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M

oral
bozucu
haberlerin

gölgesindeki yoğun ülke
gündeminde çalışmalarımıza
hiç ara vermeden devam
ettik. Ağustos 2016 sayımızın
kapağında, politikayla ilgili
çıkışlarıyla son yılların tartışılan
isimlerinden olmasına rağmen
Türkçe Pop’un en önemli
seslerinden biri olan Zerrin
Özer var.
Moda dünyasının hayranlıkla
takip ettiği isimlerden biri
olan Deniz Berdan, bu aydan
itibaren röportajlarıyla
GZone’da göreceğiniz başarılı
blogger Onur Erol’un ilk
konuğu oldu.
Aslında yıllardır piyasada olan
ama ne yazık ki henüz hak
ettiği yerde göremediğimiz
GECE grubu ve şarkıcı Zeynep
Mansur da bu sayımızın diğer
konukları.
Alışveriş önerileri, şehirde
yaz bitmeden gidebileceğiniz
havuzlar, en trend güneş
gözlükleri, ilginç bağımlılıklar
ve bu ayın önemli gündem

HERKESE
EŞİTLİK,
HERKESE
DEMOKRASİ
konusu olan Olimpiyat ile ilgili
özel hazırladığımız dosyaları
da severek okuyacağınıza
eminiz.
Zian Ziangil’in hazırladığı
ve biz eşcinsellerin sanal
alemde dünden bugüne
hangi platformlarda
tanıştığını anlatan dosya ise
birçoğumuza yakın zaman
nostaljisi yaşatacak.
Dergimiz birkaç saatliğine
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sizlere kendinizi iyi
hissettirmek için hazırlanmış
olsa da, gündeme değinmeden
geçmek mümkün değil; 15
Temmuz 2016 gecesi yaşanan
“darbe kalkışması” hepimizde
derin bir travma yarattı.
Gündeminden acı olaylar eksik
olmayan ülkemizin geçtiği bu
zor dönemde, biraz bile olsa
yaz rehavetine kapılmamız
mümkün olmuyor ne yazık ki.

Sonuçlarını beğensek de
beğenmesek de, memnun
olsak da olmasak da, halkın
iradesiyle seçilenlerin yönettiği
bir ülkedeyiz. Kimsenin kendi
kafasına göre bu düzeni
bozmaya çalışmaya, hele de
sivil insanların üzerine bomba
ve kurşun yağdırmaya hakkı
yok. Umarız bu kalkışmanın
suçluları cezalarını fazlasıyla
çekerler.
15 Temmuz’dan beri
ülkemizde -doğal olarakdarbe karşıtı gelişen
“demokrasi”nin de altını
çizmek gerekiyor. Demokrasi
belli bir grup ya da belli bir
zümrenin veya iktidarın
tekelinde olan bir kavram
değildir. Demokrasi herkes için
eşitlik demektir. Bu ilkenin de
hiçbir zaman unutulmamasını
ümit ediyor, LGBTİ bireylerin de
bu “demokrasi” dalgasından
olumlu sonuçlara ve eşitlik
ilkesini gözeten haklara
kavuşabilmesini umuyoruz.

Hepinize gerçek demokrasi
dolu günler dileriz…
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DAHA FAZLA HABER İÇİN HER GÜN GZONE.COM.TR ADRESİNİ ZİYARET EDİN!

TÜRKİYE’DE BİR İLK! EŞCİNSEL ÇİFT İÇİN ANKARA AİLE MAHKEMESİ’NDEN
EMSAL KARAR
Eşcinsel ilişki yaşadığı sevgilisi tarafından ilişkiyi bitirmek istediği için tehdit ve taciz edilen O. Ç.
hakkında koruma kararı çıktı. Oyuncu Ayta Sözeri’nin de yönetim kurulunda olduğu Pembe Hayat
Derneği’nin başvurusu ile O. Ç. hakkında çıkan bu karar, Türkiye’de eşcinsel bir ilişki için alınan ilk
koruma kararı.
Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından sürekli taciz ve tehdit edilen O.Ç. için durumu Pembe Hayat’a
bildirmesi sonucu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na koruma tedbiri talepli suç duyurusunda
bulunuldu. Başvuru sonucunda Ankara Aile Mahkemesi, 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına
Karşı Şiddetin Önlenmesi” kanunu kapsamında 6 ay süreyle, tehdit eden tarafın O.Ç.’nin yaşadığı yere
yaklaşmaması ve herhangi bir iletişim kanalıyla rahatsız etmemesi kararı aldı.
Bugüne kadar kanun koyucuların ve uygulayıcıların kanunu dar yorumlayarak normalde heteroseksüel
ilişkilerde bu kanunu ve koruma tedbirini uyguluyor olmasına rağmen ilk defa eşcinsel bir ilişkinin
tarafları açısından da kanunun geniş yorumlanması sonucu uygulama alanı doğdu. Eşcinsel çift için
alınan bu karar Türkiye’de bir ilk olarak gerçekleşti ve sonraki davalar için de emsal örneği taşımakta.
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SILA: DEMOKRASİ
DEMİYOR MUYUZ? BEN
DE FİKRİMİ SÖYLEDİM!
7 Ağustos’ta Yenikapı’da
düzenlenen Demokrasi ve
Şehitler Mitingi’ne sanat
dünyasından çok sayıda
isim katılmış, Sıla ise birkaç
gün önce yaptığı açıklamada
orada olmayacağını belirterek
“Kesinlikle darbe karşıtıyım
ama böyle bir şovun içinde
bulunmayı tercih etmiyorum”
demişti. Bu açıklaması
özellikle sosyal medyada
eleştiri yağmuruna tutulan Sıla,
tepkilere önceki gün çıktığı
alışveriş turunda yanıt verdi.
Nişantaşı’nda bir mağazadan
çıkarken görüntülenen
Sıla, konuyla ilgili sorular
üzerine şöyle konuştu: “Bu
konuyla ilgili izahat vermek
istemiyorum. Yanlış tarafa
çekmek isteyen, tabii ki
yanlış tarafa çekti. Ama ben
sözümün arkasındayım.
Demokrasi demiyor muyuz?
Ben de fikrimi, düşündüğümü
söyledim işte.”
İstanbul Büyükşehir
Belediyesinden yapılan
açıklamaya göre, şarkıcı
Sıla Gençoğlu’nun 21 ve
22 Eylül’de Harbiye Cemil
Topuzlu Açıkhava Sahnesinde
gerçekleşmesi planlanan
konserlerinin Fetullahçı Terör
Örgütü’nün (FETÖ) darbe
girişimine karşı halkın verdiği
mücadeleyi “şov” olarak
nitelendirmesi nedeniyle iptal
edildiği belirtildi.

EŞCİNSEL BİREY, PARTNERİ VE KIZ KARDEŞİYLE
ÇOCUK YAPACAK
25 yaşındaki eşcinsel birey, Samuel Leighton-Dore partneri
Bradley’le birlikte bebek sahibi olmak için radikal bir karara imza
atıyor. Kız kardeşinden bebek sahibi olmak!

HETEROSEKSÜEL GAZETECİ, RIO
OLİMPİYATLARINDAKİ EŞCİNSEL SPORCULARI
İFŞA ETMEK İÇİN TUZAK KURDU
Amerikan haber web sitesi “Daily Beast”in muhabiri Nico Hines, Rio
Olimpiyatları’ndaki eşcinsel atletleri ifşa etmek için adi bir tuzak
kurdu. Gaily Grind’ın haberine göre, evli ve bir çocuk babası olan
Nico Hines, Daily Beast’e hazırladığı makalesi için ünlü eşcinsel
tanışma uygulaması Grindr’da bir profil açtı ve olimpiyatların
yapıldığı bölgede henüz cinsel yönelimini kamuya (hatta ailesi veya
arkadaşlarına bile) açıklamamış olanlar dahil, birçok eşcinsel atleti
ifşa etti.
Gazeteci Hines, bu kişilerin boy, kilo ve ülkelerini tarif ederek
kendince onların “gizliliğini” korudu ancak verdiği detaylarla
kimlerle randevulaşma girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.
“Olimpiyat Köyünde 1 Saat İçerisinde 3 Tane Randevum Oldu”
isimli makalesini “Buluşmak İçin Kaslı Atletler” başlığıyla sunan
Hines’ın bu makalesinin yayınlanmasından sonra “Daily Beast” ve
bu gazeteci(!) büyük bir tepki ile karşılaştı.
Sosyal medya üzerinden tepki yağmuruna tutulan “Daily Beast”,
“Yazımızın amacı Rio’da mobil buluşma uygulamalarının ne kadar
yoğun kullanıldığını göstermekti. Yazıda bazı düzenlemeler yaptık”
diyerek önce makaleden sadece ifşa edilen kişilerin ülkelerini
çıkardı, sonra da yayınladıkları yeni bir not ile “Üzgünüz. Yaptığımız
şey yanlıştı” diyerek bu yazıyı tamamen yayından kaldırdıklarını
belirtti ancak gelen tepkilerin ardı arkası kesilmedi. Okuyucular
gazeteyi ve Nico Hines’ı hem insanları kandırmak hem de
sorumsuzca yayın yapmakla suçladı.

Mirror’un haberine göre Samuel, neden böyle bir yol seçtiğini şöyle
açıklıyor: ‘Aslında bu çok tuhaf bir şey değil. Tüp bebek yöntemini
seçtik. Bu sayede bebek hem benim hem de Bradley’nin genlerini
taşıyor olacak. Bebeğimizin bize benzemesini istiyorum.’
Samuel, kız kardeşi Bronte’un bu fikre çok heyecanlandığını
söylüyor: ‘Her zaman çok yakın iki kardeştik. Benim bebek sahibi
olmam ve mutluluğum için her şeyi yapmaya hazırdı. Ben de
aile kurabilmek istiyordum. Bundan daha doğal ne olabilir?’ diye
konuşuyor. Samuel ve Bronte’un annesi de bu fikri destekliyor.
‘Başta ona bu fikri söylemek çok zordu. Düşünsenize, ilk
torununuzu iki çocuğunuz yapıyor. Önce kafası karıştı ancak
sonrasında çok sevindi’ dedi.
Prosedür çok pahalı olduğu için şimdilik uygulamaya geçilmediğini
söyleyen Samuel, en çok merak edilen sorulardan biri de Bronte’un
bebeği taşıyıp taşımayacağı olduğunu söylüyor. Bu sorunun
yanıtını da kendi veren Samuel, olayı şu şekilde özetliyor: ‘Hayır, kız
kardeşim sadece yumurtalarını bağışlayacak. Bradley’nin spermleri
yumurtaları suni olarak dölleyecek ve bu başka bir kadının rahmine
yerleştirilecek.’
Ancak bu haber yayıldığından beri, Samuel internette ölüm
tehditleri aldığını söylüyor. ‘Ne yorum gelirse gelsin şunu
söylemek istiyorum. Günün sonunda, bir aşk çocuğunun dünyaya
gelmesinde doğru ya da yanlış diye bir şey olamaz. Bana bencil,
iğrenç ya da kibirli diyebilirsiniz. Ama ben çocuğuma baktığım
zaman babamın hassasiyetini, annemin bağışlayıcılığını, kız
kardeşimin güzel gözlerini ve partnerimin ince zekasını görmek
istiyorum.’
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MURAT DALKILIÇ
EPİK
PUAN: 4/5
Murat Dalkılıç’ın istikrarlı
kariyerinin 4.albümü “Epik”
ismine yakışır şekilde, heyecan
verici bir şarkı olan “Pembe
Panjur”la perdelerini açıyor.
2012 tarihli “Bir Güzellik
Yap”ın açılışındaki “Teslim
Oldum”u da hatırlayarak
Dalkılıç’ın ilk intibalara önem
verdiğini söyleyebiliriz.
Ancak tüm albümlerindeki
karışık çorba hissi bu kez
daha ikinci şarkı “Soktuğu
Duruma Bak”dan suratımıza
çarpıyor (hatta albüm iki
kez başlıyor bile denilebilir).
Yanlış anlaşılmasın, “Soktuğu
Duruma Bak” uzun zamandır
dinlediğim en güzel dans
şarkılarından biri ve albüm
boyunca devamında gelen
şarkılar olan “Ben Bilmem”,
“Daha İyisi Gelene Kadar”,
“Feriştah”, “Boya Gitsin” ve

“Hanım Köyün Kavalcısı”ndan
anladığım kadarıyla Dalkılıç
pop müziğimizin disko kralı
olabilecek isteğe ve enerjiye
sahip. İlk video için seçilen
“Ben Bilmem” klasik Dalkılıç
bestelerinden biri örneğin ama
gayet serin bir house aranje
ile acısını size kapsül şeklinde
yutturuveriyor. Ya da şu sıralar
dünyada Kygo ile özdeşleşen
havuz kenarı soundunun
harika bir yorumlaması olan
“Daha İyisi Gelene Kadar”
anında kulağa yapışıyor.
R&B’ye daha yakın duran
“Feriştah”, “Boya Gitsin” ve
“Hanım Köyün Kavalcısı”nda
da Dalkılıç bu şarkılara
referans gösterilebilecek
Kenan Doğulu kadar havalı
ama burada esas dikkat çeken
Dalkılıç’ın söz yazarlığında
geldiği nokta. Dalkılıç gündelik
bir dille şarkı yazıyor ama
hem daha önce duymadığımız
konulara giriyor hem de albüm
genelindeki sözlerindeki
hafif üstten bakan, alaycı
ama itici olmayan üslubuyla
fark yaratıyor. Tüm bu
yenilikçi tavrın arasında
ise sanki bile isteye, kusur
olsun diye konmuş iki
kötü şarkı “Cadı Kazanı”
ve “Pişmanlar Romanı”
albümün notunu düşürürken
düşük tempoluların da kötü
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olmamakla birlikte bugüne
kadarki en sönüklerinden
olduğunu (özellikle “Cahil” bir
türlü uçuramıyor maalesef)
belirtmeden geçemeyeceğim.
Yine de çoğu şarkısı ile
Dalkılıç’ın müzikal ilerleyişine
iştah kabartan dinamik bir
albüm bu.

IŞIL YÜCESOY
ZAMANSIZ
PUAN: 4.5/5
Işıl Yücesoy’a hayranlığımı
kelimelere dökmek konusunda
sıkıntı yaşıyorum. Herkes gibi
benim de ona “Ya Seninle
Ya Sensiz”in harikulade
yorumcusu olduğu için
aşinalığım vardı ama esas
2004’te Çağan Irmak dizisi
“Çemberimde Gül Oya”
ve hemen ertesinde Reha
Erdem’in muazzam filmi
“Korkuyorum Anne”de
performansları ile kendisinden
çok etkilenmiştim. O merak

ve ateşle, kısıtlı ama nefis
müzik külliyatına (Hakan
Eren sağ olsun) ulaşıp
hayranlığımı katlamıştım. Bu
aşkın başlangıcının üstünden
geçen yıllar ve yeteneğine
defalarca şahit olduğum
fırsatlar sonrasında, bugün
70 yaşında olan Yücesoy’a
olan hislerimin kaynağının
onun muhteşem bir aktris ya
da şarkıcı olmasının ötesinde
olduğuna karar verdim.
Bu, dünyada pek az insana
bahşedilmiş bir tür var olma
hali (günümüzde o insanlara
‘star’ diyoruz). Kendisinin
karizması o kadar yüksek,
donanımı her halinden o kadar
belli ki bulaştığı her projeye
ister istemez sınıf atlatıyor.
Bu ışığın her daim farkında
olan Hakan Eren ise çok doğru
bir kararla Yücesoy’u yeni bir
albüme ikna etmiş. Doğru
şarkı seçimleri ve aranjör
Tansel Doğanay’ın albümün
yorumcusunun hünerlerini
parlatan aranjeleri sayesinde
de tüm ekip projenin altından
başarıyla kalkmış. 2 yeni
şarkı; göz yaşartan sözleriyle
“Büyümedim” ve Yücesoy’un
kendi bestesi “Anlamı Yok”
eski pop klasikleri tadında
şarkılarken Nilüfer’in
“Dönüyorum Eski Sevgilime”si
ve Sezen Aksu’nun “Ağlamak
Güzeldir”ini dinlerken orijinal
yorumcuları aramıyorsunuz.
Fakat Yücesoy esas, Yonca
Lodi’nin “Milat”ında ve Işın
Karaca’nın “Zamansız”ında
(burada Çağan Irmak’la
beraber) resmen döktürüyor.
Pop müziğimizin kadın düeti
eksiğine ilaç gibi gelebilecek
Cenk Taşkan bestesi “Meğer”i
ise orijinal yorumcusu
Yeşim Salkım’la söylüyor
Yücesoy. İlk bestesi “Niye
Düşünüyorsun”nun tatlı
bir meltem tadındaki yeni
versiyonu ile finalini yapan
albüm pastanın üstüne kiraz
şekerlemesini koyuyor, bize
de zevkten 4 köşe yemek
düşüyor.

SİMGE
KAMERA

ECE SEÇKİN
ZAMANIM YOK

PUAN: 4.5/5
İtiraf edeyim, Simge’nin
2011’deki EPsi “Yeni
Çıktı”yı dinlediğimde bayağı
heyecanlanmıştım. Ancak o
kadar güzel şarkıya rağmen
bir şekilde işler ikimizin
de beklediği gibi gitmedi.
“Bip Bip”le yalpalayan bir
toparlanmanın ardından “Miş
Miş” ve harikulade “Yankı”
ile Simge en başta olması
gereken noktaya geldi, şükürler
olsun. Bir Hint bestesi olan
“Kamera” ise ortaklaşa
yazılmış (ve ezberlemesi hem
çok zor hem de çok istek
uyandıran) sözleri ile 2016
yazının en iyi şarkılarından biri.
Simge ise şarkının başındaki
“Hello” nidasından itibaren
şarkının tüm şımarıklığını
o kadar iyi satıyor ki asla
arabesk tuzaklarına düşmeyen
bu yorumcunun 2010’lu yılların
ideal pop şarkıcısı olduğuna
ve pop dünyasındaki dengeleri
bozabileceğine inanıyorum. Bu
kızdan korkun.

PUAN: 4/5
Bir itiraf daha, Ece Seçkin’e
ısınmam tahminimden çok
zaman aldı. Ancak yeni EP
“Zamanım Yok” ve bombastik
“Adeyyo” ile Seçkin hakkında
iyi bir şeyler yazmak gerek
artık. Öncelikle, seçtiği 4 şarkı
da 4 farklı telden çalmasına
rağmen (biri zaten “Hoş Geldin
Ayrılığa”) hepsinin radyoda
dinleyici bulacağını söylemek
mümkün. Uyumları tartışmasız
Ayşen ve Kemal Şimşekyay
ikilisinin 2 şarkısı da (“Adeyyo”,
“Zamanım Yok”) Ece’nin
üstüne dikilmiş gibi örneğin.
Zaten kendisi hem Ozan
Doğulu’nun oryantali popa
layıkıyla yedirdiği “Adeyyo”da
hem de Emrah İş ve Nurettin
Çolak’ın saf pop işi “Zamanım
Yok”da gayet özgüvenli şarkı
söylüyor. Gülden Mutlu’nun
düşük tempolu “Olsun”u
ise daha yıllanmış bir vokal
istiyor ama sanki Ece’nin buna
zamanı yok

FERMAN AKGÜL FT.
PASCAL NOUMA
DIR DIR
PUAN: 3/5
İnsan gerçekten Ferman
Akgül’e hayret ediyor ve
hayranlık duyuyor. Bir
önceki teklisi “İstemem
Söz Sevmeni” hakkında
yazarken de her müzikal türü
kendisine yakıştırmasından
bahsetmiştim ancak olayın bu
seviyeye gelebileceğini, böylesi
zıpır ve şen bir dans şarkısı ile
2016 yazını selamlayacağını
tahmin etmemiştim. Sözlerini
şarkıdaki eşlikçisi Pascal
Nouma ile beraber yazıp
(Nouma kendi bölümlerini
Fransızca söylüyor) kendi
başına bestelediği şarkısı
Akgül için gerçekten cesaret
örneği. İskender Paydaş’ın
şarkının ruhuna gayet uygun
aranjesi üstünde de ikilinin
sesleri hem ayrı hem de birlikte
uyumlu ancak Nouma’nın
Fransızca sözleri belki de eşliği
zorlaştırdığı için dinleyiciyi
şarkıdan uzaklaştırıyor.

TARKAN
CUPPA
PUAN: 2.5/5
Tarkan’ın “Cuppa”sının bende
yarattığı büyük hayal kırıklığı,
sosyal medyadaki manyakça
tartışmaların içine çekilmem,
şarkıyı körükörünelikle
savunan kesimle girdiğim
mücadele vs. hepsi o kadar
bunaltıcı bir hal aldı ki hemen
akabinde şarkının yarattığı bu
korkunç enerji sayesinde darbe
girişimi oldu (keşke sebebi
cidden bu şarkı olsaydı).
Kanımca Sezen Aksu, Tarkan,
Ozan Çolakoğlu ve tüm ekip
bir tür şuur kaybı ile yönlerini
şaşırmışlar ya da daha acı bir
senaryoyla ‘biz ne yapsak yer
bu millet’ diye düşünmüşler ve
bu vasat şarkıyı çıkarmışlar.
Eğri oturalım doğru konuşalım,
bunlar ne 2016 yılında Tarkan
gibi bir ‘megastar’ın ağzına
yakışan sözler (tırnak içinde
imalı bile olsa) ne de bu
Tarkan’ın söyleyeceği kalitede
bir beste. İsmail YK hakkını
verirdi, o ayrı.
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RÜMEYSA
ANLASANA

ONURR
RUJ

GÖKHAN TÜRKMEN
VAY HALİMİZE

ZERRİN ÖZER
VE SAZ ARKADAŞLARI

PUAN: 4/5
Rümeysa – Anlasana:
Rümeysa’nın gayet leziz,
kimselere benzemeyen bir sesi
var. Bunu çıkış teklisi “Yansın
İstanbul” ile anlamıştık. Çok iyi
şarkı söylediği konusunda da
hemen herkes hemfikir. Aynı
zamanda Sezen Aksu limanına
demirlemiş olmanın verdiği bir
üstünlüğe de sahip. “Anlasana”
bu mevsimde çıkmasına
ve gayet yazlık bir video ile
pazarlanmasına rağmen
aslında bir ‘yaz şarkısı’ değil
(ki bu da iyi bir şey zaten).
Yalnız bu şarkı ile ilgili sıkıntım
(son dönemdeki birçok Aksu
şarkısında hissettiğim) iyi
bir girişe ve nakarat öncesi
bölümlere sahip olup nakarat
kısmında zayıf kalması. Evet,
kolay sözleriyle akılca kalıcı bir
nakarat bu belki ama hemen
ardından gelen Ozan Bayraşa
yapımı (ve bilinçli bir şekilde
sade tuttuğu) aranjesinin
sözsüz kısımları daha cazip
geliyor kulağa.

PUAN: 3.5/5
Onurr meselesinde ciddi
şekilde kafam bulanmaya
başladı. Piyasayı takip edenler
biliyordur, kendisi Alper
Narman ile birlikte müthiş
bir üretim ortaklığı içinde.
Yaptıkları şarkılar ise çoğu
zaman şahane şeyler olmakla
birlikte (bkz. Ayşe Hatun
Önal’ın “Güm Güm”ü ve İrem
Derici’nin “Aşk, Kışlıkları Giy”i)
Onurr nedense ısrarla en
cazibesiz olanları kendisine
saklamaya devam ediyor.
Bir başka anlayamadığım
nokta ise eğer bu Onurr, Sakin
grubunun Onur Özdemir’i
ile aynı kişi ise neden kıro
olmadığı halde 3 şarkısında da
kıro duyulmaya ve görünmeye
kendini bu kadar adamış
olduğu. Ciddi bir imaj problemi
ya da yetenek yönetimi
sorunu ile karşı karşıyayız diye
düşünüyorum. Söz konusu
şarkı “Ruj” ise Ayşe Hatun
içeren videosu ile illa dikkat
çekecektir.

PUAN: 4.5/5
Murat Dalkılıç gibi müzikal
gelişimi beni heyecanlandıran
bir diğer isim ise Gökhan
Türkmen. Patlamasını
sağlayan şarkısı “Büyük
İnsan”dan en son çıkan ve
şu anda dinlediğim “Vay
Halimize”ye doğru bakacak
olursak sakin, temkinli
ama özgüveni de artışta
bir profil çiziyor Türkmen.
Bunda şarkılarını kendi plak
şirketinden çıkarmasının ve bir
süredir(bu şarkıda da isimleri
geçen) GT Band ile birlikte
üretiyor olmasının payı vardır
diye düşünüyorum. Uyum
yakaladığı müzisyenlerle, kendi
yapmak istediği müziği yapıyor
Türkmen ve haliyle gelişiyor.
Caner Anar ve yine GT Band
ile kotarılan bu şarkı ise nefis
klavye kullanımı ile chillhouse’a azıcık göz kırparak
kendi karanlık atmosferini
yaratıp dinleyiciyi içine çekiyor.

PUAN: 3.5/5
Zerrin Özer’in dev sesinin
ve hem kendini hem
de dinleyicisini titreten
yorumunun hayranları olduğu
kadar hoşlanmayanları da
var. Ben ise ona çekinceli
yaklaşanlardanım. Özer’in iki
şarkıdan oluşan yeni projesinin
aslında harika (ve doğru
seçilmiş) bir ismi var. Ancak
sorun şu ki Özer’in görkemli
şarkı söyleyişinin üstüne
bir sürü canlı kaydedilmiş
enstrüman, üstüne bir de hem
arabesk hem de rock olmaya
çalışan bu şarkılar toplamı
dinleyiciye yorucu gelebiliyor.
Kariyerinin 90’lı yıllarında
Onno Tunç ve Garo Mafyan ile
yaptığı sade, minimal aranjeli
albümler tesadüfi değildi diye
düşünüyorum (bkz. “Yangınım”
“Bunalıyorum”). Gene de Azer
Bülbül coverı “Duygularım”ı
ile kalbinizi kırmayı beceriyor
Özer. Onun alamet-i farikası
da bu.
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KİTAPLIK
HAZIRLAYAN: MURAT RENAY

murat.renay@gzone.com.tr | twitter.com/muratrenay | instagram.com/muratrenay

Japonya’dan bir Yunan
adasına uzanan, üç kişiyi
birbirine kenetleyen
büyüleyici bir aşkın hikâyesini
anlatan “Sputnik Sevgilim”,
aslında Murakami’nin 1999
yılında yazdığı bir roman.
Türkçe’ye yeni çevrilen bu
roman, heteroseksüel olan ana
erkek karakterinin gözünden
anlatılan lezbiyen bir aşkı konu
ediniyor.
Elbette roman, Murakami’nin
farklı katmanlar içeren, zihin
jimnastiğine açık çoğu romanı
gibi sadece Sumire ve Myu
arasında alevlenen lezbiyen
aşkı anlatmıyor. Ana erkek
karakterin Sumire’ye olan
tutkusu, Sumire’nin kendinden
yaşça büyük Myu’ya olan aşkı
üzerinden dünya üzerinde
varoluşumuzun amacını
sorguluyor.
AYIN KİTABI

HARUKİ MURAKAMİ
SPUTNİK SEVGİLİM
DOĞAN KİTAP
Sen benim bir parçamsın...
Ben âşık oldum. Şüphe yok. Buz soğuktur, gül kırmızı. Ve bu aşk
beni sürükleyip bir yerlere götürmeye çalışıyor; öyle güçlü bir akıntı
ki ondan kendimi korumam neredeyse olanaksız. Ama artık dönüş
yok. Kendimi bu akıntıya bırakmak dışında bir şey yapamam. Yanıp
kül olsam da, yok olup gitsem de.
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İyi şekilde filme çekilse yeni
bir “Carol” vakası olacağından
emin olduğumuz “Sputnik
Sevgilim” Murakami’nin
bugüne kadar okuduğumuz
en iyi kitaplarından biri. Bizi
bu sıcak günlerde serin ve
ürkünç bir Yunan adasına alıp
götürmesi de cabası.

ÖZGE GÖKTÜRK
LUPU
OKUYAN US YAYINLARI
“Hayaller yalan olsa da rüyalar
hep gerçektir. İstediğin hayali
kurabilirsin ama istediğin
rüyayı göremezsin.”
Kadın, bir gün evinin sokağında
kimsesiz bir kız bulur.
Dayanamaz, bırakmaya içi
elvermez. Evine alır, bağrına
basar kimsesiz çocuğu, sanki
asla sahip olamadığı öz
yavrusudur. Hiç konuşmaz
küçük kız. Kadın ona bir masal
anlatmaya başlar.
LUPU bir kadın öyküsü. Ne
kadar düşmüş, bir daha
kalkamamış ama teslim
olmamış kadın varsa hepsine
ait.
Yaşı geçmekte olan fahişe
Müjde, falcı Ruhane ve küçük
bir kız. Orman kanunlarının
geçerli olduğu zalim bir
dünyada tek başına kalmanın,
solup gitmiş bir aşkın, insanı
canlı tutan bıçak gibi bir
intikamın, pişmanlığın ve
mücadelenin hikayesi.
Geceleri kapınızı sıkı sıkıya
kapatın. Ruhane’nin üç yaşlı
cini sizi de ziyaret etmeye
gelebilir.

JOJO MOYES
SENDEN ÖNCE BEN

ADAM FAVER
OZ

CAN AYDOĞMUŞ
JOHN OF GOD

PEGASUS YAYINLARI
Birbirlerine aşktan başka
verecek hiçbir şeyleri yoktu...

APRIL YAYINCILIK
Dorothy ilk defa öldüğünde
on iki yaşındaydı. En azından
bana söylediği buydu.

DOĞAN NOVUS
John of God... Ona “Mucize
Adam” diyorlar. Yeryüzünde
şifa arayanların yaşarken
ulaşabilecekleri en önemli
isim. İşte bu yüzden bu kitabı
yazmak istedim. İstedim ki
defalarca ziyaret ettiğim,
ışığıyla aydınlanma lütfuna
eriştiğim John Of God’ı siz de
tanıyın, enerjisinden yararlanın.
O, sadece yaşadığı ülke
Brezilya için değil tüm dünya
için bir lütuf, benzersiz bir
varlık.

Yaşamın ince detayları
Lou’dan sorulur. Otobüs
durağıyla ev arasında kaç
adım var? Çalıştığı kafeye
gelip gidenler nasıl bir hayat
yaşıyor? Parlak yeşil elbisenin
altına ne renk külotlu çorap
giyilir? Onda bu soruların
hepsinin cevabı var. Kolayca
mutlu olabildiği küçücük
dünyasında bilmediği tek şey
hayatın çok daha karmaşık
soru ve cevaplarla dolu
olduğu...
Geçirdiği motosiklet kazasıyla
hayatı altüst olan Will uzun
süredir karmaşık sorularla
meşgul. Bu hayatta diğer
insanları mutlu eden küçük
şeyler ona biraz olsun keyif
vermiyor. Çevresindeki tüm
renkler birden griye dönmüş
ve böyle bir umutsuzluk
içindeyken yapabileceği tek
şeyin hayatını sonlandırmak
olduğunu düşünüyor.
Peki, asık suratlı, aksi ve
geçimsiz Will, Lou’nun
rengârenk yaşamıyla
karşılaşırsa neler olur?
Mucizelere inanmıyorsanız
durup bir kez daha düşünün...

Delirdiğini düşünmüştüm ama
şimdi ona inandığım için esas
deli ben miyim diye merak
ediyorum.
Öyleysem bunların hiçbirinin
önemi yok demektir.
Ama değilsem… Eh, o zaman
dünya benim düşündüğüm gibi
bir şey değil demektir. Üstelik
tek bir dünya yok. Kafanız
karıştıysa canınız sıkılmasın.
Benimki de karışmıştı. Okuyun,
anlayacaksınız. Sonra karar
verirsiniz: Ben mi delirdim
yoksa siz mi?
Hortum seni sürükledi.
Şimdi hikâyeye baştan
başlayacaksın.
Aklını, kalbini, duyularını
karıştıracak bir dünyayla
karşı karşıyasın. Bu diyarda
gündüzler karanlık turuncu,
güneş siyah, geceler
bembeyaz. Büyünün yerini
bilim aldı. Hatırladığın herkes,
her şey artık çok daha güzel,
korkunç, acımasız.

Her yıl dünyanın dört bir
köşesinden binlerce kişi
John of God’ı ziyaret ediyor.
Bill Clinton’dan Lula da
Silva’ya, Alberto Fujimori’den
Shirley MacLaine’e, devlet
adamlarından sanatçılara,
dünyanın en ünlü isimleri şifa
bulmak için ona koşuyor. Ünlü
Amerikalı televizyoncu Oprah
Winfrey onunla röportaj yapan
nadir isimlerden biri. Şu an bu
kitabı okuduğunuza göre siz de
ışığı içeriye almaya hazırsınız.
Işığı içeri alanlarla buluşacak,
siz de ışığı adımlayacak ve
kutsallığınızla tanışacaksınız.

Yeniden keşfetmeye hazırlan:
OZ’u ya da kendini!
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seks işçisi Sin-Dee Rella’nın
erkek arkadaşı Chester’ın
onu heteroseksüel bir kadınla
aldattığını öğrenince çılgına
dönmesi ve Hollywood
sokaklarında ‘‘cadı avı’’nı
başlatmasını konu alan
eğlenceli bir seyirlik.
Bitmeyen enerjisinin ve
mizahının yanı sıra, elbette
trans dünyasına ait taşı
gediğine koyan sözler de
söylemeyi ihmal etmeyen
“Tangerine”, senaryosu,
oyuncu seçimleri ve görsel
tasarımıyla belki de şimdiye
kadar çekilmiş en kendine
özgü ‘Noel filmi’.

