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ZEKİ MÜREN GİBİ DİREN
Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük 
sanatçılarından Zeki Müren’in aramızdan 
ayrıldığı 1996 yılından beri onun için pek 
çok program, yazı ve onu tanıyanlarla 
yapılan röportaj yayınlandı ama hiçbiri 
Zeki Müren’e bizim baktığımız pencereden 
bakmadı.

Türkiye’nin en büyük eşcinsel yaşam 
ve kültür dergisi olarak, Zeki Müren’in 
Türkiye’deki her birey gibi LGBTİlere de 
bıraktığı kültür mirasına sahip çıkmak ve 
onu en doğru şekilde, anlamak istediğimiz 
gibi değil olduğu gibi yansıtmak bizim 
boynumuzun borcuydu.

Bunun için size aylardır hazırlığını 
yaptığımız fotoğraf çekimleri, yazılar, 
röportajlar, demeçler ve özel hazırlanan 
illüstrasyonlarla dolu bir Zeki Müren Özel 
Sayısı hazırladık. Bu sayının adını da 
“Zeki Müren Gibi Diren” koyduk çünkü 
ilerideki sayfalarda okuyacağınız Kaan 
Arer’in yazısı “Zeki Müren Queerist 
Miydi?” de de belirttiği gibi, gösterişli 
kıyafetlerinden makyajına, duruşundan 
nazenin hareketlerine Zeki Müren’in 
tüm bu davranışları vücut bulmuş bir 
queer manifestodur. Yani günümüzün 
heteroseksist düzenine karşı zarif bir 
direniştir. Sanatındaki mükemmeliyeti ise 
bu zarif direnişi kusursuz ve güçlü kılar. Bu 
yüzden de onun ilham verdiği ve vereceği 
herkese hayata karşı #ZekiMürenGibiDiren 
diyoruz. Siz de ay boyunca bizlere bu 
hashtag ile eşlik edebilirsiniz.

Zeki Müren’in 70’li 80’li yıllardaki LGBT 
bireylerle olan yakınlığını ve bu konuyla 
ilgili sarf ettiği sözleri ise Türkiye basınında 
ilk kez okuyacaksınız.

Bize bu sayımızda eşlik eden sevgili 
Fehmi Dalsaldı’ya, değerli yazarlarımız, 
illustratörlerimiz, fotoğraf sanatçılarımız 
ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür 
ediyoruz.

Sadece Zeki Müren içerikleri değil, 2015’i 
sonlandırdığımız bu özel sayımızda, 
en sevdiğimiz yazarlardan biri olan 
Mehmet Murat Somer’i de ağırladık. Tarih 
kitaplarında yazmayan ve çok şaşırarak 
okuyacağınız “Türkiye’nin Eroin Fabrikaları” 
yazısını da Yeşer Sarıyıldız kaleme aldı. 
Özellikle geylerin arasında son iki yıldır 
hızla yayılan uyuşturucu G’yi, tanıklıklar 
eşliğinde anlattığımız yazımıza da dikkat.
Uzun lafın kısası; bu ay da basılmıyor 
olmamız size dolu dolu bir dergi 
sunmaktan bizi alıkoyamadı. Bu ay da 
GZone’un keyfini çıkarmanızı dileriz.

Sevgiyle kalın 

EDİTÖRDEN
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JAPON HALKI EŞCİNSEL EVLİLİĞİ 
DESTEKLİYOR
Japonya’da yapılan yeni bir ankete göre, 
Japonya halkının %51.3’ü eşcinsel evliliği 
destekliyor.

Japon Hiroshima Shudo Üniversitesi’nin 
yaptığı özel bir anketle, Japon halkının 
çoğunluğunun eşcinsel evlilikleri 
desteklediği ortaya çıktı. Eşcinsel 
evliliklerin halen yasal olmadığı ülke 
halkının %51.3’lük bir çoğunluğunun 

AHMET YILDIZ İÇİN 21. DURUŞMADA DA 
ADALET YİNE GELMEDİ
Eşcinsel olduğu için babası tarafından 
katledilen Ahmet Yıldız davasının 21. 
duruşması Kartal’da bulunan Anadolu 
Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görüldü.

ETHA’da yer alan habere göre; 6 yıldır 
süren davanın 21.duruşması, 1 dakika 
sürdü. Davaya katılmak isteyen LGBTİ 
ve insan hakları aktivistlerinden 3 kişi 
duruşma salonuna alındı. Ahmet Yıldız 
adına katılan avukat olmazken, davaya 
Çağdaş Hukukçular Derneği’nde (ÇHD) 
Tamer Doğan katıldı.

Mahkeme heyetine “Eşcinsellerin katilleri 
niye geç yakalanıyor” diye sorulduğunda, 
sanık olmadığı için davanın yürütülmediği 
iddia edildi. Mahkeme heyetinden, 
Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) 
gönderilen dosyaların dikkate alınması 
istendi. Duruşma, 5 Nisan tarihine 
ertelendi.

SUUDİ ARABİSTAN’DA YARIŞ ATI 
EŞCİNSEL OLDUĞU İDDİASIYLA İDAM 
EDİLDİ
Suudi Arabistan’da bir yarış atı, başka 
bir erkek at ile ilişkiye girmeye çalışması 
sonucunda idam edildi. 
Gulf News isimli yayın organının haberine 
göre yarışlara katılan ve kazanan 12 
Milyon USD değerindeki bir yarış atı, 
başka bir erkek at ile ilişkiye girmesi 
sebebiyle önce ödülden men edildi, daha 

evlilikleri yasallaştırılmasını istediğini 
ortaya çıkaran anket sonucunda 
ülke sakinlerinin sadece %30’luk bir 
oranının eşcinsel evliliklerin kesinlikle 
yasallaştırılmaması gerektiğini düşündüğü 
belirtildi.
Anketin duyurulması sonucunda sosyal 
medyada, toplamda 1500’ü aşkın kadın 
ve erkek üzerinde yapılan anketin ülkenin 
tamamını temsil etmediği konuşuluyor 
olsa da, bu oranların ülkenin özgürleşmesi 
adına önemli veriler olduğu bildiriliyor.

sonra ülke kanunlarına göre eşcinselliğin 
yasak olması sebebiyle sahibinin elinden 
alınarak, 20 Kasım tarihinde idam edildi.
Avrupa ve Amerika’dan birçok 
hayvanseverin atı korumak adına ülke 
yetkililerinden satın alma isteklerini geri 
çeviren Suudi Arabistan yetkilileri, ülke 
topraklarında insan veya hayvan olmaları 
farketmeksizin eşcinselliğin bir suç 
olduğunu, ve cezasının idam olduğunu 
bildirdi.

HABERİNİZ OLSUN | LGBT DÜNYASINDA NELER OLUYOR?
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AHMET YILDIZ İÇİN 21. DURUŞMADA DA 
ADALET YİNE GELMEDİ
1986’dan kalma Türk Silahlı Kuvvetleri 
(TSK) Sağlık Yeteneği Yönetmeliği 
değiştirildi. Yapılan değişiklikle askerlik 
yükümlüsüne artık çırılçıplak soyularak 
sağlık muayenesi yapılmayacak. Boy, 
kilo ölçülecek. Eşcinsellerin de askerlik 
muayenesi sırasındaki davranışları ve 
rızalarıyla sundukları belgeler ‘elverişsiz’ 
raporu için yeterli olacak.

Türkiye’de pek çok kez gündeme gelen 
askerlik yükümlüsü gençlerin askere 
gitmeden önce yaşadığı sıkıntılar, yeni bir 
düzenlemeyle son buluyor.
Habertürk Gazetesi’nden Murat Gürgen’in 
haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri 
(TSK) Sağlık Yeteneği Yönetmeliği, Resmi 
Gazete’de dün yayımlandı. Böylece 
1986’da yayımlanan önceki yönetmelik 
yürürlükten kaldırıldı.

Eski yönetmeliğin “Sağlık muayenesi” 
başlıklı 5. maddesinde, “Ruh ve beden 
durumları ile iç organları dikkatle gözden 
geçirilir, nabız sayılır, kan basıncı ölçülür, 
çıplak olarak belirlenen boy ve kilolar 
tespit edilir” düzenlemesi yer alıyordu. 
Yönetmelik yenilenirken bu bölüm 
“Yükümlülerin tam bir fizik muayeneleri 
yapılır, boy ve ağırlıkları tespit edilir” 
yönünde değiştirilerek “çıplaklık” şartı 
kaldırıldı.

KIBRIS’TA LGBTİ’LER İÇİN TARİHİ KARAR: 
“MEDENİ BİRLİKTELİK” YASASI KABUL 
EDİLDİ
“Geçer mi geçmez mi ?Acaba gündeme 
alınır mı ? Alınırsa ne zaman sonuçlanır ?” 
diye düşündüğümüz medeni birliktelik (civil 
partnership) yasası Kıbrıs’ın güneyinde 
yer alan Kıbrıs Cumhuriyeti temsilciler 
meclisinden sonunda geçti. 26 Kasım 
2015 gecesi yapılan oturumunda yasa 
oylama sonucu karara bağlandı. Yasa, 3 
çekimser, 12 ret ve 39 olumlu oy sonucu 
onaylandı. Partilerin tekil katılım oyu 

kullanmadıkları gözlemlendi.

Yasanın karara bağlanması Kuzey Kıbrıs’ta 
da sevinçle karşılandı.Zira yasadan Kıbrıs 
Cumhuriyeti kimliğine sahip olan Kıbrıslı 
Türklerin de yararlanması öngörülüyor. 
Kuzey ve Güney’de bulunan LGBT 
örgütleri bugün (27 Kasım) 14:00’de güney 
Lefkoşa’da yasanın meclisten geçmesini 
iki toplumlu bir şekilde kutlayacaklar.

Editörün Notu: Kıbrıs’taki Kuir Kıbrıs 
derneğinin habere eklemesi şöyle: Kıbrıs’ta 
kabul edilen medeni birliktelik aslında 
heteroseksüeller için de geçerli o yüzden 
sadece LGBTİ bireyler için yapılmadı. 
Üstelik tam olarak LGBTİ bireyler için 
de yapılmadı sadece LGB bireyler ve 
heteroseksüeller için yapıldı çünkü Kıbrıs 
Cumhuriyetinin trans ve interseks bireyler 
için yürüttüğü düzgün bir politika yok ve 
trans bireyler sıkıntılar yaşıyor. 

GÖKKUŞAĞI BAYRAĞI YAKAN 
HOMOFOBİK PARTİ LİDERİ EŞCİNSEL 
ÇIKTI
Geçtiğimiz günlerde gökkuşağı bayrağı 
yakan Ermeni Sosyalist Hareketi lideri 
Robert Aharonyan’ın erkeklerle seks için 
iletişime geçtiği sosyal medyaya yüklenen 
bir videoyla açığa çıktı. Ermenistan’da 
LGBTİ hakları için mücadele eden Pembe 
Ermenistan örgütü, “İsterse psiko-sosyal 
destek veririz” dedi.

Ermenistan’daki siyasi parti Ermeni 
Sosyalist Hareketi’nin homofobik 
açıklamalarıyla gündeme gelen lideri 
Robert Aharonyan’ın bir gey partner 
sitesinde eşcinsel erkeklerle seks 
için iletişime geçtiğini gösteren video 
yayınlandı.Aharonyan’ın 18 Kasım’da 
yayınlanan videosu kısa sürede Ermeni 
basınının odağında yer aldı.
Homofobik siyasetçi Aharonyan sıklıkla 
basına Ermenistan’daki LGBTİ toplumunu 
hedef alan demeçler veriyor. Aharonyan en 
son 6 Kasım’da Avrupa Birliği Delegasyon 
ofisi önünde birkaç genç adamla birlikte 
LGBT bayrağını yakmasıyla gündeme 
gelmişti.

HAZIRLAYAN: GZONE ONLINE
www.gzone.com.tr 

HABERİNİZ OLSUN | LGBT DÜNYASINDA NELER OLUYOR?



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Aralık 2015 |  S14#ZekiMürenGibiDiren

www.gzone.com.tr

GZONE.COM.TR
HABERİNİZ OLSUN

facebook.com/gzonemag
twitter.com/gzonemag

plus.google.com/+GzoneMag
instagram.com/gzonemag

www.gzone.com.tr



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Aralık 2015 |  S15#ZekiMürenGibiDiren

www.gzone.com.tr

KÜLTÜR & SANAT
AYIN EN YENİLERİ

KÜLTÜR & SANAT



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Aralık 2015 |  S16#ZekiMürenGibiDiren

www.gzone.com.tr

NURİ HARUN ATEŞ 
KAFASI KARIŞIK KONRTENÖR
PUAN: 5/5
Nuri Harun Ateş’i tanıdığım ilk günden beri 
bu albüm aklında, çünkü bu onun bugüne 
kadar sahne aldığı yerlere gelen ya da onu 
televizyonda keşfeden şanslı dinleyiciler 
dışındakilere açılış fırsatı. Ve gayet doğru 
bir kararla, bu albüm Harun’un kendini 
en güvende hissettiği ve “freakshow”unu 
(nihayetinde kadın seslerinde cambaz 
gibi seken bir erkek var, buna her gün 
rastlayamazsınız) korkusuzca icra ettiği 
sahnesinin izinden gidiyor. Daimi eşlikçileri 
(ve harikulade isimlendirdiği) “Kalp 
Kırmayan Erkekler Orkestrası” çoğu şarkıda 
Harun’un düzenlemelerini icra ederken 
üç yeni şarkı (hepsi Harun’un bestesi) 
ve sekiz cover dinliyoruz. Febyo Taşel 
bu coverlardan ilk video için seçilen (ve 
tutması garantili) “Sevgilinden mi Ayrıldın?” 
ile Ajda Pekkan’ın sesinden bildiğimiz 
“Serseri”nin düzenlemesini yapmış. Tüm 
şarkılar zaten Harun’un sesi için uygun 
seçimler ama ne kadar nitelikli bir yorumcu 
ile karşı karşıya olduğumuzu anlamak için 
açılıştaki “Dan Dan”ın bipolar enerjisine 
adaptasyonuna (ama özellikle finaldeki 
iç çekişlerine), bir Fikret Kızılok şahanesi 
olan “Başbaşa”daki perişanlığına ve kendi 
klasiğini yarattığı “Yaban Kedisi”ne kulak 
verin derim. ‘Kafası karışmış’ versiyonları 
ile aryalar “Habanera” ve “Per Pieta 
Bell’idol Mio” da gözden kaçmayacaktır 
ama albüm, esas zirvesine finalde; Harun, 
Genco Arı’nın piyanosu eşliğinde kendini 
çıplak bıraktığında (“Makyaj”) ulaşıyor.

ADELE
25
PUAN: 4/5
Adele bir önceki albümü “21”ın 
patlamasından neredeyse 5 yıl sonra 
geri dönüşünü gerçekleştirdi. Büyük 
gürültü koparan albümlerin ardından 
böyle aralar verilmesi iyidir. Adele de 
“aramızdan biri” imajına ters düşmeyecek 
şekilde bu sırada çocuk sahibi oldu, 
büyüttü, yaratıcılık sıkıntıları yaşadı, kilo 
falan da vermedi; velhasıl 11 tane nur 
topu gibi şarkı ile karşımıza çıktı. “21” 
Adele’in kabus dolu ayrılık sürecini jilet 
etkisindeki şarkılar formunda üstümüze 
yağdırıyordu, “25” ise bunu telafi etmeyi 
amaçlamış görünüyor. Telafi ile ‘atarlı 
kraliçeden şarkılar dinleyeceksiniz’ demek 

istemiyorum, Adele bu şarkılarda (ya da 
birçoğunda) aşk hayatı ile ilgili sıkıntılarının 
sorumluluğunu almış, kendiyle barışmış ve 
olgunlaşmış görünüyor. Oldukça isabetli 
ve güvenli bir seçim olan (ve şimdiden 
bir fenomene dönüşen) ilk tekli “Hello” bu 
‘olayları kabul etme, daha fazla yataklara 
düşüp kendini paralamama’ hissiyatını 
açılıştan yüzümüze vuruyor. Albümün 
müzikal evreniyle ilgili ise kimseler kendini 
paralamamış gibi görünüyor, haksız da 

sayılmazlar, zira ellerinde Adele’in divalar 
liginin tepesinde duran nefis sesi ve 
yorumu var. Ama Taylor Swift’i hatırlatarak 
poplaşan ”Send My Love”, sözleri ve 
zengin aranjesi ile albüm favorim “Water 
Under The Bridge”, davullarla şahane 
bir atmosfer yaratan seksi “I Miss You” 
ve akıp giden “River Lea” albümün en 
iyileriyken ayırt etmekte zorlandığım piano 
şarkılarına kulak veresim gelmedi.
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BURCU GÜNEŞ
YAKIN MESAFE
PUAN: 3/5
Burcu Güneş, tuhaf ki kariyerinin başından 
beri kıyaslandığı Sertab Erener gibi, 
işin formülünü buldu. Bu kuvvetli sesi 
kontrolsüzce kükrerken dinlemenin 
çoğunluk için yorucu bir deneyim 
olduğunu fark eden sanatçı, 2012 tarihli 
“Gül Kokusu” albümünden beri (Eflatun’un 
da yardımıyla) daha yumuşak şarkıları 
daha yumuşak bir üslupla yorumluyor. 
Kerem Güneş ve Enis Yüzer’e ait olan 
“Yakın Mesafe” de yine bu eksende bir 
şarkı. Okan Akı’nın iki aranjesinden akustik 
olan Güneş’in yorumunu okşarken diğeri, 
şarkının nakaratının müsaadesiyle, “Çak 
Bir Selam/Olmamış mı?” gibi bir marş 
yaratmaya çalışıyor, fena da olmuyor.

H.KARADAYI FT. BETÜL DEMİR
KARAAĞAÇ
PUAN: 2/5
Betül Demir’in “Sana N’olmuş” ile 
kazandığı radyo/liste başarısına tam 
sevinecekken maalesef bu sevimsiz şarkı 
önüme geldi. Şarkının kendisi değil elbette 
sevimsiz olan, “Karaağaç” Sezen Aksu-
Levent Yüksel zirvelerinden biridir. Ama 
burada Karadayı-Demir ikilisi için yeni 
bir dip olmuş. Tüm iyi niyetimle Demir’in 
iyi bir yorumcu, Karadayı’nın ise piyasa 
dj’leri arasında belki en katlanılabilir olanı 
olduğunu kendime hatırlatmaya çalışsam 
da, nakaratın o korkunç tempo üzerinde 
basitleştirilmesini kalbim affetmiyor. 
Herkes dans etsin diye el atmadık şarkı 
kalmayacak sanırım. Biri buna mani olsun.

HANDE YENER FT. S.ORTAÇ
İKİ DELİ
PUAN: 3/5
Ben (hala) bir Hande Yener hayranıyım, 
Serdar Ortaç hayranı ise sayılmam. 
Bir Mert Ekren marifeti olan “İki Deli”, 
sözlerinden aranjesine kadar benim 
burada hiç yazmadığım ve yazmayacağım 
Serdar Ortaç evreni için yapılmış. 
Anlayamadığım şey ise Hande Yener’in 
kendini bu evrenin göbeğinde rahatlıkla 
görebilmesi ve bu projeye ihtirasla 
atlaması. Bu yeni şarkı ve kurtarmayan 
remixlerine Yener’in kariyerinin en kötüsü 
“Kışkışşş”, en iyilerinden “Sebastian”, vasat 
“Ya Ya Ya Ya” ve “Mükemmel” albümünün 
en iyileri (“Tebdil-i Aşk” gibi) eklenerek 
böyle işte, atsan atılmaz satsan satılmaz, 
tuhaf bir şey çıkmış ortaya.

YASİN KELEŞ FT. TAN TAŞÇI
PAŞA PAŞA
PUAN: 3/5
Yasin Keleş Tan’la çalışmayı seviyor. Bir 
önceki ortaklıkları olan “Ara Ara” genç 
prodüktörün adını duyurma konusunda 
oldukça başarılı olmuştu. Birçok popüler 
şarkıya yaptığı remixlerden de ismini 
hatırlamak mümkün. Remixler konusunda 
genelde çok iyimser biri olmadığımdan o 
işleri bir kenara bırakarak söz/müziği Tan’a 
ait olan bu yeni ve ‘cover olmayan’ şarkıya 
odaklanmak daha doğru. Tan açısından 
bu şarkı bir düşüş sayılabilir, çünkü onun 
güzelim sesinden böyle şarkılar dinlemeyi 
tercih etmiyorum ama kulağı hızlıca 
yakalayan bir ara melodiyi de eklediği 
piyasa düzenlemesi ile Keleş hiç de fena 
bir iş çıkarmamış.
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CEY’LAN ERTEM
YUH
PUAN: 4/5
Ceyl’an Ertem’i Anima günlerine kadar 
olmasa da, solo albümlerinden itibaren 
takip ediyorum ve popüler müziğin (onu 
bu kategoriye sokmak beni rahatlatıyor) en 
hayranlık verici/takip edilesi kariyerlerinden 
birine sahip olduğunu düşünüyorum. 
3 solo albümün ardından gelen “YUH!” 
isminden anlaşılabileceği gibi bir protesto 
albümü. Cover meselesine albüm ve sahne 
çalışmalarından uzak olmayan Ertem bu 
minvalde şarkı, türkü ayırt etmeden en 
sevdiklerini Cenk Erdoğan önderliğindeki 
müzisyen ekibiyle kaydetmiş. Sesi; bir 
kadın, bir adam ya da bir sanatçının isyanı 
olmuş bu kez ve her şarkıda sisteme karşı 
gelenlere de sistemin kurbanı olanlara 
da nefes veriyor. Müzikal anlamda 
“deneysel” olmaktan korkmayan Ertem’in 
gittikçe sadeleşen ‘sound’unun ona en 
yakışan olduğuna inandığımdan sanırım, 
“Mapushane İçinde”, “Odam Kireçtir 
Benim” ve Cihan Mürtezaoğlu ile birlikte 
seslendirdiği Mehmet Güreli harikası 
“Uçurtma” beni en çok etkileyenler oldu. 
Bilhassa “Odam Kireç Tutmuyor”un, 
misal Tori Amos’ı kıskandıracak kadar iyi 
kotarıldığını belirtmek gerek. Yavuz Çetin’in 
konuşması ile başlayan “Oyuncak Dünya”, 
en acıtıcı Sezen Aksu şarkılarından biri 
olan (ve son yılların en berbat olaylarını 
hatırlattığı) “Son Bakış” ile de mükemmel 
sonuçlar alan ekip, Bergen ve Ahmet Kaya 
klasikleri “Bir Erkek Yüzünden” ve “Arka 
Mahalle” içinse biraz fazla kasmış. 

BEDÜK
Bİ DANS ETSEK
PUAN: 3/5
Zaman nasıl geçmişse geçmiş ve Bedük 
7. albümünü çıkarmış. 2007 tarihli ikinci 
ve ilk elektronik/dans albümü olan “Even 
Better”dan beri takipçisi olduğumu 
söylemek mümkün. Oldukça başarılı 
bir müzik adamı ve aynı zamanda canlı 
performanslarında dinleyicisini coşturan 
bir sahne canavarıdır Bedük. 2 yıllık bir 
aranın ardından gelen “Bi Dans Etsek” 
en aşina olduğum ve sevdiğim ‘Bedük 
soundlu’ şarkı ile açılıyor (albümün isim 
şarkısı). Ama ne yazık ki akabindeki hiçbir 
şarkı “Bi Dans Etsek”in seksiliğine ve 
akıcılığına ulaşamıyor. Bu demek değil ki 
albümün devamı kötü. Hayır, belli ki Bedük 
yeni tarzları denemek istemiş ve örneğin 
ilk video şarkısı “Oynayalım”da olduğu gibi 
kaşık ve zilleri denklemin içine katmış. Bu 
Bedük müziği için ne kadar gerekliydi emin 
değilim ama albüm lansmanı sırasında 
videodaki köçekler ve dansözün de dahil 
olduğu canlı performansın herkesi çok 
eğlendirdiğini ve oynattığını söyleyebilirim. 
MFÖ coverı “Sude” de kötü değil keza 
ama “Salla Beni Güzel” ile beraber bu iki 
şarkı, Bedük’ün sanki biraz fazla Athena 
etkisi altında kaldığını hissettiriyor. Benzer 
şekilde “Camdan Hikayeler”de de dijitalize 
bir Toygar Işıklı dinlediğimi zannettim. 
Bilemiyorum, ben yersiz takılıyor da 
olabilirim ama “Beraber”in tam dozundaki 
tatlılığı ve “Yangın Var”ın manik enerjisi 
Bedük’ün gerçek potansiyelini ortaya 
koyarken diğerleri yanında biraz yavan 
kalıyor.

ERSAY ÜNER
YÜRÜDÜM
PUAN: 4/5
En sevdiğim(iz) Demet Akalın şarkılarının 
çoğunu yazdığı için minnettar olduğumuz 
Ersay Üner’in sesini benim gibi bir 
Akalın hayranı iseniz, onun albümlerinde 
illa duymuşsunuzdur. En kolayından 
“Afedersin” o meşhur intro vokali ya da 
“Yılan”ın eşlikçisi olarak hatırlamanız 
mümkün kendisini. Üner’in ilk solo teklisi 
“Yürüdüm”, ilk dinlemede insanı çok 
çarpmıyor ama sözleri ve yaylıların şahane 
kullanıldığı Serkan Ölçer’e ait düzenlemesi 
sayesinde zamanla “Yılan”ın harap edicilik 
seviyesine ulaşıyor. Üner’in yorumculuğu 
ziyadesiyle kendine özgü ve performansı 
da besteci/şarkıcılar kategorisinde gayet 
iyi bir noktada duruyor.
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AYIN LGBT TEMALI 
FİLMİ
BOULEVARD

Nashville’de bir bankanın üst düzey 
çalışanı olan Nolan sakin ve rahat 
bir yaşam sürmektedir. Güzel ve 
etkileyici bir kadınla evlidir ancak 
evlilik hayatının pek de yolunda gittiği 
söylenemez. Bir gün bakımevinde 
yaşayan babasını ziyaret ettiğindeyse 
yıllardır sürdürdüğü rutin bozulmuş 
olur. Burada genç dolandırıcı Leo 
ile yolları kesişir ve onların ilginç 
dünyasına böylece adım atmış olur.
Douglas Soesbe’nin senaryosunu yazıp 
Dito Montiel’in yönetmenliğini yaptığı 
filmin başrollerini Robin Williams, Bob 
Odenkirk ve Kathy Baker paylaşıyor.
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STAR WARS: GÜÇ UYANIYOR 
16 ARALIK 2015
J.J Abrams’ın yönetmenliğinde çekilen 
ve serinin son filmi olan Lucasfilm ve 
vizyoner yönetmen J.J Abrams’ın güçlerini 
birleştirdiği Star Wars: Güç Uyanıyor 
filmiyle Star Wars serisi ekranlara geri 
dönüyor. Harrison Ford, Mark Hamill, 
Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, 
John Boyega, Oscar Isaac, Lupita 
Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, 
Anthony Daniels, Peter Mayhew ve Max 
Von Sydow’un oynadığı filmde Kathleen 
Kennedy, J.J. Abrams ve Bryan Burk, 
Tommy Harper ve Jason McGatlin ile 
birlikte yardımcı yapımcılığı üstleniyor. 
Senaryo ise J.J. Abrams, Lawrence 
Kasdan ve Michael Arndt’e ait.

DELİBAL
25 ARALIK 2015
Başrollerini Çağatay Ulusoy, Leyla Lydia Tuğutlu, Hüseyin Avni Danyal, Laçin Ceylan, 
Mustafa Avkıran, Nazan Kesal, Toprak Sağlam’ın paylaştığı romantik filmde aynı 
üniversitede öğrenci olan Barış ve Füsun’un tutku dolu aşk hikayesine tanıklık edeceğiz. 
Mimarlık öğrencisi olan ve hobi olarak müzik yapan Barış hayatın tadını çıkarmaktan keyif 
alan birisidir. Füsun’u ilk gördüğü anda hayatında hiç bilmediği bir duyguya kapılmıştır. Hep 
teğet geçen aşk bu defa Barış’ı yakalamıştır. Aşkı ona tattıran bu kız kimdir? İsmini bile 
bilmediği ama aşık olduğu bu kıza bir şekilde ulaşmak ister ve ulaşır da… Füsun’u bulmak, 
ulaşmak tamamdır da; aklında üniversiteyi derece ile bitirip Amerika’da master yapmaktan 
başka şey olmayan Füsun’u bir de aşka ikna etmek lazımdır. Yakışıklı, akıllı ve içten olan 
Barış, sonunda bunu da başarır. Füsun’u kendine aşık eder, evlenirler. Her şey masallardaki 
gibidir. Ta ki masal bir gün bozulana kadar. Yönetmenliğini Ali Bilgin’in, senaristliğini ise 
Yıldırım Türker’in üstlendiği Delibal yakında vizyonda olacak.
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PAN
11 ARALIK 2015
Peter 12 yaşında, bastırılamaz ölçüde asi 
bir mizaca sahip, yaramaz bir çocuktur. 
Fakat tüm hayatını geçirdiği Londra’nın 
kasvetli yetimhanesinde bunların tercih 
edilen nitelikler olduğu pek söylenemez. 
Sonra, inanılmaz bir gecede, Peter 
yetimhaneden kaçırılıp; korsanların, 
savaşçıların ve perilerin olduğu Neverland 
(Varolmayan Ülke) adında fantastik bir 
dünyaya götürülür. Peter orada bir yandan 
müthiş maceralarla karşılaşıp ölüm-
kalım savaşları yaparken, bir yandan da 
kendisini çok uzun süre öne yetimhaneye 
bırakmış olan annesinin sırrını çözmeye 
ve bu sihirli topraklarda hakkı olan yerini 
bulmaya çalışır. Savaşçı Tiger Lily ve 
James Hook adındaki yeni bir arkadaşla 
takım oluşturan Peter’ın Neverland’i 
kurtarmak ve —sonsuza dek Peter Pan 
olarak anılacak hakiki bir kahraman olmak 
şeklindeki— gerçek yazgısını bulmak için 
acımasız korsan Blackbeard’ı yenmesi 
gerekmektedir.

STEVE JOBS
11 ARALIK 2015
Steve Jobs filmi, merkezindeki muhteşem adamın kişisel portresini resmetmek üzere bizi 
dijital devrimin perde arkasına götürüyor. Apple’ın öncü kurucusu Steve Jobs’u Michael 
Fassbender, Macintosh’un eski pazarlama müdürü Joanna Hoffman’ı ise Kate Winslet 
canlandırıyor. Apple’ın kurucu ortaklarından Steve Wozniak’ı Seth Rogen canlandırırken, 
Jeff Daniels ise Apple’ın eski CEO’su John Sculley rolünde.
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AYIN LGBT TEMALI 
KİTABI
HOP-ÇİKİ-YAYA POLİSİYELERİ 
MEHMET MURAT SOMER

Bu ayki röportaj konuklarımızdan biri 
olan yazar Mehmet Murat Somer’in 
Hop-Çiki-Yaya Polisiye serisi 
toplamda 7 kitap olarak, geçtiğimiz 
10 yıl boyunca çeşitli yayınevlerinden  
piyasaya sürüldü. 

İsimleri  PEYGAMBER CİNAYETLERİ, 
HUZUR CİNAYETLERİ, BUSE CİNAYETİ, 
JİGOLO CİNAYETİ, PERUKLU 
CİNAYETLER, AJDA’NIN ELMASLARI ve 
KADER’İN PEŞİNDE olan bu kitapların 
genelinde Audrey Hepburn takıntılı 
travesti dedektif Burçak Veral’ın 
izini sürdüğü ve çözüme ulaştırdığı 
cinayetler anlatılıyor. 

Özellikle AJDA’NIN ELMASLARI 
kitabında, önceki kitapların eğlenceli 
trans karakteri Gönül’ü baş kahraman 
olarak konumlayan Somer, kitaplarında 
akıllarda kalacak eğlenceli tiplemelere 
yer vermiş. Bu tiplemelerden özellikle 
Ponpon’a dikkat. 

Bilinen pek çok polisiye romanında 
“marjinal” olarak nitelendirilen ve 
genelde kötü sıfatların addedildiği 
yeraltı karakterlerine bu romanların 
ana karakterleri olarak yer veren 
Somer, serinin her bir kitabında bir 
“güce” karşı sesini yükseltiyor. Bu kimi 
zaman İslami sermaye kimi zaman da 
burjuvazi olabiliyor.

Yurtdışında da pek çok dile 
çevrilerek yayınlanan ve adlarına 
parti düzenlenecek kadar hayran 
kitlesi edinen bu kitapları halen 
okumadıysanız hemen bu eğlenceli 
dünyaya dahil olun. 

Önemli not: Nar Kitap baskılarında pek 
çok hata olduğu söylenen kitapların 
diğer yayınevlerinden çıkan baskılarını 
edinmekte fayda var. 
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PATTI SMITH
M TRENİ
“Oğlan büyüdü, baba öldü, kız benden 
uzun, kötü bir rüyadan dolayı ağlıyor. 
Lütfen sonsuza dek kalın, diyorum 
tanıdığım şeylere. Gitmeyin. Büyümeyin.”

Çoluk Çocuk ile bizi fena halde hazırlıksız 
yakalayan Patti Smith, “hayatımın yol 
haritası” olarak tanımladığı M Treni’nde 
zihninin derinliklerine doğru bir tren 
yolculuğuna çıkıyor.

Patti Smith anılarını, hayal dünyasını, 
bir bardak koyu kahveden ya da bir 
Murakami satırından aldığı hazzı bir araya 
toplayıp kelimelerle tutturuyor. “Kaybedip 
bir daha bulamadıkları”nın yerini yine 
kelimelerle dolduruyor. “O gamsız balona, 
dünyaya inanıyorum” diyen koca ruhlu bir 
sanatçının hayata yazdığı bir aşk notu M 
Treni. 

MURATHAM MUNGAN 
HARİTA METOD DEFTERİ 
Murathan Mungan son kitabını şöyle 
anlatmış: Geçmişi yalnızca ondan bir şey 
inşa edecekseniz anmalısınız,” demiş 
eski ustalardan biri. Ben kendi payıma 
geçmişimden bunu yapmaya çalıştığımı 
söyleyebilirim. Ömrünün yıllarla ölçülen 
süresi “kaç ortalı” olursa olsun, yaşamı 
boyunca kendine çizdiği yol haritasını 
izleyerek bıkmadan usanmadan ders 
çalışan, elinden kolundan, kucağından 
defter, kitap, kalem eksik olmayan “bir 
çocuğun” anılarını yazdığı kitaba Harita 
Metod Defteri adının yakışacağını 
düşündüm. Umarım okunması, 
yaşanmasından daha güzel bir hayatın 
kitabı olmuştur. 

FERZAN ÖZPETEK 
SEN BENİM HAYATIMSIN
Hayatın tüm renklerine tutkuyla bağlı, 
hepsi bir diğerinin öyküsüyle beslenen 
ilginç karakterler: aktör olmak isteyen 
bir santral operatörü, narsist bir 
trans, yıldızların ihanetine uğramış bir 
kasiyer, kleptoman bir prens… Aşkı ve 
dostluğu tüm benlikleriyle olumlayan bu 
kahramanların sevgisiyle sarmalanmış 
ünlü bir yönetmen… Her engelle daha 
büyüyen, çılgınca bir aşk… ve Roma… 
Ferzan Özpetek’ten gerçek sevginin 
gücüne dair, sahici bir kadere başkaldırı 
romanı. Çünkü sadece çılgıncasına âşık 
olanlar, bir insanı sevmenin ne demek 
olduğunu bilir. 

BRENT SCHLENDER, RICK TETZELI
STEVE JOBS OLMAK
Dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü 
CEO’larından Steve Jobs hakkında bir 
sürü kitap yazıldı. Ama bu kitap hepsinden 
farklı. Steve Jobs hakkında efsaneler ve 
klişeler dilden dile dolaşıyor… Huysuz, 
bencil hatta küstah, hırslı ve kindar bir 
adam. Peki böyle bir adam, nasıl oldu da 
vizyoner bir lidere dönüşüp milyarlarca 
insanın hayatını değiştirecek ürün ve 
hizmetleri geliştiren ekipleri yönetebildi?

Steve Jobs Olmak, yıllarca Steve Jobs ile 

beraber çalışmış Tim Cook, Jony Ive, Eddy 
Cue, Ed Catmull, John Lasseter, Robert 
Iger gibi insanların anılarının, Apple, Pixar 
ve Disney’den üst düzey yöneticilerle 
yapılan görüşmelerin ve 25 yıl içinde bizzat 
Steve Jobs ile yapılmış yüzlerce saatlik 
“kayıt dışı” sohbetlerin, ailesi ve eşinin 
birebir katkılarının eseri…

HAZIRLAYAN: MURAT RENAY
murat.renay@gzone.com.tr

twitter.com/muratrenay |  instagram.com/muratrenay

KÜLTÜR & SANAT | AYIN YENİ KİTAPLARI
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ALIŞVERİŞ
MODA, BAKIM VE TEKNOLOJİ OLMADAN BİRAZ EKSİK Mİ HİSSEDİYORSUNUZ?

İŞTE AYIN ÖNE ÇIKANLARI

ALIŞVERİŞ
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NIXON X STAR WARS
Nixon, Star Wars efsanesinin yeni filminin bu ay gösterime girmesini Lucasfilm ile yaptığı 
iş birliğiyle kutluyor. The Dark Side of The Force’dan esinlenilen koleksiyonda Darth 
Vador, Stormtrooper, Imperial Pilot and Boba Fett gibi modeller öne çıkıyor. Modellerin 
kadranlarında, bantlarında ve çerçevelerinde kendilerine özgü hikaye ve referanslar 
bulunuyor. 

2016’nın ilk çeyreğinde ise Luke Skywalker, R2D2, C3PO, Chewbacca gibi The force 
karakterlerinin öne çıktığı ikinci bir koleksiyonun piyasaya sürülmesi planlanıyor.

MONCLER METALİK ÜÇLEME
Moncler, Gamme Bleu koleksiyonunu 
hazırlayan Thom Browne’ın avangart 
dokunuşlarından nasibini alıyor. 

Metalik renkteki bu üçleme; kapitone yelek, 
tulum ve ceketten oluşuyor. Asıl amacı 
soğuk havadan korumak olan Moncler 
bunun yanı sıra yenilikçi bir görünüm 
sağlıyor.

ALIŞVERİŞ | MODA
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HERİTAGE REBORN: ADİDAS ORİGİNALS İKONİK ARŞİVİNİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARIYOR
Adidas Originals, Heritage Reborn koleksiyonuyla kendi geçmişine ait parçaları DNA’sı 
değiştirilmiş şekilde yeniden karşımıza çıkarıyor. Adidas bu yeni seri ile şekiller, detaylar, 
renkler gibi elementleri yeniden ele alarak kendi geleneksel ve kültürel bilincine farklı bir 
açıdan bakmaya hazırlanıyor. Hatta ayakkabı materyalinden mont gibi girişimlerle kendi 
DNA’sıyla oynuyor. 

Koleksiyon, yansıtıcı ayakkabı malzemelerinin kullanıldığı Xeno, zımbalar ile premium 
görüntüye sahip Athleisure, esnek ve nefes alan kumaşlarıyla Primeknit, haki, siyah ve 
grinin ön planda olduğu EQT # / 3F15 olmak üzere dört farklı paketle karşımıza çıkıyor. 
Paketlerin piyasaya sürülüş tarihleri ise şu şekilde; EQT #/3F15 - 28 Kasım, Xeno - 5 Aralık, 
Athleisure - 19 Aralık, Primeknit - 16 Ocak

LACOSTE L!VE x SNEAKER FREAKER
Dünyaca ünlü ayakkabı dergisi Sneaker 
Freaker geçtiğimiz haftalarda Lacoste L!ve 
ile bir anlaşma yaptıklarını duyurdu. Bu 
iş birliğiyle, markanın 1986’da piyasaya 
sürdüğü Missouri tenis ayakkabıları çeşitli 
renk ve farklı ilhamlarla yeniden karşımıza 
çıkıyor. Koleksiyon Berlin’de Overkill, 
Barselona’da 24Kilates ve Moskova’da 
Fott olmak üzere üç farklı şehirde ve 
üç farklı mağazada satışa sunuluyor 
ve mağazaların kendi içerisinde farklı 
tasarımları bulunuyor. 

21 Kasım’da sınırlı sayıda piyasaya sürülen 
yeni Missouri’ler; mavi kantaron çiçeği 
ve gün batımından esinlenilen Sneaker 
Freaker, yansıtıcı materyaller kullanılarak 
tasarlanmış Fott, ilham kaynağı 1968 
yılının Crimson & Clover şarkısı olan 
Overkill ve ikonik Lacoste polo tişörtten 
yola çıkarak tasarlanmış 24Kilates tasarımı 
olmak üzere beş farklı modelden oluşuyor.

HAZIRLAYAN: ERDEM ORAYLI
erdem.orayli@gzone.com.tr

twitter.com/erdemorayli |  instagram.com/erdemorayli
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KIEHL’S OIL ELIMİNATOR 24 HOUR 
ANTI-SHINE MOISTURIZER
Kiehl’s cilt bakım markaları arasında ismini 
hem kalitesi hem de ürün yelpazesiyle 
gayet iyi duyurmuş, neredeyse hiç 
reklam yapmadan sadece “deneyim 
pazarlaması” denilen yöntemle kendini 
kozmetik dünyasında sağlam bir yere 
konumlandırmış bir marka. Kiehl’s adı 
altında yağlı cilde sahip erkekler için 
özel olarak üretilen Oil Eliminator serisi 
tamamen çözüm odaklı üretilmiş ve 
kesinlikle yağlı/akneye meyilli cilde sahip 
erkeklerin denemesi gereken bir seri. Bana 
kalırsa serinin en başarılı ürünü ise günlük 
nemlendiricisi. Parlamayı önleyen yapısıyla 
hem gün içerisinde sebum dengesini 
kontrol altında tutuyor hem de su bazlı, 
kolay emilen yapısıyla cildi yormadan 
derinlemesine nemlendiriyor.

GILETTE BODY TIRAŞ BIÇAĞI
Gilette’in kısa bir süre önce Türkiye’de 
satışa sunduğu Body tıraş bıçağı 
gerçekten ülkemiz erkeklerinin büyük 
bir eksikliğini gidermiş oldu. Permatik, 
Derby gibi kullan-at tıraş bıçaklarındansa 
hem daha uzun ömürlü hem de cildi hiç 
tahriş etmeyen bu tıraş bıçağı, ergonomik 
tutuşu, uzun ömürlü yapısı ve kaliteli 
tıraş performansıyla özellikle genital 
bölge temizliği için tüm erkeklerin favorisi 
olacaktır diyorum. 

EOS LIP BALM
EOS, Miley Cyrus’ın We Can’t Stop 
klibinden sonra bir anda patlayan ve 
sonrasında önünü alamadığımız bir trend 
haline geldi. Ürünün doğal içeriği dışında 
diğer dudak nemlendiricilerinden hiçbir 
farkı olmadığını belirtmek istiyorum. 
Ambalajının yumurtaya benzemesi ve 
inanılmaz şeker renklerde oluşunun da 
satışlarının patlamasında etkisi büyük 
elbette. EOS Lip Balm, neredeyse doğal 
içeriği ve yoğun nemlendirmesiyle başarılı 
bir dudak nemlendiricisi diyebiliriz. 
Türkiye’de şu an Bilstore mağazalarında 
bulabileceğiniz ürün, kış aylarında 
çantanızdan ayırmamanız gerekenlerden. 

MAC STUDIO FIX POWDER PLUS 
FOUNDATION
Geçen ayki L’oreal Paris CC Cream 
önerimde erkeklerin renkli kozmetiğe 
ilgilerinin her geçen gün arttığını 
söylemiştim. Ben de onlardan biri olarak 
bu ay hem günlük hayatımda hem de 
videolarım için kamera karşısında rahatça 
kullanabileceğim gerçekten örtücü ve 
doğal bir fondöten arayışına girdim. 
Yolum da bu arayışta MAC Studio Fix 
Powder Plus Foundation ile kesişti. Ürün 
hem fondöten hem de pudra olarak 
kullanılabiliyor. Böyle olunca da tek bir 
ürünle nokta atışı yapmış oluyorsunuz. 
Geniş bir renk skalası olan üründen 
sanırım herkes ten rengine en uygun 
kapatıcıyı gönül rahatlığıyla seçebilecektir. 
Unutmadan, kalıcılığı ve ciltte duruşu da on 
numara!

BODY BLENDER BY BEAUTY BLENDER
Bu kadar renkli kozmetik önerdin de 
peki biz bunları neyle uygulayacağız 
dediğinizi duyar gibiyim. Bu nedenle 
bir tane de sünger önermek şart oldu. 
Beauty Blender, dışarıdan bakıldığında 
düz bir makyaj süngeri ama aslında tek 
başına tüm ürünleri uygulayabileceğiniz 
bir hayat kurtarıcı. Yüksek fiyatı her 
ne kadar başlarda göz korkutsa da 
süngerin nemlendirici, fondöten, kapatıcı 
hatta ve hatta pudra uyguladığını ve 
bunlarda fırçalardan çok daha başarılı bir 
sonuç verdiğini söylemek gerek. Benim 
elime geçtiği ilk günden beri yanımdan 
ayıramadığım Beauty Blender da olmazsa 
olmazlardan.

NIVEA MEN YÜZ-VÜCUT-EL KREMİ
Değişen içeriğiyle birlikte erkeklere 
“kokmayan, yapışmayan el kremi” vaat 
eden Nivea Men, yepyeni nemlendiricisiyle 
birlikte erkek bakım piyasasına bomba gibi 
düştü. Ürünü yakın merceğe aldığımızda 
gayet maskülen bir kokuya sahip, kolayca 
emilen bir nemlendirici olduğunu rahatlıkla 
görebiliyoruz. fakat ürünün birkaç eksisi 
de yok değil. Öncelikle kavanozda olması 
ürünün sterilizeliğini kesinlikle sıkıntıya 
sokuyor, bu en azından benim için küçük 
bir sıkıntı. Bir diğer problem ise ürünün 
üstünde yazan “elinize, yüzünüze ve 
vücudunuza uygulayabilirsiniz” ibaresi. 
Çünkü ürün ne yazık ki özellikle yüze 
uygulanmayacak kadar fazla parfümlü… 
Bunların dışında özellikle fiyatını baz 
alırsak erkekleri bu kış boyunca pamuk 
gibi ellere kavuşturacak başarılı bir ürün 
diyebilirim. 

HAZIRLAYAN: ALI RIZA TUNÇER
aliriza.tuncer@gzone.com.tr

youtube.com/care4male |  instagram.com/care4male
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2015’İN EN İYİ PARFÜMLERİ
2015 YILINI UĞURLAMAK ÜZERE OLDUĞUMUZ ŞU GÜNLERDE, YILIN EN TREND PARFÜMLERİNİ SİZİN İÇİN 

SIRALADIK. İŞTE YENİ YILDA SEVGİLİNİZE HEDİYE EDEBİLECEĞİNİZ, 2016 YILINDA DA TREND OLMAYA DEVAM 

EDECEK PARFÜMLER.

ALIŞVERİŞ | BAKIM | 2015’İN EN İYİ PARFÜMLERİ
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ABERCROMBIE & FITCH FIERCE
Bir gün bir buram buram maskülenlik 
kokacak bir erkek parfümü yapacak olsam 
sanırım tam da ortaya Abercrombie&Fitch 
Fierce çıkardı. Yoğun turunçgil içeren 
parfüm dehşet seksi ve bir o kadar da 
erkeksi bir koku. Piyasadaki neredeyse 
en kalıcı erkek parfümlerinden biri olan 
Fierce’in bir nebze yüksek fiyatı ve 
Türkiye’de sadece birkaç yerde satılıyor 
olması da yadsınamaz birer handikap 
diyebiliriz.

CLINIQUE HAPPY 
Clinique’in kimi çevrelerce çok feminen 
kimi çevrelerce de fazla maskülen ama 
genel tavırda unisex olarak nitelendirilen 
parfümü Happy For Men, gerçek bir 
turunçgil patlamasıyla fazlasıyla enerjik 
ve adını da layıkıyla taşıyarak oldukça 
mutlu bir koku. Bazı parfümler vardır ya 
seversiniz ya da nefret edersiniz, işte 
Clinique Happy de onlardan biri bana 
kalırsa. Notalarının neredeyse tamamen 
portakal, limon gibi keskin dokunuşları 
olması ise bunun en kesin kanıtı. Clinique 
Happy For Men, iddialı ve ben buradayım 
demeyi seven erkeklerin sahip olması 
gereken bir koleksiyon parçası.

GUCCI MADE TO MEASURE
Gucci her daim şık ve elegan adamların 
kokularını yansıtır parfümlerinde. Her bir 
parfümünde yakalayacağınız genel tavır 50 
Shades of Grey’den fırlamış bir Christian 
Grey’dir. Öte yandan Made to Measure’da 
ise hem bu tavrı hem de şehirli erkeğin 
sportif ve rahat imajını görebiliyorsunuz. 
Şişesinin altın detayları gayet klasikken, 
baskın marine notaları oldukça modern 
diyebilirim. Hafif ve insanı kendine çeken 
kokusuyla özellikle hayatı her dem baharda 
yaşayanlar için vazgeçilmezlerden biri.

PACO RABANNE INVICTUS
Her insanın bu hayatta bir imza parfümü 
olmalıdır görüşünü savunanlardanım 
kesinlikle. O parfümü duyduğunuzda, 
hiç olmadık bir anda kokladığınızda 
hatırlamanız gerekir imzasını atan kişiyi. 
İşte benim de imza parfümlerimden 
biri Invictus, hem de çıktığı günden 
beri. Her dönem bittikçe alır, parfüm 
koleksiyonumdaki yerine koyarım… 
Marine ve turunçgil gibi iki aşık olduğum 
temayı bir araya getiren, müthiş bir 
kombin Invictus. Herkesin zevkine hitap 
edebilecek, hem akılda kalıcı hem de 
oldukça etkileyici. Bu hususta Paco 
Rabanne ailesinin diğer hitleri Black XS, 
One Million gibi kokuları da düşünürsek bu 
parfümün de başarısız olması imkansız 
diyebiliriz sanırım.

AVON CHRISTIAN LACROIX NUIT
Avon, koku olarak hiçbir zaman başarılı 
bulduğum bir parfüm ailesine sahip değil 
maalesef. Genelde birbirine çok benzeyen 
ve çok fazla piyasa parfümü üreten Avon, 
Christian Lacroix serisiyle bu imajını bir tık 
yıktı denilebilir. Nuit, serinin bana kalırsa en 
başarılı parfümü. Bunun nedeni ise genel 
erkek kokusu imajından sıyrılmış pudralı ve 
çiçeksi notaları. Gayet temiz hatta tertemiz 
kokan bir erkek parfümü arıyorsanız, 
kalıcılığı ve koku kalitesiyle Nuit’i size 
rahatlıkla önerebilirim.

