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KÜ NYE

KATKIDA BULUNANLAR
AVŞAR GÜLENER (STÜDYO BAYKUŞ)
BRIAND BEDFORD
CANSU ATEŞSAÇAN
CİHAN NACAR
FATİH DEMİR
FARUK ELDEM
GÜNEŞ GÜLBİTER
MERT SİLİV
ÖZDEN CERRAHOĞLU
SANDRO BRERO
SEAN HOWELL
SELİM AKAR
SEDA YEŞİLYURT
ZEYNEP TÜRKOĞLU

ONUR ÖZIŞIK - Genel Yayın Yönetmeni
MURAT RENAY - Yazı İşleri Müdürü
ONUR ÖZIŞIK - Görsel Direktör
FATİH DEMİR - Kapak Fotoğrafı
EDİTÖRLER
ALİ MİLAT
BERK ŞENÖZ
BERNA ATAY
BUĞRA ALTIN
BUĞRA LEVENT
CAN ATEŞSAÇAN
DENİZ SU TİFFANY
FERHAT JAK İÇÖZ
HAKAN EREN
KAAN ARER
KEREM CANDUM
MERT BELL
MURAT RENAY
NOYAN GÜVEN
ONUR ÖZIŞIK
ONUR UÇAR
ÖZGE KELEBEK SALMAN
ÖZGÜR ÖZTÜRK
SARP YAMAN
SERDAR EGEMEN
YEŞER SARIYILDIZ

ONLINE SİTE EDİTÖRLERİ
EFE ALTAY
HASAN BOZLU

/GZONEMAG
MOBİL DERGİ UYGULAMA
NGM TÜRKİYE
REKLAM
GZONE REKLAM DEPARTMANI
reklam@gzone.com.tr - info@gzone.com.tr
www.gzone.com.tr
info@gzone.com.tr

HALKLA İLİŞKİLER
YAĞIZCAN AKBULUT - yagizcan.akbulut@gzone.com.tr
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ED İTÖR DE N

Bundan tam 13 ay önceydi. Sevgili ortağım Onur Özışık ve ben geçtiğimiz polemiklerle dolu süreç sonucunda
Türkiye’nin ilk eşcinsel yaşam ve kültür dergisini çıkarmak için kolları sıvadık. Oysa dergi çıkmadan 1 ay önce bile
böyle bir derginin yaratıcıları olmak aklımızın ucundan bile geçmezken…
Elbette bizlere yardım eden arkadaşlarımız da önümüzü kesmek isteyen meslektaşlarımız(!) da oldu. İçinden
çıkılması zor olan bir süreçti. Kimseyle değil sadece yaptığımız işle ilgilendik. Ne yaptık ettik ilk sayımızı çıkardık.
Çünkü artık zamanı gelmişti. Türkiye’nin ilk eşcinsel yaşam ve kültür dergisi okuyucularına ulaşmalıydı.
Basılı dergi hayalimiz hep bir köşede durmakla birlikte dijital dünyada o dünyanın kurallarına göre oynayarak
“dergi” sıfatını hak eden bir yayın ve buna ek olarak her gün onbinlerce kişiye ulaşan bir haber portali hazırlamak
için canımızı dişimize taktık.
Kendimizi övme yazısı değil bu aslında. Biz yaptığımız işi çok seviyoruz ve zevkle yapıyoruz. Verdiğimiz sözleri
tutmak için büyük çaba harcıyoruz ve mutlaka gerçekleştiriyoruz. Çünkü işimize saygı duyuyoruz ve işine saygı
duymayıp yalanlar söyleyerek bir arpa boyu yol alamayanların düştüğü gülünç duruma düşmek istemiyoruz. Bu
yüzden gizli bir denetçi gibi kendimizi hep dışarıdan biriymişcesine izliyoruz. Yaptığımız hataları herkesten önce
kendimiz görebilmek için.
GZone’un birinci yaş sayısının kapağında, açıklamalarıyla ses getirmiş, sanat üretiminde özel hayatı yüzünden
zaman zaman aksaklıklar yaşasa da güzel ürünler vermeyi bilmiş, dobra, açık sözlü bir kadını, Yeşim Salkım’ı
konuk ettik ve aslında LGBT dünyasının ne kadar içinde olduğunu görüp ona daha dikkatli takip etmemiz
gerektiğini anladık.
Salkım’a 1.Yaş kapağımızda, Türkiye’nin Andrew Christian-Trophy Boy’u Mutlu Balıkçı eşlik etti. Mutlu, bu unvan
için görüştüğümüz diğer erkek modellerin tutucu davranışlarına inat, bir gey dergisinin ve çoğunluk kitlesi
geyler olan bir iç çamaşırı markasının yüzü olmaktan çekinmedi. Yeri gelmişken onu da alkışlıyor ve yolu açık
olsun diyoruz.
1.Yaş Sayımızda ayrıca yaptığı şarkılara bayıldığımız Kadebostany grubu, tasarım mayolarıyla bizleri kendisine
hayran bırakan Cihan Nacar, sosyal medyada LGBT görünürlüğüne katkıda bulunan çılgın ikili Caner Çalışır
& Hakan Kakız ve Eylül ayının her yeni gününde adım adım yaklaşan sonbahar depresyonuna sizleri teslim
etmemek için birbirinden ilginç konu ve dosyalar hazırladık.
Dergimizi yayına hazırladığımız son günde LGBTİ mücadelesinde en önlerde yürüyen, dünya görüşleriyle ve
yaptıkları işlerle bizleri kendilerine hayran bırakan Boysan Yakar ve Zeliş Deniz’in talihsiz ölüm haberlerini alarak
kahrolduk. Doğum günü sevincimizi buruk yaşamak zorunda kaldık. Ancak elbette hayat devam ediyor ve şimdi
Boysan ve Zeliş için, onların da bizi görmek istediği şekilde daha güçlü, daha kararlı olarak yolumuza devam
etmeliyiz. Boysan ve Zeliş gittikleri yerde eminim ki mutludurlar çünkü iyi kalpli ve sevgi dolu insanlardı.
Onları hiç unutmayacağız ve her başarımızda onların da emeğinin olduğunu bileceğiz.
Sevgiyle kalın, kendinize iyi bakın.
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G ZONE 1 YA ŞINDA

GZONE bundan tam 1 yıl önce doğdu. 12 ay boyunca, 13
tane dergi sayısı ve web sitesinde binlerce haber yayınladı.
Bildiğiniz gibi GZONE, LGBTİ bireyler için sadece bir dergi
veya bir web sitesi değil. Bundan çok daha fazlası…
Eylül ayı boyunca sizlerle birlikte yaş günümüzü pek çok
sürprizle kutlayacağız ama önce bakalım; Bu bir yılda neler
yaptık, beraber neleri başardık?
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G ZONE 1 YA ŞINDA

EKSİK OLAN NEYDİ?

NEREYE GİDİYORUZ?

Türkiye’de özellikle 90’lı yılların sonunda yükselmeye başlayan LGBT hareketi,
dernekleriyle ve aktivistleriyle olağanüstü çaba göstererek seslerini duyurmaya
çalıştı. Gezi hareketi sonrasında, bireysel özgürlüklerin de olmadığı kadar önem
kazanmasıyla birlikte LGBT hareketi siyasete girdi, mecliste sesini duyurmaya ve
yerel seçimler sonrası belediyelerde aktif rol almaya başladı. Ancak LGBTlerin
normalleşmesinde önemli yer tutan “görünür” olma konusunda dernek ve
aktivistlerin çabasını destekleyen, LGBT hareketini Türkiye’de yaşayan herkesin
günlük hayatlarına taşıyabilecek, farklı bir algı operasyonu yürütmek gerekliydi.

1 yıl gibi kısa bir sürede ses getiren
işler yaptık, sizlerin de paylaşımlarıyla,
destekleriyle kısa zamanda uzun bir yol
geldik ancak halen gidecek yolumuz
var.

NEYİ HEDEFLEDİK?
Türkiye’nin bu anlamdaki ilk eşcinsel yaşam ve kültür dergisi GZONE, LGBT magazini
“normalleştirme” ve “görünür hale getirme” amacıyla ortaya çıktı. LGBT bireyler
adına “Biz de varız” demek için çalıştı. LGBT bireylerin ilgi alanında bulunan siyasi,
kültürel ve popüler içerikleri tek bir oluşum altından yayıp bunların geleneksel
medyada yer bulmasını hedefledi.

NASIL İLERLEDİK?
Dünya üzerinde birçok örneği bulunan eşcinsel magazin yayınları sanatı, popüler
kültürü ve hatta bazen siyaseti domine eden bireylerin işlerini/mesajlarını, onların
cinsel kimlikleri ile olsun olmasın, LGBT dostu bir dille kamuoyuna sunarak önemli
bir görünürlük elde ederler. Biz de buradan yola çıktık ve vermek istediğimiz pozitif
mesajları kamuoyunun yakından tanıdığı isimler üzerinden yaymaya gayret ettik.

HEDEFİMİZE ULAŞTIK MI?
Elbette amacımız sadece kendi mecramızda “görünür” olmak değildi. Türkiye’nin
takip ettiği önemli haber siteleri, basılı gazeteler ve dergilerde de sesimizi
duyurmalıydık ki daha büyük kitlelere ulaşabilelim.

GZONE, ikinci senesinde de gün
geçtikçe büyüyen güçlü editörleriyle,
yeni konu ve konuklarla bu alandaki en
özenli ve en iyi içeriği sizlere sunmaya
devam edecek.
Uluslararası iş ortaklarımız Hornet App,
Spartacus Gay Guide ve daha pek çok
global marka ile Türkiye’de LGBT’lerin
görünür olmasının başka bir yolu
olan “gay marketing” ile alakalı büyük
adımlar atıyor olacak.
Başta ekibimiz olmak üzere bizlere
destek veren herkese çok teşekkür
ediyoruz. Ay boyunca bizlere sosyal
medya
hesabınızdan
video
ve
fotoğraflarınızı
#iyikidoğdungzone
hashtagiyle yollayabilirsiniz.
Bizi takip etmeye, okumaya ve sevmeye
devam edin…

12 ay boyunca Türkiye’nin önde gelen günlük basılı yayın organlarına, aylık sektörel
yayın organlarına ve önde gelen web haber portallerine gerek Gzone’a konuk olan
sanatçıların LGBT hakkındaki demeçleriyle, gerek editörlerimizin yarattığı ilgi çekici
içeriklerle konu olduk. Sadece Türkiye’de değil, yürt dışında da birçok birçok mecra
Gzone’un başarısını manşetlerine taşıdı.
GZONE ayrıca günümüz dünyasının en mühim mecrası olan sosyal medyada da
fazlasıyla aktif bir tutum sergiledi. Web portalımızda yayınlanan haberlerimiz sosyal
ağlar sayesinde milyonlarca insana ulaşırken, dergimize konuk olan sanatçılar
da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla GZONE’un hedeflerine
ulaşmasında büyük rol oynadı.

# İy iK iD o ğ du nGZONE

www.gzo n e .co m.tr | Tü r ki ye’n in e şci n se l y a ş a m v e k ü l t ü r d e rg i s i | Ey lü l 2 0 1 5 | S .1 0

gzone.com.tr

İ Ç İ ND E KİL E R

LGBT DÜNYASINDAN HABERLER
TAKVİM
ALIŞVERİŞ
MÜZİK: AYIN ALBÜMLERİ
KAPAK SÖYLEŞİSİ: YEŞİM SALKIM
MODEL: FILIP HRIVNAKİ
MODA: CİHAN NACAR
TRANS: 10 CÜMLESİYLE CAITLYN JENNER
ÖZEL DOSYA: LADYBEARD
SÖYLEŞİ: KADEBOSTANY
ÖZEL DOSYA: ŞAMANİZM
BİR ZAMANLAR: ZEKİ MÜREN VE AJDA PEKKAN ÖPÜŞMELERİ
GZONE 1. YAŞGÜNÜ PASTASI: MUTLU BALIKÇI
DANS: İZMİR TENİM
DEKORASYON: SONBAHAR RENKLERİ
SARP’IN KÖŞESİ
SÖYLEŞİ: HAKAN KAKIZ & CANER ÇALIŞIR
GURME: SONBAHARA ANTİDEPRESAN MENÜ
GYM: TAKVİYE BESİNLER
SAĞLIK & BAKIM: A’DAN Z’YE EPİLASYON
PSİKOLOJİ
AYI SÖZLÜK’TE NELER KONUŞULUYOR
SEYAHAT: STRAZBURG
ASTROLOJİ

S. 12
S. 16
S. 20
S. 22
S. 26
S. 32
S. 38
S. 42
S. 46
S. 50
S. 54
S. 60
S. 67
S. 69
S. 74
S. 79
S. 80
S. 89
S. 91
S.96
S.101
S. 103
S. 104
S. 109

S. 50
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H A BE R L E R

TÜRK LGBT DÜNYASININ ACI
KAYBI! BOYSAN YAKAR VE ZELİŞ
DENİZ’İ TRAFİK KAZASINDA
KAYBETTİK
Türkiye LGBT dünyası önemli aktivistlerini kaybetti.
5 Eylül 2015 günü Gelibolu’dan Keşan istikametine seyir
halinde olan Boysan Yakar’ın yönetimindeki otomobil,
karşı yönden gelen başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı.
Arabada Yakar’la birlikte Zeliş Deniz ve Yakar’ın sevgilisi
Mert Serçe de vardı. Araçtaki 3 kişi de hayatını kaybetti.
BOYSAN YAKAR KİMDİR?
Türkiye LGBT Dünyasının önemli aktivisitlerinden, 31
yaşındaki Boysan Yakar bir süredir Şişli Belediye Başkanı
Hayri İnönü’nün danışmanlığını yürütmekteydi. SABAH
gazetesi önderliğinde Yakar hakkında yapılan homofobik
karalama kampanyasına karşı Hayri İnönü ”Boysan‘ı
tanıyan insanlar bilirler, kimseyi incitmeyecek bir kalbe,
hayran kalınacak bir dürüstlüğe ve bir çok siyasetçiyi
dize getirecek zekaya sahiptir.” açıklamasını yapmıştı.
ZELİŞ DENİZ KİMDİR?
Zeliş Deniz Türkiye LGBT ve Feminizm Dünyasının önemli
aktivisitlerindendi. İstanbul LGBTT Dayanışma Derneği
ve Lambdaİstanbul gibi derneklerin aktif üyelerinden
olan Zeliş Deniz bundan 3 gün önce 33. yaşını kutlamıştı.
Gezi olaylarındaki kararlı ve mücadeleci tutumuyla zaten
ölümsüzleşmişti.,
Huzurla uyuyun Boysan Yakar ve Zeliş Deniz…
# İy iK iD o ğ du nGZONE
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H A BE R L E R

TRANS KADIN HANDE
ÖNCÜ’NÜN KATİLİNE
ÖMÜR BOYU HAPİS
Mülteci olarak yaşadığı Viyana’daki evinde
nefret cinayetine kurban giden Hande
Öncü’nün katil zanlısı ömür boyu hapis
cezasına çarptırıldı.

MICHELLE DEMISHEVICH’I DARP
EDEN POLİSLERE SORUŞTURMA
Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği, Demishevich’in darp edildiği
görüntülerin, inceleme amacıyla teknik analiz uzmanlarına gönderildiğini belirtti.
Gazeteci Michelle Demishevich’in 1 Haziran günü İstanbul Belçika Başkonsolosluğu önünde
polisler tarafından darp edilmesiyle ilgili konunun araştırılmasını isteyen Avrupa Birliği
Komisyonu’na Türkiye’den yanıt geldi. Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği,
gazeteci Demishevich’in şiddete maruz kaldığı iddia edilen konunun araştırıldığını belirtti.
Avrupa Birliği Parlamentosu, Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu,
trans gazeteci Michelle Demishevich’in haber takibi sırasında sivil polisler tarafından darp
edilmesini “gazetecilerin fiziki bütünlüğüne saldırı” kategorisine alarak, sorumlunun devlet
olduğunu ve en yüksek seviyede bir tehdit olarak değerlendirdiğini bildirmişti.

# İy iK iD o ğ du nGZONE

Zanlı, 3 Eylül tarihindeki son mahkeme
oturumunda “Kasten ve bilinçli olarak insan
öldürmek” suçundan ömür boyu hapis
cezasına çarptırıldı. Hande Öncü geçtiğimiz
ocak ayında elleri ve ayakları bağlı bir
şekilde kendi evinde ölü bulunmuştu. Katil,
Hande Öncü’nün 3000 Avro kadar parasını
ve takılarını alarak kaçmıştı. Yapılan DNA
testi sonucunda kimliği tespit edilen katilin
daha önce de hırsızlıktan sabıkası olduğu
ortaya çıktı.
Türkiye’de yaşadığı transfobik baskılar
sonucu Avusturya’ya iltica eden trans kadın
Hande Öncü’nün katil zanlısının kimliği
Öncü’nün telefon kayıtları ve evdeki DNA
örnekleri üzerinden tespit edildi. Zanlı, bir
Thai masaj salonunda gasp ve seks işçisi
bir kadını soyduğu şikâyetiyle cinayetin
işlendiği gün gözaltına alınmıştı.
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POLİS RENTBOY.COM’UN
OFİSİNİ BASTI
Rentboy.com’un CEO’su Jeffrey Hurant ve
6 çalışanı New York’ta bulunan ofislerinden
çıkartılıp tutuklandılar. Kara para aklama ve
fuhuş yaptırma gibi suçlamalar yöneltilen
CEO ve 6 çalışanı gözaltında tutuluyor.
Sosyal medya kullanıcıları tarafından
eleştirilen gözaltılara, ‘dünyanın daha
büyük dertleri olduğu’ eleştirisi geldi.
Heteroseksüel eskort siteleri için aynı
muamelenin yapılmaması ise ayrı bir
tartışma konusu oldu.
Baskına, seks işçilerinin dernekleri
tarafından da büyük tepki gösterildi.

EŞCİNSEL ÇİFTE EVLİLİK LİSANSI VERMEYİ REDDEDEN
MEMURA HAPİS CEZASI
ABD’nin Kentucky eyaletinde belediyede görev yapan Kim Davis isimli memur, eşcinsel bir
çiftin evlilik işlemlerini “Tanrı buna izin vermiyor” diyerek yapmamıştı. Yüksek mahkemenin
bu konuda kesin emri olmasına rağmen görevini kötüye kullanan Kim Davis kendi insiyatifine
göre belediye binasına evlilik için başvuru yapan eşcinsellere engel olmaya çalışırken videoya
da kaydedilmişti.
İnternette yayılan bu videonun yankılarından sonra belediye binası önünde Davis’i protesto
edenler seslerini yükseltmiş ve olay ülke çapına yayılmıştı.
Bu memur hakkında harekete geçen Kentucky Eyalet Mahkemesi, 48 yaşındaki Davis’i
gözaltına alarak savunmasını istedi .Savunmasında fikirlerinden vazgeçmeyen ve “Tanrı’nın
isteğine karşı gelemeyeceğini” belirten kadın memur hapis cezasına çarptırıldı.
Cezası okunduktan sonra Kim Davis hakime teşekkür etti. Davis hapis cezasına çarptırılmadan
önce de “Tanrı’nın isteklerine karşı gelmemek için hapise girmeyi göze aldım” demişti.
Cezayı veren hakim, Davis’in dini inançlarının insanlar arasında ayrımcılık yapmak için
mazeret olmayacağının altını çizdi. Eyalet savcısı David Bunning, Davis’in görevini yerine
getirmeyi kabul edene kadar hapiste yatacağını belirtti.
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İŞİD’TEN KAÇAN EŞCİNSELLER BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’DE KONUŞTU
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ilk
defa düzenlediği LGBT hakları konulu
toplantıda IŞİD’den kaçan Suriyeli ve Iraklı
eşcinsellerin tanıklıklarını dinledi.70 yıllık
BM tarihinde ilk defa düzenlenen LGBT
hakları odaklı toplantı 24 Ağustos 2015
tarihinde gerçekleştirildi.
Toplantıya katılan Subhi Nahas adlı tanık,
Suriye’deki memleketi İdlib’de eşcinsellerin
binaların çatısından atıldıklarını ve halk
tarafından alay edilerek taşlandıklarını
söyledi.

yılına giren savaşın sona erdirilmesi için de
adım atılması gerektiğini söyledi.

Nahas, eşcinselleri taşlayanların arasında
çocukların da bulunduğunu belirtti, “İnfazlar
sırasında yüzlerce insan çocuklarıyla geliyor
ve sanki düğüne gelmişçesine neşeyle
gülüyorlardı” dedi.

‘IŞİD ORTA DOĞU’DAKİ HOMOFOBİDEN
İSTİFADE EDİYOR’
Toplantıda dinlenen bir diğer tanığın ise
“Adnan” takma ismini kullanan bir Iraklı
olduğu belirtildi. Orta Doğu’da bilinmeyen
bir yerden toplantıya telefonla bağlanan
Adnan, “Eşcinsel erkeklerin hepsini
yakalamaya çalışıyorlar. Bu domino etkisi
yaratıyor. Çünkü birini yakalasalar, diğerleri
de ortaya çıkacak” dedi.

Hükümetlere toplumsal cinsiyetleri ve
cinsel yönelimleri nedeniyle azınlık olan
gruplara “güvenli bölge sağlamaları”
çağrısında bulunan Nahas, Suriye’de 5.
# İy iK iD o ğ du nGZONE

Suriye’den kaçtıktan sonra şu anda Amerika
Birleşik Devletleri’nde (ABD) bir mülteci
örgütünde çalışan Nahas’ın memleketi
İdlib, Suriye hükümetinin kontrolündeydi,
2012’de El Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi
tarafından ele geçirildi ve ardından 2014’te
IŞİD tarafından işgal edildi. Ancak LGBT
bireyler her üç yönetimde de cezalandırıldı
ve kötü muameleye tabi tutuldu.

Adnan IŞİD’in Orta Doğu’da çok yaygın olan
homofobiden istifade ettiğini belirterek,
“Benim toplumumda eşcinsellik, ölümü
hak etmek demektir. Bu yüzden IŞİD
eşcinselleri öldürdüğünde çoğu insan
mutlu oluyor, IŞİD de bundan fayda
sağlıyor” şeklinde konuştu.
Görüşmede söz alan Uluslararası Gay ve
Lezbiyen Hakları Komisyonu yöneticisi
Jessica Stern, IŞİD’in (Irak Şam İslam
Devleti) bugüne kadar 30 eşcinseli
öldürdüğü yönündeki beyanlarını hatırlattı.
Örgüt en az yedi eşcinselin öldürülme
görüntülerini “propaganda aracı” olarak
internette yayınlamıştı.
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TAKVİM

LOVE WINS HOSTED
BY CEYLAN ERTEM
BRONX PI

14.09

ISTANBUL - 21:00

Ülkemizdeki bağımsız sinema algısını
güçlendirmek hedefiyle faaliyetlerini
sürdüren kültür-sanat platformu Fil’m
Hafızası, iki ayda bir düzenlediği Tematik
Gece etkinliklerine yenisini ekliyor. Fil’m
Hafızası, 14 Eylül Pazartesi akşamı Bronx
Pi Sahne’de gerçekleştireceği “Love Wins”
isimli etkinlikte LGBTİ temalı kısa filmleri
sinefillerle buluşturuyor.
Saat 20:30’da başlayacak etkinlik,
sinemaseverlere yine özel bir seçki sunuyor.
Toplam 6 kısa filmin gösterileceği Tematik
Gece’nin ev sahipliğini sevilen şarkıcı
ve şarkı yazarı Ceylan Ertem üstleniyor.
Söyleşi kısmında katılımcıların sorularını
cevaplayacak olan Ceylan Ertem mini
performansıyla da geceye renk katıyor.
Karanlık Kutu ve 40 Haramiler
fotoğrafçılarından Benek Özmez’in en
özel anları kamerasıyla ölümsüzleştirerek
destek verdiği geceye dair özel süprizler
de var. Artık bir Tematik Gece klasiği
haline gelen Soundtrack Quiz sinefillerin
hafızalarını yoklarken, Fil’m Hafızası’nın 4.
yıldönümüne özel dergisi de katılımcılara
hediye edilecek.

# İy iK iD o ğ du nGZONE
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TA K VİM

ISTANBUL BLUE NIGHT
PRESENTS: SKRILLEX
KÜÇÜKÇİFTLİK PARK

ISTANBUL - 15:00

Şehrin olmazları olduran festivali İstanbul
Blue Night, Uru Group organizasyonuyla
birbirinden önemli isimleri müzikseverlerle
buluşturmaya devam ediyor. Dubstep,
electro, glitch karışımından alışılmadık bir
füzyon yaratan ve ilk kez Türk hayranlarının
karşısına çıkmaya hazırlanan Skrillex’in yanı
sıra Pendulum Dj Set & Verse, Doctor P &
Krafty MC, BeeGee, İlker Aksungar ve Orkun
Bozdemir eğlenceyi doruğa çıkartacak.

11.09

11.09

TARKAN
HARBİYE AÇIKHAVA TİYATROSU

13.09

ISTANBUL - 21:00

Megastar Tarkan; Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde hayranlarıyla buluşuyor.
Harbiye Açıkhava’da heyecanla beklenen “Tarkan Zamanı” için geri sayım başladı.
Tarkan, Harbiye Açıkhava konserleri 26, 27, 28, 30, 31 Ağustos ve 1 Eylül biletleri tükendi.
9-10-12-13 Eylül tarihlerinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleşecek
yeni konserler için biletler satışta!

# İy iK iD o ğ du nGZONE

JESSIE J
VOLSWAGEN ARENA
ISTANBUL - 21:00

“Domino”, “Price Tag”, “Nobody’s Perfect”,
“Bang Bang” gibi hit parçalarıyla tüm
dünyayı kasıp kavuran ve Türkiye’de de
büyük bir hayran kitlesi edinen İngiliz pop
yıldızı Jessie J, bitmek tükenmek bilmeyen
enerjisiyle hayranlarına unutulmaz bir
konser yaşatacak.
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TA K VİM

NÜKHET DURU VE YAŞAR
HARBİYE AÇIKHAVA TİYATROSU

18.09
19.09

ISTANBUL - 21:00

Nükhet Duru ve Yaşar ilk kez birlikte... Şarkıları ezbere bilinen, dinlemeye, söylemeye
doyamadığınız, her çıktıkları sahneyi efsanevi bir gösteriye çeviren iki dev sanatçıdan yaza
damgasını vuracak buluşma! Nükhet Duru ve Yaşar, muhteşem bir orkestra eşliğinde
şarkılarını sizin için, sizinle söyleyecek.
Güçlü sesleri, şarkıları ve sahne performansları ile müzik dünyasına imzalarını atan Nükhet
Duru ve Yaşar, unutulmaz şarkıların unutulmaz gecesinde, muhteşem bir orkestra eşliğinde,
geceyi ölümsüzleştirecekler. Şarkılarla yaşayan ve şarkıları yaşatan Nükhet Duru ve Yaşar,
kendi şarkılarının yanı sıra Tanju Okan’dan Barış Manço’ya, Zülfü Livaneli’den Selda Bağcan’a
pop müziğinin ustalarının en beğenilen şarkılarını o gece sadece sizin için söyleyecekler.

ŞEBNEM FERAH
HARBİYE AÇIKHAVA TİYATROSU

19.09

ISTANBUL - 21:00

Etkileyici sahne performansıyla her konserinde izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta
alkışlanan Şebnem Ferah, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde “Şeboizm” rüzgarı
estirecek.
Her konseri sonrası sahne performansı ile gündemden düşmeyen Şebnem Ferah, BKM
organizasyonuyla düzenlenecek konserde “Kadın” (1996) albümünden “Od” (2013) albümüne
uzanan geniş ve özel repertuvarıyla dinleyicisine muhteşem bir konser akşamı yaşatmaya
hazırlanıyor.
# İy iK iD o ğ du nGZONE

SUPERGA PRESENTS:
PEOPLE OF ISTANBUL
LIFE PARK
ISTANBUL - 15:00

İtalya’nın günlük yaşam stilini kendi
renklerine boyamaya devam eden
Superga, bu sefer İstanbul’un insanlarını
bir araya getirmek için harekete geçiyor.
Bu sene 19 Eylül’de Life Park İstanbul’da
gerçekleşecek Superga Presents People of
Istanbul 2015’in ağır topları; Grammy ve Brit
Ödülü koleksiyonuna tüm hızıyla devam
eden İngiliz prodüktör Mark Ronson, yeni ve
moda dolu canlı şovuyla modern elektronik
müziğin en önemli trendsetter’larından
Róisín Murphy... Festivalin genç ama
önemli konuklarıysa; çıkış parçası “Walk”
ile kendine yeni bir kulvar açan Kwabs ve
İsveç’in yeni medarı iftiharı Kate Boy...
Ve tabi bu seneki ev sahipleriyse;
beklenmedik beat’leriyle hip hop’a farklı bir
yorum getiren Mode XL ve herkesin yeni
sevgilisi Ah! Kosmos...
Yılın bu en büyük buluşmasında elbette
müzik dışında; People of Istanbul Bazaar,
ilk defa karşılaşacağınız aktiviteler ve her
festivalde karşılaştığınız ama yapmaya
doyamadığınız eğlencelikler sizi bekliyor.
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C

abasız, sade, cool şıklığı
yakalamanın kilit parçası
oversize tshirtler bu
sezon yine gözde. Yaz
sezonun
bitmesine
kısa süre kala birçok
marka yeni sezon ürünlerinde “long
tee”lere yer vermekten çekinmiyor.
Serinleyen havalarda satılmak üzere
piyasaya t-shirt sürmek kimine belki
çılgınlık gibi gelebilir ama biliyorlar
ki bizim onlardan bir süre daha
vazgeçmeye niyetimiz yok. Neden
olsun ki? Zamanın en değerli varlık
olduğu günümüz koşullarında yıkagiy-çık ama yine de trendy ve şık ol
lüksünü sağlayan kaç giysi var? Beden
özelliğinize göre tercih edeceğiniz
abartısız skinny jeanler ya da ağı
düşük casual pantolonlar ile bir araya
gelen “long tee” size gün içerisinde
rahatlığınızdan ödün vermeden tarz
ve şık olmanın kapılarını sonuna
kadar açacaktır. Sizi moda sahnesinde
zirveye taşıyabilecek diğer parçalara
göre uygun fiyatlı olması da bir diğer
artısı.
İşte karşınızda markaların yeni
sezon koleksiyonlarında yer alan ve
kaçırmamanız gereken birkaç “long
tee” önerisi.

# İy iK iD o ğ du nGZONE
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Hazırlayan
Serdar Egemen
serdar.egemen@gzone.com.tr
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M ÜZ İK

EMOTION
CARLY RAE JEPSEN

SCHOOL BOY/INTERSCOPE RECORDS

Jepsen’in 2012 yılında olay yaratan “Call Me
Maybe”sinin

ardından

bekleneni

vermeyen

albümü “Kiss”ten çıkardığı bir ders var; o da
kalıcı olmak için bir şarkının yeterli olmadığı.
Peki dersine bu kadar iyi çalışıp, belki de yılın
en iyi pop albümünü yapmış olmasını bekliyor
muyduk? Hayır. Gerçi albümün hepsi “yetenekli
gözde çocuklar”dan oluşan müzisyen kadrosuna
göz atınca (Sia, Dev Hynes, Ariel Rechtshaid,
Shellback,

Rostam

Batmanglij

vb.)

insan

heyecanlanıyor ama 15 şarkılık deluxe edisyonda
bir tane boş şarkı olmaması fevkalade bir netice.
Geçen ayki ikinci tekli “Run Away With Me”
80’lerden fırlamış şahane saksafon solosu ile
daha açılıştan hem albümün havasını belirliyor
hem de tüm şarkılar için beklenti seviyesini
yükseltiyor. Zaten albüm 80’lere (özellikle “When
I Needed You”da) ve 90’lara (özellikle“Let’s
Get Lost”da) olan ilgi ve heyecanını o kadar
doğru kullanıyor ki hepsi oldukça melodik olan
şarkılar daha ilk dinlemede birer “hit” hissiyatı
veriyor.

Jepsen ise henüz kendine özgü bir

yorumculuk geliştirmemiş olabilir ama şarkılara
nasıl yaklaşacağını çok iyi biliyor. “Emotion” ve ilk
tekli “I Really Like You” gibi şarkıları şeker gibi bir
vokalden dinlerken, gizemli “Warm Blood”da ise
seksi seksi fısıldıyor Jepsen. 90’lar balladlarına
saygı niteliğindeki “All That”te ise beni ilk platonik
aşklarımı yaşadığım ergenlik odama götürecek
kadar iyi bir performans sergiliyor. Mevzu
tabi çoğunlukla gönül işleri; bunları da kimi
zaman eğlenceli (Sia destekli funk-disko “Boy
Problems”) kimi zaman da öfkeli şekilde (“Your
Type”) anlatıyor şarkıcı. Finale doğru gelen nefis
90’lar house “I Didn’t Just Come Here To Dance”
ise durumu özetliyor: Herkes onu çağırdı, o bize
geldi, şans vermemiz gerekiyor.
# İy iK iD o ğ du nGZONE

www.gzo n e .co m.tr | Tü r ki ye’n in e şci n se l y a ş a m v e k ü l t ü r d e rg i s i | Ey lü l 2 0 1 5 | S . 2 2

M ÜZ İK

gzone.com.tr

BLOOD
LIANNE LA HAVAS
WARNER

İlk albümü “Is Your Love Big Enough?” ile ülkesi
İngiltere’nin prestijli Mercury ödülüne aday
gösterilen soul şarkıcısı La Havas’ın olağanüstü
bir sesi var. Elimizdeki bu ikinci albüm ise bu sesi
ortaya çıkarıp güzelleştirme konusunda hedefi
hem tutturan hem de tutturamayan denemeler
barındırıyor. Örneğin trip-hop’a göz kırpmak
suretiyle nefis bir atmosfer yaratarak albümü açan
“Unstoppable”ın ardından gelen “Green&Gold”
hevesimizi kursağımızda bırakıyor. La Havas ve
ekibinin icra ettikleri müzikle ilgili dikkat etmesi
gereken önemli nokta, bu müziğin kolayca
sıkıcı bir café fon müziğine dönüşebileceği.
“Green&Gold”, “Ghost” ya da “Good Goodbye”

M3LL155X
FKA TWIGS

bu dertten muzdarip şarkılar. Ancak bunların

YOUNG TURKS

karşısında

Tahliah Debrett Barnett nam-ı diğer FKA Twigs son iki yıldır kelimenin tam anlamıyla müziğin “it-girl”ü

“What You Won’t Do”, yalnızlığı iç baymayan bir

ve bunu sonuna dek hak ediyor. Aaliyah ve Björk arasındaki ortak buluşma noktası olarak görülebilecek

hüzünle ele aldığı “Tokyo” ve “işte bu kızın sesine

Twigs hem yaptığı müzikle hem de bilhassa videolarındaki provokatif sanatsal seçimleri nedeniyle

yakışan ballad bu” diyeceğiniz “Wonderful”

tüm “hipster” camiasının gözbebeği haline geldi. Canlı performansları ile de çok konuşulan şarkıcı aynı

albümün yıldızları konumunda. İkinci yarısında

zamanda oldukça yetenekli bir dansçı. (Kendisini “vogue” yaparken görmeniz şart.) Müziğini ise “feminist

sönükleşen albümün bu yarısındaki parçalardan

seks müziği” olarak nitelendirmek doğru olabilir. Geçen yılki çok beğenilen ilk albümünün ardından gelen

“Never Get Enough”ın nakarat bölümünde birden

bu EP ismini Twigs’in dişil enerjisi olan “Mellissa”dan alıyor. Ağırlıklı olarak Beyoncé’nin son albümündeki

sertleşmesi şarkıyı enteresanlaştırmak yerine

beraber çalıştığı prodüktör Boots ile kotarılan albüm, yine Beyoncévari bir hamleyle, tüm şarkıları

katlanılmaz hale getiriyor mesela ya da benzer

kapsayan ve kısa bir film sayılabilecek bir video ile beraber müzikseverlere sunuldu. Birkaç ay önce

şekilde vurmalıların vokal ile senkronize şekilde

çıkan ve tüm dans marifetlerini kendisi gibi muazzam dansçılar ile birlikte sergilediği “Glass&Patron”

gürüldediği “Grow” da parlak bir sonuç vermiyor.

videosunu da içeren bu filmin eşliğinde dinlemenizi öneririm şarkıları. Daha ilk şarkı “figure 8”in parça

Netice itibariyle maalesef ki albümün tamamı

pinçik endüstriyel ritimleri ile hipnotize eden albüm finaldeki ürpertici “Mothercreep”in son saniyesine

bu muazzam sesin yarattığı ateşin sıcaklığına

kadar rahat nefes aldırmıyor.

erişemiyor.

# İy iK iD o ğ du nGZONE

nefeslilerin

ustaca

kullanıldığı

mükemmel aranjesi ile kulaklarımızın pasını silen
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LOVE IS FREE
ROBYN & L.B.MAGİQUE
UNIVERSAL

Robyn mini albümler yayınlamayı seviyor. Üç
bölümlük “Body Talk” serisinin ardından geçen
yıl Röyksopp ile beraber kaydettiği “Do It Again”
gelmişti, şimdi ise karşımızda Markus Jägerstedt
ve yakın zamanda vefat eden prodüktör Christian
Falk (ikilinin ismi “La Bagatelle Magique”) ile çalıştığı
“Love Is Free” duruyor. Bir kere şunu belirtmek
gerek, bu albüm önceki dördüne kıyasla çok daha
eğlenceli ve Robyn’in sözlerindeki alıştığımız
hüzün ve melankoliyi en düşük dozda içeriyor.
Bu bakımdan albümü dinlerken birkaç ay daha
önce çıkmış olmasını diledim. Çünkü basbayağı
bir yaz albümü bu. Aynı zamanda Robyn’in yıllar
içerisinde ilham aldığı tüm müzikleri, soundları
en sınırsız ve rahatça kullandığı albüm. Açılıştaki
“Lose Control” ile bunu sinyalini veren Robyn esas
bombasını ikinci sıradaki Maluca destekli acid-

BACK TOGETHER
ROBİN THİCKE FT. NİCKİ MİNAJ
YOUNG TURKS

house denemesi “Love Is Free” ile patlatıyor. Kalp

Robin Thicke 2 yıl içerisinde zirveyi ve dibi hızlı bir şekilde görmeyi becerdi. “Blurred Lines” ile yıllardır

hoplatan bir ritim üzerinde yer yer rap yaparak

yakalayamadığı popülerliği yakalayıp, Justin Timberlake kadar janti olduğunu nihayet cümle aleme ispat

söylediği bu şarkıdan sonra gelen “Got To Work It

ettikten sonra aşkından öldüğü karısının onu terk etmesi, sonrasında “Blurred Lines”ın çalıntı olduğu

Out” ve “Set Me Free” ise Robyn’in dans pistindeki

iddiaları ve davası derken adamımızın fiyakası bayağı bir dağıldı. Öyle bir dağıldı ki geçen yıl terk edildiği

hükmünü devam ettiriyor. Albümde Robyn’in

aşkına “geri dön” çağrısı yaptığı şarkılardan oluşan aşırı sıkıcı bir albüm yayınladı. Şimdi ise (eşini onun

alıştığımız tarzına en yakın şarkının “Set Me Free”

adını verdiği koca bir albüme rağmen tavlayamadığından olsa gerek) bu şarkının ismi ve sözlerinden de

olduğunu söyleyebilirim. Finaldeki Loose Joints

anlayabileceğimiz üzere toparlanma zamanı. Taylor Swift’in “Style”ından sorumlu ikili Ali Payami ve Max

coverı “Tell You (Today)” ise açıkçası bir parça

Martin’in elinden çıkma bu cool dans şarkısına dahil olduğu her projeyi yükselten Minaj’ın da eklenmesiyle

kakafonik buldum.

tam Thicke’nin ihtiyacı olan ve onu kendine getirecek fişek gibi bir hit ortaya çıkmış.
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BU GECE
TUĞBA ÖZERK
DMC

Tuğba Özerk çok da tutarlı bir çizgide ilerlemeden
ama bir şekilde akılda kalıcı şarkılar yaparak
kariyerini devam ettirdi bugüne kadar. Son iki
hamlesi ise arka arkaya Sezen Aksu şarkılarını
coverlamak oldu. Bir önceki “Kolay Değil”
Erhan Bayrak aranjesi ile şarkının ihtiyacı olan
ateşi fazlasıyla vermiş ve başarılı bir sonuç
ortaya çıkmıştı. Bu defa ise “Sen Ağlama”
albümünün el değmemiş nadide parçalarından
biri olup pop tarihinin en seksi şarkılarından biri
saydığım (ve aynı zamanda en sevdiğim Aksu
şarkısı diyebileceğim) “Bu Gece” var. Çok fazla
tarafsız kalamayacağım bu Onno Tunç başyapıtı
için en iyimser halimle diyebileceğim; Tuhaf

ABRAKADABRA
ATİYE

vurgulamalarına rağmen Özerk’in iyi bir vokal

SONY

performansı çıkardığı ama şarkının 3 versiyonunu

Türkçe pop müzikte bu zamana kadar ilk kez “Abrakadabra” isimli bir şarkı çıkmış oluşuna hayret etmeme

Ateşdağlı’nın Onno Tunç’un sihrinin yanına bile

neden olan şarkı, Atiye’nin son albümü “Soygun Var”ın son videosu “Sor”un üstünden çok geçmeden

yaklaşamadıklarıdır.

yapan Onur Betin, Hüseyin Karadayı ve Suat

çıkardığı bir yaz sonu/okul sezonu başı şarkısı. Yaptığı her işte gayet eforsuzca, yerinde vokal ve dans
performanslarını sergiliyerek modern olmayı becerebilen Atiye’nin (şarkıda kendisinin de eşlik ettiği uzun
darbuka solo ile birlikte) bu yetenekleri ve kimliği pop müziğimiz için büyük bir umut. Sözlerini Murat
Güneş’in yazıp Atiye’nin bestelediği şarkı ise şarkıcının genelde daha melodik olan şarkılarının yanında
daha dans odaklı kalıyor. Zaten hem aranjör Volga Tamöz hem de şarkının klip yönetmeni Murad Küçük
bu açıdan şarkıyı tamamlayarak ortaya tertemiz bir pop projesi koymuşlar.

