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#ONURDUYUYORUZ
“Bu eşcinseller, lezbiyenler, biseksüeller, interseksler ve translar neden yürüyorlar? Bir de
neden buna “ONUR” yürüyüşü diyorlar?” diye merak içinde olabilirsiniz. Bu sayımızda,
LGBTİ bireylerin neden inatla kendileriyle ve topluluklarıyla onur ve gurur duyduklarını
kapsamlı şekilde anlatmaya çalıştık. Onur Yürüyüşünün sadece birkaç saatlik bir olay
değil, LGBTİ bireylerin tüm hayatına yayılacak kadar büyük önem taşıdığını bilmeyenlere
anlatmak, bilenlere hatırlatmak istedik.
Bu özel sayıya, Türkiye’nin en büyük starlarından birinin kapak olması ve bu onurlu
yürüyüşte elimizden tutması gerekliydi. Biz de, aslında önemli bir gey ikon olmasına
rağmen LGBTİ konusunda fikirlerini daha önceden ağzından dinlemediğimiz Demet
Akalın’ı GZone’un renkli dünyasına davet ettik. Meğer Demet Akalın da bizden bu
daveti beklermiş ve bizlerle kaynaşmaya hazırmış. Akalın’la yaptığımız özel ropörtajda,
müzikal yolculuğundan LGBT haklarına, müzik piyasasındaki rekabetten eşcinsel evliliğe
kadar önemli sorularımıza içtenlikle yanıt verdi. Biz de bu kadar önemli bir sanatçıyı
kapağımızda taşıyor olmaktan onur duyduk.

Murat RENAY
GZONE Yazı İşleri Müdürü

Seksi erkek iç çamaşırları konusunda bir dünya devi olan, açık eşcinsel Andrew
Christian’ın Türkiye’deki resmi iş ortaklarından biri olarak onunla yapacağımız çalışmaların
başlangıcını bu sayımızdaki özel ropörtajımızla yaptık.
Gökkuşağı renklerine boyanan 10.sayımızı yine ay boyunca tekrar tekrar okumanız için,
sayfa doldurmak adına değil, “biz olsak nasıl bir eşcinsel kültür ve yaşam dergisi okumak
isterdik” sorusunu düşünerek hazırladık.
Sizler de, ay boyunca, gurur duyduğunuz her şeyi Instagram, Facebook, Twitter ve
Google Plus üzerinden “#onurduyuyoruz” hashtagiyle paylaşıp tüm dünyaya sesinizi
duyurabilirsiniz.
Onur dolu, coşkulu bir yazın başlangıcı olacak güzel bir Haziran ayı dileriz. 28 Haziran
saat 17:00’deki LGBTİ Onur Yürüyüşü’nde, İstanbul’da Taksim’de görüşmek üzere. Biz
özgür değilsek kimse özgür değil, unutmayın!
Sevgilerimizle
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KIEV’DEKİ EŞCİNSEL ONUR YÜRÜYÜŞÜNE SALDIRI
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de eşcinsellerin düzenledikleri yürüyüşe radikal sağcı grupların saldırması
sonucunda iki polis yaralanırken, 10 kişi, gözaltına alındı.
Kiev’de eşcinsel örgütlerinin 6 Haziran Cumartesi sabahı düzenledikleri gösteriye yaklaşık 300 kişi
katılırken, polis, radikal sağcı grupların saldırısı ve diğer provokasyon girişimlerine karşı, yoğun güvenlik
önlemleri aldı. Kiev’de geçen yıl Batı yanlısı kesimlerin düzenlediği ve Rusya’ya yakın çizgiyi savunan
eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç’in ülkeden ayrılmasına neden olan ihtilalin, militan gücü olan
Sağ Sektör örgütü, kendilerinin bu yürüyüşü önlemek için ellerinden geleni yapcaklarını açıklamıştı.
Polis bu sebepten gösterinin düzenlendiği bölgeyi yoğun güvenlik altına aldı. Gösteriye, Uluslararası
Af Örgütü’nün temsilcilerinin yanı sıra, eşcinsellerin haklarına destek vermek isteyen bazı Ukraynalı
milletvekilleri ve Ukrayna’nın İsveç Büyükelçisi Andreas Von Beckerath ve eşi katıldı.
Yüzlerce polisin korumaya aldığı göstericilere, yaklaşık 30 kişilik bir grup, sis bombaları ve göz yaşartıcı
bomba fırlattı. Gösteriye müdahale eden bu grubun polisle girdiği çatışmada iki polis memuru
yaralanırken, 10 gösterici, gözaltına alındı.

EŞCİNSEL İNGİLİZ BAKAN
SEVGİLİSİYLE EVLENİYOR
İngiltere’de bir bakan, 29 yıldır gizlice eşcinsel
birliktelik yaşadığı sevgilisiyle evleneceğini
söyledi.Okullardan sorumlu devlet bakanı Nick
Gibb (54), Populus anket şirketinin yöneticisi
Michael Simmonds’la olan birlikteliğini sonunda
kamuoyuna açıkladı.Muhafazakar Partili bakan,
Times gazetesine verdiği röportajda, “Sanırım
Annem başlangıçta şoke oldu ancak sonrasında
desteğini esirgemedi. Tek istediği, benim mutlu
olmamdı” dedi.Gibb, “Benim için de annem için
de sevgi dolu bir aile olmak her şeyden önemli”
şeklinde konuştu.Daily Mail, çiftin, Kasım ayında
evlenmeyi planladığını belirtti

ÇİÇEĞİ BURNUNDA TRANS
KADIN CAITLYN JENNER’A
“ALTIN MADALYALARINI
GERİ VER” KAMPANYASI
ŞOKU
Kardashian’ların üvey babası Bruce Jenner’dan
yeni kimliğini tüm dünyayla tanıştırarak sosyal
medyada büyük bir çalkantı yaratan Caitlyn
Jenner’a
yönelik
change.org’da
açılan
kampanya herkesi şaşırttı.
Dünya Olimpiyat Komitesi’ne hitaben açılan bu
kampanya Caitlyn Jenner’ın Bruce Jenner kimliği
taşırken kazandığı altın madalyaların geri alınması
konusunda çağrıda bulunuyor. Kampanyayı
açan Jennifer Bradford adlı kişi Caitlyn Jenner’ın
kendisinin de belirttiği gibi “tamamiyle kadın”
olması yüzünden erkeklik dönemine ait hiçbir
ünvan veya ödülü muhafaza etmiyor olması
gerektiğini belirterek komiteden Jenner’ın 1975
yılında erkek dekatlon koşusundaki ve 1976’daki
Pan Amerikan Oyunları’nda kazandığı altın
madalyaların geri alınmasını talep etti.
Talebi açan kişi, bu talebin Jenner’ın “yanlış
cinsiyet” dönemindeki aldığı ödülleri iade
etmesinin trans topluluğunu cesaretlendirmek
adına önemli bir hareket olduğunu belirtti.
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GÜNEY KORE ONUR
YÜRÜYÜŞÜ’NÜ YASAKLADI
Bu sene Güney Kore’nin başkenti Seul’de
yapılması planlanan LGBT onur yürüyüşünün
polis tarafından yasaklandığı duyuruldu. Polisin,
yasağa gerekçe olarak aynı saatte çok fazla
yürüyüş olmasını gösterdiği söylenirken, bu
yürüyüşler arasında LGBT karşıtı yürüyüşün
de bulunduğu, polisin o yürüyüş yerine LGBT
yürüyüşünü yasaklamayı seçtiği söyleniyor.
Polis yürüyüşün yasaklanması için eylemin
“trafik ve yayalara” engel teşkil edecek olmasını
da sebep gösterirken, yürüyüşü düzenleyenler
duruma tepki gösterdi. Eylemi düzenleyen
gruplar, başka kuruluşlarla bağlantı kurarak
eylemi
gerçekleştirmeyi
deneyeceklerini
belirtirken, yürüyüşün planlandığı şekilde
yapılamayacağı da söyleniyor.

gzone.com.tr

SON İKİ AY İÇERİSİNDE LGBTİ İÇERİKLİ 5 WEB SİTESİ KAPATILDI
Beş farklı LGBTİ içerikli internet sitesi TİB tarafından kapatıldı. Alternatif Bilişim Derneği’nden Işık Mater
bu engellemeyi sansür olarak tanımlarken, Kaos GL’den Av. Hayriye Kara da, “Erişim engellemesiyle
anayasal haklara müdahale edilmiştir” dedi.
Erkek erkeğe tanışma uygulaması Grindr’ın mahkeme kararıyla erişime engellenmesi Kaos GL Derneği
tarafından Anayasa Mahkemesi’ne taşınırken; geçtiğimiz günlerde bir dizi LGBTİ içerikli websitesi idari
tedbir uygulaması ile erişime kapatıldı.
Eşcinsel ve trans mekan tanıtımlarının yer aldığı, çeşitli haber paylaşımlarının yapıldığı www.gaylez.com
9 Nisan’da, www.travestice.com 7 Mayıs’ta, www.travestisitesi.com ve www.turkgaybar.com siteleri 26
Mayıs’ta ve son olarak www.istanbulgay.com sitesi ise 27 Mayıs’ta Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
tarafından kapatıldı. İdari tedbir uygulanan sitelere Türkiye’den erişim tamamen engellenmiş durumda.
Sitelerin belli içeriklerinin engellenmesi yerine tamamının kapatılması dikkat çekerken, 5651 sayılı
“İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele
edilmesi Hakkında Kanun” kapsamında sansüre uğrayan sitelerin sayısı artıyor.

İRLANDA EŞCİNSEL EVLİLİĞE
EVET DEDİ!
İrlanda’da dün başlayıp bugün sonuçlanan
referandumdan alınan ilk sonuçlara göre
eşcinsellerin evlenmesi konusunda evet oyu
kullananlar açık ara kazandı.
Çoğunluğun
Katolik
olduğu
İrlanda’da
eşcinsellerin evlenmesine olanak sağlayan
anayasa değişikliğine dair referandum yapıldı.
3,2 milyon kayıtlı seçmenden yüzde 65’i
referandumda sandık başına giderek çoğunluk
‘evet’ oyu kullandı. Böylece İrlanda dünyada
eşcinsel evliliklere ‘halk’ oylamasıyla izin veren
ilk ülke oldu.

EN SON HABERLER İÇİN
www.gzone.com.tr
LGBTI HABER KAYNAĞINIZ
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13 - 14 / 06

ONE LOVE FESTIVAL
LIFE PARK
ISTANBUL - 12:00
Bu yıl 14.kez gerçekleştirilecek olan One Love Festival, bugüne kadar 100’e yakın grup,
1.500’den fazla sanatçı ve 200.000’i aşkın müzikseveri ağırladı. Yeni mekanı LifePark’ta
müzikseverleri yine dünyaca ünlü grup ve sanaçılarla buluşturacak olan festival, iyi müziğin
yanı sanı sıra güneş, doğa ve çok sayıda aktivitenin tadını çıkarma şansı da sunuyor.
James Blake, Tom Odell, Metronomy, Hot Chip, Julian Casablancas+The Voidz, José Gonzalez,
Little Dragon, Fink, Everything Everything, Austra, Slow Hands, LouLou Players, Darren Roach,
Ceylan Ertem, 123, Sattas, The Ringo Jets, Sapan, The Away Days, Kim Ki O, Biz, Norrda, Palmiyeler,
Adamlar, Can Güngör, Barış Demirel, Ahmet Şendil, Dayko & Jamiryo, Cem Salman, Unus Emre, Ali
Murat Karakuş, Batu Çelik, Deniz Kabu Sevil Soylu ve Radyo Eksen DJ Set One Love Festival’de!

23/06

AJDA PEKKAN
HARBİYE AÇIKHAVA TİYATROSU
ISTANBUL - 21:00
Ajda Pekkan Vodafone Smart 6 Harbiye
Açıkhava Konserleri kapsamında 23 Haziran’da
Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde!

26/06

27/06

ŞEBNEM FERAH
HARBİYE AÇIKHAVA TİYATROSU
ISTANBUL - 21:00
Şebnem Ferah Vodafone Smart 6 Harbiye
Açıkhava Konserleri kapsamında 27 Haziran’da
Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde!

#OnurDuyuyoruz

BUENA VISTA SOCIAL CLUB
HARBİYE AÇIKHAVA TİYATROSU
ISTANBUL - 21:00
Dünya çapındaki kitlelerini heyecanlandırmaya başladıktan 16 yıl sonra 2014-2015 dünya
turnesiyle sevenlerine elveda demeye hazırlanan efsane grup Buena Vista Social Club, yoğun
istek üzerine veda turu bitmeden; Omara Portuondo, Eliades Ochoa, Guajiro Mirabal, Barbarito
Torres, Jesus “Aguaje” Ramos ile birlikte iki konser vermek üzere yeniden Türkiye’de...
NN Kültür Sanat organizasyonu ile gerçekleşecek konserler; 26 Haziran’da Harbiye Cemil
Topuzlu Açıkhava Sahnesi ve 27 Haziran’da Bodrum Antik Tiyatro’da gerçekleşiyor.
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RATCHET
SHAMIR
XL RECORDINGS

KENDİ CENNETİM
NİLÜFER
DMC
Nilüfer’in sesinin üzücü değişimi azıcık kulağı olan herkesin malumu. Bu nedenle “rock
düetler” ile geçen ara dönemin ardından nasıl şarkılar ile dinleyici karşısına çıkacağı çok
önemliydi. Yazık ki bu son albüm olabilecek en yanlış Nazan Öncel (“Nokta”) ve Sezen Aksu
(“Hadi Kızlar”) şarkıları ile açılıyor. İkisi de Nilüfer’in yeni sesine uygun değiller ve sözleri
bakımından da o kadar sahipleri kokuyorlar ki Nilüfer’in üstünde durmuyorlar. Adnan
Ergil’in “Vefa”sı bestecinin eski işlerinin yanında oldukça sönük kalırken neyse ki kendi
bestesi “Havalandı Ruhum” imdada yetişiyor. Burada da Nilüfer zorlanıyor yer yer ama
Şehrazat’ın “Elimden Gelen Bu Kadardı”sı ya da “Günahkar Zaman” gibi büyük baladlardaki
azaba dönüşmüyor. Öncel’in sakin sularda gezinen diğer şarkısı “Bu Aralar”, albümün en
akılda kalanı “Aylar Geçti” ve klarnetle güzelleşen Yunan bestesi “Seninim” öne çıkanlar. Bu
yıldızı bu albüme vermek kalbimi kırıyor.

Henüz 20 yaşındaki Shamir Bailey bu ilk
solo albümünün öncesinde yayınladığı
şarkılarla Amerika’da ufak çaplı bir
internet
sansasyonuna
dönüşmüş.
“Ratchet”ı dinlerken şanının buraya kadar
ulaşmamasına şaşırdım. 10 şarkılık albümün
daha ilk 5 şarkısında bu harika çocuğun
uykusunda bile şahane dans melodileri
yazabileceğini kestirebiliyorsunuz. Yavaşça
etrafı saran “Vegas”, ağız sulandırıcı
80’ler diskosu “Make A Scene”, nefes
kesen kişisel bildiri “On The Regular” ve
özgürlüğünü dans pistinde ilan ettiği “Call
It Off” dans etmeyi reddedemeyeceğiniz
şarkılar olmuş. “Demon” ve “Darker” gibi
daha düşük tempolularda ise Bailey’nin
cinsiyet tanımayan tavrı ve bu tavrın
eşlikçisi nefis kontrtenor sesinin dans
ettirmekten fazlasına yaradığını algılıyoruz.
Kendi yaşının öykülerini, problemlerini
anlatırken cüretkar ile kırılgan arasındaki
çizgide keyifle zıplayan ve espri anlayışını
da unutmayan Shamir’in “Ratchet”ı yaz
albümünüz olabilir.

ORAYA DOĞRU
LARA Dİ LARA
WHOR ARE WE WHO WE ARE

Nefis bir albüm kapağına sahip olan “Oraya Doğru” şahane grup 123’ün solisti olarak
tanınan Dilara Sakpınar’ın 6 şarkılık solo projesi. Sakpınar’ın şarkılarını dinlerken
bir taraftan güneylere, bossa nova’ya, Bebel Gilberto’ya bir taraftan da İskandinav
hüzünlerine, Kings of Convenience’a gidiyorsunuz. Ancak sonuç enteresan bir
şekilde bu coğrafyadan uzağa düşmüyor. İşin sihrini layıkıyla anlamak için huzura
erdiren “Biz”, bedbaht “Neden” ve Alison Goldfrapp’i kıskandırdığı “Hayal” gibi
şarkılarını dinlemeniz gerek.
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TOZ DUMAN
EMRAH KARADUMAN
DMC

GÜNLER
ARS LONGA
Albüm eleştirisi yazmaya çalışırken kendimden utandığım zamanlar oluyor- hayır, o albüme
neden o kadar yıldız verdiğimden değil, bilgisizliğimden. Ars Longa ile ilgili yaptığım
ufak çaplı aramada 2006’dan beri müzik yaptıklarını, tek albümle ağzımızda şahane
bir tat bırakıp yok olan Sakin ile kardeş grup olduklarını ve albüm aşamasına kadar üye
değişikliklerine uğradıklarını öğrendim. Bestelerin bazılarının (“İstanbul Uyurken”, “O
Rüya”) grubun ilk dönemine ait olmasından belki, her şarkının özenle seçilerek konulduğu
hissini veren “Günler”, grubun senelerdir yaptığı müziğin hem evrilerek geldiği noktayı hem
de geçmişinin bir özetini veriyor. Hipnotik “Apoyevmatini”, Mor ve Ötesi karamsarlığındaki
“Dünya Zor”, ‘gerçek aşk bekler büyürsün, kim bilir belki yalnız ölürsün’ sözüyle kalbime
saplanan “Gerçek Aşk Bekler”, grubun en sevilen şarkılarından “Gözyaşı Şişesi” ve hem
ümitli hem hüzünlü olmayı başaran “Ceviz Renk Sandıklar” öne çıkanlar.

Bu besteci/aranjör albümlerinin bir
sonu gelmeli değil mi? Gelmiyor ve
Karaduman gibi henüz çok genç ve kendi
stilini oturtmaya çalışan bir müzisyenin
çıkardığı bu albüm haliyle duvara tosluyor.
Albümden çıkan ilk tekli “İntikam”
kariyerinin en kötü vokal performansını
veren Demet Akalın’ın Karaduman
bestesi olan/olmayan şarkılarının kötü bir
karışımıyken umutlarımı yüksek tuttuğum
İrem Derici ise yazık ki ikinci kez “Zorun Ne
Sevgilim”in kötü bir taklidini seslendiriyor.
Tekdüze aranjesi ve Emir’in ruhsuz
ötesi yorumu ile ölen Yıldız Tilbe’nin
“Aşkperest”i ile Zeynep Bastık’ın tamamen
Hande Yener’i taklit ederek söylediği Fatih
Erkoç’un “Cefalar”ı ise durumu daha da
kötüleştiriyor. En fenası ise Karaduman’ın
aynı melodileri, beatleri, çığlık ve kaval
seslerini vs. aynı albüm içinde dinleyicisine
kakalamaya çalışıyor olması. Sesiyle her
şeyi vasatın üzerine çıkarabilen Özgün’ün
“Bu Kalp Yetmez”i teselli olur belki.

HAIRLESS TOYS
ROISIN MURPHY

Róisín Murphy 90ların yarısında Moloko ile çıktığı ilk günden beri bir divadır. (Dilerim ki
bu satırları okurken ismini ilk kez duymuyorsunuzdur.) Dans müziğini her türlü gariplikle
birleştiren Moloko döneminden sonrası benzer tuhaflıktaki ilk solo albümü ve cilası
yüksek ikincisinin ardından 8 yıl sonra gelen “Hairless Toys” ise neresinden bakarsanız
bir başyapıt. Albümle ilgili “yetişkinler için dans müziği” gibi yorumlar okudum ama
kesin ki bu bir dans albümü değil. Evet, “Gone Fishing” ilhamını 80’lerin drag ve balo
kültürünü bir araya getiren New York dans sahnesinden alıyor, “Evil Eyes” neredeyse
“Overpowered” albümü parlaklığına yaklaşıyor ve muazam “House of Glass” hipnotize
ederek dans ettiriyor. Ancak albüm aynı sarsıcı gücünü sarhoş blues “Exile”, isminden
can yakan “Hairless Toys” ve doğaçlanmış gibi olan “Unputdownable” ile sürdürüyor.
Murphy’nin şarkılarının yönleri son derece belirsiz ama sürprizleri asla can sıkmıyor.
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SEVGİLİ
MÜGE ZÜMRÜTBEL
AVRUPA MÜZİK

İsmini ilk kez Nilüfer’in vokalisti olarak
duyduğumuz Müge Zümrütbel, birkaç
film şarkısına tertemiz yorumuyla hayat
verdikten sonra ilk albümüyle karşımızda.
Ne kadar opera eğitimi almış bir sese
sahip olsa da Zümrütbel’in “Sevgili”sinin
tam anlamıyla bir Egeli albüm olduğunu
söylemek mümkün. Bu anlamda sona
eklenmiş iki remix olmasa da olurmuş
diye düşünüyor insan. İlk 4 şarkıda Zeki
Güner ve Cüneyt Tek gibi bestecilerin
işleri (bilhassa çıkış için çok doğru seçilen
“Yalan” ve gözü yaşlı vals “İster miydim?”)
alaturka dozu tam ayarında tutularak
aranje edilmiş. Ancak bu albümü eşsiz kılan
en önemli özelliği Zümrütbel’in olağanüstü
güzellikteki sesi. Yonca Lodi’yi hatırlatması
kaçınılmaz olan sesiyle Lodi’nin teknik
okumasına kıyasla çok daha narin (genç
bir Emel Sayın demek mümkün) yorumlar
çıkaran Zümrütbel’in albümünü dinlerken
Güner’in örneğin Bengü’ye verdiği şarkıları
(bilhassa “Saygımdan”ı) ondan dinlemeyi
arzu ettim ben.

ŞARKILAR
CAN ALGEÇ
PASAJ
Algeç uzun zamandır piyasada olan bir müzisyen (onu en kolay Ajda Pekkan’a yakın zamanda
verdiği bestelerinden hatırlayabilirsiniz) ve kendi ifadesine göre bu albümdeki şarkılar bu
uzun yılların (15 yıl) ürünü. Neredeyse tüm söz müziklerin Algeç’e olduğu albümün türü
Teoman’ın ilk dönemlerine yakın duran bir pop-rock karışımı olarak özetlenebilir. Algeç’in
pürüzlü, tok ve derinliği olan bir sesi var. Şarkılarını da arabada seyir halinde (“Rüzgarın
Karşısında”yı dinlerken tam gaz ya da pek dokunaklı “İstanbul”u dinlerken ağır ağır)
dinlemenin çok yakışacağı şekilde düzenlemiş. Algeç’in hem sesi hem de şarkılarındaki
bu “serin” ve “teskin edici” his albümün söz temaları ile de bütünleşiyor aslında (özellikle
“Uyu”, “Sonbahar” ve “Geceleri” gibi şarkıları hava karardığında dinlemek gerek). Çıkış
şarkısı “Bin Yıl” albüm geneline daha kasvetli bir seçim ama bu noktada da alternatif olarak
Kıvanch K’nın yaptığı nefis elektronik versiyon devreye giriyor.

DUYGUSAL
KEMAL DOĞULU
PDND

Kemal Doğulu diskoyu seviyor. Gayet de doğru bir seçim yapıyor aslında. Hande
Yener’in elinden tutarak elektronik müzik keşmekeşinin içine düşmesinden bu yana
aynı eksende çokça şarkı yayınladı ve fena da bir dinlenme sayısı elde etmedi.
Bu maxi single’da Soner Sarıkabadayı, Serhat Tekin ve Emre Bayar’ın şarkılarına
yapılan parıltılı dans düzenlemeleri (en güzeli “Aşk Buraya Kadar” olmuş) ile şansını
deneyen Doğulu gayet formunda görünüyor. Tebrikler şarkılara hakkını veren Emre
Bayar ve Erdem Kınay’a.
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GÜNAH SEVAP
AYNUR AYDIN
SEYHAN

Aynur Aydın’ın ilk albümü “12 Çeşit
La La”yı tüm kusurlarına rağmen çok
sevmiştim. Besteler gayet iyiydi ama
sonradan Türkçe söz yazıldığı için ciddi
prozodi hataları içeriyordu, Aydın’ın
telaffuzu da iyi değildi. Sound olarak ise
çıktığı yılın Rihanna’sından aşağı kalır bir
yanı yoktu ve bu müziğe Aydın’ın sesi çok
yakışıyordu. “İşporta” ve “Life Goes On”
ile yola gayet iyi devam ederken bu 2011
model Demet Akalın şarkısı nerden çıktı ve
Tuğba Özerk’e gideceğine nasıl bu yanlış
adrese geldi anlamıyorum.

BUSH
SNOOP DOGG
DOGGYSTYLE RECORDS

PRETTY GIRLS
BRITNEY SPEARS
SONY

Anlamsızca ismini Snoop Lion’a dönüştürerek bir reggea albüm yayınladıktan sonra
(şükürler olsun ki) en iyi bildiği ve ona en çok yakışan müziğe dönen Snoop Dogg bir kez
daha Pharrell Williams ile çalışıyor. Pharrell’in eski hitleri “Get Lucky”, “Blurred Lines” ve
“Happy” ile Snoop ile daha önce yaptıkları “Drop It Like It’s Hot” gibi şarkıları düşünürsek
“Bush” tam beklediğimiz gibi keyfi yerinde (çıkan ilk teklinin ismi “Peaches’n Cream”, siz
düşünün ), Pharrell’in iyimserliği ile dolu (“Awake”), kimi zaman loş bir bir dans pistine
(Gwen Stefani vokalli “Run Away”, “This City”) kimi zaman da bir sarma sigara eşliğinde
hamağa (Stevie Wonder’ın harmonikası ile eşlik ettiği “California Roll”) davet eden, kendini
çok fazla ciddiye almayan ama karizması yüksek bir albüm. Şarkılar arka arkaya su gibi
aktığı için birine dikkat çekmek zor ama Kendrick Lamar ve Rick Ross’un rap bölümlerinin
şahaneliği için sondaki “I’m Ya Dogg”a kulak verin derim.

Britney’nin yalnızca 2 single çıkarabildiği vasat ötesi son albümü “Britney Jean”in ardından,
son 2 yıldır dokunduğu her şeyi anlamsızca altına dönüştüren Iggy Azalea ile eşleşmesi
teoride uygun gibi görünüyor. Hatta bu iki eğlenceli sarışının “Pretty Girls” isimli bir şarkıda
‘We’re just so pretty!’ şeklinde meseleyi özetlemesi ‘yazın şarkısı fonlu ıslak rüya’ çağrışımı
bile yapıyor. Ama ne Britney “Fancy”deki Charli XCX coşkusunu yakalayabiliyor ne de
Iggy’nin rap bölümü aklımıza kazınıyor.
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SEKSİ VE GÖNÜLÇELEN

JASON MORGAN
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cqua di Gio Profumo parfümü,
içindeki notalardan çok yüzüyle
dikkatleri
çekiyor
desem
yeridir. (Parfümün yanı sıra
Emporio Armani’nin kampanya
çekimlerinden
de
aşina
olabilirsiniz anlatacağım isme.) Yakışıklılığı ve fit
vücuduyla kimilerini kendine aşık eden, kimilerini
de kıskandıran bu adam, Jason Morgan. Onun
hakkında pek çok şey öğrenmeye hazırsanız,
kemerlerinizi sıkı bağlayın ve yolculuğa hazırlanın!
Dergin(m)izin editörlerinden biri olarak, anlatmak
istediğim portre bulurken bugüne dek hiç sıkıntı
çekmedim. Bu ay da çekmedim, şanslıyım. Kendi
sohbet etmek istediğim, tanımak için can attığım
ya da pek çok yönüyle ilgi çekici bulduğum
isimleri seçiyorum sizler için. Evvel zaman içinde
hokey oyunculuğu yapan, dilediği model ajansıda
çalışmak adına iri bulunduğu için kilo veren ve
üniversiteyi bitirdikten sonra kariyeri için emin
adımlar atmaya başlayan Jason Morgan da
bugünlerde adından sıkça söz ettiren bir isim ve
dolayısıyla kıskacıma kolaylıkla girdi.
Los Angeles’ta modellik hayalini gerçekleştirmek
için uğraşan yakışıklımızın keşfedilişi
favori
şehri olarak nitelendirdiği New York’taki
ajansa fotoğraflarına göndermesine dayanıyor.
Philadelphia doğumlu 35 yaşındaki biricik Jason,
parmakla gösterilen fit bir model olmasını
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pek çok şeye borçlu. Bisiklete biniyor, kardiyo
çalışıyor, yürüyor, boks yapıyor ve her gün
ağırlık kaldırmayı rutin haline getirmiş. Verdiği
bir röportajda belirttiği üzere; salt vücuda değil,
ruha da iyi gelen Bikram yogası da kendisinin yeni
keşfi. Bildiği farklı egzersiz hareketlerini, farklı
kombinasyonlarla uyguluyor. Setlerin arasında
boş durmak yerine, şInav çekiyor ya da göğüs
hareketi yapıyor. Sebze& meyve ve proteinden
oluşan bir diyeti var. (Diyet demek yanlış olur, bu
kendisinin bir rutini.) Günde en az 3 litre su içmesi
de cabası.

Müzik konusundaki açık ara favorileri, Jay Z ve Led
Zeppelin. Ayrıca kendisi, özellikle uçak yolculukları
sırasında sesini fazla açma gereğini duymadan
dış sesleri elemine edebilen bir kulaklığa ihtiyaç
duyuyor. Dondurmaya pek çoğumuz gibi hayır
diyemiyor. Sports Illustrated dergisini yıllardır
takip ediyor; Keith Richards’ın “Life” ve Eckhart
Tolle’nin “The Power of Now” kitapları favorileri
arasında. Ve unutmadan, ” Vücudunuzda en
sevdiğiniz yer neresi?” sorusuna da bugüne dek
dolgu yaptırmadığı ve tel takdırmadığı dişleri
olarak cevap veriyor.

Şimdi kendisinin bilinmeyenlerine doğru bir
yolculuk yapalım dilerseniz. En sevdiği şehir,
demin de belirttiğim üzere New York. Spor
müsabakalarını izlemeye bayılıyor. Hokeyde
Rangers’ı, basketbolda ise Knicks’i destekliyor.
Film izlemek, ona en keyifli gelen şeylerden biri.
Favorileri mi dediniz? “The Big Lebowski” ve
“Goodfellas”. Dizi konusunda da Game of Thrones
vazgeçilmezi. Hayranı olduğu aktörler arasında
Daniel Day Lewis, James Dean ve Marlon Brando
gibi ikonik isimler yer alırken; söz konusu favori
aktrisi olduğunda seksi yıldız Jennifer Lawrence’ı
tek geçiyor. (Ancak kendisi kumral saçlı ve esmer
tenli kadınları seviyor. Zaten favori modeli de Cindy
Crawford.) Üniversitede öğretmenlik eğitimi
aldığından olacak ki, çocukları çok sevdiğini
belirtiyor. –Hatta modellik amacına ulaşamasaydı,
öğretmenlik yapmayı istediği rivayetler arasında-

Küçükken Acqua di Gio Profumo’nun yüzlerini
görüp özenen ve bir model olmak için yanıp
tutuşan Jason’ın bu emeline ulaştığı, su götürmez
bir gerçek. Onu mutlu ve daha başarılı günlerin
beklediği de…
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EŞCİNSELLERİN İMRENDİĞİ ADAM

ANDREW CHRISTIAN
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Tasarımlarınızı
yaratırken
nelerden
besleniyorsunuz? Size ne ilham veriyor?
Özellikle kışkırtıcı iç çamaşırı tasarımlarınızla
ilgili geri dönüşler nasıl?
Ben de bir kullanıcı olduğumdan, ürünlerimi
kendi ihtiyaçlarıma göre üretiyorum. Ancak
elbette müşterilerimden gelen yorumlara önem
veriyorum. Müşterilerime mutluluk vermek işimin
en iyi taraflarından biri.
2015 ve 2016 için planlarınız nedir.Andrew
Christian başka alanlara genişleyecek mi?
İç çamaşırı koleksiyonum istediğim şekilde
geliştiği için gelecek için planım spor giyimi ve
aksesuar alanına yönelmek.
Tüm erkekler için iç çamaşırı üretiyor olmanıza
rağmen ürünleriniz eşcinsel erkekler arasında
çok daha fazla sahipleniliyor gibi görünüyor.
Bunun nedeni ne olabilir?
Benim de bir eşcinsel olmam ve ürünlerimi
tasarlarken eşcinsel duyarlılığıyla hareket
etmemin sonucu olarak ürünlerim eşcinseller
tarafından daha fazla sahiplenilyor.
LGBTİ meseleleri için ne yapıyorsunuz, bu
davaya nasıl katkıda bulunuyorsunuz?
Dünyanın pek çok yerinde onur haftası
kutlamalarına katılıyorum. Pozitif rol modellerin
görünür olmasının eşcinsel camiaya büyük
katkısı olduğuna inanıyorum. Eğer, kendisini
saklamak zorunda kalan tek bir insana bile
yardım edebilirsem görevimi yapmış olduğumu
düşünüyorum.

3

7
yaşındaki
Amerikalı
moda
tasarımcısı Andrew Christian, her
erkek eşcinselin hayalini kuracağı
bir işle uğraşıyor: Etrafından bir
sürü çekici erkek modelin ve porno
yıldızının eksik olmadığı atölyesinde
seksi erkek iç çamaşırları tasarlıyor. Ürünleri için
çektiği birbirinden seksi videoların paylaşım
rekorları kırdığı Andrew Christian markasının aynı
isimli sahibinin muhteşem hayatını GZone özel
ropörtajı ile yakın plana alıyoruz.