JEAN PAUL GAULTIER KOKORICO BY 
NIGHT
Ünlü tasarımcı Jean Paul Gaultier’in 
Kokorico’ya devam parfümü olarak 
piyasaya sürdüğü Kokorico by Night, 
alışılageldik erkek kokularından farklı 
yapısıyla orijinal parfümünü sollayarak 
büyük bir satış yakaladı. Adını birçok dilde 
erkekliği simgeleyen “kokorico / kikirici” 
kökünden alan parfüm serisi, by Night ile 
Jean Paul’ün maskülen çizgisine şekerli bir 
dokunuş bırakıyor. Daha çok kış parfümü 
diye nitelendirebileceğimiz koku, erkek 
vücudunu andıran şişesiyle de gerçekten 
göz doldurucu.

HAZIRLAYAN: ALI RIZA TUNÇER
aliriza.tuncer@gzone.com.tr

youtube.com/care4male |  instagram.com/care4male
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ARZU NESNESİ: KITH X BEATS BY DRE STUDIO WIRELESS HEADPHONES / CITY NEVER 
SLEEPS
“City Never Sleeps” koleksiyonun bir parçası olarak online satış ve mağazalarına giren 
“Beats by Dre: The Kith x Beats Studio Wireless Headphone” için Kith, yeni iş birliği 
duyurusunu yaptı.  Her “City Never Sleeps” üründe olduğu gibi,  Kith, Beats by  Dre” ile 
yaptığı iş birliğinin sonucunda piyasa sürmeye hazırlandığı  kulaklıkların tasarımlarında da  
navy mavi ve Krom tonlarına ağırlık verdi. Bu kulaklıklar sayesinde hem stilinizi konuşturup 
hem de kulaklarınıza eşsiz bir müzik ziyafeti sunabilirsiniz. 

ALIŞVERİŞ SEVERLER İÇİN BİÇİLMİŞ 
UYGULAMA: ASOS
850’den fazla markaya tek bir dokunuşla 
ulaşıp, alışveriş yapabileceğiniz tam 
anlamıyla bir moda merkezli uygulama 
olan ASOS, detaylı arama yapabilmenizin 
yanı sıra  ziyaret ettiğiniz ürünlerden yola 
çıkarak, size kişisel öneriler yapabilen ve 
her moda severin telefonunda olması 
gereken bir uygulama.

LÜKS MODA PARMAKLARINIZIN UCUNDA
Lüks modayı takip etmek ve binlerce 
markaya zamandan tasarruf ederek 
ulaşmak istiyorsanız sizlere Mr PORTER’ı 
telefonunuzda bulundurmanız gereken bir 
moda uygulaması olarak tavsiye ediyoruz.

Gelişmiş detaylı araması, haftalık 
olarak güncellenen ürünleri ve  yüksek 
çözünürlüklü görselleriyle alışverişinizin 
çok daha keyifli bir hal alacaktır. 

DÜNYANIN EN KÜÇÜK GİYİLEBİLİR 
KAMERASI
Hayatınızın en güzel, en ilginç anlarını 
elinizde bir kamerayla hazır olarak 
bekleyemezsiniz . 

Peki ya sizin için, sizin gözünüzden 
en doğal anlarınızı en güzel süpriz 
dakikalarınızı belki de bebeğinizin ilk 
adımlarını kaydedebilecek bir mini 
giyilebilir kameranız olsaydı.

Narravite Clip sizin için fotoğraflarınızı ve 
videolarınızı otomatik olarak kategorilere 
ayırıp en iyi çekimlerinizi öne çıkarmanıza 
ve favorileriniz paylaşmanıza olanak tanır.

Narrative Clip’e kayıt altına aldığınız 
anlarınıza ulaşmak için Wifi ve Blutooth 
ile  kolayca erişim sağlayabilir ve seçtiğiniz 
anları sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

THE LAST GUARDIAN
Bazı oyunlar vardır ki bu oyunlardaki 
duygusallık sizi bir şekilde karaktere bağlar 
ve yıllar sonra bile size kendisi hakkında 
zaman zaman düşünmeye iter.  

İşte bu oyun da tam olarak öyle. 

Sözünü ettiğimiz The Last Guardian’ın 
hikayesi, aksiyondan çok duygusal olan 
konusuyla sizi kendisine çekecektir. 

Serinin önceki oyunlarını oynadıysanız 
(ICO ve Shadow of the Colossus) bu 
oyunun nasıl olacağı hakkında az çok fikir 
yürütebilirsiniz. 

HAZIRLAYAN: OĞULCAN KIZILTUĞ
ogulcan.kiziltug@gzone.com.tr

twitter.com/ogulcankiziltug |  instagram.com/ogulcankiziltug

ALIŞVERİŞ | TEKNOLOJİ
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YILDIZ SAVAŞLARI’NIN LGBTİ TEMALI BİLİNMEYENLERİ

MAY THE FABULOUS 
BE WITH YOU

HAZIR YENİ FİLM ‘‘GÜÇ UYANIYOR’’UN VİZYONA GİRİŞ AYINDA OLMAMIZI

FIRSAT SAYARAK SİZLERE HEPİMİZİN HAYRANI OLDUĞI ‘‘YILDIZ SAVAŞLARI’’NIN

BİLİNMEYEN LGBTİ TEMALI GERÇEKLERİYLE TANIŞTIRMAK İSTEDİK

ÖZEL DOSYA | STAR WARS
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STAR WARS 101
Star Wars, Türkçe adıyla Yıldız Savaşları, 
George Lucas tarafından tasarlanmış, 
öncelikle filmleriyle tanınmış, sonraki 
yıllarda çizgiroman, bilgisayar ve konsol 
oyunları, televizyon yapımları vb. dallarda 
ününü geliştirmiş kurgusal evren ve 
markadır. Film serisinin ilki 25 Mayıs 
1977’de, 20th Century Fox tarafından 
Star Wars ismiyle yayınlanmış ve dünya 
çapında bir popüler kültür fenomeni 
olmuştur. Üçer yıl arayla iki devam filmi 
yayınlanmıştır. Orijinal üçlemenin son 
filminin yayınlanmasının 16 yıl ardından, 
“öncül” üçlemenin ilk filmi yayınlanmıştır 
ve tekrar üçer yıl arayla, diğer iki film de 
yayınlanarak, tüm seri 19 Mayıs 2005’te 
tamamlanmıştır.

2008 yılı verilerine göre altı Yıldız Savaşları 
filminin toplam hasılatı yaklaşık olarak 
4.41 milyar dolardır. Bu hasılatla Yıldız 
Savaşları serisi, James Bond ve Harry 
Potter serilerinin ardından en çok hasılat 
yapmış üçüncü film serisi olmuştur.

George Lucas filmleri, kitaplar, televizyon 
dizileri, video oyunları ve çizgiromanlar 
gibi birçok farklı alanda yayınların ortaya 
çıkmasına vesile olmuştur. Üçlemede 
tasvir edilen kurguya pek çok yenilik 
getiren bu yan ürünler, serinin takipçileri 
tarafından Genişletilmiş Evren adıyla 
bilinen kurgusal evrenin oluşmasına imkan 
sağlamıştır. Bu yayınlar sayesinde filmler 
arasındaki boşlukta, Star Wars markasının 
popülerliği ve değeri korunmuştur. 2008 
yılında Star Wars: Klon Savaşları adlı film, 
üçlemeler serisi haricinde yayınlanmış tek 

film olma özelliğiyle gösterime girmiştir. 
Bu film ayrıca, daha sonra aynı adla 
yayınlanmaya başlamış televizyon dizisine 
de bir başlangıç teşkil etmektedir. Ayrıca 
bu film, seride yayınlanmış ilk animasyon 
filmdir.

Yıldız Savaşları yayınlarındaki olaylar, 
kurgusal bir galakside gerçekleşmektedir. 
Pek çok uzaylı ırkı tasvir edildiği gibi, 
genellikle sahiplerinin emirlerini yerine 
getiren robotlara da yer verilmiştir. 
Uzay yolculuğuna oldukça sık rastlanır, 
evrendeki pek çok gezegen (daha sonra 
Galaktik İmparatorluk olarak değişmek 
üzere) Galaktik Cumhuriyetin bir üyesidir.
Yıldız Savaşları’nın göze çarpan bir 
karakteristiği “Güç” olarak adlandırılan, 
yetenekli bireyler tarafından kullanılabilen, 
tüm evreni kapsadığına inanılan enerjidir. 
Yayınlanan ilk filmde “tüm canlı varlıkları 
sarmalayan, delip geçen, birbirine 
bağlayan enerji” olarak açıklanmıştır. 
“Güç”, kullanıcılarına, telekinezi, kehanet, 
öngörü, zihin kontrolü gibi çeşitli doğaüstü 
yetenekler bahşeder ve refleksler ve hız 
gibi pek çok fiziksel özelliğin gelişmesini 
sağlar. Bu yetenekler karakterler arasında 
farklılık gösterebilir. Güç iyilik için 
kullanılabileceği gibi, nefret, saldırganlık 
ve kötülük duygularını besleyen karanlık 
tarafının takipçileri tarafından farklı 
amaçlar için kullanılabilir. Temel altı 
filmde Güç’ü iyilik için kullanan Jediler ile 
galaksiyi ele geçirmek amacıyla karanlık 
tarafa geçmiş Sithlerin mücadelesi konu 
edilmiştir.

FİLMLER
Film serisi 25 Mayıs 1977’de 
yayınlanan Yıldız Savaşları ile 
başladı. Ardından, 21 Mayıs 1980’de 
yayınlanan İmparator ve 25 Mayıs 
1983’te yayınlanan Jedi’ın Dönüşü 
geldi. Klasikleşmiş olan açılış metni 
sahnesinde bu iki devam filminin 5. 
ve 6. bölümler olduğu belirtilmişti 
ancak her iki filmin de reklam 
kampanyasında sadece alt başlıkları 
olan İmparator(Empire Strikes Back) 
ve Jedi’in Dönüşü(Return of the Jedi) 
kullanılmıştır. İlk filmin adı Yıldız 
Savaşları olmasına rağmen, daha 
sonra diğer filmlerle isim karışıklığı 
yaşamamak için Yeni Bir Umut(A New 
Hope) altbaşlığı eklenmiştir.

1997’de, Yıldız Savaşları’nın gösterime 
girmesinin 20. yıldönümünde, orijinal 
üçleme çeşitli yenilemelerle tekrar 
sinemalarda gösterime girdi. Bu 
yenilemeler, filmlerin çekildiği tarihte 
mümkün olmayan bilgisayar efektleri 
ile gerçekleştirilmiş eklemelerdi. 
Filmlerin daha sonraki yayınlarında 
da (örn. 21 Eylül 2004’te yayınlanan 
serinin DVDleri) değişiklikler yapılmaya 
devam edildi.

Uzun süre beklenilen öncül üçleme de, 
19 Mayıs 1999’da yayınlanan Yıldız 
Savaşları: Bölüm I - Gizli Tehlike, 
16 Mayıs 2002’de yayınlanan Yıldız 
Savaşları: Bölüm II - Klonların Saldırısı, 
19 Mayıs 2005’te yayınlanan Yıldız 
Savaşları: Bölüm III - Sith’in İntikamı 
ile tamamlandı.

18 Aralık 2015’te ise “Star Wars: 
Episode VII - Güç Uyanıyor” filmi 
vizyona girecektir. Çekimi İngiltere ve 
B.A.E’de yapılan filmin yönetmenliğini 
J.J.Abrams üstlenmiştir.

Altı film toplamda 25 Akademi Ödülüne 
aday olmuş, 10’unu kazanmıştır. 
Bunlardan üçü Özel Başarı Ödülüdür
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Yıldız Savaşları şövalyeler, büyücüler 
ve prensesler gibi fantastik öğeler 
kullanmamıştır. Yıldız Savaşları dünyası, 
o güne kadar yaratılmış diğer çoğu 
bilim-kurgu filmleri ve fantastik filmlerde 
kullanılan şık, gösterişli ve fütüristik 
gelecek kavramının aksine, “kirli” bir portre 
çizmiştir. Lucas’ın bu vizyonu daha sonra 
karanlık ve yıpranmış bir uzay gemisinde 
geçen Yaratık(Alien), post-apokaliptik bir 
çölde geçen Mad Max 2 ve yıkık dökük ve 
kaotik bir şehirde geçen Bıçak Sırtı(Blade 
Runner) filmleriyle popülerlik kazanmıştır. 
Lucas, filmlerde gerek diyaloglarda, gerek 
sahne planlarında paralellik öğelerine 
özellikle dikkat etmiştir. Luke Skywalker 
ve babası Anakin’in yolculuklarındaki 
paralellikler buna örnek gösterilebilir.

Altı Yıldız Savaşları filmi de 2.40:1’lik 
görüntü oranında çekilmiştir. Orijinal 
üçlemenin çekimlerinde anamorfik lensler 
kullanılmıştır. Bölüm IV ve V Panavision 
ile çekilirken, Bölüm VI’de Joe Dunton 

Camera(JDC) kullanılmıştır. Bölüm I, 
Arriflex kameralarda anamorfik Hawk 
lensiyle, Bölüm II ve III ise Sony’nin 
CineAlta yüksek çözünürlüklü dijital 
kamerasıyla çekilmiştir.

Yeni Bir Umut’un ses efekteri için George 
Lucas, Ben Burtt’ü işe almıştır. Burtt’ün 
başarıları Academy of Motion Picture 
Arts and Sciences tarafından, o tarihte bu 
dal için bir ödül kategorisi olmadığından 
özel başarı ödülüyle ödüllendirilmiştir. 
Lucasfilm şirketi, Jedi’in Dönüşü filmi 
için THX ses standardını geliştirmiştir. 
John Williams altı filmin de müziklerini 
bestelemiştir. George Lucas, her önemli 
karakter ve konsept için farklı temalarda 
besteler olmasını planlamıştır. Williams’ın 
Star Wars teması modern müzik tarihinin 
en bilinen bestelerinden biri olmuştur.

Orijinal üçlemenin ışın kılıcı koreografisi 
kılıç ustası Bob Anderson tarafından 
geliştirilmiştir. Anderson, aktör Mark 

Hamill’i (Luke Skywalker) eğitmiş ve 
İmparator ile Jedi’in Dönüşü filmlerinde 
Darth Vader’in kılıç dövüşü sahnelerinde 
dublörlük yapmıştır.

Yıldız Savaşları filmleri “çok çok uzun 
zaman önce uzak bir galakside “ geçiyor 
olsalar da çizgi romanlar, kitaplar gibi film 
dışı ürünlerde zaman Yavin Savaşı’na, 
yani Yıldız Savaşları: Bölüm IV - Yeni Bir 
Umut’a göre düzenlenir. Örneğin Yıldız 
Savaşları: Bölüm VI - Jedi’ın Dönüşü 4 ABY 
(After Battle of Yavin - Yavin Savaşı’ndan 
Sonra) tarihinde iken Yıldız Savaşları: 
Bölüm III - Sith’in İntikamı 19 BBY (Before 
Battle of Yavin - Yavin Savaşı’ndan Önce) 
tarihindedir. Yıldız savaşları filmler dışında 
da Genişletilmiş Evren (Expanded Universe 
- EU) kategorisi altında da birçok öykü 
içermektedir. 50.000 BBY’dan şu ana kadar 
138 ABY’e kadar ulaşılmış birçok farklı 
mekân ve hikâye devam etmektedir.İyiler 
ve kötüler mücadele etmektedir.

ABD’li film yapımcısı, yönetmen ve 
yazardır. Yıldız Savaşları (Star Wars) ve 
ardından (Steven Spielberg ile birlikte) 
Indiana Jones serilerini yarattı. 

Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde 
sinema okumaya karar veren Lucas, bu 
dönemde çektiği kısa filmlerden biri olan 
THX-1138: 4EB (Electronic Labyinth) 
ile Amerikan Ulusal Öğrenci Filmleri 
Festivalinde büyük ödülü kazandı. Bunun 
sonucunda da Warner Brothers yapım 
şirketinde staja başladı.

Burada Francis Ford Coppola’nın 
yönettiği “Finian’ın Gökkuşağı - Finian’s 
Rainbow” ‘un (1968) çekimlerine katıldı. 
Coppola ile arkadaşlıkları da böylece 
başladı. Birlikte 1969 yılında American 
Zoetrope adıyla bir şirket kurdular. 
Yaptıkları ilk iş de THX-1138: 4EB’nin 
uzun metrajlı versiyonu oldu. Warner 
Brothers’ın finanse ettiği film gişede 
başarı getirmedi.

Coppola, “Baba (1972)” filmi için 
çalışmaya başlayınca George Lucas kendi 
şirketi olan Lucasfilm Ltd.’i kurdu.

1973’te senaryosunu yazdığı, kendi 
hayatından da kesitler taşıyan American 
Graffiti’yi yönetti. Sadece 780.000 dolar 
bütçe ile çekilen, 50 milyon dolar gişe 
yapan bu filmle Altın Küre ödülünü 
kazandı. En İyi Film, En İyi Yönetmen, En 
İyi Senaryo dahil olmak üzere 5 dalda 
Oscar’a aday oldu.

Aynı yıl, Flash Gordon ve Maymunlar 
Cehennemi’nden etkilenerek, Yıldız 
Savaşları’nın senaryosunu yazmaya 
başladı.

1975’te bu film için gerekli olan görsel 
efektlerin yaratılacağı ILM (Industrial 
Light & Magic) şirketini kurdu. Star 
Wars projesi birkaç stüdyo tarafından 
reddedilse de sonunda Twentieth Century 
Fox tarafından kabul edildi.

GEORGE LUCAS VE STAR WARS’ÜN 
YARATILIŞI
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STAR WARS HİKAYESİNDE LGBT ETKİSİ
“Uzun zaman önce çok uzak bir 
galakside…” diye 25 Mayıs 1977’de 
başlayan serüven halen devam etmekte. 
George Lucas inanılmaz fantastik bir film 
senaryosu ile kapı kapı dolaşmaktan ve 
devamlı hayır cevabını duymaktan sıkılıp, 
elindeki her şeyi bu filme yatırıp çekmesi 
ile inanılmaz bir everenin kapılarını biz 
izleyiciler için aralamış oldu.

Star Wars: Episode IV – A New Hope 
(Yıldız Savaşları: Bölüm 4 – Yeni Bir Umut) 
ile çıkışını gerçekleştiren George Lucas, 
kendisine “bir peri masalı çöplüğünden 
ibaret” diyen yapımcı firmalara ise ağzının 
payını vermiş oldu. İnanılmaz bir hayran 
kitlesine ulaşan filmin seri haline gelmesi 
de zaten kaçınılmazdı.

Hatta filmin ilk gösterildiği Noel’de 
vitrinleri süsleyen Star Wars oyuncakları 
hayranların aklın başından öylesine aldı 
ki, boş oyuncak kutuları bile 16 USD’den 
satıldı. Tüm bunların sonunda ise popüler 
kültürün hayranı olduğu savaş hikayesi 
ortaya çıktı. Peki ama bu genişletilmiş 

evrende, sizce de bir şeyler eksik kalmamış 
mıydı? Karakter çeşitliliği, savaşlar ve 
süreç içerisinde bir yavanlık hiç mi yoktu?

Filmleri, kitapları, müzikleri, oyuncakları, 
replica’ları derken aslında bu evrende 
dokunulmamış bazı kısımlar elbette 
vardı. Bu derece geniş ve türlerine sınır 
koyamadığımız kadar değişik karakterlerin 
içerisinde herkes mi straight’ti? Jar Jar 
Binks gibi bir yaratık bile konuşurken, 
eşcinselliğin duruşu neredeydi?

Birileri artık bu konunun önemini kavramış 
olacak ki, 21 Nisan 2015’te Paul S. 
Kemp’in çıkardığı ve Star Wars: From 
the Adventures of Luke Skywalker ile 
devamına kavuşacak olan yeni Star Wars: 
Lords of the Sith adlı kitabında bu konuya 
önemini ciddi şekilde vurgulamıştı. Moff 
Mors ise, bu konuda özenle vurgulanacak 
nitelikte olan bir karakter olarak karşımıza 
çıkıyor.

Hayranlarının internet sitelerinde paylaştığı 
bilgilere göre Moff Mors, “İmparatorluk 

dâhilinde bazı çok ciddi hatalar yapan”, 
fakat yine de “başarısızlıkları önlemeye 
çalışan bir lider.”

“Peki Paul S. Kemp’in bu konuya 
eğilmesinin nedeni neydi?” diye soranlar, 
aslında en doğal cevabı alan kişiler 
arasında girdiler. Yapılabilecek en sade 
açıklama ile “Ne istersem onu yazıyorum. 
Nokta. Lords of the Sith’te lezbiyen bir 
karakter olduğu doğru.” Ayrıca romanın 
editörü Shelly Shapiro da bu evrenin 
çeşitliliğe ihtiyacı olduğunu söyleyerek, bu 
konuda gayet net bir açıklamada bulundu 
ve “Eğer ortada bir mesaj varsa, o da 
Star Wars’un gerçek hayattaki insanoğlu 
gibi çeşitliliği barındırdığı mesajıdır, öyle 
değilmiş gibi yapmak istemeyiz. Kesinlikle 
doğal bir durum.” diye açıkladı.

Bunun dışındaysa, “Legacy of the Force” 
adlı kitap serisinde de eşcinsel evlilik 
yapan iki Mandalorian erkek savaşçı 
bulunuyor.

BİRÇOK LGBT BİREY GİBİ FREDDIE MERCURY’DE STAR WARS HAYRANIYDI
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STAR WARS VİDEO OYUNLARINDA LGBT ETKİSİ
Star Wars: The Old Republic adlı bilgisayar 
oyununda, oyuncuların isteği ile eşcinsel 
ilişkilere yer verildi. Yalnız oyun firması 
bir hayli sıkıntıda, çünkü Rise of The 
Hutt Cartel ek paketinde yer alan Makeb 
gezegeninde oyuncuların NPC’ler ile 
eşcinsel ilişki yaşayabileceğini söyleyen 
BioWare, eşcinsel karşıtlarının tepkisini de 
çekmiş oldu. Kısacası, eşcinseller özgür 
olunca Makeb gezegeni yerinden oynadı!

Makeb gezegenine gitmek için ekstra 
bir para verilmesi gerektiğinin üstünü 
çizen firma, aynı cinsiyetten NPC’ler ve 
oyuncuların cinsel ilişki yaşayabileceğini 
söyleyince kendilerini karantina altına 
alınmış hisseden eşcinsellerin varlığı 
daha da önem kazandı. Aslında SGR, 
yani “Same Gender Romance” oyunda 
yoktu. Hiçbir companion ile eşcinsel ilişki 
yaşanamıyordu. Bioware, bu tür konulara 
izin vermesi ile her zaman ünlü bir firma 
olmuştu.

Ayrıca bu konuya tepki verenler için şu 
kadarını söyleyebiliriz ki, isteseniz de 
istemeseniz de eşcinsellik bulunduğu 
noktada gayet doğal ve bir o kadar da 
gerçek.

Makeb ise, “sadece” NPC bazında buna 
izin veriyor. Yani NPC’ler ile iletişimde [Flirt] 
seçeneklerini kullanabileceksiniz. Olay 
sadece 3-5 gezegen görevi ve  NPC’si ile 
konuşmada seçeneğin çıkması ile ilgili.

Yine de firmanın gelen tepkilere rağmen 
en doğru yaklaşımı sergileyip bu konudaki 
duruşunu korumasını ve bu konuya sahip 
çıkmasını umuyoruz. Aslında firmanın 
yaptığı açıklama gayet yerinde “ Star Wars 
evreninde gay diye bir terim zaten yok!” 
yani olan ne varsa olduğu gibi zaten.

Bu geniş evren içerisinde gerçekleşen 
tüm hikayeler adına şunu söyleyebiliriz 
ki, çeşitlilik ve değişiklik biz insanoğlunu 

her zaman tedirgin etmiştir, etmeye de 
devam edecektir. Ama bu demek değildir 
ki, böylesine geniş ve fantastik bir hikaye 
içerisinde eşcinsellik olmasın. Eşcinseller 
varlar ve bu evrende de oldukça etkinler. 
Sonuçta bunun gerçekleşmesi; hikaye 
bütünlüğü ve gelişimi açısından gayet 
doğal ve başka insanların cinsel tercihleri 
nedeniyle kendi düzeninin bozulduğunu 
düşünen insanoğlunun homofobik kısmı 
için, bir o kadar da gerekli.

HAZIRLAYAN: ENDER DİRİL
enderdiril@gmail.com

 instagram.com/enderdiril
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YASİN KELEŞ
ONU ÜNLÜ ŞARKICILARA YAPTIĞI REMİXLER VE ORTAK ŞARKILARLA TANIDIK. 

TÜRKİYE VE AVRUPA GECE KULÜPLERİNİN ARANAN DJ’LERİNDEN YASİN KELEŞ, 

TAN TAŞÇI’YLA YAPTIĞI “PAŞA PAŞA” ŞARKISIYLA YENİDEN GÜNDEMDE

RÖPORTAJ: ONUR ÖZIŞIK  |  FOTOĞRAFLAR: FURKAN UYAN

SÖYLEŞİ | YASİN KELEŞ
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YASİN KELEŞ KİMDİR
Müzik kariyerine 2004 ve 2005 yılları arasında İstanbul Fm’de 
Prodüksiyon Sorumlusu olarak başlayan Yasin Keleş, Türkiye’nin 
yeni jenerasyon en yetenekli Dj ve prodüktörlerinden olarak 
gösteriliyor. Bugüne kadar Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Burcu Güneş, 
Serdar Ortaç, Aşkın Nur Yengi, Tan Taşçı, Ziynet Sali, Gülben Ergen, 
ve daha bir çok ünlü sanatçı ile birlikte çalışan genç müzisyen, 
ilk albümü ‘’İlk’’i 2013 yılında çıkardı. Yeni albüm çalışmalarında 
olan Keleş, geçtiğimiz haftalarda Tan Taşçı ile yeni projesi ‘‘Paşa 
Paşa’’yı yayınladı.

“GERÇEK BİR DJ YERİNE 
BİR TV ÜNLÜSÜ DJ OLARAK 
TERCİH EDİLİYORSA 
BURADA CLUB DJLERİNİN 
OTURUP NELERİ EKSİK 
YAPTIKLARINI DÜŞÜNMESİ 
GEREKİYOR…

Uzun bir aradan sonra yine Tan Taşçı ile 
bir featuring yaparak geri döndün. Bize 
Paşa Paşa’nın hikayesini anlatır mısın? 
Yaklaşık 2 senedir yeni bi proje yapmak 
için şarkı arıyordum. Fakat gerçekten 
aradığım güçteki şarkıyı bir türlü 
bulamıyordum. Bu sefer cover değil de sıfır 
şarkı yapmak istiyordum. Bir akşam evde 
otururken Tan’a bir hikaye anlattım ve o da 
bunu kağıda dökerek o gece şarkıyı çıkardı. 
Ertesi sabah aradığımda şarkı hazırdı.

Seni ilk Ajda Pekkan (Yan) ile keşfettik 
ama kariyerindeki iki videoda sana eşlik 
eden isim Tan Taşçı. Bunun özellikle bir 
nedeni var mıdır?
Ajda Pekkan’a remixler yaptım. ‘’Yan’’ 
ve ‘’Heves’’ şarkılarına yaptığım remixler 
gerçekten büyük beğeni aldı. Özellikle de 
‘’Yan’’. Bu şarkının kariyerimde büyük bir 
yeri var.

2013 senesinde bir albüm yaptım ve çıkış 
parçası olarak da Tan Taşçı için seçtiğim 
‘’Ara Ara’’yı tercih ettim. Bence çıkış için 
doğru bir parçaydı ve Tan da bu parça için 

kesinlikle doğru isimdi. Bu şarkı sayesinde 
Tan ile çok başarılı bir ortaklık yaptık ve 
enerjimiz tuttu. Şimdi de aynı başarıyı ve 
enerjiyi ‘’Paşa Paşa’’ için bekliyorum. Bu 
projemin de en az ‘’Ara Ara’’ kadar başarılı 
olacağını düşünüyorum.

“Paşa Paşa” single’ından sonra bizleri 
neler bekliyor? Yeni albümde kimler var?
Uzun süre albüm yapmayı 
düşünmüyorum. Devamında da single 
ile ilerlemeyi düşünüyorum. Zaten 
günümüzde doğru geri dönüş alabilmek 
için yapılması en uygun şey ‘’single’’ 
çıkartmak.

Bir sonraki projem için bayan bir solist 
düşünüyorum. Bir kaç alternatifim var. 
İçlerinden kendim için en doğrusunu seçip 
projelendirmeye başlamam gerekiyor.

Gece hayatında birçok yerde insanları 
eğlendiriyorsun. Peki sen nasıl 
eğleniyorsun?
Aslında benim eğlence anlayışım çok 
daha farklı. Ben daha çok arkadaşlarımla 

beraberken eğleniyorum. Sevdiğim 
insanlarla bir arada olunca her şekilde 
eğlenebiliyorum. 

Eğlenmek için illa ki gece dışarı çıkmaya 
gerek yok bence. 

Türkiye’de gece yaşamını gözlemlemiş 
biri olarak, sence Türkiye eğlence 
anlayışının olmazsa olmazları nedir?
Kesinlikle Türkçe müzik. Her ne kadar 
yabancı popüler veya çok güzel şarkılar 
çalsanız da, etkisi olan Türkçe bir şarkı 
çaldığınızda kitlenin tepkisi çok daha keyifli 
ve olumlu oluyor.

Sence bir DJ’in olmazsa olmazları nedir?
Herşeyden önce insanları izlemeyi ve 
yönlendirmeyi bilmeli. Her zaman acil 
durumlar için hazırlıklı olmalı. Bunların 
yanında, en önemlisi kabine yakışmalı. 
Tarzı ve duruşu olmalı. Göz önünde 
bulunduğu için insanlar onu izlerken keyif 
alabilmeli.
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Dj olmak için neler yapmak gerekir, sen 
nasıl yollardan geçtin? Bu bir yetenek mi, 
yoksa öğrenilen bir şey mi?
Ben bunun bir yetenek olduğunu 
düşünüyorum. Gece içinde sizinle aynı 
mekanda bulunan bütün insanları siz 
yönlendiriyorsunuz. Bir nevi liderlik 
yapmak gibi. Kimseye zorla liderlik 
yapmayı öğretemezsiniz. İçinde varsa 
bunu yapabilir. Başarılı bir DJ olabilmek 
için de bol bol şarkı dinlemek gerekiyor. 
Her tarza hakim olmak ve güncel olmak 
gerekiyor. Modunuz ne olursa olsun kabine 
çıktığınız anda enerjinizin yüksek ve mutlu 
görünmeniz gerekiyor.

Pop müzik icra ediyorsun, peki 
dinlemekten zevk aldığın alternatif 
müzikler nedir? Nelerden besleniyorsun?
Dinlediğim müzikler o anki ruh halime 
bağlı oluyor. Sakin ve huzurluysam Deep 
House dinlemeyi seviyorum. Hüzünlüysem 
keyiflenmek için hareketli popüler şarkılar 
dinliyorum. Çok mutluysam da her şeyi 
dinlerim 

Kendini 3 Hashtag ile tanımlayacak 
olursan?
#dj #yasin #keleş 

Şu sıra herkes TV ünlüsü DJ oluyor, bu 
konu hakkında düşüncelerin nedir?
Aslında bu gerçek DJlerimizin ne kadar 
geride olduğunu gösteriyor. Gerçek bir 
DJ yerine bir Tv ünlüsü DJ olarak tercih 
ediliyorsa burada club DJlerinin oturup 
neleri eksik yaptıklarını düşünmesi 
gerekiyor.

Haliyle işletmeciler de müşteri çekebilmek 
için bu ünlü isimleri tercih ediyorlar.

Türkiye Pop müziğini ve global sektörü 
kıyaslayacak olursan, sence biz neyi 
yanlış, neyi doğru yapıyoruz?
Daha çok yolumuz olduğu bir kesin. 
Taklit konusunda çok suçluyuz. Sound ve 
teknoloji olarak çok geride değiliz fakat 
kullanımı açısından sıkıntılarımız var.

Hayalinde featuring yapmak istediğin 
global sanatçılar kimler?
Rita Ora ve Miley Cyrus

LGBT ve gece hayatı ilişkisini ele alırsak, 
sence LGBT bireyler Türkiye’de ne ile 
eğleniyor?
LGBTler çok eğlenceli kişiler. Tamamen 
çevredeki gözlerden ve baskılardan uzak, 
kimin ne dediği umurunda olmadan 
eğlenen kişiler. Aslında LGBTler, gece 
çıkan her insanın gerçekten eğlenmesi 
gerektiği gibi eğleniyorlar. Hiç kasmadan 
eğleniyorlar.

Özellikle sevdikleri sanatçılar ve şarkılar 
vardır. Mesela hepsi bir Sezen Aksu 
hayranıdır (Gerçi Sezen’e hangimiz hayran 
değiliz ki :). Bunun gibi belli isimler var.

Bol bol yurt dışında performanslar 
sergiliyorsun, oradaki yaşam biçimi, 
LGBT kabulü ve Türkiye’yi kıyaslayacak 
olursan? 
Yurtdışında genelde Avrupa etkinliklerim 
oluyor. Kıyaslama yaptığımız zaman, 
insana insan olduğu için değer 
verdiklerinden dolayı kimsenin kişisel 
seçimini yargılamıyorlar.

LGBT hareketini nasıl buluyorsun? 
Herkes kendi tercihiyle özgürce 
yaşabilmeli. LGBT hareketi de kişilerin 
özgürlük savaşıdır. Özgürlük ve kişisel 
haklar için yapılan her türlü eylem ‘’aşırıya 
kaçmamak’’ kaydıyla haktır bence.

“LGBT HAREKETİ KİŞİLERİN 
ÖZGÜRLÜK SAVAŞIDIR…
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HETEROFLEXIBLE DA NE?
GÜN GEÇMİYOR Kİ CİNSEL EĞİLİMLERİMİZLE İLGİLİ YENİ BİR TERİM HAYATIMIZA GİRMESİN. 

İŞTE BUNLARIN EN YENİSİ : HETEROFLEXİBLE
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HETEROSEKSÜEL 
NEDİR?
‘Hetero’ karşıt ‘sex’ ise cinsiyet anlamına 
geliyor. Heteroseksüel  terimini de 
psikiyatrlar, karşı cinsinden yani erkeğin 
kadına duyduğu kadının ise erkeğe 
duyduğu cinsel ve duygusal çekimi 
hisseden kişilere bu tanımı koymuştur. 

HETEROFLEXIBLE NEDİR?
‘Flexible’ nin kelime anlamı ‘esnek, 
eğilebilir, sabit olmayan’ anlamına gelir. 
Heteroflexible ‘de arada hemcinsi ile 
cinsel deneyimler yaşamak isteyen kişilere 
denilir. Tanıma ihtiyaç duyan kişiler için bu 
kelime türetildi. Zaman zaman sorardık; 
“Bu kişi arada hemcinsi ile cinsel ilişki 
yaşıyor ama kendisini heteroseksüel 
olarak tanımlıyor. Bisexüel mi acaba?” diye 
kafamızı kurcalardı.
 
Her şey Batı’dan mı geliyor? Evet, bu 
tanımda oradan geliyor. Hemcinsi ile en 
az bir kere bile olsa sevişmeyi denemiş 
veya o düşünceye girmiş, evrendeki tüm 
yönelimlerle barışık heteroseksüellerin 
kullandığı terimdir.Bir diğer deyişle bu 
kişiler heteroseksüelliğin en ılımlı halidirler.
 
Okuduğum bir yazıyla örneklendirecek 
olursam, Mehmet Günsür,ün röportajında 
kendisine yöneltilen ‘hiç bir erkekle 
ilişkiye girdiniz mi?-düşünür müsünüz? 

sorusuna cevabı ‘Beni etkileyen bir erkek 
henüz olmadı’ yanıtını vermiştir. Bu 
“heteroflexible” kavramının çok güzel bir 
örneğidir.
 
Heteroflexible porno sektörüne de giriş 
yaptı fakat nasıl bir fark oluştu onu 
bilemedik?
 
Bazıları buna neden  bi-curious 
denmediğine, bazıları bunun homofobik 
bir tanım olduğuna, bazıları bu terimin 
gereksiz olduğuna, bazıları ise geçiş 
sürecinde olanların kullandığı bir kelimedir 
diye yorumlarda bulunmuştur.
 
Ne gerek var ona buna? Hepimiz insanız 
sonuçta!

VERİLERLE 
HETEROFLEXIBLE 
KAVRAMI
2008 ve 2009 yıllarında ABD ve 
Kanada’da yapılan bir araştırmaya 
göre, bu ülkelerde yaşayan her 4 lise ve 
üniversite öğrencisinden 3 ü, eşcinsel 
ilişki yaşamayı seksüel bir fantazi 
olarak değerlendiriyor ve kendisini 
bu deneyimi yaşamak istiyor olarak 
tanımlıyor. 

Yeni Zelanda, Norveç, ABD ve 
Kanada’da, 22 yaşında 160 erkek 
üzerinde yapılan araştırma sonucunda, 
bu erkeklerin %80’inin duygusal ve/
veya seksüel olarak bir erkekle ilişki 
yaşadıklarını, ancak toplum baskısı 
ve önyargı sebebiyle bu ilişkileri 
konusunda açık olmadıkları ortaya 
çıktı. 

HAZIRLAYAN: EKİN KESER
ekin.keser@gzone.com.tr

twitter.com/KeserEkin | instagram.com/ekin.keser 
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FEHMİ DALSALDI 
KİMDİR
17 Şubat 1978 doğumlu, tam ismiyle 
Deniz Fehmi Dalsaldı, 2009 yılında 
adım attığı Cahide isimli gece 
kulübünün sahnesine kadar özel 
bir bankada gişe memuru olarak 
çalışmıştır. Herkesin takdir ettiği 
taklit yeteneğini ağırlıklı olarak 
kullanan Dalsaldı, Yavuz Seçkin ve 
İsmail Baki Tuncer ile yaptığı radyo 
ve TV programlarını takiben, Saba 
Tümer’le Bugün (2011), Melek(2013) 
ve Herşey Dahil (2014) programlarında 
“Gullüm Show” isimli skeç serisi 
ile yer alır. Gullüm Show’un en ilgi 
gören kısımlarından biri, Dalsaldı’nın 
Azize Musallat isimli karakter olarak 
sokak röportajı yaptığı skeçlerdir. 
“Hemşireler” ve “Tavşan Adası” gibi 
komedi serilerinde de başrolde yer alan 
Fehmi Dalsaldı, 2014 yılı yapımı Zaman 
Makinesi 1973 isimli sinema filmindeki 
kısa bir sahnede Zeki Müren’in 30’lu 
yaşlarına hayat vermiştir. 

Fehmi Dalsaldı, Türkiye şov dünyasının son 
dönemde taklit konusundaki en önemli 
ismi. Ancak onun yaptıklarını sadece 
“taklit”e indirgememek lazım zira sanat 
dünyasının ustaların da altını çizdiği gibi, o 
bir “aktör komedyen” …

Özel sayımızı hazırlarken, bir aktörün Zeki 
Müren kılığına girmesini hayal ettiğimiz 
andan itibaren aklımızdaki ilk ve tek isim o 
oldu. O da bizi hayal kırıklığına uğratmadı; 
Kendi sanatı çerçevesinde Zeki Müren’e 
bedeninde hayat verdi ve bu sayımızın 
kapak çekiminde yer aldı.

Tv’de ve sinema filmlerinde canlandırdığı 
pek çok karakteri yakından tanıyoruz 
ancak onu pek bilinmeyen kimliğiyle 
yani Fehmi Dalsaldı olarak konuk etmeyi 
istedik….

Şu anda yaptığın işe olan ilgin 
çocukluğundan beri vardı muhtemelen….
Çocukluğumdan beri vardı evet ama 
ailem yapmak istediğim bu mesleğe nasıl 
tepki verir, nasıl onay verir diye çelişki 
yaşıyordum. Öte yandan da, aslında 

sanattan, sanatçıdan çok iyi anlayan bir 
ailem de vardı. Babam mesela, benim 
neyi sevip sevmediğimi çok iyi bilirdi. 
Muhafazakar bir aileden gelmemin 
çekincelerini yaşıyordum ama neticede 
her aklı selim insan yaptığımın sanat 
olduğunun ayrımını yapabiliyor. Komik 
bir şey anlatıldığında ya da komik bir tip 
konuşuyorsa bana hep derlerdi zaten “sen 
bunu dinle, sonra mutlaka malzeme olarak 
kullanırsın”.

Nasıl bu mesleği yapmaya karar verdin? 
Başka bir meslekte çalışıyordun malum…
Evet. Bankada gişede çalışıyordum. Çok 
zor bir iş. Hesaplarla uğraş, parayla uğraş. 
Çalıştığım ilk aylarda maaşımın büyük 
kısmı kasadaki açığa gitti.

Çok işsiz de gezdim, aileme de çok yük 
oldum, o yüzden bankacılığı da bırakmak 
istemiyordum. Ben de hep istiyordum şu 
andaki mesleğimi yapmak ama nerden 
nasıl başlayacağımı bilmiyordum. 

Peki dönüm noktası ne zaman oldu?
Arkadaşlarımla yemek yiyorduk bir gün.  

Ben de hep bu tip eş dost muhabbetlerinde 
bir ara ortadan kaybolur, başıma yemeni 
bağlar bir kılığa girer geri gelirdim taklit 
yapmak için, benden de bunu beklerlerdi 
zaten. 

Çok bunaldığımdan bu mesleği yapmak 
istemediğimden bahsediyordum o gece. 
Cahide’de koreografi yapan bir arkadaşım 
vardı. “Ya seni Cahide’ye çıkaralım” 
dedi. “Çok iyi taklitler yapıyorsun, bunu 
bir deneyelim ben konuşurum. İçinde 
kalmasın, yap bakalım yapabilecek misin” 
dedi.

Bir hafta sonra, baktım randevu almış 
Cahide’den, çıktık gittik. O zaman Burak 
Kılıç vardı oranın müdürü. Verdi elime 
mikrofonu, perdenin arkasından “Bülent 
Ersoy olarak konuş” dedi.Ben de Bülent 
Ersoy olarak –Bülent Ersoy sesini 
taklit ederek- “Bütün garsonlar hemen 
mutfağın önüne, çok acıktım. Gelmesseniz 
gebertirim. En son katıldığım programda iki 
kameraman bir yönetmen yedim” dedim. 
Garsonlar koşa koşa mutfağın o tarafa 
gittiler. Sırf onlar değil herkes tedirgin oldu, 
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ellerinde çatal bıçakları kaldı insanların. 
Kadının ne yapacağı belli değil malum. 
(Kahkahalar) 
O gece Burak Kılıç dedi ki: Sen bu işi 
yapacaksın. 

Çocukluk arkadaşım Alper Alpözgen ile 
bir araya geldik. O da yazarlık yapmak 
istiyordu hep. Sahnedeki metinlerimi o 
yazdı. O metinle Cahide’de sahne aldık. 
Zaten biz onla hiç rahat durmazdık 
çocukluktan beri. Sağı solu arardık, Tv 
programlarına telefonla katılır taklit 
yapıp milleti işletirdik. Böyle bir ortaklık 
yapalım dedik ki bari bir işe yarasın bu 
yeteneklerimiz. 

Sonrasında bankacılık ve bu iş beraber 
yürüdü değil mi?
Evet. Ailemden ve iş yerimden gizli haftada 
2 gece gidip geliyor çalışıyordum orada. 
Tam 1 yıl idare ettikten sonra artık mızrak 
çuvala sığmaz olmuştu. Banka ve sahneyi 
beraber yürütemez hale gelmiştim. İstifa 
ettim ve bu alana geçiş yaptım. Sonra 
teklifler geldi. Yavuz Seçkin ve İsmail Baki 
Tuncer’le Tv ve Radyo programları yaptım.

Halen sıkıntılarım oluyor ama çok 
memnunum bu kararımdan. İstediğim işi 
yapıyorum. 

Yaptığın iş hangi kitlelere ulaşıyor?
A’dan Z’ye toplumun her kesimine ulaşıyor. 
Geçenlerde mesela oturduğum semtin 
manavında çarşaflı bir hanımla karşılaştım, 
koşa koşa gelip öptü beni. Ben de pek bir 
şey yapamadım çünkü o meşrebi bilirim. 
Biraz mesafeli durdum ama kadıncağız o 
mesafeyi aştı sevgisinden. 

Genelde hep kadın karakterleri 
canlandırıyorsun. Bu bilinçli bir tercih mi? 
Taklidini yapmak istediğin erkek mi yok, 
malzeme mi vermiyorlar sana?
Bu benim tonum, benim rengim. Belki 
erkek taklidi de yapabilirim.  İleride 
bambaşka bir erkek karakterle de 
çıkabilirim. Kadınları daha iyi inceliyorum. 
Kadınların erkeklerden çok daha kıymetli 
sorunları var. Yaptığım her mizahta 
da, özellikle de sokak röportajlarında, 
bizim evlerde geçen pek çok sıkıntıyı 
da konu edinebiliyorum. Kayınvalideyle 
beraber oturulması, şiddet vb gibi. Politik 
göndermelerim de oluyor.

Sokakta kadın kılığında, Azize olarak sokak 
röportajı yapıyorsun. Hiç başından ilginç 
olaylar geçti mi? Taciz veya komik bir şey?
Geçti. Çok evlenme teklifi aldım. Bir tane 
hacı amca vardı, hiç unutmuyorum. Beni 
izliyormuş, çok seviyormuş. Röportaj 
yaparken “sen yakından ne kadar da 
güzelmişsin” dedi. “Aaa amca sen niyeti 
bozdun” diye karşılık verdim. Bana 
cevaben “E burası Beyoğlu” dedi. (Gülüyor)
Sonra bu röportajı yayınladık. Hacı amcayı 
bir kere daha gördüm, o yanımdan bir 
kaçışı var, inanamazsın. (Kahkahalar)

Bizim toplumumuz aslında mizahı çok 
iyi biliyor. Üç sezon Azize kılığında sokak 
röportajı yaptım, kimse de bana “ne bu 
halin kardeşim kadın kılığında röportaj 
yapıyorsun” vb demedi. İlk defa gören bile 
sorulan sorulara gücü nispetinde cevap 
verip oyuna katılıyor. Bizim toplumuz 
her şeyin yerini çok iyi biliyor ve ayırıyor 
aslında. Ha birileri ayıramıyor, o başka bir 
şey!

Karakterleri çok başarıyla 
canlandırıyorsun peki sence Fehmi 
Dalsaldı’yı yeterince bilip tanıyorlar mı?
Hayır bilmiyorlar, bilmesinler de zaten, 
biraz gizli saklı kalayım (Gülüyor) Zaman 
içinde tanıyacaklardır…
Ama bir gün soracağım kendimi sokakta, 
“Fehmi Dalsaldı diye bir gerizekalı var 
tanıyor musunuz?” diye.
Ben de halen iyi bir oyuncu olmaya 
çalışıyorum. Sırf bu yüzden onlara yakın 
olmak için evimi taşıdım. Halen bazı 
projelerde iş yaptığım, yapacak olduğum 
değerli insanlar var. Onlarla çalışıyorum. 
Çok teşekkür ediyorum onlara, bana çok 
faydası oluyor. 

Taklitlerini yaptığın insanlardan olumsuz 
geri dönüşler aldığın oldu mu hiç? 
Olmaz mı? Elbette var…

Mesela Yıldız Tilbe beğenmiyormuş 

“BÜLENT ERSOY ONUN TAKLİDİNİ 
YAPMAM KONUSUNDA BANA “SİNİR 
EDECEK KADAR AYNISIN” DEDİ…

taklidini sanırım” Ben o kadar çirkin bir 
kadın değilim” diyormuş…
Yıldız Tilbe’yi ben çok seviyorum ama 
yaptıklarımı biraz karikatür okuması 
yapmasını isterim. Ben karikatürize 
ediyorum. Keza Nur Yerlitaş’ın da bu 
okumayı yapması lazım.  Eğer kırıp 
incitiyorsam da özür dilerim. 

Nur Yerlitaş senin taklidini izledikten 
sonra fenalık geçirmiş sanırım?
Evet hastanelik oldu. Benim işim 
güldürmek, bunu yaşatmak değil. Bunu 
yaşadığı için üzgünüm ama sonrasında 
Nur ablayla konuştum. “Belki de ben o gün 
kötü bir günümdeydim. Senin bir kabahatin 
yok evladım” dedi. Aramız iyi şu an. 

Peki Bülent Ersoy’dan tepki geldi mi? 
Gelse zaten şu an tozun kalmazdı 
herhalde...
Biz onunla bir ara küçük bir Anadolu 
turnesinde beraber çalıştık. Menajerimiz 
aynıydı. Bana –Bülent Ersoy sesini taklit 
ederek- “Sinir edecek kadar aynısın” 
demişti.  (Gülüyor) 

Pakize Suda ile aranda sorun var mı?
İnsanlar onunla aramda sorun var sanıyor. 
Ona da açıklık getireyim. Karşılaştığımızda 
aramız gayet iyi. Hatta benim Gönül Yazar 
taklidime bayılıyormuş. 
Azize’nin onun sokak röportajlarına 
benzemesi konusunda;  Ondan ilham 
aldığım doğrudur. Bu işi Pakize Suda’nın 
kameramanla atışma skeci olarak 
kurgulamıştık ama beceremedik sokak 
ortasında. Ben de “beni serbest bırakın” 
dedim ve Azize çıktı ortaya. 

Peki sana ekran için Güldür Güldür Show 
vb gibi kabare showlardan teklif geldi mi?
Yok ekran için gelmedi. Oradaki değerli 
arkadaşlarımla başka işler yapıyoruz 
ama ekran için konuk olarak bile gelmedi. 
Elbette çok isterim, isterdim. 

SÖYLEŞİ | FEHMİ DALSALDI
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TV ekranları için kısıtlandığını hissediyor 
musun? Sana ambargo konması gibi?
Bir ara bir otokontrol vardı ama bu RTÜK 
tarafından veya başka bir kurumdan 
direkt uyarı babında değil. Kraldan çok 
kralcılar var. Onların engellemeleri söz 
konusu oldu. Ben zaten iktidarın veya 
hükümetin benimle sıkıntısı olduğunu 
düşünmüyorum. 3 sezon boyunca neler 
yaptık bir tek uyarı bile almadık RTÜK’ten. 
RTÜK’te “sanat”la “fahişelik” arasındaki 
ayrımı yapabilen insanlar var neticede. 
Bunları atlattığımızı düşünüyorum artık.

Seni hep Seyfi Dursunoğlu ile 
karşılaştırıyorlar, kendisi memnun mu bu 
durumdan, sen memnun musun?
Seyfi bey memnun değil bu 
karşılaştırmadan. Olmamasını da çok 
haklı buluyorum. Çünkü o, bu kariyerini 
tırnaklarıyla kazıyarak yaptı.  Ona hiçbir 
şey altın tepside sunulmadı. Bu işe 40 
yılını verdi ve çok zorluklar çekti. Beni 
desteklemese de ona hak verirdim, hiçbir 
şey diyemezdim. 

Beni ondan ayıran şeyler; Mesela o siyaset, 
din ve futbol konusunda espri yapmaz. 
Ben yaparım ama onun bir limiti vardır. 
Buna ek olarak; Taklitlerim var, o yapmaz 
kolay kolay. 

Seyfi bey’in devamı gibi görmüyorum 
kendimi, daha yolun çok başındayım, 
nereye gideceğim belli değil. Ben onun 
yanında iki günlük adamım. Üstada 
da buradan sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum. 

