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O, Türkiye’nin en güzel ve en etkileyici kadınlarından biri: Deniz Akkaya

Yaklaşık 20 senedir, güçlü bir kadın olarak dimdik ayakta duruyor. 
Ancak o bile, Türkiye’de kendisine roller dayatıldığını, sınırlar çizildiğini 
düşünüyor. Artık bir “anne” olduğu için daha ağır olması, eskisinden daha 
farklı davranması gerektiği söylemlerini çevresindeki pek çok insandan 
duymuş. Ona biçilen sıfatlar duvar gibi karşısına çıkmış ve çıkmaya da 
devam ediyor.

Türkiye’de kadınlar dışında çocukları, hayvanları ve LGBTİ bireyleri yalnız 
buluyor Deniz. Haklı da… Yine de bu gidişatı değiştirmeye, döngüyü 
kırmaya çalışıyor. Yeni projesinde yaptığı çalışmalar ve haftalardır özenle 
hazırlandığımız bu derginin kapak çekimi de bunun bir parçası.

Kapak çekimimiz demişken, yeteneği Türkiye dışına taşan fotoğrafçı 
Jülide Güngör’ün çarpıcı karelerini unutmamak lazım. “Deniz’in 50 Tonu” 
tadındaki bu kareler, bilinen roman ve filmin aksine dominant rolü, erkek 
değil kadına veriyor.  

Bu sayının bizim için hazırlaması en zor dosyalarından biri ise “Boysan 
Yakar’ın Ardından” oldu. Elim bir trafik kazasında sevgili feminist 
LGBTİ aktivisti arkadaşımız Zeliş Deniz ve arkadaşları Mert Serçe ile 
beraber yitirdiğimiz Boysan, bizler için çok önemli bir isimdi. LGBTİ’lerin 
siyaset alanında görünür ve işlevsel bir duruş sergilemesindeki en etkili 
figürlerden biri olan Boysan’ı, onu henüz bir ay önce kaybeden anne-baba 
ve ablasıyla konuşmak hiç kolay olmadı. Ancak onun LGBTİ dünyası için 
yaptıklarının yanında bu zor görevin bizim boynumuzun borcu olduğunu 
düşündük ve Boysan’ın siyasete atıldığı son 1,5 yılında yaptıklarına 
odaklanarak detaylı bir dosya hazırlamaya çalıştık. 

Evet Boysan 31 yaşında  genç bir adamdı, her genç ölüm de zamansız 
ve üzücüdür tamam, ancak sadece genç bir insanın yitip gitmesinin 
ardından bir taziye yazısı yazmak değil, Boysan’ın kısa ömründe LGBTİ 
hareketine kattıklarını biraz da olsa anlatmak bizim için çok değerliydi.

GZone’un özel temalı sayılarından biri olarak ileriki aylarda yapmayı 
düşündüğümüz AİLE sayımızda annesiyle birlikte kapak olmasını arzu 
ettiğimiz Boysan’a, kaderin bir cilvesi olarak, şimdi bu şekilde yer vermek 
bizi kahrediyor ancak Boysan’ın en az onun kadar içi sevgi dolu annesi 
Sema Yakar’ın da dediği gibi; Biz bu mücadelede yürümeye devam 
edeceğiz. Biz yürüdüğümüz zaman hepimizde mutlaka Boysan ve 
Zeliş’i görecekler.

#YÜRÜMEYEDEVAM

EDİTÖRDEN
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ÇİN’DE EŞCİNSELLERE KARŞI ELEKTRO ŞOK 
İŞKENCESİ HALEN KULLANIMDA
Dünya sağlık örgütünün eşcinselliğin bir 
hastalık olmadığını kabul etmesinin üzerin-
den yıllar geçmesine rağmen, İngiliz Chan-
nel4 TV kanalına hazırlanan, Çin’de LGBT 
hayatını gözler önüne seren belgesele göre 
eşcinselliği tedavi (!) etmek adı altında ha-
len ELEKTRO ŞOK yöntemleri kullanımda.

Hazırlanan belgesele Çin’de yaşanan 
vahşeti gözler önüne sererken, ülkede 
eşcinselliğin sağlık örgütü tarafından bir 
hastalık olarak görülmemesine rağmen 
bazı hastanelerde kaçak olarak tedavi adı 

altında birçok ilkel yolun halen eşcinseller 
üzerinde uygulandığı belgelendi.

Gizli kameralarla Çin’de bazı hastanelerde 
yapılan çekimlerde, eşcinsel dürtülerin-
den kurtulmak isteyen bazı insanlar bu 
ilkel yöntemlere maruz kalıyor. Özellikle 
ülkenin Tianjin bölgesindeki bir hastanede 
kaydedilen görüntülerde insanların soğuk 
duş ve uyuşturucu ilaç gibi ilkel yöntemlerle 
işkence gördükleri kaydedilirken, bir başka 
hastanedeyse elektro şok tedavisine maruz 
kalan insanlar görüntülendi.

SOSYAL MEDYAYA 
FENOMEN OLAN 
ASKERDEN EŞCİNSEL 
EVLİLİK
ABD’de gerçekleşen evlilik eşitliği devri-
minden sonra sosyal medyaya birçok evli-
lik konu oldu ve olmaya devam ediyor. Af-
ganistan’da 6 aylık görevinden dönüşünde 
sevgilisiyle buluşması 2012 yılında sosyal 
medyada fenomen  olan   asker  Brandon 
Morgan geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle 
dünya evine girdi.

Facebook üzerinden 48 saatte  18,000 kişi 
tarafından beğenilerek rekor kıran fotoğrafın 
kahramanları New York’ta gerçekleştird-
ikleri özel bir davetle evlenirken, hayranları 
tarafından sosyal medyadan rekor tebrik 
mesajları aldıklarını söylediler.

CLOUD 34’TE SUSHİ 
GECELERİ BAŞLIYOR
Sunduğu lezzetler ve düzenlediği etkinlikler-
le öne çıkan Cloud 34, ev sahipliği yapmaya 
başladığı “Sushi Lounge” ile gece hayatına 
Uzak Doğu esintisi katıyor. Hilton İstanbul 
Bomonti’nin 34. katındaki barın kokteylleri 
ise yaratıcı barmenlerin imzasını taşıyor.

HABERİNİZ OLSUN
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HILLARY CLINTON: 
LGBT HAKLARI İÇİN 
SONUNA KADAR 
SAVAŞACAĞIM
Eşi Bill Clinton’un başkanlık yaptığı dönem-
de LGBT haklarına karşı geldiği iddia 
edilmesine rağmen, 2016 ABD başkanlık 
seçimlerinde eşcinsel haklarının en büyük 
savunucu adayı Hillary Clinton geçtiğimiz 
gün, (02 Ekim 2015) ABD’nin en büyük 
LGBT hareketi olan İnsan Hakları Kampa-
nyası yemeğinde bir konuşma yaptı.

800 kişilik bir gruba seslenen  Clinton, 
konuşmasına  ”Görüyorum ki sizlerin ve 
ailelerinizin yaşadığı tehlike ve ötekileştirme 
halen devam ediyor.” cümlesiyle başladı.
Konuşması esnaısnda,  ”Bill Clinton’ın 
başkanlık yaptığı dönemde başlayan eşitlik 
kampanyası bugüne dek çok büyük ilerleme 
kat etti. 2016 yılının başkan adayı olarak 
ben, Hillary Clinton sizlere LGBT hakları 
için sonuna kadar savaşacağıma dair söz 
veriyorum”  diyen Hillary bu konuşmasıyla 
ayakta alkışlandı.

NORVEÇLİ 
MİLYONER EŞCİNSEL 
OLDUĞUNU 
AÇIKLADI
Norveç’in en zenginler listesinin başında-
ki isimlerden Stein Erik Hagen, 59 yaşında 
eşcinsel olduğunu açıkladı.

Ülkenin aynı zamanda en büyük LGBT hak-
ları destekçilerinden Hagen, 16 yaşından 
beri eşcinsel bir yaşam sürdüğünü, bunu 
asla gizlemediğini ancak Norveç’in LGBT 
hakları açısından gelişmekte olan bir ülke 
olması sebebiyle şimdi bağırmaya hazır 
olduğunu söyledi.

NRK’ye verdiği röportajda, ”Norveç’te eşcin-
sel ilişki yaşamak ben 16 yaşımdayken suç 
olmaktan çıktı. Ülkenin gey tarihini yaşamış 
biri olarak söylüyorum ki ben hep eşcin-
seldim ve artık bunu bağırmaktan çekinmi-
yorum” diyen milyonerin  $2.4-$3.6 milyar 
dolarlık bir serveti olduğu tahmin ediliyor.

BILL GATES’DEN HIV 
AŞISINA 6 MİLYON 
DOLAR BAĞIŞ
Bill Gates HIV aşısı üzerine çalışma yürüten 
enstitüye 5.6 Milyon dolar bağışta bulundu. 
Kurucuusunun Bill Gates olduğu Bill & Me-
linda Gates derneği, HIV araştırmalarına fon 
sağladı. Dernek geçtiğimiz gün HIV aşısı 
üzerine özel çalışma yürüten, ABD’nin Flor-
ida eyaletinde bulunan  Scripps Research 
Institute’e 5.6 milyon dolar bağış yaparak, 
enstitünün çalışmalarını hızlandırmasına 
katkıda bulunduklarını açıkladı.

BuzzFeed’in haberine göre, geçtiğimiz şu-
bat ayında, enstitünün yönetiminde bulu-
nan doktor  Michael Farzan, HIV virüsünü 
çalışma yaptıkları hayvanlar üzerinde 
yoketmeyi başardıklarını açıklayarak sağlık 
dünyasında gözleri kendisine çevirmeyi 
başarmıştı. Çalışmadan etkilenen Bill Gates 
ve eşi, çalışmanın geliştirilmesi adına Far-
zan ile özel olarak görüştükleri ve ihti-
yaçlarını karşıladıkları söylenmekte.

HABERİNİZ OLSUN
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Bu genç gerçekten de nasıl haber olacağını 
biliyor!

Pop müziğin asi çocuğu Justin Bieber yine 
yeni bir skandala imza attı. Bora Bora sa-
hillerinde tatil yapan Bieber, bir grup ark-
adaşı ile beraber denize çırılçıplak girerken 
görüntülendi.

Sosyal medyaya düşen görseller ile bir anda 
TT listesine giren Bieber’ın sansürlediğimiz 
fotografları bile şaşırtmaya yeterli..

JUSTIN BIEBER BORA 
BORA SAHİLLERİNDE 
ÇIRILÇIPLAK!

EŞCİNSEL DOSTU ÜLKELER SIRALAMASINDA TÜRKİYE (SONDAN) 
KAÇINCI OLDU?
Uluslararası Gey-Lezbiyen Oluşumu’nın 
(The International Lesbian-Gay As-
sociation) Avrupa  ülkeleri arasından 
yaptığı  eşcinsel dostu sıralamasında 49 
ülke yer aldı.

Her sene yapılan bu sıralamada, puanlama 
kriterleri olarak ülkelerdeki LGBT bireylerin 
ifade özgürlüğü, kanun önünde eşit sayıl-
ması, ayrımcılığa karşı yasaların bulunması, 

evlilik/partnerlik yasallığı, nefret söylemi 
yoğunluğu ve ailelerin yaklaşımı gibi kriterl-
er göz önünde bulunduruluyor.

Bu senenin galibi %89 puanla Malta olurken, 
onu %86 puanla İngiltere ve %82 puanla 
Belçika takip etti. Malta’da henüz İngiltere 
gibi eşcinsel evliliği yasallaştıran bir ka-
nun yok ancak Malta, hem LGBT’lere karşı 
işlenen  nefret suçları düzenlemesi hem de 

partnerlik kanunlarını İngiltere gibi ülkele-
rden çok daha önce yürürlüğe sokarak bu 
sıralamada zirveye oturdu.

Her ne kadar bu araştırmanın biraz 
acımasızca yapıldığını düşünsek de, Türki-
ye bu sıralamada sondan üçüncü oldu. Son 
üç sırayı Türkiye ile birlikte Rusya ve Azer-
baycan gibi ülkeler paylaştı.
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LARA FABIAN
15 - 16 - 17 EKİM 2015
ZORLU CENTER PSM - İSTANBUL

“I Will Love Again” ve “Je t’aime” gibi 
parçalarıyla müzik listelerini alt üst eden, 
dünya üzerinde 20 milyonun üzerinde al-
bümü satılan ünlü pop yıldızı Lara Fabian; 
15, 16 ve 17 Ekim 2015 tarihlerinde, Zor-
lu Performans Sanatları Merkezi Turkcell 
Sahnesi’nde müzikseverlere eşsiz bir müzik 
ziyafeti yaşatacak.

Tüm zamanların gelmiş geçmiş albümü 
en çok satan Belçikalı kadın sanatçısı olan 
Lara Fabian, 1988 yılında 33. Eurovision 
Şarkı Yarışması’nda Lüksemburg’u tem-
sil etmiş ve “Croire” adlı parçayla 4. oldu. 
1991-2013 yılları arasındaki dizi ve filmle-
rde 13 şarkısıyla eşsiz bir performans ser-
giledi, 2002 yılında ise “Final Fantasy” filmi 
ile World Soundtrack Awards’ta, “En İyi Film 
Müziği” ödülüne layık görüldü. 2014 yılın-
da Mustafa Ceceli ile “Al Götür Beni” adlı 
parçanın düetini seslendirdi.

ACTION GZONE HERO
15 - 16 - 17 EKİM 2015
ZORLU CENTER PSM - İSTANBUL

Beklediğiniz an geldi! Türkiye’nin en büyük 
eşcinsel yaşam ve kültür dergisi GZONE, 
birinci yaşını ACTION! HERO PARTY’le 
kutlayacak.

Amerika’nın en ateşli yeni partisi “ACTION!”, 
Türkiye’de ilk defa HERO ISTANBUL’a 
GZONE’un 1’ci yaşgününü kutlamak için 
geliyor.

16 Ekim Cuma gecesi, dünyaca ünlü DJ, 
Fransız LEOMEO’nun onur konuğumuz 
olacağı bu gecede, şehrin en merak edilen 
yeni gece kulübü Hero İstanbul’un DJ’leri 
Burak Şahin ve Serkan Türker eğlencenin 
ateşini yükseltecekler. Mekanın seksi gogo 

boyları ve gogo girl’lerinden oluşan seksi 
dans ekibi o geceye özel şovlarıyla göz 
kamaştıracak.

Elbette GZONE okuyucularına bu geceyi 
özel kılmak için hazırlanan sürprizimizi 
unutmadık: IOS ya da ANDROID Store’dan 
indirdiği GZONE uygulamasını girişte 
gösteren misafirlerimiz saat 01.00’e kadar 
parti mekanı HERO İSTANBUL’a ücretsiz 
giriş yapacak.

Eşitlikçiyiz, ayrım yapmıyoruz, seni olduğun 
gibi HERO İSTANBUL’a ACTION! HERO 
PARTY’e bekliyoruz.
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ZERO  GELECEĞE GERİ SAYIM
02 - EYLÜL 2015 - 10 OCAK 2016
SAKIP SABANCI MÜZESİ - İSTANBUL

20. yüzyılın ortasında doğan büyük san-
at hareketi ZERO’nun yenilikçi ve dinamik 
ruhu İstanbul’da!

Modern ve çağdaş sanatın Türkiye’deki en 
önemli destekçilerinden biri olarak, bugüne 
kadar Auguste Rodin, Salvador Dali ve An-
ish Kapoor gibi dünyaca ünlü ressam ve 
heykeltıraşların eserlerini Sabancı Üniversi-
tesi Sakıp Sabancı Müzesi işbirliği ile Türki-
ye’deki sanatseverlerle buluşturduk. Şimdi 
de yirminci yüzyıla damga vuran uluslar-
arası sanat akımlarından biri olan ZERO’nun 

Türkiye’deki geniş kapsamlı ilk sergisini 
düzenliyoruz. II. Dünya Savaşı’nın ardından 
yaşanan maddi, manevi ve kültürel yıkım 
sonrasında bir grup sanatçının “yeniden 
başlama” felsefesi ile bir araya gelerek bi-
reysel ve ortak üretimlerde bulunmasıyla 
ortaya çıkmış bir sanat akımı olan ZERO, 2 
Eylül 2015 – 10 Ocak 2016 tarihleri arasın-
da Akbank Sanat ve Sabancı Üniversitesi 
Sakıp Sabancı Müzesi işbirliği ile sanatsev-
erlerle buluşuyor.

Sergi, ZERO akımı kurucuları Heinz Mack, 
Otto Piene, Günther Uecker’in eserleri ile 
akıma katkıda bulunmuş önemli sanatçılar 
Yves Klein, Piero Manzoni ve Lucio Fon-
tana’nın farklı tekniklerde ürettiği 100’den 
fazla eseri bir araya getiriyor.

ZERO sergisinin sanatseverlere farklı vi-
zyonlar kazandıracağına inanıyor ve herke-
si 2 Eylül’den itibaren Sabancı Üniversitesi 
Sakıp Sabancı Müzesi’ne bekliyoruz. 
Yeni “dynamo” ile ZERO’yu yeniden keşfe-
din! 

AYIN ETKİNLİKLERİ
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AKBANK JAZZ FESTİVALİ
21 EKİM - 13 KASIM 2015
ÇEŞİTLİ MEKANLAR - İSTANBUL

Akbank Caz Festivali, bu sene 25. yaşını 
kutluyor!

25. Akbank Caz Festivali’nin bu seneki yıldız 
isimleri arasında Manu Katché, Bill Frisell, 
John Scofield & Joe Lovano ve David San-
born yer alıyor.

Türkiye’nin en uzun soluklu festivallerin-
den biri olan Akbank Caz Festivali, bu yıl 
25. yaşını kutluyor. Çeyrek asır gibi uzun 
bir süredir varlığını sürdüren ve geçmişten 
günümüze Cecil Taylor, Archie Shepp, Mc-
Coy Tyner, Pharoah Sanders, Jimmy Smith 
ve Enrico Rava gibi caz dünyasının saygın 
isimlerini Türk izleyicisi ile buluşturan fes-
tival, 21 Ekim – 1 Kasım tarihleri arasında 
şehri cazın farklı renkleriyle kucaklayacak. 

Bugüne değin milyonlarca takipçisi ile gi-
derek yükselen bir grafiğe sahip olan fes-
tival, 25. yılında da birbirinden özel perfor-
manslara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 
25. Akbank Caz Festivali’nin bu seneki yıldız 
isimleri arasında yer alan Manu Katché, Bill 
Frisell, John Scofield & Joe Lovano bu-
lunuyor. 

İlk yılından itibaren kreatif direktörlüğü 
PozitifLive tarafından gerçekleştirilen 25. 
Akbank Caz Festivali’nin yıldızlarından 
biri olan Manu Katché, 22 Ekim günü CRR 
Konser Salonu’nda sahne alacak. Fildişi 
Sahili’nden gelen aile köklerinin kendis-

ine kazandırdığı ritim yeteneğini akade-
mik eğitimiyle birleştiren Manu Katché, 
Afrika ritimleri ile klasik davulu birleştire-
rek yarattığı özgün tarzıyla dünyanın sayılı 
davulcuları arasında gösteriliyor. Sanatçıya 
konserinde Norveçli kadın kontrbasçı Ellen 
Andrea Wang eşlik edecek. 

25. Akbank Caz Festivali’nin bir diğer 
konuğu ise caz tarihine adını yazdıran, 
Grammy ödüllü efsane gitarist Bill Frisell... 
Üretkenliğiyle hayranlarını her zaman şaşır-
tan, sadece kendine ait otuzu aşkın albümü 
bulunan Bill Frisell, 23 Ekim günü Zorlu 
Performans Sanatları Merkezi’nde festival 
tutkunları için unutulmaz bir konsere imza 
atacak. 

20 yıl aradan sonra tekrar bir araya geld-
iklerinde caz dünyasında büyük heyecan 
yaratan John Scofield & Joe Lovano, bu kez 
25. Akbank Caz Festivali için aynı sahneyi 
paylaşıyor. Virtüözlüğünün yanında çağdaş 
cazın en önemli bestecilerinden olan gitarist 
John Scofield ve Berklee Müzik Akademi-
si’nde kürsü başkanlığını yapan, Grammy 
ödüllü tenor saksafoncu Joe Lovano’ın 25. 
Akbank Caz Festivali kapsamında 25 Ekim 
günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 
vereceği performansı kaçırmayın.

DIANA KRALL
27 EKİM 2015
ZORLU CENTER PSM - İSTANBUL
Cazın buğulu sesi Diana Krall, 27 Ekim’de 
İstanbul’da!

5 Grammy ödüllü caz solisti Diana Krall, 
“California Dreamin” ve “Desperado” gibi 
tüm zamanların en iyi pop şarkılarını caz 
ezgileriyle yorumladığı yeni albümünün 
dünya turnesi kapsamında Yapı Kredi’nin 
ana sponsorluğunda IEG Live ve Piu 
Müzik’in düzenlediği “Good Music In Town” 
konserleri kapsamında 27 Ekim’de İstanbul 
Zorlu PSM’de konser verecek.

Eagles’tan Bob Dylan’a Pop Klasiklerinin 
Caz Yorumu

Hem Kanada hem de ABD’de sayısız ödül 
kazanan Krall, geçtiğimiz eylül ayında 
çıkardığı “Wallflower” albümünde kendine 
özgü yorumuyla seslendirdiği tüm zaman-
ların en iyi pop şarkılarını bu kez İstanbul 
sahnesinde söyleyecek. The Mamas and 
the Papas’tan “California Dreamin”, Ea-
gles’tan “Desperado”, Bob Dylan’dan al-
büme adını da veren “Wallflowers” gibi 60’lı 
yıllardan günümüze uzanan pop klasikler-
ine caz tınılarıyla yeniden hayat verecek.

AYIN ETKİNLİKLERİ
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BERNA ATAY İLE

ASTROLOJİ EĞİTİMİ
TEMEL SEVİYE DERSLERİMİZ 24 EKİM İTİBARİYLE TAKSİM’DE BAŞLIYOR!

İLETİŞİM: berna@bernaatay.com / +90 554 976 16 68
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TEOMAN & DUMAN
09 EKİM - 24 EKİM 2015
ÇEŞİTLİ MEKANLAR - TÜM TÜRKİYE

Gelenekselleşen Vodafone FreeZone kon-
serleri 5. yılında festival havası estirecek. 
Vodafone FreeZone Festivali başlıyor.

Vodafone FreeZone Festivali, Teoman, Du-
man, Ümit Besen, Selami Şahin ve daha 
birçok sürpriz isimle Türkiye turnesine 
çıkıyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve 

Bursa’da gerçekleşecek festival, 09 Ekim 
Cuma günü İzmir Arena’da start verecek. 
Üstelik Vodafone FreeZone’lular için süpri-
zler bununla da kalmıyor! Vodafone Free-
Zone’lulara festival biletlerinde 1 bilet 
aldıklarında 1 bilet hediye! Kampanya katıl-
mak için FESTIVAL yazıp 6666’ya göndere-
rek şifrelerinizi alabilirsiniz.

DEMET AKALIN
17 EKİM 2015
BOSTANCI G.M. - İSTANBUL

Dur durak bilmeyen Demet Akalın, yoğun 
konser maratonu içinde müzikseverler 
için unutamayacakları çarpıcı bir sahne ve 
ışık tasarımının uygulanacağı sahne için 
provalar şimdiden başladı.

DIALOGUE IN THE DARK
TÜM EKİM AYI BOYUNCA
GAYRETTEPE METRO İSTASYONU - İSTANBUL

Dünya üzerinde 135 kentte 8 milyondan fa-
zla insanın deneyimlediği “Karanlıkta Diya-
log Sergisi”, yeni dönemde de sizlerle...

Sıra dışı bir deneyim için 90 dakikanızı 
Karanlıkta Diyalog Sergisi’ne ayırın, ha-
yatınızın deneyimini yaşayın!

135 ülkede, 8 milyonu aşkın kişinin ziyaret 
ettiği Karanlıkta Diyalog Deneyimsel Ser-
gisi, sizi hiç görmediğiniz bir İstanbul’la 
tanıştıracak. Görme dışındaki tüm duyu-
larınızı yeniden keşfedecek, hayatta neler 
kaçırdığınızı fark edeceksiniz.

Karanlıkta Diyalog Sergisi sizi parkta dolaş-
mak, bir caddede karşıdan karşıya geçmek 
gibi günlük hayat deneyimlerine sokacak; 
ama tümüyle karanlıkta! Duyularınızı uy-

andırarak ve farkındalığınızı derinleştire-
rek...

Görme engelli rehberler, dokunarak, kokla-
yarak ve duyarak yeni ve farklı bir biçimde 
görmenizi sağlayacak ve sizi unutulmaz bir 
yolculuğa çıkartacak.  

“Sergide geçirmek için ne kadar zaman 
ayırmalıyım?”
Tüm ziyaretçilerden, biletlerinde mevcut 
olan sergi seans saatinden 30 dakika önce 
mekanda olmaları rica edilir. Ziyaretçiler bir 
rehber tarafından karşılanacak ve sergiye 
girmek üzere hazırlanacaklardır. Deney-
iminiz okul grupları için yaklaşık 60 dakika, 
yetişkinler için ise 75-90 dakika sürecektir.

AYIN ETKİNLİKLERİ
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RED BULL ANADOLU BREAK
10 - 17 EKİM 2015
ÇEŞİTLİ MEKANLAR - TÜM TÜRKİYE

Sokağın ruhundan doğan breakdans ile to-
prağın gücünü yansıtan Anadolu dansları, 
Red Bull Anadolu Break dans gösterisi ile 
aynı sahnede buluşuyor. Prömiyerini 9 Ek-
im’de, İstanbul Zorlu Performans Sanatları 
Merkezi’nde yaptıktan sonra 4 şehri kap-
sayan Anadolu turnesine çıkacak projenin 
sanat yönetmenliğini ünlü dans topluluğu 
Flying Steps’in kurucularından koreograf 
Kadir Memiş (Amigo) üstleniyor. Modern ile 

gelenekselin birlikteliğinden doğan renga-
renk dansların ve kültürün hikayesini sahn-
eye taşıyacak Red Bull Anadolu Break dans 
gösterisi ile ilgili ayrıntılı bilgi için: www.red-
bull.com/anadolubreak

Red Bull tarafından hayata geçirilen Anado-
lu Break Belgeseli ile temelleri atılan projede, 
Anadolu topraklarında asırlardır icra edilen 
halk oyunlarımız ile dünyada yükselişini 

sürdüren breakdansın modern figürleri bir 
araya geliyor. 2014’teki belgesel çekimler-
inin hemen ardından yapılan dansçı seçm-
eleri ile 4 B-Boy, 1 B-Girl, 1 modern dansçı 
ve 2 geleneksel dansçıdan oluşan sahne 
ekibi tamamlandı. Aydan Uysal, Bora Güne-
bakan (Boris), Eftal Dirlik, Ferhat Düz (fero), 
Mehtap Çınar, Furkan Miktat Yılmaz, Ozan 
Karabağ ve Salih Karagöz dans ekibini 
oluşturuyor. 

SHIRLEY
TÜM EKİM AYI BOYUNCA
ÇEŞİTLİ MEKANLAR - TÜM TÜRKİYE

Sumru Yavrucuk’un ses getiren tek kişilik 
komedi oyunu “Shirley”, tiyatro tutkunlarına 
unutulmaz dakikalar yaşatacak.

Günlük hayatının sıkıcılığı içinde kaybolmuş 
ve birçok kadın gibi artık hayallerini bile un-
utmuş olan Shirley Valentine’nin öyküsü... 
Komik ve eğlenceli bir kendini keşfed-
iş hikayesi olan ‘Shirley’, başarılı oyuncu 
Sumru Yavrucuk’un yorumuyla hayat bu-
luyor. Tiyatro literatürünün en başarılı kadın 
oyunları arasında anılan ve dünyanın pek 
çok ülkesinde sahnelenen oyun, yaz turne-
sinin ardından İstanbul prömiyeriyle şehre 

inecek...

Ramazanda Caz ve İstanbul Caz Festivali 
ile açılışını yapan UNIQ Açık Hava Sahne-
si, önümüzdeki günlerde başlatacağı sine-
ma günleri ve ‘Shirley’ ile İstanbullu sanat-
severlerin yanında olmaya devam edecek. 
Şehrin içinde, çimlerin üzerinde bambaşka 
bir dünya sunan UNIQ İstanbul, kültür & 
sanat etkinliklerinin aranan mekanı olmaya 
aday...

AYIN ETKİNLİKLERİ

ONUR ÖZIŞIK
onur.ozisik@gzone.com.tr
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KENT VE TUZ
GORE VIDAL
Yayınlandığı 1948 yılında Amerikan 
okuyucularını şoka uğratan Kent ve Tuz- 
City and the Pillar, yazarının da neredeyse 
aforoz edilmesine yol açmıştı. Kitabın 
bu tepkilere yol açmasının sebebi ise, 
neredeyse ilk kez bu kadar açık bir dille 
anlatılan eşcinsellikti. 1940’lı yıllar için bir 
hayli cüretkar olan bu romanın değeri uzun 
yıllar bilinmedi. Romanın yazarı, kariyerinin 
devamında bu içerikten uzaklaşarak 
genelde siyaset alanında eserler vermeye 
devam etti. 
Roman, günümüzün LGBT bakış açısıyla, 
kimi aktivistler tarafından feminenliği 
aşağıladığı eleştirilerine maruz kalsa da 
halen daha özellikle şaşırtıcı finaliyle sarsıcı 
etkisini muhafaza etmekte.

Türkçe’ye, -bize ne mutlu ki- Fatih 
Özgüven gibi bir usta çevirmen tarafından 
kazandırılan bu özel romanı, her eşcinsel 
bireyin mutlaka okuması gerekiyor. 

Fatih Özgüven, Gore Vidal’i anlattığı 5 
Ağustos 2012 tarihli Radikal’de yayınlanan 
yazısında bu yazar için şunları söylemiştir:
Gore Vidal’in su gibi, sade, naif, neredeyse 
zamandışı bir tek romanı vardır. Türkçe’ye 
‘Kent ve Tuz’ adıyla çevirdiğim, 1948 tarihli 
ikinci romanı. Eşcinsellik daha edebiyat 
sahnesine çıkmamışken, yeniyetme iki erkek 
arasındaki yarım kalmış aşkı sereserpe 
anlatan bu ‘yetişme romanı’ genç Vidal’i 
bir yanıyla Amerikan edebiyatının pastoral 
taşra anlatılarına, Thomas Wolfe, Thornton 
Wilder, Sherwood Anderson’a, hatta Saul 
Bellow’a bağlar. Daha genel anlamda 
ise dünya edebiyatındaki sona ermeden 
kalakalan bütün aşkların edebiyatına. 
Ahmet Güntan’ın deyişiyle, ‘gençken, 
güzelken ve karnı aşağıya dümdüz inerken’ 
yaşadığı ve açık bir yara gibi kalakalan 
gençlik aşkına sonuna kadar sadık Jim 
Willard’la bu yarayı hafife alan Bob Ford’un 
hikâyesi. ‘Kent ve Tuz’un genç kahramanı 
Jim, yarasıyla birlikte bütün bir İkinci 
Dünya Savaşı sonrası Amerika’sını kat edip 
Bob’u yeniden bulur. Ama ‘ateş soğumuş, 
küller savrulmuş’tur. Yahya Kemal’i hafifçe 
yamultarak söylersek Gore Vidal’i ‘bir tek 
bu romanı için bile sevmeye değer’.

LGBT KİTAPLIĞI

KİTAP
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BU DA GEÇECEK
MILENA BUSQUETS
Taslak olarak ortaya çıktığı anda dünya 
yayıncıları arasında bir heyecan dalgası 
yaratan ve henüzyayımlanmadan hakları 
33 ülkeye satılan Bu da Geçecek, kırklarında 
bir kadının kaybettiği annesinin ardından 
yazdığı sessiz bir mektup, kadın olmak, 
özgürce, zarafetle yaşamak ve yaşlanmak 
üstüne baş döndürücü dürüstlükle yazılmış 
bir itirafname. Romanın tepesinde Akdeniz 
güneşi, önünde deniz, hanesinde ise güzel 
dostlar ve aşıklar var. En hüzünlü anlarda 
bile eğlenceli ve hayat dolu dilini koruyan 
-”Neşeli olmak bir zarafet biçimidir,” diyen 
bir roman.

UYKU
HARUKİ MURAKAMİ
Kimilerine göre, Murakami’nin yazdığı en 
iyi metinlerden biri olan UYKU, tekrar tekrar 
okumak isteyeceğiniz, her okumada yeni 
keşifler vaat eden sarsıcı bir anlatı. 
Uykuları çalınmış bir kadının öyküsünü 
anlatan romandan kısa bir kesit:
Uyuyamıyorum. Tam on yedi gün oldu. On 
yedi gündüz ve on yedi gece. Çok uzun bir 
zaman. Artık uykunun nasıl bir şey olduğunu 
bile tam olarak anımsayamıyorum…

Gözlerimi kapatmayı denedim. Sonra 
uyumanın nasıl bir his olduğunu hatırlamaya 
çalıştım. Fakat orada yalnızca uykuya 
yer olmayan zifiri bir karanlık vardı. Bu, 
zihnimde ölümü çağrıştırdı. Ölecek miyim 
acaba, diye geçirdim İçimden. Eğer bu 
şekilde ölüp gidersem, benim yaşamımın 
anlamı ne olacak?

İÇİMİZDEKİ ŞEYTAN
SABAHATTİN ALİ
Kürk Mantolu Madonna romanıyla 
neredeyse 70 yıl sonra en çok satanlar 
listesinin aylardır üst sıralarında yer 
alan Sabahattin Ali, yeniden basılan bu 
romanında, toplumsal gündemin kişilikler 
üzerindeki baskısını ve güçsüz insanın 
“kapana kısılmışlığını” gösteriyor. Aydın 
geçinenlerin karanlığına, “insanın içindeki 
şeytan”a keskin bir bakış atan İçimizdeki 
Şeytan, Sabahattin Ali’yle yeni tanışanlar 
için çok iyi bir seçim.

MURAT RENAY
murat.renay@gzone.com.tr

KİTAP

AHH KALBİM
MERİÇ MEKİK
“Ahh Kalbim” eşi tarafından aldatıldıktan 
sonra boşanma travmasını üzerinden 
atamayan, 4 yaşındaki kızını anne-
babasıyla büyüten sakar ve neşeli bir 
kadının eğlenceli hikayesini konu alıyor.
Bu aslında karanlıktan aydınlığa aşık olarak 
çıkan boşanmış, tombul ve çocuklu bir 
kadının hikayesi.

Radikal Kitap’tan Aslı Tohumcu bu kitap için 
şunları söylemiş: Kurgusundaki yaratıcılık, 
karakterlerin bizden ve gerçekçi oluşu, 

bir kadının hayatının en zorlu dönemini 
anlatırken bile güldürmeyi başarmasıyla 
Ahh Kalbim aşka inanan ya da inanmaya 
kuvvetle ihtiyaç duyanların bir an önce 
kapağını açması gereken bir roman. Meriç 
Mekik de belli ki bizi hep gülümsetecek 
daha nice sıcak romanın gelecekteki sevilen 
yazarı!”
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AMY
17 EKİM 2015
‘’Senna’’, ‘’Far North’’ gibi filmleriyle tanınan, 
BAFTA ödüllü yönetmen Asif Kapadia, AMY 
filmiyle, 6 kez Grammy Ödülü kazanmış 
ünlü şarkıcı Amy Winehouse’un yürek bur-
kan hayat hikâyesini sanatçının kendi sö-
zleriyle beyazperdeye taşıyor. Gün yüzüne 
çıkmamış arşiv görüntülerinin ve daha 
önce dinlemediğimiz şarkıların da yer aldığı, 
vurucu, duygu dolu film, pek azımızın yap-

abileceği bir şekilde yaşadığımız dünyaya 
ışık tutuyor. AMY, kalbinden geçenleri ve 
kendi iç dünyasının sorunlarını, kaleme 
aldığı şarkılara taşıyan bir jenerasyonun 
yetenekli ve saf caz şarkıcısı…Yeteneği 
ve hemen herkesin beğenisini kazanan 
şarkılarıyla modern dünyamızın en başarılı 
şarkıcıları arasında...