AYIN FİLMİ

TANGERINE
Bu yılki !f İstanbul’da en merak ettiğimiz filmlerden biri olan
“Tangerine”, beklentileri boşa çıkarmadı ve tüm filmin 3 adet
İPhone 5s telefon ile çekilmiş olmasından beklenecek şekilde
sahicilik ve hareket dolu bir maceranın içine bizleri attı.
Henüz 1 senelik bir film olmasına rağmen, prestijli sinema kurumu
BFI Flare’in Londra LGBT Film Festivali şerefine listelediği “Tüm
zamanların en iyi 30 LGBT Filmi” listesinde 11.sırada yer alan
Tangerine, yirmi sekiz gün hapis yattıktan sonra dışarı çıkan trans
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Filmin başrol oyuncuları
Kitana Kiki Rodriguez ve
Mya Taylor’ın muhteşem
performanslarını Akademi’nin
radarına sokmak için
Duplass’ların yürüttüğü Oscar
kampanyası ise tarihte trans
aktrisler için bir ilk olmuştu.
Film, beklenildiği üzere “hiçbir
dalda” Oscar ödüllerine aday
olamadı ama yine de bu
“Tangerine”in bugüne kadar
seyrettiğimiz en özel trans
içerikli filmlerden biri olmasına
engel değil.

GERÇEK KÖTÜLER
Vizyon Tarihi: 12.08.2016
Dünyanın en tehlikeli takımını
toplamak için, hapisteki Süper
Güçlü Kötü Adamları biraraya
getir, devletin emri ile onları
en güçlü silahlarla donat
ve gizemli bir suç örgütünü
yenmeleri için onları göreve
gönder. Filmin karmaşasının
beslendiği kaos bundan ibaret.
DC Comics’in bol kötülü
çizgi romanı olan Suicide
Squad’dan aynı isimle
uyarlanan filmin yönetmen
koltuğunda David Ayer
var. Warner Bros.’un ortak
yapımcılığında hayata geçen
projenin kadrosunda ise
Margot Robbie, Will Smith,
Joel Kinnaman, Viola Davis,
Jared Leto gibi yıldız pek çok
isim yer alıyor.

CAFE SOCIETY

FLORENCE

Vizyon Tarihi: 12.08.2016
Akademi ödüllü kült
yönetmen Woody Allen’ın
2016 tarihli projesi Cafe
Society eğlenceli bir dramatik
komedi olarak dikkat çekiyor.
Jesse Eisenberg, Kristen
Stewart, Blake Lively, Steve
Carell ve Parker Posey’nin
yanı sıra Corey Stoll, Anna
Camp ve Paul Schneider’ın
da bulunduğu film Bronx’da
doğan Bobby Dorfman’ın
izinden giderek seyircilere
heyecanlı bir hikaye vadediyor.
Birbirinden ilginç bireylere
sahip olan bir ailenin en küçük
oğlu Bobby Dorfman yaşadığı
hayattan bezmiş durumdadır.
Dönemin en popüler film
yıldızlarının menajerliğini
yapan dayısı Phil’in yanına
gitmek, ailesinin kuyumcu
dükkanında çalışmaktan çok
daha cazip gelince genç adam
soluğu Hollywood’ta alır.
Phil’in ajansında çalışmaya
başlayan Bobby, Hollywood’un
skandal, dedikodu ve güzel
kadınlarla dolu göz kamaştırıcı
dünyasına ilk başlarda hayran
kalsa da orada gerçekliğin bir
hayli esnek bir şey olduğunu
keşfedecektir.

Vizyon Tarihi: 19.08.2016
Opera sanatçısı olma hayali
kuran fakat kötü sesi sebebiyle
bunu bir türlü başaramayan
ünlü mirasçı Florance Foster
Jenkins’in gerçek öyküsünü
beyazperdeye taşıyan filmin
yönetmen koltuğuna Umudun
Peşinde filmiyle adından söz
ettiren maharetli yönetmen
Stephen Frears oturuyor.

UZAY YOLU:
SONSUZLUK
Vizyon Tarihi: 19.08.2016
Yeniden başlayan serinin
3. halkası olan Star Trek 3
(Star Trek Beyond) filminin
yönetmenliğini bu sefer
J.J. Abrams’tan devralan
isim Justin Lin. Kadronun
başını Chris Pine, Zachary
Quinto ve Simon Pegg,
Sofia Boutella ve Idris
Elba çekiyor. Sonsuzluk’ta,
Atılgan gemisinin ve
cesur mürettebatının epik
yolculuğu devam ederken,
mürettebat uzayın bilinmeyen
derinliklerinde kendilerini ve
federasyonun temsil ettiği her
şeyi sınayan gizemli, yeni bir
düşmanla karşılaşıyor.
Filmdeki Mr.Sulu karakterinin
bu filmde eşcinsel olarak
açılacak olması da bizlerin
merakını cezbeden
noktalardan biri.

KAYIP BALIK DORY
Vizyon Tarihi: 02.09.2016
Pixar’ın en sevilen animasyon
filmlerinden biri olan Kayıp
Balık Nemo’nun spin-off
projesi olan Finding Dory
(Kayıp Balık Dory), yapım
aşamasına geçmek için gün
saymaya başladı. Oğlunu
aramak için okyanusu bir
uçtan diğer uca yüzen
Marlin’in, “balık hafızalı”
yoldaşı Dory, nihayet kendi
adını taşıyan animasyon
filmine kavuşacak! Animasyon
arenasının en maharetli ikilileri
arasında gösterilen Andrew
Stanton ve Angus MacLane
yeniden bir arada. Albert
Brooks ve Ellen DeGeneres
ise, yeniden kahramanlarımıza
ses verecekler! Dory’nin kendi
ailesini bulma serüveni olan
film, anlaşılan o ki yeniden
emin ellere teslim edilmiş gibi
görünüyor.
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LE CHÂTEAU DU BOİS,
CANLANDIRICI VE
DENGELEYİCİ LOSYON
125 ML
lcdb.com.tr / 95,00 TL
Saf lavanta ve gül suyundan
üretilen Le Château du
Bois yüz toniği cildinizin
klimalı ortamlarda ve güneş
sonrasında kaybettiği nemi
geri kazanmasına yardımcı
oluyor, yüzünüzde yatıştırıcı bir
etki sağlıyor.

KISA KOLLU GÖMLEK

AYIN ÜRÜNÜ

L’OCCITANE CEDRAT EAU DE TOİLETTE 100ML
L’Occitane 179 TL
The fragrance foundation tarafından 2016’nın en iyi erkek parfümü
seçilen Cedrat, ağaç kavunu özünün erkeksi dokunuşlarının yanı
sıra içerdiği meyve özünün parıltılı notaları ve meyve kabuğunun
odunsu kokusunu bir araya getiriyor.
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H&M / 39,99 TL
Yaz aylarının son günlerinde
markaların ilkbahar - yaz
koleksiyonları yavaş
yavaş sıkılmaya başladık
ve yeni sezon ürünlerinin
içinde bu sıcak havalarda
giyebileceğimiz alternatifler
arıyoruz. Görüldüğü gibi
önümüzdeki aylarda da
floral gömlekler hayatımızda
olacaklar. H&M’in yeni
sezonuna göz atın derim.

KONTRAST PARÇALI
DAR KESİM GÖMLEK
MANGO / 99,99 TL
Mango Man’in yeni casual
koleksiyonunda bulunan bu
üç renkli dar kesim gömlek
renkleri bir arada kullanma
konusunda kafasında soru
işareti olanlar için bir kılavuz
görevini görüyor. İster bir
jeanle isterse içerisinde
bulunan renklerden bir chino
pantolon ya da şortla çok
kolay kullanılabilir.

DOĞAL SENTEZ ARGAN
YAĞLI ELİXİR

JARRE AEROSKULL
BLUETOOTH
HOPARLÖR

Pantene / 13,00 TL
Fas’ın meşhur saç ve cilt
bakımında son yıllarda en
önemli unsurlardan biri
olan argan yağı, Pantene
ile birleşiyor ve banyodan
sonra saçınıza sürdüğünüzde
saçınızı beslerken aynı
zamanda şekillendirme
sırasındaki yıpranmalara karşı
koruyor.

Shopigo / 490,00 TL
Elektronik müziğin önde gelen
isimlerinden Jean Michel
Jarre’in Roland Caville ile iş
birliklerinden doğan Jarre,
yüksek kalitede ve göz alıcı
tasarımlara sahip ürünler ile
karşımıza çıkmaya devam
ediyor. Kurukafa şeklindeki bu
ürün, tüm akıllı telefonlar ve
müzik oynatıcılarla uyumlu.

AYIN ÜRÜNÜ

#FOREVERYVICTORY KOŞU ŞORTU
H&M / 69.99TL
Spor artık neredeyse hepimizin hayatının vazgeçilmezi haline geldi.
Dolayısıyla spor kıyafetleri de performansımızı etkileyen unsurların
başında geliyor. H&M’in For Every Victory koleksiyonu esas olarak
profesyonel sporcuları hedef alsa da amatör sporcular için de rahat
bir kullanım sağlıyor.

YVES ROCHER 15 GKF
SPREY GÜNEŞ SÜTÜ
FERMUARLI POLO T-SHIRT
ZARA / 79,95 TL
ZARA’nın Türkiye’den çekileceği dedikodularını bir kenara
bıraktıysak ve geçtiğimiz sezonun mağaza stoklarını bitirdiysek
yeni bir başlangıca hazırız demektir. Markanın sonbahar - kış
koleksiyonunda bulunan bu fermuarlı T-shirt yaz sonu ve sonbahar
aylarında gardrobunuzun joker parçası olacak.

Yves Rocher / 31,90 TL
Eğer daha önce güneşe
çıktım ve biraz daha
bronzlaşmak istiyorum ama
koruma da olsun karmaşası
içerisindeyseniz boğa dikeni
özütüyle 15 faktörlü koruma
sağlayan Yves Rocher güneş
yağını kullanabilirsiniz.

DESENLİ MAVİ ŞORT
NetWork / 125,40 TL
İş yerinde şort giymenizde bir
problem yoksa fakat yine de
bir ciddiyet olsun istiyorsanız,
desenli kumaşı ve slim fit
kalıbı ile NetWork’ün bu bu
şortu tam size göre. Beyaz
gömlek ve çeşitli loaferlarla
sıcak ağustos günlerinde de
şık olabilirsiniz.
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ZERRİN ÖZER

Türkçe müziğin yaşayan efsane ismi Zerrin Özer, son yıllarda geçirdiği rahatsızlıklar yüzünden müzikten uzak kalsa da, son teklisi
“Harbiden Git” ile bomba gibi geri döndü. Zerrin Özer’le, 40 yıldan fazla süreye yayılan sanat hayatını, yeni şarkılarını, son dönemdeki
politikayla ilgili çıkışlarını ve Türkiye’deki özgürlükleri konuştuk.

BEN BİR BORDERLİNE’IM.
GRİ BÖLGEM, ORTAM HİÇ YOK!
RÖPORTAJ: ONUR ÖZIŞIK

onur.ozisik@gzone.com.tr | twitter.com/onurozisik | instagram.com/onur.ozisik
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Uzun süren sessizliğinizi
‘’Harbiden Git’’ ile bozdunuz.
Bu projenin doğuşu ve
olgunlaşması nasıl oldu?
Uzun dönem bir rahatsızlığım
vardı. Bunun tedavisi epey
bir zaman aldı. Öncesi ve
sonrasında TV programları
ve TRT’de yaptığım
programın yoğunluğu derken
bir türlü fırsat olmamıştı.
Şimdi hem sağlığım
yerinde, yürüyebiliyorum,
koşabiliyorum, dans
edebiliyorum. Bu pozitif
enerjimi bir single ile
taçlandırdım. Sevgili yapımcım
ve prodüktörüm Kemal
Aslan ile birlikte çok başarılı
bir projeye imza attık. İyi ki
böyle bir çalışma yapmışım
sevenlerim beni çok özlemiş.
Maksi teklide bir şarkı daha
bulunuyor, söz ve müziği Azer
Bülbül imzalı ‘’Duygularım’’
da var. Azer Bülbül ile hiç
tanışmadığınızı belirtmişsiniz.
Bu şarkıyı yorumlama fikri
nereden doğdu?
Evet, ikinci şarkımız da
Azer Bülbül’ün harika bir
eseri. Kendisini geç tanımış
olmaktan dolayı üzüntü
duyuyorum. Hakikatten bir
keşkem var ona dair. Keşke
Azer Bülbül’ü ölmeden önce
tanısaymışım. Resmen
blues’du yani. Bir seveni söz
yazmıştı o bana çok koydu,
çok ağladım: “Beş yıldızlı
sanatçı 3 yıldızlı otelde ölü
bulundu.” Çok iyi bir sanatçı.
Unutulmasını istemiyorum.
Onunla çok çalışmak isterdim.
‘Duygularım’ şarkısına da 2
ay sonra klip çekeceğiz. O da
çok farklı oldu, o da Zerrince
okundu.
Müziğe ara verip, tekrar
dönüyorsunuz. Bir dönem
müziği bırakmıştınız. sonra
‘’Paşa Gönlüm’’ ile yeniden
döndünüz. Bu uzun araların
sebepleri neler?
Ben hiçbir zaman müziği
bırakmadım. Müzik benim
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nefesim, yaşam kaynağım
sadece bazen içime kapanıp,
kendimi dinlediğim zamanlar
oluyor. Show Business’dan
uzak dursam da müziği
içimde doya doya yaşarım. Biz
sanatçılar duygusal insanlarız.
Dönem dönem de içimize
kapanma durumlarımız olabilir.

son dönemlerde bana hitap
eden biri var TV ve radyolarda
dönen. Cover bir şarkı olan
Sessiz Gemi’yi seslendirmiş.
İsmi Ayla. Türkiye için
gerçekten büyük değer. Böyle
seslere Türk müzik dünyasının
ihtiyacı var. Herkesin de
dinlemesini tavsiye ederim.

Kıyamam, Paşa Gönlüm,
Gönül, İftira, ve sayısız hit ile
Türkiye’nin popüler müzik
dünyasındaki en büyük ‘’Jazz
ve Soul’’ yorumcularından
birisiniz. Bunun yanı sıra
genel anlamda daha çok
‘’Arabesk’’ dokunuşlu şarkılar
ile çıkış yapıyorsunuz. Biz
sizi doğu ve batı sentezinin
en doğru tanımı olarak
görüyoruz. Sizin müzik
kariyerinize bakışınız nasıl ve
neden?
Doğu-batı sentezinin her
ne kadar doğru yorumcusu
olsam bile Türkiye’nin
ve Türk halkının yıllardır
kabullenip mutluluklarını,
acılarını yaşadıkları arabesk
müziği takdir edersiniz ki
vazgeçilmezdir. Ki kendim de
arabesk müziğin sözlerinde
kaybolmuşluğum vardır.
Benden arabesk dinleyenler
Doğu-Batı sentezini de
yaşarlar. Harbiden Git’te
yaşattığım gibi... Çünkü bu
şarkı da arabeskti, ama ben
yorumladım ve Zerrince
arabesk oldu.

Yaşadıklarınız sebebiyle
Zerrin Özer’in bir drama
duruşu söz konusu, ama sizi
tanıyan biri olarak aslında ne
kadar hayat dolu ve eğlenceli
olduğunuzu da biliyorum.
Dışarıdan bir pencereden
bakacak olursanız, Zerrin
Özer’i en sert eleştireceğiniz
konu nedir? Neden?
Dengesizliğim, ya hep ya
hiçliği. İki uçları yaşarım,
aralarda da dolanmayı isterim.
Çünkü ben bir borderline’ım.
Gri bölgem, ortam hiç yok.

Türkiye’den ve dünyadan
yeni jenerasyon müzisyenler
arasında kendinize en yakın
hissettikleriniz, dinlemekten
zevk aldığınız isimler kimler?
Neden?
Rahmetli Amy Winehouse’u ve
Adele’i dinlerim. Bir de Adam
Lambert, Queen’in yeni solisti,
onun sesine bayılıyorum.
Her soul ve blues müziği
yapanları takip ediyorum. Pop
sevmiyorum. Gürültülü müziği
sevmem. Müzik tarzlarına göre
dinlerim. Türkiye’den de uzun
zamandır duyamadığım ses,

Sizce özel yaşantınızdaki
Zerrin’i en iyi anlatan şarkınız
hangisi? Neden?
“Şimdi Hayallerdesin” şarkısı
Zerrin Özer’in duygularını
anlatıyor. Haykırış ve
isyanlarım da “Harbiden Git”te
bulunuyor.
Kariyerinizle ilgili
gerçekleştirdiğiniz veya
gerçekleştiremediğiniz en
büyük hayaliniz neydi? Neden
gerçekleştirebildiniz veya
gerçekleştiremediniz?
Kariyerimle ilgili en büyük
hayalim Tina Turner ile düet
yapmaktı.
Janis Joplin’e hayranlığınızı
üzerinizde taşıyorsunuz.
Zerrin Özer ve Janis Joplin’in
ortak yanları neler? Janis
Joplin’in kariyeri size nasıl
ilham oldu? Zerrin Özer
markasını oluştururken
Janis Joplin’i kendinize nasıl
entegre ettiniz?
Aramızdaki iletişim hüzün.
Çok mutsuz bir gençliği vardı
ve 27 yaşında ölmüş. Ortak
paydamız hüzün oldu onunla.
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Uyuşturucudan gitti, ben
kullanmıyorum. İnsanları çok
seviyordu. Bütün duygularını
sahnede yaşıyordu. Bire bir
aynıyız bu konularda.
Gezi döneminde yaptığınız
bir çıkışla bazı kesimlerce
eleştirilmiş, bazı kesimlerce
de alkışlanmıştınız. O çıkışın
kariyerinize etkisi ne oldu?
İnsanların beni alkışlaması
veya eleştirmesi beni hiç
ilgilendirmiyor. Hayatım
boyunca yüksek sesle
yaşadım. Sevdiğimi de
sevmediğimi de söyledim.
Çoğu sanatçının aksine siyasi
düşüncenizi paylaşmaktan
çekinmediniz. Sizce bir
sanatçı siyasetle ilgili yorum
yapmalı mı? Yoksa apolitizm
popüler kültürün bir gerekliliği
mi?
Hayatımda siyasi yorum
yapmadım. Ben sadece birini
sevdiğimden bahsettim. Bu
benim insanı sevmemle ilgili.
Sanatçı siyasetten anlamaz.
Gönlüm çok ortada. Sokaktaki
bir insan ağabey gibi. Sanatçı
duygusaldır. Ben hayatımı
sevgiye göre yönlendirdiğim
için gerçek sevdiklerime
‘seni seviyorum’ demekten
çekinmem. Siyasi ya da ticari
duruşu veya titri kimliği beni
ilgilendirmez.
Türkiye’de kendinizi özgür
hissediyor musunuz? Sizce
farklı yaşam özgürlükleri
destekleniyor mu?
Türkiye kendi altyapısıyla,
örf-adetiyle, terbiyesiyle yine
iyi ve özgür yaşayan ülkeler
arasında.

Yakın trans arkadaşlarınız
da var. Sizce ülkemizde LGB
ve özellikle trans olarak
yaşamanın zorlukları ve
kolaylıkları neler?
Muhakkak ki çok yara alınıyor
ve ben bu yaraya üzülüyorum.
Elimden gelen her şeyi
yapabilirim onlar için. Huzurlu
yaşamaları için.
Bir dönem, ‘’Türkiye’de
erkeklerin %50’si biseksüel’’
diye bir açıklamanız
olmuştu. Bunu neye
bağlıyorsunuz? Neden böyle
düşünüyorsunuz?
Bu hayatta yaşam bir
tecrübedir. Hala bu sözümün
arkasındayım. Bu yazıyı
okuyan erkekler bunu kendi
içinde yargılasın.
LGBT özgürleşmesinde
sanatçılara bir görev düşüyor
mu? Türkiye’deki sanatçılar
olarak, sizce sizi destekleyen
LGBT hayranlarınıza
ihtiyaçları olan desteği veriyor
musunuz?
Ben kimsenin bir şey yaptığına
inanmıyorum. Ben insan
hakları savunucusuyum. Onlar
için doğru olan her şeyde
yanlarında olmayı isterim.
Bir çocuğunuz olsaydı ve
eşcinsel olarak açılsaydı,
tepkiniz ne olurdu? Ona
nasıl bir yaşam planı çizmek
isterdiniz?
Evlattır onu çok anlamaya
ve mutlu etmeye çalışırdım.
Üzüntüsünü unutturmak için
sarıp sarmalardım.

Oldukça fazla bir LGBT
hayran kitleniz var. Özellikle
trans bireyler arasında
bir ikonsunuz. Bunu neye
bağlıyorsunuz?
Çünkü onları çok seviyorum.
Onlar da beni seviyor, bunu
karşılıklı hissedersiniz. Sevgi
anlatılamayacak bir duygudur.
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HAYATIMDA SİYASİ
YORUM YAPMADIM.
BEN SADECE BİRİNİ
SEVDİĞİMDEN BAHSETTİM...
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BUGÜNLERE GELİRKEN NE YOLLARDAN GEÇTİK!

DÜNDEN BUGÜNE EN
İYİ LGBTİ TANIŞMA
SİTELERİ VE
UYGULAMALARI
İnternetin keşfinin, lgbti dünyası için her zaman bambaşka bir anlam
ifade ettiğini hepimiz biliyoruz. Homofobinin hat safhada olduğu
yıllarda kendi dünyasında kapalı yaşamak zorunda kalan lgbtiler,
internetin sunduğu “anonim olma” fırsatı ile kolayca birbirleriyle
tanışma ve paylaşımda bulunma fırsatını yakaladı. Bu durum cinsel
anlamda olduğu gibi sosyal olarak da lgbti topluluğunu oldukça
geliştirdi ve hatta dünyanın bakış açısını da değiştirdi. Biz de dünden
bugüne en çok vakit geçirdiğimiz tanışma sitelerini hem nostalji hem
de saygı duruşu bağlamında şöyle bir derledik.

HAZIRLAYAN: ZİAN ZİANGİL

zian.ziangil@gzone.com.tr | twitter.com/ziangil
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GAYDAR
mIRC
mIRC, sohbet
programlarının atası olarak
kabul edilebilecek, IRC
sunucularına bağlanıp
sohbet etmeyi sağlayan
bir istemci programdır.
Temel olarak lgbtiye özel
bir uygulama olmasa da
90’lar ve 2000’lerde sıkça
kullanılan bir mecra olmayı
başardığını söyleyebiliriz.
Bilgisayarlara yüklenen
bir program sayesinde
ulaştığımız mIRC, çeşitli
isimlere sahip sohbet
odalarından oluşuyordu.
Kullanıcılar bu odalara
takma bir isimle giriyor
ve birbirleriyle yazışarak
sohbet edebiliyorlardı. Video
veya ses iletiminin hayal
bile edilemediği programda
zorluklarla da olsa fotoğraf
gönderilebiliyordu. Ancak
fotoğraf göndermek ya da
karşılıklı kamera açmak için,
o yılların hem Whatsapp’ı
hem de Skype’ı olan
“MSN Messenger”ın daha
kullanışlı ve sık kullanılan
bir yöntem olarak karşımıza
çıktığını söylemek mümkün.
mIRC’de tanışan kullanıcılar,
birbirlerine mail adreslerini
veriyor ve dönemin
moda tabiri ile “MSN’e
geçiyorlardı”. Günümüzde
yaygın olarak kullanılmasa
da halen varlığını devam
ettiren mIRC’nin önünde
saygıyla eğiliyor, hey gidi
günler hey diyoruz.

Turuncu ara yüzü ile hafızalarımıza yer eden Gaydar, İngiltere çıkışlı ve dünya çapında hizmet
veren tipik bir lgbti tanışma sitesidir. Özellikle 2000’li yıllardan itibaren ülkemizde de yaygın olarak
kullanılan Gaydar’a bir mail adresi ile üye olduktan sonra kişisel bilgilerin yer aldığı bir profil sayfası
oluşturuluyor ve fotoğraflar ekleniyordu. Ücretli üyelik ile profil sayfasının tasarımını değiştirmek
ya da ziyaretçileri karşılayan bir müzik bile yüklemek mümkündü. Kullanıcıları çevrimiçi olma
durumları, şehirleri veya tamamen bizim belirleyeceğimiz kriterlere göre arayabileceğimiz
seçenekler de sitede mevcuttu. Günümüzde mobil platformu ve çeşitli arayüz geliştirmeleri ile
yaygın olmasa da halen kullanılan Gaydar, bir zamanlar özellikle ülkemize gelen yabancı lgbtileri
deyim yerindeyse “avlamak” için biçilmez bir kaftan olarak görülüyordu. Seyahat planlarını
profillerinde paylaşan kullanıcıların bulunduğu özel bölüm, sitenin en çok ilgi çeken bölümlerinden
biriydi.

PLANETROMEO
Varlığını devam ettiren ve eşcinsel dünyası için önemini hala
koruyan PlanetRomeo, aslında birkaç yıl öncesine kadar
“GayRomeo” ismiyle biliniyordu. Bazı ülkelerde uygulanan
sansür nedeniyle mi değiştirildi yoksa tüm lgbti dünyasını
kucaklayan bir isme mi ihtiyaç duyuldu bilemiyoruz. Sosyal
sorumluluk projeleri, yerelleşmeye özen göstermesi, yeni
üyelerini elinde tutabilmek için Türkiye’nin de dahil olduğu
birçok ülkenin kullanıcılarına bedava premium üyelik
dağıtması ve bedava yüklettiği şahane hardcore filmleriyle
hepimizin gözdesi olmayı başarmış bir mecradır. Gaydar
ile benzer mantıkta bir üyelik sistemine sahip site, zaman
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içerisinde Grindr ve Hornet
ile rekabet edebilmesi
açısından hem mobil hem de
websitesi üzerinden uzaklık
bazlı aramaları da aktif
hale getirmişti. Tamamen
Türkçe olarak ulaşılabilen
sitede, kullanıcılarla iletişime
geçmenin yanında gey dostu
mekanları arayabileceğiniz
kullanışlı bir rehber ve
meraklıları için eskortlara
özel bir bölüm de mevcut.
Değiştirilebilen mesaj
sesleri ile dönem dönem en
büyük heyecanlarımızdan
biri olan PlanetRomeo’nun,
günümüzde özellikle ülkemiz
açısından Hornet ile rekabet
içinde olmayı başaran nadir
mecralardan biri olduğunu
söylemek yanlış olmayacaktır.

HORNET
Grindr’ın sansürlenmesiyle
2013 yılında birden hayatımıza
giren Hornet, aslına bakılacak
olursa bir anlığına bile Grindr’ı
aratmadı. GPS bazlı mobil
uygulamalar arasında halen
lider konumda bulunan
uygulama, harita üzerinden ve
kullanıcı ismiyle arama yapma,
keşfet sekmesinde yeni üyeleri
görme gibi özellikleriyle adeta
tüm tanışma uygulamalarını
tek çatı altında buluşturdu.
Kullanıcı dostu arayüzü,
sosyal sorumluluk projeleri ve
birçok lgbti aktivitesine olan
sponsorlukları ile misyonunun
hakkını veren ve yerini gitgide
sağlamlaştıran Hornet,
bazı ilkleri de gerçekleştirdi.
Kullanıcıların profillerine HIV
durumlarını yazmalarına izin

GRINDR
2009 yılında akıllı
telefonlarımızla birlikte
hayatımıza giren Grindr
uzunca bir süre “gırindır” ve
“gırayndır“ olarak telaffuz
edenler arasında tartışma
yaratmıştı. (Doğrusu
“grayndır”) GPS bazlı ve
son derece pratik mobil
uygulamasıyla dönemdaşı
PlanetRomeo’ya adeta
darbe vuran Grindr, özellikle
“drrrrrrrtt” şeklindeki bildirim
sesi ile fenomenleşmişti. Her
eşcinselin akıllı telefonunda
olmazsa olmazlardan biri
haline geldikten hemen sonra
ise sansürlenerek, 2013 yılında
ülkemizde erişime kapatıldı.
Şimdilerde kapatılması kararı
ile gündemde olan TİB kararı
ile sansürlenen uygulama, ilk

yayınlandığında günümüzdeki
kadar kullanışlı da değildi.
Örneğin, yalnızca ücretli
sürümünde bildirimlere
izin veriliyordu. Yani eğer
aylık ödemeli premium üye
değilseniz gelen mesajlara
bakmak için uygulamaya
sürekli giriş yapmanız
gerekiyordu. Zaman içerisinde
tasarımını ve özelliklerini
geliştirse de, ülkemizdeki
sansürün varlığını koruması
nedeniyle uygulamayı yalnızca
VPN ile deneyimleyebiliyoruz.
Bu nedenle yaygınlığını
kaybetmiş olan Grindr
kulaklarımızda o tatlı bildirim
sesiyle sevimli bir anı olarak
yer etmeye uzunca bir süre
daha devam edecek gibi
görünüyor.

TINDER
Tinder LGBTİ tarafından da
sıkça kullanılan, GPS bazlı
ve kullanıcıları birbirleriyle
eşleştirme mantığıyla çalışan
bir tanışma uygulamasıdır.
Facebook hesabınızla kolayca
üye olabildiğiniz uygulamada,
2 ile 160 kilometre yakınındaki
kullanıcıları yakınlık, cinsiyet
ve yaş gibi kriter filtrelerinden
geçirerek aratabiliyorsunuz.
Arama sonuçlarındaki
fotoğrafların alt kısmında
iki seçenek yer alıyor.
Kalp işaretine dokunarak
beğendiğiniz kullanıcı ile
iletişim kurma imkanı
yakalarken, beğenmediğiniz
kullanıcıyı da rahat bir şekilde
pas geçebiliyorsunuz. Bu
aşamada beğendiğiniz
kullanıcı ile henüz iletişime

veren bir mecra olarak, HIV
farkındalığı ile ilgili birçok
önemli projede yaptığı
işbirlikleri hem faydalı oldu
hem de oldukça ses getirmeyi
başardı. Önceleri yalnızca
mobil cihazlara yüklenen bir
uygulama olarak kullanılan
mecra, geçtiğimiz aylarda
yapılan bir düzenleme ile web
üzerinden de ulaşılabilir hale
getirildi. Bu durum kullanıcı
portföyünü geliştirmesi
açısından oldukça başarılı bir
girişim olarak görüldü. Lgbti
dünyasını ilgilendiren tüm
bilgilendirmeleri milyonlarca
kullanıcısına aynı anda
ulaştıran Hornet’in sektördeki
lider duruşuna yakışan bir
anlayışla yoluna devam ettiğini
belirterek, bir saygı duruşunda
bulunuyoruz...

geçemiyorsunuz. Yani
bir kullanıcı diğerini
beğendiğinde karşı tarafa
bildirim gitmiyor. Şans eseri
diğer kullanıcının da sizi
beğenmesi gerekiyor. Ardından
mesajlaşma ekranı açılıyor
ve beğendiğiniz kullanıcı
ile mesajlaşabiliyorsunuz.
Uygulamanın çalışma
mantığı (bir klişe olarak) “beni
beğeneni ben ben beğenmem,
benim beğendiğim ise beni
beğenmez” minvalinde
bazı zorluklar içerse de tüm
yönelimleri kucaklayan bir
uygulama olarak her geçen
gün popülerliğini arttırdığını
söyleyebiliriz.
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MANJAM
“Sahi Manjam diye bir şey
vardı değil mi!” dediğinizi
duyar gibiyiz. Şimdilerde
unutulmuş olsa da vardı tabii.
Ne kadar da snob bir siteydi

GABİLE
Sıra geldi ülkemizin janrında
rakipsiz tanışma sitesi
Gabile’ye. Gay-BiseksüelLezbiyen kelimelerinin ilk
hecelerinden oluşturulan
ismiyle Gabile, neredeyse
uluslararası sitelerle yarışacak
kadar eski bir tarihte, 1999
yılında kurulmuştur. Şimdilerde
hemen hemen tüm tanışma
sitelerinin Türkçe dil seçeneği
olsa da, olmadığı zamanlarda
İngilizce bilmeyen kullanıcıların
hep ilk tercihi olmayı başarmış
mecranın, mantık olarak
PlanetRomeo-Gaydar ve

o yahu! Bilmeyenler veya
hatırlayamayanlar için günlük
10 mesaj gönderme limiti
olan bir siteden bahsettiğimizi
belirtelim. Websitesi tabanlı
üyelik sistemiyle çalışan

Manjam’le aynı doğrultuda
çalıştığını söyleyebiliriz. Üyeler
profillerini oluşturduktan
sonra belirledikleri kriterlere
göre arama yapabiliyor ve
birbirleriyle mesajlaşabiliyorlar.
Gabile’yi diğerlerinden
ayıran en büyük özelliği ise
varlığını hala etkin bir şekilde
sürdüren mIRC benzeri
sohbet uygulamasıdır.
Ana sayfada sohbet
sekmesinden ulaşılabilen
uygulama üzerinden, ister
Gabile profilinizle isterseniz
belirleyeceğiniz bir takma
isim ile Gabile’nin IRC
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sitedeki kullanıcıların
muhakkak PlanetRomeo’da
da üyeliği olurdu. Bu güruhun,
PlanetRomeo’daki genel
kitleden en büyük farkı
burunlarının beş karış havada
olması ve aslında gerçekten
bir takım cool insanlardan
oluşmasıydı:) Tasarımı mı,
renkleri mi ya da farkına
varamadığımız başka bir şey
mi bilinmez, kendine has bir
kitlesi olduğunu söylemek
kesinlikle doğru bir çıkarım
olacaktır. Mesaj sınırlaması
ve sitenin insanları snob bir
tavra “sevketmesi” nedeniyle
kullanıcılarla tanışmak zor olsa
da, PlanetRomeo sekmesinin
yanındaki sekmede her
daim yer almayı başaran bir
siteydi. Profillere eklenebilen
birkaç saniyelik videolar ile
dönemdaşlarından ayrılan
sitenin günümüzde artık
tamamen Türkçe kullanılabilen
mobil versiyonun bulunduğunu
da hatırlatmadan geçmeyelim.

sunucusuna bağlanabilirsiniz.
Çeşitli isimlere sahip
sohbet odalarına girerek
diğer kullanıcılarla aynen
mIRC’de olduğu gibi yazışıp
canınız isterse Skype’a
geçebilirsiniz. Gabile’nin de
tıpkı Manjam’de bahsettiğimiz
gibi kendine has bir kullanıcı
kitlesi olduğunu ve özellikle
Hornet ve PlanetRomeo
stereotiplerinden sıkılanlar için
geniş yelpazede seçenekler
vaadettiğini belirtmeden
geçmeyelim.