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

# İy iK iD o ğ du nGZONE
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MAYO: CİHAN NACAR
PANTOLON: TOPSHOP
AYAKKABI: TOPSHOP
TAKI: SAIMA JEWELERY

ürkçe pop müziğin atağa
geçtiği
90’lı
yılların
ilk döneminden beri
hayatımızda olan Yeşim
Salkım, hem şarkıcılığı
hem oyunculuğu hem de
güçlü kişiliği ile adından söz ettirdi.
Ferzan Özpetek’in yakın arkadaşı olan
ve en fazla örnek aldığı yıldızın en
büyük gey ikonlardan Cher olduğu
Yeşim Salkım aslında LGBTİ dünyasına
hiç de uzak bir isim değil…
Yeşim Salkım’la neden bunca zaman
bir araya gelmediğimiz için hayıflandık
ve 1.Yaşımıza özel sayımızda onunla,
sanat hayatını, aşklarını, evliliklerini ve
elbette LGBTİ haklarını konuştuk…

# İy iK iD o ğ du nGZONE
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Yeşim Salkım denince hep sert
ve güçlü bir kadın görüyoruz.
Hatta kimilerine göre agresif de
denebilir? İmajınız mı böyle yoksa
siz gerçekten mi böylesiniz?
Bunun
bir
sakıncası
olduğunu
düşünmüyorum. Sert görünmüyorum
bence.
Çok
iddialı
ve
inatçı
görünüyorum. Huysuz bir kadın
değilim mesela. Böyle görünmeyi de
seviyorum. Çünkü keşfedilemeyen
insanlar merak uyandırır. Bir insanda
her şeyi keşfettiğin zaman çok önemi
kalmıyor. O keşfedilememiş şeyin
olması belki de beni ayakta tutuyor.
Çok uzun yıllar, 1994’teki ilk
albümünüz öncesinde de özellikle
İzmir’de sahne programları yaptınız
ve ailenizi geçindirmek için çok
çalıştınız. İzmir’in yeri nedir sizin
için?
İzmir benim hayatımdaki dönüm
noktam aslında. Orada ilk Akrep Nalan’la
Küfe’de sahne almaya başladım. Sonra
Çeşme’de 9,5’ta şarkı söylemeye
başladım.

Şarkıcılık babadan gelen bir istekle
mi oldu?
Babam aslında hiç şarkıcı olmamı
istemedi. Babam zaten çok çalıştığı
için benim çocukluğum anneannem ve
dedemle geçti. Anne-baba ile birlikte
çok büyüyemedim ama çok sevgi dolu
bir ailede büyüdüm. Babam bana bu
piyasaya girerken “Duygusal bir yapıya
sahipsin ve ileride çok üzüleceksin”
dedi. Konservatuar sınavlarıma bile
gelmedi.

# İy iK iD o ğ du nGZONE

Müzikten dolayı üzüldünüz mü
cidden?
Çok! Ama belki o üzüntü salt müzikten
değil de ünlü olma halinden dolayı
olabilir…

artık. Geç oldu ama verdim.

Üzülmeyenin
de
olduğunu
düşünmüyorum zaten. O bana has bir
şey değil. Türkiye’de ünlü olmak çok
zor. Gerçi hangi mesleği yaparsanız
yapın, Türkiye’de o mesleği icra etmek
zor. Gidin herhangi bir meslek dalından
bir insanla konuşun, yaptığı işe zor
diyecektir. Doğrudur da.

birisiniz. Çalışmadığınız dönemler
de oldu.
Evet. 3 sene çalışmadım.

Kadın şarkıcı olmak biraz daha mı
zor?
Tabii ki daha zor. Çünkü biz biraz ataerkil
geçinen ama aslında çok anaerkil
büyüyen toplumların çocuklarıyız.
Kadınlar bir meta gibi görülüyor. “Yeşim
Salkım” görülüyor ve o elde edilmeye

çalışılıyor. Elde edildikten sonra da
kıymetin kalmıyor. Evde “Yeşim”in sen
çünkü. Seni her halinle görüyor. Mesela
Marliyn Monroe’nun hayatında da bu
dönem vardır. Kendini eve kapatıp ev
kadını olmak istediği zamanlar. Bu
dönemi yaşadıktan sonra onu ziyarete
gidenler şoka girmiştir çünkü artık o
hayallerindeki tapılan kadın değildir.
Arkadaşlarım hep bana “karar ver,
ev kadını mı olacaksın şarkıcı mı?”
derlerdi. Ben bunu kararını verdim

Türk Pop müziğinin 90’lardan bu
yana en önemli şarkıcılarından ve
aslında en çalışkan şarkıcılarından

Evet o çalışmadığınız dönemki
evliliğinizdeki “prenses” imajıyla
hatırlanmak sizi üzüyor mu? Size o
tip yakıştırmalar da yaptılar. Sizce
bu imajı yıkabildiniz mi?
Ben hep prensestim ama ya… Orada bir
yanlış anlaşılma var. Ben hep babamın
prensesiydim. Daha 4 yaşındayken
fotoroman
kraliçesi
seçilmiştim.
Dolayısıyla bir adamla evlendim diye
bana “prenseslik” ünvanı verilmiş
olamaz. Bunu kabul etmiyorum hatta
hakaret sayarım.
Yani aslında “prenses” derken sizi
“dokunulmaz” “ulaşılmaz” veya
“kibirli” olarak algılamış olabilirler
mi? Ondan bahsediyorum aslında…
Bizim toplumuzda şöyle bir şey var.
Herkesin dünya görüşü kendi kabı
kadar. Sizi bir yere konumlandırıyorlar
ve sonrasında da “biz ona ulaşamıyoruz”
diyorlar. Ben de çok zengin bir insanla
bir şarkıcı olarak evlilik yaptığım
zaman dünyadaki örneklerle yan yana
getirmeye çalıştılar. Aslında yaşadığınız
hayatın bir sorumluluğu oluyor size.
Bu sorumluluğu taşırken bir takım
kurallara uymak zorundasınız. Ben
de tam o süreçte bu kurallara uymak
zorunda kaldım. Kendimi geri çekmek
zorunda kaldım ve işte bu kapalı olma
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durumunu da “kibir” zannettiler. “Kendini
beğenmiş” veya “evlendi de böyle oldu”
dediler. Ben zaten hep zor beğenen
bir kadındım. Bu konumlandırmaya
da çok itiraz edemedim çünkü basına
kendimi açıklayamadım. Yapmadığınız,
söylemediğiniz
şeyler
yazılıyor.
Bulunmadığınız yerlerde olduğunuz
söyleniyor. Dolayısıyla bu bir bedel ve
ben de bunu ödedim. Kadın olduğunuz
zaman bunu daha çok ödüyorsunuz.
Hep bir günah keçisi lazım malum.
Bu konunun kariyerinize de zararı
oldu mu sizce?
Kariyerime de zararı oldu. Çevremde
benimle bu olayları yaşayan eşim
dostum bunu biliyorlar. Susmak çok
zor bir şeydir, susmak zorunda kalmak
daha da zor. Kariyerimle alakalı o
dönem çok inişli çıkışlı bir yola girdim.
Sonrasında da yurt dışına gittim zaten,
kendimi buldum ve geri döndüm.
O
kişiyle
evli
olduğunuz
dönemlerden pişman olduğunuz
bir konu var mı? “Keşke kendimi
geriye çekseydim”, “keşke şunu
yapmasaydım” dediğiniz?
Hiçbir şeyim yok. Fransızların çok güzel
bir atasözü var: En rahat yastık rahat

bir vicdandır diye. Benim vicdanım son
derece rahat.
O evlilik ve boşanma sonrasında
iniş çıkışlarınız oldu? Kendinizi,
ruhunuzu nasıl tedavi ettiniz?
Çünkü siz sadece şarkıcı değil,
o zamanlar yıldızı yükselmeye
başlayan bir oyuncuydunuz da.
Bu alandaki kariyerinizde de iniş
başlamıştı.
# İy iK iD o ğ du nGZONE

Çok zor oldu benim için. Ben şarkı
söylemek ve oyunculuk yapmak için
doğmuşum. En büyük fedakarlığı
ben hep mesleğimden yaptım. Özel
hayatınız size bir bedel ödetiyor. Ben
o zor süreçte yurt dışında okudum.
Master yaptım. Kendimi geliştirmek
için elimden geleni yaptım. Bu sayede
kendimi daha rahat bulabildim. Çünkü
yurt dışındaki arkadaşlarım benim
çocukluk arkadaşlarımdı. O çevrede
çok rahat ettim. Yeniden o içimdeki

Türkiye’de çok zor. Özellikle set ekibi
için. Işıkçısından, kameramanına, set
işçisine, bir sürü insan oradan ekmek
yiyor ve çok çalışıyor. Çok uzun sürelerle
diziler çekiliyor. Türkiye’de suya yazı
yazmak gibi bir şey. Kalıcı olmuyor.
Benim hayalim sinema. Bu sene iki
teklif geldi ama yer alamadım. Çünkü
dizi geç bitti ve erken başladı. Ve ben
hayatımda ikinci kez aynı yönetmene
hayır demek zorunda kaldım

kadını bulma mücadelesine girdim.
Marketten poşetleri taşımak, eve
gelmek, yemeğimi kendim yapmak,
Türkiye’deki haberlerle alakalı olmamak
bana iyi geldi.

Ferzan
Özpetek’le
yakın
arkadaşsınız. Ondan hiç rol teklifi
aldınız mı? Onun en çok hangi
filmini seversiniz ve o filmde hangi
rolü oynamak isterdiniz?
Ferzan’dan hiç teklif gelmedi ama
bugün gel dese gözüm kapalı gider
orada yaşarım. En çok “Cahil Periler”i
seviyorum en çok ve o filmde baş kadın
karakteri oynamak isterdim.

12 albüm, 5 single, pek çok konuk
olarak yer aldığınız albüm ve bunun
yanında Altın Portakal da aldığınız
oyunculuk serüveniniz. Bence çok
iyi bir oyuncusunuz. Hangisinden
daha fazla zevk alıyorsunuz?

Ben ikisini de çok seviyorum.
Hayatımdaki büyürkenki idolüm, aynı
zamanda da bir gey ikon olan Cher’di.
Onun şarkıları ve filmleriyle sakinleştim.
Ben de onun gibi şarkı söylemek ve
oyunculuk yapmak istiyorum. İkisinden
de vazgeçmek istemem.
Peki dizi sektöründen memnun
musunuz?
Dizi sektöründen memnunum ama

Sizi hep evlilikleriniz ve kurduğunuz
ailelerle konuştuk. Elbette olaya
ahlakçı açıdan yaklaşmıyoruz ancak
Yeşim Salkım bir evlilik kadını
mıdır? Tırnak içinde söyleyelim
“evlenilecek kadın” mıdır? Neden?
Bu bir seçim oldu ve denk de geldi
aslında. Bütün bu ilişkileri yaşarken
tutucu olmak zorundaydım zira genç
bir kızım vardı. Hayatımı toplumun gözü
önünde daha dikkatli yaşamaktan yana
seçim yaptım o zamanlar. Peki doğru
muymuş derseniz? Hiç de değilmiş.
Çünkü siz ne yaparsanız yapın, sizi
göklere çıkartmayı da yere batırmayı
da çok kısa zamanda yapıyorlar. Ben
görünürde Türk toplumunun sevdiği
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“evlilik” müessesine değer vererek,
tırnak içinde “Müslüman” ve “Ahlaklı”
olan bu toplumun aslında ne kadar
ahlaksız olduğunu bütün evliliklerimde
gördüm.
Son
evliliğimden
önceki
olan
evliliklerimi
yapmazdım.
İnsanlar
birbirlerini
tanıyamıyormuş,
onu
öğrendim. Tanısanız da 25-26 sene
sonra boşanabilirsiniz. Yani aslında
evlilik kurumu insan doğasına pek
uymuyor galiba. İnsanlar bir şekilde
sıkılıyorlar ve birbirlerini kandırarak
aynı çatı altında yaşıyorlar. Mesela
adam 25 senedir evli ve aynı zamanda
eşcinsel ancak karısına söylememiş.
Karısı da göz yumuyor mesela. Bu ne
kadar ağır bir şey… Toplumun kuralları
yüzünden adam veya kadın gidemiyor.
O kadar çok şey okudum ve gördüm
ki, bu ahlaki yapının altında. Kadın
cinayetleri ve çocuk tacizlerinin kol
gezdiği bu toplumda sürekli “evlilik
kutsaldır” dayatmasını görüp diyorsun
ki “Bu bir yalan…” Eğer bana “bunca
yıldan sonra şimdi mi ayıldın?” derlerse
“Evet şimdi ayıldım” derim. İnatçı bir
yapıya sahibim. “Onlar beceremedi ben
yapacağım “ dedim dedim ve al işte bu
oldu…
Yakın
zamanda
sizi
çok
yakıştırdığımız ve çok mutlu
olduğunuzu
düşündüğümüz
evliliğiniz sona erdi. Ne oldu da
bitti?
Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum.
Bunu adlandıramadım. Belki o yüzden
bu kadar üzüldüm ve kırıldım. Çünkü bu
sefer ben hakikaten hayatımın filminin
mutlu sonla bitmesini istemiştim.
Türkiye’deki
LGBT
hakları
konusunda düşünceniz nedir? Sizce
LGBT bireyler eşitlik konusunda
# İy iK iD o ğ du nGZONE

Türkiye’de neredeler?
Daha kadın ve insan haklarını bile
konuşamıyoruz aslında. Türkiye’deki
insanlara bir şey dayattığınız zaman
ters tepiyor. Türkiye’de insanların
haklarının olmadığını düşünüyorum.
İnsan haklarının olmadığı bir yerde
insanlar LGBT hakları üzerine yorum
yapamıyorlar. Ne yapılmalı? Çok
okunmalı, çok düşünülmeli. Ahlak nedir
onu bir öğrenebilirsek ondan sonra bir
takım haklar üzerinde konuşabileceğiz.
Çünkü tek konuşulan “belden aşağı”
konular. Dünyada da bu böyle. Artık
sadece cinsellik üzerine konuşuluyor.
Bunun olduğu yerde insan hakkının
konuşulmaması normal.

tablaları patladı kapılarda. (Gülüyor)

Ama sanırım burada bir Niran
Ünsalvari bir söylem yok değil
mi? Hani cinselliğin sanatta yer
almasına karşı değilsiniz?
Yok asla. Ben zaten hep özgürlüklerden
yana bir insanım. İnsan dilediği ve
istediği gibi yaşayabilir. İsteyen başını
örtsün, isteyen poposunu açsın bana
ne? İsteyen istediği gibi yaşasın. Herkes
kendi kapısının önünü süpürsün.
Bir takım hakları vermeyi de sadece

Ailelerin
çocuğuna
bilgisizliğini
dayatması söz konusu. Amerika’da
da bu 30-40 yıl önce hastalık olarak
kabul ediliyordu biliyorsun. Ama şu an
geldikleri seviyelere bir bakın. Eşcinsel
evlilik yasallaştı. Bu hem bilgi hem de
sevgi ile alakalı bir şey.

devlete mal etmeden herkeste aynı
bilincin oluşması lazım.

dedim. Hayatta da böyle bir duygu ile
yaşıyorum. İnsanoğlunun toplumsal
cinsiyete göre yaşadıkça adım adım
yok olduğunu görüyoruz. Çocuklarımın
hayatını kolaylaştırmak üzere bir
hayat kurmam gerekiyor. Dışarıdan
onun yaşayacağı bir saldırıda dimdik
durabilmek için önce benim güçlü ve
bilgili olmam lazım.

Türkiye’de
LGBT
haklarından
bahsediyoruz ama konuştuğumuz
gibi Türkiye henüz kadın hakları
açısından da çok geride. Güçlü
imajınıza rağmen şiddet gördünüz
ve aldatıldınız mı? Buna karşılık
verdiniz mi?
Evliliklerimde çok aldatıldım. Şiddet de
gördüm, karşılığını da verdim. Çok kül

Şu anda yetişkin bir kızınız ve bir de
4 yaşında başka bir kız çocuğunuz
var. Çocuklarınızdan birisi size
eşcinsel olduğunu söylese tepkiniz
ne olur? Ne yaparsınız?
Oturur
konuşurum
onunla.
Ne
hissettiğini, ne zaman hissetmeye
başladığını sorarım. Çocuğumu alıp
doktora götürmem kısacası. Çok erken
yaşta bunu fark ettiyse, bir şekilde
ona ulaşmaya dokunmaya çalışırım
ve ona nasıl yardımcı olabileceğimi
düşünmeye başlarım. Annelik böyle bir
şeydir zaten bence, çocuğunuzu her
şart ve koşulda kabul etme durumudur.

Ben iki hamileliğimde de çocuklarımın
cinsiyeti öğrenmek istemedim. “Kız
olsun ya da erkek olsun hiç önemi yok”

Evlilik ve kadın-erkek ilişkileri
konusunda artık sizi uzman olarak
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görebiliriz
Yok canım. Uzman olsam bu kadar
boşanır mıydım? (Gülüyor)
Yine de bu kadar evlilik yapmış birine
sormak isteriz; Eşcinsellerin evliliği
konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu
kadar evlenmeye heveslenmesek
mi acaba nedir?
İnsanoğlunun doğasında beraber yaşam
duygusu var. Birine “O benim eşim” veya
“O benim partnerim” deme duygusu
var. Beraber bir yüzük takmak veya bir
pastayı beraber yemek gibi ritüellere
özenmek de mümkün. Elbette buna
özenen herkes bu ritüelleri yapmalı ama
kurum olarak evliliğe fazla takılmamak
gerekiyor, kendi adıma bunu anladım.
Eğer insan kalben bağlı değilse hem
heteroseksüel hem eşcinsel evlilikleri
başarısızlıkla sonuçlanabilir. Bu yüzden
iki tarafın da birbirini anlayıp seveceği
“yol arkadaşlığı” önemli. Bir yola
çıkarken yanınıza kimi aldığınıza dikkat
edin sizi yarı yolda bırakabilir.
Sizi LGBT Onur Yürüyüşlerinde
görmek isteriz…
Ben bu senekine gelemedim. Ramazan
sebebiyle oruçluydum ve sıcak
havada sokakta gezinmek istemedim
ama yazdım Instagram’dan ve çok
destekledim. Tüm LGBT bireylerin
koşulsuz şartsız hep arkasındayım.
Eşcinsel olup da LGBTİ Onur
Yürüyüşünde sesini yükseltmeyen
ünlüleri ikiyüzlü buluyorum açıkcası.
Sen neysen osun. Hani bu saatten sonra
olmaz da, cinsel yönelimim değişirse
bunu alenen açıklarım. Bundan da hiç
korkmam.

# İy iK iD o ğ du nGZONE
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ünyesinde barındırdığı
çelişkiler, dinamikliği ve
yadsınamaz yakışıklılığı
ile hit modellerden biri
olan Filip Hrivnak, G
Zone’un radarında!
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Ergenlik yıllarında asla bir model
olmayı hedeflemediğini belirten Filip
Hrivnak, hokey oynamaya odaklı bir
yaşam sürerken hayat onun planladığı
gibi gitmemiş. Hokey oyuncusu
kimliğine talihsiz bir piyango gibi
vuran bu kaza kendisini spora ara
vermeye ve modelliğe yöneltmiş. Exit
Model Ajansı ile kontağa geçen, daha
sonra da sözleşme imzalayan Filip için
işler tekrar yoluna girmeye başlamış.
Anlaşma imzaladıktan sonra Givenchy
show’unu açması ve modaevinin look
book’unda da yer alması bunu kanıtlar
sanırız.
Güzel bir başlangıçtan sonra, isabetli
adım atarak halen inşa etmeye devam
ettiği kariyerini Mert & Marcus’a borçlu.
Neden derseniz, evvel zaman içinde W
dergisinin “Supernormal Supermodels”
adlı çekiminde, bu ikiliyle Londra’da
10 saat çalışmış. (Çekimde çok tatlı
olduğunu düşündüğü Kate Moss da
yer alıyormuş.) Çekimin ertesi günü de
Vogue Hommes International’ın kapak
çekiminde yer almış. Haliyle gerisi de
gelmiş!
Kendisinin W dergisiyle olan macerası
bitmiyor. WWD’ye verdiği röportajda
bugüne kadarki en büyük profesyonel
başarısının W’nun Şubat sayısındaki,
Steven Meisel ve Lara Stone ile çalıştığı
“Love Machine” moda editoryali olarak
görüyor. Bahsettiğine göre Lara, özgün
ve gerçek bir kişi, pek çok yönden de
tipik bir model değil. Onu, oldukça
feminen ve güzel bulmuş. (Ancak
derginin Eylül sayısında “Back In The
LimeLight” adlı moda çekiminde yıldız
modellerle, yine çok sevdiği Mert
& Marcus’la çalışmış. Belki de yeni
profesyonel başarısı olarak gördüğü
çekim, artık budur.)
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Versace, gerek kampanya çekiminde
gerekse
podyumlarında
özgürce
salındığı bir marka. Dolayısıyla Donatella
Versace ile tanışıp tanışmadığı merak
konusuyken; kendisi verdiği bir
röportajda bu konuya açıklık getirmiş.
Çekim sırasında orda bulunmasından
ve tavrından memnuniyet duyduğunu
dile getiriyor. Hatta Donatella ile moda
hakkında konuşmadıklarını; kendisinin
ona Slovakya ve yaşadığı yer hakkında
sorular sorduğunu belirtmiş.

Fit olmak, hepimizin hayali. Ancak bunu
ofislerimizde otururken ve kalorilere
aldırmadan ne kadar başarabiliyoruz,
o ayrı merak konusu. Ancak Filip,
bir model olarak bu konuda elinden
gelenin fazlasını da yapıyor. Her şeyden
ölçülü bir biçimde yemeyi alışkanlık
haline getirdiği hayatında abur cubur
ve şeker yer almıyor örneğin. Detoks
içeceği olarak da, basit ama oldukça
etkili olduğunu düşündüğü limonlu
suyu tercih ediyor. Sabah uyanır
uyanmaz, üşenmeyerek koşuya gidiyor.
Duş almadan, cildini temizlemeden
ve dişlerini fırçalamadan güne
başlayamıyor. Haftada 2 kere, ara sıra
da buzun üstünde hokey oynuyor. Boş
zamanı olduğunda, tüm spor türlerini
yapmaya çalışıyor. Ancak hokeyi
saymazsak aralarından en sevdikleri
futbol, yüzme ve tenis. “Peki kendisinin
kaslarının sırrını öğrenebilir miyiz?”
diye soracak olursanız, yanıtı basit:
Kırmızı et. Biftekten vazgeçemiyor ne
de olsa.
# İy iK iD o ğ du nGZONE
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Kendisinin karakterine dair önemli
noktalara bir bakalım. Filip, profesyonel
bir modelin sosyal medya kullanıcısı
olma zorunluluğunun dışında, kişisel
olarak stüdyo ve podyumun dışında
nasıl biri olduğunu ve neler yaptığını
takipçilerine göstermeyi seviyor. Kişisel
yaşamından kesitler sunmayı kafasına
takmadığını belirtiyor. (‘Daha çok dua
et, daha az kaygılan’ açıklamasının
bulunduğu Instagram hesabında 23.400
takipçisi bulunuyor.) Yakışıklılığının ve
beğenildiğinin farkında, ki bu ukalaca
görünen düşüncesi ona özgüven
aşılıyor. Kameralar karşısında rahat
tavırlar sergiliyor; bunu da çekimler
esnasında tamamen kendi olmasına
bağlıyor. İster erkek, ister kadın
olsun modellerin cephesinde önem
teşkil eden bir konu olan “çıplaklık”
konusunda limiti var, bazı sınırlarının
aşılmaması gerektiğinin altını çiziyor.
Ekipçe “Kendine sınır çizme mevzusu
nerden geliyor?” diye düşünürken,
# İy iK iD o ğ du nGZONE

karşımıza bu sorunun cevabı olabilecek
bir detay çıktı. Evlenmeye ve aile
kurmaya tamamen hazır olduğunu
açıklaması. Evet, yanlış okumadınız. 27
yaşına geldiğinde, bir oğlunun olmasını
istiyor. Hatta onu da bir futbolcu olarak
yetiştirmek istiyormuş.
Filip’in
hakkında
yazmayı
hiç
istemediğimiz; ancak öğrenince de
şaşırıp sizlerle paylaşmamız gerektiğini
düşündüğümüz bir detay var; kendisi
homofobik.
Zira erkek modellerin
hepsinin gay sanılmasını komik
bulduğunu ama tanıdığı modellerin
heteroseksüel olduğunu belirtmiş. Ve
daha da kötüsü, ajansların genellikle
heteroseksüel modelleri tercih ettiğini
de… Modanın içinden olup, dergilerle
çalışıp ve sektörün mutfağında
çalışanlarla hasbihal edip hala böyle
düşünmesi de ilginç. Tabii ki tüm erkek
modelleri bir kalıba sokup, hepsini
eşcinsel olarak yaftalamak yanlış;

ancak kendisinin bu çirkin tutumu
karşısında onu hayli yadırgadık.
Models.com’un “Top 50” listesinde
yer alması, onun başarılı olduğunu
gösterebilir. Ya da verdiği röportajlarda
modellik ve fit olma hakkında doğru
şeyler söylemesi de onun iyi bir
strateji izlediğinin bir işareti olabilir.
Ancak modelliğin kaygan zeminlerinde
zirvede ilerlerken, bir gün ayağının
kolaylıkla kayıp da düşebileceğinin
aklının bir kenarına yazmalı. Bir de,
yer aldığı dergilerin ya look book’ların
sadık takipçisi gay’leri küstürecek
homofobik tavırlarını olabilecek en üst
rafa kaldırmalı!

Hazırlayan
Buğra Levent
bugra.levent@gzone.com.tr
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u ayki kapak çekimimizde
Yeşim Salkım’ın giydiği
muhteşem
mayoların
yaratıcısı ve beachwear
tasarımlarında
yeteneğini konuşturan
moda tasarımcısı Cihan Nacar’ın yakın
gelecekte plajlardaki Türk modası
denince dünyada akla gelen en önemli
isimlerden olacağına eminiz.
Böyle güzel bir çekim için Cihan Nacar’la
çalışıp onunla söyleşi yapmamak
olmazdı. Kapak çekimimizin styling’ini
yapan Kerem Candum, GZone için
Nacar’la görüştü…

# İy iK iD o ğ du nGZONE
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CİHAN NACAR
1984 doğumlu tasarımcı, eğitimine
2002’de Çukurova Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda
Tasarım bölümünde başladı
ve
sonrasında
İSPANYA-Universidad
Politecnica De Valencia’da devam etti.
2006 yılında Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarım
bölümünde yüksek lisansa başlayan
Nacar, 2007’de Project Runway
Türkiye 2. si oldu. U.S. Polo ASSN- No
Gossip- Pierre Cardin , Dagi ,Bonesta
gibi markalara tasarım danışmanlığı
yapan tasarımcı, aynı zamanda ünlü
isimler için sahne giysileri hazırlamaya
devam etmektedir. Kendi markasında
3. Sezonunu tamamlayan Cihan Nacar,
Türkiye’de birçok tasarım butiğinde
ürünlerini satışa sunmuştur.
Mayo tasarımlarınız ile tüm
Türkiye’de tanınıyorsunuz. Peki
tasarım olarak neden mayoyu
seçtiniz?
Mayo
kumaşları
çocukluğumdan
beri her zaman ilgimi çekmiştir.
Renkli ve parlak dokuları da, bu yola
çıkarken bana ilham kaynağı olmuştur.
Mayo kumaşlarıyla oynama isteği
ve tasarlama arzum beni mayoya
yönlendirdi diyebilirim.
2015 koleksiyonunuz bir öncekilere
göre daha renkli ve baskılı, hatta
biraz daha hareketli. Önceki
koleksiyonlarınızdan bu noktalarda
biraz ayrılıyor. 2015’in konseptini
biraz da sizden dinleyebilir miyiz?
2015 Koleksiyonunda Cihan Nacar
kadınını biraz daha cesur kıldık.
Şehir hayatını bir Amazon ormanına
benzetirsek,
kararlarından
emin
ve kendini öne çıkarmayı seven bir
kadının detaylarında diğerlerinden
farklılaşacağına inandık. Bu nedenle
2015 Amazon kadını konseptimize farklı
# İy iK iD o ğ du nGZONE
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ve güçlü dokunuşlar ekledik.
Özellikle ten rengi mayolarınız çok
öne çıktı. Renk olarak ten rengini
seçmek nereden aklınıza geldi?
Ten rengi kadının en değerli giysisidir.
Kadının ten rengini öne çıkartmak
isteği ile hazırladığımız koleksiyonda
ten rengi, vizon ve pudra tonlarını tüm
koleksiyonda kullandık.

ünlü bir moda dergisinde kendisine
çok yakıştırdığımız bir mayomuzu
giydi- dünyadan ise Cara Delevingne
diyebilirim.
Erkek mayo tasarımı
düşündünüz mü?
Hayır.

yapmayı

Erkek mayo tasarımlarının gelişimi
Türkiye ve yurtdışını
kıyasladığımızda, özellikle
“beachwear”ı nasıl yorumlarsınız?
Markaların daha çok mayo renklerine ve
desenlerine önem verdiğini görüyorum
ancak kadın fiziği her zaman
mükemmel olmak zorunda değil.
Bu nedenle her kadın fiziğine uygun
mayo kalıbı çıkarabilmek benim için
çok önemli. Kısaca şöyle açıklayayım;
Titizlikle çalışılmış bir kalıp ve uygun
renklerle hazırlanan bikini, kilo fazlası
olan bir kadını gayet ince gösterebilir.
Türkiye ve yurtdışını
kıyasladığımızda, özellikle
“beachwear”ı nasıl yorumlarsınız?

Markaların daha çok mayo renklerine ve
desenlerine önem verdiğini görüyorum
ancak kadın fiziği her zaman
mükemmel olmak zorunda değil.
Bu nedenle her kadın fiziğine uygun
mayo kalıbı çıkarabilmek benim için
çok önemli. Kısaca şöyle açıklayayım;
Titizlikle çalışılmış bir kalıp ve uygun
renklerle hazırlanan bikini, kilo fazlası
olan bir kadını gayet ince gösterebilir.
Türkiye ve dünyadan kimi giydirmek
isterdiniz?
Türkiye’den Burcu Esmersoy -ki
# İy iK iD o ğ du nGZONE

hakkında yorumlarınız neler?
Henüz
ihtiyaçlar
doğrultusunda
ilerlediğini düşünüyorum. Umarım
ilerde farklı kalıplarda erkek mayoları
görürürüz.
Dünya
modası
ve
Türkiye’yi
kıyaslayacak
olursanız.
Sizce
Türk moda dünyası global pazarın
neresinde? Gelişmesi için neler
yapılmalı?
Türk modası henüz yurtdışında
kendini gösterebilmiş değil. Bir iki

duayen kendini yurtdışında ispatlamış
olsa bu kişiler bir elin parmağını
geçmiyor maalesef. Bunun sebebinin
tasarımcıların tek bir noktada değil
pazarın birçok noktasında bulunma
istekleri olduğuna inanıyorum.

olursak,
dünyada
modacıların
büyük çoğunluğu eşcinsel. Bunu
neye bağlıyorsunuz?
Eşcinsel insanların hayatı farklı bir
açıdan gördüğüne ve gördükleri her
noktada yaratıcı bir şeyler bulabildiğine
inanıyorum. Bu kadar yaratıcı bir insanın
kendini modanın içinde bulması zaten
kaçınılmaz. Bu nedenle çoğu eşcinsel
tasarımcıların tasarımları her zaman

alkışlanır.
Modanın cinsiyetleri
homojenleştirdiğine dair söylemler
gündemde. Bu konu hakkında
yorumlarınız neler?
Cinsiyetleri homojenleştiriyor mu
bilmiyorum ancak hepimizi görsel bir
şenlikle bir araya getirdiği kesinlikle
doğru.
Türkiye’de özgürlükler ve LGBT
haklarını nerede görüyorsunuz?
Sizce gelişmesi ne durumda, neler
yapmak gerekmekte?
Dünyada her geçen gün artan
farkındalık ilham verici. Türkiye’de bu
farkındalığın günden güne arttığına
inansam da özgürlük kavramının tam
anlamıyla yerleşmesi biraz daha zaman
alacaktır. Umudum dünyada verilen
hakların bir gün Türkiye’de de olması.
Bu nedenle özgürlük ve eşitlik için
atılan adımların hepsinin destekçisiyim
ve destek olmaya da devam edeceğim.

Fakat son yıllarda bazı tasarımcıların
doğru stratejiler yaptığını görüyorum.
İnancım yakın zamanda Dünya’da Türk
tasarımcıların isimlerinin daha sık
duyulacağı.
Moda ve LGBT bağlantısını kuracak
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insiyet geçiş süreciyle
tüm Dünya’yı ayağa
kaldıran, sosyal medya
hesapları açar açmaz
Obama’dan bile daha
hızlı şekilde milyonlara
ulaşmış olan (hatta bu hızla bir de
Guiness’e giren) ve Apple cihazlarının
da desteğini alan (Caitlyn Jenner’ın
gerçek ismini soran kullanıcılara siri;
Caitlyn Jenner cevabı veriyor) Caitlyn
Jenner’ın 10 cümlede bizlere ne
anlatmaya çalıştığını çözeceğiz. Aynı
zamanda kendisi Kim Kardashian’ın
üvey annesi olması da onu diğer
translardan ayıran bir etken. Bu
yüzden bile herkes onun ne dediğini
çok merak ediyor.

# İy iK iD o ğ du nGZONE
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“BU KADAR UZUN BİR
MÜCADELEDEN SONRA
KENDİMİ YAŞADIĞIM İÇİN
MUTLUYUM”

“HER GÜN ANTRENMANLAR ÇOK AĞIR OLUYOR, FAKAT
DEKATLONLAR SONRASINDA HAYATIMDA TELAFİ
ETMEK ZORUNDA KALACAĞIM ÇOK ŞEY OLACAK.
SİZCE HANGİSİ DAHA ÇOK ACITIR?”
Bu sözü söylediğinde birçoğumuz daha doğmamıştı bile. Jenner, olimpiyat rekorunu
kırdıktan sonra verdiği bir röportajda bu cümleyi kurmuştu. O zamanlarda hala erkek
rolüyle yaşadığını ve bunu ifade edemediğini gözönünde bulundurursak hayatında
telafi etmesi gereken şeyin ne olduğunu anlayabilirsiniz. İçini dökmeye çalışıyor
bizlere, fakat bir yandan da onu duymamızı hala istemiyor. Yaşadığı iki duygu vardı
o zaman için; ‘Köşeye Sıkışmışlık ve Korku’ Bence haklıydı da. Sene 2015 olmadığı
için transfobi çok daha yaygındı ve hayatı bir anda elinden kayıp gidebilirdi.

“HERKES BENİ DESTEKLEDİĞİNİ SÖYLÜYOR, PEKİ
NEDEN BİR KERE BİLE GELMEDİLER?”
Bu sözler Kylie, Khloe, Kourtney, Rob’a ithaf ettiği sitemi. Evlatları içerisinden
kimse Kim Kardashian kadar destek çıkmamış, hemen anlayamamış durumu.
Sitem etmekte haklıydı da, en yakını sadece destek çıktığını söyleyip ebeveyniyle
arasına mesafe koyması ne kadar kötü bir durum. Bir kalbi olmasa bile bu durum
için kırılabilirdi Caitlyn. Dünya üzerinde milyonlarca trans olduğunu da düşünürsek
‘sahte destek’ mağduru bir tek Caitlyn değil ama en hafif atlatanın o olduğunu da
söyleyebiliriz(dışarıdan bakarak). İster hafif ister ağır hiç farketmiyor, diğer insanlar
gibi translar da kendilerine verilen sözler tutulmadığında kendini kötü hisseder.
# İy iK iD o ğ du nGZONE

Olimpiyat sporcusu kimliğiyle çok fazla
ve uzun yıllar kırılamayan rekorların
sahibi olsa da erkek kılığında yaşamının
ardından kabuğunu kırmak ve kim
olduğunu haykırmanın çok zor bir
mücadele olduğunu tahmin edersiniz.
Her ne kadar milyon dolarları olsa da
-dile kolay- 66 sene ben Caitlyn’im
diyemedi. Kararının ardından gelen
aşk ve destek mesajları da onun mutlu
hissetmesinde elbette pay sahibi. Eğer
saygınlığını ve malvarlığını kaybetseydi
kesinlikle buruk bir mutluluk ile
yaşamaya çalışacaktı. Bitiş çizgisine
koşan ve birinci olan sporcunun
mutluluğu var üzerinde.

“BUNU
DAHA
FAZLA
YAPAMAYACAĞIM”
Cinsiyet geçiş sürecine başlama
kararını açıkladıklan sonra Diana Sawyer’a verdiği röportajda Jenner, yorgun
düştüğünü hiç bu kadar belli etmemişti.
Bu sözleri söylerken gözlerinden yaşlar
ve yılların yorgunluğu da süzülmüştü.
Daha fazla yapamayacağı şey ise tahmin edeceğiniz üzere erkek rolü yapmasıdır. Ve trans olduğunu eski eşleri
de biliyordu. Her ne kadar 9 yaşında bile
annesinden gizli kadın kıyafetleri giyebilse de 80’li yıllarda hormon hapları
almaya başlasa da yaşadığı dönüşümden korkarak ilaçları bıraktığını da anlattı aynı röportajda. 66 yaşında çok
alımlı bir kadın olması gerçekten çok
zor olmuş.
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“UMUYORUM Kİ İNSANLAR BENİM SES TONUMU
DEĞİL, NE SÖYLEDİĞİMİ DİNLİYORLARDIR”

“İNTİHARI DÜŞÜNDÜĞÜM
ZAMANLAR OLDU”

I am Cait adlı reailty show programında üvey kızı Kim Kardashian ile arasında
geçen diyalog ve arkadaşlarıyla birlikte çıktığı akşam yemeğinde dillendirdiği
ses değiştirme kararını kişisel blogunda bu sözlerle ifade ediyor. Sesinin fiziğine
uymaması Caitlyn olarak hayatını yaşamaya başladığı zaman farkettiği bir detay. 66
yıldan sonra feminen olabilmek konusunda zorlandığı için sesinde de feminenlik
isteyen Caitlyn, bunun için bir erkek ile de çıkmayı düşünüyor. Her ne kadar önemli
olanın fikirleri ve kadınlığını beyan etmesi olduğunu söylese de aslında sterotip bir
kadın olmak için daha fazla çabalamak istediğini görüyoruz.

Şu anda yayında olan reality showu I am
Cait için düzenlediği basın toplantısında;
‘Trans dünyasının daha fazla ses
çıkarmaya ihtiyacı var. Toplum içinde
yaşadığımız problemler, cinsiyet geçiş
evresi gibi konular toplumun bizden
uzak kesimlerine çok fazla ulaşamıyor.
Ben Caitlyn olarak bu konuda elimden
geleni ardıma koymayacağıma yemin
ederim’ dedi. Tamam, 66 yıldır trans
dünyasının içinde değildi, fakat Caitlyn
değil de başka bir trans olsaydı aynı
acıları çekecekti. Güzel olan şey ise
bunun farkında olup Caitlyn gücünü
transların iyiliği için kullanıyor olmasıdır.
Farkında olmasının dışında bunu ifade
edecek güce de sahip; ‘Transseksüel
olmak şu anki dünya düzeninde kolay
bir şey değil, birçoğumuz intihar
etmeye gidecek kadar acı çektik. Ben
de evimde bir kez, kendimi elimde bir
silahla intiharın eşiğinde buldum. İşte
o gün kendi kendime yemin ettim, bir
daha asla bu denli acı çekmeyeceksin.
Bir daha asla kendini bu kadar kıymetsiz
hissetmeyeceksin!’

“TRANS BİREYLERİN SAYGI DUYULMAYA
İHTİYACI VAR”
Sesinin en çok yankı bulacağı yerde söyledi bunu. Evet, ESPY Awards gecesinde
yaptı bu konuşmayı. I am Cait programına kadar hiç translarla tanışmamış olduğunu
da söyleyen Jenner’ın konuşması aynen şöyleydi; ‘Hazırladığım TV programı benim
için, benim gibi insanlar hakkında fikir sahibi olmam için bir uyanış oldu. Şu anda,
şu zamanda, ben bu konuşmayı yaparken Dünya’nın birçok yerinde genç veya
yaşlı farketmeksizin Trans bireyler aşağılanıyor, şiddet görüyor, tacize uğruyor ve
öldürülüyor. Geçtiğimiz aylarda Alabama’da hayatını kaybeden genç trans kadın
Mercedes Williamson, ya da Nisan ayında öldürülen Sam Taub, bu insanlar da benim
gibi, sizin gibi insanlar ve istedikleri gibi yaşama özgürlüklerine sahip olmalıydılar.
Trans bireylerin yaşamaya ihtiyaçları var, yaşamdan zevk almaya ihtiyaçları var ve
bunu sağlayacak tek şey ise sizin bizlere duyacağınız saygı’ burada kesinlikle ilk
ihtiyacımız olan saygı duyulması konusunu dile getirmiş. Bu saygı bizlere yaşama,
barınma, çalışma ve diğer birsürü hakkımızı iade edeceği için elzemdir. Şu an
Dünya’nın en güçlü trans temsili olan Cait, gücünü iyilik için kullanıyor.
# İy iK iD o ğ du nGZONE
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“ARTIK ÖZGÜRÜM”
Caitlyn kendini hayatının çok geç
bir aşamasında ifade etti. Her ne
kadar olimpiyat başarılarıyla dolu
bir hayat geçirse de, hatta ünlü bir
aileye mensup olup çok güçlü ve
şöhretli olsa da ifade edemedikleri ve
yaşayamadıkları vardı. Kardashian’lar
bir ara aile içerisindeki yaşamları
reality show haline getirmişti(Keeping
Up With the Kardashians). Eğer o
programı hatırlayanınız varsa özellikle
de eski eşinin kendisine ne kadar kötü
davrandığına da şahit olmuşsunuzdur.
Aile içerisindeki geri planda kalmış
konumu da cinsiyet kimliğini ifade
edememesiyle birleşince, geçiş süreci
sonrası bir yanardağ patlaması misali
“artık özgürüm” demiştir.