HAYAT ÖPÜCÜĞÜ
09 EKİM 2015
Maceradan ve hastalıktan ölesiye korkan 
Metin bir gün yaşam dolu Hayat’a rast-
lar. Kavgalarla başlayan ilişkileri bir hayat 
öpücüğü gibi ikisinin de hayatını değiştirir 
ve Metin bu aşk sayesinde yaşamanın 
hayatta kalmaktan fazlası olduğunu öğre-
nir. Yaşamı böylesine seven ve yaşamdan 
böylesine korkan bu iki insan bütün im-
kansızlıklara rağmen birlikte mutlu olmayı 
becerebilecek midir? Hayatı dolu dolu 
yaşamak gerektiğini anlatan dokunaklı ve 
kahkaha dolu hikayesiyle bu film sevginin 
iyileştirici gücünü izleyiciye gösteriyor.

HOTEL TRANSİLVANYA 2
09 EKİM 2015
Sony Pictures Animation’ın Otel Transil-
vanya 2 filmide, Drak’ın çetesi, tamamen 
yeni bir canavar komedi macerasıyla geri 
dönüyor! Otel Transilvanya’da her şey iyiye 
doğru değişiyor gibi görünmektedir…Dra-
kula’nın sadece canavarlara özel otel kuralı 
nihayet yumuşamış ve otel kapılarını insan 
misafirlerine de açmıştır. Ancak, kapalı ke-
fenler ardında Drakula’yı endişelendiren 
bir durum vardır ki; Biricik torunu, yarı in-
san, yarı vampir olan Dennis, hiç vam-
pir özelliği göstermemektedir. Mavis, eşi 
Johnny ile insan akrabalarını ziyarete gi-
derek, kendi kültür şokunu yaşarken, Drak 
da arkadaşlarıyla Dennis’i “canavar eğitim 
kampı”a sokar. Ancak, Drak’ın çok çok eski 
kafalı ve çok...

SİNEMA
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007 SPECTRE
06 KASIM 2015
Maceradan ve hastalıktan ölesiye korkan 
Metin bir gün yaşam dolu Hayat’a rast-
lar. Kavgalarla başlayan ilişkileri bir hayat 
öpücüğü gibi ikisinin de hayatını değiştirir 
ve Metin bu aşk sayesinde yaşamanın 
hayatta kalmaktan fazlası olduğunu öğre-
nir. Yaşamı böylesine seven ve yaşamdan 
böylesine korkan bu iki insan bütün im-
kansızlıklara rağmen birlikte mutlu olmayı 
becerebilecek midir? Hayatı dolu dolu 
yaşamak gerektiğini anlatan dokunaklı ve 
kahkaha dolu hikayesiyle bu film sevginin 
iyileştirici gücünü izleyiciye gösteriyor.

ÇOK PİŞMİŞ
20 EKİM 2015
Şef Adam Jones (Bradley Cooper) 
her şeye sahipti ancak şimdi kaybetti. 
Kötü alışkanlıklarından vazgeçemeyen, 
iki Michelin yıldızlı şef, sadece tadın 
oluşturacağı heyecanın peşinde oldu. 
Kendi mutfağını oluşturmak ve üçüncü 
Michelin yıldızını kazanabilmek için yanına 
en iyi şefleri ve güzel Helene’yi (Sienna 
Miller) almak zorunda. ÇOK PİŞMİŞ, yemek 
sevgisi, iki insan arasındaki aşk ve ikinci 
şansların gücü hakkında oldukça komik ve 
duygusal bir hikaye.

TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ
09 EKİM 2015
Film, 1974 yılında, Phillippe Petit adlı 
Fransız gösteri ustasının, New York’ta-
ki ünlü Dünya Ticaret Merkezi Kulelerinin 
arasına gerdiği ip üzerinde yürüyüşünün 
hikayesini anlatıyor. Oniki kişi ayda yürüdü. 
Dünya Ticaret Merkezi kulelerinin arasın-
daki büyük boşluktaysa sadece bir kişi 
yürüyebildi. Philippe Petit (Joseph Gor-
don-Levitt), gerçek hayattaki akıl hocası 
Papa Rudy (Ben Kingsley) ve benzersiz 
bir avuç insanın yardımıyla çılgın planını 
gerçekleştirdi. Robert Zemeckis; Forrest 

Gump, Cast Away, Back to the Future, Polar 
Express ve Flight, gibi olağanüstü yapım-
ların ardındaki usta yönetmen, teknolojideki 
son noktayı, yine duygusal, karakter odaklı 
bir yapımın hizmetinde kullanıyor. Yenilikçi 
foto gerçeklik tekniklerini, IMAX® 3D sihri-
yle buluşturan TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ/THE 
WALK, izleyicilere, bulutlara ulaşırmışcası-
na bir deneyim yaşatacak, özgün bir büyük 
ekran filmi.

SİNEMA

ONUR ÖZIŞIK
onur.ozisik@gzone.com.tr
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WILD
TROYE SIVAN
Taylor Swift’in başıma kötü bir şey 
gelmesine neden olduğu görülmemiştir. 
Geçtiğimiz ay Troye Sivan’ın “WILD”ına 
övgüler yağdırmasaydı belki de kendisinin 
isminden haberim olmayacaktı. Sivan 
Avustralyalı ve 20 yaşında olmasına 
rağmen kendine gerek müzik gerek sinema 
alanında sağlam bir kariyerin temelini 
hazırlıyor. Ayrıca bir “Youtube ünlüsü”, 
açık şekilde gay ve çok tatlı bir görüntüsü 
var. (Yani bu zamana kadar kendisinden 
habersiz olmam benim hatammış.) Plak 
şirketlerinden bağımsız yayınladığı şarkılar 
ve albümlerden sonra, Universal ile 
anlaşmış. “WILD” ise bu anlaşmanın ikinci 
ürünü. Sivan’ın şarkıları ilişkiler, teslimiyet 
ve hepimizin gündelik bunalımları ile ilgili. 
Ancak şarkı yazarlığı konusunda bu ayın 
bir diğer konuğu Lana Del Rey’in yarattığı 
tamamen yapay ve ulaşamayacağız o 
evrenin tam zıttı bir noktada duruyor. 

Dinlerken tüm şarkıları mahallenizde 
yaşayan ya da arkadaşınız olan (gay) çocuk 
yazmış gibi hissediyorsunuz (sanırım Swift’i 
bu şekilde tavladı). Dahası, yaşının oldukça 
üstünde bir müzikal görüşü var Sivan’ın. 
Aşkın bizi nasıl delirttiğinden bahseden 
“WILD”da çocuk korosu kullanması –aynı 
Nil Karaibrahimgil’in nefis “Ben Buraya 
Çıplak Geldim”i gibi- oldukça korkusuz ve 
doğru bir tercih iken bu korkusuzluk (iyi 
ki) albüm boyunca devam etmiyor. Çünkü 
“BITE” onca tutkunun arasında hala kırılgan 
bir çocuğun var olabileceğini, albümün 
en iyileri “FOOLS” ve “THE QUIET” ise 
nasıl büyüdüğümüzün aşık oluşumuza, 
beraberliklerimize yansımasını hayranlık 
verici şekilde anlatıyor. Tüm bunları da 
hem elektronik müziği hem de popu çok 
yıpratmadan yapmayı beceriyor.

HONEYMOON
LANA DEL RAY

Ultraviolence”ın üzerinden bir yıl geçtikten 
sonra yayınlanan “Honeymoon” kapak 
görseli ve isminden bizi romantik bir 
yolculuğa çıkaracak gibi duruyor. Nitekim 
çıkartıyor da ama elbette ki Lana’nın 
standartlarında. Bu romantik yolculuklar, 
tapınmalar (“Religion”), sanat akımları (“Art 
Deco”) ve yumuşak dondurmalar (İtalyan 
filmlerine ışınlayan “Salvatore”) eşliğinde 
başlıyor ama her biri potansiyel bir cinayet 
ya da intiharla bitecek gibi görünüyor (belki 
ikisi birlikte). Lana ondan beklediğimiz 
gibi ayrılığın acısını bluesa sarılarak (nefis 
“Terrence Loves You”) ya da Billie Holiday 
dinleyerek (iç karartan “The Blackest Day”) 
dindirmeye çalışıyor ya da çalışmıyor. 
Neticede bu puslu ve karamsar tabloya 
hepimiz baştan gönüllü yazılıyoruz. Albüm 
hakkında son derece yanlış fikir veren 
ilk tekli “High By The Beach” bile tropik 
ritminin altında aslında ancak intikam ile 
yeniden doğulabileceğinden bahsediyor. 
Müzikal anlamda bir önceki albümün rock 
tınılarını barındırmayan ve kesinlikle “Born 
To Die” gibi tempolu da olmayan (şarkılar 
ortalama 5 dakika ve hemen hepsi fena 
halde yavaşlar) “Honeymoon”, belki ilk 
etapta insanı çok çarpmıyor (“Music To 
Watch Boys To” hariç) ama dinledikçe çok 
sevilecek ve zamansızlaşacak bir albüm 
gibi görünüyor. Bir kere “God Knows I Tried” 
gibi bir başyapıtı ve Lana’nın Bond kızlığına 
soyunsa ne olabileceğinin fikrini veren 
“24”u barındırıyor.

MÜZİK
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BEAUTY BEHIND 
THE MADNESS
THE WEEKEND

Abel Tesfaye, nam-ı diğer The Weeknd, 
r&b’nin kötü çocuğu aslında. 2013 tarihli ilk 
albümü “Kiss Land”in şarkılarının sözlerine 
kısa bir göz atmanız, durumun kendisinin 
“kadın düşmanı” ilan edilmesi kadar ciddi 
olduğunu anlamanızı sağlayacaktır. Ama 
kendisi geçtiğimiz yıl içinde Ariana Grande 
ile söylediği nefis “Love Me Harder” ile 
ana akım dinleyicinin, “50 Shades Of 
Grey” filmi için söylediği “Earned It” ile ise 
annelerin bile kalbini kazanmayı başardı. 
Aklında böyle bir popülerlik elde etmek var 
mıydı bilmiyorum ama elimizdeki bu ikinci 
albümün bu yaz çıkan 3.single’ı “Can’t Feel 
My Face” ile içindeki Michael Jackson’ı 
öyle dozunda ve güzel bir şekilde çıkardı 
ki bir kere daha zirveye oturdu. Zaten hit 
fabrikatörü Max Martin ile 3 şarkı için (bir 
diğeri, öne çıkan ve yine MJ’e göz kırpan 
“In The Night”) çalışmış olması bazı ticari 
kaygılara işaret ediyor. Ama Tesfaye 
yazdığı sözlerle yine bildiğini okumaya, 
kalbinin yerinde kocaman bir boşluk olan 
antikahramanı oynamaya devam ediyor. 
Zaten albümden uzun zaman önce çıkan 
ilk tekliler, Nükhet Duru’nun “Ben Sana 
Vurgunum”unu harikulade samplelandığı 
“Often” ve paranoyanın zirvesine çıktığı 
“The Hills” bunun habercisiydi. Kanye 
West’in desteğini aldığı “Tell Your Friends” 
albümün en iyilerinden ama yazık ki Ed 
Sheeran eşlikli “Dark Times” ve Lana Del 
Rey’li “Prisoner”ın da olduğu albümün son 
bölümü sıkıcılaşıyor.

GÜLİZ AYLA
GÜLİZ AYLA

Güliz Ayla’nın çıkış şarkısı “Olmazsan 
Olmaz” Nisan ayında yayınlanmış, ben 
de şarkıyı ve şarkıcıyı sevmeme rağmen 
Sıla desteğinin projenin her yerine biraz 
fazla sinmiş olduğundan şikayetçi 
olmuştum (bkz. Mayıs). Öncelikle bu 
durumun değişmediğini belirtmek gerek. 
Neticede Sıla şarkıcı/besteci kimliği tavan 
yapmış bir sanatçı ve onunla birlikte bir 
albüm kotarırken etkisinde kalmamak 
zor (tabi Ziynet Sali gibi demlenmiş bir 
yorumcu değilseniz). Ancak Ayla’nın ve 
bu albümün artıları da var elbette. Bir 
kere kendisinin (benim bayıldığım) nezleli 
bir ses rengi var ve bu ses, üst notalarda 
gezinirken bile yıpranmıyor. Sıla ve Efe 
Bahadır ikilisi ise müzikal olarak Sıla’nın en 
kıymeti bilinmemiş albümü “Vaveyla”nın 
coğrafyasında gezmeyi tercih etmiş –ki 
Ayla’nın puslu sesini hesaba katarak bunun 
son derece isabetli bir tercih olduğunu 
vurgulamak isterim. Bu nedenle albümün 
çıkış tarihi için sonbaharın beklenmiş olması 
da anlamlı geliyor. Çünkü tüm albümü ama 
özellikle “Varsayalım” ve “Benim Olmazsan” 
gibi orta tempoluları yaprakların düşüşü ile 
dinlemek daha keyifli olacaktır. Sıla etkisinin 
tavan yaptığı hareketli şarkıların (“Harici” 
ve “Canımı Sıkma”) dinleyici bulacağından 
da şüphem yok ama favorilerim ikinci klip 
için seçilen “Bahsetmem Lazım”, pek naif 
“Sevgilim” ve albümü kalbi kırık kapatan 
“Bazı” oldu. Geleceğin sağlam bir şarkıcı ve 
söz yazarının ilk ayak sesleri bu albümde.

1 ŞİŞE AŞK
BURAY

Buray’ın çıkış şarkısı “İstersen”i televizyon 
sahibi olup, öylesine açık bırakan birinin bile 
duymama şansı yok, zira “Çilek Kokusu” 
isimli dizide kullanılmasının akabinde 
şarkının popülerliği gitgide arttı ve her yerde 
çalınmaya başladı. Gerçekten de daha 
ilk dinlemede insanı vuran, Yalın’ın uzun 
süredir de yapmak isteyip de yapamadığı 
kadar güzel bir şarkı “İstersen”. Bu şarkı ve 
albümdeki tüm şarkılarda iki kişinin imzası 
bulunuyor. Gözde Ançel’in sözlerini ikili 
beraber bestelemişler, düzenlemeler ise 
Buray tarafından yapılmış. Buray, belli ki 
iyi bir popüler müzik dinleyicisi ve nelerin 
tutup tutmayacağı konusunda sağlam 
fikir sahibi. Ancak bu yetenek albümün her 
noktasına eşit şekilde yansımıyor. Çünkü 
şarkıcının, istese de istemese de, modern 
bir duruşu ve yorumu var ve bu yorum 
“İstersen”, albümün en iyisi olduğunu 
düşündüğüm r&b-pop “Ara Sıra Ara” ve 
Mirkelam-vari “Sonsuz Kılalım” gibi daha 
pop şarkılarda parıldıyor. Son derece tanıdık 
bir melodi üzerinde ilerleyip sıkıcılaşan 
“Ben Akıllanmam” ya da Murat Dalkılıç’ın 
cebinden çalınmış gibi duran “Alacalı” 
şarkıcının performansının da düştüğü 
şarkılar olurken tuhaf bir şekilde, yine de 
Buray bu şarkıların arabeskleşmesine 
engel oluyor. Bunun en iyi örneğini ise 
(yine yukarda ismi geçen dizi tarafından 
keşfedilen) “Sen Sevda mısın”ı dinlerken 
anlıyoruz. İyi niyetlerle yapılmış ama hedefi 
tam anlamıyla tutturamayan bir ilk albüm 
bu.

MÜZİK
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CARACAL
DISCLOSURE 

Sia’nın çıkacak yeni albümünden 
yayınlanan ilk tekli “Alive” bir Sia şarkısından 
beklediğimiz her şeyi içeriyor. Hatta daha 
fazlasını da içeriyor. Çünkü bu şarkının 
hikayesi (ve pazarlanış şekli) şarkının 
Adele’in albümü için yazılmış olduğu, ancak 
Adele’in son anda albümüne koymaktan 
vazgeçtiği yönünde. Herhalde Sia şarkıyı 
çok benimsedi ve “ben söylesem de bu 
tutar” diye düşündü ki şarkıyı değerlendirdi. 
(Zaten sanıyorum kendisi başkalarına 
yazdığı ama geri dönen şarkılardan bile 
bir iki albüm yapabilir.) Her neyse, Adele’in 
de şarkı yazarları arasında boy gösterdiği 
“Alive”, Sia’nın çok sevdiği ve sesine de 
çok yakışan “ben ne yollardan geçtim, 
hala ayaktayım, hayattayım, yaşıyorum” 
temasını bağrını, böğrünü, göğsünü 
parçalayarak söylediği, kulağa hemen ilk 
dinlemede yerleşen bir ballad. Belirttiğim 
gibi, ondan beklediğimiz, hatta azcık daha 
fazlası.

Howard ve Guy Lawrance kardeşlerden oluşan Disclosure 2013 yılında çıkan ilk albümleri 
“Settle” ile hem kendi ülkeleri hem de tüm Avrupa’da öyle sağlam liste başarıları elde ettiler 
ki 2 yıl içinde, yılların dans prodüktörlerinin elde edemediği tanınırlığa ulaştılar. Buna çok da 
şaşırmamak lazım, çünkü klavye merkezli soundlarını harika pop-r&b melodileri ile birleştirip, 
bir de yerinde vokalist tercihleri yaparak her yaşın dans edebileceği şarkılardan oluşan bir 
albüm ortaya koymuşlardı. “Settle” hakikaten fırtına gibiydi. “Caracal” ise tam anlamıyla bu 
fırtınanın ertesindeki toz-duman atmosferini seçiyor kendine. Albüm görselinden ismine 
(‘caracal’ yani ‘karakulak’ geceleri avlanan bir kedigil) kadar daha karanlık bir albüm bu. Bir 
öncekinin manik enerjili şarkılarını da barındırmıyor (ilk tekli “Holding On” ve albümün en 
‘trippy’ işi olan LION BABE vokalli “Hourglass” yaklaşıyor diyebiliriz). Vokalist kadrosundaki en 
popüler isimler The Weeknd, Sam Smith ve Lorde şarkılarında (özellikle 80’leri selamlayarak 
albümü açan “Nocturnal”da The Weeknd ve yılan gibi sesiyle “Magnets”in çıngıraklı 
ritmini iliklerimizde hissettiren Lorde) nefis performanslar veriyor. Yine de tuhaf bir şekilde 
kardeşlerden Howard’ın seslendirdiği şarkılardan “Jaded”, “Echoes” ve George Michael’ı 
kıskandıracak kadar seksi “Molecules” kalbimi ilk çalanlar oldu. Bir de “keşke Tinashe 
söyleseydi” dediğim über “Superego”.

ALIVE
SIA
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WRITING’S ON THE WALL
SAM SMITH

Bond şarkılarını yazmak/söylemek hem çok zor, hem de riskli bir iştir. Shirley Bassey ve 
Nancy Sinatra gibi efsanelerle başlayıp arada Garbage ve Madonna gibi fevkalade sonuç elde 
eden isimlere uğrayan şarkıların Sam Smith’ten bir önceki yorumcusu Adele idi. Kendisinin 
“Skyfall” ile yarattığı etki o kadar büyüktü ki, bir sonraki seçilecek isim ciddi şekilde merak 
ediliyordu. Kişisel tercihim Conchita Wurst’ten yana olsa da elma LGBT dünyası açısından 
çok uzağa düşmedi ve bu onur Sam Smith’e verildi. Smith nefis bir tenor sese sahip olmakla 
beraber, söylediği ağır tempolu romantik şarkılarına çok uzun süre tahammül edemediğim 
biri. (Örneğin Disclosure gibi dans sanatçıları ile çıkardığı işler bana çok daha cazip geliyor.) 
Şarkı ise (yine Disclosure’un parmağına rağmen) maalesef bir önceki şarkının etkisini 
bırakmıyor, insanı heyecanlandırmıyor. 

MÜZİK

HÜZÜN MEVSİMİ
TARIK

BBG’nin yıllardan sonra ekrana döneceği 
haberinin akabinde Tarık’ın geri dönüş 
şarkısını duymak bünyemde bir nostalji 
bombası yutmuşluk etkisi yarattı. O yılları 
hatırlayanlar(2001) Tarık’ın BBG evinde 
yarışmaktan çok şarkılarını söylediğini 
de hatırlayacaktır. Albüm yolunu arayan 
bir besteci/şarkıcı için oldukça doğru bir 
taktikti bu ve ziyadesiyle işe yaradı. Tarık’ın 
kendi şarkılarından oluşan ilk albümü 
milyon üzerinde bir satış rakamı yakaladı 
ve çıkış şarkısının gücüyle şarkıcının ismi 
bir süre (belki de hala) “Of Deli Gönül” Tarık 
olarak kaldı. O tarihten sonraki projeleri ise 
bu başarıyı elde edemedi. 8 yıllık aranın 
ardından bu döngüyü kırmaya niyetli olan 
yeni şarkısı “Hüzün Mevsimi”nin şansı 
sonbaharı iliklerimizde hissedeceğimiz 
bu ayda oldukça yüksek görünüyor. Soner 
Sarıkabadayı desteğini almış olması da bu 
anlamda iyiye işaret.

MERT BELL
mert.bell@gzone.com.tr
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URBAN CARE NATURAL’S 
ARGAN OİL SIVI SAÇ KREMİ
Urban Care Natural’s ailesi son dönemin 
ön plana çıkan drugstore kozmetik 
markalarının başında geliyor. Geniş ürün 
yelpazeleri ve uygun fiyatlı seçenekleriyle 
büyük bir kesime hitap eden markanın 
Argan Oil serisinin en iddialı ürünlerinden 
biri ise Sıvı Saç Kremi. Ürün özellikle zor ve 
duştan sonra açılmayan saçlara hitap eden 
bir içeriğe sahip. Taramakta zorlandığınız 
saçlarınız varsa saç kremini ıslak veya 
kuru saçınıza uygulayıp, ince dişli bir 
tarakla taramanız yetiyor. Özellikle ağırlık 
yapmayan formülü ile kıvırcık ve zor saçlar 
kadar yağlı ve hacimsiz saçların da büyük 
beğenisini toplayacak cinsten

BOD FRESHEST & CLEANEST 
BODY SPRAY
Yurtdışında oldukça popüler erkek bakım 
markalarından Bod, kısa bir süre önce 
Gratis mağazalarında yerini aldı. Özellikle 
vücut spreyleriyle ön plana çıkan markanın 
Freshest&Cleanest isimli vücut spreyi 
yüksek kalıcılığı, özgün kokusu ve seksi 
notalarıyla her erkeğin yaz/kış muhakkak 
çantasında bulundurması gereken başlıca 
parçalardan biri.

PARADISE BAY BY KARL 
LAGERFELD
Moda dünyasının Uncle Karl’ı bu sefer 
otoritesini parfüm dünyasında da 
konuşturmak için kolları sıvadı. Piyasaya 
belli aralıklarla sürdüğü ve parfüm 
çevrelerinde başarılı olarak nitelendirilen 
Karl Lagerfeld Perfumes ailesine bu yaz da 
yepyeni bir isim katıldı. Paradise Bay, Mayıs 
ayında ülkemizde limited edition olarak 
piyasaya sürüldü. Parfümün ana notalarını 
turunçgiller ve yeşil baharatlar oluşturuyor. 
Kalıcılıık ve fark edilirlik açısından da 
ortalamanın üstünde olan parfüm özellikle 
mevsim geçişleri için ideal.

GARNİER ARINDIRICI 
TEMİZLEME JELİ
Özellikle “teenage cosmetics” ürünleriyle 
ön plana çıkan markalardan biri olan 
Garnier, uygun fiyatlı cilt bakımı serilerinde 
bu sefer oldukça iddialı görünüyor.Hassas 
ve yağlı cilde sahip erkeklerin kullanımı için 
ideal olan bu yüz yıkama jeli, cildin sebum 
dengesini korurken gün boyu yağlanmayı 
da olabildiğince azaltmaya çalışıyor. 
Yağlı ciltler için üretilmiş birçok günlük 
temizleyiciyle karşılaştırıldığında hafif 
yapısıyla rakiplerinden oldukça sıyrılıyor.

ALİ RIZA TUNCER
aliriza.tuncer@gzone.com.tr

11.80 TL

11.50 TL

129.90 TL

12.34 TL

BAKIM
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26 Temmuz 1984 doğumlu Boysan Yakar, gönüllü çalışmalarına 2005 yılında 
Lambdaistanbul LGBTİ Dayanışma Derneği’nde başladı. 2008 yılında kurulan LGBTİ 
Aileleri ve Yakınları Derneği (LISTAG)’nin 2013 yılında gösterime giren “Benim 
Çocuğum” belgeselinde yönetmen asistanlığı yaptı. Haziran 2013’te İstanbul’da 
başlayan ve Türkiye’nin birçok kentinde devam eden Gezi Direnişi sonrası 2014 yerel 
seçimlerinde İstanbul’da yaşadığı Şişli ilçesinden açık eşcinsel kimliğiyle belediye 
meclis üyesi adayı oldu. Seçimlerden sonra görev aldığı Şişli Belediyesi’nde yurttaşlara 
yönelik eşit hizmetler ve insan hakları alanında başkan danışmanlığı görevini sürdürdü 
ve toplumsal eşitlik alanında projeler üretti. Eşitlik temelli politikalar geliştirerek LGBTİ 
yurttaşların eşit hizmetler almasını hızlandırdı. Nisan 2015 yılında ABD’nin devlet 
bursuyla Washington DC’de bulunan Human Rights Campaign ve Victory Institute 
& Fund örgütlerinde danışman olarak çalıştı. 2006 yılından beri İstanbul LGBTİ Onur 
Haftası Komisyonu’nda yer alan Yakar, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım 
Fakültesi Bileşik Sanatlar Bölümü mezunuydu. 

BOYSAN YAKAR KİMDİR

FOTOĞRAF: G.

TANIYALIM
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ANNE VE BABASININ AĞZINDAN 
BOYSAN YAKAR
Boysan Yakar, son okuduğu kitap olan 
Rosi Bradiotti-İnsan Sonrası’nın yanına 
ilginç bir not düşmüş: Türkiye’de ölmek 
ucuzluğu var. Gözaltına alınmak çok 
kolay!

Onu 5 Eylül 2015 günü Çanakkale’de 
yaşanan elim bir trafik kazasında 
kaybettiğimizden beri hayatımız eskisi 
gibi değil. 

Boysan’la birlikte Feminist LGBTİ 
aktivisti Zeliş Deniz ve arkadaşları Mert 
Serçe’nin de yaşamını yitirdiği bu kaza, 
bunca yıldır ne yazık ki, saldırı, intihar ve 
sağlık nedenleriyle kaybettiğimiz tüm 
LGBTİ bireyler ve bu hareket için büyük 
önem taşıyor. 

Boysan Yakar ismi, annesi Sema 
Yakar ve babası Hakan Yakar ile daha 
başka bir önem kazanıyor. Sema Yakar, 
LİSTAG Aile Grubu (Lezbiyen, Gey, 
Biseksüel, Trans, İnterseks Bireylerin 
Aileleri ve Yakınları Derneği)’nun kurucu 
ve en aktif üyelerinden. LGBTİ Onur 
Yürüyüşleri’nde hep bizlere eşlik eden 
LİSTAG grubundan arkadaşlarıyla 
birlikte TBMM’de bu konuda konuşmak 
dahil pek çok önemli işe imza atan 
Yakar, Can Candan’ın LGBTİ anne-
babalarını anlattığı 2013 tarihli “Benim 
Çocuğum” belgeselinde Boysan’ın 
ailesine açılma sürecini anlatmıştı. Yine 
bir LISTAG üyesi olan Boysan’ın babası 
Hakan Yakar ise LISTAG kurulduktan 
sonraki her LGBTİ Onur Yürüyüşü’nde 
Boysan’ın yanında yer almıştı…

Ailesinin hem biricik oğlu hem de kısa 
hayatına sığdırdığı çalışmalarıyla en 
büyük öğretmenlerinden biri olan 
Boysan’ın siyasete girdiği son günlerini 
onlardan dinlemek istedik…

LGBTİ hareketini birleştirici bir güç 
haline gelen bu acı kaybımıza ışık 
tutmak adına, Boysan Yakar’ın 
aramızdan ayrılışından sonra ilk kez bu 
kadar detaylı açıklamalarda bulunan 
Boysan’ın anne ve babası Sema Yakar 
ve Hakan Yakar’a sayfalarımızda yer 
veriyoruz…

TANIYALIM
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BOYSAN’IN SİYASETE 
GİRME İSTEĞİNE 
DAİR…
Gezi’nin öyle güzel bir ruhu vardı ki, aileler 
çocuklarına “evine git” diyemedi. Aileler 
olarak biz de onları uzaktan takip ettik. 
LGBTİ’lerin oradaki görünürlüğü ve diğer 
platformlarla iyi temas halinde olmaları çok 
önem kazandı ve siyasette de sanki onlara 
bir kapı aralanmış gibi hissettik. Boysan’ın 
süreci de böyle başladı.  Boysan yıllardır 
aktivist olarak bu minvalde bir hareketin 
içerisindeydi ama siyasete girmeyi pek 
düşünmüyordu, düşünse de bu kapıyı 
göremiyordu.  

Arkadaşları da Boysan’ı Belediye 
seçimlerinde aday olması için 
cesaretlendirdi. Boysan da bizlere dedi ki 
“Aslında siyasete girmek istemiyorum ama 
girmeden de olmayacak. LGBTİ’leri orada 
da temsil etmeliyiz. Evet hareketimizde 
bir yerlere geldik ama belli bir noktada 
tıkanıyoruz” diyordu.

Buna karar verdiği zaman bize geldi. Biz 
anne-baba olarak bunu detaylı konuştuk ve 
onun yanında olduğumuzu söyledik. Özel 
hayatının kısıtlanması ve deşifre olması 
gibi pek çok riskleri de vardı. Bunu da kabul 
ederek bunun içine girdi. Öldürülen, dışlanan, 
tedavi göremeyen arkadaşlarını düşündü 
ve onları da temsil etmek adına bu işe 
soyundu.  Beşiktaş Belediyesi’nden Sedef 
Çakmak’la bu yola girdiler. Arkalarından 
gelenler de oldu.

Karar verdiği gün, hiç unutmuyorum, 
“Ben bir arkadaşımın bile hayatını 
kurtarabiliyorsam veya sağlığına 
kavuşmasını sağlayabileceksem, ben bunu 
yaparım, ben buna varım” dedi.
Aslında LGBTİ hareketi, siyasetlerin, 
partilerin üzerinde bir hareket. Kapılar 
aralandığı zaman bu çocukların ilk hedefleri 
oydu. LGBTİ varoluşu her şeyin üzerinde. 
Din, dil, ırk tanımıyor. Bu da bazen yanlış 
anlaşıldı. FOTOĞRAF: BERKAY YAHYA

TANIYALIM
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BELEDİYE İLE 
İLİŞKİLERİ…
Şişli Belediyesi’ne girdikten sonra, Hayri 
İnönü’nün de isteğiyle, kent konseyinin çok 
demokratik ve özgürlükçü bir alan olması 
konusunu Bursa’da Nilüfer belediyesine 
gidip incelemişti ve bunu bir rapor halinde 
Şişli Belediyesi’nde de uygulanmak üzere 
Hayri beye sundu. Ve bunu belediye olarak 
hayata geçirmek için çalışmalarına çoktan 
başlamışlardı. 

Boysan, Belediye’de çok seviliyormuş. 
Kendini, belediyenin yöneticilerinden 
işçilerine kadar özel kimliğiyle sevdirmiş 
olması, o şekilde var olması çok önemli.

Cenazesine belediyede özel tören yapıldı, bu 
bile bir ilk. Şişli Belediyesi, Hayri İnönü’nün 
önderliğinde bütün imkanlarını Boysan için 
seferber etti. Cenaze günü bütün işçiler 
onun gökkuşaklı görsellerinin olduğu yaka 
kartlarını iğneleyerek çalışmışlar, belediyeye 
resimleri asılmış. 

ABD’YE GİDİŞİ …
Dünya çapında insanları toplayan GLIFAA 
(LGBT Pride in Foreign Affairs Agencies)’in 
davetlisi olarak oradaki STK’larda özgürlük 
ve eşitlik konusunda danışmanlık görevi 
yaptı. Buradaki çalışmalarını da belediyede 
hayata geçirmeyi istiyordu. 

Amerikan Dışişleri’nin Onur Haftası 
kutlamasına katılan Boysan, 
Washington’daki Department of State 
binasında, bakanlığın üst derece misafirlere 
ağırlama yaptığı tarihi salonda 200’ün 
üstünde ABD’li diplomata hitap etti. Bu 
toplantıda Türkiye’de LGBTİ’lerin uğradıkları 
ayrımcılıklardan, derneklerin karşılaştığı 
kapatılma davalarından ve İstanbul LGBTİ 
Onur Haftası’nın kazandığı görünürlükten 
bahsetti. 

HAYRİ İNÖNÜ & BOYSAN YAKAR

BOYSAN YAKAR ABD’DE

TANIYALIM
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DARP EDİLMESİNDEN 
SONRA…
Kent Konseyi’nde bu darp olayı olmuştu. 
Bu olaydan sonra, biz ailesi olarak nasıl 
bir karar vereceğini izledik.  Elbette insan 
çocuğunu büyütürken insan kılına zarar 
gelsin istemiyor. Bana “Anne üzülme sakın. 
Ben demokrasi adına bunu yaşadım. Bu 
iyi bir şey. Esas mücadele şimdi başlıyor” 
demişti. Darp olayı ile ilgili dava da halen 
sürüyor, biz de ailesi olarak bu davayı takip 
ediyoruz.

GELECEĞE DAİR 
PROJELERİ…
Şişli Belediyesi’nde hem ücretsiz HIV testi 
hem de trans bireylere sağlık hizmeti verme 
projelerini gerçekleştirdi. Bunun haricinde; 
Dernekler bileşkesi, trans sığınma evi 
projesi ve eşitlikçi belediyecilik anlayışı 
doğrultusunda 22 Ekim’de lansmanı 
yapılarak hayata geçirlecek “Toplumsal 
eşitlik birimi”nin kurulumasında emeği 
vardı. Ancak Boysan elbette belediyede 
sadece LGBT alanında işlerle ilgilenmedi. 
Başka pek çok alanda projesi vardı. Hayri 
İnönü, Boysan’ın bütün projelerini devam 
ettireceğinin sözünü verdi. 

Hep şunu derdi: Yerelde elde ettiğimiz 
hakları hayata geçirelim. Ülke genelinde de 
bunları uygulayacak bir aday çıkarabiliriz 
veya bizler aday olabiliriz…”

SON BİR SENEDİR AZ 
GÖRÜŞÜYORDUK
Evet biz annesiydik, babasıydık ancak son 
bir senedir onu mümkün olduğu kadar az 
meşgul etmeye çalıştık. Önemsiz şeylerle 
zamanını çalmamaya özen gösteriyorduk. 
O artık topluma mal olmuş bir figürdü. 

ANNESİ SEMA YAKAR İLE 

2013 LGBT ONUR YÜRÜYÜŞÜ’NDE

TANIYALIM
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Bizim için çok acı bir kayıp, Boysan’la 
birlikte Zeliş’imizi, Mert’imizi kaybettik. 
Boysan ve Zeliş’in mücadelesine 
devam edeceğiz, umutluyuz. 1 aydır 
bu süreci yaşıyoruz. Bütün herkesin 
aynı şekilde içi yandı. LGBT hareketinde 
öldürülenler, intihar edenler, hastalıkla 
kaybettiklerimiz oldu ama hiçbir zaman 
bu kadar ani bir şey yaşamadık. Bu olay 
bizi birleştirdi. 

Boysan’ın bir arkadaşı şunu şöyledi: 
Ben Boysan’da hepimizden bir parça 
görüyordum. Hepimizde eksik, ortaya 
çıkaramadığımız bir parçayı varlığıyla 

ÖLÜMÜNDEN SONRA LGBT DÜNYASI OLARAK 
DAHA DA GÜÇLÜ BİRLEŞTİK…

ortaya çıkardı.

Boysan’ın uluslararası bağlantılarının 
ve insani lişkilerinin bu kadar güçlü 
olması, insanların hayatında bu kadar 
yer edinmiş olması beni şaşırttı ve çok 
mutlu etti.

Mücadelemize daha güçlü olarak 
devam edeceğiz. Dibe vurmadan yukarı 
çıkılmıyor. Bu durum bir birlik hissi 
yarattı. Aralarında anlaşmazlık olan 
gruplar bile barıştı ve bir araya geldi. 
Ortaya koşulsuz bir sevgi çıktı. İşte bu 
bizi ileriye taşıyan güç olacaktır.

Boysan’ın ölümünden sonra bayağı 
bir kalabalık kitle oluştu etrafımızda. 
İnsanlar puzzle’ın parçalarını tamamlar 
gibi onlunla olan farklı farklı anılarını 
anlattılar. 

Biz aslında bu konuda açık bir aile 
olmamıza rağmen, onun eşcinsel 
kimliğini bilenlere bilmeyenlere, 
kafasında parça parça fikirleri olanlara, 
gökkuşağı bayrağını görünce aklında 
sorular oluşanlara, onun ne bayrağı 
olduğundan başlayarak konuyu 
anlattık. Hatta baktık iş uzayacak, 
evlerdeki LISTAG broşürlerini 
verip, “sen bunları buradan öğren” 
dediklerimiz bile oldu.