Karşılaştınız, reaksiyonu ne oldu sana 
karşı?
Elbette, tanıştık. Ben evine gittim. Bana 
5 tane kendi elleriyle diktiği elbiseler 
hediye etti. “Boynuna takacağın bir şeyler 
var mı?” dedi. Ben yok dedim. “Ayy fakir 
orospuymuş” dedi ve çıkarıp bana bir-iki 
takı hediye etti. (Gülüyor) 

Misafir sevmez, ben de sevmiyorum. 
Arayıp ona gitmek istediğimde “Sen çok 
arsızsın, yatıya da kalırsın” deyip beni 
püskürtüyor şaka yollu.

Çok tatlı, sayısı çok azalmış şık bir İstanbul 
beyefendisi. İnanılmaz kültürlü ve dolu bir 
insan. 

Yaptığın işin, dışarıdan bakıldığında, 
sanat yönünü bir kenara koyarsak bir 
şekilde LGBTİ görünürlüğüne katkıda 
bulunduğuna inanıyor musun?
Evet, kesinlikle. Şovun adının Gullüm 
olması. Azize’nin normalde erkek olması 
vb.

Normalleştirmeye katkıda bulunuyor mu 
mesela?
Normalleştirme de değil de, ben cidden 
toplumda insanların arasında bir sorun 
olduğunu düşünmüyorum. Birilerinin (!)
insanları ikiyüzlü davranmaya teşvik 
ettiklerini düşünüyorum. 

Böyle bir şekilde insanların karşısına 
çıkmamda da kabul edilemez bir şey 
olduğunu düşünmüyorum ama önceki 
soruna dönersek elbette görünürlüğe 
katkısı vardır.

Peki neden sence bu sene LGBTİ Onur 
Yürüyüşü’ne müdahale oldu. Ramazan 
bahanesiyle?

Çünkü bence LGBT daha bilinir ya da 
kabul edilir halde olduğu için bu rahatsızlık 
oluşmuş olabilir. Bir şeylerin ismi kondukça 
daha rahatsız edici hale geliyor ya, bence 
o yüzden. Bu aslında başka bir açıdan 
bakıldığında belki de bu aslında olumlu bir 
gelişmedir. 
Çok güzel işler yapıyorlar LGBTİ dernekleri. 
Laik demokrasinin olduğu ülkelerde, 
bir şeylerin  bahane edilerek, Ramazan 
dahil, engellenmemesi lazım.  O yürüyüşe 
katılanlar hatta polisler arasında bile oruçlu 
olanlar vardı. Olmaması mümkün mü? 

Onur Yürüyüşü inanca karşı değil ki. 
İnsanların sadece LGBTİ oldukları için 
hakarete maruz kalma, aşağılanma, taciz 
ve darp edilmek gibi sorunları var. Bu ona 
karşı bir direniştir, dine veya inanca karşı 
değil.

Yeni projeler olacak mı?
İlk defa benim kendi programım olacak. 
Haftanın beş günü beni izleyebileceksiniz. 
Farklı bir format olacak izlediklerinizden, 

“RTÜK’TEN TEK BİR UYARI BİLE 
ALMADIM…”

FEHMİ 
DALSALDI’NIN 
TAKLİDİNİ YAPTIĞI 
ÜNLÜLER 
YILDIZ TİLBE
SEZEN AKSU
ZERRİN ÖZER
HÜRREM SULTAN
GÖNÜL YAZAR
SEDA SAYAN
HUYSUZ VİRJİN
NAZLI ILICAK
NUR YERLİTAŞ
BÜLENT ERSOY
ŞAHİKA KOÇARSLANLI
OYA AYDOĞAN 
MELEK BAYKAL
SABA TÜMER
NAZAN ÖNCEL (Yeni projesinde)

SÖYLEŞİ | FEHMİ DALSALDI

TAKIM ELBİSE VE GÖMLEK: VAKKORAMA
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“SANATÇI BİR DİNE, BİR MEZHEBE, BİR KİMLİĞE 
BÜRÜNMEDEN ORTAK BİR YERDE BİRLEŞEBİLMEK 
İÇİN KURALLARI YIKAR. ZEKİ MÜREN DE BUNU 
YAPMIŞTI…

SÖYLEŞİ | FEHMİ DALSALDI

GÖZLÜK: PRADA / SHOWROOMİST | GÖMLEK: VAKKO
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şimdilik bu kadar söyleyeyim. 

Elbette Türkiye’deki çoğu komedyenin 
ve aktörün hayalidir böyle bir isme hayat 
vermek ama sana yine de soralım: Neden 
Zeki Müren’i canlandırmak istedin?
Bir mizahçı olarak taklit yapan bir çok 
insanın repertuarında Zeki bey illa ki vardır 
zaten. O kadar olağanüstü bir ışığı olan 
bir insan ki. Kostümleri, şarkı söylemesi, 
Türkçesi, yaşam tarzı, cesareti ile bizi 
büyülemiş olmasını bir kenara bırakırsanız, 
mizahçılara ilham verecek bir tipi ve tavrı 
da var. Taklit edilebilir, üzerinden mizah 
yapılabilir bir karakter. Kendisi de aslında 
teatral yetenekleri olan, ismiyle müsemma 
bir adam. Onu canlandırırken sana verdiği 
malzemeyi çok iyi şekilde kullanabilirsin, 
buna çok müsait.

Sen Zaman Makinesi 1973 filminde de 
onu canlandırmıştın…
Evet filmde de bu teatral yanını kullandık 
mesela. Çok uzun bir tekerleme 
söylüyordu.  Bunu verdik o sahnede.

Şov dünyası için Zeki Müren ne anlama 
gelir sence?
Şov dünyasında hala onun koyduğu 
kurallar geçerlidir. Gazino dünyası artık 
kalmamış olsa da sahneye verdiği değer-
kıymet, sahne kullanımı, büyük sahne 
şovlarını yapması, arkasındaki orkestranın 
Batı enstrümanlarının kullanılmasına bile 
cömertçe yaklaşmış şekilde özenli ve 
kalabalık olması hep onun eseridir, işine 
saygısıdır. 

Onun da taklit yeteneği vardır. Dönemin 
birçok ünlüsünün, üstadım dedikleri 
insanların taklidini yapmıştır.

Özgürlükler açısından da çok kıymetlidir. 
Sanatın cinsiyetinin olmadığını ondan 
gördük mesela. Sanatçı öyledir, bir dine, bir 
mezhebe, bir kimliğe bürünmeden ortak bir 
yerde birleşebilmek için kuralları yıkar. O da 
bunu yapmıştı. Bu çok önemlidir. 

Bir İstanbul beyefendisi olarak yaşamış 
ve o şekilde ölmüştür. Allah nur içinde 
yatırsın. 

SÖYLEŞİ | FEHMİ DALSALDI

GÖMLEK: H&M
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ZEKİ MÜREN
İSMİM MESUT, GÖBEK ADIM BAHTİYAR, YILLARCA HEP BÖYLE BİLDİNİZ SİZ. 

MESUT BAHTİYAR’DAN ŞARKILAR DİNLEDİNİZ.

ZEKİ MÜREN ÖZEL | YAŞAMI

YAVUZ HAKAN TOK’UN NTV’DE YAYINLANAN” SÖZ VE MÜZİK: ASSOLİSTLER” BELGESELİNİN 

ZEKİ MÜREN BÖLÜMÜ İÇİN YAZDIĞI METİNDEN ALINMIŞTIR. 
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Zeki Müren dünyaya gözlerini Bursa’nın 
Tophane semtinde açar. Hayriye Hanım ve 
Kaya Bey’in tek çocuğudur. Daha ilkokul 
sıralarında sesinin güzelliği fark edilir, okul 
müsamerelerinde başroller hep ona verilir. 
Ortaokul sıralarındayken müzik dersleri 
almaya başlar ve nota öğrenir. O yıllarda 
tutkunu olduğu müziği dinleyebilmesinin 
tek yolu Ankara Radyosunun Bursa’ya 
kadar ulaşan yayınları ve taş plaklardır. 
Orta okuldan mezun olunca ailesine 
müzikle daha yakından ilgilenebilmek 
için İstanbul’da okumak istediğini söyler. 
Ailesi bu isteğine karşı çıkmaz ve Zeki 
Müren lise eğitimine İstanbul’da Boğaziçi 
Lisesi’nde yatılı öğrenci olarak başlar. 
İlk bestesini 1949 yılında yarıyıl tatili için 
geldiği Bursa’da yapar. Bursa’daki müzik 
hocası şarkıyı çok beğenir  ve İstanbul 
Radyosunun müdürü olan arkadaşına 
gönderir. Şarkıyı aynı yıl Suzan Güven 
yorumlar. 

Lise öğrenimi devam ederken, dönemin 
iki ünlü bestecisi, Şerif İçli ve Kadri 
Şençalar’dan nota, usül ve şarkı söyleme 
dersleri alır. O yıllarda TRT Radyosu’nun 
açtığı sınavlara girer ve 186 aday 
arasından sınavı kazanan tek kişi olur.
Radyo sınavını kazanmasından bir süre 
sonra, 1950’nin yılbaşı gecesi  Perihan 
Altındağ’ın rahatsızlanması üzerine 
onun yerine şarkılar söyler. O geceki 
radyo programından sonra radyo evinin 
telefonları kilitlenir, herkes bu genç 
şarkıcının kim olduğunu merak etmektedir. 
Tam da o günlerde dönemin ünlü 
bestecilerinden Şükrü Tunar, Zeki Müren’e 
“Bir Muhabbet Kuşu” adlı ilk plağını yapar.  
Plak Türkiye’nin en ücra köşelerine kadar 
ulaşır ve lise son sınıf öğrencisi Zeki Müren 
ismini bütün ülkeye duyurur.

Liseden sonra Güzel Sanatlar 
Akademisinin sınavına girerek kazanan 
Zeki Müren, dekoratif sanatlar bölümünde 

okumaya başlar. 1954 yılında devrin en 
ünlü sinema oyuncusu Cahide Sonku, ona 
bir filmde birlikte oynamayı teklif eder. 
“Beklenen Şarkı” adlı bu film gösterime 
girdiğinde gişe rekorları kırar. Filmle 
aynı adı taşıyan şarkı, yıllar boyunca 
unutulmayacak Zeki Müren şarkılarından 
biri olacaktır. 

Zeki Müren, ilk sahne çalışmasını 1954 
yılında İzmir Fuarında yapar. İstanbul 
gazinolarıyla tanışması ise 1955 yılında 
olur. Müren 60’lı yıllara dek bir yandan 
plaklar dolduracak, bir yandan her yıl 
bir film çevirecek, bir yandan da gazino 
sahnelerine çıkmaya devam edecektir.  

İlk kez 50’li yıllarda taş plağa okuduğu 
kendi bestesi “Şimdi Uzaklardasın”, 1961 
yılında 45’lik plak formatında da yayımlanır.  
1960 yılında Zeki Müren, o yıl açılan 
Maksim Gazinosunun ilk assolisti olur. 
Fahrettin Aslan’ın sahibi olduğu Maksim 

ZEKİ MÜREN’İN 
STÜDYO 
ALBÜMLERİ
1970: Senede Bir Gün
1973: Pırlanta 1
1973: Pırlanta 2
1973: Pırlanta 3
1973: Pırlanta 4
1976: Güneşin Oğlu
1977: Mücevher
1978: Nazar Boncuğu
1979: Sükse
1981: Kahır Mektubu
1982: Eskimeyen Dost
1984: Hayat Öpücüğü
1985: Masal
1986: Aşk Kurbanı
1987: Helal Olsun
1988: Gözlerin Doğuyor Gecelerime
1989: Ayrıldık İşte
1989: Zirvedeki Şarkılar
1990: Dilek Çeşmesi
1991: Doruktaki Nağmeler
1992: Sorma

Zeki Müren, yukarıda belirtilenler 
dışında, 1968-1974 yılları arasında 
Grafson Plak’tan kendi adıyla anılan 12 
farklı albüm daha yayınlamıştır.

ZEKİ MÜREN VE BABASI ZEKİ MÜREN’İN ASKERLİK DÖNEMİNDEN

ZEKİ MÜREN ÖZEL | YAŞAMI
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Gazinosu’nda Müren uzun yıllar program 
yapar. Maksim programlarının gördüğü 
başarı sanatçıya sahnede yenilikler 
yapmak için cesaret verir. 

Zeki Müren, ondan önce sahnede erkek 
şarkıcıların giydiği siyah smokinle 
yetinmemiş, önce beyaz frak, ardından 
da simli, işlemeli ceketlerle seyirci 
karşısına çıkmıştır. Ancak ‘60’lı yılların 
başında bir Amerika seyahatinde izlediği 
piyanist Liberace’nin kostümleri, ona 
yepyeni fikirler verir. Altmışlarda daha 
cesur bir Zeki Müren vardır artık sahnede. 
Pelerinli, şortlu, tek omuzu açıkta 
bırakan kostümleri, apartman topuklu 
ayakkabılarıyla izleyenleri her defasında 
şaşkınlığa uğratır. 

60’larda Maksim Gazinosunu adeta 
rakipsiz hale getirmiştir Zeki Müren. 
Ancak Fahrettin Aslan ve Zeki Müren’in 
arası 1972 yılında bozulur ve sanatçı Çakıl 
Gazinosu’na transfer olur.

1980 yılı Haziran ayında Kuşadası’ndayken 
bir kalp spazmı geçirir Zeki Müren. Yıllardır 
farkında olmadan yorduğu kalbi, artık 
dinlenmesi gerektiğini söylemektedir 
ona. Nitekim çok geçmeden ikinci kez 
yoklar onu.  25 yıl, aralıksız, yaz ayları 
da dahil çalışmış, sahneye çıkmış, şarkı 
söylemiş, plak doldurmuş, film çevirmiş 
ve gazinoların kapısında isminin yazılı 
olduğu neonları hiç söndürtmemiştir. Ama 
artık doktorları ona durması gerektiğini 
söylerler. Zeki Müren böylece gazino 
sahnelerinden çekilme kararı alır.

1981 yılında Zeki Müren’in “Kahır Mektubu” 
isimli albümü yayımlanır. Bu albüm, onun 
alaturkayı bir süreliğine bir kenara bırakıp, 
arabesk şarkılar söylemeye başlayacağının 
ilk habercisidir. Albümle aynı adı taşıyan ve 
tam 26 dakika süren “Kahır Mektubu” adlı 
şarkı ise Türkiye’de o güne dek yapılmış 
en uzun şarkı olarak müzik tarihine 
geçecektir.

1982 yılında yayımlanan “Eskimeyen 
Dost” adlı Zeki Müren albümünün müzik 
direktörlüğünü Selami Şahin yapar. 
Bu albümle başlayan Zeki Müren- 
Selami Şahin ortaklığı 1988 yılında 
dek sürecek ve bu süreçte Zeki Müren 
albümlerinde ağırlıklı olarak Şahin besteleri 
seslendirecektir. 

1983 yılının Mart ayında Zeki Müren, sağlık 
kontrolü için Amerika’ya gider ve uzun 
süreli bir tedavi sürecinden geçer. Amerika 
dönüşü kararını verir ve Bodrum’da satın 
aldığı eve yerleşir. Zeki Müren Bodrum’u, 
Bodrum Zeki Müren’i çok sever. Bodrum’un 
Paşası derler ona. Sahne özlemini ise 
Bodrum kalesinde yılda bir kez vereceği 
konserlerle giderecektir artık.

İlk kez 1984 yılında verdiği Bodrum konseri, 
beş yıl ardı ardına devam eder. Zeki Müren, 
zaman zaman televizyon programlarına 
da çıkmakta, sevenleriyle hasret 
gidermektedir. 1988 yılından piyasaya 

ZEKİ MÜREN VE 
BODRUM
Zeki Müren bugün müze haline 
getirilen evini 1977 yılında sosyolog 
Fatma Mansur’dan 1 milyon 200 bin 
liraya satın almıştır.
Sanatçının evi iki katlı olup, ön ve 
arka tarafta bahçe bulunmaktadır. 
Sanatçı sağlığında, evin yalnızca alt 
katını kullandığından; Kültür Bakanlığı 
yetkilileri gerçeğine sadık kalarak, 
alt katı sanatçının yaşadığı şekliyle 
dekore edip üst kata müze görünümü 
vermişlerdir

ZEKİ MÜREN’İN MEŞHUR BODRUM TATİLLERİNDEN CEMİL İPEKÇİ İLE BİR FOTOĞRAF

ABD SEYAHATİNDE MUMYA MÜZESİNDE 

ZEKİ MÜREN ÖZEL | YAŞAMI
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çıkan “Gözlerin Doğuyor Gecelerime” 
adlı albümü ile birlikte dönemin popüler 
alaturka şarkılarını söylemeye başlar. 1992 
yılına dek Yavuz Plak etiketiyle yaptığı 
albümlerde alaturkanın yanı sıra günün 
sevilen pop şarkılarını da kendi üslubunca 
söyleyecek ve bu albümlerin hepsi çok 
satacaktır.

1992 yılında yayımlanan “Sorma” adlı 
albüm, onun hayattayken yayımlanan 
son albümü olur. O günlerde Zeki Müren, 
Bodrum’da tamamen inzivaya çekilir. 
Zeki Müren’in bu derin sessizliği 1996 
yılına kadar sürer. Bu dönemde hakkında 
sayısız söylenti çıkar. Küskündür, 
mutsuzdur, yorgundur. Ancak bu büyük 
sessizliğin ardından ilk kez 1996’da Savaş 
Ay’ın A Takımı programına telefonla 

bağlandığında, her zamanki nezaketiyle, 
gayet sağlıklı ve mutlu olduğunu, sadece 
“kendini dinlendirdiğini” söyler.

1996 yılının yaz aylarında çekimlerine 
başlanan “Batmayan Güneş Zeki Müren” 
belgeseli için yıllar sonra ilk kez kamera 
karşısına geçmeyi kabul eder. TRT’de 
yayınlanacak belgeselin çekimleri başlar. 
Ancak yıllardır yaşadığı inzivadan onu 
çekip çıkaracak bu belgeselin çekimleri, 
onun ölümüyle noktalanacaktır. Sanatçı 
24 Eylül 1996’da belgeselin stüdyo 
çekimleri için TRT İzmir Stüdyosu’nda 
kameralar karşısına geçer. Yanında 
sevdiği iki müzisyen dostu; Ajda Pekkan 
ve Muazzez Ersoy vardır. Program 
sırasında sanatçıya TRT radyosunda 
ilk kez programa çıktığında şarkılarını 

söylediği mikrofon hediye edilir. Bu hediye 
onu çok heyecanlandırır.  Ödül töreninden 
sonra çekime ara verilir.  Aradan on dakika 
geçmeden fenalaştığı, çok geçmeden de 
hayatını kaybettiği haberi gelir.

Zeki Müren’den geriye sayısız plak, film, 
fotoğraf, anı  ve şarkılar kalır… Duygularını 
döktüğü, hayatını adadığı şarkıları… 
Benzersiz sesi yankılanır yıllar yılı 
kulaklarımızda. “İsmim Mesut, göbek adım 
Bahtiyar, yıllarca hep böyle bildiniz siz. 
Mesut Bahtiyar’dan şarkılar dinlediniz.”

ZEKİ MÜREN 
FİLMLERİ
1953 Beklenen Şarkı 
1955 Son Beste 
1957 Berduş  
1958 Altın Kafes 
1959 Kırık Plak
1959 Gurbet 
1961 Aşk Hırsızı  
1962 Hayat Bazen Tatlıdır  
1963 Bahçevan  
1964 İstanbul Kaldırımları
1965 Hep O Şarkı  
1966 Düğün Gecesi  
1967 Hindistan Cevizi  
1968 Kâtip  
1969 İnleyen Nağmeler 
1969 Kalbimin Sahibi  
1970 Aşktan da Üstün  
1971 Rüya Gibi

HAZIRLAYAN: YAVUZ HAKAN TOK
yavuzhakantok@gmail.com

twitter.com/YavuzHakanTok | instagram.com/YavuzHakanTok
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ZEKİ MÜREN’İN MÜZİKAL
PORTRESİ
MÜZİK YAZARI SUAT KAVUKLUOĞLU, 

ZEKİ MÜREN’İN MÜZİKAL PORTRESİNİ KALEME ALDI
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TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 
YORUMCULARINDANDI
Hiç lafı dolandırmadan söylemek gerekirse 
Zeki Müren, Müzeyyen Senar’dan sonra 
Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük, en 
kendi şahsına münhasır yorumcusudur 
bana göre. Müren öncesinde klasik Türk 
musikisinin en önemli isimleri Safiye 
Ayla, Hamiyet Yüceses, Perihan Altındağ 
Sözeri’yi saygıyla selamlayıp Müzeyyen 
Senar’da bir durmak gerekiyor. Zeki 
Müren’in de küçük yaşlarından itibaren 
büyük hayranı olduğu, örnek alıp taklit 
ettiği Senar’ın adını Türk “yorumcu”lar 
tarihinde en üste yazmak gerekir. Senar’ın 
yarattığı ekol üzerine Zeki Müren;  kendi 
sözünü söyleyip birkaç önemli tuğla da 
kendisi koyabilmeyi başardı.

KENDİ ŞARKILARINI YAZARAK FARK 
YARATTI
Zeki Müren’i kendinden önce ve sonraki 
kuşak yorumculardan ayıran en önemli 
özelliği, kendi şarkılarını da yazabiliyor 
oluşuydu. Hatta Zeki Müren, bir yorumcu 
olarak ünlenmeden önce ilk bestesini 

1949’da lise öğrencisiyken yapmış,  
“Zehretme Hayatı Bana Cananım” adlı bu 
beste dönemin önemli yorumcularından 
Suzan Güven tarafından yorumlanmıştı.  
1950’lerden başlayarak yaptığı “Beklenen 
Şarkı” , “Şimdi Uzaklardasın”, “Bir Demet 
Yasemen”, “Berduş”, “Bir Gönül Hikayesi” 
ve  “Manolyam” başta olmak üzere birçok 
bestesi büyük başarı kazanıp yıllar içinde 
klasikler arasına girdi. Bir yandan klasik 
Türk musikisinin en önemli eserlerini 
büyük bir ustalıkla icra ederken bir yandan 
da kendi duygularını şarkıya döküyor, 
söylüyor; sonra o besteleri dönemin ünlü 
yıldızları da yeniden okuyordu.  

MÜZİĞİN HER RENGİNİ KUCAKLADI, 
HALKIN DEĞİŞEN BEĞENİLERİNE UYUM 
GÖSTERDİ
Zeki Müren kariyeri boyunca sadece klasik 
eserleri yorumlamadı. Her dönemin ve 
devrin atmosferine uymayı bildi.  80’lerde 
yükselen arabesk furyasına da, 90’larda 
yaşanan pop müziği patlamasına da 
kayıtsız kalmayıp bu tarzlarda da dönemin 
en sevilen eserlerini repertuvarına aldı. 

Arabesk müziğin hakim olduğu 80’lerde 
“Kahır Mektubu”yla başlayarak birçok 
albümünde koyu arabesk şarkılar söyledi. 
Yine 80’lerde dönemin yükselen yıldızı 
Selami Şahin’le uzun yıllar sürecek bir 
işbirliğine girdi. Şahin’in birçok popüler 
şarkısıyla birlikte kendisine özel olarak 
yazdığı bestelerine albümlerinde yer verdi. 
90’larda esen kuvvetli pop rüzgarına ayak 
uydurmakta da hiç zorlanmadı Müren. 
Bu kez pop şarkıların ağırlıkta olduğu 
albümlerle dinleyicilerinin karşısındaydı.  
Konserlerinde zaten “Ham Meyvayı 
Kopardılar”dan “Fıldır Fıldır Hayriye”ye 
uzanan renkli bir türkü kolajı hiç eksik 
olmazdı. 

BAŞKA SANATÇILARLA ÜNLENMİŞ 
ŞARKILARA MÜREN ÖPÜCÜĞÜ
Albümlerinde yeni şarkılarla birlikte “Bir 
İlkbahar Sabahı”, “Bir Gülü Sevdim”, 
“Sorma” ve “Biz Ayırlamayız” gibi dönemin 
meşhur olmuş, listelerde zirveye çıkmış 
şarkılarına da hemen bir Zeki Müren 
öpücüğü konduruverirdi. Zaten o yıllarda 
meşhur olmuş bir şarkıyı Muazzez 
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Abacı’dan İbrahim Tatlıses’e dönemin 
bütün büyük yorumcuları sırayla okur, bir 
şarkıyı aynı yıl albümüne alan 5-6 farklı 
ismi yan yana görebilirdiniz. Böyle bir 
fotoğrafta Zeki Müren’in eksik kalması 
düşünülebilir miydi? Elbette, hayır.  Ama 
şunu da eklemek lazım, yorumculuğunun 
gücü ve farklılığı yanında bu “popüler” 
şarkılara Zeki Müren’in attığı hep özel bir 
imza olurdu. Bazen bir sözünü değiştirir, 
bazen “Biz Ayrılamayız”da olduğu gibi 
şarkının girişine “Ayrıldık işte demiştim 
ama aşk lugatı yine tersten okundu. Ve 
anladım ki biz ayrılamayız” gibi tatlı bir 
Müren eklemesi yapıverirdi. Bazen de 

Coşkun Sabah ve Zerrin Özer yorumuyla 
ortalığı yıkan “Bir Gülü Sevdim” şarkısında 
yaptığı gibi Müren, nakarat dışında şarkının 
tüm sözlerini melodiye uygun yeniden 
yazardı. Aslında o sadece şarkıları değil, 
tüm müzik tarihimizi de yeniden Zeki 
Müren’ce yazmış, altına altın harflerle 
imzasını atmıştı. 

ÇOK SAHİCİ VE SAMİMİYDİ
Zeki Müren, kimselere benzemeyen özel 
ses rengi, güçlü ve eşsiz yorumculuğu 
, kostümlerinden dekoruna sahneye 
getirdiği yenilikler, her adımında dozunu 
gittikçe arttırdığı cesareti, coşkulu ve 

tutkulu ruhu, hep uçlarda yaşadığı 
duyguları, nezaketi, dinleyicilerine 
gösterdiği ölümüne sevgi ve saygısı, 
muazzam özeni, en çok da sahiciliği ve 
samimiyetiyle Zeki Müren oldu. Türkiye’nin 
ilk ve tek “Sanat Güneşi”ydi.

SAYILARLA ZEKİ 
MÜREN’İN MÜZİKAL 
KARİYERİ
Zeki Müren 600’ü aşkın plak ve kaset 
doldurmuştur. Plağa okuduğu ilk eser, 
Şükrü Tunar’ın “Bir muhabbet kuşu” 
güfteli şarkısıdır. 

Müren 1955’te “Manolyam” adlı 
şarkısıyla Türkiye’de ilk kez verilen 
Altın Plak Ödülü’nü kazanmıştır.

Zeki Müren Türkiye’de en çok konser 
veren ses sanatçısıdır. Bir yılda yüz 
konser verdiği dönemler olmuştur. 
Kendisine ‘sanat güneşi’ ünvanı 
verilmiştir. Yabancı ülkelerde de birçok 
konser vermiştir.

İki yüz dolayında şarkı bestelemiştir. 
On yedi yaşındayken bestelediği 
“Zehretme hayatı bana cânânım” 
mısraıyla başlayan acemkürdi 
şarkı bestelediği ilk şarkıdır. 
“Şimdi uzaklardasın gönül hicranla 
doldu” (suzinâk), “Manolyam” 
(kürdilihicazkâr), “Bir demet yasemen” 
(nihavend), “Gözlerinin içine başka 
hayal girmesin” (nihavend) güfteli 
şarkıları sık sık okunan, en sevilen 
şarkılarıdır. Müren bu şarkıları plaklara 
da okumuştur. Unutulmaz Maksim 
Gazinosu sahnelerinde aralıksız 11 
yıl Behiye Aksoy ile dönüşümlü olarak 
sahne almıştır.

HAZIRLAYAN: SUAT KAVUKLUOĞLU
suatkavukluoglu@gmail.com

twitter.com/SuatKavukluoglu | 
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GÖNLÜMÜZÜN BİRİCİK 
ÖZNESİ ZEKİ MÜREN

ZEKİ MÜREN’E DUYULAN SEVGİ ÖYLE ŞAŞIRTICIDIR Kİ, AÇIKLAMAYA SADECE ONA VERİLEN « SANAT 

GÜNEŞİ » YA DA « PAŞA » GİBİ TANIMLAMALAR YETMEZ. BU ÖYLE BİR SEVGİDİR Kİ, ZEKİ  MÜREN 

BODRUMDA ÇOK SEVDİĞİ ÇAY BAHÇESİNE HER GİTTİĞİNDE KUÇAK DOLUSU ÇİÇEKLERLE DÖNER. 

PEKİ, ÇOK AZ SANATÇIYA NASİP OLAN BU SEVGİNİN ALTINDA YATAN SIR NEDİR ?  VE SOSYOLOJİ BU 

SIRRA VAKIF OLMAMIZA BİR OLANAK SAĞLAR MI ?
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Ülkemizden pek belli olmasa da sosyoloji 
ilmi modern çağın insanının dertleri ile 
çok ilgilenir. Daha önceki yazımda,  pek 
çok mühim düşünürün, çağımız insanının 
kopuk, fragmanlar halinde, aşırı uyaran 
yorgunluğu içerisindeki halini tasvir ettiğini 
aktarmıştım, Madem konuya çağımız 
insanının dertlerinden bahsederek girdik, o 
zaman çarpık bir bireyselleşme yaşandığı 
eleştirisi ile özne olmaktan da bahsedelim. 

Efendim, çarpık bireyselleşme eleştirisinin 
bir çok sahibi var. Ancak bu yazıya, Zeki 
Müren’in Sanat Güneşliğine eşdeğer 
bir konuk alacaksak bu Alain Touraine 
olur. « Nasıl Birlikte Yaşarız » makalesi 
ile toplumsal hususlara heyecan taşıyan 
bu önemli düşünür, kimliğin tam tersi bir 
kavramı ortaya atar. « Özne » 

Kimdir bu özne? Touraine de her umutlu 
düşünür gibi hepimizin bir özne olma 
potansiyeli olduğunu söyler. Ama bu özne, 

bu kendimizi bulduğumuz “sorumluluklar 
altında ezilmiş”; üstelik kendisini “hep 
yanlış yerlerde sorumluluk sahibi” sanan 
bireyden farklı bir yerdedir. Kendisinin 
deyimi ile “Öznelik, direnme edimlerimizle 
varoluşumuza bir anlam verdiğimiz yerde 
ortaya çıkar.” 

Yazımızı ağırlaştırmayı göze alıp, bir de 
kendisinden dinleyelim:
 
“Ancak kendimizi tanımayı, bireyselleşmiş 
varlıklar olarak tanımayı –ve tanıtmayı- 
ülkümüz olarak kabul ettiğinizde ve 
içimizdeki bu bireyselleşmiş varlıkların 
özgünlüğünü koruyup kurarak, direnme 
edimlerimizle varoluşumuza bir anlam 
verdiğimizde tam anlamıyla özne oluruz”

Yani özne olmak, kendi olmakta 
direnmekle ilgilidir. 

Peki sorarım sizlere, eğer bu ünlü 

düşünürün, kavramını aklımızda tutacak,  
güzel ve yanlız ülkemizde özne arayacak 
olsaydık, sanat güneşimiz her biri bir sanat 
eseri olan sahne kıyafetleri ile hemen 
yazımızda belirmez miydi? 

Çünkü Zeki Müren, az zamanda bir büyük 
ihtilal ve üç darbe görmüş bir toplumda, 
kendisi olmakta direnmiş, bunu büyük 
bir tutku ile yapmış, ve bu yüzden kendisi 
olamayanlara umut olmuştu. 

Çünkü Zeki Müren, kendisi gibi 
olamayanların toplumunda, kendi olmanın 
gücüne büyük bir zerafet ile sahipti sahipti 
ve kuşkusuz bu güç evinize her akşam hiç 
tanımadığınız insanlardan kuçak dolusu 
çiçeklerle dönmenizi sağlayan sevginin de 
sırrıydı. 

HAZIRLAYAN: BEHİCE SAYAT
behicesayat@gmail.com
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ZEKİ MÜREN 
QUEERIST MİYDİ?

ZEKİ MÜREN’İN ASIL MİRASI PARADAN PULDAN ÇOK FARKLI, ÇOK DAHA DEĞERLİYDİ: MÜREN’İN 

BESTELEDİĞİ BEKLENEN ŞARKI’DA GEÇEN ŞU MISRA MİRASINI SADECE VAKIFLARA BIRAKMADIĞINI 

ANLATIR: “BANA AİT ÇİZGİLER DİKKAT ET SİLİNMESİN.” PARA, MAL, MÜLK HALKIN GÖZÜNÜ 

BOYAYAN, GELENEKÇİ MUHAFAZAKAR ANLAYIŞA HİZMET EDEBİLECEK MATERYALLERİN ÖTESİNE 

GEÇEMEZ. ASIL MİRAS DAVRANIŞLARI, BENZERSİZ KURALLARI, SAHNE HAYATINA GETİRDİĞİ 

İLKLERİ, CESUR KIYAFETLERİ, NAZİK VE MUNİS KONUŞMALARI GİBİ QUEER KÜLTÜRÜN OLUŞUMUNA 

KATKI SAĞLAYAN NAZENİN TAVIRLARIYDI. 
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DİJİTAL SANATÇI ENDER DİRİL’İN ZEKİ MÜREN PORTRESİ

Zeki Müren ölümünden sonra hem renkli 
kişiliğiyle hem de bıraktığı büyük miras ile 
anıldı. Mirasının yarısını neden Mehmetçik 
Vakfına bıraktığı, ölürken toplum nezdinde 
ayrıca bir saygınlık kazanma hissiyatı 
taşıyıp taşımadığı bile tartışıldı. Ama asıl 
mirası paradan puldan çok farklı, çok daha 
değerliydi: Müren’in bestelediği Beklenen 
Şarkı’da geçen şu mısra mirasını sadece 
vakıflara bırakmadığını anlatır: “Bana ait 
çizgiler dikkat et silinmesin.” Para, mal, 
mülk halkın gözünü boyayan, gelenekçi 
muhafazakar anlayışa hizmet edebilecek 
materyallerin ötesine geçemez. Asıl miras 
davranışları, benzersiz kuralları, sahne 
hayatına getirdiği ilkleri, cesur kıyafetleri, 
nazik ve munis konuşmaları gibi queer 
kültürün oluşumuna katkı sağlayan 
nazenin tavırlarıydı. 

Queer kültür, heteroseksüelliği norm 
olarak benimseyen toplumlarda 
öteki kavramlarını sorgulamanın 
yoludur. Cinsiyetin tek bir bağlamla 
şekillenemeyeceği, sabit olamayacağını 
savunur ve değişen toplumsal koşullarla 
hukuk, ekonomi, sanat gibi alanlara kadar 
sarmalanmış heteroseksüel bakışı ve 
rejimi ters yüz etmeye, dönüştürmeye, 
farklı bir bakış açısı getirmeye, normlarla 
savaşmaya çalışır. Zeki Müren’i bu açıdan 

ele aldığımızda 1950’li yıllardan sonra 
sahneye çıkan biricik, çok iddialı, inanılmaz 
savaşçı bir queer şahsiyetle tanışmış 
oluruz. Bu yüzden “ona ait çizgiler” gelişen 
Türk toplumunun en birinci kazanımıdır.

Kariyerinin başında, zamanının hegemonik 
erkeklik göstergeleriyle çelişen alternatif 
erkeklik biçimlerini vücuda getirdi. Müren, 
ilerleyen yıllarda cinsel normları daha bariz 
biçimde istikrarsızlaştırmaya başladı ve 
bunu 1996’daki vefatına kadar devam 
ettirdi. Yaşamı boyunca toplumdaki erkek 
ve kadın algısına, cinsi sınırlamalara karşı 
aleni bir savaş verdi. Bu mücadeleyi hiçbir 
zaman bir kavga olarak yorumlamadığı 
için toplum tarafından bir savaşçı olarak 
görülmedi. Bu yüzden ne mağdur oldu ne 
de mağrur.

Sesinin berraklığıyla araladığı şöhret 
perdesini bile hiçbir zaman sınırlandırmadı. 
İlk radyo programında hem Türk Sanat 
Müziğinin güzide eserlerini, hem de Halk 
Müziğinden türküler söyledi. İlk günden 
beri kendi içerisinde bir çeşitlilik sunma 
gayesini taşıdı. Bu gaye yaşamı boyunca 
sürdü. Queer kültürün temelini oluşturan 
insan davranışlarının sınırlandırılamazlığı 
Zeki Müren’de repertuar sınırsızlığıyla 
bile uyuşuyordu. Yeri geldiğinde 

arabesk şarkılar söyleyen Müren, göbek 
havalarından, türkülere, ağıtlardan, sanat 
müziğine kadar çok geniş bir repertuara 
sahipti. Konserlerinde klasik müzikle 
başlayıp, ara taksimden sonra hem 
kıyafetini hem de söylediği şarkıların tarzını 
değiştirmeyi ihmal etmiyordu. Kıyafetlerini 
söylediği tarza uygun seçiyordu. Bir 
konserde sekiz kıyafet değiştirdiği 
oluyordu.

Sahne kıyafetlerinde inanılmaz derecede 
feminenleşen, epilasyonlu, cımbızlı, 
korseli, rujlu, avuç içi slipli Zeki Müren 
sahneye isterse etek giyerek, isterse 
topuklu ayakkabılarıyla çıkabiliyordu. 
Yaşadığı dönemin ata erkil toplumu için 
neredeyse imkansızı başarıyor bu halleriyle 
nasıl kabul göreceğini çok iyi biliyordu. 
Toplumda cinsiyetin sorgulanmaması 
gerektiğini öğretmek hiç de kolay bir şey 
değildi. Bu yüzden fazlaca özverili çalışıyor 
kıyafetlerini kendi tasarlıyor, janjanlı, allı 
pullu, rengarenk kostümler giyebiliyordu. 
Her bir kıyafetine isimler takıyor, bu 
isimleri sürekli anarak insanların onun 
kıyafetlerinin isimlerine kadar bilmesini 
istiyordu. Tüm bunların yanı sıra çektiği 
filmlerde muhteşem bir oyunculuk 
sergileyememesine rağmen film çekmeye 
devam ediyordu. Filmlerinde genellikle 
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İLLÜSTRATÖR HAYRETTİN TASKAYA’DAN ZEKİ MÜREN PORTRESİ
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direkt Zeki Müren’i oynuyor, ayrıca bir ilke 
imza atarak seslendirmesini de kendisi 
yapıyordu.

Filmlerdeki rolleri genellikle kadınlardan 
hoşlanan, yeri geldiğinde sert, genellikle 
toplumsal erkek rolüne uygun düşen 
karakterler oluyordu. Sahnedeki çıt kırıldım, 
nazenin hallerini filmlerdeki neredeyse 
döşü kıllı erkek rolleriyle nötrlüyordu. 
Sahnedeyken, erkeklerin gül, kadınların 
sütyen, külot yağmuruna tuttuğu ilk ve tek 
sanatçıydı. Hem papyon, hem etek giyen, 
yüksek topluklu bir hayatın mensubu 
olarak toplumda yer edinmeyi başarmıştı.

Kişisel özgürlüklerine ulaşma mücadelesini 
sürekli yurtdışından örneklere dayandırıyor, 
bu konularda gazetelere açıklamalar 
yapıyor, halktan tepki almayacağını 
kesinleştirmiş olsa bile davranışlarının 
zemini kuvvetli tutmaya çalışıyordu. Her bir 
adımını o kadar emin atıyordu ki kimseden 
korkmasına gerek kalmıyordu. Örneğin 
ülkenin Cumhurbaşkanı onu izlemeye 
geldiği gün gazino sahibi Fahrettin Aslan 
tarafından mini etek giymemesi üzerine 
uyarı almıştı. Ama sahneye yine mini eteği, 
epilasyonlu bacakları, yüksek topluklu 
ayakkabılarıyla çıktı. Konser sonrasında 

patronuna: “Napayım Fahri ağabey, 
Cumhur Başkanı geliyor diye sahne 
düzenimi mi değiştireyim?” 

Zeki Müren’in tüm bu davranışları vücut 
bulmuş queer manifestodur. Kim olursa 
olsun insanların cinsiyetlerine, giydiği 
kıyafetlerin biçtiği toplumsal rollere 
bakarak karar veremez. Toplumsal 
cinsiyet ve cinsellik mutlak kimlikler 
değil, performansa dayalı eylemlerdir. 
Değişkenlik gösterebileceği gibi kalıplar 
arasına sıkıştırılamaz. 

Zeki Müren içinde bulunduğu ağır 
heteroseksist toplumun tüm kurallarını 
ihlal etmesine rağmen, halk tarafından 
ulusal kahramanmışçasına sevildi ve 
askeri liderler için kullanılan “paşa” 
unvanıyla çağrıldı. Yaşamının büyük 
çoğunluğunu gizli bir eşcinsel, âdeta pek 
muteber bir queer kral olarak geçirdi. 
Bu ülkeden bir Zeki Müren gerçeği kendi 
yarattığı farklı bir saygınlıkla geçti ve 
silinemeyecek izler bıraktı. 

İLLÜSTRATÖR ÜMİT ILGIN YİĞİT’TEN ZEKİ MÜREN PORTRESİ

ZEKİ MÜREN 
DEMEÇLERİNDE 
EŞCİNSELLİK
‘‘Evet, platonik olarak tabii ki, ben 
bütün güzellikleri severim, kuşun da 
kadının da erkeğin de.”

“Herkes gibi sevgilime sevdiğimi ilan 
etme hürriyetim yok.’’

“Sanat alanında dünyanın ünlülerini 
tetkik ettim, yüzde sekseni hatta 
daha fazlası gey, demek ki iki ruh 
da taşınabiliyor. Ben buna hata 
demiyorum, ruh zenginliği diyorum. 
Hem kadın ruhunu hem erkek 
ruhunu taşıyıp da bunun rezilliğe 
dönüştürmemek, etrafı rahatsız 
etmeden, edebiyle, millete yanlış 
örnek olup peşinden sürüklermiş 
gibi göstermeden hayatınızı idame 
ettiriyorsanız zaten kanunda dahi 
cezası olmayan bir olaydır.” 
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LGBT DESTEKÇİSİ EN BÜYÜK 
YILDIZ: ZEKİ MÜREN

ZEKİ MÜREN’İN DAHA ÖNCE HİÇ DUYMADIĞINIZ DÜNYASI…

UZUN YILLAR ZEKİ MÜREN’LE ARKADAŞLIK EDEN, ONUN SOHBETLERİNE KATILAN, 70’Lİ 80’Lİ 

YILLARDAKİ EŞCİNSEL CAMİASINDA YER ALAN İSİMLERDEN, NAM-I DİĞER ANANE, TUNÇ KÖKKAYA 

İLE GÖRÜŞTÜK…  ONDAN, BİZE TANIDIĞI ZEKİ MÜREN’İ VE 70’Lİ 80’Lİ YILLARDAKİ LGBT DÜNYASINA 

MÜREN’İN KATKILARINI ANLATMASINI İSTEDİK…

RÖPORTAJ: ONUR ÖZIŞIK
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POLİS BASKIN YAPTIĞI MEKANDA 
ZEKİ MÜREN’İ GÖRÜNCE SAYGIYLA 
ORAYI TERK EDERDİ
Zeki Müren, birçok şeyin yasaklı olduğu 
dönemlerde bizlere çok büyük imkânlar 
sağlamıştır. Gittiğimiz gey kulüpleri, 
eğlendiğimiz yerler polis tarafından 
basıldığı dönemlerde, “tü-kaka” ilan 
edildiğimiz zamanlarda Zeki Müren’in 
kurduğu kulübe de polisler baskın yapardı. 
Fakat Zeki Müren’i gördükten sonra “Özür 
dileriz paşam, rahatsız ettik” diyerek dışarı 
çıkarlardı. Ve bence onun bize sağladığı en 
büyük lükslerden biriydi polis baskılarından 
korunmak. Bu şekilde, kendimizi ifade 
ettiğimiz, sosyalleşebildiğimiz alanlar 
yarattı bizlere.
      
Bunları yaparken de gençlere çok büyük bir 

saygısı vardı (O zamanlar ben de gençtim). 
Kendi yaşıtlarını da severdi ama gençlere 
daha fazla bir sevgisi ve saygısı vardı. 
Gençlerin yaş hiyerarşisiyle ezilmelerine 
asla müsaade etmezdi. Yeniliklere açık 
olduğu için hep gençleri dinler, onlardan 
da bir şeyler öğrenmeye çalışırdı. Karşılıklı 
olarak gençlere de bir şeyler öğretirdi illa 
ki. O zamanın kulüp ortamı da sadece 
“laylaylom” amaçlı kullanılan yerler değildi. 
Zeki Müren, belli saatlerde içkisini içerdi, 
sarhoş olurdu, müziği kapattırırdı ve derin 
konulu sohbetlere dalardı. Zaman zaman 
tam da bu şekilde gittiğimiz kulübün 
(14-fourteen) lokal haline dönüştüğü 
olurdu. 

EFSANE GECE 
KULÜBÜ 
TWENTY’NİN 
AÇILMASINA 
ÖNAYAK OLDU
Zeki Müren genelde Fourteen’de alaturka 
ve Türkçe pop dinlediği için, kulübün 
sahibi Ceylan Çaplı’ya “Gençler için 
eğlenebilecekleri, buradan sıkıldıkları 
zaman gidebilecekleri, onların ruhuna 
uygun bir eğlence yeri açalım, hatta ben 
de sana destek olayım” diyerek Twenty’nin 
açılmasına önayak oldu. Gençlerin 
“alaturkalık” içerisinde bunalmaması için 
Twenty’e maddi destek de vermiştir ve 
ağırlıkla yabancı müzik çalan Twenty’e bir 
kez, o da açılış gününe gitmiştir.
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BİR ALBÜMÜ BAŞTAN SONA 
DİNLEMELİ!
Benim Zeki Müren ile tanışmam kulüp 
ortamının çok öncesinde 1978 senesinde. 
O zamanlar “Kahır Mektubu” adında bir 
plak çıkarmıştı; ben daha 14 yaşındaydım. 
Zeki Müren kimdir, neyin nesidir bilmezdim 
daha. O plağı bir çok genç gibi ben de 
satın aldım ve daha sonra onu dinlemeyi 
sevdim, onu sevdim. Onu dinlemek keyif 
veriyordu, çünkü alaturkalıktan bir adım 
daha öteye geçip çok sesli parçalar 
üretmişti. Adına pop denemez ama 
arabeske kaymayan, daha kaliteli işler 
yaptı. Yaptığı şeyler yeniydi ve gençlere 
daha çok hitap ediyordu. Şarkılarının hep 
bir hikâyesi vardı. “Ayrıldık işte” adında 
bir kaset çıkarmıştı Selami Şahin’in 
şirketinden. Tam da kaset furyasının 
başladığı dönemlerdi. Kasedini piyasaya 
sürmeden önce kulübe getirdi ve DJ’ine 
rica ederek orada bulunan herkese dinletti. 
Piyasaya yeni şarkılarını sürmeden önce 
bizlerin de görüşlerini merak ediyordu. 

Kaset ortasına kadar dinlenildiği için 
kulüpte sadece ikinci yarısı çalınmıştı. 
Zeki bey üzüntülü bir şekilde DJ’e kasedi 
çıkarmasını söyledi. Herkes Zeki bey’e 
duyduğu saygıdan ötürü ondan çekinirdi. 
Arada birkaç kişi “Paşam saygısızlık mı 
ettik?” diyebildi. Zeki bey de “Çocuklar, 
bu bir ayrılık hikâyesi! “Ayrıldık işte” diye 
başlayan bir şarkıyı ayrılığın nedenini, 
sonucunu ancak başından sonuna kadar 
dinlediğinizde anlayacaksınız. Siz bir kitabı 
aldığınızda önsözünden mi başlarsınız 
okumaya, yoksa orta sayfasından mı? 
O yüzden kimin olursa olsun aldığınız 
albümü ilk şarkısından dinlemeye 
başlayın ve tamamını dinleyin, daha sonra 
istediğiniz ve sevdiğiniz şarkıdan devam 
edebilirsiniz. Bu emeğe saygıdır” demişti. 
O gün söyledikleri benim hiç aklımdan 
gitmez. Hatta bugün bile bütün albümleri 
en başından en sonuna kadar dinlerim.

TAKINTILI 
ŞEKİLDE SEVDİĞİ 
ŞARKICILAR
Takıntılı şekilde sevdiği sanatçılar vardı. 
“Kibariye” dinlerdi ve onun sesini çok 
beğenirdi. İlginçtir ki Türkçe dışındaki 
dillerde söylenmiş şarkıları asla dinlemezdi 
ama “Gypsy Kings” için adeta ölürdü. Yine 
Ajda Pekkan, Muazzez Abacı da severek 
dinlediği sanatçılardandı. Nükhet Duru da 
sonradan keşfettiği, keşfettikten sonra da 
çok sevdiği bir sanatçıydı. Çünkü Nükhet 
Duru’nun şarkıları hiç hata yapmadan 
okumasını, hiç harf yutmamasını, 
kelimelerin anlamları üzerinde baskılarda 
bulunmasını ve şarkının duygusunu 
dinleyicilere aktarabilmesini severdi. 
Bundan ötürü de son gazino programlarını 
senelerce çalıştığı Ajda Pekkan yerine 
Nükhet Duru ile yaptı. 
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Zeki Müren’in en büyük mirası sence ne? 
Bugünlere kültür anlamında iyi bir miras 
bıraktığını düşünüyor musun?
Zeki Müren’in üzerine konuşulacak çok 
şey var. Bir kere şuna inanıyorum ki, 
Türkiye’deki “öbür tarafa intikal etmiş” 
birçok şöhretin mirası yönetilemiyor. 
Fakat Zeki Müren’i konu dışı tutuyorum, 
çünkü yaşadığı müddetçe bugünler için 
büyük yatırımlar yaptı. Ölümünden yıllar 
geçmesine rağmen hala Zeki Müren ile 
ilgili paneller, etkinlikler, sergiler de bence 
bu yüzden yapılıyor. Tabii ki bizler de 
takip ediyoruz. Ben, Zeki Müren’in sanat 
mirasının sıkı bir takipçisi olduğumu 
söyleyebilirim. Bilinçli ya da bilinçsiz 
yaptığı yatırımlar günümüzde de yerini 
bulmuş. Özellikle LGBT bireylerin bugünkü 
yaşantısında çok büyük katkıları var.

Bugünün LGBT Dünyasına bakacak 
olursak, sence Zeki Müren’in mirasını 
yaşatabiliyor muyuz?
Bence yaşatıyoruz fakat LGBT Dünyası 

biraz geriden geliyor. Bu konuda da şöyle 
bir üzüntüm var. Her sene onur yürüyüşleri 
yapılıyor, büyük organizasyonlar yapılıyor 
ve sadece İstiklal Caddesi’nde yapılıyor. 
Yapılabilecek en düzgün yer seçiliyor tabi 
ki ama neden Onur haftalarında birkaç 
otobüs kaldırıp Zeki Müren’in Bursa’da 
bulunan mezarını ziyarete gitmiyorlar? 
Neden kabri başında anılmıyor? Bu anma 
da bir saygı göstergesi olmaz mı Zeki 
Müren’e? Zeki Müren’i sevmek sadece 
uzaktan olmaz ki! Sonuçta Müslüman bir 
ülkeyiz, kabir ziyaretleri bizim dinimizde 
var ve saygımız olan insanları ziyaret 
ediyorsak, bizden birinin kabrini ziyaret 
etmenin de uygun olacağını düşünüyorum. 
Tabi ki Sivil Toplum Kuruluşları bizden 
biraz daha ilerideler ve saygılılar Zeki 
Müren’in mirasını yönetme konusunda, 
çünkü bu miras çok büyük bir renk. Bir 
daha Türkiye’ye böylesi renkli bir star gelir 
mi bilmiyoruz. Vefatından sonra onun 
yerine koyabileceğim kimseyi görmedim.