“BANA CAITLYN DEYİN”
Vanity Fair kapağından fırlayan üç kelime. Aslında herşeyi kısa ve net anlattı. O bir
kadındı ve ona Caitlyn denmesini istiyordu. Bir transa saygı duymanın ilk kuralı
onun istediği zamir ve isimlerle hitap etmektir. Caitlyn, milyarlarca insanın bunu
bilmediğinin farkında olduğu için bir ders vermeyi amaçlamış. Aynı zamanda da uzun
süredir duyurmadığı yeni ismini de insanlara duyurmak istemiş. Caitlyn, cinsiyet
geçişi ile ilgili birsürü haber çıkmasına rağmen yeni ismini çok sonra açıklamıştı.

“BUNU İLGİNÇ OLMAK İÇİN DEĞİL,
YAŞAMAK İÇİN YAPTIM”
Transların geçirdikleri süreçler günümüz insanlarına hala tuhaf gelmektedir. Haliyle
birtakım kesimlerden de bunun bir ilgi çekme çalışması olduğuna dair söylemler
yükseliyor. Üstüne üstlük Caitlyn’in ilgi çekme konusunda Dünya markası bir ailenin
üyesi olmasıyla mimlenmesi de söylemlerin altını dolduran en büyük etken. Caitlyn
aktivist değil, fakat trans camiasına karşı bir sorumluluğu olduğunun da farkında.
Üzerine çektiği bu ilgiyi olması gereken yerde kullanmasını da iyi biliyor. Fakat
cinsiyet geçiş süreci yaşamış olmasının asla bir ilgi şovu olamayacağının da altını
çiziyor. Bunu hem kendi için, hem de diğer translar için yapıyor. Onur meselesi yani
anlayacağınız.

Hazırlayan
Deniz Su Tiffany
denizsu.tiffany@gzone.com.tr
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stediği gibi yaşayan, içinden
geldiği gibi giyinen insanları
görünce iç çekip özeniyor
musunuz? O halde siz de,
Türkiye’de yaşıyor olmalısınız.
Mesela biz hala “böyle siyah
çarşafların içine bikini giyiyolarmış
yea” falan gibi spekülasyonlarla vakit
geçirirken, elin oğlu hem dövüş sanatı
ustası, hem metalci bir müzisyen
olup cross-dressing ile feminen bir
görüntüye bürünebiliyor. Tüm bunların
abartı olduğunu düşündüğünüzü duyar
gibiyim; ancak gerçekten ironi falan
yapmaya çalışmıyorum. Tam da bu
noktada, hepimizin Richard Magarey,
nam-ı diğer Ladybeard ile tanışma
vakti geldi de geçiyor bile.
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Fotoğraflarda gördüğünüz sevimli
adam, yani Ladybeard, Japonya’da
yaşayan bir Avustralyalı; ancak son
zamanlarda ünü Japonya sınırlarını
hızla aşıyor. Ladybeard’ın bu kadar
duyulmasının tek nedeni crossdressing değil elbet. Adam aynı
zamanda güreşçi, dövüş sanatları
ustası, metalci bir müzisyen ve aktör.
Yani bu kadar duyulmasının nedeni
hem ünlü hem de cross dresser olması.
Japonya’da yaşayan bir Avustralyalı
olup on parmağında on marifet de
olsa, yine de hiçbir yeteneğinin parlak
saçları ve seksi amigo kıyafetleri kadar
ilgi çekmediği kesin. Tek nedenin bu
olmadığı, ama asıl nedenin bu olduğu
konusunda, hepimiz hemfikiriz sanırım.
Tüm yetenekleri, cross dressing
ile birleşince bir idol haline gelen
Ladybeard, Tokyodesu’ya durumu
“Yıllardır partilere ve rock showlarına
elbiseler giyiyorum. Bu hem benim
için eğlenceli hem de insanlar partide
elbise giymiş bir adam varken daha
çok eğleniyorlar.” şeklinde açıklıyor.
Mantığı bu kadar basit ve güzelken,
tabi ki de ekliyor: “Birkaç kez saldırıya
uğradım; ama bunun garip olduğunu
söyleyemeyiz, en azınan Avustralya’da.”
Ladybeard, 23 yaşında, kung fu
filmlerinde oynamak için Avustralya’dan
Hong Kong’a geliyor; çünkü o bir
dövüş sanatları ustası. Her zaman
profesyonel güreşe ilgi duyduğunu
söylüyor, çünkü ona göre sevdiği her
şey bir arada; rol yapmak, dövüş sanatı,
karakter performansı ve geri kalan her
şey. Daha sonra, güreşe başladığında,
ringe çıkarken elbise giymeye karar
veriyor ve ringteki adını Ladybeard
yapıyor. Bizim ülkemizde olsa, ringten
yumruklarla indirilecekken, dünyanın
başka bir yerinde herkes buna bayılıyor.
# İy iK iD o ğ du nGZONE
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Daha sonra, güreşmeye devam ederken,
yaptığı
anormallikler
yetmezmiş
gibi, bir taraftan da heavy metal
söylemek istiyor ve Ladybeard adını
kullanmaya devam ediyor. Sonuçta
Ladybeard olarak fanları oluşmuş ve
ordan yürümek istiyor. Evinde ailesinin
dizinin dibinde oturup başklarının
istediği hayatları yaşamak yerine,
elbise giyerek pop şarkılara metal
cover’lar yapıyor. İnsanlar her show
sonrasında yanına gelip ona Japonya’ya
gitmesi gerektiğini, Japonların buna
bayılacağını söylüyor. İnsanlar haklılar,
en çok Japonlar garip şeylere bayılır.
İnsanların haklılığı da kısa sürede
ortaya çıkıyor ve Japon dergilerinde
yer almaya başlıyor. 2 teenage
kız ile birlikte, Ladybaby single’ını
çıkarıyorlar. O günden beri konserden
konsere koşan Ladybeard, Rei ve Rie,
popülaritelerinin ve cüzdanlarının
gittikçe
kabarıklaşmasının
tadını
çıkarıyorlar.
Bu üçlünün ilk kliplerini izlediğimde ben
bir babaanne gibi “Bu ne biçim müzik”
diye çığlık atmış olsam da, siz yine de
bir bakın. Bakarken, nolur nolmaz,
mouse’unuz ses tuşunun üzerinde olsun
ki, hızlıca kapatıp klibe sessiz devam
edebilin. Sonuçta, hiç birimiz feminen
elbiseler giyen bir dövüş ustasından
normal bir müzik beklemesek de..
tövbeler olsun arkadaşlar, dinlerken
cips reklamlarındaki teyze gibi
hissettim kendimi yemin ediyorum
ya. Yine de Ladybeard’I destekliyor ve
“May the force be with you.” diyerek
selamlıyoruz.

Hazırlayan
Yeşer Sarıyıldız
yesersariyildiz@gmail.com
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T

ürkiye’ye
de
defalarca
gelen
ve
hiç
azımsanamayacak
bir hayran kitlesi olan
İsviçreli “Kadebostany”
grubu,
ilk
adıyla
“Kadebostan Cumhuriyeti”, 2011 yılında
kuruldu. Kadebostan isimli DJ-Yapımcı
önderliğinde bir araya gelen grup,
solisti Amina, saksofon ve klarnetçisi
Jaafar Aggiouri, tromboncusu ve
bas gitarcısı Jerome Leonard’tan
oluşmakta.
“Walking With A Ghost” ve “ Castle In
The Snow” gibi çalışmalarıyla büyük
başarı
kazanan
Kadebostany’nin
yaratıcısı
Kadebostan’a
yoğun
dünya turnesi sırasında ulaştık ve
sorularımıza yanıt vermesini istedik.
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Kadebostany’nin müzik mottosu
ne? Sizi dinleyenlerde ne gibi hisler
uyandırmak istiyorsunuz?
Kadebostany’nin müziği özgürlükle
dolu. İnsanların kendisini savaşçı gibi
hissetmesini istiyorum. Stüdyoda
insanların tüylerini diken diken edecek o
anı bulmak için çok çaba harcıyorum ve
tam da o anlarda kendimden geçiyorum.
Kendi ülkesinde rahat edemeyen ve
“Kadebostany Cumhuriyeti” isimli
başka bir ülkede yaşamak isteyen
herkes için efsaneleşmiş şarkılar
yapmak istiyorum.
Bazı
şarkılarınızın
içinde
Türkiye’den melodiler var. (“Maybe
The War Is Over” şarkısındaki
“Üsküdar’a Giderken” teması gibi)
Şarkılarınızı
yaratırken
başka
ülkelerin müziklerinden ne kadar
etkilenirsiniz?
Aslında “Maybe The War Is Over”
bir istisnadır. Ben herkesin kalbine
dokunabilecek uluslararası melodiler
üretmeyi seviyorum. Sizi alıp başka bir
yere götüren melodiler.
Şarkılarınıza
yapılan
remixler
de aslında muhteşem. Hatta bazı
remix versiyonlar aslından daha
çok ilgi gördü. Şarkılarının hangi
remixlerini daha çok seviyorsun?
Ben aslında remixleri sevmem ancak
Kadebostany Cumhuriyeti’nin daha
fazla kitleye ulaşıp keşfedilmesini
sağlaması açısından önemli araçlar
olarak görüyorum.
Özellikle Türkiye konserlerinizde
Kadebostany
büyük
ilgi
ile
karşılandı. Türkiye’deki dinleyici
sizi neden bu kadar sevmiş olabilir?
Kadebostany ile Türkiye’deki müzik
dinleyicisini birbirine bağlayan
sence ne olabilir?
Sevgiyi açıklamak her zaman zordur
# İy iK iD o ğ du nGZONE

ama gördüğüm kadarıyla Türkiye’deki
müzik takipçisi kitleyi belli bir şekle
sokmak zor. Çok iyi bir zevkleri var ve
müziğin temsil ettiğiyle değil duygusal
olarak ne yansıttığı ile ilgileniyorlar.
Türkiye’ye gelen bir Amerikan şarkıcısı
çok fazla bilet satamayabiliyor.
Türkiye’deki müzik dinleyicisi İngiliz
emperyalizmiyle pek alakalı değil. O
müziğin imajıyla ilgilenmek yerine
dinledikleri müzikte duygu hissetmek
istiyorlar.
Türkiye ve Türkiye kültürü senin
için ne ifade ediyor? İstanbul’da en
çok neyi yapmayı sevdin?
Ben çeşitlilik ve gelenekle kültür
arası geçişlerden ve karışımdan çok
hoşlanıyorum. İstanbul’u ilk ziyaret
ettiğimde bu şehri Orta Doğu’nun

Berlin’i gibi düşündüm. Muhteşem bir
misafirperverliğe sahip genç insanların
olduğu bir grup var.
LGBT hayranların hakkında ne
düşünüyorsun? LGBT bireylerin
dünya
müziğini
etkilediğini
düşünüyor musun?
İnsanları olduğu gibi görüyorum.
Kendimi melez bir insan olarak
görüyorum ve peşin hükümlerden
kaçınmaya çalışıyorum. Azınlıkların
benim müziğimin ülkesinde kendine bir
yer bulması hoşuma gidiyor. Herkesin
gerçeklikten kaçmaya ihtiyacı vardır
ve müzisyen olarak benim görevim de
insanlara cenneti görebilecekleri bir
yeri öneriyor olmak.

Gelecekle ilgili planların neler? Yeni
albüm ne zaman gelecek? Şarkıların
sound’u alıştığımız gibi mi olacak
yoksa daha deneysel girişimlerin
var mı?
Gelecek çok parlak görünüyor.
Başarımızı daha büyük ve daha
umulmadık bir şey yapmak için
kullanıyor olacağız. Dünyayı istiyoruz,
daha büyük olmak istiyoruz. Gelecek
albümün öncekileri takip eden, onlara
benzer bir şey olmasını istemiyorum.
Bu riski göze almak isterim çünkü bu
“sonraki Kadebostany albümü” olacak.
Artık bir sorumluluğumuz var. Pop
müziğin gelecekteki yüzünü yansıtmak
istiyorum. Kendimizi pop müzik
imparatorluğunun yeni kolonisi olarak
görüyoruz.

Türkiye’deki
hayranlarınıza,
özellikle LGBT olanlarına ne
mesajınız var?
Konserlerimize
gelin,
müziğimizi
dinleyin ve Facebook sayfamızı
beğenerek
hemen
Kadebostany
pasaportunuzu edinin. (www.facebook.
com/kadebostany)
Kendinizi
gururlu
hissedin
ve
herkesten daha başarılı olun. Bunu
hak ediyorsunuz ve sadece bir tane
hayatınız var!
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ağlar içerisinde Türk
milletinin tarihine şöyle
bir baktığımızda belki
de dünyada en fazla din
değiştiren milletlerden
biri olduğu görülür. Buna
rağmen girmiş oldukları dinlerin de
en ateşli savunucuları yine Türkler
olmuştur. Hatta zaman zaman kendi
kardeşleriyle
bile
savaşmışlardır.
Ancak ne kadar farklı dine girersek
girelim, sosyal hayatımızda eski
Türk dininin izlerini silmek mümkün
değildir. Bu yazıda genellikle eski bir
Türk inancı olarak algılanan Şamanizmi
detaylarıyla inceleyerek, günümüze
kadar ulaşan şaşırtıcı kalıntılarını
aktarmaya çalışacağım.
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ŞAMANİZM NEDİR?
İnsanın evren ile iletişimi olan
Şamanizm, insanlık tarihi kadar eski
bir yoldur. Günümüzde genel tabirle
insanlığın en eski dinlerinden biri
ya da eski Türklerin bir dini olarak
tanımlanmaktadır. Fakat şamanizm bir
din değil, Gök Tanrı Dini içindeki bir inanç
sistemidir. Genellikle Eski Türklerle ya
da Orta Asya ile birlikte anılmasının
en büyük sebebi ise bu bölgede çok
yoğun bir kültür oluşturmasıdır. Bunun
yanında Keltlerden, Kızılderililere,
Türklere ve Moğollara kadar daha pek
çok kavmin tarafından benimsenmiştir.
İlkel toplumlarda insanoğlu karşılaştığı
sosyal olaylar, çelişkiler, hastalıklar,
doğal afetler gibi bazı durumların
sebeplerini
anlamıyordu.
Bunları
anlamak ve kontrol altına almak için
animizm etkisiyle kötü ruhları kovalayıp,
iyi ruhların yardımına kavuşma
çabasındaydı. Bu maksatla büyücülük
faaliyetleri ortaya çıkmış ve toplumsal
hayatın sağlığı için önemli bir unsur
haline gelmiştir. Büyücülüğün tarihi
süreci ilkel medeniyet etaplarından
geçmiş, ulusların tarihinde bu tür
eylemler farklı biçimlerde ayakta
kalmıştır. Tarihteki bu tür büyücülük
eylemleri ve onun günümüzdeki
izlerine Şamanizm dairesi içinden
bakılmaktadır.

ŞAMAN KİMDİR?
Şaman; büyü, sihir yapan kişidir.
Şamanlar uyguladıkları yöntemleri
sayesinde hastaları tedavi ettikleri
için hekim kimliğine de sahiptir.
Şaman sözü Tunguzca bir söz olup
Tunguzcadan Rusça yolu ile Batı ilim
dünyasına geçmiştir. Türkler, Şaman
yerine ‘Kam’ı kullanırlar.
Şamanlar için din insanı, rahip gibi
tanımlamalar yaptığımızda ise eksik bir
tarif yapmış oluruz. Çünkü onlar uzman
# İy iK iD o ğ du nGZONE

bir meditasyon teknikeri, ruhlarını
dünyevi gerçeklikten kurtarıp yer
yüzünün alt ve üst katmanları arasında
astral seyahatler yapabilen kişilerdir.

ile kadın Şaman kıyafeti arasında hiçbir
ayrım söz konusu değildir. Sadece her
Şamanın kendine has bir kıyafetinin
olması yeterlidir.

ŞAMANİZM VE SEKSİZM

GÜNÜMÜZDE YAŞAYAN
ŞAMANLAR

Kam, Şamanizme bağlı kavimlerde
ruhlarla insanlar arasında iletişimi
sağlayan bir nevi din insanıdır.
Bu noktada dilimizde yaygın olan
“din adamı” tabirini kullanmamaya
özen gösterdim. Çünkü Şamanizm
toplumların anaerkil dönemlerinden
de ataerkil dönemlerinden de geçmiş
bir inanç sistemidir. Bu sebepten ötürü
seksist bakış açısından yoksun kalmayı
başarmıştır. Şaman kadınlar olduğu gibi
Şaman erkekler de vardır, Şamanizm
cinsiyete önem vermez. Şamanizmde
cinsiyetin önemsizliği kıyafette de
kendini göstermektedir. Erkek Şaman

Bu başlık altında yaşayan ünlü
Şamanların isimlerini paylaşacağımı
sanıyor olabilirsiniz. Ama bu konuda
herhangi bir bilgiye sahip değilim.
Sadece biraz sonra anlatacağım
özellikler sizin kendi çevrenizde var
olan şamanları bulmanızı sağlayabilir.
Kamlık (Şamanlık) sanatı öğrenmekle
elde edilmez. Kam olmak için belli
başlı bir Kamın neslinden gelmek
gerekir. Ayrıca kimse Kam olmak
istemez, çünkü Kamlar para karşılığı
çalışamaz, ekonomik gelirleri yoktur,
genellikle yoksul bir yaşam sürerler,
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çalışamadıkları için ailelerine de maddi
anlamda bir katkıları olmaz. Fakat
geçmiş kam-atalarından birinin ruhu
kam olacak torununa musallat olur;
onu kam olmaya zorlar.
Şamanlığı diğer dinlerden ayıran
özellik şimdi yaşayan insanla onun
çoktan ölmüş ataları arasında sıkı bir
münasebetin mevcut olduğuna dair
inanıştır. Bu bağın kuvvetine olan iman,
atalara ardı arkası kesilmeden saygı
göstermeyi gerekli kılmaktadır.
Şamanların
harikulâde
insanlar
olduklarına, ruhlar, gizli güçler
ile ilişki kurup onlara istediklerini
yaptırabildiklerine inanırlardı. Hatta
şamanlar Gök Tanrı ile de temasa geçip
ondan mesajlar getirebilen şahsiyetlerdi.
Onlar bu kabiliyetleri elde etmek için
inzivaya çekilerek kendilerini sıkı bir
riyazete tabi tutarlardı. Gelecekten
haber veren, hava şartlarını değiştiren,
felaketleri önleyen yahut düşmanlarına
musallat olan, hastaları iyileştiren, göğe
çıkıp uçabilen, ateşte yanmayan Türk
Şamanları incelendiğinde bunların Türk
‘Veli’ imajına çok benzedikleri açıktır.
Şaman
olabilmek
için
Şaman
adaylarında, bazı özel yetenek ve
bilgi de bulunması gerekmektedir.
Dalgınlık, hayal görme, inziva eğilimi,
söylenme, asabiyet, sara nöbetlerine
benzer şekilde zaman zaman bayılma
ve ağızdan köpük gelmesi gibi haller,
ağaç kabuklarıyla beslenme, kendini
ateşe veya suya atma, bıçakla yaralama
gibi davranışlar Kamlık eğilimi ve
kabiliyetinin belirtileri sayılmaktadır.
Şaman olabilmek için bazı belirtilerin
gösterilmiş olması yeterli değildir. Kişi
kendi isteğiyle de Şaman olabilir, ancak
bu tür bir Şaman ötekilere göre daha
aşağı düzeyde sayılır. Şaman namzedi
mesleğe girmeye karar verirse, usta bir
# İy iK iD o ğ du nGZONE
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Şamanın yanında öğrenim görür. İhtiyar
Şaman öğrencisine ruhların adlarını,
ayinlerin nasıl yapılacağını, okunacak
duaları ve efsunları, silsilesindeki büyük
Kamların ve Tanrıların şecerelerini
öğretir. Sonra genç Kamın bütün
yakınları toplanıp “Kam Bakşı Toy”
denilen ayini yaparlar. Bu ayin ihtiyar
Şamanın nezareti altında genç Şaman
tarafından gerçekleştirilir. Böylece
genç Şaman gerçek Kam sıfatıyla ayin
yapmaya yetki kazanmış olur.

ŞAMANLARIN
KIYAFETLERİ
Her Kamın kendine mahsus özel bir
cübbesi, külahı, davulu ve maskesi
mevcuttur. Cübbe ve davulun vasıfları
ve biçiminin, Kamın hizmetinde
bulunduğu ruh tarafından bildirildiğine
inanılmaktadır.
Şamanlar
ayinleri
esnasında hayvan derisinden bir
göğüslüğü olan açık cübbe ve üzerinde
dağ tavuğu tüyü bulunan kırmızı bir
külah giyerler.
Şamanlar
ruhları
kovmak
için,
elbiselerine bir takım şeyler takar.
Bunların arasında kollara, sırta takılan
küçük zil ve çıngıraklar bulunurdu.
Çeşitli sesler çıkararak ruhları ürküten
madeni eşya, şamanın zırhı sayılır.
Çıngırakların üst kısmında küçük yaylar
bulunur. Bunlar da yine zırhın bir
parçası olarak kötü ruhlara karşı silah
vazifesi görür. Şamanın giydiği elbise,
kötü ruhlara karşı onu bir maske gibi
muhafaza etmektedir.
Şamanların ayin yaparken giydikleri
kıyafetlerine cübbe denir. Şamanlığa
namzet olan genç staj gördüğü
müddet içinde, cübbe giymez, ayinleri
adi elbisesiyle yapar. Geleneğe uygun
bir cübbe hazırlamak pahalıya mal
olduğu için bazı Kamlar, ruhlarının özel
müsaadeleriyle, birkaç yıl cübbesiz
# İy iK iD o ğ du nGZONE

ayin yaparlar. Fakat cübbesiz Kamlar
kötü ruhlara karşı fazla cesaret
gösteremezler. Bunun için her kam
ne yapıp yapıp şaman kıyafeti elde
etmeğe çalışır. Şaman olacak kişinin
cübbeyi temin etme şekli biraz farklıdır.
Şaman adayı akraba ve dostlarından
yardım ister. Onlar da Şaman
adayına cübbe ve davul için gerekli
olan malzemeyi armağan ederler.
Malzeme hazır olduktan sonra kadınlar
toplanıp cübbeyi dikerler. Cübbenin
hazırlanmasının
ardından
Şaman
bir ayin yaparak cübbeyi ruhların
beğenisine sunar. Koruyucu ruhlar
cübbeyi incelerler, beğenirlerse cübbe
ayin yapmaya yarar; beğenmezlerse
eksikleri tamamlanır. Şaman cübbesi,
altmış kadar muhtelif parçadan oluşur.
Cübbenin esas kısmı meral veya beyaz
koyun derisinden yapılan ceketten

ibarettir. Başka parçalar bu cekete
dikilir. Bu parçalar Şamanların ruhlar
dünyasında bulunduğunu tahayyül
ettikleri bütün varlıkların sembolleridir.

ŞAMANLARIN GÖREVLERİ
Şamanların başlıca vazifesi ruhlarla
temas kurmaktır. Bunu da ancak
muayyen kabiliyet ve istidada sahip
kimseler başarabilir. Kamların, Tanrı
ile insanlar ve ruhlar arasında aracılık
yapma kabiliyetine sahip olduğuna
inanılmaktadır. Toplumda ölüm ve
hastalık gibi birçok kötülükler ruhların
işi olarak görülmektedir. Onların, vecd
tekniği sayesinde ruhları hükümleri
altına alabildikleri; ölülerle ve tabiat
ruhları ile bağlantı kurabilecekleri,
ateşe hâkim olabilecekleri, hastalanan
(yani ruhları çalınan) kimselere şifa
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temin
edebilecekleri,
dertlilerin
şikâyet ve dileklerini dinleyerek
onlarla Gök Tanrı ve öteki kutsiyetler
arasında aracılık yapabilecekleri kabul
edilmekteydi. Onların toplumdaki dinisihri hayattaki önemleri ölümlerinden
sonra kendilerine gösterilen saygıyla
devam etmiş ve Kamlar ölümlerinden
sonra ailenin/kabilenin koruyucuları
sayılmışlardır.
Esas
olarak
Şaman,
hastalık
durumlarında vazgeçilmez bir hekimdir.
Yeryüzünde bulunan kötü ruhlar
insan vücuduna girerek iç organları
yemek ya da insan ruhunu çalıp
yeraltına götürmek suretiyle insanı
hastalandırır. Birinci durumda Şaman
ruhla anlaşmaya çalışır ve bazen ruhu
bir hayvanın vücuduna girmeye ikna
ederek hastanın iyileşmesini sağlar.
İkincisinde ise Şaman yer altı dünyasına
inerek hastanın ruhunu çalan kötü
ruhları bularak onlarla anlaşır ve
şartlarını yerine getirerek çalınan ruhu
geri getirir.

ŞAMANİZME DAYANAN
DAVRANIŞLARIMIZ
Ay Dede: Eskiden şamanist Türkler,
ayın koruyucu/sahip ruhuna, Ay Ata
ya da Ay Dede derlerdi. Biz de hâlâ
çocuklarımıza ayı gösterip “Ay Dede”
diyoruz.
Akdeniz / Karadeniz: Şamanist
dönemde, Türkler için her yönün bir
renk simgesi vardı. Kuzeyin simgesi
kara, Batı’nın simgesi ise aktı. Bu yüzden
kuzeyimizdeki denizin adı “Karadeniz”,
batımızdaki denizin adı “Akdeniz”dir.
Adını Anmamak: Eski Türkçe’de
kurda, “börü” denirdi. Ancak Şaman
geleneklerinde, animist anlayış mevcut
olduğu için her nesnenin bir ruhu vardı.
Ad anıldığında, o ruhu ya da gücünü
# İy iK iD o ğ du nGZONE
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çağırmış olursunuz (invoke). O yüzden
Türkler, bu kutsal ve korkulan hayvanın
adını anmaktan imtina etmişler, onun
yerine “kurt” demeyi tercih etmişlerdir
ki kurt, elma kurdu gibi, zararsız,
solucan nevi bir hayvandır, bu hayvanın
ruhunun zararsız olduğu düşünülmüş
ve börü’nün adı değiştirilmiştir. Adını
anmama
geleneği
Şamanizmden
beri toplumumuzda yaşatılmaktadır.
Örneğin “cin” yerine “üç harfli”, “iyi
saatte olsunlar” gibi, doğrudan adını
anmaktan kaçınıcı tabirler kullanılır.
“Dağda gezen“, İç Anadolu’da “domuz”
sözcüğü yerine kullanılır.
Güneş ve Ay Tutulması: “Ay Kararması/
Ay Çekilmesi/ Ayın Görünmez Olması”
değil de “Ay Tutulması” denmesi
önemli bir ayrıntıdır. Şamanizmde ayın
ya da güneşin de bir ruhu vardır ve ay
karardığında, bu ruhun, kötü ruhlar
tarafından tutsak edildiğine inanılırdı.
Tutsak sözcüğünün kökü olan “tut-” fiili,
bu yüzden ayın kararması anlamında
kullanılmıştır.
Şaman inancına göre kötü ruhlar
Güneşin ve Ayın ruhlarıyla sürekli
mücadele
halindedirler,
bazen
onları yakalayıp karanlık dünyalarına
sürüklerler. Güneş ve Ay tutulmalarının
sebebi budur. Güneş ya da Ay tutulduğu
zaman, Şamanistler onları kötü ruhların
esaretinden kurtarmak için bağırıp
çağırırlar, davul çalarlar. Onlara göre
bu gürültüler kötü ruhları korkutmak
içindir. Günümüzde genellikle Uygurlar
olmak üzere bazı halklar Ay ya da
Güneş tutulmasını gelecek felaketlerin
habercisi olarak kabul ederler.
Ay Şahit: Filmlerde, şarkılarda falan
sık sık geçen “ay şahit”, “güneş şahit”
sözleri Şamanizmden gelmektedir.
Şaman inancında “kün ana” (güneş
# İy iK iD o ğ du nGZONE

anne) ve “ay ata”yı (ay dede) şahit
göstererek yemin edilirdi.
‘Satılmış’ İsmi: İnsanların çocuklarına
“Satılmış” diye isim koyması şimdilerde
bize komik gelir. Aslında Satılmış ismi
de Şamanizme dayanmaktadır. O
dönemde yeni doğan bebeklerin çok
yoğun bir şekilde ölmesi insanların bir
türlü anlamlandıramadığı bir şeydir.
Şamanizm inancıyla birlikte çocukların
ölümü, kötü ruhların musallat olmasına
bağlanmıştı. Bu yüzden, kendisine
düşman bir kötü ruhun var olduğuna
inanan aile, bu ruhun çocuklarına
musallat olmasını engellemek için, “biz
bu çocuğu başkasına köle olarak sattık”
anlamında “Satılmış” ismi verirdi.
Hıdırellez
Ateşinden
Atlamak:
Şamanizmde ateş her şeyi temizler
ve kötü ruhları kovardı. İnsanlar
alevler üzerinden atlayarak kötü
ruhlardan arındırdıklarına inanırlardı.
Bu inanış günümüzde hıdırellez
ateşlerinin üzerinden atlanmasıyla
sürdürülmektedir.

Şamanizm inancına göre ilk insanlar
meyve ve otla beslendikleri için
ateşe ihtiyaçları yoktu. Tanrı onlara et
yemelerini buyurduktan sonra ateşe
ihtiyaç duyulmuştur. Tanrı gökten biri
siyah, diğeri beyaz iki taş indirmiş ve bu
taşları birbirine sürterek ateş çıkartmayı
insanoğluna
öğretmiştir.
Bundan
dolayı Şamanist Türklerde çakmak
taşından elde edilen ateş kutsaldır.
Kuzey Altaylılarda gelin ve damadın,
evliliklerinin ilk üç gününü bu suretle
yaktıkları ateşin başında geçirmeleri
adetten sayılmıştır. Şamanist Türklerde
ateşe bakıp kehanette bulunmak da
eski bir gelenektir.

Hazırlayan
Kaan Arer
kaan.arer@gzone.com.tr
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Z

eki Müren ve Ajda
Pekkan 60’lar ve 70’lerde
en
büyük
magazin
malzemesi idi. İkisinin
beraber poz vermesi
magazinde büyük yer
alması 80’li yıllarda beraber TV
reklamına çıkmasına kadar uzanmıştı.
Deterjan reklamında beraber oynadılar
ama beraberlikleri 60’lı yılların
ortalarında Ajda Pekkan’ın ilk sinema
ve sahneye başlama zamanlarından
Zeki Müren’in ölümüne kadar sürdü
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1963 yılında SES Dergisi tarafından
‘Sinema Artisti’ yarışmasında birinci
olduktan sonra Şıpsevdi filmi ile
sinemaya başlamış ve 1969 yılına kadar
bir çok filmde rol aldı. Asıl gönlünde
yatan şarkıcılıkta adını iyice duyurmaya
başladıktan sonra sinemaya dönüş
yapmadı sadece misafir sanatçılıkla
yetindi. İste bu sinema filmleri
zamanında sanat yaşantısının dönüm
noktası olan filmdir ‘Düğün Gecesi’. Zeki
Müren ve Türkan Şoray’la rol aldığı bu
film hafızalarda Türkan Şoray ile Ajda
Pekkan’ın saç saça baş başa yaptıkları
kavga ile kalırken Ajda Pekkan’ın Zeki
Müren ile düet yaptığı ‘İki Yabancı’ şarkısı
filmin bir başka güzelliğidir. 1966 yapımı
bu film ile Ajda Pekkan Zeki Müren ile
yakınlaşmış ve bu filmden sonra Zeki
Müren ile tanışması Ajda Pekkan’a
sahnede başarı yollarını açmıştır. 1966
yılında Ajda Pekkan Maksim’de Zeki
Müren’in alt kadrosunda başlayarak o
zamanlar için şarkıcılıkta sınıf atlamıştı.
Bu sahne birlikteliği her zaman aşk
dedikodularını beraberinde getirmiş
onlarda bu dedikoduları her zaman
magazinde reklama iyi çevirmişlerdi.
Öpüşürken çekilen fotoları her zaman
olay olmuştur.
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Yıllarca
beraber
çalıştılar.
Zeki
Müren’in solist altı tercihi ağırlıkla
Ajda Pekkan’dan yana olmuştur.
Beraber basına verdikleri her poz
gazete sayfalarını süslediği gibi dergi
kapaklarını süslemiştir. Reklam olsun
diye fırsat buldukça dudak dudağa poz
vermişler. Bu fotoğraflara bakarken bu
satırlar döküldü önüme ama beni asıl
bu satırları yazmaya iten geçtiğimiz
yıllarda Ajda Pekkan köşe yazısında
Zeki Müren’i anlatırken söyledikleri idi;

‘‘Kendisiyle çok iyi anılarım var, çok
korkuyordum ondan. Daha doğrusu
o kadar şöhretliydi ki çekiniyordum...
Bu da korkuyla karışık bir duygu
yaratıyordu bende.
Şimdi çok daha iyi anlıyorum, şöhretli
insana karşı bir çekingenlik olduğunu.
Ama o zamanlar Allah’ım neden
# İy iK iD o ğ du nGZONE

korkuyorum,
neden
çekiniyorum
derdim kendi kendime, sonra da onu
bir tabu, bir ilah gibi görmeye devam
ederdim.
Ben hayatımda müziği bu kadar
iyi terennüm eden, bu kadar güzel
vurgulayan, Türkçe’yi bu kadar güzel
kullanan başka birini daha görmedim.
Benim için çok özel biriydi rahmetli
Zeki Müren.

göze almazdı. En ufacık bir probleme,
sesinde en ufak bir aksamaya izin
vermezdi... O çıktığı zaman da salonda
çıt çıkmazdı, en ufak bir çatal bıçak sesi
duyulmazdı.Seyirci öyle dinlerdi onu...
O da seyircisine asla saygısızlık
yapmazdı.
Bunları neden yazdım biliyor musunuz?
Zeki Müren’in sahne disiplininden genç
kuşakların da haberdar olması için...’

Çünkü bütün sahne arkası kurallarını
ve disiplini ondan öğrendim.
Sahneye çıkmadan önce hiç içki
içmezdi mesela.
Bu onun kuralıydı, asla içmezdi... Ama
sahneden sonra dibine vururdu. Çünkü
o kadar mercek altındaydı, o kadar
iddialıydı ki, sahnede asla hata yapmayı
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Hazırlayan
Hakan Eren
birzamanlar@gmail.com

# İy iK iD o ğ du nGZONE

www.g zo n e .co m.tr | Tü r ki ye’n in e şci n se l ya ş a m v e k ü l t ü r d e rg i s i | Ey lü l 2 0 1 5 | S . 6 6

D O ĞU M GÜ NÜ PASTASI

# İy iK iD o ğ du nGZONE

gzone.com.tr

www.gzo n e .co m.tr | Tü r ki ye’n in e şci n se l y a ş a m v e k ü l t ü r d e rg i s i | Ey lü l 2 0 1 5 | S . 6 7

gzone.com.tr

D O ĞU M GÜ NÜ PASTASI

Andrew Christian’ın Türkiye modeli, yüzde yüz yerli Trophy Boy Mutlu
Balıkçı 26 yaşında ve kova burcu. İzmir doğumlu Balıkçı, Uludağ Üniversitesi
Biyoloji Bölümü’nden mezun. En çok slip iç çamaşırı giymeyi seviyor, erkek
modellerden Berk Oktay’ı kendine örnek alıyor. En sevdiği kaçamağı olarak
seçimini Nutella yemekten kullanan Mutlu, vücudunda en sevdiği yerinin
gözleri olduğunu söylüyor. Dudaklarını seksi bulan genç model, şehir olarak
en çok Istanbul’u sevmesine rağmen Las Vegas’ı merak ediyor.
Onun için mutluluğun tanımı: Güven, sadakat ve huzur.
Formunu korumak için düzenli beslenen ve uykusuna dikkat eden Trophy
Boy’umuzun en sevdiği meyve çilek, en sevdiği parfüm ise Burberry...
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irçok dans stili var
ama bunların içinde
en
hareketlisi
ve
zor
olanlarından
biri -bana göre- Hip
Hop. Günümüzde de
Türkiye’de çok ön planda olmaya
başladı.
Konserlerde,
sanatçılarla,
özel
showlarda ve sıkça yarışmalarda
görüyoruz.
Son
zamanlarda
Hande Yener de muhteşem dans
showları ve konserinde yaptığı
gösterilerle kendinden söz ettirdi.
Yener, Türkiye’deki bir pop şarkıcısı
standartlarında dans alanında iyi bir
performans sergiledi. Bu ay Hip-Hop
ve Jazz Dansının usta isimlerinden
ve Hande Yener’in son zamanlardaki
başarılı dans koreografilerinin de
mimarı olan İzmir Tenim ile keyifli
bir röportaj yaptık. Türkiye’deki
dansı, sektörün içinde olan birisinden
dinlemek için…
Keyifli okumalar…
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Biraz kendinden bahseder misin?
Bu zamana kadar neler yaptın?
2005 yılının sonlarına doğru ATV’de
yapılan bir yarışma vardı. “Dansa var
mısın?” O yarışmaya katılmıştım ve
yarışmada finale kadar yükseldim.
Dans hayatım profesyonel olarak
bu yarışmayla başladı, diyebilirim.
Yarışmayı Nur Sonbahar - Danset
Sahne
Sanatları
Topluluğu’nun
Kurucusu- yapıyordu. Yarışma bittikten
sonra, Danset’te dansçı olarak sektöre
adım attım ve uzun yıllar burada dans
etmeye devam ettim. Aslında HipHop kökenli -alaylı- bir insanım. Ama
Danset daha çok bale ve klasik danslar
üzerine bir okul olduğu için, Hip-Hop
dışında diğer dansları da öğrenme
fırsatım oldu. Danset’te olduğum süre
boyunca Hisseli Harikalar Kumpanyası,
Rock Müzikalleri 1-2 gibi müzikallerde
dans etme fırsatı buldum. Danset
büyük bir topluluk olduğu için birçok
büyük şirketin lansman toplantılarında,
özel gecelerde showlara çıktım. Hande
Yener ile ilk kez 2009 yılında yollarımız
kesişti. Ajda Pekkan, Kenan Doğulu,
Gökhan Tepe gibi sanatçılarla aynı
sahneyi paylaştım. Geçtiğimiz yıl ise
Hande Yener ile tekrardan koreograf
olarak çalışmaya başladım. Dans
etmenin dışında 8 yılldır profesyonel
olarak dans dersleri veriyorum.
Üniversiteler ve kolejlerde dans dersleri
veriyorum.
Sanırım Amigo Topluluğunda da yer
alıyordun. Nedir o?
Bir ara Sabancı Üniversitesi’nin kurduğu
Amigo Topluluğu vardı. Topluluğun
koreograflığını yaptım. Bir süre devam
ettirdikten sonra çok zamanım olmadığı
için orayı bırakmak zorunda kaldım.
Türkiye’de dans sektörünün ne
kadar zor olduğunu genelde
sektörün içinde olanlar bilir.
# İy iK iD o ğ du nGZONE

Senden de dinleyelim mi?
Açıkcası sektör tam bir kurt kapanı.
Muazzam egolarla çatışıyoruz. Tabi ki
birçok insanda da, özellikle sanatçıların
egosu var ama bizim kendi egolarımız
çok daha yüksek. Çünkü genelde
Türkiye’de dansçının ön planda olduğu
yani dans üzerine organizasyonlar çok
nadir oluyor. Bu yüzden de dansçılar
ya bir orkestranın arkasında, ya bir
sanatçının arkasında yada bir oyun
temsilinde yer alıyor. Doğal olarak
dansçının kendini sergileyebileceği,
ön planda bir platform olmuyor. Bu
bahsettiğim bir Bale sanatçısının ya da
bir Modern Dans alanındaki dansçının
probleminden çok sokak dansçısı
yada popüler kültürdeki dansçılar için
geçerli. Bu yüzden genelde kendilerini
ön plana çıkaramadıkları için ego daha
çok şişiyor. Bence bu durum insanlara
kişilik olarak zarar veriyor ve bu yüzden
zorluklar yaşayabiliyoruz. Zorluklardan
kast ettiğim; Kim kimin bacağını nasıl

Bu insanların bir kısmı alttan gelen nesili
yetiştirme bahanesiyle, üzerlerinden
para kazanıyor. İşi yapan insanlardan
ziyade, işi pazarlayanlar para kazanınca,
dansçılara yeterli para kalmıyor. Diğer
kısmı ise, sektörde dansçı olmayıp
ve mesleğin zorluklarının farkında
olmayan, iş alabilmek için piyasa
ücretini aşağı çeken ve bu şekilde para
kazanan insanlar var. Rekabet ortamı
oluşturacaklarına, çok para kazanmak
için daha çok iş alma çabasına giriyorlar.
Bu durum tabi ki bizim kazancımızı
etkiliyor. Aynı zamanda işinin kalitesini
de düşüren bir durum, böyle oluncada
insanlar danstan uzaklaşıyor. Ayrıca
dans sektörüne insanlar yeni yeni saygı
duymaya başladı. Umarım daha da
artar bu saygı ve sevgi…

kaydırır, nasıl ön plana çıkarım, ne
yapsam daha çok gözükürüm gibi
olaylar. Dansa etkisine de gelirsek;
Bir grup işi yapıyorsunuz ve on kişi ile
beraber dans ediyorsunuz, içlerinden
bir tanesi rol çalmaya çalışınca doğal
olarak grubun senkronu bozuluyor ve
bu durum hem sektör açısından hem
de ekip için hiç hoş bir durum olmuyor.
Zaten çok küçük piyasa, bir avuç kadar
insanız. Bu egolar törpülenmediği için
her kez birbirini kuyusunu kazıyor,
diyebilirim.

hangi noktada?
Aslında tam olarak Hip-Hop yada Street
Jazz diyemeyiz, daha çok içerisinde
modern hareketleri de barındıran
bir yapıya sahip, dans stilim var. Ama
zaman içerisinde dans evrim geçiren
bir şey. Aslında, Hip-Hop bütün dansları
içinde barından bir yapıya sahip, kendi
özgün stilimi bir süre sonra ortaya
koydum. Hip-Hop ve Street Jazz’ın
dünya standartlarına göre Türkiye’nin
nerede olduğuna gelirsek, ileri bir
seviyede değiliz. Bu zamana kadar
hep videolardan izleyerek kendimizi
geliştirme fırsatı yakalıyorduk. Şimdi
ise yurt dışından alanında gelişmiş
koreograflar
gelip
workshoplar
veriyor. Bizde dünya standartlarına

Peki maddi olarak ne düşünüyorsun?
Maddi olarak bazen tatminkar olabiliyor.
Ama genelde tatmin olunamıyor. Çünkü
sektörde dediğim gibi bir avuç insan var.