Aktivizm aslında bu süreçte bile devam 
etti. Boysan ve Zeliş sadece kendileri için 
değil hareketi için çalışan çocuklardı ve 
belki bu yüzden de giderayak insanlara 
birçok şey öğrettiler. Bu hareket onları 
çok özleyecek.

Herkesten birçok mesajlar aldık. 
“Sema anne, Boysan’ın yerini tutmaz 
ama özlediğin zaman onun yerine 
benim başımı okşayabilirsin” diyenler 
oldu.

Bazı aileler çocuğunu kabullenme 
sürecini donduruyorlar, çocuklarının 
cinsel yönelimini öğrendikleri zaman 
bununla yüzleşmeyi erteliyorlar. Oysa 
ki bunun için hiç zaman olmayabilir. Bir 
bakarsınız çocuğunuz bu dünyadan 
gitmiş. Çocuğunuzu kucaklamayı 
ertelemeyin. 

ÖLÜMÜNDEN 
SONRA OLANLAR…

TANIYALIM
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Bana çok güçlüsün diyorlar. Benim için iki yol vardı. Ya acının içinde boğulup gideceksin 
ya da öbür yola geçip mücadeleye devam edeceksin. Boysan da bunu isterdi. Onlar 
da çok ölümler yaşadılar, arkadaşlarını kaybettiler. Kalkıp kalkıp yürüdüler. Biz de 
bunu yapmalıyız. 

Geçen hafta belediyedeki iki toplantıya katıldım. Ardından Uluslararası Af Örgütünün 
LGBTİ’lere Ayrımcılıkta Ortak Mücadele arama toplantısına katıldım. Bu ondan sonraki 
ilk toplantılardı elbette kolay değildi. Ama biliyorum ki şimdi gitmesem, erteleyip 
dursam o korku beni saçak gibi sarıverecek. 

Boysan sürekli notlar alırdı, aklındakileri unutmamak için defterlere yazardı. O gün 
Boysan’ın not aldığı defteriyle birlikte belediye kent konseyi toplantısına gittim. Onun 
not aldığı en son sayfayı çevirdim ve yeni sayfanın üzerine tarih atarak yazmaya 
başladım. “Sen gittin, haydi biz buradayız devam ediyoruz” diyerek. Defterler yarım 
kalmayacak, devam edecek.

Bu mücadelede yürümeye devam edeceğim. Ben yürüdüğüm zaman bende Boysan 
ve Zeliş’i hep görecekler.

SEMA YAKAR
Dün (ölümünden 32 gün sonra) 
Boysan’ın vefat ettiği yerdeydim. 
Çocukların kazayı nasıl yaşadığını,orada 
neler olduğunu bizzat öğrendim. Çok acı 
bir olay ama yüzleşmek zorundaydım. 

Özenerek bezenerek büyütüyorsun. 
Onun üzerine bizim verdiğimiz şeylerin 
çok daha büyüğünü kendisi koyarak 
aslında bizim de öğretmenimiz oldu 
Boysan. Bizlere çok şey öğretti. Çok 
özgür bir ruha sahipti. Hiçbir şekilde 
baskıya gelmeyen, kafasındaki doğrusu 
neyse onu uygulayan, mücadeleci bir 
insandı.

Ben çocuğumun ne arkasında ne önünde 
durdum, çocuğumun yanındaydım. 
Olması gerektiği gibi. Onun mücadelesi 
artık hepimizin mücadelesi olacak.

HAKAN YAKAR

TANIYALIM
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Klasik bale deyince akla ilk gelenler; Tütü giyen kadınlar, tayt giyen erkekler… Aynı zamanda gerek eğitiminde, 
gerekse opera salonunda izlenen bir eserde, balenin disiplininden de söz edilir. Geçmişte bale, saraylarda 
kraliyet ailelerine sergilenen ve/veya asilzadelerin izledikleri bir sanattı.  Bale deyince akla gelen ilk eser 
ise “Kuğu Gölü”dür. 1877 yılında ilk defa sahnelenen Kuğu Gölü Balesi, dans, hisler, ilişkiler anlamında çok 
önemli bir yere sahip. Eseri günümüze kadar birçok kez farklı koreograflar yorumlamıştır. İlk sahnelenen 
klasik kuğu gölü balesi ile 3 farklı yorumundaki ayrışmalar çok fazla. Ortak nokta ise eserin bestecisinin 
eşcinselliğini bastırmak için evlenmesi ve yaşadığı zorlukların diğer ses getiren yorumlarına yansımasıdır.

KÜLTÜRLENELİM
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KLASİK KUĞU GÖLÜ BALESİ
Birçok insan kısaltmalar kullanmaktan 
hoşlanmaz. Bunun bilimsel bir açıklaması 
var mı bilmiyorum ama kendi düşüncemi 
soracak olursanız. Karşınızdaki insanı 
pek de ciddiye almadığınız düşünülebilir. 
Slm,mrb,asl,nbr gibi kısaltmalar günlük 
hayatımızda kullandığımız diğer 
mesajlaşma araçlarında da kullanıyoruz 
ama sohbet ettiğimiz insanların neredeyse 
tamamı yakın arkadaşlarımızdan oluyor. 
Onlar için bu tür kısaltmalar sorun teşkil 
etmez. Ancak yeni tanışacağınız biri 
için aynı şey söz konusu değil. Onunla 
ilgileniyorsanız bir zahmet üşenmeyecek ve 
kısaltmalardan vazgeçip güzel Türkçenizi 
konuşturacaksınız. Siz böyle düşünmüyor 
olsanız da sohbete başlayacağınız insan 
böyle düşünüyor olabilir. Öyleyse benden 
size ilk başlıktan bir ‘’Merhaba’’ 

MATTHEW BOURNE’UN KLASİK KUĞU GÖLÜ BALESİ
Matthew Bourne’nun Balesi prömiyerini 1995 yılında Londra’da yaptı.  Modern klasik dansın en ileri yorumcusu olarak kabul edilen  Matthew 
Bourne’ un Kuğu Gölü Balesi çok büyük bir başarıya imza atmıştır. Bu başarıya sebeb olan ise 20 yıl öncesindeki yaşam koşulları ve alışılagelmiş 
geleneksel yaşam standartlarını yargılayan ve başta cinsiyet rollerini değiştirerek, eserdeki bütün kuğuların erkek olması ve hiyerarşik düzene 
karşı yorum ile yüzyıllar öncesindeki bale eserinin konusuna uyarlayarak yeni bir eser yaratmasıdır.

KÜLTÜRLENELİM
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MATTHEW BOURNE’UN KUĞU GÖLÜ BALESİ İLE KLASİK KUĞU GÖLÜ BALESİNİN ORTAK NOKTASI
Bestecilsinin kendi hayatında yaşadığı eşcinselliğini bastırma duygusudur. Matthew Bourne’un Kuğu Gölü Balesinin hikayesi ise oyuncak 
kuğuya sarılarak uyurken, rüyasında erkek kuğu görmesi ile uyanan prensin ait olmadığını hissettiği kraliyet ailesinden uzaklaşma ve özgürlük 
arzusudur. Hikayenin devamında prens rüyasında gördüğü erkek kuğu ile karşılaşır. Kuğu ile dans eden prens, ait olduğu yeri ve kimliği fark 
eder. Hikayenin sonunda ise yaşantısının getirdiği zorunluluktan dolayı özgürlüğünü kaybeder.

KÜLTÜRLENELİM
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TROCKADERO’NUN PARODİK “KUĞU GÖLÜ BALESİ’’
Trockadeo Balesi, tamamen klasikleşmiş bale eserlerinin parodik bir şekilde yorumlayan bir topluluk. Toplulukta yer alan bütün dansçılar erkek.  
Romeo&Juliet’den kuğu gölündeki prens ve prensese, uyuyan güzelden, Giselle’e kadar bütün karakterler erkek ve hepsi eserlere ait kostüm 
ve point shoesları giyiyor. Bale eserlerindeki hareket kompozisyonlarını bazen olması gerektiği gibi bazen ise parodik halde sahneliyorlar…

2010 YAPIMI BLACK SWAN
Türkiye’de ve Dünya’da büyük bir ilgi gören, 
Darren Aronofsky’nin yönettiği, Natalie Portman, 
Vincent Cassel ve Mila Kunis’in başrollerini 
paylaştığı 2010 yapımı Black Swan filminin 
hikâyesi, Tchaikovsky ‘nin Kuğu Gölü bale 
gösterisi etrafında dönüyor. 

Gerçek bir yaşam öyküsününden uyarlanan 
filmed, koreografın masum Beyaz Kuğu 
ve şehvetli Siyah Kuğu rollerinin ikisini de 
canlandıracak bir balerine ihtiyacı vardır.  Nina, 
Beyaz Kuğu için mükemmel bir seçim iken 
Lily ise Siyah Kuğu’nun kişiliğine sahiptir. Lilly 
ve Nina rekabete girdiğinde Nina kendisinin 
karanlık yanını keşfeder. Nina’nın kuğu olmasını 
hazmedemeyen Lily, Nina’yı psikolojik baskı ile 
etkilemek için gece dışarı çıkarır. Eve beraber 
dönerler ve Lily, Nina’yı baştan çıkarır.

Nina’nın hayatını adadığı sahnede gözlerini 
hayata kapamasıyla son bulan film, 2010 
yılında Independent Spirit Awards dan en iyi film 
ödülünü aldı. 

BERK ŞENÖZ
berk.senoz@gzone.com.tr
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Bir bedende aynı anda iki kişiyi barındırmak, günün dinamikleri içinde şıklığı elden bırakmadan rahatlığı 
yakalamak, zıt kutupları bir araya getirerek bakışları üstünde toplamak... Yazdıklarımın hepsini bir adım daha 

götürüp, bu tanımlamalara sayfalar dolusunu daha eklemek konu spor-şık kavramı olunca mümkün.

TREND OL!
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Peki nedir bu spor-şık? Onu 
dünyanın bütün moda 
dergilerine taşıyan, kitleleri 
peşinden sürüklemesine 
neden olan ne? 
Öncelikle biraz geçmişe 

gidip iki zıt kavramın yumuşak bir geçişle bir 
araya gelmesinin ardında yatan nedenlere 
bakmak gerekiyor. 20. yüzyılın başında 
Fordist yapı ile birlikte ortaya emek yoğun 
çalışma iş hayatındaki giyimi üniformal 
ya da spor giyime yöneltmiştir. Post-
fordist dönemde ise beyaz yakalılar olarak 
adlandırılan daha çok klasik giyim üzerine 
odaklanan bir meslek grubu türemiş ve 
takım elbiseler bu gruba mensup olanların 
vazgeçilmezleri olmuştur. Günümüzde 
ise iş ve gündelik hayat grift bir yapıya 
büründüğü için iş kıyafetlerindeki tabu ve 
kuralların yerle bir olduğunu söylemek yanlış 
olmaz. Hayat artık eskisinden daha hızlı ve 

boş zaman yaratmak neredeyse imkansız. 
Hal böyle olunca yoğun akış içerisinde  
küçük kaçamaklar yapmak genelde iş arası 
ya da sonrasına kalıyor. Fakat bu noktada 
da ortaya ortama göre giyinme sorunsalı 
çıkıyor. İş çıkışı arkadaşlar ile buluşup takım 
elbise ile dart oynamak fazlasıyla rahatsız 
edici değil mi? Ya da kot pantolon ve 
t-shirt ile işe gitmek biraz ciddiyetten uzak 
gelmiyor mu? 

 İşte bu noktada ortaya bir kurtarıcı olarak 
spor-şık dediğimiz tarz ortaya çıkıyor. 
Hem iş ortamında gerekli ciddiyet ve şıklığı 
sağlamanıza olanak sunuyor hem de gün 
içerisinde yarattığınız boş zamanlarda 
rahat ve sportif görünmenizin kapısını size 
sonuna kadar açıyor. Peki ne yapmalı? 
Nasıl yapmalı? Nelere dikkat etmeli? İşte 
karşınızda sportif şıklığı yakalamak için 
sahip olmanız gereken parçalar.

SPOR AYAKKABI
Artık spor ayakkabılar eskisine nazaran 
daha şık ve klasik parçalarla kullanılması 
fazlasıyla olanaklı. İster mono renk ister 
desenli sneakerları, Vans gibi kanvas 
olanları, kalın tabanlı koşu ayakkabılarını 
rahatlıkla kombinlerinizde kullanabilirsiniz. 

BLAZER CEKET
Ne işle uğraşırsanız uğraşın, yaşınız 
kaç olursa olsun gardrobunuzdan asla 
eksik olmaması gereken parçalardan 
biri şüphesiz ki blazer ceketler. Bedene 
oturan, kruvaze ya da tek düğmeli, abartısız 
vatkalara sahip olanlar öncelikli tercihiniz 
olsun. Özellikle dokulu ve desenli olanlar 
modayı yakından takip ettiğinizin işareti 
olacak ve sportif şıklığı yakalamanıza daha 
çok yardımcı olacaktır. 

RENKLİ ÇORAPLAR
Hala renkli ve desenli çoraplar konusunda 
kırmakta zorlandığınız kalıplarınız varsa 
hemen vazgeçin. İtalyan kesim bir 
takım elbisenin paçalarından görünecek 
rengarenk desenli bir çorap size hem sportif 
hem de şık bir görünüm kazandıracak 
detayların çevrenizdekiler üzerindeki 
etkisini rahatlıkla hissetmenize neden 
olacaktır.

T-SHIRT
İster polo, ister bisiklet isterse V yaka olsun 
blazer ceket ya da takım elbisenin içine 
giyeceğiniz t-shirtler ile hem rahatlığın 
hem de şıklığın tadını gün boyunca 
çıkarabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken 
birlikte kullanacağınız ceket eğer desenli ise 
t-shirtünüzün tek renk olması. İki parçayı 
yarıştırmanın anlamı yok.

JEAN PANTALON
Hayatımızın vazgeçilmez parçalarından 
birisi hiç şüphesiz ki jean pantolonlar. 
Dilimize Türkiye’ye kendisini ilk defa getirip 
üretimini gerçekleştiren Muhteşem Kot 
isimli tekstilcinin soyadıyla yerleşen bu 
parça ile şık görünmek fazlasıyla mümkün. 
Kilit nokta ayakkabı seçiminde. Eğer jean 
ile şık bir görünüm yakalamak istiyorsanız 
kullanacağınız ayakkabının deri olması 
daha doğru bir tercih olur.

TREND OL!

SERDAR EGEMEN
serdar.egemen@gzone.com.tr
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Yıllardan beri asla dizi izlemediğimiz, sürekli belgesel kanalları peşinde koştuğumuz için bazen kafamız güzelken 
kilitlendiğimiz birbirini düdükleyen aslanlara, lezbiyen ilişki yaşayan maymunlara aşinayız. Yine de belgesel aşkımız 
National Geographic ile sınırlı kalmasın, olaya bir de yakın kadrajdan bakalım istedik.
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Bu yazıda şimdi hep birlikte, 
yılanlardan koyunlara uzanan 
yolculukta kah oturup kah 
coşacağız. Hazır mısınız? 
Çünkü, bugün dünyada 500ü 
belgelenen 1500 tür eşcinsel 

hayvan var.

Öncelikle internette bu konuyla ilgili bir 
araştırma yaparsanız, karşınıza sürekli 
olarak aynı Susan McCarty makalesinden 
bir bölüm çıkacak. Bruce Bagemihl adında 
bir biyolog 10 yıl çalışarak 786 sayfalık 
(inandırıcı olsun diye küsuratlı vermiyorum, 
gerçekten 786 sayfa) “Biyolojik Coşku: 
Hayvanlarda Homoseksüellik ve Doğal 
Çeşitlilik“ adında bir kitap yazmış ve makale 
bu kitaptan alıntı ve kitaba göndermelerle 
dolu.

‘‘Altı iriboynuzlu yaban koyunu erkeği 
bir araya gelip birbirlerine sürtünüp, 
burunları ile birbirlerini dürtüyorlar ve 
birbirlerinin üzerine çıkıyorlar. Biyolog 
bunu  ‘Agreseksüel bir davranış’  olarak 
açıklıyor: Sadece dominantlık sağlama 
yöntemi.’’
‘‘Gerçekler bizden hep saklandı. Dağ 
gorillerinden, kedi, köpeklere ve kobaylara 
kadar doğa homoseksüel ve biseksüel 
hayvanlarla dolu. Diğer cinsiyetle hiç 
ilişkiye girmeyen ve onların davranışlarını 
kabul eden travesti ya da biseksüel hayat 
süren hayvanlar var.  Bagemihl  seksüel 
olmayan bağlardan da bahsediyor. Dişi 
grizzly ayıları bazen birlikte seyahat 
ettikleri, birbirlerini savundukları, yavrularını 
beraber büyüttükleri ve sanki daha uzun 
süre birarada kalabilmek için kış uykusunu 
erteledikleri beraberlikler kuruyorlar.’’

Bagemihl  ayrıca homoseksüel ensest 
(tilkiler), tecavüz (albatroslar) ve 
homofobiyi  (eşcinselliğe karşı duyulan 
korku)  de (beyaz kuyruklu geyikler) 
örnekleri ile belgeliyor. Favorileri ise sadece 
homoseksüel ilişkilerde gözlenebilen özel 
çiftleşme davranışlarına sahip hayvanlar. 
Erkek devekuşlarının yüzde 2’si dişileri 
görmezden gelerek sadece erkeklere kur 
yapıyor.’’

Konu eşcinsellik olunca, yöneltilen tüm 
sorulara karşı adeta içimdeki Ozan Güven 
fırlıyor ve “Ben sana soruyor muyum, sen 
kimi …iyorsun diye” diyor. Bagemihl’in 

dediklerine göre, zooloji oldukça tutucu bir 
alan ve mesela, daha önce bir araştırmacı 
koçlardaki eşcinselliği belgelemesine 
ragmen, koltuğu gider, ayağını kaydırırlar 
korkusundan yerini sağlamlaştırana kadar 
bunu yayınlayamamış.

Yani insanoğlunun, birbirinin ne yiyip, ne 
giyip, kiminle sevişeceğine, kaç çocuk 
yapacağına karışması yetmezmiş gibi, engel 
olamadığımız hayvan homoseksüelliğini de 
kabul edememişiz.

Hayvan doğasında dahi eşcinsellik olunca, 
kurdukları cehalet kültürüyle tüm LGBT’ye 
hayatı dar eden kötü kalpli insanlar zora 
düşmesinler diye; bilimadamları bugün 
rahatça gay ve lezbiyen ilişki yaşayan 
kazların, bir ömür boyu mutlu olduklarını 
söyleyemiyor. Bu insanoğlu gerçekten 
düşünebilen sıfatını değil de, “yaşayan 
varlıkların en salağı” sıfatını daha çok 
hak ediyor. O halde biz de madde madde 
bildiklerimizi açıklarız.

Erkek siyah kuğuların birbirlerine kur 
yapması ve uzun süreli birliktelikler 
kurmaları görülen bir şey. Hatta siyah 
kuğularda her 4 çiftten 1’i eşcinsel.

Bazı yunuslar biseksüel, tıpkı bazı insanlar 
gibi.

Yaban koyunlarında da eşcinsellik 
görülmüş ve bir araştırmacı tam olarak 
şöyle demiş: ‘‘Erkeklerin gözlerimin önünde 
homoseksüel ilişkiler sergilediklerini 
söylemek kesinlikle beni aşan bir şeydi. Bu 
inanılmaz hayvanların ibne olduğunu kabul 
etmek… Tanrım, inanılır gibi değil.’’

Düşünebiliyor musunuz? Dünyada 
yaban koyunlarının ibneliğini dert eden 
araştırmacılar var!

Biz daha okullarımızda cinsellik eğitimi 
veremezken, erkek ve dişi orangutanlar, 
mastürbasyon için oyuncaklar hazırlıyor. 
Erkekleri bir yaprağı deliyor, kadınlar ise 

BİLMİYORSAN ÖĞREN
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işlerine yarayacak bir oyuncak yaratıyorlar. 
Detayı mı? Dişi orangutanın mastürbasyon 
aleti hakkında detaylı bilgim yok maalesef, 
kesin araştırmacılar saklamıştır onu da.

Dişi makaklar, yaprak ve dallardan en az 5 
seks oyuncağı yapabiliyor. Dişi makaklardan 
öğreneceğimiz çok şey var gençler.

Bonobo maymunlarında eşcinsellik doğal 
olduğu gibi, zaman zaman toplu seks 
partileri de sosyalleşmenin bir parçası. 
Bonobo maymunu değil, Amsterdam’a 
gitmiş bir Türk adeta.

Martıların %10-%15’I eşcinsel davranışlar 
gösteriyor ve kimse kimseyi dışlamıyor, 
birbirlerine “ibne” diye ötmüyorlar.
2005’te New York Times’ın yaptığı bir 
haberde, bir penguen çifti, kuluçkaya yatıp 
yumurtadan çıkan dişi pengueni evlat 
edinmişlerdi. Yasaya falan takılmadılar 
tabii, kafalar ne rahat.

Doğada kuştan solucana, kediden köpeğe, 
aslandan martıya kadar her türlü canlıda 
eşcinsel davranışlar gözlemleniyor.

Zebra ispinozlar da çift oluyorlar ve 
birbirlerine şakıyarak, gagalarıyla birbirlerini 
temizliyorlar. Bugün kaç ilişkide bu 
romantizmi bulabilirsiniz?
Hayvanların irade dışı eşcinsel olduklarını 
düşünürsek, bunun doğanın bir parçası 
olduğu ve geriye kalan her şeyin boş olduğu 
ortaya çıkıyor. Bundan korktukları için de, 
bugün hala bir sürü araştırmacı erkek dişiyi 
kokladığında cinsellik; iki erkek anal yolla 
ilişkiye girdiğinde dahi “üstünlük sağlama, 
rekabet, güç gösterisi, selamlaşma” olarak 
kayda geçiriyor.

Eşcinseller burdalar, her yerdeler, iyisi mi, 
herkes alışsın.

BİLMİYORSAN ÖĞREN

YEŞER SARIYILDIZ
yeser.sariyildiz@gzone.com.tr

BONOBO MAYMUNLARINDA 
EŞCİNSELLİK DOĞAL 
OLDUĞU GİBİ, ZAMAN ZAMAN 
TOPLU SEKS PARTİLERİ DE 
SOSYALLEŞMENİN 
BİR PARÇASI. 
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Türkiye’nin en efsaneleşmiş kadın modeli Deniz Akkaya, anne olduktan sonra “artık 
anne oldun biraz ağır olman lazım” diyenlere inat, cesur bir fotoğraf çekimiyle ve 
içinden geldiği gibi yaptığı açıklamalarla bu ayki sayımızın kapak konuğu oldu. 
Deniz Akkaya bize hem hala moda dünyasının en kıymetli “taş”larından biri 
olduğunu hem de LGBTİ’lere verdiği desteği açık yüreklilikle anlattı…

Fotoğraflar: Jülide GÜNGÖR
Röportaj: Onur ÖZIŞIK & Murat RENAY
Moda Editörü: Kerem Can DUM
Fotoğraf Asistanı: Meryem URGAN & Alican TÜKLE
Makyaj: Erkan ULUÇ     Saç: Faruk ELDEM (Bebek MOS)
Mekan: Istanbul Bomonti HILTON

KAPAK KONUSU
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KAPAK KONUSU
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Türkiye’nin en büyük gey ikonlarından 
birisiniz. Bir LGBT sözlüğünde sizin 
hakkınızda yapılan bir yorumda “cinsel 
yönelimimi değiştirecek tek kadın” 
deniliyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?

Aslında bunun çok yakın tarihli bir 
sebebi var. Eşcinselliğe ciddi ciddi tabu 
olarak bakıldığı zamanlardı. Eşcinsellerin 
hayatlarında cinsel ilişkilerde bile yalanlar 
söyleyerek yaşamak zorunda kaldıkları bir 
dönemdi. Benim için cinsellik kapalı kapılar 
ardında yaşanılan bir şey. Hiçbirimiz de iş 
ya da aile hayatımızda cinsel kimliklerimizi 
yaka kartı olarak takıp yaşamıyoruz. En 
popüler olmaya başladığım dönemde, yani 
korkularımın daha yüksek olması gereken ya 
da bir ünlünün daha fazla yalan söylemesi 
gerektiği o dönemlerde, benim diğer 
ünlülere göre çok daha fazla gey, lezbiyen, 
transseksüel ve travesti arkadaşım vardı. 
Ve yine o dönemlerde gey barlarda en fazla 
takılan kişi belki de bendim. 

O zamanlarda fark ettiğim şey şu oldu; 
Eşcinsel arkadaşlarımın çevresi dışarıdaki 
hayata göre daha dikkat ve ilgi çekici, 
daha renkliydi. Bizim gibi ışıklar altında 
yaşayan insanların iç dinamikleri aslında 
çok daha karmaşıktır ve o dönemlerde 
beslenebilecekleri en iyi ortamlar da 
geylerin var olduğu ortamlardı. En çok haber 
sunucusunu gey barlarda gördüm ben. 
Yani insanların yaptığı işlerin, kimliklerinin, 
karakterlerinin sertliği hiç fark etmez. Ben 
bunu ilk kez ve en cesur şekilde söyleyen 
tek kişiydim. Yine o zamanlarda bir gey 
barda ilk kez röportaj veren ünlüydüm. Tam 
da bu röportajın arkasından -hiç tevazu 
gösteremeyeceğim- birçok ünlü daha LGBT 
camiasının desteğini arkasına almaya 
çalıştı. Fakat bırakın bu camiayla bir ilişkisi 
olmasını, hiçbir tane bile eşcinsel ya da 
trans arkadaşı olmadan bunu siyasi amaçla, 
daha donanımlı bir kimlikle ekranlara çıkma 
çabasıyla yapanlar oldu. Ben desteğimi her 
zaman içgüdülerimi dinleyerek gösterdim, 
hiçbir plan programım olmadan. Benim de 
başka konularda sakladığım uç şeylerim 
vardı fakat sorulduğu zaman da söylerdim. 
Daha çocuğumun doğmadığı bir zamanda 
hacca gitmek istedim, hani bir insan içinde 
sadece tek bir kimlik barındırmaz, içimizde 
hem iyi hem de kötü vardır. Ben hepsini 
dışarıya yansıtarak yaşadım. Tek bir kimliğin 
şemsiyesi altına hiçbir şeyi sıkıştırmadım. 
Örnek vereyim, ben bir anneyim. Ve aynı 

zamanda LGBT camiasının da en çok 
sevdiği insanlardan biriyim, aynı zamanda 
bir eş kimliği ve güzel bir kadın kimliğine 
de sahibim. Hatta bu yüzden gökkuşağı 
bayrağını da çok severim, üzerinde bir sürü 
rengi barındırır ve tam olarak da anlatmak 
istediğim şeyi ifade eder. Bütün insanlar çok 
renklidir ve aslında bizler kendimizi siyah-
beyaz ya da gri kimliklere dönüştürüyoruz. 
Ben hiçbir zaman bu renklere dönüşmek 
istemedim. Kendimi bilmeye başladıktan 
sonra iş hayatım, ev hayatım ve Deniz 
olarak oturttuğum kimliğimle hem 
geylerle arkadaşlık kurdum hem de 
bu arkadaşlıklardan da gurur duydum. 
Sanıyorum bunlara bağlı olarak bir ikonum 
ama ben Türkiye’nin iyice içine kapandığı, 
ortadoğuya yüzünü döndüğü şu dönemde 
hala aynı düşüncelerimi savunuyorum. 

Fakat tekrar söylüyorum herkesin farklı ve 
birden fazla kimliği vardır. Mesela bir insan 
hem gey hem de siyasetçi olabilir. Ya da hem 
siyasetçi olup hem de öğretmen olabilir. 
Kızımın okulunda eşcinsel öğretmenler var 
ve ben bu durumdan son derece mutluyum. 
Çocuğuma cinsellik eğitimi verileceği 
için de çok mutluyum. Dünyada zaten ne 
kadar içine dönük toplumlar varsa o kadar 
cinsel saldırı, taciz, çocuğa ve hayvana 
karşı ciddi bir saldırı var. Ben çocuğumun 
böyle bir ortamda yetişmesini istemiyorum. 
Bence Türkiye yüzünü tekrardan Avrupa’ya 
döndükten sonra her şey çok daha 
farklı olacak, çünkü biz jeopolitik olarak 
muhteşem bir yerdeyiz. Bütün Dünyanın 
sahip olmak istediği topraklarda yaşıyoruz. 

Türkiye’nin içine kapanıp Ortadoğu’ya 
yüzünü döndüğü şu dönemde -3 yıllık 
bir süreçte- LGBT’lerin bu kadar çıkış 
yakalamasına ne diyorsunuz?
Siyasi parametreler farklı bir noktaya 
doğru dönüyor olsa da kendi kimliğini 
özgürce ifade etmek isteyen milyonlarca 
insan var. Aynı zamanda özgürlüklere 
inanan insanlar da var. Ben özgür olmayan 

toplumların iyice sapkınlaşacağına inanan 
bir insanım. Kimine göre de zaten LGBTİ 
olmak da sapkınlık ona bakılırsa ama ben 
böyle düşünmüyorum. Sapkınlık benim 
için başkalarının yaşam alanına tecavüz 
eden, başkalarının özgürlüklerine engel 
olan insanların yaptıkları şeylerdir. Kimse 
kimsenin özgürlük alanına girmemeli. 
LGBTi’ler kimsenin özgürlük alanına 
girmiyor. Bu sebepten dolayı başkalarının 
da LGBTi’lerin hayatlarının içine girmemesi 
gerektiğine inanıyorum. Herkes eşit 
şartlarda yaşamalı fakat toplum hayatını 
hiçe sayarak “biz şu şekilde yaşamak 
istiyoruz” diyenlerin de karşısında dururum. 
Herkes bu topraklarda eşit derecelerde 
özgür olarak yaşama haklarına sahiptir. 
Kimsenin kimseye zorla hiçbir şey yaptırma 
gücü yoktur. O anlamda özgürlükler benim 
için çok önemli, benim kızımın böyle bir 
ortamda yetişmesini istiyorum. O yüzden 
de sonuna kadar özgürlükleri savunuyorum.

Kariyerinize gelecek olursak; Türkiye’nin 
belki de en büyük moda ikonlarındansınız. 
Aynı zamanda gelmiş geçmiş “en efsane 
kadın model” olarak anılıyorsunuz. 
Peki, moda ve LGBT ilişkisi hakkındaki 
görüşünüzü de merak ediyoruz. Yani 
neden moda ve eşcinseller bu kadar 
bağdaştırılıyor sizce?

Tabi bu bizim ülkemizle ilgili değil. Aslında 
ülkemiz, tüm Dünya’nın bir yansıması. 
Sadece moda değil, aynı zamanda sanatın 
diğer dallarında da farklı ruh halinde 
olamadığınız sürece fark yaratmanız 

mümkün değil. Modayı da bir çeşit sanat 
olarak görüyorum, sonuçta sıfırdan 
var ettiğiniz bir şey var ortada. Sıfırdan 
var etmek çok zor, sadece ilhamınızla 
yürüyen bir iş. Eğer topluluklardan, yani 
koyunların arasından sıyrılmazsanız ve 
de kendi çobanınız olmazsanız bu işlerde 
farklılık göstermeniz mümkün değil. Ben 
o anlamda moda ve sanat dünyasında 

ÖZGÜR OLMAYAN TOPLUMLARIN 
İYİCE SAPKINLAŞACAĞINA 
İNANIYORUM

‘‘
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BEN ŞİZOFREN DEĞİLİM… 
EĞER Kİ ŞİZOFRENSEM 
DE ŞU ANA KADAR BÖYLE 
GAYET İYİ İDARE ETTİM!
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EŞCİNSELLERDEN 
İLHAM ALIYORUM‘‘

eşcinselliğin daha hakim olmasını şaşırtıcı 
olarak görmüyorum. Tabii ki farklı olmanız 
için eşcinsel olunması gerektiğini de 
söylemiyorum ama eşcinsellerin dünyaları 
bir heteroseksüele göre çok farklı. Bir 
heteroseksüel olarak söylemem gereken 
bir şey var: Benim hayatımda her anlamda 
-anneliğim de dâhil- ufak tefek ilhamlar 
çaldığım insanlardır eşcinseller. Amiyane 
bir tabir olacak ama etrafımdaki insanları 
sömürüyorum bu konuda. Özellikle de gey 
arkadaşlarımdan o kadar çok besleniyorum 
ki… Uzun zamandır hayatım magazin 
sayfalarında didiklenmiş olarak sosyal 
medyayı reddetmiş bir insanım, fakat 
yeni gerçeklik bu olduğu için çok kısa bir 
dönem önce sosyal medya ile de barıştım. 
Eğer sosyal medya hesabıma girerseniz 
zaten benim takip ettiğim kişiler -hele ki 
instagramda- en iyi görselliği yakalamış 
olan insanlardır. Ve bu görsellerin en farklı 
biçimlerini de hep geyler yakalamıştır. 
Neden Madonna hep o taraftan beslenerek 

ayakta kalmaya çalışıyor? Çünkü fark 
yaratmanız için -bizim işlerimiz fark 
yarattığınızda yürüyen işlerdir- duygusal 
olarak bir yerlerden beslenmeniz, hatta 
çalmanız gerekiyor. 

İşin renkli tarafını bir yana bırakırsak, gey 
arkadaşlarım aile hayatlarında çok daha 
farklı, sert ve tutucular. Bağnaz tipler için 
çok uçuk bir söylem olacak ama benim 
etrafımdaki tüm gey arkadaşlarımın aile 
ilişkileri çok kuvvetli. Yani, annelerine ve 
babalarına çok bağlılar. Fakat paletlerinin 
bir yanında da bambaşka renkleri var. Çok 
yakın bir zaman önce kişisel danışmanlık 
yapan biriyle tanıştım. Bana dedi ki; 
“Sepetinde 5-6 tane Deniz taşımaktan ne 
zaman vazgeçeceksin? Bir ortamda başka 
bir Deniz görürken bambaşka bir ortamda 
daha başka bir Deniz görüyorum, bu iki 
Deniz hatta hiç tanışmamış gibiler, eğer 
tanışsalar birbiriyle de anlaşamayacak 
kadar farklılar…” Ben böyle yaşamayı gey 

arkadaşlarımdan öğrendim, bundan da 
rahatsız olmam gerekiyormuş gibi bir 
söylemle bana geldi. Fakat beni ben yapan 
şeyler bunlar. Ben şizofren değilim, sanki 
bana şizofrenmişim gibi konuştu. Eğer ki 
şizofrensem de şu ana kadar böyle gayet 
iyi idare ettim. Etrafımdaki insanlardan da 
böyle beslenerek çok mutuyum. Bu şekilde 
annelik yapabiliyorum, bu şekilde çok iyi 
dostluk yapabiliyorum, bu şekilde çok iyi 
eş de oluyorum. Hepsini yapabilmemin 
altında beni besleyen kaynak ise çok kişilikli 
tarafımdır. Bu yaşam tarzını geylerden 
öğrendiğim konusunda da oldukça 
samimiyim.

Özel hayatımda beni bu çok yönlü 
kişiliğimden uzaklaştırmaya çalışan çok 
insan oldu. Anne kimliğime ters düştüğünü 
iddia edenler, iş hayatıma iyi gelmeyeceğini 
iddia edenler vesaire. Ben bu insanların 
hiçbir zaman doğru analizler yapamadığını 
düşünüyorum. Belki de sadece benim 
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düşüncemdir, fakat ben öbür türlü 
yaşamasını da bilmiyorum. Kendimi bildim 
bileli etrafımda gey arkadaşlarım hep çok 
yoğun oldu ve onlardan da hep iyi şeyler 
gördüm. Kötü arkadaşlıklarım da oldu, fakat 
onlar gey olduğu için değil kötü olduğu için, 
yani kötü ruhları daha ağır bastığı için… 
Tabi bunları hepimiz yaşayabiliriz. Uzun 
lafın kısası ben başka türlü yaşamasını 
bilmiyorum zaten.