İNSANLARIN
GERÇEK ANLAMDA
SEKSİ İÇ
ÇAMAŞIRLARINA
İHTİYACI VAR
#OnurDuyuyoruz

DÜNYA
LİDERLERİNİN İÇ
ÇAMAŞIRLARIMI
GİYDİĞİNİ
DÜŞÜNMEK GÜZEL
OLUR.
Birbirinden çekici erkek modellerin arasında
olup seksi iç çamaşırları üretmek… Her
eşcinselin hayalindeki iş olsa gerek. Senin de
hayalindeki iş bu muydu?
Evet kesinlikle. Şu anda yaptığım ş hayalimdeki
iş. Bu yüzden her gün yaratıcı olmak durumunda
kalıyorum. Çok seksi erkeklerle çalıştığım doğru
ama onları yakın arkadaşlarım olarak görüyorum
artık. Biz küçük bir aile gibiyiz.
Dünyanın en seksi erkek iç çamaşırlarını yani
Andrew
Christian
markasını
yaratırkenki
yolculuğunu dinlemek isteriz…
Bulunduğum yere gelmek için ciddi anlamda
bir savaş verdim. Önceleri erkek spor kıyafetleri
tasarlayarak başladım ancak 2007’de ilk iç
çamaşırı koleksiyonumu sunabildim. Bu tarihten
itibaren işlerim açılmaya başladı. İnsanların
gerçek anlamda seksi iç çamaşırlarına ihtiyacı
varmış meğer.

Daha önce Türkiye’yi veya İstanbul’u ziyaret
ettiniz mi?
Daha önce hiç Türkiye’ye gelmedim. Ağustos
ortasında İstanbul’u ziyaret etmeyi planlıyorum
ve bu konuda çok heyecanlıyım.
İç çamaşırılarınızı giydiğini hayal ettiğiniz ünlü
erkekler kimler?
Dünya liderlerinin iç çamaşırlarımı giydiğini
düşünmek güzel olur. Mesela ABD başkanı Barack
Obama.

RÖPORTAJ:
Murat RENAY
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TARİHLERİYLE TÜM DÜNYADA

ONUR HAFTALARI
Boston
Washington
Detroit
Tel Aviv
Key West
Los Angeles
Shangai
Atina
Roma
Portland
Philadelphia
Sitges
Selanik
New Orleans
Houston
Toronto
Oslo
Viyana
Denver
Chicago
İstanbul
Londra
Berlin
Barcelona
New York
Dublin
Paris
San Fransisco
Seattle
Minneapolis
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5-14 Haziran
5-14 Haziran
6-7 Haziran
7-14 Haziran
10-14 Haziran
12-14 Haziran
12-21 Haziran
13 Haziran
13 Haziran
13-14 Haziran
13 Haziran
18-22 Haziran
19-20 Haziran
19-21 Haziran
19-28 Haziran
19-28 Haziran
19-28 Haziran
20 Haziran
20-21 Haziran
20-28 Haziran
22-28 Haziran
23-28 Haziran
25-28 Haziran
26-28 Haziran
26-28 Haziran
27 Haziran
27 Haziran
27-28 Haziran
27-28 Haziran
27-28 Haziran

Madrid
Köln
Münih
San Diego
Frankfurt
Stuttgart
Tilburg
Belfast
Hamburg
Amsterdam
Vancouver
Stockholm
Brighton
Seattle
Antwerp
Reykjavik
Montreal
Kopenhag
Manchester
Calgary
Benidorm
Oakland
Las Vegas
Dallas
Curacao
Atlanta
Kanarya Adaları

1-5 Temmuz
3-5 Temmuz
4-12 Temmuz
17-18 Temmuz
17-19 Temmuz
17-26 Temmuz
20 Temmuz
24 Temmuz
24 Temmuz
25 Temmuz
25 Temmuz
27 Temmuz
1-2 Ağustos
1-8 Ağustos
3-9 Ağustos
4-9 Ağustos
10-16 Ağustos
13-16 Ağustos
28-31 Ağustos
28 Ağustos
7-13 Eylül
13 Eylül
18-19 Eylül
20 Eylül
30 Eylül
10-11 Ekim
9-15 Kasım
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ARADA BİR SPORA GİDENLERE GÜN DOĞDU!

DAD BOD
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oda; giyimimizi, saç şeklimizi,
tenimizin
bronzluk
oranını,
kullandığımız kelimeleri, evimizi
ve hatta vücut ölçülerimizi
kontrol ediyor. Bazen aradan
yıllar geçip de eski fotoğraflara
bakınca, koskoca bir dünyanın, moda uğruna
renkli taytlar üzerine blazer ceket giyip kabarık
saçlarla gezerken, özgüvenlerinden bir şey
kaybetmediğini görüyoruz.
Sadece burdan yola çıkarak bile diyebiliriz ki,
dünyayı kontrol eden bir şey varsa, o Mason’lar
değil, kesinlikle modadır.
Bana kalırsa, en saçmasıysa, insan sağlığını
direk etkileyen vücut ölçülerinin modaya bağlı
olması. Hoop sıfır beden, zayıflayın, adonis yapın,
steroid basın, üçgen olun, daha kaslı olun, spor
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salonuna yazılın, yetmesin özel antrenöre daha
çok harcama yapın, protein tozu da kullanın…
Derken bu noktaya geldik ve şimdi terbiyesizce,
kalkıp dad bod, yani “babamın vücudu” akımını
çıkardılar. Dad bod, fazla kaslı olmayan, haftasonu
6lı birayı gömen, arada bir gym’e giden, göbekli
erkeklere deniyor. “Artık kaslı vücut istemiyoruz,
doğal ancak bakımlı vücuttan yanayız” diyorlar.
Her haberde, istisnasız şuna benzer bir cümle yer
alıyor: “Avrupa’da hızla yayılan bu akım, birçok
Hollywood yıldızından da destek alıyor.” Ya bu
akım yayılmıyor bir kendinize gelir misiniz? Zaten
göbek yapmış adamlar, hop “akım yaptık”, “evet,
evet süper bu, böyle devam” diye nemalanıyor
işin özünde.
Sizlere soruyorum; göbeklerle dolu bir Hornet
düşünebiliyor musunuz? Ben şahsen, Türkiye’de

Grindr’ın
mezarından
kalkıp
“Naptığınızı
sanıyorsunuz siz?” demesini bekliyorum.
Sosyal medyada çokça konuşulan ve hem
kadınların hem de erkeklerin desteğini alan dad
bod’un öncülerine gelirsek…
Leonardo DiCaprio, Ben Affleck, Jason Segel
Christian Bale, Denzel Washington , Mark
Walhberg, Gerard Butler, Sett Rogen, Matt
Damon, Jay Z, Adam Sandler, Chris Pratt

HAZIRLAYAN:
Yeşer SARIYILDIZ

yeser.sariyildiz@gzone.com.tr

www.gzone.com.tr | Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Haziran 2015 | S.25

KAPAK SÖYLEŞİSİ: DEMET AKALIN

#OnurDuyuyoruz

gzone.com.tr

www.gzone.com.tr | Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Haziran 2015 | S.26

KAPAK SÖYLEŞİSİ: DEMET AKALIN

gzone.com.tr

D

emet Akalın, müziğe başladığı
1996 yılından beri, yani neredeyse
20 yıldır Türkçe Pop Müziği’ne
şekil veren en önemli isimlerden
biri oldu. Gey barlarda şarkılarını
en çok söylediğimiz ve o şarkılarla
sevgililerimize gider yaptığımız en büyük
isimlerden ve bizce Türkiye’deki en büyük gey
ikonlardan biri.
Zaman zaman bu konuda sessiz kalmasıyla da
eleştirilen Demet Akalın, LGBT hakları konusunda
ilk kez bu kadar açık ve net konuştu…

“GİDERLİ
ŞARKILARIN KADINI
OLARAK ANILMAK
DELİ GİBİ HOŞUMA
GİDİYOR”
Sizi, müzik kariyerinizin başında şarkı söylemeye
hevesli bir manken olarak gördükleri dönemler
de oldu. Ancak siz hiç durmadan çalıştınız ve
tırnaklarınızla kazıyarak adınızı Türkçe pop
müzik tarihine altın harflerle yazdırdınız. Bunun
sırrı ne oldu? Eminiz ki sadece “hit şarkılar”
seçerek Demet Akalın olmadınız. Neyi doğru
yaptınız veya neyi yapmaktan kaçınarak Demet
Akalın adını bugünlere taşıdınız?
Öncelikle yaptığım meslekten yani mankenlikten
hiçbir zaman sıkıntı duymadığımı belirtmek
isterim. Tabii ki hit şarkıları yakalamak o bana
Allah’ın bir lütfu. Her zaman söylüyorum burnum
iyi koku alıyor, güzel şarkıları seçiyorum diye
ama elbette çok çalışmakla da alakası var. Ben
bütün albümlerimde hep evde oturup kartonet
bana gelsin, yazı fontu nasıl olmuş vb bakayım
demiyorum. Grafikerle de sabahlara kadar oturup
“bu böyle olsun şu şöyle olsun” diye biraz titiz
çalışıyorum, matbaasına da gidiyorum. Ha bazen
tıkandığım yerler oluyor çünkü her şeyi de bilmek
zorunda da değilim. Bazen o moda da giriyorum.
Her şeyi biliyor olmak da kötü. Her şeyden
anlayamazsın yani. Aranjörün başında durup
da “ay şu sesi çıkartalım, bu sesi koy” demeye
başlıyorsun bir süre sonra. Ha bu nasıl oluyor, ilk
çıkardığım albümde “Sebebim” şarkısı vardı. 1996
yılıydı. E ben iki akşam önce sahneye çıktım, hala
bu şarkı isteniyorsa demek ki ben bazı şeyleri
doğru yapmışım.
Neyi yanlış yapmışım dersen? İlk başlarda,
şarkılarım tutmaya başladığında verdiğim
ropörtajlarda “evet ben Ümmü Gülsüm değilim
ama güzel bir ses rengim var. Güzel şarkılar
yakalıyorum” demiştim. Ancak bunu şimdi
yanlış buluyorum. Geçenlerde bunu Sezen Aksu
da söyledi. “Bu dediğini asla kabul etmiyorum.
Sen baya yorumcu gibi ciddi şekilde okuyorsun.
Benim şarkılarımı da okumak ciddi bir performans
ister”dedi. Onun yanında stüdyoya girdim şarkısını
okudum. Camekanlı yerden beni içeriye çağırdı ve
kollarını göstererek “Tüyler ayakta. Bunlar yalan
söylemez işte” dedi. O benim için gurur kaynağı
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oldu tabi. Yıllar boyu hayalim Sezen Aksu’dan
bir şarkı alıp okumaktı. Onun istediği şekilde ilk
performansta okumak benim için ayrıca gurur
verici oldu.
Sizi o kadar çok “giderli” şarkılarla
özdeşleştirdiler ki “Giderli 16” isimli bir
albümünüz bile var. Bu şarkılar size mi tesadüf
etti siz mi özellikle seçtiniz? Eski sevgiliye bir laf
yapıştırma, kapak yapma şarkıları denince akla
Demet Akalın’ın gelmesi hoşunuza gidiyor mu?
Deli gibi hoşuma gidiyor!
Ama ben sadece giderli şarkıların kadını değilim.
Evlilikle ilgili yapılabilecek en güzel şarkıyı
yaptım. Sahnelerde, kınalarda çalınıyor. İnsanların
repertuarına girmiş bir şarkı. Onun için sadece
giderli şarkıları kadını olmayı kabul etmiyorum
ama bu olay kendi karakterimle, dobralığımla
alakalı. Evet böyle şarkılar bana geliyor, o zaman
böyle şarkıları tercih ediyorum. Geçen albümde
Sinan Akçıl’dan neşeli bir şarkı okudum, bir
Allah’ın kulu Twitter’dan yazmadı mesela. “Çok da
mutluyum, aman her şey şahane” tadında şarkılar
herhalde benim üzerime pek oturmuyor.
Herkesin yaptığı işler satışlar ortadayken ve
çoğu zaman bir karşılaştırma veya benzetme
gerekemezken neden illa ki bir rekabet ortamı
yaratılıyor?
Basının da hoşuna gidiyor bu. Bir tek benim
başıma gelmiyor. Diğer popçu arkadaşlarımın
da başına geliyor. Ancak zaman geçtikçe
büyüdükçe anlıyorsun insanların neler yapmak

istediğini. Artık öyle şeylere çok takılmıyorum.
İnsanların yaptıklarıyla ve yapacakları işler şarkılar
ortada. Eskiden bunlara delirirdim ama artık
sinirlenmiyorum. Sadece gülümsemek yeterli
oluyor. Bu yüzden benim için sıkıntı yok ama
ben zaten benimle çalışan arkadaşlarıma Demet
Akalın’ın adı sizlere kapıları açıyorsa veya reklam
arcı oluyorsa bunu sonuna kadar kullanabilirsiniz
diyorum. Benim ismim onlara faydalı oluyorsa
kullansınlar. Çünkü bu kavga haberlerinde benim
adım daha büyük yazılıyor ve benim resmim
daha büyük kullanılıyor. Ben olsam bundan hicap
duyardım, o ayrı…
Rekabet sizi kamçılıyor mu? Yaptığı işleri
kıskandığınız kadın veya erkek şarkıcılar var mı?
Yok. Dediğim gibi benim kıskandığım bir durum
olmuyor. Genelde kıskanılan bir kadın olduğum
için. Ancak şarkılarımla ilgili oluyordur .En başta
şunu söylerdim : Afedersin o kadar büyük bir şarkı
ki onun üzerine çıkamam, Bebek o kadar büyük
bir şarkı ki onu geçemem, Evli,Mutlu, Çocuklu
da öyle… Ama hepsinin üzerine çıkabildim. Ne
bileyim “Türkan” çıktı sonra. “Türkan” son on
yılda çıkan en güzel şarkılardan biriydi bence.
Çünkü 7’den 70’e herkesi alabilen bir şarkı. Benim
kendi yarışım hep kendi şarkılarımla. Yeni Pırlanta
albümü de Kusursuz 19’a benzeyen içinde boş
olmayan bir albüm. Diğer albümlerim de hep
öyleydi ama içlerine çok şarkı koyuyordum ve
hepsine klip çekemiyordum. Bu albümde daha
az ve öz hitlerle, yeni plak şirketimde daha çok
insana ulaşacağız.
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“SON ALBÜMÜMDE
GEYLERE ÖZEL BİR
ŞARKI VAR”
Türkçe Pop Müziği’nde kadın star olmak mı
erkek star olmak mı daha zor ve neden?
Ben hiçbir zorluğunu yaşamıyorum. Çünkü ben
şu anda hayal bile edemeyeceğim bir yerdeyim.
Küçükken, genç kızken hatta şarkı söylemeye
başladığımda bile buralara geleceğimi hayal bile
etmiyordum. Ama tabi şimdi erkek popçuların
kitleleri, genç kızlar vb daha mı fazla dersen,
“belki” derim ama ben konserlerimde bunun
farkını görmüyorum. Çünkü ben kadınlara yönelik
şarkılar yapmıyorum. Erkeklere ve kızlara hitap
eden şarkılarım var. Hatta son albümümde geylere
özel bir şarkı koydum, çok sevilecek hatta birçok
şarkının önüne geçecek diye düşünüyorum.
Şarkının adı “Günaydın Abla”
Biraz söyler misin sözlerini?
“Akşamdan kaldım, kafam bir dünya…” diye
başlıyor…
Çok severek aldım bu şarkıyı ama hiçbir
zaman “bu şarkıyı şu grup için söyleyeyim”
diye bir düşüncem olmadı. İşin matematiğine
girmiyorum. Öyle olduğu zaman bu işin ruhunun
ve sihirinin gözden kaçacağını düşünüyorum.
Ha arada, gözden kaçırdığım ve kulak arkası
ettiğim şarkıların başkasında patlıyor, o zaman
tırnaklarımı yemiyor değilim, elbette yiyorum.
Netice olarak kadın starlığı en güzel şekilde
dibine kadar yaşıyorum. Benim için her şey güzel
gidiyor. Beni sevenlerle, sevmeyenlerle –ki onlar
bile beni sosyal medyada takip ediyor, sıkıntı
yok- yaşıyorum. Ben beni sevmeyenleri bile
kendi tarafıma çekmeyi başarabilmiş bir kadınım.
Onun için birçok popçunun fan kulüplerinin
başlarını takip ederim. Sonuçta çalışan 3-5 kişiyiz.
Starlığımı da dibine kadar yaşıyorum ama evime
döndüğümde en aşağıya indirmeye çalışıyorum
ki hayattan zevk alabileyim. Yoksa bir yerlerde
tıkanırsın. Böyle olmasa her ay her gün televizyon
teklifi gelmez. Artık içinde müzik olan bir şeye
evet diyeceğim. İçinde Acun Ilıcalı’nın olduğu bir
şey olmalı. Onu çok başarılı buluyorum.
8 albüm, 2 single ve 2 maxi single ile her
defasında dinlenme rekorları kıran Demet
Akalın! Yeni albümünüz“Pırlanta”yı anlatır
mısınız?
Aslızen, Ayla Çelik, Berkay, Bertan Aslanlı, Burak
Berberoğlu, Cansu, Elif Nun, Fettah Can, Gökhan
Özen, Gökhan Şahin, İrfan Özata, Nezih Üçler,
Özhan Jan, Sezen Aksu, Sinan Akcil ve Soner
Sarıkabadayı gibi müzik dünyasının birbirinden
ünlü isimleriyle çalıştım. İçime çok sinen bir
albüm oldu. Dinleyicimin de çok seveceğini
düşünüyorum.
Diğer albümlerim gibi çok şarkı yok bu albümde
on iki şarkılık bir albüm.Az ama hepsi hit olacak
şarkıları seçtim.
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“DÜRÜSTÇE
SÖYLERSEM:
EŞCİNSEL EVLİLİK
TÜRKİYE İÇİN
MÜMKÜN
GÖRÜNMÜYOR”
Eşcinsel evlilik hakkında ne düşünüyorsunuz ?
Türkiye’de mümkün görüyor musunuz?
Dünyanın bir çok yerine baktığın zaman
eşcinsel evlilik kanunlarında var. Biraz önce de
söyledim ben kimseyi öyle ayırmam. İnsan olarak
bakıyorum. Evlilik müessessine de saygıyla
bakıyorum. Çok dürüst söyleyeceğim: Türkiye için
mümkün görünmüyor.
Sizce Müzikte eşcinsellerin etkisi nedir?
Yaratıcılık, bakış acısı, dünyayı takip etmek
bunlar çok önemli. Onlar sevdiklerini sahiplenirler
tutkuyla bağlıdırlar.Ben birçok şeye onların
yön verdiğini düşünürüm. Onlar sevdikleri her
şeye dikkat çekerler. Onlar çogunlukla trendleri
belirlerler. Eğer onlar sizin müziğinizi seviyorlarsa
doğru yoldasınız demektir.

“AKIL DANIŞACAĞIM
ZAMAN
EŞCİNSELLERİN
DÜŞÜNCELERİNE
ÖNEM VERİRİM”
Demet Akalın’ın eşcinsellerin en çok sevdiği
şarkıcılardan biri olduğu ve bir gay ikon olduğu
şüphe götürmez bir gerçek. Sizce neden bir gey
ikonusunuz? Eşcinseller kendilerini neden sizle
özdeşleştiriyor ve sizi neden bu kadar seviyor
olabilirler?
Çünkü onlar gibi düşünürüm. Bütün sanat
hayatım boyunca tıkandığım zamanlarda ya
da akıl danışacağım zaman onların görüşlerine
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çok önem veririm. Hem dışarıdan bakarlar
hem de acımasızca eleştirirler –ki bence çok da
doğrudur-. O yüzden onların fikirlerine önem
veririm. Çok yakın arkadaşlarım da var. Benim
için onlar cinsiyetsiz. O açıdan bakmıyorum ama
onların yönlendirmeleriyle daha doğru adımlar
atıyorum. Mesela “Evli,Mutlu, Çocuklu”yu ilk bir
gey arkadaşımla dinlemiştik, “bunu al” dedi.
“Saçmalama. Ben evli bile değilim. Gitsin Gülben
Ergen okusun bunu” dedim. “Sana al diyorum”
diye diretti. Şarkının bestecisi Ceyhun Çelikten’in
evinden çıkmıştık, geri döndüm. Hiç de “evli
mutlu” falan değil bekar ve her gece sokakta
olan bir kızdım o zaman. Ama şarkı benim tüm
kariyermi ve karizmamı değişti.
Ben şuna inanıyorum, o şarkı yazılıyor ve ben o
şarkıların kaderini yaşıyorum sonra. Hani insan
der ki şarkı yaptırırken “sevgilimden ayrıldım ona
göre bir şarkı olsun” ya da “mutluyum bana bir
şarkı yaz okuyayım” Bende öyle olmuyor, ben o
şarkıların kaderini yaşıyorum mutlaka.

Demet Akalın gibi bir ismin LGBT hakları
için ülkemizde çok şey değiştirebileceğini
düşünüyoruz.
Homofobik
hayranlarınıza
mesajınız var mı?
Teşekkür ederim. Aralarda LGBT için bir şey
istenirse elimden geleni yapıyorum. Keşke daha
çok şey elimden gelse. Takipçimiz sevenimiz
çok ama keşke bir şeyleri değiştirme gibi gücüm
olsa. Bir parti kurun bende genel başkan olayım
ve güçlerimizi birleştirelim. Bakın o zaman neler
oluyor görün. Söyleyeceğim şey şudur : Herkesi
önce insan olarak kabul etmek gerekir herkesin
yaşamsal hakkına saygı göstermeyi unutmamak
gerektiğini hatırlatırım.
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T

arihler bugün 5 Haziran’ı gösteriyor
ve yaz ısrarla gelmiyor. Sebebi nedir
bilmiyorum ama akla son derece
yatkın bir teorim var: Henüz bir
Demet Akalın albümü çıkmadı. Son
10 yılı düşünecek olursak şarkılarıyla
yazı getiren kadın Demet Akalın enerjisi, tatlılığı
ve dinleyicisine her daim beklediğini veren istikrarı
ile aslında her mevsimin kadını ve bizim gerçek
kraliçemiz. Model olarak başladığı kariyerinde,
günümüzün en büyük pop ikonlarından biri
olmayı başaran Akalın’ın hikayesini şöyle biraz
geriye alalım…
1996 yılında çok enteresan bir şey oldu ve
manken Demet Akalın şarkı söyledi. Tabi ilginç
olan ve kimsenin beklemediği şey; bu kızın şarkıyı
(“Sebebim”) gayet iyi söylemesiydi. Şarkı bugün
klasik sayılan iyi bir şarkıydı orası ayrı ama Demet
şarkıyı taşımıştı. O gün bugündür, 2000 yılına
kadar verdiği 4 senelik ara haricinde, kendi söz/
bestelerini seslendirmeyen şarkıcılar için sahip
olunması gereken belki de en önemli özellik olan
patlayacak şarkıyı anında hisseden kulağı (ya da
hit kokusunu 100 metreden alan burnu) sayesinde
sayısız hiti sırtladı.
“Sebebim”in arkasından gelen “Senin Anan Güzel
mi?” basit bir şarkıydı basit olmasına ama Demet
Akalın’ın tüm kariyerinin temelini oluşturacak bir
şeyin altını çiziyordu: Demet bizim mahallenin
kızıydı, aklına gelen ağzındaydı, eğri oturur
doğru konuşurdu. Demet’in karizması tamamdı.
Görüntüsü modellik geçmişinden dolayı zaten
cepteydi. İhtiyaç olan yetenekli besteciler, söz
yazarları ve aranjörlerdi ve bugüne kadar liste
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başı olan şarkılarının yarısından fazlasını yaratan
adam Ersay Üner’in hayatına girişiı çok ciddi bir
adımın atılmasını sağladı. Çünkü Ersay, Demet’i
çok iyi anlayabildiği gibi, hislerini sanki Demet
yazmış kadar iyi aktarabiliyordu (ya da Ersay’ın
sözlerinde Demet tamamen kendisini buluyordu,
bu uyumun sırrına erişmiş değilim). Ortaklığın
2003 yılındaki ilk albümü “Unuttum”, Nalan’a
ait isim şarkısı ve Ersay’ın “Gazete”si ile zirveye
doğru giden basamakların birincisini oluşturdu.
1 yıl sonra gelen “Banane” ise Demet’in sonradan
sayısı milyonları bulacak hayran kitlesini
toplanmasını sağladı. Bu albümden çok akıllıca bir
yöntemle tam 8 şarkı videolandı ve hemen hepsi
dile dolandı. Ön plana çıkaracak olursak Serdar
Ortaç’ın en iyi şarkılarından “Bittim”, zamanının
çok ötesinde düzenlemesi ile “Aşkın Açamadığı
Kapı”, kanımca popun en seksi videolardan birine
sahip Yıldız Tilbe coverı “Vuracak” ve yunan esintili
yaz şarkısı “Bir Anda Sevmiştim”i sayabilirim.
Bu albümün başarısında ve şarkıcının bugüne
kadar taşıyacağı “giderli şarkıların kraliçesi”
ünvanını almasında özel hayatını göz önünde
yaşamasının payı olduğu aşikar. Zannediyorum
ki, o zaman hırslanıp bu şarkıları söylemeye
başlayarak bunca insanın derdini dillendirmese,
insanlar (bilhassa genç kızlar ve geyler) onunla
bu kadar özdeşleşmese ve işine bu kadar asılarak
çok çalışmasa bugünkü yerinde asla olamazdı.
İşin tuhaf tarafı, Demet Akalın’ın özel hayatındaki
iniş çıkış kolay kolay bitmeyecekti ama bu hem
komik hem de güçlü kadın tüm bu süre boyunca
yaşadıklarını giderli şarkılarına, şarkıları da “o
adamlar”a afiyetle yedirecekti.
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“Banane”nin başarısı yapımcısını (Seyhan Müzik’in
patronu Bülent Seyhan) harekete geçirdi ve iki
sene sonra iki cdlik albüm “Kusursuz 19” görücüye
çıktı. Albüm isminin iddia ettiği kadar kusursuz
değildi elbette. Ancak Demet kendinden bekleneni
fazlasıyla veriyor, albüm sahip olduğu soundla
(Ersay Üner ve Erhan Bayrak başta olmak üzere
birçok besteci ve aranjör bu albüm için çalışmıştı)
o dönem çıkan pop albümlerinin bir adım önüne
geçiyordu. Birçoklarına göre gelmiş geçmiş en iyi
Demet Akalın şarkısı “Afedersin” ile çıkışını yapan
albüm, “Mantık Evliliği” (Soner Sarıkabadayı)
gibi bir başka büyük hit daha taşıyordu. O yazın
en çok dinlenen ve satan albümlerinden biri olan
“Kusursuz 19”un arkasından tam 1 yıl sonra “Tatil”
isimli tekli geldi. Volga Tamöz’ün düzenlediği bu
Ersay şarkısı da yine herkes tarafından ilgiyle
karşılandı ve “Demet Akalın şarkı yapmadan yaz
geldiğini anlamıyoruz” deyiminin çıkışına sebep
oldu.
Bu süre zarfında belki modellik geçmişinden belki
de ilk dönemlerinde kendi şarkıcılığı konusunda
oldukça mütevazi ve gerçekçi yaklaşımı nedeniyle
“Demet Akalın dinleme” fikrine karşı oluşan negatif
tavır kırılmaya başladı. Evet, Akalın olağanüstü bir
şarkıcı olduğunu iddia etmiyordu ama arka arkaya
çıkardığı şarkılar bağrış çağrış söylenirken onun
pop müzik piyasasındaki ağırlığını reddetmek
nereye kadar mümkün olacaktı?
2008’de patlayan elektronik-dans akımına uygun
şekilde isimlendirilen “Dans Et” ise diskografisinin
en harika albümü olmamakla beraber o zamana
kadarki en iyi şarkısını barındırmaktaydı:
“Mucize”. Ancak bu albümü yürüten mucize
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Gülben Ergen tarafından reddedilen Ersay
Üner tekerlemesi “Bebek” oldu. Demet Akalın
albümlerinin tipik özelliklerinden modern popdans şarkılarının yanında servis edilen neredeyse
arabeske dokunan düşük tempoluların varlıklarını
iyice hissettirdiği bu albümden sonraki(aradaki
“Toz Pembe” teklisi ile 2009 yazı boş geçirilmedi
elbette) 2010 tarihli “Zirve” için ise Demet bir
ilginçlik yaparak albüm sıralamasında düşük
tempoluları dans şarkılarından ayırdı. Bu belki
de akıllıca bir hamleydi, çünkü bu albümü 2 farklı
albüm gibi dinlemek mümkündü. Erhan Bayrak’ın
en modern aranjelerini (bkz.”Pasta”) yaptığı
albümde dikkati en çok çekenler Tan’ın bestesi
olan “Çanta”, ilk “gidersiz” Demet hiti “Evli, Mutlu,
Çocuklu” ve Erdem Kınay’ın mükemmel dans
marşı “Olacak Olacak” oldu.
“Zirve”de hevesimizi bir parça kursağımızda
bırakan Demet yine hemen bir yıl sonra “Aşk”
isimli mini albümü yayınladı. Ersay Üner’siz
albümdeki ikinci gidersiz hit denemesi “Aşk”
başarısız olurken “Evli, Mutlu, Çocuklu” bestecisi
Ceyhun Çelikten’in elinden çıkma “Sabıka” ile
“Deliyim” coverı yüzünü güldürdü. Ama Demet
(daha doğrusu Erdem Kınay) en iyisini 2012
ilkbaharına saklamışlardı.
Erdem Kınay’ın “Proje” albümünde hangisinin
hala daha iyi olduğu konusunda kararsız kaldığım
“Rota” ve “Emanet” isimli şarkıları seslendiren
Demet artık kesin olarak rüştünü ispatlıyordu.
İkisi de çok sağlam olan besteler, Erdem Kınay’ın
alametifarikası katmanlı aranjeleri ile kulağı
hemen yakalıyordu ve Akalın kendisini en iyi
gösterdiği söz temaları ile en başarılı vokal
performansını veriyordu. (Kendisinin kariyeri ile
ilgili en büyük temennilerimden biri Erdem Kınay
ile olan müzikal ortaklığını asla bitirmemesidir).
Bu ortaklığın ara vermiş olduğu albüm “Giderli
16”da öncekilerden farklı olarak düşük tempolu ve
asap bozucu bir şarkı olan “Yılan” ile çıkış yapan
şarkıcı, muhtemelen Türkçe pop klasikleri arasına
girecek kadar iyi olan “Türkan” ve albümün isim
şarkısını eş zamanlı patlatarak bir kez daha
zirveye çıktı. Albümün kalanında ise ilk defa
çalıştığı bestecilerden Sinan Akçıl’ın “Ne Büyük
Aşk” ile Altan Çetin’in “Lades”i; Ersay Üner’in son
derece basit ama etkili “Sepet” ve albümün en
iyi şarkılarından “Kalbindeki İmza”nın bir parça
gölgesinde kaldılar. Şarkılarını pek sevmediğim
Gökhan Özen nedeniyle “Yıkıl Karşımdan”dan
uzak duran ben “Son Sözüm Aşk” ve “Ah Sevgilim”
gibi düşük tempoluları dinlemeyi tercih ettim.
Bu albüm ertesinde anne olan Akalın’ın mucizevi
bir şekilde doğumdan 2 ay sonra kendi doğum
günü olan 23 Nisan’da çıkardığı “Rekor” ise 1 değil
tam 3 Gökhan Özen ortaklığı barındırıyordu. Bu
işlerden “İlahi Adalet” çıkış için seçildi ve Erdem
Kınay’ın dinleyeni son derece gaza getiren aranjesi
ile şarkı çok tuttu. Zaten “adaletin yerini bulması
ve bu şekilde iç yağların erimesi” teması şarkıcıya
çok yakıştığı için dinleyiciler bu tür şarkıları marş
şeklinde Akalın’la beraber söylemekten hep keyif
aldı. Benzer şekilde “Giderli Şarkılar” ekibi Gökhan
Şahin ve Emrah Karaduman’dan çıkma “Rekor” da
popüler olurken, albümün en enteresan ve sevimli
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şarkısı olan Cansu Kurtçu-Fettah Can ortak
bestesi “Koltuk” (korkunç videosuna rağmen)
albümün ikinci patlamasına neden oldu. “Nefsi
Müdafaa” ve “Yeminim Var” isimli diğer Gökhan
Özen şarkılarını kliplendirmeyi de ihmal etmeyen
şarkıcının esas üstünde durması gereken şarkılar
ise Ersay Üner ve Erdem Kınay’la kotarılan “Kötü
Kalp” ve uzun zamandır söylediği en güzel
düşük tempolu “Ödeştik” olmalıydı ama olmadı.
Bir de, Akalın’ın aslında ne kadar sağlam bir
arabesk yorumcusu olduğunu (Orhan Gencebay
albümündeki “Farkında mısın”dan çok daha iyi)
gösterdiği “Vur Gitsin Beni” vardı ama bu şarkı
zaten kendi kitlesine kısa sürede ulaştı.
“Banane” albümünden beri çalıştığı Seyhan
Müzik ile yollarını ayırarak DMC’ye geçen ve hiç
hız kaybetmeden bu ay çıkaracağı 9.solo albümü
“Pırlanta” için çalışmaya başlayan Akalın’ın “yeni
şirket, yeni nefes” ilhamıyla bize hazırladığı
sürprizlerini merak ediyoruz.
Bizler her daim ayakları yere basan, “seveceğim,
gezeceğim” ya da “sevgilimi koluma takarım,
Bebek’te 3-5 tur atarım” diyen güçlü ve özgür
kadınları sevdik. Demet “yasak aşkın kollarına
düşmemeyi” dilediği ilk şarkısından beri kendi
gücünü şarkıları ile bulaştıran, kırık kalplere
merhem olan ve daha önemlisi o kalpleri dans

pistine atan bir arkadaş oldu. Kendini çok fazla
ciddiye almayan ve kendiyle dalga geçebilen
tavrıyla kasım kasım kasılan “star”ların devrini
kapattı. Kim olduğuyla tümüyle barışık ve
neşesinden ödün vermeyen bu güzel kadının
LGBTİ için ikon olması zaten kaçınılmaz bir
gerçekti.
Bugün evli, mutlu, çocuklu olan ama “gider”inden
hiçbir şey kaybetmeyen
“Giderli şarkıların
kraliçesi” pop müziğin en acımasız kuralına harfi
harfine uyarak hiç durmadan yeni hitler bulmak
için çalışıyor ve onlara hakkını veriyor. Neredeyse
20 yıllık bu müthiş istikrarın karşılığı twitterda 5,
instagramda 2.5 milyona yakın takipçi olmuş, çok
mu?
Dinlenilmesi gereken 10 Demet Akalın
şarkısı: Sebebim, Bittim, Aşkın Açamadığı Kapı,
Afedersin, İyi Dinle, Mucize, Olacak Olacak, Rota,
Türkan, Ödeştik
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K

AM 2011 yılında Can Bora tarafından
kurulan, çağdaş tiyatro ve çağdaş
dans alanında işler üreten sanat
topluluğu Berika’nın yeni “tiyatro”
prodüksiyonu… Can Bora’yı “Dantel”
projesinden tanırsınız. Bizlere yine
aynı greenbox teknolojisini kullanarak farklı bir
bakış açısı sunuyor. Hem tiyatro, hem sinemayı bir
araya getiren “KAM” Mayıs ayında Borusan Oto
Sanayi Dolmabahçe Sahnesi’nde sezon finalini
yaptı. Oyunun yazarı ve yönetmenidir, Can Bora…
Can Bora için bu teknolojiyi Türkiye’ye tiyatro
alanında ilk getiren sanatçılardan birisidir,
diyebilirim. Kapıdan içeri girdikten sonra
karşınızda yeşil bir sahne ve yanlarında iki dev
ekran ve kameralar, oyun başlamadan merak
uyandırıyor insana. Oyuncular sahnede, sanki
oturup karşımıza sohbet edeceklermiş gibi,
gündelik hayatlarını yaşıyormuşçasına etraftalar.
Oyun alışa geldiğimiz oyunların aksine bütün
ekibi, prodüksiyonu ile birlikte seyirciyle birlikte
oynanıyor. Oyuncular için zor bir oyun aslında.
Çünkü mekan içinde nerdeyse her şeyi kendileri
yapıyorlar. Sahne değişimleri, dekor değişimleri,
önceki görüntüye yerleşene kadar ki her şey.…
Prodüksiyon ekibine ise oyunun akışını sağlamak
kalıyor.
Aslında hikayede gördüğümüz olaylar gündelik
hayatta yaşadığımız sıradan olaylara dayanıyor.
Ama oyunun prodüksiyonuna baktığımızda hiç
de o kadar sıradan bir teknik yok. Benim için
oradaki teknik adına herşey komplike…

İnternette
videosuna
rastlanılan
KAM’ın
dediklerinden: “Bir ayağımız bu yeryüzünde
olduğumuz
sürece,
buranın
dertleriyle
ilgilenmekten başka çıkış yolumuz yok. Şöyle bir
gerçek var ki, sizi ben kurtarmayacağım! Herhangi
biri ya da bir kurum da kurtarmayacak! ‘Uyandır
ruhumu!’ diyenleri, evet, uyandırırım, ama hazır
olmalısınız: yüreğinizin yasasının kafanızın
isteklerini altüst etmesine. Görünen o ki, küresel
bir keşif paradigmasının içerisindeyiz. Esas şimdi,
bence yaşamak için mükemmel bir çağ!”

