daha
rahat kendinizi ifade edebilirsiniz. Dediğim gibi,
Merkür burcunuza geçiş yapar ve sonrasında
yaşanacak Dolunayın da enerjisi ile siz birşey fark
edersiniz.
Size sağlıklı ve huzurlu bir Ağustos dilerim.

www.gzone.com.tr | Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Ağustos 2015 | S.111

ASTROLOJİ

gzone.com.tr

3

1 Temmuzda Kova burcunda
gerçekleşen Dolunay enerjisi ile
giriyoruz Ağustos ayına. Haritanızda
ise Dolunayın etkili olduğu konular,
Yuva ve Kariyer yaşamınız ile
ilgili olan aks. İş çevreleriniz de
olmak üzere, yaşamınızdaki sosyal statünüz
hakkında mı düşünüyorsunuz? Haritanızın en
tepe noktasından geçiş yapan Aslan yıldızları
önemli işlerinizin olduğu, sonuçlar aldığınız ve
almak istediğiniz, hedef oldaklı olduğunuz bir
süreç içinde olduğunuzu göstermekte. İşte bu
alanda önemli gezegen geçişlerinin olması ve
bir yandan da burcunuzda Satürn’ün bulunması
ile biraz genişleme, fırsat yakalama arzusu ile,
engellenmiş ve kısıtlanmış hissediyor oluşunuz
paralel seyrediyor gibi.
Jüpiter kolaylıklar
sağlamak ister, Satürn ise zorluk çıkartır. Bu iki
durumu dengelemek zorunda olduğunuz bir ay
bekliyor sizleri. Fırsatlar var, ama bu fırsatları ele
alış biçiminiz de önem kazanır.
Satürn 2 Ağustosta burcunuzda düz pozisyona
geçiyor. Yaklaşık 4 Aydır Retro olan bu
gezegenin düz pozisyona geçişi ile birlikte hali ile
yaşamınızdaki birçok konu daha netleşiyor olur.
Siz Satürn’ün tüm eenrjisini en yakınen tanıyan,
daha doğrusu yeni tecrübe etmiş bir burçsunuz.
Son 2,5 -3 yıl boyunca yüklediği sorumluluklar
ile artık farklı bir kişisiniz diyebilirim. Şimdi ise
son 1,5 aylık periyod içindesiniz. Bu süreç hali ile
yaşamınızda ciddiyet ve sorumluluklar döneminde
olduğunuzu da açıkça işaret ediyor. Dediğim
gibi, Aslan burcundaki yıldızlar, yani haritanızın
en tepe noktasında ilerleyen yıldızlar size
statü, kariyer ve aynı zamanda statünüz ile ilgili
değişim arzusu getirir. Bu kiminiz için iş çevresi,
kiminiz için ailevi konular ve hatta evli olan birçok
Akrep için ilişkilerinin önem kazandığı süreci
gösterir. Yaşam biraz ciddi olabilir kısaca sevgili
Akrepler. 8 Ağustosta Mars Aslan burcunda geçiş
yapacak. Yönetici gezegeninizin bu geçişi öncesi
burcunuzda bulunan Satürn ile olumlu bir kontağı
olacak aslında. Ama unutmayın, Mars ve Satürn
doğası zorludur ve burç değiştirme dönemlerinde
ise zorluklarını daha fazla yükseltirler. Bana
kalırsa bir sınav sürecinde olabilir, ya da böyle
hissediyor da olabilirsiniz. Alacağınız tüm kararlar
geleceğinizi şekillendirme adına önem kazanır.
Biriktiriyorsunuz,
listeliyorsunuz,
analiz
ediyorsunuz. Mars Aslanda geçtiğinde hareket
gelir yaşamınıza. Ama bu sizi sıkıştıracaktır.
Burcunuzun yönetici gezegeni güç kazanırken,
size harekete geç enerjisi gönderecek. İşte neleri
değiştirme arzusunda iseniz, ki bu biraz da dediğim
gibi toplumsal statünüzü de ilgilendirebilir,
harekete geçebilirsiniz. Ağustos hareket getirir
size. Sağduyulu olmak durumundasınız.
8 Ağustosta Merkür’de Başak burcu geçişini
yapıyor. 11 Ağustosta Jüpiter ise Başak yolcuğuna
başlıyor. Bu geçişler burcunuzu kesinlikle olumlu
etkileyecek aslında. Ama faydasını hissetmeden
önce bu gezegenler önce Satürn enerjisini
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alacaklar. Burcunuzda bulunan Satürn ile dik açı
yapacak ve öyle geçecekler Başak burcunda.
Başak yaşam motivasyonunuzu pozitif anlamda
etkileyecek diyebilirim. Çevrenizin desteğini
alabileceğiniz bir dönemi tetikleyecek. Bu
faydayı yakalayabilmeniz içn Ağustos 2.yarıyı
biraz beklemeniz gerekecek. Ağustos ilk 2 hafta
gelir artışları beklentiniz olabilir, bunun için
uğraşlarınız cevap vermeyebilir. Maddi konularda
biraz daralma hissediyor olabilirsiniz sevgili
Akrepler. Yay burcunun yönetiminde olan maddi
konularınızda hali ile Jüpiter söz sahibi. Jüpiterin
Satürn ve Neptün enerjisini bitirmesi gerekiyor
aslında. Kazançlarınızda artış biraz daha Ağustos
2.yarısında devrede olabilir.
12 Ağustos tarihinde Merkür ve Neptün arasında
yaşanacak karşıtlık kesinleşiyor. Çocuklar ile
ilgili konular, aşk yaşamınız, yaşam zevleriniz,
hobileriniz ve yine finansal konularınız ilk
dikkatimi çeken konular. Bu belirttiğim
konularda duyarlı olabilir aynı zamanda maddi
konularda ise harcamalarınızda artış durumları
da yaşayabilirsiniz. İstediğiniz bir konuya para
harcamak isteyebilirsiniz. Size huzur ve mutluluk
verecek bir durum, bir konu olabilir. Eş ve aile ile
ilgili gelirlerin de önemli olduğu zamanlar olur ay
ortaları. Finans konularını konuşabilirsiniz.
14 Ağustos Aslan burcunda bir Yeni Ay olacak. Bu
Yeni Ay haritanızın en tepe noktasında. Ağustos
başı itibari ile yaşadığının sizi zorlayan konular
hakkında nasıl çözümleri üretiyor olacaksınız. Yeni
Ay yenilenme enerjisini içinde barındırırken, siz
de yenilik kararları alırsınız. Aslında bu kararların
altında yaşamınızdaki tüm gidaşatı biraz analiz
etme durumu da var. Sorunlarınız varsa eğer,
ilişki veya iş kaynaklı, Ağustos ilk 2 haftası
sorunların sizi Yeni Ay döneminde düşünmeye
itmesi durumu gibi. Bu yeni ay ile birlikte Ağustos
2.yarı ise daha net ve kararlı olabilirsiniz. Bir
gözlemleyin kendinizi, nedir sizi sıkan ve bunaltan
veya karar aldırmaya zorlayan durumlar. İlk 2
hafta gözlemleyin!
Ay ortalarında Merkür’ün Plütondan alacağı
destek maddi konular ile ilgili bir duruma uzlaşma
getirir. Almak istediğiniz kredi olabilir bu, veya
yapmak istediğiniz ortak bir yatırım konusunda
uzlaşma olabilir.
Ortak kazanımlardan elde
ettiğiniz gelirler önem kazanırken, parasal
konularda çok daha rahat hissedebilirsiniz.
18 Ağustosta Venüs ve Uranüs arasındaki olumlu
görünüm olacak. Venüs Retrosu devam ediyor
tüm ay boyunca. Venüs ise haritanızda eşinizi de