Bazı arkadaşlarımıza sizinle röportaj ve 
cesur bir fotoğraf çekimi yapacağımızı 
söylediğimizde son zamanlarda anne-
çocuk kıyafetleri tasarlayıp satan 
markanızla öne çıktığınızı söyleyip sizin 
bu cesur pozları vereceğinize inanmadılar. 
Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
İşte bu Türkiye’de maalesef tek kimlikli 
olmaya zorlanmanın, öyle olmanın daha 
korunaklı bir hayat anlamına geldiğini 
kabul eden herkesin ortak üslubudur. 
Ben bu üsluba karşı çıktım her zaman. 
İsmini vermeyeceğim fakat çok yakından 
tanıdığımız bir fotoğrafçıya Steven Meisel’in 
akıl hastanesinde çektiği fotoğrafları 
gösterdim ve “Ben o çekimlere bayıldım, 
biz de en az bu kadar çılgınca bir şeyler 
çekmeliyiz” dediğimde “Sen artık annesin, 
böyle şeyler yapmamalısın” benzeri bir 
cevapla karşılaşmıştım ve gerçekten 
dünyam başıma yıkılmıştı. Benim anne 
olarak artık Ayşe’ye karşı sorumluluklarım 
tabii ki de her şeyden önce geliyor, bunu 
belirteyim. Onun dünyaya gelmesine ben 
karar verdim ama ben beni ben yapan 
değerlerden uzaklaşırsam bu sefer 
mutsuz bir kadın olacağım. Tabii ki de 
yaşam tarzım Ayşe’ye bağlı olarak değişti, 
yaşam saatlerim de değişti elbet. Ama 
benim içimde yaşattığım başka bir ruhum 
daha var. Eğer ruhum örselenseydi, evde 
depresif, sürekli olarak tırnaklarını yiyen, 
sürekli de geçmişi ah eden bir anneyle 
yaşayacaktı Ayşe.  Defalarca şahit oldum 
ki çocuklar kendilerine hep övünecek 
anneler istiyorlar, onlar için saçlarını 
süpürge edecek annelerden değil. “Saçımı 
senin için süpürge ettim” davranışları 
artık bu dönemde işlemiyor. Çocuklar, 
annelerini yanlarında görmek istiyorlar. 
Belki Ayşe ile 24 saat birlikte değiliz fakat 
biz kaliteli vakitler denilen zamanları 
dibine kadar değerlendiriyoruz. Ayşe biraz 
daha büyüdüğünde bana “anne iyi ki de 
çalışmışsın” diyecek, bunu biliyorum. Kendi 

TÜRKİYE, ÇOK RİYAKÂR 
İNSANLARIN BİR ARADA 
YAŞADIKLARI BİR TOPLUM. 
İNSANLARIN CİNSEL KİMLİĞİ 
BAMBAŞKAYKEN ÇOK DAHA 
BAŞKA ŞEKİLLERDE KENDİNİ 
LANSE EDİP, ÇOĞUNLUĞA 
HEM TİCARİ, HEM DE ÖZEL 
HAYATINDA DAHA FAZLA HİTAP 
EDEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR.

‘‘

yaşam tarzımla da ona her zaman çok iyi 
bir örnek olacağımı düşünüyorum fakat çok 
zorlanıyorum. Türkiye çok riyakâr insanların 
bir arada yaşadıkları bir toplum. Yani cinsel 
kimliği bambaşkayken çok daha başka 
şekillerde kendini lanse edip çoğunluğa 
hem ticari, hem de özel hayatında hitap 
edebileceğini düşünüyor. Sadece cinsel 
kimlik değil inançlar konusunda da, anne-
baba ilişkisinde de riyakâr. Mesela anne 
ile çocuklar arasında bir tartışma oluyor, 
sonuçta jenerasyon farkı var. Bu da fikir 
farklarını ortaya çıkarıyor. Çocuk da “annem 
de beni bazen delirtiyor” dediği zaman “Sus! 
Anneye laf söylenmez” deniyor hemen. 
Neden? İkisi de etten kemikten yaratılmış 
varlıklar. İki gözleri, bir burun ve ağızları var. 
İkisi de hatalarıyla ve sevaplarıyla oluşmuş 
insanlar değil mi? Yani bir insan 50’sine 
60’ına geldiğinde de öğreneceği çok şey 
olamaz mı? Peki bu sapıklar, manyaklar, 
pedofililer, tecavüzcüler, katiller, teröristler 
hiç anne-babalardan çıkmıyor mu? Niye bu 
kadar şekilci, niye bu kadar hep şekillerin 
arkasına saklanan bir toplumuz? 

Başınıza bu toplumsal baskıyla ilgili ilginç 
bir olay geldi mi?
Kızım 1,5-2 yaşlarındayken Sibel Can’ı 
dinlemeye gittim. Kendisini de çok 
severim ve zaten Sibel Can da çocuklarını 
yatırıp gelmiş ve sahneye çıkmış, cemiyet 
hayatındaki birçok insan da öyle yapıp 

geliyor yani. Günay (Restoran) da öyle bir 
yer sonuçta, karı-koca gelinen bir yer. Benim 
çocuğumun babası orada, masasında içki 
parasını ödediği bir gazeteciyle oturuyor. 
Ve o gazeteci şöyle bir tweet atıyor, “Vay 
efendim işte Deniz Akkaya Sibel Can’ı 
dinlemeye gelmiş. Bu saatte içkili bir 
ortamda bir annenin ne işi varmış?” E, 
benim dışımda orada bir sürü anne var. 
Yeri geldiğinde bu insanların masalarında 
içki içiyorsun diye yalakalık yapmasını da 
biliyorsun. Ayrıca çocuğumu mu getirmişim 
ben oraya sanki? 

Şu anda dünyadaki en büyük 
gündemlerden birisi, eşcinsel evlilikler 
ve eşcinsel ebeveynlerin çocuk evlat 
edinebilme hakkı. “Eşcinseller çocuk 
büyütmemeli”ye kadar varan tartışmalar 
da aynı ölçekte yaşanıyor. Bir taraftan 
da eşcinsel ebeveynlerin yetiştirdiği 
çocukların psikolojileri ve sağlık durumları 
inceleniyor. Sizin bu konudaki görüşleriniz 
nelerdir?
O konuda inan dürüstçe cevap vereceğim, 
benim de kafamda çok oturabilmiş bir 
fikir değil. Biraz zaman gösterecek neyin 
ne olduğunu. Bu tarz örneklerin çoğalarak 
pedagojik olarak incelenerek sonuçların 
netleşmesi gerekiyor. İlk evlat edinilenler 
belki biraz kobay gibi olacak fakat bu 
konuda benim net bir tavrım ve fikrim yok, 
çünkü çocuk büyütmek başka bir şey. 
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İSTEKSİZCE YAPILACAK BİR EVLİLİĞİ TEŞVİK 
ETMEKTENSE EŞCİNSEL EVLİLİKLERİN ÇOK 
DAHA İYİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM.
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Bazı hayati gerçekler var ve çocuklar bunu 
görmek zorunda. Mesela Ayşe daha 5,5 
yaşında olduğu için gey arkadaşlarımın 
yanındayken kadın ve erkek kimliklerini, 
toplumsal cinsiyetleri belirgin bir şekilde 
ayırıyoruz. Başka bir kimliği ona henüz 
göstermiyoruz, yaşı gereği bazı şeyleri ayırt 
edemeyebilir. Ve böylece yanlış dengeler 
üst üste binebilir. Bence küçük yaşlarda 
değil, çocuk aklı başına geldikten ve zihinsel 
olarak özgür, bilinçli yaşlarına geldikten 
sonra öğrenmesi daha doğru olur. Evlilik 
konusuna gelecek olursak bırakın Türkiye’de 
eşcinsel evliliği, heteroseksüeller de 
istemedikleri insanlarla zorla evlendiriliyor. 
Kadınlar, tecavüzcüsüyle evlendirilmeye 
zorlanıyor. İsteksizce yapılacak bir evliliği 
teşvik etmektense eşcinsel evliliklerin çok 
daha iyi olduğunu düşünüyorum. 

Benim için evlilik, iki insanın kendi rızasıyla 
ve aşkla yapılması gereken bir şey. Ama 
dediğim gibi çocuk işini ayrı bir yere 
koyuyorum. Mesela evde 3-5 yaşında bir 

çocuk var. Büyüyor, okula gidiyor. Evinde 
de iki tane baba var, Anne yok. Sınıftaki 
arkadaşları onu dışlamaya başlarlar. Yani 
öncelikle bunu çocuk için söylüyorum, 
anne ve baba olmak başka bir şey. Biraz 
kendimizden uzaklaşıp olaya öyle bakmak 
gerekiyor. Kendi egolarından uzaklaşıp 
önce çocuğu düşünmek gerekiyor. Yani 
çocuk için kendi hayatından ödünler 
vererek başlıyor ebeveyn olmak. Ben yine 
birçok konuda ikon olduğum için kızım 
sıyrıldı, fakat sperm bankasından çocuk 
sahibi olan arkadaşım var benim. O bile 
çok zorlanıyor ki zaten çocuk sahibi olmak 
başlı başına zor. Hele ki içine kapanmaya 
müsait toplumlarda bence eşcinsel evlilik 
sonrasında çocuk sahibi olmak, evlat 
edinilen çocuğun yaşayacaklarını iyice 
planlamak, programlamak ve düşünmek 
gerekiyor. Sonrasında siz çocuğunuzu çok 
sevebilirsiniz, fakat o sizden bu sebeple 
nefret edebilir.

Eğer bir gün kızınız Ayşe ergenlik 
döneminde size eşcinsel olduğunu 
açıklarsa?
Belki benim için de böyle bir şey olabilirdi, 
bu durumda annem babam nasıl tepki 
verirdi bilmiyorum. Annem de babam da 
ikişer üniversite bitirmiş insanlar fakat 
düşünce olarak bir üst jenerasyon oldukları 
için tepkilerini tahmin etmek çok da kolay 
değil. Kendi çocuğum için kalben şunu 
söyleyebilirim ki; Birini öldürmediği, birinin 
kişilik haklarına zarar vermediği, ülkesine 
ve bayrağına ihanet etmediği sürece ben 
onun sonuna kadar arkasındayım. Bu 
benim için önemli değil, o onun isteğidir. 
Bu konu önünde ya da arkasında durulacak 
bir şey değil ki. Yönelimlere tepki ile 
yaklaşamazsınız. Sakın yanlış anlamayın, 
fakat bu bence soru bile olmamalı. 
Maalesef ülkemizde hala eşcinsel kimliğini 
ailesine anlatıp ölümle tehdit edilen ve 
dışlanan çocuklar var. Mesela, Ayşe bana 
motorsiklet kullanmak istiyorum dese bu 
beni daha çok rahatsız eder. 
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Tekrar modaya dönecek olursak 4 ay önce 
Amerika Los Angeles’da bir akım başladı 
ve bir grup moda çalışanı transseksüeller 
seks işçiliği yapmasın deyip transseksüel 
model ajansı açtı ve bütün Dünya’da 
gündem oldu. Buradan Türkiye’deki 
transseksüellerin iş alanlarına girmek 
istiyorum ve transların modada bir 
yükselişi başladı. Androjen modeller de 
sıkça kullanılmaya başlandı ve birçok 
trans kadın ve trans erkek için moda ve 
mankenliğin kapısı açıldı. Bu durumu 
Türkiye ile kıyaslayacak olursanız?
Transseksüellerin durumu hiç iç açıcı değil 
Türkiye’de. Hatta çok hüzünlü ve üzücü 
olarak görüyorum. Cinsel kimlikleri nedeniyle 
sadece seks kölesi olarak çalıştırılmak ve 
çalışmak zorunda bırakılmış olmaları beni 
çok üzüyor. Sanki kendi seçimleriymiş gibi 
gösterilse de iş bulamadıkları için ve hayat 
bir şekilde devam etmek zorunda olduğu 
için maalesef ki bu yola sapmak zorunda 
kalıyorlar. Bence sadece model olarak da 
değil, her yerde de çalışabilirler. Bu bir veba 
ya da hastalık değil ki. Belki bir markette 
de çalışabilirler, doktor da, muhasebeci 
de, hemşire de, mühendis, mimar ve 
aşçı da olabilirler. Sonuçta kapalı kapılar 
arkasındaki kimliklerimiz yaka kartımız 
değil ki. Yani ben kadın olduğum için mi 

televizyonda program yapıyorum veya 
sen erkek olduğun için mi yaptığın işleri 
yapıyorsun? Maalesef seksüel devrimini ve 
eğitimini tamamlayamamış toplumlarda 
transseksüellerin yaşamları çok daha zor 
hale geliyor. Eğitim seviyemiz ilerlemedikçe 
cinsel kimliklere bakış açımız aynı kalacak, 
bu insanlar itilip kakılacak. Onlara günlük 
hayat işlerini yapabilmeleri için de fırsat 
verilmeli. Ama eğer seks işçiliğini isteyerek 
yapmak isteyen varsa ona da müsaade 
edilmeli.

Aynı zamanda transseksüellerin de 
ikonusunuz. Sizin kapak olduğunuzu 
söylediğimizde onlar da çok sevindi. Sizce 
neden olabilir?
Biliyorsunuz, Taksim’de transların da 
sıklıkla yaşadığı bölgeler ve eğlendikleri 
mekânlar var. Ben ergenlik dönemimin 
büyük bir kısmını orada geçirdim. Ben 
bunları söylediğim zaman insanlar bunları 
niye söylediğimi soruyorlar hala. Ben 
de onları çok komik buluyorum. Yani 
çocuğunuz eşcinsel olsa ne olur gibi bir 
soruya dönüyor olay. Yani gece eğlenince 
iyi, akşam yatınca iyi, sabah kalkınca 
papyonunu takıp olanları unut ve başka 
bir kimliğe bürün, bence bu çok daha 
büyük bir riyakârlık. Sen yine papyonunu 

takıp beyaz yakalı işine git fakat yolda 
gördüğünde selam vermeyecek pozisyona 
getirmek büyük bir ikiyüzlülük. Zaten benim 
hayatım translarla da birlikte geçti ve ben 
hiçbir zarar görmedim. Ve bu insanlarla da 
sadece muhabbet, arkadaşlık ve sohbet 
ettim. Hiçbiri de gelip bugüne kadar benden 
bir şey istemedi. Benim etrafımda sürekli 
olarak benden bir şeyler isteyen insanlar 
var. Bugüne kadar da hiçbir transseksüel 
arkadaşım benden ne bir para, iş konusunda 
yardım istemedi. Dostluklarından başka 
hiçbir şey görmedim. Ki insanları da böyle 
sınıflandırmaktan nefret ediyorum. Benim 
türbanlı arkadaşlarım da var. Türkiye’deki 
en radikal yazarlardan biri olan Esra Elönü 
benim arkadaşım. Onunla arkadaşlık 
ediyorum diye de ben çok hakarete maruz 
kaldım. Ama benim onunla da ortak paydada 
buluştuğum konular var. Kimliklerden önce 
iyi ruhu mu kötü ruhu mu baskın ben ona 
bakarım. Asgari müşterekte buluşup biz bir 
şeyleri birbirimizden beslenelim istiyorum, 
benim tek istediğim şey bu. Ayrıca tekrar 
söylüyorum, bizim bu renkli hayatlarımızın 
içerisinde beslememiz gereken ruhumuzun 
uç tarafları da var. Ben bunları başka türlü 
de besleyemiyorum ki. Bütün gün evde 
oturup fasülye ayıklayarak da olmuyor bu 
işler. Kendi böyle olmadığı halde olmaya 

TÜRKİYE’DE KADINLARI HEP BİR 
KİMLİĞİN İÇERİSİNE HAPSETMEYE 
ÇALIŞIYORLAR…

‘‘

TRENÇKOT: AVELON, V2K
AYAKKABI: CHRISTIAN LOUBOUTIN

KAPAK KONUSU
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çalışan sanatçı takımımız da var. Fakat 
Esra Akkaya’ya bayılırım mesela, o kadının 
hiç öyle kimlikleri yoktur. Ya da İpek Bilgin’e 
bakın, Gonca Vuslateri’ne bakın. Onlar da 
bir sürü kimlik taşıyan tiplerdir. O yüzden 
işlerini çok iyi yapıyorlar. Hatta Ellen’a 
(DeGeneres) bakın, neden bizde kadın 
talk-show’cu olmuyor? Çünkü kadınları bir 
kimliğin içerisine hapsetmeye çalışıyorlar.

Aynı zamanda transseksüellerin de 
ikonusunuz. Sizin kapak olduğunuzu 
söylediğimizde onlar da çok sevindi. Sizce 
neden olabilir?
Biliyorsunuz, Taksim’de transların da 
sıklıkla yaşadığı bölgeler ve eğlendikleri 
mekânlar var. Ben ergenlik dönemimin 
büyük bir kısmını orada geçirdim. Ben 
bunları söylediğim zaman insanlar bunları 
niye söylediğimi soruyorlar hala. Ben 
de onları çok komik buluyorum. Yani 
çocuğunuz eşcinsel olsa ne olur gibi bir 
soruya dönüyor olay. Yani gece eğlenince 
iyi, akşam yatınca iyi, sabah kalkınca 
papyonunu takıp olanları unut ve başka 
bir kimliğe bürün, bence bu çok daha 

büyük bir riyakârlık. Sen yine papyonunu 
takıp beyaz yakalı işine git fakat yolda 
gördüğünde selam vermeyecek pozisyona 
getirmek büyük bir ikiyüzlülük. Zaten benim 
hayatım translarla da birlikte geçti ve ben 
hiçbir zarar görmedim. Ve bu insanlarla da 
sadece muhabbet, arkadaşlık ve sohbet 
ettim. Hiçbiri de gelip bugüne kadar benden 
bir şey istemedi. Benim etrafımda sürekli 
olarak benden bir şeyler isteyen insanlar 
var. Bugüne kadar da hiçbir transseksüel 
arkadaşım benden ne bir para, iş konusunda 
yardım istemedi. Dostluklarından başka 
hiçbir şey görmedim. Ki insanları da böyle 
sınıflandırmaktan nefret ediyorum. Benim 
türbanlı arkadaşlarım da var. Türkiye’deki 
en radikal yazarlardan biri olan Esra Elönü 
benim arkadaşım. Onunla arkadaşlık 
ediyorum diye de ben çok hakarete maruz 
kaldım. Ama benim onunla da ortak paydada 
buluştuğum konular var. Kimliklerden önce 
iyi ruhu mu kötü ruhu mu baskın ben ona 
bakarım. Asgari müşterekte buluşup biz bir 
şeyleri birbirimizden beslenelim istiyorum, 
benim tek istediğim şey bu. Ayrıca tekrar 
söylüyorum, bizim bu renkli hayatlarımızın 

içerisinde beslememiz gereken ruhumuzun 
uç tarafları da var. Ben bunları başka türlü 
de besleyemiyorum ki. Bütün gün evde 
oturup fasülye ayıklayarak da olmuyor bu 
işler. Kendi böyle olmadığı halde olmaya 
çalışan sanatçı takımımız da var. Fakat 
Esra Akkaya’ya bayılırım mesela, o kadının 
hiç öyle kimlikleri yoktur. Ya da İpek Bilgin’e 
bakın, Gonca Vuslateri’ne bakın. Onlar da 
bir sürü kimlik taşıyan tiplerdir. O yüzden 
işlerini çok iyi yapıyorlar. Hatta Ellen’a 
(DeGeneres) bakın, neden bizde kadın 
talk-show’cu olmuyor? Çünkü kadınları bir 
kimliğin içerisine hapsetmeye çalışıyorlar. 

Türkiye’de ne yapılması gerekiyor sizce? 
Hem LGBT adına hem de kadın hakları 
açısından?
Eğitim. Eğitim şeklinin değişmesi, bu 
değişimin hem devlet okulları hem de özel 
okullarda olması gerekir. Kalite artırılmalı. 
Öncelikle eğitim veren kişilerin refahını 
sağlamalıyız. Öğretmenler hep mutsuz, 
yeterince para almıyorlar, yeterince iyi 
şartlarda çalışmıyorlar, yani mutsuzlar. 

ERKEK JEAN: H&M

KAPAK KONUSU
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BUGÜNE KADAR DA HİÇBİR 
TRANSSEKSÜEL ARKADAŞIM 
BENDEN NE PARA, NE DE İŞ 
KONUSUNDA YARDIM İSTEMEDİ. 
DOSTLUKLARINDAN BAŞKA 
HİÇBİR ŞEY GÖRMEDİM.

‘‘

ERKEK JEAN: H&M 

RUJ: MAKE UP FOREVER

KAPAK KONUSU
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Bir sorun daha var: Atanamıyorlar. Daha 
mesleğini yapamayan öğretmenler var bu 
ülkede. Önce eğitim verecek kişileri mutlu 
etmeliyiz, onlara sevmeyi öğretmeliyiz, 
öğrenmeleri için ortam sağlamalıyız. Yani 
evde binlerce dert, sabah 9’da okulda 
tahtanın önüne geçmiş bir öğretmenin o 
kafa karışıklığıyla öğrenciye ne vermesini 
bekliyorsunuz? Ayrıca ikinci iş yapan 
öğretmenlerin hali çok daha korkunç, gece 
taksicilik yapan bir öğretmen sabah ne 
verebilir ki çocuklara? Üst kademeden alt 
kademeye eğitimcileri de eğitmeliyiz. 

Eğitim evde başlar. Eğitim sürecini 
yeterince kontrol etmezseniz o çocuk çok 
tehlike içerisine girebilir ve her türlü kazaya 
kurban gidebilir. Ben çocuğuma önce evde 
eğitim vereceğim. Her şeyi bilecek. Cinsel 

kimliklerimizle barışması ve tanışması da 
evde başlayacak. Yeri ve zamanı geldiğinde 
ben Ayşe’ye anlatacağım. Benim kızım gey 
arkadaşlarımı görecek. Hiç sormayacak mı 
Ahmet abi Mehmet abi ne zaman evlenecek 
diye? Sürekli yalan mı söyleyeceğiz? Öyle 
olursa ben kızımın gözünde riyakâr bir anne 
olmuş olurum.

Son projeleriniz hakkında da biraz bilgi 
almak isteriz.
Beyaz TV ile yeni bir projeye başladık: 
Ruhsal ve fiziksel olarak çok fazla darbe 
almış, çöküntüler oluşmuş kadınları alıp 
baştan yaratıyoruz. Fiziki değişimler ruha 
iyi gelir mi diyeceksiniz? Bence gelir. Hep 
itilip kakılmış, aynaya baktığında bir sürü 
güzel yeri olan ama aynalara küstürülmüş, 
kendi ruhuna küstürülmüş, kötü ve çirkin 

olduğuna inandırılmış, toplumda asla iyi bir 
yeri olmayacağına inandırılan bir kadınla 
1 aydır çalışıyoruz. Bana dedi ki “siz çok 
güzelsiniz”. Hayır, benim güzel olduğum 
öğretildi. Bu bir öğretidir aslında. Dişe 
dokunur şeylerle o kadınları mutlu etmek, 
herkese olmasa da birilerine ulaşabilmek 
beni o kadar mutlu ediyor ki. Türkiye’de 
bence kadınlar, çocuklar ve hayvanlar çok 
yalnızlar. Onlar için daha çok şey yapılmalı. 
Aynı zamanda eşcinseller için şunu 
söyleyeyim, onlar bambaşka durumdalar. 
Yalnızlığın yanı sıra bir de tehdit altındalar. 
Elimden geldiğince önüme gelen her 
projede sosyal sorumluluk içermesine 
dikkat ediyorum. Mesela altın günü diye 
bir projeye başladık Fehmi Dalsaldı ile. 
Yani Fehmi kadar yetenekli bir adamı uzun 
süredir görmedim. Biliyorsunuz ki Seyfi 

TRENÇKOT: AVELON, V2K
ÇORAP: PENTI

KAPAK KONUSU
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Dursunoğlu’nun televizyonlara çıkışı bir 
ara yasaklandı. Aynı şekilde Fehmi’nin 
de durumu hep tartışmalı durumda. Ama 
dünyada bu var ve dünyada yapılmayan 
en uçuk programlar ülkemizde yapılırken 
bunun yasaklanmasına gerçekten bir 
anlam veremiyorum. Bu durumu çok 
abesle iştigal olarak görüyorum. Şimdi 
“halk istemiyor, o yüzden bu yasaklar var” 
deniyor ya, yalan; Fehmi ile altın günü için 
bir alışveriş merkezindeyiz. Orada halkın 
tastamam içindeyiz. Fehmi neredeyse 
ilgiden boğulacaktı, acayip seviyorlar onu 
da tiplemesini de. Ve o sevgi de yalan bir 

sevgi değil, gerçeğin ta kendisi ve ben bunu 
görüyorum. İnsanları özgür iradeleriyle 
seçim yapmaları için önce bir bırakın. Bırakın 
ki istedikleri insanı özgürce sevebilsinler. 
Ben Fehmi’ye her projesinde destek vermek 
istiyorum, çünkü Fehmi’deki o yetenek ve 
üzerinde toplanan halk sevgisini gördüm.

 Benim fikirlerim yine de olumlu, ben bunları 
aşacağımıza inanıyorum. Türkiye özgür 
insanların ülkesi ve öyle de olmaya devam 
edecek. Din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel kimlik çok 
çeşitliyiz. Ben Çerkesim. Atalarım dedelerim 
Türkiye topraklarına göç etmiş. Son 

derece de mutlu şekilde burada Türküyle, 
Kürdüyle, Alevisiyle yaşıyoruz. Benim gey 
arkadaşlarım da ailemin sofrasına gelirler, 
her zaman da birlikte yer içeriz. Ve kızımı 
şartsız şurtsuz emanet edebileceğim iki 
arkadaşım var ve ikisi de gey. 

GÖZ BANDI: ELİF DOMANIÇ-FLESH
ELBİSE: H&M

AYAKKABI: APERLAI, V2K
ERKEK JEAN: H&M 

ERKEK ATLET: HASAN KOCA

KAPAK KONUSU
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AYNI GÖKYÜZÜ ALTINDA YAŞAYAN 
FARKLI RENKLERDEKİ RUHLARIZ 
HEPİMİZ…
MÜHİM OLAN İYİ İNSAN OLMAK, 
GÜZEL RUHA SAHİP OLMAKSA; 
ESAS OLAN, BAKMADAN RENGİNE, 
ZEVKİNE, YARGILAMADAN, HERKESİN 
MAHREMİYETİNE SAYGI DUYMAKTIR! 
TÜM GÜZEL KALPLİ RUHLARA 
SEVGİLERİMLE…

‘‘

JÜLİDE GÜNGÖR

KAPAK KONUSU
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Yaş: 25  / Boy: 190 / Kilo: 85 / Burç: Boğa 
Eğitim durumu: Üniversite öğrencisi

Yaşadığı yer: İstanbul
En sevdiği yemek: Pizza
En sevdiği şehir: Milano 

En seksi hissettiği yer: Podyumda yürürken
Kendinde en beğenmediği yer: Ayakları. Büyük olduklarını düşünüyor.

Kariyer hedefi: Oyuncu olmak istiyor
Modellik: Her iş gibi modelliğin de zor olduğu noktalar var ama ben işimi 

çok seviyorum ve bunların üstesinden kolayca gelebiliyorum.
Hobiler: Spor yapmak sevdiğim dostlarımla vakit geçirmek 

İdolü: Kenan İmirzalıoğlu
Motto: Ye, iç, sev

INSTAGRAM: @cenayturksever

CENAY 
TÜRKSEVER

AYIN YAKIŞIKLISI

Fotoğraf: Jülide GÜNGÖR
Röportaj: Yağızcan AKBULUT
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FARUK ELDEM
HAIR & ACCESORIES

www.instagram.com/farukeldem
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Hepimizin yeni insanlarla tanışmamızın tek yolu sosyal ağlar 
ve applerden geçiyor. Hal böyle olunca insanlarla iletişim 
kurabilmekte önemli. Herkesin farklı arayışları olabilir. Peki 
ya arayışlarınızı yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğinizi 
biliyor musunuz?

Birinin profilini gördünüz, fotoğraflarına baktınız ve 
hoşlandınız. Kendinize yakın özellikler de buldunuz. Sohbete 
nasıl başlardınız? Yaratıcılığınızı kullanın diyoruz.

İşte tam da burada size ufak bilgiler vereceğim. Bildiklerinizin 
dışında bir şey söylemeyeceğim. Sadece bildikleriniz üzerinden 
geçeceğiz. Buyurun sohbete başlarken yaratıcı olmanın 10 
yolu;

KISALTMALARDAN UZAK 
DURUN
Birçok insan kısaltmalar kullanmaktan 
hoşlanmaz. Bunun bilimsel bir açıklaması 
var mı bilmiyorum ama kendi düşüncemi 
soracak olursanız. Karşınızdaki insanı 
pek de ciddiye almadığınız düşünülebilir. 
Slm,mrb,asl,nbr gibi kısaltmalar günlük 
hayatımızda kullandığımız diğer 
mesajlaşma araçlarında da kullanıyoruz 
ama sohbet ettiğimiz insanların neredeyse 
tamamı yakın arkadaşlarımızdan oluyor. 
Onlar için bu tür kısaltmalar sorun teşkil 
etmez. Ancak yeni tanışacağınız biri 
için aynı şey söz konusu değil. Onunla 
ilgileniyorsanız bir zahmet üşenmeyecek ve 
kısaltmalardan vazgeçip güzel Türkçenizi 
konuşturacaksınız. Siz böyle düşünmüyor 
olsanız da sohbete başlayacağınız insan 
böyle düşünüyor olabilir. Öyleyse benden 
size ilk başlıktan bir ‘’Merhaba’’ 

ARAYIŞ SORUSUNU KENDİNİZE 
YASAKLAYIN
Özellikle biz eşcinseller arasında en yaygın 
kullanılan sohbete başlama mesajıdır. 
Sanırsın acelesi var. Tabakhaneye b*k 
yetiştirecek. Siz, siz olun asla ama asla 
biriyle sohbete başlarken arayış nedir 
diye sormayın. Bazı profilleri bu konunun 
dışında tutarak söylüyorum. Onlar hangi 
profiller mi? Malumunuz arayışını açık açık 
belli eden profiller tabiî ki…

Zaten her iki tarafında arayışı aynı ise 
kendi aralarında bu meseleyi çözeceklerdir. 
Profilinde cinsel bölgesinin fotoğrafı olan 
bir insana da arayış ne diye sorulmaz. 
Sonra adınız kezban’a çıkar. Düzgün 
profili arkadaşlarımızı bu sorunuzla sıkıp, 
boğmayınız lütfen.

ELEŞTİRMEK İÇİN 
ELEŞTİRMEYİN
Hoşlandığınız kişiyle sohbete başladınız. 
Her şey gayet yolunda gidiyor. Birbirinizi 
tanımaya çalışıyorsunuz ama bir konuda 
anlaşamadınız. İşte buraya dikkat beyler. 
Karşınızdaki insanı kesinlikle eleştirmeyin. 
Bu o kişiyi kendinizden jet hızıyla uzaklaştırır. 
Üstelik eleştiriye açık biri de olmayabilir. 
Varsayalım eleştiriye açık ama başka bir 
insanı acımasızca eleştirmek kimseye 
düşmez. Sonuç olarak saygı her zaman 
için en önemli olgudur. Zaten bir sohbette 
karşılıklı saygı varsa o sohbetin sonu ertesi 
gün bir şeyler içmekle bitmeye çok yakındır. 
Bu yüzden eleştirmeden önce birkaç kez 
düşünün.

TECRÜBE KONUŞUYOR

KLİŞE OLMA! YARATICI OL!
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ASIL SORUN EGO
Bir yerde ego için şöyle diyor; 
Bir insan “Ben….’’ ile başlayan çok fazla 
kuruyorsa, kendisini büyük, kocaman 
gösterip kendisiyle ile ilgili böbürlenip 
duruyorsa da  ‘‘hiçbir şeyi beceremiyorum, 
ben bir zavallıyım’’  diyorsa da egonun 
tuzağına düşmüştür çünkü iki durumda 
da kendisini küçük görüyordur. Birinde 
bunu üstü kapalı yapıyor, kendisini önce 
küçük görüyor sonra bu küçüklüğünü 
örtbas etmek için  “Ben şunu yaptım, 
bunu yaptım, şu okullarda okudum, şöyle 
başarılıyım, böyle yüksekteyim, param, 
evim, arabam, ailem, Ben yaptım, Ben 
başardım….’’  gibi kendini öven, yükselten 
cümleler kuruyordur.. Amaç; kendi kendine 
aslında o kadar da küçük, beceriksiz ve 
zavallı olmadığını ispatlamak.. Ve ne 
yazık ki bu işe yaramaz çünkü bir insan 
düşüncelerinin kökünde özündeki benliğini 
kabul etmediyse ve gerçek varoluş haliyle 
bütünleşmediyse kendisi hep aciz, yetersiz 
ve zavallı görecektir.

Bunun üzerine daha fazla bir şey söylemek 
istemediğim için sadece şunu söyleyebilirim 
ki ego OUT, kendini sevmek İN.

ISRAR ETMEYİN
Isrardan ve ısrarcı insandan oldum olası 
hiç hoşlanmamışımdır. Bence benim gibi 
düşünen insanların sayısı da oldukça fazla 
diye düşünüyorum.

Karşınızdaki insanı bir konu hakkında 
fazlasıyla sıkıştırıp ısrarcı bir şekilde sizin 
istediğiniz cevabı almaya çalışırsanız o 
insanı kaçırırsınız. Şahsen bana böyle 
davranan bir insanı direk engelliyorum. 
Çünkü kendimi inanılmaz bir baskı altında 
hissediyorum ve bu beni huzursuz ediyor. 
Bu yüzden lütfen buradan ısrarcı insanlara 
sesleniyorum. Israrcı olmaktan vazgeçin. 
Sohbeti ve kendinizi akışına bırakın.

SAMİMİYET DOZUNUZA DİKKAT
Hah işte samimiyet… Hepimiz samimi 
insanları severiz. Neredeyse sevmeyenimiz 
yoktur ama ilk kez tanıştığınız birine 
karşıda cıvıklık derecesinde samimiyet ters 
tepebilir. Hali hazırda eşcinsel bireylerin 
birçoğu iletişim kurma konusunda geride 
oldukları için karşısındaki insana fazla 
samimi davrandığında olayı çözdüğünü 
düşünebilir ama zaten Türk halkı olarak 
iletişim kurmada sorunlar yaşıyoruz. Peki 
ne yapmalısınız?

Dürüstlüğünüzü kullanacaksınız. 
Dürüstlük=Samimiyet… Bazı insanlar vardır. 
Sohbetin başında birbirlerini isimlerini 
söylerken farklı isimler söylerler ama daha 
sonra bu ortaya çıkar. Böyle durumlarda 
insan kendini aldatılmış gibi hissedebiliyor. 
Bunu önemseyen insanlar var arkadaşlar. 
Oysa kendinizi karşınızdaki insana 
dürüstçe anlatırsanız sizin yararınıza 
olacaktır. Karşınızdaki insanı kaçırmak 
istemiyorsanız dürüstlüğünüzü kullanmayı 
unutmuyoruz. ;) 

EMOJİ VE İKONLARI 
ABARTMAYALIM
Sohbet esnasında dikkat etmeniz bir diğer 
konuda ikon kullanmaktır arkadaşlar. 
Malumunuz yüz yüze bir konuşma 
olmadığı için karşıdaki insanın nasıl bir ruh 
halinde olduğunu anlamamız biraz zor. 
Bunu bir nebze de olsa cümlenin sonuna 
koyacağınız ikonlarla belli edebilirsiniz. Eğer 
sohbetten memnunsanız ve eğleniyorsanız 
hemen gülücük ikonunu yapıştırıyorsunuz. 
Korkmayın parmağınız yorulmaz.

Ben genelde ikon kullanma özürlüsü 
olduğum için sırf bu sebepten sohbetten 
hoşlanmadığımı düşündüğü için 
karşımdaki insanı kaçırmışlığım vardır.
Şahsen karşımdaki insan da bana aynı şeyi 
yapsa bende sohbeti bitirirdim. Bu sebepten 
dolayı ikonları bol keseden dağıtıyoruz.

TECRÜBE KONUŞUYOR

EGO OUT, 
KENDİNİ 
SEVMEK IN.

DÜRÜST OL
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SORULARINIZI ABARTMAYIN
-Kaç yaşındasın?
-Nerede yaşıyorsun?
-Kaç kardeşsin?
-Evin, araban var mı? 
-Nerede okudun?
-Hangi bölümden mezunsun 

Bu tarz sorularınızı sohbetin başında 
arka arkaya sorarsanız hayatınızın 
hatasını yapmış olursunuz. Elbette ki yeni 
tanıştığınız insanı tanımak adına bazı 
sorular soracaksınız ama bunun yolu bu 
değil arkadaşlar. Sohbet devam ederken 
sohbet aralarında bir konu bittikten sonra 
ya da karşılıklı soru cevap şeklinde devam 
etmeniz gerekir. Arka arkaya karşınızdaki 
insanı soru yağmuruna tutarsanız, sıkıp 
kaçırabilirsiniz. Biraz daha özenli olun 
lütfen ya .