Oyunun hikayesine gelirsek; İstanbul şehir
hayatından ve gündelik problemlerden sıkılan
dört arkadaşın iki günlük, doğa ile baş başa kalınan
kamp kaçamaklarından ve kampta karşılaştıkları
Şaman’dan bahsediliyor. KAM* ise, “Şamanlarda
hekim büyücüye verilen ad… Kamaşmak, bir
araya gelmek, dilek, mutluluk.” demek. Nedeni
ise, oyunun şamanizm ve yoga öğretisinden
esinlenerek oluşturulmuş olması.
Oyunda, eşcinsel ve heteroseksüel arkadaşlık
ilişkilerinin de bulunduğu dört arkadaşın
hikayesinde; gündelik hayatta karşımıza çıkan
güncel sorunları en basit ve en esprili hali
anlatılıyor. Zaman zaman ekranda mottoları
görüyoruz, yani dış ses gibi. Gördüğümüz,
görsel hafızamıza kaydolan bütün görseller yine
yeni bir boyut katıyor ve seyirciyi takip açısında
biraz zora sürüklüyor. Son zamanalarda sosyal
medya çılgınlığındaki selfie, karakterlerden
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birisinin selfie kursuna gitmesi ile çok abartı (iyi
anlamda) şekilde işlenmiş. Daha öncede dediğim
gibi, oyunun hikayesi tamamen gündelik basit
hikayelerden oluşuyor. Bir diğer örneği ise, bir
eşcinselin, heteroseksüel birisine karşı duyduğu
sevgi ve karşılık alamama bunula birlikte gelen
aşkı unutturmak için yapılan yeni sevgili durumu.
Eşcinsel karakter, sanal ortamdan yaşadığı ilişki
ile oyunun kurgusunda gerçeklik kavramını çok
basit bir şekilde bizlere gösteriyor.
Oyunculuklara gelirsek… Karakterlere can
verenler; Goncagül Sunar, Yunus Günce, Başak
Kıvılcım Ertanoğlu, Halil İbrahim Irklı ve Can Bora.
Bu isimleri televizyondan tanımışlığımız var ve ilk
defa onları tiyatro sahnesinde izleme şansım oldu.
İçinde bulundukları zorlu oyun prodüksiyonun
zorluklarından
kendilerini
profesyonelce
sıyırıyorlar.

neyin doğru olduğunu bilemeden savruluyoruz
-da aslında içinde bulunduğumuz dünyada yaşam
o kadar basit ki, kendi tercihlerimiz doğrultusunda
zorlaştırıyoruz. KAM da işte aslında bu çizgide
tutuyor bizi bedenlerimizdeki ruhlara dokunarak…
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H

er yıl Haziran ayının sonlarında
Dünya genelinde kutlanan ve
Stonewall
ayaklanmasının
yıl
dönümünde
gerçekleştirilen,
LGBT bireyler ve LGBT bireylere
destek veren kişilerin katılımıyla
gerçekleşen bir dizi etkinlikler ve törenler
bütünüdür. LGBT topluluğunda onur yürüyüşü
veya gey onur yürüyüşü gibi isimlerle de
bilinir. Bir dizi etkinliklerin ve geçiş törenlerinin
gerçekleştirildiği etkinlikler 1969 yılında New
York’ta yaşanan Stonewall ayaklanmaları anısına
gerçekleştirilmektedir.
STONEWALL AYAKLANMASI ÖNCESİ
Tarihçi Barry Adam’a göre II. Dünya Savaşı’nın
getirdiği toplumsal değişim ile Amerika Birleşik
Devletleri’nde birçok insan “savaş öncesi toplumsal
düzeni sağlayarak değişimin etkilerini ertelemek”
düşüncesi için coşkun bir istek hissettiler. Milletin
antikomünizm düşüncesi üzerine vurgulanması
ile dürtülen Senatör Joseph McCarthy, ABD
hükûmeti, ABD Silahlı Kuvvetleri ve diğer hükûmet
organları tarafından finanse edilen ajanslar ve
kurumlardaki komünistleri keşfeden duruşmalar
yaparak, millî bir paranoyaya yol açtı. Anarşistler,
komünistler ile “gayrı-Amerikan” ve baltalayıcı
olarak varsayılan diğer insanlar, güvenlik için risk
olarak görülüyordu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, eşcinsellerin şantaja
meyilli olduklarını iddia eden bir teoriyi takip
ederek 1950’de eşcinselleri bu listeye eklediler.
Bir raporda ABD Dışişleri Bakanı Müşaviri James
E. Webb, “Aleni sapıklık eylemleri ile ilgilenen
kişilerde normal insanların duygusal istikrarının
eksik olduğuna genel olarak inanılmaktadır”
diye yazmıştır. 1947 ile 1950 arasında eşcinsellik
şüphesinden dolayı 1700 federal iş başvurusu
reddedildi, 4380 kişi ordudan ihraç edildi ve 420
kişi hükûmet işlerinden atıldı.
1950’ler ve 1960’lar süresince Federal Soruşturma
Bürosu (FBI) ve polis teşkilâtlarında bilinen
eşcinsellerin, en çok uğradıkları müesseseler
ve arkadaşlarının listelerini oluşturdu, ABD
Posta Hizmeti, eşcinselliğe ilişkin maddelerin
gönderildiği adreslerin kaydını tuttu ve
sonrasında devlet eşcinsellere hizmet eden
barları mühürleyip, müşterilerini tutuklayarak
yerel gazetelerde kötülenmelerini sağladı.
Eşcinsellere yönelik zulüm, devletin geyleri
mahalleler, parklar, barlar ve plajlardan kovmak
için şehirler “sweeps” (temizlikler) yapmasıyla da
devam etti. Öteki cinsiyetin kıyafetlerini giymek
yasaklandı ve üniversiteler, eşcinsel olduğundan
şüphelenilen eğitmenleri işlerinden çıkarmaya
zorlandı. Binlerce gey ve lezbiyen kişi kamusal
ortamda aşağılandı, fiziksel olarak taciz edildi,
işlerinden atıldı, tutuklandı ya da akıl hastanelerine
kapatıldı.
1952’de Amerikan Psikiyatri Birliği eşcinselliği,
bir sosyopatik kişilik bozukluğu olarak Mental
Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı (DSM)
listesine ekledi. 1962’de yapılan ayrıntılı bir çalışma,
bozukluğu travmatik veli-çocuk ilişkilerinden
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1950’LERDEN ONE DERGİSİ KAPAĞI
dolayı karşı cinse karşı hissedilen patolojik, gizli
bir korku olarak tanımlayarak onun listede yer
almasını gerekçeledi. Bu görüş tıp mesleğinde
çok yaygın ve etkiliydi. Bununla birlikte 1956’da
Evelyn Hooker, bir çalışmada kendini eşcinsel
olarak tanımlayan erkeklerin mutlulukları ve iyi
ayarlanmış mizaçlarını, heteroseksüel erkeklerinki
ile karşılaştırıp herhangi bir fark bulamadı. Onun
çalışması tıp toplumunu afallattı ve Hooker, birçok
gey erkek ve lezbiyen için kahraman oldu; ancak
eşcinsellik 1973’e kadar DSM’den kaldırılmadı.
Bu eğilime karşılık olarak, eşcinsellerin toplumsal
davasını ilerleten ve tutuklanmaktan korkmayan
geyler ve lezbiyenler için kaynaşma fırsatları
sağlayan iki tane birbirinden bağımsız dernek
kuruldu. Los Angeles bölgesinde yaşayan
eşcinseller 1951’de “Mattachine Society” isimli
derneği, komünist eylemci Harry Hay’in evinde

kurdular. Derneğin amaçları eşcinselleri bir araya
getirmek, onları eğitmek, onlara öncülük etmek
ve “cinsel sapıklar”a hukukî sorunlarda yardım
etmekti. Radikal yaklaşımından dolayı büyük
direniş ile karşılaşması nedeniyle Mattachine
Society, 1953’te vurgusunu asimilasyon ve
saygınlıkla değiştirdi. Dernek, geyler ve
lezbiyenlerin heteroseksüeller gibi normal
insanlar olduklarını ispat ederek eşcinsellik
hakkında daha çok düşünce sahibi olunulması
amacına dayandı. Çok zaman geçmeden de San
Francisco’da birkaç kadın, salonlarda toplanarak
lezbiyenlere yönelik Daughters of Bilitis (DOB)’i
kurdular. DOB’yi kuran sekiz kadın özgün olarak
dans etmek için tehlikesiz bir yere sahip olmak
amacı ile toplanmalarına karşın, DOB büyüdükçe
Mattachine’ye benzer amaçlar geliştirdi ve
üyelerinin genel topluma aykırı olmamalarını arzu
ettiler.
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FRANK KAMENY LİDERLİĞİNDE 1965 BEYAZ SARAY PROTESTOSU
1953’te hükûmet baskısına karşı ilk itirazlar yapıldı.
“ONE” adlı bir örgüt, Postane’nin göndermekte
direndiği ONE, Inc. dergisini yayımladı.
Sade kahverengi ambalaj kâğıtlarının içinde
gönderilen dergi sayısı, heteroseksüel evliliklere
giren eşcinseller hakkında idi; Postane bunun
müstehcen olduğunu bildirdi. Neticede bu dava
ABD Yüksek Mahkemesi’ne taşındı; sonuç olarak
da One, Inc.’in ABD Posta Hizmeti ile sayılarını
gönderebileceği kararı verildi.
Homofil örgütlerinin (o dönemdeki gey örgütlerin
adı) sayıları artarak Doğu Yakası’na yayıldıkça
daha da cesur bir hal aldılar. Frank Kameny,
Washington, D.C.’nin Mattachine’sini kurdu.
O eşcinsel olduğu için ABD Silahlı Kuvvetleri
Harita Hizmeti’nden atılmıştı ve görevine geri
alınmak için açtığı davanın sonucu olumsuzdu.
Kameny, eşcinsellerin heteroseksüellerden farklı
olmadıklarını yazarak çabalarını ruh sağlığı
uzmanlarına iletmeyi hedefledi. Afroamerikan
sivil haklar hareketi tarafından esinlenmiş
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Kameny, 1965’te Beyaz Saray ve diğer hükûmet
binalarının önünde istihdam ayrımcılığına karşı
bir grev düzenledi. Bu grevler, başta Mattachine
ve DOB’nin bazı önderleri olmak üzere, birçok
eşcinseli şaşırtmıştı. Aynı zamanda sivil haklar
ile feminist hareketleri tarafından düzenlenen ve
Vietnam Savaşı’na karşı yapılan gösteriler, 1960’lar
boyunca önem, sıklık, şiddet ve polis kuvvetleri ile
yaşanan çatışmalar sayısı bakımından artıyordu.
Çok az sayıdaki küçük gey toplulukların dış
kenarlarında cinsiyet beklentilerine meydan
okuyanlar vardı. Bunlar efemine erkekler ile
maskülen kadınlar ya da ya yarı zamanlı ya da
devamlı olarak kadın gibi giyinen ve yaşayan
biyolojik erkekler ile erkek gibi giyinen kadınlar
idi. Çağdaş nomenklatür onları travestiler olarak
tanımladı ve cinsel azınlıkların en görünür
temsilcilerinden oldular. Onlar da Mattachine
Society ve DOB’nin eşcinsellerin saygıdeğer ve
normal insanları olduklarını gösteren özen ile
biçimlenen imajı konusunda çeliştiler. Mattachine

ve DOB, karşı cinsin giysilerini giymekten
dolayı tutuklanmalarının, homofil örgütlerinin
mücadelelerine paralel olduğunu varsaydılar;
onlara benzer fakat onlardan belirgin olarak ayrı.
1966’da drag queenler, fahişeler ve travestiler
San Francisco’daki Compton’s Cafeteria’da
oturduklarında polisler, kadın gibi giyinen
erkekleri tutuklamak için geldi. Bir ayaklanma
oluştu. Kafeteryanın sahipleri bardaklar, tabaklar
ve çay tabaklarını atarak restoranın cephesindeki
çekme cam pencerelerini kırdı ve birkaç gün
sonra yeni pencereler konulduktan sonra geri
gelip tekrar pencereleri kırdılar. Profesör Susan
Stryker, Compton’s Cafeteria ayaklanmasını
“cinsel yönelim ayrımcılığı eyleminden çok, bir
transgender ayrımcılığı eylemi” olarak tanımlıyor
ve ayaklanmayı, homofil örgütlerinin önemini
azalttığı cinsiyet, ırk ve sınıf sorunlarına bağlıyor.
Ayaklanma, San Francisco’daki transgender
eylemciliğin başlangıcı oldu.
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STONEWALL AYAKLANMASINA DOĞRU
1.Dünya Savaşı’ndan sonra askeriyeye katılan
birçok erkek ve kadın, büyük şehirlere taşınma
fırsatından yararlandı ve New York’un Greenwich
Village ve Harlem mahalleri büyük gey ve lezbiyen
nüfuslarına sahip oldular. Bir gazete makalesinde
“kısa saçlı kadınlar ve uzun saçlı erkekler” olarak
tanımlanan geyler ve lezbiyenlerin yaşadıkları
yerlerde ondan sonraki yirmi yıl boyunca kendi
belirgin alt kültürü geliştirildi. Dönemdeki içki
yasağı gey müesseselerine kasıtsız olarak
avantajlar sağladı, zira alkollü içki içmek ahlâksız
olarak sayılan diğer hareketler gibi ancak gizlice
yapılabilen bir şey oldu. New York Şehri, kamu
ve özel iş kuruluşlarda eşcinselliği cezalandıran
yasaları yürürlüğe soktu; ancak alkol çok rağbet
gördüğü için çok sayıda geçici speakeasy ve
empromptü içme kuruluşu vardı ve yetkililer
bunların hepsini denetlemekte zorlanıyordu.
1950’lerin sosyal baskısı, Greenwich Village’de
bir kültürel devrim ile sonuçlandı. Sonradan
“Beat” şairleri olarak bilinen bir takım şair anarşi,
uyuşturucu ve hedonistik keyifler hakkında yazılar
yazdılar. Bunlardan ikisi Allen Ginsberg ile William
S. Burroughs (her ikisi de Greenwich Village’de
oturuyorlardı) eşcinsellik hakkında da yazdılar.
Onların eserleri hem acıyıcı, liberal düşünceli
kişileri hem de bir topluluk arayan eşcinsellerin
ilgilerini çekti.
1960’ların ilk yıllarına kadar belediye başkanı
Robert F. Wagner, Jr., 1964 Dünya Fuarı için
hazırlanırken şehrin imajı hakkında bilgi
edinmek istedi. Onun buyruğuna göre New York
Şehri’ndeki bütün gey barların yok edilmesi kuralı
tam olarak yürürlükteydi. Şehir, bu barların içki
satma ruhsatlarını feshetti ve gizli polis memurları,
mümkün olduğu kadar eşcinseli tuzağa atmaya
çalıştılar. Gizli memurlar bir bar ya da bir parkta
buldukları biri ile sohbet ederdi; eğer bu sohbette,
onların mekandan birlikte ayrılma olasılığı varsa
ya da eğer memur adama bir içecek ısmarlarsa
o adam fuhuşa teşvikten dolayı tutuklanırdı.
New York Post’ta yayımlanan bir makale, bir
spor salonunun soyunma odasında bir memurun
pantolon ağını tutarak inlemesi üzerine salonda
bulunan birinin iyi misin diye sorması üzerine
bu adamın polise iyi olup olmadığına dair soru
sorduğu için tutuklanmasını anlattı. Bu kadar
nahoş davaları savunan oldukça az avukat vardı ve
bu avukatların bazılarının maaşları da tutuklayan
memurca ödenirdi.
Mattachine Society, yeni seçilen belediye başkanı
John Lindsay’in New York’taki polis tuzağı
kampanyasına son vermesini başardılar. New
York State Liquor Authority (“New York Eyâleti
İçki Müdürlüğü”; SLA) ile daha zor geçindiler.
Eşcinsellere hizmet etmeyi cezalandıran herhangi
bir yasanın bulunmamasına rağmen mahkemeler,
“ahlâksız” olma olasılığı olan şirketlerin içki satma
ruhsatlarını verip kaldırmanın takdirini SLA’ya
verdi. Greenwich Village’in büyük gey ve lezbiyen
nüfusuna rağmen barların dışında bunların taciz ya
da tutuklanmaya uğramadan toplanabildikleri çok
az yer var idi. 1966’da New York’taki Mattachine
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AYAKLANMA ÖNCESİ STONEWALL INN
branşı, Greenwich Village’deki geylerin uğradığı
Julius isimli bir barda eşcinsellerin uğradıkları
ayrımcılığı tanıtmak için bir “sip-in”[dipnot 2]
eylemi düzenledi.
Geyler ve lezbiyenlerin uğradıkları barların
hiçbiri eşcinsellere ait değildi. Neredeyse hepsi
organize suç gruplarına aitti ve onlar tarafından
denetlenirdi; bu sahipler düzenli olarak
uğrayanlara kötü davranır, içkilerini sulandırır ve
içkiler için yüksek fiyatlar isterdi. Bununla birlikte
devamlı polis baskınlarını önlemek için polise para
öderlerdi.
51 ve 53 Christopher Street adresinde bulunan
Stonewall Inn, şehirdeki birçok diğer müessese
gibi Genovese ailesi’ne aitdi. 1966’da Mafya’nın
üç üyesi, eskiden heteroseksüellere yönelik bir
restoran ve gece kulübü olan Stonewall Inn’i bir
gey bara dönüştürdü ancak Stonewall Inn’in içki
satma ruhsatı yoktu; buna karşılık haftada bir kez
bir polis memuru, rüşvet olarak para dolu zarflar
alırdı. Bar fahişelik için kullanılmamasına karşın
uyuşturucu satışları ve diğer “nakdi işlemler” yer
alırdı. Dans etmenin serbest olduğu gey erkeklere
yönelik New York Şehri’ndeki tek bar haline geldi;
bir gey bar olarak yeniden açılmasından beri dans
etmek mekanın ana cazibesi olmuştu.

1969’da Stonewall Inn’i ziyaret edenler, kapının
içinde bir gözetleme deliği ile onları gözden
geçiren bir fedai tarafından karşılanırdı. Alkol
almanın kanunî olarak geçerli olduğu yaş 18
idi, ve “Lily Law”, “Alice Blue Gown” ya da
“Betty Badge” gibi isimler ile bilinen gizli polisi
bilmeyerek içeriye almaktan kaçınmak için ziyaret
edenler ya kapıcı tarafından bilinmeleri ya da gey
gözükmeleri gerekiyordu. Hafta sonlarında giriş
fiyatı 3 dolardı; bunu ödeyen müşterilere karşılıklı
olarak iki tane içecek alabilmelerini sağlayan iki
tane bilet verilirdi. Müşterilerin, barın özel bir “şişe
kulübü” olduğunu ispat etmek için bir kitapta
imzalarını vermeleri gerekiyordu, fakat gerçek
isimlerini neredeyse hiçbir zaman yazmazlardı.
Stonewall’da iki tane dans pisti vardı; içerisi siyah
boyalıydı, böylece çok karanlıktı ve jel ya da
siyah ışıklar kullanılıyordu. Eğer polisi görürlerse
normal beyaz ışıkları açıp herkesin dans etmeyi ya
da birbirine dokumayı durdurmalarını gerektiğine
işaret ederlerdi.Barın arka tarafında “queen”
(kraliçe)’ler tarafından uğranan daha küçük bir
oda vardı; makyaj yapan ve saçıyla oynayan (fakat
erkek kıyafetlerini giyen) efemine erkeklerin
gidebildiği iki bardan biriydi. Sadece birkaç tane
travesti ya da tam olarak kadın kıyafetini giyen
erkekler fedai tarafından girme izni alıyordu.
Müşterilerin “yüzde 98’i erkek” idi, fakat bazen
lezbiyenler de barı ziyaret ederdi. Stonewall’ın
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yakınlarında bulunan Christopher Park’ta uyuyan
daha genç, evsiz ergenler, müşterilerin onlara
içecekler almaları için bara girmeye çalışırlardı.
Müşterilerin yaş aralığı geç yeniyetmelikten
erken otuzlarına, ve ırk çeşitliliği beyaz, siyah
ve Hispanik insanların arasında eşit olarak
yayılıyordu. Barın müşteri çeşitliliği, konumu, ve
dans etme cazibesinden dolayı Stonewall Inn,
birçok kişi tarafından “şehirdeki gey bar” (“the
gay bar in the city”) olarak biliniyordu.
Gey barlarda sürekli polis baskınları yer alıyordu;
ortalama ayda bir kez her bara bir baskın
yapılırdı. Alkolün polis tarafından haczedilmesi
olasılığına karşı birçok bar, işin en kısa sürede
tekrar başlamasını sağlamak için barların
arkasında bir gizli panelin içinde ya da sokağın
aşağısına doğru park edilen bir arabada yedek
alkol saklardı. Bar yönetimi, polis uyarılarından
dolayı genellikle polis baskının yer alacağını
biliyordu. Tipik bir baskında lambalar açılırdı
ve müşteriler dizilip onların hüviyet cüzdanları
denetlendi. Hüviyeti olmayanlar veya tam olarak
kadın kıyafetlerini giyen erkekler tutuklandı,
diğerleri ise gidebilirlerdi. Kadın kıyafetleri
giyen erkekler dahil bazı erkekler, hüviyet olarak
askerlik kartlarını kullanırlardı. Kadınların üç tane
kadınsı giysi giymeleri gerekiyordu, ve eğer bu
giysileri giymedilerse tutuklanırlardı. Genellikle
barların personeli ve yönetimi de tutuklanırdı.
Ayaklanmalardan önceki salı günü Stonewall
Inn’de bir baskın dahil olmak üzere 28 Haziran
1969’dan hemen önceki dönem yerel barların
sürekli olarak baskın edilmeleri ve Checkerboard,
Tele-Star ve Greenwich Village’dakiler ve iki tane
daha kulübün kapatılması ile işaretlendi.
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STONEWALL AYAKLANMASI
28 Haziran 1969 Cumartesi günü, sabah saat
1:20’de koyu takım elbise giyen dört sivil polis,
üniforma giyen iki devriye görevlisi, Dedektif
Charles Smythe ve Müfettiş Yardımcısı Seymour
Pine, Stonewall Inn’in çift kapısından girip “Polis!
Yeri devralıyoruz!” (“Police! We’re taking the
place!”) diye ilân ettiler.
Kamu Ahlâk Takımı dışarıda sinyal için beklerken
iki gizli kadın polis ile iki gizli erkek polis, görsel
delil toplamak için o akşam bara daha erken
girdiler. İçerdeyken barın jetonlu telefonunu
kullanarak Altıncı Polis Bölgesi (Sixth Precinct)’ni
yardım için aradılar. Müzik kapatıldı ve ana
lambalar açıldı. O gece barda aşağı yukarı 200 kişi
vardı. Bir polis baskınını daha önce hiç görmemiş
müşteriler neler olduğunu anlamıyordu, ancak
ne olduğunu fark eden birkaç insan kapılara ya
da tuvalet pencerelerine doğru koşmaya başladı.
Polisler kapıları kapattı ve etrafı şaşkınlık kapladı.
Michael Fader’ın hatırladığına göre: “Her şey o
kadar çabuk gelişti ki bilinmezlikte kaybolurdun.
Birden bire polis geldi ve bardan çıkarılmak için
sıraya girip kimliklerimizi hazırlamamız gerektiğini
söylediler.’’
Baskın, diğer baskınlar gibi olmadı, o gece kadın
gibi giyinenler memurlara eşlik etmemekte
direndiler.
Sıradaki
erkekler
kimliklerini
göstermemekte direnmeye başladı. Polis, o anda
barda bulunan herkesi polis merkezine götürmeye
karar verdi ve barın arkasındaki bir odada
travestileri ayırdı. Ailesi tarafından Steve olarak

bilinen Maria Ritter bir röportajında: “En büyük
korkum tutuklanmaktı. En büyük ikinci korkum ise
annemin elbisesi ile resmimin bir gazetede ya da
bir televizyon raporunda çıkmasıydı” diye anlatır.
Polisler barın alkolünü mahkûm arabalarında
taşıyacaklardı. Yirmi sekiz kutu bira ve on dokuz
şişe ağır liköre el koydular, ancak mahkûm arabaları
hâlâ varamadıkları için müşteriler, sırada 15 dakika
beklemek zorunda kaldı. Tutuklanmayanlar ön
kapıdan müsaade edildiler, ancak normalde
olanın aksine meydanı hızlı şekilde terk etmediler.
Bunun yerine dışarıda durup olayları izleyen bir
insan kalabalığı oluşturmaya başladılar. Dakikalar
içerisinde bazıları Stonewall’dan müsaade edilen,
bazıları polis arabaları ile insan kalabalığına
dikkat edip ilgisi çekilmiş olanlardan oluşan 100150 kişilik insan kalabalığı Stonewall’ın dışında
toplanmıştı. Polislerin bazı müşterileri bardan
dışarıya itmeleri ya da tekme atmalarına karşın
polis tarafından müsaade edilen bazı müşteriler
poz vererek ve abartılı bir şekilde polise selam
vererek insan kalabalığı için numara yaptılar.
Kalabalığın alkışı ise onları daha çok teşvik etmişti:
“Bilekler bükülgen, saçlar taralıydı, ve alkışlara
gösterilen tepkiler klasikti”
Görgü tanıklarının anlattıklarına göre, müfettiş
Pine’ın hatırladığına göre ilk mahkûm arabası
varınca çoğu eşcinsellerden oluşan insan
kalabalığı, tutuklanan kişilerin sayısından en az
on kat daha büyük idi ve herkes çok sessizdi.
Telsiz iletişim kullanımında bir karışıklık, ikinci
bir mahkûm arabasının varışını erteledi. Polisler,
seyircilerin alkışları ile Mafya üyelerine ilk
mahkûm arabasına doğru eşlik etmeye başladılar.
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paralar polislere doğru atılıyordu. Polislere bira
kutuları atıldı ve polis sert çıkış yaparak kalabalığı
kısmen dağıttı; insan kalabalığı sonra olay
yerine yakın bir inşaat alanı bulup alandaki tuğla
dizilerini keşfetti. 500-600 kişiye göre az kalan
polisler, Stonewall’dan iki kapı uzak bir bardan
ayaklanmalardan etkilenen halk müziği şarkıcısı
Dave Van Ronk dahil olmak üzere bir sürü insanı
gasp etti. Van Ronk’ın gey olmamasına rağmen
savaş karşıtı gösterilere katılırken polis şiddetini
yaşamıştı: “Bana kalırsa, polislere karşı koyan
herhangi birisi bana göre tamamdı, o yüzden
kaldım... Etrafında döndüğün her anda polisler bir
tür rezalet çıkarmaya çalışıyordu.” İki tane kadın
polis dahil olmak üzere on tane polis memuru,
kendi güvenlikleri ile Van Ronk, Howard Smith
(The Village Voice’ın bir yazarı) ile bir sürü
kelepçeli tutuklunun güvenliklerini sağlamak için
Stonewall Inn’in içerisinde barikat kurdu.
Ayaklanmaları anlatan çok sayıda açıklama,
gösterinin hiçbir önceden var olan örgütü ya da
belirli gayesi olmamasının altını çizer; yer alanların
hepsi hazırlıksız idi. Michael Fader’ın anlattığına
göre:

Onun ardından sıradan elemanlar da arabaya
alındı. Bir seyirci “Gay Power!” (“Gey Gücü!”)
diye bağırdı, birisi “We Shall Overcome” şarkısını
söylemeye başladı ve insan kalabalığı, “büyüyen
ve yoğunlaştırılmış düşmanlık” ile karıştırılan zevk
ve genel hoş mizaç ile tepki verdi. Bir memur
bir travestiyi ittikten sonra travesti, kalabalığın
yuhalamaya başlaması ile onun kafasına el çantası
ile vurarak tepki verdi.
Olay yerinden geçen yazar Edmund White,
ayaklanmayla ilgili yazdığı makalede: “herkes
huzursuz, sinirli ve canlı. Hiç kimsenin sloganı
yok, tavrı bile yok, ama bir şeyler dönüyor”
diye hatırlamıştır. Hâlâ barın içinde bulunan
müşterilerin dövüldüklerini iddia eden bir rivayet
insan kalabalığı arasında yayılınca bozuk paralar,
sonra da bira şişeleri arabaya atıldı.’’ diye yazmıştır.
Kelepçeli bir kadın birçok kez bar kapısında
beklemekte olan polis arabasına götürülmeye
çalışılınca bir boğuşma başladı. Kadın defalarca
kaçtı ve on dakika boyunca küfür ederek ve
bağırarak dört tane polis ile mücadele etti. “Tipik
bir New York butch’u” ve “bir ‘dyke’ - stone
butch” olarak tarif edilen bu kadın, bir şahite göre
kelepçelerinin çok sıkı olduğunu şikâyet etmesi
üzerine bir polis tarafından kafasına baton ile
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vuruldu. Seyircilerin hatırladıklarına göre kimliği
hâlâ bilinmeyen bu kadının seyircilere bakarak
“Neden bir şey yapmıyorsunuz?” (“Why don’t you
guys do something?”) diye bağırması kalabalığın
savaşmasını teşvik etmişti. Bir memur onu kaldırıp
arabanın arkasına attıktan sonra insan kalabalığı
güruh hâline dönüp “çılgın” oldu: “İşte o anda olay
yeri patlamaya hazır bir bombaya dönüştü”
Polis, kalabalıktaki bazı insanları zaptetmeye
çalışıp birkaç insanı devirerek seyircileri daha
çok kışkırttı. Polis, arabadaki kelepçelileri (bazı
şahitlere göre kasti olarak) başıboş bıraktıktan
sonra kelepçelilerin bazıları kaçtı.İnsan kalabalığı
polis arabasını devirmeye çalışınca Müfettiş
Pine, arabaların en kısa sürede geri dönmelerini
emretmesi ile birlikte birkaç tane yırtılmış tekerliği
bulunan o araba, iki tane diğer araba ile hemen
meydanı terk etti. Bu gürültü, neler olduğunu
öğrenen daha çok insanı çekti. Kalabalıkta bir
insan, “polislere para ödemediler” (“they didn’t
pay off the cops”) gerekçesi ile barın baskına
uğradını iddia etmesinden sonra başka biri
“onlara para vererek onları kovalım!” (“Let’s pay
off the cops!”) diye bağırdı.
İnsan kalabalığı “Domuzlar!” (“Pigs!”) ve “Nonoş
polisler!” (“Faggot cops!”) diye bağırırken bozuk