sembolize ediyor. Aynı zamanda iç dünyanız
da Venüs yönetiminde. Aynı zamanda iş
bağlantılarınız, ortaklıklarınız da bu gezegen
yönetiminde. Retro içe dönüş enerjisi verir.
İçe dönüş sırasındada yönettiği konularda
beklentileri de yükseltir. Belirttiğim konularda
beklentileriniz yükseliyor dolayısı ile. Ayrıca iş
teklifi alabilirsiniz bu ay! İyi düşünün ama, gelir
artışı yaşayabileceğiniz bir süreç yaşatacak
size Jüpiter. Ama Satürnde para alanınızı
yöneten Yay burcuna geçiş yapacak.
23 Ağustosta Güneş Başak burcunda geçiş
yapıyor. İşte size destek olacak bir enerji.
Çevreniz hareketlenir, yeni çevreler içinde
olabilir, arkadaşlar ve dostlardan güzel
haberler alabilirsiniz. Fakat Güneş ve Satürn
arasındaki dik açının etkin olacağı Ağustosun
19-20’si itibari ile Başak burcuna geçişine
kadar olan süreçte, temponuz artar. Üstleriniz
ile çekişmeli bir durum devrede olabilir.
Beklediğiniz gibi olamayabilir bazı durum ve
koşullar. Gecikmeler yaşayabilirsiniz. Bu size
yıprtabilir ve yorabilir. Güneş Başak burcuna
geçtikten sonra, enerji olarak Satürn ile hala
dik açıda olsa da element olarak size destek
vermeye başlar. Ama yine Neptün enerjisine
geçiş yapacak olan Güneşin size fayda
sağlaması için biraz hayallerden uzak olmanız
gerekir.
29 Ağustosta gerçekleşecek Dolunay sizin
burcunuzu olumlu destekler. Fakat bu Dolunay
enerjisi içinde, kontrol etme ve kontrolü bırakma
karşıtlığını barındırıyor olacak. Güneş ve Ay
karşıtlığına Jüpiyer ve Neptün de etki edecek.
Aşk konusunda hayalci olabilirsiniz, hatta aşık
olabilirsiniz. Yeni bir çevre içinde olabileceğiniz
etkileri de göz önünde bulundurursak belki
aşk hiç ummadığınız anda çalar kapınızı.
Ama Venüs Retro kontrollü olmalısınız.
Yaşamınızdaki insanların da hayatlarında bazı
sorunları ile yüzleştiği dönemler. Sizden destek
bekleyen dostlarınız da olacak Ağustos ayında.
Sanki biraz da işlerden bunaldığınız, kaçmak
istediğiniz, sorumluluk almak istemediğiniz
dönemler aynı zamanda.
27 Ağustos’ta Merkür Terazi burcunda geçiş
yapıyor. Uzunca bir süre kalacak bu alanda. Bir
de Retrosu olacak Eylülde, bilinç altınız Terazi
burcu yönetiminde. Zihniniz hareketlenir.
Rutininiz de eş zamanlı hareketlenir. Dinlenmek
isteyebileceğiniz günler. Fazlaca sosyal
olabileceğiniz bir Ağustos bekliyor sizleri.
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ve yaşamınzıdaki idealleri düşünebilirsiniz.
İlişkilerinizde
yanıltıcı
diyaloglara
dikkat
etmelisiniz. İş temponuzdan uzaklaşmak
isteyebilirsiniz.
İşlerinizi
yoluna
koymak
zorlayabilir. Aslında sevgili Yaylar Ağustos size
uzaklaş diyor, mola al diyor. Umarım uzaklaşma
ve dinlenme fırsatı yakalayabilirsiniz.