Onun dışında bir gerçek daha var; 
LGBT’lerin gittiği kulüplerde hiç Zeki 
Müren çalmıyor. Her kulübün bir DJ’i 
var. Alsınlar bir şarkısını, remikslesinler. 
Zeki bey öldükten sonra Fourteen(14)’de 
senelerce final şarkısı bir Zeki Müren 
şarkısı oldu. O şarkıdan sonra kulüp 
kapanırdı zaten. İşte bu bir saygıdır. Belki 
bu fikri beğenmeyenler olabilir, fakat bence 
Zeki Müren ile bir kapanış yapmak çok 
keyifli olacaktır. Çünkü gecenin sonunda 
zaten içkilidir insanlar, kafalar biraz daha 
dumanlıdır ve o saatte Zeki Müren o 
kafaya güzel bir ciladır.
      
Zeki Müren için daha çok şey yapılabilir. 
Mesela LGBT’ler, Zeki Müren’in albümlerini 
koleksiyon (case) olarak toplayabilirler. 
Çeşitli yerlerde yayınlatabilirler. Tabi 
çok daha fazlası da yapılabilir fakat 
yapılabileceklerin çok azı yapılıyor. Fakat 
GZONE ekibine teşekkürlerimi sunarım, siz 
bu konuda hassas davranıyorsunuz.

“NEDEN LGBT’LERİN GİTTİĞİ KULÜPLERDE HİÇ 
ZEKİ MÜREN ŞARKILARI ÇALMIYOR?
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Bize Zeki Müren’i en iyi kim anlatabilirdi 
sizce?
Rahmetli Ferdi Özbeğen de burada olsaydı 
bize Zeki Müren’i çok iyi anlatabilirdi. 
Ben Ferdi Özbeğen’in de mirasının iyi 
yönetilemediğini düşünüyorum. Umarım 
bu miras da kaybolup gitmeden iyi 
yönetilmeye başlanır, çünkü kendisi 
Türkiye’nin “Elton John”udur. Benim 
bildiğim şey birbirlerini çok sevdikleriydi. 
Zeki bey dinlerdi Ferdi beyi. Hatta kulüp’e 
bir arada gittikleri zaman onun şarkılarının 
daha çok çalınmasını isterdi. Ferdi beyin 
şarkılarının onu dinlendirdiğini söylerdi. 

Peki senin için Zeki Müren tam olarak ne 
ifade ediyor?
Sanatçı olarak bir ikon, LGBT bireyi 
olarak bir idoldür. Onun nasihatları, 
insanlara yaklaşımları benzersizdi. Son 
zamanlarında aynı kulüpte sıkça bir 
araya gelirdik. Bir keresinde beni yanına 
çağırıp verdiği nasihatler hayatımda 
hep karşıma çıktı. Ama benim Zeki 
Müren’e bir kızgınlığım var. Her şeyden 
vazgeçmesi, hayata küsmesi ve aramızdan 

ayrılması çok erken oldu. Çünkü Zeki 
Müren’in bağışladığı mirası ve miktarını 
biliyoruz Türk toplumu için. Aslında Türk 
toplumundan kazandığı parayı yine Türk 
toplumuna bırakmış oldu. Fakat kendisi 
için hiçbir şey yapmadı, sadece çok küçük 
bir miktarıyla bile İsviçre’de bir kliniğe yatıp 
tedavi olabilirdi. 

Hayata da kırgındı Zeki Müren. Ben 
“Paşam niye böyle şeyler yapıyorsunuz?” 
dediğimde “Tunç’cuğum bunları 
yapmasam ne değişecek? Çünkü beni 
Zeki olduğum için seven hiç kimse yok 
Türkiye’de. Hep “Zeki Müren” diye sevildim 
ve bana yanaşan herkes ufak sohbetlerin 
sonrasında beklenti içersine girmeye 
başladı. Şöhret olduktan sonra beni ben 
olarak seven dostlarım olmadı. Kimse beni 
gerçekten sevemezken ben de sahtekârlık 
yapamazdım elbet. Onun için ipin ucunu 
bıraktım, ne olursa olsun.” demişti. Bu 
cevabı da beni çok gücendiriyordu. 

Aldığı kilolar, evine kapanması ve 
yardımcılarının yaptığı kötü şeyler onu 

ölüme sürükledi. Keşke bu kötü süreç 
hiç gerçekleşmeseydi ve keşke yardımlar 
alsaydı. Hayatının son demlerinde her 
şeyden vazgeçmişti. Bu vazgeçişlerin 
sonucunda da istemediği bir fiziksel yapıya 
ulaşmıştı. O halinden de hiç memnun 
değildi. 

Türkiye’de ilk Marka Yönetimi yapan 
kişilerden biri Zeki Müren’dir. Bu konuyu 
da sormak istiyoruz size?
O zamanlar markalaşma diye bir şey yoktu 
ama ismini bir marka haline getirip onu 
da çok iyi yönetmiştir. Bugüne de bakarak 
bir şey söylemem gerekirse; şimdiki 
starlarımız bir reklam filminde oynuyorlar. 
Biz de bakıp “şu markanın reklamında 
oynamış” diyoruz. Yani çok ilgilenmiyoruz. 
Fakat Zeki Müren, ALO adında bir deterjan 
firmasının reklamında oynadığı zaman 
bizler reklamları seyrediyorduk Zeki Müren 
çıksın da görelim diye. O zamanlarda Zeki 
Müren’i de görmek öyle çok kolay değildi. 
Şimdiki gibi istediğin her an göremiyordun 
starları. 

“BENİ SADECE ZEKİ OLDUĞUM İÇİN SEVEN HİÇ KİMSE 
YOK” DEMİŞTİ…
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Cumhurbaşkanlığı resepsiyonuna makyaj 
ve broşla katılmasının getirdiği yankıları 
hatırlıyor musun?
Fahri Korutürk diye bir cumhurbaşkanımız 
(1973-1980) vardı. Her sene sanatçılar 
için bir resepsiyon düzenlerdi. Bu 
resepsiyonlara da Zeki Bey, Ajda Pekkan 
ile giderdi. Haftasonu gazetesinde 
okuduğum haberde Zeki Müren’in 
fotoğrafını gördüm. Smokin giymişti, 
üzerindeki papyonun ortasına da incili 
küçük bir kelebek broşu takmış ve makyajlı 
haliyle gitmişti. Gazetede “Zeki Müren’e 
adab-ı muaşeret öğretelim” başlığıyla 
yayınlanmıştı. Haberin detayında ise 
Cumhurbaşkanlığı resepsiyonuna böyle 
gidilmeyeceğini, bu kadar marjinal 
detayların böyle bir davete yakışmadığını 
ve Zeki Müren’in saygısızca bir davranışta 
bulunduğunu yazmıştı. Seneler sonra bir 
araya geldiğimizde derin muhabbetlerimiz 
sırasında bu haberi sormuştum kendisine; 
“Paşam neden o zamanlar bu haberi 
tekzip etmediniz?” dedim.  Çünkü Zeki Bey 
için yazılmış kötü bir yazıydı ve ben de 
okurken çok üzülmüştüm. Aslında Fahri 
Bey de Zeki Bey’i hiçbir şekilde kapıdan 
geri çevirmemişti. Bana “Gazete, koyduğu 
fotoğraflarla zaten kendini tekzip etti. 
Davette Cumhurbaşkanımızın ilk önce elini 

sıktığım, daha sonra da muhabbetimizin 
fotoğrafları yer alıyor. Fahri Bey beni 
olduğum gibi kabul etmişti. Bir buçuk 
saatlik resepsiyonun kırk beş dakikasını 
bana ve Ajda hanıma ayırması aslında bu 
konuya bir cevaptır. Ben gazeteyi tekzip 
etsem ne olur, etmesem ne olur? Ben 
hayatım boyunca tekzip müessesesini 
tanımadım. Eğer tanımış olsaydım o 
zaman Zeki Müren olamayacaktım. 
Hakkımda yazılan hiçbir kötü yazıya da 
cevap vermedim ve vermeyeceğim.” 
demişti.

Peki Zeki Müren günümüzde yaşasaydı 
gezi direnişine/eylemlerine destek verir 
miydi?
Vermezdi. Kutuplaşmaların olduğu 
yerlerde orta tarafta durmayı severdi. 
Çünkü o dönemde orta tarafta durmak 
zorundaydı. Bundan tahminle Gezi’ye 
destek vermeyeceğini düşünüyorum. 
Gezi’ye destek vermese bile öyle bir 
söylem ile karşımıza çıkardı ki, çok barışçıl, 
uzlaşmacı, herkesin kendi tarafında 
aydınlanabileceği öğütler olurdu bu 
söylemler.

Günümüz Türkiye’sindeki siyasi gidişat 
ve Türkiye’nin muhafazakârlaşması 

konusunda nasıl bir tavır sergilerdi?
Bir taraf seçmezdi.

LGBT Onur yürüyüşlerine katılır mıydı 
sence?
Sanıyorum ki, onur yürüyüşlerine de 
katılmazdı. Türkiye’de hiçbir star onur 
yürüyüşünde, hele ki LGBT birey olarak 
yürümez. Eğer yürürse de bir star olarak 
yürür. Fakat LGBT olmak özellikle onun 
yaşadığı zamanlarda “tü-kaka” ilan 
edilmiş bir şey olmasaydı tabi ki de LGBT 
kimliğiyle starlar da katılırdı yürüyüşlere. 
Zeki Bey’de aynı şekilde, olumsuz tepki 
almak istemezdi. Zeki Bey, yaptığı her şeyi 
önce ufak dozlarda aşılamayı severdi. 
Yaptığı şeyleri ufak ufak, alıştıra alıştıra 
anlatırdı. İnsanlara karşı o kadar saygılıydı 
ki, kimsenin ona karşı terbiyesizce bir tavrı 
olamıyordu bile.
      
Şöhreti sırasında birçok insanı incittiği 
veya kırdığı doğru, ama şöhret de böyle bir 
şey. Ama toplum düzeyinde asla en ufak 
bir saygısızlık göstermedi. Kırdığı kişiler de 
onun şöhretinden faydalanmak isteyen, 
çıkar peşinde koşan insanlardı. Zeki Bey, 
bu insanları sadece yok saymıştır. Özellikle 
kimseyi kırmak için fazladan bir çaba sarf 
etmemiştir. 

ZEKİ MÜREN, CUMHURBAŞKANI FAHRİ KORUTÜRK’ÜN DAVETİNDE

“ZEKİ MÜREN YAŞASAYDI GEZİ’YE DESTEK VERMEZDİ, 
TARAF OLMAZDI, ORTADA DURUR UZLAŞI ARARDI…

ZEKİ MÜREN ÖZEL | HİÇ DUYULMAMIŞ DÜNYASI
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Peki yalnız mıydı?
Yalnızdı. Zaten şarkılarında da hep 
söylüyordu “yalnızların yalnızı” olduğunu. 
Stüdyo kayıtları olmadığı her gece kulübe 
gelirdi. Otururdu ve kulüpteki herkesle 
tek tek konuşur ve ilgilenirdi. Onunla 
ilgilenen birileri olduğunda onlara asla 
saygısızlık yapmazdı. Sevmediklerine 
karşı da birtakım paravanları vardı. 
Mesela oturduğu masanın önünde vazolar 
içerisinde çiçekleri olurdu ve sevmediği 
insanlar ne taraftaysa o vazoları oraya 
doğru çekerdi. Benimle konuşan Zeki 
Müren, çok iyi bir insandı.
      
Küs ve kırgın olduğu insanlar vardı. 
Mesela Selami Şahin’e küs olarak öldü. 
Bütün albümlerini Selami Şahin’in müzik 
firmasından çıkarırdı. Zeki Bey rahmetli 

olmadan önce Selami Şahin kendisine 
gitmiş ve “Paşam, bir albüm yapalım 
ama yayınlamayalım. Siz öldükten sonra 
yayınlayalım” demiş. O konuşmadan sonra 
Zeki Bey’in hiçbir şekilde Selami Şahin’le 
ilişkisi kalmamış. Bu olayı da her zaman 
büyük bir vefasızlık örneği olarak bizlere 
anlattı. Yaşadığı zamanda kendisinden 
beklenen çıkarları biliyordu, ölüsünden 
de beklenen çıkarları duyunca zaman 
içerisinde kahrından öldü. 

Onun ölümünden sonra neler yaşadın?
Ben Zeki Bey öldüğünde, Bursa’da 
cenazesindeydim. O gün Ulu Cami’den 
mezarlığın olduğu yere kadar bir konvoy 
vardı. Zeki Müren’in cenazesi, Türkiye’de 
görülebilecek en büyük cenazeydi. İnsanlar 
Türkiye’nin her yanından otobüslerle akın 

akın gelmişlerdi. O gün camide olanlar 
mezarlığa, mezarlıkta olanlar da camiye 
gidemedi.
      
O öldüğünden beri Bodrum’a gidiyorum, 
Penguen Pastanesi’ne oturuyorum ve 
Zeki Bey’in de her gün en çok severek 
yediği “rokoko adisebaba”  pastasından 
her sene bir tane yiyorum. O pastaların 
tadı onsuz çok kötü geliyor, çünkü Bodrum 
onunla çok keyifliydi. Onun zamanında 
Bodrum’da LGBT’ler için özel barlar vardı. 
Meryem Ana, Aralık Bar’a giderdi, biz de 
oralara giderdik. Hiç ötekileştirmeden, 
rahatça eğlenirdik. Zeki Müren, her gittiği 
yerdeki yaşayan LGBT’ler için onlara birer 
cennet yaratıyordu ki yaşamlarını rahatça 
sürdürebilsinler. E tabi o artık olmayınca bu 
cennetler de yok oldu.

“ZEKİ MÜREN, HER GİTTİĞİ YERDE YAŞAYAN LGBT’LER 
İÇİN ONLARA BİRER CENNET YARATIYORDU Kİ 
YAŞAMLARINI RAHATÇA SÜRDÜREBİLSİNLER…

ZEKİ MÜREN ÖZEL | HİÇ DUYULMAMIŞ DÜNYASI
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BENCE ZEKİ MÜREN
7’DEN 70’E HERKESİ ETKİSİNE ALAN, ONUNLA ÇALIŞMIŞ VE ONDAN SONRA SANAT HAYATINA ADIM ATAN 

BÜTÜN SANATÇILARA İLHAM VEREN BİR SANATÇIYDI ZEKİ MÜREN.

SANAT GÜNEŞİ’Nİ GÜNÜMÜZÜN ŞOV DÜNYASININ DEĞERLİ İSİMLERİNE SORDUK…

ZEKİ MÜREN ÖZEL | BENCE ZEKİ MÜREN
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MÜZEYYEN SENAR
NTV; SÖZ VE MÜZİK: ASSOLİSTLER 

BELGESELİNDEN ALINMIŞTIR

Zeki Müren’i ben 1948’te Bursa’da tanıdım. 
17 yaşındaydı. İlk benim karşıma geldi Zeki 
Müren. Bir beste okudu. Nereden öğrendin 
evladım sen bunu, dedim. “Efendim, 
ben sizin plaklarınızla yoğruldum” dedi 
bana. Sen gel bana dedim. Bir sene bana; 
İstanbul’daki yalıma geldi. Ona Şerif Bey’le 
ders yaptık. 1955’te o Belvü bahçesine 
çıktı, 1956’da da ben yanıma aldım, bir ay 
çalıştırdım, Zeki Müren oldu ve benden 
ayrıldı.

GÖNÜL YAZAR
NTV; SÖZ VE MÜZİK: ASSOLİSTLER 

BELGESELİNDEN ALINMIŞTIR

Benim hayatımda en önemli Müzeyyen 
Senar’la Zeki Müren’dir. Zeki bey beni 
çanta gibi her yere götürürdü. Elbiseleri, 
el mikrofonuyla okuması, değişe değişe 
elbiseleri, son derece saygılı konuşması, 
bir hürmet, bir saygı, bir nasıl diyeyim, her 
şeyiyle başkaydı.

EMEL SAYIN
NTV; SÖZ VE MÜZİK: ASSOLİSTLER 

BELGESELİNDEN ALINMIŞTIR

Zeki bey çok özel bir insandı. Beraber 
olduğumuzda da kırk yıllık dost gibi 
davranırdı. Ben hep saygılı, onu çok 
sevdiğim ve saydığım, çok beğendiğim 
için hiç hep çekingen olurdum. Ama o 
esprileriyle, o zekasıyla, her şeyiyle beni 
kucaklardı.

ŞEHRAZAT
Zeki Müren Türkiye’ye gelmiş geçmiş en 
müstesna seslerden biri olmasının yanı 
sıra, sahne için bir devrimciydi. Bence en 
büyük özelliklerinden biri de müstesna 
Türkçe’siydi. Nurlarla yatsın.

HÜLYA KOÇYİĞİT
NTV; SÖZ VE MÜZİK: ASSOLİSTLER 

BELGESELİNDEN ALINMIŞTIR

O büyük hayranlık duyduğum ve benim için 
ona yakıştırılan lakap “sanat güneşimiz”. 
Hakikaten güneş gibiydi. Sesiyle, ahlakıyla, 
sahneye getirdiği yeniliklerle, kurallarla, 
kaidelerle, işi çok ciddiye alması, o işe bir 
saygınlık kazandırması, her yönüyle Zeki 
bey muhteşem bir sanatçıydı. Bir dönem 
ben de assolistlik yaptım. Başlamadan 
önce Zeki beye danışmıştım. Bana, 
“Hülyacım ne gerek var, assolist olmak 
büyük sorumluluk, sen hangi sırada 
çıkarsan yine ilgi görürsün” demişti. Ben 
assolist olmaya karar verdiğimde bana 
saygı duydu, kutladı.

MUAZZEZ ERSOY
Türkiye sanat ve sahne dünyası adına, şu 
anda gördüğünüz her şeyin tohumunu 
eken kişidir Zeki Müren. Ülkemiz sahne, 
gösteri ve müzik dünyasında şu an 
yaşadığımız her şeyi ona borçluyuz. 
O önümüzü ve ufkumuzu açtı. Sahne 
dünyası adına devrim sayılacak cesaret 
örnekleri, her şarkısı için özel olarak 
düşünülmüş ışık ve kostümleri, bugün 
Tv’lerde izlediğimiz video klipleri her 
sahnesinde izleyicisine canlı olarak 
veriyordu. Nur içinde yatsın… 

ZEKİ MÜREN ÖZEL | BENCE ZEKİ MÜREN
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SELAMİ ŞAHİN
NTV; SÖZ VE MÜZİK: ASSOLİSTLER 

BELGESELİNDEN ALINMIŞTIR

Ben Zeki Müren’in 5 - 6 albümünü 
yönettim, 30’a yakın şarkımı okudu. Ben 
şarkıları demo yaparken şarkıyı vereceğim 
sanatçının sesini taklit ederdim. Zeki bey 
buna bayılırdı. “Helal olsun Selami’cim, 
aynı benim gibi okumuşsun, şimdi daha 
rahat okuyacağım şarkıyı” derdi. En son 
benden “Akşam Olmadan Gel”i okumuştu. 
İnzivaya çekildiği hasta olduğu dönemde 
telefonla arıyordum, konuşuyorduk. 
Bir keresinde o beni aradı ve dedi ki 
“Selamicim eğer iyi olursam senin 
“Özledim” şarkını okuyabilir miyim” dedi. 
Tüylerim diken diken oldu. “Selami Şahin’in 
bütün şarkıları size kurban olsun” dedim. 
Ne yazık ki o şarkıyı okuyamadı, kısa bir 
süre sonra kaybettik.

BENGÜ
Yeri asla doldurulamayacak dev bir 
sanatçı...Onunla tanışmayı çok isterdim...
Ruhu şad olsun...

MERVE ÖZBEY
Sizden dinlemistim ilk o şarkıyı: Gözlerinin 
içine başka hayal girmesin. 

Koroda okuduğum ilk solo şarkımdı. Türk 
sanat muziğine hevesim sizin sayenizde 
oldu Üstadım Zeki Müren, ruhun şad 
mekanın cennet olsun...

ERDEM KINAY
Eşsiz sesi ve beyefendi kişiligi ile bir daha 
dünyaya onun gibi bir sanatçı ve star 
gelmeyecek.Rahmetle anIyorum. Nur 
içinde yatsın.

AHMET SAN
Zeki Müren, Türk Show dünyasını 
renklendiren sesiyle de kalpleri fetheden 
müstesna bir efsaneydi. Kendisini 
yetiştirdikten sonra, farklılaşmak için 
kendisine değişik bir yol çizmeye karar 
verdi. Dünyadaki showları izlemek için 
Avrupa ve Las Vegas’a kadar gitti. En son 
ünlü Amerikalı piyanist yıldız Liberace 
‘nin hayatını anlatan filmi izledikten 
sonra ve kendisini Las Vegas’ta sahnede 
de izleyince sahnede farklılaşacağını 
belirledi. Vefatına kadar sahne şovlarının 
ve kıyafetlerinin farklıklarını o müstesna 
sesiyle birleştirince o unutulmaz efsaneler 
arasına girdi.

İyi ki dünyamıza gelmiş, iyi ki bize 
unutulmaz eserler ve görüntüler bırakmış. 
O çok özel ve o çok devrimci sanat 
güneşimizin ruhunu bir kez daha şad 
edelim....

SEYYAL TANER
NTV; SÖZ VE MÜZİK: ASSOLİSTLER 

BELGESELİNDEN ALINMIŞTIR

Zeki bey bir okuldu, keşke herkes onun 
tedrisatından geçmiş olsaydı.  İnanılmaz 
disiplini olan bir ustaydı. Çalıştığı 
mekanlara daha garsonlar gelmeden 
gelirdi. Hangi rezervasyonlar alındı, kimler 
hangi masalarda oturacak, kimlere nasıl 
hizmet edilecek, kimlere nasıl hizmet 
edilecek, kimlerin yeri nerede olacak, 
hepsini düzenlerdi.

ZEKİ MÜREN ÖZEL | BENCE ZEKİ MÜREN
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OBEN BUDAK
Zeki Müren hakkında yazılabilecek çok 
bir şey yok aslında. Hiçbirimiz onun 
hakkında konuşacak, ya da eleştirebilecek 
olgunluğa ulaşamadık henüz. Türk 
sahnelerine getirdiği rengin tartışılmazlığı 
onu bugün bile dokunulmayan bir ikon 
olarak hatırlanır halde tutuyor. Üstat 
halkımızdaki iki yüzlülüğün de bir simgesi 
aslında. En ağır abiler bile rakı sofrasında 
onun şarkılarıyla kederlenir ama onun 
kıyafetlerinin onda birini uygulayan biriyle 
karşılaştığında demediği laf kalmaz. Zeki 
Müren’i bağrına basıp eşcinsellere zulüm 
uygulayan tuhaf bir topluluğuz. Bu tuhaf 
topluluğun en renkli halkası Zeki Müren’i 
saygıya anıyorum. Şu an en azından bazı iş 
gruplarında rahat rahat hayat sürebilenler 
varsa, kendisinin katkısı büyük. 

CANSU
Güneşti... Ondan asla vazgeçmedik, 
gelecek günlerimizi de aydınlatacak... Zeki 
paşam hala hüznümüzde, masamızda, 
dost sohbetlerimizde, güzel günlerimizde 
bizimlesin...

YASEMİN ŞEFİK
ONLARIN ELVİS’İ VARSA, BİZİM ZEKİ 
MÜREN’İMİZ VAR’!

Klasik Türk Müziğinin en iyi yorumcusu.
Peki akla ilk gelen bu mu? Kimilerine göre 
evet! Müziğin usta aşkı aynı zamanda en 
çok konuşulan isimlerden biri. Star kavramı 
günümüzde iki şarkı patlat hemen üstüne 
uygulanan bir etikete dönüşmüş görünse 
de dinleyici her konumun farkında. Mesela; 
Türkiye’nin ilk diva belki de tek divası 
Avrupa’da adını sahneleriyle duyurmuş 
Leyla Gencer’dir. “La Diva Turca” dediğinde 
Bülent Ersoy aklına gelmez. Yıllarca 
Zeki Müren ve Bülent Ersoy’u yan yana 
yarıştıranların yanıldığı gibi. Ülkenin starları 
söylenen değil, söyletendir.
Şimdi ki sosyal medyayı en iyi anlatan 
yine Zeki Müren’in kendisidir. Bunu 80’li 
yıllarda TRT için hazırlanan “Bir Hoş Sada” 
belgeselinden anlayabilirsin. Dış sesin 
“Hangi sporları yapıyorsunuz” sorusuna 
görüntülü verdiği cevaplar Zeki Müren’in 
o yıllarda sosyal medya olsaydı nasıl 
olurdu ya da ileride sosyal medya olunca 
böyle olacak efendiler diye haykırdığı 
görüntülerdir. Onun hakkında “Şunu 
dudağından öpmüş, kimler kimler ondan 
kaç çocuk aldırmış,” soruları ölümünden 
sonra bile gündemde oldu. Eşcinselliği 
naif bir dille ve hayat tarzı ile sahnelere 
taşıdı. Kimse sanat güneşine topuklu 
giydi diye garip gözle bakmadı. O öyleydi.
Rivayetleriyle, uydurma sevgilileri, Bodrum 
serüvenleri derken... Zeki Müren ile ilgili 
milyonlarda belgesiz hikaye mevcut. Halkın 
her kesimi onu sevdi. Laf söyletmedi. 
Onların Elvis’i varsa bizim Zeki Müren’imiz 
var! Neden bizim değerli sanatçılarımızın 
biyografileri (film,kitap) sunulmuyor?
İşte en karışık tarafı da bu! Herkesin birçok 
doğrusu var.
İşin doğrusu bir tek Zeki Müren var.

ÖZGÜR ARAS
Hayatta çok az keşke derim... O 
keşkelerin başında gelir: Keşke o yıllarda 
yaşasaydım... Keşke mesleğimi o yıllarda 
yapıyor olsaydım... 

Zeki Müren Türk Sanat Müziğini sadece 
benzersiz biçimde yorumlamıyordu. 
Yenilikçi sahne düzenleri, orijinal 
kostümleri onun sayesinde gündeme geldi 
ve standartlaşmış tabuları yıktı. Geçmişte 
sadece sahne de işini yapıp insanların 
hayatına girmeyen sanatçıların tersine 
izleyicisi ile yakınlaştı. Sahneye diyalog 
getirdi. Kimliğinin ve tarzının arkasında 
hep cesaretle durdu... Tabuları yıktı... 
Cesur davrandı... Yeniliklerin öncüsü 
oldu.. Meşgul oldu, meşgul etti... Ve hep 
samimiydi... Bugün birçok kişi sahne de 
kendini kabul ettiriyorsa Zeki Müren’e 
borçludur bunu...

ZEKİ MÜREN ÖZEL | BENCE ZEKİ MÜREN
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TÜRKİYE’NİN EROİN 
FABRİKALARI

KÜLTÜR | TÜRKİYE’NİN EROİN FABRİKALARI

MEĞER AMSTERDAM OLMANIN KIYISINDAN DÖNMÜŞÜZ…

TARİH KİTAPLARINDA OKUTULMAYAN 
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TARİHTE 
UYUŞTURUCU
Farmakoloji tarihi uyuşturucuların 
yasal olarak eczanelerde satıldığı 
hikayelerle dolu. İnsan biraz 
inceleyince, “Nerde o eski günler/
bayramlar” diyenlerin neden dediğini 
biraz anlıyor… Kim bilir, neler 
yapıyorlardı o bayramlarda?

Mesela, Freud genç, yaşlı, çoluk 
çocuk demeden, tüm hastalarına 
kokain yazarmış. Ya da çok eskiden 
Türkiye’deki eczanelerde “mucize 
zayıflama hapı” olarak ectasy 
satılırmış.

Uyuşturucuyla ilgili dünya tarihinde 
en eski bilgilerse gerçekten bir hayli 
eskilere dayanıyor. 

HEMEN GÖZ ATALIM:

Yıl İÖ 3400 – Sümerlerin 
tabletlerinden haşhaşı eğlence 
amaçlı kullandıklarını anlıyoruz. 

Yıl İÖ 1600 - Mısır 
Firavunu Tutankamon, afyonu kişniş 
ve balla karıştırarak kullanıyor.

Yıl İÖ 1500 - Hititler haşhaşa 
buğday kadar önem veriyorlar ve 
Tanrıça Kubaba ile özdeştiriyorlardı.
Sonraki yüzyıllara ait Hitit 
kabartmaları’nda da görebiliyoruz. 

Yıl İÖ 5.YY - Hipokrates, Anadolu’da 
gezdikten sonra İstanköy adasına 
yerleşiyor ve afyonu ağrı kesici 
özelliği nedeniyle tedavisine 
sokuyor.

Uyuşturucu legal ya da illegal 
olarak, tarihten beri hayatın içinde. 
Zararlarının anlaşılmasıysa, tıpkı 
sigarada olduğu gibi çok sonra 
oluyor. Tarih oraya kadar ilerlerken, 
eroinle ilgili, şu anda en fantastik 
filmde bile göremeyeceğimiz bir 
dönem geçiriyor dünya aslında.

EROİN’İN İLGİNÇ TARİHİ
Konuya en başından, yani eroinin nasıl 
bulunduğundan başlayalım: 

21 Ağustos 1897 yılında, ünlü Alman 
ilaç firması Bayer’in kimyagerlerinden 
Dr. Felix Hoffman, morfini sentezleyerek 
eroini buluyor. İlacın müthiş bir ağrı kesici 
özelliği var ve bir yıllık fare testlerinin 
ardından hemen piyasaya sürülüyor. 
Hiçbir yan etkisi olmadığı belirtilen bu ilaç, 
kanser ve tüberküloz hastaları üzerinde, 
savaşta yaralanan askerlerde ve hatta 
soğuk algınlığı etkilerini azaltmak için grip 
olanlarda bile uzunca bir süre kullanılıyor.

Efsaneye göre, firmada çalışan bir 
mühendis, keşfettikleri ilacın insanlar 
üzerindeki tam etkilerini anlamak ve 
bir test sürüşü yapmak için, damarına 

enjekte ediyor ve kelimenin tam anlamıyla 
“uçuyor”. Bunu da “Kendimi kahraman 
gibi hissediyorum” diyerek anlatıyor. Bu 
betimlemeyi duyan ayık mühendisler de 
ilacın adını “hero’in” koyuyorlar. Nasıl düz 
mantık değil mi?

Bundan sonra, heroin tüm dünyada bir 
mucize olarak görülüyor ve Amerika 
ile Avrupa’da bir sürü bağımlı oluşuyor. 
Bağımlılar eczaneleri ve ilaç depolarını 
yağmalıyor, üretim neredeyse yetişemiyor.

Diğer ilaç firmaları da şurup ve tablet 
şeklindeki eroine alternatif olarak, kadınlar 
için eroinli tampon bile yapıyorlar. 
Düşünsenize, tuvalet sırasında kadınlar 
birbirlerinden tampon isterken “Boş mu 
dolu mu?” diye soruyorlar.

DR. FELIX HOFFMAN
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Eroinin saf morfinden yapıldığını öğrendik. 
Morfin ise, afyondan yapılıyor. O dönemden 
dünyanın en kaliteli afyonunun cenneti 
olan Anadolu topraklarında, 62 ilde afyon 
üretimi yapılıyor. Osmanlı İmparatorluğu, 
bu dönemde Avrupa ülkeleri ile afyon 
ticareti yapıyor. Osmanlı’dan alınan afyonu, 
Belçika, İngiltere ve Hollanda gibi ülkeler 
Uzak Doğu’ya pazarlıyor.

Tarih,1. Dünya Savaşı’ndan hemen önce 
ve eroinin ağır etkileri görülmeye başladığı 
için dünyada eroinden ve afyondan 
uzaklaşmayla ilgili sert kampanyalar 
yürütülmeye başlanıyor.

Yani, 1910 yılında yan etkileri anlaşılıyor 
ve 1912 yılındaysa, üretim durduruluyor. O 
zamanlar Amerika ve Avrupa’da 25 gramlık 
paketlerde satılan eroninin uluslararası 
ticaretinin durdurulması için harekete 
geçiliyor. Tabii ki de, para o yıllarda da 
insan hayatından önce geldiği için, eroin 

ticaretinden rant sağlayan ülkeler, bu 
kampanyaları yalanlıyor. Mesela İngiltere, 
afyon üretiminin sınırlandırılmasını 
onaylıyor, ancak ticaretin sınırlandırılması 
konusunda büyük direnç gösteriyor.Yine de 
tüm dünyada yayınlanan doktor raporları 
dikkat çekiyor ve eroinin durdurulmasıyla 
ilgili bir konsorsiyum oluşturuluyor. 

Bunun sonucunda, 1912 yılında Lahey 
Afyon Sözleşmesi imzalanıp eroin üretimi 
tüm dünyada yasa dışı ilan ediliyor. 
Osmanlı o dönemde, Lahey’e delege 
bile göndermiyor, 1914’te ek protokol 
imzalanırken de, delege gönderiyor; ama 
imza atmıyor. Sonrası Dünya Savaşı ve 
Kurtuluş Savaşı.

Sevr Anlaşması ile konu Osmanlı’yı da 
ilgilendiren bir hale geliyor, ama bununla 
ilgili hiçbir yasal düzenleme yapılmıyor ve 
Anadolu dünya afyon ticaretinin merkezi 
haline geliyor.

OSMANLI’DA EROİN ÜRETİMİ

UYUŞTURUCU
CENNETİ 
İSTANBUL
Arjantin’den Japonya’ya, İtalya’dan 
İngiltere’ye kadar tüm uyuşturucu 
tüccarlarının meskeni oluyor İstanbul. 
Hatta Ernest Hemingvay o günlerin 
İstanbul’u hakkında “İstanbul bir çeşit 
ölüm dansına dalmış!” şeklinde yazıyor. 

İstanbul uyuşturucu cenneti olmaya 
devam ederken ve dünyanın en kaliteli 
afyonu topraklarımızda yetişirken, Kurtuluş 
Savaşı yaşanıyor ve Milli Mücadele’yi 
kazanıyoruz. İlk hükümetimiz kuruluyor 
ve yabancı sermayeler, hükümetimize, 
topraklarımızda eroin fabrikası kurmayı 
teklif ediyor.

OSMANLI’DA AFYON KULLANIMI
Osmanlı döneminde afyona ‘tiryâk’, afyonu kullanana ise ‘tiryâki’denirdi.
istanbul’da esnâf-ı bengciyan adı verilen bir sınıf bulunuyordu. Bunlar 
Süleymaniye semtindeki Tiryâkiler Çarşısı’nda yer alan dükkânlarda 
şurup,macun, levha gibi esrar ihtiva eden müstahzarlar hazırlayıp 
tiryâkileresatıyorlardı.

18. yüzyılda afyon üretimi öyle bir noktaya geldi ki, afyon gibi maddelerin 
ihracatı yapılmaya bile başlanmıştı. Öyle ki, bu dönemde afyonun ekimi, 
yetiştirilmesi ve hasatı konusunda halkı aydınlatmaya yönelik zirâî 
bilgilere dayalı layıhalar dahi yayınlanmıştır.

OSMANLI DÖNEMİNDE RESMEDİLMİŞ BİR AFYON SATICISI
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1916 yılında Japon bir firmayla anlaşıp ilk 
eroin fabrikasını kuruyoruz, hem de şehrin 
şu anki merkezine. Taksim Divan Oteli – 
Taşkışla mevkiinde Mecidiye Kışlası olarak 
bilinen yer, tarihimizin ilk “Eroin Fabrikası” 
oluyor. Eroin tüm dünyada yasak, ama 
bizde fabrikası olacak kadar yasal olduğu 
için kazanç ve ekonomik hareketlilik 
olarak olumlu yansıyor. Ayda 200 kilo 
üretim yapılırken, işler iyi gidiyor olacak ki, 
1929’da ikinci ve üçüncü fabrikalarımızı 
da açıyoruz. Hatta üçüncü fabrikanın 
ortaklarından biri 1947’de başbakan 
olacak olan Hasan Saka. Şöyle düşünün, 
o yıllarda 27 sanayi kuruluşunun toplam 
karı 2 milyon lirayken, üç eroin fabrikasının 
toplam karı 15 milyon lira ve aylık 1 
milyon bağımlının ihtiyacını karşılayacak 
kapasitede üretim var!

Fiyatı da düşen eroin, her kesimden 
kendisine kullanıcı bulmaya başlıyor. 
Aslında, iç pazarda satışı yasak olmasına 

ragmen denetlenemiyor. Dışarıdan da 
sürekli ambargo tehditleri, yasal zorlamalar 
gelirken Türkiye devam ediyor. 1930 
gelindiğinde, İsmet İnönü, gazetelerde 
uyuşturucu kaçakçısı olarak resmediliyor. 
Mustafa Kemal bu işi bitirmek istese de, 
Meclis’te cebini eroinden iyi dolduran 
milletvekilleri oy vermediğinden, fabrikaları 
kapattıramıyor. 

Şubat 1930’da New York’ta yakalanan 
Alesia isimli bir gemide Türkiye’den 
yüklenmiş 500 bin dolarlık saf morfin ele 
geçiriliyor ve problem daha da büyüyor. 
Tam bu sıralarda da, Kurtuluş Savaşı’mızın 
kahraman gemilerinden Pierre Loti, 
Lamartine, Bulgaria, Vesta gibi gemiler 
tüm dünyada uyuşurucu kaçakçısı gemiler 
olarak fişleniyor. 

JAPON BİR FİRMA İLE ORTAK EROİN 
FABRİKASI

1931 yılında Cenevre’de dünyadaki 
uyuşturucu trafiğiyle ilgili bir toplantıya 
Türkiye’den de heyet gidiyor ve heyetin 
başında da Eroin Fabrikaları Yönetim 
Kurulu Başkanı Hasan Saka bulunuyor. 
Eroinin ekmeğini iyi yiyen Saka, üretimi 
tamamen durdurmaya yanaşmayınca, 
toplantıdan Türkiye’ye ağır ambargolar 
uygulanması yönünde bir karar çıkıyor ve 
genç cumhuriyet Türkiye, köşeye sıkışıyor. 

1933’e kadar göstermelik azaltmalar 
devam ederken, 1933’te bir gün 
Mustafa Kemal Atatürk aniden kabineyi 
toplayıp “Eroin fabrikaları kapanmıştır.” 
açıklamasını yapıyor. Milletvekilleri 
istemese de, karar Halk Fıkrası tarafından 
onaylanıyor. Sıkı muhalefetle, kararın 
uygulanmasını bir yıl daha erteletseler 
de, sonunda eroin fabrikaları tarihe 
gömülüyor ve İstanbul’daki Amerikalı bir 
kadın gazeteciye ispat olarak 3 fabrika da 
gezdiriliyor.

Böylece İstanbul, bir çeşit Amsterdam 
olmaktan sonsuza dek uzaklaşıyor.

CENEVRE’DE 
TÜRKİYE’YE 
BÜYÜK 
AMBARGO 
KARARI

HAZIRLAYAN: YEŞER SARIYILDIZ
yeser.sariyildiz@gzone.com.tr

twitter.com/Androverdose | instagram.com/yesersariyildiz

EROİN SEBEBİYLE 
HAYATINI KAYBEDEN 
BAZI ÜNLÜ İSİMLER
River Phoenix: 23 yaşında
John Belushi: 33 yaşında
Chris Farley: 33 yaşında
Janis Joplin: 27 yaşında
Jim Morrison: 28 yaşında
Sid Vicious: 22 yaşında
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ÜŞÜMEDEN DE ŞIK 
OLMANIN 10 YOLU

SİZ DE KIŞ AYLARINDA ŞIK OLMAK ADINA HASTA OLMAYI GÖZE ALANLARDAN MISINIZ? 

O ZAMAN BU ÖNERİLER TAM DA SİZE GÖRE
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Kış aylarının kendini göstermesi 
ve havaların soğumasıyla birlikte 
gardrobunuzu yeniden düzenlemenin 
vakti geldi. Her ne kadar hava tahminleri 
kısa vadede giyeceklerinizi belirlese 
de öngörülemeyen hava koşulları bu 
ayların kaçınılmaz özelliklerinden biri. 
Bu durum, üşümeden dışarıda daha çok 
vakit geçirmek ve yağmurlu günlerde 
kuru kalabilmek gibi fiziksel kaygıların 
yanı sıra, çeşitli estetik kaygıları da 
beraberinde getiriyor. Hatta bazıları için 
kış ayları yılın stilden uzak dönemi olarak 
tanımlanabiliyor. Fakat bu aylar, stilinizi 
göstermenizin önüne geçen bir sorun 
olmaktan ziyade fırsat niteliği taşıyor. Eğer 
kış günlerinde üşümeden de şık giyinmek 
için birkaç püf noktasına ihtiyacınız varsa, 
bu 10 maddeyi dikkatle inceleyin.

KAT KAT GİYİNMEKTEN ÇEKİNMEYİN
Kuşkusuz ki bu yılın en öne çıkan 
trendlerinden biri olan kat kat giyinme 
“layering” özellikle öngörülemeyen hava 
koşullarında hayat kurtarıcı özellik taşıyor. 
Bu yeni trend, maksat soğuktan korunmak 
olduğunda çok mantıklı gelse de stil 

açısından kulağa biraz kafa karıştırıcı 
gelebilir.

Örneğin; gömleğinizin üzerine denim 
ceket, onun üzerine de bir palto giyin. 
Fakat burada dikkat etmeniz gereken 
nokta paltonun içerisine giyeceğiniz 
denim ceketin yakasının çok büyük 
olmaması. Denim yerine ince bomber 
ceket ya da ince kaz tüyü yelek ile de 
katman yaratabilirsiniz. Fakat yeleğin 
ince olmasına özen gösterin ve kilolu 
gözükmediğinize emin olun. Diğer bir 
seçenek ise triko ile katman yaratmak. 
Boğazlı bir triko üzerine V yaka bir 
kazak, onun üzerine de kaşe bir palto 
giyebilirsiniz.

BOTLARINIZI ORTAYA ÇIKARIN
Aslında bu öneri son yıllarda 
sneakerlarınıza uyguladığınız şeyden 
çok farklı değil. Bir süredir nerdeyse 
hepimiz pantolonlarımızın paça boyunu 
ayakkabımızın üstüne düşmeyecek 
şekilde ayarlamaya alıştık. Benzer bir 
hareketi bileğiniz gözükmeyecek şekilde 
soğuk havalarda da botlarınız için 

uygulayabilirsiniz. Eğer skinny pantolon 
ve bot kombini yapacaksanız, pantolonun 
botunuzun içerisine girmemesine özen 
gösterin. Bileklerinizi soğuktan koruma 
görevini ise giyeceğiniz yünlü çoraplara 
bırakın.
Bot seçimi yaparken, suya dayanıklı 
olmasına ve kış ayları için üretilmiş 
olmasına dikkat edin. Eğer kısa 
boyluysanız kışlık pantolonlarınızla aynı 
tonlardaki botları tercih edin.

DOĞRU KUMAŞLARI SEÇİN
Kumaş seçimi yılın her döneminde olduğu 
gibi soğuk kış aylarında da hayat kurtarıcı 
olabiliyor. Özellikle formal bir giyim 
tarzınız varsa, giysilerinizin sizi soğuktan 
koruyacak kumaşlardan üretilmiş 
olmasına dikkat etmelisiniz. Kaşmir 
ve gabardin gibi kumaşlar yün iplikten 
üretildikleri için tüylenme oranı diğer yünlü 
kumaşlara göre daha düşüktür ve sıcak 
tutarlar. Yüzde yüz yün oranına sahip bir 
tüvit ceket ise su geçirmez özelliği ile en 
soğuk kış günlerinde dahi yeterli olur.

Gelelim geçtiğimiz yıla kadar erkek 
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modasında demode gözüyle bakılan 
kadifeye. Tüylü bir dokuya sahip olan 
kadife, dar kesim ve farklı renklerle bu yıl 
yeniden hayatımıza girdi. İpek, yün, keten 
ve pamuk gibi maddelerden üretilen bu 
kumaşın yün oranı yüksek dokumalarını 
soğuk kış günlerinde tercih edebilirsiniz.

ELDİVENLERDEN VAZGEÇMEYİN
Örme ve yünlü olanlarını düşünecek 
olursak neredeyse hepsi tarz yada “trendy” 
olmaya pek yaklaşamadılar yıllar içinde. 
Ama maalesef vazgeçilmezler çünkü hava 
soğuk. Yinede spor ve gündelik şekilde 
kombinlenebiliyorlar.

Bu durumda şık olmak istiyorsak gerçek 
deri (yada sahte deri) olanları trençkot ve 
paltolarla tercih etmekten başka çaremiz 
yok. Deri eldivenlerden özellikle içi polar 
kaplı olanları oldukça sıcak tutuyor. Spor 
değil ama şık kombinleri gayet rahat bir 

şekilde tamamlıyor. Giymesek bile elde 
taşıması bile şık gösteren cinsten bir 
aksesuar bu tarz eldivenler.

TERMAL KIYAFETLERLE İYİ GEÇİNİN
Çok aklımıza gelmese de, giymeyi 
unutsak da; termallerin hayat kurtardığını 
söylemek lazım. Tek başına şık olmasa 
da şıklığımızda bizi ısıtan ve genelde 
görünmez olan pratik ürünlerden. Tayt, 
uzun kollu üst ve yelekleri kullanmakta 
fayda var.

Termal taytların ince olanlarını skinny 
denim pantolonlar ile rahatlıkla 
kullanabilirsiniz. Kat kat giyinmek 
istemeyenler için veya bol giyinip üşümek 
istemeyenler için çözüm yolu olabilir. 
Termal yelekler ise, yine kat kat şişmek 
istemeyenler için ceket ve palto içine 
saklanabilir. Üstler ise gömlek içine 
giyilebilir.

BOĞAZLILARDAN VAZGEÇMEYİN
Her daim cool gösteren boğazlılar; yünlü 
ya da yünsüz boğazlı kazaklar.
Havalar soğuyunca kuşkusuz hepimiz 
yünlü kazak giyiyoruz. Yünlü boğazlı 
gününüzün temposuna göre sizi sıkıp 
boğazını terletebilir. Bunu minimuma 
indirgemek için yünsüz olan triko boğazlı 
üstleri tercih ediniz. Özellikle “layering” 
yapmayı seviyorsanız. Bu tip boğazlılar 
birçok üst ile kombin edilebilir. Bu aslında 
biraz daha spor-şık bir görüntüyü 
arzu edenler için. Bu tip boğazlılar 
sweatshirt’lerin ve hatta gömlek içlerine 
giyilebilir. Kat kat gözükmek istemeyenler

YÜNLÜ TAKIM ELBİSELER
Takım elbıse şıklığını kışın da yaşayalım. 
Yünlü kumaşlarla üretilen takımları 
artık kolayca ve uygun fiyatlara 
bulabilirsiniz. Yünlü kumaşlar ile üretilen 
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takım elbiseler zaten sıcak tuttuğu için 
üzerinize bir trençkot giyerek de onları  
tamamlayabilirsiniz. Bu açıdan çok pratik.
Kış aylarındaki takım elbise kombinlerinde 
özellikle örme ve hatta yünlü kravat 
kullanabilirsiniz. Böylece kombininiz kendi 
içinde daha uyumlu olacaktır.
Giydiğiniz bu takım elbisenin ceketini ve 
pantolonunu ayrı ayrı kombinlemekten 
çekinmeyin. Yünlü takım ceketiniz denim 
bir pantolon üstünde de şık olmanıza 
yardımcı olacaktır. 

AKSESUARLAR
Yukarda aksesuar olarak eldivenlerden 
bahsediyorken, deri eldivenlerle en 
güzel uyumu sağlayacak olan bazı 
aksesuarlarlardan bahsedelim biraz; peluş 
aksesularlar, büyük atkılar, pançolar..
Son sezonlarda tekrar üretilmeye başlanan 
peluşlar (sahte kürkler) özellikle şık 
kombinlerin en önemli aksesuarlarından. 
Tüylü yakalar, biraz daha uzun olan fular 
boyundaki boyunluklar… 

Benzer peluşların bere modelinde olmayan, 

kulakları da ısıtan kafa aksesuarları 
(trapper hat) da mevcut. Peluşlar tüylü 
olduklarından dolayı hacim olarak biraz 
büyükler. Bu ürünleri mümkün olduğu 
kadar kalabalık gözükmeyecek şekilde 
kombinlemeye özen gösteriniz.

Boyuna güvenenler için neredeyse her 
tarz kombini tamamlayabiliyor. Biraz daha 
şık kombinler için “takmayanı dövüyorlar” 
dedirten cinsten olan yün fedora şapkaları 
da her sezon olduğu gibi bu sezonda var. 
Ve kesinlikle şık! Özellikle boğazlı kazaklar 
ve uzun kaşe kabanlar ile.

OVERSIZE ATKILAR / PANÇOLAR
Layering’in vazgeçilmezlerinden: atkı. Git 
gide uzayan, boyutları büyüyen atkılar en 
sonunda panço hatta battaniye boyutuna 
kadar geldi. Upuzun yün atkılarla yapılan 
salaş, spor-şık kabanlı kombinler bir yana, 
yünlü büyük atkılar da blazer ceketlerin 
üzerine adeta palto, kaban niteliğinde 
atılıyor. Pançolar da büyük atkılarla 
aynı şekilde kazak ve ceket üstünde 
kombinleniyor. Pelerin modelindeki 

pançolar ise grubunun en şık ve asil üyesi. 
Pançolar hali hazırda yeterince büyük 
olduğu için kombinlerden boyunu kendi 
boyunuzla orantılı tutmak. Aksi takdirde 
kombinde çok fazla yer kaplamış ve sizi 
olduğunuzda daha büyük göstermiş 
olacaktır.

Panço modelleri atkılara göre biraz nadir 
bulunan cinsten. İnternet üzerinden satın 
alma yapanlar daha çok model bulacaktır. 
Öte yandan, oldukça unisex olduğu için 
kadın reyonlarına bakmakta fayda var. 
Mevsim geçişlerinde, ya da havanın 
dengesiz olduğu zamanlarda kurtarıcı 
olacak bu büyük atkıları ve pançoları 
mutlaka kullanın.

HAZIRLAYAN: ERDEM ORAYLI
erdem.orayli@gzone.com.tr

twitter.com/erdemorayli |  instagram.com/erdemorayli

HAZIRLAYAN: KEREM CAN DUM
keremcan.dum@gzone.com.tr

instagram.com/keremcandum |

MODA | ÜŞÜMEDEN DE ŞIK OLMANIN 10 YOLU
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XAVIER DOLAN
XAVİER DOLAN, COOL HALLERİ VE ZAMAN GEÇTİKÇE BÜNYESİNE KATTIĞI MEZİYETLERLE  

GİDEREK DEVLEŞEN BİR OYUNCU VE BAŞARILI BİR YÖNETMEN. KENDİSİNİN VE FİLMLERİNİN 

DÜNYASI KARANLIK GÖRÜNSE DE, BİR O KADAR RENKLİ. VE BİR O KADAR DA KEŞFEDİLMEYE DEĞER!