Hepimiz bu boktan sıkıldığımızı hissettik. Birinin
başkasına söylediği somut bir şey değildi; aslında
sanki yıllar boyunca biriken her şey o tek gecede
ve o tek mekânda doruğuna ulaşmış gibiydi ve
bu düzenlenmiş bir gösteri değildi... Kalabalıkta
herkes asla geri dönmeyeceğimizi hissediyordu.
Bardağı taşıran son damla gibi idi. O ana kadar
bizden sürekli alınan bir şeyi geri kazanma
zamanıydı... Her tür insan, her tür sebep, fakat
çoğunlukla tam öfke, sinir, keder, her şey birleşti,
ve her şey doğal akışını sürdürdü. Yıkımların
çoğunu yapan polislerdi. Biz aslında içeriye
dönmeye ve özgürlüğü keşfetmeye çalışıyorduk.
Ve biz en sonunda özgürlüğe sahip olduğumuzu
hissettik, ya da en azından özgürlüğü talep
ettiğimizi gösterme özgürlüğüne. Geceleyin ezik
bir şekilde dolaşıp onların bize zorbalık etmelerine
izin vermeyecektik - ilk kez çok kuvvetli bir şekilde
direniyorduk, ve esasen polisleri şoke eden budur.
Havada bir his vardı; bizim layık olduğumuz geç
kalmış özgürlük [sonunda geldi], ve onun için
mücadele edeceğiz. Bu çeşitli şekiller aldı fakat
sonuçta gitmeyecektik. Ve gitmedik.
Ayaklanmaların ilk gecesi çekilen tek fotoğraf,
Inn’e yakın Christopher Park’ta yatan evsiz
gençlerin polisler ile boğuştuğunu gösterir.Bir
ay sonra yayımlanan Mattachine Society haber
bülteni, ayaklanmaların neden yer aldıklarını izah
eden kendi açıklamasını öne sürdü: “Stonewall
Inn çoğunlukla, diğer eşcinsel sosyal buluşma
yerlerine kabul edilmeyen ya da parası yetmeyen
bir grup insana hizmet ederdi... Stonewall, bu
çocukların evi oldu. Baskına uğrayınca onun
uğruna savaştılar. Bu, ve şehirdeki en toleranslı
ve açık fikirli gey yerinden başka kaybedecek
şeylerinin olmaması, neden ayaklanmalarda yer
aldıklarını anlatıyor.”
Binaya çöp tenekeleri, çöpler, şişeler, taşlar ve
tuğlalar fırlatıldı, pencereler kırıldı. Şahitlerin
iddialarına göre “flame queen”ler (çok gösterişli
drag queenler), erkek fahişeler ve gey “sokak
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çocukları”, yani gey topluluğun en çok dışlanmış
insanları, ilk fırlatılanlardan ve bir parkmetrenin
kökünden sökülüp Stonewall Inn kapılarına
karşı bir tür koçbaşı olarak kullanılmasından
sorumluydu. Baskın esnasında “full drag” (“tam
drag”) Sylvia Rivera, “Bu kadar sene boyunca
bize bokmuşuz gibi davranmadınız mı?... Şimdi
sıra bizde!... Hayatımın en harika anlarından idi.”
diye hatırlıyor. Polis bir yangın hortumu alır iken
güruh çöpü ateşe verip kırık camların içinden
soktular. Su basıncı olmaması nedeni ile hortum,
kalabalığı dağıtmakta başarısızdı; hatta kalabalığı
teşvik ediyormuş gibi görünüyordu. Göstericiler,
polislerin bara baskın etmelerini önlemek amacı
ile bar sahipleri tarafından kontrplak ile kaplanan
pencereleri kırıp geçtiklerinde, içerideki polisler
tabancalarını kılıflarından çıkarttılar. Kapılar
aniden açıldı ve polisler sinirli kalabalığın üzerine
tabancalarını doğrultup ateş etmekle tehdit
ettiler. Polislerin yanında duran The Village
Voice yazarı Howard Smith, kendini güruh ya da
polisten savunması gerektiğinden emin olmayıp
bardan bir vida anahtarı alıp kendi pantolonun
içine soktu. Barın içine çakmak gazı döken birisi
görmüştü; gaz ateşe verilir ve polis nişan alır
iken, siren sesleri duyuluyordu ve itfaiye arabaları
varmıştı. Bu hamle 45 dakika sürmüştü.
Stonewall’ın içine hapsolmuş polisleri kurtarmak
için New York Şehri Polis Departmanı’nın Taktik
Kolluk Kuvvetleri (“Tactical Police Force”; TPF)
varmışlardı. Bir polis memurunun gözü kesilmiş,
birkaç diğer memur ise uçan molozlar tarafından
berelenmişti. O gece köpeğini gezdirirken
Stonewall’ın önünden geçen Bob Kohler, TPF’in
varışına şahit olmuştur: “İşin eğlenceli kısmının
bittiğini anlayabilmek için yeterince isyana
katılmıştım... Polisler madara edildiler. Böyle
bir şey daha evvel hiç yer almamıştı. Gelmiş
geçmiş en kızgın hâllerinde idiler, çünkü kendileri
dışında herkes ayaklanmıştı... ancak perilerin
ayaklanmamaları gerekiyordu ... hiçbir grup hiçbir
zaman polisleri geri çekilmeye zorlamamıştı,
yani kızgınlık derecesi muazzam idi. Demek
istediğim, öldürmek istiyorlardı.” Kalabalık
büyüyünce polisler, hapsedilmesi mümkün olan
herkesi tutuklayıp, hapishaneye doğru giden
polis arabalarına soktular; ancak Müfettiş Pine’ın
anımsadığına göre “polis arabalarına ısrar ile
girmeyen travestiler ile boğuşmalar başladı”. Onun
anımsaması, sokağın karşı tarafından hadiseleri
izleyen bir şahidin hatıraları ile doğrulanabilir.
Ona göre “Boğuşanların kim olduklarına gelince
bir tek travestiler görebildim, ve onlar çok öfkeli
bir şekilde boğuşuyorlardı”.
TPF bir falanks oluşturdu ve yavaşça ilerleyerek
ve kalabalığı geri iterek sokakları boşaltmaya
çabalıyordu. Kalabalık, açık bir şekilde polisler ile
alay etmeye başlamıştı. Kalabalıktakiler sevinç
ile çığlık attı, hazırlıksız olarak “kick line” (“tekme
sırası”) dansı yapmaya başladı ve The Howdy
Doody Show’un tema şarkısının nakaratında şunu
söylediler: “We are the Stonewall girls/ We wear
our hair in curls/ We don’t wear underwear/ We
show our pubic hairs” (“Biz Stonewall kızlarıyız/
Saçlarımız kıvır kıvır/ İç çamaşırı giymeyiz/ Pubik
kıllarımızı gösteririz”). Lucian Truscott’ın The
Village Voice’a verdiği raporda: “Mahaldeki durgun

#OnurDuyuyoruz

durum, kask giyen ve sopa taşıyan polislerin
karşısında bir koro sırasının oluşması şeklinde gey
ahmaklıkların yer almasına izin verdi. Sıra, tam kick
rutinini başlayınca TPF tekrar ilerledi ve çığlık atan
gay güçlerinden oluşan kalabalığı Christopher
Street’in dışına iterek Seventh Avenue’a ittiler”
diye yazmıştır. Polis baskını sırasında Stonewall’da
bulunan bir katılımcı, “Polisler bize hücum ettiler,
ve işte o anda bunu yapmanın faydalı olmadığını
anlamıştım, çünkü [polisler] bir cop ile sırtıma
vurdular” diye anımsamıştır. Diğer bir beyanda
yazıldığına göre: “Ben o tek görüntüyü aklımdan
bir türlü çıkartamıyorum. [Cop taşıyan] polisler
ile öbür taraftaki ‘kick’ sırası. En hayret verici şey
idi... Ve birden bire, tahminimce maçoluk ile alay
eden o ‘kick’ sırası... Sanırım o anda kendimi öfkeli
hissetmeye başlamıştım. Çünkü insanlar sopalar
ile vuruluyorlardı. Neden? Bir ‘kick’ sırasından
dolayı.”

boşaltılmışlardı. Sabah boyunca, o gece neler
yer aldığına inançsızlıktan şaşıran birçok kişi
sahanlıklarda oturdu ya da yakındaki Christopher
Park’ta buluştular. Birçok şahit, Christopher
Street’in üzerine çullanan gerçeküstü ve ürkütücü
sessizliği hatırladılar, ancak buna rağmen yine
“havada elektrik” vardı. Biri: “İsyan sonrasının bir
tür güzelliği vardı... Birçok insanın gerçekten gey
olduğu ve yani, bu bizim sokağımızın olduğu en
azından bana göre belli idi” diye yorum verdi.
On üç kişi tutuklanmıştı. Kalabalıktan bazı kişiler
hastaneye yatırıldılar, ve dört tane polis memuru
yaralandı. Stonewall Inn’in içerisinde neredeyse
her şey kırılmıştı. Müfettiş Pine, o gece Stonewall
Inn’i kapatıp demonte etmeye niyet etmişti.
Ankesörlü telefonlar, tuvaletler, aynalar, müzik
kutuları ve sigara makineleri, hepsi muhtemelen
ayaklanma süresince ve muhtemelen polis
tarafından paramparça edildi.

Oscar Wilde Memorial Bookshop’un sahibi
Craig Rodwell, polislerin katılımcıları çarpık
caddelerden kovalayıp, ondan sonraki köşenin
başında katılımcıların polisin arkasına geçtiğini
gördüğünü açıklamıştı. Kalabalığın bazı üyeleri
arabaları durdurttu, ve Christopher Street’te
sokağı blok etmek amacı ile bir tanesini devirdiler.
Jack Nichols ile Lige Clarke, Screw dergisi için
yazdıkları köşede “sinirli protestoculardan oluşan
muazzam kalabalıklar, ‘Catch them!’ (‘Onları
yakala!’) diye bağırarak sokaklar boyunca
[polisleri] kovdular.” diye ilân etmişlerdir.

Stonewall kuşatılır iken Craig Rodwell; The New
York Times, New York Post ve New York Daily
News’u neler olduğuna dair bilgilendirmek için
aradı. Üç gazete de ayaklanmalar hakkında
makaleler yayımlamıştı; New York Daily News
haberi ön kapağında yayımladı. Ayaklanma
haberi, Greenwich Village çapında hızlı bir şekilde
yayıldı ve Students for a Democratic Society ya
da Kara Panterler tarafından düzenlendiğini veya
“bir eşcinsel polis memuru, kendi isteklerine karşı
çıkması üzerine oda arkadaşının Stonewall’a dans
etmek için gitmesi” üzerine başladığını söyleyen
rivayetler tarafından katalize edildi. 28 Haziran
Cumartesi günü bütün gün boyunca insanlar,

Sabah saat 4:00’e gelince sokaklar neredeyse
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yakılmış ve karartılmış Stonewall Inn’e bakmak
için geldiler. Barın duvarları “Drag power” (Drag
gücü), “They invaded our rights” (Haklarımızı ele
geçirdiler), “Support gay power” (Gey gücünü
destekleyin) ve “Legalize gay bars” (Gey barları
yasallaştır) diye ilân eden graffitilerin yanı
sıra polisleri yağmacılık ile suçlayan ve - barın
statüsüne dair - “We are open” (Biz açığız) diye
ilan eden graffitiler ile kaplanmıştı.
Ertesi gece ayaklanmalar tekrar Christopher
Street’in etrafını sardı; katılanlar, hangi gecenin
daha çılgın veya daha şiddetli olduğunu değişik
bir şekilde hatırlıyorlar. Aynı katılımcıların birçoğu
- fahişeler, sokak gençleri ve “kraliçeler” - ondan
önceki geceden geri dönmüştü ancak bu kez “polis
provokatörleri”, meraklı izleyiciler ve turistler bile
onların arasına katıldı. Birçok katılımcı, eşcinsel
sevginin aleniyette hemen hemen sergilenmesine
dikkat ettiler; bir şahite göre: “Girebilmek için
kapısına vurup bir gözetleme deliği aracıyla
birisiyle
konuşmak
zorunda
olduğumuz
(günlerden)... Biz artık açıktık. Biz sokaklardaydık.”
Binlerce kişi tekrar açılan Stonewall’un önünde,
yandaki
sokaklara
dökülmelerine
kadar
Christopher Street’i boğan bir şekilde toplandı.
Bu kalabalık otobüsleri ve arabaları çevreledi veya
gey olduklarını itiraf etmedikçe veya gösteriyi
desteklediklerini belirtmedikçe bunların sahiplerini
rahatsız ettiler. Sylvia Rivera arkadaşının,
sürmeye çalışan bir arabanın üstüne zıpladığını
görmüştü; kalabalık arabayı ileri geri sallayarak
sahiplerini dehşete düşürdü. Rivera’nın diğer bir
arkadaşı Marsha P. Johnson, bir sokak lambası
direğinin üstüne tırmandı ve ağır bir çantayı bir
polis arabasının kaportasının üstüne düşürüp
ön camı paramparça etti.Önceki gecede olduğu
gibi bütün mahalle çapında çöp tenekeleri ateşe
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verildi. Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Dokuzuncu
polis bölgelerinden gelmiş yüzden fazla polis
vardı, fakat sabah saat 2:00’den sonra TPF tekrar
varmıştı. “Kick” sıraları ve polis kovalamaları
çoğaldı ve azaldılar; polisler, şahitlerin çoğunlukla
“sissy” (hanım evladı) ve “swish” (nonoş) isimleri
ile tanımladıkları göstericileri zaptettiklerinde
kalabalık, onları geri almak için dalgalandılar.
Sokak muharebeleri sabah saat 4:00’e kadar
sürdüler.
Greenwich Village’de yaşayan Beat şairi Allen
Ginsberg, uzun zamandan beri Christopher
Street’te yaşıyordu ve coşkun kaosa rastgeldi.
Önceki gecede yer almış ayaklanmaya dair
haberdar olmasından sonra “Gey gücü! Harika,
değil mi?... Artık kendimizi gösterme zamanı
geldi” dedi ve açık Stonewall Inn’i ilk kez ziyaret
etti. Eve doğru yürürken Lucian Truscott’a “Biliyor
musun, oradaki erkekler çok güzeldi - 10 sene
önceki bütün nonoşlardaki incinmiş görünüşü
kaybettiler”
Pazartesi ve salı günleri kısmen yağmurdan
dolayı Greenwich Village’deki eylemcilik aralıklı
oldu. Polis ve mahallede oturanlar birbirlerine
düşman oldukları için onların arasında birkaç
tane münakaşa ortaya çıkmıştı. Craig Rodwell ile
partneri Fred Sargeant, ilk ayaklanmadan sonraki
sabah 5000 tane el ilânı yayımlama ve dağıtma
fırsatını yakalamıştı. Bunlardan birinde “Get the
Mafia and the Cops out of Gay Bars” (Mafyayı ve
polisleri gey barlarından kovun) diye yazıyordu. El
ilânları geylerden, Stonewall ve Mafya tarafından
sahiplenilen diğer gey barları boykot etmelerini
ve “çekilmez durum”un incelenmesi için belediye
başkanına baskı oluşturmayı amaçladı.

olumlu bir gelişme olarak nitelendirmedi.
Özellikle
1960’lar
boyunca
eşcinsellerin
heteroseksüellerden farklı olmadıklarını tanıtmaya
çalışmış daha yaşlı geylere ve Mattachine
Society’nin birçok üyesine göre şiddet ve efemine
davranış gösterisi utanç verici idi. 1965’te Beyaz
Saray’ın önündeki ilk gey grev hatlarında yürümüş
olan Randy Wicker, “koro sıraları oluşturan ve
tekme atan cırtlak kraliçeler, insanların eşcinseller
hakkında düşünmelerini istediğim her şeyin
dışında idi... Village’de intizamsız ve ucuz
davranan bir takım drag queen olduğumuz…”
Diğerleri ise, bir “sleaze joint” (adilik mekânı) olan
Stonewall Inn’in kapatılmasının Village için olumlu
olduğunu düşünmüşlerdi.
Mamâfih, çarşamba gününde The Village Voice,
ayaklanmalar hakkında Howard White ile Lucian
Truscott tarafından yazılan raporlar yayımlamıştı.
Bu raporlar olayları ve katılımcılarını kötüleyici
bir şekilde tanıttı: “forces of faggotry” (nonoşluk
kuvvetleri), “limp wrists” (bükülgen bilekler)
ve “Sunday fag follies” (Pazar günü nonoş
akılsızlıkları).
Bir gurüh tekrar Christopher Street’te toplandı ve
The Village Voice’in bürolarını yakıp kül etmekle
tehdit ettiler. 500 ile 1000 arası katılımcı sayısına
sahip olan gurühün arasında polis ile başarısız
yüzleştirmeler yaşamış diğer gruplar vardı; bunlar,
polisin bu durumda nasıl mağlup edildiklerine
dair meraklıydı. Tekrar bir sokak muharebesi
ortaya çıktı; hem göstericiler hem de polisler
yaralandı, yerel mağazalar yağmalandı ve beş
kişi tutuklanmıştı. Çarşamba gecesindeki olaylar
yaklaşık bir saat sürdü ve bir şahit, “Christopher
Street azat edilecektir. Nonoşlar baskılarından
sıkıldılar” diye olayları özetledi.

Gey topluluğun içerisinde herkes başkaldırıyı
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AYAKLANMADAN SONRA
Aciliyet hissi bütün Greenwich Village çapında,
ayaklanmalara şahit olmamış insanlara bile
yayılmıştı. Başkaldırıdan duygulananlar harekete
geçme fırsatını hissedip örgütsel toplantılara
katıldılar. 4 Temmuz 1969 tarihinde Mattachine
Society, Philadelphia’daki Independence Hall’ın
önünde “Annual Reminder” (“Yıllık Hatırlatma”)
adlı yıllık grevini yürüttü. Birkaç yıldır eylemlere
katılmış olan düzenleyiciler Craig Rodwell, Frank
Kameny, Randy Wicker, Barbara Gittings ve Kay
Lahusen, diğer grevciler ile New York Şehri’nden
Philadelphia’ya giden bir otobüse bindiler. 1965’ten
beri grevler oldukça denetimli idi; kadınlar etek,
erkekler ise takım elbise ile kravat giyerdi, ve hepsi
düzenli sıralarda sessiz bir şekilde yürürlerdi. Bu
sene Rodwell, Kameny’nin belirttiği kurallardan
kendini kısıtlanmış hissettiğini hatırladı. İki kadın
anında el tutuşsalar idi Kameny, “Bu olmaz!
Bu olmaz!” (“None of that! None of that!”) diye
söyleyerek onları ayırırdı. Buna rağmen Rodwell,
yaklaşık on tane çiftin el tutuşmalarını ikna etti.
El ele tutuşan çiftler Kameny’nin sinirlerini bozdu
fakat ondan önceki bütün yürüyüşlere göre
daha çok basın mensubunun dikkatini çekmişti.
Katılımcı Lilli Vincenz, “[Statükonun] değiştiği
belli idi, kendilerini ezilmiş hisseden insanlar artık
kendilerini yetkili hissediyorlardı” diye hatırladı.
Dikkat çekmek amacıyla şu ana kadar kullanılan
sessiz ve uysal kurulu vasatları değiştirmeye
azmeden Rodwell, New York Şehri’ne geri döndü.
Önceliklerinden biri Christopher Street Liberation
Day (“Christopher Street Özgürlük Günü”)’i
planlamak idi.
Mattachine Society’nin 1950’lerden beri var
olmasına rağmen ayaklanmalara şahit olmuş
veya ayaklanmalardan esinlenenlere göre
derneğin birçok yöntemi artık fazla mazlum
görünüyordu. Mattachine, bülteninde yayımladığı
“The Hairpin Drop Heard Around The World”
başlıklı makalesinde tutumlardaki kaymayı
tanıdı. Bir Mattachine memuru “dostane ve tatlı”
(“amicable and sweet”) bir mum ışığı seremonisi
önerince izleyicilerden bir adam öfkelenip “Tatlı
mı?! Saçmalık! O toplumun kraliçelerin üstüne
zorladığı roldür.” (“Sweet! Bullshit! That’s the role
society has been forcing these queens to play.”)
diye bağırdı. “Do You Think Homosexuals Are
Revolting? You Bet Your Sweet Ass We Are!” diye
ilân eden bir el ilânı ile Gay Liberation Front (“Gey
Kurtuluş Cephesi”; GLF) az sonra kurulmuştu.
“Gay” kelimesini kendi ismi içinde kullanan ilk
gey örgütü idi. Mattachine Society, Daughters of
Bilitis ve bir sürü diğer eski homofil grubu kendi
amaçlarını saklamak amacıyla kasten perdeli
isimler seçerlerdi.
Yeni kurulan GLF grubunu görmek için onun
toplantısına gittikleri zaman militanlığın artışı,
yıllardı homofil örgütlerinde çalışmış ve rollerini
kamudan hiç saklamamış Frank Kameny ile
Barbara Gittings’e göre belli oldu. Bir genç GLF
üyesi onların kim olduklarını ve onların itimatların
neler olduklarını öğrenmek istedi. Şaşkın bir hâlde
kalan Gittings, “Ben geyim. O yüzden buradayım”
diye kekeledi. GLF, “Amerikan topluluğunu
yeniden yapılandırmak için çaba [harcayabilme]”
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ülküsü ile savaş karşıtı ve siyah hakları aktivistlerin
taktiklerini kullandı ve bu aktivistler ile işbirliğine
girdiler. Kara Panterler ve diğer köktenci Yeni
Sol ülkülerini üstlendiler ve Afeni Shakur’u
desteklemek için Women’s House of Detention
(New York’ta eski bir kadın cezaevi)’a yürüdüler.
Mamâfih, kuruluşundan dört ay sonra üyelerin
işletme prosedürü ile anlaşamamaları nedeniyle
grup dağıldı.
Stonewall ayaklanmalarından itibaren altı ay
içinde aktivistler, kent çapında dağıtılan Gay
adlı bir gazete çıkarttılar; bunu yapmayı gerekli
gördüler çünkü şehrin en liberal yayımı olan The
Village Voice, yeni üyeler ve gönüllüler arayan
GLF reklamlarında “gay” kelimesinin basılmasına
izin vermedi. Altı hafta içinde iki gazete daha
kuruldu: Come Out! ile Gay Power; bu yayımların
okur sayısı 20.000’den 25.000’e hızla arttı.
GLF üyeleri birçok hemcins dansı düzenlediler,
fakat GLF toplantıları kaotik idi. Bob Kohler,
ayaklanmalara katılan ve çoğu Christopher Park
veya Sheridan Square’de uyuyan evsiz gençlere
yardım etmek amacıyla giysiler ve para için rica
edince, ona verilen cevap kapitalizmin düşüşü ile
ilgili bir tartışma idi. Aralık 1969’un sonuna doğru,
GLF toplantılara katılmış ve düş kırıklığından
dolayı grubu sonradan terk eden birçok kişi Gay
Activists Alliance (Gey Aktivistler İttifakı; GAA)’ı
kurdular. GAA’nin vurgusu sadece gey sorunları
olacaktı ve daha düzenli bir örgüt olacaktı.
Anayasası: “Biz, azat edilmiş eşcinsel aktivistler
olarak, insan olarak haysiyetimizi ve değerimizi
ifade etme özgürlüğünü talep ediyoruz” diye
başladı. GAA, “zap” adlı bir taktik geliştirip
mükemmelleştirdi; bu zap eylemleri ile aktivistler,

bir halkla ilişkiler fırsatında bir siyasetçiyi
hazırlıksız olarak yakalayıp onun gey ve lezbiyen
haklarını kabul etmeye zorladılar. Belediye
meclis üyeleri bu zaplara uğradılar ve belediye
başkanı John Lindsay, birçok zap eylemine maruz
kaldı - bunlardan biri televizyonda, GAA üyeleri
izleyicilerin çoğunu oluşturunca meydana geldi.
Gey bar baskınları Stonewall ayaklanmalarının
ardından durmamıştı. Mart 1970’te Müfettiş
Yardımcısı Seymour Pine, “Zodiac” ve “17 Barrow
Street” barlarına baskın düzenledi. İçki satma
ruhsatı veya iskan izni olmayan “The Snake
Pit” adlı bir mesai sonrası gey kulübü kısa süre
içinde baskına uğradı ve 167 kişi tutuklandı.
Bunların birisi Arjantin vatandaşı idi; eşcinsel
olması sebebiyle sınır dışı edilmekten korkan
Arjantinli, iki katlı bir binanın penceresinden
zıplayarak polislerden kaçmayı çalıştı ve böylece
36 santimetre uzunlukta bir sivri çitin üstüne
düşüp delindi. New York Daily News ön kapağına
genç adamın delinmesini gösteren grafik bir
fotoğraf bastı. GAA üyeleri, Christopher Park’tan
Altıncı Polis Bölgesi’ne giden, yüzlerce gey,
lezbiyen ve liberal sempatizanın TPF’yi barışçıl bir
şekilde yüzleştirdikleri bir yürüyüş düzenlediler.
Greenwich Village Demokratik Parti şubesi ile
Kongre üyesi Ed Koch, kentteki gey barlara
yapılan baskılara son verilmesini diledikleri,
belediye başkanı Lindsay’e yönelik bir mektup
kampanyasını da desteklediler.
Stonewall Inn, ayaklanmaların ardından sadece
birkaç hafta ayakta kaldı. Ekim 1969’a gelince
kiralığa çıkarıldı. Village’de oturanlar barın adının
fazla çıktığını düşündü ve Rodwell’in boykotu
müşterileri oraya gitmekten vazgeçtirdi.
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TARİHİN İLK ONUR YÜRÜYÜŞÜ 1970 YILINDA
YAPILDI
Christopher Street Liberation Day 28 Haziran
1970 tarihinde Stonewall ayaklanmalarının birinci
yıldönümünü, Christopher Street’te bir toplantı ve
ABD tarihinin ilk onur yürüyüşü ile andı. Bu yürüyüş
Christopher Street ile Central Park’ın arasındaki 51
sokağı kapsadı. Yürüyüş, hem heyecan hem de
gey afişler ve pankartlar ile sokaklarda yürümeye
dair endişelerden dolayı plananan sürecin yarısını
sürdü. Geçit töreni ruhsatının ancak yürüyüşün
başlamasından iki saat önce teslim edilmesine
rağmen yürüyüşçüler, seyircilerden fazla direnişe
uğramadılar. New York Times’ın ön kapağında
yayımladığı röportaja göre yürüyüşçüler yaklaşık
15 sokağın tamamını doldurdular. The Village
Voice, “bir yıl önce Stonewall Inn’de yer alan
polis baskınından büyüyen açık dayanışma”yı
betimleyerek olumlu bir röportaj yayımladı.
Gey Onur yürüyüşleri eş zamanlı olarak Los
Angeles ve Şikago’da yer gerçekleştirildi.

#OnurDuyuyoruz
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Ertesi yıl Gey Onur yürüyüşleri Boston, Dallas,
Milwaukee, Londra, Paris, Batı Berlin ve
Stokholm’da yer gerçekleşti. 1972’ye gelince
Atlanta, Buffalo, Detroit, Washington, D.C., Miami
ile Philadelphia, onur yürüyüşlerini ev sahipliği
yapan kentler arasına girdi.
Kısa zaman içerisinde Frank Kameny, Stonewall
ayaklanmalarının getirdiği muazzam değişimi fark
etti. 1950’lerde gey aktivizmine katkıda bulunan
biri olarak eşcinsellerin heteroseksüellerden farklı
olmadıklarına ikna etme taktiklerine alışmıştı.
Sadece beş yıl önce diğer aktivistler ile Beyaz
Saray, Dışişleri Bakanlığı ve Independence Hall’ın
önlerinde yürürken amaçları, ABD hükûmeti için
çalışan bireyler gibi gözükmek idi. O sefer on kişi
Kameny ile yürümüştü ve basını niyetlerine dair
hiç uyarmamıştı. 1969’daki Yıllık Hatırlatma’ya
katılanların arasındaki devrimden şaşırmasına
rağmen sonradan “Stonewall’un yer aldığı
dönemde ülke çapında elli ila altmış arasında gey
grubumuz var idi. Bir yıl sonra en az bin beş yüz
tane var idi. İki sene sonra...iki bin beş yüz tane
var idi.”

Kameny’nin ayaklanmalardan sonraki tutum
kaymalarına gösterdiği tepkisinden pişman
olmasına benzer bir şekilde Randy Wicker,
duyduğu utancı “[kendi] hayatının en büyük
hatalarından biri” olduğunu açıkladı. O kadar yıl
boyunca geylere yapılan tacize karşı hiçbir şeyin
yapılmamasından sonra geylerin polislere karşı
koymaları “birçok eşcinsel arasında beklenmeyen
bir ruh aşıladı”.1965’teki yürüyüşleri fotoğraflayan
Kay Lahusen: “1969’a kadar bu harekete genelde
homoseksüel veya homofil hareketi ismi verildi...
Birçok yeni aktivist Stonewall isyanını gey kurtuluş
hareketinin doğuşu olarak değerlendirerek,
elbette muazzam bir seviyede gey onurun
doğuşuydu” diye belirtir.

DERLEYEN:
Onur ÖZIŞIK

onur.ozisik@gzone.com.tr
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GÖKKUŞAĞI RENKLERİ TEN RENGİNE KARŞI

EŞCİNSELLİK VE ÇIPLAKLIK

#OnurDuyuyoruz
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undan tam 46 yıl önce, takvimler
1969’u gösterdiğinde, New York’un
Greenwich
Village
bölgesinde
yer alan Stonewall Bar’a polis
her zamanki baskınlarından birini
düzenledi. Eşcinsellerin kendilerini
yansıtabildikleri, kendileri gibi olanlarla bir arada
olabildikleri, kısacası gerçek anlamda nefes
alabildikleri ender yerlerden olan Stonewall’a
yapılan bu baskının yıllarca yanacak olan bir ateşin
fitilini ateşleyen bir kıvılcım olacağını eminim
o gece orada olan hiç kimse tahmin etmiyordu.
O gece polisin ayarsız müdahalesine karşı çıkan
eşcinseller, artık kemiğe dayanan bıçağın verdiği
acıyı çabuk unutmak niyetinde değillerdi ve
olaylar 5 gün sürdü. New York sınırlarını aşıp
dünyaya yayılan bu isyan eşcinsel hakları için bir
sembol haline geldi.
60’lı yıllarda dünya genelinde esen özgürlük
rüzgarları eşcinselleri de teğet geçmedi ve
Stonewall ayaklanmalarının yıl dönümünde bu
sefer örgütlü bir şekilde etkinlikler düzenlenmeye
başlandı. İşte bu ayın dosya konusu olan Onur
Haftası (Pride) etkinliklerinin temeli böylelikle
atılmış oldu. Üzerinden 50 yıl geçmesine rağmen
eşcinsellerin varlıklarını kabul ettirme çabaları
devam etmekte. Peki Pride etkinliklerinde özellikle
Onur Yürüyüşü’nde durum ne?
Elbette bu yazıda derginin moda editörü olarak
konuyu giysiler üzerinden ele alacağım. Çok uzun
süredir bu sayıda ne yazsam diye düşündüm.
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Hatta konu bulamadığım için kararsızlığa
düşmüştüm ki duyduğum bir haber ile kafamdaki
bütün bulutlar dağıldı. Gelelim haberin içeriğine.
Bir adam düşünün ki yıllardır aksatmadan
spor yapsın ve bu vesile ile neredeyse kafasını
kaşımasına engel olacak kadar geniş kol kaslarına
sahip olsun. 3 ay önce şiddetli bir soğuk algınlığı
geçirsin ve bunun sonucunda spora ara vermek
zorunda kalsın. Haliyle kas kitle indeksinde azami
ölçüde düşüş meydana gelsin ve bu adam daha
önceden gitmek üzere gerekli olan her şeyi
ayarlamış olduğu Barselona Onur Yürüyüşü’ne
gitmekten sırf bu nedenle vazgeçsin.
Aslında çok uzun zamandır aklımda dolaşan
aşağıdaki soruların açık cevaplarından bir tanesi
oldu bu.
- 1969’de yaşanan olayları hatırlatmak ve
“varız” demek için 1970’de başlayan bu etkinlik
amacından sapmaya mı başladı?

göstergesi olarak adlandırılabilinir mi?
- Bir şort ve bir t-shirt ile yürüyüşün ruhunda var
olan coşku yansıtılamaz mı?
- Temsil niteliği taşıyan gökkuşağının renklerinden
bu kadar uzaklaşarak sadece ten rengi ile süslenen
bir etkinlik ne işe yarar?
- Çıplaklık = eşcinsellik yaklaşımı doğru mudur?
Söylemek istediğim daha çok şey var aslında ama
bu yazı tamamen kişisel görüş içerdiği için çok
uzatma taraftarı değilim. Sonuç olarak herkesin
doğruları başkalarının doğruları ile çatıştığı ana
kadar geçerlidir. Sonrasında saygı duymak ve
susmak gerekir. Susuyorum ve mümkünse size
teşhir ve politik yaklaşımlardan uzak, sadece
tadını çıkaracağınız bir Pride dileyerek sizi 46
yıldaki değişiklikleri görmeniz için görsellerle baş
başa bırakıyorum. Bundan sonra yorum sizin.