SCRUFF & WAPA
Mobil cihazlarda kullanılan
uygulamalar gün geçtikçe
artıyor ve çeşitleniyor. Wapa
ve Scruff’ı da diğerlerinden
ayrılan bazı özellikleri ile ilgi
çeken uygulamalar arasında
saymak mümkün.
Wapa, lezbiyen ve biseksüel
kadınlar için hazırlanmış
en popüler tanışma
uygulamasıdır. Kullanıcı
dostu ara yüzü ile dikkat
çeken uygulama sınırsız
sohbet de dahil olmak üzere
tamamen ücretsizdir. Diğer
mobil uygulamaların daha
çok erkek eşcinsellere hitap
etmesi nedeniyle Wapa,
lezbiyen topluluğu için son
derece önemli bir yer teşkil
etmektedir.
Scruff ise tıpkı Hornet
ve Grindr mantığında
çalışan ancak daha çok ayı
eşcinsellerin tercih ettiği
bir mobil uygulamadır. Ayı
topluluğunun buluşma ortamı
olarak görülen uygulama,
tüm mobil platformlarda
mevcuttur.

ÜNLÜLERİN SEÇİMİYLE BU YILIN EN TREND

GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ
Yaz veya kış mevsiminde şıklığınızı tamamlayacak, tek bir dokunuşla “tarz” olmanızı sağlayacak en önemli aksesuarların başında gelen
güneş gözlükleri, sıcak günlere veda etmeye hazırlandığımız şu günlerde özellikle Instagram’da yer alan dış mekan fotoğraflarımızın
en önemli öznesi.Yakın zamanda futbol, müzik, tv ve sinema dünyasının yaptığı birbirinden güzel seçimlerini mercek altına alarak bu
senenin en trend RETROSUPERFUTURE modellerine yer vermek istedik.

instagram.com/super_tr
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CRISTIANO RONALDO

FEDEZ

Ünlü Futbolcu Ronaldo kemikli çenesi ve sert yüz hatlarına uygun
yumuşak kesimli lacivert RetroSuperFuture Tuttolente modelini
sahilde kullanan ünlüler arasında. Güneş gözlüğünde hem şık hem
spor hem de tasarım modelleri seven Ronaldo, Super’in “flat top”
altın saplı ikonik modelini ise günlük hayatında tercih ediyor.

İtalyan şarkıcı FEDEZ ‘de tıpkı Ronaldo ve Beckham gibi
RetroSuperFuture’un “flat top” modeline adeta bağımlı olanlardan.
Düz siyah çerçeveli Super gözlükler FEDEZ’in dövmeli vücudu ve
siyah mayosuyla bütünleşerek sahil şıklığını farkında olmadan
tarzıyla birleştirmiş gibi görünüyor

DAVID BECKHAM

KING BACH

Stil ikonu ve futbol efsanesi David Beckham güneş gözlüğü
tercihini RetroSuperFuture’un ikonik flat top modelinden yana
kullanırken düz siyah çerçeveyi gri-mavi aynalı camlarla süsleyerek
tarzını korumaya devam ediyor. İddalı modellerden uzak, stilini
detaylarla öne çıkaran Beckham her zaman sade ama şık olmayı
başarıyor.

Amerikalı Aktör King Bach, RetroSuperFuture sezonun favorisi
aynalı düz cam modelleri tercih edenlerden. Çekimlerde gözünden
çıkarmadığı altın renk, aynalı gözlükleri ile yeni sezonun en iddialı
aksesuarlarını bir araya getirmeyi başarmış.
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LEWIS HAMILTON

NONA THE BAND

Dünyaca ünlü rallici Lewıs Hamilton, klasikten
vazgeçmeyenlerden… Hamilton üstü köprülü RetroSuperFuture
siyah çerçeveli güneş gözlüğü ile spor tarzına son derece uyum
sağlayan modelleri tercih etmeye devam ediyor. Sivri çenesi, ve
siyahi teniyle büyük modelleri de oldukça iyi taşıyabilen Hamilton,
unisex gözlük modellerinin de hakkını verenlerden.

Amerikalı Müzik Grubu NONA THE BAND’in gitaristi, sahnede açık
renk, metal çerçeveli, hafif bir gözlük modeli tercih etmiş.
RetroSuperFuture’un bu unisex modeli , farklı renk alternatiflerine
sahip olsa da sezonun öne çıkan renkleri pembe, sarı ve mavi
tonlarda degrade camlar sahne ışıkları için oldukça etkili görünüyor.

LUCKY BLUE SMITH

BEYONCE

Model Lucky Blue Smith ile ilgili fazla yorum yapmaya gerek var
mı? Elindeki Super optik gözlüğü taksa da görsek.

Beyonce, yuvarlak yüzü, köşeli çene yapısı ile neredeyse bütün
gözlük modellerini tarzıyla birleştirebilen şanslı insanlardan.
Gösterişli ve seksi sahne tarzını kaliteli ve detaylı şıklıkla günlük
hayatına yansıtan Beyonce Sunday Somewhere ‘ün büyük yuvarlak
kemik çerçeveli gözlüklerini tercih edenlerden. Aynalı camların altın
renginde olması, Beyonce’yi cezbeden en önemli özellik.
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ALESSANDRA AMBROSSIO

IGGY AZALIA

Model Alessandra Ambrossio, kare ve kemikli yüzünü Sunday
Somewhere ‘in yuvarlak çerçeveli gözlüğü ile yumuşatarak doğru
bir gözlük seçimi yaptığını kanıtlıyor.

Müzik dünyasnın yaramaz kızı Iggy Azelia, uzun yüzü ve sarı
saçlarıyla, Le Specs ‘in sıra dışı “cat eye” modellerinin hakkını en iyi
verenlerden.

LADY GAGA

JENNIFER LOPEZ

Lady GaGa, düz cam, kare modelleri bu sezon herkesten once
keşfeden Hollywood yıldızlarından biri oldu. Büyük bir Le Specs
gözlük koleksiyoneri olduğunu bildiğimiz Gaga, yeni sezonun
en çok tercih edilen modelini siyah ceketi ve kırmızı saçlarıyla
kombinleyerek yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Jennifer Lopez sahilde Sunday Somewhere Valentine Rose
gözlükleriyle adeta magazine muhabirlerine ateş ediyor. JLo’da
tıpkı Beyonce gibi gözlük için yaratılmış yüzlerden biri olarak aynalı
rose güneş gözlüklerini sahilde bandanası ve spor görünümüyle
birleştirip yine göz kamaştırmayı başarmıs.
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DENİZ
BERDAN
QUEER AİLEMİZİ
ÇOK SEVİYORUZ

Tüm koleksiyonları merakla beklenen, Türkiye moda dünyasının en
beğenilen isimlerinden biri olan Deniz Berdan, bundan böyle GZone’a
röportajlarıyla renk katacak olan blogger Onur Erol’un ilk konuğu oldu… Onur
Erol, İstanbul Moda Haftası’nın yıldız ismi Deniz Berdan’la, ekibinde yer alan
kızı Begüm’ü, tasarımlarının yaratım sürecini, androjen ve trans modellere
bakışı üzerinden queer moda dünyasını ve Türkiye modasını konuştu.

RÖPORTAJ: ONUR EROL

info@onurollstyle.co | twitter.com/onurollstyle | instagram.com/onurollstyle
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Türkiye’de moda denilince
ilk konuşulan isimlerden
birisiniz. Özellikle Moda
haftasında sizin defileniz
iple çekilip merak edilenler
arasında geliyor. Sizce bunun
şifresi nedir? Neden insanlar
sizi bu kadar çok seviyor?
Defileler koleksiyonu anlatan
bir şov platformu. Neticede
satın alma sorumlusu
Showroom’da ürünü
görüyor zaten. İnsanların
aklında kalacağı bir dünya
oluşturmak buradaki temel
noktamız. Bizim ekipte
müzik, styling, saç, makyaj
için zaten üzerinde çizimleri
yaparken, kalıplar çıkarken bile
düşünmeye başlanıyor.
Koleksiyonlarınızın hemen
hemen hepsini inceledim ve
bir kaçını da giydim. Gerçi
siz kadın çalışıyorsunuz
ama genel olarak ben
giyebilecek birşeyler
bulabiliyorum sizden. Peki
erkek koleksiyonu yapmayı
hiç düşündünüz mü?
Aslında ara ara
koleksiyonlarımıza erkek
modeller koysak da
erkek bedeni çok farklı
kalıplarda. Kadın giyim
ağırlıklı çalıştığımız için
erkek vücuduna biraz daha
çalışmamız gerekiyor gibi.
Ama hedefimizde cinsiyetsiz
tasarımlar var. Ayrıca feminen
modelleri bazı erkeklerin
çok iyi taşıyabileceğini
düşünüyoruz.
Koleksiyonlarınızın hepsinde
bir hikaye var bu bazen
bir film bazen müzik
olabiliyor. Koleksiyonlarınızı
yaratırken en çok nelerden
besleniyorsunuz?
Bizim en büyük ilham
kaynağımız sokak ve sokak
kültürü. Yaşadıklarımız, ironik
espri anlayışımız ve gerçek
üstücülüğümüzle birleşiyor.
Bizim için koleksiyonun
hikayesi gerçekten çok büyük
önem taşıyor. Hikayelerimizi

daha çok desenlerle anlatmayı
seviyoruz. İşin şov kısmında
styling ve müzikle de
destekliyoruz.
Begüm, hem kızınız hem de
iş ortağınız, ayrıca vizyonu da
çok geniş. Begüm’ün sıra dışı
çizgisi sizi de besliyor olabilir
mi? Tasarım sürecinde en çok
kim kimden besleniyor?
Yaptığımız iş ekip işi, bu işi
birimiz olmadan diğerimizin
yapması zor. Her sezon
koleksiyona başlarken iş
bölümü yapıyoruz. Ben daha
çok desenlere konsantre
olurken “Beg” modellere
bakıyor. Sonra yaptıklarımızı
bir araya getirerek bütünü
oluşturuyoruz. İki taraf da
birbirini besliyor ama en çok
sanat, film, çevre, sosyal
konular ve politikalardan
etkileniyoruz.
Sizi diğer tasarımcılardan
ayıran özellik sanıyorum ki
tasarımlarınız. Yerine göre
bazı tasarımlarınız çok uç
noktada ve bunun neticesinde
yurtdışında bildiğim kadarıyla
Londra’da satılıyor. Peki
Türkiye’de durum nedir? Her
şey istediğiniz yönde ilerliyor
mu? Kendinizi ülkemizde
sanatınızı icra ederken özgür
hissediyor musunuz?
Aslında koleksiyonumuzdaki
her parça giyilebilir
parçalardan oluşuyor. Belki
Ortadoğu bakış açısında
olan insanları aldatan
styling’imiz olabilir. Londra
koleksiyonlarımızda
kullandığımız hikayelerimizi ve
ironik desenlerimizi seviyor.
Onlara alternatif marka
kimliğimizin eğlenceli ve renkli
enerjisi çok uyuyor.
Üzülerek söylüyoruz ki,
herkesin düşündüğü aksine,
modanın sanatla alakası yok.
Çünkü moda diğer sanat
dallarından faydalanıp onun
sadece görselliğini kullanarak
ürünleştiren sanata dair hiçbir
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HERKESİN DÜŞÜNDÜĞÜ
AKSİNE, MODANIN SANATLA
ALAKASI YOK

katkısı olmayan bir sektör.
Sizin tasarımlarınızı
gerçekten sevenlere
ulaştırmak için belli fiyat
politikalarınız oluyor mu?
Evet zaman zaman
kampanyalar yapıp, zaman
zaman da hızlı tüketim
markalarına kapsül
koleksiyonlar hazırlıyoruz.
Yukarda bahsetmiş olduğum
gibi moda haftalarında yer
alıyorsunuz, peki Türkiye’de
sizce moda kapsamında
tam olarak istediğiniz yere
geldiniz mi? Hatta konuya
daha genel bakarsak Türkiye
moda haftalarına hazır mı?
Türkiye’de genel olarak
sektörlerin stabil
olmamasından kaynaklı bırakın
bir kaç yıllık planlar yapmayı,
6 aylık plan bile yapmaya
imkan olmuyor. Bu sebeple
sürekli planlamalarımızda
güncellemeler yapmak
zorunda kalıyoruz. İstikrar
gerektiren bir alan için bu
tutarsızlıklar hedefimizi
şaşırtıyor. Türkiye’nin bir moda
haftası var zaten. Yurtdışı
arayışlarına girmek zorunda
kalmadan satın alımcıları bu
organizasyona çekmek işin
en kritik noktası. Ve moda
dünya basınını kısmen olsa
da getirebilmek noktasında
olayımız dünya platformuna
oturur. Hem organizasyon
hem de tasarımcı için bunun
sürekliliği önemli yoksa bir iki
sezonla bir yere gelinemez.
Unutmamalı ki moda haftası
Türkiye’nin tekstil alanındaki
vitrinidir.
Yeni koleksiyonunuzu
benim gibi birçok kişi
merakla bekliyor! Bize
biraz gelecek olan
koleksiyondan bahsetmek
ister misiniz? Deniz Ve
Begüm Berdan önümüzdeki
sezon için ne gibi sürprizler
hazırlıyor olabilir?
Yine insan haklarını ilgilendiren

bir konu olacak. Şovda çokça
sürprize hazır olun.
Dünya genelinde modellerde
androjenleşme söz konusu
. İlk trans model ajansıda
açıldı ve oldukça popüler. Siz
defilelerinizde Trans model
kullanmak konusuna nasıl
bakarsınız?
Marka kimliğimizde ve kişisel
olarak da androjen görüntüler
güzellik anlayışımızın
temelinde yatıyor. Başka bir
dünyadan gelmiş cinsiyetsiz
güzel yaratıklar şeklinde
de düşünebilirsiniz güzellik
anlayışımızı. Bu yüzden
defilelerimizde genel olarak
standart 36 beden kalıbında
androjen modeller arayışımızı
her sezon sürdürüyoruz. Trans
modele gelince; Bu sezon
belki bir süprizimiz olabilir bu
konuda.
Modada cinsiyetsizlik akımı
üzerine ne düşünüyorsunuz?
Bu akım için bir girişiminiz
bulunuyor mu veya ilerde
böyle bir koleksiyonunuz
olabilir mi?
Koleksiyonlarımızın bazı
parçaları zaten androjen
kimlikli oluyor. Özellikle vücudu
hatsız gösteren oversize
elbiselerimiz hem erkek hem
kadın hem de arada kalmışlara
hitap ettiğini düşünüyoruz.
Biz marka olarak kendimizi
queer kültürünün bir parçası
olarak görüyor ve yaptığımız
tüm işlerdeki duruşumuzla,
söylemlerimizle, espirilerimizle,
gülüşümüzle bunu
gösterdiğimizi düşünüyoruz.
Biz queer ailemizi çok
seviyoruz umarım onlar da bizi
seviyordur.
Pop kültür ve LGBT arasındaki
bağ tartışılmaz, peki LGBT ve
moda arasındaki bağ sizce
nedir?
Bunun için tavuk mu
yumurtadan yumurta mı
tavuktan çıkar sorusunu
düşünmek lazım. LGBT
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MARKA OLARAK
KENDİMİZİ QUEER
KÜLTÜRÜNÜN BİR PARÇASI
OLARAK GÖRÜYOR
VE YAPTIĞIMIZ TÜM
İŞLERDEKİ DURUŞUMUZLA
BUNU GÖSTERDİĞİMİZİ
DÜŞÜNÜYORUZ
mi modadan yoksa moda
mı LGBT’den çıktı. Queer
kültürünün yarattığı
“Vogueing” dansının 40’lardaki
ünlü moda dergisi Vogue’un
kapak pozlarından çıkması mı,
yoksa en yenilikçi, cesur ve
dünyaya yeni bir akım getiren
tasarımcılarının hemen hemen
hepsinin queer olması mı? Bu
konu üzerine super bir kitap
önerelim: “A queer history

of fashion” 18. Yüzyıldan
günümüze queer kültürün
modada oynadığı büyük rolü
anlatıyor. Modanın apaçık
LGBT olduğunun hatta çok
uzun seneler önce “dolaptan
çıktığının” göstergesi adeta.
Sizce Türkiye’de eşcinsel
evlilikleri bir gün tartışmamız
mümkün olacak mı? Neden?
Tartışılması “bir gün” değil şu
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an hatta çoktan tartışılmalıydı,
geç bile kalındı. Tartışılmanın
ötesinde aksiyona geçilmeli
ve eşitlik sağlanmalı. Herkesin
eşit haklara sahip olma
zamanı geldi de geçiyor.
ABD’de yeni akım erkeklerin
etek giymesi söz konusu.
Sizce ülkemizde bu gibi
akımlar görebilecek miyiz?
Erkeklerin etek giymesi

90’lardan beri modada yer
alsa da son yıllarda sokaklarda
yürüyen erkeksi eteklilere daha
sık rastlar olduk. Özellikle
Jaden Smith’in super ötesi
yeni stiliyle daha da alıştık
hatta bağlandık! Bizce erkekte
etek super erkeksi ve seksi
duran bir görüntü. Türkiye’de
ilk olarak pantolon etekle
başlayıp devamının gelmesini
dört gözle bekliyoruz.
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S

onda
söyleyeceğimizi
başta
söyleyelim.
İşkence
bir insanlık
suçudur. Kime yönelirse
yönelsin, işkence hiçbir koşul
altında meşru gösterilemez,
kabul edilemez.
İşkenceyi anlatmaya
başlamadan önce uluslar arası
hukukta ve Türk Hukukunda
işkencenin nasıl ele alındığını
hatırlamakta fayda var.
İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi madde 5: “Hiç
kimse işkenceye, zalimane,
gayriinsani, haysiyet kırıcı
cezalara veya muamelelere
tabi tutulamaz.” . Medeni
Ve Siyasi Haklara İlişkin
Uluslararası Sözleşme madde
7: “Hiç kimse işkenceye ya
da zalimane, insanlık dışı ya
da küçük düşürücü muamele
ya da cezalandırmaya maruz
bırakılamaz. Özellikle, hiç
kimse kendi özgür rızası
olmadan tıbbi ya da bilimsel
deneylere tabi tutulamaz.”.
İşkence Ve Diğer Zalimane
Gayrıinsani Veya Küçültücü
Muamele Veya Cezaya
Karşı Birleşmiş Milletler
Sözleşmesi madde 2: “…
Hiçbir istisnai durum, ne harp
hali ne de bir harp tehdidi,
dahili siyasi istikrarsızlık
veya herhangi başka bir
olağanüstü hal, işkencenin
uygulanması için gerekçe
gösterilemez…”. Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi madde
3: “Hiç kimse işkenceye veya
insanlık dışı ya da aşağılayıcı
muamele veya cezaya
tabi tutulamaz.”. Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası madde
17: “Kimseye işkence ve
eziyet yapılamaz; kimse insan
haysiyetiyle bağdaşmayan bir
cezaya veya muameleye tâbi
tutulamaz.”. Türk Ceza Kanunu
madde 94 de, Türkiye’de

bu suçun işlenmesi halinde
suçlulara yönelik yaptırımı
belirlemektedir.
Hukuk, işkenceyi yukarıdaki
gibi görmektedir. Yazı, dünden
bugüne diyerek isimlemektedir
kendini. Bu yazı hazırlanırken
yaşadığımız dünyanın dört bir
yanında halen “öteki” olduğu
için; “normal(!)” olmadığı
için; “ahlaklı(!) ve namuslu(!)”
olmadığı için; “günahkar(!)”
olduğu için; “katli vacip(!)”
olduğu için ,diğer tüm ötekiler
gibi, heteroseksüel olmayan
bireyler kötü muameleye,
aşağılanmaya, işkenceye,
cinayete, katliama … ezcümle
sayısız nefret suçuna maruz
kalmaktadır. 3 Ağustos’ta
canımızı en derinden yakan bir
haber sitemize “Muhammed
Wisam Sankari, Suriyeli
eşcinsel bir mülteci. Bir yıldır
İstanbul’daydı. Tehdit edildi,
kaçırıldı, tecavüze uğradı.
Geçtiğimiz hafta Yenikapı’da
ölü bulundu. Çok sayıda bıçak
darbesiyle öldürülen Wisam’ı
arkadaşları pantolonundan
teşhis edebildi.” şeklinde
düştü. Bugünü yazının ilerleyen
aşamalarında anlatmak üzere,
şimdi işkencenin tanımıyla
devam ediyoruz.

Yazının giriş bölümünde
hukukun işkenceyi nasıl
gördüğünden aslında yeterince
bahsetmiştik. Fakat işkencenin
terminolojide nasıl ele
alındığına da bakmakta fayda
var. Türk Dil Kurumu işkenceyi
“1. Bir kimseye maddi veya
manevi olarak yapılan aşırı
eziyet. 2. Düşüncelerini
öğrenmek amacıyla birine
uygulanan eziyet. 3. Aşırı
gerginlik, sıkıntılı durum, azap
4. Vidalı bir tür sıkıştırma
aracı.” olarak tanımlamaktadır.
İşkence İnsanı insan yapan
birçok değeri hiçe sayıp, onu

obje konumuna düşüren,
bireyi kendi gözünde değersiz
ve kişiliksiz kılan, ona
aşağılanmışlık hissi veren,
tanımlara sığmayan bir
muameledir.
İşkence toplumların
evriminde genel olarak
“cezalandırma” kılıfı içerisinde
gösterilmeye çalışılmış,
suç ve ceza kavramları ve
bu kavramların birbirini
dengelerken oluşturduğu
boşluğa saklanmaya çalışılmış
ve toplum ile devlet kurumu
nezdinde “meşru” gösterilmek
için uğraşılmıştır. Fakat bu
kaçak dövüş, cezalandırma
ile işkence kavramının
sınırlarının muğlaklığından
kaynaklanmaktadır. Verili
hukuk, her ne kadar tüm
toplumu ve devletleri bu
konuda bağlasa da, dünde
ve bugünde toplumsal
belleğin “cadı” kabul ettiklerini
“avlamak” için işkence
kullanılagelmiştir. Kendi evrimi
içerisinde geçmişte aşikar
olarak görülen işkence, bugün
gücün aklıyla hareket edenlerin
gizli kapaklı uygulaya geldiği
ve tüm ötekilere “aba altından
gösterilen bir sopa” olarak
halen kullanılmaktadır. Tek
değişen şey, teknikle birlikte
gelişmesi denilebilir.
Bugün dünya, insanın ürettiği
en vahşi şeylerden biri olan
işkenceyle mücadele etmeye
çalışmaktadır. Suç ve ceza
dengesi, evrensel insan hakları
gözetilerek yerine getirilmeye
çalışsa da, halen işkence
dünyadan silinememiştir.
Katliamların, savaşların yaşam
hakkını korkunç bir biçimde
tehdit ettiği günümüzde,
barbarlaşma mekanik devlet
aygıtını aşmış; güçlü olanın
güçlü olmayan üzerindeki
zulmü sivilleşerek sokağa
kadar inmiştir.

İşkence denilince akla yalnızca
fiziksel işkence gelmemelidir.
Günümüzde işkence iki
boyutlu bir biçimde hem
psikolojik hem de fiziksel
olarak varlığını sürdürmektedir.
Uygulama esnasında yalnızca
fiziksel, yalnızca psikolojik
ya da her ikisinin birden
uygulandığı ne yazıktır ki
görülmektedir.
Bu bağlamda, tanımının
yapılmasının zorluğu,
“türlü kılıflarla” kendini
gizleyebilmesi, güçlü olanın
gücünün gölgesinde yeşeriyor
oluşu; işkencenin özel olarak
ne derecede yapıldığını
bilmeyi olanaksız kılmaktadır.
Bu konuda yalnızca kendi
evrimi ışığında tahminler
yürütülebilmektedir.

İŞKENCE
OLGUSUNUN
GELİŞİMİ
İntikam hırsı: Her insanın
potansiyel bir işkenceci
olduğunu söylemek abartılı
olmaz. Bu olasılığın alanı
ve ifade edilişi, eziyet gören
tarafça işkence olarak
anlaşılanın, çoğu durumda,
işkenceyi yürürlüğe koyanca
böyle anlaşılmayacağı veya
itiraf edilmeyeceği olgusuyla
daha da genişlemektedir. En
basit ve en yaygın biçimiyle
işkence, intikam hırsının
hazır, etkili, tatmin edici ve
kaba bir aracıdır; özellikle de
devletten çok bireyle ilişkili
intikam biçimlerinde söz
konusudur. Yani sıradan
koşullar altında işkence
daha çok, kendi güç alanına
saldırıda bulunulduğunu
düşünen bireyde gelişen
ceza verme duygusuyla
bağlantılıdır. Kişisel intikam
çığlığı, suçlunun ölümden önce
uzun süre şiddetli biçimde
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ıstırap çekmesini ister. Bu ilkel
intikam çığlığı, bugünün uygar
ülkelerinde de, Kuzey Amerika
yerlilerinin kazığa bağlayıp
yaktıkları esirlerin çevresinde
attıkları çığlık kadar yaygın ve
ısrarcıdır.

çekmeye de yarayan, dünya
tarihinde görülmeye değer ve
özel durumlar sergileyerek,
insanın iktidar dürtüsünün
başlamasından günümüze
kadar devam edip kısmen etkili
olmuştur.

İktidarın tahakkümü:
Bütün işkence biçimlerinin
doğasında bulunan bu
intikam duygusunun altında,
işkencenin, birey için iktidar,
devlet için ise otorite ve
diktatörce hükmetme isteği
anlamına gelmesi yatar.
Bireyin kişisel intikam
dürtüsünün uzantısı olarak
bir grup bireyin veya bir bütün
olarak toplumun intikam
isteğinin ifade ve tatmin
edilmesi, insanlığın bütün
muktedirlerince benimsenerek
politikalarının bir parçasını
biçimlendirmiştir.

Nefret: İşkence güçlünün
kendi gücünü koruma
savaşında nefretin fiziksel
bir ifadesini temsil eden,
zulmün gücüdür. Ötekinin
ya da muktediri tehdit eden
öteki güçlerin muktedirle
benzerlikler taşıması da bir şey
ifade etmez, onlar potansiyel
birer düşmandırlar. Bu
durumda, zulüm ve acımasızlık
ve bunun bir ürünü olan
işkence güçlü olan tarafından
kendine hak olarak görülür.
Ötekinin ya da rakiplerin
düşmanlaşması, nefret
duygusuyla gelişir, serpilir
ve bu “kendine hak görme”
hali güçlü olan için meşruluk
kazanır. Ötekiden duyulan
korku, güçlünün gücünün
tehdit altında olduğu hissini
nefretle birleştirir ve doğacak
ilk fırsatta güçlünün zulme
başvurma ihtimalini artırır.
Nefret bu mekanizmanın hem
yakıtı, hem hammaddesi hem
de bir ürünü olarak sarmal bir
düzlemde yükselir. Modern
uygarlıklarda bu durum, bu
eğilim gittikçe artmaktadır ve
modern dünyayı barbarlıkla
imtihan etmektedir.

Hiçbir taktik, liderlerin itibar ve
otoritelerini artırmak amacıyla,
takipçilerine cezalandırmaları
için düşmanlarını vermeleri
kadar ustaca hesaplanmış
değildi ve bu durum bugün
için de geçerlidir. İşkence, tıpkı
bir insanın kendi iktidarı adına
kişisel kibirini geliştirmesinde
bir araç oluşu gibi, daha fazla
iktidar için basamak olduğunu
da kanıtlamıştır. İşkence
kendisini, yapısı, derecesi
ve koşulları ne olursa olsun
otoriteyi elinde tutanların
gözünde, bireyin düşünme,
kendi adına bir eylemde
bulunma ya da “normal(!)” dışı
bir biçimde kendi bağımsız
hayatını var etme özgürlüğünü
kısıtlamanın en geçerli yolu
olarak, belki de bilinen bütün
etmenlerden daha fazla haklı
çıkardı. Açık anlamı binlerce
yolla gizlenmiş ve örtülmüş
olsa da, bugün de geçerli en
vahşi araç olmayı sürdürmekte
olan işkence, bu temel gerçek
nedeniyle dikkati, zulmün
bu biçiminden başka yöne

İşkencenin toplumda
hoş görülmesi, toplumun
işkenceyi benimsemesi:
İstisnaları ve işkence
farkındalığı olan ve bununla
mücadele eden grupları tenzih
ederek bu başlığa başlamak
yerinde olacaktır. En edilgen
haliyle işkenceye susan,
göz yuman da uygulayan
da işkenceyi hoş görmekte,
benimsemektedir. Ve bu kabul
hali, bu zulmü geliştirmiş,
bugünlere dek getirmiştir.
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Toplumun işkenceyi hoş
görme tepkisinin kökeninde,
bireyin doğasına içkin olarak
var olan ve çağlar ötesinden
bugüne dek uzanan ilkel bir
intikama susamışlık duygusu
yatar. Bu duygunun her an
uygulamaya dökülme ihtimali,
“öteki” olanı susturmak,
“normali(!)” güçlü kılmak ve
“anormali(!)” pasifleştirmek
için Demokles’in kılıcı gibi
tepemizde sallanmaktadır.
Genelin, güce itaat
eden ya da güçte kendi
yansımasını görerek kendini
gerçekleştirmeye çalışan
“normalin(!)” bu kabulu,
işkenceyi haklı çıkarmak için
kullanılır. Tarih boyunca genel
ahlaka uymayan, genelin
dışında olan, farklı olan, azınlık
olan, güçsüz olan tüm gruplar;
genel için ve genelin hakimiyeti
için bir tehdit olarak görülmüş
ve nefretle birleşen bu intikam
hissi, toplumun kabulü
yatağında gelişerek onları yok
etmek ya da itaat ettirmek için
işkence formunda kendini var
etmiştir. İşkenceyi doğuran
koşulların varlığı ve işkencenin
doğumu bir şiddet sarmalında
akmaktadır. Bu sarmal
tarihe baktığımızda, işkence
edenlerin işkence tezgahına
düşmeleriyle kendini gösterir.
Güç el değiştirdikçe güçsüz
olan her zaman işkence tehditi
altında kalmıştır.
Tarihin en büyük derslerinden
biri, egemen olanın ve
çoğunlukla egemene mensup
olan bireylerin, sonunda,
zulmedilen ya da zulmeden
rollerinden birini kabul
etmesidir. Hikaye hep aynıdır.
Güçlü, zulmedendir ve sonuç
olarak “saygındır”, “hayranlık
görür” ve “başarılıdır”. Güçsüz
olan ise o oranda eziyet görür,
aşağılanır. Zulüm güçlü olan
için bir anahtardır, zulüm
ancak başka bir zulümle
gitmiş ve zulümler büyüyerek

çoğalmıştır. Bu nedenle
dünya zulümler silsilesi içinde
yaşar ve her zaman zalimce
gücünü kullanıp zulümlerine
daha başka ve “sevimli” adlar
bulanda, güçlülerin gücü olan
devlettir.
Azınlıklar, doğaları nasıl olursa
olsun, zulüm görmüşlerdir.
Tarih bunu kanıtlar milyonlarca
örnek üzerinde yükselir.
Azınlığın türünün bu noktada
pek bir önemi yoktur. Bir azınlık
çeşitli biçimlerde kendini
gösterebilir. Zulüm de kendini
doğrudan fiziksel bir hareket
olarak göstermese bile her
zaman şu ya da bu biçimde
vardır. Her an işkenceye
uğrama ihtimalinin varlığı,
nefret ya da linç saldırılarına
maruz kalma ihtimali azınlıklar
için günlük tehdit halini
almıştır. Zulmün psikolojik
evresi, bu sinsiliğinden ötürü
fiziksel zulümden daha etkin
bir hal almaktadır.

TARİH
BOYUNCA
LGBT
BİREYLERE
UYGULANAN
İŞKENCELER:
İşkence kavramını, doğuşunu
ve gelişimini irdeledikten sonra
şimdi uygulanan işkencelerin
neler olduğu sorusuna
cevap arayabiliriz. Şunu
belirtmekte fayda var, bu yazı
yazılırken taranan kaynaklarda
özel olarak heteroseksüel
olmayan bireylere yönelen
işkencelere dair herhangi
bir yazıya ya da araştırmaya
rastlanılmadı. Kaynaklar
içerisinde “ahlaksızlık”,
“sapkınlık”, “cadılık”, “cinsi
sapıklık”, “namussuzluk”,
“kafirlik”, “hastalık”, “fahişelik”

olarak görülen “suçlara”
yönelen işkenceleri aşağıda
ele alacağız. Dediğimiz
gibi, heteronormatif tarih
metinlerinde heteroseksüel
olmayanların tarihini bulmak
samanlıkta iğne aramaktan
daha zor, bizler de bugün
dahi nefretin hedefinde
oluşumuzun köklendiği
tanımlar üzerinden bu
işkencelere ulaşabildik. Arzu
ederiz ki, okuyucu bizi bu
konuda mazur görür. Bir uyarı
da, bu konuda hassas olan
okuyucularımızın yazının
bu noktasından sonra
hassasiyetlerini gözetecek bir
biçimde okuma yapmalarıdır.
Birazdan bu işkencelere kimi
örnekleri tüm ayrıntısıyla
aktaracağız.