SİNEMANIN GENÇ DEHASI

TANIYALIM | XAVIER DOLAN
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‘‘ÇOK VAHŞİ BİR 
ÇOCUKTUM. BUNU 
SİNEMAYA, YAZMAYA 
VE SANATA KANALİZE 
ETTİĞİME İNANIYORUM.

Kendisini sizlere anlatmadan önce, 
bir gelişmeyi müjdeleyelim: Xavier’i 
çekimlerine 2016’da başlayacağı  ‘ The 
Death and Life of John F Donovan’ filmiyle 
de çok konuşacağız. Kendisinin ilk İngilizce 
filmi olma özelliğini taşıyan bu filmin 
kadrosunda  Susan Sarandon, Jessica 
Chastain, Kathy Bates  ve “Game of 
Thrones” un Jon Snow’u Kit Harrington yer 
aldığı biliniyordu. Bu dev kadroya Adele de 
eklendi. Adele’in müzik listelerinin gediklisi 
olmayı başaran “Hello” şarkısının klibini 
de Xavier’in yönettiği gerçeğinden yola 
çıkılırsa, bol sürprizli bir film izleyeceğimize 
G Zone ekibi olarak eminiz!

Xavier’in durağanlığı kabul etmeyen 
karakteri takdire şayan. Kendini salt 
film endüstrisi ile sınırlamıyor. Louis 
Vuitton Sonbahar & Kış Koleksiyonu’nun 
kampanya çekimine, eğer moda 
dergilerini şöyle bir karıştırıyorsanız dahi 
rastlamamanız imkansız. Xavier, Alasdair 
McLellan kadrajında markanın şık siluetleri 
ve markanın ikonik iki çantasıyla arz-ı 
endam ederken,  bizler de onun modellikte 
en az oyunculuk kadar başarılı olduğunu 
öğrenmiş olduk.  Zira çocukluğundan 
itibaren astronot olmanın yanında, önemli 
bir markanın yüzü olmanın ve aktörlüğün 
hayalini kuran birinin bu konularda 
başarısız olmasını düşünmek, abesle 
iştigal olurdu.

İLK UZUN METRAJLI FİLMİ 31 ÖDÜL 
KAZANDI
Ekşi Sözlük’e bakarsanız, ondan “Dünyaca 
kıskanılan sinema dehası adayı” olarak 
bahsedildiğine rastlarsınız. On dokuz 
yaşındayken hem yönetmenliğini, hem 
yapımcılığını, hem de oyunculuğunu 
üstlendiği; Mayıs 2009’daki Cannes 
Galası’nın ardından dünya çapında toplam 
31 ödül kazanan ‘Annemi Öldürdüm’ 
filmi bile onu özel kılmaya yeter. Kamera 
karşısına ilk kez dört yaşındayken, bir dizi 
ilaç reklamında oynamak için geçen bu 
yakışıklının şimdiki başarısı, tesadüflere 
değil, bünyesinde barındırdığı oyunculuk 
aşkına bağlı.

Peki ona neler ilham veriyor? 
Çocukluğunda film zevkinin yerlerde 
süründüğüne dair bir inancı olsa da; 
Aladdin, Titanic ve The Beauty and 
The Beast gibi kült yapımlar kendisinin 
favorileri arasında yer alıyor. İleriki yıllarda 
ise okuduğu koleji terk ederek, kendini 
yığınla film kiralayıp izlemeye adayan 
Dolan’ın sevdikleri yapımlar listesinde, 
Fransız Yeni Dalgası’nı temsil eden işler 
başrolde. Jean Luc- Godard ve Pedro 
Almodovar gibi kült yönetmenlerle 
kıyaslansa da, efsane sinemacıların 
izinden gitmeyi pek düşünmüyor; çünkü 
kendi hatalarından ilham aldığını söylüyor. 
(Editörün Notu: Hatta kıyaslandığı 
yönetmenlerin bazılarının filmlerini dahi 

izlemediğini söylemesi, bizi biraz olsun 
şaşırttı.) Kendisinin basına verdiği bir 
röportajda yaptığı açıklamalara kulak 
verin dilerseniz: “Filmlerim hakkında 
yapılan her yorumu okuyorum, çünkü ben 
deliyim ve negatif şeylere odaklanıyorum. 
İnsanların ne düşündüğünü ve neden öyle 
düşündüğünü bilmek istiyorum. İzleyiciler, 
sürekli beni, esinlenmediğim ya da ilham 
almadığım onlarca yapımdan etkilenmekle 
suçluyorlar… Ama gerçekçi olalım, fikirler 
durmadan hareket halinde ve yapılabilecek 
her şey zaten çoktan yapıldı. Esas mesele, 
artık bu fikirlerin nasıl tekrardan ele 
alındığı.”

İLK BAŞARISI
Dolan kendisinin yazıp yönettiği 
ve başrolünü oynadığı Annemi 
Öldürdüm (J’ai tué ma mère) adında 
uzun metrajlı ilk filmi ile uluslararası 
kamuoyunun ilgisini çekti. Film 
ilk gösterimini 2009 Cannes Film 
Festivali’ndeki Director’s Fortnight 
programında yaptı ve sekiz dakika 
boyunca ayakta alkışlanan film 
Sanat Sinema Ödülü, Prix Regards 
Jeunes ve SACD Ödülü’nü kazandı. 
Annemi Öldürdüm daha sonra 20’den 
fazla ülkeye satıldı.

TANIYALIM | XAVIER DOLAN
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CÜRETKAR VE İDDİALI DURUŞ
 İçine kapanık ve aşk yaralarını 
sarmayı başaramadığından bir 
nevi aşkta çuvallayan biri olarak 
nitelendirebileceğimiz Francis karakterini 
canlandırdığı 2010 yapımı ‘Heartbearts’( 
Hayali Aşklar) filmiyle de başarısını 
perçinledi. Bu filmin yazarlığını, 
yönetmenliğini, yapımcılığını, sanat 
yönetmenliğini, kostüm seçimlerini, 
kurgusunu özetle onla ilgili her detayı 
hakkını vererek üstlendi. Tüm bunları 
yaparken zerrece yaratıcılığından zerre 
ödün vermedi. Hatta Francis’in hep çekici 
bulduğu Nicolas’ın tişörtünü üzerine 
geçirerek mastürbasyon yaptığı sahne, 
kendisinin cüretkar ve iddialı duruşunu da 
gözler önüne serdi.

Eşcinselliğe dar bakış açısıyla 
yaklaşanların ufkunu, erkekler arasındaki 
ilişkiyi filmin odak noktası ya da teması 

yapmadan, yansıtarak geliştirmeye 
çalıştığını belirten yetenek abidemiz, LGBTI 
öğeleri naif ve içimize işleyecek bir şekilde 
sunmayı başarıyor. ‘Laurence Anyways’ 
teki trans karaktere yer vermesi ve ‘Tom 
Çiftlikte’ filminde ise ana karakterin 
ölen erkek arkadaşının ailesiyle tanışma 
hikayesine değinmesi de bunun yegane 
örnekleri. 

ANNE İLE OLAN İLİŞKİLER, FİLMLERİNDE 
İŞLEMEYİ EN SEVDİĞİ KONULARDAN
Filmografisinde ‘Annemi Öldürdüm’ ve  
‘Hayali Aşklar’ dışında “La forteresse 
suspendue”, ‘Martyrs’ ve  ‘Good 
Neighbours’ gibi başarılı yapımlar yer alan 
Xavier, anne- çocuk ilişkilerini irdelemeyi 
de seviyor. ‘Annemi Öldürdüm’ de cinsel 
kimliğini keşfeden Hubert’i izlerken 
otobiyografik öğelere rastlamış,  ‘Laurence 
Anyways’ te de yine ailesiyle karşı karşıya 
gelen Laurence’ın dönüşümünü izlemiştik. 

‘Mommy’ de ise hiperaktif ve dikkat 
bozukluğu hastalığı olan Steve ile annesi 
Diane’in fırtınalı ilişkisine tanıklık ettik.
Rol aldığı ve yönettiği filmlerle, yer aldığı 
kliplerle, yaptığı seslendirmelerle ve 
aldığı ödüllerle çalışkanlığının ve cool 
hallerinin her seferinde altını çizen Xavier, 
gerçek bir gönülçelen.  The New York 
Times onu düzensiz ve hoşsohbet biri 
olarak nitelendiriyor. Kötülüklerden ve 
karanlık dünyadan beslenen bu genç 
adam, röportaj verme konusunda kötü 
olduğunu, çünkü kaygıları,  görüşleri ve 
halet-i ruhiyesi hakkında sır vermeyi 
sevdiğini söylüyor. Doğuştan kabiliyetli bir 
hikaye anlatıcısı olarak nitelendiriliyor ve 
başarısının tadını çıkarıyor. Bize düşense, 
onu gözümüzün önünden hiç ayırmamak!

XAVIER DOLAN 
FİLMLERİ
YÖNETMEN OLARAK
2009: Annemi Öldürdüm (J’ai tué ma 
mère)
2010: Hayali Aşklar (Les amours 
imaginaires)
2012: Laurence Anyways
2013: Tom Çiftlikte (Tom à la ferme)
2014: Mommy
2016: Juste la fin du Monde
2016: The Death and Life of John F. 
Donovan

OYUNCU OLARAK
1994: Miséricorde
1997: J’en suis! / Heads or Tails
2001: La forteresse suspendue / The 
Suspended Fortress
2006: Miroirs d’Été
2008: İşkence Odası (Martyrs)
2009: Suzie
2009: Annemi Öldürdüm (J’ai tué ma 
mère)
2010: Hayali Aşklar (Les amours 
imaginaires)
2010: Good Neighbours
2013: Tom Çiftlikte (Tom à la ferme)
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MODANIN TRANS YANI
TRANS YAŞAMI GÜNÜMÜZDE DÜNYA POPÜLER KÜLTÜRÜNÜ VE SANATINI DA ETKİLEMEYE BAŞLADI. BU ETKİ 

DOĞAL OLARAK MODAYA DA YANSIYOR. İŞTE GÜNÜMÜZ MODA DÜNYASINDA TRANS YAŞAMIN ETKİLERİ

TRANS | MODANIN TRANS YANI
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Translar da artık Dünya üzerindeki 
güçlerini ve temsiliyetlerini kazanmak 
üzereler. Diğer insanların da var olduğu 
gibi değişik sektörlerde de başarıyla var 
olmayı sürdürüyorlar. Bunlardan biri de 
şüphesiz moda. Yaratıcılık ve farklı bir göz 
olmayı bir yana bırakırsak, podyumlarda ve 
kıyafetlerde cinsiyetlerin aslında bükülüp 
geçişken olabilme halinin yansıtılması 
da transseksüelliğin modaya kattığı en 
büyük artılardandır. Tek kötü yan, biraz geç 
kalınmış bir keşif olduğudur.

Modanın tasarım kısmındaki trans 
temsiliyeti; daha önce hiç tasarlanmamış 
kıyafetler ve cinsiyetler arasındaki 
geçişin yansıtılması konusunda daha 
cesur çizgiler demektir. Bir diğer artı 
ise modellerini transseksüellerden de 
seçerek sektördeki trans gücünü daha da 
artırabilecek olması.

Fakat ilginç olan bir durum(belki de 
ilginç olmayabilir) modada trans 
temsiliyetinin ilkönce model ya da askı 
olarak başlamasıdır. İlginç olabilir, çünkü 
toplumlar genelinde transseksüellere 

olan büyük önyargı bildiğimiz bir konu. Bu 
kadar büyük bir duvara rağmen nasıl oldu 
da trans olmayan birileri transseksüelleri 
keşfetti?

ÖNCELİKLE LEA T’DEN SÖZ EDELİM. 
Givenchy’nin baş tasarımcısı Riccardo 
Tisci tarafından 2010 yılında keşfedilmesi, 
2011 São Paulo Fashion Week’de 
podyuma çıkması ve birçok moda 
dergilerinde kendisi hakkında makaleler 
yazılması modada transların güçlü 
olabileceğini ispatlar nitelikteydi.

ANDREJA PEJIC GERÇEĞİ
Bir yandan da androjenlik “moda” 
literatürüne girmeye başlamıştı. Yine 
“model” kategorisinden giriş yapan bir 
diğer ünlü ise Andreja Pejic’ten başkası 
değildi. İlk keşfedildiği zamanlarda 
hem erkek hem de kadın kıyafetleriyle 
podyumlarda yer almasıyla akılları 
oldukça karıştırmış olmasına rağmen iki 
cinsiyet rolünü de podyumda oldukça 
güzel bir şekilde sergiliyordu. 17 yaşında 
McDonalds’ta çalışırken keşfedildiği bilinse 
de kendisi lise yıllarındayken bir havuzda 

keşfedildiğini iddia ediyor. Andreja ile 
ilgili en çarpıcı olay ise, kapak kızı olduğu 
dergide verdiği üstsüz pozların poşetlerle 
sansürlenerek satışa sunulmasıydı. 
Hâlbuki bahsi geçen dergideki sansür, 
göğüsleri olmayan androjen bir model için 
fazlaydı. Fakat bu olaydan yapılacak en 
büyük çıkarım Andreja’nın bir kadın olarak 
da kabul gördüğüydü(trans kadınlar için 
en önemli mevzudur). Daha sonrasında 
transseksüel olduğunu açıklayarak cinsiyet 
geçiş sürecini başlatmış ve bitirmiştir.

VICTORIA’S SECRET PODYUMUNDA BİR 
TRANS: CARMEN CARRERA
Moda denildiğinde tutmuş akımları 
kaçırmayan (hatta yeni akımlar yaratan) 
bir marka daha var ki, her kadın modelin 
podyumuna çıkma hayalleriyle yanıp 
tutuştuğu Victoria’s Secret’tan başkası 
değil. Kendisi için toplanan yaklaşık 50 bin 
imzaya kayıtsız kalmayan ünlü iç çamaşırı 
markası, Carmen Carrera ile anlaşarak 
2013 podyumlarına ilk kez bir trans kadını 
taşımıştır.

LEA T
Lea T; 19 Şubat 1981 tarihinde 
doğmuş, Brezilya asıllı bir mankendir. 
Aynı zamanda babası da eski ünlü 
futbolcu Toninho Cerezo’dur. 2011 
yılında Models.com tarafından top 50 
kadın model listesinde 42’nci olarak 
seçilmiştir.

ANDREJA PEJIC
Andreja Pejic; 28 Ağustos 1991 
tarihinde Bosna-Hersek’te 
Dünya’ya gelmiş ünlü manken. Eski 
Yugoslayva’nın iç savaş yaşadığı 
dönemlerde ailesi ile Sırbistan’a 
taşındı. Sekiz yaşına bastığında ise 
Avustralya’nın Melbourne kentine 
sığınmacı olarak yerleşti.  Mayıs 
2011’de models.com’da “top 50 
erkek model” listesinde 11.sırada 
ve aynı anda da FHM dergisinin 
“en seksi 100 kadın” listesinde de 
98.sıradaydı. Türkiye’de de Fatih 
dizisinde rol almıştır.

MODA DÜNYASININ TRANS MODELLERİ

TRANS | MODANIN TRANS YANI
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MODA DÜNYASININ TRANS SKANDALI
Moda Dünyasının skandalları eksik olmaz. 2010 yılında Miss International Queen 
yarışmasında boy gösteren bir güzelimiz bundan iki yıl sonra Miss Universe Canada’ya 
katılmış. Finale kadar yükselmişken jüri üyelerinden birisinin 2010 yılındaki yarışmayı 
ve güzelimizin orada boy gösterdiğini hatırlamasıyla yarışmadan diskalifiye edilmiş. 
Peki, kim bu dersiniz? Aynen öyle, Jenna Talackova’nın ta kendisi. Diskalifiye edildikten 
sonra hakkını arayan Talackova, Donald Trump’un da dikkatini çekmeyi başararak 
aslında trans aktivizmin unuttuğu bir dalda kazanımlar elde etmeyi başarmıştır. Trump, 
bu hak mücadelesine kayıtsız kalmayarak güzellik yarışmasındaki “kadın doğmak” 
şartını kaldırmıştır. Bu şekilde yarışmaya geri dönen Talackova yine de bir birincilik 
kazanamamıştır.

PEKİ YA TRANS 
MODACILAR
İkinci adımda translar artık moda 
sektörünün mutfağına girmeye başlamıştır. 
Dünya’nın tanınmış ilk trans modacısı 
Gogo Graham, Aldığı eğitim ile yaptığı 
işlerle Myanmar’ın en ünlü modacısı 
Mogok Paul Paul ve sektörün her iki 
tarafında da yer almış olan Isis King örnek 
verilebilir. Bu modacılar gerek tasarımları, 
gerek hayatlarıyla modanın sadece “kıyafet 
üretme” olmadığının farkında olarak 
modanın gerçek hakkını vermektedirler.

TRANS MODEL 
AJANSI
Modellik söz konusu olmuşken Moda 
sektöründe sadece tasarımcılar 
ve modeller yoktur. Aynı zamanda 
tasarımcıyla modeli buluşturan “model 
ajansları” da işin içindedir. Burada da 
trans gücü, etkinliğini göstermeye 
başlamıştır. New York City’de açılmış olan 
ilk trans model ajansı(transmodels.com) 
transseksüellerin artık tam anlamıyla 
moda sektörüne tutunabildiklerini 
gösteriyor. Bu şekilde yeni trans kadın 
ve erkek modellerin keşfi çok daha kolay 
olacağından modada daha fazla trans 
izleri görmek mümkün olacaktır.

GOGO GRAHAM
Lea T; 19 Şubat 1981 tarihinde 
Gogo Graham, tasarladığı 
kıyafetlerinde askı olarak 
trans kadınları kullanarak aynı 
zamanda trans görünürlüğüne de 
katkıda bulunuyor. Tasarımcının 
lookbook’una “gogograham.com” 
dan ulaşabilirsiniz.

HAZIRLAYAN: DENİZ SU TIFFANY
denizsu.tiffany@gzone.com.tr
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MEHMET MURAT SOMER
BUNDAN TAM 10 YIL ÖNCE YAYINLANMAYA BAŞLAYAN VE ANA KARAKTER OLARAK 

AUDREY HEPBURN TAKINTILI TRAVESTİ DEDEKTİF BURÇAK VERAL’I MERKEZİNE OTURTAN HOP-ÇİKİ-YAYA 

POLİSİYELERİ VE ARDINDAN YAZDIĞI KİTAPLARLA SON DÖNEMDE TÜRKİYE’DE KUİR TEMALARI 

ROMANLARINDA EN ÇOK İŞLEYEN YAZAR OLDU. KİTAPLARI ABD, FRANSA VE ALMANYA DAHİL 40’A YAKIN 

ÜLKEDE YAYINLANDI. TÜRKİYE’DE İSE BİZCE HAK ETTİĞİ YERDE DEĞİL…

RÖPORTAJ: MURAT RENAY  |  FOTOĞRAFLAR: DİEGO SINOVA & KEZBAN ARCA BATIBEKİ
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MEHMET MURAT 
SOMER KİMDİR
1959 Ankara doğumlu Mehmet Murat 
Somer, ODTÜ’de mühendislik eğitimi aldı. 
Kısa süre mühendis, uzun zaman bankacı 
olarak çalıştı. 1994 yılından bu yana 
kurumlara yönetim ve bireysel gelişim 
eğitimleri veriyor ve yönetim danışmanlığı 
yapıyor. Tamamı ısmarlama sinema 
filmi ve TV dizi senaryoları yazdı, gazete 
ve dergilerde klasik müzik eleştirileri 
yayımlandı. Kendi ifadesiyle, “Halen 27. 
yaşının keyfini kimi zaman İstanbul’da, 
kimi zaman Tropiklerde sürüyor.” 

Sizi Peygamber Cinayetleri ile tanıdık. 
Siz yazarlık hayatına 44 ama 27 
yaşında başlamışsınız. Neden bu kadar 
beklediniz? Sizi yazmaya ne itti?
Zamanı geldi diyelim. Yazıyla aram 
hep vardı. Senaryo da müzik eleştirisi 
de yazıyordum. Türkiye’nin iki 
yüzlülüklerinden bir tanesi olan “travestiler” 
konusunda yazmak istedim. O ikiyüzlü 
bakış bana çok rahatsız edici geliyordu. 
O konuda bir ters yüz etmeyi denedim 
insanları. Şu 10 seneye göre algı biraz 
farklılaştı. Belki benim de ona bir lokma da 
olsa tuzum vardır diye düşünmek bana iyi 
geliyor.

Bu serinin adı aslında “Hop-Çiki Yaya”. 
Bu ne demek? Neden bu roman serisinin 
adı bu oldu?
Hop Çiki Yaya 1960’larda eşcinsel, 
yumuşak anlamında kullanılan bir lakap. 
Çıkışı da Nişantaşı’nda kızların gittiği 
okullarda “Hop Çiki Ya Ya” diye voleybol 
maçlarında tezahürat yapmalarıyla 
alakalı. Bu yaptıkları tezahürat kadınsı 
bulunduğundan, “hop çiki yayalık” diye 
bir kavram dilimize giriyor. Eşcinselleri 
akıllarınca hor gören bir kelime aslında. 
Daha sonra Türkçe’ye “şorolo” geldi. Pek 
çok şey geldi ama 1960’lardaki karşılığı bu 
kelime. 

Türkiye edebiyatında “kuir temaların” 
yeterince işlendiğini düşünüyor 
musunuz?
Hiçbir dünya edebiyatında yeterince 
işlendiğini düşünmüyorum ki. Türkiye de 

bundan farklı değil. Eşcinsel karakterin 
olduğu kitaplar elbette var. Eşcinsel 
karaktere bakarsak Shakespeare’in 
eserlerinde de var. Ancak bunlar kuir 
edebiyat ürünü değil. Eşcinsel karakterler 
hep var ama nasıl ele alındıkları önemli. 
Uzunca bir süre -ki hala devam ediyor- bir 
eşcinsel karakter bir romanda belirdiği 
vakit onun kötü olduğuna inandırılıyoruz. 
Suçlu veya ahlaksız profiliyle o romanlarda 
yer alıyorlar. Bunun en önemli örneği 
Kuzuların Sessizliği’dir mesela. Bizden bazı 
polisiye yazarları da eşcinselleri bu şekilde 
konu edinebiliyorlar. Bu tip romanlarda, 
hafif makyaj yapan, kırıtık birisi varsa kesin 
suçlu veya katil çıkar. Bu karakterlerin 
varlığı bence varlık değil bir negatif 
etkidir, olumlu bir şey değildir. Çünkü 
bilinçaltlarında kötü bir şeyi kodlamaya 
çalışıyor. 

Benim Hop-Çiki-Yaya serisinde yapmak 
istediğim tam tersiydi. Marjinal denen 
karakterleri merkez olarak alırsak önceden 
merkez olarak gördüğümüz “beyaz “ 
topluluklar birden marjinal oluveriyor. 

Bu yüzden Burçak Veral bu kitapların ana 
karakteri ve bir travesti…
Aynen. O serinin kitaplarının hiçbirinde 
marjinal diyeceğimiz bir karakteri suçlu 
olarak göstermez. Suçlular hep beyaz 
çevreden çıkarlar. Siyaseten öyle bir 
doğruluğu vardır o kitapların. Serinin 
her kitabında farklı bir beyaz kesim 
hedeflenmiştir. 

Burçak Veral karakterine benzeyen başka 
bir karakter var mı dünya edebiyatında 
bildiğiniz?
Her şey çok gelişti ve sayıca çoğaldı. 
Bu yüzden çok yakından takip etmeme 
imkan yok ama Hop-Çiki-Yaya serisi ilk 
yayınladığı vakit dünyadaki “ilk travesti 
dedektif”ti.  Daha sonra çıkmış olabilir, 
bilmiyorum. Beni yurt dışında, ABD’de, 
Fransa’da  ve Almanya’da basarken de öyle 
lanse ettiler. Pengiun’in yayınladığı ilk Türk 
yazarım ve orada bu şekilde sunuldu.

Peki bu kitap serisi film olsa hangi 
oyuncular oynardı. Burçak Veral’ı, 
Ponpon’u, Gönül’ü?
O adaylar da değişiyor, oyuncular da yaş 

“HOMOFOBİK YAZARLARIN 
ROMANLARINDA, HAFİF MAKYAJ 
YAPAN, KIRITIK BİRİSİ VARSA KESİN 
SUÇLU VEYA KATİL ÇIKAR…
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alıyorlar. Bundan 10 sene önce rahmetli 
Atıf Yılmaz sağken Jigolo Cinayeti kitabını 
filme çekmek istemişti. Bundan 2-3 sene 
önce ise onun kızı Kezban Arca Batıbeki de 
istedi. 

Şu an için değil ama bir ara Ali Poyrazoğlu 
“Gönül” ya da “Ponpon”u oynamayı 
kafasına takmıştı. Ama zaman değişiyor 
herkes için. Bir ara Şebnem Bozoklu 
“Gönül” olmayı çok istiyordu mesela.
Şimdilerde Asuman Krause’yi çok 
beğeniyorum. Maskülen enerjisiyle Burçak 
Veral’ı oynasa çok hoşuma gider. Atikliği, 
çevikliği, hali tavrı bence o role yakışır. 

Vikipedia’nın yabancı versiyonunda 
varsınız, Türk versiyonunda yoksunuz…
Aman ne güzel, çok isabetli bir karar.

Az tanınmayı, ünlü olmamayı kafanıza 
takıyor musunuz?
Ünlü olmayı ayıp bulan bir jenerasyon veya 
aile terbiyesinden geliyorum. Sokakta beni 
tanıdıkları zaman kaba olmamak adına 
“kim o duymadım, ben değilim” diyorum. 
Tanınmak bana iyi gelen bir duygu değil. 
Televizyona çıkmayı da “Televizyona 
düşmek” olarak görüyorum. Katıldığım bir-
iki yayında küçük skandallar yarattığım için 
artık beni TV programlarına çağırmıyorlar, 
çağırsalar bile canlı programda beni 
banttan yayınlıyorlar.  Televizyonu izleyen 
kişi benim kitabımı okuyan kişi değil. Beni 
sizin derginizden okuyan kişi kitabımı 
okuyan kişidir. Ben çıktığı zaman 100.000 
satan bir yazar değilim ki. 

Yurt dışı macerası nasıl başladı? 
Penguin’in bastığı ilk Türk yazarsınız 
ve sonrasında da başka Türk yazar pek 
basmadı…
Barbaros Altuğ benim yazarlık ajanım. 

“BEN ÖMRÜBİLLAH İKTİDAR OLAN 
BİR SİSTEME OY VERMEDİM, 
ÇOK SATMIŞ OLAN BİR MÜZİĞİ 
YA DA KİTABI SEVMİŞ OLMADIM. 
ÇOĞUNLUKLARIN BEĞENİSİ BENİ 
BAĞLAMIYOR…

Ona çok teşekkür ediyorum. Onun 
çabasıyla oldu. Benim yurt dışı maceramın 
başlangıcı onunla oldu. Benim kitaplarım, 
marjinal-yer altı edebiyatı diyebilecekleri 
bir türdeydi ve Türkiye’den böyle bir 
örneğin olması yabancıların ilgisini çekti. 

Yurt dışından Türkiye’dekilerden farklı 
olarak ne gibi tepkiler geldi?
Fransa’dan çok olumlu tepkiler var. Bu 
kitaplar orada epey sattı.  Daha sonra 
cep boyları da çıktı. Halen de satıyor. Bazı 
ülkelerde de sessiz sedasız kaybolup 
gittiler.
Geçenlerde Almanya’dan bir tepki geldi. 
“Sizin kitaplarınız çok zamansız yayınlandı. 
Şu an İslami terör varken bu kitapların 
etkisi çok farklı olurdu” dediler.

Yazdığınız kitaplar arasında sizi en 
heyecanlandıran hangisi?
Yazarken hepsi. Bitince hiç biri (Gülüyor) 
Ben kitabı bitirdikten sonra üzerinde 
oynamayı da sevmediğimden artık 
yayınlanması da bende çok fazla heyecan 
yaratmıyor açıkcası. Ben yazarken 
heyecan duyuyorum, duymuyorsam da 
yazmıyorum. 

Gelen tepkilere karşı ne hissediyorsunuz? 
Bu tepkiler sonraki işlerinizi yönlendirir 
mi?
Olumlu tepkiler elbette hoşuma gidiyor, 
iftihar ediyorum ama bunlar yapay 
duygular bence. Hani yaptığım yemeği 
beğenseler de aynı şeyleri hissederim. 
Ancak birkaç kişinin, değer verdiğim 
kişilerin tepkisi beni yönlendirir. Ben 
azınlık olduğum için çoğunluğun seslerini 
önemsemiyorum. Ben ömrübillah iktidar 
olan bir sisteme oy vermedim, çok satmış 
olan bir müziği ya da kitabı sevmiş 
olmadım. Bu yüzden genelin tepkilerine 

kulak vermemin imkanı yok. Çoğunlukların 
beğenisi beni bağlamıyor. 

Bir yazarın tek bir türe, tek bir yazım 
tarzına veya illa LGBTİ karakter kullanma 
zorunluluğuna karşı mısınız?
Bu bir tercih. Böyle bir zorunluluk yok. 
Edebiyat dünyası takma isimlerle farklı 
türlerde eserler vermiş yazarlarla dolu. 10 
sene önceki bazı düşüncelerimi ben bile 
yadırgıyorum. 

Duygu Asena, Ayşe Kulin ve Perihan 
Mağden gibi yazarlar, kadın olmalarına 
rağmen erkek eşcinselleri konu edinen 
kitaplar yazdılar. Bu konuya nasıl 
bakıyorsunuz? Sizce bir kadın yazarın 
erkek eşcinselleri konu edinen kitaplar 
yazması gerçekçi mi?
Her yazarın her yazdığı kitap doğru olacak 
diye bir şey yok. Ben bir kadın hakkında 
yazabiliyorsam onlar da bu konu hakkında 
yazabilmeli. Bunda bir beis görmüyorum. 
Ayşe Kulin’i çok severim, çok takdir ederim. 
Ayşe Kulin’e bu konudaki olan yaklaşımı da 
haksız buluyorum.

Ama demişti ki “Erkek eşcinsellerin 
sevişmesini romanımda yazmadım çünkü 
pornografik buluyorum”?
Ayşe Kulin 70 yaşının üzerinde. Kadın-
erkek sevişmelerini de çok fazla yazmaz. 
Onun kitaplarında bu tip bir içerik zaten 
yoktur ki. Ondan bunu beklemek zaten 
abes.

Gizli Anların Yolcusu (GAY) kitabında 
yaptığını çok başarılı buluyorum ve ona 
verilen Hormonlu Domates ödülünü de 
büyük bir ayıp olarak görüyorum. Ayşe 
Kulin’i çok severim o başka, yıllarca 
benimle beraber LGBT Onur Yürüyüşü’nde 
yürümüş hatta torunlarını bile oraya 
getirmiş bir kişi olarak siz onu homofobik 
laflar eden Melih Gökçek’le aynı kefeye 
koyup kınıyorsunuz. Başka bir konu da; 
Doğru ya da yanlış ya da eksik, bu kadın 
200.000 kişinin evine adı GAY olan bir 
kitabı sokmuş. Kadınların kafasında 
“kocam acaba bunu yapıyor mu?” 
sorusunu akla getirmesi bile bence çok 
takdire değer bir durumdur.

Duygu Asena’nın Paramparça’sı 
homofobiktir mesela.  “Ay yazık zavallılar” 
şeklinde tuhaf bir tonda yaklaşır geylere. 
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Ben gerçekten azınlıkların birbirine olan 
bu tutumunu anlamakta zorlanıyorum. 
Transları dışlayan eşcinseller var mesela. 
Çok kötü bir durum. 

Hop Çiki Yaya kitapları gibi eğlenceli ve 
şehirli bir seriden sonra “Üç Pastorize 
ve Pastoral Tablo” kitabındaki drama 
yakın ton ve kırsal dekor hakkında neler 
söyleyeceksiniz?
Benim o kitapta yapmaya çalıştığım başka 
bir şeydi. Bunun çok daha güzelini Mahir 
Ünsal Eriş “Dünya Bu Kadar” kitabında 
yaptı. Buradan da takdirlerimi iletmiş 
olayım. Cinselliğin ve marjinal cinselliğin 
sadece şehirli ve zengin kesimlere özgü 
olmadığını söylemek istedim. Mesela 
köyde de bir ayak fetişisti yaşayabilir. 

Ama elbette ben o kitabımda da yine 
yeraltındaydım, sadece söylem biraz daha 
farklıydı.

Son 10 yılda, Türkiye değişti, algılarımız 
değişti, pek çok şey değişti ama bizce 
LGBTİ hareketi yükselmeye başladı. Bu 
acaba muhafazakar iktidara bir etki-tepki 
mi yoksa zaten bilişim-etkileşim çağında 
olduğumuzdan bu yükseliş illa ki olacak 

mıydı?
Ben sosyolog değilim. Böyle analizler 
yapmayı da sevmem ama cevaplamaya 
çalışırsam; Dünyanın bir dolu yerinde 
eşcinsellere evlilik hakkı tanınıyorsa, 
dünya globalleşiyor, bu sayede insanların 
haberleri oluyor ve buna istinaden talepleri 
de oluyorsa –ki gençler çok daha rahatlar 
ve dünya vatandaşı olma istekleri var- 
bu çok normaldir.  Baskının açtığı etkiler 
de var, nüfusumuz da çoğaldı, artık 18 
milyonluk İstanbul’da o kadarcık LGBTİ de 
olsun.

Peki o zaman seçimleri geride bıraktık, 
onları da konuşalım.
Konuşmayalım. Yeterince düşmanım var. 
Yeni düşmanlar edinmek istemiyorum 
(Gülüyor)

İktidardan bağımsız olarak söyleyelim, 
sizce ileride bu hareketin gidişi nasıl 
olacak? LGBTİ bireylere baskılar artacak 
mı?
Yani zannetmiyorum. Başka konularda 
da ne kadar baskı görüyorsa insanlar, bu 
LGBTİlere de olacak. Entellektüeller de 
baskı görmeye devam edecek mesela. 
İktidara tavır koymuş olan herkes payını 

alacak. Özel bir tavır beklemiyoruz.
Sizin sevdiğiniz yazarları ve ilham 
kaynaklarınızı merak ediyoruz.
“İlham kaynağı” lafı çok karanlık. Bu 
konuda kimsenin bilinçaltı masum değil, 
en başta benimki. Çocukluğumuzdan beri 
izlediğimiz yüzlerce film, binlerce sahne, 
tanıdığımız onlarca insan, okuduklarımız 
duyduklarımız bir yerlere yerleşiyor. “Bu 
tamamıyla benim keşfim, bunu sadece ben 
yarattım” demek bana komik geliyor. Ben 
yine de bu ilham kaynaklarımı, Peygamber 
Cinayetleri kitabının arkalarında 8-10 sayfa 
anlatmıştım.

İlham her yerden geliyor. Okuduğum bir 
gazete haberinden de etkileniyorum kendi 
kafamda kurduğum bir projeden de. 
Türkiye’den  İlhami Algör’ü (Bazı 
cümlelerini üç kere beş kere okudum), 
gençlerden Mahir Ünsal Eriş ve  Hakan 
Bıçakçı’yı beğeniyorum. Eski kuşaktan, 
bir dolu insan çok sattığı için burun büker 
ama Ayşe Kulin mesela, bir kitabını elime 
aldığımda başından sonuna nefessiz 
okurum. Ajanımdır diye söylemiş 
olmayayım ama Barbaros Altuğ’un kitabı 
da harikadır mesela.

Yeni projeleriniz var mı?
Yazar olarak yeni projem yok. 4-5 projem 
vardı ama heyecan duymuyorum. Okuyucu 
bu kadar, alan kişi sayısı belli. Şu an 
heyecanlanmıyorum. Heyecan duysam 
yazarım.

MEHMET MURAT SOMER 
KİTAPLARI
PEYGAMBER CİNAYETLERİ
HUZUR CİNAYETLERİ
BUSE CİNAYETİ
JİGOLO CİNAYETİ
PERUKLU CİNAYETLER
AJDA’NIN ELMASLARI
KADER’İN PEŞİNDE
HOLDİNG
PODYUM
ÜÇ PASTORAL VE PASTORİZE TABLO
PEMBE TÜTÜLÜ AMİRAL

“AYŞE KULİN’E VERİLEN HORMONLU 
DOMATES ÖDÜLÜNÜ BÜYÜK BİR 
AYIP OLARAK GÖRÜYORUM…
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HOTEL CORTEZ
HEPİMİZ HOTEL CORTEZ’İN MİMARİSİNE HAYRANIZ. PEKİ TARİHTEN GÜNÜMÜZE HOTEL MİMARİSİNİN 

NASIL DEĞİŞKENLİK GÖSTERDİĞİNİ MERAK ETTİNİZ Mİ? HOTEL CORTEZ’İN TASARLANMASINDA BİZİ EKRANA 

KİTLEMEK İÇİN ÖZEL OLARAK HAZIRLANAN DETAYLARDAN HABERDAR MISINIZ?

AHS HAYRANLARI, BU AY MİMARİ & DEKORASYON BÖLÜMÜMÜZÜN ANA KONUĞU HOTEL CORTEZ!

2015 YILININ EN KORKUTUCU OTELİ

MİMARİ & DEKORASYON | HOTEL CORTEZ
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Görülmeyeni görme, merak etme ve 
bunların sonucunda oluşan keşif istekleri 
yüzünden tükenmiş dünya üzerinde 
ulaşılmayan yer kalmamıştır. Uzaya 
seyahat kavramlarından söz edilmeye 
başlanmış, aya ilk adım atılmıştır. Tüm bu 
gelişmeler dünya üzerindeki seyahatin 
temelinde yatan merak duygusunu 
geri planlara itmiş, kavramın varlığını 
koruyabilmesi için bambaşka nitelikler 
aramasına sebep olmuştur. Günümüzde 
turizm, bu süreçte yapılan seyahat etme 
ve dinlenme eylemlerini değil, kitlesel 
turizm olarak da nitelendirilen içerisinde 
her türlü isteğe, ihtiyaca cevap verebilecek 
aktiviteleri de barındıran eylemlerin 
tümünü kapsamaktadır.

Günümüzde yapılan birçok kent mekânı 
aslında yaşamamaktadır. Gerçek kent 
mekânları insanların sezgileriyle bütünleşip 
yaşarlar. Otellerinde 24 saat yaşayan 
mekânlar olduğu hep söylene gelir. 
Konaklama tesisleri tüketimin mekânsal 
örgütlenmesinin en çarpıcı örneklerini 
oluşturmuştur. Konaklama tesisinin 

öncelikli işlevi, kişinin kendisine ait 
olmayan bir dünya ile geçiciliği önceden 
kabul edilmiş bir aidiyet ilişkisi kurmasına 
yardımcı olmaktır. Bugünün ortamında 
konaklama tesisleri, hizmet sundukları 
toplumsal kesime ve hizmet niteliklerine 
göre mimari tipolojilerine ve dillerine 
yansıyan farklılıklar barındırmaktadır. 
Mimari eğilimlerin değişimi Tatil 
amaçlı konaklama tesislerinde önceleri 
enternasyonalist eğilimler etkili iken, 
sonrasında Tatil amaçlı konaklama 
tesisleri 93 yöresel referansların 
kullanılması ve kimlik arayışları ön plana 
çıkmıştır. 

Türkiye’de ve dünyada farklı mimari 
akımlarda ve eğilimlerde inşa edilmiş 
pek çok turizm konaklama tesisi 
bulunmaktadır. Zaman içinde mimari 
akım ve eğilimlerin değişimi, tasarımcıları 
popüler olanı yapmak, modayı yakalamak, 
turiste talep ettiğini vermek adına çeşitli 
dönemlerde farklı eğilimlere itmiştir. 
İnsanların seyahat kararı verirken 
etkilendikleri üç eğilim; lükse olan 

düşkünlük ve bunun sonucu oluşan 
marka bağımlılığı, lüks ve markanın 
başarı statüsü olarak görülmesi, konfor 
ve rahatlık ihtiyaçlarının belirginleşmesi 
olarak öne çıkmaktadır. 
“Rekreasyon” kelime anlamıyla dinlenme, 
hoşça vakit geçirme ya da başka bir 
deyişle başını dinlemek” demektir. 

Bugün otel, motel, tatil köyü, kamping, 
oberj, hostel, pansiyon gibi isimler altında 
hizmet veren bu yapılar gerçekte:

• Ana ilke olarak yatma ve yeme işlevlerini 
karşılarlar.
• Sınıflarına göre ek fonksiyonlara hizmet 
verirler.

OTEL OLGUNUN GELİŞİMİ

KRONOLOJİK 
OLARAK OTEL 
OLGUSU:
• 500’LER : Yatma eyleminin 
  gerçekleştirildiği hanlar, 
  Roma ve Yunan Kaplıcaları, 
  kervansaraylar
• 1400’LER: Fransız yasalarında 
  otelde kalanların kayıt defterine 
  işlenmesi zorunluluğu, 
• 1800’ler: Boston’da atrium otelin ilk 
  örneği
• 1820’LER: İlk büyük dinlenme 
  tesisleri, New York eyaletinde 
  yapılması
• 1880’LER Elektrikle aydınlatılmış ilk 
  otel odasının New York’da hizmete  
  girişi
• 1900’LER İlk modern otel
• 1910’LAR Karma kullanımlı ilk 
  büyük otobüs terminali ve otelinin  
  New York’da açılışı, 
  New York’da 2200 odalı Hotel   
  Pennsylvania’nın açılışı
• 1920’LAR zincir otel firmalarının 
  ortaya çıkışı
• 1960’LAR 23.000 otel, 40.000 
  motel ve 170 zincir otel firması, 
  Akdeniz, Yugoslavya, İspanya, 
  İskandinavya ve Yunanistan’daki
  büyük yatırımlar 
• 1970’LAR: Boeing 747’nin ortaya   
  çıkışı, havaalanı otelleri
. 2015 American Horror Story (AHS) 
  Hotel Açılışı 

MİMARİ & DEKORASYON | HOTEL CORTEZ



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Aralık 2015 |  S105#ZekiMürenGibiDiren

www.gzone.com.tr

KIRMIZI RENK
Kırmızı renk iştah açıcı olmasının 
yanında zaman kavramını 
da unutturmakta ve uykuyu 
kaçırmaktadır. 

Uzun süre kırmızıya maruz kalmak 
duyarsızlığa, kabalık, kızgınlık ve 
saldırganlığa zemin hazırlayabilir.

Kan akışını hızlandıran ve 
hareketliliği teşvik eden kırmızı aynı 
zamanda tahrik edicidir.

AMERICAN HORROR STORY’NİN 
OTELİ: HOTEL CORTEZ

AHS HOTEL LOBİSİ ÜZERİNDEN BİRAZ 
MEKÂN KURGUSUNU İNCELEYELİM:
• Mekân büyüklüğü
• Mekân elemanlarının büyüklüğü
• Renk Kullanımı (kırmızı)

Yapılacak mekânsal değerlendirmelerde, 
bu boyutsal özelliklere ait sayısal 
belirlemelerin yapılması ve boyutsal 
görünümler ile mekân oluşumuna etki 
eden faktörler arasındaki bağların ortaya 
konulması gerekmektedir. Bu bağlamda 
yukarıda sıraladığımız ve mekânı boyutsal 
açıdan tanımlayan özellikleri şöyle 
açıklayabiliriz.

Mekân Büyüklüğü, bir mekânın büyüklüğü, 
ele alınan mekânın genişlik, uzunluk 
ve yükseklik gibi, üç boyuttaki sayısal 
değerleri ile belirlenir. Bu büyüklüklerin 
hangi sınırlar arasında değiştiğinin 
bilinmesi ve bu büyüklüklerin insan ölçüleri 
ile bağlantılarının değerlendirilmeleri önem 
kazanmaktadır.

Mekânın büyüklüğünün yanı sıra, mekân 
elemanlarının büyüklükleri de mekânın 
ihtişamını arttırmaktadır.

Otel Lobilerinde her renk türünü ve 
değerini kullanma alanı vardır. Fakat oteller 
müşterilerin zaman geçirecekleri yatak 
odalarında, ilgi çekici, etkileyici, fakat 
heyecan vermeyen (yerine göre) renkler 
kullanılmalıdır.

Lobilerde ilk izlenim çok önemlidir. Çünkü 
lobi mekânı otelin geneli hakkında önemli 
mesajlar vermektedir. Benzetme yapmak 
gerekirse lobi otelin vitrinidir.

Mesela AHS Hotel’in  lobisindeki ağırlıkla 
yer alan kırmızı rengi: 

Kırmızı renk “ateşi” simgeler, tutkunun, 
öfkenin tehlikenin ve yıkımın sembolüdür. 
Diğer yandan cesaret ve onaylama 
anlamına gelir. Ateşin ve kanın sembolü 
olan merhameti ve cömertçe sergilenen 
fedakârlığı da ifade eder.
Kırmızının insan sağlığı üzerindeki 
etkileri, hormon artışı sağlayan, 
cinsel aktiviteyi artıran ve yaraların 
iyileşmesini kolaylaştıran kırmızı, insan 
organizmasındaki faaliyetinin yanı sıra 
vücuttaki dengenin dağılmasına da 
yardımcı olur. Kan basıncını ve nabız 
seviyesini arttırdığı gibi belli bir süre 
sonra bu durum, tam tersine de dönebilir. 
Kırmızının koyu tonları, kanı hatırlatır ve 
canlılığı bastırır.

Kırmızı rengin psikolojik etkilerine de 
bakmakta fayda var. Psikolojik olarak 
kırmızı sinirlerin daha fazla gerilmesine 
sebep olabilir. 

HAZIRLAYAN: BUĞRA ALTIN
bugra.altin@gzone.com.tr

twitter.com/bugraaltin |  instagram.com/bugraaltin

MİMARİ & DEKORASYON | HOTEL CORTEZ
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BERKSU UÇARLI
HER AY OLDUĞU GİBİ, BU AY DA ÜNSÜZ AMA GÜZEL BİR TÜRK ERKEĞİ İLE KARŞINIZDAYIZ. 

BERKSU UÇARLI, TENİS OYNUYOR, MİMARLIK OKUYOR VE HEPİMİZ GİBİ INSTAGRAM’SIZ YAPAMIYOR

FOTOĞRAFLAR: DİLEK YAMAN  |  RÖPORTAJ: YAĞIZCAN AKBULUT  |  MODA DİREKTÖRÜ: KEREM CAN DUM
SAÇ: FARUK ELDEM / MOS BEBEK  |  MAKYAJ: DİNÇER BALIKOĞLU / MOS BEBEK

ÜNSÜZ AMA GÜZEL | BERKSU UÇARLI

MONT: LOUIS VUITTON | ATLET VE BOXER: H&M
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Yaş / Burç
22 Akrep

Eğitim durumu/meslek
Öğrenci Mimarlık okuyor 
 
Kariyer hedefin nedir?
İyi bir mimar olmak için çalışıyorum. 
Bunun yanı sıra modelliğe de meraklıyım. 
Sanırım her iki dalda da güzel bir kariyere 
sahip olmak isterim.
 
Türkiye’de yaşam özgürlüğü hakkında ne 
düşünüyorsun?
Türkiye de fikir özgürlüğü olmadığını 
düşünüyorum.

Türkiye’de lgbt hakları hakkında ne 
düşünüyorsun?
Günümüzde görünüm açısından rahatlar 
ama anayasal olarak tanımlanmaması en 
büyük sıkıntı. 
 
Instagram Facebook Twitter sence 
hangisi? 
Kesinlikle İnstagram
 
Kendini 3 hashtag ile tanımlar mısın?
#SeeIt  #OwnIt #FeelIt
 
Her gün olsa yerim dediğin bir yemek? 
Pesto soslu makarna
  
Kaybettiğine en çok üzüldüğün şey?
Anneannem
 
Seksi 3 kelime ile tanımlar mısın?
Limitsizlik, Doruk noktası, Uçurum
 
Kendini en seksi hissettiğin yer? 
Duştan çıkınca 
 
Seks hayatınız bir şarkı olsa hangi şarkı 
olur?
Rihanna- S&M
 
Sence,…. olsa/olmasa dünya daha güzel 
bir yer olurdu?
Amerika olmasa dünya daha güzel bir yer 
olurdu.

Yaşamak istediğin bir şehir? 
Londra
  

ÜNSÜZ AMA GÜZEL | BERKSU UÇARLI

SWEATSHIRT H&M 
GÖZLÜK: EMPORIO ARMANI / SHOWROOMIST 
ÇORAPLAR: SIX TIMES FIVE
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Sporun hayatındaki yeri? Tutkunu 
olduğun bir spor branşı?
Tenis oynuyorum sıklıkla. Haftada 4 gün 
de Gym’e gidiyorum.
 
Hangi süper güce sahip olmak isterdin? 
Biraz klişe ama uçmak.
 
Modayla aran nasıl? 
Yakından takip ediyorum. 
 
Dolabında en sevdiğin giysin nedir? 
Yeni aldığım kabanım
 
En son izlediğin film? 
James Bond - Spectre
 
Gece hayatıyla aran nasıl? Parti insanı 
mısın, yoksa sakinliği mi tercih edersin?
Haftada bir gece dışarı çıkarım. Genelde 
sakinliği tercih ediyorum.
 
Kendini en huzurlu hissettiğin yer? 
Evim.
 
Kendinde değiştirmek istediğin bir 
özelliğin?
Kinci bir insanım ve bu duyguyu 
değiştirmek isterim.
 
İstanbul’un en sevdiğin semti? 
Karaköy
 
Sence cinsellik bir tabu mu? 
Bence günümüz jenerasyonunda cinsellik 
bir tabu değil.
 
Kendini bir hayvana benzetecek olursan?
Bağlanma özelliklerinden dolayı köpek. 
 
Tek gecelik ilişkiler hakkında ne 
düşünüyorsun? 
Sevmem.
 
Hiç aldatıldın mı? 
Bildiğim kadarıyla hayır.
 
İlişki de romantik bir erkek misin?
Kesinlikle romantik bir erkeğim.
 
Karşıdaki insandan aniden soğumana 
neden olacak şey nedir?
Görgüsüzlük. 
 
Seni hayatta en çok korkutan şey nedir?
Aldatılmak.

Planlı mı bir insan mısın yoksa spontane 
olmayı mı tercih ediyorsun? 
Spontane takılmayı severim. 

Bir fantastik/mitolojik karakter olsaydın 
kim olurdun? Neden?
Tazmanya canavarı kendimi ona yakın 
buluyorum.
 
Motton nedir?
Verilen sözlere inanma.
 

Seni en çok sinirlendiren şey? 
Yeşil ışık yanar yanmaz kornaya basan 
sürücüler.
 
Ayakları yere basan birisi misin yoksa 
havai mi? 
Havai biriyim.
 
Hayatta tesadüflere inanıyor musun? 
Bunun ilgili bir anın var mı?
Tesadüflere inanırım ama bana denk 
gelmedi henüz.