- Olay artık sadece teşhir ve kendini göstermek
üzerine mi kurulu?
- Özellikle yurt dışında (ki ülkemizde ne mutlu
ki görmek pek mümkün değil) gerçekleştirilen
etkinliklerin neredeyse bir et pazarına
dönüşmesinden rahatsızlık duyan başka kişiler
var mı?
- Ruhu saran teni olabildiğince gözler önüne
sererek dolaşmak eşcinsellere ait bir özgürlük

HAZIRLAYAN:
Serdar EGEMEN

serdar.egemen@gzone.com.tr
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ÜL KES İ YL E ON U R D U YAN İR L AN DAL I Y E NG E

CHLOE LOUGHNAN
ORTAÇ
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eçtiğimiz ay İrlanda’da tüm
dünyayı
ilgilendiren
evlilik
eşitliği referandumu gerçekleşti.
Avrupa’nın geleneklerine en bağlı
ülkelerinde başı çeken İrlanda
herkesi şaşırtarak halk oylamasıyla
eşcinsel evliliği yasallaştıran ilk ülke haline gelince
biz de ülkemizde yaşayan en ünlü İrlandalı olan,
Serdar Ortaç’ın biricik eşi Chloe Loughnan Ortaç
ile buluşup İrlanda ve Türkiye’deki LGBT haklarını
konuştuk
Aslen Irlandalı’sın ve geçtiğimiz ay İrlanda’da
dünyada ilk kez bir ülkede halk oylamasıyla
eşcinsel evlilikler yasallaştı. Bu konu hakkında
ne hissediyorsun?
Ülkemle inanılmaz gurur duyuyorum. Dünyada
eşcinsel evliliklerle ilgili bu kadar önemli bir adımın
İrlanda’da atılmış olması, bir İrlandalı olarak beni
çok gururlandırıyor. Umuyorum ki başka ülkelerde
İrlanda’da gerçekleşen referandumu örnek alır ve
İrlanda’da başlayan bu halk seçimi evlilik eşitliği
adına tüm Dünya’yı etkileyecek bir adım olur.
İrlanda dünyanın en katolik ülkelerinden
biri. Sence eşcinsel evlilikler İrlanda halkının
geleneklerine bağlı kesimi arasında çabuk
kabullenilebilecek mi?
İrlanda’da bilhassa yaşlı halk geleneklerine ve
katolikliğe çok bağlı yaşıyor ama referandum da
‘‘hayır’’ oyunu kullanmış olasalar bile insanların
özel hayatlarında yaşadıkları aşkın ve evliliğin farklı
insanları neden ilgilendirdiğini anlayamıyorum.
Bence zamanla referandumda ‘‘hayır’’ cevabını
vermiş olan gelenekçi İrlandalılar bile bu yasanın
onları etkilemediğini anlayacak ve alışacaklar.
Dine
gelmişken,
Papa
evlilik
eşitliği
referandumundan sonra İrlanda’yı kınadığını
açıkladı. İrlanda Avrupa’nın en katolikliğe
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bağlı ülkelerinden biri, Papa’nın bu açıklaması
hakkında ne düşünüyorsun, İrlanda halkının
referandum cevabını etkileyeceğini düşünüyor
musun?
Papa belki de dünyanın en dindar ve gelenekçi
insanıdır, şahsen ben aynı düşüncelere sahip
değilim. 21. yüzyılda yaşıyoruz, geleneklerin
doğduğu zamanlarda yaşamıyoruz, artık
insanların özgür olmasının zamanının geldiğini
düşünüyorum.
Hemcisiniz olan birine aşık olmanın neresinin kötü
ve yanlış olduğunu anlamıyorum. Bazı insanlar
eşcinsel doğuyor, bazıları heteroseksüel, her iki
şekilde de yaratıcı aynı Tanrı değil mi?

“TÜRKİYE’DE
SOKAKTA HİÇ
EL ELE BİR
EŞCİNSEL ÇİFT
GÖRMEDİM”
Uzun zamandır Türkiye’de yaşıyorsun, burada
LGBTI ve insan haklarını nasıl buluyorsun?
Türkiye’ye yerleşmeden önce birçok farklı
ülkelerde yaşadım ve çalıştım. Türkiye’de hiç bir
zaman bir eşcinsel çifti sokakta el ele dolaşırken,
sarılırken ya da öpüşürken görmedim ve bu
bana çok tuhaf geliyor. Tüm dünya şehirlerinde
eşcinsel çiftler yaşamın bir parçası ama sanırım
Türkiye’de insanlar cinsel yönelimlerini korktukları
için gizlemek zorunda kalıyor. İnsanların oldukları
şekilde kabul edilmeyecekleri korkusunu
seziyorum ve bu durum beni çok üzüyor.

“İRLANDA’DA
BAŞARILDI,
TÜRKİYE’DE
NEDEN
BAŞARILMASIN?”
Türkiye’de İrlanda gibi geleneklerine ve dinine
bağlı bir ülke. İrlanda’daki sürece bakarsan,
LGBT hakları açısından Türkiye’yi neler bekliyor?
Bence zamanla insanlar kabul etmeye
başlayacaktır. Ne kadar çok insan açılır ve
eşcinsellik ne kadar konuşulursa, aynı doğrultuda
kabul ediş süreci de hızlanacaktır. Bence konu
dinle ilgili değil, İrlanda’da Türkiye’de çok dindar
ülkeler ama İrlanda’da başarıldı, neden Türkiye’de
de başarılmasın? Türkiye’de de insanlar umarım ki
İrlanda da olduğu gibi zamanla, eşcinselliğin tam
olarak ne olduğunu öğrenerek kabul edecekler.
Serdar Ortaç ile evlisin ve Türkiye’de yaşıyorsun.
Bir gün çocuğunuz olur ve size eşcinsel
olduğunu açıklarsa tepkiniz ne olurdu?
Çocuğum olur ve bana eşcinsel olduğunu
açıklarsa benim için hiç bir farkı olmaz, çocuğumu
aynı şekilde sevmeye devam ederim. Tek
endişem çocuğumun benimle aynı haklara sahip
olup olmayacağı olur, ben eşime aşık oldum ve
evlendim, benim çocuğum için en büyük dileğim
cinsel yönelimi farketmeksizin aşık olduğu
insanla mutlu bir yaşam yaşayacak haklara sahip
olmasıdır.
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Peki sen Türkiye’de en önemli pop
yıldızlarımızdan birinin eşi olarak LGBT
haklarıyla ilgili herhangi bir kampanyada yer
almak ya da Onur Yürüyüşü’nde bizimle beraber
yürümek ister misin?
Büyük mutlulukla yer almak isterim. İnsanların
özgürlük hakları bence elde etmeleri gereken en
büyük hak olduğunu düşünüyorum. Bu konuda
katkıda bulunma şansı verilirse büyük bir gururla
yer almak ve görevimi yerine getirmek isterim.
İrlanda referandumu sonrasında Serdar Ortaç
ile evlilik eşitliği yasası hakkında hiç konuştunuz
mu?
Evet konuştuk, o da ülkemle gurur duyuyordu.
İnsanlığın özgürlükler adına ileriye doğru adım
atmasından dolayı o da çok mutlu oldu. Dünya’nın
geleceği için çok önemli bir adım olduğunu
söyledi.

“EŞCİNSELLER
MODA SAYESİNDE
TÜM İNSANLIĞA
HOMOFOBİK
OLMAMAYI
ÖĞRETİYOR”
Uzun süre modellik yaptın. Sence moda
dünyasında LGBTI etkisi ne durumda?
Eşcinsellerin moda dünyasında inanılmaz
büyük bir etkisi var. Dünyanın en ünlü model
ve tasarımcılarının birçoğu gey, artık aralarında
transseksüeller de eklenmeye başladı. Bence bu
muhteşem bir şey,
Homofobik insanların bile eşcinsel moda
tasarımcılarının tasarımlarını satın alıyor ve giyiyor,
moda dünyası eşcinsellerin homofobiye karşı
açtıkları savaşı en çok hissettiğimiz alanlardan biri
ve ne mutlu ki eşcinseller moda sayesinde tüm
insanlığa homofobik olmamayı öğretiyor.

RÖPORTAJ:
Onur ÖZIŞIK

onur.ozisik@gzone.com.tr

FOTOĞRAFLAR:
Seda YEŞİLYURT

seda.yesilyurt@gzone.com.tr
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ONUR YÜRÜYÜŞLERİ İÇİN ÖZEL
REKLAM KAMPANYALARI
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ADIDAS
Homofobinin 1960 larda yükselişe geçtiği ve stonewall’e polis baskınının yapıldığı yıllarda
Adidas iki efsane ayakkabı modeli piyasaya sürdü ; Stan Smith (1960) ve Superstar (1969 ).
Marka bu talihsiz günlere gönderme yapmak ve onur haftasını onurlandırmak adına bu
iki ayakkabı modelini gökkuşağı renkleriyle 2015 LGBTQ onur haftası adına ‘adidas ‘pride’
pack’ adıyla yeniden tasarladı. Model 6 haziranda satışa sunuldu.

LEVI’S
Ünlü denim markası LGBTQ 2015 haftası
için ilk defa 5 look dan oluşan bir pride
koleksiyonu hazırladı. Markanın pazarlama
direktörü Grant Barth Levi’s ın daima
kendine özgü bir ifade biçimi olduğunu ve
2015 LGBTQ onur haftası tarihini unisex bir
koleksiyonla onurlandırmak istediklerini
belirtti. Koleksiyon mayıs ve temmuz ayları
arasında Chicago, Los Angeles, New York
City, Portland, San Francisco, Toronto,
and Washington, D.C. gibi şehirlerde
bulunan Levi’s mağazalarında ve Levi’s
online alışveriş sitesinde satışta olacak.
Satılan ürünlerden elde edilen gelirin bir
kısmı LGBTQ hakları savunucu derneği
stonewall.org.uk ‘e bağışlanacak.

TIFFANY & CO
Ünlü mücevher markası Tiffany & Co reklam
kampanyaları tarihinde ilk defa eşcinselleri
destekleyen bir reklam kampanyasına yer
verdi. Marka kampanyanın yüzü olarak
gerçek hayattan bir eşcinsel çift ile ‘Will
You?’ diyerek aynı cins evliliğe destek
verdiğini gösterdi.

#OnurDuyuyoruz

www.gzone.com.tr | Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Haziran 2015 | S.51

İŞ HAYATI

gzone.com.tr

RAY BAN

KENNETH COLE

Ünlü gözlük markası Ray-Ban kuruluşunun 75. yıl dönümünü kutladığı 2012 yılında ana
sloganı olan Never Hide’ı bu kez eşcinsel çiftler için kullanarak LGBTQ bireyleri görünür
olmaya cesaretlendirecek bir kampanya lanse etmişti.

GREY POUPON

OREO

Kraft food’un sahip olduğu hardal markası
Grey Poupon 2013 yılında onur haftasını
el ele tutuşan iki erkek fotoğrafı ve
‘Lezzet’i Sür’ sloganıyla Facebook sayfası
üzerinden yayınlamış olduğu bir gönderi
ile desteklemişti.

Oreo’nun
2012
yılında
Facebook
sayfasında 26 milyon takipçisi ile
paylaşmış olduğu gökkuşağı kurabiye
ve ‘Aşkı Gururla Destekle’ sloganı sosyal
medyada oldukça dikkat çekmişti. Marka
çok sayıda tüketicisinden destek görürken
azımsanmayacak sayıda tüketicisinden de
homofobik tepkiler görmüştü.

Amerikalı saat ve mücevher markası
Kenneth Cole 2004 yılında Amerika’da
gerçekleştirilen
evlilik
eşitliğini
yasalaştırma oylama anketinde çıkan %
52’lik hayır cevabına karşılık ‘ Şaka mı
yapıyorsunuz?‘ sloganıyla birinde Kenneth
Cole marka saat bulunan el ele tutuşan iki
erkeği fotoğrafladığı kampanyasını NY
şehrinde reklam panolarında, eşcinsel
medyada ve GQ dergisinde lanse ederek
evlilik eşitliğini desteklediğini belirtmişti.
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CİNSEL YÖNELİMİMİZLE ONUR DUYMALIYIZ

O

nur Ayı... Onur Haftası... Onur
Yürüyüşü... Neyin onurundan
bahsediyoruz peki? Bir insanın
kendisiyle gurur duyması için
sadece cinsel kimliği yeterli mi?

Eğer LGBTİ bir bireyseniz evet yeterli!
Neden mi?:
- Çünkü burada bahsi geçen ‘onur’, bir
insanın yaptıklarından veya başardıklarından
dolayı duyduğu gururu değil ezilmeye ve
ötekileştirilmeye karşı başkaldırmasını temsil
eder.
- Çünkü bu yürüyüşün ‘mimarları’ evde,
okulda, sokakta ve genel olarak hayatta zaman
zaman yanlış ve ayıp bir şey yapıyorlarmış
gibi hissettirilmişlerdir. Yanlışın diğer tarafta
olduğunun bilincine varınca tabii ki bunu
kutlayacaklar.
- Çünkü bir erkeğin elinin silah tutmasının
onaylandığı fakat aynı elin bir başka erkeğin elini
rahat rahat tutamadığı bir toplumda öyle ya da
böyle sesimizin duyurulması gereklidir.
- Çünkü onur yürüyüşü ayrımcılık yapanlara “Biz
her şeye rağmen buradayız!” demenin bir yoludur.

#OnurDuyuyoruz

- Çünkü bizler bir araya gelip yalnız olmadığımızı
hatırlamak zorunda olan bireyleriz...
Evet, maalesef böyle bir ‘hatırlatmaya’ ihtiyacımız
var.
- Çünkü bizler sadece medyanın ve siyasetçilerin
çizdiği ‘portrelerden’ ibaret olmadığımızı
göstermek zorundayız.
- Çünkü böyle bir yürüyüşün gerekliliği ne
dünyada ne de ülkemizde henüz bitmemiştir.
“Heteroseksüelller neden kendi onur yürüyüşlerini
düzenlemiyor?” diye akılları sıra ‘kontratak’ yapan
bazı sivri zekaların sayısı da oldukça fazla.

kendi ‘yuvalarında’, ailelerinin ‘dizinin dibinde’,
sadece cinsel kimlikleriyle yıllardır süregelmiş bir
toplumsal düzene, baskıya, ‘yaptırımlara’ karşı bir
nevi ‘ayaklanıyorlar’.
Hakaretlere, önlerine kurulan ‘barikatlara’ rağmen
yılmıyorlar.
Kimi zaman en yakınlarını, kimi zaman dışarıdaki
koca dünyayı karşılarına almaya çekinmiyorlar.
Sonuçta ister istemez kendileriyle gurur duymak
için pek çok ‘onurlu’ sebepleri oluyor...

Efendim heteroseksüeller onur yürüyüşü
düzenlenmiyor
çünkü
onların
bu
şekilde
‘birliklerini’ göstermeye ihtiyaçları
yok. Kanunlar kendilerinden yana. Rahatlıkla
evlenebiliyorlar, iş bulabiliyorlar, hayatlarını cinsel
kimliklerinden dolayı ‘sınırlı’ bir biçimde yaşamak
zorunda kalmıyorlar. Tüm bu sebeplerden dolayı
memnuniyetlerini göstermek için ‘yürümek’
isterlerse ne ala.
Bana sorarsanız farkında olsa da olmasa da her gey,
lezbiyen, biseksüel ve trans birey bir devrimcidir!
Çünkü sokağa her adım attıklarında, ya da bazen
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İÇİ N DEN ON U R Y Ü RÜ Y Ü Ş Ü G E Ç EN Fİ L ML E R

SİNEMADA ONUR
YÜRÜYÜŞÜ

GZ ON E ON UR H AFTAS I Ö Z E L S AY IS I İÇ İ N Sİ NE M A
TA Rİ Hİ N DE İÇ İN DE ON U R Y Ü RÜ YÜŞÜ G E Ç E N
EN ÖN E M L İ F İL M L E R İ L İS T E LE Dİ K .
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PRIDE
2014 yapımı Pride filmi, eğer bu konuda daha iyi bir film yapılmazsa, Onur Yürüyüşü’ne
giden çetrefilli yolları, en ses getiren şekilde anlatan filmlerin başında gelecek.
Eşcinsellerle madencilerin dayanışmasını, gerçek olaylardan yola çıkarak anlatan “Pride”
filmi İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi BAFTA ödüllerinde, “en iyi çıkış yapan
İngiliz senarist, yönetmen ya da yapımcı” ödülünü kazandı. Birleşik Krallık’ta 1984 yılında
greve giden madencilere destek veren eşcinsellerin hikâyesini anlatan Pride filminin
senaristi Stephen Beresford ile yapımcısı David Livingstone, 68. BAFTA ödüllerinde “en iyi
çıkış yapan İngiliz senarist, yönetmen ya da yapımcı” ödülünü de kazandı.
“Lezbiyen ve Geyler Madencilerle Dayanışıyor” grubunun madencilerle dayanışma hikâyesi,
4. Pembe Hayat KuirFest kapsamında Türkiye’de ilk kez Ankara’da gösterilmişti. Daha sonra
2015’teki İstanbul Film Festivali’nde de yer alan filmin gerçek kahramanları arasında bulunan
aktivistler Gethin Roberts ve Nicola Field da festival kapsamında Ankara’daydı. Roberts,
Aralık ayında gerçekleşen 3. Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum için Kaos GL Derneği’nin
konuğu olmuştu.
Başrollerini Bill Nighy, Imelda Staunton, Dominic West’in oynadığı ve Matthew Warchus’un
yönettiği filmin senaryosunu Stephen Beresford kaleme aldı.

PARADE

MILK
Eşcinsel sinema adına güzel işler yapan
Gus Van Sant’ın yönettiği 2008 Amerikan
filmi MILK’in konusu Amerikalı bir eşcinsel
olan Harvey Milk’in etrafında gelişir.San
Fransisco’lu aktivist Harvey Milk rolünü
canlandıran Sean Penn’in muhteşem
oyunculuğuyla
her
rolün
altında
kalkabileceğini kantıladığı filmde aktivist
Harvey Milk’in binlerce insanı örgütlediği
Onur Yürüyüşleri de büyük önem taşır.
Birçok festivalden adaylık ve ödülle
dönen Milk, 90’Lı yılarda vizyona giren
Philadelphia filminin izinden giderek büyük
film stüdyolarının ve büyük oyuncuların da
eşcinsel bireylere ait hikayeleri başarıyla
işleyebileceğini anlatır.
Filmin yan rollerinde, eşcinsel dostu aktör
James Franco’nun yanı sıra Emile Hirsch,
Josh Brolin, Diego Luna ve Denis O’Hare
yer alır.

Muhtemelen birçok insanın adını pek duymadığı bu Sırbistan yapımı film, homofobinin
yoğunlukla hissedildiği Belgrad sokaklarında LGBT Onur Yürüyüşü yapmak için canını
dişine takan bir avuç eşcinselin hikayesini anlatır. Polisin güvenliklerini sağlamayı reddettiği
bu onur yürüyüşü katılımcıları kendilerini koruyacak fedailer aramak için eğlenceli bir
mücadele içine girerler.
2011 yapım, her ne kadar sonunda dramatik bir şekilde bitse de genelinde komedi ağırlıklı
bu film, Srđan Dragojević tarafından yönetilmiştir.
Bu film, ara ara Digiturk’ün Moviemax Festival kanalında gösterilmekte.

#OnurDuyuyoruz
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PRAYERS FOR BOBBY

STONEWALL

Eşcinsel olan oğluna din baskısı yaparak
intiharına sebep olan bir annenin LGBT
aktivisti olma yolculuğununun anlatıldığı,
tüm zamanların en duygusal LGBT temalı
filmlerinin başında gelen bu filmde “anne”
rolünü muhteşem Sigourney Weaver
oynadı.
Leroy Aarons’un aynı adlı romanından
uyarlanan film ABD’de aile drama
filmleri üreten Lifetime kanalının orijinal
prodüksiyonu olarak bu kanalın en ses
getiren işlerinden biri oldu.
Filmde
Sigourney
Weaver’a
Henry
Czerny, Ryan Kelley, Austin Nichols, Carly
Schroeder gibi oyuncular eşlik etti.
Filmin son sahnesinde ABD’nin LİSTAG’ı,
yani LGBT anne-babalarının örgütü,
PFLAG’ın Onur Yürüyüşü’ndeki kortejinde
yer alan anne Mary Griffith’in, oğlunun
ölümünden sonra yaşadığı değişimin son
durağı olarak bu kortejde yer alışı filmin en
muhteşem anlarından biridir.
Bu film, ara ara Digiturk’ün Moviemax
Family kanalında gösterilmekte.

1995 yapımı Stonewall filmi, eşcinsel tarihçi Martin Duberman’ın aynı isimli hatıra yazısından
esinlenilmiştir. Stonewall, çağdaş Amerikan gey hakları hareketinde tanımlayıcı bir olay
olan Stonewall ayaklanmalarından önceki haftaları kapsayan bir kurgu hikâyeyi anlatır.
Stonewall, Britanyalı yönemten Nigel Finch’in AIDS’le ilgili bir hastalıktan ölmesinden önce
yönettiği son filmidir.
Stonewall filminin oyuncuları arasında Guillermo Díaz, Frederick Weller, Duane Bouette ve
Brendan Corbalis yer alır.
Film, kurgusal bir eser olmasına rağmen Finch, ayaklamalar sırasında Stonewall Inn’de
bulunan birçok kişi ile çekilen röportajları filmin içerisine yedirerek belgesel unsurlar yaratır.
Tiyatro oyununa uyarlnanan film, 2007’de Londra’da ve Edinburgh Film Festivali’nde de
yer aldı.
Ünlü yönetmen Rolland Emmerich’in yönettiği ve uzun zamandır prodüksiyonunun
tamamlanması beklenilen aynı isimli 2015 tarihli filmin ne zaman gösterime gireceği henüz
kesinleşmedi. Başrollerinde Jonathan Rhys Meyers, Ron Perlman ve Jeremy Irvine gibi
oyuncuların olduğu film yine aynı konuyu yani Stonewall ayaklanmalarını anlatacağı için,
bu yeni filmde de LGBT temasının yer alacağını söylemek yalan olmaz.

#OnurDuyuyoruz
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B AT ID AN T Ü R K İY E ’ Y E

TRANS AKTİVİZMİ
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“

Pride” özel sayımız için trans köşesinde
“yahu trans aktivizmi de ne?”, “LGBT’de
T’nin yeri ne?” gibi çok temel soruları
cevaplandırmayı
uygun
gördüm.
LGBTİ’ler için gururlanmayı hatırladığımız
bu ayda neden gururlanmamız gerektiği
sorusunun da cevabını aramış oluyoruz. İşte bu
sorunun trans perspektifinden cevabı da trans
köşemizin bu ayki konusu!
Öncelikle trans aktivizmini tanımlayacak olursak;
“LGBTİ hareket içinde trans bireyler için hak
arayışı ve eşitlik kampanyası düzenlemektir.”
Anlaşılacak olan şudur ki LGBT hareket içinde
bir dallanma, bir alt-kol’dur trans aktivizmi. Ana
LGBTİ hareket içerisinde yeterince duyulamayan
sesimizin duyulabilmesi adına LGBTİ hareket
altında yürütülen bir aktivizm çeşididir. Aktivizm
pratiklerine de ben karışacak değilim, yeter ki
amacına ulaşacak “pratiklikte” olsun.
İlk olarak takvimler bizi 1952 yılına, isim olarak
da Virginia Prince’e götürüyor. “Transvestia”
adında bir derginin oluşumunu başlatmıştır.
Tarihte trans haklarının miladı olarak da bu dergi
geçmektedir.
Aynı zamanda heteroseksüel
erkek crossdresser’ların da sesini duyuracak
“Tri-Ess” yani “Society for the Second Self”in de
temellerini atıyor. Tri-Ess, heteroseksüel erkek
crossdresserlar, onların eşleri ve aileleri için bir
eğitim ve sosyal destek grubudur. Günümüzde de
hala varlığını sürdürmektedir.
Bundan sonra trans aktivizminde önemli olan
nokta ise “Stonewall Ayaklanması”dır. Polislerin
baskınları ve gey barların mafyalarca kontrol
edilmesine karşı artık bardağı taşıran son damlada
patlak vermiş bir ayaklanmadır. Aslında stonewall
LGBT hak mücadelesi için de bir milat sayılır. Fakat
trans aktivizmi için daha özel bir yerinin olmasının
sebebi polis baskınlarında efemine erkek, drag
queen, crossdresser, travesti ve transeksüellerin
tutuklanıp diğerlerinin serbest bırakılmasıydı.
İçki yasaklarının(60-70’li yılların Amerikasında)
arkasına sığınan zamanın hükümetinin ve
polisinin amacı “yıldırmak” idi. Bu şiddet
sistematikti, belirli periyotlarla birilerinin hayatı
sürekli olarak zehir edilirdi. 28 Haziran 1969 gecesi
diğer gecelerden farklıydı. Kimlik kontrolü yapılan
ve cinsiyet tahsisi için(trans olup olmadıklarına
bakmak için) tuvaletlere götürülen travestiler
barın bir yerinde toparlanmıştı. Daha sonrasında
teker teker çıkarılırlarken “Sylvia Rae Rivera” adlı
“travesti”nin kendisini sürükleyen polise karşı
çantasıyla vurmak suretiyle savunmaya geçmesi
başta translar olmak üzere tüm LGBT’ler içi bir
dönüm noktası olarak yer alır. Bu ayaklanmadan
sonra hayatını trans aktivizmine adayan Rivera,
2002 yılında ölmüştür.
Stonewall sonrası trans görünürlüğü önemli
ölçüde büyüdü, eşcinsellerden ayrı olarak hakları
ve sorunları ele alındı. Fakat bu görünürlükler
sadece trans kadınlar için gelmişti. Trans kadınlar
için 70’li ve 80’li yıllarda destek ve dayanışma
grupları da önemli ölçüde yaygınlaştı. Ancak
80’lerin sonunda trans erkeklerin de varlığı göz
önüne çıkabilmiştir ve transeksüellik denince akla
artık sadece trans kadınlar gelmemektedir.

#OnurDuyuyoruz

Bu
kadar
aktivizme
desteğe
rağmen
nefret suçlarıyla trans kıyımları tüm hızıyla
sürüyordu(maalesef). Bunlardan en can alıcı
olanıysa 28 Kasım 1998 yılında Rita Hester adlı
trans kadının öldürülmesi(nefret cinayeti) ve
ardından 250 kişinin evinin önünde mumlar
yakılarak anılmıştır. Bu olaydan yaklaşık bir yıl
sonra, yani 1999 senesinde grafik tasarımcı, köşe
yazarı ve trans aktivist Gwendolyn Ann Smith’in
fikriyle 20 Kasım günü “Transgender Day of
Remembrance” yani “Nefret Suçları Mağduru
Trans Bireyleri Anma Günü” de her yıl türlü
etkinliklerle uluslararası düzeyde nefret suçu
mağduru translar anılıyor.
Dünya’daki
trans
aktivizmin
gelişmesi,
yönlenmesi ve mihenk taşlarına değindikten
sonra trans aktivizmin Türkiye’deki tarihçesine
bakacak olursak 80’lere gitmemiz mümkündür.
Marjinalize edilmiş, günlük hayattan soyutlanmış
transların kanun dışı keyfi uygulamalara maruz
kaldığı zamanlardı. Yaşam mücadelesi veren
transların bu dönemde örgütlenmeleri mümkün
değildi, nezarethanelerde günlerce kalmalar,
fişlenmeler, 80 darbesinden sonra translara
ve feminen erkeklere gelen sahne yasakları
ve İstanbul’daki transların trenlerle Eskişehir’e
sürgün edilmesinden sonra iş iyice çığırından çıktı
denilebilir.
Bu sıralarda ameliyat olunmasına rağmen kimlik
renginin değiştirilmemesi de bir hak ihlali idi.
Bu sırada Bülent Ersoy’un da açtığı davalar
netice vermiyordu, fakat o yılmadan tekrar dava
açıyordu. En sonunda bu çabası sonuç buldu ve

88 yılında Turgut Özal’ın da girişimiyle cinsiyet
geçişi sonrasında kimliğin yeniden düzenlenmesi
yasallaşıyor. Bu arada şarkılar, filmler, ödüller ve
sürgünler derken aslında kimsenin kafasında
olmayan “transeksüelliğin ne olduğunu” akıllara
sokmuştur. Kadınlığını insanlara idrak ettirmesi ve
bizler için belki de en temel yasal hak olan kimlik
düzenlenmesinin yolunu açtığı için ilk aktivist
olarak tarihte yerini almıştır.
90’lı yıllara baktığımızda ise ilk kez toplanma
çalışmaları, dernekleşme girişimleri derken
eşcinseller gizli kapılar ardında da olsa daha
örgütlü olmayı öğreniyordu. 1993 yılında
Lambda’nın kuruluş aşamasında AIDS hastası bir
travesti’nin yardım isteği reddedilip “zaten var
olan kötü yargıları daha fazla derinleştirmemek”
bahanesiyle örgütlenmenin dışında bırakıldılar.
Translar ise(trans kadın) Ülker Sokak, Bayram
Sokak, Dolapdere gibi gettolarda yaşamlarını
sürdürüyorlardı. Kendi gettoları içerisinde
komün hayatı yaşamaları da bir başka sebepti
trans aktivizminin gelişememesinde. Bu sırada
gettoların yok edilmesi, sistematik işkenceler
ile bir kez daha köşeye sıkışmış transların
örgütlenmesi yine de kolay olmadı. Transların
kaybedecek hiçbirşeyleri yoktu. Bu yüzden birlikte
örgütlenmeye yanaşmayan eşcinsel hareketten
farklı olarak harekete bizzat “sokak”tan katılarak
hızlı bir ivme ile örgütlülük yükseliyor.
1994 yılında siyasi zeminde de yer bulan trans
hareketinin ilk meyvesi Özgürlük ve Dayanışma
Partisi’nin “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerine
dair ayrımcılığı yasaklaması” ve ardından Demet
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Demir’i aday göstererek Türk Siyasi tarihinde
de bir ilk olan “trans aday” gelişmesine imza
atmıştır. Bu arada KAOS GL’de kuruluyor ve
kurulduğundan itibaren de bir dergi çıkarmaya
başlıyorlar. Dergi günümüzde hala yayındadır.
KAOS, eşcinsellik üzerinde daha fazla duran bir
dernek olmuştur o yıllarda.
Trans aktivizmi Türkiye’de LGBT’den bağımsız
var olan bir hareket değildir, genelde de LGBT
hareketi bir bütündür, fakat translara yeterince
çözüm üretilemiyordu. Bu yüzden 2006 yılında
Pembe Hayat, 2010 yılında İstanbul LGBT, 2014
yılında da Trans Danışma Merkezi Derneklerinin
kurulması trans aktivizmi Türkiye’de daha belirgin
hale getiren ögeler olmuştur. Dernekler dışındaki
gelişmelere göz atacak olursak 2007 yılında Öykü
Özen Evren’in milletvekilliği adaylığı(bağımsız)
ve dernek kurması. Daha sonra 2011 yılında
milletvekilliği için tekrar aday olması(CHP’den)
ında bunu tekrarlaması, Türkiye’de ilk panik
butonunu alması sayılabilir. Daha sonrası, ilki
2010 yılında İstanbul’da LGBT’ler için yapılan
onur haftası ve yürüyüşünün hemen bir hafta
öncesinde yapılan(ayrı bir) “trans onur haftası”
ki bu da İstanbul LGBT’nin en bilinen etkinliğidir.
2013 yılından sonra her seçimde en az 5 trans
adayın çıkması, trans güzellik yarışmalarının
düzenlenmesi, seks işçiliği dışında mesleklere
tutunabilmiş transların da artık göz önüne
çıkması trans aktivizmini en çok bağımsızlaştıran
gelişmeler olarak 2000’li yıllar ve sonrasına denk
gelmektedir. Burada dikkat edilecek şey, örgütsel
bir aktivizm olduğu kadar bireysel aktivizmlerin
de büyük bir etkisi ve rolü olduğudur. Bunun en
büyük nedeni ise trans bireylerin hala toplumdan
ayrı birer varlık olarak ele alınma hali ve bir
“travesti” görmenin bile “günün en tuhaf anı”
olabilecek bir ülkede yaşamamızdan ötürüdür.
Türkiye’de trans erkek görünürlüğüne de
değinecek olursak mihenk taşı, hatta miladı
Rüzgâr Erkoçlar’dır. Ünlü bir eski prodüktör
tarafından cinsiyet geçiş sürecine girdiği,
tamamladığı haberleri basına sızdırılınca bir
anda ülke gündemine düşen Erkoçlar, Ayşe
Arman’a verdiği röportaj ile de bunu doğrulamış
oldu. 2013 yılı ise trans erkeklerin Türkiye’deki
görünürlüklerinin başlangıç tarihi olmuştur.
Ayrıca cinsiyet geçişinin sadece erkekten kadına
değil, kadından erkeğe de olduğunu artık herkes
bilmektedir. LGBT hareket içerisinde de yeterince
ses bulamadıklarını ifade eden trans erkekler,
Berk İnan(aktivist)’ın öncülüğünde T-KULÜP adlı
bir oluşum ile örgütlülüklerini sürdürmeye devam
etmektedirler. Ki T-KULÜP, 2008 yılında kurulmuş
olan Voltrans’tan daha çok ses getirmiştir.

HAZIRLAYAN:
Deniz Su TIFFANY

denizsu.tiffany@gzone.com.tr
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ve cahil bakış açıları karşısında kendini zar zor
tanımlayan eşcinsellerin de karıştı.