Tarzının, Hip Hop ve Jazz dans
olduğunu biliyoruz. Türkiye’deki
Hip Hop ve Jazz dans hakkında ne
düşünüyorsun? Diğer ülkelere göre
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yeni ısınmaya başlıyoruz. Dünya
standartlarına baktığımızda Amerika’da
ya da Avrupa ülkelerinde dans eden
herkesin kesinlikle bale alt yapısı var.
Ama bizim kesinlikle bale alt yapımız
yok. Bence bu çok büyük eksiklik. Yani
Break Dans da yapılıyor olsa, Modern
Dans da ya da Latin bile olsa muhakkak
her dansçının bale alt yapısının olması
gerektiğine inanıyorum. Çünkü kendini
kısıtlamış oluyorsun. Vücut olarak ne
kadar çok açılırsak, hareket kalitesi
olarak o kadar çok yüksek olur. Hareket
kalitesi olarak belirli bir kısırlıkta
durmaktan başka çaremiz kalmaz. O
yüzden tabi ki dünya standartlarında
asla değiliz.
Hip Hop özellikle Amerika ve
ülkemizde erkeklerin ön planda
olduğu dans olarak gözüküyor.
Sen bir kadın olarak nasıl
değerlendiriyorsun? Kadının bu
dansta konumu nasıl?
Evet haklısın. Ülkemizde daha çok
erkekler ön planda gibi gözüküyor. Sert
bir dans olduğu için kas kullanımı çok
farklı. Yine baleden örnek vereyim;
balede kaslarınızı uzatmayı düşünerek
hareket edersiniz. Hip Hop’da ise bunun
tam tersi. Kasları eş zamanlı olarak
gerektiğinde, ki bu çok önemli bir
tekniktir, maksimum büzmeniz gerekir.
Bir kadınla bir erkeği kıyasladığınızda
erkeklerin kas yapısı kadınlara göre daha
gelişmiş olduğu için erkekler bunu daha
iyi yapıyormuş gibi gözüküyor. Aslında
kadını da fiziksel olarak incelediğinizde
erkek gibi yapabilmesi için yani kadının
iki kat daha fazla kaslarını kullanması
lazım. Biraz o yüzden kadın için zor gibi
algılanıyor. Ama tabi doğru çalışma
ve istekle gayet erkekler gibi rahat bir
şekilde dans edebiliriz. Bakıldığında
bir sıkıntı yok, sadece çalışmak lazım.
Hip-Hop’u tek bir dans tarzı olarak
düşünmemek gerek. Önemli bir detay
# İy iK iD o ğ du nGZONE

Latin Dansları kendi arasında nasıl
ayrılıyorsa
Hip-Hop’unda
tarzları
var. House, Popping, New style gibi…
Genelde insanlar yapabildikleri en kolay
tarza yöneliyorlar. O yüzden kadınlar
Popping’den kaçarlar. Normalde bende
popping’ci değilim ama teknik olarak
Hip-Hop’un tekniğinde çok yumuşak
dans ederken, sertleşmek gerekiyor.
Bu da daha fazla çalışmamız demek.

çoğu da zaten arkadaşlarım. Hande de
uzun yıllar yabancı dansçılarla çalıştı
ama bizden gayet memnun olduğunu
düşünüyorum, bize yaklaşımından
dolayı. Zaten çok daha iyi dansçılar
getirselerdi helal olsun derdim.
Getirmiş oldukları insanlardan pek bir
farkımız yok. Türkiye’deki dansçıları
kullanmaları daha iyi olur bence.

Ülkede koreograf olarak bu alanda
nadir insanlardan birisin, bir çok
sanatçı ile çalıştın. Bunlar içinde
en çok sesinin duyulduğu sanatçı
Hande Yener. Birlikteliğiniz nasıl
oldu?
Öncelikle bu soru için çok teşekkür
ederim. Aslında altı yıl önce Hande
Yener ile çalışma fırsatınım olmuştu.
Ama sadece iki konser için anlaşmıştık.
O sıra İtalyan dansçıları vardı. Geçen yıl
Harbiye Konseri için Danset sayesinde
yeniden çalışmaya başladım. Hande,
Nur Sonbahar ile çalışmak istemiş. Nur
Hoca da “benimle birlikte yapar mısın?”
diye sordu, bende kabul ettim. Geçen
yıldan sonra Hande, benimle çalışmaya
devam etmek istediğini söyledi. Yani
birlikteliğimiz
Danset
sayesinde
yeniden başladı, diyebilirim.

Peki Hande Yener ile çalışmak nasıl
bir duygu? İsminin duyulmasına
çok etkisi var sanırım. Bunun
dışında neler kazandırdı sana dans
hayatında?
Hande, bence muazzam bir kadın.
Özel yaşantısına biraz girdiğim için
biliyorum. Bunu demek ne kadar
doğru olur bilmiyorum ama Hande’nin
sanatçı kimliğinin dışında biraz soğuk
buluyorlar. Aslında tam tersi daha
sıcakkanlı ve tamamen kendi egosunu
törpülemiş, bir insan. Onunla çalışmak
inanılmaz keyifli. Düşünce yapımız çok
uyuşuyor ve hayal gücü çok kuvvetli.
Koreografi hafızasının yüksek olacağını
bu kadar tahmin edemezdim, gördüğü
şeyi hemen yapıyor. Bir de çok ilginç bir
şekilde koreografinin belirli bölümleri
var, ona öğrettiğim mesela, konser
esnasında biz full koreografiyi yapıyoruz,

Bir çok sanatçı yurt dışından
dansçılarla çalışıyor. Bu konu
hakkında ne düşünüyorsun?
Sahnelerini izlediğim kadarıyla bence
onların getirmiş olduğu dansçılardan
çok daha iyi dansçılar var Türkiye’de.
Getirdikleri dansçıların seviyesinde
aynı standartlarda ve aynı kalitede
Türkiye’de de bulabilir. Mesela Atiye,
önceden
yabancılarla
çalışıyordu.
Şu anda Türk dansçılarla çalışıyor.
Sahnesi de gayet iyi. Dansçıların bir

bizi bir şekilde izliyor ve ertesi konserde
bizim yaptığımız bölümleri de yapmaya
başlıyor. Bazen bakışıp kalıyoruz
sahnede, gülüyor bana. Eğlenceli,
komik ve ne istediğini bilen bir kadın.
Mesela yeni bir parça çıkartacaksa
duygunun içinde muhakkak sahneyi
de hayal edebiliyor ve istekleri oluyor
bana. Yani sadece bana al koreografiyi
yap ve arkada dans et demiyor. “Bana
şarkı bunu hissettirdi, ne dersin? Bunu
yapalım mı?” gibi fikirlerle geldiği
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oluyor. Oturup bunu geliştirebiliriz diye
konuşup ona göre koreografi yazdığım
oluyor. Hayal gücü yüksek olduğu için
çok şanslıyım ve dansçısı olmaktan da
çok mutluyum.
Son olarak, ilerdeki hedeflerin
neler?
Aslında dans için yaş kemale erdi
gibi gözüküyor. Şuan 28 yaşındayım.
Fiziksel bir iş yaptığımız için doğal
olarak vücut bir süre sonra ölmeye
başlıyor ve bir süre sonra sahnelerden
çekiliyorsunuz. İster istemez… İnsanlar
genç kan görmek istiyorlar. Neyse ki
işin mutfak tarafına geçtim. Uzun süre
koreograflık yapmayı düşünüyorum.
Bunun dışında verdiğim eğitimlere hiç
durmadan devam edeceğim, gücümün
yettiği kadar. Açıkcası genelde bir çok
dansçının yurt dışına çıkıp orda ilerleme
düşüncesi var ama ben Türkiye’de kalıp,
kendi ülkemde dans için farkındalık
yaratmak istiyorum. Benim amacım
dansın ne kadar önemli bir sanat
olduğunu göstermek. İleride bir tane
dans okulu açmak istiyorum. Çünkü
birçok dans okulu var ülkede ama
daha çok Latin Dansları ve Bale üzerine
ilerleyen dans okulları bunlar. Birazcık
da ticarete dökülmüş durumda. Latin
danslarına sosyalleşmek için gidiliyor.
Dolayısıyla ticarete dönmüş durumda.
Benim amacım ise, gerçek dansçılar
yetiştirmek. Yakın bir zamanda böyle bir
projemiz var. Hande Yener de dahil bu
projeye. Bunu da buradan açıklıyorum.
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asıl bir yaz geçirdiniz
bilmiyorum ama oldukça
renkli yaz karelerini bir
çocuğunuz yansıtmayı
başardı. Belki şuan ki
eski sevgiliniz belki
arkadaşınız belki de sıradaki aday
bir şekilde sizi batan güneşe karşı
bir iki yaz fotoğrafıyla uğurlamıştır
eminim ki. Bu yıl yaz diğer yazlara
göre oldukça renkliydi kabul etmek
lazım kapalı mekanlar ve beachler
renk konusunda adeta yarıştı desem
yeridir. Malum yaz eğlencelerinin
başlanması için biraz açılıp saçılmamız
gerekiyordu. Yumuşak renkler artık
yerini koyunun gölgesine bırakmaya
başlarken biz de “merhaba sonbahar”,
“merhaba sütlü kahve” diye sizler için
sonbahara hazırlandık. Bu ay sonbahar
konsepti ile yaşam alanlarımızı gezip
tozduğumuz yerleri ve rengi giyen
kadın Frida Kahlo’yu ele aldım. Bakalım
“renk” sadece “yaz” demek miymiş?
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DEPRESYON “SLOW
ŞARKI”, AYRILIK
“SONBAHAR” DEMEK
DEĞİLDİR
Şair ve yazarlardan müzik insanlarına
kadar herkes sonbahardan faydalanmak
ister, nasıl mı? Amerikalıların çok
meşhur bir lafı vardır: SEX SELLS (Sex
Satar). Bizde ise durum tam tersi; Dram
satar. Bu sebepledir ki sonbahar sadece
koyu renk hazırlığı, yaz aşkının bitimi,
yağmur hatta çamur, kışın habercisi
diye anılır. Cümlemi depresyona
girmeden bitirdiğim için öncelikle
kendimi tebrik etmek istiyorum
sonrasında da bildiğiniz, alıştığınız
sonbaharı kafanızdan silmek istiyorum.
Aynı anda bu kadar hızlı renk değişiminin
yaşandığı başka bir tarih olmadığını bir
kez daha vurgulayarak attığınız her
adımda değişimi hissetmeniz ilk kural
olsun. Böylelikle yaşam alanlarımızın
da bu değişime nasıl ayak uydurduğunu
daha rahat göreceksiniz.Turuncunun
her tonu, sıcak sarı, koyu yeşil, kırmızı ve
kahverengi tonlarıyla ever sonbahardan
ilham alıyor ve mekanların atmosferi
değişiyor.
Evlerimizi yavaş yavaş yaz rehavetinden
sonbahar moduna geçirdiğimiz bu
günlerde ; tatil,deniz, güneş ve bahçe
sezonun bittiğine kendimizi alıştırmaya
çalıştırıyoruz. Kış mevsimine yumuşak
bir geçiş yapabilmek için evlerimize
sonbahar keyfi katacak bir kaç basit
fikir paylaşmak istedim. Renkli yazlık
kıyafetler, açık ayakkabılar, floral
desenli yastıklar ve rengarenk balkon
aksesuarlarımız dolaplara kalkarken
evlerimiz de bizim gibi sonbahar ve kış
aylarına hazırlanıyor. Eğer siz de bu
günlerde evlerinizi renklendirecek ve
içinizi ısıtacak fikirler arıyorsanız bir
kaç renkli detayla dışarıdaki havayı alt
edebilirsiniz.
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Sonbahar size pozitiflik çağrışımı
yapsın diye evinizin girişini canlı bir sarı
renge boyamayı denemeye ne dersiniz?
Evinize girdiğiniz anda sizi pozitif bir
enerji karşılayacaktır.
Genelde tüm sıcak sohbet ve
yakınlaşmaların baş rolü mutfak için
yapılacak şey girişin o büyüleyici
enerjisiyle tamamlanabilir. Böylelikle
eve kiminle girerseniz girin aslında
vermek istediğiniz mesajın mutfakta
olduğunu çok rahat anlatabilirsiniz. Sarı
mutfak dolapları, tahta sandalyeler.
turuncu perdeler ve kırımız detaylarla
sıcacık bir merhaba öpücüğünü kim
sevmez?
Dış mekanlara veda etmeye siz de
henüz hazır değilseniz, balkon, bahçe
ya da verandanızda kalpleri ısıtan bir

keyif köşesi yaratın: Rahat ve minderli
bir iki sandalye, sıcacık bir battaniye
ve pazar yürüyüşlerinden topladığınız
rengarenk yapraklar, dallar, kozalaklar,
sonbahar çiçekleriyle bir sonbahar
aranjmanı yapın.
İlla ki yazdan kalma bir kaç şey vardır
elinizde onları da değerlendirin.
Örneğin sahilden topladığınız çakıl
taşlarını cam şişelere doldurun ve bu
yaz çekilmiş en güzel fotoğraflarınızı
sergileceğiniz resimlikler yaratın.
Dış mekanları evinizin içine taşıyın:
Balkon
minderleriniz
ve
renkli
fenerlerinizi tahta bir platform üzerine
koyun ve evinizde bir dinlenme köşesi
oluşturun. Renkli mumlar ve vintage
şişelerde taze çiçekler evinize sıcaklık
katacaktır. Balkondaki çiçeklerinize
veda etme vakti geldiyse evinizin içinde
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büyük cam kavanozlarda su bitkileri
yetiştirebilirsiniz.
Tabi ki ister istemez yaz bitiminden
kaynaklı psikolojik ya da duygusal
değişimler biraz da olsa içinize
kapanmanıza neden olabilir. Burada ne
kadar renkli cümleler kursakta kabul
edelim romantizm bize çoğu zaman
daha çok keyif verir. O zaman bu geçiş
döneminde koltuklara gömülüp izin
günlerini değerlendirmek kaçınılmaz
plan oluyor. Bu durumda düz renk
koltuklar üzerine rengarenk yastıklar
tercih edin ki ışığınız sönmesin.
Havada ki ani sıcaklık değişimlerini
dizinizin
dibindeki
battaniyelerle
dengeleyebilirisiniz.
Kendinizi
rahat
hissedeceğiniz
ve mümkünse güneş ışığından
faydalanabileceğiniz oturma köşenizi
mutlaka hazırlayın. Hatta en sevdiğiniz
bardağınız, fotoğraf albümleriniz,
favori kitabınız ya da telefonunuzu şarj
edebileceğiniz priziniz bu köşede olsun.
Malum tüm gününüzü orada geçirirken
şarjınız sizi keyiften alıkoymamalı.
Eğer varsa şöminenizin başına ufak bir
masa koyup romantik akşam yemekleri
yiyebilirsiniz.
Uyku düzeni konusunda bu gibi
geçiş dönemlerinde ciddi sıkıntılar
yaşamanız çok muhtemel. Bu durumda
yatağınızı değiştirme planınız varsa
“canopy” yatağı size tavsiye edebilirim.
Tabi ki üzerinde farklı kumaşlarla kendi
renkleriniz olması şartıyla.
Yatak odası öncesi ve sonrasında
mutlaka
yolunuzun
düşeceği
banyonuzda kendinize spa etkisi
yaratmak adına dekoratif mum ve
sabunlarınızın sayısını arttırın. Belki
de duş sonrası için yatak odanıza
bir uzanma koltuğu sizi daha mutlu
edebilir.
# İy iK iD o ğ du nGZONE
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ROMANTİK RENKLERİN
MEVSİMİNDEN RENGİ
GİYEN KADININ EVİNE
YOLCULUK

Sonbaharın hüznü ve tutkusu çok
başkadır. Öyle ki evinizde sonbaharı
yaşatıyorsanız iç mekanınızda daha
oturmuş bir tarz yaratmışsınız demektir.
Sonbahar mekanı deyince akla ilk önce
dökülen yaprakların olduğu bir bahçe
gelir eğer eviniz bahçeli ise elinize
bir kahve alıp sonbaharda dökülen
yaprakları yaşamak için bahçenize
kapalı bir çardak modeli tasarlayın.
Kış balkonu dediğimiz bu modernliği
yansıtan mekanla içinizi ısıtın.
Yağan yağmurların cama değen taneleri
konuklarınızla hoş sohbet ederken
camınıza vursun. Sonbahar evinde
# İy iK iD o ğ du nGZONE

olmazsa olmaz bir dış mekandır. Kış
gelmeden temiz havaların yoğunlukta
olduğu dönemlerde dış mekanda
yaptığınız değişiklikler daha güzel bir
eve sahip olmanızı sağlar. Evinizde de bu
dönemde yer verdiğiniz aksesuarların
kahve ve koyu yeşil tonlarında olması
evinizi doğa ile bütünleştirerek yeni bir
görüntü yaratır. Zevkinize ve evinizin iç
ve dış mekanına uygun tasarladığınız
yeni eşyaları seçerken evinizin simetrik
yapısına göre mevsimin verdiği hazla
yerleştirip güzel bir görüntü yaratın. Bu
dönemlerde yeni eşya alıyorsanız daha
sakin ve huzur karşılığı veren tarzda
eşyalar almanızı öneririz.

Sonbahar aşkları mevsimin ağırlığından
ya doğru orantıda ağır geçer ya da
hayatımızın uzun bir dönemini kapsar.
Şüphesiz ki keyfi bambaşkadır ki
sonbahar aşklarını anlatan filmler
her zaman daha suludur. Yağmurdan
mıdır nedir anlamadım ama hep filmin
sonunda ağlarız sonrasında kahkaha
atarız öyle garip bir döneme hazır
olun. Konu karmaşık ve saplantılı aşk
olunca aklıma gelen ilk isim FRİDA
KAHLO oldu. Diego Rivera’ya olan
saplantılı aşkı onu Diego’nun seviştiği
kadınlarla sevişmeye sürüklemiş. Onu
onun içiden anlamaya çalışmasını
sağlamıştır. Hayatını konu alan filmde
bu sözler hala kulaklarımızda çınlıyor
: ‘Ben de seni anlamak istedim. Tüm
hayatımı, hayatımın her bir zerresini
seni anlamaya adadım. Sen nereye
gittiysen, ben de gittim. Sen neye
güldüysen ona güldüm. Sen kimi
sevdiysen onu sevdim. Hangi kadınla
seviştiysen o kadınla seviştim. Bende
bulamadığın ve başka kadınlarda
aradığın şeyi keşfetmek için, senin
öptüğün kadınları öptüm. Dokunduğun
kadınlara dokundum…’
Sanatı ve aşkı kadar yaşam tarzı ile de
farklı bir dünya aslında Frida. Yaşadığı
zorluklara evinin dekorasyonu ve canlı
renkler ile daha kolay katlandığını
hepimiz
gördük.
Renklerin
iç
dünyasındaki fırtınaların bir yansıması
olması, fiziksel engelleri hiçe sayan
rahat hareket alanları, yaşadığımız
evin aslında bizim en özgür ve sınırsız
yaşadığımız yer olduğunu bize
göstermiş oldu. Evin her bir yerinde
hakim olan mavi renk bir süre özlemini
duyduğu gökyüzünün bir yansıması
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adeta. Siz de bu şekilde kendinizi
özel hissedeceğiniz özel alanlar
yaratarak kendinizden parçaları evinize
serpiştirin.

İMKANSIZI BAŞARMAK
İSTİYORSAN EVİNİ
KULLAN
İmkansız diye bir şey yoktur derler
çoğu zaman ne anlamsız der geçeriz.
Ancak Frida’nın imkansıza açtığı savaş
bizim günümüzde ki fantezi dünyamıza
ışık tuttu. Nasıl mı? Kim yatağının
tepesinde bir ayna istemez ki…
Sonbahar için Frida’nın evi tam
anlamıyla bize bir referans noktası
açıkçası. O bürünmek istediğimiz
# İy iK iD o ğ du nGZONE

çaresiz ve mutsuz moda inat evin küçük
köşelerinde ki detaylar aslında hayatın
ne kadar canlı olduğunu hissettiriyor.
Eminim birçoğumuz hayatımızın uzun
bir kısmını o şekilde yatakta geçirmeyi
istemez. Bu sebeple Frida gibi renkleri
evinizin her yerine giydirin. Hatta
kendinize bir renk giyin. Sarı, kırmızı,
mavi birini seçmekte özgürsünüz.
Şunu da asla unutmayın derim bir
erkeğin kalbine giden yol midesinden
değil yatak odasından geçer. Yatak
odanız sizsiniz. Ve nasıl olmak
istediğinizi yansıtır. Frida yatakta resim
konusunda ne kadar iyi olduğunu bize
net bir şekilde gösterdi. Şimdi sıra sizin
hangi konuda iyi olduğunuzu gösterme

zamanı renginizi giyin ve hangi konuda
iyi olduğunuzu yansıtın. Gökkuşağı sizi
doğru noktaya götürecektir.

Hazırlayan
Buğra Altın
bugra.altin@gzone.com.tr
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ABD’nin gay ‘başkenti’ San Francisco olarak bilinir. Tabii buna New Yorkerlar şiddetle karşı çıkar.
Atlanta’da yaşayanlar bu ünvana kendi tabirleriyle ‘Hotlanta’nın layık olduğunu düşünürler.
Bunların hepsi fasa fiso sevgili arkadaşlar! ABD’nin gay başkenti New Orleans’tır! Hayatımın 13 senesini
geçirdiğim ve kopmayan bir gönül bağımın olduğu bu şehir hakkında fazla objektif davranamadığım
doğrudur. Fakat yukarıda ortaya attığım iddianın, ‘taraflı’ düşüncelerimle hiç alakası yok.
Her yıl Labor Day zamanı 6 gün süren Southern Decadence festivaline bakmak bile haklı olduğumu
gösteriyor. Peki nedir bu festivalin özelliği?
Efendim Southern Decadence ABD ve dünyadan geylerin bir araya geldiği dev bir organizasyon.
Yaklaşık 200 bin gey 1972’den beri New Orleans’a gelip bu 6 gün içinde partiden partiye koşuyor, şehrin
sokaklarını arşınlıyor, ekonomiye 150 milyon doların üstünde katkı sağlıyor ve tüm bunları yaparken
deliler gibi eğleniyor.
Peki nasıl başlamış bu festival?
Bundan 43 sene önce yaklaşık 50 tane New Orleans’lı arkadaş, kostümler giyip bir sokak partisi
yapmaya karar vermişler. Renkli kıyafetleriyle French Quarter’ın içinde yürüyen bu ‘çılgınlar’ bir dahaki
sene aynısını yapmaya karar vermişler ve yıllar geçtikçe bu eğlenceli ‘sokak partisi’ iyice büyümüş ve
dünyanın dört bir yanından misafirler ağırlayan bir festival haline dönüşmüş.
Her geyin en az bir kere katılmasını temenni ettiğim bu festival hakkında birkaç tüyo vermek istiyorum.
- New Orleans tropikal iklime sahip. Genelde Ağustos ve Eylül ayı içinde tarihlere rastlayan bu Southern
Decadence’a mümkün olduğunca ‘az giyinin’. Zaten sokakta slip mayoyla bile dolaşsanız kimse durumu
yadırgamaz.
- Mutlaka Oz gece kulübündeki partilere katılın. Dünyanın en iyi DJ’leri sırayla müthiş performanslar
sergiliyorlar. Ayrıca kulüp 24 saat açık. Yanlış duymadınız, 24 saat boyunca eğlencenin sınırları zorlanıyor.
- Oz’ın hemen karşısındaki Bourbon Pub’daki “Booty Contest”i seyretmeye gidin. Hatta ‘booty’sine
güvenen yarışmaya katılabilir. Hem sahne tozu yutmuş olursunuz hem de belki müthiş ödüller
kazanırsınız.
- Pazar günleri W Hotel’deki Drag Brunch’a mutlaka uğrayın. Müthiş showlar eşliğinde yemeklerinizi
yedikten sonra soluğu Drag Bingo’da alın. Bir drag queen moderatörlüğünde tombala oynamak
nasılmış göreceksiniz.
- Bywater bölgesindeki gay country club’a bir gününüzü ayırın. Üstelik bu ‘elitist’ hetero country clublar
gibi sadece üyelere açık değil. Kapıları herkese açık, yeter ki eğlenmeyi bilin.
- New Orleans belki de ABD’de kendine özgü en zengin mutfağı olan şehir. Muhteşem restoranları ve
buraya has lezzetleri tatmadan evinize geri dönmeyin. Özellikle po’ boy adlı sandviçler bir harika.
- Ne yaparsanız yapın New Orleanslılar’a Katrina felaketi hakkında soru sormayın. Bu son derece
misafirperver insanların yaralarını deşmeye gerek yok.
- Bu festivalin sonunda birkaç gün kafanızı dinlemek için tatil planı yapın.
Happy Decadence people!

# İy iK iD o ğ du nGZONE
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G

elen eleştirilere hiç
kulak asmadan, sosyal
medyada
eşcinsel
görünürlüğüne
katkı
sağlayan, ters köşe
açıklamalarıyla ağızları
açık bırakacak çılgın ikili Caner Çalışır
ve Hakan Kakız’la görüştük…

# İy iK iD o ğ du nGZONE
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Bir anda sosyal medyada, Vine’da
ve sonra Instagram’da hayatımıza
girdiniz. Başta sizi daha yakından
tanıyıp,
tanıştırmak
istiyoruz.
Kendinizi tanıtır mısınız bize?
Hakan: Aslında sosyal medya ile
girmedik. Daha çok sosyal medya
ile tanındık. Ben sunucuyum. Caner
ile birlikte yıllardır televizyonculuk
yapıyoruz. Caner’ de oyunculuk
yapıyor. Aslında sosyal medyada
yaptıklarımızla daha çok tanınmaya
başladık. İlk Twitter’da yazdıklarımızla,
sonra Vine çıkınca Caner’ in Vine
hesabından Vine çekmeye başladık.
Instagram kullanmaya başladıktan
sonra paylaştığım fotoğraflar çok
dikkat çekti. Bu şekilde takipçi sayımız
arttı, ve bir anda kendimizi fenomen
olmuş olarak bulduk. Snapchat
üzerinden yaptığımız paylaşımları taklit
eden, bacaklarıma dokunmak isteyen
insanlarla karşılaşıyorum.
Caner: Ben radyo ve televizyonculuk
mezunuyum. Vine ilk çıktığında
telefonuma yükledim. Arkadaşım
Berna Arıcı ile tatile gitmiştik. Sürekli
Vine çekelim diyordu. Bende tamam
dedim. Birlikte Vine çektik. ‘’Berna
saçında kene var topla topla gene var’’
diye bir Vine’dı. Çektiğimiz bu Vine,
Okan Bayülgen, Taci Kalkavan gibi
sosyal medya fenomenleri tarafından
ReVine yapıldı. Ertesi gün uyandığımda
Hürriyet gazetesinde çektiğim Vine’ın
adını gördüm. Bu ne böyle, bu ne kafalar
diye şeyler gördüm. Mynet ve daha bir
çok yerde çektiğimiz Vine’lar haber
oldu. Hatta Berna sil lütfen yayınlama
demiştim. Ama iyi ki de silmedi. Bizim
serüvenimiz ilk o Vine ile başladı.
Daha sonra Vine üzerinde çeşitli
karakterler ürettim, peruklar takıp
Vine çekilmiş “Hasibe Eren- Sıdıka”,
“Beverly Hills kızı” gibi karakterlere
# İy iK iD o ğ du nGZONE

büründüm. Gezi Parkı eylemlerinin
olduğu dönemde Hakan ile birlikte Vine
çektik ve inanılmaz tuttu, tepki almıştık.
“Süslü Şirin, şirin köyümüze AVM
yapacaklarmış. Aman Tanrım bunu kim
yapıyor Şirine ? “ Beraber “ Gargamel “
dedik. Bu çektiğimiz Vine’ da çok tuttu.
Böyle böyle başlamış olduk.
Şimdilerde oyunculuk kariyerime
devam ediyorum. En son 2 bölüm
Kiraz Mevsimi, Acil Aşk Aranıyor, Ulan
İstanbul’ da geçen seneki sezonun
dizilerinde oynadım. Eylül ayında tekrar
kameraların karşısına geçeceğim.

Bu kadar aleni bir şekilde
eşcinselliğinizi ön plana çıkararak
Vine ve diğer tüm sosyal medyada
videolar çekiyorsunuz. Hiç negatif
tepki almadınız mı?
Hakan: Aslına bakarsanız ben kendimi
sadece marjinal kimliğinden ibaret
olarak görmüyorum. Beni dışarıdan öyle
gördüklerini düşünerek de özellikle bir
şey yapmıyorum. Kendimi gerçekten
genelden farklı hissettiğim için pozlarım
ve davranışlarım o şekilde. “Dışarıdan
insanlar bunu görsün de birkaç çekim
daha yapayım” diye yapmıyorum,
gerçekten öyle bir insanım. İlk başta
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dediğim gibi yıllardır sunuculuk
yapıyordum, düz bir televizyonculuk
hayatım vardı. 3-4 sene önceki tatilimde
Twitter’ da bacaklarımın fotoğrafını
çekip koymuştum, o zamanlarda
yatar şekilde vücut ve bacak pozunu
da kimse koymuyordu. Bacaklar sosis
gibi görünüyor diye sosis muhabbeti
ediliyordu.
Caner’ inde dediği gibi Taci Kalkavan gibi
sosyal medya fenomenleri fotoğrafımı
RT yapmışlardı. Ben zaten Twitter’ da
tanındım. O fotoğrafları paylaşırken
inanın kim ne der diye düşünmüyorum.
Baktığımda benim hoşuma gidiyor ve
egomu tatmin ediyorum. Instagram
benim şahsi gazetem ve kendimi orada
gördüğümde gazetede manşet görmüş
gibi hissediyorum. İnsanların o anda
ne düşündüğünü düşünmüyorum, ne
düşündüklerini yola çıktığımda fark
ediyorum. Eskiden çok olumsuz tepki
alıyordum, insanlar fotoğraflarımın
altına küfürler yazarlardı, Ama artık
öyle bir şey olmuyor, dün hakaret
eden insanlar bugün fotoğraflarımı
beğendiklerini dile getiriyorlar.
Caner: Benim de Hakan’ın tam aksine
Vine’ da her şey yolunda gidiyordu.
Ben tamamen kendimi güldürmek
ve kendimi eğlendirmek için Vine
çekiyordum. Bunu takipçi kazanmak

için veya insanları eğlendirmek için
değil, sırf kendimi eğlendirmek
için yapıyordum. Fakat ilerleyen
zamanlarda gördüm ki negatif tepkiler
almaya başladım. Ne kadar homofobik
bir toplum olduğumuzu Vine’larıma
# İy iK iD o ğ du nGZONE
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gelen yorumlarla öğrendim. Hayatım
boyunca
duymayacağım
küfürler
duydum, bu yüzden bir dönemden
sonra hasta olmaya başladım. Vine
çekmek istemedim ve bir dönem
ara verdim. İnsanlar bazen dikkat
etmez, umursamazlar ama duyduğum
küfürlerden sonra ben bunalmaya
başladım. Sonra ‘’Ne yapıyorsun Caner,
boşver ya!’’ diyip Vine’da tekrar aktif
olmaya başladım. İlk dönemlerimizde
insanlar bizi takip etmeye çekiniyordu,
fakat şu anda 85 bin takipçim var ama
eminim ki gizli takipçilerimle bu sayı
850 bine ulaşıyordur.
Hakan: Sokakta beni
baktığım
zaman
heteroseksüeller bana
# İy iK iD o ğ du nGZONE

tanıyanlara
özellikle
bayılıyorlar

diyebilirim, ama bunun yanında
sanırım beni takip etmeye çekiniyorlar.
Takipçilerimin %90’ ı kız ve hepsi
beğenilerini
dile
getiriyorlar,
heteroseksüel
erkeklerden
özel
mesajlarla görüşme teklifleri alıyorum,
eğer
heteroseksüeller
normalde
yorum
yazsalar
etrafındakilerin
kendilerini görüp şüphelenileceğini
düşünüyorlar. Senin dediğine gelecek
olursak ben hiçbir şeyden korkup, tepki
çekeceğimi düşünerek paylaşmıyorum.
Yayınlamamın tek sebebi kendimi
tatmin etmek.
Bir taraftan ikiniz de Türkiye’ de
homofobiye karşı sosyal medyada
LGBT
görünürlüğü
açısından
neredeyse
tek
örneklersiniz.

Bunu bir misyon edindiniz. Belki
isteyerek, belki de istemeyerek
yaptınız.
Hakan: Ben istemeyerek misyon
edindim. Hiç geylerin sorumluluğunu
almak gibi bir iddiam yok. Geylerin
beni sevmediğini de çok iyi biliyorum,
sanırım
kıskanıyorlar.
Geyleri
destekliyorum tabi ki ama büyük bir
kısmının kıskançlık duygularına sahip
olduğunu da biliyorum. Gerçi kıskançlık
dürtüsü her insan için geçerli, mesela
nasıl kızlar kızları, erkeler erkekleri
kıskanır. Örnek verecek olursam, o
daha iyi bir kızla çıkıyor, ben nasıl
çıkamıyorum gibi kıskançlıklar bunlar.
Desteklemek
yerine
geylerden
böyle tepkiler alıyorum ama aslında
ben onlar için öncülük yapıyorum.
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Türkiye’den ve yurt dışından takip eden
çok sayıda heteroseksüel insan var,
onlara eşcinsel görünürlüğü sağlayarak
LGBT için aslında bir temsil yapmama
rağmen çok saçma kıskançlıklarla
karşılaşıyorum.
Peki bu yaptıklarınızı hiç daha
ileriye taşımayı düşündünüz mü?
Şu anda baktığımızda mesela
sosyal medyada herhangi bir
Türk kullanıcısının hoşuna giden
videolara sahipsiniz. Örnek olarak
Cem Yılmaz ile birlikte çektiğiniz
Vine binlerce beğeni aldı ve binlerce
insan bunu izledi. Bu bir görünürlük
ve “Beverly Hills kızı olabilmek
için…” diyerek çektiğin videolar
var ve her ne kadar “eşcinseliz”
diye bağırmasanız da eşcinsel
olduğunuz gayet belli. Bunun bir
sonraki adıma gitmesi için siyasi
arenadan ya da ana akım medyadan
hiçbir teklif aldınız mı?
Hakan: Hayır.
Peki böyle bir şey yapmayı
düşünüyor musunuz ?
Hakan: Teklif gelirse ve eşcinellerin
desteğini görürsem neden olmasın?
Caner: Ben asla öyle siyasi bir şeye
girişmem. Uzak duruyorum o konulara.

Madalyonun diğer yüzüne geçelim.
Homofobik bir toplumda yaşıyoruz.
Peki bunun sokakta hiç negatif
yansımasını yaşadınız mı?
Caner: Bence o kötü yorumları
yapanlar sokakta beni gördüğünde
fotoğraf çektirmek istiyorlar. Yüz yüze
geldiklerinde sizi çok seviyoruz, çok
tatlısınız, fotoğraf çekilelim mi vs.
# İy iK iD o ğ du nGZONE
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diyorlar. Belki sonradan arkamızdan
dedikodumuzu yapıp dalga geçiyorlar..
Hakan: “Sen marjinalsin, sana küfür
etmeliyiz” gibi bir düşünce kalıbının
dışına
çıkamıyorlar.
Normalde
gördüklerinde selam verip yanımıza
geldiklerinde fotoğraf çekiliyorlar.
Peki LGBT bireylerinin genel olarak
yaptığı eksik ya dayanlış nedir ?
Caner: Geyler olarak birlik olamıyoruz.
LGBT dernekleri var diyorlar, ön
planda olmamıza rağmen daha bizi
bir kez aramadılar. “Siz bu kadar
şeyler yapıyorsunuz, teşekkür ederiz”
demediler. Şöyle yapılabilir mesela;
Bize videolarla ilgili homofobiyi

azaltma mesajları vermek adına
herhangi bir fikir verilebilirdi. Yürüyüşe
çağırabilirlerdi. Çünkü biz onların büyük
bir kısmını temsil ediyoruz.
Hakan: Ben Onur Yürüyüşü’ne hiç
gitmedim mesela. Bir şeyleri insanların
gözüne sokup, kanıtlama çabasında
olmadım hayatım boyunca. Ben sokağa
çıktığımda olumsuz bir bakış, olumsuz
hiç bir şeyle karşılaşmıyorum. Genel
olarak diyemem ama kendime adıma
şunu söyleyebilirim; Herkes çok özgür.
İstanbul için konuşacaksak, eşcinseller
Etiler’de, Taksim’ de rahat rahat
dolaşıyorlar, biz varız, biz burdayız gibi
yürüyüşler yapmanın yanlış olduğunu
düşünüyorum. Herkes belli oluyor yani.
Aslında kanunlar için bir mücadele
veriliyor.
Konu
sadece
“biz
buradayız” demek değil.Türkiye de

# İy iK iD o ğ du nGZONE

Etiler ve Beyoğlu’ndan ibaret değil
malum…
Caner: Türkiye’ de bu çok zor,
bunu başarabileceklerini ne yazık ki
sanmıyorum. 2012 yılında sevgili Tayyip
Erdoğan’ın açıklamasında, eşcinsellere
belirli hak ve özgürlüklerinin tanınması
konusunda yasa çıkaracağını kendisi
söylemişti. Bununla ilgili internette
dolaşan bir video da mevcut. Oldu
mu? Olmadı. Çünkü bunu yaparsa
dindar kesimi ve onu destekleyenleri
kaybederdi.
Peki bu konuda LGBT’ nin savaş
vermesi gerekmiyor mu ?
Caner: Benim gördüğüm, takip ettiğim
kadarıyla doğru düzgün bir savaş

verilmiyor.
Hakan: Savaş vermektense itici
oluyorlar, göze batıyorlar. Bir şeyleri
gözüne sokmak yerine onu yaşayarak
ve
yaşatarak
yapmalı
insanlar.
Transseksüellerin daha güçlü ayakta
durabilmeleri için devlet tarafından bir
şeyler yapmaları sağlanmalı.
Caner: Ben Türkiye’ de LGBT
derneklerinin hiçbir şey yaptığını
duymadım. Bunlar belli bir fon alıyorlar
ama ne yapıyorlar ? Paranın nereye
gittiği belli değil. Ben bir tek Öykü
Ay’ı biliyorum. Öykü Ay ismine çok
güveniyorum. Kendi kendine bir şeyler
yapıyor ve o kadar başarılı bir kadın
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ki. Facebook’ta ağlayarak paketler
hazırlayıp ihtiyaç duyan LGBT bireylere
kendi elleriyle teslim ediyor.
Hakan: Bir gün bir çocuk bana mail
attı. ‘’Senin giydiğin atletlerden birini
aldım, senin giydiğin şortlardan birini
giydim dedi. Bacaklarımı aldım ve
arkadaşlarımla bowling oynamak için
dışarıya çıktım. Randevulaştığımız yerde
arkadaşlarıma doğru yaklaştığımda
beni gösterip hepsi birden gülmeye
başladılar. Ve ben ağlayarak eve geri
döndüm.’’ yazmıştı. Benim cevabım
ise şöyle olmuştu: ‘’Bu senin hoşuna
gitmeli. Demek ki seni gösterip,
konuşabilecekleri bir şeyin var. Buna
sevinmelisin. Bana Twitter’ dan gelen
hakaretleri duysaydın herhalde intihar
ederdin. Bana, aileme kadar herkese
küfür ettiler. Ben onlara ne bir cevap
verdim, ne karşılık verdim, ne de
onlara hitaben bir şey yazdım. Onlar
benim hiçbir şeyi takmadığımı, ne
kadar güçlü olduğumu fark ettiler ve
birden bire sustular. Hiçbir şekilde artık
bana bulaşamıyorlar, hatta şu anda
benimle sosyal medyadan dalga geçip
küfür edenlerin, gülenlerin birçoğu ile
arkadaşım. Baktılar bu şekilde olmuyor,
gücüme hayranlıkları oluştu.
LGBT dünyası için örnek teşkil
ettiğinizi düşünüyor musunuz ?
Hakan: Ben örnek teşkil ettiğimi
düşünmüyorum. Önceden de dediğim
gibi ben bir şeyleri simge olarak
yapmıyorum, simge olmak için
yapanları da yapmacık buluyorum,
sevmiyorum. İlgi çeken bir figür haline
geldikçe, doğal olarak örnekmiş gibi bir
hale geliyor, ikonlaşıyorsunuz.
Türkiye’ deki geylerin çoğu gizli
kapaklı yaşadığı, heteroseksist hayatta
gizlendikleri, evlendikleri ve feminen
olmadıkları için çoğu beni desteklemiyor
hele sevmiyor. Bir kadının veremediği
# İy iK iD o ğ du nGZONE

pozları veriyorum, onlar için ben onların
yüz karasıyım. Böyle şeyler yazanlar
da oldu, bu yüzden onlara öncülük
yaptığımı düşünmüyorum.
Caner: Ben kesinlikle örnek aldıklarını
düşünüyorum. Çünkü geyler bana
çok fazla video yolluyorlar. Hakan ile
zıtlığımız var bu konuda. Beni arayan
eşcinsel arkadaşlarımın çoğu Hakan
neden böyle, neden bacaklarının
fotoğraflarını koyuyor, o neden bu
şekilde, sen daha normalsin diyorlar.
Diyorum ki Hakan bu şekilde rahat
ediyor.
Hakan ile beraber bir gece kulübüne
gitmiştik, yanımıza gey bir çocuk geldi
ve hayranlığını dile getirdi. Hakan’a
da siz neden bu kadar soğuksunuz
diye sordu. Hakan’ da “ben geyleri
sevmiyorum” dedi. Çocuk şaşırıp
kaldı. Hakan’ın kendine ait çok özel
bir dünyası var. Hakan geylerle iyi
anlaşamıyor, sanırım Hakan’ın tek gey
arkadaşı benim.
Hakan:
Güvenemediğim
için

anlaşamıyorum.
güvenmiyorum.