3

1 Temmuzda Kova burcunda
gerçekleşen Dolunay enerjisi ile
giriyoruz Ağustos ayına. Dolunay
enerjisini yaşama bakış biçiminize
odaklıyor. Aynı zamanda iletişim
konularının önemini vurguluyor.
Çevreniz, kardeş ve yakın akrabalarınız onların
yaşamlarında önemli duyumlar alabileceğiniz
bir enerji de hakim gökyüzünde. Zihinsel
olarak meşgul ve hareketli olabilirsiniz.
Aklınızda ise sadece uzaklarda olmak olabilir.
Dolunay enerjileri farkındalık zamanlarıdır.
Bu Dolunay da ise siz bir şey fark edersiniz.
Ticaret, alım-satım konuları da hareketli
olabilir. Güzel haber Dolunayın sizin burcunuza
gayet dost görünüm yapması. Seyahatler
konusunda da şansınızı arttıran enerjilerin
olması. Yani uzaklaşma arzunuz yükselirken,
bunu yaşamınıza çekebilirsiniz de. Kiminiz
de duyuru veya reklam konusunda şans
yakalayabilirsiniz. Kendi tanıtımınızı yapmak
için ideal bir zaman. Ekonomik olarak
baskılayan bir ayı geride bıraktınız, bütçe
konusunda bazı denge değiştiren durumlara
açıktı Temmuz. Bu Dolunay enerjisinde aynı
zamanda sizi zorlayan ekonomik konuların
da çözümlerini yakalıyor gibisiniz. Parasal
durumunuza da ışık olacak diyebilirim.
Satürn 2 Ağustosta düz pozisyona geçiyor.
Yaklaşık 4 Aydır Retro olan bu gezegen bilinç
altınızda baskı kurmuş durumda. Nedir bu
bilinç altı meselesi diyorsanız eğer, iç dünyanız
derim. İç benliğiniz, yaşama ve yaşamınızdaki
değişimlere, sorumlulukla alacağınız kararlara
hazırlıyor sizi. Satürn enerjisi geldiğinde
artık ertelenmiş tüm konular devrede olur.
Sanki tatil bitti ve işe dönmüş hissi gibi. Tam
olarak böyle aslında. Şimdi sorumluluk zamanı
dedirtecek size. Buna biraz var Eylül’de
burcunuza tekrar giriş yapacak ama şu sıralar
planlardasınız. Burcunuzun yönetici gezegeni
Jüpiterin de Satürn ile yaptığı dik açı bunu
doğrular nitelikte. Harekete geçme arzunuz
bu kadar yükselirken, hareket geçememe
durumunu yaşatıyor size. Sanki dur ve
zamanını bekle diyor iç sesiniz. Bu Dolunay da
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farkındalıklarla dolu sizler için. Fark ediyorsunuz...
8 Ağustosta Mars Aslana geçiş yapıyor ve
size bir fırsat vererek geçiyor gibi. Elinize para
geçebilir, bunu nasıl değerlendireceğiniz size
bağlı. Aslında kendinize yatırım yapıyor gibisiniz.
Eğitim ve kişisel gelişim konuları ilginizi çekiyor
diyebilirim. Marsın Aslanda geçireceği Ağustos
dönemi enerjinizi bir miktar arttırıyor olacaksınız.
Merkür de 8 Ağustosta Başak burcuna geçişini
yapıyor. Bu alan ise haritanızın tepe noktası, yani
en görünür alanı. Kariyer ortaklığı, iş planlarınız,
ortaklık konularınız olabilir. Bunun ile ilgili
toplantılar yapabilirsiniz. Duyurular yapabilirsiniz.
İş trafiğiniz hareketlenecektir.
11 Ağustosta Jüpiter Başak yolcuğu başlıyor.
Yaklaşık 1 yıl boyunca Başak burcunda seyahat
edecek. Merkür geçişi sonrasında Jüpiterin de
bu alanda ilerliyor olması ile iş yaşamınızda
hem sorumluluk artışı devrede olurken, sizin bu
sorumluluk altında biraz yorulma durumunuzu
da gösteriyor açıkçası. Yer değişimi, yön değişimi
beklenebilir. Jüpiter şans ve fırsat gezegenidir.
Aynı zamanda burcunuzun da yönetici gezegeni,
dolayısı ile bulunduğu alan aynı zamanda
dikkatinizinde olduğu alan diyebilirim. Kariyer
yaşamınız ve toplumsal statünüz önem kazanır.
Şu dönem Jüpiter ve Satürn arasındaki zorlu
görünüm devrede. İlerlemek istiyorum ama
enerjimi toparlayamıyorum bu açının sizin
yaşamınızdaki türkçe meali. Evet yorgun
hissedebilirsiniz, ama bir çok destek açı da
alıyorsunuz. Yani yorgunsunuz, mola istiyorsunuz
ve planlamak istiyorsunuz. Planlı ilerlerseniz,
yaşamınızdaki zorlukların altından gayet güzel
kalkabileceksiniz, ihtiyacınız olan planlı olmak
sadece, dağılmamak.