AYI SÖZLÜK’TE NELER
KONUŞULUYOR
Sıcak yaz günleri yavaş yavaş yaklaşadursun Ayı
Sözlük kaynamaya devam ediyor. Dedikodular,
hak arayışları, siyasette varlık gösterme,
eğlencenin nabzını tutma ve kendini yeniden
tanımlamalarla bir mayıs ayı daha bitti. Nelerden
bahsetmişiz, göz atalım:
Eskisi gibi dolapta yaşamadıkları ve toplumla
istem dışı da olsa aynı havayı soludukları için
tüm dindar tayfanın ve elbette ki hükümetin de
paniğe kapıldığı eşcinseller ülke gündeminin
hep ilk sırasında yer almaya ve herkese dert
olmaya devam ediyor. O nedenle de başbakanın
pardon cumhurbaşkanının seçim gezilerinde es
geçmediği bir başlık çok tartışıldı;
“EŞCİNSEL ADAY GÖSTERMİYORUZ”
Kastedilen hdp’den aday gösterilen Barış
Sulu’dan başkası değildi. Bizi hep “erkek” lerin
yönetmesinden o kadar memnunuz ki, başka
bir seçeneğe yer yok. Gizli eşcinselliğe hep
varız da, kimlikleşmesine tahammülümüz yok.
Düşünün eşcinsel birinin adaylığı bile- o insan
hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadan- karalama
kampanyasının nesnesi olabiliyor. Cahillik başa
bela; bilmediğimizden korkmaya tam gaz
devam. Artık gülmekle sinirlenmek- hadi sinirden
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gülmek diyelim- arasında bir yerlerde kaldığımız
başlıklar da ayı sözlük yazarlarının tepkilerinden/
gullümünden nasibini aldı;
“ISIRIRIM TAYYİP ERDOĞAN’I BİR DE
YALARIM”, “BÖYLE BİR İLAHİ AŞK İKİ ERKEK
ARASINDA OLABİLİYOR”, “KOCAMDA BİLE
BU HİSSİ BULAMIYORUM”, “ELİN HAMİLE
KALMASI”,
“BULAŞICI HASTALIKLAR NE
KADAR TEHLİKELİYSE EŞCİNSELLİK DE O
KADAR TEHLİKELİ”.
Hani eşcinsellik bizim tekelimizdeydi diye sitem
etmeden yapamıyor insan. Biz bin bir tutkuyu
harekete geçirince suç oluyor da, içine bir tutam
inanç katınca affoluyor. Bakın din göründüğü gibi
eşcinsellere öcü gibi yaklaşmıyor aslında; biz gizli
saklı mesajlaşırken millet birbirine ilan-ı aşk ediyor,
öpmeli yalamalı fantezilerini dile getiriyor; “hani
biz marjinaldik?”. Uzmanlar haftada 3 kere seks
yapın deyip dursun, sevgilisi/partneri olmayanlara
tanınan mastürbasyon hakkı da ellerinden alındı
artık ama belki prezervatif kullanarak geyler de
hamile kalmaktan kurtulur; hiç akıllarında yokken.
E söylemiş miydim bilmiyorum, korunmak çok
önemli. Sadece cinsel yolla değil eşcinsel yolla da
hastalıklar bulaşıyormuş; eşcinsellik gibi. Aklınız
karıştı değil mi? Emin olun bu kadar din eksenli

Ay rahmim daraldı ayol! Gelelim magazinel
durumlara; Bu ay yine toplandık; yok yok grup
değil bu kez, biraz temiz hava alalım ve bu
sıkıcı gündemden sıyrılalım dedik. Bunu da “AYI
SÖZLÜK İKİNCİ ANADOLU YAKASI MUHABBET
ZİRVESİ” adı altında yaptık. Ay hiç kusura bakma
şekerim gelmediğin ilkindeki sıcak detayları sana
burada anlatacak değilim, daha el bakımımı yeni
yaptım. Ama yine de sözlüğe göz at derim, geri
kalma bebişim. Patates puresi’nin şirinliğine
ve gelmezseniz küserim tavrına dayanamayan
sözlük ahalisi oldukça homohobik görünen
Kadıköy’deki Hayalperest Cafe’de toplanıp gırgırın
dibine vurdu. Mekan yüksek sesle yaptığımız
en müstehcen- haşa- şakalara, sorunlarımızı
masaya yatırışımıza ses çıkarmadı ve beğenimizi
kazandı. Zirvede sözlüğün nasıl daha iyi
noktalara çekilebileceği, yaklaşan onur haftası,
sorunlarımız konuşuldu, dedikodular ve fanteziler
yine havada uçuştu. Bu ay eurovision ayıydı,
bu da sözlükte “EUROVİSİON 2015” başlığıyla
hayat buldu. Çok büyük bir gündem olmasa
da eşcinseller için hala renkli ve geçerliliğini
koruyan bir organizasyon. Hatta bununla
yetinmeyen sözlük ahalisi Futurelavirs tarafından
düzenlenen “AYI SÖZLÜK EUROVİSİON 2015
ŞARKI YARIŞMASI ZİRVESİ”nde Rosso Cafe ve
Karaoke Bar’da buluştu ve kendilerine ayrılan özel
katta tahminlerinin tutup tutmadığından, erkek
şarkıcıların seksiliğine, kostümlere, renkli şovlara
kadar her şeyi enine boyuna masaya yatırdı.
Ve “KENAN EVREN’İN ÖLÜMÜ”... Kulakta hep
acıyı çağrıştıran ölüm bu kez “beklenen” olarak
geldi. Özgürlüğün en temel ihtiyaç olduğu ve
insanların, sınırlarına tecavüz eden herkesten
ölesiye nefret ettiği bu ölümle bir kez daha dile
getirildi. Bi ölmek var, bir de ölmekten beter
olmak; tecavüz. Artık gittikçe meşrulaşan, kapalı
toplumlardaki her şeyin üstünü örtme merakıyla
birleşince daha da çözümsüz hale gelen bir lanet;
tecavüz. Her gün, her an duymaya alıştığımız ve
bu haliyle de değersizleşen haberlerine bir yenisi
daha eklendi bu ay; “ELAZIĞ’DA 8 YAŞINDAKİ
KIZA 7 YIL BOYUNCA KÖY HALKINCA TECAVÜZ
EDİLMESİ”. Artık küçük çocuklar ya evlendiriliyor
ya da isteyenin sahip olacağını düşündüğü söz
sahibi olmayan varlıklara indirgeniyor. Cezası da
olmayınca konuşmak deşmekten öteye gidemiyor
ne yazık ki. Şiddetten kaçış yok maalesef. “3
MAYIS 2015 TRANS KADIN SALDIRILARI”yla
hem üzüldük, hem bu kin neden bitmiyor diye
düşündük. Trans cinayetleri politiktir gerçeğine
bakınca devletin azınlık olan herkesten kurtulmak
için şiddeti ve cinayetleri meşrulaştırdığını
görebiliriz. Toplumun dar algısıyla konuşan
siyasilerin eşcinselleri, trans bireyleri ve kendinden
görmediği herkesi birer hedef haline getirdiği bu
çağda nefes alıyorsak şanslıyız sadece.
Bir diğer tartışılan konu da kendi içimizdeki bir
yaraydı belki; “LGBTİ BİREYLERİN BİRBİRİNİ
DIŞLAYICI TUTUMLARI”. Büyükşehirde ve
kırsalda yaşayan, muhafazakar bir ailede/
özgür bir ailede yetişen, feminenlik/maskülenlik
gibi birçok başlıkta incelenebilen bu konuda
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zaten azınlık olan bizlerin daha geniş bir açıdan
düşünmemiz gerektiği sonucu ortaya çıktı.
Toplum dışlarken, bizim kendimizi ve başka bizleri
sevmemiz gerekmekte ki henüz kendini keşfetme
aşamasındakiler az yara alsın.
Biraz da sanat, yok biz almayalım. Sen kalk
müslüman mahallesinde salyangoz sat, elbette
ki konu sıkıntısı çeken gazeteler de uygunluğunu
test edecek. Elbette “BOSTON GAY MEN’S
CHORUS KONSERİNİN İPTAL OLMASI” ndan
bahsediyoruz. Yaklaşan ramazan ayına ve toplum
ahlakına yaslanarak dünya çapında başarılı
müzikalleri Türkiye’ye getirerek büyük işlere
imza atan Zorlu Center Yeni Akit, Vahdet benzeri
gazetelerin isyanına karşılık verdi. Dertleri sadece
müzik yapmak olan bir eşcinsel korosundan bu
denli korkmak, üstelik tepki veren kesimle izleyici
kitlesi arasında hiç ilişki olmadığı halde- ki olsa ne
yazar- cehalete mi, bitmek bilmez homofobiye
mi, dar kafalılığa mı yorulmalı bilemiyoruz. Umarız
bu saldırgan tutum onur haftasına da bulaşmaz.

“TÜRKİYE’DE EŞCİNSEL EVLİLİK YASALLAŞSIN
MI ANKETİ” İrlanda’da yapılan referandumdan
sonra bizde de yankı buldu ama henüz eşcinsellik
hastalık mı, dinde yeri var mı tezleriyle mücadele
ettiğimiz bir ülkede. Sonuç çok parlak değil ama
henüz kendini kanıtlama derdinde olan eşcinseller
için şaşırtıcı da değil. Heteroseksizmin bir
dayatması olarak gören de var, henüz haklar elde
edilmemişken çok erken olduğunu düşünen de,
bir arada olma samimiyetine çomak soktuğunu
düşünen de. Şimdilik hayal balonumuzda
şekillenen pembe bir kavram evlilik, diğer koyu
renklerin baskısından kurtulabilirse belki bir gün
neden olmasın. Aman yasallaşmasa da daha
yenecek çok yasak elma var diyenlerin başlığı
“ERKEK ERKEĞE YAPILACAK EN GÜZEL
ŞEYLER”. uygun görülen kapalı kapılar arkasını,
hayalleri, fantezileri yansıtması açısından
kayda değerdi. Tavla oynamak, balık tutmak
gibi sıradan görünen ama değerli aktivitelerin
yanı sıra belki de en çok arzuladığımız kimseyi
ilgilendirmeyen hayatımızın kapılarını dış dünyaya
kapatıp birlikte sarılmak, uyumak ve biraz daha
unutabilmek. Peki uyandığımızda hep varlığını
sinsice sürdürecek mi homofobi? “HOMOFOBİYİ
SEVGİYLE BİTİRMEK” mümkün mü? Ama
önce bilmek, farklılıklara açık olmak gerekiyor
galiba. Zaten yeni bir bilgiye tamamen kapalı
insanlara kendimizi anlatmaktan ziyadesiyle
yorgunuz, bu nedenle de haklı bir ön yargıya
sahibiz. O nedenle bize sevgisini göstermeyen bir
topluma ne kadar sevgiyle yaklaşabiliriz. Bunca
cinayet, taciz, tecavüz, hak ihlallerinden sonra
sisteme karşı duyabildiğimiz sevgiden ziyade
öfke. “BENİMHORMONLUDOMATESADAYIM”
başlığı hayatın her saniyesini işgal ettiği gibi
buraya da yansıdı. Gün geçmiyor ki ülkenin en
önemli sorunu olan eşcinsellikle ilgili bir açıklama
yapılmasın, birilerinin eşcinselliği birilerinin
gizli eşcinselliğine dokunmasın, eşcinsellerin
nerede durması gerektiği, nerede sevişeceği,
hangi fantezilerden feyz alabileceği durağan
seks hayatından muzdarip ünlü/ünsüz herkesin
dudak değmemiş ağzını yoruyor. Ne diyelim devir
başkasını basamak görüp tırmanma devri, vur
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eşcinsele! Eskiden eşcinsellik mi vardı sonuçta!
Al sana “MUHAFAZAKARLIK”. Başımıza ne
geliyorsa sorumlusu tam da bu kavram galiba.
Yani eskiye ait olanı korumaya kalkarken farklı
ve yeni olana karşı önlenemez hırçınlığımız. Eee
İran’da eşcinsel yok açıklamasından sonra bizde
de olması beklenemez.

Osmanlıdaki
trenlerle
bütün
dünyayı
fethetmemiz bile inkar edildiğine göre bu yeni
moda akım- bakınız eşcinsellik- bizden değil.
Ama işte ne kadar lanetlense de insanın yatak
odasına kilit vuramıyorsun; ürüyor! Ve bizden
yenilerini doğuruyor. Sorunun köküne kibrit suyu
dökmek isteyenlere önerimiz korunmaları. Yoksa
domatessever Betül Aşık’ın yıllar önce belirttiği
gibi: “dikkat gay çıkabilir”.
Şimdi “SAPYOSEKSÜEL”lik pek revaçta bebeğim.
Yani hareket noktamız zeka. Ama eşcinseller
cephesinde ne kadar hayat bulabilir bilinmez.
Ay adamı bulduk da zekası kaldı. Daha adamın
kıyafetini soyacak aşamaya zor geliyorken, beynini
nasıl soyacağız. Elbette ki zekadaki o ışıltıyı
yakalayabilmek bizi ona daha çok bağlar ama
henüz sanal aleme mahkumken selamıma cevap
gelir mi aşamasında böylesi bir ütopya için erken.
Ne demiştik; zeka yok, görüntü önemliydi. Bu
noktadan hareketle “FOTOĞRAF YÜKLEYİNCE
İLGİNİN ARTMASI” da normal herhalde. Ama
bu fotoğraf sözlükte yüklenince elbette ki “ilgisi

yok” diyerek tırnaklar ortaya çıkarıldı. Çünkü
sözlük edebiyat, sanat, toplumsal sorunların
konuşulduğu farklı bir arenaydı. Burada fotoğrafın
hiç önemi yoktu, burada yazılarımızla vardık.
Belki de bu kuralcı ve politik doğrucu tavrımızı bir
kenara bırakıp hayatın akışına kendimizi bırakmak
daha güzel.
Her şey hep mi kötüye gidiyor? Belki sorunlardan
bahsederken bir yandan eğlenmek bizim de
hakkımız. Her ne kadar çıkış noktası dram olsa
da sadece bize ve destekçilerimize ait olan bir
yürüyüşte catwalklarımızı sergileyeceğiz. Ayı
Sözlük de orada olacak; “AYI SÖZLÜK GAY
PRİDE ZİRVESİ 2015” konseptiyle. Ya sen?
Ayrıca “EUROPEAN EQUALİTY GALA”’ya da
davetliyiz. 110 ülkeden 1100 üyeli ILGA gibi dev
organizasyon, Türkiye’den eşcinsellerin kendini
özgürce ifade edebildiği Ayı Sözlük’ü de üyeleri
arasına dahil edip fark edilmemize bir katkı daha
sunmuştur. Anlayacağınız sular bizim yönümüzde
de akışta.

HAZIRLAYAN:
Ayı SÖZLÜK
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lham Gencer ’ in 1972 yılındaki bir röportajında
gördüğüm ‘’İyi insanların günün birinde
mutlaka rahata erişeceğine inananlardanım.’’
sözleri beni oldukça düşündürdü. İlham
Gencer’i ilk olarak 1990 yılında Klassis
Oteli’nde yaptığı çalışmalarda tanıdım. O
günde her gece sahneye çıkıyordu , bu günde her
gece sahneye çıkıyor. Kötü bir insan mı ki rahata
eremedi? Kesinlikle değil. Onun kadar sevecen
bir sanatçı nadir bulunur. Herkese nasıl yardım
edeceğini bilemeyen bir insandır o. Geçmiş
yılların en ünlü müzisyenleri içinden günümüze
kadar gelebilen ender sanatçılardandır. Kısaca
yaşayan bir ‘’Ulu Çınar’’. Müzik dünyamızın yıllar
öncesindeki en popüler ilk gece kulübü ‘’Çatı’’ adlı
gece kulübü Osmanbey’deki eski Site Sinemasının
en üst katında bulunmaktaydı ve işletmecisi tabi
ki İlham Gencer idi. Günümüzün birçok ünlü sesi
bu kulüpte tanıtmıştı müzikseverlere. Emel Sayın,
Ajda Pekkan, Füsun Önal, Ömür Göksel, Tülay
German, Fikret Kızılok ve daha niceleri var bu
listede. Hatta ‘’Kalipso Kralı’’ ismini o vermiş Metin
Ersoy’a. Ajda Pekkan ilk sahne deneyimini Los
Çatikos ile burada yani Çatı’da yaşamıştır.
27 Ağustos 1927 İstanbul doğumludur. 3 yaşında
annesi sayesinde tanışır piyano tuşları ile. 5 yaşında
bestelediği ‘’İlhanvals’’i Saray Sinemasında ki
bir konserde seslendirir. Müzik tutkusu okul
yıllarının pek parlak gitmemesine neden olur
ve liseyi de dışardan girdiği sınavlar sayesinde
bitirebilir. Profesyonel sahne hayatına 1944
yılında Beyoğlu ‘’Rio Gece Kulübü’’nde piyano
çalarak başlar. Şarkı söylemesi ise 1949 yılında
‘’Tearoom Gece Kulübü’’nde çalışırken İbrahim
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Özgür’ün zorlaması ile başlar. O yıllarda tanıştığı
Ayten Alpman ile yaptığı çalışmalar İstanbul
Radyosu’nda ki emisyonlara kadar uzanır. Askerlik
dönüşünde ilk trio grubunu kurarak o yılların en
prestijli gece kulübü ‘’Kervansaray’’da programa
başlar. 1953 yılında Ayten Alpman’la evlenir.
Ayten Alpman solistliğinde ilk olarak ‘’Tokatlıyan
Oteli’’nde ve daha sonra birçok gece kulübünde
program yaparlar. Ayten Alpman ile evliliği 1960
yılında son bulur ama ayrılık öncesinde açtıkları
‘’Çatı’’ İstanbul’un en popüler mekanlarından biri
haline gelmiştir.
İşte o Çatı yıllarında İstanbul Radyosunun en
popüler disk jokeylerinden Fecri Ebcioğlu eline
sigara kağıdına yazılmış şarkı sözleri tutuşturur.
Uçakta yolculukta yazmıştır bu sözleri Fecri
Ebcioğlu. 1960 yılında Bob Azzam’ın meşhur
ettiği ‘C’est ecrit dans le Ciel’ adlı şarkıya o
yıllarda hiç yapılmayan bir şeyi yapmıştır Türkçe
sözler yazmıştır. İlham Gencer’e bunu sahnede
bir denemesini söyler ve her ikisi birden seyircinin
tepkisini merak ederler. Çünkü sahnede hiç
Türkçe pop bir şarkı okumuyorlar ve okunan en
fazla Türkçe tango. İlham Gencer anons eder ilk
defa size Türkçe bir şarkı okuyacağım ve başlar
piyanosu eşliğinde ‘Bak bir varmış bir yokmuş eski
günlerde’ diye. Seyirciden alkış kıyamet kopar ve
o gece üç kere okumak zorunda kalır şarkıyı. Ve
Türkçe sözlü şarkı dönemi o gece başlar. Mimarları
Fecri Ebcioğlu ile İlham Gencer’dir. Yıl 1961 ve
hemen Odeon firmasına bu şarkıyı taş plak olarak
yaparlar.
Türkçe sözlü şarkı dönemi yani aranjmanlar

dönemini başlatan İlham Gencer o kadar
popüler bir isim olmasına rağmen 1965 yılında
Türkiye’nin ilk büyük yarışması ‘Altın Mikrofon
Şarkı Yarışması’na katılır. ‘Zamane Kızları’ bestesi
finale kalır ama dereceye giremez. İşte o yarışma
bize Yıldırım Gürses’i kazandırmıştı. Yarışmacılar
arasında Ferdi Özbeğen’de vardı. Bu yarışmayı
kazanamadı ama aynı yıl yapılan ‘Boğaziçi
Müzik Festivali’nde ‘İstanbul’ bestesiyle birinci
olur İlham Gencer. Aynı yarışmada seslendirdiği
‘Dünyayı Dolaşan Şarkı’ bestesiyle ‘En iyi besteen iyi aranjman-en iyi orkestra-en iyi piyano’
ödüllerini toplar. 1967 yılında milletin kapılarda
kuyruklar oluşturduğu ve İstanbul’un en popüler
gece kulüblerinden biri olan Çatı’yı kapatır ve
solo çalışmaya başlar. 1972 yılında ‘Altın Mikrofon
Yarışması’nda ‘Bindallı’ bestesi ile finale kalır ama
yine birinci olamaz. Bu yarışma Edip Akbayram
ve Salim Dündar’ı müzik dünyasına kazandırmıştı.
70’li yıllardan beri sahnelerde tek başına
piyanosunun başına geçip şarkılar söylüyor ve
her gece tekrar ‘Bak bir varmış bir yokmuş eski
günlerde’ diyor. Şu anda sahnelerde hala şarkı
söyleyen ve söyleyebilen bir ‘Ulu Çınar’. Eğer
bir yerlerde karşılaşırsanız şarkı söylerken onu
çok alkışlayın çünkü şu anda var olan pop müzik
dünyamızın ilk mihenk taşını o koymuştur. O daha
fazla alkışı hak ediyor çünkü kimse sahnelerde 71
yıldır şarkı söyleyemedi Türkiye’de daha.

HAZIRLAYAN:
Hakan EREN

birzamanlar@gmail.com
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en, Kaan Arer.
Bir eşcinselim. Bunu çok zor kabul
ettim. Taşrada büyüdüm. Ailem hâlâ
orada yaşıyor. Annem eşcinselleri
tanımadığı için ona eşcinsel
olduğumu söyleyemiyorum. Çünkü
bilmiyor ve televizyondan öğrenebildiği kadarıyla
“eşcinseller ucube yaratıklar, dinen günahkârlar,
ahlaksızlar”. Beni çok seviyor, eğer eşcinsel
olduğumu söylersem çok üzülecek, sürekli için
için ağlayacak, kan kusacak, ama bana belli
etmeyecek, ben daha da üzülmeyeyim diye hiç
ses etmeyecek. Babama eşcinselim desem bana
“İbne olduğunu biliyordum ama belki değildir
diyerek kendimi kandırıyordum,” diyecek. “Git
buralardan, aman seni kimse görmesin. Seni
seviyorum, ama bunu kabul edemem, insanların
yüzüne bakamam,” diyecek. Bana sarılırken
gözleri yaşaran adam içi kan ağlaya ağlaya beni
kovacak, biliyorum. Bazı şeyleri tahmin etmek için
kâhin olmak gerekmiyor.
Kendimi kabul etmem yıllar sürdü, sürekli
toplumun yargılarıyla hislerimi savaştırdım. Şimdi
biliyorum ki savaşın kazananı olmuyor, büyük bir
kabul gerekiyor. Ama bunun için temiz ve doğru
bilgi lazım. Fakat doksanlar Türkiye’sinin küçük
bir kasabasında bilgi edinebileceğim hiçbir şey
yoktu. Hani derler ya “Benim gibi olan bir Zeki
Müren vardı,” diye inanın gerçekten öyleydi.
Kasaba kütüphanesinde bir cinsel sağlık kitabı
vardı ondaki eşcinsellik maddesini okumuştum
sıkıla sıkıla. O kitaba göre eşcinsellik bir erkeğin
başka erkeklerin penisine olan merakından
oluşuyordu. Doğru, penis merakım vardı ama
hepsi bu kadar değildi. Hatta bu bilgi çok zırvaydı.
O kadar araştırmama rağmen sonuç olarak hiçbir
şey bilmiyordum. Bilmediğim için eşcinsellikten
korkuyordum. O yıllarda ciddi ciddi homofobiktim.
Kendimi hasta sandım yıllarca, şairin dediği gibi
“insanlar üzerime oturacaklar sandım”. Onursuz
bir hayata mahkûmum sandım.
Sonra üniversiteye gittim, yurt odasında beraber
kaldığım arkadaşıma âşık oldum. Ama âşkın ne
olduğunu bilemediğimiz için ikimiz de bunu itiraf
edemiyorduk. Bazı akşamlar sarılarak uyuyorduk,
bol bol öpüşüyorduk, sarılıyorduk, ara ara el
şakalarıyla kendimizi doyurmaya çalışıyorduk. Bu
arada ikimizin de kız arkadaşı vardı. Dışarıya karşı
hetero takılıyorduk. Sonra bir gün ben cesaret
ettim, o uyurken dudaklarından öpeyim dedim.
Çok riskli bir davranıştı ama içimden gelen isteği
durduramıyordum. Ve gittim öptüm. Uyandı, beni
dudaklarında bulunca: “İbne misin oğlum, biz
sadece yakın arkadaşız hepsi bu kadar, bunu bir
daha asla yapma,” dedi. Böylece ibne olduğumu
kabul etmeye başladım. Evet, bir erkeği deli gibi
seviyordum.
Ben anneme, babama eşcinsel olduğumu
söyleyemiyorsam bunun sorumlusu benden
önceki eşcinsel neslin kendini saklaması, gizlemesi
değil midir? Bugün 50’li, 40’lı yaşlarda olan
eşcinseller neden kendinizi bu kadar sakladınız?
Neredeydiniz? Neden evlenip çocuk sahibi olmayı
kabul ettiniz? Annemin, babamın bir tane bile
eşcinsel arkadaşı yoksa bunun sorumlusu kim?
Şimdi çok mu mutlusunuz? Ondan mı

#OnurDuyuyoruz

HİÇBİRİMİZ HEPİMİZ KADAR
GÜÇLÜ DEĞİLİZ
sinemalarda sevişiyorsunuz, gey hamamları
yarattınız kendinize! Neden olduğunuz gibi
yaşamak için savaş vermediniz ve toplumun
istediği gibi davranarak görünmez oldunuz! Siz
saklandıkça biz yok olduk. Okullarda, sokaklarda
itildik kakıldık. Bugün bir televizyon programında
spiker açıkça “Türkiye’de Avrupa’daki kadar çok
eşcinsel yok!” diyebiliyorsa bunun sorumlusu
kim? Yarın okulda ötekileştirilen, itilip kakılan,
“top” diye lakap takılan feminen davranışlı çocuk
senden hesap sormasın istiyorsan, artık görünür
olmalısın!
Şimdi yaşlı eşcinsellerden hesap soralım diye
yazmıyorum bu satırları, yarın senden hesap
sorarlar diye yazıyorum. Gün, gelecek nesillere
yararlı olma günüdür. “Ben de varım!” deme
günüdür. Eşcinsel olarak doğacak bir çocuğun
daha rahat bir Türkiye’de büyümesi için görünür
olma günüdür. Eğer görünür olmazsak, kendimizi
saklarsak, kendi isteğimizle yok olursak, kimse
bize hak ettiğimiz onurlu yaşama hakkını vermez.
Onurlu yaşayabilmek için bunu elde etmek için
var olmak, bu masada bana da yer açın dememiz
gerekir! Eğer masada yer almazsak ancak menüde
yer alırız.

Onur Haftası insan olmanın onuruna sahip çıkma
haftasıdır. Onur yürüyüşü insan olmanın onuruyla
yaşayabilmek için bir farkındalık yaratma
yürüyüşüdür. Bu yüzden bu yürüyüş sadece
LGBT bireyler için değil tüm insanlara açıktır. Bu
yürüyüşe doğduğu gibi yaşamak isteyen her
insan davetlidir. İnsan olarak doğduysak onurlu
bir yaşamı hak ediyoruz demektir, bunu da ancak
bizi yok sayanlara itiraz ederek kazanacağız
Sen istersen kendini kandır, ben dürüst olacağım.
Doğduğum gibi yaşayacağım.

HAZIRLAYAN:
Kaan ARER

kaan.arer@gzone.com.tr
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YAZ MEZELERİ
BEKLENEN YAZ AYLARI DA GELDİĞİNE GÖRE, MİLLİ
İÇECEĞİMİZ OLAN AYRANIN YANINA BASİT VE PRATİK
MEZE TARİFLERİNİ MUTLAKA DENEMELİSİNİZ.
ŞİMDİDEN AFİYET OLSUN :)

#OnurDuyuyoruz

www.gzone.com.tr | Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Haziran 2015 | S.65

MUTFAK

gzone.com.tr

DENİZ BÖRÜLCESİ
2 KİŞİLİK
Malzemeler:
250 gr deniz börülcesi (15 dk kadar haşlanıp
soğutulmuş ve dallarından ayıklanmış)
2 diş sarımsak (çok ufak doğranmış)
100 ml sızma zeytinyağı
1 adet lime suyu
1 adet büyük domates (dörde bölünmüş,
çekirdekleri alınmış ve ufak küp küp
doğranmış)
Deniz tuzu

ATOM
2 KİŞİLİK
Malzemeler:
2 adet bostan patlıcan (közlenmiş, soyulmuş ve ufak doğranmış)
4 adet kuru arnavut biberi (ufak doğranmış)
1 adet yeşil meksika biberi (ufak doğranmış)
1’er adet turuncu, kırmızı ve yeşil koy biberi (ufak doğranmış)
250 gr yoğurt
4 diş sarımsak (çok ufak doğranmış)
Sızma zeytinyağı
Deniz tuzu
Tane çekilmiş karabiber
3 dal maydanoz (yapraklarına ayrılıp çok ufak doğranmış)
Yapılışı:
Sarımsaklar ile yoğurdu karıştırıp iyice çırpın. Biberleri zeytinyağında bir dakika kadar
soteleyin ve yoğurda ekleyin. Közlenmiş patlıcanı yoğurtlu karışıma ekleyin. Tuz ve
karabiber ile lezzetlendirin. Doğradığınız maydanozlar ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

Yapılışı:
Sarımsak ve lime suyunu bir kasede
birleştirip yavaşça çırparak zeytinyağını
yedirin. Tuz ve karabiber ile lezzetlendirin.
Deniz börülcesi ile sosu harmanlayıp bir
meze tabağına alın.
Üzerini
ufak
doğradığınız
pembe
domatesler ile süsleyin.
Püf noktası: Deniz börülcelerini haşladıktan
sonra buzlu suya koyarsanız, hem
pişmeye devam etmeyerek gereğinden
fazla yumuşamazlar; hem de daha çabuk
soğuyarak dallarından kolayca ayrılırlar.
Bu reçetede dilerseniz pembe domates
yerine, renkli ve ufak cherry domatesleri
de kullanabilirsiniz.

Püf noktası: Patlıcanları közlemeden önce çatal yardımıyla birkaç delik açarak daha cabuk
közlenmesini sağlayabilirsiniz. Közlendikten sonra bir kaba alıp üzerini streç film ile örterek
10 dk. kadar beklediğinizde kabuklarının daha kolay soyulduğunu göreceksiniz.
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YOĞURLU SEMİZOTU SALATASI
2 KİŞİLİK
Malzemeler:
Bir bağ ufak yapraklı semizotu (dal dal
ayrılmış)
100 gr süzme yoğurt
50 gr normal yoğurt
100 gr ceviz (el ile parçalanmış)
8-10 adet orta boy çilek (yıkanmış ve
yuvarlak halkalar halinde ince doğranmış)
Deniz tuzu
Tane değirmen karabiber
Yapılışı:
Cevizleri önceden 180 derecede ısıtılmış
fırında 2 dakika pişirin.
İki yoğurdu birleştirerek güzelce çırpın.
Semizotu ile karıştırın. Tuz ve karabiber ile
lezzetlendirin.
Ceviz ve çilekler ile süsleyerek servis edin.
Püf noktası: Bu reçetede çilek yerine nar da
kullanabilir, misafirlerinize değişik lezzetler
hazırlayabilirsiniz.

LEVREK CEVICHE
2 KİŞİLİK
Malzemeler:
400 gr levrek filetosu (kılçıklarından ve derisinden ayrılmış, ince verev doğranmış)
2 adet orta boy salatalık kabuğu (ufak küp küp doğranmış)
2 dal taze kişniş (yapraklarına ayrılmış ince doğranmış)
6 yaprak taze reyhan yaprakları
1 adet lime suyu /
1-2 adet lime dilimi
1 adet kırmızı meksika biberi (çok ufak doğranmış)
100 ml sızma zeytinyağı
Deniz tuzu
Tane değirmen karabiber
4 adet tost ekmeği, ufak grissini ya da kızarmış tost ekmeği dilimleri
Yapılışı:
Lime suyu, taze kişniş ve kırmızı meksika biberini bir kasede birleştirip yavaşça çırparak
zeytinyağını yedirin. Tuz ve karabiber ile lezzetlendirin. Salatalık ve levrek dilimlerini bir
borcam kaba alın ve üzerine hazırladığınız sosu dökerek karıştırın. Dolapta en az 30 dk
dinlendirin. Levrekleri düz bir meze tabağına dizip reyhan ve lime dilimleri ve kıtırlık vermesi
için kullanacağınız tost ekmekleriniz ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
Püf noktası: Bu reçetede kullanılan teknik; asitler yardımıyla proteinlerin pişmesini sağlayan
ceviche ya da tartar tekniğidir. Bu reçetede levrek balığı yerine çipura gibi başka beyaz
renkli bir balık ya da somon balığı da kullanabilirsiniz.
Bu reçetede dilerseniz lime suyu yerine başka narenciyeleri de kullanabilirsiniz.

HAZIRLAYAN:
Noyan GÜVEN

noyan.guven@gzone.com.tr
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DOMATES

ÇİLEK

YEŞİL KABAK

Yaz aylarının baş tacı sebzesi domates.
Aslında yaz kış tezgahlardan inmeyen
domatesin asıl mevsimi yazdır ve yaz
dışındaki bütün domatesler seradır.
Sezonu Haziran sonu başlar ve Eylül
sonunda sona erer. İyi oranda C, A ve K
vitamini içerir. Likopen adındaki güçlü
antioksidanın
temel
kaynaklarından
biridir. Likopen kanseri, kalp ve damar
hastalıklarını önleyici bir antioksidandır.
Sezon dışında evde kendi yaptığınız
konserve domates parçaları, püreleri ve
salçaları tüketebilirsiniz. En iyi konservelik
domatesleri
ise
Ağustos
aylarında
bulabilirsiniz.

Yaz
mevsiminin
vazgeçilmez
meyvelerinden biri çilektir. Kırmızı rengi
ve o etkileyici kokusu ile sevmeyeni
yoktur ya da azdır. Bir meyve ne kadar
koyu kırmızı ise o meyve o kadar çok
anitoksidan içerir ilkesi ile çileği güçlü
antioksidanların kaynağı olarak saymamız
yanlış olmaz. Yüksek oranda da C vitamini
içeriğine sahiptir. Ortalama 10 çilek 70
kaloridir... Birde pudra şekerli yiyorsanız
bu kalori değerini göz ardı etmemenizde
fayda var.

Mücver deyince akla ilk ne gelir?? Tabiki
yeşil(sakız) kabak. Hem sulu hem hafif
hem de aromatik kokulu bir sebze kabak.
Hemde çok iyi bir mineral deposu.
Potasyum, kalsiyum ve magnezyum
açısından zengin.. 100 gramı sadece 19
kalori. Hem de A, C ve folik asit gibi önemli
vitaminleri yüksek miktarda da içeriyor.
Bence fırında yağsız üzerinde biraz
baharatla yağlı kağıt üzerinde küp küp
doğranmış kabakları tüketerek bütün yazı
formda geçirebilirsiniz.