ÇARMIHA
GERMEK
En eski işkence
yöntemlerinden biri çarmıha
germekti. Kısa bir ağaç
parçasının daha uzun, dik
bir kazığa yatay biçimde
çakılmasından ibaret, çok
ilkel bir düzenekti. Bu kazık
infazdan önce toprağa sıkıca
çakılırdı. Kırbaçlandıktan sonra
haç direğini infaz meydanına
taşıtmak kurbana her zaman
yaptırılan bir uygulamaydı.
İnfaz meydanına gelindiğinde,
kurban çırılçıplak soyulur ve
başı çapraz direğin üstüne
ve kolları yanlara gelecek
biçimde sırtüstü yere
yatırılırdı. Bazı durumlarda
kolları direğe bağlamak için
ip kullanılırdı; bazen de bu
işlem uygulanmayıp avuç
içleri direğin iki yanına gerilip
çivilenirdi. Çarmıh, üstüne
bağlanmış ya da çivilenmiş
insanla birlikte dik konuma
getirilirdi. Kurbanın bütün
ağırlığı ellerine verip etin
yırtılmasını engellemek

için, gövde, dik kazığa
sabitlenmiş enli bir tahtayla
desteklenirdi. Yerden biraz
yukarıda olan ayaklar, dikey
konumdaki direğe çivilenir
ve bazı durumlarda bacaklar
bir iple direğe bağlanırdı.
Her bir ayaktaki büyük ve
uzun çiviler ayağın üstünden
çakılıp tabandan çıkarılırdı.
Ölüm yavaş ve dayanılmaz
biçimde acı verici olurdu.
Kimi zaman suçlulara yiyecek
ve içecek verilerek iyice
uzatılan, günlerce devam
eden bir işkence biçimiydi bu.
Zulmedenin ya da celladın
habisliğine ya da kinciliğine
göre ıstırap daha da artırılabilir
veya şiddetlendirilebilirdi.
Bazen bacaklar ağır darbelerle
kırılır, yüz ve göğüs kancalı
aletlerle yırtılır, gövde sivri
uçlu sopalar veya kazılarla
delik deşik edilirdi. Anal yoldan
ya da cinsel organa sopalar
sokulup çıkarılırdı. Böcekleri
çekmek için ise kurbana bal
sürülürdü. Çoğu kavimde
gövde çürüyüp kemiklerden
başka bir şey kalmayana dek
çarmıhta bırakılırdı.
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DİRİ DİRİ
YAKMAK
Kurban üç demir çemberle
belinden, boynundan ve
ayaklarından bir kazığa
dikine sabitlenir. Kurbanın
koltuk altlarında ve bacak
arasında barut keseleri vardır.
Kamışlardan, samandan ve
kuru dallardan oluşan yığın
direğin etrafına doldurulur
ve ateşe verilir. Ateş gittikçe
harlanır ve barut keselerinin
patlaması sağlanır. Alevler
kurbanın yüzünü tanınmaz
hale getirir, kurban hala
canlıdır, kurbanın dili şişer.
Dudakları erir, büzüşür. Yağ,
su ve kan yanmakta olan
bedenden buharlaşarak
akmaya devam eder. Ateş
sönmeye yüz tuttukça harlanır.
Bedenin alt tarafı tamamen
yanınca beden ateşin ortasına
yığılır ve yanmaya devam eder.
Beden hala canlıdır ve en son
bağırsaklar patlar. Ateş yanmış
bir et yığınını küle çevirirken,
beden yok olana kadar
etrafını sarmış kalabalığın
tezahüratları devam eder.

HAŞLAMAK VE
KIZARTMAK
Su, yağ ya da balmumuyla
dolu koca bir kazan ya da başa
bir kap kaynayıncaya kadar
ısıtılır ve kurban, çoğunlukla
önce başı olmamak üzere,
bunun içine atılırdı. Eğer
cellatlar ya da zulmedenler

acıyı daha da artırmak
niyetindeyseler, elleri ve kolları
bağlı kurban başı sıvının
dışında olacak biçimde sıvının
içerisindeyken sıvı yavaş
yavaş kaynatılırdı. Kızgın tava
yöntemindeyse, kurbanın
içi yağ, zift ya da balmumu
dolu sığ bir kaba konulup
kızartılması dışında haşlama
yönteminden pek bir fark
bulamıyoruz. Eğer acı daha
artırılmak isteniyorsa tüm
bu işlemlerden önce kurban
kırbaçlanıyor ve bu işlemler
öyle uygulanıyordu.

İŞKENCE ÇARKI
Kurban bir silindirin üstüne
gerilecek biçimde bağlanır. Yer
yer silindirin üstünde çiviler
olduğu görülür. Bağlandıktan
sonra çivili sopalarla ya da
demir sopalarla kuşanmış
cellatlar gerilmiş kurbanın
bedenine seri darbeler
indirirler. Kurbanın bütün
kemikleri kırılır. Kemikleri
kırılmış kurbanın en son
batın bölgesine sert bir darbe
indirirler ve kurbanı öldürürler.
Yer yer kemikleri kırılan
kurbana o son “merhamet”
darbesi indirilmez, kurban ya
diri diri yakılır ya da doğranırdı.
Tüm bu işlemlerde kurbanın
bilincinin açık kalması için özel
çaba harcanırdı.
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TAŞLAYARAK
ÖLDÜRMEK

ÇİZME
İŞKENCESİ

Yöntem eski, kolay ve
açıktır. Kurban ya bir direğe
bağlanır ya da yarı belinden
toprağa gömülür. Herodot’un
metinlerinde bu işkence
yöntemine rastlanır ve Yehova
tarafından eşcinsellerin
öldürülmesi için de özel
olarak onaylanmış bir işkence
yöntemidir. Kurban toplum
tarafından kitlesel bir linçe
uğrar. Çok ağır bir biçimde
sakatlanan kurban, aç ve
susuz bırakılır. Ta ki bedeni
parçalanana dek kurban
taşlarla ve sopalarla linç
edilmeye devam eder.

Kurban öldürülmeden önce,
ayaktan dize kadar olan
demir bir çizme giydirilirdi.
Bu çizmenin bir farkı içinin
onlarca demir çiviyle dolu
olmasıydı. Çizmeye vurula
vurula kurbanın bacakları
demir çizmeye sokulurdu.
Kemikleri kırılan ve etlerinden
ayrılan kurban büyük acılar
içindeyken demir çizmenin
içine haşlanmış su ya da kızgın
yağ dökülürdü. Kimi tarihçiler
bu işkencenin dünyadaki
en inanılmaz acı olduğunu
söylerler. Hatta işkence
uygulanırken çoğu kişi bu
işkenceyi izleyemez, kaçışırdı
ve bundan ötürü mahkemeler
bu işkenceyi izleyecek kişileri
görevlendirirlerdi.

YÜKSEK BİR
YERDEN
ATMAK
Çeşitli işkencelerle ölmeyen
ya da sadece bu biçimde
işkence çekmesi istenen
kurbanlar kesin bir biçimde
ölmeyecekleri ama tüm
kemikleri kırılabilecek bir
yükseklikten, kayalıktan ya
da bir kuleden elleri arkadan
bağlanmış bir biçimde atılır,
kurban bütün kemikleri kırık
bir halde ve canlı bir biçimde

olduğu yere bırakılırdı.
Kurbanlar o sakatlanma
halinde açlıktan ölmeleri için
o halde bırakılırdı. Kimi tarihi
metinlerde bu işkenceye
maruz bırakılan kurbanların
açlıktan kendi etlerini yedikleri,
bu süreçte çıldırarak öldükleri
anlatılır.

KIRBAÇLAMAK
Özel olarak yapılan demir ya
da tahta çubuklarla, uçlarında
deri olan püsküllü sopalarla,
püsküllerinde demir dikenli
topaç olan sopalarla, ucu çivili
sopalarla… aklınıza gelebilecek
türlü korkunçluktaki sopalarla
kurbanlara uygulanan
işkencedir kırbaçlamak.
Kurban çırılçıplak soyulur
ve sırtı, gövdesinin ön yüzü,
bacakları ve ayak tabanları
yüzlerce kez bu kırbaçlarla
kırbaçlanır. Kurbanın eti
derisinden sökülür, her
yerinden kanlar boşanır.
Kırbaçlamanın olduğu alan
kurbanın et parçalarıyla
dolar. Kırbaçlamaya maruz
kalan kurbanların çığlıkları
kulakları sağır edecek kadar
etrafı sarar ve kurbanlar
karanlık dehlizlerde kan
kaybından ölene dek , eğer
kırbaçlamadan sağ çıkarlarsa,
ölüme terk edilir.

SAKATLAMAK
Tarihte görülen en vahşi
işkencelerden biri de
sakatlamaktı. Kurbanların
penisleri ve testis torbaları
kesilir. Vajina dış dudakları
kesilir. Kulakları, burunları,
dudakları, göz kapakları kesilir.
Parmakları, elleri, kolları,
bacakları kesilir. Gözleri
oyulur, kulakları patlatılır.
Anal bölgeden ya da vajinal
bölgeden kazık sokulur.
Tırnakları, dişleri kerpetenlerle

sökülür. Kurban ya bu biçimde
öldürülür ya da bu biçimde
sakat bırakılır. Kurban sakat
bırakılırken kızgın demirlerle
derisi dağlanır. Hayatını tek
başına idame ettiremeyecek
biçimde sakatlanan kurban,
işkenceden sağ çıksa dahi bir
süre sonra açlıktan ölür.

CANLIYKEN
DERİ YÜZMEK
Önce hadım edilen kurban
canlıyken, derisi liğme liğme
yüzülür. Kurbanın tüm bu
işkenceyi görmesi için deri
ayaktan başlanarak yüzülür.
İşkencenin şiddetinin artması
için derisi yüzülen bölgelere
tuz basıldığı olmuştur. Derisi
yüzülen kurbanlar ardından
paramparça edilerek vahşi
hayvanlara yem edilir.

ZİNCİR
SALINCAĞI
Zincirlerle sallandırmanın
çeşitli yolları vardır. Kurban bir
kafese konulup yüksekçe bir
yere çekilir ve aç bırakılır. Bu,
bu işkencenin en acısız yanı
denebilir. Bir başka yöntemi de
kurban yüz üstü iken kurbanın
bedeninin arka kısmındaki
derisine kancalar geçirilir ve
kurban zincirle çekilir. Burada
zulmeden derinin kopmaması
için onlarca kanca kullanır. Bu
acının eşliğinde kurban açlıkla,
susuzlukla öldürülür. Bir diğer
türü de sırt üstü yatırılan
kurbanın ayaklarından,
penisinden ya da vajinasından,
karnından, kaburgalarından,
ellerinden, kollarından ve
dudaklarından kancalar
geçirilerek kurban zincire
çekilir ve yine açlık ve susuzluk
eşliğinde ölümü bekler.

TEŞHİR
TAHTASI
Teşhir tahtasının ilk aşaması
kurbana yapılan yoğun
psikolojik işkencedir. Kurban
yaşadığı yerin işlek bir
meydanında ayakta kalacak
biçimde sabit bir direğe
bağlı bir mekanizmaya
bağlanır. Elleri ve başı
sabitlenir. Günlerce o şekilde
bekleyen kurban toplum
tarafından yoğun hakarete
ve saldırıya maruz bırakılır.
Daha sonrasında ise kurbanı
yoğun kırbaç işkencesi
beklemektedir. Açlık ve
susuzluk da cabası…

ÖRDEK
SANDALYESİ
Bu işkencede de kurbanın
teşhiri ve aşağılanması esas
amaçlardan biridir. Uzun bir
direğin ucuna bir sandalye
ya da oturak yerleştirilir.
Kurban, sandalyeye oturduğu
zaman sırık ya ırmak veya
göl kenarında birkaç kişi
tarafından ya da otomatik bir
düzenekle kaldırılır ve suya
daldırılır. Bu amaç için genelde
kirli ve kötü kokulu bir sırık
seçilir.

CADI GEMİ
Yine toplum içerisinde
aşağılamaya yönelik psikolojik
yönü ağır basan bir işkence
biçimi olan cadı geminde,
kurbanın başına demir bir
kafes geçirilir ve ağzına gem
vurulur. Gemin ucu birinin
elindedir ve kurban sokak
sokak böyle gezdirilir. Zaman
zaman kurbanın ağzına
vurulan gem sivri demirden
yapılır ve kurbanın ağzı
kanlar içerisinde kalır. Dili ve
dudakları parçalanabilir.

LGBT
BİREYLERE
YÖNELEN
İŞKENCELERDE
BUGÜNKÜ
DURUM
Günümüzde halen, her gün
fiziksel ya da psikolojik bir
sürü saldırıya maruz kalıyoruz.
Mağduru olduğumuz bu
saldırılar nefretten besleniyor
ve bu nefret canımızı alıyor.
Red aşamasından nefret
aşamasına geçen toplum türlü
vahşetlerle fobisini üstümüze
kusuyor.
Yakın tarihe kadar –ki bazı
aklıevveller tarafından halenheteroseksüel olmayanın
“hasta” sayılması, bu
“hastalığa” karşı mücadeleyi
ve “onarım” “terapilerini”
beraberinde getirdi. Bir insanın
ciniyet kimliğini ya da cinsel
yönelimini hastalık olarak
görmenin kendisinin hastalık
olduğunu belirtip, “onarım”
“terapisi” nin kendisinin başlı
başına hem yer yer fiziksel
hem de psikolojik bir işkence
olduğunu altını çize çize
belirtiyoruz.
Bu işkencenin kılıf olarak
kullanıldığı o ağır fobinin en
büyük uygulayıcılarından,
işkencecilerden birinin de
“Erkek Homoseksüeller İçin
Onarım Terapisi - Yeni Bir
Klinik Yaklaşım” kitabının
yazarı Dr. Joseph Nicolosi
olduğunu belirtip buradan bir
kez daha teşhir ediyoruz ve
bu yazıyı okumakta olan tüm
bireyleri, ülkemizde de halen
kimi psikolog ve psikiyatrların
böylesi şarlatanlıklar
yapmaya devam ettikleri
konusunda uyarıyor ve şikayet
mekanizmalarını işletmeye
davet ediyoruz.
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çalışılmıştır. 1960’lı yıllarda
terapi adı altında uygulanan bu
akıl almaz işkenceler sonucu
birçok eşcinsel akıl sağlığını
yitirmiş, hatta ölenler bile
olmuştur ne yazık ki.

NAZİ
ALMANYASI

DAVID REIMER
VAKASI
Bu vaka, “onarım” denen
vahşetin ne boyutlara
gelebileceğinin en tipik örneği
olarak kayıtlara geçmiştir. Bu
vaka eşcinselliğin zihinsel
bir hastalık olduğuna
inanılması temeline dayandığı
için “hasta” olarak görülen
eşcinsel bireylerin çeşitli
yöntemlerle eşcinsellikten
soğumasını, vazgeçmesini
sağlamak olarak

tanımlanabilir. Ancak kullanılan
yöntemlerin günümüz
insanının kabul edebileceği
normlardan çok uzak
olduğunu belirtmeliyiz. Bugün
en ağır akıl hastalıklarında bile
kullanılıp kullanılmamasının
etik yönü tartışılan elektroşok
uygulaması, eşcinsellikten
soğutma terapisinin en önemli
parçasıydı. Aynı zamanda
bireye mide bulandırıcı
maddeler de enjekte edilerek
eşcinsellikten tiksinmesi
hedefleniyordu. Bu deneyin
dayandığı bilimsel mantık
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Pavlov’un ünlü klasik
şartlanma deneyine ve bu
deney sonucunda bilim
dünyasına sunduğu şartlanma
tezine dayanıyor. Pavlov’un
deneyinde köpeklere zil
sesinden sonra et vermesi
köpeklerin zil sesini et ile
özdeşleştirmesine neden
olmuştur. Pavlov bu ve
bunun gibi bir dizi deney
sonucunda köpeklerde
klasik şartlanmanın nasıl
oluştuğunu ortaya koymuştur.
Eşcinsellikten soğutma
terapisi vahşeti de aynı
temele dayanmakta; eşcinsel
bireylere eşcinsellik görüntüleri
eşliğinde elektroşok
uygulanarak, mide bulandırıcı
maddeler enjekte edilerek
bireylerde klasik şartlanma
oluşması sağlanmaya

1920’lerde Almanya’daki
özellikle Berlin’deki eşcinseller
o zamanki dünyanın en geniş
özgürlüklerine ve kabul görme
oranlarına sahipti. Ancak
Adolf Hitler’in başa gelmesiyle
birlikte gey erkekler ve daha
az bir derece lezbiyenler, Nazi
Partisi tarafından hedef
ve en sonunda Holokost
kurbanları arasında yer alan
gruplardan ikisiydi. 1933
yılından başlayarak gey
organizasyonları yasaklanmış,
eşcinsellik ve cinsellik
hakkındaki bilimsel kitaplar
yakılmış ve Nazi Partisi
içinde yer alan eşcinseller
öldürülmüştür. Gestapo Alman
normlarına uygun yaşamak
zorunda olan eşcinsellerin
listesini derlemiştir.

1933-45 yılları arasında
100.000 erkeğin eşcinsellik
şüphesi ile tutuklanmasına ek
olarak bunların 50.000’i resmi
olarak hüküm giymiştir. Nazi
işgali altındaki yerlerde
yaşayan yüzlerce Avrupalı
mahkeme hükümlerince
kısırlaştırılmıştır. Bu erkeklerin
çoğu normal hapisanelere
atılmışken 5.000 ile 15.000
arasında değişen bir sayı
da Nazi toplama kampları’nda
hüküm giymiştir. Bu 5.000
ila 15.000 arasında değişen
kişinin nasıl öldüğünün açık
olmamasına rağmen önemli
bilim insanlarından Ruediger
Lautman toplama kamplarında

ölenlerin oranının %60 kadar
olduğunu tahmin etmektedir.
Kamplardaki eşcinseller
kendilerini yakalayanlar
tarafından alışılmadık
derecede zalimce “tedavi”
edilmeye çalışıldı.
Savaştan sonra eşcinsellerin
toplama kamplarında tedavi
edilme girişimleri çoğu ülke
tarafından tanınmamış, ve
bazı erkekler Nazi yıllarında
bulunan kanıtlara dayanılarak
yeniden tutuklanmaya
devam edilmiştir. 1980’lerde
hükümet bu olayları tanımaya
başlamış, 2002’de de
Alman hükümeti LGBTİ+
toplumundan özür
dilemiştir. 2005 yılında Avrupa
Parlamentosu eşcinsellere
zulümü de kapsayan
bir Holokost çözülümünü
benimsemiştir.

IŞİD
Dünyanın başına bir bela gibi
musallat olan IŞİD’in LGBTİ+
bireylere yönelik yoğun nefreti
ve “katli vaciptir” fetvalarının
bir sonucu olarak yayılmaya
başladığı günden beri bizleri
hedef tahtasına oturttuğunu
biliyoruz. Orlando Katliamı
bunun en açık örneği.
IŞİD hakimiyet alanlarında
da birçok LGBTİ+ bireyi
katletmiştir. Yüksekten atarak,
taşlayarak, idam ederek,
boynunu keserek ya da plastik
patlayıcıyla patlatarak onlarca
cana kıymış, işkencelerden
geçirmiştir.
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DÜNYADAKİ
KİMİ
ÜLKELERDE
DURUM
İslam Konferansı Örgütü’ne
üye, 57 ülke arasından
seçilmiş 33 ülkenin yalnızca
altısında eşcinsellik yasal; 4
ülkede durum belirsiz. Kaos
GL tarafından yayınlanan
rapora göre, İslam Konferansı
Örgütü’ne üye ülkelerde
eşcinsellerin yasal durumları
hiç de iç açıcı değil. 23
ülkedeyse, eşcinsellik idam,
hapis, para, kırbaç veya sopa
cezası ile cezalandırılıyor.

NEFRET
CİNAYETLERİ
Bizler bugün halen yaşamın
her alanında ötekileştirmeye,
baskıya, kötü muameleye ve
işkenceye maruz kalıyoruz.
Bunun özel bir başlığı da hiç
şüphe götürmez bir gerçek
ki nefret cinayetleridir. Nefret
cinayetleri politiktir diyerek
söze başlamak gerekiyor.
Heteronormativenin iktidarda
olduğu, toplumsal erkeğin
hukukunun işlediği, ikili
cinsiyetçiliğin çarklarının
işlediği bu vahşet dünyasında,
bu vahşetin cezasız
bırakılması nefretin nasıl
politik kökleri olduğunu
gösteriyor hepimize. İktidar
olan hiçbirimize yaşama
şansı sunmuyor. Sokakta
yürürken türlü tacizlere,
kaba dayaklara, yaşamın her
alanında psikolojik işkencelere
maruz kalıyoruz. Yaşamımız
her an öldürülme tehdidi
altında akmaya çalışıyor. Ve
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tarihini anlattığımız işkence
biçim ve boyut değiştirerek
egemen olmayan tüm gruplar
üzerinde bir baskı ve zor
aygıtı olarak kullanılıyor. Aile
baskısı, din baskısı, okul
baskısı, iş yeri baskısı, töreaşiret baskısı… Onlarca baskı
çeşidi aynı kaynaktan beslenip
kendini politik mekanizmanın
kollarında büyütüyor. Bizlere
ya cinayeti ya da işkenceyi
reva görüyor. Gökkuşağının
renkleri işkencelerle
söndürülmeye çalışılıyor.
Yazının başında da geçtiğimiz
gibi, daha dün bu cinayetlere
bir yenisi eklendi. Muhammed
Wisam Sankari, Suriyeli
eşcinsel bir mülteci. Bir yıldır
İstanbul’daydı. Tehdit edildi,
kaçırıldı, tecavüze uğradı.
Geçtiğimiz hafta Yenikapı’da
ölü bulundu. Çok sayıda bıçak
darbesiyle öldürülen Wisam’ı
arkadaşları pantolonundan
teşhis edebildi. Onlarca nefret
cinayeti kurbanı LGBTİ+
bireyi Muhammed Wisam
Sankari’nin şahsında saygıyla
anıyoruz.

Yaşamın her alanında vardık,
varız ve var olmaya devam
edeceğiz. Bu bilinçle, tarih
boyunca ve halen yaşamakta
olduğumuz fiziksel ve
psikolojik işkencelere, nefret
cinayetlerine karşı gücümüz
onurumuzdan geliyor. Bu
fobiyle ve saldırılarla mücadele
etmekten ve birlik olmaktan
başka hiçbir şansımız yok.
Dünyayı aşkın etrafında
çevireceğiz. Alışın, her
yerdeyiz.

Yazı boyunca Dost Kitabevi
Yayınlarından 2001’de ilk baskısını
yapan Geroge Ryley Scott’ın
“İşkencenin Tarihi” adlı eserinden
ağırlıklı olarak yararlanılmıştır.
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GECE
RÖPORTAJ: ONUR ÖZIŞIK

onur.ozisik@gzone.com.tr | twitter.com/onurozisik | instagram.com/onur.ozisik

ROCK FELSEFESİ İLE
LGBT DİRENİŞİ ARASINDA
BİR PARALELLİK VAR!
2000 yılında Ankara’da kurulan ve ismini grup elemanlarının
baş harflerinden alan müzik grubu “GECE”nin bu 6 yıla
sığdırdığı 4 müzik albümü ve 4 teklisi var. Halen onları
bilmeyenler için, GECE grubunu yakından tanıtmak istedik.

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Ağustos 2016 | S55

Başta sizin hikayenizi duymak
isteriz. Ankara çıkışlı bir
grupsunuz, ilk albümde Koray
Candemir prodüktörlüğü,
sonrasında Sezen
Aksu yorumuyla bildiğimiz
Orhan Atasoy bestesi
‘’Gamsız’’, şimdi de
Harun Tekin
prodüktörlüğünde ‘’Kalbe
Kördüğüm’’. Aslında o kadar
da karamsar bir müzik
yapmıyorsunuz, neden
grubun adı GECE? Grubun
hikayesini anlatır mısınız?
GECE, Can ve Eren’in lise
yıllarında rock grubu kurma
hayalinin gerçeğe dönüşmüş
hali. Grup, 2000 yılında
Gökçe’nin, 2005 yılında da
Erdem’in katılımıyla son halini
alıyor. GECE isminin aslında
pek çok nedeni var. Öncelikle
ilk yapmaya çalıştığımız

daha ziyade 90’ların ve
2000’lerin başlarının Batı rock
sounduna yakın müzik yaptılar
diyebiliriz.
Siz kendinizi Türk Rock
antolojisinde nerede
görüyorsunuz?
Bu soruyu ancak ve ancak
zaman cevaplayabilir. Fakat
diyebiliriz ki müziğimizi ve
grubunuzun enerjisini her
zaman modern ve çağdaş bir
çizgide tutmaya çalıştık. Kendi
istediğimiz müziği yapma
peşinde olduk ve piyasanın
dayattığı belli başlı kalıplara
sürekli direndik. Zamanın da
bütün bunları bu şekilde not
ettiğine eminiz.
Nilüfer ile beraber bir düetiniz
de mevcut, Sezen Aksu
diskografisinden aslında

TÜM SANAT
TARZLARININ LGBT
HAKLARINA SAHİP ÇIKMASI
GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ
bestenin adı Gece’ydi. Ayrıca,
gece konseptinin yaptığı
çağrışımları seviyoruz. Gece
insanların kendi özlerine
döndüğü bir zaman parçası
ve gündüze göre daha dürüst.
Aynı zamanda ilk dönemlerden
beri grup elemanlarının baş
harfleri bir araya geldiğinde
GECE’yi oluşturuyor. Bu, daha
sonra farkettiğimiz bir durum
olsa da kozmik bir anlamı
olduğunu düşünüyoruz.
Bir zamanlar Rock müzikte
Adana etkisi vardı, derken
yerini Ankara aldı. Adana’nın
rock müziği ile Ankara’nınkini
karşılaştıracak olursanız,
nedir farklar?
Adana’dan biraz daha ülkenin
yerel soundlarını barındıran
rock müzik çıkarken (istisnalar
hariç), Ankara’dan çıkan
gruplar (yine istisnalar hariç)

alternatif sayabileceğimiz bir
şarkıyı coverladınız ve Sıla’ya
da bir şarkı armağan ettiniz.
Peki sizce Türkiye’de ve
dünyada Rock ve Pop
ilişkisi ne durumda?
Grubumuzun bestecisi Can
Baydar, grubun geri kalanına
göre daha fazla pop müzik
dinler. Zaten grubumuzun
müziği de indie, rock ve pop
unsurlarını içeriyor. Müziği
aranje ve prodüksiyon
metotları ile istediğiniz tarza
çekebilirsiniz. Günümüzde
de dünya müziğinde
tarzlar arası sınırların
kalktığını ve geçişkenliklerin
arttığını görüyoruz ve
bunun çok güzel sonuçlar
verdiğini düşünüyoruz.
Biz de etkilendiğimiz rock,
pop ve indie soundlarını
harmanladığımıza inanıyoruz.
Her şey bir yana müzikte
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önemli olanın tarzlar değil,
beste olduğunu düşünüyoruz.
İyi bir besteyi ne tarzda
yaparsanız yapın o iyi bir beste
olacaktır.
Peki Rock müzik ve LGBT
ilişkisini soracak olursak?
Rock her zaman bir başkaldırı,
isyan barındırır içinde.
Haksızlıklara, sosyal-kültürelekonomik eşitsizliklere,
adaletsizliğe, dogmalara,
toplumsal baskılara, devlet
politikalarına vs. Bu açıdan
rock felsefesi ile LGBT direnişi
arasında bir paralellik olduğu
kanısındayız. Özgürlük herkes
için var olduğunda gerçekten
özgür olabileceğimize göre,
özelde rock müziğin, genelde
tüm sanat tarzlarının LGBT
haklarına sahip çıkması
gerektiğini düşünüyoruz.
Dinlediğiniz, ilham aldığınız,
hayranı olduğunuz ve
beraber çalmak isteyeceğiniz
sanatçılar elbette ki vardır.
Kimlerden ilham alıyorsunuz?
Neden?
Cidden çok çok fazla isim var.
Hepsini yazsak yer yetmez
ama birkaç örnek verecek
olursak Beatles, Kinks, Beach
Boys, Led Zeppelin, Queen,
Barış Manço, Sezen Aksu,
MFÖ diyebiliriz.

HER ZAMAN İÇİMİZDEN
GELEN MÜZİĞİ YAPTIK

Birbirinizi 3er Hashtag ve
nedenleri ile tanımlayacak
olursanız?
Erdem: #slow – çünkü
hareketleri yavaş çekimdedir
genelde
Gökçe: #Doktor – çünkü
doktorasını yeni bitirdi
Eren: #uykucuşirin – çünkü
uyumayı sever, önünü
alamıyoruz
Can: #inat – çünkü bir şeye
inanıyorsa sonuna kadar inat
eder ve fikrinden kolay kolay
dönmez.
Türkiye’de kendinizi sanatınızı
icra ederken özgür hissediyor
musunuz?
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AZINLIKLARIN
SESLERİNİN
DUYURULABİLECEĞİ
MECRALARIN
DEVAMLILIĞINA
İHTİYAÇ VAR
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Her zaman içimizden
gelen müziği yaptık. Asla
sevmediğimiz veya arkasında
duramayacağımız bir
şarkı yayınlamadık. Ama
tabi ki bir kültür içinde
müzik yapıyorsunuz ve işi
profesyonel olarak yapınca o
kültürden inanılmaz derecede
kopma özgürlüğünüz yok.
Müzik yaparken bu kültürün
içinde sevdiğimiz noktaları
daha ön plana çıkarıyoruz
diyebiliriz.
Son albümünüzün ikinci
klibini, albümle aynı adı
taşıyan Kalbe Kördüğüm’e
çektiniz. Hem albümden
hem ikinci klibinizden söz
edersek...
Kalbe Kördüğüm, albüme de
adını veren şarkı olarak bizim
için özel bir yerde duruyor.
Önceki albümlerimiz gibi
bu albümde de çok büyük
bir özenle çalıştık. Harun
Tekin prodüktörlüğünde
kaydetmemiz de oldukça
keyifli oldu. Bu albümde,
değişim var mı diye sorarsanız,
bunu tanımlayan en önemli
durum şarkı odaklı olması
diyebiliriz. Şarkılar, nasıl bir
ruh halindeyse o doğallığı
ortaya çıkardık. Çıkış şarkımız
Gönder Gelsin’den sonra
şimdi de Kalbe Kördüğüm’ü
kliplendirdik. Genç bir ekiple
çalıştık. Irmak Unutmazbaş ve
Derhan Okay yönetmenliğinde
çekilen klibimiz aslında
bir yol ve içsel bir yolculuk
hikayesi. İzleyenin de anlam
yükleyebileceği sinematografik
bir anlatımı ve finali var.
Yaşam özgürlüklerine
gelecek olursak, Türkiye’de
azınlıkların yaşam
özgürlükleri hakkında
düşünceleriniz neler? Sizce
neler yapılması gerekiyor?
Ne yazık ki yapılması gereken
çok şey var. Uzun vadeli bir
planda eğitim sisteminin
baştan yapılanması ve
milliyetçi, patriarşik ve

maskülenist söylemlerin
yerini özgürlükçü ve bireyci
söylemlerin alması lazım.
Bu eğitim sistemiyle bireysel
özgürlük, eşit yurttaşlık
fikirleri toplumda yankı
bulabilir. Orta vadede bireysel
özgürlüklerin, eşit yurttaşlığın
tanındığı yasal güvenceler
ve bunu uygulayacak hukuk
devleti gerekiyor. Kısa vadede
ise azınlıkların seslerinin
duyurulabileceği mecraların
devamlılığına ihtiyaç var.
Geçtiğimiz ay Orlando’da
LGBT hedefli bir katliam
yaşandı. Ardından Türkiye’de
güvenlik sebebiyle Onur
Yürüyüşü’ne izin verilmedi.
Sizce Orlando LGBT yaşamına
bakışlarda görünür bir
değişime sebep olabildi mi?
LGBT özgürlükleri hakkında
Türkiye ve dünyayı ele alacak
olursak, düşünceleriniz
nelerdir?
LGBT haklarının çok yavaş
da olsa kamuoyunda
yer almaya başladığını
düşünüyoruz. Orlando
katliamı veya benzer durumlar
görünürde bir değişime
neden olmasa da LGBT

hakları günden güne dünya
kamuoyunda geçmişe kıyasla
hatırı sayılı bir yer alıyor.
Sanatçıların desteklerinin
de bu bilinç değişiminde rol
aldığını görüyoruz. Bunun
sonucu olarak da, Batı
demokrasilerinde yeni siyasal
düzlemde LGBT hakları daha
fazla vurgulanıyor. Eşcinsel
evliliklerin yasal hale gelmesi
(ABD örneği) ya da civil
union’ların daha fazla ülkede
yasal hale gelmesi bunun
parçası gibi duruyor. Orta
vadede bu toplumsal bilinç
değişiminin tüm dünyada
daha fazla yaygınlaşacağını
ve LGBT haklarının da buna
paralel olarak daha fazla
vurgulanacağını düşünüyoruz.
Eşcinsel evlilikler ve evlat
edinmeleri hakkında
düşünceleriniz neler? Sizce
bir gün Türkiye’de bu konuları
tartışmamız mümkün olacak
mı?
Uzaylılar yakın zamanda
dünyamızı ziyaret edip ‘All you
need is love (İhtiyacınız olan
tek şey aşk)’ şarkısını herkesin
anlayacağı bir şekilde icra
ederlerse neden olmasın.
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TARİH KAYNAKLARINDA

LEZBİYENLİK

2 . B Ö L Ü M : O R T A Ç AĞ
HAZIRLAYAN: KARDELEN FULYA OKUMUŞ

kardelen.okumus@gzone.com.tr | twitter.com/kardelenfulya | instagram.com/kardelenfulya
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O

rta çağda
toplumların
eşcinselliğe
yaklaşımları
bölge bölge
değişiyor
olsa da çoğunlukla “sodomy”
olarak adlandırılıyor ve ölümle
cezalandırılabiliyordu. Öbür
yandan erkek eşcinselliği bazı
durumlarda kabul görebilirken
–cinsel ihtiyaçlarını karşılamak
için köle edinmeleri gibi- kadın
eşcinselliğine aynı şekilde
bakılmıyordu. Bunun altında
yatan neden ise temel olarak
“erkekliğe” karşı bir tehdit
olarak görülmesiydi.
Orta çağdaki kaynaklara
baktığımızda lezbiyen kadınlar
hakkındaki şeyler ya erkekler
tarafından yazılmıştı ya da
erkekler tarafından çevrilmişti.
Bu yüzden o dönemki
kadınların sesini duymak biraz
zorlaşıyor. Peki bu durumda
orta çağdaki eşcinsel kadınlar
ne zaman tarihlerini yazmaya
başladılar?
Yazılı kaynaklara baktığımızda
eşcinsel erkeklerin yanında
eşcinsel kadınların geri planda
kaldığını görüyoruz. Bazıları
bunu erkek eşcinselliğin
daha fazla olmasına, bazıları
kaynakların lezbiyenleri
görmezden gelmesine, bazıları
ise geyliğin lezbiyenlikten
“daha fazla günah” olarak
görülmesine bağlıyor. Hangi
teori doğru olursa olsun
lezbiyen pratikler görmezden
gelinmiş oluyor.
Orta çağdaki problematik
olan başka bir nokta ise
kadın kadına cinselliğin
“yeterince” cinsellik olarak
görülmemesiydi. Her ne kadar
günah olarak tanımlansa da
erkek erkeğe cinselliğin bir
noktada kabul görülüp konu
alınması da penetrasyonun
gerçekleşmesinden geliyordu.
Kadın kadına bir ilişkide penise
benzeyen herhangi bir seks

oyuncağı kullanmadığında
bunun tam olarak bir cinsel
deneyim olamayacağı
düşünülüyordu.