14 Ağustost Aslan burcunda bir Yeni Ay olacak.
İşte bu Dolunay enerjisi size bir Tatil kararı
aldırabilir. Yeni fikirler, yeni oluşumlar bu Dolunay
enerjisinde devrede. Ağustos başı itibari ile
yaşadığınız yoğunluk yerini biraz daha dingin
bir enerjiye bırakabilir. Eylülde Başak burcunda
gerçekleşecek Güneş Tutulması size yepyeni
kariyer fırsatları getirebilir. Bu Yeni Ay ise bunun
alt yapısının hazırlanması anlamını taşıyabilir.
Birbirini takip eden enerjileri iyi anlamak ve
analiz etmek gerek. Ay sonunda Balık burcunda
yaşanacak Dolunayda önemli sizin için. 23
Ağustosta Güneşin Başak burcunda geçişi ile
birlikte hareketliliğiniz artacaktır. Tüm oklar sizi
bir yeniliğe çekmeye hazırlıyor gibi. Sorumluluk
alıyorum hadi başlıyorum diyebileceğiniz bir
yenilik. 29 Ağustos Dolunayı ise iş ve yuva
aksınızda sevgili Yaylar.
Öncelikle haritanızın yönetici gezegeni Jüpiterin
enerjisi değişiyor. Üretken ve çalışkan Başakta
olacak ve sizi çalıştıracak. Çalışma hayatınızda
hareketlilik, bir fırsat, bir yenilik getirecek. Satürn
ise emin adımlar ile burcunuza ilerliyor. 29
Ağustostaki Dolunay ise daha görünür durumlar,
daha net kararlar verebilirsiniz. Yaşam şekliniz
değişiyor gibi, ya da bunu değiştirmeyi fazlası ile
arzuluyorsunuz.
27 Ağustos’ta Merkür Terazi burcunda geçiş
yapıyor. Terazi enerjisi size çok iyi gelir. Merkürün
geçişi ile birlikte zihinsel olarak rahat bir akış
olur. İlişkileriniz, evlilik kararınız veya evliliğiniz,
iş bağlantılarınız veya iş arama süreciniz, işlerinizi
halletme biçiminiz de dahil olmak üzere biraz
daha planlı ve rahat hissederisiniz.
Size sağlıklı ve huzurlu bir Ağustos dilerim.

Venüs Retrosu tüm ay etkili. Günlük tempo
ve rutininiz üzerinde etkili olan bu Retroda
yaşamınızdaki bazı konuların sonuçları için
bekleme enerjisi veriyor. Rutininizde yeni bir
düzen içinde olma arzunuzu da gösteriyor.
12 Ağustos tarihinde Merkür ve Neptün arasında
yaşanacak karşıtlık devrede olacak. Kariyer
yaşamınız ve ev yaşamınız ile ilgili konuların
devrede olacağı bir süreç. İdeal eş, ideal iş
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1 Temmuzda Kova burcunda
gerçekleşen Dolunay enerjisi ile
giriyoruz Ağustos ayına.
Kova
burcu haritanızda maddi ve manevi
kaynaklarınızı sembolize ediyor.
Bu alanda gerçekleşen Dolunay
ise zihninizde bu konuların önemli olduğunu
gösteriyor. Nelere sahibim, sahip olduğum
şeyler yaşamımda beni ne kadar tatmin ediyor
dediniz. Aslan burcunda bulunan Gezegenler ise
banka, finans, ödemeler, alacak verecek konuları
gibi konularda hareketlilik getiriyor yaşamınıza.
Ailenizden gelecek desteklerin, eş veya
ortaklıklarınızdan sağlayabileceğiniz kazançların,
veya onların parasal konularındaki hareketliliğin
de yüksek olduğu bir süreç. Jüpiter son 1 yıldır
ekonominizi düzenleyebileceğiniz, şans ve
fırsatlar ile karşılaştırdı sizleri. Şans gezegeni
olan Jüpiter, miras, eş veya aile kazançlarının
olumlu etkilenmesi, finansal konularda şanslı
olabileceğiniz bir dönem yaşattı size. Fakat 11
Ağustosta burç değiştirmeden önce ise sizi biraz
yordu ve biraz daha yoracak. Bunu Temmuz son
hafta itibari ile yoğun hissettiniz aslında. Jüpiter ve
Satürn arasında gerçekleşen dik açı, beklediğiniz
gelirlerin belki durması, belki ertelenmesi, belki
vergi gibi ödemelerinizin olması, beklenmedik
harcamaların bütçenizde beklenmedik bir
gidere neden olmasına sebep olmuş gibi. Şimdi
bu Dolunay ise bu konularda önemli oluyor.
Gelir ve gider dengeniz, ekonomik olarak neler
yapabileceğiniz önem kazanıyor.
Karşıt bucunuzda ilerleyen Mars ve aynı zamanda
burcunuzda bulunan Plüton ile Temmuzda sizi
yoran durumlara sebep oldu. ilişkiler alanında
gerçekleşen baskılı geçişler, öncelikle sizin
yaşamınızda veya eşinizin yaşamında sancılı bir
dönem yaşattı size. Evli olmayabilirsiniz, uzun
süreli ilişkiniz de olabilir, veya yaşamınızda kimse
olmayabilir , bu enerji biraz ilişkileri sorgulama,
enerjisini getirdi yaşamınıza. Ben ve karşımdaki
kişilerin benden beklentileri dediniz kiminiz,
kiminiz de kendi öz değerinizi düşündünüz,
yaşam hedeflerinizi yapılandırdınız. Temmuz sizi
yordu ve belki fiziksel olarak güçsüz hissettiniz.
Bu enerjiler dağılıyor. Mars Aslan geçişi sonrası
maddi destekler tekrar gündemde olur ve
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kazançlar konusunda hareketlilik artar sevgili
Oğlaklar. Ortak kazanımlara önem veriyorsunuz
zaten bir süredir.
Burcunuzun yönetici gezegen Satürn 2 Ağustosta
düz pozisyona geçiyor. Yaklaşık 4 Aydır Retro
olan bu gezegenin düz pozisyona geçişi sizin
de enerjinizi arttıracaktır. Yapı kurma arzunuz,
karar verme mekanizmanız güçlenir. Siz güç
kazanırsınız. Özellikle Jüpiterin 11 Ağustosta
Başak burcuna geçişi ile Satürn arasındaki dik
açı dağılır ve bu size olumlu yansır. Dolayısı ile
Ağustos ilk 2 hafta ile son 2 haftası arasındaki
enerjiler de değişir.
8 Ağustosta Merkür ve 11 Ağustosta da Jüpiter
Başak burcuna geçiş yapacaklar. Başak sizler
için dost burç ve dolayısı ile dost enerjiler almaya
başlarsınız. Eğitim, seyahat, fikirsel olarak netlik
kazanmak, kendinizi anlamak, ifade etmek, iç
endişe ve korkularınızdan arınmak kurtulmak.
Gücünüzü yeniden kazanmak bu geçişlerde
mümkün.
12 Ağustos tarihinde Merkür ve Neptün arasında
yaşanacak karşıtlık olarak. Balık burcunda seyahat
eden Neptün karşına geçiş yapan Merkür, iletişim
konuları, seyahat ve yaşamınızdaki hareketlilik
konusunda çalışacaklar. Fakat bu karşıtlık ile
birlikte günlük rutininiz ve temponuzda bazı
değişim kararları da aldırabilirler. İdeal olanı
istiyorsunuz. Zihninizde idealize ettiğiniz bir
durumu yaşamınıza uyarlamak istiyorsunuz. Önce
hayal ile başlar aslında herşey. İstemek ve sonra
yaşama geçirmek. Hayaller gezegeni Neptün
ile Merkür karşıtlığı ise hayallerinizi yaşamınıza
geçirme arzunuzu gösteriyor. Burcunuzda bir
Plüton var sevgili Oğlaklar, Merkür ilerledikçe
Plüton ile nefis bir açıda olacak. İşte Ağustos 2.yarı
bu destek ve güçle daha kararlı ve net olursunuz.
Seyahatler geliyor bi de size. Merkür sizi gezdirir,
uzaklara götürebilir.
14 Ağustos Aslan burcunda bir Yeni Ay olacak.
Kaynaklarınızda güzel gelişmeler, sürprizler,
yenilenme getirir. 15 Ağustosta Güneş ve Venüs
kavuşumu ile birlikte ekonomik olarak pozitif
gelişmelere açık olabilirsiniz. Sürpriz destekler