SOHBET AKIŞI
Şimdi size sohbet esnasında yapılan 
en ama en büyük iletişimsizlik hatasını 
anlatacağım. Bu öyle büyük bir hatadır 
ki daha ilk cümleden sonra dahi sohbeti 
tamamen bitirebilecek bir durumdur. 
Bunu hepimiz yapmışızdır ama en çok da 
peşimden koşsuncuların yaptığı harekettir. 
Peki ne mi o?

Hemen bir örnekle açıklayayım;
Sen: Merhaba, nasılın?
Ben: Merhaba, iyiyim. Sen nasılsın?
Sen: İyiyim bende
Ben: Tamam

İşte bu… Bu kadar sohbet bitti. Umarım 
demek istediğimi anlamışsınızdır. Bu acıdır, 
bu iletişimsizliğin, iletişim kuramamanın 
en acınası halidir. Lütfen cümlelerinizi 
kurarken daha ucu açık şekilde yazın. Belki 
de hayatınızın aşkı parmaklarınız arasından 
kayıp gidiyor olabilir. ;) 

HAKARET YERİNE İLTİFAT
Yaratıcı olamıyor musun? Şimdi 
nasıl sohbete başlasam diye mi 
düşünüyorsunuz? Öyleyse size en kısa yolu 
söyleyeyim. Beğendiğiniz insanlara iltifat 
edin. İltifat etmek karşınızdakinin hem 
hoşuna gider hem de ilgisini çekersiniz. 
Sizin ona yazacağınız ilk mesaj iltifat 
cümlesi ise o kişi bunu okuduğunda 
yüzünde bir gülümseme oluşacaktır ve ilk 
iyi izlenimi yaratmışsınızdır.

Birçok eşcinsel arkadaş başka bir insana 
iltifat etmeye çekinir. Çekinir dememeyim 
de iltifat etmez, böyle bir alışkanlık yok. 
Gerçekten benim de anlamakta en çok 
zorlandığım konu budur. Neden eşcinseller 
birbirine iltifat etmez ki? Bununla alakalı 
büyük sorunlarımız var. Belki yine olay 
egoya dokunacak ama iltifat edince 
kendinizden ya da gereksiz gururunuzdan 
bir şey kaybetmezsiniz. Hem emin olun 
kendinizi daha iyi bile hissedeceksiniz.

EDEPSİZ GEY
edepsiz.gay@gzone.com.tr

TECRÜBE KONUŞUYOR

ISRARCI OLMA
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ADETA BİR GURME: MILO ALEJ
INSTAGRAM: @MILOSUXX
YAŞ: 25  -  BOY: 1,77CM  -  KİLO: 80KG  -  DOĞUM YERİ: PARAGUAY
NE YAPIYOR: MİLANO DA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ ALIYOR
EN SEVDİĞİ YEMEK: PIZZA, SEYAHATLERİNDE ÖZELLİKLE GİTTİ BÖLGENİN KÜLTÜREL YİYECEKLERİNİ TATMAKTAN BÜYÜK ZEVK ALIYOR.
HOBİLERİ: SPORUN HER TÜRLÜSÜNÜ SEVİYOR. FUTBOL OYNAMAKTAN VE OLİMPİYAT OYUNLARINI İZLEMEK ONUN EN BÜYÜK HOBİSİ. 
BOŞ ZAMANLARINI SPOR SALONUNDA GEÇİRMEKTEN HOŞLANIYOR VE İYİ GÖRÜNMENİN ONUN İÇİN ÖNEMLİ OLDUĞUNU BELİRTİYOR.
MOTTOSU: “KENDİNE KARŞI DÜRÜST OL!”  -  SEKS HAYATINI BİR ŞARKI İLE ÖZETLERSE: LILY ALLEN - HARD OUT HERE

INSTAGRAM YAKIŞIKLISI

YAĞIZCAN AKBULUT
yagizcan.akbulut@gzone.com.tr
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Wikipedia tanımıyla, BDSM, rızaya bağlı olarak fiziksel baskı ve kuvvetli duyusal uyarımın uygulandığı 
ve fantezi güç oynamanın yapıldığı cinsel tercih ve kişisel ilişki türüdür.
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Bondage ve discipline 
(B&D) (kölelik ve disiplin), 
dominance ve submission 
(D&S) (dominantlık ve itaat) 
ve sadism&masochism’i 
(sadism&mazoşizm) içerir. 

Uygun şekilde hissettirilen hareketten 
yoksunlaştırma, acı ve aşağılamayla 
insanın endorfin salgılamasını sağlayan 
ve varoluş bilincini bambaşka bir noktaya  
getiren bir türdür. Sınırları zorlama ve sınır 
kaybetmeyle ilgili ne varsa burda diyebiliriz 
yani.

HER ZAMAN SEKS İÇERMEZ, 
AMA SEKS İÇEREBİLİR DE.
Birçok insan BDSM’nin sekse bağlı 
olduğunu düşünür; ama aslında bu kişilerin 
tercihine bağlıdır. Anlatmak için, mesela 
masaj güzel bir örnek. Seksüel bir hissi var, 
ama kesinlikle sadece sekse bağlı değil.

HER ZAMAN HAYIR 
DİYEBİLİRSİN
Düşülen en büyük yanlışlardan biri, “hayır”ın 
BDSM’de olmama yanılgısı. Evet, BDSM 
sınırları zorlamakla ilgilidir; ama asıl olay 
zevk almanız. Zevke odaklanamadığınız 
noktada “hayır” diyebilmelisiniz. Hem zaten 
boşuna mı BDSM içeren her film ve dizide 
unutmadıkları tek şey kırmızı çizgi parolası 
oluyor?

GRİNİN 50 TONU NE OLA Kİ?
Eğer olur da, kendinizi bir BDSM kulübü ya 
da grubu arasında bulursanız, bu filmden ya 
da kitaptan pek bahsetmeyin. Muhtemelen 
bu filmin sahte ilişki ve ciddiyetsiz 
sahnelerden oluştuğunu düşünüyorlardır. 
Hem zaten film çok kötüydü, normal 
hayatta da bahsetmeyin, boşverin.

HER ZAMAN KIRBAÇ VE ZİNCİR 
YOKTUR
BDSM kuralı, kılavuzu, yol haritası olan 
bir şey değildir. Olay tamamen, bir kişinin 
diğerinin yapmasını istediklerini kabul 
etmesiyle ilgili. Her zaman işin içinde 
kırbaçlar ya da zincirler olmak zorunda 
da değil. Nasıl herkes mantı sevmiyorsa, 
herkes zincir de sevmeyebilir. Bu tamamen 
iki kişi arasındaki bir şey ve bu ilişkinin 
örneklenebileceği başka benzer bir ilişki 
modeli de yok.

MERAKINI GİDER
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DOMİNANTLAR VE 
İTAATKARLAR “TOP” VE 
“BOTTOM”I KULLANIR.
Terimler tanıdık geldi, ama BDSM’de de 
bu terimler kullanılıyormuş. Dominantlar 
ve sadistler kendilerine top, itaatkarlar 
ve mazoşistler de bottom diyorlar. Acı 
vermeyi seven ve acı çekmeyi seven 
olarak düşünebilirsiniz. Tabi ki de farklı 
partnerlerle top ya da bottom olabilirsiniz. 
Top olan bottom olamaz gibi bir kural da 
yok, sonuçta herkes Versatile...

BASİT YA DA TEKNİĞE DAYALI 
OLABİLİR.
BDSM sizin neyden zevk aldığınızla ilgili. 
Bağlı olmak size heyecanlandırıyor olabilir 
ya da şaplak atmaktan, belki de şaplak 

atılmasından hoşlanıyorsunuzdur. Kim 
bilir, belki de deri maskeler ya da meme 
kelepçeleri ilginizi çekiyor. Önemli olan, 
sizin ne istediğiniz.

ARAŞTIRMA YAPIN.
Herhangi bir bekarlığa veda partisinde basit 
oyunlar oynamadığınızı bilmelisiniz. Neyin 
ne kadar acı verdiğini öğrenmeniz ve bunun 
için de araştırma yapmanız gerekiyor. Ne 
yaptığınızı bilmiyorsanız, ip, kırbaç ya da 
balmumu tehlikeli olabilir.

Gerçekten, BDSM öğrenmek için bolca 
okuma-araştırma-inceleme gereklidir.

BİRKAÇ KAYNAK KULLANIN.
Size ev ödevi verip BDSM’den soğutmaya 

çalışmıyoruz; aksine, birçok insan tek 
bir kişiden öğreniyor ve ona güveniyor. 
Öğrendiğiniz kişi güvenilmez demiyoruz, 
ancak tek bir kişinin bakış açısıyla sınırlı 
kalmış oluyorsunuz. BDSM kendini 
keşfetmekle ilgilidir, mümkün olduğunca 
çok kaynak bulun ve araştırın. Farklı bakış 
açılarını anlayarak, kendi özgün yolunuzu 
oluşturun.

GÜVENLİ SÖZCÜKLER
Bunu zaten filmlerden biliyoruz; iyi haber, 
gerçekte de var. Sürekli kullanmak zorunda 
değilsiniz; ama başlarda kullansanız iyi olur. 
Bu söz tamamen seksle ilgili olabileceği 
gibi, tamamen alakasız bir şey de olabilir. 
Ne bileyim, Pensilvanya, pırasa falan bile 
olabilir.

FİLMLERDE GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ 
SPONTAN DEĞİLDİR.
Bu sefer de filmlerde olmayan bir şeyden 
bahsedelim. “Hadi bebişim, gel” diyerek biri 
size odaya çekse ve birden kırbaçlamaya 
başlasa sayısız orgazma sahip olabilir 
misiniz? Muhtemelen korkutucu olur ve 
kaçma isteği uyandırır. BDSM’nin bir hazırlık 
aşaması vardır, insanlar çantalarında 
kırbaçlarla dolaşmıyorlar. Karşınızdaki 
insana güvenmeniz dışında, bir güvenlik 
önleminizin de olması gerekiyor. BDSM 
filmlerin aksine planlanarak yapılır ve bu 
daha az zevk alındığı anlamına gelmez.

SONRASINDA BİR 
DEĞERLENDİRME BÖLÜMÜ 
OLUR.
Grafiklerden oluşan yönetici özetinin 
de bulunduğu bir satış raporundan 
bahsetmiyoruz elbette; ama bu 
deneyimden sonra nelerin zevk verip 
vermediği konusunda konuşulur ve bu 
şekilde geliştirilir.

KİŞİLER ÇOK EŞLİ YA DA TEK 
EŞLİ OLABİLİR.
Bunun da bir kuralı ya da sınırlaması yok. 
Ancak genelde bunu tek bir kişiyle ya da 
BDSM kulüplerindeki profesyonellerle 
yapmaktan hoşlandıkları biliniyor. Bir de 
uzun süreli ilişkilere çok rastlanmadığı 
söyleniyor, ama bunun da bir kuralı yok tabii 
ki.

MERAKINI GİDER

YEŞER SARIYILDIZ
yeser.sariyildiz@gzone.com.tr
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Röportaj: Kerem Can DUM

KONUMUZ MODA
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1990 yılında Burdur’da dünyaya 
geldi. İlk ve orta öğrenimi burada 
tamamladı. Sanat hayatı Isparta 
Güzel Sanatlar Lisesi Resim 
Bölümünü kazanmasıyla başladı. 
Bu dönemde üç kez kişisel resim 
sergisi açtı: İlk Adım (Burdur/2006), 
Sızıntılar (Isparta/2007), Yansıma 
(Isparta/2008). 2008 yılında 
Marmara Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda 
Tasarımı Bölümünü üçüncülükle 
kazandı. 2010 yılında henüz 
öğrenciyken, tasarımcı Ümit Ünal 
ile çalışma fırsatı yakaladı ve stajını 
Ünal’ın atölyesinde tamamladı.2012 
yılında, henüz öğrenciyken kendi 
üretim atölyesini kurdu ve aynı 
yıl Marmara Üniversitesi’nden 
başarıyla mezun oldu.2012’de 
“Androjen” adını verdiği ilk deri 
aksesuar koleksiyonunu moda 
severlerin beğenisine sunarak 
büyük beğeni topladı. 2013 yılında 
Tünel’de (Taksim) ilk butiği “Hasan 
Koca Store”u açtı. Aynı yıl, ilk Unisex 
giyim ve aksesuar koleksiyonu 
olan, 2014 kreasyonu “Çizgi”yi 
moda dünyasıyla buluşturdu. 2014 
yılında ‘’Üçgen’’ isimli 2015 unisex 
giyim ve aksesuar koleksiyonunu 
sundu. Tasarımcı bu koleksiyonunu 
16 Ocak 2015 tarihinde Galata 
Galeri Bu’da kendine özgü bir sergi 
anlayışıyla sergiledi.2015 yılında 
Galata’da  “Hasan Koca Flagship 
Store” isimli mağazasını açtı ve 
Türkiye Ayakkabı ve Aksesuar 
Tasarımcıları Birliği’ne üye oldu.

HASAN KOCA
KİMDİR

Modaya olan ilgini nasıl keşfettin ve 
tasarımcı olmaya karar verip kendi 
markanı yarattın? 
Ben aslında ortaokul yıllarımda ressam 
olmak istiyordum. Bunun için güzel 
sanatlar lisesi resim bölümünde okudum. 
Böylece, Lisede tasarım bölümlerini 
keşfetme şansım oldu ve bu dönemde iç 
mimarlık ile moda tasarım arasında gelgit 
yaşadım. Ama şunu söyleyebilirim ki 
modayı seçmemde annemle lisedeki resim 
öğretmenimin baskısı çok oldu. Onlara 
göre benim modacı olmam gerekiyordu. 
Bu güçle radikal bir karar alarak resimden 
modaya yöneldim. İyi ki de öyle olmuş.

Hasan Koca markası nasıl oluştu? Nasıl 
bir tarzı var? Yıllar içinde nasıl gelişti biraz 
bahseder misin? 
Markamın oluşum süreci aslında Marmara 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda 
ve Tekstil Tasarımı Bölümünde okurken 
yaptığım tasarımlarla başladı diyebilirim. 
Bu süreçte 4 tasarımcının asistanlığını 
yaptım. Eş zamanlı kendi tasarımlarımı 
üretmeye başladım. Katıldığım çeşitli 
organizasyonlarda gördüğüm ilgi, yaptığım 
tasarımlarıma olan hassasiyetimi arttırdı. 
Üniversite  3. sınıftayken “Hasan Koca” 
markasının patentini alarak yoluma devam 
ettim. Daha öğrenciyken tasarımlarımın 
İstanbul’da çeşitli mağazalarda satılıyor 

olması, mezun olur olmaz beni kendi 
mağazamı açmaya teşvik etti.

Türk modası global pazarın neresinde? 
Diğer ülkelerle kıyasladığında durum ne? 
Gelişmesi için neler yapılmalı?
Türk modası, dünyada hem üretici kimliğiyle 
hem de markalarıyla gittikçe büyüyen ve 
ilgi çeken bir pazara sahip. Ama dünya 
pazarıyla kıyasladığımız zaman çok fazla 
yol katetmemiz gerektiğini düşünüyorum. 
Bunun için de büyük markaların ve 
derneklerin genç tasarımcıları desteklemesi 
gerekiyor. Pazardaki kurum ve kuruluşların 
risk almadıklarını ve maddiyat odaklı 
çalıştıklarını düşünüyorum. Bir de düşük 
bütçelerle projeler yapıldığı ve bu projelerin 
hep aynı isimlere yaptırılarak Türkiye 
pazarında kısır döngüye sebep olduğu 
kanaatindeyim. Öte yandan bugün birçok 
yerli kurumsal marka kendi tasarım ekibine 
sahip değil. Bu kuruluşların 4 yıl moda 
tasarımı eğitimi alan gençlere, dünyaca 
ünlü markaların ürünlerinin taklitlerini 
yaptırdıklarına tanık oluyoruz.

Istanbul Fashion Week hakkında ne 
düşünüyorsun? Katıldın mı şu güne kadar?
İstanbul Fashion Week organizasyonunun 
yapıldığı ilk yıllarda henüz moda tasarım 
öğrencisiydim ve çok heyecanlıydım.  
Özellikle İstanbul gibi bir şehrin bu 

4 YIL MODA TASARIMI 
EĞİTİMİ ALAN 
GENÇLERE, DÜNYACA 
ÜNLÜ MARKALARIN 
ÜRÜNLERİNİN TAKLİTLERİ 
YAPTIRILIYOR…

‘‘
KONUMUZ MODA
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TÜRKİYE’DE 
EŞCİNSELLERİN 
GEÇMİŞE KIYASLA 
GÜNÜMÜZDE DAHA 
ÖZGÜR VE RAHAT 
OLDUKLARINI 
DÜŞÜNÜYORUM…

‘‘

KONUMUZ MODA
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organizasyonu kültürel kimliğinden dolayı 
fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum. Ama 
süreç öyle bir gelişti ki sürekli organizasyon 
hataları yapıldı. Fashion Week her sene 
başka bir tarihte ve mekanda düzenlendi. 
Ayrıca dünya pazarında başarılı olan 
Türk markalarının organizasyonlara dahil 
olmaması büyük bir kayıp. Bugüne kadar 
hiç İstanbul Fashion Week’e katılma 
girişiminde bulunmadım. 

Sen Türkiyede unisex ürün tasarlayan çok 
az kişiden birisin. Çoğu tasarımcı bunu riskli 
buluyor ve kaçınıyor. Nasıl karar vermiştin 
buna? Nasıl tepkilerle karşılaşıyorsun? 

Sanırım bu süreç yaptığım bütün tasarımları 
kendi üzerimde denememle başladı. 
Kıyafetlerimin hepsini kendi iç dünyamdan 
ve tarzımdan yola çıkarak yapıyorum, bu 
da bütün tasarımların maskülen olmasını 
sağlıyor. Tasarımlarımı modaseverlere 
unisex çizgide sunarak hem kadın hem 
erkeklere hitap etmiş oluyorum. Müşteri 
kitlem de bu durumdan oldukça memnun.

Unisex tasarlamanın dezavantajı var mı? 
Yok, tam aksine avantajı olduğunu 
düşünüyorum çünkü bunu doğru kalıp ve 
modelle yaptığınız zaman tasarımlarınızla 
herkesi kucaklamış oluyorsunuz.

En çok nelerden/kimlerden ilham alırsın? 
Mimariye bayılıyorum, özellikle modern 
mimari çok ilgimi çekiyor. Bununla birlikte 
doğadan inanılmaz etkileniyorum. Doğal 
oluşumlar ve çalışanların doğayı işlerken 
oluşturduğu görseller bana ilham veriyor.

Genelde modanın baş aktörleri 
tasarımcıların gey olmasını neye 
bağlıyorsun? 
Geylerin yaratılış olarak farklı bir 
hassasiyete ve algıya sahip olduğunu 
düşünüyorum. Bu sebeple moda ve sanatta 
kendilerini özgürce ifade edebiliyor, ortaya 
koyabiliyorlar. Haliyle geylerin modanın baş 
aktörleri olmasını gayet olağan buluyorum.

Türkiye’de özgürlükler ve LGBT haklarını 
nerede görüyorsun? Sence gelişmesi ne 
durumda, neler yapmak gerekmekte?
Ben Türkiye’de eşcinsellerin geçmişe kıyasla 
günümüzde daha özgür ve rahat olduklarını 
düşünüyorum. Mesela, en bastitinden şu an 
Türkiye’de bir gey dergisi var ve ben sizinle 
röportaj gerçekleştiriyorum. :)

Son olarak, Hasan Koca’nın tasarımlarına 
nasıl sahip olabiliriz? Online satışı var mı? 
Galata’da Serdar-i Ekrem Sokak’ta Galeri 
Bu’nun 3. katında “showroom”umuz var. 
Burdan bütün tasarımlara ulaşabilirler. 
Bunun yanı sıra İstanbul’da Galata’da 
Lunapark ve Halt Store’da, Ortaköy’de 
Thematique Butik’teyiz. İzmir’de Alsancak 
Designer Sofoz, Alaçatı Designer 
Sofoz’dayız. Muğla’da Göcek’te Esen Macit 
Store’dayız. Online olarak da çok yakında 
uluslararası alışveriş sitesi Hipicon’da 
ürünlerimiz yer alacak. Bunun da müjdesini 
buradan vermiş olayım.

BUGÜNE KADAR HİÇ İSTANBUL 
FASHİON WEEK’E KATILMA GİRİŞİMİNDE 
BULUNMADIM…

‘‘
KONUMUZ MODA
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Zenne, eski -geleneksel göçebe tarzı yaşam süren Türkler’in 
zamanında- düğünlerde ve şenliklerde kadın kıyafetiyle 
dans eden erkeklere verilen addır. Orta oyunlarında kadın 
kılığına giren erkeklere de zenne dendiği gibi aynı zamanda 
Karagöz-Hacivat gibi gölge oyunlarındaki kadınlara 
da zenne denmiştir. Zenne kelimesini bir dilbilimci 
edasıyla kısaca incelersek Farsça’dan geldiğini ve Türkçe 
anlamlarının kadın, kadın kılığında erkek ve “kadın eşyaları” 
olduğunu buluruz. Peki, neden Türk düğünlerinde Zenneler 
oynarmış? 

Araştırma sonucu bize 
gösteriyor ki ataerki ile 
bağlantısı var bu sebebin. 
Nasıl mı? Ataerkinin çok 
daha güçlü olduğu bu 
zamanlarda kadınların 

oryantal kostümleri ile düğünlerde, hele ki 
erkeklerin arasında “kıvırmaları” ve dans 
etmeleri hiç hoş karşılanmazmış. Yani 
kadının düğünlerde çıkıp çıkmaması bir 
namus meselesi ve hatta namusunun 
göstergesiymiş. Fakat düğünler eğlence 
ister. Bu yüzden de erkekler arasından 
kadınlar gibi “kıvırtabilen” ve kadın kıyafetli 
erkek dansçılara ihtiyaç doğdu. Göçebe 
Türkler kısmı biraz buğulu, sadece kültürün 
göçebe Türkler tarafından oluşturulduğu 
biliniyor. Bulgaristan ve Yunaistan’ın 
kuzeyinde yaşayan Karakaçanlar’da da 
Zenne âdetinin olduğu biliniyor(Yunanca 
konuşan fakat asimile olmuş Karakaçanlar 
ile bir ortak noktamız var). Tarih boyunca 
Karakaçanlar günümüzdeki Türkiye 
topraklarının olduğu yerde yaşadıklarından 
ötürü bir kültür alışverişi olduğu da tahmin 
ediliyor

OSMANLI DÖNEMİNDEN İKİLİ HALLER
Durum Osmanlı’ya gelince biraz daha 
aydınlanıyor. Osmanlı dönemi, özellikle de 
son zamanlarda ortaya çıkmış eşcinsellik 
arşivleriyle karanlık ya da karartılmış 
olan madalyon yüzünün etkisiyle 
geniş kitleler tarafından sürekli olarak 
tartışılmaktadır. Osmanlı’daki günlük hayatı 
inceleyebilmemiz için bilmemiz gereken 
bazı detaylar var. Bunlardan biri ekonomik 
farkların yaratmış olduğu ikili kültür 
düzeninin olduğudur; saray kültürü ve kitle 
kültürü. Bu iki kültürde de kadın ve erkek 
cinsiyetlerinin toplum içindeki varoluşları 
ve yaşama biçimleri de farklılık gösteriyor. 
Fakat ortak olan bir nokta var ki o da 
kadınlar Osmanlı Dönemi’nde hiçbir zaman 
bireysel kimliğini edinememiştir. Baskı 
altında bırakılmış ve -kelime yerindeyse- 
hapsedilmişlerdir. Bu hapsedilme, 
ailelerinin erkek üyeleriyle birlikte yaşama 
ve ikinci sınıf insan olmaları zamanla 
gerçekleşmiştir. Ve yine o dönemde 
toplumsal sorunları yansıtan orta oyunları 
sergilenirdi. Buralarda kadın kılığına giren 
erkekler, yani zenneler oynatırlardı. Fakat 
bu zennelerin toplumdaki kadınlarla hiçbir 

alakası olmadığı gibi tam aksine özelliklerle 
donatılmışlardır ve bir eğlence malzemesi 
haline getirilmişlerdir.

İkili toplumsal yapıdan bahsetmiştik, 
peki nedir bu yapıdaki farklılıklar? Her ne 
kadar tek başına bireysel kimlik almalarını 
sağlamayacak da olsa eğitim kesinlikle bu 
farkı oluşturan unsurdur. “Bu fark”tan kasıt 
saray terbiyesi, müzik aleti çalma yeteneği, 
dikiş-nakış, Kur’an-ı Kerim okumak gibi 
ayrıcalıklı olmayı sağlayacak yeteneklerin 
kazandırılmasıdır. Saray kadınları kendi 
aralarında eğlence düzenleyebiliyordu, 
hatta aralarında erkek kılığına girenler 
bile olduğu biliniyordu. Şehir kadınları da 
aksine çok kapalı bir hayat sürüyorlardı. Ev 
işleriyle ilgilenmek, erkeğine hizmet etmek 
ve çocukları büyütmekten ibaret hayatları 
vardı. Geçen yıllarda istisnai durumlarda 
evinden dışarı çıkma izinleri daha da çok 
kısıtlanmıştı. Fakat saray kadınları, aldıkları 
eğitimler ile bu baskıların kendilerine 
uygulanmasını engellemiştir.

TRANS
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Böylesine kadın düşmanlığı olan bir 
toplumda bu sorunlar da orta oyunlarında bir 
şekilde dile getirilmiş. Üzerine tüm baskıları 
kabul eden edilgen kadınların aksine 
zenneler baskın ve etken karakterlerdir. 
Orta oyunlarının başrolleridir. Osmanlı 
öncesi Türk toplumlarında muazzam 
derecedeki kadın-erkek eşitliğinin 
baskılanmaya çalışmasının bilinçaltlarında 
zenne eğlencesiyle patladığını öngörebiliriz. 
Zenneler de diğer orta oyunlarındaki gibi “tip” 
rollerdir. Geçmişini, psikolojik gelişmelerini 
vs. bilemeyiz. Kusurları, zaafları ya da 
baskın olması gözönüne çıkarılır. Hatta 
göze batırılır, yani soyutlaştırılmışlardır. 
Osmanlı’daki her iki toplum yapısı da 
bireysel olmayı, tek başına bir vatandaşlık 
bilincinin gelişmesine engel olduğundan 
tiyatro oyunlarında da karakterler olmuyor. 
Ortaoyunlarındaki Zenneler 4’e ayrılıyor:

NORMAL ZENNELER: 
Başları örtülü değildir. Bu şekilde 
göründüklerinde kıyafetleri, genellikle evin 
içinde giyilen kıyafetidir.

FERACELİ ZENNELER: 
Zennelerin, sokak kıyafeti olarak dikkat 
çeken Feraceleriyle görüldükleri tasvirlerdir.

DEKOLTE ZENNELER: 
Diğerlerine oranla daha serbest bir 
şekilde hazırlanmışlardır, vücut hatları 
belirginleştirilmiştir.

ÇOCUKLU ZENNELER: 
Ellerinde çocuklarıyla perdeye gelirler. 
Yalnızca ‘Meyhane’ oyununda görünürler.

İkili toplumsal yapının zenneliğe bir 
yansıması da şu şekilde olmuştur; saray 
eşrafından kadınların canlandırılması 
yasak olduğundan orta ve alt sınıf 
denilebilecek Osmanlı halkından kadınların 
canlandırılması sergileniyordu. Ve bu 
zenneler ya kocasını döver, ya hafifmeşrep’tir 
ya da birinin kapatması olarak sahneye 
çıkarlar. Kadınların bu denli kapatıldığı bir 
toplum için kadın tasvirleri taban tabana 
zıttır. Erkekler ise aciz ve kadın düşkünü 
olarak gösterilmektedir, zennelerden dayak 
yemeleriyle de meşhurlardır diyebiliriz. 
Ortaoyunundaki zenneler, nabza göre 
şerbet vermeyi ve evine gelen erkeği 
ağırlamayı iyi bilirler. İyi sofra kurarlar ki bu 
da genellikle içki sofrasıdır. İslam Dini’nin 

ZENNELER DE 
DİĞER ORTA 
OYUNLARINDAKİ 
GİBİ “TİP” 
ROLLERDİR.
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Müslümanlara kesinlikle yasakladığı 
içkinin oyunlarda malzeme olarak sıklıkla 
kullanıldığı da görülür. Âşıkları gelince 
hemen sofralar kurulur, çalgılar hazırlanır. 
Kadınlar ud çalmayı, şarkı söylemeyi ve şiir 
okumayı bilirler. Tatlı dil ve tavırlarıyla erkeği 
etkileyip diledikleri ne varsa yaptırabilirler. 
Zennelerin hafif meşrep özelliklerinin, kimi 
oyunlarda erotik unsur olarak da kullanıldığı 
görülmektedir. Nikâhsız olarak rahat cinsel 
hayat yaşamaları, pek çok sevgilileri 
olması, erkekleri evlerine rahatlıkla alıp 
geceyi onlarla geçirmeleri, cilveli sözlerle 
konuşmaları dönem gereği oyunun erotik 
unsurlarındandır.

Geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcisi 
olan İsmail Hakkı Dümbüllü ise Zenneyi ve 
bu tipi oynaması gereken erkeklerde olması 
gereken özellikleri şu şekilde tanımlar; 
“Zenne, ortaoyununda kadın rolüne 
çıkanlara denir. Başlarına hotoz, yaşmak, 
ferace giyerler. Bazen yakası ve önü 
dantelâlarla süslü, ferace ile manto arası 
kollu çarşaf giydikleri de olur. Feracenin 
altına ipek, fistan ya da gecelik giyerler ki 
arada sırada feracenin eteğini kaldırsın 
göstersin diye. Ayaklarına zenne kundurası 
denen topuklu tango ayakkabı giyer. Zenne, 
kaşlı gözlü, endamlı hareketleri, sesi tavırları 
kadınımsı olan erkeklerden olur. Zenne 
dediğin, kadın halini bilecek, sesini inceltip 
kadın sesine uydurmakla iş bitmez. Kadının 
konuşmasındaki, oturup kalkmasındaki 
inceliği, zarafeti, nazı, mahcupluğu, cilveyi 
yerinde yapabilmek, asıl hüner budur. Her 
yakışıklı erkekten zenne olmaz. Zenne, 
ortaoyununun tuzu biberi, en renkli 
oyuncusu demektir.”

BİR BENZERİ: KÖÇEKLER
Yaygın tanımı, kadın kılığına girmiş 
erkek dansçı anlamına gelir. Köçeklerin 
Zennelerden farkı sahnede bir kadını 
canlandırmamalarıdır, sadece dans ederler. 
Kelimenin kökeninin Farşça olduğu iddia 
edilmektedir ve Türkçe anlamı da “küçük” 
denmektedir. Farklı bulgulara ulaşmış 
farklı tezler nedeniyle hala tartışılan bir 
konudur. Köçekler profesyoneldir. Çok 
küçük yaşlardan itibaren eğitimlerini alırlar 
ve profesyonel dansçı olarak boy gösterir. 
Eğitimleri ortalama 7 yaşından itibaren 
başlıyor ve 14 yaşlarına kadar sürüyor. Bu 
süreçte figürler, ritim duygusu ve izleyiciyi 
etkileme unsurları köçek adayı çocuklara 
öğretilir. Köçeklerin özellikle İlahi dinlerin 
etkisinden uzak toplumlarda, şehvet ve 
akrobasiyi bir araya getiren bir performans 
sergilemeleri gerekirdi. Bu sebeple aldıkları 
eğitimler de bunu sağlamak üzerine olurdu.
      
İlkçağlarda köçekler, kadınların dans 
etmesinin tabu olduğu çağlarda hemen 
hemen her kültürde, kelime manasında 
“köçek” olarak nitelendirebileceğimiz birçok 
şekilde karşımıza çıkar. Özellikle Yunan 
ve Pers kültürlerinde büyük bir yeri olan 
erkek dansçılar, Güney Amerika ve Afrika 
kültürlerinde de kabilelerde de her zaman yer 
bulmuş bir kültürdür. İlk çağlarda özellikle 
erotizmle harmanlanan bu dans kültürü, 
dönemin önde gelen eğlencelerindendi. 
Aynı zamanda köçekler toplumsal cinsiyete 
uymadığı için eşcinsellik ile de bir bağları 
olduğu düşünülürdü. Fakat bu çağlarda 
o kadar da büyük bir tabu olmadığından 
kimse için sıkıntı teşkil etmiyordu. 

Yunan ve Pers etkisi altında çağlar boyunca 
Anadolu’da yer eden köçeklik kültürü, Bizans 

hükümdarlığından sonra bölgeye gelen 
Türkler ve İslam kültürü ile farklı bir yönde 
seyretmeye başladı. 11. ve 17. yüzyıllar 
arasında erkek dansçıların giyim kuşamları 
yavaş yavaş evrim geçirdi. Her ne kadar 
Osmanlı saray kültüründe eşcinselliğin bir 
tabu olmadığı söylense de, halka hükmeden 
İslam’ın gerekleri, eşcinselliği çağrıştıracak 
unsurlardan arınmayı gerektirirdi. Bu 
sebeple erkek dansçılar, kıyafetlerinde 
değişikliğe gitmeye başlarlar, artık eskisi 
kadar kadın kılığında değillerdir. Etek ve 
kadın şalvarı yine kostüm olarak varlığını 
sürdürürken, uzun ve örgülü saçlar da tercih 
edilmeye devam etmiştir. 1. İbrahim’in 
padişahlığı döneminde erkek dansçılar, 
köçek takımları adı altında -devletin onayını 
almış bir şekilde- sanatlarını icra etmeye 
başladılar. Kısacası ruhsat zorunluluğu 
ve devlet denetimi getirildi. Bu dönemde 
köçekler Osmanlı saray eğlencelerindeki en 
parlak dönemlerini yaşamışlardır.
      
Köçeklerin kaderini değişirecek bir olay 
da Abdülaziz’in 1861’de tahta geçişi ile 
olmuştur. 1856’da Abdülmecid’in çıkarttığı 
yeni bir yasayla köçekler, eşcinsellik timsali 
olmaları sebebiyle yasaklanmıştı. Bu yasa 
Abdülaziz döneminde büyük bir baskı ile 
uygulanmıştı. Bunun sonucunda köçekler 
gözlerden uzak Anadolu kasabalarına ve 
Arap coğrafyasına çekilerek, sanatlarını 
devam ettirmişlerdir. Bir anlamda yer 
altına çekilmiş gözüken köçekler için bu 
dönemde, özellikle Kastamonu önemli bir 
merkez haline gelmiştir. Yasaklanmaya 
çalışılan bir kültür sadece yeraltına itilmiştir. 
Bu bir “köçekliği unutturma” projesi miydi 
bilinmez, fakat ne kadar başarılı oldular 
kısmı muamma.
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YAKIN GEÇMİŞ VE GÜNÜMÜZDE ZENNELİĞİN 
VE KÖÇEKLİĞİN DURUMU
 Günümüzde ortaoyunu geleneği kalmadığı 
gibi, zenne geleneği de kalmadı denilebilir. 
Şimdilerde sadece “marjinal bir eğlenceye” 
dönüşen zennelik, erkeğin dansözlük 
yapmasıyla bir tutulur hale gelmiştir. 
Bir zamanlar diyelim, bir dans/yetenek 
yarışması vardı. İsmini zikretmeyeceğim 
bir yarışmacı, bir zenne vardı. “Sürekli 
de dansözlük yapma canım” denilerek 
özünden koparılmaya çalışılmasını 
hatırlıyorum, bir de finale kadar gittiğini. 
İsmini zikretmiyorum, çünkü yarışma 
boyunca maruz kaldığı yıldırmalar ve 
toplum tepkilerine dayanamadı ve şu anda 
Türkiye’de değil. 
      
Biraz daha eskilere giderek size 
Gzone Dergi’de bu ay fazladan nostalji 
yaşatacağım(Hakan Bey’in yaşattığı 
nostaljilere ek olarak). Bir megastar, onun 
geçmişinde de yıldırmalar vardı. Türk 
Sanat Musikisinden sonra Pop Müziğe 
geçişinin ilk zamanlarında yaptığı sahne 
şovları(Bir Avşar deyimiyle sahnede dansöz 
gibi iki kıvırtıyordu) ve o şovlar için giydiği 
kostümlerle altın harflerle kazımıştı kendini. 
Kıyafetlerindeki iddialar ve ateş herkesi 
yakıyordu. Onun modern zenne olduğunu 
düşünenler de çıktı. Kadınlar onun 
“kıvırtmalarına” hayrandı, fakat o da üzerine 
gelen yoğun baskılar sonucunda ucundan 
yakaladığı zenne ruhunu da kaybederek 
daha da maskülenleşmeye başladı. 
      