ORTAÇAĞ
AVRUPASINDA
CİNSELLİK
İki kadının yaşadığı cinselliğin
“tam bir cinsellik” olarak
görülmemesinden dolayı
Ortaçağ Avrupa’sındaki
sınırlı kaynakların büyük bir
bölümünü dini kaynaklar
oluştururken diğer bölümünü
de entellektüel kaynaklar
oluşturuyor.
Saint Paul’un Romalılara
yazdığı bir mektupta bunu
kilisenin onaylamadığından
“Kadınlar doğal ilişkiler
yerine doğal olmayan ilişkiler
seçiyorlar. Erkekler de aynı
şekilde kadınlarla olan doğal
ilişkilerini bırakıp birbirlerine
tutkuyla yaklaşıyorlar. Bu
hataları için ceza alacaklardır.”
diyerek bahsediyor. Saint
Paul tam olarak lezbiyen
ilişkiyi tanımlamasa da
bunun cezalandırılacak bir
davranış olduğunu belirten
ilk kaynaklardan birini
oluşturmuştu.
Başka bir kaynakta ise kadın
eşcinselliğine şu 3 maddeyle
değinilmişti:
-Eğer bir kadın başka bir
kadınla bir kusurda bulunursa
bunun kefaretini 3 yıl öder.
-Eğer bir kadın tek başına
bir kusurda bulunursa, aynı
süreçte kefaretini öder.
-Bir dul ve bir genç kızın
kefareti aynıyken, eğer evli bir
kadın zinada bulunursa daha
büyük bir ceza hak eder.
Theodore’un bu maddelerine
bakıldığında, lezbiyen ilişkiler
zina kadar büyük bir günah
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olarak görülmüyordu.
Ceza verilirken, cinsel
yönelimlerinden ziyade bir
partnerlerinin olup olmaması
baz alınıyordu.
Tıbbi kaynaklarda ise
lezbiyenlikle ilişkilendirilen
durumlar söz konusuydu.
Bunlardan bir tanesi ise cinsel
birliktelik ya da doğum sonrası
vajinada dışarıya doğru bir
büyüme görülmesiydi. Bu
görüntü penisi andırdığı için,
buna sahip bir kadının – cinsel
birliktelik için penisin temel
olduğu düşüncesinden yola
çıkılarak- başka bir kadınla
heteroseksüel bir cinsel
birliktelik yaşayabileceği
düşünülüyordu. Bir başka
durum ise kadınların
yumurtalıklarındaki ağrılarını
dindirmek için sıcak nesneler
koyarak daha sonra orgazm
olmasıydı. Bu iki tıbbi durum
Ortaçağ Avrupası’nda
kadınların lezbiyen ilişkilerini
saklamak için kullandığı
yöntemlerdendi.

ORTAÇAĞ
AVRUPASINDA
LEZBİYENLİK

Lezbiyen kadınlar her
coğrafyada var olsa da
bireylerin davranışlarını
her zaman bulundukları
coğrafya şekillendirmiştir.
Orta asyada yaşayan kadınlar
da hiçbir zaman erkeklerle
bir tutulmamıştı. Yedinci
ve sekizinci yüzyılda bazı
kadınlar erkek gibi giyiniyorlar
hatta sahnede yüz kılları
kullanıyorlardı. Fakat bu
durum, kadınların değil
erkeklerin ilgisini çekmek
için yaptıkları bir şey olarak
bilindiği için toplum tarafından
kabul görüyordu.
Aynı zamanda haremlerdeki
kadınların aralarındaki
ilişkilerden ve kadınların
hamamlarda yakınlıktan
çekince duymalarının nedenini
seksüel bir bağa bağlayan
yazılar olsa da bu belgeler
erkekler tarafından yazılmış
eserler olarak yer alıyor.
Kadınlar genellikle bu konuda
sessiz kalmayı tercih ederken
erkekler ise bu konuyu pek
kaleme almıyorlardı. Bu
yüzden bu eserler bazen
fantezi unsurlarına kaçabiliyor
ya da gerçeği tam olarak
yansıtmayabiliyorlar.

OSMANLININ LEZBİYEN
KADINLARI
Osmanlı İmparatorluğu’ndaki kadın eşcinselliğine
bakacağımızda ise aklımıza gelen ilk eser Enderuni Fazıl Bey’in
“Zenanname”si yani “Kadınlar Kitabı” oluyor. Açık bir eşcinsel
olan şair, eserinde bütün milletlerden olan kadınları tek tek
tanıtırken İstanbul kadınlarını ise dört bölük halinde ele alır.
Bunlar içinde dördüncü bölükte bulunan kadınlar ise “kadın
seviciler” yani lezbiyenlerdir.
Kitabın bu bölümünde Fazıl Bey lezbiyen kadınlardan şu
şekilde bahseder:
“Ey sevgili, eski zaman kadınları arasında olmayan, “sevici
zümresi” denilen yeni bir bölük çıktı ortaya. Kadınlara kötü bir
hediye bu. Birbirlerine gönül verip aşık olurlar, ilişki vaktinde
bile hile yaparlar. Hileleri, zekeri (erkeğin cinsel organını)
taklit ederek yapılmış bir alettir. Aletin adını yazamam ama
bir bilmeceyle söyleyebilirim. İşte o bilmece: “Nazı bıktırdı
beni dildarın” (Fazıl burada, eski harflerden ve aruz vezninden
yararlanarak, “yapay erkeklik organı” demek olan zıbık
kelimesini şifreyle veriyor.) Bu yola girenler temiz huylu, nazik,
ilim-irfan sahibi kadınlardır. Böylesine ilişkiler pek çok oluyorsa
da, diğer davranışlara göre kötünün iyisi sayılıyor, birbirleriyle
geçinip gidiyorlar.”
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BİR UMUTTUR OLİMPİYATLAR

A’DAN Z’YE OLİMPİYATLAR
HAZIRLAYAN: KAAN ARER
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O

limpiyat
Oyunları
veya kısaca
Olimpiyatlar,
Yaz ve Kış
Olimpiyatları
olmak üzere iki ayrı kategoride,
dört yılda bir düzenlenen
uluslararası çok sporlu
etkinliklerdir. İki yüzün
üzerinde ülkeyi temsil eden
sporcuların katıldığı etkinlikler,
dünyanın en kapsamlı spor
etkinliği konumundadır.

ANTİK
OLİMPİYAT
OYUNLARI
Olimpiyatlar ilk olarak M.Ö.
776 yılında, Yunanistan’ın
Olimpia bölgesinde
yapılmıştır. O dönemin
oyunları incelendiğinde
Yunan tiyatrosunun önemli
unsurları olan trajedi, dram
ve sembolizm gibi unsurların
oyunlar üzerinde büyük etkisi
olduğu görülmektedir.
Adını Olimpia bölgesinden alan
Olimpiyatlar, 12 asır boyunca
sürekliliğini korumuştur.
Aynı dönemde diğer
şehirlerde de benzer oyunlar
düzenlenmesine rağmen
hiçbirisi Olimpiyatların ününe
ulaşamamıştır.
M.Ö. 2. Asırda Romalıların
Yunanistan’a hâkim olması
sonucunda Olimpiyat
kurallarında büyük değişiklikler
yapılmıştır. Daha önceleri
sadece Yunan vatandaşlarının
katılabildiği oyunlar, Roma
İmparatorluğu sınırları
içerisinde yaşayan herkesin
katılabildiği, çok daha
geniş çaplı bir turnuvaya
dönüşmüştür. Oysa Yunan
hâkimiyeti zamanında, hiçbir
yabancı veya esir Olimpiyatlara
katılamaz, kadınlar da seyirci
olarak bile alınmazlardı.
Roma döneminde, oyunların

çeşitlilik kazanması
sonucu hakem sayısı 10’a
çıkartılmıştı. Müsabakalarda
adil davranmaya oldukça
özen gösteren hakemler,
aynı zamanda şampiyon
sporcunun ödülünü de
verirlerdi. Tüm oyunlarda
amaç; şampiyon olmak ve
zafere ulaşmaktı. İkinci olan
sporcuyu kimse hatırlamaz,
şampiyon olan sporcunun adı
ise tüm İmparatorluk sınırlarını
dolaşırdı. Spor ve ahlâk
ilişkisinin örneklerini de ilk
olarak Olimpiyat Oyunlarında
görmek mümkündür.
Oyunlara katılmak isteyen
kişi hırsızlık veya cinayet
sabıkası olmadığını hakemlere
kanıtlamak zorundaydı.
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MODERN OLİMPİYAT OYUNLARI
Modern Olimpiyat oyunları,
ilke defa 1896 yılında Atina’da
başlamıştır. Bütün dünya
sporcularının dört yılda bir
yapılan büyük spor festivalinde
bir araya getiren Olimpiyat
oyunlarının amacı; gençliği
karşılıklı anlayış̧ ve dostluk
ruhu içersinde eğiterek,
daha iyi ve barışsever bir
dünya kurulmasına katkıda
bulunmaktır.
MODERN OLİMPİK
HAREKETİN DOĞUŞU
VE BARON PİERRE DE
COUBERTİN
Modern Olimpiyat oyunlarının
mimarı olan Baron Pierre de
Coubertin’dir. 1870 yılında
Fransa’nın Sedan’da Prusya’ya
yenilmesinden sonra II.
Napolyon yıkılmış ve Monarşi

yerini Cumhuriyete bırakmıştır.
Coubertin’e göre, Fransa’nın
düştüğü bu kaosun sebebi
fosilleşmiş eğitim sistemiydi.
Ona göre eğitim sistemi
değişmeliydi.
Fransız gencinin; güçlü,,
cesur, kuvvetli, karakterli,
kişilikli, iyi ahlaklı ve inançlarını
sağlamlaştıran yeni bir
eğitim sistemine ihtiyacı
olduğunu düşünen Coubertin
eğitimci olmaya karar verdi.
Meslek olarak eğitimciliği
seçen Coubertin, İngiltere
ve Amerika’ya giderek bu
ülkelerin eğitim sistemlerini
inceledi. Bu incelemeleri
sırasında Anglo-Sakson eğitim
sisteminde reform yapan
Thomas Arnold’un fikirlerinden
yararlandı. Çalışmaları
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sırasında takım sporlarının
gençliğin benliğini bulmasında
etkili olduğunu tespit etti.
Coubertin sporun insanlar
üzerindeki etkisini tespit
ettikten sonra eğitimciliğinin
yanında sporu yeni bir uğraş
alanı olarak seçmiştir.
Coubertin, İngiltere ve
Amerika’ya yaptığı gezilerinin
dönüşünde “Atletizm”
ve “Atletik Sporlar” isimli
dergileri çıkartmaya başladı.
Daha sonra Fransa’da
Racing Kulübü̈ ve Atletizm
ve Cemiyet derneklerini
yönetmek üzere U.S.F.S.A.
(Atletik Spor Kulüpleri Birliği)
ismiyle kurulan teşkilatın genel
sekreteri oldu. Çalışmalarını
hızlandıran ve geliştiren
Coubertin, artık sporu yalnız
Fransa için değil, tüm dünya

için düşünüyordu.
Olimpiyatların dünya
barışının temeli olduğunu
düşünen Coubertin, eski
Olimpia oyunlarını yeniden
canlandırarak modern
şartlara adapte etme
fikrini araştırmıştır. Böyle
düşünmesinin sebebi, insani
erdemlerin kaybolmuş veya
hızla ölüyor olmasıydı.
Coubertin’in temel hedefi;
gerileyen Fransız ulusunun
kaderini güçlü karakterlerle
ve olgun şahsiyetlerle
geliştirerek, Fransız gençliğinin
dayanma gücünü rekabet
ruhu ve atletizm sayesinde
desteklemekti. Aynı zamanda
Coubertin insanlar arasında
var olan gerilimlerin ve
düşmanlıkların rekabet ruhu

tüm hazırlıklarını yapıyordu.
Beklenen gün geldi ve 16
Haziran 1894’te 37 spor
kuruluşunu temsilen 78 kişi
ve 9 ülkeden 20 delegenin
de bulunduğu 2000’i aşkın
bir davetli ve dinleyici,
Coubertin’in organize
ettiği International Athletic
Congress’inde buluştular.
Bu kongrede, amatörlük ve
Olimpiyat oyunlarının yeniden
canlandırılması konuları
işlenecekti.
Coubertin bu kurulda
şöyle diyordu: “Beşeriyetin
noksanlıkları, Olimpia’daki
atleti, Roma sirkindeki
gladyatör haline getirmektedir.
Bunu önlememiz
gerekmektedir. Bazı ülkelerin
kendi başlarına sportif kurallar
yapmaları kâfi değildir.
Uluslararası ortak kural
bulmalıyız. İşte dört yılda bir
yapılacak Olimpiyat oyunları ile
saf ve temiz, yüksek düzeyde
sportif yarışmalar bize bu
imkânı verecektir.”

sayesinde azaltılabileceğine
inanıyordu. O, dünya
uluslarının barışla ve sükunetle
katıldığı yarışmalar planladı.
Coubertin sporu şöyle
tanımlıyordu: “İsteyerek, arzu
ederek, kurallara uyarak,
muhtemel bazı riskleri de
göze alarak ve daima daha
ileri gitmek üzere yapılan adali
çalışmalardır. Bu çalışmalar;
cesareti, iradeyi, sebatı,
soğukkanlılığı, dayanıklılığı,
aynı zamanda ahlakı
geliştirmektedir.”
Coubertin’in yakın bir arkadaşı
olan Rahip Didon, öğretmenlik
yaptığı okulun kulüp bayrağına
“CITIUS, ALTIUS, FORTIUS”
(Daha süratli, Daha Yükseğe,
Daha Kuvvetli) ibaresini
yazdırmıştı. Coubertin de spor

için bu ibareyi benimsedi ve
her tarafa yaydı.
USFSA’nın beşinci kuruluş
yıldönümü olan 25 Kasım
1892 tarihinde yapılan
toplantıda o güne kadar
kafasında olgunlaştırdığı
düşüncelerini “Modern
Dünyamda Beden Eğitimi”
konulu konuşmasında dile
getirdi. Bu toplantıda ilk defa,
Olimpik oyunlardan bahseden
Coubertin, konuşmasını şöyle
bitiriyordu; “Savaşların ortadan
kalkacağını söyleyenlere
ütopist diyoruz. Bazıları harp
ihtimallerinin azalacağından
bahsediyor, bunda ben
ütopya görmüyorum. Telgraf,
telefon, ilmi araştırmalar
ve beynelmilel sergiler
ve kongreler diplomatik
münasebetlerden daha fazla

sulha yardımcı oluyorlar. Ümit
ediyorum ki atletizm bunun
daha fazlasını yapacaktır.
Sportif temaslar, yaşlı
Avrupa’nın örf ve âdetleri
arasına girerse, sulh yeni
ve büyük bir destek bulmuş
olacaktır. Bana yardım edin,
Olimpik oyunları yaşatalım.” O
günlerde yapılan bu konuşma
fazla anlaşılmadığı gibi taraftar
da bulamadı.
Coubertin bu toplantı sonucu
yılmadı. Fransa ve diğer
ülkelerdeki spor teşkilatlarına
sürekli mektuplar gönderdi.
Bu mektupların mahiyeti, 1894
yılının Haziran ayı ortasında,
Sorbonne’da yapılacak
olan “International Athletic
Congress” adlı toplantıya
davet niteliğindeydi. Coubertin
fikirlerini kabul ettirmek için

Coubertin Olimpiyat
Oyunlarının yeniden
başlatılması konusundaki
sözlerine devam etti;
“Sporları kuvvetlendirmek ve
yüceltmek, onların özerkliğini
ve devamlılığını sağlamak,
modern dünyamızda spor
branşlarına düşen eğitici
rollerini daha mükemmel bir
biçimde yerine getirmelerini
sağlamak üzere, cemiyet
hayatı için lüzumlu olan atlet
bireyinin adalî faaliyetine
şan ve şeref kazandırmak,
toplum heyecanını yaşatmak,
galeyana getirmek, ideal
rekabeti canlandırmak için
Olimpiyat oyunları yeniden
başlatılmalıdır.”
Coubertin’in 23 Haziran 1894
yılındaki bu konuşmasından
sonra Olimpiyat oyunlarının
yeniden başlatılması kararı
alkışlarla ve oy birliğiyle kabul
edildi. Rahip Didon’un formülü
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ClTIUS-ALTlUS-FORTIUS
Olimpizmin ilk resmi sembolü
oldu.
Olimpiyat oyunlarının yeniden
başlatılması kararı ile birlikte,
Coubertin’in toplantıdan
bir hafta önce Revue Paris
Dergisi’nde yayınlanan bir
makalesinde belirttiği şu ilkeler
de kongrede kabul edilmiştir:
-Olimpiyatlar, eskiden
olduğu gibi, her dört yılda bir
yapılacaktır.
-Olimpiyatlar, Antik Yunan’da
olduğunun aksine, tüm dünya
sporcularına açık olacak ve
yarışma programı günün
sporlarını içerecektir.
-Yarışmalarda sadece
büyükler yer alacaktır.
Amatörlük kuralları kesinlikle
uygulanacaktır.
-Olimpiyat organizasyonu
“gezici” olacak ve her
Olimpiyat başka bir ülkede
yapılacaktır.
Kongrenin bu kararları
almasından sonra Coubertin,
Vikelas, Sloane ve birkaç
kişinin daha görev yapacağı
Uluslararası Olimpiyat
Komitesi (IOC) kuruldu. Bu
komitenin ilk aldığı karar, I.
Olimpiyat Oyunları’nın 1896’da
Atina’da yapılması oldu.
MODERN OLİMPİYAT
OYUNLARININ AMAÇLARI
Modern Olimpiyat oyunları
insanoğlunun idealleri ile
yaşaması gereken gerçekler
arasındaki mücadeleyi
simgeler. İnsanoğlunun
ıslahı için evrensel bir
akitle benimsenen Modern
Olimpiyat Oyunlarının
düzenlenmesindeki amaçları
şu şekilde sıralayabiliriz:
-Spor yapmanın amacının,
insanın bedensel olduğu kadar
beyinsel gelişmesinde de

MODERN OLİMPİYAT
OYUNLARININ SİMGELERİ VE
AMBLEMLERİ
katkısı olduğunu anlatmak.
-Daha iyi ve barışçı bir dünya
için, gençlerin spor yoluyla
birbirlerini anlamaları ve dost
olmaları imkanlarını yaratmak.
-Uluslararası evrensel bir
iyi niyet ortamı yaratmak ve
geliştirmek amacı ile Olimpizm
prensiplerini dünyaya yaymak.
-Dünya’nın dört köşesindeki
sporcu gençliği, Olimpiyat
oyunları dediğimiz büyük spor
şöleninde bir araya getirmek.
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OLİMPİYAT ATEŞİ
Olimpiyatların sürekliliğini
simgeleyen olimpiyat ateşinin
ilk yandığı yerin, Antalya ili
sınırları içerisinde, Fenike
ilçesi Ardaşan Burnu’nun
hemen yakınında bulunan
ve günümüze kadar ulaşan
Olimpos kentinin 7 km
kadar uzağında, 2150 metre
yükseklikte kayaların olduğu
bilinmektedir.
Yunanlılar bu olimpiyat
Ateşi yakma geleneğini
eski Olimpia’daki Altis’te

güneş ışınlarının süzülmesi
sonucu elde ettikleri ateşle
sürdürmüşlerdir.
Modern Oyunlar’da
Olimpiyat Ateşi ilk defa 1936
Berlin Olimpiyatları’nda
yakıldı. Geleneğe uygun
olarak Yunanistan’ın
Olimpos Dağı’nda yakılan
meşale, atletler tarafından
olimpiyatların yapılacağı şehre
taşınır ve organizasyonu
yapan ülkenin atlet
sporcularına teslim edilir.
Meşaleyi en son devralan

sporcu stadyuma gelerek
olimpiyat ateşini elindeki
meşaleyle tutuşturur. Temiz ve
yüce bir özlemin sembolü olan
Olimpiyat ateşi oyunların son
gününe kadar yanar.
OLİMPİYAT BAYRAĞI
Beyaz zemin üzerine birbirine
geçen ve kenetlenen beş
ayrı renkteki Olimpiyat
halkaları, dünyanın beş
kıtasının birliğini ifade
eder. Coubertin tarafından
düşünülen bu bayrak, yine
kendisinin öğütünü yani bütün

atletlerin oyunlarda ki dürüst
rekabetlerini, dostluklarını
simgeler.
Bayrakta bulunan ve üçü üstte
ikisi altta yer alan beş halka,
her ulusun bayrağında mevcut
olan mavi, sarı, siyah, yeşil
ve kırmızı renkler kullanılarak
yapılmıştır. Üsttekilerden
sol kenardaki mavi halka
Avrupa’yı, ortadaki siyah
halka Afrika’yı, sağ kenardaki
kırmızı halka Avustralya’yı, alt
sağdaki yeşil halka Amerika’yı
ve soldaki sarı halka Asya’yı

temsil eder.
Baron de Pierre Coubertin
tarafından dünyanın beş
kıtasının birleştiğini göstermek
amacıyla 1914 yılında Paris’te
yaptırdığı ve sergilettiği bu
bayrak, ilk defa 1920 Anwers
Olimpiyatları’nda göndere
çekilmiştir.
OLİMPİYAT SLOGANI
Coubertin’in yakın arkadaşı
Rahip Didon tarafından
bulunarak, öğretmenlik yaptığı
okulun kulüp bayrağına yazılan

“Citius, Altius, Fortius” (Daha
Süratli, Daha Yükseğe, Daha
Kuvvetli) ibaresi benimsenerek
daha sonra Modern Olimpiyat
Oyunları’nın sloganı haline
getirilmiştir. Yarışmalarda
ulaşılmak istenen amacı
anlatan bu kelimeler niteliği ile
IOC’nin de düsturu olmuştur.
OLİMPİYAT YEMİNİ
Antik Olimpiyat Oyunları’nda
olduğu gibi sporcular ve
hakemler Modem Olimpiyat
Oyunları’nın başladığı ilk
günden itibaren Olimpiyat
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ruhuna uygun olarak
yarışacaklarına dair olimpiyat
yemini yaparlar.
Olimpiyat yemini, hiç fark
gözetmeden, bütün sporcuları
dürüstlüğün ve şerefliliğin
geçerli kurallarına bağlar.
Oyunların yapıldığı ülkeye
mensup bir sporcu, kürsüye
çıkarak şu yemini eder;
“Bütün müsabakalar adına,
olimpiyat oyunlarına âdil,
kaidelere riâyet eden
müsabıklar olarak ve sporun
zaferi ile ekibimizin şerefi
için, mertçe mücadele
etmek gayesiyle katılmak
istediğimize, yemin ederim.”
Sporcuların bu yemininden

sonra yine oyunların yapıldığı
ülkeye mensup bir hakem,
diğer hakem ve yöneticiler
adına şu şekilde yemin eder;
“Bu olimpiyat oyunlarında
tarafsız olacağımıza, kaidelere
ve gerçek sportmenlik
prensiplerine uygun hareket
edeceğimize bütün hakem
ve resmi görevliler adına and
içerim.”

OLİMPİYAT
ÖDÜLLERİ

Bu yapılan yeminlerden
sonra Citius, Altius, Fortius
sloganıyla yarışmalara
başlanır.

Oyunlarda görevli hakemlere
ve resmi görevlilere birer hatıra
diploması ve madalya verilir.
Yine finale kalamamış ancak
baraj müsabakalarına iştirak
etmiş sporcular ile takımı final
oynamış fakat takımında yer
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Modern Olimpiyat
Oyunları’nda ödül olarak
madalya ve diploma verilir.
Ferdi branşlarda ilk üçe giren
sporculara birer madalya ve
diploma, 4. 5. ve 6. lara ise
sadece birer diploma verilir.

alamamış sporculara da birer
diploma verilmektedir.
Bu ödüllerin dışında, amatör
spora ve Olimpik harekete
katkısı görülen kuruluşlara
“Olimpiyat Kupası”, Olimpik
harekete üstün hizmetleri
geçmiş kişilere “Olimpiyat
Liyakat Diplomasi” ve üstün
atletlere verilen “Feamley
Kupası” gibi çeşitli ödüller de
vardır.

OLİMPİYAT OYUNLARINDA
TÜRKİYE
Türkiye Millî Olimpiyat
Komitesi 1914 yılında
kurulmuş ve Uluslararası
Olimpiyat Komitesi tarafından
kabul edilmiştir. Türkiye’nin ilk
Olimpiyat Oyunları’na iştirakı
ara oyunlar diye adlandırılan
Osmanlı Devleti yıllarında 1906
Atina oyunlarıdır. Bu tarihten
itibaren genelde düzenli bir
şekilde her organizasyonda
yer alan Türkiye, ancak 1920
Ansvers oyunlarına Birinci
Dünya Savaşı’na neden olan
ülkeler (Almanya, Avusturya,

Macaristan, Türkiye ve
Bulgaristan) sıfatına sahip
olması nedeniyle Uluslararası
Olimpiyat Komitesi tarafından
organizasyona davet
edilmedi. 1932 Los Angeles
oyunlarına ise yolun uzaklığı
ve masrafların çokluğu
nedeniyle Türkiye Milli
Olimpiyat Komitesi tarafından
ABD’ye sporcu gönderilmedi.
1980 Moskova oyunlarına
SSCB’nin Afganistan’ı işgalini
protesto eden pek çok batılı
ülke gibi oyunlara sporcularını

göndermemiştir.
Türk sporcuların madalya
alabildiği dalların başında
güreş sporu gelmektedir.
Güreşten sonra madalya
alabildiğimiz dallar ise sadece
Halte, Judo, Boks, Atletizm ve
Tekvandodur.
Evrensel barışı amaçlayarak
başlatılan Olimpiyat
hareketi, daha sonra
ülkelerin ekonomik, siyasal
ve sosyal beklentilerinin

olduğu organizasyonlar
haline gelmiştir. Sporun
yapısı içersinde görülebilen
menfaatlerden olan ekonomik
çıkarlar, talepler ve gerilimler
zamanla, dünyanın en büyük
spor organizasyonu olan
Olimpiyat Oyunlarında da
görülmeye başlamıştır. Bu
durum, Olimpiyat Oyunlarını
barışçı faaliyetlerinin yanında
ekonomik bazı meselelerin de
içine sürüklemiştir.
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MUHTEMELEN VAR OLDUĞUNU BİLE BİLMEDİĞİNİZ

BAĞIMLILIKLAR

Bağımlılık denince aklımıza hep sigara, alkol, uyuşturucu, belki de son zamanlarda sosyal medya ve akıllı telefonlar geliyor. Biraz
vizyonumuzu genişletsek, seks ya da ilişki bağımlılığını dahil edebiliriz. Hadi bazılarımızın çevresinde temizlik bağımlıları da vardır
diyelim. Yine de şimdi sizlere, belki de bugüne dek hiç duymadığınız bağımlılıklardan bahsedeceğiz.

HAZIRLAYAN: YEŞER SARIYILDIZ

yeser.sariyildiz@gzone.com.tr | twitter.com/androverdose | instagram.com/yesersariyildiz

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Ağustos 2016 | S73

GAMOMANİ: EVLENME TEKLİFİ ETME BAĞIMLILIĞI
Bağımlı için kötü, etrafındakiler için iyi olan bu takıntı; Doromani,
hediye verme saplantısı olarak geçiyor. Tamam, hediye vermek
güzel bir şey, başkalarını mutlu etmek de öyle; ancak doromaniyi
tam olarak böyle açıklayamıyoruz. Doromani’den muzdarip olanlar,
maddi durumları el vermese dahi, hediye alabilmek için kredi çekip
borca girebiliyorlar.

Evlenmek, birbirini seven iki kişinin bunu tüm dünyaya duyurma
isteği için bir araç gibi bir şey olarak tanımlanabilir, tabii gamomani
bağımlılığına sahip değilseniz. Bu bağımlılar, evliliği bir araç değil,
evlilik teklifini bir amaç olarak görüyorlar ve kısa aralıklarla farklı
farklı ilişkilerde romantik ya da coşkulu evlenme tekliflerinde
bulunabiliyorlar. Şimdi düşünün, belki de geçen gün izlediğiniz
muhteşem evlenme teklifi videosundaki başrol bir bağımlıdır, kim
bilir…

TANOREXIA: SOLARYUM BAĞIMLILIĞI

JEOFAJİ: TOPRAK YEME BAĞIMLILIĞI

Tanorexia, ten renginden rahatsız olan kişinin, hiç durmadan
bronzlaşma isteği olarak adlandırılıyor. Bir de bana kalırsa,
durmadan bronzlaşıp saçlarını da sarıya boyatma bağımlılığı var,
ama ona hiç girmiyoruz. Tanorexia’nın, endorfin salgılama gibi
bağımlılıklardan destek aldığı söyleniyor, ama henüz kesin bilgiler
maalesef yok.

Jeofaji, bazı mecralarda “Pika” olarak da geçmektedir. Bu bağımlılık
maalesef, daha çok ilkel ve ekonomik olarak güçsüz durumda olan
insanlar arasında yaygın olabiliyor. Vücuttaki mineral eksikliğinden
ortaya çıkan bu alışkanlıktan muzdarip olan bir gencin 11 yıldır
toprak yemesiyle ilgili haberler, bir dönem gündeme oturmuştu.

DOROMANİ: HEDİYE VERME BAĞIMLILIĞI
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KAN BAĞIMLILIĞI

CAM BAĞIMLILIĞI

Vampir filmlerini çok mu izliyorlar bilinmez, ama insan ve domuz
kanı içen insanlar zaman zaman haberlere bile çıkıyorlar. Nip Tuck
izleyenler, kan bağımlısı bir çiftin hikayesini de hatırlarlar. Kan
isteğine dayanamadıklarından sürekli birbirlerine daha fazla şekilde
zarar veriyorlardı ve yaraların düzeltilmesi için estetik cerraha
başvuruyorlardı.

“Evin her yeri cam olsun, tavanı da cam yapalım” gibi bir
bağımlılıktan bahsetmiyoruz, keşke öyle olsaydı. Mesela Josh’un
hikayesini anlatalım. Josh, ampül ve bardak yiyor. Bugüne kadar
250’den fazla ampül ve 100 civarında bardak yiyen bu adam, tam
bir cam bağımlısı.

VÜCUT MODİFİKASYONU BAĞIMLILIĞI

SEYAHAT BAĞIMLILIĞI

“Piercing, halka, dövme… hepsinden olsun ve her yerde olsun.”
Insanlarını bilirsiniz. Zaten nerede görseniz tanıyabilirsiniz, zira
bayrak gibi geziyorlardır. Vücutlarını “iyileştirdiklerini” düşünen bu
insanlar, hiç düşünmeden bir dövme daha yaptırmaya ya da bir
piercing daha taktırmaya hazırdırlar.

Belki de bağımlılıkların en güzeli. Son zamanlarda seyahat de trend
olmuşken, tabii ki hemen bağımlıları oluşmaya başladı. Seyahat
bağımlısı insanlar, arada bir nefes alıp uzaklaşmak gibi görmüyor.
Bir sonraki seyahat planları oluşmadıkça rahat edemiyorlar.

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Ağustos 2016 | S75

CENAZE BAĞIMLILIĞI

Aslında doğrusu, belki de “saç kurutma makinesi sesi
bağımlılığı”dır. Küçükken yaşadıkları evde büyüyen on çocuktan biri
olan Lori Broady, gürültüden kurtulup uyuyabilmek için kurutma
makinesini açarmış. Zamanla buna bağımlı hale gelen Lori, şimdi
saç kurutma makinesi sesi olmadan uyuyamıyor.

Şimdi önce yine yurtdışından bir örnek verelim. 1983’te babasının
cenazesiyle başlayan bağımlı Brezilyalı Squarisi, tam 42 yaşında.
Son 20 yıldır kasabadaki tüm cenazelere katılıyor. Bu konudaki
açıklamasıysa şöyle; “Bu alışkanlık, 1983 yılında babamın ölümü ile
başladı. Babamı kaybettikten sonraki günün sabahı ilk işim radyoyu
açıp birinin ölüp ölmediğini öğrenmek oldu. Eğer ölüm haberi
gelmiyorsa hastaneleri ve yerel cenaze evlerini arıyordum”
Kasaba halkı ve cenaze evleri onun tedavi olmasını istemiyor,
çünkü her cenazede olmasından çok memnunlar. Şimdi de
yurdumuza, köylerimize falan dönelim. Kim bilir nice cenaze
ve düğün bağımlığı teyze, bağımlılıklarından bir haber bir hayat
sürüyorlar. Bizim de düğün bağımlılarımız var ve kıymet bilmiyoruz,
şov yapmıyoruz resmen.

BUZ YEME BAĞIMLILIĞI

HEAVY METAL BAĞIMLILIĞI

Günde 2 poşete kadar buz yiyorsanız, tebrikler bağımlısınız
demektir! Yoksa havalar yüzünden vücut sıcaklığı 37, hissedilen
55 derece; sorun sizde değil, biliyoruz. Bir de vücutta demirin eksik
olduğu zamanlar buz yeme isteği oluşuyormuş, bilginiz olsun.

Roger Tullgren isimli bir adam, devlet tarafından resmen heavy
metal bağımlısı olarak nitelendirilmiş ve tedavi için devletten
ödenek alıyormuş. Roger bir grupta gitar çalıyor ve Black Sabbath
dinlemeden duramıyor. Şimdi hep birlikte bu ütopik ülkeyi tahmin
edelim.
Doğru cevap: İsveç

SAÇ KURUTMA MAKİNESI BAĞIMLILIĞI
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ZEYNEP MANSUR
Hiçbir zaman çok ön planda olmasa da yaptığı güzel dans şarkılarıyla hep aklımızın bir köşesinde oldu Zeynep Mansur. Enerjisine
yakışır şekilde genelde yüksek ritimli şarkılarıyla dinlediğimiz, şarkıcılığının yanı sıra yazarlığıyla da üretken bir isim olan Zeynep
Mansur bu ayki sayımıza konuk oldu.