BÖĞÜRTLEN VE BÖĞÜRTLENGİLLER
YEŞİL ERİK
Kütür kütür ekşi ekşi yeşil erik bana direk yazı hatırlatır. Mayıs başı
ve Haziran ortası sezonudur daha sonra yaz sonunda kadar yerini
yumuşak erik türlerine bırakır. 10 adeti ortalam 60 kalori ve 100
gramı 2 gram sodyum içeriyor. Neden sodyumu yazdım çünkü
çoğunlukla tuz ile tüketilen bir meyve türü... Tuz ile tüketildiğinde
faydadan çok zarar getirebileceğini unutmayın ve günde 5 gramdan
fazla tuz tüketmeyin.. Onun dışında iyi bir A vitamini ve potasyum
kaynağı. Kırmızı türleri ise can eriğinden mürdüme kadar iyi bir
antioksidan kaynağıdır.

Yazın ortasın yani Temmuz ve Ağustosta yol kenarlarında dikenler
arasında gördüğümüz minik kırmızı meyveler aslında olanları “süper
antioksidan depoları”olarak adlandırmak da mümkün. 100 gramı
sadece 26 kalori ve 100 gramı günlük C vitamini ihtiyacının 1/3 ünü
karşılayabilmekte. Yüksek oranda kalsiyum, fosfor, potasyum ve
magnezyum içermekte. Yine vitaminlerden A ve folik asit içeriği de
oldukça yüksek. İçerdiği güçlü antioksidanın adı “antosiyanin”. Bu
antioksidan özellikle kalp-damar hastalıklarında oldukça etkili.
Damar içi iltihaplanmaları ile savaşan bir antioksidan. Dikenler
arasında ulaşması oldukça zor ve zahmetli bu meyveyi görürseniz
kaçırmayın derim... Bu gül için dikenine katlanılır.

HAZIRLAYAN:
Uz. Dyt. Özge
KELEBEK SALMAN
www.kelebekdiyeti.net
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üneşe, sıcağa hasret kaldık derken
yaz ayları da geldi çattı. Bir
çoğumuz tatile, hafta sonu plajlara
akın edip denizin ve güneşin tadını
doyasıya yaşayacağız… derken
bu kadar keyifli ve rahatlatıcı bir
istirahatın bazen işkencesi ağır oluyor. Güneş
yanıkları…
Güneş yanıklarının etkisi birkaç gün devam
eden ve belki de bazılarımıza bir daha denize
girmemeyi tövbe ettirecek kadar acı verici olabilir.
Etkileri seneler sonrada ortaya çıkabilecek cilt
sorunlarına neden olabilmekte ve bu yüzden
ciddiye alınması gereken bir konudur.
Güneş yanığı, deride kızarıklık oluşturacak dozu
aşan güneş ışığına maruziyet sonrası derinin
verdiği reaksiyon olup, kısa sürede ve aşırı
miktarda maruz kalmayla ortaya çıkar. Her yıl
tedbirsiz güneşlenme sebebiyle birçok insanda
güneş yanıkları olabilmekte ve bazı vakalarda
ölüme kadar gidebilmektedir. Kısa sürede
meydana gelen kızarıklık ve kaşınma belirtileri
gösteren güneş yanıkları, uzun vadelerde
güneş lekelerine, cilt kırışıklıklarının artmasına,
yaşlanmaya, cilt kanserlerine ve gözde katarakta
kadar varan hastalıklara neden olabilmektedir.
Açık tenli, kızıl saçlı, renkli gözlü insanlar güneş
yanıklarına daha hassastırlar ve kolaylıkla
yanarlar. Cildimiz sadece yaz aylarındaki güneş
ışıklarına maruz kalma ile yanmamaktadır. Güneş
ışığının yansımalarına neden olabilecek ortam
ve sebepler şunlardır. Yansımalara neden olan
yerler; kar, kum, su, toprak ve yüksek rakımlı
yerlerdir. Yayla seyahatlerinde bulunanlar, karda
uzun yürüyüş yapanlar, ve denizde, kumsalda
olanlar daha dikkatli olması gerekmektedir.
Sivilce ilacı, A vitamini gibi ilaçlar güneş ışığının
etkisini arttırdığından bunları kullanan insanlar
yüksek faktörlü güneş koruyucu kullanmaları
gerekmektedir.
Güneş yanıkları 3 derecede sınıflandırılır. Güneşe
maruz kaldıktan sonraki ilk birkaç saat içerisinde
herhangi bir belirti olmaz. Devamında ciltte
kızarıklık, sıcaklık, dokunma hassasiyeti ve acı,
daha ileri derecelerde ciltte su kabarcıkları,
şişlikler, ateş, bulantı, kusma, baş ağrısı gibi
şikayetler gözlenmektedir.
1. Derece güneş yanıkları; cilt üzerinde kızarıklık ve
acı hissi
2. Derece güneş yanıkları; deride su kabarcıkları
3. Derece güneş yanıklarında ise doku kayıpları
gözlenir. En çok karşılaşılan güneş yanıkları 1.
ve 2. derece güneş yanıkları ortaya karşımıza
çıkmaktadır.
1. derecedeki güneş yanıklarında acıyı azaltmak
için soğuk pansuman yapmak iyi gelir. Soğuk
pansumanı soğuk suyun altında durup yapmak
iyi değildir. Çünkü su, yanan cildi kurutabilir.
Yanık oluşmuş olmasına rağmen gümüş içerikli
güneş kremleri veya bitkisel aloe veralı yanık
önleyici kremleri sürmek fayda sağlayacaktır.
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GÜN EŞ YAN IK L AR I
Ağrıyı giderici ağrı kesici ilaçlar içilebilir. Kese
yapmak veya tahrişe neden olabilecek kıyafetler
giyilmemelidir. Derideki yanıklar su kaybına
neden olacağından bol su içerek vücudumuzun
susuz kalmasının önüne geçilmiş olacaktır.
2. derecedeki güneş yanıklarında cilt üzerinde
görülen su kabarcıkları patlatılmamalıdır. 1.
Derecedeki güneş yanıklarında uygulanan
tedavi daha sıklaştırılmalı ve günde bir yerine
iki tane ağrı kesici içilebilir. Sıvı tüketme miktarı
daha arttırılmalıdır. Bepanthen krem içerisine
karıştırılabilecek Kortizonlu krem ile birlikte ilk
gün birkaç kere sürmek kortizonlu kremin ödem
dağıtma özelliğinin sağladığı fayda ile yanıkların
acısını gidermeye etkili olmaktadır. Yatarken
de yine gümüş içerikli ya da aloe veralı kremler
sürülerek yatılabilir.
Cildimizin veya yaralarımızın iyileşmeye başladığı
evrelerde kaşıntı olmaktadır. İlk zamanlarda
yaşanan ağrının yerini artık kaşıntı almaya
başlar. Kaşıntıyı gidermek içinde ağızdan
alınabilecek antihistaminik adıyla kaşıntı giderici
ilaç kullanılabilir. Burada bahsedilen ilaç ve
kremler hakkında hangilerini kullanabileceğinizi
doktorunuza veya eczacınıza danışarak onların
size tavsiye edeceği ilaçları kullanınız.

Yanıkların iyileşmeye başlamasıyla birlikte
vücuttan atılan ölü derileri kendimiz soymamalıyız.
Ölü derilerin kendiliğinde atılmasını beklemeliyiz
veya hafif bir kese ile duşta peeling yapılabilir.
Kendimiz soyduğumuzda deride yamalı bir
görüntü, meydana gelebilecek çiziklerde de
enfeksiyon riski ile karşı karşıya kalabiliriz.
Halk arasında dile gelen tedavi yöntemlerinden,
yoğurt, diş macunu, salça ve benzeri şeylerin
sürülmemesi gerekmektedir. Saat 10:00-16:00
saatleri arasında güneşte kalmamaya dikkat
edilmeli ve yaz aylarında bulutlu havalarda
güneşlenirken bile güneş koruyucu kremler
kullanılmalıdır. Çünkü bulutlu havalarda güneşin
UV ışınlarının %80’i bulutları geçerek yine bize
zarar vermektedir. Güneş kremleri güneşe
çıkmadan 30 dakika önce sürülmeli ve etkinsi
2-3 saat içerisinde kaybedeceğinden, 3 saatte bir
tekrar koruyucu krem sürülmelidir.
Yaz aylarını uzanmış kumsala aheste yaşarken
kurumuş dudaklarınızda yaz şarkılarıyla… Güneşin
içinize kadar damlamamasına dikkat !
HAZIRLAYAN:
Özgür ÖZTÜRK

ozgur.ozturk@gzone.com.tr
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ve imkanlarıyla, kısacası değiştiremeyeceği ve
kontrol edemeyeceği her şey ile.
Ancak toplumsal kural ve baskının bir çok
seviyede işlediği toplumlarda – çekirdek aileden
geniş aileye, arkadaş dostlardan iş ortamlarına,
komşulardan mahallede alışveriş yaptığınız
esnafa kadar – her bireyin “off-site”a düşen
yanları ve boyutları eninde sonunda olur. Kurallar
ve baskılar katılaştıkça ve sayıca arttıkça, her
bireyde saklanılacak veya bastırılacak yönlerin
sayısı artar. Bunun kişisel sonuçları ise rahatsız
ediciden endişe vericiye geniş bir yelpazede
kendini gösterir.
Bu olguya sadece LGBT bireylerin sorunu olarak
bakmamakta fayda vardır. Evlilik dışı ilişki yaşayan
birinden kilolu birine, belli kriterlere göre iyi
anne olamayan birinden belli bir politik hareketi
destekleyen herkes, kendilerini var ettikleri yer
genel toplumca hakir görüldükçe, küçümsendikçe,
yasaklandıkça ve cezalandırıldıkça bireyleri
kendilerini kendi var olma hallerinde, kendi
derilerinin içinde rahat hissetmemeye başlar.
Ünlü felsefeci Martin Heidegger bu durumu
“onlar-kendilik” diye tanımlamıştır. İnsan her
“ben-kendiliği”nden vazgeçtiğinde, yani kendi
var olma şeklinden, arzularından, isteklerinden ve
tercihlerinden vazgeçtiğinde, “onlar-kendilik”te
bulur kendini, yani anonim ama bireylerde vücuda
gelen bir “onlara” göre yaşamaya başlar.
Olgunlaşmanın ve özgürleşmenin en önemli
adımlarından biri insanın kendini kendi derisinin
içinde rahat hissetmesidir. Bu tabii ki de
çatışmaların, hoşnutsuz deneyimlerin veya
memnuniyetsizliklerimizin biteceği anlamına
gelmiyor. Ve bunun için dışsal koşulların
olgunlaşmasını beklemek bir bahane veya en iyi
niyetli zaman kaybından başka bir şey değil. Kişi,
kendi benliğini ortaya koymak için mücadelesini
sürdürürken aynı anda toplumu da dönüştürür.

DERİNİN İÇİNDE RAHAT OLMAK

M

alum, bu ay Pride, yani Onur
Yürüyüşü ayı. Geçtiğimiz yıllarda
Onur Yürüyüş’ünün evrildiği
nokta, görünürlüğü ve katılımın
boyutları gerçekten çok ümit
verici. Peki bütün bu Pride veya
Onur Yürüyüş’ünün altında yatan mesele nedir?
Kişisel boyutta ne vurgulanmaya çalışılıyor?
Tarihsel gelişimine bakacak olursak Pride veya
Onur Yürüyüşleri’nin çıkış noktası 50 ve 60’ların
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kanuni ve sosyal
açılardan baskıcı ortamdır. Adından da çok net bir
şekilde anlaşılabileceği üzere, Onur Yürüyüşleri’nin
altında yatan prensip LGBT birey olmanın
utanılacak, saklanılacak veya kuytu köşelerde
yaşanılacak bir şey olmadığını vurgulamak, her
birey gibi LGBT bireylerin de insan onuruna
layık ve sahip olduklarını kendilerini görünür
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kılarak göstermektir. Sosyo-politik açıdan bu
yöntemin ne kadar olumlu sonuçlar getirdiği veya
ne kadar eleştirilesi yönleri olduğu bambaşka
bir tartışma konusu, ancak Türkiye özelinde
düşünülecek olursa Onur Yürüyüşleri’nin sadece
LGBT değil, tüm bireylerde oldukça özgürleştirici
bir etki yarattığını varsayabiliriz (evet, sadece
varsayabiliriz, bildiğim kadarıyla bu konu ile ilgili
bilimsel bir araştırma yapılmadı, aslında yapılsa
ne güzel olurdu!).
İşin daha birey ruhunu ilgilendiren kısmına
gelecek olursak yine İngilizce’den durumu çok
güzel çerçeveleyen bir kavrama atıfta bulunmak
isterim – “being comfortable in your own skin” –
yani insanın derisinin içinde rahat olması. Aslında
kendini oldukça iyi ifade eden bir tabir. İnsan
kendi varlığı ve olduğu haliyle rahat olabilmeli
– fiziksel özellikleri, huyu, suyu, hayatı, arzuları

Onur Yürüyüşü’ne katılın veya katılmayın, Onur
Yürüyüşü hakkında istediğinizi düşünün, ancak
altında yatan bu önemli prensibi benimsemek
tam, dolu dolu ve doygun bir hayatın anahtarıdır:
Kendimizi var olduğumuz halimizle rahat
hissetmek. Kendimizi sevmek veya kabul etmek
değil mesele, olanla rahatça kalabilmek. Çünkü
bireyler kendileriyle rahatça kaldıkça hissettikleri
toplumsal baskıyı da yumuşatma imkanını
yakalayabilirler. Veya en azından kendilerine
yaşayabilecek alanlar yaratmayı başarabilirler.
Ama savaşı içimizde vermeye başladığımız anda,
kendimize o yada bu nedenle var olma hakkı
tanımadığımız anda, toplumsal sınırlar ve baskılar
benliğimizi işgal etmeye başlar. Kendinize
olduğunuz gibi var olma hakkı tanıyın.

HAZIRLAYAN:
Uzm. Klinik Psikolog
Ferhat Jak İÇÖZ

ferhatjakicoz@gmail.com
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ANDREW CHRISTIAN
GZONE’UN BU AYKİ ÖZEL ROPÖRTAJ KONUKLARINDAN ANDREW CHRİSTİAN, KENDİSİYLE AYNI ADI TAŞIYAN İÇ ÇAMAŞIRI VE MAYO KOLEKSİYONUYLA EŞCİNSELLERİN EN SEVDİĞİ MARKALAR ARASINDA YER ALIYOR.
KOLEKSİYON PARÇALARINI SUNARKEN PABLO HERNANDEZ VE CORY
ZWİERZYNSKİ GİBİ YAKIŞIKLI MODELLERİN YANI SIRA TOPHER Dİ MAGGİO, BRENT CORRİGAN GİBİ GEY PORNO OYUNCULARINI DA ÖN PLANA
ÇIKARMAKTAN VE ONLARA BİR HAYLİ CÜRETKAR VİDEOLAR ÇEKTİRMEKTEN GERİ KALMAYAN, CESUR BİR MARKA ANDREW CHRİSTİAN.
GEÇTİĞİMİZ AY YENİ KOLEKSİYONUNU PİYASAYA SÜREN ANDREW
CHRİSTİAN MARKASINI EN GÜNCEL MODELLERİYLE PORTFOLYO
BÖLÜMÜMÜZE KONUK EDİYORUZ.
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A

tina,
Yunanistan’ın
başkenti
olmakla birlikte 4 milyona
yaklaşan nüfusuyla en kalabalık
şehri. Oldukça modern ve
kozmopolit bir şehir olan Atina
günün her saati canlı. Şehri
dolaşmak için en uygun zaman bahar ayları.
Atina’ya İstanbul’dan THY, Pegasus, Olympic ve
Agean Havayolları ile yaklaşık 1,5 saatlik, yolcu
otobüsleri ya da kendi özel aracınızla 12 ila 15 saat
süren bir kara yolculuğu ile ulaşabilirsiniz.
Akropolis, Atina’nın tam kalbinde bulunuyor.
Atina’nın en bilindik simge yapılarından biri olan
Parthenon da burada yer alıyor. Zamanında
hazine olarak kullanılan Parthenon aynı zamanda
Akropolis’teki en büyük tapınak. Muhteşem
ışıklandırmasıyla, gece şehrin hangi noktasına
giderseniz gidin Akropolis bir yerlerden mutlaka
size göz kırpıyor. Zeus Tapınağı, Hadrian
Kütüphanesi, Ulusal kütüphane ve tabiî ki
Akropolis Müzesi görülmesi gereken diğer
önemli tarihi yapılar. Akropolis’ten aşağı doğru
indiğinizde Monastraki Meydanı’na ulaşabilirsiniz.
Atinalıların buluşma noktası olan Monastraki
Meydanı aynı zamanda Osmanlılardan kalma bir
camiye, bir sürü tavernaya, hediyelik eşya satan
butiklere ev sahipliği yapıyor.
Bu bölgedeki yolculuğunuzu tamamladığınızı
düşünüyorsanız ara sokaklardan geze geze ya
da metrodaki yeşil hattı kullanarak Syntagma
Meydanı’na ulaşabilirsiniz. Parlamento binasının
da bulunduğu bu meydanda geleneksel
kostümleri içindeki askerlerin her saat başı
yaptığı nöbet değişimini izlemek keyifli olacaktır.
Syntagma Meydanı’nın hemen yanı başında
bulunan National Garden dinlenmek için biçilmiş
bir kaftan. İçinde irili, ufaklı bir sürü havuz ve bir
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de hayvanat bahçesi bulunan bu park aslında tam
olarak bir orman büyüklüğünde. Kaynaklarda
cruising area olarak da geçen bu parka eğer
hava karardıktan sonra gidiyorsanız biraz dikkatli
olmakta fayda var.
Tekrar Syntagma’ya dönecek olursak meydanın
tam karşısında bulunan araç trafiğine kapalı
Ermou Caddesi’nde bulunan Mango, Pull&Bear,
Intimissimi ve H&M gibi mağazalardan alışveriş
yapabilir ya da bir kafede oturup frappe’nizi
yudumlayabilirsiniz. Bu caddeyi takip ederek
Monastraki’ye ve çoğu eğlence mekanının yer
aldığı Gkazi’ye kolayca ulaşabilirsiniz.
Akşam yemeği için bolca alternatif sunan Atina’da
şunu denemeyin diyeceğimiz bir lezzet maalesef
bulunmuyor. Hatta Yunanistan’ın neresine
giderseniz gidin, Türkiye’deki örneklerine göre
daha ucuz ve daha taze olan deniz ürünlerinden
mutlaka yiyin. Plaka’da bulunan Yunan tavernaları
akşam yemeği için oldukça doğru bir seçim
olacaktır. Eğer akşam yemeğini daha ucuza
kapatmak isterseniz Gkazi’de Atina’nın en iyi
gyros’unu (domuz etinden yapılan döner)
yiyebilirsiniz. Genç nüfusun daha yoğun olduğu
ve eğlencenin geç saatlere kadar sürdüğü bir çok
mekan da bu bölgede.
Gey mekanların neredeyse tamamı da Gkazi
bölgesinde yer alıyor. Kerameikos metro durağında
inip bu mekanlara ulaşabilmek mümkün.
Haftasonları konsept seks partilerin düzenlendiği
Fcuk Club maalesef şu anda hizmet vermiyor.
Onun haricinde Atina’nın belki de en meşhur gey
mekanı olan Alexander Sauna ise özellikle hafta
sonları daha yoğun oluyor. Alexander’ın hemen
yakınında Fou, S-cape ve Sodade bulunuyor. Fou
Club, özel partilerin düzenlendiği gecelerde çok

popüler. Sodade daha mix bir mekan ve popüler
Yunan ve dünya müzikleri eşliğinde sabah
saatlerine kadar eğlence devam ediyor.
Şehirde konaklama için birçok alternatif var.
Oteller genelde gay friendly o yüzden kategorize
etmeyeceğiz ama illa öneri verecek olursak
Hotel Central, Hotel Iniohos ve Hotel Stanley
tercih edilebilecekler arasında. Atina yaz kış
turist çeken bir destinasyon olduğundan yine de
rezervasyonunuzu erken yaptırmanızda fayda var.
Atina şehir merkezi deniz kenarında olmamasına
rağmen, Pire Limanı bölgesi, Palaio Faliro veya
Glyfada’ya giderek deniz keyfi de yapabilirsiniz.
Ama esas güzel plajlar için daha güneye gitmek
gerekiyor. Merkezde Akademi’nin yanındaki
duraklardan kalkan otobüslerle yaklaşık 1,5-2 saat
süren bir yolculuk sonunda güzel koylara ulaşmak
mümkün. Limanakia, kayalık olmasına rağmen
muhteşem deniziyle bizim en beğendiğimiz yerdi.
Çoğunlukla geylerin tercih ettiği koyda çıplak
güneşlenmek ve denize girmek mümkün. Diğer
ünlü plajlar ise Kinetta ve Loutraki. Bu plajlarda
da istediğiniz gibi rahat davranabilirsiniz.
Atina, şehrin her köşesine yayılmış simge yapıları,
Yunan mimarisini yaşatan binalarıyla oldukça
etkileyici bir başkent. Avrupa şehirlerinde
görmeye pek alışık olmadığımız ama bize çok
tanıdık gelen kalabalığı, karmaşası ve gürültüsüyle
sürekli yaşayan bir şehir. Yunan erkekleri ve
sabaha kadar süren eğlencesi de cabası…

HAZIRLAYAN:
Kolay GEZİ

www.kolaygezi.org
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BARLAR
Almaz
Triptolemou 12, Gazi M° Keramikos (210)
3474763
Gey dostu, hareketli bir mekan
Big
Falaisias 12, Votanikos M° Keramikos, Iera
Odos & Spirou Patsi caddesine yakın
694 628 28 45
www.barbig.gr
Yunanistan’ın Bearlara (ayı) hitap eden ilk
gey barı.
Koukles Show Club
Zan Moreas 32 & Sungrou ave., Koukaki
694 7557443
Giriş ücretlidir. Cuma ve Cumartesi
geceleri Drag show var.
Micraasia Konstantinoupoleos 70, Gazi
(Gazi bölgesi Atina’nın en meşhur gey
mekanlarının bulunduğu, hareketli gece
yaşamıyla ünlüdür). 6909247999 www.
micraasia.gr
Muhteşem live showlar.
O’ Sauvage
Megalou Alexandrou 141 Gazi 697 199
3458 (mobile)
Gazi’de yer alan kokteyl bar.
Taxidi Zagreos 23 &
Konstantonoupoleos 46, Gazi M°
Keramikos 693 7286999 tinyurl.com/
lfkxa2k
Trap
Korytsas 15 & Konstantinoupoleos 123,
Votanikos (210) 9222248
Yunan müziği dinleyebileceğiniz kafe bar.

KAFELER

Del Sol
Voutadon 44, Gazi (210) 3418169
Dyari
Megalou Alexandrou 124 Gazi (210)
3426710
Gazi’de yer alan sevimli bir kafe.
Enodia Cafe Bar
Keleou 1 (210) 9241574 enodiabar.
blogspot.gr
Gazi’de bulunan bu kafe yeni hizmet
vermeye başladı.
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Myrovolos Giatrakou
12, Keramikos M° Metaxourgio
210 5228806
Bir meydanda bulunan bu kafede
Yunan müziği eşliğinde kaliteli
menüsünden tadabilirsiniz.
Rooster
Agias Eirinis sq. 4 Monastiraki Metro
Station
(210) 3224410
www.roostercafe.gr
Gece geç saatlere kadar hizmet veren
bu kafede ücretsiz wifi, taze yemek,
tatlı ve kokteyl servisi mevcuttur.

DANS KULÜPLERİ

Fou
Keleou 8 & lera Odos, Gazi M° Keramikos
(210) 3466800 www.fouclub.gr
Endüstriyel stilde dizayn edilmiş bu ayı
ağırlıklı klüp Gazi bölgesinde bulunuyor.
Haftasonları büyük partilere ev sahipliği
yapan bu mekanın dansçıları oldukça
seksi!

www.gzone.com.tr | Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Haziran 2015 | S.84

gzone.com.tr

SEYAHAT SPARTACUS’UN KATKILARIYLA

Prosopa
Megalou Vasileiou 52 &
Konstantinoupoleos 4, Rouf M°
Keramikos
(210) 3413433
www.prosopa.gr
Oldukça kaliteli, şık ve gey dostu bir
mekan
Ta Koutalakia
Thermopilon 39, Metaxourgio M°
Metaxourgio
210 5224512 697 2030610
www.koutalakia.gr
Geleneksel Yunan restoranı

SEX SHOPLAR
Attraxx
Iakchou 36, Gazi 50 m from M° Keramikos
(210) 3412078
www.attraxx.gr
Cruising alanı, porno filmi yayını yapan
özel kabinler, karanlık oda, glory holes

The Apartment Club
Kolonou 76
(210) 524 6340
www.theapartmentclub.com
Cuma ve cumartesi geceleri muhteşem
partilere ve konuk Dj’lere ev sahipliği
yapıyor.
Moe
Keleou 1-5 & Iera Odos str., Gazi M°
Keramikos
6955 263015
Hareketli Yunan müziklerinin çaldığı bu
mekanda aynı zamanda haftasonları
drag-strip showlar mevcut.

RESTAURANTLAR

Jamon Pintxos
Elasidon 15 & Dekelion, Orfeos 46, Gazi
M° Keramikos
(210) 3464120
www.jamon.gr
Akdeniz lezzetleri var.
Kanella
Konstantinoupoleos 70 & Evmolpidon,
Gkazi Metro Kerameikos
(210) 3476320
www.kanellagazi.gr

Noiz
Konstantinoupoleos 78 & I. Odos, Gazi M°
Keramikos
(210) 3467850
www.noizclub.gr
Atina’nın en popüler lezbiyen klubü

Mexikanos
Iakchou 8 & Evmolpidon, Gazi Keramikos
metrosuna 50 m
2103421142
www.mexicanos.gr
Meksika mutfağı

S-Cape
32 Lakchou Street, Gkazi M° Keramikos
6978195598
www.s-capeclub.gr
Giriş ücreti 12 euro

I Palia Athina
Nikis 46, Plaka M° Acropolis
210 3245777
En güzel Yunan yemeklerini
bulabileceğiniz bu restoran Atina’nın
tarihi bölgesi Plaka’da yer alıyor. Ev
yemeklerinin yanında taze deniz ürünleri,
et ve salatalar da menüde mevcut.

Sodade 2
Triptolemou 10, Gazi 11854 M° Keramikos
(210) 3468657
www.facebook.com/Sodade2
Atina’nın en meşhur gey dans klubü.
Cuma ve cumartesi geceleri oldukça
kalabalık olan bu mekana genelde genç
Yunan çocuklar takılıyor.
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Podilato
Endyamonos 4, Pal. Faliro
(213) 0248821

Eroxxx DVD
Stadiou 61 2nd floor, Omonia Meydanı
yakınlarında
Adult Theatre
Karolou 8, Metaxourgeio,
(210) 522 50 38
www.adulttheaters.gr

SAUNALAR
Alexander Sauna
Megalou Alexandrou 134 & Iera Odos
Str, Gazi M° Kerameikos (210)
6980282 6936959134 (mobile) www.
alexandersauna.gr
Şehirdeki en popüler sauna olan
Alexander, Gazi’de yer alır. Özellikle
Cumartesi gece yarısından sonra oldukça
yoğundur.
Flex Sauna
6, Poliklitou Str. at Vissis Str, Monastiraki
M° Monastiraki - Lines 1 & 3 (210 )
3210539 3210876 www.flexsauna.gr
Şehir merkezinde bulunan 4 katlı bir
saunadır. 40 kişilik buhar odası, 2 Jakuzisi
ve bir terası bulunmaktadır.
Ira Baths (Hera)
Zinonos 4, Omonia M° Omonia. In the
arcade (210) 5234964 www.facebook.
com/ira.baths.9
Bir binanın zemin katında bulunan küçük
bir sauna. Genelde olgun geylere hitap
etmektedir.
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konular, banka veya krediler gibi finansal konular
ile ilgili alana tekrar geçmesi ile biraz bütçenize
önem vermeye başlayacağınızı söyleyebilirim. Son
2-3 yıl boyunca kaynak arttırımı konularında nasıl
ilerlediniz, neler yaptınız bunlar ile ilgili önemli
bir sürece tekrar gireceğinizi söyleyebilirim. Bu
bağlamda, beklediğiniz gelirlerde biraz daralma
veya finansal konularda biraz beklentileriniz de
testten geçebilir. Hem desteklere açık olacaksınız,
ama bir yandan da daha temkinli ve sistemli
olmalısınız.
16 Haziranda İkizler burcunda Yeni Ay yaşanacak.
Bu Yeni Ay enerjisi ile yakın çevrenizde yenilik
haberleri alabilirsiniz. Kısa yolculuklar ve
eğitim konuları ile ilgili bir takım yeni kararlar
alabilirsiniz. Ticaret yapıyorsanız eğer, yenilikler
içinde olabilirsiniz. Yeni bir kontrat konusu
gündeme gelebilir.
İletişim ve haberleşme
konuları aktif bir ay bekliyor sizi, bu yeni ay’da
bunu gösteriyor açıkçası. Yeni kararlar alacağınız
bir ay bekliyor sizleri.