‘‘GÜNÜMÜZ JENERASYONUNDA 
CİNSELLİK BİR TABU DEĞİL

ÜNSÜZ AMA GÜZEL | BERKSU UÇARLI

SWEATSHIRT H&M 
GÖZLÜK: EMPORIO ARMANI / SHOWROOMIST 

ÇORAPLAR: SIX TIMES FIVE
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AYIN INSTAGRAM 
ERKEĞİ: 
@ARTHUURLLIMA
Yaş: 21
Boy: 1.80
Kilo: 80
Yaşadığı yer: San Paolo
Mesleği: Öğrenci 
En sevdiği yemek: Pizza 
Hobileri: Futbol oynamak, vücut 
geliştirme,  tek başına koşuya çıkmak.
Mottosu: Bilinçli bir şekilde hayatın 
tadını çıkar!
Seks hayatını bir şarkı ile özetlerse: 
Bruno Araujo - “Eu, Ela e a Amiga Dela”

ÜNSÜZ AMA GÜZEL | AYIN INSTAGRAM ERKEĞİ
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DAHA ‘İNSAN’ BİR ZEKİ MÜREN...
Büyük sanatçıların pek çoğu taktıkları 
süslü maskelerin arkasında saklanmak 
zorunda kalmıştır. Bugünlerde bazılarının 
daha gerçek, daha samimi, daha doğal 
hallerini çok şükür sosyal medyadaki 
hesaplarından takip edebiliyoruz. Hoş, 
çoğu zaman o hesaplardaki ‘duruşları’ da 
gayet hesaplanmış ve stratejik olabiliyor.

Bu sanatçılara madalyonun sadece tek 
yüzünü gösterdikleri için kızabilir miyiz 
peki? Hayır, böyle bir hakkımız yok. 
Sonuçta bırakalım ünlüleri, aramızdan 
kaçımız en samimi halimizi ortaya 
koyabiliyoruz ki çoğu zaman?

Fakat yine de biraz olsun maskesini 
‘aralayan’ biriyle karşılaştığımda daha 
mutlu oluyorum. Ne mutlu olması, resmen 
ona hayran oluyorum.

Zeki Müren’e ise hayran değilim. 

“Aaa nasıl olmazsın?” falan demesin 

kimse. Zeki Müren her zaman bana 
ürkütücü şekilde yapay gelmiştir. Ne 
aşırı kibarlığı, ne Liberace’yi andıran tarzı 
ne de o keskin bakışları bana kendisini 
sevdirmemiştir.

LGBTİ bireyler için ne yaptı derseniz? 
Bana kalırsa hiçbir şey. Yapmak zorunda 
mıydı? Tabii ki hayır! Her şöhret toplumsal 
devrimlere öncü olmak mecburiyetinde 
değil sonuçta.

Gelelim Zeki Müren’in samimiyetine...

Ne zamanki 1965 yılında çıkardığı ‘Bıldırcın 
Yağmuru’ adlı şiir kitabını okudum, işte 
o zaman Sanat Güneşi’nin biraz olsun 
maskesini araladığını gördüm. Yazdığı 
şiirlerde daha ‘insan’ bir Zeki Müren çıktı 
karşıma.

Plastik değil organik, şekilci değil daha 
doğal bir Zeki Müren...

O kitaptan birkaç sevdiğim şiiri paylaşmak 
istiyorum. Belki yukarıda yazdıklarım o 
zaman daha anlaşılır hale gelir...

TAZMİNAT
Ben alt dudağını,
O kanımı emdi.
Tazminat davası açacağım,
Kırk paralık
Bir ömürlük...

BEKAR
Don aldım fiyatı 50
Paçası beyaz dantelli,
Donum var işlemesi telli,
Bekar olduğum
Ağından belli.

BILDIRCIN YAĞMURU
Bıldırcın yağmuru gördün mü hiç?
Nasıl sapır sapır dökülürler.
Bir sabah evinin damında beni bulacaksın..

KÖŞE YAZISI | SARP’IN KÖŞESİ
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FARUK ELDEM
HAIR & ACCESORIES

instagram.com/farukeldem
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GHB / LIQUID G / G
TEHLİKENİN FARKINDA MISINIZ?

SAĞLIKLI YAŞAM | GHB



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Aralık 2015 |  S116#ZekiMürenGibiDiren

www.gzone.com.tr

GHB NEDİR?
GHB (Gama-Hidroksibütrat) 
merkezi sinir sistemini etkileyen bir 
depresanttır. 

Eşcinseller arasında da, ne yazık 
ki oldukça yaygın olan G, içecekler 
içerisine konularak istismar 
edilmektedir. Eğlence partilerinde 
kişilerin kullandığı bu uyuşturucunun, 
bu eğlenceyi bir şekilde hijyenik 
olmayan, çoğunlukla kondom 
kullanılmayan bir grup sekse 
çevirdiğini anlatılanlardan duyuyoruz. 
G adı verilen bu uyuşturucunun elektrik 
panellerini temizlemeye yarayan bir 
kimyevi maddeden sentez edilerek 
elde edildiğini söylemek bile ne kadar 
güvenli olmadığının göstergesi olarak 
karşımıza çıkıyor.

G; Sıvı, toz, tablet ve kapsül halinde 
satılıyor. Kokusu olmadığı ve tadı 
hafif olduğu için herhangi bir içeceğin 
içerisine kolayca karıştırılabiliyor. Bu 
da bazı kulüplerde, ilk kez girdiğimiz ve 
güven duymadığımız ortamlarda ikram 
edilen içkilere özellikle dikkat etmemizi 
gerektiriyor.  

GHB’NİN ETKİLERİ 
NELERDİR?
GHB’ nin kullanım ertesi etkileri alkole 
çok benzer. Kullananlar çekinmesiz, 
rahat ve coşkulu bir hisse kapıldıklarını 
ve müzik ve dansa karşı daha istekli 
olduklarını belirtmişlerdir fakat 
bununla beraber bulantı, uyuşukluk, 
hareketsizlik ve ağız kaymasına sebep 
olabilir.

GHB’NİN YAN 
ETKİLERİ 
NELERDİR? 
GHB’nin yan etkileri oldukça fazladır. 
Koma, nefes alma zorluğu, beyinde 
kalıcı hasarlar, ölüm bu etkiler 
arasındadır. Kullananlarda bellek 
sorunu, bilinç kaybı sık görülmektedir.

GHB’Yİ YAŞAYANLAR ANLATIYOR
Türkiye’de, metropollerde, özellikle 
eşcinseller arasında G’nin (GHB) başrolde 
olduğu birçok ev partisi düzenleniyor. 
İstanbul’da, neredeyse her hafta sonu 
karşılaşabileceğiniz bu organizasyonlara 
katılan, ismini vermek istemeyen biri G ile 
yaşadığı ilk deneyimi şu şekilde anlatıyor:

‘‘Hornet’ten birisiyle tanıştım, evine 
çağırdı. Taksim’de 5 kişi bir ev kiralamışlar. 
Gelirken tatlı bir içecek almamı istediler. 
Önceden duymuştum bu uyuşturucuyu 
ama kullanmamıştım. 2 miligramdan 
fazla kullanıldığı zaman kullanan kişinin 
bayıldığını duymuştum. Yine de onların 
dozu ayarlamasına izin verdim. İlk 
kullandığım için başım döndü ama bu seks 
yapmama engel olmadı. Keyifli geçmişti 
benim için seks, ama sanırım daha sonra 
içtiklerimde dozunu fazla kaçırdım. Evden 
dışarı çıktığımda kendimi kaybetmiştim, 
yere düştüğümü; Bir iki kişinin yardım için 
yanıma geldiğini hatırlıyorum.’’

Bu tarz deneyimleri belki hepimiz 
yaşadık ya da yaşamaya özendik ama 
bu yaşananlar kişide hem fiziksel hem 
de psikolojik ve geri dönülmesi mümkün 
olmayabilecek hasarlar bırakıyor. Anlık 
zevkler yaşanabilir ama ne uğruna? 
“Aman ne olacak” deyip kullandığınız 
uyuşturucuya başlangıç hikayemizin, 
her gün televizyonda dönen haberlerin 
başlangıcı olduğunun farkında olmak 
zorundasınız. 
G ile haşır neşir olan bir başka eşcinsel 
bireyin ise yaşadıkları çok daha ilginç:

‘‘İstanbul’a yeni gelmiştim. İnternetten 
birisiyle tanıştım, “evde 5 kişiyiz” gel 
dedi. O sırada grup seks yapacağımızı 
düşünmüştüm ama tahmin etmiyordum. 
Eve gittiğimde 9 kişinin beni beklediğini 
gördüm. Ve tabii ki son zamanların en 
popüler uyuşturucusu demek ne kadar 
doğru bilmiyorum ama G ortamda beni 
bekliyordu. Evde herkes çıplaktı, korkunç 
bir house müzik çalıyordu. Tabii ki bu 
kadar eşcinselin bir araya gelip uyuşturucu 
kullanmasının sonunda beni ne beklediğini 
söylememe gerek var mı?’’

Bu kişi, toplam 10 kişinin birbiriyle seks 
yaptığını, kendisinin 4 kişiyle beraber 
olduğunu söylüyor. Bir gece için böyle 
bir rakamın fazla olmasını bir kenara 
bırakalım, birlikte olduğu son iki kişi 
ile korumasız beraberlik yaşaması ise 
tablonun bir başka korkunç yanı. Bu 
kişinin anlattıkları bu kadarla da sınırlı 
değildi.

‘‘G’miz bittiğinde fark ettik ki hepimiz 
tekrar istiyoruz. 10-20 lira gibi bir şey 
verdim, hatırlamıyorum. Eve sipariş geldi 
ve tekrar seks yapmaya koyulduk. Sabaha 
kadar sürdü bu seks. Çok geç boşaldığımı 
ve korkunç bir zevk aldığımı fark ettim. 
Geç boşalmak galiba keyifli bir şey. 
Yalnız, bir çocuğun gitmesi gerekiyordu, 
onu bırakmadılar.6 kişi beraber odaya 
girdiklerini hatırlıyorum. En sonunda 
gitmiştir diye umuyorum…’’

SAĞLIKLI YAŞAM | GHB



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Aralık 2015 |  S117#ZekiMürenGibiDiren

www.gzone.com.tr

GHB’NİN RİSKLERİ NELERDİR?
GHB denetim altında olmadığından 
konsantrasyonu çok değişken olabilir ve 
kullanıcılar her defasında alınan miktarın 
güvenli olup olmadığını bilemezler. 
Kullananlar bir saat içerisinde etkilerini 
göstermediğinde az tükettiklerini 
düşünerek daha fazla tüketebilirler. 
Maddenin etki süresi değiştiğinden bu 
gibi durumlarda aşırı doz riski yüksektir. 
GHB den aşırı doza maruz kalan bir kimse 
bilincini kaybeder (GHB Koması) ve tepki 
gösteremez. Aşırı doz nefes almayı da 
engelleyebilir ve kusmaya sebep olabilir.

GHB bağımlılık yapar ve yoksunluk krizleri 
vardır. Maddeye aşırı ihtiyaç duyma, artan 
kalp atışı, yükseklik korkusu, uykusuzluk, 
aşırı sayıklama ve rahatsızlık ortaya çıkan 
durumlardır. Bu bulgular yaklaşık iki hafta 
veya daha fazla sürebilir.
GHB “tecavüz uyuşturucusu” olarak 
adlandırılmaya başlanmıştır çünkü 

bu madde kişiyi bilinçsiz veya hareket 
edemez bir hale sokabilir. GHB gibi sıvı 
maddeler fark edilmeden içki içerisine 
karıştırılabildiklerinden, içkinizi başı boş 
ve yabancıların bulundukları ortamlarda 
bırakmamalısınız. Örneğin cola içmek 
istediğinizde garson colanızı açmadan 
getirsin, böylece kendi güvenliğinizi 
kolayca almış olursunuz.

GHB nin getirdiği riskleri azaltmak 
amacıyla madde alkol ve diğer 
depresantlarla karıştırılmamalıdır. Riskleri 
tamamen ortadan kaldırmak için en iyi 
yöntem GHB’yi hiç kullanmamaktır.

GHB KULLANIMI
GHB genellikle sıvı olarak tüketilen, 
renksiz ve kokusuz, hafif tuzlu tatta 
bir maddedir. Tipik olarak yaklaşık 
10 kullanımlık küçük şişelerde satışa 
sunulur. Çoğu kullanan maddeyi 
aldıktan 10 dakika ile 1 saat arasında 
etkisini gösterdiğini ve uçuşun iki ila üç 
saat sürdüğünü belirtmektedir.

GHB ilk olarak uykusuzluk tedavisi 
ve vücut geliştiricilerce fiziksel gücü 
artırma amaçlı kullanılmıştır. Daha 
sonra yavaş yavaş eğlence amaçlı 
kötüye kullanımı artmıştır. GHB 
oldukça yeni bir maddedir ve genellikle 
genç “kulüp” toplulukları tarafından 
tercih edilmektedir.

GHB’NİN KULLANIM 
İŞARETLERİ
Alkole benzer etkilerinden dolayı, 
kullananlar sarhoş gibi görünebilirler. 
Rahatlamış, daha konuşkan görülebilir 
ve sanal sosyalleşme gerçekleşir, 
dansa olan ilgileri artar ve coşkuya 
kapılırlar. Yüksek dozlarda alındığında 
baş dönmesi, bulanıklık, anlaşılmazlık 
meydana gelebilir ve kontrol 
edilemeyen fiziksel hareketlere sebep 
olabilir.

TEDAVİ OLUN 
Uyuşturucu kullanımı için destek 
alabileceğinizi ve kendi isteğiniz 
dahilinde tedavi görebileceğinizi 
biliyor musunuz? Hemen hemen 
büyük şehirlerin hepsinde Alkol 
Madde Araştırma ve Tedavi Eğitim 
Merkezi (AMATEM) bulunuyor; madde 
konusunda uzmanlaşan hekimlerin 
yardımıyla her şey için çok geç 
olmadan hayatınızı değiştirerek daha 
kaliteli bir yaşama yelken açmak 
mümkün. 

HAZIRLAYAN: MEHMET EFE ALTAY
efe.altay@gzone.com.tr

twitter.com/MehmetEfeAltay 
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HIV/AIDS KİMİN 
MESELESİ?
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‘’Sabahın erken saatleriydi. Birden alarm 
çalmaya başladı. Güç bela uyandım ve 
alarmı kapattım. Uyanmıştım ancak 
kendimi hala yorgun hissediyordum. 
Başım her zamankinden daha ağırdı 
sanki. Hareket etmeye çalıştığımda her 
yerimin ağrıdığını, hatta ateşimin olduğunu 
hissediyordum. Yüzümü yıkamak zor olsa 
da kalktım.

O kadar halsizdim ki işe gidecek gücü 
kendimde bulamıyordum. Sonunda işe 
gitmekten vazgeçip doktora gitmeye karar 
verdim. Giyindim ve bir taksiye atladım. 
Doktor her şeyin düzeleceğini sadece grip 
olduğumu söyledi. Biraz rahatlamıştım 
ancak aslında bir süredir aklımda olan 
başka şeyler de vardı. Şimdiye kadar hiç 
HIV testi yaptırmamıştım. Bu durumdan 
rahatsızdım. Belki de artık test yaptırmanın 
zamanı gelmişti! 

Eve geldim; tekrar hastaneyi aradım ve 
randevu aldım. Birkaç gün geçip de test 
günü gelince tekrardan yola koyuldum. 
Yağmur bardaktan boşalırcasına 
yağıyordu. Her zaman müşteri bekleyen 
durakta ise bir tane bile taksi yoktu. Ama 

koşmadım, yürüdüm. Düşünceliydim. 
Hastaneye geldiğimi bile çok sonradan 
fark ettim. 

İçeri girdim, adımı söyledim. Bir numara 
verdiler ve oturup sıramın gelmesini 
bekledim. O arada uzun boylu bir doktor 
geldi ve önceki riskli davranışlarımla 
ilgili sorular sordu. Evli olup olmadığım, 
uyuşturucu kullanıp kullanmadığım ve 
cinsel hayatımla ilgili sorular. Daha sonra 
kanım alındı ve sonucu almam için gün 
verildi. 

Zaman çok yavaş geçti ama o gün elbette 
geldi. Sabah kalkıp duş aldım. Aklımda 
hep aynı soru: ‘Ya pozitif çıkarsam?’ 
Kafamda geçmiş, ellerim ceplerimde yola 
çıktım. Acaba korunmadığım anlarda 
bulaşmış olabilir miydi? Başka riskli 
davranışlarım olmuş muydu? Belki de her 
şey bambaşkaydı... 

Hastaneye geldim ve beklemeye başladım. 
Doktorlar odalarına girip çıkarak diğer 
hastalarla ilgileniyorlardı. Bekledim. Sıra 
sonunda bana geldi. Doktor bana verilen 
numarayı sordu. Test sonucunu verirken 

HIV/AIDS TAM OLARAK GENÇLERİN MESELESİ! 
hata yapmak istemediği açıktı. Nihayet 
numaram da doğrulandı ve zarfım açıldı. 
Sonuç karşımdaydı...’’ 

Hikâyeleri farklılaşsa da benzer bir test 
sürecinin ardından HIV pozitif tanısı alan 
en az 11109 kişi var Türkiye’de. Daha 
da dikkat çekeni her yıl HIV ile tanışan 
insan sayısı artık yüzlerle değil binlerle 
ifade edilecek düzeyde. Ve Türkiye’nin 
de içinde bulunduğu bölge dünyada 
HIV/AIDS yayılım hızının en yüksek 
olduğu coğrafyalardan biri ve giderek de 
hızlanmakta. Dünyada HIV ile enfekte 
olan 10 kişiden 4’ü 15-24 yaş arasındaki 
gençler iken Türkiye’de ise 10 gençten 9’u 
HIV/AIDS hakkında bilgi sahibi değil ve 
her 3 gençten 2’si HIV/AIDS ile yaşadığını 
bildiği biriyle aynı ortamı paylaşmak 
istemiyor. 

Kim mi bunlar? 76,6 milyon olan Türkiye 
nüfusunun 19 milyonu oluşturan genç 
insanlar... 

İŞTE BU YÜZDEN HIV/AIDS TAM OLARAK 
GENÇLERİN MESELESİ! 
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TÜRKİYE’DE NELER OLUYOR? 
GÖRKEM: ‘’HIV, ŞEKER HASTALIĞINDAN 
FARKLI DEĞİL’’
‘’HIV ile yaşamaya başlayalı 1 yıl 5 
ay oluyor. Başlangıçta virüs yüküm 
sayılamayacak kadar az olduğu için 
tedaviye 5 ay önce başladım. Bu süreçte 
en büyük sorunları aile hekimleriyle, 
aile sağlığı merkezleri ve hastanelerde 
yaşadım. Birçok sağlık merkezinde, 
doktorların HIV ile ilgili yeterli bilgiye 
sahip olmadığını gözlemledim. Ayrımcı 
söylemler, acıyan bakışlar beni üzüyordu. 
Oysaki HIV ile yaşamak şeker hastalığı ile 
yaşamaktan farklı değil. Şu an ilaç tedavisi 
ile birçok insandan daha da sağlıklıyım.’’ 

‘’KONDOM KULLANMAK HIV 
DIŞINDAKİ CİNSEL YOLLA BULAŞAN 
ENFEKSİYONLARA KARŞI KORUNMAK 
İÇİN DE ÖNEMLİ!’’
‘’Duygusal yakınlık hissettiğim birine 
ilk günden HIV ile yaşadığımı söylemek 
isterdim. Bazen birine aylar boyunca 
HIV ile yaşayanların sağlıklı olduğunu, 
korunmanın yalnızca HIV için değil diğer 
cinsel yolla bulaşan diğer enfeksiyonlara 
karşı da önemli olduğunu ve kondom 
doğru kullanıldığı sürece hiçbir durumun 
söz konusu olmayacağını söylememe 
rağmen korkularını yenememek üzücü. 

‘’SEVGİLİ OLMAMIZIN KONDOM 
KULLANMAMAYI GEREKTİRDİĞİNİ 
DÜŞÜNÜYORDUM...’’
‘’Tanı almadan önceki cinsellik 
deneyimlerimde de korunmasız cinsel 
ilişki yaşamıyordum. Sadece bir süre 
sevgilim vardı ve sevgili olmanın kondom 
kullanmamayı gerektireceğini düşünerek 
korunmasız cinsel ilişkiler yaşadım. 
Sonrasında ise HIV tanısı aldım. Kimseye 
HIV ile yaşadığımı söyleyemiyorum. 
Eğitimli olduğunu düşündüğüm birçok 
kişi bile korkuyor. Maalesef hala öpüşmek 
veya sivrisinek ısırığı ile HIV bulaşacağını 
düşünenler var. Hastanede kanımı almak 
için görevli olan hemşirenin belgede HIV 
tanımı görünce iki kat eldiven giymesi beni 
üzmüştü. Şimdi ise buna gülüyorum. ‘O 
öyle bulaşmaz canım, diplomanı gözden 
geçir istersen’ demek istiyorum ama 
susuyorum. İyi hissetmesem de kibar ve 
tatlı görünmeye çalışıyorum. Bu kez de çok 
gençsin, tatlısın, yakışıklısın diyorlar. ‘Sana 
yazık’ diyesim geliyor, yine susuyorum.’’

ÖZGÜR: ‘’HIV YALNIZCA BENİ 
İLGİLENDİRİR!’’
‘’HIV ile yaşıyorum. Yediklerime, içtiklerime, 
uykuma, dinlenmeme dikkat ediyorum. 

Alkolü ve sigarayı elimden geldiği kadar 
az tüketmeye çalışıyorum. Bazı işyerleri ve 
yurtdışı burs programlarında HIV testinin 
gerekli olduğunu iddia ediyorlar. Oysaki 
böyle bir zorunluluk yok, olmamalı. HIV 
yalnızca beni ilgilendirir, çalışmaya da 
engel değil!’’

GÜNAY: ‘’BİLGİSİZLİĞİN VE AYRIMCILIĞIN 
ÖNLENECEĞİNE DAİR İNANCIM TAM!’’
21 yaşındayım, eşcinselim ve HIV ile 
yaşıyorum. Ben asıl sorunun doğru bilgiye 
erişim ile ilgili olduğunu düşünüyorum. 
Eğitim sistemi içinde HIV/AIDS de dâhil 
olmak üzere cinsel sağlık ve üreme sağlığı 
eğitimi bulunmuyor. İnternette de doğru 
bilgiye erişmek büyük sorun. Bununla 
birlikte mevcut sağlık merkezlerinin 
yeteri kadar genç dostu olmadığını 
düşünüyorum. Sosyalleşmek için Hornet 
kullanıyorum ve HIV pozitif olduğumu da 
açıkça belirtiyorum. Birçok insan benimle 
iletişime geçmek dahi istemiyor. Hatta 
benim HIV ile yaşadığımı diğerlerine 
söyleyenler bile oldu. Bir süre profilimi 
dondurmak durumunda kaldım. Ancak 
alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının 
da katkısıyla bilgisizliğin ve ayrımcılığın 
önleneceğine dair inancım tam!

Türkiye’de yaşa uygun yapılandırılmış ve kapsamlı 
cinsel sağlık eğitiminin zorunlu eğitim müfredatında yer 
almaması başta gençler olmak üzere herkesin cinsel 
sağlık ve üreme sağlığı bilgisine erişememesi anlamına 
geliyor. Bununla birlikte yaygın genç dostu sağlık 
hizmetlerinin eksikliği de gençlerin sağlık hizmetlerine 
erişimini engelleyen durumlardan biri olarak karşımıza 
çıkıyor. Cinsel sağlık ve üreme sağlığı taleplerini 
karar alıcılarla paylaşmak isteyen gençler ise bu kez 
doğrudan ve/veya dolaylı birçok ayrımcılık ile karşı 
karşıya kalıyor. 

Ülkemizde başta gençler olmak üzere birçok grup 
gönüllü HIV testine ve danışmanlık hizmetlerine 
erişemiyor ve durumlarını öğrenmekte güçlük çekiyor. 
Bununla birlikte gey, lezbiyen, biseksüel ve trans bireyler 
HIV ile yaşadıkları önyargısıyla ayrımcılığa maruz 
kalıyor. Oysaki Sağlık Bakanlığı 2014 yılı verilerine göre 
heteroseksüel cinsel ilişki yoluyla HIV’ın bulaşma oranı 
%40 iken HIV’in eşcinsel/biseksüel cinsel ilişki bulaşma 
oranı ise tüm vakaların sadece %12’dir
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PEKİ NE YAPMALI?
HIV’in (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü) 
her ne kadar aşısı ve kesin tedavisi 
olmasa da virüsün vücutta çoğalmasını 
kontrol altına alarak bağışıklık sistemini 
koruyan ve kişinin AIDS (Edinilmiş 
Bağışıklık Yetmezliği Sendromu) tablosuna 
geçmesini engelleyen ilaçlar mevcut. 
HIV; anal, vajinal veya oral cinsel ilişki 
sırasında kan, meni ve vajinal salgıların 
teması yoluyla bulaşır. Ortak enjektör 
kullanımı, steril olmayan dövme ve piercing 
araçlarının ortak kullanımı yoluyla da bulaş 
mümkün olabilir. Bebeğe ise doğum ya da 

emzirme sırasında virüs geçişi olabilir. 
Oysaki HIV sivrisinek sokması; banyo, 
tuvalet ve havuzun ortak kullanımı; ortak 
tabak, bardak, çatal, telefon, kulaklık 
kullanımı; kucaklaşmak, sarılmak, 
tokalaşmak, dokunmak, öpmek, gözyaşı, 
ter ve tükürük yoluyla bulaşmaz.
Kondom (prezervatif) kullanımı HIV’den 
korunmanın en güvenli, basit ve ucuz yolu. 
Riskli davranıştan 3 ay sonra mutlaka test 
yaptırılmalı. 
Test yaptırmak için en yakın sağlık 
kuruluşuna başvurulabilir. Bu kuruluşlar 

Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı 
Merkezleri, Özel Ayaktan Tanı ve Tedavi 
Merkezleri, Hastaneler, Üniversitelerin 
Mediko-Sosyal Merkezleri, Yetkili Özel 
Laboratuvarlar olabilir. 

HIV/AIDS ile mücadele etmenin en etkili 
yolu virüsten korunmayı bilmek. HIV 
KONUSUNDA BİLGİ VE DANIŞMANLIK 
ALMAK, TEST YAPTIRMAK VE 
GEREKİYORSA TEDAVİYE ERİŞMEK 
HERKESİN HAKKIDIR!

ÜCRETSİZ HIV TESTİ 
YAPTIRMAK İÇİN ŞU 
ANDA YÜRÜTÜLEN 
KAMPANYALAR:
1. Gilead’ın desteği ile Pozitif Yaşam 
Derneği tarafından risk altındaki grup 
olan LGBTİ bireylere özel ÜCRETSİZ ve 
ANONİM test kampanyası. Kod almak 
için: 0 534 729 85 75

2. Şişli Belediyesi ve Sosyal Politikalar, 
Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim 
Çalışmaları Derneği (SpoD) kampanyası. 
LGBTI bireyler her ayın ilk perşembe 
günü 17.00-20.00 saatleri arasında 
Şişli Belediyesi Sağlık Müdürlüğü‘nde 
ÜCRETSİZ ve ANONİM test yaptırabilirler.

HAZIRLAYAN: BULUT ÖNCÜ
bulutoncu9@gmail.com

twitter.com/oncubulut | instagram.com/oncubulut
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EAKTİF HAYAT, PROAKTİF HAYAT 
VE YARATMA CESARETİ
Psikoloji kitaplarına meraklı olan 
okuyuculara başlığın son kısmı tanıdık 
gelecektir: Yaratma Cesareti. Ünlü 
varoluşçu psikolog Rollo May’in belki 
de en ünlü kitaplarından birinin adıdır. 
Kitap temelde yaratıcılığın geldiği yeri 
sorguluyor olsa da, daha geniş çerçeveden 
bakınca hayatı nereden aldığımıza, nasıl 
yaşadığımıza dair önemli sorgulamalar 
içermektedir.
 
Çok genel anlamla düşünülecek olursa üç 
şekilde var olmak mümkündür; edilgen bir 
hayat sürmek, hayatta karşılaştıklarımıza 
reaktif bir tutum almak ve 
karşılaştıklarımızla kalmayıp yaşadığımız 
dünyanın şekillenmesinde elimizden geleni 
yaparak bir rol oynadığımız daha proaktif 
bir hayat yaşamak mümkündür. 
 
Bu afili, karmaşık cümlelerin ayaklarını 
biraz yere bastıracak olursak, en basit 
soru şudur; hayatta karşılaştıklarınızla ne 
yapıyorsunuz?
 
Hayatta ilerlerken bir şeylerle karşılaşıyor 
olmak aslında hepimizin ortak noktası. 
Tabii ki nelerle karşılaştığımız, başımıza 
nelerin geldiği kişiden kişiye çok değişiklik 
gösterir, en nihayetinde her birimizin farklı 
hayatları ve hikayeleri var. Ancak hayat 
hepimizin karşısına her gün her an bir sürü 
“olgu” çıkarır.
 
Nasıl hayatlar sürdüğümüz bu olgularla ne 

yaptığımızla çok yakından ilgilidir. 
 
Kimimiz karşılaştıklarımızla temas 
etmek istemeyiz. Yokmuş gibi davranış. 
Onları yok sayarız. Bu yok sayma çok 
ileri noktalara kadar gidebilir. Gerçekten 
hiç görmemişiz, başımıza gelmemiş 
gibi yaşayabiliriz. Veya daha yüzeysel 
bir yerde karşılaştığımızla temas 
etmemeye çalışırız. Geri çekiliriz. Her ne 
kadar kişiden kişiye değişse de böyle 
bir durumda büyük ihtimalle kişi zaten 
bir fark yaratamayacağını, bir şeyleri 
değiştiremeyeceğini, temas etmenin, 
etmemekten daha ağır olacağına dipte 
derinde bir yerde inanır.  
 
Böylesi bir tutum, edilgen bir hali gösterir. 
Aslında temas etmemenin, sorumluluk 
almamanın yükü, almaktan daha fazla gelir 
insana.
 
Bazen de başımıza gelenleri görürüz, 
yaşarız, hissederiz. Yine pek bir şey 
yapamayacağımız inancıyla sadece 
hissetmekte kalırız. Sadece üzülürüz. 
Veya başımıza geleni savuşturmak için 
girişimlerde bulunuruz. Ama burada 
can alıcı olan nokta dışarıdan gelenin 
bizim üzerimizde çok belirleyici olması. 
Eğer mutluluğum sevgilimin bana iyi 
davranmasına, bana sık sık mesaj 
atmasına endeksliyse, burada kişinin iç 
dünyasında diğerinin ne kadar belirleyici 
olduğunu görürüz. 

Bu tam olarak reaktif bir yaşamın tanımıdır. 
Dış koşulların yolun bir hükümdarlığı ve 
bununla beraber kişinin iç dünyasının ve 
seçimlerinin dış koşullarca büyük ölçüde 
belirleniyor olması. Reaktif, yani sadece 
tepki veren bir yerde kalmak.
 
Uzun zamandır varoluşçu felsefe ve 
psikoloji bize bunun ötesinin mümkün 
olduğundan bahseder. İnsanlar olarak her 
daim belli koşullara tabii olsak da, hem 
koşulları şekillendirmek konusundan, hem 
de koşullar şekillenmese de o koşullarla 
ne yapabileceğimizi belirleme özgürlüğüne 
sahibiz. Kendi hayatımızı kurmak ve 
yaşamak konusunda özgürüz.
 
Bu noktada altını çizmek isterim ki bu tam 
bir “her şeyden” özgürlük değildir. Ama 
karşılaştıklarımızla ne “yapabileceğimize” 
dair bir özgürlüktür. 
 
Bu noktada yaratmanın gücü ve bu güç 
için gerekli olan cesaret devreye girer. 
 
Her birimiz hayatımızı yaratmak 
konusunda özgürüz. Ancak bu 
özgürlüğümüzü kullanamıyorsak, belli ki 
cesaretimizi bulmak için daha yoğun bir 
çalışmaya ihtiyaç var. Acaba ne noktada 
bu özgürlük alanı kişi için kapanmış, 
üzerine düşünülmeye ve keşfedilmeye çok 
değerdir. 
 
Hayat sadece dışarıya tabi olmak değildir. 
Hayatınıza el atın ve koşullar dahilinde 
istediğiniz hale getirmeye çalışın.
 
Ancak bu tabii ki burada bir kaç cümlede 
söylediğim kadar kolay ve kısa bir süreç 
değildir. Bunun için çaba, disiplin ve sürekli 
uyanık olmaya ihtiyacımız vardır. Bazen de 
profesyonel yardıma. Ama en  nihayetinde 
kendi hayatımızı kurmak ve sahiplenmek 
bir ömür boyu sürecek bir yolculuktur. 
Sartre’ın da işaret ettiği gibi, hem sonsuz 
özgürüz, hem de özgürlüğümüzü dişimizle 
tırnağımızla milim milim kazanırım. 

UZM. KLİNİK PSİKOLOG FERHAT JAK İÇÖZ
iletisim@varoluscuakademi.com

www.varoluscuakademi.com

SAĞLIKLI YAŞAM | PSİKOLOJİ
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KIŞ DİYETLERİ
YILBAŞI GECESİ BESLENME KAÇAMAKLARI VE 

SAĞLIKLI YAŞAM | KIŞ DİYETLERİ
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KIŞIN DİYET YAPMAK NEDEN ZOR GELİR? 
Kış geldi geliyor derken soğuk havalar baş 
gösterdi. Üşütme, bronşit, hastalıkların 
hepsi kapımızda. Bunun yanında havaların 
da yağışlı ve soğuk olmasının ve kapalı 
mekanlarda sürekli oturmamızın etkisiyle 
de, fiziksel aktivitelerimizle tükettiğimiz 
enerji de dolaylı olarak hızla azalıyor. 
Bu da yetmezmiş gibi, soğuk havalarda 
şekerli gıdalara ve karbonhidratlara 
yöneliyoruz. Biyolojik olarak vücut kışın 
daha fazla tatlıya ihtiyaç duymaz. Bizler, 
sadece hava soğuk olduğundan ( yazın 
sıcakta fenalık geçirdiğimiz için ) tatlıyı 
daha rahat tüketiriz. Yani halk arasında 
vücudun ısınmaya ihtiyacı olduğu için tatlı 
istemesi olarak adlandırdığı şey, aslında 
tamamen züürt tesellisi.

Tabii bir de kışın kapalı, kat kat ve kalın 
kıyafetler giyiyor olmamızın, aldığımız 

kiloları kamufle etmesinden kaynaklı 
rahatlığı da üzerimize çöküyor. Bahar 
geldiğinde de haydi bakalım şimdi hangi 
diyeti yapsam da acilen aldığım kiloları bir 
an evvel üzerimden atsam tasası.
İyisi mi siz hiç baharı bekleyen 
kumrulardan olmayın. Hasta olurum 
korkusunu ve bahanesini üstünüzden 
atıp, kışın da diyet ya da kilo koruma 
programınıza sadık kalın. 

Kışın hasta olmadan diyet yaparken 
tüketmemiz gereken en önemli besin 
şüphesiz meyve ve sebzelerdir. Geçen ayki 
sayımızda bahsettiğimiz gibi, bu aylarda 
bizi hastalıklardan ve enfeksiyonlardan 
korumaya yardımcı olan bağışıklık 
sistemimizin yüksek olması çok önemlidir. 

Bu mevsimde yüksek oranda selenyum, 
çinko, magnezyum içerdiklerinden 
antioksidan ve minerallerden A, C ve 
E vitaminlerini artırmamız gereklidir. 
C vitaminince zengin olan yeşilbiber, 
maydanoz, roka, tere, karnabahar, 
ıspanak, portakal, limon ve mandalina kış 
aylarının bize sunduğu nimetlerdendir. 
Aynı zamanda kış diyeti menülerine 
de uygunluklarından, harcayacağımız 
çabalara büyük oranda destek olmaktadır. 
Antioksidan olan ve E vitaminince zengin 
olan besinler ise; fındık, kestane, badem, 
yağlar, yeşil yapraklı sebzeler, kuru 
baklagiller ve tahin olarak sayılabilir. Yine 
kış diyetlerinde tüketilecek olan omega 
3 içeren balık, balık yağı, omega 9 içeren 
zeytinyağı ve fındık yağı da bağışıklık 
sistemini geliştiren besinlerdir.

HAFTALIK KIŞ DİYET 
LİSTESİ
1.GÜN
Sabah: 1 dilim kızartılmış ya da ısıtılmış 
kepek ekmeği, 1 yumurta, 1dilim 
ekmeğin çeyreği kadar peynir, 1 bardak 
şekersiz çay ya da kahve
Öğle: 100 gr derisi alınmış ızgara tavuk, 
1 kâse yoğurt, 1 salatalık
Akşam: 1 porsiyon etli pırasalı kereviz 
yemeği, salata, 1 elma

2.GÜN
Sabah: 1 dilim kızartılmış ya da ısıtılmış 
kepek ekmeği, 1 yumurta, 1 domates, 1 
bardak şekersiz çay ya da kahve
Öğle: 100 gr haşlanmış dana eti, yarım 
porsiyon pilav, salata
Akşam: 1 porsiyon etli nohut yemeği, 
salata, 1 portakal

3.GÜN
Sabah: 1 yumurtalı omlet, 1 bardak 
şekersiz çay ya da kahve
Öğle: 100 gr ızgara hindi eti, 1 dilim 
kepekli ekmek, salata
Akşam: 1 porsiyon kıymalı ıspanak 
yemeği, salata, 1 mandalina

4..GÜN
Sabah: 1 dilim kızartılmış ya da ısıtılmış 
kepek ekmeği, 1 salatalık, 1 bardak 
şekersiz çay ya da kahve
Öğle: 100 gr ızgara köfte, salata, 1 kâse 
yoğurt
Akşam: 1 porsiyon karnabahar yemeği, 
yarım porsiyon yağsız makarna, 1 nar

5..GÜN
Sabah: 1 yumurta, 1 domates, 1 salatalık, 
1 bardak şekersiz çay ya da kahve
Öğle: 100 gr ızgara biftek, 1 kâse yoğurt, 

SAĞLIKLI YAŞAM | KIŞ DİYETLERİ

1 portakal
Akşam: 1 porsiyon mantar sote, yarım 
porsiyon makarna, 2 mandalina

6..GÜN
Sabah: 1 yumurtalı omlet, 1 bardak 
şekersiz çay ya da kahve
Öğle: 3 adet mücver, yarım porsiyon 
pilav, 1 nar
Akşam: 1 porsiyon etli kuru fasulye, 1 
kâse yoğurt, 1 portakal

7..GÜN
Sabah: 1 dilim kızartılmış ya da ısıtılmış 
kepek ekmeği, az peynir, 1 domates, 1 
bardak şekersiz çay ya da kahve
Öğle: 100 gr ızgara tavuk göğsü, 1 kâse 
yoğurt
Akşam: 1 porsiyon kabak yemeği, yarım 
porsiyon makarna, 1 kâse yoğurt
Geceleri 1 bardak ılık süt.
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DİYET BOZDURAN YILBAŞI GECESİ MENÜLERİ ! 
Eğer diyet yapıyorsanız, bir geceden bir 
şey olmaz, bu gece yılbaşı, istediğimi 
yiyebilirim diye düşünüp kendinizi 
kandırmayın. O gece yiyip içeceğiniz her 
şey ertesi gün size mutlaka popo, göbek, 
basen ve en önemlisi de “o son tatlıyı 
yemeyecektim”, “o son kadehi içmesem 
iyiydi” şeklinde vicdan azabı olarak geri 
dönecektir.

Bu pişmanlığı yaşamamanız için aşağıdaki 
tavsiyelere uymanızı öneririm;

Akşam nasılsa fazlasıyla kalori alacağım 
diye düşünüp, kahvaltı, öğle ve ara 
öğünlerinizi atlamayın. Özellikle hafif bir 
kahvaltı ile güne başlayıp, akşama kadar 
en az 1,5 litre su için.

Kahvaltıda; süt ve kahvaltılık tahıl gevreği 
ile hazırlanmış bir kahvaltı ya da tam 
buğdaylı ekmek ile bir tost tercih edip, bol 
maydanoz, domates, salatalık gibi sebzeler 
tüketin.

Yılbaşı akşamı sofraların vazgeçilmezi et 
yemekleridir. Bu yüzden öğlen zeytinyağlı 
sebze yemeklerini ya da bir kâse çorbayı 
ve birkaç kaşık yoğurdu tercih edin. 
Pişirme yöntemlerinizi değiştirmeyi 
deneyin. Mesela kızartma ve kavurma 
yerine fırın ya da ızgara tercih edebilirsiniz. 
Salatalarınıza yağ ve sos eklemeyin. 
Masada kalorisini sorun etmeden 
yiyebileceğiniz; ızgara sebzeler, sossuz 
salatalar, light yoğurt ile hazırlanmış 
sebzeli mezeler bulundurun. Etin yağlarını 
yemeyin. Köfte yerine parça et şeklinde 
mönüleri tercih edin.

Eğer dışarıda yemek yiyecekseniz; 
çorba ya da pilavdan sadece birini tercih 
edebilir veya  1 kepçe çorba 4 kaşık pilav 
şeklinde kendinize limit koyun. Ekmek 
yemeden tüm servisleri bitirmek yerine, 
porsiyonlarınızı küçültüp yanına ekmek 
alın. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı, çavdar, 
tam buğday gibi ekmekleri tercih edin. 
Evdeyseniz yemekleri daha az yağlı yapın. 

Ara öğünleri atlamak, akşam sizi daha 
fazla acıktırır. Ara öğünlerde meyve 
ve yanında süt/yoğurt/kefir tercih 
edebilirsiniz. Mesela bir kutu probiyotik 
yoğurt, içerisine 1 kaşık yulaf ezmesi 
ve  yanında 2 dilim ananas ile ara öğün 
yapabilirsiniz ve bu sayede akşam 
yemeğine aç oturmamış olursunuz.

Gün boyu çayınıza ve sularınıza 1-2 
karanfil ekleyebilir, meyvelerinize tarçın 
serpebilirsiniz. Böylece kan şekeriniz 
dengelenir, açlık hissiniz azalır.

Gelelim alkole. Yılbaşı gecesi içilmez mi 
diyorsanız, en azından yemekten önce 
alkol tercih etmeyin. Viski, rakı, votka gibi 
yüksek kalorili içkiler yerine şarap ve bira 
içebilirsiniz. Kadınlar 2, erkekler ise 3-4 
kadeh tüketebilirler. 1 g alkol vücuttan 
7-10 ml su atılmasına neden olur. Alkolün 
yanında mutlaka su içiniz.

Yılbaşı tatlısız olmaz! cılardansanız; 
meyveli ya da sütlü tatlıları tercih edin.

HAZIRLAYAN: EZGİ SAYAN
ezgi.sayan@gzone.com.tr

twitter.com/SayEzgi | 

SAĞLIKLI YAŞAM | KIŞ DİYETLERİ
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PERSONAL TRAINER İLE ÇALIŞMAK 
ZORUNDA MIYIZ?
Bu sorunun cevabı o kadar karmaşıktır 
ki içinden çıkılamaz bir hal aldığı çok 
zamanlar olmuştur. Son zamanlarda artan 
spor salonlarının çokluğu ve ulaşılabilir 
lokasyonları sebebiyle birçoğumuz 
için olumlu bir hal almaktadır. Fakat bu 
çokluk beraberinde birçok problemi ve 
açıklıkları da yanında getirmektedir. Hızla 
büyüyen fitness sektörü ile beraber açığa 
çıkan kalifiyeli ve yeterli olmayan fitness 
eğitmenleri ile son derece fazla bilgi kirliliği 
ve amaçsız çalışmalar ortaya çıkmaktadır. 
Hal böyle durumda iken ortaya aralarında 
daha deneyimli ve eğitimlilerin oluştuğu bir 
kesim ortaya çıkmaktadır. Bu eğitmenler 
kendilerini daha tecrübesiz ve eğitimsiz 
eğitmenlerin arasından sıyırmak için ve 
bilgilerinin karşılığını alabilmek adına 
“Kişisel Yaşam Koçluğu” ve “Kişisel 
Egzersiz Eğitmenliklerine” yönelerek sporu 
daha doğru ve bilinçli yapmak isteyen 
kişilerin imdadına koşmaktadırlar. Peki 
bir spor salonuna giden bir kişi neden bu 
“Kişisel Egzersiz Eğitmeni” diye bildiğimiz 
“Personal Trainer”lar ile çalışmalıdır?

Son zamanlarda sporun daha bilinçli 
yapılması son derece önemli hale gelmiş 
vaziyettedir. Çok basit bir egzersizi 
eğer yanlış açılarda, kilo ve sistemde 
çalıştığınızda kendinizi o zaman 
içerisinde ya da ileri yıllarda sakatlama 
yolunuz açmışsınız demektir. Bunların 
öğrenebilmesi için Kinesiyoloji bilgisi ile 
birlikte iskelet, kas ve dolaşım sisteminin 
uyumunun kişiye adapte edilmesi 
gerekmektedir. Bu ortak noktada bireysel 
çalışmanın önemi ortaya çıkmaktadır.

Kilo vermek mi istiyorsunuz? Kilo verdikten 
sonra yaşayacağınız sarkmalardan 
sıkıntı yaşamamanız için sizde bir kişisel 
eğitmen ile çalışarak kilonuzu daha sağlıklı 
vererek düşüş sonrası kaslarınızı daha 
güçlü hale getirip tekrar kilo almamanızı 
sağlayabilirsiniz. Belirgin bir fiziksel 
rahatsızlığınız mı var? Kişisel bir eğitmen 
ile çalışarak problemli olan rahatsızlığınızı 
gidererek sağlıklı bir hale gelebilirsiniz. 
Bireysel antrenmanlar ile tamamen 
kişiye özgü ve kişilerin sorunu ve istekleri 
doğrultusunda yapılan çalışmaların 
bütünüdür.

Kişisel egzersiz eğitmenleri ile çalışmanın 
çok fazla sayıda avantajları vardır. Bunların 
başında en önemli olan ise, kişinin 
minimum sakatlık riski ile amacına uygun 
bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. Spor 
salonlarındaki en büyük risk, ortalıkta 
ne yapacağını bilmeden bir başına 
dolaşmaktır. Zira bu durumu gören bazı 
“yardımsever!” üyeler bu durumu daha 
çok sosyalleşebilmek ve ya daha farklı 
niyetlerle beraber kendince birkaç “iyi” 
hareketler göstererek yeni başlayan 
acemilere yol gösterdiğini düşünüp birçok 
kişinin sakatlanmasına sebep olmaktadır. 
İşte tam bu noktada Kişisel Eğitmen 
sizin tam olarak ne istediğinizi anlayarak 
sizin fiziki ve beceri kapasitenize uygun 
antrenman programı ile beraber hareket 
dökümü çıkartmaktadır. 
Bireysel çalışmaların bir başka büyük 
avantajı ise kişilere büyük zaman tasarrufu 
ettirmesidir. Normal bir antrenman 
programı ile etki gösterecek bir egzersiz 

planında, Kişisel Eğitmen bu süreyi çok 
ciddi farklarla daha kısa sürede elde 
edilmesini sağlayabilir. Çünkü sürekli 
güncellenen bir antrenman programı 
ve denetimli çalışma gelişimi kesin bir 
şekilde süreyi verimli kılmaktadır. Doğru 
antrenman yöntemleri ile beraber gelişim 
kesin ve kaçınılmazdır. 

Spesifik spor branşlarında antrenman 
yapan bireylerin o branşa ait antrenmanları 
ve çalışmalarını sağlıklı ve başarılı 
yürütebilmesi için uzun bir süre eğitmenler 
ile çalışmaları uzun yıllardır çalıştıklarına 
muhakkak şahit olmuşsunuzdur. Bireysel 
Eğitmenlerin en önemli özelliklerinden bir 
tanesi de belli konularda uzmanlaşmış 
ve konusunda uzun yıllardır tecrübeler 
edinmiş olmasıdır. Amerika’yı yeniden 
keşfetmeye çalışmak gibi, spor camiasında 
tecrübe edinilmiş bir durumu tekrar 
denemeye çalışmak tamamen vakit kaybı 
ve sakatlıkla sonuçlanacak bir durumdur. 
Bu durumu çözebilecek tek nokta 
sporcunun kendisinden çok daha bilgili ve 
tecrübeli Fitness Profesyoneli ile birlikte 
çalışmaktır. Bu sayede başarı çok daha 
kısa sürede gelecektir.

Bunca avantajı varken bir Personal Trainer 
ile çalışmanın maliyeti çoğu zaman 
birçok kişiyi hayli düşündürmektedir. 
Çünkü Personal Trainer hizmetleri çoğu 
zaman maliyeti yüksek bir konudur. Fakat 
bu konuya bakış açısı ve amaçlar göz 
önüne alındığında bu maliyetler çoğu 
zaman katlanabilir bir hal alabilir. Tabi 
bir eğitmene ünlü diye binlerce parayı 
vermekten bahsetmiyorum. Benim sizler 
için en büyük tavsiyem spora başlarken 
belli bir amacınız var olsun olmasın, 
mutlaka bir süre bir profesyonel destek 
almanız sizin için çok önemlidir. Çünkü, 
“ağaç yaş iken eğilir” ve siz işin en başında 
doğru egzersizlerle başlayıp bu mantığı 
öğrendikten sonra uzunca bir süre sağlıklı 
ve amaca uygun bir şekilde egzersizler 
yapabilirsiniz. Ne yaparsanız yapın 
mutlaka bir bilene danışın! Hepinize bol 
neşeli ve sağlıklı günler diliyorum.

HAZIRLAYAN: ONUR UÇAR
onur.ucar@gzone.com.tr

twitter.com/MrOnurUcar | instagram.com/BenOnurUcar

SAĞLIKLI YAŞAM | ANTRENMAN
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SOFYA
BİZE EN YAKIN AVRUPALI

SEYAHAT | SOFYA
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DİKKAT! SOFYA’NIN HER YANINDAKİ CASINO’LARDA 
KENDİNİZİ KAYBETMEYİN
Bulgaristan’ın başkenti olan Sofya, bize 
hem mesafe hem de kültürel olarak 
yakınlığı ile kısa bir hafta sonu kaçamağı 
için bile tercih edilebilecek bir şehir. 
Vitosha Dağı eteğine kurulmuş şehirde, 
bir çok Türk eserine, tanıdık gelebilecek 
mekanlara ve tabii ki komünist dönem 
hatıralarına rastlamak mümkün. Şehirde 
iklim ılıman olmakla birlikte, Temmuz 
– Eylül arası tatil için en uygun zaman 
olabilir.

AKLINIZDA OLSUN: OTOBÜSLE 7 SAATTE 
SOFYA’YA ULAŞABİLİRSİNİZ…
Sofya’ya havayolu, tren veya -bizce en 
keyiflisi- karayoluyla ulaşmak çok kolay. 
Gerçi tren seferleri bir süredir sağlıklı 
olarak gerçekleşemiyor, ancak eminiz ki 
tren yolculuğu da bir o kadar keyiflidir. 
İstanbul’dan Sofya’ya şimdilik sadece 
Türk Hava Yolları ile ulaşabilmenin 
dışında, otogardan her  gün hareket eden 
Alpar Turizm’e ait otobüslerle de oldukça 
ekonomik bir şekilde, 7-8 saat gibi bir 

sürede ulaşabilmek mümkün. Kendi 
aracınızla seyahat etmek isterseniz (tabii 
bu seçenek için uluslararası geçerliliğe 
sahip birkaç tane belgeye sahip olmanız 
gerekmektedir) Kapıkule sınır kapısından 
geçtikten sonra, Yunanistan yolları 
kadar geniş ve rahat olmasa da akıcı bir 
yol sizi bekliyor. Sağlı sollu yeşilliklerle 
çevrili bu yolda bolca TIR ve kamyonla 
karşılaşacaksınız. Yol üzerinde Plovdiv’de 
(Filibe) mola verebilir, bu güzel küçük ama 
güzeller güzeli şehri de görebilirsiniz.