AĞLAK ŞARKILARDAN HİÇ
HOŞLANMIYORUM!
RÖPORTAJLAR: ZİAN ZİANGİL

zian.ziangil@gzone.com.tr | twitter.com/ziangil
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Yeni tekli “Yine Bana Zor
Geliyor”dan bahsedersek
kimlerle çalıştınız?
Şarkının sözleri Ayşen’e
müziği Kemal Şimşekyay’a ait;
düzenleme ise Erdem Kınay’ın.
Bir de versiyonu var onun da
düzenlemesi Celil Yavuz’a ait.
EMI – Universal Müzik Türkiye
etiketiyle yayınlandı.
1999 yılında Maksim’de
çıktığınız günden beri
müzik piyasasındasınız ve
genelde maxi singleları tercih
ediyorsunuz, sizi tam bir
albümle görebilecek miyiz?
Aslında öncesi de
var. Ankara’da yaşıyordum ve
ilk orada sahneye çıktım. Daha
sonra İstanbul’a geldim ve
birçok yerde sahne aldım.
Ardından 2000 yılında ilk
albümüm “Beyaz Sevdalar”ı
çıkardım. Ben çok zor şarkı
beğeniyorum. ‘Yine Bana Zor
Geliyor’ gibi ilk dinlediğimde
beni kalbimden

patlaması oldu, ardından
darbe kalkışması oldu. Takdir
edersiniz ki bu kadar üzücü
olaylar arasında herhangi
promosyon çalışması
yapamadım. Ancak şarkı
kendi kendine ilerliyor. Gelecek
güzel günlerle daha da
güzel noktalara ulaşacağına
inanıyorum. Şarkı bütün dijital
platformlarda yer alıyor.
Bilmeyenler için biraz
da yazar yönünüzden
bahsedelim, önce düz
yazılardan oluşan bir kitabınız
daha sonra romanlarınız
piyasaya çıktı. Bu süreç nasıl
gelişti?
Yazı yazmak benim kendimi
ifade etme şeklim.. Kendimi
bildim bileli yazmaktan keyif
aldım. Tabii ki çok okurum.
Çok okumak bir süre sonra
yazmayı da getiriyor. Ayrıca
çok da iyi bir gözlemciyim. Bu
da yazmam konusunda benim
en büyük avantajım...

BAZEN ŞARKININ
SÖZLERİ ACITSA DA, MÜZİĞİ
HIZLI OLMALI
vuran şarkılar her zaman
denk gelmiyor. Yapmış olmak
için de hiçbir zaman şarkı
yapmadım. Bu single için
aslında iki ya da üç şarkı
düşünüyordum açıkçası.
Hiçbirini beğenmediğim için
tek şarkı çıkarmaya karar
verdim.
“Yine Bana Zor Geliyor”
çok iyi bir şarkı, satışlar ve
izlenmeler nasıl gidiyor?
Promosyon çalışmaları ve
konserler var mı?
Teşekkürler. Gerçekten çok
kaliteli bir iş yaptım. İşime
güvenim sonsuz. Ülkemizin
içinde bulunduğu şartlarda,
müzik yapabilmek şu an için
çok zor. Bu şartlar altında,
işimi yapmaya çalışıyorum.
Çıktığı hafta önce hava alanı

Yaratıcı yönü fazlasıyla
gelişmiş biri olarak
çevrenizde nelerden beslenir,
ilham alırsınız?
Her şeyden etkilenebilirim.
Yaşanan herhangi bir
olay, kalbime dokunmuşsa
yazmam için yeterlidir. Bazen
bir bakış, bir dokunuş da
olabilir sayfalarca yazmam
için...
Şiirleriniz herhangi bir
albümünüzde şarkı olarak
yer aldı mı veya şiirlerinizi
bestelemeyi düşünür
müsünüz?
Şiir hiç yazmadım, şarkı sözleri
yazıyorum. İlk albümümdeki
“Beyaz Sevdalar” benim
sözlerim. Belki, sonraki
albümlerimde de kullanırım.
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BENİM DOSTLUK
ANLAYIŞIMDA O KİŞİNİN
İYİ İNSAN OLMASI
ÖNEMLİDİR CİNSEL
YÖNELİMİ DEĞİL!

Türkiye’den ve dünyadan
takip ettiğiniz veya hayran
olduğunuz müzisyenler ve
yazarlar kimler?
Okumaktan keyif aldığım
Cezmi Ersöz, Selim İleri, Oruç
Aruoba, Adam Fawer.. Kafamı
boşaltmak istediğimde ise
okuduğum Maeve Binchy
romanları var. Evde dinlediğim
tek müzik türü caz.. Tüm
hayatımı Frank Sinatra
dinleyerek geçirebilirim. Son
yıllarda da bayılarak Michael
Buble dinliyorum. Beyonce’nin
müziğine, danslarına
bayılıyorum. Dünyaya şarkıcı
olmak için gelmiş...
Dinlemekten en çok
hoşlandığınız türler olduğu
için mi teklilerinizde genellikle
dans-pop-elektronik şarkılar
seçiyorsunuz?
Evet, ağlak şarkılardan
hiç hoşlanmıyorum. Çok
sıkılıyorum. Kendi enerjime
uygun, eğlenceli, tempolu
şarkılar seviyorum. Bazen
şarkının sözleri acıtsa da,
müziği hızlı olmalı... Ben böyle
seviyorum...Ayrıca bugüne
kadar yaptığım müzik hep
farklı soundlar içeren ezber
bozan işler oldu, bundan sonra
da böyle devam edeceğim.
LGBTİ çevrelerde sevilen
bir isimsiniz. Kendinizi
LGBTİ ikonu olarak görüyor
musunuz veya bir gün LGBTİ
ikonu olmak isterim der
misiniz?
Kendimi ikon olarak
görüyorum diyemem. Bu
insanların takdiridir. Ama beni
sevdiklerini biliyorum. Benim
de birçok gay arkadaşım
var. Onlarla çıktığımız
zaman, arkadaşlarından,
onların da beni sevdiklerini her
seferinde yoğun bir şekilde
hissediyorum. İkon olmak
elbette isterim. Benim sevgim
herkese yeter.
Gay kulüplerinde “Yüzde Yüz
Severim”, “Sen Nasıl İstersen”,
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“Gel Günaha Girelim” şimdi
de, “Yine Bana Zor Geliyor”u
bu kadar çok çalmaları da,
beni sevdiklerinin göstergesi
benim için... Ben de onları çok
seviyorum...
Türkiye’de LGBTİlerin temel
sorunları sizce nelerdir?
Benim hayata bakış açımda
insanları kategorize etmek
yoktur. Bu heteroseksüel
kadın, bu heteroseksüel
erkek, bu gey, bu biseksüel
gibi sınıflandırmam. Benim

dostluk anlayışımda o kişinin
iyi insan olması önemlidir
cinsel yönelimi değil... Gay
arkadaşlarımın da hiçbir
konuda ayrımcılığa maruz
kalmasını istemem. Bazı
insanların, bu konudaki bakış
açısının değişmesi için biraz
daha zamana ihtiyacımız var.
Günümüz şartlarında maalesef
çok üzüldüğümüz olaylar
duyabiliyoruz... Aslında, buna
biraz da kontrolsüz davranan
ve kendini doğru ifade
edemeyen bazı kişilerin neden
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olduğunu düşünüyorum.
Kurunun yanında yaş da
yanıyor diyebiliriz... Burada en
önemli anahtar ise birbirimize
göstereceğimiz HOŞGÖRÜ..
LGBTİ evlilikleri ile ilgili ne
düşünüyorsunuz?
Türkiye şartlarında çok
mümkün olacağını
sanmıyorum. Ama şunu
çok iyi biliyorum ki, dünyayı
güzelleştirecek tek şey SEVGİ...
Sevginin açamayacağı kapı
yoktur...

Son olarak LGBTİ dünyasına
iletmek istediğiniz bir mesaj
var mı?
Sizleri çok seviyorum.
Zorluklar, hepimiz için
olduğu gibi sizin için de
var. Hatta sizin için biraz
daha fazla olsa da hiçbir
zaman kendiniz olmaktan
vazgeçmeyin. Hayat, hepimiz
için düşündüğümüzden de
kısa... Bu röportaj için GZone
ailesine de ayrıca çok teşekkür
ediyorum.

DÜNDEN BUGÜNE, OLİMPİYATLARA DAMGA VURAN

LGBTİ SPORCULAR

Rio Olimpiyatlarının şerefine bu ay, eski olimpiyatlardan günümüze, eşcinsel olduklarını açıklayan olimpiyat sporcularını araştırdık.
Olimpiyatta eşcinsellerin izleri ve başarıları bu dosyada.

HAZIRLAYAN: DENİZ SU TIFFANY

denizsu.tiffany@gzone.com.tr | twitter.com/denizsuecom | instagram.com/denizsuecom
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JUDITH ARNDT
Branşı: Bisikletçi
Vücut Ölçüleri: 1,73m / 59kg
Doğum Tarihi ve Yeri: 23 Temmuz 1976 / ALMANYA
Kazandığı Olimpiyat Ödülleri: 1996’da bronz, 2004 ve 2012’de gümüş madalyası bulunmaktadır.
Diğer spor mücadelelerinden de toplam 5 Bronz, 10 Gümüş, 4 Altın madalya sahibidir.
Partneri/Eşi: 1996 yılından itibaren (kendisi gibi yine bisikletçi olan) Petra Rossner ile hayat
arkadaşlığı yapmaktadır. Petra’nın 1992 yılı Olimpiyat oyunlarından aldığı 1 Altın madalyası
vardır.
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IMKE DUPLITZER
Branşı: Eskrimci
Vücut Ölçüleri: 1,86m / 79kg
Doğum Tarihi ve Yeri: 28 Temmuz 1975 / ALMANYA
Kazandığı Olimpiyat Ödülleri: Bulunmamaktadır. Fakat başka spor mücadelelerinde toplam 7
Bronz, 6 Gümüş, 3 Altın madalya sahibidir.
Partneri/Eşi: Bilindiği kadarıyla yoktur.
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GRO HAMMERSENG-EDIN
Branşı: Hentbol
Vücut Ölçüleri: 1,80m / (kilosu bilinmemektedir)
Doğum Tarihi ve Yeri: 10 Nisan 1980 / NORVEÇ
Kazandığı Olimpiyat Ödülleri: 2008 yılında bir Altın madayla kazanmıştır. Diğer mücadelelerden
ise 3 Gümüş ve 3 Altın madalyaya daha sahip olmuştur.
Partneri/Eşi: 2005-2010 yılları arasında Katja Nyberg ile ilişki yaşadı. 2013 yılında ise başka
bir hentbolcu olan Anja Edin ile evlendi. Anja’nın çeşitli spor mücadelelerinden bir bronz ve bir
gümüş madalyası bulunmaktadır.
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KATJA NYBERG
Branşı: Hentbol
Vücut Ölçüleri: 1,83m / (kilosu bilinmemektedir)
Doğum Tarihi ve Yeri: 29 Ağustos 1979 / İSVEÇ (fakat Norveç’te yaşanaktadır)
Kazandığı Olimpiyat Ödülleri: 2008 yılına ait bir Altın madalya kazanmıştır. Diğer mücadelelerden
ise 2 Gümüş ve 2 Altın madalyası daha bulunmaktadır.
Partneri/Eşi: 2005-2010 yılları arasında Gro Hammerseng ile birlikte olsalar da günümüzde bir
partner veya eşi olup olmadığı bilinmemektedir.
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NATASHA KAI
Branşı: Futbol
Vücut Ölçüleri: 1,73m / (kilosu bilinmemektedir)
Doğum Tarihi ve Yeri: 22 Mayıs 1983 / Hawaii - ABD
Kazandığı Olimpiyat Ödülleri: Katıldığı yarışlardan kazandığı herhangi bir madalyası
bulunmamaktadır.
Partneri/Eşi: Bilindiği kadarıyla yoktur.
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LAUREN LAPPIN
Branşı: Softbol
Vücut Ölçüleri: 1,70m / (kilosu bilinmemektedir)
Doğum Tarihi ve Yeri: 26 Haziran 1984 / Kaliforniya - ABD
Kazandığı Olimpiyat Ödülleri: 2008 yılındaki olimpiyat oyunlarından 1 adet Gümüş madalya
sahibi olmuştur.
Partneri/Eşi: Bilindiği kadarıyla yoktur.
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MATTHEW MITCHAM
Branşı: Atlama (Su Sporu)
Vücut Ölçüleri: 1,74m / 67kg
Doğum Tarihi ve Yeri: 2 Mart 1988 / AVUSTRALYA
Kazandığı Olimpiyat Ödülleri: 2008 yılında yapılan olimpiyat oyunlarından 1 Altın madalya
sahibidir. Bunun dışında 1 Bronz, 6 Gümüş ve 1 Altın madalyası daha vardır.
Partneri/Eşi: Bilindiği kadarıyla yoktur.
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IAN THORPE
Branşı: Yüzme
Vücut Ölçüleri: 1,96m / 104kg
Doğum Tarihi ve Yeri: 13 Ekim 1982 / AVUSTRALYA
Kazandığı Olimpiyat Ödülleri: 2000 ve 2004 yılları olimpiyat oyunlarından toplam 1 Bronz, 3
Gümüş ve 5 Altın madalya ile ayrılmıştır. Diğer mücadelelerdeki ödülleriyle birlikte toplamda 2
Bronz, 9 Gümüş ve 37 Altın madalyası vardır.
Partneri/Eşi: 2014 yılında Thorpe’un adı, şarkıcı Ricky Martin’le aşk dedikodularına karışsa da
kendisi bunu onaylamamıştır. 2016 yılının başında 26 yaşındaki Hukuk öğrencisi ve manken
Ryan Channing ile bir birlikteliği kaydedilmiştir.
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TOM DALEY
Branşı: Atlama
Vücut Ölçüleri: 1,77m / 74kg
Doğum Tarihi ve Yeri: 21 Mayıs 1994 / İNGİLTERE
Kazandığı Olimpiyat Ödülleri: 2012 yılında 1 Bronz, 2016 yılında ise 1 Bronz olmak üzere 2 Bronz
madalya sahibidir. Bunların haricinde çeşitli mücadelelerden 1 Bronz, 5 Gümüş, 11 Altın madalya
daha kazanmıştır.
Partneri/Eşi: 2014 yılından beri senarist Dustin Lance Black ile birliktedir.
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ELENA DELLE DONNE
Branşı: Basketbol
Vücut Ölçüleri: 1,96m / 85kg
Doğum Tarihi ve Yeri: 5 Eylül 1989 / Delaware - ABD
Kazandığı Olimpiyat Ödülleri: Bulunmamaktadır. Fakat 2011 yılında düzenlenen World University
Games turnuvasında takımıyla birlikte 1 Altın madalya sahibi olmuştur.
Partneri/Eşi: Bilindiği kadarıyla yoktur.
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JAVIER RAYA
Branşı: Artistik Patinaj
Vücut Ölçüleri: 1,75m / (kilosu bilinmemektedir.)
Doğum Tarihi ve Yeri: 20 Nisan 1991 / İSPANYA
Kazandığı Olimpiyat Ödülleri: Herhangi bir derecesi bulunmamaktadır.
Partneri/Eşi: Western Üniversitesi’nde Nörobilim alanında doktora öğrencisi Andrew Alan
Nicholson ile birlikteliği var.

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Ağustos 2016 | S94

CAITLYN JENNER
Branşı: Dekatlet
Vücut Ölçüleri: 1,88m / (kilosu bilinmemektedir.)
Doğum Tarihi ve Yeri: 28 Ekim 1949 / New York - ABD
Kazandığı Olimpiyat Ödülleri: 1976 olimpiyatlarından 1 Altın madalya ile ayrılmıştır.
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Mutlaka katılmalıydım! O
kostümleri giymek, buzun
üstünde herkesin gözü
üzerimdeyken süzülmek en
büyük hayalimdi. Tabii ben
yarışmayı seyretmeye binlerce
kişinin geleceğini sanıyordum
ama sonuçta katılımcıların
ailelerinden fazla pek kimse
yoktu.

SARP YAMAN
YAZIYOR
twitter.com/sarpyaman | instagram.com/sarpyaman

O

nur bu ayki
konumuz
nedir?” diye
sorduğumda
“Olimpiyatlar”
cevabını
aldım ve kalakaldım! Yahu
ne yazacağım ben şimdi?
Açıkçası iş Rio 2016’ya
gelince açılışta yürüyen
Giselle ve Tonga için bayrak
taşıyan, vücudu yağlanmış
beyefendi dışında ilgimi çeken
bir durum pek yok. Sporu
yaşam biçimi haline getirmiş
insanlara hep özenmişimdir,
Amerika’da yaşadığım dönem
‘mecburiyetten’ az çok ben
de yapmışımdır ama açıkçası
sağlıklı hayatın her türlüsü
beni fazla çekmiyor.
Spor müsabakalarını
seyretmeye gelince... Sanırım
bir tek tenis ilgi alanımda.
Onda da maçları mı yoksa
tenisçileri mi seyrediyorum
pek emin değilim. Futbol
derseniz, iki takımın oyuncuları
da çıplak olursa, belki ama

BEN KİM
OLİMPİYAT
KİM?

belki seyrederim.

Hal böyle olunca oturup
buradan Olimpiyat Oyunları
ile ilgili ahkam kesmemin
pek de uygun olmayacağını
düşündüm. Gelin ben en
iyisi size sporla ilgili ufak bir
‘maceramdan’ bahsedeyim.

Yıl ya 1991 ya da 92. İnanın
artık fazla emin olamıyorum
tarihlerden... 80lerin sonuna
doğru kafaya sardığım buz
pateninde az çok yeteneğim
var. Açıkçası yetenekten
çok hevesim vardı ama

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Ağustos 2016 | S96

neyse. Atlıyorum, zıplıyorum,
dönüyorum ve kendimi
Katerina Witt zannediyorum...
Anlayacağınız küçükken
de inanmışlığın doruk
noktalarında yaşıyordum.
Neyse efendim, gün
geldi, İstanbul Buz Pateni
Şampiyonası’nın elemeleri
yapılmaya başlandı.

Sonunda Sarp ‘Witt’ ilk
etaptan geçti ve müsabakaya
katılmaya hak kazandı. Ah beni
bir görseniz, zannedersiniz
dünya şampiyonu olmuşum.
Havamdan geçilmiyor! Hemen
en iyi kostümcü kimse ona
gidildi. Artistik bölüm için
Carmen’in Habanera’sını
seçtiğimden kırmızı ağırlıklı
allı pullu bir kostüm dikildi.
Teknik bölüm için de
Phantom of the Opera’dan bir
parça seçmiştim. Simsiyah
kostümümün üzerine beyaz
hayaletler vardı. Müthiş
görünüyordum. Fakat
performansa gelince, ‘görüntü
var ses yok’ durumlarıydı.
Şarkının son bölümünde bir
axel yapmak yerine kendime
buza atıp bir güzel süzüldüm.
Dramatik bir finaldi ama teknik
açıdan hiç puan alamadım.
Gelin görün ki günün sonunda
bronz madalyayı boynuma
taktım! Peki bunu nasıl
mı başardım? Efendim bu
yarışmaya ısrarla katılmamın
sebebi benim yaş grubumda
sadece iki kişinin olmasıydı.
Yani ilk etabı geçtiğim sürece
üçüncülük garantiydi!
Alın size en şık kostümleri
giyen, yeteneksiz ama kurnaz
bir buz patencinin kafasına
göre ‘olimpik’ öyküsü...

ŞEHİRDE KALANLARA

İSTANBUL’UN
EN İYİ HAVUZLARI
İş yoğunluğundan ya da başka aksaklıklardan dolayı, şehirden kaçamayıp kendini Ege’nin veya Akdeniz’in serin
sularına atamayanların bir numaralı adresi şehir içindeki havuzlu mekânlar.
Sundukları hizmet kalitesiyle Ege’deki ve Akdeniz’deki beş yıldızlı otellerin sunduğu imkânlar ile yarışan bu
havuzlar, şehrin kalabalıklığından ve karmaşasından kurtulmamız için en önemli can simitlerimizden.

HAZIRLAYAN: BEDİRHAN TAŞÇI

bedirhan.tasci@gzone.com.tr | twitter.com/bedirhantasci | instagram.com/bedirhantasci
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HILTON BOMONTİ İSTANBUL
Şehrin son birkaç yılının en gözde semtlerinden biri olan Bomonti’de yer alan Hilton İstanbul Bomonti, son 1 sene içinde GZone’un iki kapak
çekiminde severek kullandığı mekanlardan biri oldu. Mekanın, şehrin göbeğinde adeta bir vaha gibi olan açık havuzu gökdelen manzaralı.
Çocuk havuzu da bulunmakta. Ayrıca kapalı havuzu da giriş kapsamında kullanabilirsiniz.

ÇIRAĞAN PALACE KEMPINSKI
Siz hiç sarayda havuza girdiniz mi? Dünyanın en lüks havuzlarından biri olarak gösterilen bu havuz, sunduğu imkanlar ile de rakiplerine
açık ara fark atıyor diyebiliriz. Boğazın hemen yanı başında eşsiz bir manzaraya sahip olması, jakuzi, sauna, fitness ve spa gibi imkanları da
sunan bu havuz otel içerisinde bulunması nedeniyle de eşsiz bir menüye sahip.
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FOUR SEASONS BOSPHORUS
Beşiktaş Çırağan caddesi üzerinde bulunan bu havuz, siz havuz içerisinde yüzerken boğazdan geçen yatlara ve teknelere eşlik
ediyormuşçasına bir his vermekte. Four Seasons’un ayrıca bir de kapalı havuzları bulunmakta. Kapalı havuzun hamam şeklindeki dizaynı,
havuz konseptlerine bambaşka bir soluk getirmiş. Bu havuz da uluslararası hizmet veren bir otelin havuzu olduğu için son derece geniş
yelpazeli bir de menüye sahip.

HILTON ISTANBUL BOSPHORUS
Paris Hilton’un havuzunda yüzmek gibisi yok. Hilton İstanbul Otel’ inin yemyeşil bahçesinde bulunan bu havuz görenleri şaşkına çeviriyor.
İlk gördüğünüz an kendiniz şehrin ortasında bir vaha da sanabilirsiniz. Son derece lüks hizmet ve yanında havuz ve boğaz manzarası da
hediye diyebiliriz.
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SU ADA
İki kıta arasında küçücük bir ada olan Suada sunduğu hizmetler ile aldığı övgüyü hak ediyor. Boğazın tam ortasında olması da inanılmaz
zevkli bir durum. Olimpik bir havuza sahip olan Suada, havuzun suyunu da çok iyi şekilde arıtılmış olan deniz suyundan karşılıyor. Ayrıca
loca hizmeti de bulunmakta. Siz locanızda havuzun keyfini sürerken bir yandan da canlı olarak Dj performansları sergilenmekte.
Damak zevkinize de hitap edecek bir restoranlarının bulunması cazibesine cazibe katıyor.

MAYADROM SPORTS CENTER

LES OTTOMANS

Şehrin karmaşasından uzakta Çekmeköy de bulunan bu havuz,
yeşilliklerin içerisinde olması nedeniyle de aynı zamanda sizi hem
rahatlatıyor hem de oksijene boğuyor.

Kuruçeşme de bulunan bu havuz en popüler havuzlardan biri.
Havuz içerisinde kurbağalama yüzerken belki de bir iki ünlüyü
görme şansınız yüksek. Hafta sonları oldukça kalabalık olan otel,
otel müşterisi olmayan 0-14 yaşları arasındaki çocukları havuza
almıyor.
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MODA DENİZ KULÜBÜ

RITZ CARLTON

Bir efsaneyi öğrenmek istiyorsanız Moda Deniz Kulübü’nün
eskilerde ne kadar ünlü olduğunu eski İstanbullulara sorun derim.
Kadıköy’ de bulunan bu havuz Anadolu yakasında oturanlar için
en büyük ve en güzel alternatif dinlenme mekânlarından biri. 550
metre büyüklüğünde olan havuza ek olarak tesiste ayrıca bir de
çocuk havuzu bulunmakta. Havuz kenarında güneşlenirken Snack
Bar’ın lezzetlerini de denemeyi unutmayın.

Açık hava spa seçeneğinin de bulunması bu havuzu diğerlerinden
bir adım öteye taşıyor diyebiliriz. Yaz boyunca her gün 10:00 ila
20:00 saatleri arasında açık olan havuzun ayrıca Açık hava spa’
sında sırt bakımı, göz çevresi bakımı, dinlendirici ayak bakımı,
soğuk taş terapisi gibi birçok seçeneğin de yer aldığı uygulamaları
yaptırabilirsiniz.

ACARKENT COLISEUM

GRAND HYATT

Beykoz’da olan bu tesisin kapalı ve açık havuzu bulunmakta.
Aquapark zevki yaşamak istiyorsanız kesinlikle burayı tercih
etmelisiniz. Altı kaydırak, dalga havuzu ve 4 açık havuzu ile
İstanbul’un en büyük havuzlarından. Ayrıca insan kalabalığı
ve egzoz dumanından kaçıp yeşilliğin tadını doyasıya
çıkartabileceğiniz bir mekân.

Havuzun bulunduğu konum sebebiyle, ormanın orta yerinde bir
havuzmuş hissi veren bu yer değişik dekorasyonlu havuz yapısıyla
da bizleri etkilemeyi başarıyor. Şehrin tüm kalabalıklığından kaçıp
rahatça huzur bulabileceğiniz bir havuz burası.
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‘‘SANALCI’’LAR BURAYA! TÜM İNCELİKLERİYLE

SANAL SEKS
HAZIRLAYAN: YAĞIZCAN AKBULUT

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

İnternetin güvenli bir mecra
olup olmaması hep tartışılan
bir olgudur. Siber seks için
karşınızdaki insana güvenmek
zorundasınız. O da size
güvenmek zorunda. Bir taraf
görüntüleri kaydedip bunları
daha sonrasında başka
yerlerde paylaşabilir ya da
sizi tehdit edebilir. Bu riskler
gerçektir ve bunlara dikkat
etmek gerekir

BEĞENİLMENİN
HAZZI

İlla kaslı veya süper fit
olmanıza gerek yok.
Kusurlarınız olabilir veya ideal
(kime göre ideal?) kiloda
olmayabilirsiniz, çok kıllı
veya tüysüz olabilirsiniz.
Komplekslerinizi bir kenara
bırakın. Sizi beğenenler
mutlaka var ve sizi izleyip
daha da cesur olmanız için
sizi pohpohlamak üzere
orada hazır bekliyorlar.
Elbette “haters” dediğimiz,
bu platformda size nefret
sözleri söyleyenler de olacaktır
ama bu hasetlik çukurları
sizi izlemeye fazla zaman
ayırmayacaktır. Beğenilmenin
hazzını keşfedin.

OYUNCAK

Cam’da yapacağınız bu
kaçamaklarda partnerinizi
daha çok etkilemek için seks
oyuncakları kullanabilirsiniz.
Seksi iç çamaşırları giyebilir
ve tamamen istediğiniz kişi
olarak farklı fantezilerinizi
dışarıya çıkarabilirsiniz.

ÖZEL ŞOVLARDAN
KORKMAYIN

NAKİTE ÇEVİRİN

Cam4 adlı siteye üye olarak
yaptığınız şovlar karşılığında
“coins (jeton)” kazanabilir
sonrasında bu jetonları
paraya çevirebilirsiniz. Tabi
şovlarınızla sizi izleyenleri
etkilemeniz hatta onların
istediklerine göre şovunuza
yön vermeniz gerekmektedir.

Türkiye’den cam sitelerine
takılan erkek kullanıcılarının
şov anlayışı, boxer donlarıyla
oturup mastürbasyon
yapmakla sınırlı. Siz bu klişeyi
yıkın. Dans edin, hareket edin,
ne yaparsanız yapın yeter ki
mal gibi ekranın karşısında
oturmayın. Mutlaka ezbere
bildiğiniz birkaç Beyonce
şarkısı vardır değil mi?
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TANIŞTIRALIM

DENİZ
AŞIK
FOTOĞRAFLAR: AYŞEGÜL KARACAN
RÖPORTAJ: MURAT RENAY

murat.renay@gzone.com.tr | twitter.com/muratrenay | instagram.com/muratrenay
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Bize kendinden bahseder
misin?
28 yaşındayım. Üniversitede
Güzel Sanatlar eğitimi almak
için Ankara’dan İstanbul’a
taşındım. Bir yandan okurken
İstanbul’a gelmenin verdiği
heyecan ve hayata atılma
tutkusuyla kendimi iş
dünyasında buldum. Bir süre
moda ve medya dünyasında
yolumu bulmaya çalıştıktan
sonra aşçılık eğitimi almaya
karar verdim. Şu sıralar
hayatımı yemek ve resim
yaparak geçiriyorum.
Gastronomi mezunu
olduğunu biliyoruz, biraz
kariyerinden bahseder misin?
Okuldan mezun olduktan
sonra bir çoğumuz gibi
mutfakta komi olarak işe
başladım. İçine girmeye
çalıştığım yeni dünya
gördüğüm izlediğim
mutfak masallarına hiç
benzemiyordu ilk başlarda.
Kendimi geliştirmeye devam
ettim. Biraz şans biraz da
heyecanımın yardımıyla
mutfak şefliğine geçiş yaptım.
Ardından catering geldi.
Ardından da mutfak ve
restoran danışmanlığı
yapmaya başladım. Sürekli
okuma, izleme, yeme-içme
ve araştırma halindeyim...
Gastronominin her alanını
deneyimlemeye ve en verimli
olduğum alanı keşfetmeye
çalışıyorum...
Peki mutfak senin için
çocukluk aşkı mıydı?
Her zaman.
Yiyen içen bir ailede büyüdüm.
Herkesin iştahı yerindeydi.
Benim de öyle. Etine dolgun bir
ergenlik geçirdim.
Mutfağı meslek olarak
seçtikten sonra aşkımız iyice
depreşti, neyse ki imdadımıza
spor ve sağlıklı beslenme
yetişti... Şu sıralar her şey
yolunda gibi.

Yemek yapmak senin için bir
tutku? Peki güzel yemeğin
mutlu bir aşk ilişkisi ile
bağlantısı var mı sence?
Kesinlikle var. Yedirmeyi,
içirmeyi ve sofralar
hazırlamayı çok severim.
Ayrıca yemek pişirirken iletişim
kurmayı ve meraklı bakışları
çok da severim.
Bence yemek bir kültürdür.
Önce aileden gelir. Nerede
ne yediğiniz, karnınızı neyle
doyurduğunuz midenizin
nelerle dolu olduğu sizi ele
verir.
Ayrıca yoğun bir paylaşımdır,
gün içindeki temel
ihtiyaçlarımızdan biridir.
Çoğu zaman da ambiyans
ve haz aracıdır. Yemeğe
yüklediğim bir sürü tanım var
anlayacağınız. Mutlu bir aşk
ilişkisiyle bağlantısı da bir o
kadar derin.
Yetenekli şeflerin aynı
zamanda genelde yakışıklı
ve çekici erkekler de olduğu
malum? Sence bu bir tesadüf
mü?
Bence tesadüf değil. Yakışıklı
ve çekiciysen hele bir de
ağzın laf yapıyorsa, e bir de
yetenekliysen daha ne olsun.
Evet bir kez daha sex sells
(seks satar)
Yemek konusunda şef olarak
ünlenen kadınları değil
erkekleri görüyoruz? Bu
neden olabilir?
Aşçılık zor meslek, mutfakta
çalışıyorsanız bütün hayatınız
orası oluyor. Uzun ve yorucu
çalışma düzeni, ayakta
geçirilen saatler, teninize
işleyen fritöz ve ızgara kokusu.
Bunlar gibi bir çok zorlayıcı
neden sektördeki erkeklerin
sayısını artırmış olabilir. Tüm
zorluklara rağmen işini son
derece sevgiyle yapan bir çok
başarılı kadın şef tanıyorum.
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Kendini 5 yıl sonra nerede
görüyorsun?
Yıllar hızlı geçiyor. İstanbul’a
geleli 10 yıl olmuş. Düşündüm
de şu sorudan bir çok kez
cevaplamışımdır. Her seferinde
de cevabım bambaşka oluyor.
28 olduğum şu günlerde
televizyona ve medyaya göz
kırpmaya başladım. Kamera
önünde sadece yemek
yapmayı değil, sağlıklı hayat
ve doğru beslenmeyi işlemek
istiyorum. 5 yıl içerisinde
yemek programımın çekimleri
hızla sürerken bir yandan da
maksimum 10 masası olan
küçük restoranımda 7/24
yemek yaparak geçiriyor
olsam hiç fena olmaz.
Sevgiline hangi yemeği
hazırlamak isterdin ve neden?
Günlük menülerim ruh
halime göre değişebiliyor.
Eğer diyetteysem aç kalabilir
ve aç bırakabilirim. Sadece
yeşillerden oluşan yağsız ve
tuzsuz bir yemek belirebilir
sofrada. Ama bugün o
günlerden değil. Az sonra
markete gideceğim. Burratta
ve prosciuttolu rengarenk
yaz makarnasının yanına
da dolaptan bir şişe soğuk
rose hiç fena olmaz diye
düşünüyorum. Belki sürpriz
olarak da beyaz çikolatalı
tiramisu hazırladım.
Asla yemem dediğin bir
yiyecek?
Bu soruyu geçtiğimiz yıllarda
kesinlikle ‘dereotu’ diye
cevaplayabilirdim fakat onun
da üstesinden geldim. Şu
an “Asla!” diyeceğim hiçbir
yiyecek yok.
Eşcinsel aşkı anlatan bir
yemek ya da tatlı hazırlamak
istesen bu ne olurdu? ve
neden?
Yemek yaparken yemeğin
tadı kadar farklı dokuların ve
renklerin uyumuna oldukça
önem veriyorum. Uyum ve
denge ‘aşk’ tanımımla oldukça
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örtüşüyor.
Buradan ilham alırsam çilek ve
çikolatanın başrolde olduğu bir
tatlı hazırlayabilirim.
Kendini Türkiye’de özgür
hissediyor musun?
Son derece özgür yetiştirildim.
Bütün fikirlerim onaylandı
ve saygı duyuldu, doğru ya
da yanlış her zaman kendi
kararlarımı alabildim. Bir
çok alternatifim varken
Türkiye’de kalmak ve hayatımı
burada şekillendirmek de
verdiğim kararlardan bir
tanesiydi. Küçük bir fanusun
içinde yaşıyorum yıllardır.
Çok gerekmedikçe dışına
çıkmıyorum. Özgürlüğümün
kısıtlanacağını hissettiğim
anlarda daha da kapanıp
tansiyonun geçmesini
bekliyorum. Uzun zamandır bu
yöntem işliyor.
Kendini en özgür hissettiğin
yer neresi?
Doğa! Orman, sahil, dağ, bayır,
taş, tepe...

gözümün diğerinden küçük
olduğunu söylüyorlar.
Bilmiyorum karar veremedim.
Seks hayatını özetleyen bir
şarkı seçmeni istesek bu ne
olurdu?
Kelis-Milkshake
Türkiye’deki LGBT
özgürlükleri sence hangi yöne
doğru gidiyor?
LGBT özgürlüğü bence iyi
yöne gidiyor. Günümüzde
son hızla gelişmekte olan
yasaklar ve baskılar LGBT
özgürlüklerinin kısıtlanması
anlamına gelmiyor. Aksine
hesaplanamayan bir şey
var; gün geçtikçe özgürlük
tanımlarımız değişiyor. Aksini
düşünenler olabilir ama gün
geçtikçe cesaretli ve özgür
hissediyorum kendimi.
Hiç aldatıldın mı ya da
aldattın mı?
Her ikisi de oldu.