Gerçekten

Caner: Benim çok gey arkadaşım var.
Hakan: Benim çok kız arkadaşım,
heteroseksüel erkek arkadaşlarım var.
Çünkü onlardan zarar görmüyorum.
Onlardan farklı olduğum için onların
arasında rahat edebiliyorum. Ama iki
farklı yan yana geldiğinde zıtlık çıkıyor,
çatışıyor. Niye biliyor musunuz ? Geyler
hem kadınlık, hem erkeklik duygularını
taşıyorlar.
Caner: Çoğu gey arkadaşım beni

aradığında Hakan ile ilgili dolduruşa
getiriyorlar. Hakan’ın bacak fotoğrafları
önceden bana da abartılı geliyordu,
zamanla onu tanıdıkça alıştım. Hakan
bu şekilde mutlu, Hakan birçok geyden
daha cesur ve doğal olarak da bir o
kadar korumacı.
Türkiye’ deki geyler arasında da
bir homofobi var. Bunun için ne
düşünüyorsunuz
Hakan: Ben neden sevmediğimi
anlatayım. Hem kadın, hem erkek
duygusunu taşıdıkları için çok fazla
dedikoduya meyillier. Çok fazla
insanların arkalarından konuşuyorlar,
Güllüm lafı var ya ben o kelimeyi pek
sevmem ama hep bir güllüm, hayatları
laylaylom, konuştukları şeyler genelde
aynı; Erkekler, seks, kim kiminle
yatmış, kim kiminle kalkmış. Hayatı
hiçbir şekilde ciddiye almıyorlar.
Hepsinin sabah kalktıklarında yaptıkları
şey; sosyal medyadan ‘koli ‘ diye tabir
ettikleri erkek düşürmek. O kadar
boş yaşadıklarını görüyorum
ve
üzülüyorum. En kötüsü ise uyuşturucu

kullanımı çok yaygın. Ben hayatımda
alkol ve sigara bile içmedim. Türkiye’de
geylerin o kadar kötü yaşadıklarını
gördükçe onlardan soğuyorum. Tabi ki
kadınlar ve erkekler de bunu yapıyorlar,
ama geylerin birbirlerinin kıskançlık
duygularının heteroseksüellerden çok
daha yüksek olduğunu düşünüyorum.
Bunu yaşayarak da çoğu zaman
deneyimledim. Geylerin içinde müthiş
bir ego var, star egosu gibi, hep ben
dikkat çekeyim, ilgi göreyim gibi.
Caner: Hakan bence kendini anlatıyor.
(Gülüşmeler)
Eşcinsellere bilhassa geylere bir ön
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yargın yok mu sence?
Caner: Var var. Önyargı var. Ama
anlaştığı ile de çok iyi anlaşıyor.
Bakıyorsun ki onlara ayak uydurabiliyor,
sonra çok seviyor.
Hakan: Aslında önyargılı yaklaşmamın
sebebi kendimi korumak. Artık herkes
birbirine önyargılı. Günümüzde o kadar
çok farklı ki insan türleri oluştu ki ,
nereden ne geleceği hiç belli olmuyor.
Hele sen hayata genelden farklı bakan
bir insansan, eşcinselsen senin türünde
olan birine daha bir dikkatli yaklaşman
gerekiyor. Kızın kızı, erkeğin erkeği
kıskanması gibi. Geylerde gerçekten
çok büyük bir kıskançlık duygusu var.
Ülkemizde
homofobi
varken
ve
sizin
sosyal
medyadaki
yaptıklarınızı daha nereye kadar
taşımayı düşünüyorsunuz ? Mesela
Instagram’da profilleriniz neden
gizli ?
Hakan: Herkesin profilimi görmesini
istemiyorum. Beni merak edip,

fotoğraflarımı görmek isteyenler beni
takip etmeli.
Caner: Önüne gelen girip kötü yorum
yapmasın diye. Sırf bu yüzden kapattım.
Keşke Vine’ da da böyle bir şey olsaydı.
Birlikte TV programı yapmayı
düşünüyor musunuz ?
Caner: Bize zamanında Okan Bayülgen
tarafından televizyon programı teklifi
geldi. Televizyon kanalı açacaktı kendisi
ve bizimle ilgili gece showu konseptinde
çok güzel bir proje hazırladı. Her şey
düzenlendi derken Okan Bey’in kanalı
# İy iK iD o ğ du nGZONE

açılamadı..
Hakan: Benim mesleğim sunuculuk
biliyorsunuz. 3 sene Euro D’ de
yarışma programı sundum. Bizim bu
karakterimizle Caner ile bana bir stüdyo
verseler çok güzel TV programlarına
imza atabileceğimizi düşünüyorum.
Caner: Caner Erdem ile birlikte canlı
paraya katıldığımızda reytingler çok
yüksekti. Yarışmaya katıldıktan sonra
Caner Erdem bizi aradı. O zamanlar
kendisi Seda Sayan’ın yapımcısıydı.
Seda Sayan ile haftada 1 gün magazin
programı yapıp, magazin eleştirmenliği
yapacaktık. Yine her şey hazırlandı,
makyajlar yapıldı, kulise geçildi. Bir
anda bir haber geldi, Necmettin
Erbakan’ın ölüm yıl dönümü gününe
denk gelmesi sebebiyle bu konseptin
başlangıcı bir hafta ertelendi. Tam
biz tekrar hazırlanmışken, bu kez
de İbrahim Tatlıses vuruldu. Olmadı!
Sanırım biz o zamanlar şanssız bir
döngünün içindeydik. Şu dönemde de

RTÜK tarafından zor bir dönemdeyiz.
Hakan: Okan Bayülgen hep şunu
söylüyor. Bir çok tanıdığım yapımcı da
dahil olmak üzere herkesin gözü bizde.
Sizin gibi bir ikili yok. Yapımcıların hepsi
sizinle televizyon programı yapmak
istiyorlar ama korkuyorlar. Bu yüzden
maddi anlamda garanti isimlerle
çalışıyorlar. Mesela ben bir talk Show
programını rahatlıkla yaparım. Hem de
çok güzel izleneceğini de biliyorum.
Beyazıt Öztürk gibi garanti isimlerle
çalışıyorlar. RTÜK de bir taraftan ayrı
bir sıkıntı. Gerçi Star TV’ de bir dizide,

bir gey karakter var ve ne mutlu ki
RTÜK müdahale etmiyor.
Peki idolleriniz ve ikonlarını
kimlerdir ?
Hakan: Ben yurtdışından Beyonce’yi
çok seviyorum. Onunla bir özdeşliğim
var benim bacaklardan dolayı. Onun
dansını da Disco Kralı’n da yapmıştım.
Türkiye’ de Deniz Akkaya ve Çağla Şikel
hayata bakış açısından çok etkiliyor
beni. Bunların dışında Demet Akalın’ı
çok seviyorum. Sibel Can’ ı da ayrı bir
severim. Türkiye’ de bu 4 kişi bana en
çok enerji veren insanlar.
Caner: Türkiye’ de Hülya Avşar. Aşık
olduğum kişi Justin Timberlake.
Hatta Justin ve Britney ayrıldığında
15-16 yaşlarındaydım ve bunlar nasıl
ayrıldılar diye oturup ağlamıştım.
Küçüklüğümden beri Britney Spears
hayranıyım. İdolümdür, çok severim.
Hatta çok güzel bir şarkısı da vardır:
She’s so lucky. Dinler dinler ağlardım.
Sonra parmağıma yazdırdım lucky diye.
Türkiye’ de Hülya Avşar ve Okan
Bayülgen’ i tanırım. Bizi Fatih Ürek
ve Aydın’a da benzetiyorlar. Eski
jenerasyonda bu ikili vardı, şimdi siz
çıktınız diyorlar.
Beverly Hills’ e gelelim. Nereden
doğdu, nasıl oldu ?
Hakan:
Biz
çocukluğumuzdan
beri Caner ile birlikte Amerikan
filmlerindeki zengin kızlara özenirmişiz.
Onların konuşma tarzlarına vb. Bunu
tanıştığımızda fark ettik.
Caner: Beverly Hills biliyorsunuz
dünyanın alışveriş başkenti. Bunu
bilmeyen bir eşcinsel yoktur herhalde.
Durum böyle olunca, ben de durdum
durdum havalı kızlara yönelik bu mesaj
aklıma geldi: ‘’Bir Beverly Hills kızı
olmak istiyorsan daima seksi olmalısın ‘’
demiştim. “Memeli Mestan” vardı sevgili
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Eylül, biz o zamanlar birlikte Vine çekip
birbirimize atıfta bulunurduk. Bunu
Eylül’ e söyledim ve Eylül’ de bana bu
videonun taklidini yaptı.
Beverly Hills Chihuahua filmi vardır,
bu filmi izliyorken, ‘’Beverly Hills kızı
olmak istiyorsan Chihuahua cinsi bir
köpeğin olmalı, hadi bana Chihuahua’nı
göster’’ dedim. Beverly Hills esprisi
böyle doğdu
Hakan: Ben de Amerikan filmlerindeki
o zengin kızlarının repliklerini o kadar
iyi hafızama sokmuşum ki onların
neleri sevip, neleri sevmediğini çok
iyi biliyorum. Mesela çok kokoş kızlar
denize girmeden önce düşünürler,
ayağını sokarlar falan giremezler. Ay uy
yaparlar. Bu sene tatilde aklıma geldi
onu yaptım.
Türkiye’ de ve dünyada aklınıza ilk
gelen Beverly Hills kızı kim ?
Caner: Dünyadan Paris Hilton, Türkiye’
den Süreyya Yalçın.
Hakan: Kim Kardashian ve Eda Taşpınar.
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G URM E

TAVUKLU TOM KHA KAI
ÇORBASI
MALZEMELER
½ adet soğan, ince doğranmış
1 çorba kaşığı taze zencefil, ince doğranmış
1 tatlı kaşığı kırmızı köri ezmesi
1 çorba kaşığı tereyağı
3 dal taze kişniş
1 diş sarımsak
1 adet taze chili Meksika biberi
1 dal lemongrass
600 ml su
500 ml hindistancevizi sütü
2 adet lime suyu
1 çorba kaşığı fish sos
2 adet tavuk göğsü, julienne doğranmış
4 dal taze soğan, ince doğranmış
1 çorba kaşığı zeytinyağı
YAPILIŞI
Tavuk göğüslerini zeytinyağında renk alana kadar
soteleyip kenara alın. Bir

mutfak robotunda

sarımsak, lemongrass, Meksika biberi, lime
suyu, fish sos birlikte iyice çektirin. Bu karışımı
bir bone ya da tülbente sarın ve bağlayın. Bu
sizin aroma torbanız olacak. Tereyağında kuru
soğan,zencefil ve krımızı köri ezmesini kavurun.
Su ve hindistancevizi sütünü ekleyin. Tavukları
ekleyin. Aroma torbasını ilave edip bir taşım
kaynatın ve kısık ateşte kıvam aldırın. Taze kişniş
ve taze soğan yapraklarıyla servis edin.
PÜF NOKTASI:
İstediğiniz her türlü kuru veya taze baharattan
kendi baharat torbalarınızı elde edebilirsiniz.
Yapmanız gereken tek şey hangi baharatların
birbirleriyle yakışacağına karar vermek. Bu çorbayı
dilerseniz karides veya ördek ile de yapabilirsiniz.
Bunun için tarifte tavuk gördüğünüz yere ördek

S

efimiz Noyan Güven bu ay
başlayabilecek
muhtemel
sonbahar
depresyonunu
sevgilinize hazırlayacağınız
yemeklerle
daha
kolay
atlatmanın formülünü çorba,
ana yemek ve tatlıdan oluşan özel bir
menü ile veriyor…

ya da karidesi eklemek o kadar.
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GURME

BAHARATLI KUZU PİRZOLA-KİMYONLU DOMATES

KIZARMIŞ DONDURMA

MALZEMELER

MALZEMELER

1 çorba kaşığı çekilmiş tane karabiber

4 top vanilyalı dondurma, son ana kadar

1 çorba kaşığı toz kişniş

deepfreezede beklemesi gerekli

1 çorba kaşığı kimyon

1 su bardağı un

1 çorba kaşığı toz karanfil

2 adet yumurta

1 çay kaşığı tarçın

1 su bardağı panko(ekmek kırıntısı)

10 adet kakule tohumu, içi havanda dövülmüş

Kızartmak için ayçiçek yağı

12 kalem kuzu pirzola
6 adet domates, küp doğranmış

YAPILIŞI:

3 tatlı kaşığı toz kimyon

Dondurucudan

½ tatlı kaşığı toz şeker

önce una, sonra yumurtaya, sonra pankoya

½ çay kaşığı tuz

bulayarak çok kızgın yağda 10 saniye kadar

½ çay kaşığı çekilmiş tane karabiber

kızartın ve üzerinde peçete bulunan bir tabağa

4 çorba kaşığı zeytinyağı

alarak fazla yağını çekmesini sağlayın.

çıkardığınız

dondurmalarınızı

Servis edin.
YAPILIŞI

PÜF NOKTASI:

Tarifteki ilk 6 malzemeyi birbiriyle harmanlayıp, pirzolaların üzerine sürün ve 2 saat kadar dolapta

Bu tarifte, dondurma toplarınız ne kadar donuk

dinlendirin.

olursa o kadar başarı elde edersiniz. Yağınızın

Domatesler, kimyon, tuz, karabiber ve 1 çorba kaşığı zeytinyağını birleştirip 30 dk. kadar dolapta dinlendirin.

kızgın olması da çok önemli bir faktördür.

Dinlenmiş pirzolaları 3 çorba kaşığı zeytinyağında her iki tarafı da renk alacak şekilde kızartıp, kapalı bir

Uzakdoğu mutfağının vazgeçilmez çıtırlık verici

kapta bekletin.

ajanlarından biri olan Panko’yu büyük gurme

Kimyonlu domates ile birlikte pirzolalarınızı servis edin.

marketlerde bulabilirsiniz. Bulamazsanız yerine

PÜF NOKTASI:

galeta unu ya da toz hindistancevizi kullanarak

Bu tarifte kullanılan baharat karışımı, Doğu Akdeniz mutfağının vazgeçilmez marinasyon malzemelerinden

da farklı lezzetler yakalayabilirsiniz.

biridir. Aynı baharatları farklı etlere de uygulayarak değişik lezzetler hazırlayabilirsiniz.

Hazırlayan
Noyan Güven
noyan.guven@gzone.com.tr

# İy iK iD o ğ du nGZONE
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B

ir
önceki
sayımızda
“doping ve zararları”
ile
ilgili
yazımızı
hatırlıyorsunuzdur.
O
yazımda Türkiye’ de ki
bilinçsiz düşüncenin spor
ile ilgili kullanılan tüm takviyelerin
doping ve Steroid olduğu ile ilgili bir
kanı olduğundan bahsetmiştim. Ne
yazık ki ülkemizde spor geri kalmışlığı,
bilinçsizlik
ve
araştırmalardan
yoksun bir toplum yapısı sebebiyle
bu konularda da bir çok kesimin
Supplamnet diye adlandırdığımız
“Ergojenik”
besin
takviyelerini
“Anabolik, Androjenik” takviyeler
ile
karıştırılmaktadır.
Anabolik/
Androjenik
takviyeler
tamamen,
kısmen kimyasal ürünler olup, vücuda
zarar veren Steroidler olarak bilinmesi
lazım. Ergojenik takviyeler besin ve
gıdaların farklı türlerde işlemden
geçirilmesi sebebiyle saflaştıran ve
dozaja uygun yapı haline getirilmesine
denmektedir.

# İy iK iD o ğ du nGZONE
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Vücudumuz kendi başına yaşamsal
faaliyette bulunan doku ve organların
oluşumu sebebiyle bazı amino
asitleri kendi enzimleri sayesinde
üretmekte iken bazı amino asit yapıları
doğada bulunan besinlerden almak
zorundadır. Bazı amino asitler doğada
ihtiyacımızdan çok daha az yapıda
bulunmasından veya buna erişimimizin
güçlüğü sebebiyle amino asit, protein
tozu ve başka yapıda besin takviyelerine
ihtiyaç duymaktayız.
Yapılan
araştırmalarda
besin
takviyelerine olan ilgi sebebiyle
son dönemlerde bu takviyelerin
üretimi, kullanımı son derece artmış
bir
vaziyettedir.
Tüm
dünyada
milyar dolarlık bir pazarı oluşturan
Supplamentler denizinde ihtiyacınız
olacak
doğru
takviyeleri
nasıl
bulacaksınız?
Bu takviyelerin birçoğunu spora
giden
kaslı
arkadaşlarınız
ve
ya
antrenörlerinizin
tavsiyesi
doğrultusunda adım atmışsınızdır.
İstediğiniz daha kaslı, daha güçlü, daha
hızlı veya daha sağlıklı olmak olabilir.
O halde her biri için ayrı ürünleri
kullanmanızda fayda olacaktır. Bilimsel
araştırma konusunda son zamanda
yapılan araştırmalarda en popüler olan
“Creatine” besin takviyesinin anaerobik
kapasitede çok ciddi bir güç artışı
sayesinde bazı “Supplmentlere” olan
bakış açısınının daha iyimser olmasını
sağlıyor. Sizin için bu yazımda bazı “ek”
gıdalarının ne amaçla ve ne şekilde
kullanılması gerektiğini yazacağım.
Ek gıda diyorum çünkü bu destekler
asıl beslenmeye destek olması
amacıyla üretilmiştir. Bu yüzden asıl
önemli olanın sizin ne kadar kaliteli
beslendiğiniz ile ilgilidir.
# İy iK iD o ğ du nGZONE
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AMINO ASİT
Vücudumuzun
neredeyse
bütün
dokularının yapımından sorumlu olan
amino asitler bütün organizmanın
yaşaması için gerekli olan elzem
maddelerdir.
Yazımın
başında
da bahsettiğim gibi bazı amino
asitleri vücudumuz kendi başına
üretebilmektedir. Fakat bu oluşumun
devamlılığı için bazı amino asitleri ise
gıdalardan almaktayız. Amino asitler
birleşerek proteinleri oluşturur. Daha
sonrasında hücre içerisinde tekrar
ayrıştırılarak amino asit formuna
dönüştürülür. Yetersiz ve dengesiz
beslenme sebebiyle amino asit tabletleri
şeklinde takviye almak gerekebilir.
Araştırdığınız da bir çok marka ve
çeşitte amino asitler bulabilirsiniz. Her
birinin amacının farklı olduğunu ve
içerdiği amino asit değerlerinin farklı
olduğunu unutmayın. Eğer amacınız
daha kaslı olmak ise vücut büyüme
hormonlarını uyarıcı bileşenleri olan
(arginine) amino asitleri daha fazla
içerikli olan takviyeleri kullanmanız
faydalı olacaktır. Bir çok amino asit
tablet, sıvı, toz şeklinde bulunabilir.
Bunun çeşitleri ile ilgili yazımı ileriki
sayılarda sizin için paylaşacağım.

PROTEIN TOZU
Protein tozları birçok yapıdadır.
Bunların en sık kullanılanı “Whey”
olarak adlandırılan “peynir altı suyu”
tozu proteinleridir. Üretimi ve maliyeti
en ucuz olan bu protein tozu gerçekten
etkisi en bilindik olanlardadır da. Bu
protein tozunu antrenman sonrası
ve ya öğün aralarında daha sık
kullanılmaktadır. Bunların dışında
“Casein” süt bazlı ve yavaş sindirimli
olan protein tozları gece uyumadan
önce alınır ve uyku sırasında vücudun
tamir esnasında sürekli protein
kaynağı sağlamaktadır. Ülkemizde
# İy iK iD o ğ du nGZONE

pek bulunamayan “Egg” proteini
yumurta bazlıdır ve sabahları kullanılır.
Yumurta, proteinler içerisinde en hızlı
sindirim süresine sahip olan besindir
ve sabah uyandığımızda vücudumuzun
hızla tamir olmasına destek olması
için onlarca yumurta yeriz. İşte
yiyemediğimiz durumlarda ise bu
protein tozu devreye girer. Ülkemizde
pek duyulmamış ama birkaç yıldır adı
duyulmaya başlayan yeni bir protein
tozu formu geliştirilmektedir. Buna
“Plasma” proteini deniyor. Plazma
proteini biraz vahşice gelebilir fakat
sığır kanının çok gelişmiş bir teknoloji
kullanılarak
ayrıştırılması
sonucu
oluşturulan protein tozudur. İleride bazı
vampir ruhlu kişilerin bunu kullandığını
göreceğinizi söyleyebilirim.

CARNITINE
Yağ yakmak istiyor musunuz? O halde
bu tam sizin duymak isteyeceğiniz bir
takviye. Carnitine vücutta bulunan

yağ molekülünü hücre içerisindeki
mitokondrinin enerjiye çevirmesi için
nakliye firması göreviyle çalışan ve
“taşıyıcı” vitamin türüdür. Carnitine iki
çeşittir. D ve L olmak üzere vücutta
iki form bulunur. D Carnitine yağ
molekülünü hücre duvarına kadar
getirebilirken, L Carnitine ise hücre
duvarının içerisinie yani mitokondriye
kadar ulaştırır ve direkt yağ yakımını
başlatmış olur. Vücut belir bir oranda
Carnitine üretimi yapabilmektedir.
Fakat aşırı yağ veya yetersiz Carnitine
sebebiyle yağ yakımı yeteri kadar
oluşmamış olabilir. Takviye olarak 500750 mg/gün şeklinde antrenmanlara
başlanmadan 30-45 dk öncesinde
kullanılmaktadır.

KARBONHİDRAT TOZU
Kilo almak isteyen ve metabolizması çok
hızlı kişilerin başvurduğu protein tozları
gibi yaygın olan bir takviyedir. Kalori
dengelemek ve alınan karbonhidrat

www.gzo n e .co m.tr | Tü r ki ye’n in e şci n se l ya ş a m v e k ü l t ü r d e rg i s i | Ey lü l 2 0 1 5 | S . 9 3

GY M

gzone.com.tr

ve proteinleri miktarını kolayca
belirlenmesini sağlayan karbonhidrat
tozları, saf karbonhidrat tozu veya
protein tozu karışımlı karbonhidrat
tozları olmak üzere ikiye ayrılır. Piyasada
ağırlıklı olarak protein tozu karışımlı
karbonhidrat tozları bulunmaktadır.
Atlet ve performans sporcuları
ağırlıklı olarak saf karbonhidratlarını
kullanmakta ve enerji verimliliğini
arttırmaktadır. Kişinin kilosuna ve
beslenme durumuna göre kullanımı
çok esnektir.

VİTAMİN & MİNERALLER
ünya üzerinde en çok kullanılan besin
takviyeleridir. Çoğu zaman doktorların
tavsiye ettiği ama bilinçli her sporcunun
sıklıkla kullandığı takviyelerdir. Kan
testleri ve özel testler sonucu eksikleri
ortaya çıkan değerler sonucunda
kullanılır. Balık yağı, Glukosamine,
Çinko, Multi-vitaminler, Selenyum
en sık kullanılan ürünler olmaktadır.
Vücutta eksikliğine göre dozajı ve
kullanım süreleri vardır.
Ben bu yazımda genel olarak kullanılan
takviyeleri 5 ana başlıkta topladım.
İleriki yazılarımda bu takviyeleri çok
daha irdeleyerek ve detaylı şekilde
kullanımını yazacağım. Unutmayın
bunların hepsi daha sağlıklı bir vücuda
sahip olmanız için üretilen ek gıdalardır
ve asla asıl beslenmenizin yerine
geçmez. Eğer gerçek anlamda planlı ve
programlı bir beslenme planınız yok ise
bu takviyeler sizi kurtarmaz.

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

# İy iK iD o ğ du nGZONE
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G

ünümüzde erkeklerin kadınlar
kadar ve belki de
kadınlardan daha bakımlı
olduğu bir gerçek.
Kimine göre pürüzsüz
bir babyface yüz,
kimine göre sakal erkeğin makyajıdır
ve imajı vardır. T-shirtün, gömleğin
yakasından görünen kıllar, bacaklardaki,
kollardaki kıllar hoşunuza gidiyor mu ?
Evet belki de. Bazısı kıllı sever,
bazısı kılsız sever. Sırtta ve koltuk
altında görünen afro tüyler herkes
için hoş olmayabilir.
İş, spor, zevk gibi sebeplerle vücut tüyleri
alınmak durumunda kalınabilir. Eğer hoş
ve kaslı bir vücuda sahipseniz aklınıza ilk
gelecek olan vücut tüylerinizi almak olacaktır.
Kaslarınızın daha gözle görülür, çizgilerinin ve
ana hatlarının dikkat çekmesi kişinin kendisini
de oldukça motive edici ve özgüvene sahip
bir hal alıyor. Genital bölgelerdeki tüylerin
alınması hijyen açısından daha önemli olup
, özellikle yaz aylarında ki terlemelerden
dolayı kasık mantarlarının oluşmasının
önüne geçmektedir. Deriz ya; Kılda keramet
olsa genital bölgede çıkmazdı…
Makas, krem, ağda, tıraş bıçağı, tıraş makinesi,
epilasyon makinesi, lazer epilasyon...
Tüylerden kurtulmanın veya azaltmanın
birçok yolu var. Hangi duruma göre, hangisini
tercih edeceğimize karar verelim.

# İy iK iD o ğ du nGZONE
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SICAK AĞDA
Sıcak ağda daha fazla ısı verdiği
için cildimizin gözeneklerini açarak
tüylerinin
kökünden
alınmasında
daha etkilidir. Böylece tüylerin daha
geç çıkmasını sağlayarak uygulanan
bölgedeki tüylerin 1 ay sonra yeniden
çıkmasını sağlamaktadır.
Sıcak ağdalar 2 çeşitte satılmaktadır.
Bazıları yine şeritler halinde olurken,
diğer çeşidi evde kullanımı kolay
kavanozlarda bulunmaktadır.
Evde
uygulanabilen sıcak ağdalar bir
mikrodalga veya sıcak su içerisinde
kolayca ısıtılarak kullanılabilir hale
getirilebilmektedir.

MAKAS

SOĞUK AĞDA

Tüylerinizi tamamen almak gibi bir
derdiniz yoksa makasla kısaltabilirsiniz.
Göbek kıllarını, göğüs kıllarıyla aynı
uzunlukta kırpmaya dikkat edin.

Sıcak ağdaya oranla daha az acılı
bir yöntemdir. Damarlarında varis
problemleri olanlar soğuk ağdayı tercih
etmelidir. Soğuk ağda sıcak ağdaya göre
1 hafta daha erken tüylerin çıkmasına
neden olmaktadır.

TÜY DÖKÜCÜ KREM
İçeriğinde bulunan tüy çözücü
kimyasallar
sayesinde
tüylerin
dökülmesini sağlar. Tüylerin yeniden
çıkması 1 hafta sonra görülmeye başlanır.
Az ihtimalde olsa vücudumuzun
göstereceği alerjik bir reaksiyon
olabilir. Bunun için tüy dökücü kremi
kullanmadan önce teninizin küçük bir
bölümüne sürerek test edebilirsiniz.
Etkisini birkaç dakika içerisinde belli
eder. Tüyler iyi alınmamışsa aynı işlemi
tekrar etmeden önce 1 gün beklemek
gerekmektedir. Temizlik bittikten sonra
soğuk suyla temizlenmeli ve mutlaka
nemlendirilmelidir.
# İy iK iD o ğ du nGZONE

SAKINCALARI: Soğuk ağda bazı tüyleri
kökünden alırken, bazı tüyleri de
kopararak almaktadır. Bu yüzden bazen
aynı yere birden fazla kere yapıştırılarak
almak gerekmektedir.
UYGULANIŞI: Uygulanacak bölge
temiz ve kuru olmalıdır.Ağda bantları
yapıştırıldıktan sonra tüylerin çıkış
yönünün tersine hızlı bir şekilde çekilip
alınmalıdır. Soğuk ağda uygulanan
bölge temizlendikten sonra yıkanmalı
ve mutlaka nemlendirilmelidir.

SAKINCALARI:
Sıcak
ağdalar
bahsettiğimiz
gibi
gözenekleri
açtığından dolayı sıcaktan damarları
da genişletir ve ileride varis gibi cilt
ve damar sorunlarının meydana
gelmesine neden olabilmektedir.
		
UYGULANIŞI: Sıcak ağda uygulanacak
alan temizlenerek hijyen sağlanmalıdır.
Sıcak ağdadan ince bir parça alıp
uygulamak
yeterlidir.Sıcak
ağda
bez ile uygulanacaksa kullanılacak
bezin gergin olarak yapıştırılması
sağlanmalıdır.Ağda çekilirken tüylerin
çıkış yönün tersine hızlı bir şekilde
çekilmelidir.Uygulama bittikten sonra
işlem gören bölge kızaracağı ve
kabuklanacağı için yıkandıktan sonra
mutlaka nemlendirilmelidir.

TIRAŞ BIÇAĞI
En basit, kolay ve çabuk uygulanan
yöntemdir.
Cildi çok duyarlı veya
acıya dayanıklı olmayan kişiler için
ideal bir yöntemdir. Zannedilenin
aksine kıllar daha çok çıkmaz ama
deformasyona uğradığı için kalınlaşma
gözlemlenmektedir. Tüylerin tekrar
çıkışı 2-3 gün sonra olmaktadır.
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SAKINCALARI: Deriyi kesme ve çizme
ihtimali vardır.
Tüylerin daha kalın ve sert çıkmasına
neden olur.
Ciltte tahriş ve sivilcelenme yapabilir.
Tüyleri kökünden almadığı için kesilen
tüyler deri altından ilerleyip batık
oluşturabilmektedir.
UYGULANIŞI: Mutlaka duş altındayken
tıraş bıçağı ile uygulama yapılmalıdır.
Tıraştan önce mutlaka tıraş köpüğü
veya sabun sürülmelidir.
Tüyler ağdada da olduğu gibi aşağıdan
yukarıya doğru alınmalıdır.
Yıraştan sonra cilde mutlaka alkollü
bir ürün uygulanmalıdır. Temizlenen
bölge bol suyla yıkandıktan sonra
hafifçe kurulanarak talk pudrası
veya
nemlendirici
sürülerek
nemlendirilmelidir.

TIRAŞ MAKİNESİ
Çeşitli markaların kolaylık sağladığı
sudan etkilenmeyen ve duş esnasında
veya kuru olarak uygulanabilen kablosuz
ve şarj edildikten sonra 1 saate yakın bir
süre kullanım imkanı sunan çeşitli tıraş
makineleri mevcuttur. Hızlı ve pratik
bir şekilde başlıkları değiştirilerek
burun içi kılları da alınabilmektedir.
Boyun altındaki tüm bölgeleri;
bacaklar, kollar, koltuk altları, karın
ve göğüs çevresi ve kasık bölgesini
güvenli bir şekilde uzun tüyleri tek
geçişte rahatlıkta temizleme imkanı
sağlar ve cildin tahriş olmasını önleyici
özel uçlara sahiptirler. Makinenin
temizlenmesi de yine musluk altında
kolay bir şekilde temizlenmektedir.
Tıraş sonrası nemlendirici olarak
balsam gibi nemlendiriciler sürülerek
bakım yapılması uygundur.

# İy iK iD o ğ du nGZONE
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EPİLASYON MAKİNELERİ
Dönen cımbızlara sahip olan epilasyon
makineleri cilt yüzeyinde gezdirilirken
tüylerin kökten alınmasını sağlar.
Çok pürüzsüz bir görünüm sağlar ve
ortalığı da kirletmiyor olmasından
dolayı kullanımı pratiktir. 4 hafta sonra
tüylerin yeniden çıkışı gözlenmektedir.
Kollar, bacaklar, karın, göğüs, yüz, bikini
bölgesi, koltuk altı gibi vücudun birçok
yerine uygulanabilmektedir. Epilasyon
makineleri kullanıldığında kökünden
alınan tüyler tekrar çıktığında uçları
daha ince bir görünüme sahip olur ve
düzenli kullanımında içeri büyüyen
tüy sayısı azaltılmış olur. Ağda yapmak
için 2 mm tüy uzunluğunun olması
gerektiğinin aksine epilasyon yapmak
için 0.5 mm uzunlukta tüylere epilasyon
yapılabilmektedir.
SAKINCALARI: Daha duyarlı bölgelerde
rahatsızlık verebilir.
# İy iK iD o ğ du nGZONE

UYGULANIŞI: Epilasyon yapılacak
ortamın oda sıcaklığında bir yer
olmasına dikkat edilmelidir. Soğuk bir
ortamda tüyler gerilir ve epilasyon aleti
de tüylerin kırılmasına neden olur.
Epilasyon yapılacak bölgenin kuru
olması önemlidir. Banyo sonrasında
cilt
nemliyken
kullanılmamalıdır.
Bunun için banyo öncesinde epilasyon
yapılmalıdır. Banyodan sonra yapmak
zorunda
kaldığınız
durumlarda
cildinizin mutlaka kuru olduğundan
emin olun.
Her zamanki tüy alma yöntemlerindeki
gibi tüylerin çıkış yönünün tersine
makineyi
gezdirerek
uygulama
yapılmalıdır. Aksi halde tüyler kırılır
ve bu da batık oluşmasına neden
olabilmektedir.

tüyleri almada başarılı olamazsınız ve
daha çok canınızın yanmasına neden
olur.
Epilasyon uygulaması bittikten sonra
bir havluya saracağınız buz küpleri
ile tahriş olan yerleri soğutabilirsiniz.
Ardından nemlendiriciler ile rahatlama
sağlayabilirsiniz.
Epilasyon aleti kullanıldıktan 2 saat
sonra banyo yapılmalıdır.
Epilasyon
işlemi
sonrasında
güneşlenmek ve bronzlaşmak için 1
gün beklemek gerekmektedir. Koltuk
altına yapılmış ise deodorant veya
parfüm sıkmak için de beklemek
tavsiye edilmektedir.
Son olarak epilasyon aletini kesinlikle
yüzünüze uygulamaktan kaçının.

Uygulama esnasında oluşacak acıdan
korkarak bastırmadan almak isterseniz
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DİKKAT
EDİLECEK
HUSUSLAR:
Lazer epilasyondan en az 3 hafta
önce ağda, cımbız, iplik vb. gibi
yöntemlerle tüylerin alınmamış olması
gerekmektedir. Uygulama öncesinde
tüyler makas yardımıyla kısaltılabilir.
Epilasyona girmeden önce güneşe
veya solaryuma maruz kalınmamış
olması gerekmektedir. Kuru ciltlerde
uygulama güçlüğü yaşanabileceğinden
dolayı aşırı kuru ciltler uygulamadan
bir süre önce nemlendirilmelidir.
UYGULAMA SONRASI BAKIM: Lazer
epilasyon uygulaması sonrasında çok
sıcak olmayan su ile duş alınmalıdır.
Uygulama sonrasında takip eden 3-4
gün güneşe maruz kalınmamalıdır. Aksi
bir durum söz konusu ile uygulama
yapılan bölge güneş koruyucular
kullanılarak korunmalıdır.

LAZER EPİLASYON
Günümüzde lazer epilasyon yaptıran
kişilerin %35-40’ı erkeklerdir. Bu
uygulama mutlaka uzman kişiler
tarafından yapılmalıdır. Günümüzde
tüm vücut dahil ve bitirme garantili
çeşitli bölgelere yönelik uygulanabilen
paket hizmetler mevcuttur. Lazer
epilasyonun maliyeti diğer tüm
yöntemlere göre arasında kıyasla daha
pahalıdır.
Kullanılan lazer ışığı kıllara rengini
veren
melanin
isimli
pigment
tarafından emilerek verilen ısı kıl
köküne iletilir. Böylece ısı etkisi ile kıl
kökünde tahribat gerçekleşir. Melanin
sadece kıl kökünde olmamakla birlikte
cildin üst tabakasında da mevcuttur.
Uygulama alanında koyu ve kalın
kıllarda başarılı bir etkiye sahip olan
# İy iK iD o ğ du nGZONE

lazer epilasyonunun diğer bir başarı
faktörü de kişinin ten rengidir. Koyu
renkli cilde sahip kişilerde lazer
epilasyon uygulanmaz. Ortalama 2
ay ara ile 5-6 seansta lazer epilasyon
uygulaması yapılabilmekte ve başarı
sağlanmaktadır. Uygulamanın bir diğer
avantajı da atış yaparken başlığın cilde
temas etmiyor olmasıdır. Böylelikle
hijyenin çok önemli olduğu genital
bölgelerde büyük önem kazanmaktadır.
SAKINCALARI: Kızarıklıklar görülebilir
fakat 1-2 saate kadar normale döner.
Nadiren 1-2 gün devam etmektedir.
Soğuk uygulama ile tedavi edilir.
Bölgede ödem nadiren olabilir ve 48
saati geçmez. Geçici olarak nadiren
sivilcelenme olabilir. Çok nadiren
lekelenmeler olabilir. 1-2 ayda, en fazla
6 ayda düzelmektedir.

Tüylerin dökülme süresi yapılan
uygulamaya
göre
farklılık
göstereceğinden dolayı bu sürede
tüyler elle veya cımbızla çekilerek
müdahale edilmemelidir. Uzayan tüyler
makine, makas veya tıraş bıçağı ile
kısaltılabilir.