bekleyebilirsiniz. Ağustos ilk hafta sizi zorlayan
ekonominiz, ay ortalarında değişir. Kaynakları
birleştirebilirsiniz, evet ortaklık kurabilirsiniz.
Ortak bir projeden gelir elde edebilirsiniz.
Evlilikte bir ortaklıktır, gelirler birleşir. Belki de
böyle bir durum gerçekleşir kiminiz içinde.
Venüs Retrosu etkin Ağustosta. Kaynaklar
alanınıza yeniden döndü. Kaçırdığınız bir fırsatı
getirebilir, maddi kazançlar sağlayabileceğiniz
enerjiler devrede olur.
23 Ağustosta Güneş Başak burcunda geçiş
yapıyor. Güneş’in Başak yolculuğu size çok
çok iyi gelecek. Rahatlamış hissettirecek. 29
Ağustosta ise Dolunay olacak Balık burcunda.
Başak ve Balık aksındaki bu Dolunay kararlar,
iletişim, eğitim, zihinsel olarak yenilenme,
kendinizi ifade, kontrol etme ve kontrolü
bırakma, beklentileriniz tüm bu konularda
etkili. Yaşamınızda gelişim sağlayacağınız
olumlu ve pozitif yenilikler katabileceğiniz
süreç zaten Jüpiter Başak enerjisi ile 1 yıl
boyunca sizleri destekleyecek. Bu dolunay ise
bir karar alırsınız kim bilir. Bu karar size uzun
vadede fayda getirebilir. Siz bir Oğlaksınız,
dolayısı ile gereksiz hayeller kurmazsınız ama
bu Dolunayda biraz hayaller de devrede, belki
de biraz hayal kurmalısınız. Yıldızlar hayal et ve
yaşamına kat diyor olabilirler.
Ay sonu ayrıca trafikte, yollarda ve
yolculuklarda dikkat edin, eşyalarınızı bir
yerlerde unutmayın.
27 Ağustos’ta Merkür Terazi burcunda geçiş
yapıyor ve çalışmalarınız hız kazanıyor
olur. Merkür haritanızın en tepe noktasına
yerleşiyorsa, iş yaşamınıza hareket getirir.
Çalışmıyorsanız
iş
arama
konusunda
hareketlilik başlar. Alacağınız kararlar görünür
olur.
Size sağlıklı ve huzurlu bir Ağustos dilerim.
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ödemeleriniz, alacak ve verecek konularında daha
dikkatli olmaya önem vermelisiniz. Kazançlarınızı
arttırmak adına dediğim gibi 1 yıl boyunca şanslı
fırsatlara açık yapacak sizleri Jüpiter ama Neptün
ile Merkür ve Jüpiterin yapacakları karşıtlıklar
ise hareketli bir finansal döneme gireceğinizi
gösteriyor.