Kendini en güvende
hissettiğin yer neresi?
Kesinlikle evim.
Kendini en seksi hissettiğin
yer? Neden?
Bisikletimin üstü. Bisiklet
sürerken şaşkın bakışları
gözlemlemeyi seviyorum...
Bir sosyal ağ olsan hangisi
olurdun? Neden?
Uzun zamandır Instagramdı .
Şu sıralar Snapchat’te kendimi
daha rahat ve olduğum gibi
yansıtabiliyorum...
En son izlediğin film hangisi?
High-Rise
Kendinde en beğendiğin yerin
neresi?
Burnum değil onu biliyorum.
Kulaklarım da yamuk epey
onları da eledik. Gözlerimin
altında hafif hafif çizgiler
çıkmaya başladı + bir
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HAVUZ, JAKUZİ VEYA SU PARKLARINDAKİ GİZLİ TEHLİKE

SU RAHATSIZLIKLARI
HAZIRLAYAN: ATA YÜCEEL

ata.yuceel@gzone.com.tr | twitter.com/atayuceel | instagram.com/atayuceel
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ekreasyonel su
rahatsızlıkları,
havuz, jakuzi
ve su parkları
gibi yerlerden
bulaşan
mikropların ve kimyasal
maddelerin vücutta enfeksiyon
ve rahatsızlıklara yol açmasıyla
oluşur. Bulaşma suyun
yutulmasıyla veya suyun gaz
içinde çözünmesiyle oluşan
aerosollerin solunulmasıyla
gözlenir. Bu durum bireyde
genellikle ishal, deride
kızarıklar ve dış kulak
iltihabı (Swimmer’s ear) gibi
rahatsızlıkların görülmesine yol
açar. Son on yılda, ülkemizdeki
halka açık yüzme havuzlarının
artması ve bu havuzların
düzenli olarak kontrollerinin
yapılmaması nedeniyle su
rahatsızlıklarının görülme
sıklığı oldukça artmıştır. Genel
kanının aksine rahatsızlığa yol
açan mikroplar sadece havuz
gibi kapalı su kaynaklarından
bulaşmamaktadır. Nehirler,
denizler, okyanuslar da
mikropların yayılmasına yol
açabilmektedir. Havuzda
bulunan kimyasallara bağlı
olan rahatsızlıklar ise daha
çok havalandırma sistemi iyi
çalışmayan kapalı havuzlarda
görülmektedir.
Stanford Üniversitesinde
Çocuk Hastalıkları
Profesörü olan Aleen
Greene rekreasyonel su
rahatsızlıklarıyla ilgili, ‘ Suda
yüzen hiç kimse tam anlamıyla
güvende olamaz demiştir.’
Genel olarak bilinen kanının
aksine, havuzlarda kullanılan
klor, kısa bir süre içinde
bütün mikropları öldürmekte
başarılı değildir. Klora dirençli
mikroplar da vardır. Klorun
bütün bakterileri etkisiz hale
getirebilmesi için on günden
fazla süre gerekmektedir
CDC verilerine göre en çok
görülen su kaynaklarına bağlı
rahatsızlık %54lük oran ile

Cryptosporidium bakterilerinin
sebep olduğu ishaldir.(1)
Bunun dışında havuzdan
kapılan Giardia, Shigella ve
Esherichia coli bakterileri de
ishale sebep olabilmektedir.

KORUNMAK
İÇİN NE
YAPMALI?
Havuz kokusunun normal
olup olmadığına bakın:
Havuzlar genel olarak
klor ve brom kullanılarak
dezenfekte edilirler ve bu
havuzlarda genellikle baskın
bir klor kokusu hakimdir.
Eğer havuzun kokusunda
bir anormallik olduğunu
hissediyorsanız havuza
girmekten kaçınmanız
gerekmektedir.
Vücudunuzdaki değişikleri
gözlemleyin:Havuza
girdikten belli bir süre sonra
vücudunuzu gözlemleyin.
Özellikle gözlerinizde veya
cildinizde herhangi bir tahriş
olup olmadığını kontrol edin.
Eğer herhangi bir tahriş
gözlemlediyseniz havuzdan
çıkıp duş alın.
Havuzun dibine bakın:
Havuzun dibine bakın, eğer net
bir şekilde dibi görünüyorsa
ve dibinde herhangi bir atık
gözlemlemediyseniz havuza
girin. Ayrıca havuzun dibinin
net bir şekilde görülemiyor
oluşu boğulmakta olan
birisinin gözden kaçırılmasına
neden olabilir.
Güvenlik ekipmanlarının
varlığından emin olun: Her
havuzda bulunması gereken
ilk yardım araçları, havuz
suyu sıcaklık göstergesi gibi
ekipmanların varlığından emin
olun. Bu ekipmanların yokluğu
nedeniyle yapılamayan bir ilk
yardım müdahelesi ölüme dahi
sebep olabilir.

Cankurtaranın olup olmadığını
kontrol edin: Özellikle büyük
şehir havuzlarında birden
fazla sayıda cankurtaran
bulunmaktadır. Havuzda
bulunan cankurtaranların
sertifikalı olması ve kalp
masajı(CPR) yapmayı biliyor
olması acil durumlarda büyük
önem teşkil etmektedir.
Eğer iyi derecede yüzme
bilmiyorsanız ve havuza
girecekseniz, havuza girmeden
önce cankurtaranı uyarmanız
büyük önem taşımaktadır.
Büyük şehir havuzlarının
aksine site havuzlarında ve
sayıca daha az kişinin yaşadığı
kasaba, ilçe havuzlarında
genellikle cankurtaran
bulunmamaktadır. Eğer iyi
derecede yüzme bilmiyorsanız
bu havuzlara girmekten
kaçınmanız gerekmektedir.
Havuz kontrol operatörünün
bulunup bulunmadığına
bakın: Havuzlar kapalı birer su
kaynağı oldukları için, içinde
bakteri ve mantar üremesine
oldukça elverişli alanlardır. Bu
yüzden suya düzenli olarak
kimyasal maddeler eklenmesi
ve suyun devir daiminin
sağlanması gerekir. Suda
bulunan kimyasal maddelerin
güvenli bir seviyede olup
olmadığı ise, havuz kontrol
operatörü tarafından düzenli
olarak kontrol edilmelidir.

DENİZ VE
NEHİRLERDEN
DE HASTALIK
BULAŞABİLİR
Kapalı su kaynakları olan;
havuz, jakuzi, su parkları
dışında okyanus, deniz, nehir
gibi su kaynaklarından da bazı
hastalıklar bulaşabilmektedir.
Bu su kaynakları insanlar
veya hayvanlar tarafından
kirletilebilmektedir. Bu
yüzden bu suların yutulması
veya içilmesi ishale yol

açan hastalıklara yol
açabilmektedir. Bunun dışında
bu su kaynakları kullanılarak
yemek hazırlanması ve diş
fırçalanması da hastalıklara
sebep olabilmektedir.
Bireysel olarak su
hastalıklarından korunmak
için ise;
Mümkün olduğunca su
yutmaktan kaçınılması
gerekmektedir.
Yüzme bittikten sonra kulağın
içinde su kalmadığından emin
olunmalıdır.
Eğer yakın zamanda ishal
geçirdiyseniz, kustuysanız
veya açık yaranız varsa havuza
girmekten kaçınınız.
Havuza girmeden önce ve
girdikten sonra duş alınız.
Duş süresi en az bir dakika
olmalıdır ve duş sırasında
vücudun bütün bölgelerinin
temiz olduğundan emin
olunuz. Küçük çocuklara duş
alırken yardım edilmelidir.
Altına bez bağlanan
çocuklar mutlaka bez mayo
ile suya sokulmalıdır ve
havuz etrafında altlarının
değiştirilmelerinden
kaçınılmalıdır. Çocuğun altı
değiştirildikten sonra, altını
değiştiren kişi mutlaka ellerini
yıkamalıdır.
Kaynaklar: 1. Hlavsa MC, Roberts
VA, Kahler AM, Hilborn ED, Mecher
TR, Beach MJ, Wade TJ, Yoder, JS.
Outbreaks of illness associated with
recreational water — United States,
2011–2012. MMWR Morb Mortal
Wkly Rep. 2015;64(24):668-672.
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Y

az mevsiminin
oldukça sevilen
meyvelerinden
kiraz,
ilkbaharda
beyaz ve
pembe renkli çiçekler açan,
yaz mevsiminde ise sulu, etli
meyveler veren bir ağaçtır.
Meyvesi koyu kırmızı renklidir
ve içinde sert kabuklu tek bir
çekirdek bulunur.

Tüm kanser türlerine karşı
direnç sağlar.

Latince Adı : Prunus avium
dur.

Kiraz fitokimyasallar
açısından zengindir. Bunlar:
anthocyanins (mevye ve
sebzelerin rengini veren
pigmentler; ki bunlar hücreleri
zararlı kanserojen maddelere
karşı koruyan antioksidan
özellikleri sebebiyle kansere
karşı seçenek oluşturabilirler).
Aynı şekilde bir flavonoid
olan quercetinki içinde hem
anti-kanser bir oluşum,
hem de anti-imflamotoral
ve intihistaminik (alerji ve
enfeksiyon önleyici) özellikler
taşıyan bir antioksidandır.
C vitamini deposudur. 100
gram kirazda, 17 bin miligram
C vitamini bulunmaktadır. ( Her
insanın günde 60-80 miligram
C Vitamini alması gereklidir )
Ayrıca kirazda B1, B2, B5
vitaminleri, magnezyum ve
kalsiyum da bulunmaktadır.
Kandaki zararlı maddelerin
vücuttan atılmasına yardımcı
olur.

İçinde A, B1, B2, B5 ve
bol miktarda C vitamini
yanında perilil alkol, demir,
magnezyum, potasyum ve
kalsiyumda bulunur. Ayrıca bol
miktarda fosfor içerir.
Kirazın enfes tadının yaninda
saymakla bitmeyen faydaları
olduğunu biliyor muydunuz?
Halk arasında sadece
idrar sökücü ve ödem atıcı
özelliği ile bilinen kiraz,
rejim yapanların favori
meyvesidir. Tabii bir oturuşta
yarım kilo yemediğiniz
taktirde. Diyetisyenler ara
öğün olarak genellikle 10
adet kiraz yenebileceğini
belirtmektedirler.

KİRAZIN
FAYDALARI
Her derde deva kirazın
bilinmeyen faydalarını
sıralayacak olursak;
Kan şekerini düşürür , kalp
sağlığına bir çok iyileştirici
etkisi vardır.
Kolesterolü düşürür.
B ve C vitaminleri ile
magnezyum ve kalsiyum
açısından zengin olan kiraz,
bu vitaminler ve antioksidan
etkisiyle soğuk algınlığına iyi
gelir ve bağışıklık sistemini
güçlendirir.

Kanı sulandırıcı etkisi vardır.
Bağırsakları düzene sokar.
Böbrekleri çalıştırarak, ürik
asit ve ürat tuzlarının vücuttan
atılmasını kolaylaştırır. Böylece
romatizma ve gut hastalıkları,
eklem kireçlenmesi ve damar
sertliğine karşı olumlu etki
eder.

Aşırı ilaç tüketimi ile
karaciğerde oluşan yükün
azaltılmasında yardımcı
olabilir.

etkilidir.
Kirazda bulunan kinik asit
ise böbreklerin taş ve kum
yapmasını önleyebilir ve
varsa zamanla dökülmesine
yardımcı olabilir.

NELERE
DİKKAT
ETMELİ?
Kiraz alırken temiz, parlak
ve hasarsız olmasına dikkat
edilmelidir. Rengi koyu olanlar
her zaman daha tatlıdır.
Saklarken kirazın sapları
çıkarılmamalıdır, bu şekilde
ömrü daha uzun olur.
Plastik bir kabın içinde
buzdolabında saklanmalı
ve daima yemeden önce
yıkanmalıdır.
Taze kirazların 2-4 gün içinde
tüketilmesi gerekir.
Kirazı derin dondurucuda
saklamak isterseniz bunun
için kirazın çekirdeklerini
çıkarmanız gerekir.

KİRAZ
SAPININ
FAYDALARI
Pek çok derde deva olan
kiraz sapları, ürik asit ve ürat
tuzlarının vücuttan atılmasına
yardımcı olur. Romatizma
ve gut hastalıklarıyla eklem
kireçlenmesi ve damar
sertliğinin tedavisinde
kullanılır. Bunun yanında
bronşite de iyi gelmektedir.
Bir litre su içine bir küçük avuç
kiraz sapı konulup kaynatılarak
elde edilen çaydan günde 3-4
fincan içilebilir. Aynı zamanda
bu demleme günde 2 kez el
ve ayak banyosu şeklinde de
kullanılabilir.
Kirazın sapları ayrık ve mısır
püskülüyle kaynatılarak
demlendiğinde ayak ve karın
şişliğinde, arpayla kaynatılarak
elde edilen demlemeyse
idrar söktürücü olarak
kullanılmaktadır.
Tüm bunların yanı sıra içerdiği
meyve şekeri levüloz rahat
sindirilebildiği için, şeker
hastaları da kirazı yanında
protein kaynağı besinlerle
birlikte tüketebilirler, tabii
doktorlarına danışarak .

Nikotinin vücuttan atılmasında
yardımcı olur.
A vitamininin önemli bir
kaynağı olan karoteni içeren
kiraz, göz problemlerinin
önlenmesinde yardımcı olabilir.
Ağrı kesici etkisi vardır. 20
kirazda 12 - 25 miligram
arasında antosiyanin
bulunmaktadır, bu da bir
aspirinden on kat daha
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Ağustos ayında Kova burcunda gerçekleşecek Ay Tutulması ve
24 Ağustos’ta Yay burcunda kavuşum yapacak Satürn ve Mars
birlikteliği son derece dikkat çeken Astrolojik göstergeler.
Öcelikle Kova burcundaki Tutulma, Ülkemizin uzaklar evi dediğimiz
9.evinde gerçekleşmekte, bu alan kanunları, mahkemeleri,
hakimleri, ticareti, öğrenim görevlilerini, din adamlarını, hava yolları
ve pilotları yakınen ilgilendirmekte. Kanunlar ve uygulamalar önem
kazanıyor ve yeni kanunların yürürlüğe girmesi, açıklanması ve
hazırlanması konularına dikkat çekiyor. Tutulma yöneticisi Satürn
ise Yay burcunda seyahat etmekte. Kova burcundaki Ay Tutulması,
Ülke haritamızda bulunan Satürn’e destek olurken, bir diğer yandan
Yay burcunda transit eden Satürn ile de destekleyici açıda, bu
da göstermekte ki, bir takım temeller atılıyor, yeni uygulamalar
başlıyor... Mahkemeler öncelikle önemli, yurt dışı bağlantılı konular
örneğin, belki yurtdışı gidiş-geliş konularında birtakım yasal
düzenlemeler ve yeni yürürlülükler gündemde!
Bazı açıklamalar olacak gibi duruyor, belki de bunlara hazırlık
yapılmakta ve etkileri Eylül ayında gündemde olacak gibi! 24
Ağustos’ta Mars ve Satürn kavuşum yapacaklar, yani aynı
derecede birleşecekler, ülke haritamızda ise kavuşum yapacakları
alan ; Ordu, donanma, halkın sağlığı, kurallar ve yeni düzenlemeler
ile de ilgili olacak. Yani yeni düzenlemeler, kurallar ve kanunlarda
bir yenilik ve değişim gibi bir durumun alt yapısı ve açıklanması,
yeni düzenlemeler ve uygulamalar gibi durmakta.
Eylül’de son derece hareketli olacak. Özellikle 1 Eylül’de tam da
ülkemizin Kuzey ay düğümü üzerinde Güneş Tutulması olacak ve
son derece önemli. Dolayısı ile önceye dönmeli ve biraz Ağustosa
bakmalıyız, açıklamalar, yeni kanunlar, yeni düzenlemelerin hazırlığı
Ağustos ayında başlarken, Eylül’de yeni bir sisteme hazırlanıyoruz
gibi!
Hadi hayırlısı diyelim...
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KOÇ
Yönetici gezegeniniz Mars
2 Ağustos itibari ile Yay
burcuna geçiş yapıyor ve
tüm Ağustos boyunca da Yay
burcunda olacak. Satürn’de
Yay burcunda ve Mars’ın da
bu alanda seyahat etmesi ile
birlikte sizler için önemli bir
dönem diyebilirim. Satürn
sorumluluk ve disiplinden
sorumlu bir gezegen olarak
yönetici gezegeniniz ile
kavuşması kariyer konularında
önemli bir durumun olacağını
da düşündürüyor. Bir süredir
hazırlandığınız konuları bir
düşünün derim, eğitim almak
veya bir sınav durumu olabilir
sizler için, şimdi biraz çalışma
ve sorumlulukları arttırma
dönemi. 24 Ağustos’ta Satürn
ve Mars bir aradalar dolayısı
ile bu tarihler sizler için dikkat
çekiyor. Kiminiz eğitime bir
bütçe ayırıyorsunuz bu ay,
yani sevgili Koçlar yıldızlardan
destek alıyorsunuz ama
yorulduğunuz ve çalışmanız
gereken de bir dönemdesiniz.
Merkür tüm ay boyunca
Başak burcunda olacak ve 5
Ağustos itibari ile Venüs’te
Başak yolculuğuna başlıyor.
Başak yıldızları sizleri
çalıştırırlar ve temponuzu
yükseltirler ama bunun yanı
sıra genel temponuzda da
sizleri motive edecek ve
rahatlatacak durumların
da olacağını söylemeliyim.
Merkür 29 Ağustos itibari ile
durağan pozisyonda ve 31
Ağustos itibari ile de Retro’ya
başlıyor olacak. Rutininiz

Eylül döneminde son derece
hareketlenmeye başlıyor.
Merkür Retrosu’nu daha çok
Eylül döneminde hissediyor
olurken, genel düzen ve rutin
konularında biraz eski konular
gündeminizde olabilir. 5-9
Ağustos tarihleri arasında
Merkür ve Satürn enerjileri
biraz zorlayıcı. Bu dönem
iletişime ve kendinizi ifadenize
dikkat etmelisiniz. Özellikle
çalışma arkadaşlarınız ve
birlikte iş yaptığınız insanlar ile
olan konularda. 12-16 Ağustos
ise Venüs ve Satürn arasında
zorlu bir enerji olacak, bu
da ortak konular, evliyseniz
eşiniz ile olan ilişkiniz, ayrıca
maddi konularda bir stresi de
tetikleyebilir.
2 Ağustos Dost burcunuz
Aslan’da bir Yeni Ay
olacak. Aslan yıldızları
sizlere aşk getirebilirler,
yolculuklar ve seyahatler
konusunda da neşeli ve
şanslı başlangıçlar yaparken,
kişisel motivasyonunuza
da odaklanıyor ve eğlenceli
birtakım organizasyonlara da
giriyorsunuz gibi. Yaratıcılığınız
artıyor bu Yeni ay ile birlikte.
18 Ağustos’ta Kova burcunda
Ay Tutulması olacak. Ay
tutulmasının etkisi sizler için
Sosyal enerjiniz, eğlence
biçiminiz, yaşama umutla
bakışınız ve Aşk hayatınız
ile ilgili konuları tetikliyor. Bu
tutulma burcunuzu destekliyor
ve bir çevre değişimi de
yaşıyor olabilirsiniz. Uranüs
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bu ay önem kazanıyor!
Tutulma Kova burcunda
ve yöneticisi Uranüs ile
destek açıda ve Uranüs ise
burcunuzda gezinmekte.
Demekki sosyal ortamlar,
genel yaşam motivasyonunuz
dikkat çekerken siz kendinizi
biraz özgür de hissetmek
istiyorsunuz. Dolayısı
ile sürprizlere de açık
bir aydasınız, ne de olsa
burcunuzdaki Uranüs ile bir
konuda özgürleşmek istiyor
gibisiniz ve bunu bizzat
kendiniz ile ilgili yaşıyorsunuz.
Ya yaşama farklı bir açıdan
bakıyor ve yenileniyorsunuz, ya
da bir konudan özgürleşmek
için girişimleriniz de devrede...
22 Ağustos itibari ile Güneş
Başak burcunda, tempo
konusu genel olarak önem
kazanırken, sizler genel
düzeninize odaklanıyorsunuz.

BOĞA
Sevgili Boğalar, yönetici
gezegeniniz Venüs 5 Ağustosa
kadar yuvanızda gezinmekte
ve sonrasında da Başak
burcuna geçiş yapacak.
Ağustos ilk hafta aile, yuva
ve ev yaşamınız önemli ve
5 Ağustos sonrasıda aşk
ve yaşam neşesi ile Venüs
sizlere güzel bir sürpriz de
getiriyor gibi. Bu sürpriz
kiminize bir aşk ve kiminize de
bir bebek müjdesi getirebilir.
Genel enerjilere baktığımızda
Venüs’ün burcunuzu
desteklediğini söyleyebilirim
fakat bir diğer yandan da
özellikle 12-16 Ağustos
dönemide biraz strese açık
olacak gibi. Kendinizi baskı
altında hissetme olasılığınız
da yüksek diyebilirim, özellikle
belirttiğim tarihler arasında.
Genel temponuz ve genel
düzeninizde değiştirmek
istediğiniz konularınız olabilir.
İkili ilişkiler açısından da bu
tarihler kritik. Merkür’de
Başak burcunda geziniyor
ve ay sonunda durağan ve
Retro pozisyona hazırlanıyor.
Merkür Retrosu’nu kendisini
daha çok Eylül’de hissettirecek
ama dediğim gibi ayı finalize
ederken de önem kazanıyor
olacak. Merkür para
göstergeniz ve aynı zamanda
aşk ve ilişkiler ve çocuklar
ile ilgili konularda söz sahibi
olarak da dikkat çekiyor.
Demekki bu ay özellikle Aşk’ta
ve çocuklar ile ilgili girişimlerde
ve başlangıçlarda bazı konular
Eylülde tekrar dikkatinizde
olacak.

Mars 2 Ağustos itibari ile Yay
burcunda geçiş yapıyor ve bu
ay Satürn ile yakın enerjisini
hissettiriyor. 24 Ağustos
dönemi Mars ve Satürn
buluşması gerçekleşiyor.
Para ilk dikkat çeken durum
ve konu sizler için, aynı
zamanda ortak bütçe konusu
da önem kazanıyor. Ortaklı
işler ve kariyer ile ilgili konular
da bu kavuşum enerjisi ile
önem kazanıyor. Acaba para
konusunda birtakım değişimler
mi yaşamak istiyorsunuz?
Yani iş değiştirmek, gelirlerin
size belki istediğiniz ölçüde
yetmemesi ve kazanç
arttırmak için girişimler gibi
geldi bana. Bu aynı zamanda
eşinizin de bütçesi ile ilgili bir
durumu da tetikliyor gibi.

sizden kaynaklı veya değil
gelirlerde ve kazançlarınızda
bir konunun önemli olduğunu
da göstermekteydi. Kova
burcundaki Ay Tutulması
haritanızın en tepe noktasında
ve sizler iş ve kariyer ile ilgili
konularda özellikle Ağustos
son haftalarında önemli
değişim kararları ya alıyor
veya dediğim gibi birşeyi
değiştiriyor ve farklı ortamlar
yaratmak istiyor gibisiniz.

2 Ağustos’ta Aslan burcunda
bir Yeni Ay olacak. Aslan burcu
yuvanızı anlatmakta. Yaşam
alanınız, ve aileniz önem
kazanırken köklü kararlar
almak istiyor ve önemli
değişimler için harekete
geçmek istiyorsunuz gibi.
18 Ağustos ise Kova burcunda
Ay Tutulması gerçekleşiyor.
Yeni Ay ve sonrasında Kova
burcundaki Ay tutulması da
gösteriyor ki, kiminiz işte ve
kiminiz de ev yaşamınızda
bir değişim yaşıyor ve
bunun kararını alıyorsunuz.
Dikkatler iş çevrelerinizde,
iş yaşamınızdaki değişim
arzusunda gibi. Zaten Mars
ve Satürn enerjisi de farklı
projeler düşündüğünüzü ve
Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Ağustos 2016 | S121

İKİZLER
Sevgili İkizler, yönetici
gezegeniniz Merkür tüm ay
boyunca Başak burcunda
olacak. Başak burcu
haritanızda yuva ve aile
konularınızı anlatan burç
ve bu ay ailevi konular,
evinizde yapmak istediğiniz
düzenlemeler önem kazanıyor
olacak. Merkür aynı zamanda
burcunuzu da yönettiği için
bu ay titiz ve pratiksiniz.
Merkür ayı finalize ederken
durağan pozisyonda ve
Retro’ya hazırlanıyor olacak.
Retro daha çok Eylül ayında
kendisini hissettirirken
yuvanızda geri hareketi ile
bana kalırsa evde yerleşme,
kiminiz için taşınma ve kiminiz
için de eski bir konunun tekrar
gündeminize gelmesine de
neden olacak gibi. Bu ay, evde
veya aile içinde yeni konular
da var gibi, kiminiz ise aile bir
aradasınız. Kiminiz de evde
bolca vakit geçiriyorsunuz. 5
Ağustos itibari ile Venüs’te
Başak burcunda olacak ve
yuvanızda gezinecek, bu
gelişi ev ve aile konularınız
ile ilgili uyum ve dengeyi de
beraberinde getirecektir. 5-9
Ağustos dönemi Merkür
ve Satürn açısı biraz sizleri
zorlayabilir, kendinizi ifadeniz
ve özellikle eş ile iletişiminizde
biraz zorlanabilir, kendinizi
anlaşılmıyor hissedebilirsiniz.
Aile ilişkileri açısından da bu
belirttiğim tarihlere dikkat

etmelisiniz. 12-16 Ağustos
tarihleri arası da Venüs ve
Satürn sert etkisi devrede
olacak. Aşk konusunda
özellikle mesafeli hissetmenize
neden olabilir bu enerjiler.
20 Ağustosta Merkür ve
Jüpiter bir aradalar, ilişkiniz
ile ilgili önemli bir dönem
diyebilirim. Önemli ilişki
kararları getirebilir. Şanslı
bir görünüm bu aslında,
zihinsel olarak iyimserliğiniz
yükselebilir. Bir anlaşma fırsatı
da yakalayabilirsiniz, bu bir
iş konusu olabilir. Alacağınız
kararlara dikkat etmelisiniz,
fazla iyimser olabilirsiniz.
Mars tüm ay boyunca Yay
burcunda geziniyor, yani
karşıt burcunuzda ve 24
Ağustos tarihinde Mars
ve Satürn bir aradalar, bir
iş konusu belki sizler için
sonlanma getirebilir, belki bir
işi finalize ediyorsunuz, belki
bir ortaklık konusunda önemli
sorumluluk alıyorsunuz! Bu
kavuşum bir sorumluluk
alacağınızı göstermekte, bu
evlilik olabileceği gibi, bir iş
sorumluluğu da olabilir. Bu
yüzden 20 Ağustos önemli,
Merkür ve Jüpiter bir fırsatı
anlatırken, Mars ve Satürn
ise bir sorumluluğu ve biraz
mücadeleyi anlatıyorlar.
Mars ve Satürn’ün karşıt
burcunuzda gezinmesi
hayatınızdaki genel insanların
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ne kadar yanınızda veya
karşınızda olduğunu da fark
ettiriyor olacak sizlere. Yani
dost ve düşmanınızı fark
ediyorsunuz...
2 Ağustos’ta Aslan burcuna
Yeni Ay olacak. Bu Yeni Ay
burcunuza dost enerjilerde,
sizlere bir karar getirebilir,
yeni bir konuya odaklanabilir,
hatta kiminiz de seyahat
kararı alabilirsiniz. Bilgi ve
iletişim trafiğiniz hareketli ve
kardeşleriniz ile ilişkileriniz
de dikkat çekici olabilir. 24
Ağustos ise Kova burcunda
Ay Tutulması olacak. Hem
Yeni Ay ve sonrasında Ay
Tutulması ( Dolunay ) bilgi,
iletişim, yolculuklar ve kararlar
alanınızda gerçekleşiyor
olacak. Bu ay sizler için
düşünceleriniz, projeleriniz,
hayatınızdaki insanlar
önem kazanıyor. Yuvadaki
gezegenler, sonrasında
rutininizi etkileyecek kararlar
ve ilişkileriniz ile ilgili durumlar
bu ay dikkat çekerken, dolunay
ve Yeni Aysanki sizlere bir
karar ver ve yolunda yürü
diyecek gibiler. Bu yüzden bu
ay kararlarınıza, fikirlerinize
ve başlamak istediğiniz
konularınıza odaklanmalısınız.
Aklınızdan geçen fikirler önemli
projelere dönüşebilir.

YENGEÇ
Sevgili Yengeçler, Mars
Retrosu nihayet bitti ve
2 Ağustos itibari ile Yay
burcunda olacak ve tüm
ayı Yay burcunda geçiriyor
olacak. Bu geçiş sizlere yoğun
tempo getiriyor olacak, enerji
ve efora bu ay çok ihtiyacınız
var diyebilirim. Mars kariyer
göstergeniz ve bu ay Satürn ile
yakın temasta olacak, kiminize
kariyer konusunda önemli bir
sorumluluk verirken, kiminize
de kariyer konusunda bir
sonlanma getirecek olabilir.
Mars ve Satürn buluşması
sorumluluklarınızın arttığını
ama bir yandan da genel
rutininizde yorulduğunuzu ve
ortam değiştirme arzunuzun
da çok artabileceğini
göstermekte. İş yaptığınız
insanlar, iş arkadaşlarınız ile
ilişkileriniz açısından da dikkat
çeken bir ay! Herşeyi bırakmak
ve sorumluluktan uzaklaşmak
istiyorum diyebileceğiniz bir
aydasınız. Yani hem angarya
işleriniz çok, hem siz de
biraz zorlanıyorsunuz, ve
sanki ortamınızdaki kişiler
de sizleri ekstra zorluyor gibi
hissedebilirsiniz. Bu ayı sakin
geçirmeye önem verin derim,
bir diğer yandan da strese
bağlı sağlık problemlerine karşı
dikkat edin.
Merkür Başak burcunda tüm

ay boyunca, 29 Ağustos itibari
ile durağan ve sonrasında
Retro’ya başlıyor. Eylül
ayında Retrosu’nu çok daha
fazla hissediyor olacağız. 5
Ağustos’ta ise Venüs Başak
burcuna geçiş yapıyor. Başak
burcu sizlerin düşüncelerinizi,
hayata bakışınızı ve iletişim
konularınızı anlatmakta.
Merkür ve Venüs’ün bu alanda
gezinmesi ve burcunuzu
son derece desteklemesi ile
birlikte yakın çevre ilişkileriniz
hareketli ve özellikle kardeşler,
kuzenler olabilir çok daha bir
arada olabilirsiniz. İletişim
trafiğiniz bu gezegenlerin bu
alanda olması sebebi ile gayet
yoğun olacak diyebilirim.
Uzaklaşmak, seyahat etmek,
çevre değiştirmek istiyorsunuz
bazılarınız. Bir eğitim konusu
da dikkat çekiyor gibi.
Destekleniyorsunuz aslında,
temponuz her ne kadar sizleri
zorlasa ve bir değişim getirse
de bir diğer yandan da çevre
desteği ile kendinizi iyi de
hissediyorsunuz.
Merkür ve Venüs’ün bu ay
Satürn ile zorlu enerjileri
devrede olacak. 5-9 Ağustos
Merkür ve Satürn arasındaki
sert görünüm iletişimde yanlış
anlaşılmalara ve kendinizi
ifade ederken zorlanmalara
neden olurken, bir karar

almaya zorlanıyor gibi de
hissedebilirsiniz. Zihniniz biraz
yoğun olacak bu dönemlerde.
12-16 Ağustos tarihleri
arasında da Venüs ve Satürn
arasında sert bir açı devrede
Yuva, eş veya aile olabilir
konuları önem kazanıyor
diyebilirim.
Bu ay maddi konularınız önem
kazanıyor. 2 Ağustos Aslan
burcunda Yeni Ayolacak. Para
konuları, maddi durumunuz
ve bütçeniz, ihtiyaçlarınız
ve elinize geçecek bir para
konusunun da olabileceğini
düşündürmekte. 24 Ağustosta
ise Kova burcunda Ay
tutulması olacak ve bu da para
konularını tetikliyor olacak.
Ay tutulması aynı zamanda
bir dolunay enerjisidir ve
ekonominiz ile ilgili bir aksta
olacağı için de genel bütçe
konusu fazlası ile dikkat
çekmekte. Bu ay hem günlük
temponuz ve iş hayatınız,
hem de düşünceleriniz ve
iletişiminiz dikkat çekerken
Yeni Ay ve dolunay enerjisi
ise para konularının önemini
vurgulamışken, yaşamak
istediğiniz değişim veya sizleri
düşündüren ve zorlayan
konuların alt yapısında parasal
kaynaklar olduğunu da
söylemeliyim.
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ASLAN
Sevgili Aslanlar, 2 Ağustosta
burcunuzda Yeni Ayolacak bu
da gösteriyor ki bu ayın önemli
kişisi sizlersiniz, kendiniz
ile ilgili önemli kararlar
alma ve hayata geçirme
ayınızdasınız. Doğum günü
döneminizdesiniz ve ben bu
vesile ile hepinize nice mutlu
seneler dilemek istiyorum.
Evet bu ay kararlarınız önemli
olduğu kadar ilişkileriniz ve
her türlü ortak projeleriniz de
önemli.
Bu ay ayrıca karşıt burcunuz
Kova’da bir de Ay Tutulması
olacak. 18 Ağustosta
gerçekleşecek Ay Tutulması
aynı zamanda bir dolunay
olacağı için ayın enerjisinde
birşey düşünüyorum, harekete
geçiyorum ve bu konu
ilişkilerimi de etkiliyor olacak
diyorsunuz. Bu iş ilişkisi
olabileceği gibi, ortak konuları
da gösterebilir, yani siz ve
karşınızdaki insanlar ve bir
ortaklık kararı, belki evlilik, belki
de bir iş ortaklığı da olabilir.
Sizlerin kararı ile başlıyor
olacak bu konu her ne ise,
yani bizzat sizi ilgilendiriyor
diyebilirim. Unutmayın Yeni
Ay burcunuzda gerçekleşti
ve bu da sizler için önemli
bir gösterge, hayatınıza
neyi katmak istiyorsunuz
ve yenilenmek istiyorsunuz

bir düşünün bunun ile ilgili
şanslara açıksınız.
Bu ay para konusu da sizler
için gayet dikkat çekici
diyebilirim. Para ve kaynak
arttırmak adına önemli bir
aydasınız. Merkür tüm ay
boyunca kaynaklar alanınızda
ve ayrıca parayı yöneten
gezegeniniz ve gayet güçlü
hareket ediyor bu ay. Sizler
için kaynaklar ve para
Başak burcu enerjisinde ve
uzunca bir süredir Jüpiteri
kaynaklar alanınızda misafir
ediyorsunuz, para konusunda
şans getiren Jüpiter bir diğer
yandan da masraflarınızı ve
harcamalarınızı da yükseltmiş
olabilir. Bu ay Merkür’de bu
alanda ve 20 Ağustos’ta
Merkür ve Jüpiter bir aradalar
bu da bana kalırsa bir süredir
beklediğiniz bir paranın elinize
geçebileceğini göstermekte.
Kiminiz toplu bir para
alıyorsunuz, kredi çekmek
istiyorsanız yıldızlar bu konuda
şans veriyorlar, beklediğiniz
bir para elinize geçebilir
fakat her ne kadar Jüpiter
ve Merkür bu konuda sizleri
gayet şanslı yapsa da bu ay
yıldızların biraz sert etkileri de
devrede. Yani para konusu
önemli... 5 Ağustos itibari ile
Venüs’te kaynaklar alanınıza
geliyor ve gelirler konusunda
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sizlere avantajlar sağlıyor,
fakat altını çizmek isterim ki
bu gezegenler sizlere para da
harcatırlar. Hem Merkür’ün
hem de Venüs’ün Başak
geçişinde bazı zorlu gezegen
açıları da bulunuyor. Merkür
5-9 Ağustos döneminde
Satürn ile sert açılarda. 12-19
Ağustos dönemi Venüs’ün
sert enerjileri devrede. Ayrıca
Merkür ve Neptün arasında
da zorlu açılar olacak. Bu da
bu ay para yönetimine dikkat
etmeniz gerektiğinin de altını
çiziyor. Paranızın hesabını
iyi yapın bu ay ve özellikle
banka hesaplarınıza girerken
şifrelerinize vs de dikkat edin.