Hazırlayan
Özgür Öztürk
ozgur.ozturk@gzone.com.tr
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H

afif politik içerikli bir
yazı
için
koyuldum
yola, tabii bir psikolog
ne kadar politik olabilir
(veya olmalı), önemli bir
soru. Sonra işin kökenine
bakmaya karar verdim. İnsanlar
neden politika yapıyorlar? Politikanın
çıkışı nereden? Derken çağrışımla
aklım ideoloji kavramına takıldı. En
nihayetinde herkes belli ideolojiler
çerçevesinde bir politik duruş sergiliyor,
öyle ya da böyle. Peki bütün bunların
birey için anlamı ne?
Bu inanılmaz indirgemeci giriş
paragrafım
için
bütün
politika
bilimcilerden özür dilerim, ama asıl lafa
gelmek için kısa kesmek lazımdı.
İdeoloji
kelimesinin
kökü
idea
kelimesinden gelir. İdea, tam çevirisi
ile fikir demektir. İdeal kelimesi de
idea’dan gelir aslında. Teoride en iyi
olan anlamında kullanıyoruz. Ve ister
istemez her bireyin ideaları, idealleri
ve bilse de bilmese de bir ideolojisi var.
Burada ideolojiyi geniş anlamıyla, hayata
bakış, duruş olarak kullanıyorum.
Tabii bu basit genellemenin katman
katman kaldırılacak çok yönü var.
İdealarla başlayalım her şeyden önce. Bir
dönüp kendinize bakın. Nasıl fikirleriniz
var? Konu önemli değil. Hayata karşı
tavrınızı belirleyen bu parçacıkları
tanımaya çalışın. Her fikrinizi “ben ...
diye düşünüyorum” diye sahiplenmeye
çalışın, bakalım nasıl olacak? Tabii
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www.gzo n e .co m.tr | Tü r ki ye’n in e şci n se l ya ş a m v e k ü l t ü r d e rg i s i | Ey lü l 2 0 1 5 | S .1 01

gzone.com.tr

P S İKOLOJİ

bir şey? Nasıl olmasını isterdiniz?
Sonuca gelecek olursam, idealara, yani
fikirlere sahip olmak insan olmanın
bir parçası. Ve ister istemez farklı
kaynaklardan ediniyoruz, derliyoruz
fikirlerimizi, bu da son derece olması
gerektiği gibi. Ama bu sürecin ne
kadar farkındayız? Aynı şekilde,
ideallerimiz olması gerekiyor, bir
şeyleri idealleştirmemiz gerekiyor,
ama o idealleştirdiklerimizle, ideal
adlettiklerimizle
nasıl
bir
ilişki
kuruyoruz? Başkalarının ideallerini
hiç sorgulamadan yutup hayatlarımızı
bunun peşinden mi harcıyoruz? Yoksa
kendimize ait idealler o kadar büyüyor
ki bir süre sonra bizi ele mi geçiriyor?
Onlar bizim rehberimiz olacaklarına biz
onların kölesi mi oluyoruz?

laf
sahiplenmekten
açılmışken,
fikirleriniz acaba ne kadar sizin? Ne
kadar ailenizin? Ne kadar toplumun?
Fikirleriniz sadece fikirleriniz olarak
kalmasınlar, üzerlerine düşünün.
İdealardan bir kısmı daha değerli,
daha kabul edilir, bir kısmı ise daha
yasaklı, daha bastırılası. O daha değerli
olanlardan bazıları ön plana çıkar ve
“böyle olmalı” dediğimiz bazı değerler
ifade etmeye başlar. Tam olarak ideal
buna diyoruz. İdeal iş, ideal arkadaş,
ideal aile, ideal partner, idealler bir çok
kavramı ve deneyimi çerçeveleyebilirler.
Bir dönüp bakın, idealleriniz var mı?
Varlarsa neye benziyorlar? Nereden
geldiler? Sabitler ve kendi arzu ve
deneyimlerinize veya herkese rağmen
orada öylece sabit mi duruyorlar? Yoksa
akışkanlar mı, üzerine düşünülmeye
açıklar mı? Yoksa hiç mi idealiniz yok?
Bu nasıl bir şey? İdealsiz yaşamak
# İy iK iD o ğ du nGZONE

aslında bir açıdan rehbersiz yaşamak
gibi bir şey. Nasıl bir iş bana iyi gelirdi,
nasıl bir partner veya nasıl bir hayat
bana iyi gelirdi sorularının hepsinin
cevabı bir ideale işaret eder. Bunlardan
yoksun olmak nasıl bir şey? Veya belki
de bunların çok ulaşılmaz olması ve
bunların altında ezilmek?
Ve idealler birleşip ideolojileri oluşturur.
Her birimizin aslında fark etmeden
bir kişisel ideolojisi var. Bize neyin
iyi, neyin kötü, neyin yapılabilir, neyin
kesin yapılması gerektiğini ve neyin
kesinlikle yapılamayacağını gösterirler.
Sizin hayat ideolojiniz neye benziyor.
Neye adanmış bir hayat anlatıyor
size? Hiç düşünmüş müydünüz bunlar
üzerine? Hayat ideolojiniz kendinize
sadık bir ideoloji mi, yani kendinize iyi
gelenler üzerine bir ideoloji mi, yoksa
sadece başkaları için var olmayı öneren
bir ideoloji mi? Bununla yaşamak nasıl

Benzer soruları ideolojiler için de
sormak çok yerindedir. Evet, her
birimizin kişisel bir ideolojisi olmalı,
üzerine düşünülmüş, bizim seçtiğimiz
ve sorumluluğunu alabileceğimiz
bir ideoloji. Ancak bununla beraber
ideolojiler beraberinde bir çelişkiyi
getirirken; onlara hem rehber olarak
ihtiyaç duyarız, hem de gerektiği
hızda, gerektiği yerlerde değişmelerine
izin vermemiz gerekir, ufak ufak
tazelememiz, güncellememiz gerekir.
Sizin kendi ideolojilerinizle aranız nasıl?
Yine bol sorulu bir yazı. Herkese
tazelenen idealleri ve ideolojileriyle
tazeleyici bir sonbahar dilerim.

Hazırlayan
Uzm. Klinik Psikolog
Ferhat Jak İçöz
ferhatjakicoz@gmail.com
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Ürünün meyve verir de ondan elde
ettiğin yıllanmış şarabı içmez misin?
Ayı sözlük dört yaşında zirvesinde
de ‘’ yaz yaz nereye kadar ‘’ gullümü
eşliğinde eldeki hünerden başka
hünerler olduğunu da sergiledi
yazarlar ve kurtlar sayemizde biraz
daha özgürleşti. Ankaralı kıskanç
ama bir o kadar da haklı yazarlar boş
durur mu, onlar da Ayı sözlük dört
yaşında Ankara zirvesi adı altında biz
de vardık dediler bu emekte ve bunu
hayata geçirdiler. Eylül ayı içerisinde
gerçekleşmesi beklenen Ayı sözlük
dört yaşında İzmir zirvesiyle de birbiri
hakkında fikir sahibi olan yazarlar
görünür olacak ve ne dersiniz belki de
bu görünürlük başka eşcinselleri de
özgürleştirecektir. Dört yaşın bir getirisi
de hiç şüphesiz dergi müjdesiydi;
Homojen dergi. İster altyapılı özgüven
de, ister her şeye karşı bir ülkede
cesaret hapı içildiğini düşün, istersen
dolaptan çıkan eşcinsellerin kıyafete
bile ihtiyaç duymadığından dem vur;
artık eşcinseller daha cesur, daha
çoksesli; alışmamak için görmedim
duymadım
bilmiyorum
demeye
daha çok ihtiyacınız olacak. Derginin
hazırlık aşamasında gelen ivmeyle
daha da tırmanışa geçen Ayı sözlük
haziran ayında 10. sıradayken İnteraktif
sözlükler temmuz 2015 sıralamasında
# İy iK iD o ğ du nGZONE

9. luğa kadar tırmandı. Bunu 3
büyüklerin zirve mücadelesinde daha
düşük bütçeli bir takımın geriden bile
olsa atağa kalkmasıyla eşleştirmek
yanlış olmaz. Kim ne derse desin bu
öngörülemeyen büyük bir başarıdır.
Kitap okuyanların libidolarının düşük
olması tezi seksi, hayatımızın nedense
ayrı bir yerinde gören, mekanik
olmaktan öteye geçirmeyen, hayal
gücünün nelere kadir olabileceğini
bilmeyen yanlarımızla ilişkili gibi. Oysa
duyacağımız en samimi kelimeler
değil midir bizi baştan çıkaran
ve söyleyen ağza bir kere daha
mühürleyen, bedenler üzerinde şiirsel
şekilde gezindirecek, hayal gücümüz
hep kamçılamaz mı keşfetmeye, el
yordamıyla karanlıkta iz sürmeye.
Seks yapınca kaybedilen şeyler kitap
okumaya vakit ayıramamanın dışında
libidoysa eğer kazanılan bedavadan
mutlulukla yeniden ve fazlasıyla inşa
edileceği muhakkak. Ya tecavüze
uğrayınca kaybedilen şeyler? İnsanlara
olan güven ihtiyacı ve belki cinsel
ilişkiden soğuma olarak karşımıza
çıkabilir. Cinsel tacize maruz kalan
çocukların eşcinsel olma ihtimali de
işte tam bu noktada bize dayatılan bir
zorunluluktan öteye gidemiyor. İnsanın
aklına belki aseksüellik geliyor ama

keyif alınarak hemcinsinle yapacağın
paylaşımların sadece yönelimle ilgili
ve sorgulamaya ihtiyaç duyulmayacak
bir farklılık olarak anılması yeterlidir.
Karımla yakalasam kıskanmayacağım
tek erkek başbakanımızdır çıkışı
Erdoğanla
birlikte
destekçilikten
sevgiye, aşka, seks partnerliğine
uzanan tuhaf yolculukta bitmek
bilmeyen fantezilerden sadece biri. Her
şeyi halı altına süpürmek bir yere kadar
seni daha ‘’ temiz ‘’ gösteriyor ama
başkalarında ahlaksızlık olarak biçtiğin
duyguları yanlış yerlere fışkırtmana
engel olamıyor; biz marjinallere düşense
gülmekle ağlamak arasında gidip
gelmeye neden olan bu açıklamaları
gullüm eşliğinde çekirdeğe meze
yapmak. Fanteziler fora ama memelere
sansür ise herkesin gözüne soka soka
emzirmesinler açıklamasıyla hortladı.
Gördüğü her şeyden tahrik olan, bu
nedenle de kendi karısını evde biblo
sokaktaki kadınıysa bu yolun yolcusu
olarak gören zihniyetin hamileyken
karnını sakla, emzirirken memeni
demesine şaşırmamak lazım. Çünkü
her şeyin sahibi olmaya alışmışlar,
sahip olamadıklarını da akılları sıra
imanla, ahlakla sindirmeye çalışıyorlar.
O nedenle de Türkiye’de ensest gerçeği
bu zorla sahip olma, başkalarından
beslenme, her daim iktidar olmaktan
besleniyor. Erkeğin tüm kadınları,
yetmediği taktirde tüm erkekleri
dölleme arzusu sınır tanımayan
tahrikkar/tahripkar üslupla tam gaz
sürüp gidiyor. Aslında tüm bu bacağını,
memeni kapatlar sahip olunmayanı
karalama arzusundan başka şey değil.

Hazırlayan
Ayı Sözlük
www.ayisozluk.com
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A

vrupa’nın
başkenti
unvanını
taşıyan
Fransa’nın
Almanya
sınırındaki
kenti
Strazburg,
aynı
zamanda 1949 yılından
bu yana Avrupa Birliği görüşmelerine
ev sahipliği de yapıyor. Zaten Gare du
Strasbourg’dan dışarı adımınızı atar
atmaz garın sağ tarafında dalgalanan
AB üye ülkelerinin rengârenk bayrakları
ile o havayı hemen hissediyorsunuz.
Strazburg’a geldiğimde ilk işim yanında
kalacağım arkadaşımın görevli olduğu
Strazburg LGBTI çalışma grubu olan
La Station’ı ve arkadaşımı bulmak
oldu. Ertesi gün gerçekleşecek olan
LGBTI Onur Yürüyüşü için oldukça
hararetli bir çalışma vardı. Süslenen
kamyonetler, pankartlar, flyerlar. Her
yer bir kez daha rengârenkti.
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Elbette tramway ve otobüs gibi toplu
taşıma da var ama tatilde yürümeyi
veya bisiklete binmeyi sevmiyorsanız
Strazburg pek size göre değil.

ŞEHİRDE GEZİNTİYE
ÇIKMAK İSTEYENLERİ
NELER BEKLİYOR?
Şehrin belki de görülmesi gereken
en önemli yapısı olan Notre Dame
Katedrali tüm heybetiyle şehrin orta
yerinde sizi selamlıyor. O kadar büyük
ki şehrin neresine giderseniz ufak
bir kısmını da olsa görebiliyorsunuz.
Katedralin çevresini hatta tüm şehri
çevreleyen tarihi yapılar sayesinde
kendinizi Orta Çağ’da hissediyorsunuz.
Yan yana dizilmiş kafeleri, mağazaları
takip ederek hemen yakındaki Kleber
Meydanı’na ulaşabilirsiniz. Haziran ayı
ve havanın da güneşli olması nedeniyle
ortalık turist kaynıyor. Yol yorgunu
ve aç olmamın da etkisiyle ilk günkü
gezintimi kısa tutup arkadaşlarla
birlikte pub tarzında bir Fransız
restoranına gidiyoruz. Tavsiye üzerine
bacon ve peynir ile yapılan bir çeşit
pizzaya benzeyen ‘Tarte Flambee’ ve
Fransız şarabıyla harika bir akşam
yemeği deneyimi yaşıyorum, hem de
sadece 9 euro gibi bir fiyata.
Strazburg elbette sadece bir katedral
ve bir meydandan ibaret değil. Botanik
Bahçesi (Jardin Botanique), şehrin en
eski evi olan Kammerzell, Alsas Müzesi
(Le Musée Alsacien), Rohan Sarayı (Le
Palais Rohan) diğer görülecek yerler
arasında bulunuyor. Hatta zamanınız
varsa Ill nehri üzerinde tekne turuna da
katılabilirsiniz. Nehirdeki bariyerlerle,
bazı noktalarda su seviyesi eşitlenerek
teknelerin devam etmesi sağlanıyor.
Bir çok kanalda uygulanan bu yönteme
ilk kez şahit olduğum için izliyorum
yaklaşık 10 dakika boyunca.
Strazburg aynı zamanda Almanya’ya
sınır kasabası olduğundan ve de Avrupa
Birliği sayesinde sınırlar olmadığından
yürüyerek küçük bir Alman kasabası
olan Kehl’e gidebilmek mümkün. Siz
# İy iK iD o ğ du nGZONE

LGBTİ ONUR YÜRÜYÜŞÜ
NASILDI?

de benim gibi yaya olarak ülkelerarası
seyahat edip kendi rekorunuzu
kırabilirsiniz.
Kehl tipik Alman evlerinin sıralandığı,
Rhein Nehri’nin diğer tarafında
bulunan, oldukça sessiz, sakin küçük
bir Alman kenti. Eğer yaz aylarında
gidiyorsanız nehrin hemen kenarında
bulunan kendi yapay kumsalı bulunan,
küçük bir beach club’ı andıran
yazlık mekanda mola verebilirsiniz.
Mekandaki müşterilerin çoğunun Türk
olduğunu hatırlatalım. Eğer acıkırsanız
kasabadaki küçük restoranlarda Alman
birası eşliğinde Frankfurter (bir çeşit
domuz sosisi) lezzetli ve ekonomik bir
alternatif.
Şehirde motorlu taşıt oldukça az.
Özellikle şehrin yerlileri bisiklet,
elektirikli bisiklet gibi alternatifleri
tercih ediyorlar ya da bol bol yürüyorlar.

Ertesi gün, adeta bir milli bayram
kutlaması şeklinde geçecek olan
onur yürüyüşü için erken uyanıyoruz.
Fransa’nın ilk gey nikahlarından
birinin kıyılmasıyla başlıyor kortej
yürüyüşleri. Gay, lezbiyen, transeksüel,
heteroseksüel, çoluk çocuk binlerce
kişinin katılımıyla gerçekleşen bu
etkinliğe bizdekinin aksine yerel
yönetimler
maddi
manevi
her
türlü desteği veriyor. O yüzden de
gayet koordine ve organize biçimde
gerçekleşiyor. Oldukça sıcak bir
Strazburg gününde yapılan bu
şenliğin sonrasında gece yapılan,
yakın arkadaşım GZone Yazı İşleri
Müdürü Murat Renay’ın da konuk DJ
olarak sahne aldığı büyük bir partiyle
Strasbourg Gay Pride sona eriyor.
Son tahlilde…
Bir Paris olmasa da sakinliği ve güzel
şehir yerleşimini görmek adına, hafta
sonu kaçamağı için ve tek bir biletle
Strazburg’la birlikte Alman kentleri
Baden-Baden ve Kehl’i görebilmek için
tatil planları arasına alınabilir.

Hazırlayan
Kolay Gezi
www.kolaygezi.org
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S E YA HAT: ST R AZBURG SPARTACUS KATKILARIYLA

BARLAR

LE GOLDEN GATE

63, rue du Fossé des Tanneurs
03.88.75.72.98
www.facebook.com/goldengate.bar

LES SAVONS D’HELENE
6 rue Sainte Hélène
03.69.20.36.78
www.facebook.com/lessavonsdhelene

ERKEK KULÜPLERİ

ANTRACTE

2a, rue Moll Ana istasyona 150 m uzaklıkta
03.88.32.61.86
www.antracte.fr
Çok temiz bir mekan ve ve arkadaş canlısı
personeli var. Giriş ücreti var.

KAFELER

SALON DE THé
GRAND’RUE

80 Grand Rue
03.88.32.12.70
www.salondethegrandrue.fr
Eşcinsel sahibi var. Sıcak bir mekan.

DANS KULÜPLERİ

OFF SHORE

43, Route de Bischwiller, Bischheim
03.88.81.05.43
offshore-club.com

PETIT OURS

3 rue de l’Ecurie
Katedrale 300 metre uzaklıkta.
03.88.32.13.21
www.resto-petitours.com

OXYDO

3, Place Clément
www.sauna-oxydo.com
15 Ekim’de açılacak yeni bir sauna..

SAUNALAR
RESTORANTLAR

AU PETİT TONNELİER

16 Rue des Tonneliers
Şehir merkezinde, Langstross/Grand Rue
tramwayı
03.88.32.53.54
www.aupetittonnelier.com
Eşcinsel dostu. Taze Pazar malzemelerinden
yapılmış yemekler var.
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ATRIUM

Schulstraße 68, D - 77694 Kehl kasabasında
Strazburg’a 5 dk uzaklıkta, A5, KA-Basel,
Appenweier çıkış
(+49 78) 51 48 27 05 (Almanya tarafında)
www.sauna-atrium.net
Salı ve Çarşamba bir hayli kalabalık

EQUATEUR

5, rue de Rosheim . Tren istasyonuna 300
metre uzaklıkta.
03.88.22.25.22
www.sauna-equateur.net
Küçük bir sauna ama personeli sıcak kanlı.
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nemli bir ay olmaya aday bu Eylül.
Önemli döngüler de devrede.

2 Tutulma yaşayacağız bu ay. Güneş
ve Ay tutulması ayındayız ve bitmedi
bir de Merkür Retromuz var. Güneş
tutulması Başak burcunda ve Ay Tutulması ise Koç
burcunda olacak. Merkür Retrosu da Terazi burcunda
gerçekleşecek. Tabi Eylül ilk hafta hala etkili olan Venüs
Retromuzu da unutmayalım.
Ayrıca 12 yılda bir gerçekleşen Neptün
ve Jüpiter karşıtlığını da unutmamalıyız.
İnançlar ile ilgili olan bu 2 gezegen gerilimli
açılarında zorlu koşullarında alt yapısını hazırlar.
Belirsizlik ile ilgildir Neptün, Jüpiter ise genişleme ve
büyüme ile ilgilidir. Başak ve Balık aksındaki bu karşıtlık
ise düzen ve kaos ile ilişkilidir. Dolayısı ile inançlarda
fanatizm, sisli ve puslu durumlara davetye çıkartabilir.
Dediğim gibi, hareketi yaşayacağımız bir aydayız.
Tabi bir de Bayramımız var Eylülde... Biraz nefes
aldıracaktır Eylül koşuşturmacası içinde. Ben hepinizin
bayramını da bu vesile ile kutlamış olayım.
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olun, Jüpiter 1 yıl boyunca Başak burcunda. Jüpiter
sağlık konusunda size şans getirir, yani sorununuz
varsa fark ettirir ve sonuç olarak size güzel sonuçlar
olarak döner. İşlerinizde ve temponuzda hareket
getirir ayrıca. Yeni düzen içine çeker sizi, arzu
ettiğiniz koşulları sağlamanız için cesaretlendirir.

S

evgili Koçlar, Eylüle girişimiz
ile birlikte etkili olan Güneş ve
Neptün karşıtlığının vermiş olduğu
yanılsama
hissini
haritanızda
rutininiz,
temponuz
alanında
yaşıyor olacaksınız. Bu etkinin
süreci kısa fakat genel olarak Eylül ayına bakışınız
üzerinde etkili. Gereğinden fazla hassas ve aynı
zamanda işlerinizi gereğinden fazla gözünüzde
büyütebileceğinizi gösteriyor. Güneşin Başak
burcunda olduğu bu ay genel olarak temponuzun
yüksek olacağını gösteriyor, bir de artık Jüpiteri
misafir ediyorsunuz bu alanda. Tüm bunlar
gösteriyor ki, günlük temponuz hareketli olacak
bu ay. Çalışma koşullarınız ve ortamınızda yeni
düzenlemeler bu ay dikkat çekecektir. Ama
yanılsamalara çekilmeyin, unutmayın su akar ve
yolunu bulur.
Eylül ayına girişimiz ile birlikte etkili olan
bir diğer görünüm ise Gökyüzünde Mars
ve Venüsün bir arada olmaları. Siz Mars ile
sembolize ediliyorsunuz, karşıt burcunuzda
yerleşen Terazi enerjisi ise karşınızdaki kişiler
ve ilişkilerinizi anlatıyor ve Venüs ile sembolize
ediliyorlar. Venüs ve Marsın bir arada olmaları
ise aşk yaşamınız, ilişkileriniz ortaklıklarınız veya
ortak projeler içinde olabileceğiniz bazı şanslı
durumları çekecektir size. Ayrıca Aslan burcunda
gerçekleşen bu etki ile maddi konularında önemli
olduğunun göstergesi. Kazançlarınızı yöneten
Venüsün Retrosu bitmek üzere, 8 Eylül itibari
ile artık kazançlarınızdaki beklentilerinize çok
daha rahat cevaplar alabileceğinizi söyleyebilirim.
Hatta ortak gelirler konusu gündeminizde olur.
Siz birşeye başlamak arzusunda olursunuz,
bu karşılıklı olarak anlaşma sağlayacağınız bir
durumu da gösterir. Bütçenizi birleştirmek
durumunda kalabileceğiniz bazı durumlar
gündemde olur örneğin.
Tüm ay karşıt burcunuz Terazide ilerleyen Merkür
sizi biraz sıkıştırır. Dikkatiniz biraz ikili ilişkilerde
açıkçası. Karşınızdaki kişilerin fikirleri ile sizin
görüşleriniz arasında uyuşmazlıklar olabilir. Aynı
zamada 17 Eylül – 9 Ekim tarihleri arasında Merkür
Retrosu olduğunu da unutmayın. Yeniden
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yapılandıracağınız karar ve konular söz konusu
olabilir. Biraz eskiye götürür Merkür Retrosu. İlişkinizi
sorgulama enerjinizi yükseltir. Ortak projeler içinde
olduğunuz kurum ile ilgili aynı şekilde beklentilerinizi
ve size vaat edileni sorgulattırabilir. Daha önce
aldığınız bir kararı tekrar düşündürür. Önemli imza
atmanız gerekirse dikkatli olmanızda fayda olacaktır.
İkili görüşmelerinizde uzlaşmacı olmaya da önem
vermelisiniz.
8 – 12 Eylül arasında Merkür ve Plütonun birbirleri
ile yapacakları dik açı açıkçası zorlayıcı olacaktır.
Bu tarihlerde iş ile ilgili konularda bazı zorlayıcı
durumlara açık olabilirsiniz. Biraz zihinsel olarak da
zorlanabilirsiniz. Belki bazı Koç’lar iş değişikliği kararı
alırsınız. Rutininizde sizi zorlayan bazı durumlar
devrede olabilir. Buna hazırlıklı olun derim. Örneğin
iletişiminize dikkat edin. Manüpilasyona açık
olabilirsiniz. Siz de uygulayabilirsiniz! Fikirsel olarak
objektifliğinizi kısa bir süre için kaybedebilirsiniz.
Sağduyulu olmaya önem vermelisiniz. Hayat size
yeni oluşumlar hazırlıyor olabilir. Bazı zorlu kararlar
almak durumunda olabilirsiniz ama dediğim gibi,
tempo ve rutininizde yeniliklere yer açacağınız bir ay
Eylül sizler için...
13 Eylülde gerçekleşecek Başak burcundaki Güneş
Tutulması ise bunun ilk habercisi. Güneş tutulmasının
enerjisini 1 günde hissetmeyiz. Yani Tutulma olur ve
e hadi ne oldu bugün tutulma vardı bişi değişmedi
dememeliyiz. Çünkü önümüzdeki sürece yayılacak
bir enerjidir buradaki durum. Haritanızda günlük
temponuz ve rutininiz üzerinde etkili olacak bu
Tutulma ile birlikte demek ki önümüzdeki süreçte
etkili olacak değişimlerin alt yapısı devrede olacak.
Kiminiz yeni iş ortamı, yeni sorumluluklar elde
edeceksiniz. Kiminiz de rutininizde istediğiniz ve
arzu ettiğiniz değişim için fırsatlar yakalayacaksınız.
Başak burcu aynı zamanda sağlık alanınız. Kendinize
ne kadar bakıyorsunuz, ne kadar ilgileniyorsunuz
bunların da önemli olacağı bir süreç başlıyor. 8-12
Eylül’de etkili olacak Merkür ve Plüton arasındaki dik
açı aslında tetik görevi görecek derim.

18 Eylül’de Satürn artık Yay burcunda. Tam gaz
ilerleyecek ve tekrar Akrebe dönmeyecek. Akrep
sürecinde tüm derslerinizi aldığınızı düşünerek
ilerleyecek. Maddi konulardaki daralmalar biter. Artık
yeni ve farklı bakış açısı ile size yeni sorumluluklar
verir. Bu sorumlulukların başında ise bir çok Koç’u
önemli eğitim kararları bekler derim. Kiminiz belki
yeni bir şehir veya çevreye girersiniz. Ticaret ve alım
satım yapıyorsanız bu konularda önemli tecrübelere
hazırlıklı olun derim. Önemli sorumluluklar getirecek
size Satürn, ama bu sorumlulukların mükafatı da
olacak sevgili Koç’lar.
23 Eylül’de Güneşin de Terazi burcuna geçişi ile
birlikte ortaklıklar alanızda hareketlilik başlayacaktır.
Siz bir Koçsunuz, karşıt burcunuzdan geçiş yapacak
Güneş aslında ben ve sen dengenizin önem
kazanacağınıda gösteriyor. Hedefleriniz, arzularınız
ve beklentileriniz hali ile önem kazanacak Önemli
kararlar alma arzusu duymanıza neden olacak,
ama Merkür Retrosunun etkili olduğunu aklınızın bir
köşesine yazın derim.
25 Eylül’de Merkür Retro pozisyonda olduğu için
ayın ilk haftasında etkili olan Plüton ile dik açısını
tekrarlıyor olacak. Yollarda ve trafikte dikkatli
olmalısınız. İletişim dilinizde sert olabilir aman dikkat
edin.
25 Eylül Mars Başak burcuna geçiş yapıyor. Bayram
dönemi sonrası gayet enerji ve efor bekliyor sizi. İyi
dinlenin, enerjinizi dengeli kullanmanız gereken
günler geliyor çünki. Mars ve Satürn arasında
etkili olacak dik açı da sizi yoracak ve zorlayacak
unutmayın. Tempom ve hedefim, kariyerim
ve çalışma koşullarım, rutinim derken biraz
yorulacaksınız. Demedi demeyin, dinlenin...
Ayı bitirmeye hazırlanırken 28 Eylül’de Koç
burcunda gerçekleşecek Ay Tutulmasına ev sahipliği
yapıyor olacaksınız. Eğer Koç’un ilk derecelerinde
doğduysanız yani 22-27 Mart günlerinde çok daha
fazla etkilenebilirsiniz. Bu yaşamınızdaki önemli
olabilecek başlangıçları simgelemekte. İlişkiler ve
ortaklıklar alanındaki bu tutulma, ilişkiniz ile ilgili
önemli kararlar almanıza neden olabilir. Evlilik veya
yeni bir ortaklık olabilir. Eylül enerjisi sizi yeni bir
oluşuma hazırlıyor gibi, tüm bunların alt yapısını
hazırlıyor sanki.

Biraz endişeli hissetmeniz nedeni belki de arzu
ettiğiniz değişimler için artık kararlar almanız
gerekecek. Endişeyi bir kenara atın ama. Girişimci
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S

evgili Boğalar, Güneşin Başak burcunda
ilerlediği Eylül ayında uyumlu ve
desteklere açık olabileceksiniz. Güneş
dost burcunuz Başaktan sizlere dost
enerjiler gönderecek. Öncelikle kişisel
olarak rahatlama sağlayabileceğiniz,
keyfinizi yerine getirecek bazı yenilikleri yaşamınıza
katabilmeniz için fırsatlar da geliyor olacak. Sadece
Eylüle girişimiz ile birlikte etkili olan Güneş ve Neptün
karşıtlığına dikkat. Bu karşıtlık hem yaşamımda
bana neşe veren hangi durumları yaratıyorum
sorusunu sordurur. Hem de yerleşim yeriniz ile ilgili
bazı konuları gündeme getirebilir. Evimdeki düzenim
dersiniz, biraz huzursuz hissedebilirsiniz veya evde
yapılacaklar konusu önem kazanır. Dostlarınız ile uzak
hissedirsiniz aynı zamanda, daha çok kendi içinize
çekilme arzusu duyabilirsiniz. Kendi iç dünyanızda
sizi destekleyecek, kişisel yeteneklerinize yönelmek
istemenize neden olur ayrıca bu karşıtlık.
Eylüle girişimiz ile birlikte Venüs ve Mars kavuşumu
etkili gökyüzünde. Ben ve sen dengeniz Venüs
ve Mars ile sembolize ediliyor. Yönetici gezegeniniz
tüm Ağustosu retro bitirdi ve Eylül ilk haftada Retro
pozisyonda. Yuvanızda yaşanacak bu kavuşum
etkisi, size evde huzur, evde yenilik getirebilir.
Ağsutosta şanslı etkiler de vardı yuva alanınıza. Bu da
aklıma ev ile ilgili yeniliklerin aslında Ağustos itibari
ile devrede olduğunu şimdi artık görünür olduğunu
da düşündürüyor açıkçası. Yeni eve geçtiniz belki
son hazırlıklardasınız, ilişkinizde bir uzlaşma
sağlamak adına önemli gelişmeler sağlayacağınız
bir noktadasınız belki de. Venüs ve Mars kavuşumu
aynı zamanda rutininiz ve ruhsal ihtiyaçlarınızın da
göstergesi. Rutnimde neler oluyor, ben nasıl bir
ilerleme sağlıyorum konusu da Ağustosta etkiliydi.
Şimdi artık bunun da görünür olması, hayata geçmesi,
sizin bu ritine alışmanız ile ilgili. Başak burcunda geçiş
yapan Jüpiter ve Güneş sizi başta da söylediğim
gibi desteklemeye başlıyor. Ayrıca size güzel ve
müjdeli haberler vermek istiyorlar. En çok da kişisel
zevkleriniz, aşk yaşamınız aynı zamanda ebeveyn
olmak isteyen Boğalar için çocuklar konusunda
destekler getirmeye başlıyor. Tabi Ağustos ilk günler
eviniz ve yuvanız, ilişkiniz birlikteliğiniz önemli. Bir
konuda orta noktayı yakalamak için adımlar atılıyor
gibi. Venüs Retrosu da bitiyor ve sizin de enerjiniz
yükseliyor sevgili Boğalar...
Merkür Terazi burcunda ilerliyor tüm ay boyunca.
Aslında tam olarak ayın bir kısmında ilerliyor,
bir kısmında da geriliyor demek daha doğru
olur. Evet 17 Eylül – 9 Ekim tarihlerinde Merkür
Retrosu devrede. Tüm hareketini yapacağı alan
size tempo getirecek hazırlıklı olun. Çalışma
arkadaşlarınız, size bağlı çalışanlar, iş yaşamınızda
edineceğiniz tecrübeler, iş bağlantıları konusunda
da hareketli bir ay yaşayacağınızı gösteriyor. Bu
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bazı anlaşmaların önemli olabileceğini ama bu
alanda çok dikkatli olmanız gerektiğini de gösteriyor.
Parasal konularınızın da yönetici gezegeni olan
Merkür maddi konularda da bazı beklenmedik
harcamaların artabileceğini de gösterebilir. Ayrıca
Retro döneminde özellikle belgelerinizi iyi korumaya
önem vermelisiniz. Eski rutininizi de özletebilir,
eski alışkanlıklarınızı da. Eğer yeni bir ortamda
olursanız Retro süreci önemli tecrübeler elde
edebileceğinizinde işaretçisi olacaktır.
8 - 12 Eylül tarihleri arasında Merkür ve Plüton
arasında gerçekleşecek zorlayıcı açı sizi sıkışmış
hissettirebilir. Maddi konular geliyor aklıma ilk olarak,
paranızın yönetici gezegeninin Plütondan alacağı
etki ile zihinsel olarak bazı endişeleri yaşamanız
söz konusu. Seyahat etmeniz gerekebilir, bu
bütçeniz ile ilgili bazı endişelerinizi arttırabilir. Maddi
konularda denge yakalamak için daha planlı ilerleyin
derim. Çünkü Terazi burcundan geçiş yapacak
olan Merkür bu konuda sizi baskılayacaktır. Tempo
geliyor demiştim zaten. Bu tempo ile baş etmeye
çalışırken, uzaklaşma arzunuz da çok yükselebilir,
sizi sorumluluklarınız yorabilir. Güneş ve Jüpiter
yaşamınıza güzellikler katmak için çalışıyor
olacaklar, bu kendinizi motive etmek için gayret
gösterebileceğinizi ama maddi konularda belki
tıkanmaları da paralel yaşayabileceğinizi gösterebilir.
13 Eylül’de Başak burcunda Güneş Tutulması olacak.
Çocuklar alanınız Başak. Anne veya Baba olmak için
desteklendiğiniz bir sürecin başladığını düşünebiliriz.
Zaten ebeveyn olan Boğalar çocukları ile ilgili önemli
olabilecek güzel başlangıçlara imza atabilirler. Tabi
Aşk çok önemli. Başak haritanızda aşk ile ilgili konular
da söz sahibi burç, dolayısı ile Merkür. Yeni bir aşk,
yeni heyecan tabi önemli olur. Ama tutulmanın
olduğu gün sürpriz birşey beklemeyin bu bir süreç,
tutulma etkisi bu alanda önümüzdeki 6 ayın önemli
olacağının göstergesi. Bu ay içinde etkili olan Merkür
Retrosu bu alanın da veya bu belirttiğim konularında
zihninizi kurcalamaya başlamasını işaret ediyor.
Aslında harita bir bütün, siz yaşamınıza güzellikler
katmak istiyorsunuz. Desteklenmek istiyorsunuz,
motivasyon istiyorsunuz. İhtiyacınız olan motivasyon
size kesinlikle gelir, sadece Eylülde biraz maddi
olarak zorlanabilir, belki bazı koşulların alt yapısı
için uğraşabilirsiniz. Ne istediğinizi bilip, bunun için
önünüze zaman koymanız gerektiğini bilmek gibi
aslında.

18 Eylül’de Satürn Yay burcuna geçişini
kesinleştiriyor. Uzun bir yolculuk olacak Satürn
için. Yaklaşık 2,5 yıl boyunca Yay burcunda
ilerleyecek olan Satürn önemli tecrübelere
hazırlıyor olacak sizi. Kazançlar, maddi
beklentiler, ödemeler ve finansal konular. Evet,
seyahat edeceği alanda size vereceği tecrübeler
kazançlarımı nasıl arttırırım. Finansal çözümler.
Evliyseniz eşiniz için aynı şekilde kazanç arttırımı
için önemli tecrübeleri olacaktır.
23 Eylül’de Güneş Terazi burcuna geçiş yapıyor
olacak. Merkür’de bu alanda ve Retro olacak bu
tarihlerde. Belki bir iş teklifi alabilirsiniz. Mekrürün
de bu alanda Retro olduğunu düşünürsek
eğer bunun ile ilgili fırsatlara açık olabilirsiniz.
Ayrıca, çalışma koşullarınızı yeniden gözden
geçirebilirsiniz. Güneş bulunduğu alanı aydınlatır.
Görünür kılar ve sağlığınıza da önem vermeniz
gerektiğini, rutininizde sizi yorabilecek koşulları
nasıl iyileştirebileceğinizi düşünebilirsiniz. 25
Eylülde Merkür ve Plüton dik açısı yeniden
gerçekleşiyor. 25 Eylül aynı zamanda Mars Başak
yolculuğu başlıyor. Kendinize, kişisel zevklerinize
para harcamak istersiniz. İş ile ilgili bağlantılar
olabilir bu seyahat edebilirsiniz. İlişkiniz sizden
ilgi bekleyebilir ayrıca, onun ihtiyaçları artabilir.
Çocuklar konusu önemliyken, bu konular ile
ilgili belki bazı parasal giderleriniz olabilir. Yani
okul masrafı, belki sağlık kontrolü, belki onların
yaşamında etkili olabilecek bir spor aktivitesi için
bütçe ayırmanız gereken durumlar gibi.
28 Eylül’de Koç burcunda Ay Tutulması olacak.
Bu tutulmanın etkili olduğu alan size biraz
sorgulama enerjisi getirir. Kendinizi güçlü
hissettiğiniz, ve hissedemediğiniz durumlar. Çok
çalıştığınız dönemler, çalışma koşullarınızın sizi
bunalttığı düşünülebilir. Ruhsal dünyanıza önem
verin. Kendinizi çok zorlamamaya ve dengede
olmaya dikkat edin.
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ylül ayına girişimiz ile birlikte Güneş
ve Neptün arasındaki karşıtlık tam
da sizlerin yuva ve kariyer alanınızda
etkili olmakta. Yuvanız önem kazınıyor
öncelikle bunu belirtmeliyim, 1 yıl
boyunca Jüpiteri evinizde misafir
edeceksiniz. Bu genişleme ve konfor ihtiyacınızı
belirgin yapacak. Fakat Eylülde Güneş ve Neptün
karşıtlığı var, tam da yuva ve kariyer aksınızda.
Bu aile büyüklerinizin sizin desteğinize ihtiyacı
olabileceğini düşündürüyor. Eylül ilk günler
dolayısı ile ailenize vakit ayırmanız gerekebilir.
Ayrıca işleriniz ile ilgili bazı endişeli konular
gündemde olabilir. Kendinizi işlerinize adapte
olmakta zorlanırken bulabilirsiniz. Ayrıca evinizde
bazı cihazların bakımı gerekebilir. Bana kalırsa siz
temkinli olun, eletrik – elektronikte dahil olmak
üzere dikkatli olmanızda fayda var. Prizler vs. aynı
zamanda tabi su ve vanalar gibi durumlar.
Yine Eylül girişimiz ile birlikte etkili olan bir diğer
görünüm de Venüs ve Mars kavuşum açısı
devrede. İletişim alanınızda etkili, çevrenizdeki
hareketlilik söz konusu olur. İlişkiler adına önemli
bir etki içinde gibisiniz. Özellikle iletişim, anlatım
ve yazılı sözlü ifade gerektiren durumlar için
gayet destekleyici olduğunu söyleyebilirim.
Rutininizdeki temponuz da dahil olmak bir
hareketlilik yaşayabilirsiniz. Bir seyahat devrede
olabilir ayrıca. İletişim dilinizi gayet etkin
kullanabileceğinizi söyleyebilirim.
8 Eylül’de Venüs Retrosu nihayet tamamlanıyor.
Aşk evinizi yönetiyor Venüs. İlişkileriniz bu biraz da
kendi bireyselliğiniz ile ilgili konular aynı zamanda.
Yaşam motivasyonunuz Venüs Retrosu sebebi ile
düşmüş olabilir. Şimdi düz pozisyona geçişi size
enerji, ilişkilerinizde destek getirecektir. Uzunca
bir süredir üzerinde düşündüğünüz sizi yoran
ve hayata geçirmekte zorlandığınız durum veya
konuların da artık akacağını gösteriyor. Yeni
bir konuya başlama durumunuz da devrede
olabilir. Kişisel gelişim sağlayabileceğiniz, size
yeni bir bakış açısı katacak birşey olabilir.
Girişimci hissediyorsunuz ayın genelinde, Venüs
Retrosunun da bitişi ile birlikte geciken haberler
gelmeye başlıyor olur.
Fakat Merkür Retrosu başlayacak! Şimdi bu
sizler için önemli sevgili İkizler, öncelikle yönetici
gezegeninizin Retro dönemleri sizler için çok özel
ve önemli zamanlar. Retro 17 Eylülde başlayacak
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ve 8 Ekimde bitecek. Retro öncesinde ise Merkür
ve Plüton arasında gerçekleşecek dik açı biraz
sizi bunaltabilir. Evinizdeki sorumluluklarınızdan
bunalabilirsiniz, evde çalışıyorsanız eğer eski işleriniz
ile ilgili bazı düzenlemeler çok önem kazanabilir.
Kendinizi biraz izole etme arzusu duyabilirsiniz,
enerjinizi dengeli kullanmanız gereken zamanlar.
Aslına bakacak olursanız,
Eylülü mümkün
olduğunca zorlamadan geçirmeye ve kaynaklarınızı
dengeli kullanmaya çalısın. Buradaki kaynaklar
maddi ve manevi anlamda. Sorgularsanız ve
kendinizi negatife çok kolay çekerseniz aslında bu
size ihtiyacınız olan cevapları getirmeyecektir. Bazı
cevaplara ihtiyacınızın olduğu bir süreç olacak Retro
süreci. Belki biraz bekliyorsunuz, gecikiyorsunuz,
belki bazı durumların sonuçları umduğunuz gibi
olmayacak. Olabilir, her ne olursa olsun sürekli
değil, bu aslında üzerinde çalıştığınız konu veya
bir durum her ne ise, gecikiyorsa veya bitiyorsa
bitmesinden sonradan hoşnut olabileceğinizi
gösterir. Düzelt ve/veya değiştir, farklı açıdan bak
ve sana fırsat veriyorum diyor Merkür.
Aşka
dikkat bu Retro size eski aşklardan bolca haber
getirebilir, karşılaşabilirsiniz. İlişkiniz konusunda da
biraz kafanızın karışacağı dönem olacak retro süreci,
belki olmayacak belki aranızdaki anlaşmazlıkları
çok daha rahat konuşabileceğiniz bir süreç, ama bir
tekrar gözden geçir dönemi olacağı kesin.
13 Eylül tam da yuva alanınızda Güneş Tutulması
olacak. Başak burcunda gerçekleşecek Tutulma da
gösteriyor ki, evet eviniz yaşam alanınız önemli. Ayın
başından itibaren önemli aslında, unutmayın Güneş
geçiş yapıyor bu alandan. Aile, kökler, eviniz, yaşam
şekliniz tüm bunlar bu tutulmanın önemli konusu.
Tutulma Başakta olunca hali ile Merkür önemli
durumda olmakta. Bu tarihte henüz Retro değil ama
Retroya hazırlanıyor yani gayet yavaş hareket ediyor.
Demekki evinizi ilgilendiren bir takım konular başlıyor,
ama bunun yaşamınıza geçişi çok hızlı olmayabilir.
Konuşmalar, kararlar yapmak istedikleriniz ve bunlar
için yapacağınız planlar devrede olur.
Aslına bakacak olursanız bu tutulma ve 18 Eylülde
Satürn’ün de Yay burcuna geçişi ile birlikte
yaşamınızda önemli sorumluluklar geliyor.
İlişkilerinize odaklanma zamanı. Köklü değişimleri
tetikliyor gibi Başak burcundaki tutulma. Yenilik
istiyorsunuz ve bu yenilik size geliyor. Bazen adım
atarak yakalarız yeniliği, bazende atamadığımız
adımları atmamız için beklenmedik bir durumda
birşey biter ve çıkar gider. Merkür Retrosu ve Terazi
burcundaki yolculuğunu tamamlama sürecinin