3

14 Ağustos Aslan burcunda bir Yeni Ay olacak.
15 Ağustosta Güneş ve Venüs kavuşumu
gerçekleşiyor Aslan burcunda. Bu kiminize önemli
bir ilişki kararı aldıracak. Evlilik teklifi alabilirsiniz,
veya yapabilirsiniz. İlişkilerden beklentileriniz de
aynı şekilde yüksek. Ayın büyük bir çoğunluğu
ben ve sen dengenizde dikkatiniz. Venüs size
sürpriz ve yüzünüzü güldürecek şans ve pozitif
haberler getirebilir.

1 Temmuzda Kova burcunda
gerçekleşen Dolunay enerjisi
ile giriyoruz Ağustos ayına.
Burcunuzda gerçekleşen Dolunay
ile biraz tedirgin ve gergin
hissedebilirsiniz. Aynı zamanda
Dolunay netleşme, fark etme zamanlarıdır.
Bu Dolunay ise sizin bir şeyi fark etmenize
neden olabilir. Ne istiyorum ben diyebilirsiniz
örneğin. Güneş karşıt burcunuz Aslanda, bu
aks hareketli. Yani ilişkiniz, ilişkileriniz, ben
ve sen dengeniz. Ortak projeleriniz bunlar
yaşamınızda önem kazanmış durumda. Ayrıca
bir ortaklık konusu zihninizi kurcalıyor olabilir,
bir iş anlaşması ortaklaşa yapılacak konular
veya durumlar. Evliyseniz eşiniz, değilseniz
yaşamınızdaki kişinin de değişimini izliyor
olabilirsiniz. Onun hayatında önemli durumlar
ve konular olabilir. Biraz kendine dönük
olduğunu düşünebilirsiniz, ihmal edilmişlik
hissi taşıyabilirsiniz. Aynı zamanda ilişkinizi ile
ilgili önemli kararlar alabilirsiniz.

2.yarı sonrası ise finansal konular önem kazanıyor.
Bu yüzden şu sıralar yapacağınız anlaşmalar,
düşünceleriniz, beklentileriniz bunların alt
yapısında kaynaklar ve finansal konular var.

Satürn 2 Ağustosta düz pozisyona geçiyor.
Yaklaşık 4 Aydır Retro olan bu gezegenin düz
pozisyona geçişi ile birlikte iş yaşamınızda
temponuz da artıyor sevgili Kovalar. Aslında
sorumluluklarınız artıyor. Son 2,5-3 yıldır sizi
zorlayan çalışma koşullarına, çok çalışmanıza
rağmen hakkettiğinizin emeğin karşılığını
tam olarak alamadığınız durumlar yaratmış
olabilir. Düz pozisyona geçen Satürn enerjisi ile
karşıt burcunuzda ilerleyen Jüpiterin birbirleri
ile yapacakları dik açı özellikle Ağustos ilk
2 hafta biraz daralma, sıkılma veya baskıyı
hissetme durumu verecek. Sorumluluklarınız
sizi bunaltsa da bu enerjiler dağılıyor olacak,
özellikle Ağustos 2.haftadan sonra. Siz bir
Kova burcusunuz dolayısı ile Satürn söz
sahibi bir gezegen. Size yapı kurmanız,
zihninizde düşündüğünüz ve netleşemediğiniz
durumların da netleşmesi için cevaplar
getireceğini gösteriyor. Kazanç arttırımları
devrede olacak. Yaşamınızda parasal konular
önem kazanıyor olacak sevgili Kovalar. Şimdi
ben ve beklentilerim diyorsunuz, Ağustos

8 Ağustosta Merkür Başak burcuna geçiş
yapıyor. Karşıt burcunuzda ilerleyen Jüpiter’de 11
Ağustosta burç değiştirmeye hazırlanıyor. Jüpiter
şans ve fırsat gezegenidir. Başak burcuna geçiş
yaptığında ise ortak kazanımlar konusunda şans
verecek. Merkür’de bu konuda sizi desteklemeye
başlayacak. Gelirler ve giderler konusu fazlası ile
önemli olacak. Bu yüzden aya girişimiz ile birlikte
gezegenlerin ne söylediğini iyi analiz etmeliyiz,
kazanç arttırımı için uğraştığınız konular,
karşınızdaki kişiler, onlardan ne kadar fayda
sağlayabileceğiniz. Ortak bir proje içinde olma
arzunuz, yeni bir anlaşma veya yeni bir oluşum
içinde olma arzunuzun alt yapısını hazırlıyor
gibisiniz.
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Satürn Eylül ortalarında Yay burcuna geçiş
yapacak, size fırsat getirecek olumlu bir dönemi
başlatacak. Ama şu anda enerjisi sizi zorluyor.
Yapmak istediklerinizden ziyade, yapmak
zorunda olduklarınıza çekiyor sizi. Aynı zamanda
Dolunay enerjisi ile özgürlüğünüz öne çıkıyor ama
sorumluluklarınızın da bu özgürlüğü bastırdığını
hissettiriyor.
Günlük tempo ve rutin adına
hareketlilik devredeydi özellike Temmuzda, rutin
değişimi, belki kiminizin sağlık ile ilgili konuları.
Hareketllik dağılıyor Ağustosta, alıştığınız
düzendesiniz. 8 Ağustosta Mars karşıt burcunuza
geçiş yapıyor ikili ilişkilerinize tekrar vurgu
geliyor, önem kazanıyor. Beklentileriniz, eşinizin
yaşamındaki beklentileri önem kazanır.
Aynı zamanda rekabet gerektiren durumlara
çekilebilirsiniz.