BAŞAK
Sevgili Başaklar, yönetici
gezegeniniz Merkür tüm
ay boyunca burcunuzda
olacak ve sizi pratik, kararlı
ve stratejik olmak konusunda
destekliyor olacak. 5 Ağustos
itibari ile Venüs’te burcunuzda
gezinmeye başlıyor ve
karizmanızı etkiliyor ve
şanslı atılımlar konusunda
da destekler getiriyor olacak.
Kariyer göstergeniz Merkür ve
para göstergeniz ise Venüs
yönetiminde. Bu 2 gezegenin
burcunuzda gezinmeye
başlaması ise hem parasal,
hem de kariyerde atılımlar ve
fırsatlar yakalamak için son
derece desteklere de açık
olduğunuzun müjdecisi. Fakat
bu ayın şanslı etkileri olduğu
gibi, bazı zorlayıcı açıları
devrede olacak, bu yüzden
iyi plan yapmalısınız. Merkür
ve Satürn arasında sert etki,
aynı zamanda Merkür ve
Neptün arasındaki karşıtlık
ayın ilk haftasında kendini
fazlası ile hissettirmekte, bu
da sizlerin biraz umutsuzluğa
kapılmanıza neden olabilir,
hangi konularda özellikle
iş ile ilgili olarak. Fakat bu
enerjinin ayrıca size bir ilham
vermesi de mümkün. Venüs
ve Satürn arasındaki sert etki
12-16 Ağustos döneminde
kendini hissettirmekte bu
da para ile ilgili konularda

biraz stres yaşayabileceğinizi
de göstermekte fakat sert
enerjilere inat sizi harekete
geçirecek ve sizlere fırsat
getirecek güzel enerjiler de yok
değil. Özellikle 20 Ağustos’ta
burcunuzda Jüpiter ve Merkür
kavuşum açısı gerçekleşiyor
ki, bu sizlere güzel bir hediye
hazırlar gibi. 28 Ağustos ise
Venüs ve Jüpiter kavuşum
açısı devrede. Yani sevgili
Başaklar, bu ay şanslısınız,
elinize geçecek paralar
devrede ve bir şans yakalamak
konusunda da yıldızlardan
güçlü destekler alıyorsunuz.
Fakat dediğim gibi, ara ara
yıldızlar sizleri sanki sınıyor ve
sıkıştırıyorlar gibi!hem iş, hem
de para ile ilgili konularda. Ben
derim ki, potansiyellerinizi ve
yapabileceklerinizi düşünün
ve güzel destek dönemlerine
odaklanarak bir sıçrayış için
biraz konstantre olun. Ay
sonunda Merkür Retro’ya
hazırlanıyor, bu da gösteriyor
ki, bu ay neleri düşündünüz,
kendiniz ile ilgili nasıl kararlar
aldınız önem kazanırken.
Daha çok Eylül ayında
hissedeceğiniz Merkür Retrosu
ile bazı konuları tekrar gözden
geçiriyorsunuz.
Zorlu enerjilere inat, çok da
güzel destekler alıyorsunuz bu
ay!

Mars 2 Ağustos itibari ile Yay
burcunda olacak ve tüm Ay
bu alanda seyahat edecek.
Satürn yuvanızda gezinmekte
ve Mars’ın da gelişi ile aile
ve yuva konuları da önem
kazanıyor. Ev de değişim,
tadilat, yenilenme gibi konular
olabilir, ailenizi veya sizi
ilgilendirecek bir taşınma
konusu da gündeminizde
olabilir.

ve dinlenmek istiyorsanız
da dinlenmelisiniz. Güneş’in
geçiş yaptığı alan gösteriyor ki,
kendinize zaman ayırmak için
ideal bir aydasınız.

2 Ağustos’ta Aslan burcunda
Yeni Ayolacak. Biraz
izolasyon ister gibisiniz,
bir dinlenme ve işlerden
uzaklaşma arzusu gibi. İç
dünyanıza yöneliyorsunuz
ve belki de birçok konuyu bir
arada düşünüyorsunuz. 18
Ağustos’ta Kova burcunda
Ay Tutulması olacak. Rutin
ve günlük temponuz ile
ilgili konular. Yeni Ayve Ay
Tutulması ( Dolunay ) aksı
gösteriyorki, iç dünyanızda
bazı projeleri düşüyor, masaya
yatırıyor ve genel rutininizde
birşeye hazırlanıyorsunuz.
Genel rutininizi nasıl
düzenleyeceğinize de
odaklanıyor olabilirsiniz. Venüs
ve Merkür burcunuzda bana
kalırsa sizin için nasıl yapsam
acaba dediğiniz konular
kendiliğinden çözümleniyor
ve yoluna giriyor gibi... Biraz
akışta olmaya önem vermeli
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TERAZİ
Sevgili Teraziler, Yönetici
gezegeniniz Venüs 5
Ağustos’a kadar Aslan
burcunda ve sonrasında da
Başak yolculuğu başlıyor
olacak. Yani 5 Ağustos
sonrasında biraz kendinize
dönük olmaya başlıyorsunuz.
Bu ay Merkür’de Başak
burcunda olacak. Başak
yıldızları sizleri biraz
dinlenmeye çekmek ister
gibiler. Sakin ve plansız
hareket etmek istiyorsunuz
belki de, kendinize zaman
ayırmak istiyorsunuz, bazı
düşünce ve fikirlerinizi de
gizleme eğiliminde gibisiniz.
Biraz gözlemlemek ister
gibisiniz çevrenizde olup
bitenleri. Bu ay kendinize
ve beslenmenize ve ruhsal
olarak da dinlenmeye önem
vermelisiniz. Hem Merkür,
Hem de Venüs’ün bu ay bazı
zorlu açıları devrede olacak.
Venüs sizi sembolize ediyor
ve biraz yorgun hissetmenize
neden oluyor gibi, ayrıca ortak
kazanımlar adına ve/veya bir
para konusu ile ilgili de biraz
endişeli de hissetmenize
neden oluyor gibi. Merkür’ün
özellikle Ağustosa başlarken
hem Neptün, hem de Satürn
ile yapacağı zorlu açıları
rutininizi etkileyebilir. Venüs
ise 12-16 Ağustos döneminde
Satürn ile sert açılarda olacak

ve tabi Neptün kontağı da
yaşayacak. Yani bu ayın
enerjisinde, genel rutininiz
yoğun, seyahatleriniz de
devrede fakat bir diğer yandan
da siz herşeyden uzaklaşmak
ve sorumluluklardan kaçmak
ister gibisiniz.
Mars 2 Ağustos itibari ile
Yay burcunda olacak ve
24 Ağustosta Mars-Satürn
birbirleri ile yakın hareket
ediyor olacaklar. Bu 2
gezegen de zorlayıcıdır,
sorumluluk enerjisini
anlatırken kavuşum yaptıkları
alan sebebi ile kiminize bir
sınav, kiminize yakın çevre
ve kardeşler konusunda bir
sorumluluk verebilir. Aile
ve aşk konusunda da bazı
sorumluluklar artıyor. Mars
para göstergeniz ve aynı
zamanda eş göstergesi.
Satürn ise Aşk ve Yuvanızda
yönetici gezegen. Şimdi bu 2
gezegenin kavuşum yapmaları
ve kardeşler evinizde bir
arada olmaları da sorumluluk
alanınızın, kardeş, eş, para ve
yuva adına önemli olacağını
göstermekte. Sorumluluk
alanlarınız bu belirttiğim
konularda artıyor gibi, zihinsel
olarak sizleri zorlayabilir bu ay!
2 Ağustos’ta Aslan burcunda
Yeni Ayolacak. Sosyal
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çevreniz, yaşam neşeniz,
enerjiniz, arkadaşlarınız ile
ilişkileriniz önem kazanıyor.
Yeni bir çevre içine girebilir ve
yeni insanlar ile tanışabilirsiniz.
18 Ağustos’ta ise Kova
burcunda Ay Tutulması olacak.
Kova burcundaki Tutulma ile
Aşk ve kiminiz için çocuklar
konusu önem kazanıyor.
Yaşamdan nasıl keyif aldığınız,
neler yaptığınız, sizi motive
edecek konular ve uğraşlar
önem kazanırken bu tutulma
ile birlikte Aşk yaşamınız da
gündeminizde olacak sevgili
Teraziler. Venüs’ün ay boyunca
gezindiği alan aşkta biraz
izolasyon yaşamak istediğinizi
de göstermekte, belki bir
uzaklık konusu olacak, belki de
gözlerden uzak bir aşk yaşıyor
olacaksınız bunlar mümkün.
Tutulmanın gerçekleştiği
alan ve konuları başında ise
yaşamdan aldığınız neşe ve
keyif konuları var. Bunları
sorgular gibisiniz, belki
kendinize mutlumuyum diye
soruyorsunuz, bu ay sizler için
sessizlik ve biraz arka planda
kalma durumu genel etkilerde
dikkat çekerken, iç dünyanıza
bazı şeyleri gereğinden fazla
takma riskinizde var haberiniz
olsun!

AKREP
Sevgili Akrepler, yönetici
gezegeniniz Mars 2 Ağustos
itibari ile Yay burcunda
olacak ve sizler için maddi
konuları öne çıkartıyor
olacak. Para zaten sizler
için bir süredir son derece
önemli, kaynaklar alanınızda
Satürn’ü misafir ediyorsunuz
bu da ya maddi anlamda bir
daralma yaşadığınızı, ya da
birşeyler sahibi olduğunuz
için sıkı bir ödeme planı içinde
yaşadığınızı düşündürmekte.
Mars sizi sembolize eden
gezegen ve kaynaklar
alanınıza gelip yerleşmesi ise
harcamalarınızın artabileceğini
ve bütçe konusunda biraz
zorlanma durumunuzun da
olabileceğini gösteriyor. Yani
gider ve gelir dengeniz önemli
bu ay! Mars aynı zamanda
genel rutininizi ve günlük
temponuzu da anlatmakta
ve özellikle ay sonuna doğru
biraz yorulabileceğinizi de
göstermekte, sağlığınıza ve
kendinize dikkat etmeyi ihmal
etmemeli ve beslenmenize de
ayrıca dikkat etmelisiniz. 24
Ağustosta Satürn ve Mars bir
aradalar, özellikle bu tarihlere
dikkat etmelisiniz.
Merkür tüm ay boyunca
burcunuzu destekler
konumda ve Başak burcunda
gezinmekte. Venüs 5 Ağustos

itibari ile Başak burcunda
olacak bu gezegenlerin
etkileri ile sosyal çevreniz
hareketlenmeye de başlıyor
olacak. Hayata karşı daha
motive ve umut dolu
olabileceğiniz güçlü destekler
gelmekte. Hem Venüs’ün
hem de Merkür’ün Başak
burcu geçişinde bazı zorlayıcı
açıları da devrede olacak.
Venüs eş ve ortak projeleriniz
adına önemli bir gösterge,
12-16 Ağustos döneminde
ikili ilişkilerde beklenmedik
konular devrede olabilir ve
ayrıca Merkür ise ortak parasal
konularınızı anlatmakta,
Merkür Ağustos ayında
Neptün ve Satürn ile zorlu
enerjilerde olacak özellikle
ayın ilk 10 günü maddi
konularda beklentilerinizi
yükseltmemelisiniz. Ortak bir
bütçe konusu, elinize geçecek
bir para veya borç alma verme
konuları sizler için ayın ilk 10
gününde strese açık olabilir.
Yani sevgili Akrepler, neşe
ve motivasyon arttırmak için
desteklendiğiniz bir aydasınız
fakat parasal konularda da
beklentilerinizi biraz dengede
bulundurmalısınız. 20
Ağustos’ta Merkür ve Jüpiter
bir aradalar ve 28 Ağustosta
ise Venüs ve Jüpiter kavuşum
açısı kesinleşiyor. Bu da
gayet şanslı etkiler aslında,

ayın genelinde sürüncemede
olabilecek maddi ve manevi
konuların ay sonuna doğru
biraz daha istediğiniz bir
noktaya gelebileceğini
gösteriyor. Eş ve ortak işler,
ortak kararlar ve sonuç
beklediğiniz konular. Dediğim
gibi, birçok şeyin alt yapısında
kaynaklar bulunmakta.

Hedefleriniz ve bunları
gerçekleştirmek için alacağınız
aksiyon ve kararlarınız ayın
2.yarısında önem kazanıyor
olacak. Bir karar alıyor ve
taşınıyor musunuz? Yaşam
şeklinizde değişim mi
istiyorsunuz? Bunlar tutulma
sonrasında sizlerin çok daha
gündeminizde olacak.

Haritanızın en tepe noktasında
Aslan burcunda 2 Ağustos’ta
Yeni Ay gerçekleşiyor. Yeni
Ay yenilik arzunuzu ve genel
hedeflerinizi de gözden
geçirdiğiniz zamanları
anlatıyor. Bazılarınız sosyal
statüsünü etkileyecek kararlar
almaya da açıksınız, bu kariyeri
ilgilendiren bir konu ve durum,
ama kiminiz içinde medeni
durumunuzu ilgilendiren bir
konuyu anlatmakta. Çevreniz
kalabalık, arkadaşlarınızdan
destekler alıyor ve sizler için
önünüzdeki süreçte önemli
bir karar alarak bir sorumluluk
altına giriyorsunuz sanki. Mars
ve Satürn büyük buluşması
zaten bu ayın sizler için
önemli olduğunu, önemli
bir kararı artık gündeme
taşıyacağınızı da gösteriyor.
18 Ağustosta Kova burcunda
Ay Tutulması olacak. Kova
burcu yuvanızı anlatmakta,
aile ve yuva konusunu
da önemli yapmakta.
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YAY
Sevgili Yaylar, hareketli bir
Ağustos bekliyor sizleri...
Öncelikle 2 Ağustos itibari ile
Mars’ı burcunuzda misafir
etmeye başlıyorsunuz
ve tüm ay boyunca da
burcunuzda geziniyor olacak.
Burcunuzda uzunca bir
süredir Satürn bulunmakta.
Satürn sorumluluk gezegeni
olarak yaşamınızdaki
genel tavrınız üzerinde ve
hayatınızda genel olarak son
1 yıldır sorumluluklarınızın
da yükseldiğini göstermekte.
Mars ise enerji ve efor ile
ilişkili bir gezegendir ve bu
ay Satürn’e eşlik etmek
üzere burcunuza geliyor.
Bu da bu ayı sizler için
son derece önemli yapıyor
açıkçası. 29 Kasım ve 3
Aralık doğumluysanız eğer
Satürn ve Mars’ın kavuşum
yapmasından en çok etkiyi
alan grup olduğunuzu da
söylemek isterim. Bu kavuşum
gösteriyor ki, harekete
geçmek için zorlanıyorsunuz!
Enerjinizin ve eforunuzun
da sınanması gibi bir etki,
özellikle 22-26 Ağustos
dönemi biraz zorlanmalara
açık olabilirsiniz. Enerjinizin
yükselmesi için sizi harekete
geçirecek olan Mars’ın Satürn
ile yakınlaşması gösteriyor
ki, beklemediğiniz bazı
gecikmeler ve engellenmeler

de devrede olabilir. Sizlere
şunu söylemeliyim, neye
başlıyor veya gayret
gösteriyorsanız bunun karşılığı
için çabanız ve hırsınız önem
kazanıyor olacak. Yılmamalı
ve devam etmelisiniz. Aşk
konusunda biraz problemler
yaşayabilirsiniz, kiminiz içinde
çocuklar ile ilgili sorumlulukları
artabilir. Mars Aşk göstergeniz
ayrıca iç dünyanızı da
yönetiyor. İçsel motivasyon
bulmak ve enerjisini
dengelemek konusunda denge
yaratmalısınız.
2 Ağustos’ta burcunuzu
destekleyen bir Yeni Ayolacak
Aslan burcunda. Bu seyahatler,
eğitim ve kariyere hazırlanmak
için bazı girişim zamanlarında
olduğunuzu göstermekte.
Haritanızda Aslan burcunun
yerleşim yaptığı alan size
gelecek ve hedefler konusunda
daha vizyoner olma şansı
ve fırsatı da getiriyor olacak.
Yeni kararlar ve planlar
adına destekler almaktasınız
bu Yeni Ay döneminde. 18
Ağustos’ta ise Kova burcunda
Ay tutulması olacak, bu
aynı zamanda bir Dolunay
enerjisi ve haritanızda iletişim,
seyahatler, sınavlar, kararlar,
duruşmalar, davalar ve
sonuçları ile ilgili konularda
etki ediyor olacak. Dolayısı
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ile bu ay hem kararlarınız,
hem alacağınız haberler
hem de girişimleriniz önem
kazanırken, bir yandan da neye
niyet ediyor ve başlıyorsanız
bunun karşılığında yılmamak,
ilerlemek ve hedefinizden
şaşmamak gayreti ile yola
devam etmeniz gerekiyor.
Merkür tüm ay boyunca
Başak burcunda olacak ve
5 Ağustos itibari ile Venüs
başak yolculuğu başlıyor.
Kariyer konularınız Başak
burcu yönetiminde bu da
gösteriyor ki iş ve çalışma
konularınız önem kazanıyor.
Üstleriniz ile ilişkileriniz de
bir o kadar dikkat çekiyor
olacak. Venüs size bir şans
getirmek isterken, Merkür ise
zihninizde kariyer, hedefler
ve iş konularının önem
kazandığını göstermekte.
Fakat hem Merkür, hem de
Venüs’ün bazı zorlu açıları
olacak bu ay, bu sebeple genel
rutininiz veya anlaşmalarınız
ve ortak projeler içinde birlikte
rol aldığınız insanlar ile bazı
şartların değişmesine neden
olabilir. Yani zihniniz iş ve
kariyer, hedeflerinizde iken
beklenmedik değişimlere de
açık olabilirsiniz. İş değiştirme
isteğiniz örneğin bu ay fazlası
ile gündeminizde olabilir
fakat görüşmeleriniz sizleri

istediğiniz ölçüde mutlu
etmeyebilir. Ay sonuna doğru,
Venüs ve Jüpiter kavuşum
açısı gerçekleşiyor, ayı finalize
etmeden önce özellikle bu
destek açı ummadığınız bir
fırsatı getirebilir. Fakat 29
Ağustos itibari ile Merkür
durağan pozisyonda ve 31
Ağustos itibari ile de Retroda
olacak, bu da gösteriyor ki,
iş ve kariyer konularında
bazı durumlar Eylül’de tekrar
gündeminizde olacak. Yani
sevgili Yay’lar dediğim gibi
çok hareketli bir ay ve bu ay
denge yaratmak ve koşulları
stabil tutmak büyük başarı
diyebilirim.

OĞLAK
Sevgili Oğlaklar, 2 Ağustos’ta
Aslan burcunda bir Yeni
Ayolacak. Bu Yeni Ay maddi
konuları, banka ve finans
durumlarınızı, miras veya
nafaka gibi konuları tetiklerken
elinize geçebilecek bir paranın
olabileceğini göstermekte.
Aklınızda ödemeler, beklenen
gelirler ve para var diyebilirim.

dinlenme arzunuz önem
kazanıyor olacak. Mars aynı
zamanda yuva göstergeniz,
ve ailevi konular adına da
bu kavuşum önemli, ailevi
bir karar ve/veya ailede
birilerinin sağlığı, sağlık
masraflarında artış gibi etkiler
de gündeminizde olabilir. Para
bu ay hareketli diyebilirim.

18 Ağustos’ta ise Kova
burcunda Ay Tutulması
olacak ve bu etki de bütçeniz
konusunda önemli bir dönemi
işaret ediyor. Yani hem Yeni Ay
ve sonrasındaki Ay tutulması
( Dolunay ) para konusunun
bu ay gündeminizde önemli
olduğunu gösteriyor. Ödeme
planı yapıyor olabilirsiniz, gider
ve gelirler önem kazanıyor ve
beklediğiniz bazı paralar da
elinize ulaşıyor gibi.

Merkür tüm ay boyunca
Başak burcunda geziniyor
ve ay sonunda da Retro’ya
hazırlanıyor. 5 Ağustos itibari
ile de Venüs Başak burcunda
olacak. Başak yıldızları
sizleri desteklerler fakat hem
Venüs, hem de Merkürün
zorlu açıları sebebi ile biraz
zihinsel olarak kararsız da
hissetmenize neden olabilirler.
Bir eğitim veya sınav konusu,
beklediğiniz bir haber belki
kiminizin gündeminde gibi.
Seyahatler konusunda şanslı
bir burçsunuz, uzaklaşmak ve
seyahat fırsatları yakalamak
adına destekler devrede,
fakat Venüsün ve Merkürün
sert açıları da biraz gecikme,
kararsızlıklara neden olabilir.
Venüs kariyer göstergeniz
12-16 Ağustos döneminde
ise Satürn ile zorlu açıda,
bu dönemde özellikle iş
konularında zorlanabilirsiniz,
uzaklaşmak ve temponuza
ara vermek isteği ayın
genelinde fazlası ile dikkat

Bu ay sağlığa dikkat
etmelisiniz, yönetici
gezegeniniz Satürn Yay
burcunda ve Mars 2 Ağustos
itibari ile Yay yolculuğuna
başlıyor. Ayrıca 24 Ağustosta
gökyüzünde büyük
buluşmalarına ev sahipliği
yapıyor. Mars cesaret ve
enerji, Satürn sorumluluk ve
daralmayı anlatmaktalar ve
bu 2 gezegen haritanızda
12.ev dediğimiz alanda bir
arada olacaklar. İç dünyanız,
beklentileriniz, sağlığınız ve

çekmekte. Merkür ise genel
tempo ve rutininizi yöneten
gezegen, dolayısı ile ayın ilk
10 günü hem Neptün ve hem
de Satürn ile sert açılarda
olması genel işlerinize
odaklanmak konusunda da
sizleri zorlayabilir. Bu ay zor
enerjiler kesinlikle var ama
güzel enerjiler de devrede, 20
Ağustosta Merkür ve Jüpiter
kavuşumu devrede, sizlere
bir emeğinizin karşılığını
getiriyor gibi. Belki bir tatil
fırsatı yakalıyorsunuz,
belki de bir sınavı başarı ile
hallediyorsunuz, kiminiz de
beklediğiniz bir dava ya da
duruşma konunuz varsa
bunun haberini alıyorsunuz, 28
Ağustosta ise Venüs ve Jüpiter
kavuşumu olacak, bu kavuşum
yılın şanslı bir dönemi
olduğunu da gösteriyor. Bana
kalırsa aşkta şanslı dönemler
28 civarlarında çok dikkat
çekiyor. Ay enerjisi değişken,
fakat ayı kapatırken şanslı
etkilere de açıksınız.
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KOVA
Sevgili Kovalar, 2 Ağustosta
karşıt burcunuz Aslanda
Yeni Ayolacak. Bu da
dikkatinizin biraz eşinizde,
ortaklı işlerinizde olabileceğini
gösterirken bir teklif almaya
açıksınız ve/veya bir teklifte
bulunmak üzere olabileceğinizi
göstermekte. Bu kiminize
evlilik olarak, kiminize de iş
olarak bir fırsat getirebilir. Bu
ay burcunuzda 18 Ağustosta
Ay tutulması olacak. Bu
tutulma tam tetikliyor olayları
veya konuları. Siz bir karar
veriyor, harekete geçiyor ve
aksiyon alıyorsunuz sanki.
Vallahi evililik veya ortaklık
adına güçlü etkiler devrede
sizler için, ilişkileriniz bu ay
önemli, kararlarınız da bir o
kadar dikkat çekici diyebilirim.
Merkür tüm ay boyunca
başak burcunda olacak.
Başak burcu sizler için
para ve finans konularınızı
anlatmakta, beklediğiniz
gelirleriniz var ve elinize
geçen paralar var diyebilirim.
5 Ağustos itibari ile Venüs’te
Başak burcunda olacak.
Aileden de para geliyor gibi,
mal almak, ev sahibi olmak
adına da destekleniyorsunuz.
Elinize geçen paraları iyi
değerlendirmeye dikkat
etmelisiniz, aman buna dikkat
edin derim. Hem merkür, hem

de Venüs’ün bu ay zorlu açıları
devrede. Özellikle Ağustos
ilk 10 gün parada temkinli
olmaya önem verin. Venüs ise
12-16 Ağustos döneminde
Satürn’den sert enerjiler
alıyor olacak. Yani aileden
beklediğiniz para olabilir,
elinize geçecek de olabilir
fakat düşündüğünüz miktar
olmayabilir, ya da almak
istediğiniz bir ev olabilir, buna
bütçe ayırmak isteyebilirsiniz
fakat evdeki hesap çarşıya
uymayabilir! Parada en
şanslı dönemler 20 Ağustos
dönemi, Merkür ve Jüpiter
kavuşum yapıyorlar, ve ayrıca
28 Ağustos dönemi ve bu
tarih şahane Venüs ve Jüpiter
kavuşumu ile yılın şanslı
bir zamanı diyebilirim. 22
Ağustos’ta Güneş’in de Başak
burcuna geçişi ile birlikte
kazançlar konusu sizler için
önem kazanıyor. Para geliyor,
maddi destekler devrede
oluyor, bir yatırım yapıyor veya
birşey alıyorsunuz ve ödeme
planı hazırlıyorsunuz gibi.
Ayrıca ayın genelinde ortak
işler, ortak projeler ve evlilik
konusu da dikkat çekmekte,
belki bir iş birliği ve ortak bir
proje ile kazançları arttırmak
adına adımlar da devrede
olabilir, bunlar mümkün
açıkçası.
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2 Ağustos itibari ile Mars
artık Yay burcunda olacak.
Geçen dönemlerde iş adına
fazlası ile sizi zorlayan ve
yoran hatta birçoğunuza iş
konusunda önemli tecrübeler
veren Marstan nihayet kariyer
alanınızdan çıkıyor ve Yay
burcuna geçiş yapıyor. Fakat
Mars kariyer göstergeniz, bu
da Mars’ın kariyer alanınızdan
çıkması ile işlerin biraz
daha oturduğu bir dönemde
olduğunuzu fakat bu sefer
iş konusunda önemli bir
sorumluluk alabileceğiniz
bir ayda olduğunuzu
gösteriyor. Bu ay Mars ve
Satürn büyük buluşması
devrede. 24 Ağustosta
kesinleşecek olan bu enerji
ile belli ki bir sorumluluk
geliyor sizlere. Burcunuzu
destekler pozisyonda olmaları
sevindirici fakat yine de işler
konusunda hala biraz strese
açıksınız. Arkadaş çevrenizde
de değişimler var gibi bu ay,
hatta bir çevre değişimi de
devrede olabilir. Acaba bu ay iş
değişimi mi istiyorsunuz!

BALIK
Sevgili Balıklar, 2 Ağustosta
Aslan burcunda Yeni Ayolacak
ve sizlerin haritalarında
genel düzen, günlük rutin
ve temponuz ile ilgili alanda
gerçekleşiyor olacak. Yeni
bir düzen oluşturmak adına
destekler alıyorsunuz. Yeni Ay
beslenmenize önem verdiğiniz,
sağlığınız ile ilgilenmek
istediğiniz bir dönemde
olduğunuzu da göstermekte.
Rutininiz adına da yoğunluk
devam ediyor olacak ayrıca.
Güneş 22 Ağustosa kadar
Aslan burcunda olacak, bu
da gösteriyor ki, iş yapış
şekliniz ve genel günlük
temponuz, ortamınızın ve
çalışma arkadaşlarınız ile ilgili
konularda son derece önemli
olacak sizler için.
18 Ağustos’ta Kova burcunda
Ay Tutulması olacak. Bu
tutulma ile birlikte aslında
genel düzeniniz ve aya
başlarken dikkatinizin hangi
konularda olduğuda daha fazla
önem kazanıyor olacak. Bir
yenilik istiyordunuz örneğin,
tutulma döneminde bunu
yaşamınıza katabilirsiniz, veya
bir tatil istiyordunuz bunu da
gerçekleştirmek için fırsat
yakalayabilirsiniz. Beslenme
programı oluşturdunuz
diyelim ki, tutulma
döneminde sonuçlarını

almaya başlıyorsunuz gibi...
Tutulmanın gerçekleşeceği
alan bir diğer yandan da sizleri
biraz izolasyona ve inzivaya da
çekmek istiyor gibi. Dinlenme
arzunuz artmaya başlıyor,
bana kalırsa eğer tatil planınız
varsa Ay Tutulması dönemi
dinlenmeniz açısından da
son derece iyi, tempo sizi
biraz zorlayabilir açıkçası,
özellikle 16-19 Ağustos arası
dönemlerde.
Karşıt burcunuzda gezegen
geçişleri var bu ay. Merkür
tüm ay boyunca Başakta
olacak ve 5 Ağustos itibari ile
Venüs’te başak yolculuğuna
başlıyor olacak. Değişken
bir burçsunuz ve değişken
burç olan Başaktan geçecek
olan yıldızların da baskısı
biraz dikkat çekiyor gibi.
Hem merkür, hem de Venüs
bu geçişinde aslında size
hem dikkatinizi ikili ilişkilere
çekerken, bir diğer yandan da
biraz gerçekçi ve ilişkileriniz
konusunda daha net olma
şansı da yakalamanıza neden
olacak. Yani yanınızdaki kişiler,
eşiniz, ortaklı konularınız
önemli bu ay. Şanslı ama
bir diğer yandan da bazı
anlaşmazlıklar sebebi ile
fikirsel çatışmalar da devrede.
Ay sonunda Merkür Retrosu
başlıyor olacak, 29 Ağustosta

durağan pozisyondaki Merkür
31 Ağustos itibari ile Retro’da.
Bu da bazı konu ve durumların
beklediğiniz gibi gelişmesi
konusunda beklemeniz
gerektiğini gösteriyor. Yani
bir proje, bir karar ve bir teklif
alabilir, ama bunun ile ilgili
birtakım zamansal konuları
beklemeniz gerekebilir. Veya
siz yeniden gözlemelemek
isteyebilirsiniz bazı konuları,
karşınızdaki insanları resmen
incelemeye almış gibisiniz.
Güzel tekliflere açıksınız
öncelikle özellikle 28 Ağustos
Venüs ve Jüpiter büyük
buluşması karşıt burcunuzda
olacak, bu size sürpriz bir teklif
getirebilir, bir iş belki de aşk
konusu olabilir ama dediğim
gibi bu teklifin yanı sıra
Merkür retrosuna hazırlanma
dönemi, yani iyimser olabilir
ve bazı detayları gözden
kaçırabilirsiniz sadece buna
dikkat.

burçlarda ciddi baskı var bu ay,
şartların değişme

Mars artık Yay burcunda ve
haritanızın en tepe noktasında
geziniyor. Bu ay Mars ve
Satürn buluşması da söz
konusu, bu da iş konularının
önemli olacağını göstermekte.
Zor bir ay özellikle iş
konularında, bu yüzden ay
genelinde denge yaratmaya
gayret gösterin. Değişken
burçsunuz ve değişken
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