AKLINIZDA OLSUN: ALIŞVERİŞ İÇİN EN 
ÖNEMLİ CADDE “VITOSHA”
Sofya geniş bir alana yayılmış olmasına 
rağmen, şehrin merkezi yürüme 
mesafesinde rahatlıkla gezilecek bir 
büyüklükte. Şehir merkezinde farklı 
bütçelere hitap edebilecek bir çok 
konuklama imkanı var. Vitosha Bulvarı 
yakınında bir otelde konakladığınızda tüm 
gezilecek yerlere yürüyerek ulaşabilmeniz 
mümkün. Şehirde ayrıca toplu taşıma aracı 

olarak yaygın bir şekilde tramvay, troleybüs 
ve metro da kullanılıyor.

Sveta Nedelya Kilisesi ile Borisova Gradina 
Parkı arasında uzanan Vitosha Bulvarı, 
şehrin en hareketli noktası. Trafiğe kapalı 
olan cadde üzerinde mağazalar, oteller, 
birçok kafe ve ara sokaklarda da bar 
ve kulüpler yer alıyor. Günün her saati 
hareketli olan cadde, akşam saatlerinden 
itibaren dışarı atılan sandalye ve masalarla 
açık hava bir eğlence mekanına dönüşüyor.

MUTLAKA: HAVA GÜZELSE “VITOSHA 
DAĞI”NA ÇIKIN
Borisova Gradina Parkı gerçekten çok 
büyük bir park. İçinde Kardeşlik anıtı 
olarak da bilinen dev bir komünizm 
anıtı, bir stadyum ve büyük bir kongre 
merkezi barındırıyor. Vitosha Dağının 
her zaman kar kaplı zirvesini de bu 
parktan izlemek mümkün. Eğer kendi 
aracınızla gidecekseniz, Vitosha Dağı’na 
çıkıp, bu doğal güzelliği de keşfetmenizi 
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ALEKSANDR 
NEVSKİ KATEDRALİ
Neo-Bizans mimarisinde inşa edilen 
katedral Bulgaristan Patriği’ne ev 
sahipliği yapmaktadır ve kentin 
simgelerinden olduğu kadar 
dünyanın en büyük Doğu Ortodoks 
katedrallerinden biridir. Aleksandr 
Nevski Katedrali 3170 metrekarelik 
bir alan kaplar ve aynı anda yaklaşık 
10.000 kişiyi içine alabilir. Belgrad’daki 
Aziz Sava Katedrali’nden sonra 
Balkanlar’daki ikinci büyük katedraldir

öneririz. Özenle korunarak milli park 
haline getirilmiş bölgede birçok yürüme 
parkurunun yanı sıra dinlenme alanları 
ve manzara seyir terasları da bulunuyor. 
Oldukça geniş bir çeşitliliğe sahip parkta 
birçok canlıyı doğal yaşam ortamında 
görebilmeniz de mümkün. Kayaların 
yuvarlanarak oluşturduğu taş nehirler de 
oldukça ilginç. Aracınız yoksa, Sofya’da 
çok ucuza araç kiralamak veya otobüsle 
Vitosha Dağı’na ulaşmak da mümkün.

MUTLAKA: OSMANLI DÖNEMİNDEN 
KALMA ESERLERİ ZİYARET EDİN
Vitosha Bulvarı’nın aksi yönünde ise 
ortaçağdan kalma Boyana Kilisesi ve 
Mimar Sinan eseri olan Kadı Seyfullah 
Efendi Camii görülebilir. Sofya’nın her 
köşesinde Bizans’tan, Türklerden ve 
Romalılardan kalma eserlere rastlamak 
mümkün. Şehrin tam merkezinde yerden 
oldukça yüksekte bir kolon üzerinde 
bulunan, bir elinde baykuş diğer elinde ise 
bir defne yaprağı tutan St. Sophia anıtı da 
yine bu bölge üzerinde bulunuyor. Barışı 
simgeleyen bu siyahlar içindeki heykel bize 
biraz ürkütücü gelmişti açıkçası. 

Şehrin sembollerinden biri olan ve en 
çok turist çeken nokta ise Alexander 
Nevski Katedrali. 1912 yılında yapımı 
tamamlanmış ve farklı bir mimariye 
sahip katedralde 12 adet çan bulunuyor. 
Ortodoks dünyasının en büyük 
katedrallerinden biri olan bu yapı 1877-
1878 yılları arasında gerçekleşen Osmanlı-
Rus Savaşı’nda hayatını kaybeden Rus 
askerlerinin anısına yapılmış. Hemen bu 
katedralin yakınında yer alan St. Sophia 

Kilisesi ise Sofya’nın en eski kilisesi (14. 
yy) olup 1999 yılında yeniden ibadete 
açılmış. Kilisenin zemin katında yer 
alan tarihi eserleri ufak bir ücret ödeyip 
görebilmek mümkün. Renkli ve Kremlin 
Sarayı’nı andıran farklı mimarisiyle hemen 
dikkatinizi çekecek olan Rus Kilisesi de 
yine bu bölgede yer alıyor.

Katedrale yakın bir mesafede bulunan 
Ulusal Sanat Galerisi, Doğal Tarih Müzesi, 
Kraliyet Sarayı ve Parlamento Binası 
da görülmesi gereken yerler arasında. 
Yine katedralin önündeki parkta, akşam 
saatlerine kadar açık ikinci el ve antika 
eşya pazarı kuruluyor. Pazarda ilginç 
parçalar bulmak mümkün. Pazarın 
ayrıca resim sanatçılarının da eserlerini 
sergiledikleri ve sattıkları ayrı bir bölümü 
var.  Aralık ayı içerisinde gidecek olursanız 
bu parkta gece yarısına kadar açık bir de 
Christmas market bulunuyor. Sıcak şarap 
eşliğinde Bulgar lezzetlerini denemeniz için 
iyi bir fırsat. 

MUTLAKA: CENTRAL SOFIA MARKET 
HALL’DAKİ LEZZETLERİ TADIN
Şehri gezip acıktığınızda ise, farklı 
alternatifler bulabilirsiniz. Ara sokaklarda 
irili ufaklı cafe ve restoranlarda her 
damağa uygun lezzet sunuluyor. Alışveriş 
için ise çok hareketli bir şehir olduğu 
söylenemez. Yine de Vitosha Bulvarı 
üzerinde ve merkeze biraz uzak alışveriş 
merkezlerinde tüm ihtiyaçlar karşılanabilir. 
St. Sophia heykeline oldukça yakın Maria 
Louise Bulvarı’nın üzerinde yer alan Central 
Sofia Market Hall’de bulunan Bulgar 
mezeleri, şarküteri ürünleri ve pizzacılar da 

oldukça lezzetli ve ekonomik bir alternatif 
oluşturuyor.

Sofya’nın eğlence hayatı ise oldukça 
hareketli. Akşam saatlerinden itibaren 
sokaklar daha bir kalabalıklaşıyor. Çoğu 
mekan sabahın ilk saatlerine kadar açık. 
Gay mekan olarak çok çeşitli alternatif 
olmasa da, mevcut mekanlar oldukça 
büyük ve kalabalık. Bu mekanlar arasında 
en ilginç olanı ise bayan müşterileri de 
sahip ID Club. Hafta sonları ünlü DJ’lerin 
ve gogo boyların sahne aldığı bu mekanda 
bir de darkroom bulunuyor. Şehirde gey 
sauna da bulunuyor, ismi Taragona olan 
bu sauna merkeze birazcık uzak. Gitmeden 
önce araştırmakta fayda var. 

DİKKAT! ŞEHRİN HER YANINDAKİ 
CASINO’LARDA KENDİNİZİ 
KAYBETMEYİN
Ayrıca Sofya, ilgisi olanlar için casinolarıyla 
da ünlü ve sadece casino için bile 
şehre gelen turistler var. Eğer şansımı 
deneyeyim derseniz casinoya girerken 
mutlaka pasaportunuzun yanınızda 
olması gerekiyor aksi halde kapıdan geri 
dönmeniz mümkün. Birkaç kez şans 
yüzünüze güldükten sonra makineleri 
bırakmak daha da güçleşiyor, o yüzden 
aman dikkat, bizden söylemesi. 

Gitmesi kolay, ucuz ve sakin bir şehir olan 
Sofya, kısa sürede hem eğlenip hem de 
yeni bir şehir görmek isteyenler için güzel 
bir alternatif.

HAZIRLAYAN: KOLAYGEZİ
www.kolaygezi.org

SEYAHAT | SOFYA



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Aralık 2015 |  S134#ZekiMürenGibiDiren

www.gzone.com.tr

CAFE | BAR | 
RESTORANLAR
Club Mystic
Adres: 71 Hristo Botev Blvd.
Tel:+88 7756362
Web sitesi: tinyurl.com/lhr3x7f

Essense
Adres: K29 Alexander Stamboliysky 
Blvd (KFC karşısı)
Tel:+89 9998666; 
Web sitesi: www.facebook.com/
bareessence
Lezbiyenler arasında bir hayli popüler 
olan kulüp

Updown
Her gün 22:00 – 06:00 arası açık.
Adres: Kinyaz Boris I
Tel:+895 260536 
Web sitesi: www.
gayholidaysinbulgaria.com/updown-
cafe 

SAUNALAR
Bali Welnness Center 
Adres: Hristo Belchev 3
Tel: +877131930 Web sitesi: 
saunabalisofia.wordpress.com 
Temmuz 2013’te açılan, şimdilik 
şehrin en yeni gey saunası. 
Haftasonları gey saunaya dönüşüyor 
ve ID Club’a yakın. 

Pancharevo Bath House
Adres: Pancharevo Banliyosu (Şehir 
merkezinden 15 km uzakta) 
Gey sauna değil ama Pazar günleri 
her şey mümkün. Yine de temkinli 
olun. 

Taragon Steam 
Adres: 10 Bratovan Sokağı. Redulta 
Bölgesi. 
Tel: +0885703894

Why Not
Adres: 31 Alexander Stamboliysky 
Blvd (Pizzeria Capri’nin altında, KFC 
çaprazında)
Tel: +02 9866630; 
Web sitesi: tinyurl.com/osf5tlc
Cuma ve cumartesi çok kalabalık. 
Küçük bir dans pisti var. Mahzen gibi 
bir merdivenle aşağı iniliyor. 

DANS KULÜPLERİ
Golden Moon 
Adres: 20 Todor Alexander Blvd.
Tel:0886 16 20 20 
Web sitesi: www.facebook.com/Mix.
Club.Golden.Moon 

ID Club 
Adres: 19 8 Karnigradska Sokağı. 
(Vitosha Blvd ile kesişen bir sokak)
Tel:0898200000 
Web sitesi: www.facebook.com/Mix.
Club.Golden.Moon

SEYAHAT | SOFYA | SPARTACUS KATKILARIYLA
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Sevgili Koçlar, Yeni bir Ay’a merhaba 
derken, gökyüzünde  dikkat çeken 
etkileşim Satürn ve Neptün arasında 
kesinleşen dik açı.  Bu etki 2016 yılında 
da kendisini fazlası ile hissettirecek.  
Haritanızda Neptün bilinç altınız yani 
iç dünyanız da ilerlerken, Satürn ise 
İnançlar, eğitim ve uzak yolculuklar 
alanında ilerliyor.  Hayalleriniz ve gerçekler, 
idealleriniz ve beklentiler tam olarak 
değişimde gibi.   Sorumluluk gezegeni 
Satürn sizlere seyahatler ve eğitim yolu ile 
yeni bakış açısı kazandırmaya çalışırken, 
Neptün iç dünyanızda sizi törpülüyor 
ve değiştiriyor. Dolayısı ile yaşama 
bakışınızı değiştiriyorlar birlikte ve siz iç 
dünyanızda bu değişimi belki yavaş ama 
hissediyorsunuz, yeni anlamlar arıyor 
olabilirsiniz.  Bir çok fırsata açıksınız 
aslında, şanslı burçlardansınız, çünkü 
Satürn sizi destekliyor ve doğru kararlar 
noktasında sorumluluk da alabiliyorsunuz.   
Aralık ilk hafta Merkür ve Jüpiter dik açısı 
aktif olacak. Dolayısı ile Ay’ın ilk haftasında 
rutininiz ve temponuzdaki hareketlilik 
söz konusu. Merkür sizlerin iletişim 
gezegeniniz, sosyal ve canlı hissetmenize 
neden olacaktır Yay burcu sürecinde 
ve araştırmacı yanınızı da son derece 
destekliyor. Rutininizde de hareketlilik söz 
konusu olabilir. Merkür ayrıca sağlık ile 
ilgili konularda da söz sahibi gezegeniniz. 
Merkür 10 Aralıkta Oğlak burcuna geçiş 
yapacak, geçiş öncesinde ise rutininize, 
sağlığınıza  önem vermeniz gerektiğini 
hatırlatıyor. Zihinsel olarak abartılı 
düşüncelerden de uzak olmanızda, olayları 
abartmamanızda fayda var derim.  Merkür 
Oğlak burcuna geçiş yaptıktan sonrası 
da gayet hareketlisiniz. İş çevreleriniz, 
hedefleriniz ve bu konudaki çalışmalarınız 
artacacak.  İstediğiniz bir değişim varsa 
eğer bu konuda insiyatif   devrede olabilir.  
Yönetici gezegeniniz Mars’ın Plüton 
ile yapacağı zorlayıcı açı da bu ayın 

önemli göstergelerinden.  5-12 Aralık 
özellikle rekabete de açıksınız. Değişim 
ve dönüşüm zamanınızdasınız, ilişkiler 
adına, birlikte işler yaptığınız insanlar, 
çevrenizdeki kişiler bu alanda yapmak 
istediğiniz değişimler için sanki insiyatif 
için zorlanıyor gibi hissedebilirsiniz.  
Parasal konularda da aynı şekilde bir 
değişim söz konusu gibi, yaşamınızda 
istediğiniz değişim için güç topluyor ve/
veya mücadele ediyor gibisiniz açıkçası. 
Aralık bu anlamda sizler için biraz zorlayıcı 
olacak diyebilirim.  
5 Aralık Venüs Akrep seyahati başlıyor.  Bu 
maddi destekler getirecek ve ekonomik 
dengeleriniz için avantajlı bazı konularınızın 
olabileceğini göstermekte fakat siz 
ayın genelinde biraz rekabete çekiliyor 
gibisiniz. Bu kendiniz ile bir rekabette 
olabilir, ilişkileriniz adına bir rekabette. 
İçinde maddi konuların da önemli olacağını 
gösteren bazı konularda devrede.  
11 Aralık’ta Yay burcunda Yeni Ay var. 
Bu tarihte Merkür haritanızın en tepe 
noktasında zaten.  Yeni Ay’ın yöneticisi 
Jüpiter ise günlük temponuzu ilgilendiren 
alanda.  Bu 2 gösterge iş ve kariyer, 
günlük tempo ve hedefler noktasında size 
hadi diyor gibiler.   Dolayısı ile dikkatiniz 
hedeflerinizde ve Yeni Ay enerjisi ise yeni 
ve farklı olanı görmeniz adına son derece 
destekleyici olacak.   
Burcunuzu yöneten Mars bu ayın özellikle 
ilk yarısında hem Plüton hem de Uranüs 
ile zorlu kontaklarda. Sizler içinde bu ay  
rekabete açık aslına bakacak olursanız.  
İlişkileriniz adına da bu böyle olabilir.  
Sürpriz kararlara da açık olabilirsiniz, 
değişim isteyebilirsiniz veya değişim siz 
istemeseniz de bir anda olabilir. Evet genel 
olarak bakıyorum ve ilginiz ilişkinizde, 
hedeflerinizde ve kaynak yaratmak 
konusunda. 
Ay sonuna doğru özellikle 19-20 Aralık 
dönemi Merkür ve Plüton kavuşumu söz 

konusu.  Düşünce kalıplarınızı kırmak, iş 
yaşamınızda yenilik kararı, kendiniz ile ilgili 
aynı zamanda önemli bir karar vermek, 
belki bunu duyurmak ve hayata geçirmek 
adına dikkat çekiyor. 21 Aralık Merkür 
ve Uranüs dik açısı kesinleşiyor. Çılgın 
fikirler, sürpriz kararlar, şaşırtıcı haberler ay 
sonuna doğru çok daha dikkat çekmekte. 
22 Aralıkta Güneş Oğlak burcuna 
geçiş yapacak. Gelip haritanızın en 
tepe noktasına yerleşecek Güneş, 
olayları görünür yapacak.  Ay’ın enerjisi 
değişiyorum, beklentilerim de beraberinde 
değişiyor, ilişkim ve genel olarak düzenim 
konusunda yenilikler istiyorum olduğu 
için, Güneş’in gelişi ve 25 Kasımda Yengeç 
Dolunayı ile birlikte yılın muhasebesini 
yapıyorsunuz sanki.  Bazı Koçlar yeni 
kararlar alıyorsunuz, bu ilişki ve ve yuvanızı 
ilgilendiriyor tam olarak bu üçlü ile ilgili. 
Kiminiz de hiç beklemediğiniz sürpriz 
değişimlere bir anda yakalanıyorsunuz 
gibi. 
30 Aralık’ta Venüs Yay burcunda olacak. 
Bu size güçlü motivasyon desteği, akışta 
ol dedirtecek cinsten aynı zamanda. 
Yolculuklar adına da avantajlar getirecektir.  
Fakat genel olarak bir öncü burç olarak 
insiyatif, harekete geçme ve aksiyon 
alma ayındasınız diyebilirim. Ay sonunda 
özellikle Merkür ve Mars dik açısının etkin 
olduğu 29-30 Aralık tarihlerinde sakin ve 
ılıman olmakta belki biraz zorlanabilirsiniz.  
Gezegenler ne söylerse söylesin önemli 
olan sizin olaylara karşı tepkinizdir.  Bu 
ay yaşayacağınız birçok şey nasılki 
geçmiş kararlarınızın sonucuysa, bu 
ay alacağını kararlar da gelecek adına 
önemli olacak.  Bazen bazı şeyleri kontrol 
edemeyebiliriz ama tepkilerimiz daima 
bizim kontrolümüzdedir. 
Sağlıklı ve huzurlu bir ay ve 2016 yılınında 
size şans ve mutluluk getirmesini dilerim. 

KOÇ
ASTROLOJİ
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Sevgili Boğalar, Yeni bir Ay’a merhaba 
derken gökyüzünde en dikkat çeken 
etkileşim Satürn ve Neptün arasında 
kesinleşen dik açı.  Bu etki 2016 yılında 
da kendisini fazlası ile hissettirecek.  
Haritanızda Neptün umutlarınız ve yaşam 
motivasyonunuzu ilgilendiren alanda 
ilerlerken, Satürn ise kaynaklar alanınızda. 
Yani sizi mutlu eden, yapmak istediğiniz 
her ne ise Satürn zamanı değil ve parasal 
konular ve kazançlar konusunda temkinli 
ol diyerek sizi yavaşlatıyor gibi diyebilirim. 
Bu ay ve genel olarak 2016 hali ile bu etki 
devrede. Sorumluluk gezegeni Satürn 
bütçe konusunda iyi bir planlama bekliyor 
sizlerden..  
10 Aralıkta Merkür Oğlak burcuna geçiyor. 
Bu geçiş sizi destekliyor bir toprak 
burcu insanı olarak, yine toprak burcu 
Oğlaktan geçiş yapacak gezegenlerin 
desteğini yanınızda hissediyor olursunuz. 
Bu etki belki size bir yolculuk getirebilir, 
uzak yollar ama bu biraz öyle yakın 
bir yer değil gibi. Ay sonuna doğru 
Güneş’in de Oğlak burcuna geçişi ile bir 
motivasyon yakalarsınız bana kalırsa. 
Biraz kaynaklarınız yolculuklara aktarılıyor 
da gibi. Ayrıca, yeni ve farklı bakış açısı 
ve hatta sağduyulu olma ve karar verme 
konusunda da avantaj getiriyor olacak 
Oğlak yıldızlar.   
Bu aya damga vuran bir diğer durum 
ise Mars’ın Plüton ve sonrasında 
Uranüs ile yapacğaı zorlayıcı enerjiler. 
Özellikle 5-12 Aralık gökyüzü biraz sert 
enerjilerde, rekabet ve zorlayıcı, sıkıştırıcı 
etkiler devrede anlayacağınız.  En çok 
sıkışacağınız alan ise temponuz ve günlük 
rutininiz, aynı zamanda sağlık ile ilgili 
konularınız gibi sevgili Boğalar. Kendinize 
herzamankinden daha fazla bakın ve 
fazla sinirlenmeden, ya da çok tepkisel 
olmadan işlerinizi yoluna koymaya bakın 
derim. İlişkinizde veya evliliğinizde, kiminiz 
içinde ortaklarınız ile bu da olabilir önemli 

kararlar devrede olabilir. Öfkeyle kalkıp 
zararla oturmamak için sağduyulu olmanız 
gerektiğini bilmelisiniz. Çevrenizde sizi 
yoracak veya zorlayacak insanlar olabilir.    
Evet sevgili Boğalar,  ayın etkilerinde 
görüyorum ki tempo ve tempo! Evet yoğun, 
hareketli bir koşturmaca içindesiniz.  
Günlük rutinizi kontrol etmekte belki de 
zorlanıyor ve 24 saate nasıl sığdığımı 
bilmiyorum diyorsunuz! Değişim arzunuz 
ise çok yüksek gibi. İŞ çevrenizde bazı 
değişimler de beraberinde olabilir gibi, 
çalışma arkadaşlarınız değişebilir, siz 
çalışma ortamınızı da değiştirmek 
isteyebilirsiniz. çok yorulduğunuzu ve 
emeğinizin karşılığını alamadığınızı 
da düşünüyor olabilirsiniz.  Başta 
da söylediğim gibi, satürn ve neptün 
arasındaki enerjiyi hatırlamaya çalışın. 
Mars ve Plüton arasındaki zorlu etkileşim 
yine bu ayın önemli bir ay olduğunu 
gösteriyor. Yapmak istedikleriniz ve 
yapmak durumunda olduklarınız ile ilgili 
çelişkili olmanızda neden oluyorlar. Biraz 
sabır edin, ayrıca sağlığınıza önem verin bu 
ay, ani tansiyon iniş çıkışlarına da dikkat. 
Denge yaratma çabanız da yüksek ama bir 
anda ve beklenmedik tepkileriniz devrede 
olabilir.  
11 Aralıkta Yay burcunda bir Yeni Ay 
olacak bu Yeni Ay’da parasal bazı 
avantajlar getiriyor olabilir sizlere. Sürpriz 
bir gelir artışı veya eşinizin kaynaklarında 
bir avantaj gibi bir durum. Dolayısı ile 
büyük resme odaklanmayın şimdilik, 
genel olarak temponuza ve işlerinizi 
finalize etmeya odaklanın derim. Ay sonu 
güzel gelişmeler, seyahatler yüzünüzü 
güldürecektir. 
19- 20 Aralık Merkür ve Plüton arasında 
bir kavuşum açısı olacak. 21 Aralıkta 
da Merkür ve Uranüs arasındaki dik 
açı kesinleşiyor. Merkür haritalarınızda 
para ve aşk konusunda söz sahibi. 
Sahip olduğunuz değerler ve bireysel 

hobileriniz ve motivasyonunuz yine merkür 
yönetiminde. Çocuklar ile ilgili konular 
yine merkür enerjisinde. Jüpiter bir süredir 
Başak burcunda ve sizlere şanslı enerjiler 
de göndermekte aslına bakacak olursanız. 
Aşk konusunda şanslı enerjiler de devrede, 
fakat bu ay merkürün belirttiğim tarihlerde 
açıları, yine biraz zorlayıcı. Nelere sahibim? 
Ne yapıyorum ben motivasyon için? Neşeli 
hissedemiyorum derdirtir mi dedirtir. Siz 
de bir düşünün bana kalırsa, gerçekten ne 
yapıyorsunuz, eğer bunları soruyorsanız 
kendinze aksiyon da almanız gerekiyor 
demektir. Evet maddi konularda bazı 
sıkışıklıklar da var yok değil ama olsun, 
bir şekilde motivasyon yaratmalısınız.  
Bazı Boğalarda çok çalışıyor ve bir 
yatırım konusunda yoğun bir tempo içine 
giriyorlar. Ayın ilerleyen dönemleri özellikle 
22si sonrası tanıtımlar yapmak ve denge 
yaratmak için çok daha verimli olacak 
sizler için. 
22 Aralık Güneş Oğlakta olacak. 25 Aralıkta 
da Yengeç burcunda Dolunay yaşayacağız. 
İşte size aradığınız destek ve karar verme 
zamanları. Bu dolunay yollar ve yolculuklar 
adına da hareketli. Biraz hasret giderme, 
yakın çevreniz ile birlikte vakit geçirme 
enerjisi de var. İşlerden ve tempodan fırsat 
yaratabilirseniz Oğlak yıldızları size hadi 
mola dedirtecekler ayrıca. 
Ayı bitirirken merkür ve mars arasında 
gerçekleşen dik açıda eşiniz veya 
ortaklarınız ile belki de çalışma 
arkadaşlarınız ile bazı anlaşmazlıklara 
girme riskiniz olabilir. Bu birazda ayın 
genel enerjisinin sizin üzerinizde yarattığı 
baskının dışa durumu gibi, dolayısı ile evet 
gerginliklere açık olabilirsiniz.  Bir de bir 
yere gidecekseniz erken yola çıkın derim. 
29-30 Aralık, tepkilerinize daha çok dikkat 
etmeniz yararınıza olacaktır. Sakarlıklara 
açıksınız aman dikkat, ne zaman mı tüm 
ay boyunca! 
Gezegenler ne söylerse söylesin önemli 
olan sizin olaylara karşı tepkinizdir.  Bu 
ay yaşayacağınız birçok şey nasıl ki 
geçmiş kararlarınızın sonucuysa, bu 
ay alacağını kararlar da gelecek adına 
önemli olacak.  Bazen bazı şeyleri kontrol 
edemeyebiliriz ama tepkilerimiz daima 
bizim kontrolümüzdedir. 
Sağlıklı ve huzurlu bir ay ve 2016 yılınında 
size şans ve mutluluk getirmesini dilerim. 

BOĞA
ASTROLOJİ
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Sevgili İkizler, Yeni bir ay’a Merhaba 
derken gökyüzünde dikkat çeken 
etkileşimlerden biri de Satürn ve Neptün 
arasında kesinleşen dik açı.  Bu etki 
2016 yılında da kendisini fazlası ile 
hissettirecek.  Haritanızda Neptün kariyer 
alanınızda yolculuk yapmakta, bu enerji 
iş yaşamınızda idealize ettiğiniz hayal 
ettiğiniz bir ortam yaratma arzunuzu 
gösterirken, Satürn ise hayallerinizin 
ertelenmesine, gecikmesine belki de 
daha çok sizin insiyatifiniz dışında gelişen 
bazı engellemelerin sizi etkilemesine 
neden olmakta. Yani birşey olacakken 
erteleniyor, gecikiyor veya olamıyorsa 
eğer ve bu durum da sizi zorluyor ve 
bunaltıyorsa bir nefes alın. Tam olarak 
hayaller ve gerçekler gezegeninden 
bahsediyoruz.   Belki hayalleriniz veya 
idealize ettiğiniz şeyler için doğru zaman 
değildir! Evet, biraz akışta olabilmek 
buradaki enerjiyi rahatlatacaktır. Doğru 
zamanda ve  doğru zamanlamada gelsin 
diyebşlmek gerek bazen, takıntılı veya 
ısrarcı olmazsak denge yaratmak çok 
daha kolay olur.  Karşıt burcunuz Yay’da 
yoğun gezegen geçişleri var bu ay.  Merkür 
de karşıt burcunuzda, bu da ilişkilerinizi 
hareketlendirmiş durumda olabilir.  
Evliyseniz veya uzun soluklu bir ilişkiniz 
varsa onun yaşamında da tempo yüksek 
olabilir.  10 Aralıkta yönetici gezegeniniz 
Merkür Oğlak burcuna geçiş yapacak. 
Parasal konular ile ilgili iletişiminiz, 
konularınız, maddi beklentileriniz ve 
avantajlarınız devrede olacaktır. Müşterek 
sahip olduğunuz gelirler adına verimli bir 
süreç aslında. Eşiniz veya yaptığınız iş 
veya ailenizden beklediğiniz gelirler, gelir 
artışları konusunda hareketi beraberinde 
getirecek. Zaten ay sonuna doğru Güneş’in 
de Oğlak burcuna geçişi ile birlikte maddi 
avantajları elle tutulur bir şekilde görebilir 
ve hissedebilirsiniz. 

5 Aralıkta Venüs artık Akrep burcunda.  
Destekler getirecek size Venüs,  iş 
görüşmeleri adına da keyifli konular, 
çalışıyorsanız çalışma arkadaşlarınız 
ile uyum ve destekler, size keyif veren 
ortamlar yaratma konusunda da 
avantajlara açık olacaksınız Venüsün Akrep 
geçişinde. Bu ay ayrıca bir diğer önemli 
ve dikkat çeken etki ise Mars ve Plüton 
arasındaki zorlayıcı açı.  Bu etki en fazla 
hissedeceğimiz süreç 5-12 Aralık tarihleri 
diyebilirim.  Mars Terazi burcunda yani 
haritanızın aşk alanında ilerlemeye devam 
ediyor, size dost bir burçta olmasına 
ragmen istediğiniz ölçüde destekler 
konusunda zorlanıyor olabilirsiniz.  Spor 
yapmak, yaşamınızdaki aktiviteyi arttırmak 
sizler için iyi olacaktır. Yeni bir hobi bir 
uğraş yine bu ay dikkat çekebilir. Mars  
haritanızda günlük temponuzu yönetiyor, 
ayrıca dost çevreleriniz, umutlarınız 
yaşam sevincinizde Mars enerjisinde. 
Yüksek bir tempo içinde olabilirsiniz 
ama özellikle 5-12 Aralık dönemi biraz 
sancılı gdiyebilirim, dost çevreleriniz ile 
iletişiminiz, temponuzdaki hareketlilik, 
ilişkilerinizde bazı sürtüşmelere açık 
yapabilir sizleri.  Karşıt burcunuzdaki 
yıldızlar ve özellikle 11 Aralıktaki Yay Yeni 
Ay’ı ise kendinize aynalık yapacak insanları 
size çekebilir.  Eşiniz veya dostlarınız ile 
planlar ve programlar adına hareketlisiniz, 
bazı kişilerin kararına bağlı bir durumda 
devrede sanki, siz bir cevap bekliyorsunuz 
ve bu şekilde harekete geçebiliyorsunuz 
gibi.  
19-21 Aralık tarihleri ise yönetici 
gezegeniniz Merkür, Plüton ve Uranüs ile 
etkileşimde. Zorlu açılardan geçiş yapacak 
merkür ve bu belirttiğim tarihler zihninizde 
bazı konuları abartabilir, şaşırabilir, şaşırtıcı 
haberler alabilir ve siz bakış açınızda 
belki de bazı düzenlemeler yapmak 
isteyebilirsiniz. Yani farklı açıdan bakmanız 

gerekecek gibi, stratejik ve kararlı olmanız 
gerekecek belki de. Konunun içinde biraz 
para da var gibi.  Dostlarınız ile parasal 
konularda fikir ayrılıklarına  düşebilirsiniz. 
Fakat bir yandan da beklenmedik ve 
sürpriz bir gelir artışıda yaşarsınız gibi. 
Güneş 22 Aralık’ta kazançlar alanınızda. 
Merkür ve Güneş sırası ile evet zorlu 
kontaklar kuracak da olsalar, Jüpiterin 
de desteğini arkalarına alıyorlar. Bu 
da size maddi konularınızı varsa olası 
sorunlarınızı halletmeniz için destekler 
getiriyor olacaktır.  25 Aralık ayrıca Yengeç 
burcunda yaşanacak Dolunay ise bu 
etkiyi sizlere hissettirecek diyebilirim. Yani 
öncesinde belki bir stresli bir durum ve bir 
anda olanbilecek bir fırsat gibi geldi bana. 
Şaşırıyorsunuz ve ekonominizde bazı 
konular düzenliyorsunuz ve yılı kapatırken 
de bütçe planlaması yapıyorsunuz gibi.  
30 Aralıkta Venüs Yay burcunda olacak. 
Eşiniz, veya ilişkinizdeki kişi, veya ortağınız 
veya birlikte iş yaptığınız insanların 
yaşamlarında olabilecek bir avantajı 
tetiklerken bu size de yansıyacak gibi.   
Son bir uyarı, Merkür ve Mars arasındaki 
dik açı 29-30 Aralık tarihlerinde çok etkin. 
Hırslı, bir anda, düşünmeden ve atak 
olmanıza neden olabilir bu gezegenler. 
Yoğunluk ve tempo içine çekilebilirsiniz ve 
denge yaratmakta zorlanabilirsiniz.  
Gezegenler ne söylerse söylesin önemli 
olan sizin olaylara karşı tepkinizdir.  Bu 
ay yaşayacağınız birçok şey nasıl ki 
geçmiş kararlarınızın sonucuysa, bu 
ay alacağını kararlar da gelecek adına 
önemli olacak.  Bazen bazı şeyleri kontrol 
edemeyebiliriz ama tepkilerimiz daima 
bizim kontrolümüzdedir. 
Sağlıklı ve huzurlu bir ay ve 2016 yılınında 
size şans ve mutluluk getirmesini dilerim. 

İKİZLER
ASTROLOJİ
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Sevgili Yengeçler, Yeni bir aya merhaba 
derken gökyüzünde en dikkat çeken 
etkileşim Satürn ve Neptün arasında 
kesinleşen dik açı.  Bu etki 2016 yılında 
da kendisini fazlası ile hissettirecek.  
Haritanızda Neptün hayallerimizi, 
Satürn ise sorumluluklarımızı hatırlatan 
doğadadırlar. Bu gezegenlerden Neptün 
yani hayalleriniz uzaklar, yolculuklar, 
eğitim ve felsefe, yaşam motivasyonu 
için idealler geliştirmek konusunda sizi 
yukarıya çekmeye çalışırken, Satürn ise 
çalışma koşullarınız, işteki yoğunluğunuz 
temponuz ve hatta bazılarınız için sağlık 
alanında baskı kurmakta. Dolayısı ile bu 
etki size uzaklaşma ve sınırlarınızı ortadan 
kaldırma, yaratıcı ve kendinizi besleyici 
olana çekme isteği verirken, Satürn yoğun 
bi iş temposu getiriyor olabilir, kendinizi 
yorgun hissediyor da olabilirsiniz.  Satürn 
kimi Yengeç kişilerine de belki çalışma 
koşullarına ara ver de demiş olabilir bu 
da mümkün!  Özetle sevgili Yengeçler, ne 
istediğinize ve sizi neyin mutlu edeceğine, 
rutininizi nasıl planlamak istediğinize, 
inandığınız gibi yaşamaya yönlendiriyor 
yıldızlar. Belki düşünce kalıplarınızı 
yıkıyorsunuz, bu da olabilir. 
Aralık ilk hafta etkili olarak hissedeceğimiz 
bir diğer durum ise Merkür ve Jüpiter 
arasındaki dik açı. Merkür nasıl 
düşündüğümüz, jüpiter ise nereden 
fırsat yakaladığımız ile ilişkili.  Fırsatlar, 
seyahatler, iletişim ve yeni şeyler 
öğrenmek konusunda sizlere akacak. 
Yakın çevre desteği de size güç verecek, 
kardeşler aynı şekilde destekçiniz.  Merkür 
ise temponuzu düzenlemeniz adına 
çalışıyor, yani aklınızda temponuz var, 
ve beraberinde temponuzda hareketlilik. 
Evrak işleriniz de artabilir, sözleşmeler 
ve imzalar adına da yoğunluk devrede 
olabilir.  Güneşte Yay burcunda ilerlemekte, 

dikkatiniz, çalışma koşullarınız ve aynı 
zamanda sağlığınız ve genel olarak 
yaşamınızdaki düzen konusunda olacak 
ayın büyük bir bölümünde.  Dolayısı ile 
Merkür ve Jüpiter enerjisi, zihinsel olarak 
sizi işlerinize odaklamaya çalışırken, sizler 
de biraz zihinsel olarak çok da konsantre 
olamayabilirsiniz.  Aklınızda özgürlük var 
sevgili Yengeçler! 10 Aralıkta Merkürün 
Oğlak burcuna geçişi, temponuzdaki 
hareketliliği bir nebze azaltırken, 
ilişkilerinize ışık tutmaya başlayacak.  İkili 
ilişkilerinize kayacak aklınız. Mars yuva 
alanınızda gezinmekte, ailevi konular, 
eviniz, aile içi konularınız sizi bunaltıyor 
sanki! Kasım son haftalardan itibaren 
hissedilen zorlu enerjiler aslına bakacak 
olursanız özellikle 5-12 Aralık tarihlerinde 
de son derece etkili. Aile büyükleri ile ilgili 
konular, onların sağlığı belki de, ya da 
evinizde tadilat yapıyorsunuz belki kiminiz 
de taşınma telaşındasınız bunlar mümkün. 
Bir Öncü burç olarak Oğlak yıldızlarının sizi 
biraz bunaltacağını söyleyebilirim sadece. 
Size güzel haberimde var,  Venüsün 5 
Aralıkta Akrep burcunda geçişi olacak.  
Aşk eviniz 5.eviniz Akrep yönetiminde, 
aşk geliyor bekar Yengeçlere. Kalbi dolu 
olanlara da aşklarını doyasıya yaşamak 
düşüyor.  Anne veya baba olmak için de 
destekler getirecektir Venüs. Çocuklarınız 
ile ilişkileriniz de önem kazanabilir, onlar 
ile daha fazla ilgilenmek isteyebilir ve 
yakınlaşabilirsiniz.  Bir çok zorlayıcı 
enerjiler ile mücadele edeceğiniz bu ay 
Venüs resmen gelip size şifa veriyor gibi. 
Çocuklarınız varsa eğer onlardan güç 
alıyorsunuz sanki. Kendinize zaman ve 
vakit yaratın bu sizlere.
11 Aralık’ta  Yay burcunda Yeni Ay olacak.  
Yeni düzenlemelere ihtiyaç duyabilirsiniz,  
rutininizde bazı değişimler istiyorsanız 
bu konuda bir start verebilirsiniz. Ayın 

ilk günleri dikkatiniz zaten bu alanda 
olduğu için bu Yeni Ay hadi başlıyorum, 
değiştiriyorum veya harekete geçiyorum 
dedirtecek olabilir. Yaşamınızda genel 
olarak düzeniniz ile ilgili yenilik arzusunda 
olabilirsiniz.  19-20 Aralık Merkür ve Plüton 
kavuşum açısı aktif. Düşüncelerde derinlik 
yüksek olacak bu tarihlerde,  özellikle 
de sizlerin sevgili Yengeçler. 21 Aralık 
ise Merkür ve Uranüs arasındaki dik açı 
aktif!  Dolayısı ile ayın 18’i ve 22 Aralık 
tarihleri arası genel olarak düşünceleriniz 
derin, aynı zamanda farklı açıdan bakmak 
durumunda kalacağınız bazı konu ve 
durumlar da yaşayabilirsiniz.  Tabi ki 
ilişkiler ile ilgili konularda. Ayın enerjisinde 
günlük temponuz ve ilişki kararlarınız 
devrede. Bu kiminize yeni bir ortaklık kararı 
getirebilir, kiminize de ilişkiniz ile ilgili 
önemli bir karar. Eğer evliyseniz eşiniz de 
bir karar almak durumunda olabilir.  
22 Aralık’ta Güneş Oğlak burcuna geçiş 
yaptığında zaten ilişkileriniz adına önemli 
bir ayı başlatıyor olacak.  Ben ve sen 
dengeniz haliyle ayın son haftalarında 
önem kazanmaya başlıyor olacak.  25 
Aralık ise burcunuzda bir dolunay olacak. 
Kişisel ihtiyaçlarınız önem kazanırken, 
kendinize önem veriyorsunuz.  Ayrıca 
karşıt burcunuzdaki Güneş ise aklınızda 
evlilik, ilişkiler, ortaklıklar konusuna 
çekecek diyebilirim. 
20 Aralıkta Venüs Yay burcunda, günlük 
temponuzda size iyi gelecek konular 
devrede olurken  çevrenizden de destekler 
alabilirsiniz, pozitif bir etki başlıyor olacak 
tabi daha çok yeni başlayacak ayda 
hissedersiniz bunu yani Aralık ayına 
kayabilir.  İş yaşamınızda olumlu ve güzel 
ilişkiler kurmanız da söz konusu. 29-30 
Aralık ise Mars ve Merkür dik açısı ise biraz 
agresif iletişimi anlatıyor açıkçası. Daha 
sakin olmaya ve sakin kararlar almaya 
önem vermelisiniz. 
Gezegenler ne söylerse söylesin önemli 
olan sizin olaylara karşı tepkinizdir.  Bu 
ay yaşayacağınız birçok şey nasıl ki 
geçmiş kararlarınızın sonucuysa, bu 
ay alacağını kararlar da gelecek adına 
önemli olacak.  Bazen bazı şeyleri kontrol 
edemeyebiliriz ama tepkilerimiz daima 
bizim kontrolümüzdedir. 
Sağlıklı ve huzurlu bir ay ve 2016 yılınında 
size şans ve mutluluk getirmesini dilerim. 

YENGEÇ
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Sevgili Aslanlar, Yeni bir aya merhaba 
derken gökyüzünde en dikkat çeken 
etkileşim Satürn ve Neptün arasında 
kesinleşen dik açı.  Bu etki 2016 yılında 
da kendisini fazlası ile hissettirecek.  
Haritanızda Neptün hayallerimizi, 
Satürn ise sorumluluklarımızı hatırlatan 
doğadadırlar. Bu gezegenlerden 
Neptün yatırımlar, kazançlar ve maddi 
fırsatlar alanınızda ilerlerken, Satürn ise 
çocuklar, bireysel mutluluğunuz, yaşam 
motivasyonunuz ve zevlerinizi anlatan 
alanda ilerlemekte.  Motivasyon için 
arzu ettiğiniz herşeyi kapsıyor aslında. 
Kiminiz anne veya baba olmak istiyor 
ve bu alanda sorumluluk almak istiyor 
olabilirsiniz. Kiminiz çocuklarınızın 
sorumlulukları arttığı için kendinizi biraz 
yaşamdan izole hissediyor olabilirsiniz. 
Yapmak istedikleriniz her he ise buna 
engel olan bazı maddi problemleriniz de 
olabilir. Neptün kazanç arttırmak adına 
hayallerinizi arttırıyor ama bir yandan 
da sizi spritüel olarak da yükseltmeye 
çalışıyor. Yani tam olarak yaşamınızdaki 
yoğunluk veya tempo, veya sizi zorlayan 
veya elinize geçmesini beklediğiniz ve 
ertelendiğini düşündüğünüz durumları 
sorgularken, bir yanınız da akışta olmayı 
ve belki de kabullenmeyi öğretiyor.  Her 
ne yaşıyor olursanız olun şunu bilmeniz 
gerekiyor, siz bir Aslansınız ve Satürn 
Yay geçişi sizi destekleyecek olayları ve 
konuları yaşamınıza çekmenize yardımcı 
olmaya çalışıyor. Kendinizle başbaşa 
kalmaya önem vermelisiniz. Sizi mutlu 
eden eski kalıplar değişiyor çünkü, yeniye 
yer açmaya çalışın derim. 
Yay burcunda ilerleyen Güneş ve Merkür,   
zaten aşk ve ilişkiler adına size güzel 
haberleri de getiriyor diyebilirim. Kiminize 
de çocuk haberi getiriyor da olabilir, ama 
dediğim gibi yapmak istedikleriniz ve 
yapmak zorunda olduğunız konuları iyi 

düşünün, sizi neyin mutlu edip etmediğini 
de.  11 Aralıkta Yay burcunda bir Yeni Ay 
olacak. Kendiniz ile ilgili yeni başlangıçlar 
için ideal ve bunları düşünmeniz için 
de çok güzel bir etki olacak diyebilirim.  
Ekonominizi sıkı takip edin, bu alanda 
ilerleyen Neptün beklediğiniz paraların 
size ulaşmasında bazı gecikmelere veya 
beklentilerinizin karşılığı konusunda 
zorlanmalara neden olabilir.  Hayallerden 
uzaklaşmanız gerekiyor sevgili Aslanlar. 
Şunu bilmelisiniz, size destek olacak 
kişileri bir kenara bırakmalı ve her ne 
konuda olursa olsun sizin kendi gücünüze 
güvenmeniz gerekeceğini anlatıyor Satürn!  
Bu ay gökyüzü maalesef biraz 
karışık! Mars Terazi burcunda devam 
ediyor yolculuğuna ve 5-12 Aralık 
tarihleri arasında da Plüton ile bir güç 
çekişmesinde diyebilirim. İletişi ve 
seyahatler aksında yaşıyorsunuz bu 
sert enerjileri.  Ayrıca sizi yoracak veya 
zorlayacak bazı kararlarınız da olabilir.  
Yakın çevre ilişkiler, akrabalarınız ile ilgili 
konular yine bu etkide öne çıkıyor. Aralık 
ilk hafta Merkür ve Jüpiter arasında 
gerçekleşecek dik açı yine maddi 
konulardaki baskıyı arttırabilir. Çocuklar 
konusuna beklenmedik harcamalarınız 
olabilir.  Okul veya eğitim masrafları belki 
de, kiminiz için de seyahat masrafları. Her 
koşulda masraflarınızı tetikleyen konular 
olacak. Siz bir gelir beklerken belki de 
olmayacak veya gecikecek! Bu yüzden 
kendi kaynaklarınıza güvenmeyi ihmal 
etmeyin derim.  Dostlarınız ile aranızda 
borç alacak- verecek işleri varsa bu 
konularda da prüzler çıkabilir. 
10 Aralık itibari ile Merkür Oğlak burcunda 
olacak. Merkür kaynaklarınızı ve para ile 
ilgili işlerinizi yönetiyor. Oğlak burcunda 
ilerleyeceği süreç içinde, görüşmeleriniz 
artabilir. Rutininiz hareketlenebilir 
ama Oğlak burcunda ilerleyen Plütonu 

unutmamak lazım! Sağlığınıza önem 
vermeyi de ihmal etmemelisiniz.  Ve 
tabi yine harcamalarınız konusunda da 
temkinli olmaya gayret etmelisiniz. Yenilik 
ve kaynak arttırımı konusunda gayet 
aktifsiniz ve aslına bakacak olursanız 
Jüpiter’in de desteği ile parasal konularda 
avantajlarınız da yüksek ama unutmayın 
Jüpiter genişletir. Kazançlarınız konusunda 
avantajlara da açık yapabilir ama aynı 
oranda harcamalarınızı da arttırır.   Jüpiter 
ve Neptün karşıtlığı tam da para aksınızda 
ve bu etki Ağustos 2015 itibari ile enerji 
olarak aktif.  Gelir ve giderler, maddi 
beklentiler. Sahip olmak istedikleriniz 
artarken ipin ucunu kaçırma riski var 
anlayacağınız! 
22 Aralıkta Güneş Oğlak burcunda 
olacak. Sizlerin çalışma koşullarınız, 
rutininiz ve temponuz Oğlak yönetiminde.  
Kendinize bakmaya başlarsınız, sağlıklı 
beslenme konularına önem verebilirsiniz. 
İş görüşmeleri adına da enerji artar ve 
rutininiz aynı oranda hareketlenir.   25 
Aralık ise Yengeç burcunda bir dolunay 
yaşayacağız.  Sağlık ve tempo,  ruhsal 
dünyanız ve hareketlilik, yalnız kalma 
arzunuz, iç dünyanıza dönme isteğiniz ve 
zorunluluklar tam da sizler için dolunay 
enerjisinin söyledikleri diyebilirim.  22 
Aralık itibari ile sağlığınıza, kendinize önem 
verin derim.  
30 Aralıkta Venüs dost burcunuz 
Yayda, motivasyon duygunuzu yükseltir 
Venüsün Yay geçişi. Seyahat fırsatı da 
yakalayabilirsiniz açıkçası. ZatenAralık 
ayının genelinde seyahate çok açıksınız, 
Mars’ın haritanızdan geçiş yaptığı 
alan iletişim trafiğinizin ve yakın çevre 
ilişkilerinizin de arttığı bir dönemde 
olduğunuzu gösteriyor. Fakat, Plüton ve 
Uranüs ile gireceği kontaklar da gösteriyor 
ki, bu ay iletişiminize dikkat etmelisiniz 
sevgili Aslanlar. 
Gezegenler ne söylerse söylesin önemli 
olan sizin olaylara karşı tepkinizdir.  Bu 
ay yaşayacağınız birçok şey nasıl ki 
geçmiş kararlarınızın sonucuysa, bu 
ay alacağını kararlar da gelecek adına 
önemli olacak.  Bazen bazı şeyleri kontrol 
edemeyebiliriz ama tepkilerimiz daima 
bizim kontrolümüzdedir. 
Sağlıklı ve huzurlu bir ay ve 2016 yılınında 
size şans ve mutluluk getirmesini dilerim. 