12 Ağustos tarihinde Merkür ve Neptün arasında
yaşanacak karşıtlık ile yatırımlar konusunda
dikkatli olmalısınız. Beklediğiniz gelirlerde
gecikmeye neden olabilir. Gelen ve giden para
alanı fazlası ile aktif olur. İşiniz içinde finansal
konuları içeriyorsa, örneğin finansçı, bankacı,
muhasebesi iseniz bu günlerde daha fazla dikkatli
olmanızda yarar var. Banka ile ilgili işleriniz,

Ay ortalarında Merkür’ün Plütondan alacağı
destek harika. En çok da gelirler konusunda
sevindirir.
15 Ağustos bu konuda gayet
destekleyici bir gün. Dediğim gibi Ağustosun ilk
2 haftası ile son 2 haftası arasında birçok enerji
değişiyor. Kazançlardan yana şans gelirken, size
bir anlaşma ve teklifde gelebilir. Ortaklık, ortak
kazanımlar, kazançları birleştirmek tüm bu etkiler
devrede açıkçası.
23 Ağustosta Güneş Başak burcunda geçiş yapıyor.
Geçiş yapar yapmaz ise Jüpiter ile kavuşum
yapacak, hem de kazançlar alanınızda. Parasal
destekler, kazançlar şanslı fırsatlar devrede. Şunu
bilmelisiniz, Akrep burcunda bulunan Satürn
haritanızın en tepe noktasında. Bu yapı kurma,
sorumluluk alma, sizden beklenen sorumlulukları
yerine getirmeniz gerektiğini gösteriyor. Ve Başak
burcuna geçiş yapan tüm gezegenler ise sırası
ile Satürn ile zorlu açı yaparak geçiş yapacaklar.
Tüm bunlar sizin yakalayacağınız her bir fırsatın
alt yapısında emek olduğunu, sizi zorladığını,
fedakarlık yaptığınızı ve belki de gerçekten
beklediğinizi gösteriyor. Jüpiter ve Güneşin
kavuşum yapacakları Ağustos son hafta, parasal
konulardaki şansınız artar. Fakat 29 Ağustosta
Balık ve Başak aksında yaşanacak Dolunay ile
buradaki şansı nasıl değerlendireceğiniz de teste
tabi olur. Evet bir şans gelir ve siz bu şansı nasıl
değerlendirirsiniz, yatırımlarınızı nasıl organize
edersiniz bunlar önem kazanır. Risk almamalısınız.
Daha gerçekçi ve net kararlar vermelisiniz.
27 Ağustos’ta Merkür Terazi burcunda geçiş
yapıyor. Bu geçiş zihinsel olarak sizi destekler.
Daha akılcı olursunuz. Dolunay enerjisinde ise
Merkürün Terazi burcunda olması sizin için güzel.
Hatta ay sonunda sürpriz bir tatil fırsatı dahi
yakalayabilirsiniz.
Size sağlıklı ve huzurlu bir Ağustos dilerim.
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1 Temmuzda Kova burcunda
gerçekleşen Dolunay enerjisi ile
giriyoruz Ağustos ayına. Haritanızda
dolunayın gerçekleştiği alan ise belki
de kontrol edemediğiniz hareketliliğin
yaşamınızda sizi yorması, güçsüz
hissettirmesi, enerjinizi aşağı çekmesi ile ilgili.
Evet yüksek bir tempo içinde gibisiniz, bu dolunay
ise bu tempodan uzaklaşma enerjisi içindesiniz.
Gerçek ihtiyacınız düzen arzusu, fakat şu dönem
ise fazlası ile meşgulsunuz. Günlük tempo ve
rutininizdeki hareketliliği yükselten bir durumda
yarım kalmış işlerinizin yoğunluğu gibi sevgili
Balıklar. Bazı konuları tekrar ele almanız gerekiyor
gibi. Çalışmalarınızın emeğini alabildiğiz bir
süreçtesiniz bunun altını çiziyorum. Yani evet
yoğunum ama emeğimin karşılığını da alıyorum
dediğiniz durumlar var.
Satürn 2 Ağustosta düz pozisyona geçiyor.
Yaklaşık 4 Aydır Retro olan bu gezegenin düz
pozisyona geçişi ile birlikte yaşamınızdaki
beklentileriniz, aynı zamada arkadaş çevreniz
ve bu alanda kurduğunuz yapının sağlamlığı
önem kazanıyor. Temmuz bu alanda yaşanan
zorlu enerjileri içinde barındırıyordu. Dostlarınız,
yaşam hedefleriniz, umutlarınız ve ümitleriniz,
aşk ilişkiniz fazlası ile strese açıktı. Mars ve Satürn
arasındaki olumlu görünüm ile aşk ve ilişkiler
konusunda da daha rahatsınız bu ay. Temmuzda
ilişkiler aksınızda yaşanan gerginliklerin dağıldığı
zamanlardasınız.
Evet, Ağustos ayı enerjiside temponuz ve
ilişkileriniz önemli. 8 Ağustosta Marsın da Aslan
burcuna geçişi ile birlikte temponuzda yaşadığınız
hareketlilik artıyor. 8 Ağustosta Merkür ise karşıt
burcunuza geçiyor ve ilişkileriniz için önemli
bir süreci başlatıyor. Başlatıyor diyorum çünkü,
11 Ağustosta Jüpiter Başak yolcuğu başlıyor.
Yaklaşık 1 yıl boyunca Başak burcunda seyahat
edecek olan Jüpiter ise size ilişkiler adına önemli
başlangıçlar yaptırabilir.
Ben ve sen dengeniz önem kazanır ve siz
yaşamınızda önemli olacak bir konuda karar
alırsınız. İlk etkiler yani tohumlar Ağustos ayında
atılıyor sevgili Balıklar. Burcunuza seyahat eden
bir Neptün var. Neptün yaşam felsefesi olarak,
huzur ve sukünet arzusunu yaşamınıza çekmek
istediğinizi gösteriyor. Ne isteyip istemediğiniz
konusunda belki de fazla net olamadığınızı
anlatıyor aynı zamanda. Maneviyat duygunuzun
arttığı süreç uzun zamandır devrede zaten. Karşıt
burcunuza geçiş yapacak olan gezegenler ise
ilişkilerinizin önemli olabileceği bir süreci tetikliyor
olacak. Maneviyat duygunuzu arttıracaklar, aynı
zamanda yaşamınıza da aksiyon getirecekler.
Ay düğümleri de burcunuza geçişe hazırlanıyor.
Sonbaharda etkili olacak bu geçiş, aynı zamanda
Satürn’ün Eylülde Yay burcuna geçmesi ve
Jüpiterin de tam karşınızda seyahat etmesi yaşam
sahnenizde birçok şeyin değişmeye başladığını
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gösteriyor. Yavaş yavaş hissediyorsunuz aslında
bunların alt yapısının oluştuğunu. Ağustos ise tam
olarak tohumların ekildiği zamanlar.
12 Ağustos tarihinde Merkür ve Neptün arasında
karşıtlık enerjisi olacak. Merkür haritanızda
yuvanızı yönetiyor, aynı zamanda ilişkilerinizi. Bu
belirttiğim konuları kapsayan durumlar devrede
olurken, çok sağduyulu hissetmeyebilirsiniz
kendinizi. Sizi bir karara veya sonuca bağlayan
baskı yaşayabilirsiniz. Sakin ve sukünetli
olmak fayda sağlayacaktır. Beklentileriniz ile
gerçekleşenler canınızı sıkmasın. Bir durup
düşünün, karşınızdaki kişilerin penceresinden
bakmaya çalışın.
14 Ağustos Aslan burcunda bir Yeni Ay olacak.
15 Ağustosta Güneş ve Venüs kavuşumu
gerçekleşiyor Aslan burcunda. Tempo ve tempo
diyorum. Başta da dediğim gibi, yaşamınızda
tempo harektli, yenilik kararı veya yeni bir ortam
içinde olma durumu hali ile bu ay gerçekten önem
kazanıyor.
Ay ortalarında Merkür’ün Plütondan alacağı
destek özellikle 15 Ağustos civarlarında daha
rahat hissetmenize neden olacak. Bu göstergeler
aslında başta üzerinizde ağırlık hissettirecek bir
durumun sonrasında aslında olumlu olabileceği
bir etki gibi. Önce itiraz edeceğiniz bir durum belki
de aslında düşündükçe olumlu olabilirliği gibi.
Venüs ve Uransü arasında gerçekleşecek olan
olumlu etki ise 18 Ağustosta hissediliyor olacak.
Parasal konularda şans, iletişimde yeniliik, farklı
bakış açısı ile yeniden yorumlamak anlamında
bu pozitif etki. Aslında sizi zorlayan temponuz,
bir süre sonra fırsat getiriyor gibi, yoruldum ama
buna değdi diyor olabilirsiniz.
23 Ağustosta Güneş Başak burcunda geçiş
yapıyor. Evet, karşıt burcunuza gezegenler sırası
ile geçiyor. 1 Ay boyunca Başak burcunda seyahat
edecek olan Güneş ile olarak Jüpiter ile kavuşuyor.
Güneş ve Jüpiter kavuşumları genişleme
arzusunu anlatırlar. Şanslı bir görünümdür, aşk