Batılılaşma hareketleriyle birlikte artık çok 
yüzeysel olarak değerlendirilen Geleneksel 
Türk Tiyatrosu da tüm renkliliğine 
karşın değerini yitirmiştir. Bu bağlamda 
ortaoyunundaki zennelerin hem dönemin 
abartılı mizahi bir eleştirisini yaptıkları, 
hem erkeklerin idealindeki kadın modelini 
gösterdikleri, hem de kimi özellikleriyle 
günümüz için bile örnek olabilecek 
davranışları sergilediklerini söyleyebiliriz.
      
Köçekliğe gelecek olursak, eşcinsellik her 
ne kadar köçekliği köşeye sıkıştıran bir 
itham olmaya devam etse de, köçeklik 
Kastamonu’da yeniden harmanlanmış 
haliyle bugün popüler kültürde artık 

başka bir gözle algılanmaktadır. 
Kadın kılığı durumundan olabildiğince 
uzaklaşmış(özünü kaybetmiş) bir köçeklik 
günümüzde hemen her kesim tarafından 
kabul edilmiş ve sempatiyle karşılanmıştır. 
Toplumsal erkek ifadesini koruyup etek 
giyen ve sempatik figürlerle izleyicinin 
ilgisini çekmeyi başaran köçeklik 19 ve 20. 
yüzyıldan itibaren Anadolu’da şekillenmeye 
başlamıştır. Kadını taklit etmekten çıkıp, 
erkek dansçılığına “değişik bir kostüm” 
yorumu getiren bu dönüşüm günümüzde 
köçekliğin yer altından çıkmasını sağlayan 
en önemli faktördür. Ayrıca eski saz 
ustalarından Neşet Ertaş’ın da köçeklik 
geçmişi olduğu herkesçe aşikâr. Konuk 
olduğu bir programda eskiden köçek diye 
dışlayanların sonraları sazını öptüğünü 
de söyleyen Ertaş, sizce de transseksüel 
ve eşcinsellerin yaşadıklarının bir benzeri 
dışlanmayı yaşamış değil mi?

Zennelik ve Köçeklik hakkında -konusu 
geçecek ortamlarda- sunum yapacak kadar 
bilgilendiğinizi düşünüyorum. Anlattığım 
çağlarda ne eşcinsellik ne de transeksüellik 

biliniyordu tam olarak. Sadece feminen 
erkekler vardı ve bunlar diğer erkeklerden 
farklılardı. Ve yine anlattığım bu çağlarda 
para çoktan icat edilmiş olduğu için hayatını 
kazanmak zorundaki bu erkekler ya Zennelik 
yapmışlar ya da Köçeklik. İkisinde de benzer 
bir yan var, eski zamanlarda kadın kılığına 
tam olarak girebiliyorlarken(tam anlamıyla 
trans performatif gösteriler) şimdilerde 
asimile olmuş bir şekilde davranıyorlar. 
Zenneler erkek dansöz, Köçekler ise 
etekli kostümlü dansçılara dönüşmüş. 
Fakat şimdilerde Drag Queen’ler var, yine 
erkekler kadın kılığına giriyor ve insanları 
eğlendiriyor. Kadın kılığına girmiş erkekler 
ve bu erkeklerin eğlence adına gösterilerinin 
alternatifsiz olması, işte bu bir içgüdüdür. 
Öyle ya da böyle bir yerden yine çıkar ortaya, 
insanlığın değişmez bir gerçeği olduğunu 
da asla yok edilememesiyle ispatlamıştır 
zaten!

DENİZ SU TIFFANY
denizsu.tiffany@gzone.com.tr
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Anal seks birçoğumuz için korkulu bir rüya. Peki ya size anal seksin aslında çok zevkli bir deneyim olduğunu 
söylersek? Kokrularınızı bir tarafa bırakın, devir ANAL ZEVKİ keşfetme devri...

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK
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To p l u m u m u z d a  
heteroseksüel ve eşcinsel 
ilişkilerde büyük bir 
bilgisizlik, ihmaller ve 
gereksiz tereddütler yer 
almaktadır. Edindiğimiz her 

yeni tecrübe bir sonraki ilişki için akıllarda 
çeşitli sorularıberaberinde getirmektedir. 
Ve bazen zevk için ihmal edilmiş tedbirler 
zamanla insanı endişeye düşürür.  

Kimileri dini, ahlaki, kültürel ve tabuları 
yüzünden en yakın arkadaşına bile sormaya 
çekindiği ama cevabını çeşitli forumlarda 
tecrübeliinsanlardan aradığı sorularla 
doludur.

Her çeşit ilişkide, herkesin öncelikli ve ilk 
bilinmesi gereken, bulaşıcı hastalıklardan 
nasıl korunulması ve bulaşma yollarının 
nasıl meydana geldiğidir.

Bizleri takip eden ve genç yaştaki 
arkadaşlarımıza tekrar tekrar bu başlıkları 
hatırlatmakta fayda var. 

Konuda bilgi sahibi olduktan sonra, gerisi 
çeşitli zevk yöntemlerini öğrenme ve 
sıradan bir ilişkinin dışında yaşanacak ve 
sekste renk ve heyecan katacak yöntemleri 
öğrenmeye ve hayal etmeye kalıyor. 

ERKEKLERİN DE G NOKTASI VARDIR!
Erkeklerde de kadınlarda olduğu gibi 
“G” noktasının olduğu herkes tarafından 
bilinmez.  G noktası, erkekte ve kadında zevk 
noktasını doruğa ulaştırabilecek vücudun 
çeşitli yerlerinde bulunan noktalardır. 

Erkeklerin en haz aldıkları yerlerin başında 
kulak memesi, alt dudağın dışkenar kısmı, 
boyun bölgesi, penis başı, testisler ve 
testisler ile anüs arasındaki bölgeye el ile 
nazikçe ve fazla bastırılmadan dokunulacak 
deri kısmının alt tabakasıdır. 

Bir diğer G noktası, anüsün içerisinden 
1 başparmağı mesafesi kadar içeride 
bulunan prostat bezinin bulunduğu 
bölgedir. Prostat muayenesi de doktor 
tarafından el ile buradan yapılmaktadır. 
Buraya verilen uyarılar cinsel performansı 
ve hazzı heteroseksüel ve eşcinsel ilişkilerde 
olumlu yönde etkilemektedir. Aktif kişilerde 

testisler ve anüsün arasındaki bölgeyi, pasif 
kişilerde de anal ilişki sırasında buranın 
uyarılmasını sağlayabilirsiniz. 

Aktif partneriniz anüsün iç kısmından 
uyarılması için size izin verirse bunu 
deneyebilirsiniz. Anal kısımdan uyarılmak 
heteroseksüel erkeği eşcinsel yapmaz. 
Korkmayın, bedeninizi keşfedin. Her ne 
kadar ön yargılı olsalar da cinsel ilişki 
sırasında bunu deneyebilseler ne kadar 
farklıolduğunu onlarda bileceklerdir. 

Yatak odası ilişkileri sırdır, ama bunu 
bilen ve paylaşan, cinsel ilişki sırasında 
partnerinden isteyen heteroseksüel 
erkeklerde olduğu bilinmekte. 
Bazı acıların altında büyük zevkler 
yatar.Anal ilişkilerin kesinlikle acısız 
olmasının mümkün olduğunu ne yazık ki 
söyleyemiyoruz. Kişinin fiziki ve anatomik 

yapısına göre hissettiği acının şiddeti 
değişebilir. Partnerinin öncelikle ne kadar 
anlayışlı ve sabırlı olduğu sonrasında da 
elbette penis büyüklerinin ve yapılarının 
çeşitliliği bu acıyı derecelendirir. Ama her 
şartlarda bu acıyı en aza indirgemek de 
mümkündür. 

Anal ilişki yaşayacağımız gün ruhen ve 
bedenen sakin, stressiz, yorgun olmadığımız 
bir halimizin olmasına elimizden geldiğince 
dikkat etmekte fayda var. Kullanmanıza 
engel bir durum yoksa kas gevşetici oral 
hap kullanılabilir. İlişki öncesinde 
yapacağınız sıcak bir duş hem kaslarınızın 
gevşemesini sağlar, hem de vücudunuzun 
rahatlamasını sağlamış olursunuz. 

Ön sevişme  adı üstünde tam birleşme 
öncesi bedenimizi bu konuya hazırlamaktır. 
Ön sevişme ne kadar uzun sürerse ilişki bir 

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK
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o kadar daha zevkli olur. Anal birleşmeye 
kolaylık sağlaması açısından anal bölgedeki 
kaslar oral yolla gevşetilmeye çalışılabilir.

Parmağınıza süreceğiniz kayganlaştırıcı jel 
ile birlikte önce bir parmağınızla yavaşça ve 
alıştıra alıştıra sokup çıkarmak suretiyle daha 
sonra iki veya üç parmakla birlikte makattaki 
kasların gevşetilmesi sağlanmışolur. Zaten 
bu arada partneriniz bundan zevk almaya 
başlamış olacaktır. Pasif bireylerin bu 
noktada heyecan yaratmaması, kendini 
kasmaması ve rahat olmasıgerekmektedir. 
Tüm bunların ardından makattaki kasların 
gevşediğini düşünüp kontrol ettikten sonra 
makat bölgesinin iç ve dışkısmıve penisin 
tamamıkayganlaştırıcıjel kullanılarak iyice 
kayganlaştırılmalıdır. Kayganlaştırılmış 
penis, makatın dış çevresinde sürttürülerek 
yine rahatlamaya yardımcı olması 
sağlanabilir. 

Kayganlaştırıcı jel dışında sabun, şampuan, 

duş jeli, zeytinyağı gibi aklınıza gelecek 
çeşitli maddeleri kesinlikle kullanmayınız. 
Kayganlaştırıcı jeller su bazlı olduğundan 
tercih edilir ve bağırsağın iç yapısındaki 
hücreler tarafından emilerek kana 
karışmasının sakıncası yoktur. 

İlk ve sonraki bir kaç sefer yaşanacak 
anal ilişkinin pozisyonu da önemlidir. İlk 
defa anal ilişki yaşanacakken kendimizi 
hazırladığımız tüm şartlarda penisin üzerine 
direkt olarak oturulmamalıdır. Uzanır 
pozisyonda karnınızın altına koyabileceğiniz 
bir yastık yardımıile kalçanızın biraz 
yukarıya kalkmasını sağlayarak veya  diz 
üstü pozisyonda durarak birleşmeye hazır 
pozisyona geçebilirsiniz. 

Prezervatif  takmayı unutmadığımız 
penisin baş kısmı yavaşça sokulduktan 
sonra  yine yavaşça hareket edilerek ileriye 
doğru zorlamadan hareket ettirilir. Burada 
yaşanabilecek dayanılmaz bir acı söz 

konusu olduğunda mutlaka söylenmeli ve 
ileri hareketten kaçınarak penis geri doğru 
çekilmelidir. Bu ve bunun gibi tekrarlar 
sağlanarak biraz acılı ama zevk içinde 
ilişkinin ateşini körükleyebilirsiniz. 

Kendinizi sıkmayı ve kasmayı aklınızdan 
çıkarın. Penisin ilk girişindeki 5-6 
cm lik uzunluk size zevk vermeye 
çoktan başlayacaktır. Bundan sonra 
kazanacağınız alışkanlıkların devamı sizin 
birlikte gerçekleştireceğiniz fantezilerle 
renklenecektir. 

Dikkat! Bazı acılar bağımlılık yapar. Zevk 
almaya bakın. 

KENDİNİZİ KASMAYIN, 
RAHAT OLUN

ÖZGÜR ÖZTÜRK
ozgu.ozturk@gzone.com.tr

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Ekim 2015 |  S82Gzone Magazine

www.gzone.com.tr

Yılı tam hatırlayamıyorum ama 90’ların 
sonu olsa gerek. Grace Jones’un New 
Orleans’taki kulüplerden birinde konseri 
var. Tabii ki, tek kelimeyle bayıldığım 
bukadını canlı canlı görebilmek için günler 
öncesinden ne yapılması gerekiyorsa 
yaptım ve kulübün yolunu tuttum.

Sahne Grace için özel olarak hazırlanmıştı. 
İnanın dekora baktığınız an, içmeden 
kafanız iyi oluyordu. Her tarafta değişik 
desenler, heykeller, neon ‘çılgınlıklar’ vardı. 

İçim içime sığmıyordu. Kendisine ikon 
denilmesinden nefret eden bu ‘ikonu’ 
birazdan görebilecektim. O androjen havası, 
keskin yüz hatları, giyimi, kuşamı, tavırları 
beni çocukluğumdan beri çok etkilemiştir 
zaten.

Neyse, arkadaşlarla başladık konser saatini 
beklemeye. Sonunda büyük an geldi çattı. 
İçkilerden birer yudum daha alındı. Nefesler 
tutuldu. Fakat o da ne? Konserin başladığı 
falan yok!

Arada 20 dakika geçti, derken yarım saat, 1 
saat, 1 buçuk saat...

Yetkililere “Konser iptal mi edildi?” diye 
sorduğumuzda cevapları “Hayır” oldu. “Ne 
zaman başlayacak?” dediğimizde “Zamanı 
geldiğinde” diye yanıtladılar.

Hoppala! Zamanı çoktan gelip geçmişti bile. 

Başlaması gerektiğinden tam 2 saat sonra 
sahnede bir hareketlenme oldu. Orkestra 
yerleşip müziğe başladı. 

O da ne? Önde duran ‘psychedelic’ 
heykellerden biri hareketlendi. Heykel 
ayaklanınca kulüpteki herkes şaşkınlıktan 
ölmek üzereydi. Mekana geldiğimizden beri 
sahnenin önünde duran ‘dekorlardan’ biri 
Grace Jones’tu. İki saattir ‘çaktırmadan’ 
bizi izliyordu!

Grace o gün neyin ‘kafasındaydı’ bilmiyorum 
ama ona olan hayranlığımın kalibresinin 
daha da yükseldiği kesin! Böyle başlayan 
bir performansı unutmak mümkün mü? 
Tabii ki de değil!

İşte bu türünün tek örneği kadın geçtiğimiz 
günlerde otobiyografik bir kitap çıkardı. 
Kitabın ismi “I Will Never Write My Memoirs”. 
Grace’e yakışır şekilde ters köşe bir isim 
bu tabii ki. “Asla anılarımı yazmayacağım” 
deyip her şeyi anlatmak tam anlamıyla 
onun stili.

Kitabı hemen ısmarladım ama henüz 
elime geçmedi. Ancak bu durum canım 
‘sevgilim,’ internetten bazı bölümlerini 
bulup okumama engel olamadı. 

Doğru veya yanlış yerine kendi yolundan 
giden bu kadının anılarını herkes okumalı 
diye düşünüyorum. Bugün Lady Gaga’dan 
Kanye West’e pek çok ismin nasıl ondan 
ilham aldığını, hatta zaman zaman ‘taklit 
ettiğini’ görünce şaşırmamak elde değil. 

SARP’IN KÖŞESİ
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İnternet çağı başladığından beri her 
türlü eski ve yeni habere Google 
sayesinde erişebilir olduk. Fakat benim 
sizlere anlatacağım Cahit Karakoç’un 
hikayesine hiç rastlamadım internet 
dünyasında. Cahit Karakoç 1976 yılında 

cinsiyet geçiş ameliyatı ile kadın oluyor. 
Sahne yapan diğer arkadaşları gibi Cahit 
Karakoç’ta kendine sahne isimi buluyor: 
Isabell. Ünlülerin soyadlarını kendilerine 
soyadı olarak seçiyorlar nedense tüm 
sahneye çıkanlar daha ilgi çekebilmek 
adına o tarihlerde nedense. 70’li yıllara 

bakarsak Emel Aydan bir tarihlerin ünlü ve 
film yıldızı Nilüfer Aydan’ın soyadını almıştır. 
Bursalı Ahmet (Gönül Nur) tanınmış sinema 
oyuncusu ve bir zamanlar dansöz olarak 
sahneye çıkan Muhterem Nur’un soyadı 
‘Nur’u almıştır. İstanbul sahnelerinde 
o tarihlerde boy gösteren Kristin Karol, 
Fransa’da gelmiş geçmiş en büyük seks 
yıldızlarından biri olan Martine Carol’un 
soyadının Türkçeleşmiş halini kullanıyordu. 
Nami Eren (Sumru Sar) 60’ların meşhur 
film artisti Semra Sar’ın soyadını kendine 
sahne soyadı yaparken Özlem Tanju’da 
muhteşem dansöz Aysel Tanju’nun 

soyadını alarak sahnelere çıkıyordu. Cahit 
Karakoç ilk önceleri İzmirli tanınmış sanatçı 
Naim Erdi’nin soyadını kullanarak Güngör 
Erdi olarak sahneye çıkıyordu ve cinsiyet 
geçişinden sonra Isabell ‘Turkish Marilyn 
Monroe’  sahneye çıkarken nüfusuna 
kadınlık adının Cahide Karakoç diye kayıt 
ettirmişti.

Cahit Karakoç, Isabell olmadan önce 
hayatına sayısız pavyon kadını ve dansöz 
girmiş. O yıllarda tanıştığı Mine isimli 
kadınla uzun bir süre beraber sahne 
yapmakla kalmayıp evlilik bile yapmışlar. 
Ama onun aklı fikri bir an önce cinsiyet 
geçiş ameliyatı ile kadın olmaktı. Ayrıca 
evlenip bir revü kurmaktı ve bu kuracağı 
revü ile tüm dünyayı dolaşmak en büyük 
hayali idi. Kuracağı bu revüde hem 
assolist , hem dansöz hem de patron 
olmak arzusundaydı. Izabel gece hayatını 
seviyordu ve afişlere adını ya ‘Turkish 
Marilyn Monroe’ veya ‘Vedet Dansöz’ 
olarak yazdırıyordu ve çıktığı her yerde çok 
alkış alıyordu. İstanbul ve Ankara’da çok 
çalıştığı gibi İtalya’da çok sahne yapmış ve 
o yüzden o yıllarda İtalya’da bile tanınmaya 
başlamıştı. Mücevher tutkunu olan Isabell 
kısa zamanda çok para kazanıp Ankara ve 
İstanbul’da kendine gayrimenkuller satın 
almış. 

1981 yılında yapılan bir röportajında bakın 
kendini nasıl özetlemiş. ‘’1976 yılına kadar 
erkektim ben. Adım da Cahit Karakoç’tu. 
Bayağı yakışıklıydım. Genç kızların kalbini 
bir bakışta çalardım. O zamanlar küçük bir 
gazinoda, dans ederek para kazanıyordum 
hayatımı. Mine ile çalıştığım gazinoda 
tanıştım. Kısa bir arkadaşlıktan sonra 
evlendik. Gerçi evliliğimiz beş yıl sürdü ama 
şu anda 16 yaşında bir kızım var...’’ Cahit 
Karakoç’un hayatı Mine’den ayrıldıktan 
sonra değişmiş. İlk başlarda sokaklarda, 
pavyonlarda ve gazinolarda kadın kılığında 
dolaşmış. Tek ideali, en kısa zamanda 
erkeklik yaşamına son verip kadın olmakmış. 
Bakın o günlerini şöyle dile getirmiş 
röportajında. ‘’Beş yıl önce vücuduma kadın 
cinsel organı taktırdım. Sonra da mahkeme 
kararıyla nüfus kağıdımın cinsiyet kısmına 
‘bakire’ damgası vurdurdum Artık bende 
güzel bir kadındım..’’ 

1981 yılı başlarında Ocak ayında alın 
yazısı onu ikinci kez nikah memurunun 

BİR ZAMANLAR
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karşısına çıkardı. Ama bu sefer damat 
değil, gelin olarak! Damat ise İsviçreli 
bir uçak mühendisi Rudolf Schnider idi. 
Nikah şahitleri Zeki Müren ve Sevim Tuna 
olmuştu. Çevresine gülücükler dağıtan 
çiçeği burnunda gelin şöyle konuşuyordu.  
‘’Erkek olarak evlendiğim zaman da eşim 
Mine benim ayağıma basmıştı. Artık eskinin 
üzerine sünger çektim. Şimdi tek isteğim, 
İsviçreli eşimi mutlu etmek, ilk evliliğimde 
olduğu gibi bu evliliğimden de çocuk sahibi 
olmak..’’ . O zaman 45 yaşında olan Isabell 
belli ki nikah heyecanı ile biraz abartılı 
konuşmuş. Evlenip İsviçre’ye yerleşen 
Isabell şimdi ne yapar ne eder işte bu 
bilinmiyor... 

HAKAN EREN
hakan.eren@gzone.com.tr

BİR ZAMANLAR
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EŞYALARDAKİ KİMLİK 
VE DEĞİŞİM

Hemen her şey fiziksel, 
toplumsal, çevresel, 
ekonomik ve hatta siyasal 
ve ideolojik faktörlerin 
etkisinde değişim ve 
dönüşüm gösterdikleri gibi, 

kendileri de birçok değişim ve dönüşüme 
neden olabilirler. Tarih, kent, mekân, 
sanat, din, aşk, cinsellik, beden, gelenek... 
her bir kavramda olduğu gibi mimari ve 
dekorasyonda da modernite bağlamında 
değişim dönüşüm (transformasyon) 
yaşanmaktadır. 

Tarihsel süreçte, farklı coğrafyalarda, 
farklı dinamiklerin etkisiyle oluşan 
transformasyon süreçleri, çeşitliliği 
sağlayarak, kimliğin korunması ve 
sürdürülmesinde önemli bir denge unsuru 
olmuştur. Mimari ve dekorasyondaki 
değişim süreçlerinde mekânsal niteliklerin 
etki altında kaldığı, ama kaybolmayıp çağdaş 
koşullara uyum sağlayarak varlıklarını 

koruduğu izlenmektedir. Bu bakış açısı 
ile transformasyon, kimliğin sürekliliğini 
sağlayan bir adaptasyon süreci olarak 
değerlendirilebilir. Buna karşın, değişim 
sürecinde, mekânsal niteliklerin kaybolduğu 
ya da başkalaştığı ve bunun sonucu olarak 
kimliğin sürekliliğini yitirdiği kırılma noktaları 
bulunmaktadır. Bu kırılma noktalarında 
değişim sürecinin bozularak deformasyona 
dönüştüğü söylenebilir. Değişim sürecinin 
bozulması ve başkalaşma ile bugün 
tartıştığımız değişim ve dönüşüm gibi farklı 
kavramlar ortaya çıkmaktadır. Dekorasyon 
dünyası yetenek ve yaratıcılıkla doğru 
orantılı ilerleyen bir dünyadır. Yaşanılan 
değişim ve dönüşümler sonucunda belki de 
somut örnekleri görebileceğiniz en önemli 
adreslerden biridir. Üstelik sınır ve kalıpların 
olmadığı aksine şaşırtıcı kimi zaman sıra 
dışı bulunup beğenen gözlerle bakıp “Neden 
benim aklıma gelmedi?” sorularının bireyleri 
kemirdiği bir durumdur. 

DEKORASYON
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BUĞRA ALTIN
bugra.altin@gzone.com.tr

O bildiğimiz tanıdık kavramlar ortadan 
kalktı. Artık her şeyin çok amaçlı olduğu bir 
dönemde yaşıyoruz. 

Yaratıcılık insanların eski eşyalarını 
atmadığını, onları dönüştürdüğü 
düşüncesindeyim. Neden atsın doğru bir 
objeye yüklenebilecek eminim başka bir 
fonksiyon daha vardır. İşte asıl mevzu 
bir diğer fonksiyonu bulabilmektedir. 
Dekorasyon her ne kadar para ile doğru 
orantılı gibi görünüyor olsa da yaratıcı 
ruh, yetenek ve doğru bakmakla da 
beslenmektedir.
Eski birkaç eşya birleşerek özel bir tasarım 
(-mış) gibi görünebilir de bambaşka bir 
atmosfere dönüşebilir de.  

Paletten sehpa da sedir de yapabilirsin, 
bir merdivenden kitaplıkta ya da hurda bir 
arabayı ruhu olan bir tekerlekli sandalyeye 
de dönüştürebilirsin.

Tek yapmanız gereken biraz enerji, biraz 
cesaret. Artık gerisi tamamen sizin 
ihtiyaçlarınıza ve beğenilerinize kalmış. Bir 
de hayal gücünüze…

DEKORASYON
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KAHVALTININ PRENSİ: PANKEK

MALZEMELER 
  4 adet yumurta

   2 yemek kaşığı toz şeker
   3 yemek kaşığı sıvı yağı

   2,5 su bardağı süt
   3 su bardağı un

   1 paket kabartma
   1 paket vanilya

   Çok az tuz

YAPILIŞI
Yumurta ve şeker iyice çırpılır. Süt, un, vanilya, kabartma tozu ve çok az tuz ilave edilerek 
kek kıvamından biraz daha koyu olacak şekilde hamur hazırlanır. Teflon tavaya az sıvı yağ 
dökülür. 1 büyük kaşık hamur dökülerek hamurun kendi kendine yayılması beklenir. Her iki 
tarafı da spatula ile çevrilerek pişirilir. Üzerine pudra şekeri serpilerek zevkinize göre kivi, muz, 
çilek, reçel, bal, çikolata ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Havaların soğumasıyla beraber sevgilinizle yatakta geçirdiğiniz süreler de illa ki uzayacaktır. Güzel bir cumartesi gecesinin 
ardından yatakta servis edebileceğiniz kolay ve pratik bir tarifle onu kahvaltıda şımartabilirsiniz. Geleneksel Türk kahvaltısını 
elbette hepimiz biliyor ve çok seviyoruz ancak yorgun bir gecenin ardından yitirdiğiniz enerjiyi geri kazanmak için pankek’ten 
daha doğru bir seçim olamaz. Belki daha tatlı başka şeylere de vesile olur.

ŞEFİN ÖNERİSİ

NOYAN GÜVEN
noyan.guven@gzone.com.tr
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Bu ay aramıza katılan sağlıklı beslenme editörümüz Ezgi Sayan, 
sizler için çağımızın sağlık sorunu olan yoğun iş hayatı ve 
zamansızlık yüzünden kötü beslenmeye karşı uygulayabileceğiniz 
pratik tüyoları listeledi.

Sağlık ve beslenme 
alışkanlıklarımız, yoğun 
iş hayatı ve zamansızlık  
yüzünden doğrudan 
kötü etkileniyor. Fast 
food yemeklerle 

savuşturduğumuz öğle yemekleri, sürekli 
elimizdeki kahve ve çay fincanları, sağlıksız 
beslenmenin ve alınan kiloların kapısını 
açıyor.

Büyük bir bölümümüz sabahları biraz 
daha uyuyabilmek için kahvaltı yapmıyor 
ya da karbonhidrat ağırlıklı kısa sürede 
acıkmamızı sağlayacak besinler tüketiyor. 
Unutmayın ki işe giderken yolda alacağımız 
bir poğaça veya bir simit, bizi doyurmak 
yerine kısa sürede kan şekerimiz ile 
oynayarak hem daha kısa zamanda 
acıkmamızı sağlayacak, hem de vücutta 
şekere çevrilerek bize kilo olarak geri 
dönecektir. 

Bunun yanında işe gittiğimizde başlayan 
yoğun iş trafiği nedeniyle ara öğün 
yemezsek, öğlene kadar aç kalırız. Böylece 
uyandığı andan itibaren aç kalan vücut, 
kendini toparlamak ve enerji almak için 
beynimize öğle yemeğinde ihtiyacından 
fazla açlık hissi sinyalleri gönderir. Ve 
sonucunda da, yemek yedikten sonra 
üzerimize çöken rehavet, bilgisayar başında 
gözleri açık tutamama, akşamüzerine doğru 
azalan enerjimiz ve gelsin fazla kilolar!

Aslında ofiste sağlıklı beslenmek sanıldığı 
kadar da zor değil. Zararlı alışkanlıkları 
hayatımızdan çıkarıp yerine yeni ve faydalı 

alışkanlıklar edinmek sandığınızdan daha 
kolay.

Sabahları kahvaltı yapmak için vaktiniz yok 
mu?  Evden çıkmadan önce 1 bardak süt 
için. Süt; içinde bulundurduğu maddeler 
sayesinde midenizi dinlendirir ve tokluk 
hissi yaratır.

Öğle yemeklerinizde ana yemeğin yanına 
pilav, patates püresi gibi yüksek kalorili 
yemekler yerine buharda pişirilmiş sebze, 
salata, yoğurt gibi sağlıklı ve düşük kalorili 
yemekleri tercih edin.

Ara öğünlerde yüksek kalorili atıştırmalıklar 
yerine lifli ve düşük kalorili gıdalar tüketin. 
Mesela çantanızda ya da ofis çekmecenizde 
kolayca bulundurabileceğiniz ceviz, fındık, 
elma, kepekli bisküvi gibi yiyeceklerle düşen 
enerjinizi anında çıkarabilirsiniz.

Kimse size çay ve kahve içme alışkanlığınızı 
bırakın demiyor. Ama 1 adet küp şekerin 
20 kalori olduğunu unutmayın. Eğer 
yapabiliyorsanız bu içecekleri şekersiz 
tüketin, yapamıyorsanız da günlük çay ve 
kahve tüketiminizi asgari seviyeye indirin. 
Ve tabii en önemli, sağlıklı ve gerekli içecek 
olan suyu masanızdan eksik etmeyin.

Egzersiz yapmak için vaktim yok bahanesini 
bırakın!  Ofiste iş arkadaşınıza telefon 
açmak yerine yanına gidin. Asansör yerine 
merdiveni tercih ederek hem form tutun 
hem de kalp sağlığınızı koruyun.

Canınız çok fazla şekerli bir şeyler 

istediğinde içine bir tatlı kaşığı tarçın ve bir 
çay kaşığı bal eklenmiş bir fincan ılık süt 
için. Bu sayede hem kan şekeriniz normale 
dönecek, hem de sütlaç yiyormuş hissini 
yaşayacaksınız. 

Vücudunuzda su tutan ve kilo vermenizi 
engelleyen kola, gazoz, soda gibi gazlı 
içecekleri hemen bırakın. Onun yerine 
ayran, su ya da bitki çayları içme alışkanlığı 
edinin.

Tuz vücudunuzda su tutar ve sizi 
olduğunuzdan fazla şiş gösterir. 
Yemeklerinizde mümkün olduğunca tuz 
kullanmayın. Onun yerine baharatlarla 
yemeğinizi lezzetlendirin. Mesela kuvvetli bir 
metabolizma hızlandırıcı olan kırmızıbiberle 
başlayabilirsiniz.

Ofis yaşamınızın yanında akşam işten 
eve dönerken mutlaka bir durak önce inip 
eve yürüme alışkanlığı edinin ve akşam 
yemeğinizi saat 8 den önce tüketmiş 
olmaya özen gösterin.

Tüm bu saydıklarımı uyguladığınız takdirde 
hem sağlıklı bir yaşama merhaba demiş 
olur, hem de fazla kilolarınızdan çok çabuk 
bir şekilde kurtulabilirsiniz.

Şok diyetler yerine metabolizmanızı daha 
uzun süreli ve sağlıklı yöntemlerle terbiye 
ederek daha sağlıklı şekilde kilo vermeniz 
hiç de hayal değil.

EZGİ SAYAN
ezgi.sayan@gzone.com.tr

DETOX
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Coğu kişinin spor salonunda 
antrenman yaparken yaptığı 
en büyük hatalardan bir 
tanesi de sadece kendi 
gördüğü yerlere önem 
vererek vücudunu yanlış 

bir şekilde çalıştırdığını belirtmek yanlış 
olmayacaktır. Göğüs, kol, omuz ve karın 
antrenmanları olmazsa olmazdır bir 
çok kişinin. Bazı marjinal bacak severler 
kişiler dışında çoğu kimse bacak ve kalça 
antrenmanlarını yapmaktan büyük bir 
gururla kaçındığını dile bile getirdiği olur. 
Fakat işin görsel kısmından ziyade önemli 
bir konu vardır ki, bu da vücudun kaslar 
arasında ki “kinetik zincir” dediğimiz 
postürel zorunluluklardır. Ne demek bu 
“kinetik zincir”? 

Kısaca bahsetmek gerekirse bir kası 
çalıştırdığımız anda onun çapraz karşısında 
bulunan kası postürel yönden çalıştırılması 
gereken oranı ifade eder. Örneğin bacak 
antrenmanında 3 adet ön kısıma uygulanan 
harekete karşılık 2 harekette hamstring 
olarak ifade ettiğimiz kas grubunu 
çalıştırmak zorundayız. Bu oran her bölge 
için farklıdır. Kol antrenmanlarında 1 adet 
kolun ön bölgesini (biceps) çalıştıran 
harekette 1 adette arka bölge (triceps) için 
hareket yapma zorunluluğudur. Bu bir istek 
ve ya hoşlanma ile ilgili değil, duruşumuzun 
düzgün bir şekilde oluşabilmesi için 
bir zorunluluktur. Bu kinetik zincir ile 
yola çıktığımızda da anlaşılacağı üzere 
vücut bir bütündür ve hepsini bilimsel 
yönden açıklanan oranlar ile çalıştırılması 
zorunluluktur. Böyle yapılan çalışmalarda 
elbette kaçınılmaz olarak tüm vücut doğru 
bir şekilde çalıştırılmış olacaktır.

Bu yazımın başında da söylediğim gibi 
aynada göründüğümüzden çok daha 
fazlası olduğumuzdur. Spor camiasında 
son yıllardır artan kalça ve bacak çılgınlığı 
ülkemizde gözle görünür bir şekilde kendini 
göstermeye başladığını gittiğim spor 
salonlarından çok rahat seçebilmekteyim. 
Bir kadını eşsiz bir güzellikte çekici yapmayı 
başaran kalça bölgesi, aynı oranda erkekleri 
de son derece çekici gösterdiği su götürmez 
bir gerçektir. Peki bu herkesin hayal ettiği 
ama olması için adım atmadığı kalçaya 
nasıl sahip olursunuz? Sorunun cevabı çok 
basit, çok çalışarak… 

VÜCUT ÖNEMLİ
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Kalça bölgesi kasları diğer bölgelerden bir 
nebze daha ilgi isteyen bir durumdadır. Kas 
yapısı ve lif oranı itibariyle yavaş kasılan 
bir bölge olmasından kaynaklı gelişimi 
de uzun sürer. Bu yüzden bu bölgeye 
uygulanan hareketlerin hepsi çok zorlamalı 
ağırlıklardan ve tekrarlardan geçer. Nasıl 
ki insanlar göğüs kaslarının çıkması için 
onlarca kilo bench sehpasına yatması gibi, 
kalça kaslarının çıkması için o kilolardan çok 
daha fazlasını barlara takmanız gerektiğini 
söylemek isterim. Bu kısa bilgilerden sonra 
kalça bölgesini çalıştıran en iyi 5 hareketi 
sizler için yazmak isterim.

BERBELL SQUAT
Efsanevi hareket ilk sırada. Bacak bölgesi 
hareketi olmasına rağmen tüm vücudu 
mükemmel bir etkide çalıştırdığı için benim 
her zaman favorim olmuştur. Dünya sağlık 

örgütünün verilerine göre yetişkin bir sporcu 
kendi vücut ağırlığı kadar ağırlıkla 10 tekrarlı 
bir   Barbell Squat hareketini yapabilmesi 
onun orantılı bir güce sahip olduğunun 
göstergesi olduğu yönündedir. Tabii ki 
sıkı bir kalçaya sahip olmak istiyorsanız 
bu ağırlıktan çok daha fazlası takılı olmak 
zorundadır.

SINGLE LEG HİP EXTENSION
Efsanevi hareket ilk sırada. Bacak bölgesi 
hareketi olmasına rağmen tüm vücudu 
mükemmel bir etkide çalıştırdığı için benim 
her zaman favorim olmuştur. Dünya sağlık 
örgütünün verilerine göre yetişkin bir sporcu 
kendi vücut ağırlığı kadar ağırlıkla 10 tekrarlı 
bir   Barbell Squat hareketini yapabilmesi 
onun orantılı bir güce sahip olduğunun 
göstergesi olduğu yönündedir. Tabii ki 
sıkı bir kalçaya sahip olmak istiyorsanız 

bu ağırlıktan çok daha fazlası takılı olmak 
zorundadır.

LATERALL WALK WITH BAND
Yengeç yürüyüşü diye tabir ettiğimiz bu 
yürüyüş biçimi kalça bölgemizin yan kısmını 
çok iyi çalıştırdığı için listeye dahil etmekte 
fayda gördüm. Hareketin zorluğu seçtiğiniz 
bandın direnci ile alakalıdır.

ONE LEG CABLE HIP EXTENSION
Yengeç yürüyüşü diye tabir ettiğimiz bu 
yürüyüş biçimi kalça bölgemizin yan kısmını 
çok iyi çalıştırdığı için listeye dahil etmekte 
fayda gördüm. Hareketin zorluğu seçtiğiniz 
bandın direnci ile alakalıdır.