tamamı harekete geçirici olacak. Yani Kasım başına
kadar olan süreç sizler için önemli olur.
23 Eylül’de Güneş dost burcunuz Teraziye
geçiyor. Bireyselliğinize odaklanmalısınız, bireysel
ihtiyaçlarınıza önem vermelisiniz. Yaşamınızda
ben ne ile mutlu oluyorum diye sorabileceğiniz
bir dönem. Aynı zamanda motivasyon ve güç
kazanabileceksiniz Güneşin dost enerjsi ile. Aynı
zamanda bekleyen ve bir türlü sonuç getirmeyen
bir konu netleşebilir. Bu bana biraz imza atmanız
gereken birşeyler olabileceğini düşündürüyor.
Mesela ev ile ilgili bir kontrat olabilir, bir anlaşma
imzalayacak olabilir, ya da net bir şekilde karar
alırsınız bu da olabilir. Netleşiyor olursunuz. Hangi
konularda dediğim gibi, sizi yakınen ilgilendiren bir
durum, ama işin içinde hem aile veya yuva aynı
zamanda da imza var gibi. Fakat Merkür Retrosu
biraz gecikmeler verebilir. Ama önemli konuşmalar
ve kararlar olabilir konuşulanlar, eski bir konunun
netlik kazanma durumu ise zaten sorun yok. Çözüm
gerçekleşiyor gibi düşünün.
25 Eylül’de Merkür ve Plüton dik açısını tekrarlıyor. Sizi
sembolize eden Merkür aynı zamanda temponuzda
da yoğunluk getiriyor olabilir ama kendinize ay
genelinde dikkat edin, enerjinizi dengeli kullanın.
25 Eylül aynı zamanda Mars Başak burcuna geçiş
yapıyor. Mars hareketi temsil eden bir gezegen olarak
yuvanızda seyredecek. Neler oluyor böyle yuvada
sevgili İkizler, tadilat işleri ile uğraşabilirsiniz ama
temkinli olun. Aynı zamanda enerjinizi ve eforunuzu
biraz ev konularına aktarıyorsunuz.
28 Eylül’de Koç burcunda gerçekleşecek Ay
tutulması ile ayı bitiriyoruz. Bireysel haritanızda
Koç ve Terazi burcunda gezegeniniz varsa çok
daha fazla etkilenirsiniz. Bu Ay tutulmasının
konusu sizler için aşk ve çocuklar ile ilgili. Kiminizi
aşk yaşamınız, kiminizi de çocuklar ile ilgili
konularda önemli durumlar yaratabilir. Örneğin
ilişkinizi sorgulayabilirsiniz ve bu tutulma etkisi
ile önümüzdeki 3 aylık dönemde önemli kararlar
alırsınız. Ya da ebeveyn olmak istiyorsunuzdur ve bir
bakarsınız önümüzdeki günler bu konuda önemli
haberler getirir. Ya da kalbiniz boştur ve aşkı yaşamak
istersiniz. İşte bu Tutulmanın konusu sizler için biraz
bunlar gibi ve neticeleri de çok beklemeden Kasım
ayında hayatınıza geçirebilirsiniz sanki. Hayırlısı olsun
diyelim...
Başlarkende dediğim gibi, gayet enerjik ve hareketli
bir Eylül bekler bizi, ama sizler için önemli gelişmeler
biraz yuva ve kariyerde olur gibi.
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Sevgili Yengeçler, Güneşi haritanızda iletişim
alanınızda misafir ediyorsunuz. Eylül girişi ile birlikte
de Neptün ve Güneş karşıtlığı devrede. Bu sizler
için ne istediğinizi bulmak konusunda biraz zorluk
yaratabilir. Sanki nasıl yapmalıyım acaba diyorsunuz.
Alt yapısında para var tabi. Bir karar vereceksiniz ve
bu sizlerin bütçesini ilgilendirecek diye bir anlam
çıkartabiliriz. Bir şey almak olabilir, bir seyahat için
bütçe ayırmak olabilir. Ayrıca aklınızda biraz çevre
değiştirmek isteği de var gibi. Tabi Güneş ve Neptün
karşıtlıkları belirsizliği de anlatır. Aslına bakacak
olursanız bu durum Ağustos son haftadan beri
gündeminizde gibi ve Eylül ilk hafta da etkisi devam
eder. Ne yapmalıyım, nasıl yapmalıyım dediğiniz
bir takım durumlar varsa eğer, biraz bekleyin.
Özellikle Eylül işk haftadan sonra çok daha rahat
hissedebilirsiniz.
Eylüle girişimiz ile birlikte bir diğer görünüm ise
Mars ve Venüs kavuşumu. Bu kavuşum ise maddi
kaynaklar alanınızda. Kariyerde yön değişimi
yaşamak ister gibisiniz. Farklı bir alanda olmak belki,
ya da para kazanma durumunuzu gözden geçirmek
gibi. Venüs Retrosunun bitimi ile birlikte yani 6-8
Eylül gibi daha rahat kararlar alabileceksiniz. Biraz
sabır az kaldı ama şunu söylemeliyim, bütçenizdeki
hareketlilik bir süre daha devam eder. Merkür
tüm Eylül ayını Terazi burcunda geçiriyor. Bu geçişi
ile birlikte yuvanız dikkat çekiyor. Merkür 17 Eylül
ve 11 Ekim tarihleri arasında geri harekette olacak.
Tam da yuvanızı ve ailenizi ilgilendiren alanda
yapacak retrosunu. Özellikle 16 Ekim tarihlerinde
gerçekleşecek bir yeniliğe hazırlıyor olabilir sizleri.
Merkür’ün Terazi burcundan geçişi sizleri biraz
sıkıştıracak yalnız şimdiden kabul etmek lazım.
Buradaki sıkışma aslında harekete geçme, karar
almaya zorlanma, eski ve alıştığınız düzen ile yeni
arasındaki kararsızlık. Eski bir konunun açılması
aynı zamanda ailenizi de ilgilendirecek bir konunun
gündeme gelmesi anlamında gibi. insiyatif almanız
gerekebilir özetle.
8-12 Eylül tarihlerinde Merkür ve Plüton sert
görünümü olacak. İlişkiler ve yuva yine önem
kazanıyor. Evliyseniz eşinizi de ilgilendiren bir durum
devrede olabilir. Ortaklık veya ortak projelerde
birlikte yürüdüğünüz kişiler veya durumlarda bazı
değişiklikler. Ayın başından itibaren sizi düşündüren
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durumlar zaten var ve olacak, bu dik açının
gerçekleştiği günlerde ise siz biraz gergin ve tedirgin
hissedebilirsiniz. Ayrıca yakın çevrenizi ilgilendiren
bazı haberler biraz sizi şaşırtabilir.
Nasıl olacak diye sorduğunuz sorularınız olabilir.
Köklü değişim ve yenilik istiyor olabilirsiniz, sizin için
önemli başlangıçlar devrede olabilir, sanki bunun
baskısı ve yorgunluğu varmış gibi sevgili Yengeçler,
hatta tüm ay bu enerji sizin ile birlikte diyebilirim.
13 Eylül’de Başak burcunda bir Güneş Tutulması
yaşayacağız. Bu tutulma size çok dost enerji
gönderiyor. Tam olarak ne istediğinizi bulmanız
yönünde destek olacak. Bu destek nereden
gelir derseniz, yakın çevrenizden gelebilir. Sizi
yüreklendirebilirler, belki kardeşler ve belki de
kuzenler, yakın arkadaşlar. Belki bir eğitim alma kararı
verirsiniz. Belki de bir düşüncenizi ve bakış açınızı
değiştirirsiniz ve yaşamınızda yeni bir yön başlar.
Kiminiz içinde yakın çevresinde belki kardeşleri
ile ilgili önemli haberler getirebilir tutulma. Sistem
kurmak tam Başak enerjisidir. Ve Başak sizlerin
haritasında tam olarak nasıl düşündüğünüzü, nasıl
kararlar aldığınızı anlatan alanda. Bu alanda şimdi
Jüpiter var 1 yıl boyunca. 1 yıl destek alacaksınız,
önemli bir konu başlayabilir sizler için, sistem
kurmak isteyebilirsiniz.
15 -22 Eylül tarihleri arasında Jüpiter ve Neptün
karşıtlığı aktif olacak. Başak ve Balık aksındaki bu
karşıtlık zihin karıştırıcı sizler için. Bıraksam mı,
ilerlesem mi diyebilirsiniz. Gitsem mi kalsammı da
diyebilirsiniz. Rutininizi ilgilendiren bir durum sanki
bu. Aynı zamanda sağlık konusunda da kendinizi
belki biraz zayıf hissedebilirsiniz. Vitamin alın,
bunaltan rutininizden sizi uzaklaştıracak uğraşlar
bulun. Direncinizi kırılmış hissederseniz 22 Eylülü
bekleyin

23 Eylül’de Güneş Terazi burcunda geçiş yapıyor.
28 Eylülde gerçekleşecek Ay tutulması için
hazırlanıyor. Tutulma yuva ve kariyer, toplumsal
statünüz ve hedefleriniz alanında etkili. Kendi
kökleriniz, aile yapınız, yaşam hedefleriniz, iş
yaşamınız bu tutulmada önemli olacak. Ekim
ilk 15 gün bu tutulmanın etkisini hissedebilirsiniz.
Evli Yengeçlerin ilişkilerine de dikkat etmesini
öneririm. Bekar Yengeçler ise tamammı
devammı derler bana kalırsa.
25 Eylülde Merkür ve Plüton dik açısı tekrarlanıyor.
İletişiminize dikkat etmelisiniz, üzerinizde baskı
hissedeceğiniz bir enerji var açıkçası. Etrafınızdaki
insanların sizden beklentileri yükselebilir. 25 Eylül
ayrıca Mars’ın da Başak burcuna geçişi devrede
olacak. Eleştirel olma potansiyeliniz artabilir. En
çok da çevrenize karşı kullanabilirsiniz bunu.
Kendi yaşamınızda da eleştirecek birşeyler
bulabilirsiniz. Düşüncelerinizi odaklamak biraz
zorlayabilir. Mars ve Neptün karşıtlığı devrede
olacağı için dayanıklılığınızı düşüren durumlar
olabilir. Özellikle yön duygunuzu bulamama, iş
hayatınızda belirsiz koşulların cereyan etmesi gibi.
Mars Neptün karşıtlığını en çok Ekim ilk 2 hafta
hissedeceksiniz aslında ama 25 Eylülde Mars’ın
Başak burcuna geçişi ile birlikte biraz odaklanma
problemleri yaşamanız söz konusu olabilir. Ayrıca
özellikle 3 hafta kadar, yollarda ve yolculuklarda
birşeyinizi unutmamaya, dalgın olmamaya
uçağınızı veya otobüsünüzü kaçırmamaya
dikkat edin derim. Mars size seyahat fırsatı da
getirecektir.

18 Eylül Satürn 2,5 yıllık serüvenine başlamak
üzere Yay burcunda geçiş yapıyor olacak. İşte
Rutininizde beklenen değişim için kollarınızı sıvama
dönemi. Kiminiz çok çalıştığı ve rutininde önemli
sorumluluklar aldığı için bunalacak, kiminiz de
rutininize bir süre ara vereceksiniz. 2,5 yıl boyunca
değil tabi ama bu 2,5 yıllık periyodun size getireceği
etki bu sevgili Yengeçler. Sorumluluk alanınız
değişiyor sanki.
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evgili Aslanlar, Güneş kaynaklar
alanınızda ilerliyor. Para ve kazançlar
ve yaşamınızdaki sahip olduğunuz
her şey sizler için öncelikli ve önemli.
İçgüdüsel olarak birikimlerinizi
arttırmak ve kazanç sağlamak
konusunda gayet motivasyon arttırıcı etkiler
altındasınız. Öncelikle 1 yıl boyunca Jüpiterin de
kaynaklar alanınızda olması gelirlerinizde artış
yaşayabileceğinizin de habercisi. Gelirlerdeki artış,
harcamalarda da artış yalnız. Bu enerji 2 yönlü gibi
düşünün kazanç sağlıyorum ama harcamalarım
konusunda bir o kadar müsrifim dedirtebilir
sizlere Jüpiter 1 yıl boyunca. Şimdi bu aya tekrar
dönecek olursam bu Ay Jüpiter ile birlikte
Güneş’te bu alanda. Ağustos sonu itibari ile parasal
konularda da bir hareketlilik başlamış olabilir sizler
için. Şimdi Eylül ilk hafta ise Güneş ve neptün
karşıtlığı tam da parayı nasıl değerlendireceğiniz,
ya da parasal sorunlarınız varsa bunlara nasıl
çözüm bulacağınız, kaynaklarınız ile belki de ne
yapacağınız konusunda ciddi kafa yormanıza
neden oluyor gibi. Yine Eylül girişimizde etkili
olan Mars ve Venüs kavuşumu gerçekleşiyo
burcunuzda. Herkesin gözü sizin üstünüzde
gibi. Sizin kararlılığınız ya da motivasyonunun
çok şeyi değiştirecek gibi. Aileniz ve çevrenizden
tam destek alıyor olmalısınız. 8 Eylül’de Venüs
Retrosunu tamamlıyor olacak. Tüm Retro
hareketini burcunuzda yaptı. Bu size keyif veren
veya yaşamınızdaki tüm oluşum ve hedeflerinizi
çok daha rahat düşünmeniz, ne istediğinize
odaklanmanız açısından tam destekteydi. Zaman
zaman motivasyonda zorlandınız ve zaman
zaman da kendinizi iyi hissettiniz. İşte Venüs
Retrosunu tamamlıyor artık. Zihninizi karıştıran
konularda netlik kazanmak tabi daha kolay
olacak, ama son 1 aydır neler düşündünüz veya
hissettiniz aman unutmayın. Çevre ilişkilerinizi
kullanarak belki de yüksek hedeflerinizde bazı
girişimleri hayata geçirebileceksiniz. Etrafınızdaki
insanların size söylediklerine önem vermelisiniz.
Evet Eylül ilk hafta bunlara dikkat, harcamalar
konsusunda da müstif olmamaya önem verin
lütfen…
Merkür haritanızda iletişim ve seyahatler
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Yazılı ve sözlü iletişiminiz gerçekten çok önem
kazanıyor. Bir karar aldırıyor belki size bu tutulma.
Bir şey fark ediyorsunuz, üzerinde uzunca zamandır
düşündüğünüz bir konuyu hayata geçiriyorsunuz.
Tutulma tarihinden artı ve eksi 3 gün, iletişimde kırıcı
olmamaya dikkat edin. Ama Tutulma enerjisini en çok
Ekim 2.haftada gösterecek gibi. Yani düşünceleriniz
hızla akıyor, bir konuda fazlası ile düşünüyor ve bir
karar almak istiyor, veya bir cevap bekliyorsanız bu
cevap size Ekim de gelir gibi.
alanınızda ilerliyor. Uzunca bir süre kalacak bu alanda,
çünkü 17 Eylüldeki Retrosunu da Terazi burcunda yani
haritanızda, iletişim, seyahatler, kardeşler alanınızda
yapacak. Merkür 11 Ekim tarihine kadar sürdürecek
Retrosunu. Şimdi haritanıza Terazi burcunun
yerleşimi öncelikle sizler için destekleyici. Araştırma,
okuma, yeni bilgiler edinme konusunda güçlenirsiniz.
Zihninizde eski konular ve eski çevreniz canlanır, eski
alışkanlıklarınıza biraz özlem duyabilirsiniz. Belki
daha önce gittiğiniz bir yerlere yeniden gitmek için
bazı şanslar yakalarsınız. Bu tarihler arasında bir
sınav olmanız gerekirse şıkları daha dikkatli okumayı
ve işaretlemeyi de unutmayın. Dalgın olabilme
riskiniz de olacaktır. Aklınız biraz eskilerde, eski
çevrenizde veya eski olanaklarınızda ve şartlarınızda
olabilir. Seyahatlerinizde de aynı şekilde dikkatli olun
derim, bir yerlerde bişiyler unutma riskiniz yüksek
olur özellikle Retro tarihlerinde.

25 Eylül’de Mars Başak burcuna geçiş yapıyor.
Kaynaklarınız, parasal konular bir kez daha önem
kazanıyor. 25 Eylülde aynı zamanda Merkür ve
Plüton dik açısını tekrarlıyor. Rutininizde sizi zorlayan
durumlar ve koşullar. Parasal konularda avantajlar
ama bunun yanı sıra endişeli ve stresli durumlar gibi
de geldi bana.
Belki rutininizde önemli bir değişim kararı alıyorsunuz
sevgili Aslanlar. Unutmayın Kariyer konusunda
şanslısınız, Venüs tüm ay boyunca burcunuzda.
Size güzel iş fırsatları getirebilir, dikkat çekebilir ve
belki de iş teklifleri alabilirsiniz. 8 Eylül’de Retro
sürecini tamamlayan Venüsün desteğini daha fazla
hissedersiniz. Fakat genel olarak parasal konularda
dikkatli olmanız gereken bir aydasınız. Kazançlarınızı
ve yatırımlarınızı doğru değerlendirmek konusunda
ekstra hassasiyet göstermelisiniz.

Evet, Merkür uzunca bir süre Terazi burcunda olacak.
Merkürün bu geçişinde ise biraz zorlu açıları olacak.
Şimdi bu tarihlerde ilk göze batan ise 8 – 12 Eylül
arası. Plüton ile dik açıda olacak günlük yaşamınızda
ve rutininizde bazı şartların sizi zorlaması söz konusu
olabilir.
18 Eylül’de Satürn artık Yay burcunda. 2,5 yıl boyunca
Yay burcunda ilerleyecek olan Satürn sizlere hem
destek olacak. Artık Satürn’ün destekleyen enerjisini
hissetmeye başlayacaksınız. Motivasyon duygunuzu
destekleyecektir Satürn.
15-22 Eylül arası Jüpiter ve Neptün tam da kazançlar
alanınızda karşıtlık yapıyorlar. Gelir ve gider
dengenizde hareketlilik olabilir. Parasal konularda
daha dikkatli olmalısınız. Harcamalarınız artabilir,
özellikle ebeveynseniz çocuklarınızın masrafları
artabilir.
23 Eylül’de Güneş’in Terazi burcuna geçişi ile birlikte
1 ay boyunca, seyahatler ve iletişim konusunda
hareketlilik artacaktır. Zaten Merkürün de bu alanda
olduğunu ve ayrıca yine bu burçta bir de Ay tutulması
olacağını söyleyebilirim. Şimdi Merkür burada, Güneş
ve beraberinde 28 Eylül Ay Tutulması ise size ne fark
ettiriryor acaba. Biraz düşünmeniz, araştırmanız
ve belki de çalışmanız gereken durumlar var gibi.
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evgili Başaklar bu ay dikkat çekmeye
hazır mısınız? Bir süredir Aslan
burcunda ilerleyen gezegenler sizleri
biraz inzivaya çekmiş olsa da, Eylül
ayında önemli atılımlar ve yenilikler
sizleri bekliyor gibi...

Öncelikle Eylüle girişimiz ile birlikte Güneş ve
Neptün karşıtlığı devrede. Güneşin burcunuzda
ilerlemesi sebebi ile güç kazanmış durumdasınız
fakat Neptün ve Güneş karşıtlığını da en çok ilişiler
aksında hissediyorsunuz. 29 Ağustosta tam da
karşıt burcunuz Balıkta bir dolunay yaşadınız. Eylül
ilk günlerinde hala bu dolunayın etkisini üzerinizde
hissediyor olmalısınız. Ben ve sen dengenize
odaklanıyor gibisiniz. Sizin hedefleriniz ve karşınızda
size olanak sağlayacak kişiler, kurumlar ve belki
de ortaklıklar dikkat çekiyor. Biraz belirsizlikler
de var gibi. Sanki karşınızdaki insanları tam olarak
anlayamıyor gibi de hissedebilirsiniz. İşte bunlar
Güneş ve Neptün karşıtlığı. Ben ve sen dengenizde
bir takım belirsiz enerjiler sizi baskılıyor gibi. Net
olmak konusunda zayıf hissettiriyorlar gibi. Böyle
hissediyorsanız size önerim, daha gerçekçi olun
kendinize karşı dürüst olun ve beklentilerinizi açıkça
dile getirin.
Eylül’e girişimizde bir diğer önemli gösterge de Mars
ve Venüs kavuşum açısı. Kazançlarınız ve gelirleriniz,
düşünceleriniz ve hedefleriniz bu 2 gezegenin
yönetiminde. İçinizde bir yerlerde hedefler
belirliyor, nasıl ilerlemeniz gerektiğinize odaklanıyor
olabilirsiniz. Kendinizi biraz gizleme enerjinizin de
devrede olduğunu söyleyebilirim. Ya da olaylar
belirsiz, yani nasıl olacak sorusunun henüz cevabını
bulmakta ve vermekte zorlanıyor olabilirsiniz.
Bu ay dikkatleri üzerinize çekersiniz demiştim, böyle
de olur aslında ama önce ay genelinde neler önem
kazanıyor birlikte incelemeye devam edelim.
Yönetici gezegeniniz Merkür tüm Eylül boyunca
Terazi burcunda seyahat ediyor olacak. Kaynaklarınız
alanında seyahat edecek olan Merkür kazançlarınıza
odaklanacağınızı gösteriyor. Para konuları tüm ay
boyunca önem kazanıyor, kazançlarınızı arttırmak
adına önemli atılımlar yapıyor olabilirsiniz ayrıca.
Fakat borç yapmamaya önem verin. 17 Eylül’de
Merkür Retrosu başlıyor ve 11 Ekime kadar Retro.
Eskiden kalan belki bazı işleriniz yeniden karşınıza
çıkabilir veya alacaklarınızı toplamanız adına şans
getirebilir. Unutmayın Merkür aynı zamanda Kariyer
göstergeniz, yüksek hedefleriniz de Merkür kontrolü
altında. Bu yüzden merkür retrosu boyunca biraz
yön duygunuz karışabilir. Ayrıca Merkürün öncü
burç olan Terazide ilerledeği dönem içinde hem
Plüton, hem de Uranüs ile sert görünümü olacak.
8-12 Eylül ilk olarak plüton ile sert açısı devrede.
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İş hayatınızda bazı konular sizi zorlayabilir. İş
değişimi isteyebilirsiniz veya kariyerinizde bazı
zorlu durumların fazlası ile su yüzüne çıkması
beklenebilir. Merkür sizsiniz unutmayın ve Plüton
ise dönüştürücü ve belki bir anda olabilecek bir
haber ile ilgili çalışacak, sizleri şaşırtan ve değişime
zorlayan. Bu ay kendinizi yenilemek adına fırsatlar
da yaratacağınızı düşünecek olursak eğer Eylül ilk 2
hafta buna zorlanabilirsiniz...
13 Eylül’de burcunuzda gerçekleşecek Güneş
Tutulmasına ev sahipliği yapıyorsunuz sevgili
Başaklar. Merkür bu tutulmada Plüton ile baskıdan
henüz uzaklaşmış durumda olacak. Bu sizlere
daha net görüyorum, fark ediyorum, anlıyorum ve
ne istediğimi biliyorum deme enerjisi getirecektir.
Tutulmalar güçlü enerjiler barındırırlar, size de
fırsat getirecektir mutlaka, yenileniyorum ve
karar veriyorum dedirtecektir. Bunu en çok Ekim
son hafta hissedersiniz aslında. Özellikle 28 Ekim
döneminde, bir yenilik ve başlangıcı yaşamınıza
çekmiş olursunuz. Şimdi Eylüle yeniden dönersek
eğer, bir yenilik için yer açma ve birşeyleri bırakma
ve vazgeçme durumunuz olabilir sevgili Başaklar.
Aynı zamanda burcunuzda gerçekleşecek Güneş
Tutulmasının da etkisi ile ortak projeler içinde
olabileceğiniz bir konu da gündeme gelebilir.
İlişkilerinizin çok önemli olduğu zamanlar geliyor.
Ay düğümleri burcunuza geçiş yapıyor olacak az
kaldı. Bu da yaşamınıza girecek ve çıkacak kişilerin,
ilişkilerinizin önem kazanacağını gösteriyor.
Jüpiter burcunuzda ilerliyor sevgili Başaklar.
Jüpiter genel olarak iyi etkileri olan bir gezegendir.
Bazen de makas görevi görür. Birşeyleri bitirme
cesareti verir çünkü. Yeni bir adım atma cesareti
de verir aynı zamanda. 1 Yıl boyunca burcunuzda,
bu size şans getiren bir durum ama yaşamınızda
yolunda gitmediğini düşündüğünüz birçok şeyin de
değişmesi için katalizör olur. 15-22 Eylülde ise Neptün
ile karşıt enerjide. Hayatınızda sizi zorlayan bir
takım konularda direncinizin azalması gibi, kendinizi
belirsizlik içinde hissediyor muş gibi, ilişkinizde
istediğiniz ilginin veya beklentilerinizin karşılanması
konusunda tatmin olamıyorsunuz gibi. Hayatınıza
bu dönemde sizi destekleyen ve yol gösterici olan bir
kişi girebilir. Kendinizi belirsizlik içinde hissettiğinizde
bunun gerçek mi, yoksa sadece bir ilizyondan ibaret
mi olduğunu düşünün mutlaka. Gerçekçi olan tarafta
kalmaya önem verin. Jüpiter yuvanızı yönetiyor aynı

zamanda, evinizdeki birçok eşya arıza yapıyorsa
saşırmayın. Değiştir diyor size evren, birşeyleri
değiştir. Ama bunu siz bulabileceksiniz...
18 Eylül’de artık Satürn Yay burcunda ve 2,5 yıllık
serüvenine hazır. Siz de hazırmısınız, eviniz ve
yuvanızı ilgilendiren alanda seyahat edecek. İlk
olarak 2015 ilk 5 ayında kendisini bir tanıttı aslında,
bu dönemde taşınan ev değiştiren varsa şimdi
sağlamlık getirir. Ama şunu unutmayalım, Satürn
2,5 yıl boyunca yaşamınızda önemli değişimler
yaşatır. Bu yerleşiminiz ile ilgili olur, yaşadığınız
yer olabilir, yaşadığınız kişiler de olabilir. Örneğin
evlenirsiniz ve evde artık yeni biri vardır. Belki
anne veya baba olursunuz evde yine ilgili değişim
kendini gösterir. Dediğim gibi, 2,5 yıllı uzun vadeli
periyotta gerçekleşir. Kiminiz hemen, kiminiz
ortalarında, kiminiz de sürecin sonuna doğru
değişimi yaşarsınız.
23 Eylül’de Güneş Terazi burcuna geçiş yapıyor.
Ay tutulması ise 28 Eylülde olacak. Kaynaklar
alanınızda seyahat edecek olan Güneş size
parasal konularda gayet güzel destekler getirir.
Merkür Retrosu aktif bu dönemde, belki
beklediğiniz para eskiden kalan bir alacağınız
tutulmanın da etkisi ile elinize geçer. Fakat para
kazanma şeklinizde de bir değişim olabilir. 13 Eylül
Başak Güneş Tutulması burcunuzda, 28 Eylül Koç
burcundaki Ay tutulması ise maddi kazançlarınız
aksında oluyor. Ekim ve döneminde bu enerjiler
tam açığa çıkıyor aslında. Ekim ilk 2 hafta özellikle
belki yeni bir ortamda olursunuz sevgili Başaklar.
25 Eylülde Merkür ve Plüton dik açısı yeniden
devrede. Ayrıca Mars’ın da burcunuza geçiş
yaptığı bir tarih 25 Eylül. Kazançlarınızda dikkat,
harcamalarınızda dikkat. Gelir ve gider dengenizi
çok iyi balansta tutun. Ayrıca Mars’ın burcunuza
giriş yapması ve Neptün ile yapacağı karşıtlığı da
göz önüne alırsak eğer, Eylülde kayıp enerjisine
değil tam aksine kazanç enerjisine odaklanın.
Görüşmelerinizde kendinizi düz ve direkt olarak
ifade edin. Parasal konularda beklentilerinizi
açıkça ifade edin.
Kendinize önem verin, sizi yenilik getirmeye
hazırlanıyor yıldızlar. Yaşamınızda önemli
değişimler yaşıyorsanız uyum içinde olmaya
önem verin. Kontrol etmek yerine akışta olun.
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söz konusu olur. Hatta uzun soluklu bir eğitim için
kolları sıvıyor olabilirsiniz. Tecrübeye ihtiyacınızın
olacağı dönemlere giriyorsunuz aslında. Bir konuda
uzmanlaşmak istiyorsanız eğer kesinlikle doğru bir
dönem olacağının altını çiziyorum.
Sevgili Teraziler, Eylül sizler için dikkat çekici...
Öncelikle karşıt burcunuz da gerçekleşecek
Ay Tutulmasında önemli farkındalıklar bekliyor
sizleri. Ayrıca Merkür Retrosunu da burcunuzda
yaşıyor olacaksınız. Nedir bu yıldızlardan
çektiğimiz dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız,
siz ve daha bir çok Terazi burcunun yaşamında
önemli değişimler ve dönüşümler uzunca bir
süredir devrede. Aslına bakacak olursanız bunun
en önemli nedenlerinden biri de geçen sene
de dahil olmak üzere burcunuzda transit eden
Kuzey Ay Düğümü. Dolayısı ile tutulmalarda
önemli rol aldınız. Yaşam sahnenizde önemli
değişimler yaşadınız. Dikkat çektiniz, kendinizi
öne almayı öğrendiniz. Kadersel değişimler
yaşadınız, bir çoğunuz için sancılı değişimlerdi ...
Ama az kaldı sıkın dişinizi, tutulmaların enerjisi
artık yavaş yavaş değişiyor olacak. Siz bu süreçte
neyi öğrendiniz buna odaklanın. Şimdi Eylül sizler
için önemli dolayısı ile öncelikle bu ayın sizlere
getireceklerine bir bakalım…
1 Eylülde gökyüzünde Güneş ve Neptün karşıtlığı
var. Güneşin 23 Eylüle kadar Başak burcunda
olması, sizler için biraz enerjinizi istediğiniz
ölçüde kullanmak konusunda zorlayabileceğini
düşündürüyor. Ayrıca Terazi burcu olarak
Venüs ile sembolize ediliyorsunuz ki, Venüs
Retrosu 8 Eylül’e kadar da devam ediyor. Aslında
sembollere baktığımızda, yaşamınızdaki birçok
şeyi sorguladığınızı, lezzet almak istediğinizi, güzel
ve konforlu olan her şey için istek ve arzunuzun
yükseldiğini söyleyebilirim. Her şey yolunda
değil, ya da istediğim noktada değil, bir şeyler
eksik diyorsunuz belki de. Güneş ve Neptün
karşıtlığında ise çalışma koşullarınızı, günlük
temponuzu çok daha fazla önemsediğinizi ve
aynı ölçüde sorguladığınızı, kendi iç dünyanıza
hatta daha fazla önem verdiğinizi söyleyebilirim.
Belki temponuzu yönetmek konusunda zorluklar
dahi yaşıyor olabilirsiniz. Dediğim gibi Eylül ilk
hafta özellikle biraz daha sağduyulu ve sakin
olmaya önem vermelisiniz.
Eylüle girişimizde etkili olan bir diğer görünüm
de Mars ve Venüs’ün kavuşum yapması. Bu
alanda şanslı etkilerde bulunmakta. Dostlarınız
tarafından destekler alanildiğinizi, sosyal
ortamlarda olduğunuzu, hareketin de içinde
olduğunuzu söyleyebilirim.
Merkür ise burcunuzda ilerliyor. Tüm Ay boyunca
da burcunuzda olacak. Ben ne istiyorum sorusunu
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daha net cevaplarsınız aslında.
Aynı zamanda
kendinizi dengeye alabilmek için neler yapmalı
olduğunuzu da bulmanıza yardımcı olur. Merkür nasıl
düşündüğümüz ve zihnimizin hangi konularda aktif
olduğu ile alakalıdır aslında. Burcunuzda olması ise,
kendiniz hakkında düşünmek ve kendi ihtiyaçlarınızın
önemini fark etmek adına dikkat çekecek. Öncelikle
Retro sürecinin tamamlanması sonrasında aslında
bu söylediklerim çok daha önemli olur. Yani Ekim
ayında ve Ekim ayında Güneş’te burcunuzda seyahat
ediyor olacak. Bu yüzden Eylül aslında biraz enerjinizi
dengelemek konusunda zorlayıcı olabilir. Sağlığınıza
dikkat ederken, endişeli olmamaya da önem
vermelisiniz. Biraz akışta olmak aslında ihtiyacınız
olan şey. Jüpiter 1 yıl boyunca Başak burcunda yani
sizlerin ruhsal ve içsel alanınızda, Jüpiter iç huzur
getirecektir sizlere.
Burcunuzda ilerleyen Merkür sizi daha stratejik
olmaya çekerken, adaletli olan yanınızı da
besleyecek. Adil olmalısınız önce kendinize, özellikle
8-12 Eylül arasında gerçekleşecek Merkür ve Plüton
arasındaki dik açı zorlayıcı. Açık fikirli ve esnek olmak
zorlayabilir sizleri.
13 Eylül’de Başak burcunda Güneş Tutulması olacak.
Başak burcunun bulunduğu alan aslında sizlerin
iç dünyanızı anlatmakta. Bu Tutulmanın tam
karşısında gerçekleşecek bir diğer Güneş Tutulma
ise Balık burcunda Mart 2016’da gerçekleşecek.
Şimdi düşüncelerinizdeki, iç dünyanızdaki yaratmak
istediğiniz yeniliklerde ki konularda görünür olma
enerjisi Mart döneminde gerçekleşecek tutulma ile
yaşamınıza gelebilir. Tabi düşünmeniz ve başlatmanız
şartı ile. Yoksa bu tutulmaların gerçekleştiği aks olan,
tempom ve rutinim aynı zamanda iç dünyamdaki
huzursuzluk hattında bir o yana bir bu yana hareket
edersiniz. 17 Eylül’de Merkür Retrosu başlıyor. İşte
size düşünmek için bir çok fırsat.
15-22 Eylül tarihleri arasında Jüpiter ve Neptün
karşıtlığı var. Bu günler kendinize önem vermelisiniz.
İletişiminize de aynı şekilde. Yanlış anlaşılmamak
adına daha net olmalısınız. Sağlığınızı da aynı şekilde
önem vermelisiniz.
18 Eylül’de artık Satürn Yay burcunda. Çevreniz,
yakın arkadaşlarınız veya kardeşlerinizi ilgilendiren
alanda söz sahibi olan Yay enerjisi şimdi Satürn’ü
2,5 yıl misafir edecek. Satürn sorumluluk yıldızı
olarak size yeni tecrübeler vaat ediyor olacak. Bu
özellikle çevre ilişkilerinizde daha seçici olacağınız bir
dönemi başlatıyor da olur. Farklı amaçlar edinmeniz

23 Eylül’de Güneş burcunuza giriş yapacak. Enerjinizi
güçlendirecek ve kendinize önem vereceğiniz
dönemler. Sanki enerjinizi şarj edeceksiniz,
motivasyonunuzu yükseltecek bazı atılımlar içinde
olabilirsiniz. Biraz daha kendinize dönük olacağınız
zamanlar aslına bakacak olursanız.
Tüm Ay boyunca Merkürü de burcunuzda misafir
ediyorsunuz. Aslında tüm bu kombinasyonlar
kendiniz ile daha fazla ilgileneceğinizi, yaşamınızdaki
konulara daha fazla odaklanabileceğinizi, kendinizi
çok daha fazla önemseyeceğinizi göstermekte.
25 Eylül’de Mars Başak burcunda olacak. Bağışıklık
sisteminize dikkat etmelisiniz. Enerjinizi ve
eforunuzu dikkatli kullanmalısınız. Her ne kadar
Güneş’in burcunuzda ilerlemesi sizi destekliyor
olsa da, Merkürün Retro olması ve Mars’ın da
haritanızdan geçiş yaptığı alanın sizi zorlayabileceği
ihtimalini düşündürmekte. Bana kalırsa, biraz daha
dikkatli olmaya önem vermeli, önemli sırlarınız
varsa paylaşırken de dikkatli olmalısınız. Haberiniz
olmadan sizin hakkınızda alınacak kararlara,
yargılara maruz kalmayın. Temkinli olun yani. Mars
para enerjinizi yönetiyor. Para konusunda da ektra
dikkat derim. Kazanç ve kayıplar konusunda hassas
dengeler olabilir.
Ayrıca burcunuzda ilerleyen Merkür’de Plüton ile
dik açısını tekrarlıyor olacak. Bu sizin üzerinizde
baskı yaratabilir.Tabi araştırmacı yanınız tüm ay
boyunca fazlası ile dikkat çekiyor olacak. Aslında
zihninizdekilere bir odaklanın, ne araştırıyorsunuz
önünüze bunun ile ilgili kaynaklar ve bilgiler
de düşebilir. Kendinizi biraz gizlemek isterken,
ayrıca bu enerji ile kendi kendinize önemli gelişim
yaşayabileceğiniz durumlara da açık olabilirsiniz.
Yani iletişim dışsal değil daha içsel gibi.
28 Eylül ise karşıt burcunuz Koç’ta Ay Tutulması
gerçekleşecek. Ay tutulması aynı zamanda bir
Dolunay zamanıdır. Enerjisi daha çok fark ettirmeye
açıktır. İlişkileriniz ile ilgili önemli kararlar alabileceğiniz
bir zaman diliminde olabilirsiniz. İlişkiler ile ilgili
önemli başlangıçlar veya bitişler yaşayabilirsiniz.
Evliyseniz örneğin ilişkiniz hakkında önemli
konuşmalar yapmanız olası. Özellikle 16 Ekim haftası
bu enerjinin ilk açığa çıkması durumu var. Ayrıca
ortak projeler, danışmanlık alıyorsanız bu kişiler ile,
yasal bir süreç içindeyseniz avukatınız ile, dolayısı ile
iş birliği olduğunuz eşinizde dahil bir bakıyorsunuz.
Ben ve sen dengenize odaklanıyorsunuz daha çok
sevgili Teraziler.

www.g zo n e .co m.tr | Tü r ki ye’n in e şci n se l ya ş a m v e k ü l t ü r d e rg i s i | Ey lü l 2 0 1 5 | S .1 1 6

gzone.com.tr

A S TROLOJİ
Sevgili Akrepler, Eylüle girişimizde ilk dikkatimi çeken
gösterge Güneş ve Neptün karşıtlığı. Bu karşıtlık biraz
belirsizleştiren etkiler verir. Güneş haritanızda kariyer
alanınızda söz sahibi olduğu için, kariyer yaşamınızı
ilgilendiren bazı konu veya durumlarda çekimser
kalmayı arzu edebilirsiniz. Ayrıca bu karşıtlık tam
olarak size kariyerden elde ettiğim gelir tam olarak
istediğim noktada değil ve nasıl daha iyi yapabilirim
dahi dedirtiyor olabilir. Umutlarınızın yükseldiği bir
süreçtesiniz, aslında bu süreç 11 Ağustos itibari ile
başladı. Jüpiterin Başak burcunda ilerleyeceği 1 yıl
boyunca sizleri gayet dost enerjiler ile mutlu etmeye
niyetli gibi. Şimdi Güneşin de bu alanda olması,
yani Başak burcunda olması ile kazanç artışları için
kendinizi motive ediyor olabilirsiniz. Umutlarınızın
arttığı bir aydasınız aslında.
Ayrıca, size en önemli tavsiyem aşk hayatınızdaki
beklentilerinizi biraz gözden geçirmeniz olur. Güneş
ve Neptün aynı zamanda ay sonunda Jüpiter ve
Neptün arasında yaşanacak karşıtlıklar biraz da aşk
ve çocuklar alanınızda etkili. Silikleştiren ve net
görmeyi engelleyen bir duruma karşı biraz dikkat
sadece.
Mars sizlerin yönetici gezegeniniz olarak haritanızın
en tepe noktasında ilerlemekte. Hatta 1 Eylül’de Mars
ve Venüs kavuşumu olacak Aslan burcunda. Belliki
enerjinizi ve eforunuzu biraz bu alana yansıtıyorsunuz.
Yüksek hedefleriniz var, dikkatiniz daha iyiye
ilerlemekte. Ayrıca Mars ve Venüs kavuşumu bana
bir ilişkinizin öne çıktığınıda düşündürüyor. Aslan
sizin sahneniz aslında ve Ağustos ayından itibaren
de Aslan burcunda bayağı gezegen geçişleri oldu.
İlişkiniz ile ilgili önemli duyurular yapmış olmanız söz
konusu. Hatta bazı Akrepler ilişkilerini bir adım ileri
taşımız dahi olabilirsiniz. Dediğim gibi Mars ve Venüs
size dikkat çekmeniz için olanaklar sağlıyor gibi.
Bu olanaklar aynı zamanda kariyerinizde ilerleme
sağlayabilmeniz adına da destekte. Belki de bir
teklif dahi almış olabilirsiniz. Yeni bir iş görüşmesi de
yapacak olabilirsiniz. Jüpiter 1 yıl boyunca daha iyi
kazançlar sağlamanız adına sizi destekliyor olacak.
8 Eylül’de Venüs Retrosu bitiyor. Ortaklık, ortak
projeler beklenen haberler dolayısı ile daha hızlanır.
Retro sonrası çözümler önünüze düşer. Merkür ise
tüm ay boyunca Terazi burcunda olacak. Bu alan
sizin gizli dünyanız. Merkür ise biraz kalabalıktan
uzaklaş, biraz kendini gizle diyebilir. Siz zaten genel
olarak bunu seversiniz, yani önde olsanız bile,
karşınızdaki kişilere bilmeleri gerekenden fazlasını
vermezsiniz. Şimdi Merkürün bu alanda oluşu ile
daha bir gözlemcisiniz. Sanki izliyorsunuz, zamanını
bekliyorsunuz bazı şeylerin. Merkür Retros olacak
ayrıca 17 Eylül ve 11 Ekim tarihleri arasında. Retro
haritanızın 12.evinde yani gizli alanda. Hayatınızda
önemli olacak kararları bana kalırsa Merkürün
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burcunuza geçişi sonrası yapmanız faydalı olacaktır.
Bu Retro süreci ile birlikte biraz nekahat, gözlemleme
ve inceleme dönemi olarak görmeniz çok daha
yerinde diyebilirim.