konusunda şanslı yapacakları sizi de. İlişkiler
adına önemli kararlar alabilirsiniz. Karşınızdaki
kişilerin beklentileri artıyor bunu bilmelisiniz.
Sizinde yaşamınızda yeni bir sahne
başlıyor aslında. Bu kavuşum ile sizde bunu
yaşamınızda kabul edebilirsiniz. Kiminiz de
bir ortaklık teklifine açık olabilirsiniz. seyhatler
konusunda şanslı olabilirsiniz. Rutininizdeki
hareketliliğin yüksel olduğu bu Ağustos içine
çok fazla şey sığdırıyorsunuz. 29 Ağustos ise
burcunuzda bir Dolunay olacak. Bu Dolunay
enerjisinde Neptün ve Jüpiter de devrede.
Ben ve hayallerim, arzu ve isteklerim derken,
sorumluluk almak ve karşınızdaki kişilerinde
önceliklerini fark ediyorsunuz.
Kararlarınızın daha net olabileceği ama sizin
dalgınlıklara daha açık olduğunuz dönem aynı
zamanda.
27 Ağustos’ta Merkür Terazi burcunda
geçiş yapıyor. Bu alanda uzunca bir süre de
kalacak bilginiz olsun, hatta retrosu olacak.
Maddi kazançlar alanınız sizin, parasal
konular yatırımlar. Bir teklif anlaşma ve ortak
projelerde olmaya açıksınız. Yatırımlarınız ve
ortak gelirleriniz önem kazanıyor olacak.
Bu ay ise teklifler, yeni başlangıçlar,
rutininizdeki hareketlilik ve ortak kararlar ay
genelinde önem kazanıyor.
Size sağlıklı ve huzurlu bir Ağustos dilerim.
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