KALÇALARA ŞEKİL 
VEREN TEKRAR 

SAYISIDIR

ONUR UÇAR
onur.ucar@gzone.com.tr

VÜCUT ÖNEMLİ
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Yaz bitti, tatilleri geride 
bıraktık, en azından bir 
çoğumuz. Kimimiz yeni 
“sezona” bomba gibi hazır 
hissederek giriyor olabilir. 
Bazılarımız ise biraz daha 

çökkün hissederek.
 
Mevsim değişimlerinde veya başka 
zamanlarda insan depresif hissedebilir. 
Bu bir avutma çabasıyla normalleştirme 
değil. İnsan olma halinin bir parçasıdır 
mutsuz, umutsuz ve isteksiz hissetmek. 
Aslında insana dair olan hiç bir deneyim 
bu “normalliğin” dışına düşmez. Bu yine de 
depresif, mutsuz, umutsuz ve/veya isteksiz 
hissetmeyi tatlı anlara dönüştürmez.
 
Psikologların yazdıkları yazılarda toplumsal 
normlara veya yetiştiriliş biçimlerine hızlıca 
çamur atılır. Çok da haksız değiller. Aslında 
çok daha fazlasını deneyimleyebileceğimiz 
bu dünyada karşımıza en büyük kısıtları 

koyan bu iki akımdır. Yine de birilerini veya 
bir şeyleri suçlamanın çözüme katkısı 
verdiği haz ile eş değer değildir. Daha donuk 
ve umutsuz veya hırslı bir yere taşıyabilir.
 
Bu çukura düşmeden şunu söylemek 
mümkün, evet, bir şeyler oluyor bizler 
büyürken ve bir şekilde bizler bazı 
deneyimlerin kötü ve yaşanılmaması 
gerektiğini öğreniyoruz. O ya da bu şekilde. 
O ya da bu sebeple. 
 

Aslında gördüğüm bir çok insanın meselesi 
de burada başlamış oluyor.
 
Doğru okudunuz. Asıl mesele çökkün, 
mutsuz, depresif, umutsuz veya isteksiz 
hissetmek değil. Bunları yaşamaya alan 
bırakmamak zaten sırtımızda olan yüke 
yeni bir yük katıyor. Zaten mutsuzken 
bir de mutsuz olmamamız gerektiğiyle 
dövünürken buluyoruz kendimizi. 

Hayır, insan kötü hisseder. Düşebilir.
 
Sadece kötü hissetmeye alan tanımamakla 
kalmıyoruz, kötü hissettiğimizde de ne 
yapacağımızı bilmiyoruz. Zaten bu ikisi kol 
kola geliyor. Aslında kötü his ve deneyimlere 
bir yer açabilseydik, açık olan yer bir 
kapanmamış olsaydı, onu açık tutanlar 
o hislerle ne yapacağımızı da bizlere 
gösterebilirdi. 
 
Çoğumuz için böyle olmadı.

Kendinize izin verin. Kötü hissetmeye 
hakkınız var. Bu noktada gidilecek üç yol 
var. Aynı anda gidilecek üç yok. 
 
İzin verin, orada kalın, gözlemlemeye çalışın 
bakalım nereye evrilecek bu hal. 
 
Anlamaya çalışın. Deneyimlerinizin ve 
hisleriniz hiç biri rastgele değil. Hepsi 
sizlere bir şeyler anlatmaya çalışır. Bir 
şeyler yolunda gitmiyordur ve onlar sizi 
tekrar “yola” çağırır. Gerçekten anlamaya 
çalışın. Yargılamadan, sorgulamadan. 
Merak ederek. Kendinizi merak ederek. Ne 
oluyor da şu an oradasınız? Bu hal size ne 
anlatmaya çalışıyor? 
 
Emin olun ki bu araştırmanın sonuçları 
son derece zengin olacaktır. Çok şey 
vaat eden bir diyalog. Sadece kendinizle 
kurabileceğiniz.

Son olarak da bu halin dışına çıkmanın bir 
yolu var mı, ona bakın. Amaç apar topar 
kaçmak değil, uzaklaşmak değil, bastırmak 
değil, ama belki size iyi gelecek bir şekilde 
dönüştürebilirsiniz depresyonunuzu. Bir 
çok uzman düzenli bir fiziksel aktivitenin 
iyi bir başlangıç olduğundan bahseder. 
Gerçekten de içine çekilip, içinde hapsolup 
başınıza yıkıldığını hissettiğiniz dünyadan 
çıkmanın güzel ve basit bir yolu.

Ama en önemlisi kendinize zaman tanıyın. 
Ve bu yolculukta yardıma ihtiyacınız olursa 
her zaman bir uzmana başvurabilirsiniz.

FERHAT JAK İÇÖZ
ferhatjakicoz@gmail.com

Uzm. Klinik Psikolog 

PSİKOLOJİ
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Bir araştırmaya göre dünyanın 
en mutlu insanlarının 
içinde yaşadığı iddia edilen 
Danimarka’nın başkenti 
Kopenhag, ülkenin en 
büyük adasında kurulu aynı 

zamanda en kalabalık şehri. Tipik bir kuzey 
ülkesi olan Danimarka’nın diğer şehirleri 
gibi Kopenhag da yılın çoğu zamanı soğuk, 
aydınlık, temiz ve trafiği az bir şehir. Tarihi 
dokunun yüzyıllardır hemen hemen hiç 
değişmediği şehirde, kanallar, köprüler 
ve hareketli meydanlar turistleri yılın 
her zamanı cezbetmeye devam ediyor. 
Danimarka Kraliyet ailesi de Kopenhag 
şehir merkezindeki saraylarında yaşıyor.

Kopenhag’ın en ünlü caddesi olan Stroget, 
Belediye Binasının bulunduğu meydandan 
başlayarak Kongens Nytorv meydanına, 
meşhur Nyhavn limanına kadar devam 
eden, araç trafiğine kapalı bir cadde. Günün 
her saati kalabalık olan cadde, turistlerin 
ve alışveriş için dolaşan halkın buluşma 
noktası konumunda.  Yeme içme mekanları, 
alışveriş merkezleri, her türlü mağaza ve 
butik bu caddede sıralanmış durumda.

Şehirdeki tüm kutlama ve buluşmalar, 
Belediye Binasının bulunduğu meydanda 
yapılıyor. Meydanın hemen karşısında Tivoli 
Parkı bulunuyor. Tivoli Parkı, masalsı bir 
şekilde dekore edilmiş büyük bir oyun parkı. 
Özellikle akşam saatlerinde, oyuncakların 
ışıklandırmaları parka farklı bir hava katıyor.

Stroget’in diğer ucu Nyhavn’a çıkıyor. 
Nyhavn, yan yana dizilmiş farklı renklerdeki 
tipik kuzey evleri ile ünlü. Kopenhag’a 
gelen herkesin mutlaka fotoğrafladığı bir 
liman olan Nyhavn’da ufak bar ve kafeler 
bulunuyor. Kanal turları için gezi tekneleri 
de buradan kalkıyor.

Nyhavn devamında Danimarka Kraliyet 
Ailesinin de ikametgahı olan Amalienborg  
Sarayı bulunuyor. Sarayda görevli 
olan nöbetçi askerlerin görev değişim 
merasimleri izlemeye değer. Her gün öğlen 
saat 12:00’da tören gerçekleştiriliyor. 

Saray, bir meydanı çevreleyen binalardan 
oluşuyor. Bir bahçe ile kanala ve denize de 
ulaşılabiliyor.

Saraydan ileriye doğru yürümeye devam 

ettiğinizde deniz kenarına ulaşılıyor. 
Parklarla çevrili bu alanda spor veya 

yürüyüş yapanlara, çimlerde uzanıp 
dinlenenlere, banklarda kitap okuyanlara 
rastlamak mümkün.  Parkın en meşhur 
noktası Denizkızı heykelinin bulunduğu yer. 
5 köşeli bir yıldız gibi şekillendirilmiş bir ada 
olan Kastellet de burada bulunuyor.

Daha içerilere girildiğinde Kraliyet Bahçeleri 
ve Rosenborg Şatosu da mutlaka 
gezilmesi ve görülmesi gereken yerler 
arasında bulunuyor. Kraliyet Bahçelerinin 
arkasında oldukça büyük bir alana yerleşik 
botanik bahçe de var. Stroget’i kesen 
Kobmagergade caddesi de mağazaların 
olduğu hareketli bir cadde. Burada yer alan 
Rundetaarn kulesine çıktığınızda Kopenhag 
şehir merkezini tepeden izlemeniz 
mümkün. Abercrombie’nin yarı çıplak satış 
danışmanları ile dolu, afrodizyak aromalı 
mağazalarından birisi de bu cadde üzerinde 
bulunuyor.

Kopenhag’ın ilginç bölgelerinden biri, hatta 
belki de en ilginci Christiania. 1971 yılında 
bir grup özgürlükçünün bağımsızlığını 
ilan ederek kurduğu mahalle, uyuşturucu 
satışının ve kullanımının serbest olmasıyla 
ünlü. Mahalleye giriş çıkış belli yerlerden 
yapılabiliyor. Girişteki uyarılara dikkat ederek 
uymak gerekiyor. Mahalle içinde koşmak, 
yüksek sesle konuşmak, bağırmak, kavga 
etmek yasak. Bu ve bunun gibi ilginç, ama 
ortamı görünce hak verilebilecek yasakları 
var. Mutlaka görülmesi gereken bir yer.

Kopenhag’a kadar gelmişken, İsveç’in 
hemen karşı kıyıdaki Malmö şehri de 
gezilebilir. İki şehir arasındaki Oresund 
köprüsünü tren veya otobüsle geçerek 
Malmö’ye kısa sürede ulaşabilirsiniz.
Kopenhag, ekonomik refahın en yüksek 
seviyede olduğu şehirlerden biri. Bunu 
şehrin her yerinde hissetmek mümkün. 
Şehir içinde trafik sorunun olmadığını ve 
neredeyse herkesin tamamen bisikletle 
ulaşımını sağladığını görmek artık bize 

TIVOLI PARKI

GEZELİM, GÖRELİM, KEŞFEDELİM
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normal geliyor. Şehirde polis veya ambulans 
sesi dışında bir ses duymak imkansız gibi.
Kopenhag, sessiz ve sakin günlük 
yaşamının aksine oldukça hareketli bir 
gece hayatına ev sahipliği yapıyor. Tivoli 
Parkının gerisinde kalan alanda bulunan, 
eskiden hangar olarak kullanılan mekanlar 
şimdilerde gece kulübü olarak hizmet 
veriyor. Sabahın ilk saatlerine kadar süren 
eğlencede her türlü zevke hitap eden 
ortamları bulmak mümkün. 

YEREL GAY PARTİLERİNE KATILIN!
Gay yaşam çok hareketli olmamakla 
birlikte, şehir bu konuda da rahat. Gay 
temalı partilere ev sahipliği yapan 
mekanların başında Block66 geliyor. Bize 
DJ Stella Destroy’un katıldığı bir parti denk 
gelmişti ve inanılmaz eğlenmiştik. GZone 
yazı işleri müdürü Murat Renay’ın da DJ 
olarak yer aldığı yerel sivil toplum kuruluşu 
SABAAH’ın partilerine de ev sahipliği 
yapan Block66 kapanmış olsa da yerel gay 
partileri Facebook’tan takip edip mutlaka 
bu eğlenceli partilere katılın. Bar dışında, 
şehrin tek gay saunası olan Amigo da 
gecenin devamı için değerlendirilmeli.

Diğer Kuzey Avrupa şehirleri gibi Kopenhag 
da oldukça pahalı bir şehir. Ancak şehrin 
her yerine yürüyerek veya çok ekonomik 
bir şekilde bisikletle ulaşmak mümkün. 
Yeme-içme konusunda da restoranların 
kampanyalarını veya gün içindeki happy hour 
uygulamalarını takip ederek, çok lezzetleri 
tatları denemeniz olası.  Bang&Jensen, 
öğle saatlerinde uyguladığı kampanyalarla, 
biftek konusunda rakipsiz oluşuyla, lezzetli 
bir et ziyafeti çekebileceğiniz mekanlar 
arasında. Şehirde eğlence nispeten daha 
ucuz, içkiler ise oldukça ucuz.

Sessiz, düzenli ve sakin gündüz hayatı 
ve eğlencenin her çeşidini sunan gece 
hayatıyla Kopenhag, soğuk havaya aldırış 
etmeyen herkes için mutlaka görülmesi 
gereken bir merkez.

KOLAY GEZİ
www.kolaygezi.org

GEZELİM, GÖRELİM, KEŞFEDELİM
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KONAKLAMA

GENERATOR HOSTEL
ADRES: ADELGADE 5-7 [METRO: KONGENS 
NYTORV, NøRREPORT]
TURSİTİK BÖLGELERE VE GEY BARLARA 
YAKIN. YATAKHANE VE OTEL ODALARI VAR. 

WAKEUP COPENHAGEN
ADRES: BORGERGADE 9[METRO: KONGENS 
NYTORV, NøRREPORT]
BÜTÇE DOSTU. KÜÇÜK ODALARIYLA, 
ŞEHİR MANZARASIYLA TERCİH EDİLEBİLİR 
OTELLERDEN.

AXEL HOTEL 
GULDSMEDEN
ADRES: ADELGADE 5-7 [METRO: KONGENS 
NYTORV, NøRREPORT]
TURSİTİK BÖLGELERE VE GEY BARLARA 
YAKIN. YATAKHANE VE OTEL ODALARI VAR. 

RESTAURANT & BARLAR

BEARSERK BAR
ADRES: STUDİESTRæDE 41
WEB SİTESİ: WWW.GOBEARSERK.COM
KOPENHAG’IN, BEARLAR VE ARKADAŞLARI 
İÇİN YENİ BARI.

CENTRALHJøRNET
ADRES: KATTESUNDET 18
TEL:+45 33118549; WEB SİTESİ: WWW.
CENTRALHJORNET.DK
KOPENHAG’IN İLK GAY BARI. RUSTİK OLARAK 
TASARLANMIŞ. 

COSY BAR
HER GÜN 22:00 – 06:00 ARASI AÇIK.
ADRES: STUDİESTRæDE 24
TEL:+45 33127427
KÜÇÜK BİR PİSTE SAHİP ADI GİBİ SEVİMLİ 
VE SICAK BİR BAR. 01.00’DEN SONRA DAHA 
KALABLIK OLUYOR.

KISS KISS
ADRES: STUDİESTRæDE 41
WEB SİTESİ: WWW.KİSSKİSSGAYCLUB.DK

MASKEN BAR
DAİLY 14:00 – 03:00; FRİ, SAT TİLL 05:00
ADRES: STUDİESTRæDE 33
+45 33910937
KOPENHAG’IN EN ESKİ AMA HALEN GÜÇLÜ 
OLAN GEY BARLARINDAN. HER YAŞTAN 
İNSAN VAR. 

MEN’S BAR
HER GÜN 15:00 – 02:00 ARASI AÇIK
ADRES: TEGLGåRDSTRæDE 3
+45 33127303
KÜÇÜK GEY VAR. YAŞI BÜYÜK VE BEARLARIN 
OLMASI MÜMKÜN. 

NEVER MIND
HER GÜN 22:00 – 06:00 (01:00’DEN SONRA 
DAHA İYİ)
ADRES: NøRRE VOLDGADE 2
MERKEZDE BİR GAY BAR.

OSCAR
HER GÜN 11:00 – 23:00/24:00; CUMA-
CUMARTESİ 02:00’YE KADAR; MUTFAK 
21:30’A KADAR AÇIK
ADRES: REGNBUEPLADSEN 7 (EX 
RåDHUSPLADSEN 77)
TEL:+45 33120999; 
WEB SİTESİ: WWW.OSCARBARCAFE.DK
HER YAŞTAN İNSANLA DOLU, BİR HAYLİ 
POPÜLER BAR. HAFTA SONLARI DJ 
PERFORMANSLARI VAR. 

UNOBAR
ADRES: VESTER FARİMAGSGADE 2
TİVOLİ VE ANA TREN GARIA YAKIN GAY BAR.

G*A*Y COPENHAGEN
ADRES: VESTER VOLDGADE 10
+45 33141330
CUMA-CUMARTESİ GECELERİ DJ 
PERFORMANSLARIYLA BİR HAYLİ 
KALABALIKLAŞIYOR. MİX BİR KİTLE VAR.

JAİLHOUSE CPH
BAR: HER GÜN 15:00 – 02:00 ARASI; CUMA-
CUMT 05.00’E KADAR AÇIK.
RESTAURANT: PERŞ, CUMA,CUMT 
18:00 – 21:00 ARASI AÇIK
ADRES: STUDİESTRæDE 12
TEL: +45 33152255; 
WEB SİTESİ: WWW.JAİLHOUSECPH.DK
ZEMİN HAPİSHANE ŞEKLİNDE BİR GAY BAR 
OLARAK TASARLANMIŞ. KARIŞIK YAŞTAN 
İNSANLAR VAR. BEAR DOSTU. RESTORANDA 
DANİSH MUTFAĞI VAR ANCAK RESTORAN 
BAYA KÜÇÜK, REZERVASYON GEREKLİ.

SAUNA & FETISH BARLAR

SLM COPENHAGEN
CUMA, CUMARTESİ (BAZI PERŞEMBE VE 
PAZAR GÜNLERİ)
ADRES: LAVENDELSTRæDE 17 (YOLUN 
ARKASINDA, SOLDA)
TEL: +45 33320601
WEB SİTESİ: WWW.SLM-CPH.DK

BÜYÜK GEY FETİŞ KULÜBÜ. İKİ BAR, OYUN 
ALANI, ISLAK BÖLÜM, LABİRENT, SİGARA 
ALANI VE BİLARDO MASASI VAR. İYİ 
İŞLETİLEN BİR YER VE PERSONELİ ARKADAŞ 
CANLISI.
SLM’İN AÇILIMI NORMALDE İSKANDİNAV DERİ 
SEVEN ERKEKLER DEMEK ANCAK ŞU AN 
FETİŞLERE DE AÇIKLAR. 

İÇERİYE YA ÜYELER GİREBİLİYOR YA DA 
GÜNLÜK ÜCRETLE GİRİLEBİLİYOR. 

AMIGO
HER GÜN 12:00 – 07:00 ARASI AÇIK
ADRES: STUDİESTRæDE 31 A 
WEB SİTESİ: WWW.AMİGO-SAUNA.DK
HEM KOPENHAG’IN HEM DE KUZEY 
AVRUPA’NIN EN MEŞHUR GEY SAUNALARDAN 
AMİGO, 3 KATLI BİR CRUSİNG ALANINA SAHİP. 
İYİ İŞLETİLMİYOR, PEK TEMİZ DEĞİL ANCAK 
HER YAŞTAN MÜŞTERİSİ VAR VE HİÇBİR 
ZAMAN DA BOŞ KALMIYOR. TERCİH SİZİN. 

GEZELİM, GÖRELİM, KEŞFEDELİM SPARTACUS KATKILARIYLA
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KOÇ
Sevgili Koç’lar, Yönetici gezegeniniz Mars 
tüm Ekim ayını Başak burcunda geçiriyor 
olacak.  Bu sizlere hem bol tempo getirirken, 
bir yandan da çalışma koşullarınızda 
bazı zorlanmalara da neden olabilir.    Yani 
temponuz artacak haberiniz olsun. İş 
çevrenizde olabilecek bazı haberler, 
yenilikler ve belki çalışma koşullarınızı 
yakınen ilgilendirecek bazı düzenlemeler 
de devrede olabilir. Yaşamınıza bir tempo 
giriyor, bu yeni bir oluşum gibi. 

3-10 Ekim tarihleri arasında Mars ve 
Neptün karşıtlığı da devrede. Bu sizi yakınen 
ilgilendirmekte, sağlığınıza dikkat etmeniz 
gereken zamanlar olduğunu bilmelisiniz. 
Özellikle beslenme şeklinize dikkat edin 
derim, ayrıca ilaç ve alkol alımına. Ayrıca 
bu tarihler arasında dikkatinizin de dağınık 
olduğunu söyleyebilirim.

İlişkiler ve ortak projeler sizler için bu 
ayın bir diğer önemli konusu.    Evlilik, iş 
bağlantılarınız, ortak projeleriniz yani 
dikkatiniz biraz da karşınızdaki insanlarda ve 
onların alacağı bazı kararlarda gibi.  Merkür 
Retrosu 9 Ekime kadar devam ediyor. 
Ortaklıklar alanınızda yapıyor Retrosunu 
bir süredir, teklifler ilişkiniz ile ilgili önemli 
kararlarınız olabilir. Dolayısı ile özellikle 
Ekim ilk 2 hafta diğer etkileri de göz önünde 
bulundurursak biraz zihninizi dalgın ayrıca 
karar vermekte zorlanırken bulabilirsiniz 
kendinizi. 

Haritanızın en tepe noktasında gezinmekte 

olan Plüton özellikle toplumsal statünüz, 
yaşam beklentileriniz, hedefleriniz 
konusunda sizi dönüştürüyor. Bu uzun 
zamanlı bir etki aslına bakacak olursanız. 
Bir öncü burç olarak, Plüton Oğlak geçişi 
sizleri etkilemeye devam ediyor aslında. 
Özellikle 1-6 Nisan doğumluysanız şu 
anda etkisini daha fazla hisseden bir 
grupsunuz. Güneş’in de Terazi burcunda 
oluşu ile bu ay ben ve sen dengeniz ayrıca 
önem kazanmış durumda olacaktır.  Bu her 
türlü ortak projeleriniz açısından önemli 
aslına bakacak olursanız.    Hedefleriniz 
önem kazanırken, belki de yaşamınızdaki 
bazı değişimler sizin kontrolünüzde de 
değil, tam olarak böyle hissediyor da 
olabilirsiniz.    Özellikle Merkür Retrosunun 
etkili olduğu dönemlere de bakacak olursak, 
sanki bir teklif alıyor ve siz bunu masaya 
yatırıyor dahi olabilirsiniz.   Çevre değişimi, 
ve çevrenizde yaşanan değişim paralel 
olarak sizi etkileyebilir.

Önemli bir karar almanız gerekirse 13 Eylül 
Terazi burcundaki Yeni Ay dönemini bekleyin 
derim.    Karşıt burcunuzda gerçekleşecek 
Yeni Ay, enerjisi ile hem karışınızdaki 
kişiler, hem siz önemli bir başlangıç kararı 
almak ve bunu duyurmak veya başlamak 
isteyebilirsiniz. Yani geciken konular varsa 
bu tarihten sonra düzene girebilir ve siz 
de biraz daha rahat karar alıyor olursunuz. 
Özellikle 13 Ekim ve sonrasında.

8 Ekim’de Venüs Başak seyahatine 
başlıyor olacak.      Çalışma koşullarınız ve 

temponuzda ki hareketliliği arttıracak ve 
bir yandan da ikili ilişkilerinizdeki baskıyı 
ve beklentinizi de yükseltecek. Ama Venüs 
ilerledikçe aslında size güzel haberler de 
getirecek. Özellikle 25 Ekim Venüs ve Jüpiter 
kavuşumu gerçekleşiyor. Bu şanslı ve fırsat 
getirici bir etki olacaktır. Ayın ilk günlerinde 
sizi zorlayan konular Ekim sonuna doğru 
aslında değişir ve biraz daha netlik kazanır 
bana kalırsa. Dolayısı ile Ekimi iki ayrı 
bölümde değerlendirin sizlerde.    Baskı 
hissettiğinizde baskının aslında size bir 
konuda fırsat getirebileceğini de düşünün 
derim. Belki bitmesi gereken durumlar 
olabilir, bu yeni bir oluşumun alt yapısını 
hazırlıyor olabilir.

24 Ekim’de Güneş Akrep burcuna geçiş 
yapıyor.    Güneş kaynaklar alanınızda 
ilerleyecek 1 Ay boyunca, banka kredi 
finans, kazanç arttırımı konularında 
olacak biraz da dikkatiniz.    27 Ekim ise 
Boğa burcunda yaşanacak Dolunay ise 
finans konularınız da netlik getirecektir. 
Tüm alacak verecek konuları, parasal 
durumunuz ve kazançlarınız ay 
sonunda önem kazanıyor olacak sevgili 
Koçlar.  Avantaj sağlayabileceğiniz ve elinize 
fırsat paraların geçeceği bazı durumlar 
olabilir.    Ayrıca ekonominizde yapacağınız 
bazı düzenlemeler önem kazanabilir.   

21 MART - 20 NİSAN

ASTROLOJİ
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BOĞA
Sevgili Boğa’lar, Mars tüm ay boyunca 
Başak burcunda gezinecek. Sizler için 
Mars’ın Başak burcunda ilerlemesi 
motivasyon duygunuzu arttıracak ve 
kendinize zaman ayırmanız, sevdiğiniz bir 
uğraşa vakit ayırmanız adına da önemli 
güzel destekler verecek. Bana kalırsa 
kendim için ne yapıyorum sorusunu da 
sordurtacak.  Yönetici gezegeniniz Venüs’ün 
de 8 Ekim’de Başak burcunda geçişi ile 
birlikte motivasyon yakalama fırsatı da 
yakalayabileceksiniz. Sevdiğiniz insanlar 
ile görüşme imkanı, sevdiğiniz uğraşlara 
vakit ayırma fırsatını yakalayabileceğiniz 
bir ay ama bir yandan da maddi konularda 
da biraz düşündürecek sizleri. Kendim 
için ne yapıyorum sorusunun ardından 
yapacağınız girişimler finansınızı da 
ilgilendiriyor olacak derim. Yani bir hobinize 
örneğin vakit ayırmak isterken, bütçenizi de 
iyi planlamak durumunda kalabilirsiniz.  
 
Başak burcunda ilerleyen Mars ve Venüs 
size bir aşk getirebilir, kalbiniz boşsa aşk 
kapınızı çalabilir. Ama aynı zamanda 
özellikle bir ilişkiniz varsa    ve yaşamınıza 
yeni girecek kişiler olursa da dikkat sevgili 
Boğalar.    Aslında yaşamınıza girecek yeni 
kişiler de dahil olmak üzere, devam eden 
ilişkinize de özen göstermelisiniz. Yanlış 
anlaşılmalar ve belki de kıskançlık yüzünden 
bazı  yanlış anlaşılma riski de mevcut.

Güneş’in Terazi burcunda ilerlediği Ekim 
ayının genelinde günlük temponuzda 
hareketli olacaktır. Özellikle 6 Ekim 

Güneş ve Plüton arasındaki zorlayıcı 
enerji ise sizi biraz zorlayabilir. Bu tarih 
civarlarında sağlığınıza, temponuzdaki 
zorlayıcı olabilecek durumlara karşı dikkatli 
olmanızda fayda var. Merkür Retrosu da 
devam ediyor ve 9 Ekim Retro bitimine kadar 
olan süreçte çok da radikal düşünmemeye 
önem vermelisiniz. Günlük hayatınızda 
sizi bunaltan yorucu konulara çözümler 
üretmek ve önemli değişimleri ertelemek 
çok daha iyi olacaktır sizler için.

10-11 ve 12 Ekim’de Ayrıca Güneş ve 
Uranüs arasında da baskıya açık bir 
durum söz konusu. Yuva ve ev yaşamınızı 
yöneten Güneş’in    hem Plüton, hem de 
Uranüs ile yapacağı zorlayıcı açılar biraz 
ev yaşamınızın da önemli olabileceği bir 
ay da olduğunuzu da göstermekte.    Aile 
ilişkileriniz de önem kazanıyor sevgili 
Boğalar.

13 Ekim’de Terazi burcunda Yeni Ay 
olacak. Size yenilik getirecek bu Yeni Ay 
ile temponuzda sizi yoran ve zorlayan 
konulara çok daha rahat çözümler 
üretebilirsiniz.    Hatta bazı Teraziler yeni 
iş görüşmeleri de yapabilirsiniz. Merkür 
Retrosunun da bittiğini düşünürsek Yeni Ay 
sonrası her türlü görüşme ve imzalar veya 
anlaşmalar için güzel destekler alabilirsiniz. 
24 Ekim’de Güneş Akrep burcuna 
geçiş yapıyor. İlişkileriniz ve ortak 
projeleriniz önem kazanıyor olur. Ortak 
projeleriniz ve girişimleriniz görünür de 
olacaktır.    İlişkilerinizdeki ben ve sen 

dengeniz de önem kazanır.    27 Ekim’de 
Burcunuzda gerçekleşecek Dolunay ile 
bazı kararları da beraberinde alabilirsiniz. 
Duygusal olarak beklentilerinizi yükseltecek 
bu Dolunay ve aynı zamanda kutupsallığı 
da arttıracaktır. İş veya ilişkiniz adına 
karşılıklı olarak beklentilerinizi de gözden 
geçirebilirsiniz. Ben ne istiyorum dediğiniz 
noktada karşınızdaki insanların yaşamınıza 
kattıkları da önemli olacaktır.  

21 NİSAN - 21 MAYIS

ASTROLOJİ
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İKİZLER
Sevgili İkizler,  Yönetici gezegeninizin Retro 
olduğu Ekim ilk haftalar enerjinizi dengeli 
kullanmaya önem vermelisiniz. Merkür 
Retrosunu 9 Ekimde tamamlayacak 
ama enerjinizin yükselmesi 12 Ekim 
civarlarında olacaktır.    Değişken burçlarda 
bu ay önemli gezegen geçişleri var. Siz 
de değişken burç olarak bu geçişlerden 
etkileniyorsunuz sevgili İkizler. Öncelikle 
Başak burcunda ilerleyen Mars, 8 Ekim de 
Venüs’ün de Başak burcuna geçişi ve Yay 
burcunda seyahat eden Satürn derken bir 
çok yönden kendinizi sıkışmış hissediyor 
olabilirsiniz.   Yuva yaşamınız hareketli gibi, 
ev yaşamınıza ve aileniz ile uyuma dikkat 
etmelisiniz. Evde bozulan, tamir gereken 
bir çok durum ile karşılaşabilirsiniz. Ne de 
olsa Mars yuvanızdan geçiyor olacak hali 
ile ev yaşamınıza hareket geliyor, evde 
yapılacak işle önem kazanıyor.    Kiminiz 
bolca evde çalışabilir, günlük temponuzdaki 
yoğunluğu hareketliliği kontrol etmekte 
zorlayabilir.   Mars ayrıca yine değişken burç 
olan Balıktaki Neptün ile karşıtlık yaşayacak. 
Bu da gösteriyor ki, Ekim ilk haftalar özellikle 
kendinize, sağlığınıza dikkat etmeli ve planlı 
olmalısınız. İşlerinizi yoluna koymakta da 
zorlanabilirsiniz aman planlı ve organize 
olmaya önem verin, yoksa zorlanabilirsiniz.
Ben de bir İkizler olarak tüm İkizler burcu olan 
sevgili takipçilerime önerim bu ay özellikle 
Ekim ilk 2 hafta sakin olmaya, işlerimizi 
planlamaya önem vermeliyiz.    Geciken 
konular, belirsizlikler olabilir. Önemli 
sorumluluklar varsa eğer fazla gelebilir, 
zorlanabiliriz. Retro bitişi sonrası biraz 

daha rahatlama olacaktır.   Özellike Marsın 
da Başak geçişi ile birlikte taşınma konuları 
da devrede olabilir. Ev ile ilgili konular, 
evde yapılacak değişimler bu ayın önemli 
konularının başında. İş ve ev arasındaki 
denge zorlayacak biraz.

Merkür Retrosunu Terazi burcunda 
yapmakta. Retro bitişi sonrası dost burç 
Teraziden tam gücü ile desteklemeye 
başlıyor olacak.  Aşk konusunda da güzel ve 
olumlu destekler getirecektir ama özellikle 
finans konusunda biraz daha temkinli 
olunması gereken bir ay Ekim.    Güneş’te 
Terazi burcunda ilerliyor Ekim ayının 
genelinde, her ne kadar dost enerjiler ile 
desteğini gösteriyor olsa da,    Güneş ve 
Plüton arasında   yaşanacak dik açı sebebi 
ile iletişim konusunda biraz saldırgan olma 
ihtimalini de göstermekte.

13 Ekim Terazi burcunda Yeni Ay olacak. 
Bu Yeni Ay özellikle kalbi boş İkizler için bir 
anda yaşamınızda önemli olabilecek bir 
aşk başlayabilir. Aşk ve İlişkilerine çok daha 
önem vermeye başlayabilir, motivasyon 
arttırmak adına yeni bir başlangıç 
isteyebilirsiniz. Kendime zaman ayırmak 
istiyorum dedirtecek bir Yeni Ay olacak.

24 Ekim’de Güneş Akrep burcuna geçiyor. 
Temponuz, günlük hareketliliğiniz, çalışma 
koşullarınız Akrep burcu yönetiminde 
olduğu için hareketli zamanlar başlar sizler 
için. Tempo artışı devrede olur. Ama sağlık 
konusunda da kendinize dikkat etmeniz 

gerektiğini de bilmelisiniz. Özellikle 27 Ekim 
Boğa burcunda yaşanacak Dolunay ile 
birlikte temponuzda hareketlilik ile birlikte 
biraz uzaklaşma arzusu da duyabilirsiniz. 
Dolunay dönemi, kendinize zaman 
ayırmaya özellikle önem verin. İçsel olarak 
kendinize zaman ayırmanız, belki kısa da 
olsa temponuza ara vermeniz size çok iyi 
gelecektir.

22 MAYIS - 22 HAZİRAN

ASTROLOJİ
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YENGEÇ
Sevgili Yengeç’ler,    Sizler için Ekim ayı 
aile ilişkileriniz adına önemli.    Öncelikle 
Güneş haritanızda yuva alanınızdan geçiş 
yapmakta. Merkür’de Yuva alanınızda 
Retrosuna devam ediyor 9 Ekime 
kadar.    Dolayısı ile evinizde    yapmak 
istediğiniz düzenlemeler önem kazanırken 
, aile ilişkilerinize önem vermeniz gereken 
bir ay.      Bazı anlaşmazlıkların giderilmesi, 
konuşulması ve çözümler bulunması 
gereken bir dönemde olduğunuzu da 
düşünebiliriz.  Kiminiz ev yaşamınızda bazı 
düzenlemelere önem veriyor, kiminiz de 
yerleşme veya taşınma işleri ile ilgileniyor 
olabilirsiniz. Eşya alımı, eski eşyaları 
elden çıkartmak da isteyebileceğiniz 
bir dönemdesiniz.    Aklınız biraz ev 
yaşamınızda, bu kariyer yaşamınızı da 
etkiliyor aslında. Yani Ekim sizin için, 
yerleşme ve iş yaşamınız da dahil olmak 
üzere bazı düzenlemeler ve belki de önemli 
kararlar almak konusunda sıkıştırıyor 
olabilir.   13 Ekim Terazi burcundaki Yeni Ay 
ile birlikte aklınızı kurcalayan ailevi konular 
ve kurmak istediğiniz düzen konusunda 
çok daha rahat kararlar alabilirsiniz.  Ayrıca 
evliyseniz ve uzun sürekli ilişkiniz varsa 
onun da iş yaşamında önemli bir süreç 
olabilir.  Onun yaşamındaki bazı iş kaynaklı 
sıkıntılı bir süreç ev yaşamınızda sizleri de 
ilgilendirebilir.

Mars tüm ay Başak burcunda olacak. Sizler 
için dost burç olan Başak yıldızları zihinsel 
olarak aktif bir dönemde olduğunuzu 
gösteriyor. 8 Ekim’de Venüs Başak 

burcunda geçiş yapıyor ve bu alanda bir de 
Jüpiter’in olduğunu da göz önüne alırsak 
eğer, düşünüyorsunuz aklınız karışık ve 
belki de her şeyi gözünüzde büyüttüğünüz 
bir dönemde olabilir sizler için.  Yakın çevre 
ilişkileriniz hareketleniyor ayrıca, seyahatler 
de devrede olabilir.     Bu ay zihinsel olarak 
çok aktifsiniz sevgili Yengeçler.  Sağduyulu 
olursanız eğer, sorunlarınıza çözümler 
de üretebilirsiniz. Şans sizi destekliyor 
ama siz de    sorunlarınızı gözünüzde 
büyütmemelisiniz.    Seyahatler konusunda 
şanslı olursunuz, iletişim yazılı ve sözlü 
olarak çok aktif olur. Ayrıca bir imza konusu 
devrede olabilir. Kim bilir belki bir kontrat 
imzalarsınız bu ay. Ya da işinizi ilgilendiren 
bir durum da olabilir bu imza konusu.   13 
Ekim’de Terazi Yeni Ay’ı ile birlikte 
görünür adımlar atabilirsiniz.    Merkür’ün 
de bu tarihlerde düz pozisyona geçmiş 
olması olayların hızlanması konusunda 
da destekler sizleri.    Geciken ve çözüm 
bekleyen konularda insiyatif geliyor sevgili 
Yengeçler.   