ASLAN
ASTROLOJİ
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Sevgili Başaklar, Yeni bir aya merhaba 
derken gökyüzünde en dikkat çeken 
etkileşim Satürn ve Neptün arasında 
kesinleşen dik açı.  Bu etki 2016 yılında da 
kendisini fazlası ile hissettirecek.    Neptün 
hayallerimizi, Satürn ise sorumluluklarımızı 
hatırlatan doğadadırlar. Bu gezegenlerden 
Neptün  ilişkiler ve ortaklıklar alanınızda 
ilerlerken, Satürn ise Yuvanızdan geçiş 
yapmakta.  Eviniz ile ilgili konularda 
sorumluluklar artmış olmalı, ev değiştirmek 
veya ev yaşamınızdaki bazı değişimler 
devrede olabilir.  Aynı zamanda bir çok 
Başak için belki bir ortaklık sonlanması, 
veya bir ilişkinin finalize olması veya bir 
ayrılığın gerçekleşmiş olması mümkün. 
Bazı Başaklar ise belki evlilik ve ortaklık 
konusunda yeni adımlar atıyor ve yine 
ev ve yuva yaşamarında bir sorumluluk 
artışı yaşıyor olabilirsiniz.  Her şekilde, 
ilişkilere bakış açınız gayet idealize etmeye 
açık Neptün sebebi ile ve     yapmak 
istedikleriniz ise o bir o kadar gerçekçi. 
Yani hayat sizi sürekli gerçekliğe çekiyor. 
fazlası ile idealize edip etmediğinizi de 
sorgulamalısınız.  Ayrıca, örneğin evinizi bir 
mütahite vermek istiyorsanız ilgili firmayı 
çok iyi araştırmalısınız. Veya bir avukatlık 
işiniz varsa yine aynı şekilde doğru kişi 
olup olmadığından emin olmalısınız.  
Ortak projeler, ortak işler buna iş kurma 
da dahil, evliyseniz bu da dahildir. İdealize 
ettiğiniz kişilere dikkat etmelisiniz, acaba 
gözünüzde fazla mı büyütüyorsunuz! 
Venüs 5 Aralıkta Akrepte olacak. İletişim 
trafiğiniz artarken bir yandan da seyahat 
fırsatı da yakalamanız söz konusu olabilir. 
Çevreniz ile uyum konusunda avantajlar 
getirecektir ve daha derin ve sezgisel 
olabilmeniz adına da destekler alıyor 
olursunuz. Bu ay sezgilerinize önem verin 
bana kalırsa. Yakın çevrenizin desteğini 
de mümkünse isteyin. Bazı kararları 
almak konusunda zorlanabilirsiniz.  
Aralık ayı ilk hafta yönetici gezegeniniz 
Merkür ve burcunuzda seyahat eden 

Jüpiter arasındaki dik açı ise, düşünsel 
anlamda sizi biraz abartıya çekebilir, iyi 
niyet konusunda da tavizkar olabilirsiniz. 
Öncelikle burcunuzdaki Jüpiter fırsatlar 
konusunda size destek olurken, yine karşıt 
burcunuz Balıktaki Neptün ise bu fırsatları 
bir anda ortadan kaldırıyor da olabilir. Yani 
tam olacakken olmayan bazı durumlar gibi 
de desem yeridir. Ne yapmalısınız öncelikle 
abartılı düşüncelerden uzak olmaya 
önem vermelisiniz, akışta olmalısınız ve 
mükemmelliyetçi tavrınızı da bana kalırsa 
törpülemelisiniz.  
Aralık ilk hafta Mars ve Plüton arasındaki 
dik açı da kesinleşiyor. Özellikle 7 Aralık 
civarlarında parasal konular önem 
kazanıyor ve sonrasında ise Mars’ın 
Uranüs ile karşıtlık enerjisi de devrede 
olacak. Bu da para aksınızdaki hareketliliği 
göstermekte. Parasal avantajlar, 
kazançlar ve yatırımlar konusunda önemli 
tecrübeler ve hareketlilik, beklenmedik 
sürpriz gelir ve gider değişimleri devrede 
olabilir. Fakat şanslısınız sevgili Başaklar, 
belki biraz stres yaşasanız da parasal 
avantajlar bekleyin derim. Para size gelir 
her şekilde. 5-12 Aralık arası gökyüzü 
çok stresli olacak. Sahip olduğunuz 
değerler genel olarak sizi düşündürecek 
gibi! Nelere sahibim ve olmak istiyorum 
derken, maneviyat konusunda da derin 
düşünüyorsunuz sanki! Ayrıca miras gibi 
sürpriz bir kazanım  da devrede gibi. 
Bu alanda ilerleyen yıldızlar Güneş ve 
Merkür ve bu dönemde de Ay’ın Yay 
burcunda olması ailevi meseleleri ön plana 
getiriyor diyebilirim.  Aile bir arada gibisiniz, 
evinizi ilgilendiren konularda aklınız sanki, 
belki bir yenilik için de start veriyorsunuz. 
Zaten Satürn bu alanda dolayısı ile Yaydan 
geçiş yapan diğer gezegenler ise etkiyi 
arttırmakta. Belki aile büyüklerinin sağlığı 
ile ilgili konularda önem kazanabilir. 19-
20 Aralık Merkür ve Plüton kavuşumu 
devrede, 21 Aralık ise Merkür ve Uranüs 
dik açısı aktif. Merkür sizi temsil eden bir 

gezegen olarak önemli kararlar aldırıyor 
sanki, bir yandan da şaşırtıcı ve sürpriz 
haberlere de açık yapıyor sizleri. Merkür 
kariyer alanınızı da yönettiği için, bu ay 
gerçekten sürpriz ve şaşırtıcı değişim 
haberleri almaya hem siz açıksınız, hem 
de sizin çevrenizi şaşırtmanız da söz 
konusu olabilir. Ayın enerjisinde yuvanız 
ve iş çevreleriniz önem kazanmış olduğu 
için, siz belki de bir değişimi hayatınıza 
çekiyorsunuz, ya da sürpriz bir şekilde 
değişim size geliyor. Ayrıca parasal 
konulardaki biraz stres ve üzerine avantajlı 
durumları da düşünürsek, acaba bir 
iş değişimi devrede olabilir mi? Belki 
tazminat vs gibi bir durum devrede olabilir 
gibi de geldi bana açıkçası.  
22 Aralık Güneş Oğlak burcuna geçiyor. 
Size dost burçta ilerleyeceği için genel 
olarak biraz rahatlama devrede olacaktır. 
Sizi sıkıştırmak ve bunaltmaktan vaz 
geçiyor çünkü. Aşk ve ilişkiler adına uyum 
geliyor ve tabi aşk eviniz oğlak! Bu da 
aşk ile ilgili konularda rahatlama ve netlik 
getirecektir. Ebeveynseniz çocuklarınız ile 
ilişkileriniz de hareketlenebilir, daha fazla 
sosyalleşip bir arada vakit geçirmenize de 
destek olacaktır.  
25 Aralık Yengeç burcunda Dolunay 
olacak. Hedefleriniz, hayalleriniz, 
umutlarınız ve kariyerden elde ettiğiniz 
kazançlarınız bunlar ile ilgili enerjiler bu 
dolunayda aktif olacak. Aşk ve ilişkiler 
konusunda Oğlak burcundaki Güneş ve 
Merkürün de 10 Aralıkta Oğlak burcuna 
geçmesi ile birlikte artarken, bazı stresli 
durumlara da dolunay haftasında dikkat 
etmelisiniz. Ne de olsa ay sonuna doğru 
yönetici gezegeniniz Merkür, Mars ile zorlu 
bir açıda. Merkürün bu ay genel olarak 
transit sürecinde zorlu enerjisi var açıkçası. 
Ama hepsi size yeni ve farklı bir bakış açısı 
kazandırmak için gibi, düşüncelerinize bu 
yüzden dikkat etmelisiniz. Zorlu kararlar, 
sürpriz haberlere açık bir ay gibi dursa da 
aslında hepsi size yeni ve farklı fırsatlar 
getirmek için. 
Gezegenler ne söylerse söylesin önemli 
olan sizin olaylara karşı tepkinizdir.  Bu 
ay yaşayacağınız birçok şey nasıl ki 
geçmiş kararlarınızın sonucuysa, bu 
ay alacağını kararlar da gelecek adına 
önemli olacak.  Bazen bazı şeyleri kontrol 
edemeyebiliriz ama tepkilerimiz daima 
bizim kontrolümüzdedir. 
Sağlıklı ve huzurlu bir ay ve 2016 yılınında 
size şans ve mutluluk getirmesini dilerim. 

BAŞAK
ASTROLOJİ
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Sevgili Teraziler, Yeni bir aya merhaba 
derken gökyüzünde en dikkat çeken 
etkileşim Satürn ve Neptün arasında 
kesinleşen dik açı.  Bu etki 2016 yılında da 
kendisini fazlası ile hissettirecek.    Neptün 
hayallerimizi, Satürn ise sorumluluklarımızı 
hatırlatan doğadadırlar. Bu gezegenlerden 
Neptün   rutininiz ve temponuz alanında 
ilerlerken, Satürn ise zihniniz, bakış açınız, 
çevreniz ve eğitim ve kişisel gelişiminiz ile 
ilgili olan alandan geçiş yapıyor. Neptün 
çalışma ortamınızı, çalışma koşullarınızı 
anlatan alanda ilerlediği için idealize 
ettiğiniz ortamınızı yaratmak adına 
sizleri değiştirmekte ve beklentilerinizi 
sorgulamanıza neden olmakta,  çevrenizi 
de beraberinde değiştiriyor. Satürn ise 
yaşama bakışınızı ciddileştirmiş ve zihinsel 
olarak üzerinizde baskı kurmuş durumda.  
Beklentileriniz de haliyle değişimde, 
çevrenizde değişimleri de yine Satürn 
enerjisi ile etkin bir şekilde hissediyor 
olmalısınız. Bu ay ise bu iki gezegenin 
dik açıları aktif, bu da gösteriyor ki hem 
rutininiz, hem zihinsel olarak yaşama 
bakışınız arasında ikilemleri getiriyor 
size. Belki istediğiniz değişim için bakış 
açınızı değiştiriyorsunuz, belki de çevrenizi 
değiştiriyorsunuz. Kiminiz de eğitim yolu 
ile bunu sağlıyorsunuz! Evet, Satürn Yay 
burcu geçişinde sizlere yeni bir bakış 
açısı getirirken, sorumluluk al diyor bir 
yandan da. Siz de düşünün bana kalırsa, 
gelecekteki ideal yaşamınız ve rutininizdeki 
değişim arzusu için bugün neler 
yapıyorsunuz. Eğer zihninizde baskı ve bir 
yandan da düşünsel anlamda kendinizi 
sıkışmış ve bunalmış hissediyorsanız 
sebebi aslında dediğim gibi, günlük 
temponuz ve çalışma koşullarınız.  Eğer 
mutlu değilseniz bu size sağlık problemi 
olarak da dönebilir evet bu da bir risk 
unutmayın, dolayısı ile akışta olun bana 
kalırsa. Bir yandan da yeniye yer açın,  bir 
yanınız güçlü bir değişim ve yenilenme 
arzusunda ama bunu yapmadan önce 

zihninize odaklanmalısınız. Ne istediğinize 
odaklanırken, yeniye yer açmak için eski 
alışkanlıklarınızda neleri yaşamınızdan 
çıkarmalısınız bir düşünün derim.  11 Aralık 
Yay burcunda ki Yeni Ay aslında tam da 
bu konuları düşünmeniz ve yeni kararlar 
almanız adına da güzel diyebilirim. Yıldızlar  
kararlı olmanızı bekliyor sizden. 
5 Aralıkta yönetici gezegeniniz Venüs 
Akrep burcunda olacak.  Maddi konularda 
da avantajlara açık yapacak sizleri.  
Neptün ve Venüs arasındaki dost enerji 
gösteriyor ki, daha akışta ve daha 
sağduyulusunuz.  Parasal kazanımlar 
sizlerin yüzünüzü güldürecektir.
Burcunuzda ilerleyen Mars’ın Plüton 
ve Uranüs ile yapacağı kontaklar sizler 
için önemli olacak ayırca. Çünkü Mars 
burcunuzda ilerliyor, size efor ve güç 
veriyor bir yandan da enerjinizi dengeli 
kullanmanız gerektiğini de hatırlatıyor.  
Bu ay en çok dikkat etmeniz gereken 
konuların başında ikili ilişkileriniz var 
diyebilirim.  Ayrıca kendi önceliklerinizi 
korumanız adına da gayet savaşçısınız.  
Kendinizi ön plana çıkartmak konusunda 
ve dikkatleri üzerinize toplamak 
konusunda da avantajlarınız devrede. 
Tabi tüm bunların yanı sıra üzerinizde 
baskı da yüksek.  5-12 Aralık tarihleri arası 
Marsın zorlayıcı enerjileri tam olarak aktif, 
her ne kadar biz demeyi seven ve denge 
yaratmak isteyen bir burç grubu olsanız 
da bilmelisiniz ki, sizin önceliklerinizi de 
sadece siz belirleyebilirsiniz. Haklarınızı 
korumak adına biraz daha sesinizi 
çıkartıyor olabilirsiniz bu ay.  
10 Aralıkta Merkür Oğlak burcuna 
geçiş yapıyor. Yuvanız ve aileniz Oğlak 
yönetiminde olduğu için ailevi temalar da 
beraberinde ön plana çıkıyor. Merkürün 
Oğlak seyahatinde ayrıca Plütn ile 
kesinleşecek kavuşum açısı 19-20 Aralıkta 
etkili, 21 Aralıkta da Merkür ve Uranüs 
dik açısı etkili olacak. Yuvanızda ilerleyen 
Merkür ise dikkatinizi ev koşullarınıza 

çekerken, bu transitte yaşayacağı zorlu 
transitler ise başta da dediğim gibi ailevi 
meselelerinize odaklanmanıza neden 
olacak. Bu arada aileniz ile birlikte bazı 
kararlarda söz konusu olabilir. Ailenizden 
uzakta yaşıyorsanız belki de biraz seyahat 
devrede olacak olabilir. Yerleşiminiz, eviniz 
ve yuvanız, ayrıca bu alandaki huzurunuz 
da önmeli oluyor. Dikkatiniz yuvada 
anlayacağınız. 
22 Aralıkta Güneş’in de Oğlak burcuna 
geçişi ile bu etki çok daha öne çıkıyor. 
Ayrıca kendi yaşamınızdaki gidişata da 
bir bakıyorsunuz bu ay. Ne istiyorum, 
neler ile mutlu oluyorum, güvende 
hissediyor muyum diyorsunuz. Güneşin 
doğum gününüzden sonraki ilk dik açısı 
etkili oluyor. Ben ve ailem, ben ve yuva 
koşullarım ve bu alandaki huzurum 
derken, aile ve kökler de öne çıkıyor.  25 
Aralık Dolunayı ise haritanızın en tepe 
noktasında olacak. Bu da etkin kararların 
alınabileceğini ve hatta bu kararları 
belki de aile içinde önemli olacağını 
da göstermekte. İş ve yuva aksınız 
aslında yengeç ve oğlak burçları.  İşiniz, 
eviniz  ve gelecek planlarınız için önemli 
olacak diyebilirim ayın son haftası. Aile 
ziyaretleri ve bu vesile ile yolculuklar adına 
da şanslar devrede olacak.  30 Aralık 
Venüs dost burcunuz Yay da olacak. İşte 
size seyahat için fırsatlar. Yakın çevre 
ilişkileriniz açısından da güzel destekler 
devrede. Kardeşler konusu da önemli 
bu ay sizler için. Onlara destek olmanız 
söz konusu olabilir, aynı şekilde sizler de 
onlardan destekler bekleyebilirsiniz. Belki 
de kardeşleriniz ile ilgili önemli duyumlar 
veya kararlar alabilirsiniz. Yani onlar ile 
ilgili bazı konular önem kazanabilir.  Ayı 
sonlandırırken Mars ve Merkür arasındaki 
dik açı biraz zorlayıcı açıkçası. Bu iletişim 
konularında biraz tartışmacı tavrı öne 
çıkartabilir. İletişiminize dikkat derim, 
özellikle aileniz ile ilgili konularda aceleci 
ve fevri olmamaya önem verin. 
Gezegenler ne söylerse söylesin önemli 
olan sizin olaylara karşı tepkinizdir.  Bu 
ay yaşayacağınız birçok şey nasıl ki 
geçmiş kararlarınızın sonucuysa, bu 
ay alacağını kararlar da gelecek adına 
önemli olacak.  Bazen bazı şeyleri kontrol 
edemeyebiliriz ama tepkilerimiz daima 
bizim kontrolümüzdedir. 
Sağlıklı ve huzurlu bir ay ve 2016 yılınında 
size şans ve mutluluk getirmesini dilerim. 

TERAZİ
ASTROLOJİ
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Sevgili Akrepler, Yeni bir aya merhaba 
derken gökyüzünde en dikkat çeken 
etkileşim Satürn ve Neptün arasında 
kesinleşen dik açı.  Bu etki 2016 yılında da 
kendisini fazlası ile hissettirecek.    Neptün 
hayallerimizi, Satürn ise sorumluluklarımızı 
hatırlatan doğadadırlar. Bu gezegenlerden 
Neptün  aşk ve yaşam motivasyonu, 
idealleriniz yaşam neşeniz ve enerjisini 
anlatan alanda ilerlerken, Satürn ise maddi 
kaynaklar alanınızda ilerlemekte. Yani 
biri yaşamın daha yaratıcı ve rahatlatıcı 
tarafı ile ilgili size hayaller kurdurmaka, 
aşk yaşamınızın yanı sıra çocuklar 
alanınızda da ilerlediği için ebeveyn 
olma arzunuzu da yükseltmiş durumda. 
Ebeveynseniz çocuklarınız ile ilişkiniz 
ve onların yaşamlarındaki değişimi 
de gözlemliyor olmalısınız. Satürn ise 
maddi kaynaklar alanınızda olduğu için 
çocuklar konusunda da masraflarınızın 
artmış olması beklenebilir. Ayrıca aşk 
sizler için önemli, bir konuya belki de 
aşkla bağlanmak istiyorsunuz diyebilirim. 
Bu iki gezegen arasındaki etki, parasal 
kazançlar ve yaşam motivasyonu hattinda 
bazı tıkanıklıkları devreye alıyor gibi. 
Dediğim gibi, aşk ve çocuklar bir yandan 
da yaşam motivasyonu ve bu alandaki 
beklentiler, bir diğer yanda ise yaşamın 
gerçekleri ve maddi baskılar gibi de 
diyebilirim.  Bir yatırım yapma, parayı etkili 
kullanma konusunda da önemli kararlar 
aldırabilir sizlere yıldızlar. Fakat borsa gibi 
uğraşlarınız söz konusu ise temkinli ve 
dikkatli ayrıca risk almadan ilerlemenizde 
fayda var. Satürn size kolay yollardan 
kazanılmış paralar getirmeyebilir. 
Yönetici gezegeniniz Mars’ın zorlu açıları 
var bu ay sevgili Akrepler. İç dünyanızda 
sanki bazı fırtılanalar yaşıyorsunuz.  
Bekliyorsunuz, karar almadan önce 
araştırıyorsunuz gibi bir durumda var 
açıkçası.  Özellikle 5-12 Aralık tarihleri 
arası Mars sıkışıcak ve tabi sizler de 
bundan etkilecek burç grubundasınız.  
Odak noktanız iç dünyanız ve beraberinde 

ise belki de sağlığınız.  3 Ocakta Mars’ın 
burcunuza geçişi ile enerjiniz yükselir 
sevgili Akrepler ama bu ay genel olarak 
kendinize dikkat edin bana kalırsa.  Bu 
aya başlarken bir diğer etki ise Merkür ve 
Jüpiter arasındaki dik açı.  Bu etki ise yine 
para hanenizden olmakta.  Yay burcundaki 
yıldızlar gösteriyor ki, bu ay finansınız 
önde ve önemli. Bazı desteklere de evet 
kesinlikle açıksınız ama umduğunuz gibi 
olmayabilir, belki umduğunuz değil de, 
daha azına razı olmanız gerekebilir.  Bunu 
en rahat  11 Aralık sonrasında anlarsınız. 
Yay burcunda 11 Aralıkta gerçekleşecek 
Yeni Ay kaynaklar alanınızda olacağı için 
işte sizin için sonuçları alabileceğiniz bir 
süreç olacaktır. 
5 Aralıkta Venüs burcunuda olacak. 
Bu geçiş sizler için gerçekten şahane. 
Şansınızı yükseltecek ve motivasyonunuzu 
arttıracak bu gezegenin burcunuzu 
ziyaret edişi. Aynı zamanda karizmanızı 
da arttıracak diyebilirim. Aşk alanınız 
Balık burcu enerjisinde ve bu alanda 
ilerleyen Neptün ve Venüs arasındaki 
pozitif görünüm ise sizleri özellikle aşk 
konusunda son derece avantajlı yapmakta.  
Evet, ayın enerjisinde motivasyonunuzu 
arttıracak etkiler tabi ki söz konusu fakat 
bir yandan da maddi konularınız ve 
bütçeniz başta da dediğim gibi son derece 
önemli bu ay sevgili Akrepler. 
10 Aralıkta Merkür Oğlak burcuna geçiş 
yapıyor. İletişiminiz ve seyahatleriniz Oğlak 
burcuna geçiş yapan Merkürün de etkisi 
ile artıyor olacaktır. Yakın çevre ilişkileriniz 
de hareketli diyebilirim. Merkürün bu 
alanda ilerleyecek olması bir yandan da 
yazılı ve sözlü iletişiminizde belki biraz 
şaşırabileceğiniz bazı konuları da devreye 
alabilir. En çok da ortak harcamalar ve 
gelirler ile ilgili konularda diyebilirim. 19-20 
Aralık tarihleri Merkür ve Plüton kavuşum 
açısı kesinleşiyor ve 21 Aralıkta da Merkür 
ve Uranüs dik açısı aktif.  Bu da gösteriyor 
ki, düşünsel anlamda derinsiniz, bir takım 
kararlar almak istiyorsunuz ve belki de 

genel olarak düşünceli olduğunuz bir kaç 
günlük süreci anlatmakta bu yıldızlar. 
İletişim konusunda yanlış anlaşılmalara 
dikkat etmeli ve güç çekişmelerine 
girmemelisiniz. 
22 Aralıkta Güneş Oğlak burcuna 
geçiş yapıyor. Burcunuza dost enerjiler 
göndermeye başlıyor olacak ama bir 
öncü burç olan Oğlakta geçiş yapacak 
olan güneş 1 aylık yolculuğunda birçok 
değişim ve dönüşüm kararı aldırabilir. 
Seyahatleriniz Güneşin de gelişi ile ay 
sonuna doğru artabilir, iletişim trafiğiniz 
aynı ölçüde hareketlenebilir, eğitim ve 
öğrenim konuları önemli olabilir, kardeşler 
ve yakın akrabalar ile görüşme trafiğiniz 
artabilir.  Yollar ve yolculuklar adına 
hareketli bir süreci tetikleyecek olan 
güneşin yanı sıra 25 Aralıkta Yengeç 
burcunda yaşanacak Dolunay ise sizlere 
hadi karar ver diyecek olabilir. Genel 
olarak bazı kararlar almak istediğiniz, 
nasıl yapsam acaba dediğiniz konulara 
açıksınız zaten, ayın enerjisi tamamen bu 
yönde.  Bir de bu alandaki dolunay haliyle 
size netleşme getirebilir. 10 aralık itibari 
ile Merkürün bu alanda oluşu imzalar ve 
kontratlar ile ilgili işlerinizin de olabileceğini 
düşündürüyor. Ay sonuna doğru Güneş 
ve sonrası yaşanacak Dolunay ise netlik 
kazandırabilir. Yollar ve yolculuklar adına 
hareketlilik ay sonuna doğru devrede 
olur derim. Bir de 30 Aralıkta Venüs’ün 
yay burcuna geçiş yapıyor olması 
masraflarınızı da arttırabilir.  Yönetici 
gezegeniniz mars ise sağlığınıza önem 
vermeniz gereken bir ayda olduğunuzu 
gösteriyor. Genel olarak Aralık ayında 
enerjinizi dengeli kullanmaya önem verin 
sevgili Akrepler. Temponuz ve rutininiz 
nasıl olursa olsun 3 Ocak tarihine kadar 
kendinizi motivasyonsuz hissedebilirsiniz, 
tabi sürekli olarak olmasa da ara ara 
gücünüzü etkin kullanamamaktan ve 
yorgun hissetmekten şiayetçi olabilirsiniz. 
Gezegenler ne söylerse söylesin önemli 
olan sizin olaylara karşı tepkinizdir.  Bu 
ay yaşayacağınız birçok şey nasıl ki 
geçmiş kararlarınızın sonucuysa, bu 
ay alacağını kararlar da gelecek adına 
önemli olacak.  Bazen bazı şeyleri kontrol 
edemeyebiliriz ama tepkilerimiz daima 
bizim kontrolümüzdedir. 
Sağlıklı ve huzurlu bir ay ve 2016 yılınında 
size şans ve mutluluk getirmesini dilerim. 

AKREP
ASTROLOJİ
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Sevgili Yaylar, yeni bir aya merhaba 
derken gökyüzünde en dikkat çeken 
etkileşim Satürn ve Neptün arasında 
kesinleşen dik açı.  Bu etki 2016 yılında da 
kendisini fazlası ile hissettirecek.    Neptün 
hayallerimizi, Satürn ise sorumluluklarımızı 
hatırlatan doğadadırlar. Bu gezegenlerden 
Neptün  haritanızda yuvanızdan geçiş 
yaparken, Satürn ise burcunuzda seyahat 
ediyor.  Yuvanız, aileniz ve kökleriniz 
önem kazanmış durumda, bir yandan 
ev yaşamınıza da önem veriyorsunuz. 
Hayallerinizdeki evi ve yaşam 
stansrtlarınıza önem verirken,  Satürn ise 
sorumluluk ve sorumluluk diyor sizlere.  
Tabi bu etki değişimi de göstermekte, 
ev yaşamınızdaki değişim haliyle önemli 
diyebilirim.  Satürnün burcunuzdan geçişi 
sebebi ile ilişkileriniz ve ilişkilerinizden 
beklentileriniz de değişime uğramış 
durumda.  Bu etkiler ve özellikle 11 
Aralıkta burcunuzda gerçekleşecek Yeni 
Ay ise sizler için çok önemli. Kendiniz 
ile ilgili bir karar alabilirsiniz, yenilenmek 
isteyebilirsiniz. tabi bunun yanı sıra hayatın 
da sizi biraz sıkıştırdığını düşünebiliriz. 
Kişisel amaçlarınıza ve hedeflerinize 
ulaşmak için yoğun çaba harcıyor 
olabilirsiniz. Aile ve yuva konuları da aynı 
ölçüde önemli olabilir. belki bazı şartları 
değiştirmek adına insiyatif alabilirsiniz. 
Dediğim gibi Satürn burcunuzda ilerlerken 
bu alanda ayrıca Merkür ve Güneş’in 
de olması size çekiyor dikkatleri. Tabi 
bir yandan da yuvanıza ve yuvanızdaki 
sorumluluklarınıza. Bu ay ayrıca tadilat 
işleriniz de olabilir. 
10 Aralıkta Oğlak burcuna geçiş yapacak 

olan Merkürün de enerjisi ile dikkatleriniz 
biraz parasal konulara kayıyor. Haritanızın 
en tepe noktasına yerleşen Jüpiter size 
kariyer fırsatları da getirebilir, bu etki 
Merkürün Oğlak burcuna geçişi ile de 
güç kazanıyor olur aslında. Ama şunu da 
bilmelisiniz, siz bir değişken burçsunuz 
ve yine değişken burçlar olan Balık ve 
Başaktaki transit eden gezegenlerin 
de sizleri sıkıştırdığını ve büyük bir 
gayret içinde olduğunuzu, yaşamınızda 
sorumluluklarınızın arttığını ve süregiden 
rutininizde de bazı şartların değiştiğini 
söyleyebilirim.  Hedeflerinize odaklanırken 
yapmanız gerekenlere, almanız gereken 
insiyatiflere de odaklanırsanız sonuçlarının 
mükafatını da yaşarsınız.  Evet, Merkür 
parasal destekler getirecektir sizlere Oğlak 
yolculuğunda.  Fakat aşk konusunda 
da bir o kadar çalkantılı bir süreçtesiniz. 
Tutkularınızın arttığı, ilişkinizde rekabetin 
de yükseldiği bir dönem olabilir sizler için. 
Bunun sebeplerinden biri Mars! Sosyal 
çevrenizi de hareketlendiren bu gezegen 
ayrıca aşk alanınızda ilerleyen Uranüs 
ile bazı zorlayıcı etkilerde.  Özellikle 5-12 
Aralık tarihleri arası sosyal çevreniz 
de hareketli ama dost çevreleriniz ile 
bazı fikir ayrılıkları da devrede olabilir. 
Arkadaşlarınız ile ilgili belki üzücü haberler 
de alabilirsiniz bu da mümkün. Uranüs 
retrosu devam ediyor, eski aşklar aklınızı 
kurcalayabilir haberiniz olsun. Yeni aşk 
konusu da devrede olabilir kalbi boş olan 
Yay’lar için ama özellikle ay sonuna kadar 
olan süreçte biraz aşkta içe kapalı da 
olursunuz.  Venüs 5 Aralıkta Akrep burcuna 
giriş yapıyor olacak.  İç dünyanız önem 

kazanacak bu geçişi ile birlikte. Duygusal 
dünyanız biraz derinleşecek gibi de geldi 
bana açıkçası.   
Merkürün para hanenizde ilerleyeceği 
10 Aralık sonrası ise bazı zorlu açıları da 
devrede olacak. Parasal dengeler hali 
ile önem kazanıyor sizler için. Aklınız 
biraz finansal konularında.  19-20 Aralık 
Plüton ile kavuşumda ve 21 Aralıkta da 
Uranüs ile dik açıda olacak. Merkürün 
etkisi ile kazançlar, finansal dengeler 
çok daha önemli olacaktır.  22 Aralıkta 
Güneş Oğlak burcunda olacak.  Maddi 
konulardaki avantajlarınızı arttıracak olsa 
da, 25 Aralık Yengeç burcundaki dolunayı 
da düşünürsek, kazançlar ve harcamalar, 
banka konularınız, yatırımlarınıza ışık 
tutacak diyebilirim.  Yani aklınızda ayın 
büyük bir bölümünde kazançlarınız 
ve kazanç arttırımları için yapacağınız 
girişimler de olacak. Jüpiter haritanızın en 
tepe noktasından destekliyor aslında para 
hanenizde gezinen yıldızlarınızı. Aslında 
her ne yapıyorsanız ve neye başlıyorsanız 
bu sizi yorsa da insiyatif almak konusunda 
ve girişimcisiniz. Yeni Ay burcunuzda 
unutmayın, yaşamınızda güzel ve köklü 
adımlar için karar alma zamanı. 
Gezegenler ne söylerse söylesin önemli 
olan sizin olaylara karşı tepkinizdir.  Bu 
ay yaşayacağınız birçok şey nasıl ki 
geçmiş kararlarınızın sonucuysa, bu 
ay alacağınız kararlar da gelecek adına 
önemli olacak.  Bazen bazı şeyleri kontrol 
edemeyebiliriz ama tepkilerimiz daima 
bizim kontrolümüzdedir. 
Sağlıklı ve huzurlu bir ay ve 2016 yılınında 
size şans ve mutluluk getirmesini dilerim. 

YAY

ASTROLOJİ
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Sevgili Oğlaklar, yeni bir aya merhaba 
derken gökyüzünde en dikkat çeken 
etkileşim Satürn ve Neptün arasında 
kesinleşen dik açı.  Bu etki 2016 yılında da 
kendisini fazlası ile hissettirecek.    Neptün 
hayallerimizi, Satürn ise sorumluluklarımızı 
hatırlatan doğadadırlar. Bu gezegenlerden 
Neptün   haritanızın iletişim alanından 
geçiş yaparken, burcunuzun yönetici 
gezegeni Satürn ise ruhsal alanınızda 
ilerliyor. Yani iç dünyanız ve yaşamsal 
beklentileriniz önem kazanmış durumda 
diyebilirim. Satürn sizlerin göksel 
temsilciniz, burcunuzun yönetici 
gezegeni, ve Neptün ile girdiği etkişelim 
ile sınırlarınızı tekrar gözden geçiriyor 
olabilirsiniz. Yapmak istedikleriniz, 
yapabilecekleriniz, iç dünyanızdaki 
değişim ve yenilenme arzusu hepsi önem 
kazanmış durumda.  
Haritanızın ruhsal alanı olan Yay’da 
yıldız yığılması var aslında bakacak 
olursanız. Güneş ve Merkürün de bu 
alanda olması gösteriyor ki, içe dönmek 
istiyor biraz kendinize vakit yaratmak ve 
bir yandan da sağlığınız ve iç huzurunuza 
yönelmiş durumdasınız.  Bir diğer 
yandan da haritanızın en tepe noktasına 
yerleşmiş olan Mars ve yuva alanınızda 
ilerleyen Uranüsün de enerjisi ile belki 
de yoğun bir tempo ve belki de ev veya 
iş çevrelerinizde bazı değişimler ile 
beraberinde uğraşıyorsunuz. Yani hem 
yoğun ve tempolusunuz ama aslında iç 
dünyanıza dönmek ve biraz da izole olmak 
istiyorsunuz hepsi bir arada diyebilirim. 
Sizlere gerçekten kolaylıklar diliyorum.  
Denge yaratmaya önem verin ve dengede 
kalmaya çalışın bana kalırsa.  
11 Aralık Yay burcu Yeni Ay’ı belki de 
size iç dünyanızda gerçekten sizi neyin 

mutlu edip etmediğine yönlendirecek, 
içsel kararlar alırken farkındalığınız da 
aynı ölçüde yükseliyor gibi açıkçası.  Bu 
ay bazı zorlu gezegen etkileşimleri söz 
konusu bunlardan en önemlisi  Mars ve 
Plüton arasındaki çekişme ve sonrasında 
da Mars’ın Uranüs ile sert etkileşimleri 
söz konusu. Dikkatler kariyerinizde ve 
bu alanda oluşabilecek rekabette gibi. 
Özellikle 5-12 Aralık arası baskıdan 
bunalabilirsiniz. Aile konuları, aile bireyleri 
ile ilgili konularda bu ay önem kazanıyor. 
10 Aralıkta burcunuza geçiş yapacak 
Merkür bu sefer zorlu açılarda ilerleyecek. 
19-20 Aralık dönemi burcunuda bulunan 
Plüton ile kavuşacak bu da sizlerin genel 
olarak atak ve cesur kararlar alacağınız 
bir dönem olacağını göstermekte.  Günlük 
temponuzda neleri değiştiriyorsunuz 
acaba veya değiştirmek istiyorsunuz? 
Sağlığınız ve kendiniz ile yeterince 
ilgileniyor musunuz? İşte bunlar önem 
kazanacak, değişim arzusu duyabilir ve 
hatta bunu yaşamınıza da çekebilirsiniz.  
Radikal kararlara açıksınız bana kalırsa. 
Temkinli ve sağduyulu ve güvenlik arzusu 
yüksek olan sizlerin artık değişmesi 
veya yenilenmesi gerekiyordu ve oldu 
diyeceğiniz bazı konular da devrede 
olabilir. 
5 Aralıkta Venüsün dost burcunuz Akrepe 
geçişi ile birlikte dost enerjiler devrede. 
Bu etki gayet güzel ve destekleyici, 
arkdaşlarınızın desteği sizinle olur ve 
sizlerde sosyal ortamlarda olabilirsiniz. 
Fakat genel enerjiler gösteriyor ki, 
strese karşı ve yüksek tempoya karşı 
yorgun düşebilirsiniz. İŞ yaşamınızdaki 
değişimler veya yoğunluk ev yaşamınızda 
da etkili olabilir. denge yaratmaya ihtiyaç 
duyabileceğiniz bir aydasınız ve vitamin 

takviyesi de almalısınız. Başka türlü bu 
yoğunluk zor atlatılabilir.  
22 Aralıkta Güneş burcunuza geçiş 
yapacak.  Enerjiniz Güneşin gelişi ile artar 
ve emeklerinizin karşılığını da alabilirsiniz. 
Ama bitmiyor 3 Ocağa kadar değişim ve 
yenilenme ve yoğunluk devam ediyor. 
Mars haritanızın en tepesinde geziniyor. 
Üstleriniz ile ilişkilerinize de dikkat 
etmelisiniz.  
Merkür ve Güneşin burcunuzda ilerlemesi 
güzel bunlar size destek ve stratejik 
olmak adına destek verecektir ama 22 
Aralık öncesi açıkçası biraz baskı altında 
gibisiniz. 
25 Aralıkta ise karşıt burcunuz 
Yengeçte Dolunay olacak.  İlişkiler ve 
ortaklıklar adına önemli olacak tabi bu 
dolunay enerjisi, ben ve sen dengeniz 
ve karşınızdaki kişilerin sizden ve 
tabi sizlerinde karşınızdaki kişilerden 
beklentisi adına önemli bir dolunay 
olacak bu.  Hayatınızdaki insanların ne 
kadar yanınızda  oldukları tabi yine bu 
dolunay enerjisinde önem kazanıyor olcak 
sevgili Oğlaklar.  Ayın son haftası ayrıca 
burcunuzda ilerleyen Merkürün Mars ile 
yapacağı sert etki de gösteriyor ki, biraz 
inatçı olabilir ve olaylara kendi açınızdan 
bakabilirsiniz. Objektif olmaya önem 
vermelisiniz.  
Gezegenler ne söylerse söylesin önemli 
olan sizin olaylara karşı tepkinizdir.  Bu 
ay yaşayacağınız birçok şey nasıl ki 
geçmiş kararlarınızın sonucuysa, bu 
ay alacağınız kararlar da gelecek adına 
önemli olacak.  Bazen bazı şeyleri kontrol 
edemeyebiliriz ama tepkilerimiz daima 
bizim kontrolümüzdedir. 
Sağlıklı ve huzurlu bir ay ve 2016 yılınında 
size şans ve mutluluk getirmesini dilerim. 

OĞLAK
ASTROLOJİ
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Sevgili Kovalar, yeni bir aya merhaba 
derken gökyüzünde en dikkat çeken 
etkileşim Satürn ve Neptün arasında 
kesinleşen dik açı.  Bu etki 2016 yılında da 
kendisini fazlası ile hissettirecek.    Neptün 
hayallerimizi, Satürn ise sorumluluklarımızı 
hatırlatan doğadadırlar. Bu gezegenlerden 
Neptün   haritanızın  kazançlar alanında 
ilerlemekte, Satürn ise umutlar ve gelecek 
planlarınız,  aynı zamanda kariyerden 
elde ettiğiniz gelirleriniz ile ilgili alanda 
ilerlemekte.  Bu etki ile birlikte bir yandan 
kazanç arttırmak adına efor harcarken, bir 
yandan da şartları koruyabilmenin önemini 
kavrıyorsunuz diyebilirim.  Öncelikle 
Jüpiterin Başak yolculuğunun size 
getireceği en güzel etki maddi destekler 
yaratabilmeniz. Eş veya aile desteği olabilir 
bu, Neptün ile karşıtlık enerjisinde olması 
da gösteriyor ki, kazançlarınızın olabileceği 
kadar giderleriniz de yüksek. Bu ay 
Satürn ise bu ikiliye sert bir etki ile karşılık 
veriyor. Gerçekliğe çekiyor anlayacağınız. 
Finansal konularınızı masaya yatırabilir ve 
sıkı bir bütçe yapabilirsiniz. Her koşulda 
sınırlarınızı bilebilmelisiniz. 
Yay burcunda ilerleyen Güneş sizlere dost 
enerjilerde,  fakat bu alanda Satürn de var! 
Umutlarınız ve gelecek için idealleriniz 
adına somut kararlar ve sağduyulu 
ilerleme bekliyorlar sizden.  Özellikle 
11 Aralık Yay burcundaki Yeni Ay güzel 
destek olacak burcunuza. Kazançlar adına 
hareketlilik ve beraberinde çevrenizde 
de hareketi getirebilir Yeni Ay enerjisi.   
Aslında hem destekler var ama bir yandan 
da sorumluluk bekliyor sizden yıldızlar.  
En çok da maddi konularda sorumluluk 
almanızı bekliyor gibiler. Satürn burcunuza 
dost ilerlerken bunu başarabilirsiniz sevgili 
Kovalar.  
Mars Terazi burcunda ilerliyor, aynı 
zamanda sizlere destekler gönderiyor bu 
alanda ilerlerken. Cesaret verici ve yaşama 

farklı bir açıdan bakmanıza destek oluyor. 
Fakat Mars’ın Terazi yolculuğu biraz zorlu 
diyebilirim. Özellikle 5-12 Aralık dönemi 
gökyüzünde son derece sert enerjiler 
devrede olacak. Mars haritanızda kariyer 
alanınızı yönetiyor, aynı zamanda yakın 
çevre ilişkileriniz de Mars yönetiminde. 
Seyahatleriniz artabilir, iş sebebi ile olabilir 
yolculuklarınız. Kiminiz ise kardeşler 
veya kuzenler ile ilgili konularda bazı 
haberler alabilirler.  İş temponuz artabilir, 
sorumluluklarınız sizleri biraz yorabilir 
veya zorlayabilir. Bir karar aldırabilir 
ayrıca bu alanda ilerleyen Mars bu biraz 
iş çevreleriniz ile ilgili olabilir. Ticaret ile 
uğraşıyorsanız bu alanda alım satım 
konuları hareket kazanabilir. İletişim 
konusunda biraz direkt ve savunmacı 
yaklaşımlar içinde olabilirsiniz, çevrenizi 
şaşırtan veya beklenmedik sürpriz kararlar 
alabilirsiniz. 
5 Aralıkta Venüs Akrep burcuna geçiş 
yapıyor. Bu etki sizler için gayet güzel, 
üstlerinizden takdir alabilirsiniz, kariyer 
yaşamınızda güzel haberler ve gelişmeler 
devrede olabilir. Bu etki parasal konularda 
da güzel gelişmelere açık yapabilir sizleri.  
İş başvuruları veya iş görüşmeleri adına 
da güzel destekler ve şans getirecektir 
Venüs.   Merkür ise 10 Ocak itibari ile 
Oğlak burcunda olacak.   Haritanızın 
ruhsal alanına giriş yapacak, ve bu alanda 
ilerlerken de hem Plüton ile yakın etkide 
hem de Uranüs ile dik açıda olacağı için iç 
dünyanız da ayın ilerleyen dönemlerinde 
önem kazanıyor olacaktır. Biraz planlar 
yapıyor gibisiniz, bu biraz da ekonominiz ile 
ilgili diyebilirim.  Fakat iletişim konusunda 
biraz enerjileri zorlayacak haberiniz olsun.  
Özellikle 19-20 Aralık dönemi ve 21 Aralık 
Merkür – Uranüs açısının kesinleştiği 
dönemler.  Yollar ve yolculuklar devrede 
diyebilirim. Farklı ve sıradışı bir açıdan 
bakıyorsunuz genel olarak, Uranüs size 

yeni ve farklı yollar bulmanız konusunda 
desteklerde fakat Mars ve Uranüs ay 
genelinde sert görünümdeler. Merkürün 
de Oğlakta ilerledikçe bu etkiye dahil 
olması  gösteriyor ki baskıda devrede, 
baskı iletişim yolu ile sizi zorlayabilir. 
Yani sert ve zorlayıcı kişileri yaşamınıza 
çekebilir, siz aynı şekilde savunmacı 
yaklaşımlarda olabilirsiniz.    Merkürün 
Oğlak yolculuğunda sağlığınıza da dikkat 
edin derim.  Beklentileriniz yükseliyor gibi, 
bu beklentilerinizin içinde biraz da aşk var! 
İlişkiniz ile ilgili konular, sizin beklentileriniz, 
birlikte geçirdiğinizin zamanın kalitesi 
önem kazanabilir.  Sağlık ile ilgili konularda 
önem kazanıyor ayrıca.  Merkür Oğlak 
yolculuğu sizi zihinsel olarak biraz inzivaya 
çekebilir, düşünüyorsunuz sanki!  22 
Aralıkta Güneşin de Oğlak burcuna geçişi 
ile enerjinizi biraz zorlayabilir açıkçası, 
yorgun hissedebilirsiniz. Eğer sağlık 
sorunlarınız varsa ihmal etmemelisiniz.  
25 Aralıkta Yengeç burcunda dolunay 
olacak.  Rutininiz ve temponuz Yengeç 
burcu yönetiminde ve bu alandaki 
dolunay ise size hareket getirebilir. Ayrıca 
rutininizde değişim de getirebilir. Bazı 
düzenlemeler yapmak isteyebilirsiniz. 
Çalışma arkadaşlarınız ile iletişiminize de 
dikkat etmelisiniz, özellikle dolunay tarihi 
birkaç gün öncesi ve sonrasında. . Ay 
sonuna doğru Mars ve Merkür dik açısı 
aktif, bu hızlı kararlara, ani haberlere açık 
yapabilir sizleri.   Hızlı bir seyahat kararı da 
devrede olabilir. Bütçeniz hareketleniyor 
gibi ay sonuna doğru. Ayın genelinde belli 
bir planın içinde olmaya önem vermeye 
çalışıyorsunuz,  bu enerjiler devrede 
ama ay sonunda sürpriz harcamalar da 
canınızı sıkabilir. Olsun canınız sağolsun, 
seyahatlere bütçe ayırıyor gibisiniz tabi 
gezin, gezmek sizinde hakkınız ama 
bütçenizi iyi planlayın ve genel olarak 
planlarınıza da sadık kalmaya önem verin! 
Gezegenler ne söylerse söylesin önemli 
olan sizin olaylara karşı tepkinizdir.  Bu 
ay yaşayacağınız birçok şey nasıl ki 
geçmiş kararlarınızın sonucuysa, bu 
ay alacağınız kararlar da gelecek adına 
önemli olacak.  Bazen bazı şeyleri kontrol 
edemeyebiliriz ama tepkilerimiz daima 
bizim kontrolümüzdedir. 
Sağlıklı ve huzurlu bir ay ve 2016 yılınında 
size şans ve mutluluk getirmesini dilerim. 
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Sevgili Balıklar, yeni bir aya merhaba 
derken gökyüzünde en dikkat çeken 
etkileşim Satürn ve Neptün arasında 
kesinleşen dik açı.  Bu etki 2016 yılında da 
kendisini fazlası ile hissettirecek.    Neptün 
hayallerimizi, Satürn ise sorumluluklarımızı 
hatırlatan doğadadırlar. Bu gezegenlerden 
Neptün   burcunuzda ilerliyor ve size akışta 
ol ve güven diyor. Satürn ise haritanızın 
en tepe noktasında sorumluluk diyor, 
en çok da hedefleriniz konusunda ve iş 
yaşamınızdaki yoğunluk adına. Bu ikilem 
zordur! Çalışmıyorsanız hedefleriniz 
konusuda ve yenilik konusunda sorumluluk 
aldırıyor sizlere. Genel olarak yaşam 
standartınız için kolları sıvıyor ve harekete 
geç diyor. Evet akışta olmak isteyen ve 
mücadele etmek istemeyen yanınız ile, 
harekete geç diyen bir Satürn var tam da 
tepenizde işiniz zor anlayacağınız.  Yay 
burcunda ilerleyen Merkür ve Güneş’te 
gösteriyor ki göz önündesiniz sanki, 
dikkatler üzerinizde. İş görüşmeleri adına 
şanslısınız yalnız, harekete geçmek için 
ideal zamanlar diyebilir. 11 Aralık Yeni 
Ay’ı ise size istediğiniz ve uğraştığınız bir 
konuda fırsat getirebilir. Kasım son hafta 
bunun ile ilgili kararlar ve beklentleriniz 
belli olmuş da olabilir. Bu yeni ay ise sizi 
harekete geçirebilir, ya da beklediğiniz 
haberlerin gelmesine tetik olabilir. Tabi 
kiminize iş değişimi de getirebilir bu 
alandaki yıldızlar. Parasal konular zaten 
ayın enerjisinde çok dikkat çekici.  Mars 
ve Uranüs karşıtlığı finans konularınız 
üzerinde olacak. Giderler, gelirler, kazanç 
arttırımı, beklenmedik harcamalar, 
beklenmedik gelirler hepsi bu etkiye dahil.  
Neler oluyor böyle bütçenizde,  son derece 
hareketli bir ay olacak gibi.  Özellikle 5-12 
Aralık dönemi gökyüzü zor enerjilere ev 

sahipliği yapıyor. Para, harcamlar, alacak 
verecek konuları bu baskıda devrede 
olacak diyebilirim. Ekonomik avantajlar, 
belki miras, belki tazminat ama sürpriz 
etkiler devrede gibi.  10 Aralıkta Oğlak 
burcuna geçiş yapan Merkürün de Plüton 
ile kavuşumu önemli aslında. Ortaklıklar, 
ortak kazançlar yine bu etkide önem 
kazanıyor. Tüm bunlar ve haritanızın en 
tepe noktasıdaki Yay yıldızları belirsiz bazı 
konuların netleşmesi anlamında sanki.  İş 
değiştirmek mi istiyorsunuz acaba!  
19-21 Aralık haftası özellikle biraz daha 
baskı yüksek diyebilirim.  Baskının olduğu 
yerde olaylar görünür olur aslında, 
demekki sürüncemede olan konuları 
netleştiriyorsunuz. Ya siz bir karar 
alıyorsunuz veya sizin adınıza bazı kararlar 
alınıyor.
5 Aralıkta Venüs Akrep burcuna geçiş 
yapıyor ve ay sonuna kadar bu alanda 
olacak.  Size aslında son derece destek 
olmaya geliyor gibi diyebilirim.  Burcunuza 
destek olacak, sizi zorlayan veya yoran 
şartlarınızı rahat atlatmanıza olanak 
verecek, bir nefes aldıracak ve farklı açıdan 
bak diyecek! Sonuç beklenen dava veya 
duruşma ile ilgili haberler getirebilir sizlere.  
Genel olarak farklı ve yenilikçi yaklaş 
diyecek sizlere ve haritanızın eğitim ve 
seyahatler alanına ilerleyecek.  Yollar ve 
yolculuklar bakımından 5-30 Aralık arası 
hareket gelebilir. Sınavlarınız varsa 5 Aralık 
sonrası rahat enerjiler devrede olacaktır. 
Bir de Venüs  ilişkiler ve aşk adına da 
motivasyon getirebilir sizlere.    Gezdirebilir 
sizleri, yollarda olabilirsiniz. 
10 Aralıkta Oğlak burcuna geçiş yapan 
Merküre eşlik etmek üzere 22 Ocakta 
da Güneş geçiş yapıyor. Dost enerjiler, 
umutlar ve beklentiler adına olumlu fakat 

değişimi ve yenişiği gösteriyor gibi bu 
yıldızlar. Aşk ve ilişkiler konusunda da 
heraket geliyor ama bir yandan da rekabet 
devrede gibi sevgili Balıklar. Yaşamınızda 
köklü değişim arzunuz yükseliyor ve Oğlak 
burcuna geçiş yapan yıldızlarda bunu 
istiyor gibi sizden ve tabi haritanızın en 
tepesinde gezinen Satürn tam olarak bunu 
amaçlıyor.   
25 Aralık ise Yengeç burcundaki 
Dolunay aşk ve ilişkiler aksınıda. Yaşam 
motivasyonu bir diğer konusu bu 
dolunayın. Burcunuza kesinlikle dost ama 
bir yandan da harekete geçirici. Her ne 
kadar burcunuzda ilerleyen Neptün sizlere 
akışta ol diyorsa da, sorumluluk almaktan 
uzak yaşamak istiyor olsanızda durum pek 
öyle görünmüyor diyebilirim.  Ay sonunda 
ayrıca aşk konusun gündeminizde ilk 
sırada olacak. Kalbinizi açabilirsiniz, aşık 
olabilirsiniz veya aşk yaşamınız ile ilgili 
durumlar önem kazanabilir. Ay geneli 
aslında yaşamınızın çatısını kurmak 
adına hareket söz konusu ve kesinlikle 
maddi durumunuz ve finansal konularınız 
öncelikli.  
Gezegenler ne söylerse söylesin önemli 
olan sizin olaylara karşı tepkinizdir.  Bu 
ay yaşayacağınız birçok şey nasıl ki 
geçmiş kararlarınızın sonucuysa, bu 
ay alacağınız kararlar da gelecek adına 
önemli olacak.  Bazen bazı şeyleri kontrol 
edemeyebiliriz ama tepkilerimiz daima 
bizim kontrolümüzdedir. 
Sağlıklı ve huzurlu bir ay ve 2016 yılınında 
size şans ve mutluluk getirmesini dilerim. 

BALIK

HAZIRLAYAN: BERNA ATAY
www.bernaayat.com

ASTROLOJİ



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Aralık 2015 |  S149#ZekiMürenGibiDiren

www.gzone.com.tr