Sırası ile Güneş ve Merkür burcunuza gelecekler.
Enerjinizi yükseltecekler fakat şimdi daha içsel
olarak kendinize dönük olduğunuz zamanlar
olacak.

8-12 Eylül tarihleri arasında Merkür ve Plüton
arasında gerçekleşecek dik açı finansınız üzerinde
baskı kurucu olabilir. Kredi çekmek için uygun bir
zaman değil. Beklenen rutin dışında bir geliriniz
varsa eğer bu konuda da biraz zorlanabilirsiniz.

25 Eylül’de burcunuzun yönetici gezegeni Mars
Başak burcunda olacak. Bu geçiş ile çevredeki
hareketliliğiniz de artacak. Zaten tüm ay sosyal
organizasyonların içinde yerinizi alıyorsunuz.
Fakat haritanızın aslında sizden istediği biraz
izolasyon ve bu konuda bir denge. Bana kalırsa
yoğun planlarınız var, hedefleriniz var ve bunları
gerçekleştirmek için de yalnız kalmaya ve biraz
düşünmeye ihtiyacınız var. Dolayısı ile denge
yaratın hayatınızda.

13 Eylül’de Başak burcunda Güneş Tutulması olacak.
Bu tutulma haritanızda çevrenizdeki değişim ve
yenilenme durumunu da harekete geçirebilir.
Sosyal olacağınız zamanlar aslında genel olarak
Eylül’ün tamamı. Ama siz bu yoğunluk ve çevredeki
hareketlilikten yorulabilirsiniz. Umut ettiğiniz tüm
güzel şeyler için şans yakalayabilirsiniz. Bunların
alt yapısını hazırlıyor olabilirsiniz. Tutulmanın ilk
etkisi Ekim son hafta. Aslında bu ay her neyi unut
ediyorsanız, yaşamınıza geçirmek istiyorsanız,
istediğiniz yenilikler için alt yapı hazırlıyor gibisiniz.
Satürn burcunuzda hala. 18 Eylül’de Yay burcuna
geçiş yapmadan önce son 2 haftasındasınız.
Yaşamınızda önemli tecrübeler yaşadınız ve
şimdi artık üzerinizdeki baskıyı kaldırıyor. Bunun
rahatlamasını yaşarsınız ama maddi konularda artık
size sorumluluklar getiriyor olur. Bana kalırsa paranızı
çar çur etmeyin. Kazançlarınızda yaşamak istediğiniz
artış söz konusu, Jüpiterden güçlü destekler alıyor
olacaksınız fakat bir yandan da Satürn bütçenizde
etki edecek önemli sorumluluklar getiriyor olacak.
Belki birşeylere sahip olmanız gerekecek, önemli bir
ödeme planı içinde olacaksınız sevgili Akrepler. Bu
önünüzdeki 2,5 yıllık süreçte mümkün açıkçası. Hele
Satürn ve Jüpiter arasındaki dik açı sizi Ağustosta da
bunaltmışken aslında paranın önemini veya parasal
konularda belki yaşadığınız zorlukları yeniden
yaşamamak adına şimdi önemli adımlar atmalısınız.
Satürn der ki; ben neredeysem orada ciddiyet
olmalı, parasal konularınıza öenm vermenizi istiyor.
Harcamalarınıza dikkat edin diyor...

Ay sonunda ayrıca Merkür ve Plüton dik
açısı tekrar ediyor olacak. İletişiminize önem
vermelisiniz. Yakın çevre ilişkilerinize özellikle
dikkat etmelisiniz. Kardeşinizin bir probleminde
yardımcı olmanız da gerekebilir.
28 Eylül’de Koç burcunda Ay tutulması olacak.
Haritanızda tutulmanın olacağı aks ise günlük
rutinim, sağlığım, çalışma koşullarım ve ruhsal
ihtiyaçlarım alanında. Eğer Koç burcunda veya
Terazi burcunda gezegenleriniz varsa daha çok
etkisi altında kalacağınızı söyleyebilirim. Fakat
tutulmada yönetici gezegen Mars ise aslında sizi
destekler pozistyonda. Çalışma koşullarınızda
bazı değişimler yaşamanız olasılık dahilinde. Bu
sizlerin çalışma koşulları olabileceği gibi, size
bağlı çalışan iş arkadaşlarınızı da etkileyecek bir
durumu gösterebilir. Temponuzda hareketliliğin
artacağı yoğun olabileceğiniz bir gün. Tutulmanın
en çok etkisini hissettireceği zaman dilimide
Ekim 2.hafta. dolayısı ile bu tarihler rutininiz
ve düzeniniz çok daha önem kazanıyor olacak.
Yeni bir rutin girebilir yaşamınıza. Temponuz
yükselebilir. Sağlık kontrolleri yaptırmak
isteyebilirsiniz. Ayrıca evcil hayvanınız varsa onun
aşı zamanı veya kontrol zamanı gelmiş te olabilir.

23 Eylül’de Güneş Terazi burcunda. Bu alanda
ayrıca Merkür’ün de olduğunu aynı zamanda Retro
pozisyonda olduğunu unutmuyoruz. İç dünyanız
daha bir önem kazanmış durumda. Bana kalırsa
biraz düşünceleriniz konusunda netleşmeye ihtiyaç
duyduğunuz dönemler. İyi planlayın ne planlıyorsanız.
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Kiminiz bunu hemen, kiminiz ise önümüzdeki
dönemlerde hissedebilirsiniz.
15 ve 22 Eylül’de Neptün ve Jüpiter karşıtlığı
kesinleşiyor. İşte bu dönemde Satürn’de burcunuzda
olacak. Evinizi değiştiriyor olabilirsiniz. Ya da evinizde
yapmak istediğiniz bazı düzenlemeler ve tadilat
durumlarınız da olabilir. Ayrıca direncinizin de düşük
olduğu dönem olur bu tarihler. Bu biraz ben kontrol
edemiyorum diyebileceğiniz bazı durumlara sebep
olur. Bu sizin daha önce harekete geçemediğiniz bir
durum ile ilgili bu arada.

S

evgili Yay’lar öncelikle Eylül ayına
girişimiz ile birlikte ilk dikkat
çeken Güneş ve Neptün karşıtlığı.
Haritanızda yuva ve iş yaşamı
aksınızda etkili bu karşıtlık.
Öncelikle size tavsiyem vanaları
sıkı sıkı kontrol etmeden çıkmayın evinizden,
özellikle Eylül ilk hafta. Başak burcu haritanızın
en tepe noktası. Bu alanda ilerlemekte olan
Güneş ise iş yaşamınızda hareketli bir süreç
içinde olabileceğinizi de düşündürüyor. Öncelikle
Jüpiter pozitif etkiler yaratan destekleyen bir
gezegendir. Jüpiter 1 yıl boyunca haritanızın
en tepe noktasında seyahat edecek. Destekler
getirecek fakat kiminize de hadi değiştir artık
diyecek gibi geldi bana. İş değişimi ihtimaliniz
güçlü açıkçası. Özetle hem destekler var, ama bir
yandan da üzerinizde güçlü baskı var. Üstleriniz
ile ilişkilerinizde bazı sorunlar da öne çıkabilir.
Beklentilerinizi de tekrar gözden geçirmenize
neden olabilir bu alandaki baskılar. Yani sizler
için önemli 1 yıllık döngü içindesiniz. Bu aksta
yaşayacağınız Jüpiter ve Neptün karşıtlığıda sizi
biraz zorlayacak gibi geldi bana açıkçası.
Eylül girişimizde etlili olan bir diğer görünüm
de Mars ve Venüs kavuşumu. Aslan burcunda
gerçekleşen bu kavuşum sizleri dost enerjiler
ile motive ediyor. Aslan burcunda bulunan Mars
zaten bolca seyahat fırsatı da getiriyor olabilir
bir çoğunuza. Ayrıca eğitim, öğrenim alanınızda
da etkili bu yıldızlar, bir eğitim dönemine
başlayabilir veya bir sınav dönemi yaşarsınız.
Ayrıca fikirlerinizde de etkili olacak bu yıldızlar.
Farklı açıdan bakmayı, yeni ve alternatif yollar
bulmayı istiyor gibisiniz. Fikirsel olarak değişim
de yaşıyorsunuz bir yandan. Ticaret ve alım satım
ile ilgiliyse işiniz, özellikle Eylül ilk hafta Venüs’ün
de retro olması sebebi ile bazı aksaklıklar ile
karşılaşabilirsiniz. Fakat hem Venüs, hem de Mars
girişim cesaretinizi arttırıyorlar sevgili Yay’lar...
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Merkür tüm ay boyunca Terazi burcunda. Sosyal
çevreniz hareketleniyor Merkürün enerjisi ile.
Dostlarınız ile iletişiminiz güçlenebilir. Fakat bir
de Merkür Retrosu olacak. 17 Eylül’de Retrosu
başlayacak Merkürün ve 11 Ekime kadar sürecek. Bu
da eskiden birlikte olduğunuz dostlarınız ile yeniden
bir araya gelme fırsatını getirir. Arkadaşlarınızın
fikirlerinden istifade edebilirsiniz.
8-12 Eylülde ise Merkür ve Plüton arasında sert bir
görünüm devrede. Kariyer alanınız ve ilişkilerinizi
yöneten Merkürün plüton ile yapacağı bu zorlayıcı
açı sizi biraz bunaltabilir. Aslında başta da dediğim
gibi, iş çevrenizde bir hareketlilik söz konusu. Bu
etki ile ilişkilerinizde bazı beklenmedik durumlarda
devrede olabilir.
13 Eylül’de Başak burcundaki Güneş Tutulması ise
kariyer alanınızda. Bu alan aynı zamanda sosyal
statünüz ve yüksek beklentilerinizi de anlatmakta.
Yeni hedefler belirliyor olabilirsiniz sevgili Yay’lar.
Ayın başından beri etkili olan yuva ve iş aksınızdaki
vurgular zaten artık değişmesi gereken bazı
durumları göstermekte. Ne gibi değişimler olabilir?
Bir düşünün, sizi hangi konular bunaltıyor, ilişkinizmi,
işiniz mi, eviniz mi? Hangi konuda değişim arzunuz
yüksek. Kendinize bir bakın derim, bir gözden
geçirin sizi yoran ve zorlayan durumları. İşte Başak
burcundaki Tutulma ile hareket enerjisi devrede
olabilir. Hatta iş teklifi almanız da söz konusu olabilir.
Ama dikkatli olun, temkinli olun. Çünkü burcunuza
Satürn geliyor.
Aralık sonu itibari ile size enerjisini hissettirdi ve
yaşamınızdaki bazı konularda sorumluluk aldırdı.
Şimdi ise Akrep burcundaki Retrosunu tamamladı
ve hız kazanarak sizin burcunuza geliyor ve 2,5
yıl Satürnü misafir edeceksiniz. Bana kalırsa bazı
Yaylar evlenir. Evli olan Yaylar yaşamı ve ilişkisini
sorgular. Sorumluluk yıldızı Satürn burcunuzda
iken sorumluluk almamanız söz konusu olmaz.
Başak tutulması, yuvada ilerleyen Neptün ve tam
karşısındaki Jüpiter derken yaşam sahneniz değişir.

23 Eylül’de Güneş Terazi burcunda geçiş yapıyor.
Bu size güç verir, destekler sizi içinizi ısıtır. Gelecek
planlarınız bu kadar önemli olmuşken hiç
ummadığınız yardımlara açık olabilirsiniz. Yalnız
kalmamak size iyi gelir ve Güneşin Terazi burcu
geçişinde de gayet sosyal olabilirsiniz.
25 Eylül’de Merkür ve Plüton dik açısı devrede
olacak yeniden. Plüton kaynaklar alanınızda ilerliyor
sevgili Yay’lar bu dik açıda kazançlarınızda önem
kazanır. Zaten Merkürün kariyer alanınızı yönetiyor
olması ve retro sürecini de düşünürsek eğer, bazı
durumlara karşı stresli hissedebilirsiniz. Bu biraz üst
yönetimi zorlayacak konuşullarında olabileceğini
düşündürüyor. Neyse bu ay özellikle iş çevrenizde
önemli bir takım olaylar olurmuş gibi geldi bana.
25 Eylül’de Mars burç değiştiriyor ve o da Başak
burcuna geçiyor. Mücadele gezegenidir Mars. Efor
ve enerji yine yaşam sahnenizin en tepe noktasında
olacak. Siz bir Yaysınız detaylar ile o kadar
ilgilenmezsiniz fakat Başak burcunda ilerleyen tüm
yıldızlar size cevapları detaylarda getiriyor olacak
gibi. Biraz daha dikkatli olursanız aslında yararınıza
olacaktır.
28 Eylül’de Koç burcunda Ay tutulması olacak.
Koç haritanızda aşkı, bireyselliğinizi, hobilerinizi,
yaşam neşenizi anlatıyor. Tüm enerji ve eforunuz
ise kariyerde sanki. Size keyif ve neşe verecek
koşulların gerçekleşmesi biraz da bu alan ile ilişkili
gibi. Bu tutulma aynı zamanda ilişkilerinizde bazı
gerginliklerin de olabileceğini, aşk yaşamınıza dikkat
etmeniz gerektiğini, ve eğer kalbiniz boşsa belki bir
kişiye karşı heyecan duyabileceğinizi de göstermekte.
Aşk ve ilişkiler, dostluklarınız, sizin bireysel yaşamınız
ve dost çevreniz işte bu tutulmada etkili olan diğer
konular.
Evet sevgili Yay’lar, bana kalırsa yaşam sahnenizde
önemli değişimlerin alt yapısını hazırlıyor bu
Eylül sizler için, ilk etkilerini Ekimde yaşamaya da
başlayabilirsiniz. Yerine koyacaklarınız eskisinden
çok daha güzel olsun.
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evgili Oğlaklar, Eylüle girişimizde
dikkat çeken görünümlerden biri de
Güneş ve Neptün arasında yaşanacak
karşıtlık enerjisi. Güneş ve Neptün’ün
bir arada oldukları durumlarda biraz
belirsizlik ve endişe söz konusu
olabilmekte. Şimdi sizi nasıl etkiliyor diye bakacak
olursak düşüncelerinizde belirsizlikler, ne yapmak
istediğinize odaklanamamak, kendinizi belki de
biraz boşlukta hissetmek gibi bir etki altındasınız
diyebilirim. Kontrollü olmaktan ziyade, biraz akışta
olmalıyım dedirtiyor olabilir size bu karşıtlık. Ayrıca
Eylül size bolca gezme fırsatı da getiriyor. Bu gezme
kiminiz için evet tatil ama kiminiz için de gittiği bir
yerde aklının kalması şeklinde de gelişebilir. Sanki
farklı bir yerde kalıyor aklınız. Acaba bir yazlık mı
alıyorsunuz! Hadi inşallah alın…
Başak sizler için dost bir burçtur. Eylülde Başak
burcunda bayağı gezegen geçişleri var. Öncelikle 1
yıl boyunca Jüpiter Başak burcunda. Bana kalırsa
bir kısmınız uzak seyahatler ile ilgili fırsatlarda
yakalarsınız Jüpiterin enerjisi ile. Ama bu ay bir de
Güneş bu burçta, bu yüzen bu ay hem gezersiniz
hem de yeni şeyler öğrenirsiniz. Yeni konular ile
ilgilenmeye başlarsınız. Belki bir eğitim arzusu
duyarsınız. Bu dil eğitimi dahi olabilir.

Sevgili Oğlaklar, Neptün ve Güneş karşıtlığı aynı
zamanda iletişim alanınızda olduğu için biraz dalgın
olmanızda söz konusu. Yollarda trafikte, iletişiminizde,
hatta kendi iç dünyanızda beklentilerinizde dahi
farklılaşıyor gibisiniz. Biraz kendinize ne istiyorum,
ne yapmak istiyorum diyorsunuz sanki, belirsiz
hissediyor gibisiniz. Evet bunlar siz kontrollü
Oğlaklar için belki de alışık olmadığınız birşey
ama biraz kontrolü bırakıyorsunuz sanki. Yorgun
hissedebilirsiniz ayrıca. Bu biraz düşünce yorgunluğu
gibi. Bu yüzden bana kalırsa tatil fırsatı yaratın
kendinize.
8 Eylülde Venüs Retrosu bitiyor. Kariyer yaşamınızın
yönetici gezegeni Venüs. Son zamanlarda yaptığınız
işleri de çok düşünmüş olmalısınız. Belki de başka bir
iş yapma arzusu bile duymuş olabilirsiniz. İşte bunun
sebebi Retro Venüs’tü. Düz pozisyona geçiyor az kaldı.
Eylül başında Venüs ve Mars kavuşumu devrede.
Hem de para konuları ile ilgili alanda. Destekler, eş
veya aileden. Beklediğiniz ve alamadığınız paraları da
getirir. Belki ailenizde böyle bir durum vardır onlar
beklediklerini alabilirler. Retro sonrası tabi. Ama her
halükarda ailenizin maddi desteği altındasınız.
Tüm Eylülü Terazi burcunda geçirecek olan Merkür,
ayrıca 17 Eylül ve 11 Ekim tarihleri arasında bir
de Retroda olacak. İş görüşmeleri konusunda
hareketlilik olur yaşamınızda. Kiminiz de retro
sürecinde özellikle eski iş arkadaşları ile görüşme
imkanı yaklarsınız. Merkür haritanızın en tepesinde
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geziniyor. İletişimizdeki hareketlilik biraz iş ve kariyer
ile ilgili olacaktır. Çalışmak isteyen iş bulma sürecinde
olan Oğlaklar da bolca görüşme yapabilirsiniz.
8-12 Eylül tarihleri arasında Merkür ve Plüton
arasında zorlayıcı bir açı olacak. Siz ve iş çevreniz,
siz ve çalışma koşullarınız, sorumluluklarınız ayrıca
bunaltıcı olabilir. temponuzdaki hareketlilik sizi
gerçekten yorabilir. Hatta bazı Oğlaklar ani bir karar
ile iş değiştirmek isteyebilirsiniz. Yeni yetenekler
kazanıyorsunuz Ağustostan itibaren, yeni yetenekler
ile birlikte yenilik te istiyorsunuz. Bunun için kolları
sıvama vakti diyorsunuz ve girişimci yanınızı
da harekete geçiriyorsunuz. 8-12 Eylül baskıya
açıksınız aman buna dikkat. İletişiminize de dikkat,
sizi zorlayan ve yoran insanlar ile bir arada olmanız
gerekebilir.
13 Eylül’de Başak burcuda Güneş Tutulması olacak.
Bu tutulmada destekler alıyorsunuz. Eğitim almak
için start veriyorsunuz sanki. Kiminiz de vermek için.
Bu alan, ticaret iletişim, yayıncılık ve hedeflerinizi
anlatmakta. Karar verdim..... diyebileceğiniz
durumlar da bu Tutulma ile devrede olacaktır. Fakat
tutulmanın enerjisini hemen hissetmeyebilirsiniz
bu biraz daha Ekim son 2 haftalık periyotta hayata
geçireceğiniz bir konu veya durum gibi daha çok.
15- 22 Eylül arasında Neptün ve Jüpiter karşıtlığı
aktif. Bilinç altınız, düşünceleriniz bu karşıtlığın
etkisi altında. Bazen ne istediğimize karar veremeyiz,
hangisinin doğru olduğunu anlamak zordur bu
da böyle bir durum işte. Yanıltıcı olabilir, kararsız
kalacağınız durumlara açık olabilirsiniz sevgili
Oğlaklar.

Burcunuzun yönetici gezegeni Satürn ise burç
değiştirmeye hazırlanıyor.
Akrep burcundaki
serüvenini tamamlayıp, yola Yay burcunda
devam edecek. Satürn sizi temsil ettiği ve burç
değiştirmeye hazırlandığı için aslında sizi biraz
zorlayan enerjisi de devrede açıkçası. Çünkü enerjisi
değişiyor ve sizin bakış açınız ve beklentileriniz
değişiyor olacak beraberinde. Kendinizi bu yüzden
motivasyonsuz hissedebilirsiniz. Yay burcuna geçişi
sonrası ise artık sizin için yeni bir dönem başlıyor
olacak. Haritanızda geçiş yapacağı konular ise, biraz
istenmeyen alışkanlıklarınızı temizleme döneminiz.
Ayrıca iç dünyanıza çok daha fazla önem vermeye
başlayacağınız 2,5 yıllık bir periyot içinde olmaya
başlıyor olacaksınız. Kendinize her zamankinden
daha fazla önem vermek isteyeceksiniz sevgili
Oğlaklar.

23 Eylül’de Güneş Terazi burcunda. Haritanızın en
tepe noktasına gelip yerleşiyor olacak Güneş. İş
yaşamınıza, toplum statünüze önem vereceğiniz
bu 1 aylık süreçte, az veya çok dikkat çekebilir,
kararlı olabilir hatta önemli başlangıçlar yapmak
isteyebilirsiniz.
Merkür’de bu alanda, hatta
Merkürün Retro süreci de dahil olmak üzere
bu alanda geçireceği yaklaşık 2 aylık dönemde
yerleşim konularınızda önem kazanacak gibi
duruyor. Bu ev yaşamınız veya iş yaşamınızda
olabilir. Bu yaşam koşullarınız aslında, Plüton
burcunuzda ve Uranüs ise yuvanızda geziniyor
uzunca bir süredir. Bu göstergeler, evinizi de
ilgilendiren değişimlerin yaşamınızda son 2
yıldır yaşamınızda önemli bir yeri olduğunu, bu
ay içinde ise rutininizde bir değişimin daha söz
konusu olabileceğini göstermekte. Sizi şaşırtacak
haberlere karşı da hazırlıklı olun. Biraz şaşırıyor
olabilirsiniz sevgili Oğlaklar. Farklı bir bakış açısı ile
yeniden düzenlemeniz gereken bazı durumlara
çekiliyor olabilirsiniz. Eğer yöneticiyseniz bazı
şartlar değişiyor gibi, çalışma arkadaşlarınızı da
ilgilendiren önemli kararlar da alabileceğiniz
bir aydasınız. Dediğim gibi, dikkatleri üzerinize
çekeceğiniz bir ay. Bu çalışmayan Oğlaklarında
kendi yaşamlarında bir takım değişimler
yaratacağı bir zaman dilimi gibi. Özet ile günlük
rutininizde bazı değişimler devrede. Belki sizin
insiyatifinizde, belki de değil...
25 Eylül’de Marsın Başak burcuna geçişi sizi
destekliyor. Güç kazanırsınız, eliniz kuvvetli olur.
Bir seyahat fırsatı da getirebilir size Mars. Ama en
önemlisi Neptün ile tüm Başak burcudan geçiş
yapacak gezegenlerin karşıtlık yapacak olmaları.
Hepsi sizi değiştiriyor, belki aklınız uzaklarda
olacak. Yaşamınızdaki gidişatta ileri planlarınızda
aynı zamanda.
28 Eylül’de Koç burcunda Ay Tutulması olacak.
Evim ve işim, yaşam alanım ve toplumsal statüm
işte bu tutulma ile start veriyor. Etkisini Ekim
2.hafta hissettirecek bana kalırsa. Sorumluluk
almanız gereken bazı durumlar var gibi. Önce
olmanız gerekiyor, sizin kararlarınızın önemli
olduğu bir süreç. Eviniz ve yuvanızda bir değişim
de olabilir. Evlilik yaşarsınız belki, artık ev
yaşamınız değişir, veya aileye yeni bir fert gelir.
Tutulma dediğim gibi, iş ve ev yaşamınız üzerinde
etkili. Siz bir şeye karar verir ve değiştirirsiniz
belki de. Ama ekimde hayata geçirebileceğiniz bir
durum gibi daha çok.
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borçlarınız varsa, borç ödemek için doğru zamanlar.
Nasıl olsa geliyor demek yanlış!

S

evgili Kovalar, Eylül ayına girişimizde
etkili olan Neptün ve Güneş karşıtlığını
tam da parasal konularınız üzerinde
yaşıyorsunuz. Maddiyat, yatırımlar,
kazançlar ve kazanç arttırmanız
için attığınız adımlar üzerinde.
Bir nevi gelir ve gider dengenizi etkileyecek
önemli durumlar var gibi. Kazançlarınızda artış
yaşayacağınız bir periyot içindesiniz öncelikle.
Jüpiter 1 yıl boyunca Başak burcunda olacak.
Bu alan size para desteği geleceğini gösteriyor.
Güneşin de bu alanda olması da güzel, desteklerin
ve kazanç artışlarının olacağı bir aydasınız. Fakat
Neptün ve Güneş karşıtlığında yatırımlarınızda ve
harcamalarınızda dikkatli de olmalısınız. Özellikle
Eylül İlk hafta.
Ayrıca, ilişkinizde önemli kararlar alabileceğiniz
bir ay Eylül. Mars ve Venüs kavuşumu tam da
karşıt burcunuzda, ilişkiniz önem kazanmış
durumda. Belki evlilik kararı alıyorsunuz. Başak
burcundaki gezegen geçişleri bir ortaklık sonrası
gelirlerinizde olacak bir nevi hareketlenmeyi
gösteriyor. Evlilik örneğin, evlilik sonrası bütçeler
birleşir, veya ortaklık aynı şekilde. 2 güç birleşirler
ve yeni bir durum çıkar, şartlar iyileşir gibi. Tam da
böyle bir durum var bu ay sevgili Kovalar.
Eylüle girişimiz ile birlikte Neptün ve Güneş maddi
konularda, Mars ve Venüs kavuşumu da ortaklık
ile ilgili konularda sizleri harekete geçiriyor gibi
geldi bana.
Bu ay Merkür Terazi burcunda. Terazi sizler için
harekete geçirici ve destekleyici bir burç. Merkür
bu alanda uzun kalacak çünki bir de Retrosu
olacak. 17 Eylülde başlayacak Retro 11 Ekime kadar
sürecek. Ticaret ile uğraşanlar özellikle dikkat,
bu biraz analiz dönemi ama özellikle dış ticaret
yapıyorsanız gümrükte malınız vs takılabilir.
Tedbirli olun evraklarınızı sıkı takip edin. Ayrıca
aklınız ayın büyük bir kısmında ise uzaklarda
olabilir. Uzaklar belki bir yer, seyhat ve belki
özlediğiniz birilerinde. Yer değiştirme arzunuz
da olabilir. Hatta bunun ile ilgili gayet iletişim
trafiğiniz de yoğun olabilir.
8-12 Eylül arasında Merkür ve Plüton arasında
zor bir açı var. Bu biraz bilinç altınızı zorlayabilir.
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Para konusunda özellikle! Bu tarihlerde riskli hiçbir
yatırıma girmemekte fayda var. Aslında Eylül ilk 2
hafta biraz zorlu enerjiler altında gibisiniz. 18 Eylül’de
Satürn burç değiştiriyor. Haritanızın en tepe noktasını
geziyor son 3 yıldır. İş konularında baskı, gecikmeler,
belki önemli tecrübeler yaşadınız. Siz bir sabit
burç olarak Satürn’ün bu geçişinden çok etkilenen
gruptansınız. Şimdi Yay burcunda ilerlemeye
başlıyor olacak. 2,5 yıl hemde, yolu uzun ve size
yeni tecrübeler getirecek. Öncelikle iş adına baskı
hafifleyecek. Çünkü çok çalıştınız ama emeklerinizin
karşılığını tam da istediğiniz gibi alamadınız geçen
süreç boyunca. Belki terfi ettiniz ama yine bu sizin
azminiz ve çok çalışmanız karşılığında oldu. Özetle
çok çalıştınız sevgili Kovalar, şimdi artık mükafat alma
zamanınız. Satürn Yay geçişinde artık burcunuzu
destekliyor olacak. Burç değiştirme sürecinde kadar
olan Eylül ilk 2 hafta önemli. Daha dikkatli olmalısınız,
sizi bunaltan durumlar artabilir. Gerçekten teste
tabi olmuş gibi hissedebilirsiniz. Sebebi 29 derece
ilerleyen Satürn. Zordur 29 dereceler, özellikle
burcunuzu yöneten bir gezegen olduğu için bunu en
yoğun hisseden gruptansınız sevgili Kovalar.
8 Eylül’de Venüs Retrosu bitiyor. Uzunca bir süredir
ilişkiler alanınızda Retro olan bu gezegen motivasyon
konusunda sizi zorladı. Yuvanızı yönetiyor Venüs,
bana kalırsa aileniz ile ilgili konulara da fazlası ile
kafa yordunuz. Aile büyükleri ile ilgili olabilir, sizin
yerleşiminiz veya yuvanız ile ilgili de olabilir. Düz
pozisyona geçmesi güzel, enerjisi pozitife geçiyor
olacak. Siz de bazı belirsizlikleri tekrar yeniden
gözden geçirebilir, belki bazı cevaplar alabilirsiniz.
Fakat ilişkiler alanınızda Retro Venüs aynı zamanda
sizden bir cevep bekleyen kişilerin olabileceğini de
düşündürüyor bana. Bir aksiyon almalısınız sanki.
Tamamı, devammı demeniz gerekiyor olacak.
İlişkiniz hakkında önemli konuşmalara hazırlıklı
olun, yaşamınızdaki kişinin sizden beklentileri artmış
olabilir.
13 Eylül’de Başak burcunda Güneş Tutulması
olacak. Kaynaklar, para akışı, gelir artışı tamamen
bunlar ile ilgili. Eşinizinde gelirlerinde artış söz
konusu ayrıca. Kredi çekmek konusunda da
şanslısınız eğer böyle bir niyetiniz varsa. Ama dikkatli
olmalısınız, ödeyemeyeceğiniz yüklü borçlar altına
girmemelisiniz. Neptünü unutmamalıyız, gelen
para nereye gidiyor bilmiyorum dedirtir size Neptün!
Hele bir de Jüpiter var. Dolayısı ile harcamak yerine

15-22 Eylül tarihleri arasında Jüpiter ve Neptün
karşıtlığı aktif olacak. Bu tarihlerde ne demek
istediğimi anlayacaksınız aslında. Gelir ve gider
dengeniz önem kazanacak çünkü. Riske açık yapar
bu yıldızlar, cesaret verir. Bir yatırım yapacaksanızdır
örneğin, bu biraz spekülasyona açık olabilir. Bu
yüzden iyi analiz edin. Maddi desteklere açıksınız
buna hiç şüphe yok ama bir o kadar da bu hat ince
bir ip gibi.
25 Eylül’de Mars Başak burcunda giriş yapıyor.
Ortaklaşa yapılan yatırımlarda hareketlilik olabilir.
ortak kazançlarda biraz stresli durumlar devrede
olabilir. Belki bir ortaklığı bitiriyor da olabilirsiniz. zaten
ay genelinde ortak projeleriniz ve ortak gelirlerniz
dikkat çekiyor. Mars’ın da gelişi ile durumlar netlik
kazanabilir. Aynı zamanda bir Miras konusuda
gündeme gelebilir. Sağlık masraflarınız da artabilir.
Beklenmedik harcamalarınız da olabilir. Bu ay tüm
bu konular önemli sizler için sevgili Kovalar.
23 Eylül’de Terazi burcuna geçiş yapan Güneşin
desteğini hissedeceksiniz. Bu tam iç ısıtıcı olacak
sizler için. Fakat öncü burçlarda yaşanacak stresli
açılar devrede. Oğlak-Koç ve Terazi burcunda
baskı var. Bilinç altınız, uzaklaşma arzunuz ve
kendinizi istediğiniz ölçüde ifade edememe veya
kendinizin dahi kendinizi anlamakta olduğu bir
görünüm. Merkür ve Güneş’in Terazi geçişinde hali
ile bu belirttiğim durumlar da devrede olacaktır. Ne
istiyorum ben diye sorun kendinize. Gerçekten ne
istediğiniz ile odaklanın.
28 Eylül’de Koç burcunda Ay tutulması olacak. İşte ne
istediğinize biraz açıklık getirecek enerji de devrede
olacak bu Tutulma ile birlikte. Düşünceleriniz, bakış
açınız, kendinizi ifade edişiniz, yakın aile çevreniz
bu tutulmanın konusu. Ayrıca Eylül bir tatil fırsatı
da getirir size, bolca düşünebilirsiniz. Bir karar
almanız gerekecek, sizden karar bekleyen kişiler
olabilir. Ayrıca kişisel gelişiminizde fayda sağlayacak
workshoplara katılmak isteyebilirsiniz. Ayrıca aşk ve
kişisel zevleriniz, çocuklar ile ilgili konularda Merkür
söz sahibi gezegeniniz. Merkür ve Plütonun hem
ay başında, hem de ay sonunda yapacakları sert
açılarda sizin aşk yaşamınızın da önem kazanacağını
söylemeliyim. İlgi beklediğiniz ve karşınızdaki
kişilerinde ilgi beklediği dönemler. Ayrıca kişisel
zevlerinize ve hobilerinize de zaman ayırmanız
motivasyonunuz için önemli olacaktır. Çünkü yaşam
neşenizi sorgulayabilirsiniz!
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evgili Balıklar, Güneş karşıt burcunuz
Başakta ilerlemekte. 29 Ağustosta
da bir dolunay yaşadınız. İlişkileriniz
için önemli bir Dolunaydı bu. Şimdi
ise burcunuzda ilerleyen Neptün’ün
karşısından sırası ile geçiş yapacak
gezegenler olacak. Bu ay sizler için karşıtlıklar ayı.
Sanki sürekli olarak yaşamınızda sizlere birşeyler
anlatmak isteyen kişiler ile karşılaşıyor gibisiniz.
Bu biraz kendiniz ile ilişkiniz aynı zamanda. Size
aynalık yapan insanları çekiyorsunuz yaşamınıza.
Bu yüzden bu ay yaşamınızdaki kişiler önemli. Hatta
kim size karşı veya kim sizin yanınızda bu ay biraz bu
konularda da mücadeleci olabilirsiniz. 1 yıl boyunca
Jüpiteri de karşınıza alıyorsunuz. Aslında Jüpiter
tam karşınıza geçmiş ve size hadi harekete geç diyor
gibi. Tabi beklentileriniz de aynı ölçüde yüksek, ama
sabırlı ve hoşgörülü olmayı deneyimleyeceksiniz.
Dikkate alınmayı fazlası ile arzu edeceksiniz ve
bu yüzden de karşılıklı yanlış anlaşılmalara açık
olabileceksiniz. Dengeyi yakalamanız gerekiyor
aslında. Akışta olmayı seven bir yanınız var. Ama bu
yanınız ile birlikte aşırı kontrolü seven gölge yönünüz
de var. Bu ikisi biraz mücadele içinde olacak.
Eylül ilk günler bu yüzden sizin için önemli.
Anlaşılmak, anlaşılmamak, ilişkileriniz, beklentileriniz
hepsi önem kazanıyor.
Eylüle girişimizde bir diğer gösterge de Mars ve
Venüs kavuşumu. Mars ve Venüs’ün haritanızdaki
yerleşimi gösteriyor ki, temponuz hareketli. Aslında
Ağustos’ta da hareketliydi ve bu ay da hareketli Sevgili
Balıklar. Sadece Venüs’ün bu alanda yaptığı Retro
sebebi ile istedğiniz düzeni tam oturtmamış, hala
biraz gecikmeler yaşıyor olma durumunuz devrede
gibi. 8 Eylül’de Venüs Retrosunu tamamlayacağı için
sizlerinde geciken işleriniz hız kazanabilir.
Ayrıca Merkür hareketleri de sizler için çok önemli.
Kaynaklar alanınızda ilerliyor. Banka işleriniz, finansal
yatırımlarınız ve kaynaklarınız, beklediğiniz kazanç
artışları önem kazanmış durumda olacak. Bir de
Merkür Retromuz var Eylülde. 17 Eylül ve 11 Ekim
tarihleri arasında Retrosunu gerçekleştirecek Merkür
biraz finansal açıdan sizi sıkıştırabilir şimdiden
temkinli olun derim. Bir yandan temponuz artacak
ve bir yandan da Merkür kazanç artışı yaşamanız
adına sizleri harekete geçirecek bu etki tamamen
eş zamanlı. 8-12 Eylül Merkür ve Plüton zorlu
açısında mali durumunuz önem kazanır. Bu biraz
yaşamınızdaki kişinin durumunuda yansıtabilir.
Merkür eş göstergeniz. Yaşamınızdaki kişinin veya
sizin ortak projeler içinde olduğunuz bir bağlantınız
içinde aynı şeyi söyleyebilirim bir değişim ve yeniliğe
hazırlanma durumu var gibi. Baskı yenilik getirecek
bana kalırsa.
Bir iş görüşmesi veya bir anlaşma hem sizin, hem
# İy iK iD o ğ du nGZONE

de eşinizin hayatında önem kazanabilir. Bir ortaklık
başlıyor sanki sevgili Balıklar.
13 Eylül’de karşıt burcunuzda gerçekleşecek Güneş
Tutulması da bunu haberdar ediyor sanki. Sadece
tüm şartları açık ve net konuşmanız gerektiğini
bilmelisiniz. Bu tutulma birçok bekar Balıklara
önemli kararlar da alıdırır bana kalırsa.
Hatta
bu tutulmanın etkisini Ekim sonu hisseder, tam
olarak Mart 2016’da Burcunuzda yaşanacak Balık
Burcu Güneş Tutulmasında da hayata geçirirsiniz
bana kalırsa. Dolayısı ile önümüzdeki süreç sizleri
ortaklaşa yapılacak projelere çekebilir.
15 ve 22 Eylül tarihleri arasında kendinizi yorgun ve
moralsiz hissedebilirsiniz. Ne noktaya kadar benim
kontrolüm devrede, hangi noktadan sonra kontrolüm
elimde değil dedirtecek bir takım konuların
içine çekilebilirsiniz. Dengede olmak konusunda
zorlanabilirsiniz, kararlılığınızı zayıflatacak bir etkidir
bu. Özellikle Balık burcu 5-10 derecelerinde kişisel
gezegenleriniz varsa. ( Güneşin yanı sıra, Ay, merkür,
Venüs ya da Mars Balık burcundaysa )

anlayış bekleyecek sizlerden.
28 Eylül Koç burcu Ay tutulması ile ayı
kapatıyoruz. Para aksınızda bu tutulma. Benim
param ve beklentilerim. Eşimin kaynakları,
ailemden gelen destekler. Nelere sahibim, sahip
olmak istediğim şeylere ne kadar yakınım. İşte
bu tutulmanın ana başlıkları. Merkür Retrosu da
devrede. Beklediğiniz gelirlerde gecikmeler, kredi
başvurunuz ve tğm finans konularınız önem
kazanıyor olacak. Koç ve Terazi aksı sizin için
maddi ve manevi sahip olduklarınız ile ilgilidir.
Nelere sahibim, yaşamımda neler istiyorum
da diyebileceğiniz konular olur zihninizde. Aynı
zamanda ortaklaşa yapılan projeler, bir ortaklık
konusu ve bu alanda alacağınız kararlarınızın
bütçenize yansıması da bu tutulma ile fark
ediliyor olur. Fakat ay genelinde etkili olan Balık
ve Başak aksındaki görünümler sizlerin daha
dikkatli olmanız ve belirsiz konuşmalardan ve
varsayımlara karşı da temkinli olmanız yönünde
önem kazanıyor. Akışta olmalı ama kontrolü bir
başkasına vermemelisiniz...

18 Eylül’de Satürn burç değiştiriyor. İşte size
sorumluluk ve disiplin gezegeninin hadi bakalım
sorumluluk zamanı dedirteceği 2,5 yıllık süreç.
Hem de sorumluluk tam da haritanızın en tepe
noktasından geliyor. İŞ yaşamınızda önemli
tecrübe ve belki de biraz yorulma zamanları.
Başak burcundaki Jüpiter, Yay burcundaki Satürn
derken, burcunuz da ilerleyen Neptün sizleri
sıkışmış hissettirebilir sevgili Balıklar. Siz akışta
olmak istiyorsunuz, ama yaşam hayır diyor, toparla
kendini. Çalışma ve üretme zamanları. Sorumluluk
alma zamanları. Bu yüzden hem kendiniz hem de
çevreniz ile uyum içinde olmaya dikkat etmelisiniz.
25 Eylül’de Başak burcuna geçiş yapacak olan
Mars’ın da etkisini üzerinizde hissetmeye başlarsınız.
Bu da ikili ilişkilerinizde biraz agresyon getirebilir.
Söylemlerinize dikkat, karşınızdaki kişiler belki de

Hazırlayan
Berna Atay
www.bernaatay.com
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