24 Ekim’de Güneş Akrep burcuna geçiş 
yapıyor. Aşk yaşamınız Güneş’in Akrep 
burcuna geçişi ile birlikte hareketlenir. 
Mutlu ve enerjik hissedersiniz Güneş’in 
de desteğini yanınıza alacağınız zamanlar 
başlar.    27 Ekim’de Boğa burcunda bir 
Dolunay olacak.    Grup çalışmaları sosyal 
ortamlarınız ve ilişkilerinizde yeni fırsatlar 
gelir. Sosyal hayatınız hareketlenir.  

23 HAZİRAN - 22 TEMMUZ

ASTROLOJİ
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ASLAN
Sevgili Aslanlar. Güneş iletişim ve 
seyahatler alanınızda ilerliyor aynı zamanda 
eğitim alanınızdan geçiş yapıyor. Bir de bu 
alanda bir süredir Merkür Retrosu devam 
ediyor. Dolayısı ile yakın çevre ilişkileriniz, 
iletişiminiz    adına önemli bu ay. Fikirsel 
olarak farklı açıdan baktığınız bir zaman 
dilimindesiniz.      Kararsızlıklarınızın olması 
bu dönem için çok normal, kendinize 
bile belki ne istediğimi bilemiyorum 
dediğiniz bir dönem ayrıca. Üzülmeyin 
az kaldı Merkür Retrosuna 9 Ekimde 
bitiyor ve 12 Ekim sonrası çok daha 
kararlı olabileceksiniz.    Öncelikle Terazi 
sizler için dost burç dolayısı ile buradaki 
Retroda karşınıza çıkan belki siz şu anda 
sıkıştıran konular için, iyi ki böyle olmuş 
diyebileceğiniz yeni karar ve bakış açısı 
da getiriyor.   Dolayısı ile zihninizi kurcalan 
konular, şu anda sorun olarak görünen 
durumlar sırası ile çözüme kavuşuyor 
olur Ekim 2. yarısı itibari ile.   Eğitim almak 
istediğiniz ve araştırmacı olduğunuz bir 
dönemdesiniz ayrıca.  Evet bu ay seyahatler, 
eğitim ve yeni fikirler ve bakış açısı adına 
hareketli.

Mars Başak burcunda olacak tüm ay 
boyunca.    Sizler için Başak burcu finans 
demek, parasal konularınız, harcamalarınız 
Başak burcu yönetiminde. Dolayısı ile Merkür 
Retrosu parasal olarak da biraz dikkatli 
olmanız gereken zamanda olduğunuzu 
da göstermekte. Fakat 13 Eylül’de Başak 
burcunda Güneş Tutulması oldu.    Gelir 
artışı adına önemli bir girişim yapma 

cesareti ile bir karar aldırdı birçoğunuza, 
şimdi Mars ay sonunda tetik görevi 
görecek. Yani Eylül’de ne yapmak istediniz 
acaba, neye başlamak istediniz veya gelir 
artışı yaşamak için nasıl bir karar verdiniz 
işte bunun sonuçları geliyor bu ay.  Merkür 
Retrosu nasıl yapmalıyım dedirtiyorsa eğer 
bunun da cevabı size geliyor.   Ay sonunda 
kazanç arttırımı konusunda şanslısınız 
bunu bilmelisiniz.  Yeni ve farklı bakış açısı 
ile kendi yolunuzu kendiniz açıyorsunuz 
sanki.

8 Ekimde Venüs Başak burcuna geçiş 
yapacak. Tabi Jüpiter’de bu alanda, aslında 
gelir artışı adına çok verimli bir dönemde 
olduğunuzu bilmelisiniz. Şans sizden 
yana, ama sizin de bana kalırsa bir karar 
alma zamanınız. Bunun vakti mi gelmiş 
bana kalırsa evet gelmiş.    Kararlarınız ile 
dikkat çekeceğiniz bir ay derim.   Bu arada 
harcamalarınızın da arttığı bir ay aman 
dikkat...

1-11-12 Ekim tarihlerinde Güneş ve Uranüs 
karşıtlığı var.      Bir Aslansınız    ve dolayısı 
ile Güneş sizin için önemli bir gösterge, 
burcunuzu yönetiyor hali ile bu karşıtlık size 
hadi özgürleş diyebilir.    Dediğim gibi biraz 
bekliyor ve plan yapıyor gibisiniz. 

24 Ekim Güneş Akrep burcuna 
geçiyor.  Yuvanız,eviniz yerleşiminiz, aileniz 
ve kökleriniz Akrep burcu yönetiminde.  27 
Ekimde Boğa burcu Dolunayı da iş ve 
ev aksınızda etkili olacak. Dolayısı ile ay 

sonunda işiniz ve kiminiz için de evinizi 
ilgilendiren bazı konular netleşir.    Evet 
dersiniz, artık insiyatifi ele alıyorum, belki 
de yeni bir iş kararı alırsınız.    Dolunay 
kutupsallığı anlatır. Bu da gösteriyor ki, siz 
ay sonunda iş ve ev yaşamınız arasındaki 
denge konusuna önem vereceksiniz.  

23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS

ASTROLOJİ
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BAŞAK
Sevgili Başaklar, yönetici gezegeniniz 
Merkür Retrosu devam ediyor. Zihinsel 
olarak biraz kararsız ve karışık hissetmenize 
neden olmakta bir süredir az kaldı    9 
Ekimde Retrosunu tamamlayacak ve 12 
Ekim sonrası ise biraz daha rahatlayacak, 
dolayısı ile sizler de rahatlayacaksınız.   Bu 
döneme kadar olan süreç enerjinizi de 
dengeli kullanmalısınız. Yani yorgun 
ve tahammülsüz hissedebilirsiniz 
sebebi    biraz da Merkür!      Mars tüm ayı 
burcunuzda geçirecek, Jüpiter burcunuzda 
ve 8 Ekimde Venüs’ü de misafir edeceksiniz. 
Yani anlayacağınız burcunuzda gezegen 
yığılması var. Tüm bunlar gösteriyor ki, bu 
ay dikkatleri üzerinize topluyorsunuz aynı 
zamanda da temponuz artıyor ve insiyatifi 
ele alıyorsunuz.    Yani oluşumlar başlıyor 
yaşamınızda. 13 Eylül’de burcunuzda 
gerçekleşen Güneş tutulmasında neleri 
başlatma kararı aldınız bir düşünün derim, 
bu ay başlıyorsunuz bana kalırsa.  Kendinizi 
ön plana alıyorsunuz. Önceliklerinizi 
belirlerken 1.sıraya kendinizi koyuyorsunuz 
ayrıca. Koymalısınız da. Mars size hadi 
harekete geç diyor olacak. 

Kazançlarınız, gelirleriniz, harcamalarınız, 
bütçenizde denge için önemli bir aydasınız 
ayrıca. Aslına bakacak olursanız, 
insiyatifi ele alarak gelir artışı için girişim 
zamanlarındasınız. Merkür Retrosu 
beklenmedik harcamalar yaptırmış 
olabilir size, hiç akılda yokken bozulan 
ve yenilenmek isteyen eşyalarınız olmuş 
olabilir. Güneşte finans ve gelirlerim 

dediğiniz alanda seyahat ediyor, tüm 
bunlar da gösteriyor ki, bu ay kazançlarınız 
konusunda nasıl ilerleme sağlayacağınız 
önemli. Burcunuzda ilerleyen yıldızlar 
da hadi aksiyon diyor.    Ekim dolayısı ile 
sizi harekete geçiriyor sevgili Başaklar. 
Ama unutmayın Ekim son 2 hafta daha 
rahat hissediyorsunuz, öncesinde her şey 
gözünüzde büyüyebilir.    Aşk konusunda 
özellikle Venüs’ün burcunuza giriş yapacağı 
8 Ekim sonrası avantajlı olursunuz, ama 
aşk konusunda da ciddisiniz.    Satürn’ü 
unutmayın yay burcunda seyahat ediyor 
ve burcunuza biraz baskı kuruyor. Yani 
yaşamınızda özellikle yanlış insanları 
paratoner gibi gönderir.    Aşk ve sevgi 
gezegeni burcunuza giriş yaptığında 
direkt olarak Satürn ile irtibat kuracak. 
İlişkiniz ciddileşebilir, ya da yaşamınıza 
yeni girecek olan insanlara karşı da dikkatli 
olursunuz.    İlişkinizde sorunlar varsa eğer 
insiyatifi de ele alabilirsiniz.

Jüpiter burcunuzda sizi koruyor ve 
fırsatlar getirmek istiyor aslında. Ama Yay 
burcundaki Satürn ise ayaklarınızın yerden 
havalanmasına izin vermiyor. Sağduyulu 
ve temkinli olmanız için tam da köşe 
başında haberiniz olsun. Şimdi siz zaten 
ayakları yere sağlam basmak isteyen 
bir yapıda olacağınız için bu enerjinin 
sizi zorlamayacağını düşünüyorum. 
Sadece daha gerçekçi olabileceğinizi de 
söyleyebilirim.

10-11-12 Ekim döneminde Merkür ve 

Uranüs arasındaki dik açı tam da finans 
konuları üzerinde etkili. Parasal konularınız, 
kazanç arttırımı konularındaki girişimleriniz 
ve her türlü alacak verecek işleriniz 
açısından bu tarihler önemli olur. İçinde 
biraz streste var yalnız, harcamalarınız 
konusunda bu yüzden dikkatli olmalısınız. 
13 Ekim’de Kaynaklar alanınızda Yeni Ay 
olacak bu parasal konularda rahatlama 
yaşayacağınız süreci başlatır bana 
kalırsa. Alım satım yapabilirsiniz, elinize 
beklediğiniz bir para da olabilir, sürpriz bir 
para da geçebilir ve biraz nefes alabilirsiniz. 
14 Ekimde Güneş Akrep burcunda olacak. 
İletişim alanınızda seyahat edecek olan 
Güneş’in de sizleri desteklemeye başladığı 
bir süreç. İmzalar önem kazanır.  Belki alım 
satım ile ilgili bir durum devredeyse Güneş 
Akrep burcuna geçtiğinde devrede olur bu 
imza işi. 27 Ekim zaten Boğa burcundaki 
dolunay ise kararlarınızın netleştiği 
zamanları gösteriyor.    Ayrıca bir eğitim 
kararı, kiminiz içinde uzak yerlere seyahat 
konuları gündeme gelebilir.

23 EYLÜL - 22 EKİM

ASTROLOJİ
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TERAZİ
Sevgili Teraziler, Güneş ay sonuna kadar 
burcunuzda ilerlemekte. Bir de burcunuzda 
Merkür Retrosu devam ediyor. E tabi bu 
etkiler ile dikkat çekmemeniz söz konusu 
bile değil. Dikkat çekiyorsunuz, hatta dikkat 
ile birlikte kendinize de dönük olduğunuz 
zamanlardasınız.    Öne atılmanız gereken 
durumlar devrede, ama siz biraz bekleme 
taraftarı gibisiniz de.    İşte bunlar Merkür 
Retrosu etkileri, Retro sonrası daha stratejik 
ve planlı olursunuz ama özellikle 9 Ekime 
kadar biraz zihniniz karışık olabilir. Yani 
beklemeniz gereken konular ve koşullar 
devrede olabilir. 

Ayrıca başak burcunda ilerlemekte olan 
bir de Marsımız var.    Mars sizi biraz 
sıkıştırabilir aman tuzaklarına girmeyin. 
Öncelikle iç dünyanıza dönük hissedebilir, 
biraz memnuniyetsiz ve enerjisiz 
hissedebilirsiniz.    Sağlığınızı da önem 
vermeniz gereken zamanlarda olduğunuzu 
da bilmelisiniz, dolayısı ile özellikle bu ay 
beslenmenize de ekstra dikkat etmeli, 
eğer sorununuz varsa doktora gitmeyi 
de ihmal etmemelisiniz.    Burcunuzun 
yönetici gezegeni Venüs 8 Ekim’de Başak 
burcuna girişini yapıyor olacak. Dolayısı 
ile motivasyonunuz aslına bakacak 
olursanız biraz izolasyonda saklı gibi. Evet 
kendinizi biraz arka plana alma arzusu 
duyabilirsiniz.    Venüs haritanızın 12.evi 
dediğimiz alandan geçiş yapacak. Bu da 
gösteriyor ki, biraz gizli hareket etme arzusu 
duyabilirsiniz.    Parasal konular da buna 
dahil açıkçası.  Sanki bazı maddi destekler 

geliyor sevgili Teraziler, parasal konularda 
veya yatırımlarınızda biraz arka planda işler 
var gibi.  Kendiniz ile ilgili bir durumu bir süre 
paylaşmak ve söylemek istemeyebilirsiniz 
gibi.  Ayrıca sağlık dediğim gibi Venüs’ün bu 
alandan geçişinde de yine önem kazanıyor 
olacak.

Burcunuzda düz pozisyona geçiş yapacak 
olan Merkür enerjinizi yükseltecek, daha 
rahat düşünmeniz ve daha planlı, programlı 
olabilmeniz için güzel destekler verecek. 
Tabi ilişkileriniz bu ay çok çok önemli olacak. 
Öncelikle karşıt burcunuzda ilerleyen 
Uranüs ile burcunuzda seyahat edecek 
olan Güneş arasındaki karşıtlık bu ay her 
türlü ortak projeleriniz içinde size aynalık 
yapacak insanları çıkartacak karşınıza. 
Özgürlüğüm önemli diyorsanız, karşınızdaki 
insanlarda önemli diyecek. Hayatınızdaki 
insanların değişim arzularını görecek ve 
fark edeceksiniz. Sizi şaşırtacaklar sanki.

13 Ekimde burcunuzda gerçekleşecek Yeni 
Ay ile siz de yenilenecek ve yeni başlangıçlar 
yaşama arzusu duyacaksınız.    Kendi 
yaşamınızda ve yapmak istedikleriniz 
konusunda motivasyon duygunuzda Yeni 
Ay ile birlikte yükselecektir sevgili Teraziler.
24 Ekim’de Güneş Akrep burcuna geçiş 
yapıyor.    Maddi konular, değer yargılarınız, 
parasal güvence beraberinde Güneşin 
de bu alana geçişi ile birlikte önem 
kazanır.    Kazanç arttırımı konusunda 
destekler alabilirsiniz. Bütçenize önem 
verir ve harcamalarınız konusunda bazı 

düzenlemeler yapmak isteyebilirsiniz.    27 
Ekim’de Boğa burcunda gerçekleşecek 
Dolunay ile birlikte yatırım, kazanç, banka 
ve finans konuları devrede olur. Kredi 
almak isteyebilirsiniz örneğin, beklediğiniz 
ve neticelenmesini umduğunuz bazı 
durumların görünür olduğu, sonuçlandığı 
ve maddi konularda bazı düzenlemeleri 
hayatınıza geçirdiğiniz bir Dolunay 
yaşarsınız.

23 EKİM - 21 KASIM

ASTROLOJİ
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AKREP
Sevgili Akrepler, yönetici gezegeniniz 
Mars tüm ay boyunca Başak burcunda 
olacak.    Öncelikle bu at bolca sosyal 
ortamlarda    olacağınızı söylemeliyim. 
Bazı organizasyonlarda önemli görevler 
dahi üstlenebilirsiniz.    Aşk konusunda 
ise bazı sürtüşmelere aman dikkat 
edin.      Mars sizi desteklerken, bir 
yandan da Neptün ile yapacağı karşıtlık 
beklentilerinizi sorgulamanıza neden 
olabilir, özellikle aşk ve size neşe veren 
konularda.    Doğru insan mı yaşamımdaki 
dahi diyebilirsiniz.      Yaşamınızda kimse 
yoksa ve bu dönem de biri ile tanışırsanız 
yine temkinli olmanız da fayda var.  Yanıltıcı 
insanlar ile karşılaşabilirsiniz, bazı yanlış 
anlaşılmalara maruz kalabilirsiniz. Özellikle 
Ekim ilk 2 hafta beslenmenize ve ilaç aynı 
zamanda alkol kullanımınıza da dikkat 
etmenizde fayda var.   

8 Ekimde Venüs’te Başak burcuna 
giriş yapıyor.      Geleceğe dair umut ve 
ümitlerinizi arttıracaktır Venüs’ün de 
geçişi, motivasyonunuzu da pozitif yönde 
etkileyecektir. Fakat Balık burcunda 
bulunan Neptün ile Venüs arasında da bir 
karşıtlık söz konusu olacak, dolayısı ile her 
türlü ortak projeler anlaşmalar ve imzalar 
konusunda daha sıkı kontrollü olmaya 
önem vermelisiniz.  

9 Ekime kadar Merkür Retrosu devam 
ediyor.  Terazi burcundaki  retrosu ile biraz 
iç dünyanıza önem vermiş olmalısınız Eylül 
itibari ile. Ayrıca Güneş ay sonuna kadar 

Terazi burcunda olacak.      Yaşamınızın 
gidişatını sorguladığınız bir dönemdesiniz, 
hem Merkür, hem de Güneşin bu alanda 
ilerlemesi gösteriyor ki bazı planlarınız 
belki biraz gizli ve saklı olabilir.    Kapalı 
ortamlarda olabilirsiniz, kendinizi de biraz 
yorgun hissetmenize neden olabilir Güneş 
12.ev geçişi.    Aslında yılı kapatıyorsunuz, 
sonlandırıyorsunuz ve Güneş burcunuza 
geçiş yaptığında sizler için de yeni bir 
dönemi başlatıyor olacak.

10-11 ve 12 Ekim Güneş ve Uranüs karşıtlığı 
devrede olacak. Kariyer yaşamınızı yöneten 
Güneş’in Uranüs ile yapacağı bu karşıtlık 
günlük temponuz adına önemli olur. Belki 
günlük yaptığınız işlerinizde düzenlemeler 
yapma durumunda olabilir, yeni kararlar 
alabilirsiniz.    Dediğim gibi biraz olaylar 
perde arkasında Retro bitimi sonrası 
alınacak önemli kararlarınız da olur gibi. 
Dolayısı ile Ekim 2.yarı biraz daha belirgin 
koşullar söz konusu.

13 Ekimde Terazi burcunda bir Yeni Ay 
olacak. İçsel olarak bir farkındalık belki de, 
kendinize zaman da ayırmanız gerektiğine 
karar verebilirsiniz.

24 Ekimde Güneş artık burcunuza geçmiş 
olacak. Enerjinizi yükseltecek Güneşin 
gelişi, kendinizi ön plana almanıza neden 
olur. Fakat evlilik, ortaklık anlaşmalar 
adına önemli olur özellikle Ekim son 
hafta. 27 Ekim’de Boğa burcunda olacak 
Dolunay ile birlikte ortaklıklarınız, iş 

ilişkileriniz de dahil olmak üzere bir yön 
belirlemek isteyebilirsiniz.    Sanki bazı 
konu ve koşullar masaya yatıyor ve 
netleşiyor olacak.    Merkür’ün burcunuza 
geçişi sonrası daha net olursunuz aslında, 
Dolunay farkındalık getirir ama net kararlar 
2 Kasımda Merkür burcunuza giriş yapacak 
ve 11 Kasımda burcunuzda yaşanacak Yeni 
Ay ile birlikte Ekim genelinde yaşadığınız 
bazı durumları tam olarak netleştircek. 
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YAY
Sevgili Yay’lar, Burcunuzda ilerlemeye 
başlayan Satürn enerjisini bu ay fark 
ediyorsunuz. Satürn yapı kurmanıza aynı 
zamanda insiyatifi elinize almanız gereken 
zamanlarda olacağınıza işaret ediyor.  Bu ay 
ise Başak burcuna geçiş yapan gezegenler 
ise bir nevi şartların sizi sıkıştırması ve 
zorlaması ile birlikte bazı önemli konuları 
tetikliyor.    Bunların aslında ilk sırasında 
kariyer yaşamınız var diyebilirim.    Dolayısı 
ile Ekim sizler için bir nevi çalışma 
şartlarınızı düzenleme ve belki de kiminiz 
için değiştirme dönemi olabilir.    Biraz 
test edileceksiniz Satürn tarafından, 
sorumluluk artışı ise gündeminizde 
haberiniz olsun.  8 Ekim’de Venüs’te Başak 
burcuna giriş yapıyor. Dolayısı ile kiminiz 
sorumluluk alıp terfi edersiniz, bir kısmınız 
da belki iş değiştirme kararı alabilirsiniz. 
Yönetici gezegeniniz Jüpiter de kariyer 
alanınızda gezinmekte, fırsatlar ve seçimler 
beraberinde gelir.    9 Ekime kadar Merkür 
Retrosu devam ediyor.

Merkür sizler için önemli. Öncelikle 
haritanızın en tepe noktasını, yani toplumsal 
statünüzde dahil olmak üzere kariyer 
yaşamınızı da yönetiyor. Dolayısı ile Retro 
döneminde yani Eylülün büyük bir bölümü 
ve 9 Ekime kadar olan sürece baktığımda 
iş yaşamınız ile ilgili kararsızlıklar, belki 
gelen bazı tekliflerin zihninizi karıştırması, 
ne yapmak istediğiniz konusunda 
netleşememe gibi durumlara açık yapıyor 
gibi. Ne yapmalıyım diyorsanız eğer son 
karar için Merkür Retrosunu beklemenizi 

öneririm.  Eğer iş yaşamınızda bir değişiklik 
yoksa, mevcut iş yerinizde şartlarınıza 
devam ediyorsanız bu ay çalışma saatleriniz 
de dahil olarak işinizi her zamankinden 
çok daha ciddiye alın derim. Üstleriniz 
sizi desteklerken, biraz da zorlayacaklar 
haberiniz olsun.

Güneş ve Merkür  Terazi burcundalar.  Terazi 
sizler için dost burç, dolayısı ile umutlarınız 
ve ümitleriniz yüksek olacaktır. Ayrıca 
kariyerden elde ettiğiniz gelirlerinizi 
de arttırma arzusu içinde olursunuz 
bu ay. Hakkım olanı istiyorum deme 
zamanlarınız. Unutmayın, Burcunuzda artık 
Satürn var, sorumluluk ve dikkatli olmak 
durumundasınız, kendiniz ile ilgili her türlü 
hakkınızı aramanız gereken ve gerçekçi 
olmanız gereken zaman dilimindesiniz.

13 Ekimde Terazi burcunda bir de Yeni Ay 
olacak. Fırsatlar ve beklentiler konusunda 
yüksek hedeflerinizi tetikleyecektir. Sosyal 
ortamlarda olabilir, ayrıca bazı yeni arkadaş 
gurupları için de olabilirsiniz. Sosyal 
yaşamınız gayet hareketli olur. İŞ yaşamı 
sıkıştırırken, aşk ve çevrenizin desteği ile 
keyifli bir ay geçirirsiniz. Fakat özellikle 10-
11 ve 12 Ekim dönemlerinde ilişkilerinizde 
iletişime dikkat.  Bir anda uzaklaşma ve kısa 
bir tatil fırsatı dahi yaşamanız söz konusu 
olabilir. Bu belki de iş sebebi ile de olabilir.  

24 Ekim’de Güneş Akrep burcuna geçiş 
yapıyor.    Haritanızda geçiş yapacağı alan 
itibari ile biraz arka planda olma arzusu 

duyabilirsiniz. Dinlenmek istediğiniz belki 
grup aktivitelerine bir süre ara verdiğiniz 
bir süreci tetikler. Sağlık ile ilgili konular da 
önem kazanabilir.   Ay sonuna doğru ev ve 
aile yaşamınız daha ön plana gelebilir. Evet 
Aksiyonu bol bir ay sizler için özellikle iş 
çevrelerinizde. 27 Ekim’de Boğa burcunda 
bir Dolunay gerçekleşiyor.    İşte bu 
Dolunay önemli, çünkü tam olarak günlük 
temponuz da dahil iç dünyanız ile biraz 
çatışma var gibi.  Temponuzu düzenlemek 
isteyebilirsiniz. Sağlığınıza önem vermek 
isteyebilirsiniz.    Yoğun bir ay olacak gibi, 
vitamin takviyesi alın mutlaka.    Dengede 
kalmaya ayrıca önem verin sevgili Yay’lar.
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OĞLAK
Sevgili Oğlak’lar, Ekim ayına girişimiz 
ile birlikte dikkatiniz yaşam hedefleriniz 
de. Kiminiz için kariyerinizde ve çalışma 
koşullarınızda. Niye erteleniyorum, neden 
gecikiyor istediğim gibi ilerliyemiyorum 
diyor olabilirsiniz. Bunun aslında önemli 
nedenlerinden biri Plüton ve bir diğeri 
de Uranüs. Her iki gezegen tamamen 
değişmenize neden oluyor.    Beklentileriniz 
değişiyor ve siz değişiyorsunuz aslında. Bir 
de Eylül’de Retrosuna başlayan ve 9 Ekime 
kadar Retrosu devam edecek  Merkürü de 
ilave edersek buyurun işte gecikmenin de 
nedeni.  Fakat bu ay özellikle Retro sonrası 
dikkat çekiyorsunuz derim. Haritanızın 
en tepe noktasında bulunan Güneş 
ve Merkür size iş imkanı, kariyerinizde 
dikkat çekmek ve    kiminize de toplumsal 
statünüzü etkileyecek bazı kararlar 
almanıza neden olur bana kalırsa. İnsiyatifi 
siz ele alıyorsunuz aslında, bu beklemek 
ile ilerleyemeyeceğiniz ama aksiyon 
aldığınızda, harekete geçtiğinizde,    ön 
planda olduğunuzda dikkat çekeceğiniz bir 
dönemde olacağınızı gösteriyor. Yani Ekim 
de sahne sizin.  Özellikle 13 Ekim haritanızın 
en tepe noktasında bir de    yeni ay olacak 
sevgili Oğlaklar.    İşte bu start vermeniz 
için güzel fırsatlar getirecek.    Enerjinizi 
yükseltecek ve adım atmanıza yardımcı 
olacak. Ama Uranüs ve Plüton’u unutmayın. 
Zorlu konu ve koşullar var ve sizin mücadele 
gücünüz de var. Hepsi bir arada gibi.

Dost burcunuz Başak’ta önemli gezegenler 
bulunmakta. Jüpiter 1 yıl boyunca bu 

alanda ve tüm Ekim’de Mars Başakta 
olacak. Bir de 8 Ekim’de Venüs Başak 
burcuna geçiş yapacak.    Başak sizler için 
çok destekleyici dolayısı ile pozitif enerjisini 
hissedeceğinizi söyleyebilirim. Özellikle 
Venüs’ün de gelişi ile birlikte kiminiz seyahat 
fırsatı yakalarsınız biraz gezersiniz Ekimde. 
Kiminiz de eğitim alma kararı verirsiniz, belki 
eğitime başlarsınız. Kiminiz içinde ticaret 
ile uğraşıyorsanız özellikle hareketli bir ay 
olur. Destekler almaya kesinlikle açıksınız 
ama biraz sizin enerjinizi yükseltmeniz ve 
harekete geçmeniz de gerekir.

İletişim, yolculuklar, tanıtımlar 
organizasyonlar    adına hareketli bir ay 
bekler sizi. Fakat Mars ve Venüs’ün Ekim 
ayı içinde Neptün ile karşıtlıkları olacak, 
bu da seyahatlerinizde daha dikkatli 
olmanız gerektiğini gösteriyor. Dalgın 
olmaya ve dikkatsiz davranmaya da 
açıksınız.    Aşk yaşamınız açısından da 
önemli bir aydasınız. İlişkinize gerekli özeni 
göstermeniz gerekiyor.    Venüs ve Neptün 
karşıtlığının aktif olacağı 16-18 Ekim arası 
özellikle. 

24 Ekim’de Güneş dost burcunuz Akrepte 
olacak. Sosyal olursunuz, enerjiniz yükselir 
Güneş size dost enerjiler göndermeye 
başlar ve içinizi ısıtır. İşlerinizi de daha 
kolay yoluna koyabilirsiniz.    27 Ekimde 
Boğa burcunda bir Dolunayımız olacak. 
Aşk, ilişkiler, sosyal çevre, en önemlisi 
de kendinize zaman ayırıyormusunuz, 
motivasyon için ne yapıyorsunuz biraz 

bunları sorgularsınız.    Kendinize gerekli 
özeni göstermeniz gerekiyor. Bu dolunay 
neleri ihmal ediyorsunuz biraz bunlar ile 
ilgili düşünürsünüz bana kalırsa.
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KOVA
Sevgili Kova’lar, Merkür ve Güneş sizleri 
dost enerjiler ile ısıtıyor, size keyif verecek 
bazı organizasyonlar içinde olabilirsiniz. 
Ayrıca bazı Kova’lar iş yaşamlarında destek 
olacak kısa workshop’lara katılabilirler. 
Kiminiz de bir konuya farklı açıdan bakmayı 
deneyimliyor olursunuz.  9 Ekim’de Merkür 
düz pozisyona geçiyor.    Merkür’ün düz 
pozisyona geçişi ile birlikte maddi konularda 
rahatlama olur sevgili Kovalar.      Aslında 
aklınız biraz seyahat etmekte, belki de bir 
eğitim araştırmasında, bir oluşum içinde ve 
yenilik arzusundasınız.  Her türlü tanıtımlar 
için de destekler alabildiğiniz bir ay olacaktır. 
Sesinizi duyurabilir ve dikkat çekebilirsiniz.
Ayrıca bu ay trafikte dikkatli olun 
derim,  özellikle yükselen Kova iseniz.  Yani 
hızlı olmayın, sabırlı hareket edin.  Planlı olun 
bir yerlere gecikmeyin. İletişim trafiğiniz de 
yoğun olur.

13 Ekim’de Terazi burcunda Yeni Ay olacak. 
Bu Yeni Ay enerjisi ile dikkat çekeceğiniz 
oluşumlar içinde olursunuz. Dediğim gibi 
bu ay kiminiz size keyif verecek bir seyahat 
fırsatı yakalarsınız, kiminiz de eğitim ve 
kişisel gelişiminize destek olacak bir 
organizasyon içinde olabilirsiniz.

10-11 ve 12 Ekim döneminde iletişiminize 
aman dikkat edin. Yanlış anlaşılmalara açık 
olabilirsiniz. Farklı düşünürsünüz ve bekli 
de düşündüğünüz gibi olmayabilir bazı 
konular,  bu yüzden bu ay hem keyfiniz evet 
yerinde, ama biraz da yanlış anlaşılmalara 
karşı dikkat.

Başak burcunda yıldız yığılması var.   Mars 
tüm ay Başak burcunda olacak ve tabi 
Jüpiter 1 yıl boyunca bu alanda.  8 Ekim’de 
Venüs’te Başak burcunda geçiş yapıyor. 
Kazançlarınız artıyor sevgili Kova’lar. 
Maddi destekler geliyor sizlere. Bu belki 
beklediğiniz bir kredinin onayı olabilir, 
belki de sürpriz bir destek. Eşinizin de 
gelirleri artabilir. Ortak kazanımlarınız 
önem kazanıyor.    Fakat gelen para 
olduğu kadar, bu parayı doğru bir şekilde 
kullanmanız önem kazanacak. Satürn 
Yay burcunda ilerliyor.      Başak yıldızları 
ile kurduğu sıkıştırıcı etki de gösteriyor ki, 
dikkatli yatırımlar yapmalısınız.    Gelir – 
gider dengenize önem vermelisiniz.    Aile 
desteğine açıksınız, inşallah güzel destekler 
olur sizler için.

24 Ekimde Güneş Akrep burcuna geçiyor. 
Ve geliyor haritanızın en tepe noktasına 
yerleşiyor. Kariyer yaşamınızda önem 
kazanıyor hali ile Güneşin de gelişi ile. Dikkat 
çekersiniz, beğeni toplarsınız, üstleriniz 
tarafından desteklenirsiniz. Yeni projeler 
alabilirsiniz, işleriniz ve kariyer yaşamınız 
öne çıkar ve sizin için atak olacağınız bir 
zaman başlar. 27 Ekimde Boğa burcunda 
Dolunay olacak. Yuvanız ve iş yaşamınız tam 
olarak bu aksta olacak bu karşıtlık.  Yoğun 
zamanlar olur, ev ve iş arasındaki dengeyi 
doğru ve sağlıklı kurmaya çalışmalısınız. 
Temponuzda hareketlilik artar iken, aileniz 
de destek bekler. İş ve ev arasındaki dengeyi 
yaratma çabası içinde olabilirsiniz.
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BALIK
Sevgili Balıklar, Karşıt burcunuz Başakta 
yıldız yığılması var.    Mars tüm Ekim 
boyunca Başak burcunda olacak, 8 
Ekim’de Venüs Başak ziyareti başlıyor    ve 
1 yıl boyunca Jüpiter de zaten bu alanda. 
Dolayısı ile her türlü ortaklıklarınız, ortak 
projeleriniz,    ilişkileriniz, evlilik konuları 
ve evliyseniz eşinizin yaşamında önemli 
olacak oluşumlar bu ayın konuları 
arasında.        Haritanızın en tepe noktasına 
gelip yerleşen Satürn’ü uzunca bir süre 
misafir edeceksiniz. Bu ay Başak yıldızlarının 
da Satürn üzerinde etkilerinin de olacağını 
düşünürsek eğer iş yaşamınızda etkili olan 
bazı değişimler istiyor olabilirsiniz.    Belki 
siz insiyatif alıyorsunuz, ya da hiç 
planlamadığınız bir anda iş yaşamınızda 
beklenmedik değişimleri yaşıyorsunuz.   Bir 
ortaklık konusunu bitiriyor, belki 
sonlandırıyor ve yeni bir oluşum içinde 
olmak istiyorsunuz. Bu ay biraz değişimi 
kendinize çekiyorsunuz sanki sevgili 
Balıklar.  

Terazi burcunda ilerleyen Güneş, aynı 
zamanda bu alanda Retrosu devam eden 
Merkür parasal konuların da sizin için 
önemli olduğunu göstermekte.    9 Ekimde 
Merkür Retrosu bitiyor, finans konularınız 
da rahatlamalar devrede olur.  Beklediğiniz 
bir takım gelirler varsa Retro sonrası elinize 
beklediğiniz paralar geçebilir.

Güneş ve Uranüs arasında özellikle 10-11 
ve 12 Ekim tarihlerinde    maddi kaynaklar 
alanınızda karşıtlık enerjisi devrede ve 13 

Ekim’de Terazi burcunda bir de Yeni Ay 
var.    Dediğim gibi, yıldızlar ortak projeler 
konusunda bazı bitiş ve kiminiz için de 
önemli olabilecek ve sizin sorumluluğunuzu 
alacağınız bir konuda teşvik ederken, 
Ayın 2.yarısında ise parasal konularda 
hareketlilik geliyor. Miras olabilir, ortak 
kazanımlarınızı arttırmak adına bir yenilik 
olabilir, hatta bazı Balıklar belki de evleniyor 
ve aile bütçesini birleştiriyor olabilirsiniz.
Sert gezegen dizilimleri var yalnız, kiminiz 
de bir ortaklığı veya evliliği finalize de 
edebilirsiniz ve yine ortak bütçeniz önemli 
bir düzenlemeden geçebilir. Sevgili Balıklar 
dediğim gibi Ekim size bir yenilik getirebilir, 
rekabetçi hissedebilirsiniz,    olumlu ve 
sağduyulu olarak en güzel sonuçları elde 
edebilmenizi dilerim.     

24 Ekimde Güneş Akrep burcuna geçiş 
yapacak.  Yasal konularınız varsa sonuçlarını 
alabileceğiniz bir süreçte olabilirsiniz. Yeni 
şeyler öğrenmek isteyeceğiniz, kişisel 
gelişiminize önem vereceğiniz bir dönem 
olacaktır. Ayrıca seyahatler konusunda 
şansınız yükselir. Fakat Güneşin geçiş 
yapacağı  alan zihninizde bazı eğitim alma 
kararları da devrede olur. 27 Ekim’de Boğa 
burcunda Dolunay gerçekleşecek. Yakın 
çevreniz, iletişiminiz haliyle bu dolunayda 
önemli olur. Fakat bilmelisiniz ki bu dolunay 
sizin burcunuza son derece destek olacak. 
Dolayısı ile zihniniz açık olacaktır.    Yeni 
fikirlere açık olabileceğinizi, farklı bir 
bakış açısı ile yeni kararlar alabileceğinizi 
söyleyebilirim.

20 ŞUBAT - 20 MART

BERNA ATAY
www.bernaatay.com

ASTROLOJİ



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Ekim 2015 |  S111Gzone Magazine

www.gzone.com.tr

/ GzoneMag

www.gzone.com.tr