KOÇ BURCU
Merkür Retrosu ile giriyoruz Haziran ayına... Bu
ay zihniniz meşgul sevgili Koç’lar. Halletmek
istediğiniz bir çok konu bu ay sizi fazlası ile
düşündürecek ve sonuç almak için de gayret
göstereceksiniz.
Eski konular canlanacak
zihninizde belki, eskiden yaptıklarınız aklınıza
gelecek ve eskiye biraz özlem duyacaksınız. Bu
biraz düşünsel anlamda meşgul olacağınız bir
dönem, özellikle Haziran ortasına kadar, hem
sık seyahat edebilirsiniz, hem de iletişim olarak
fazlası ile yoğunsunuz.
Yanlış anlaşılmalara açık olabilir, kendinizi
istediğiniz ölçüde ifade edemiyor hissedebilirsiniz.
Bunlar Merkür Retrosunun cilveleri. İletişime
dikkat etmeye ve yollarda seyahatlerde dalgın
olmamaya önem vermelisiniz.
Bazı Koç’lar
ise eğitim ile ilgili hareketli bir süreç içinde
olabilirsiniz. Bir sınav, veya bir Tez hazırlığı olabilir.
2 Haziranda Yay burcunda Dolunay yaşanacak.
Bu dolunay enerjisi size bir haber getirebilir. Bu
haber sanki biraz sizi şarşırtıyor gibi. İletişim ay
boyunca hareketli olacağı için, bu dolunayda
tetik görevi görebilir. Bir karar alabilirsiniz,
belki bir seyahat kararı olabilir. Bir eğitim
veya bir konuda uzmanlaşma için bir karar da
olabilir bu. Ya da yaptığınız bir şeyi artık farklı
yapma kararı alabilirsiniz. İletişime açık olun,
inatçı olmamaya ve ön yargılı davranmamaya
gayret gösterin derim. Kardeşleriniz veya yakın
çevrenizdeki insanlar ile ilgili önemli konular

#OnurDuyuyoruz

da devrede olabilir. Onların hayatlarında bir
takım konularda zorlanmalar, yeni hedefler
ve başlangıç haberleri duyabilirsiniz. Sizden
destek bekleyebilirler. İmzalara dikkat edin, emin
olmadıkça önemli kararlar almamaya çalışın Retro
sürecinde. .
5 Haziran’da Venüs Aslan burcunda. Bu
beklediğiniz motivasyon için harika olacak.
Motivasyon ve yaşam enerjinizi olumlu anlamda
destekleyecek olan Venüs, şans faktörünün de
yanınızda olacağını gösteriyor. Aşk yaşamınız
canlanabilir! Aşk kapıda sevgili Koç’lar. Eğer
zaten aşığım diyorsanız, birlikte gayet keyifli bir
sürece gireceğinizin müjdesini verebilirim. Keyifli
gelişmeler ayın genelinde etkisini sürdürecektir.
Venüs size yaşam neşesi getirecektir. Ebeveyn
olmak istiyorsanız bunun ile ilgili de güzel
gelişmelere açıksınız.
Özellikle maddi konularda olumlu gelişmeler 5
Haziran sonrasında çok daha öne çıkacaktır.
13 Haziranda Merkür Retrosu sona eriyor.
Retronun bitişi ile birlikte zihninizdeki dağınıklıklar
da toparlayacaktır.
15 Haziranda ise sorumluluk gezegeni Satürn
Akrep burcuna geri dönüyor. Bir süredir Retro
olan Satürn Akrep burcundaki görevlerini henüz
tamamlamamış görünüyor. Akrep burcu sizler için
beklediğiniz kaynakları anlatmakta. Bütçe, parasal

21
Haziran’da
Güneş
Yengeç
burcuna
geçiyor. Yengeç burcuna geçiş yapan Güneş
dikkatinizin de biraz yuvaya döneceğini
gösteriyor. Eviniz ile ilgili önemli konular ve
kararlar alabilirsiniz. Özellikle İkizler Yeni Ay’ı
sonrasında Güneş’in geçişi bazı Koç’ların ev
değişimi arzusunu da gösteriyor gibi. Taşınma
kararı, evde bir yenilik kararı almanız söz konusu
olabilir. Aileniz öne çıkacaktır, ailevi konular
devrede olacak diyebilirim. Özellikle Ay sonu
ve Temmuz döneminde de ev yaşamınız önemli
olacak diyebilirim.
23 Haziranda iletişim gezegeni Merkür, Neptün ile
zorlu bir açıda olacak. Aslında Haziran ortalarından
itibaren etkili olacak Merkür ve Neptün zorlu açısı.
Sizler için bu dik açı özellikle çevre ilişkilerinizde
etkili, bu ay dediğim gibi yeni fikirler, imzalar, yeni
kararlar öne çıkarken gökyüzü emin olmadığınız
bir girişim için iyi planlayın diyor haberiniz olsun.
Alışkın olduğunuz tavır aksiyon, sonuca hızlıca
gitmek iken, bu ay hem temponuz sizden aksiyon
al derken, hatalara açık olma riskini de içinde
barındırıyor. Temkinli olmak, kararlarınız için
fikirlerine önem verdiğiniz kişilere danışmak belki
yerinde olabilir benden söylemesi.
24 Haziran’da Mars Yengeç burcuna geçiyor.
Güneş’in geçişi ile aile ve yuva önem kazanmışken,
bu alandaki vurgu artıyor sevgili Koç’lar. İş ve
ev hayatınız arasındaki denge önem kazanıyor,
değişim arzunuz tetikleniyor.
Haziranın son haftası etkili olacak Jüpiter ve
Venüs kavuşumu şansın açık olduğu bir dönemi
anlatıyor. Yeni bir konuya başlamak için ideal
zamanlar olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda
yaşamınıza neşe katacak bir yenilik için de
harika bir hafta olacak. Özellikle 30 Haziran’da
yıldızlar size güzel haberler getirebilir.
Şanslı, sağlıklı ve fırsatlar ile dolu bir Haziran
dilerim...
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Merkür Retrosu ile giriyoruz Haziran ayına... Maddi
kaynaklarınız, kazançlarınız harcamalarınız öne
çıkıyor sevgili Boğa’lar. İkizler burcunda bulunan
Merkür Retrosu, eski ile ilgili konulara belki
harcama yapıyor olabileceğinizi düşündürürken,
biraz para kazanma şekliniz de değişim yaşama
durumunda olabileceğinizi, bunu arzuladığınızı
ve belki de bunun ile ilgili birtakım çalışmalar
içinde
olabileceğinizi
de
düşündürüyor
açıkçası. Aksiyon için çok güçlü etkiler var açıkçası,
hayata geçirmek istediğiniz durumlar olabilir bu
yüzden. Belki de çok arzuluyor ve bunun ile ilgili
kafa yoruyorsunuz. Biraz nelere sahibim, nelere
sahip olmak istiyorum diyor gibisiniz.
2 Haziran Yay burcunda bir dolunay yaşayacağız.
Bu dolunay parasal konulardaki durumunuzu
netleştiriyor olur. Ay genelinde aklınız para
ve kaynaklarınızda olacak haberiniz olsun.
Beklediğiniz para varsa eğer bunun bir kısmını
önce ve bir kısmını sonra da alabilirsiniz.
5 Haziran’da Venüs Aslan burcuna geçiş yapıyor.
Aslan yuvanız sevgili Boğalar. Yaklaşık 1 yıldır Aslan
burcunda ilerleyen Jüpiter ve şimdi Venüs’ün
geçişi ile aklınız evinizde olacak diyebilirim.
Evinizde bir değişim, yenilenme, eşyalarınız ile
ilgili bir değişim de buna dahil. Venüs yönetici
gezegeniniz sevgili Boğa’lar dolayısı ile Venüs ve
Jüpiter’in birlikte yuva alanınızda olması ise ev ve
aile yaşamınız ile ilgili yenilikler getirebilir.
13 Haziran’da Merkür Retrosu sona eriyor. Bu sizin
için güzel haber, çünkü para ile ilgili genel olarak
retro etkisi ile bazı soru işaretleriniz olacaktır,
Retro sonrası biraz daha net olabilirsiniz. Merkür
ve Jüpiter arasındaki pozitif etki özellikle
ay sonuna doğru yüzünüzü güldürecektir.
Temmuz itibari ile parasal konularda biraz daha
rahatlama olacaktır. Fakat özellikle Haziran
ortaları gibi Merkür, Neptün ile dik açıda olacak.
Bu da harcamalarınız konusunda çok akıllıca
davranamama riski verebileceği gibi, belirsiz
hissedeceğiniz konuların da olabileceğini
gösteriyor açıkçası. Size tavsiyem borç alma
ve verme konularına dikkat etmeniz, bu süreç
içinde alım satım yapıyorsanız dikkatli olmanız,
beklediğiniz gelirlerin biraz ertelenebileceğini
bilmeniz ve bütçeniz konusunda temkinli olmanız.
15 Haziran’da Satürn burç değiştiriyor ve Akrep
burcuna dönüş yapıyor. Uzunca bir süredir
Retro pozisyonda olan Satürn bu geçişi ile
birlikte ortaklıklarınız, evliliğiniz, ilişkilerinize
dair konulara dikkat çekiyor olur. Son 2,5 yıldır
ilişkilerinizden çok şey öğrendiniz sevgili Boğa’lar.
Yaşamınızdaki insanları seçtiniz, öğrendiniz,
değiştirdiniz belki de. İlişkilerinizde bazı sorunlar
yaşadınız ve testlerden geçtiniz. Şimdi bu Retro
ile tekrar küçük bir sınav zamanı gibi. Tabi Yay
burcundan Akrep burcuna geçişi ile birlikte
dikkatiniz ilişkilerinize kayarken, kazançlarınızdaki
beklentilerinizde artış olur derim. Özellikle
eşinizin örneğin kısıtlanmış olan gelirleri varsa
bir rahatlama yaşayabilir ve siz bundan pozitif
etkilenirsiniz. Borçlar ve finansal konularda ki
durumlarda bir rahatlama olur açıkçası. Bir
krediyi bitirirsiniz belki de. Zaten elinize toplu
para geçecek gibi duruyor. 16 Haziran Yeni Ay’ı
para ile ilgili kazanç sağlayabileceğinizi gösteriyor.
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BOĞA BURCU
Dediğim gibi bu ay para ayı sizin için. Bir gelir var,
bir rahatlama var, aynı zamanda kafanızda soru
işaretleri var. Harcamalar konusunda temkinli
olun yeter, bütçeniz ile ilgili önemli yenilik ve
güzel kazançlar da devrede olacaktır.
21 Haziran tarihinde Güneş Yengeç burcuna geçiş
yapıyor. Yengeç sizin için dost burç olduğu için
pozitif etkisini hissedeceğinizi söyleyebilirim.
Seyahatler alanınızda ilerleyecek olan Güneş, size
bir seyahat fırsatı da getirebilir. Belki uzaklaşırsınız
rutininizden, yeni bir çevre içinde olmak
isteyebilirsiniz. Yakın çevreniz hareketlenebilir
açıkçası. 24 Haziran’da Mars’ın da Yengeç
burcuna geçişi ile temponuzda hareketlenebilir.
Yollar, trafik, iletişim, seyahat ay sonu döneminde
dikkat çekiyor olur.
Düşünsel anlamda baskı yaşama riskiniz de
var diyebilirim. Özellikle Temmuz döneminde
adaptasyon ile ilgili bazı durumlar devrede olabilir.
Bunu Haziran sonunda biraz hissedebilirsiniz.
Dediğim gibi Temmuz döneminde Plüton ve
Mars karşıtlığını iletişim, yolculuklar ve yenilikler
adına daha fazla hissedersiniz. Kuzey & Güney
ay düğümleri haritanızın rutininiz üzerinde etkili
olmaya devam ediyor. Bence bazı değişimler
biraz da kadersel olarak yaşayacağınız şartları
gösteriyor gibi.

bu 2 gezegen haritanızın yuva alanında bir
arada olacaklar. Bir Boğa olarak Venüs sizsiniz
ve Jüpiter ile kavuşumu şansın yanınızda
olacağını gösteriyor. İyimser hissecebileceğinizi
düşündürüyor bu olumlu görünüm, özellikle bu 2
olumlu gezegenin Uranüs ile yapacakları olumlu
görünüm ise zihinsel olarak sizi rahatlatacak bir
yenilik habercisi de olabilir. Uranüs sürprizleri
sever, bu da gösteriyor ki, sürpriz yenilik
yaşayabilirsiniz, eviniz yerleşiminiz ve sizin ile
ilgili bir yenilik için tetik görevi olacak bir durum
yaşayabilirsiniz.
Şanslı, sağlıklı ve fırsatlar ile dolu bir Haziran
dilerim...

Venüs ve Jüpiter Astrolojide iki iyi, pozitif
ve motivasyon veren gezegenlerdir. 30 Haziranda
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alabileceğiniz fırsatlar yakalarsınız.
15 Haziran’da Satürn Akrep burcuna geçiyor.
İlişkilerinizin üzerindeki baskı kalkıyor ama
tekrar çalışma hayatınız, günlük temponuz öne
çıkıyor. Son 2,5 yıldır, günlük temponuzda sizi
yoran, çok çalıştıran sorumluluk aldığınız konular
tekrar gündeme geliyor. Bu bir mükafat dönemi
olabilir, ama bir yandan sizi zorlayan koşullar da
devrede olabilir. Bir düşünün derim, neler yaptınız
son 2,5 yıl! Şimdi ödülmü yoksa, yarım kalmış
sorumluluklara yeniden dönüş mü devrede
olacak.
16 Haziran’da burcunuzda gerçekleşecek Yeni
Ay’da sizde Yeni Ay gibi yeniden doğacaksınız.
Bu bir yenilik arzusunu devreye getiriyor gibi.
Yeni kararlar, yeni haberler ve yeni başlangıçlar
için umut dolu hissediyorsunuz.

İKİZLER BURCU
Merkür Retrosu ile giriyoruz Haziran ayına...
Burcunuzda Retro yapan Merkür size birşey mi
hatırlatmak istiyor acaba? Kendiniz ile ilgili bir
yenilik yaşama arzusunda olabilirsiniz. Eskiye dair
şeyler canlanabilir gözünüzde. Biraz toparlanma
dönemindesiniz,
evinizde
arzuladığınız
düzenlemeler içinde bolca fırsat yaratacağınızı
söyleyebilirim. Açıkçası biraz içinize döneceksiniz,
özellikle 13 Hazirana kadar devam eden Retro
sürecinde, bolca düşünmek isteyeceksiniz. Biraz
yaşam hedefleriniz ile ilgili planlarınız, belki
eviniz yuvanız ve yerleşiminiz ile ilgili konularda
düşüneceksiniz diyebilirim. Bir yanınız biraz
izolasyon istiyor ama bir yanınızda mücadeleci
ve girişimci olmak konusunda sizi zorluyor gibi.
Burcunuzda ilerleyen Güneş, Mars ve Merkür tüm
dikkatleri üzerinize çekiyor. Aksiyon alıyorsunuz,
veya almak istiyorsunuz ama dediğim gibi bir
yanınız izolasyon, bir yanınız ise hareket istiyor
biraz aradasınız sevgili İkizler.
2 Haziran’da Yay burcunda Dolunay yaşayacağız.
Bu dolunay birliktelikleriniz için önemli olacak
sanki. İlişkinizde sen ve ben dengeniz önem
kazanacak. İlişkiniz ile ilgili önemli bir sınav
döneminde olabilirsiniz. Satürn baskı kuran
bir gezegendir, dolayısı ile baskıyı bir süredir
hissediyorsunuz ve şimdi Dolunay enerjisi
ile bazı konular konuşulabilir, beklentileriniz
ve karşınızdaki kişilerin beklentileri de
konuşulabilir. Unutmayın Satürn karşıt burcunuz
Yay’da yaklaşık 2,5 yıl transit edecek, değişecek
sorumluluk alacaksınız. 15 Haziranda Satürn kısa
bir süre için Akrep burcuna geçiş yapacak ama
sonrasında tekrar Yay’da olacak. Bu da gösteriyor
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ki, sonbahar gibi ilişkileriniz, ortaklıklarınız ve
yaşamınızdaki insanların beklentileri öne çıkacak.

21 Haziran’da Güneş Yengeç burcunda olacak.
24 Haziran’da Mars’ın da Yengeç burcuna geçişi
ile birlikte maddi konular ve kazançlar devreye
geliyor diyebilirim. Ama unutmayın Plüton ile
sırası ile karşıtlık yapacak olan bu gezegenler
Maddi konular, kazançlar konusunda stersi de
beraberinde getirecekler. Daha çok Temmuzda
hissedeceksiniz bu karşıtlığı ama Haziran ile
birlikte kazanç artılı ile ilgili önemli girişimleriniz
de olur açıkçası. Para kazanma, kaynak arttırma
parasal konulara denge getirme dolayısı ile
beklentilerinizin yükselmesi devrede. Gelir
artışı, kazançlarınızı koruma, harcamalarınıza
denge getirme, bunun için fırsatlar yaratma ama
beklenmedik harcamaların da devrede olması
beklenebilir diyebilirim.

5 Haziran itibari ile Venüs Aslan burcuna geçiş
yapıyor. Mayıs ayında Yengeç burcundaydı
ve beklenmedik harcamalar, gelir ve gider
dengenizde bazı zorluklar yaşadınız belki de,
bunun sebebi Venüs ve Plüton arasındaki karşıtlık
enerjisiydi. Venüs’ün Aslan burcuna geçişi ile
harcamalarınızdaki beklenmedik artışın sonuna
yaklaşıyorsunuz. Bu güzel haber, Aslan sizler
için dost burç, dolayısı ile Venüs geçişi ile birlikte,
zihinsel olarak biraz rahatlama hisseceğinizi
söyleyebilirim. Keyifli bir yolculuk getirebilir size
ayrıca.

23 Haziran’da burcunuzda ilerleyen Merkür,
Neptün ile dik açıda olacak. Düşünsel anlamda
dalgın olmanız beklenebilir. Özellikle kariyer
yaşamınız ile ilgili konularda dalgınlığa dikkat edin
derim. Belirsizlik hissediyor olabilir, hayallerinize
fazlası ile dalabilirsiniz. Özellikle kendinizi
hedeflerinizden uzakta hissedebilirsiniz. Sizin
için güzel bir mola günü olur derim, mümkünse
bugün önemli işlerinizi erteleyin, hatta mümkünse
izin alın evde keyif yapın. Beslenmenize de dikkat
edin derim.

Burcunuzda ilerleyen Mars ve Güneş ay genelinde
beraber hareket ediyor olacaklar. Fiziksel
enerjinizin yüksel olacağını, ama bunun yanında
fazlası ile özgüvenli hisseceğinizi söyleyebilirim.
Atak ve sonuç odaklı olabileceğiniz gibi, iletişim
dilinize de dikkat etmeniz gerektiğinin altını
çizmek isterim. Spor yapmalı ve enerjinizi
aktaracağınız bir konuya odaklanmanızı tavsiye
ederim.
Odaklandığınız konularda başarılı
olma durumunuz bu kavuşum ile mümkün,
ama dediğim gibi enerjinizi nereye kanalize
edeceğinize de dikkat etmelisiniz.

30 Haziran’da Venüs ve Jüpiter Aslan burcunda
bir araya geliyorlar. Özetleyecek olursam Aslan
sizin için, çevreniz, kardeşleriniz, seyahatleriniz,
eğitim ve yeniliklerinizi anlatıyor. Bu 2 pozitf
gezegenin bir arada olması da size çevrenizden
gelecek destekleri anlatıyor gibi, sanki dost
çevreniz ile kardeşleriniz ile birliktesiniz. Pozitif
gelişmeler yaşarsınız. Ayrıca, düşünsel anlamda
daha pozitif hissedersiniz. Aslan ve İkizler
birbirleri ile dost burçtur dolayısı ile bu olumlu
görünümden maksimum fırsatı yakalayacağınızı
söyleyebilirim.

13 Haziranda Merkür Retrosu sona eriyor. Bu
hali ile sizlerin güç kazanacağınızı, daha stratejik
olabileceğinizi, fikirsel olarak ilk haftalarda
düşündüğünüz ve hayata geçirmek istediğiniz
konular için girişim yapabileceğinizi de gösteriyor
açıkçası. İlk 2 hafta planlayın, sonrasında aksiyon

Şanslı, sağlıklı ve fırsatlar ile dolu bir Haziran
dilerim...
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Merkür Retrosu ile giriyoruz Haziran ayına... Biraz
geçmişe gidiyorsunuz sanki sevgili Yengeç’ler.
İkizler burcunda yaşanacak Retro sürecinde,
haritanızın aktif olan alanı biraz güç toplamanız
adına önem kazanacak. Tabi önemli olan, güç
toplamak için geçmiş hatalarınız, geçmişte
yaşadığınız konuların kendi payınıza düşen
kısımlarından dersler çıkartmak ve yenilenmek
için doğru zamanı beklemek. Sağlığınızı da
önem vermeniz gerekecek ayrıca. Biraz kapalı
ortamlarda olmak isteyebilirsiniz, biraz izolasyon
ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Plan ayı sizin için
Haziran, unutmayın Güneş burcunuza geçiş
yaptığında yeni bir döngü başlayacak ve Güneş’in
enerjisi ile yenileceksiniz. Ama şimdi fırsatların
gerçekten fırsat olup olmadığı ile, ne isteyip
istemediğinizle ilgilenmek çok daha olumlu
olacaktır sizin için. Retro 19 Mayıs’ta başladı ve
13 Hazirana kadar sürecek. Dolayısı ile planlar
için, zihninizi toparlamak için, biraz içe dönmek
ve tam olarak ne istediğinize odaklanmak için
ideal zamanınız olacak Retro süreci.
2 Haziran’da Yay burcunda bir Dolunay
yaşayacağız. Bu dolunay rutininiz, ruhsal
ihtiyaçlarınız, belki baskı ile birlikte zorlayacak
sanki sizi. Satürn haritanızda rutininiz ve çalışma
koşullarınızda sizi biraz yoracak ve zorlayacak
gibi duruyor. Aralık’tan itibaren Satürn Yay’da
ve şimdi Yay’da bir dolunay ve sanki günlük
tempo ve rutinde bir takım konular sizi
yoracak gibi de duruyor. Dengeli olmaya önem
vermelisiniz. Çalışma arkadaşlarınız ile ilgili
bazı konularda önem kazanacak, rutininizde sizi
bunaltan konular olabilir açıkçası. Burcunuzda
ilerleyen Venüs Mayıs genelinde pozitif desteğini
hissettirmiş olmalı. Ama bir yandan da ikili
ilişkilerinizde baskıyı da yaşattı özellikle Mayıs
son haftalarında bunu hissetmiş olmalısınız. 5
Haziran’da ise Venüs burç değiştiriyor ve Aslana
geçiyor. Bu geçiş size ekonomik anlamda güzel
fırsatlar getirecektir, destekler alabilirsiniz
ama masraflarınız artıyor olacak. İhtiyaçlarınız
artıyor sanki sevgili Yengeçler. Dolayısı ile
harcamalarınızda artıyor olacak.
13 Haziranda Merkür Retro sürecini tamamlıyor
ve biraz daha sakin düşünmeye ve fikirsel olarak
biraz daha rahatlamaya başlıyor olursunuz.
Özellikle kardeşleriniz, veya yakın çevrenizde de
bazı tanıdıklarınızın kararsızlıkları ile ilgili konular
yaşayabilirler, yön duyguları ile ilgili birtakım
problemlerini sizlerle paylaşabilirler. Bazı sırlar
duyabilirsiniz. Ayrıca sizin de konuşulduğunuz bir
dönem olacak Haziran bunu da göz ardı etmeyin.
Henüz olgunlaşmamış fikirlerinizi paylaşmamaya
önem vermelisiniz.
15 Haziran’da Satürn Akrep burcuna geçiş yapıyor
olacak. Uzunca bir süredir Retro pozisyonda
olan Satürn günlük temponuzda sizi bunaltan
konularda es almanızı sağlayacak. Çalışma
arkadaşlarınız ile sorunlar yaşıyorsanız örneğin,
toparlanma sürecinde olabilirsiniz. Sağlığınız
ile ilgili sıkıntılar yaşadıysanız rahatlama
yaşayabilirsiniz. Baskı kuran koşullar değişebilir.
Yorucu iş temponuz rahatlayabilir. Fakat bu
geçiş yaşamınızda biraz motivasyonu nerede
aradığınızı hatırlayacak diyebilirim. Unutmayın
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YENGEÇ BURCU
son 2,5 Yıldır Akrep burcunda ilerleyen Satürn
size bir sorumluluk verdi. Kiminiz Ebevyn olma
durumu, çocuklar ile ilgili sorumluluklar, kiminiz
de yaşamınızda önemli ve uzun soluklu olacak bir
kişi ile tanışmış olabilirsiniz. Akrep sizler için dost
burç dolayısı ile bu geçişte önemli bir sorumluluk
almış olabilirsiniz, bu sorumluluk tekrar öne
çıkıyor olacak.

alanınızda olacak. Şans özellikle maddi konularda
yüzünüzü güldürecektir ama unutmayın ay
sonu bu etki ile para harcamaya da çok hevesli
olacaksınız. Venüs haritanızda Aile ve dost
çevrenizi yönetmekte, bu kavuşum bu konularda
pozitif gelişmeleri de öne getirebilir.
Şanslı, sağlıklı ve fırsatlar ile dolu bir Haziran
dilerim...

16 Haziran’da İkizler burcunda Yeni Ay yaşayacağız.
Ruhsal konular, düşünceleriniz aklınızdaki konular,
hedefleriniz hali ile bu yeni ayda öne çıkıyor olur.
Ayrıca 21 Haziran Güneş, ve 24 Haziranda ise
Mars’ın burcunuza geçişi ile birlikte yaşamınıza
hareket geliyor. Bu da gösteriyor ki, üzerinizdeki
ruhsal baskı, motivasyon bulmak konusunda
yaşadığınız zorluklar enerjinizin yükselmesi ile
birlikte sizi daha atak ve girişimci yapacaktır.
30 Haziran’da Venüs ve Jüpiter kavuşumu gayet
içimizi ısıtıyor olacak. Bu 2 pozitif, olumlu enerjiye
sahip gezegenlerin birbirleri ile aynı derecede
Aslan burcunda bir araya gelmeleri şansı
arttıracaktır. Genel olarak çevremizde de olumlu
enerjiler olacağı için, neşeli hissedebileceğimiz bir
gün olacaktır. Sizler için bu kavuşum kaynaklarınız
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15 Haziran’da Satürn burç değiştiriyor ve Akrep
burcuna geriliyor. Bu etki yuva konularındaki
eksik kalmış konularınızı hareketlendiriyor gibi.
Yerleşim konularınız, iş veya ev olabilir, rutininiz
ile ilgili konular aynı zamanda ayın 2. Yarısından
sonra öne çıkıyor olur. Evde halletmek istediğiniz
yarım kalmış konuları çözmek adına fırsatlar
yakalayabilirsiniz. Özellikle 19-23 Ağustos
periyodunda doğduysanız baskıyı daha fazla
hissebilirsiniz.
Kısıtlanmış ve engellenmiş
hissettiren Satürn etkisi ile biraz baskı olacaktır,
eski konular kendiniz ile ilgili bir türlü hayata
geçirmek konusunda zorlandığınız durumlar
ile tekrar karşı karşıya kalabilirsiniz. Fakat Ay
sonunda Venüs ve Jüpiter burcunuzda bir araya
geliyorlar. Dolayısı ile zorlu konular ile mücadele
durumunuz da güç kazanıyor olacaksınız. Fakat
alışmak durumunda olduğunuz rutininizde, sizi
dönüştüren ve değiştiren şartlar ile mücadele
eden bir yanınız var. Evet, şanslı konular kesinlikle
devrede ama unutmayın sevgili Aslanlar, yepyeni
bir rutin içine giriyorsunuz, biraz değişiyorsunuz
ve çevrenizde değiştiğinizi düşüyor olabilir. Bu
uzunca bir süredir sizi etkiliyor aslında. Plüton
değişim gezegeni olarak Oğlak burcunda ilerliyor
ve Oğlak burcu haritanızda rutininiz, temponuz,
çalışma koşullarınız, çalışma arkadaşlarınız ile ilgili
tüm konuları değiştiriyor. Mayıs sonuna doğru
Venüs tarafından etki alan Plüton ile baskıyı
hissederken, Temmuzda ise Mars ve Güneş etkisi
ile yaşayacaksınız. Demekki Haziranın tadını
çıkartmanız gerekiyor. Kesinlikle şanslısınız,
Temmuz ise çok zor demek istemiyorum, sadece
siz değişiyorsunuz bu değişme ayak uydurun ve
akışta olun diyorum. Bir çok destek var inanın.

ASLANBURCU
Merkür
Retrosu
ile
giriyoruz
Haziran
ayına... Çevreniz ile ilgili konular, umutlarınız
ve beklentileriniz hali ile öne çıkıyor sevgili
Aslan’lar.
Arkadaş ilişkilerinizde bazı yanlış
anlaşılmalara da açık olabilirsiniz aman dikkat edin,
özellikle 13 Hazirana kadar olan süreçte. İkizler
yıldızları çevre ilişkilerinize de
hareket
getiriyor. Eski dostlar ile karşılaşabilir, bir takım
organizasyonlar içinde olabilirsiniz. Umutlar ve
beklentileriniz öne çıkıyor sevgili Aslanlar. İkizler
burcu haritanızda, umutlarınızı, ve beklentilerinizi,
kariyerinizden elde ettiğiniz gelirlerinizi anlatıyor.
Ayrıca İkizler sizler için gayet dost burç, dolayısı
ile İkizler burcunda bulunan yıldızlardan tam
destek alıyorsunuz.
2 Haziranda Yay burcunda bir Dolunay
yaşayacağız. Dolunay enerjisi yine etkisini,
kişisel hedefleriniz, aşk ve beklentileriniz ile ilgili
farkındalıklarınızı da yükseltecek. Bu dolunay
sizi gayet olumlu destekliyor olacağı için bana
kalırsa güzel haberler alabilirsiniz. Her ne kadar
Dolunay enerjisi biraz baskı kurucu olsa da, aynı
zamanda bir şeylerin görünür olması anlamını
taşımaktadır. Nedir bunlar sizin için; örneğin
aşk ile ilgili konular, ilişkiniz ile ilgili bir yanlış

#OnurDuyuyoruz

anlaşılma sürecinde olabilirsiniz. Çocuklar ile ilgili
sorumluluklar, onlar ile ilgili konularda sorumluluk
almanız gerekebilir. Yaşam neşeniz, bunun ile
ilgili baskı hissedebilirsiniz. Dolunay enerjisi Yay
burcunda olacak evet ama Yay burcunda aslında
bir süredir seyahat eden Satürn sorumluluklarınızı
biraz önce belirttiğim konularda arttırıyor olacak.
5 Haziranda Venüs burcunuza geçiş yapıyor.
Şans getiriyor size sevgili Aslanlar. Burcunuzda
ilerleyen Jüpiter ile de ay sonunda kavuşum
yapacak ayrıca. Venüs ve Jüpiter iyi özelliklere
sahip, 2 iyicil etkileri olan gezegenin burcunuzda
bir araya gelmesi ve Ayın büyük bir çoğunluğunda
burcunuzda geziniyor olması motivasyonunuzu
gerçekten arttıracaktır. Dikkat çekiyorsunuz, öne
çıkıyorsunuz, fırsatlar yakalıyorsunuz. Öncelikle
beklediğiniz kariyer fırsatı geliyor gibi. Retro
merkür biraz kafanızı karıştıracak ama bu
karışıklık bence işinize yarayacak. Eski arkadaşlar,
kontaklar işe yarayacak gibi duruyor sanki. Venüs
şans ve fırsat getiriyor ve özellikle dediğim gibi Ay
sonuna doğru motivasyonunuzda artıyor olacak
gibi duruyor sevgili Aslanlar.

16 Haziran İkizler burcu Yeni Ay’ı ise bu
desteklerden biri diyebilirim. Çevrenizden
gelen destekler kendini gösterir derim. Dolayısı
ile Haziran ilk 2 hafta bir şeyler ertelenir,
beklentileriniz karşılanmazsa eğer zorlamayın.
Yeni Ay sonrasında gelen fırsatlar çok daha
kalıcı olur sizler için. Öncesi için gelen fırsatların
yanıltıcı olma riski var açıkçası. Önce sevinip sonra
üzülmemek için, gelen fırsatlar olursa hemen
atlamayıp sonucunda size katacaklarına önem
vermelisiniz. Dediğim gibi Retro sürecinden
bahsediyorum.
21 Haziran’da Güneş Yengeç burcunda, 24
Haziran’da Mars’ın da Yengeç burcuna geçişi
ile birlikte ruhsal olarak biraz durgunlaşma,
biraz enerjinizin içe çekilmesi beklenebilir.
Fakat bu süreci fırsata çevirmek tamamen size
kalmış durumda. Uzun soluklu yazılar yazmak,
araştırmalar yapmak. Sağlık kontrolleri ile
ilgilenmek adına değerlendirebilirsiniz. Kendinize
özen göstermelisiniz.
Ama burcunuzda yaşanacak Venüs ve Jüpiter
kavuşumu ile ayın en şanslı burcu olduğunuzu
söyleyebilirim...
Şanslı, sağlıklı ve fırsatlar ile dolu bir Haziran
dilerim...
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Merkür
Retrosu
ile
giriyoruz
Haziran
ayına... Burcunuzun yönetici gezegeninin Retro
olması hali ile sizi yakınen ilgilendirmekte. Retroyu
haritanızın en tepe noktasında yaşamanız ise
iş bağlantılarınız, eski iş arkadaşlarınız, yaşam
hedefleriniz ile ilgili konuları ön plana getirebilir.
Retroda gecikmeler ve ertelenmelerde olacağı
için, iş ile ilgili konularda ertelenmeler yaşamanız
söz konusu. Bu ay Güneş ve Mars’ta haritanızın en
tepe noktasında ilerliyor. Bir başarı için uğraşıyor
ve emek harcıyor gibisiniz.
Merkür retrosunun tamamlanması ile yani 13
Haziran sonrasında parlarsınız diyebilirim. Dediğim
gibi, ilk haftaların zorlu etkisi, ilerleyen haftalarda
rahatlayacaktır. Mars mücadele gezegeni olarak
üstlerinizin de baskısını üzerinizde hissettirecektir.
Hedefleriniz var ve bu hedeflerinize ilerlerken ise
konsantrasyon en çok ihtiyaç duyduğunuz şey,
fakat dediğim gibi Merkür ise biraz yavaşlamanızı
istiyor. Ayrıca ilişkilerinize ve ortak proje içinde
olduğunuz kişiler ile iletişiminize dikkat derim.
Yanlış anlaşılmalar ile birlikte, bazı anlaşmazlıkları
aşmanız gerekecek gibi duruyor.
2 Haziran’da Yay burcunda Dolunay yaşayacağız.
Bu dolunay ise kariyer ve yuva aksınızda
gerçekleşiyor sevgili Başak’lar. Uğraştığınız bir
konu her ne ise gerçekten emek ve titizlik istiyor
sanki. Eviniz ile ilgili birtakım konular, aile içinde
konuşulması ve çözümlenmesi gereken durumlar
olacağı gibi, ay genelinde iş ve hedefleriniz zaten
dikkat çekiyor. Bu dolunay ise tüm bu süreç için
başlama noktası gibi. Yani fark ediyor, ilerliyor ve
gerekli düzenlemeleri yapıyorsunuz.
5 Haziranda Venüs Aslan burcuna geçiş
yapıyor. Venüs’ün geçiş yapacağı alan hali ile
biraz endişeleri anlatıyor, aslında endişeli olarak
gördüğünüz durumlar biraz maddi kaynaklar gibi
de duruyor. Para ile ilgili konular biraz kadersel
değişimlerden etkileniyor uzunca bir süredir.
Yani bazen kontrol edemediğimiz şartlar oluşur,
bir iş biter örneğin, para kazanma şeklimiz
değişir, beklenmedik harcamalar olur, ekonomik
dengeler standart dışı ilerler, işte uzunca bir
süredir Ay düğümleri para aksınızda ilerliyorlar.
Para kazanımlarınızı gösteren Venüs’ün Aslan
burcuna geçişi ise , bir süre sanki parasal konular
ile ilgili endişe duymanıza neden olabilir. Bu
para kazanmak aynı zamanda sahip olduklarınız
ile ilgili de olabilir biraz baskıyı iç dünyanızda
yaşayacağınızı düşündürüyor. Para kazanma
şeklinizi belki de gözden geçiriyor, kaynak arttırımı
için neler yapabileceğinize odaklanıyorsunuz. 13
Haziran Merkür’ün düz pozisyona geçmesi ile biraz
daha güç toplayabilirsiniz. Motivasyon konusunda
biraz daha moral bulabilirsiniz.
Moralinizi
bozmayın sakın, Jüpiter ve Venüs burcunuzu sırası
ile ziyarete hazırlanıyorlar. Temmuz ve Ağustosta
sırası ile geçiş yapacaklar ve pürüzleri çok rahat
giderebileceksiniz. Bu ay biraz izolasyon, planlı
ilerleme ve dengede kalma ayı gibi.
15 Haziran’da Satürn burç değiştiriyor ve Akrep
burcunda devam ediyor Retrosuna. Şimdi siz
bir değişken burçsunuz. Dolayısı ile Aralık itibari
ile Satürn’ün yine değişken burç olan Yay’da
ilerlemesi ile sorumluluklar, iş ve yuva olabilir
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BAŞAK BURCU
artmış durumdaydı. Şimdi bu burç değişimi
sizlere birkaç ay nefes aldıracak diyebilirim. Ayrıca
16 Haziran’da İkizler burcunda bir Yeni Ay olacak.
Bu da bir başarı için şansınızı arttırır açıkçası. Bir
iş başarısı, belki bir iş teklifi, belki bir proje olabilir.
Yeni bir konu ama bu, size iyi gelecek bir başlangıç
için bir şans yakalayabilirsiniz.
21 Haziran’da Güneş size dost burç olan
Yengece geçince, enerjiniz de dengelenir. Sosyal
ortamlarda daha çok olmak isteyebilirsiniz.
Kazançlarınızda da artışlar olabilir. Gelirlerinizi
de pozitif etkileyecekti bu geçiş. Merkür bu
tarihlerde güç kazanmış olacak fakat 23 Haziran’a
dikkat. Merkür ve Neptün dik açısının aktif
olması ile bu tarih civarlarında fazla iyimser olma
riskiniz var. Bu iyimserlik ile doğru kararlar almak
zorlayabilir, önemli olabilecek imzalar için dikkatli
olmanız gereken bir gün olacak. Yanılsamalara
açık olabilirsiniz.
24 Haziran’da Mars’ın Yengeç burcuna geçmesi
sizin için güzel haber diyebilirim. Güneş’in de
yanında yerini alan Mars para ile ilgili pozitif
destekler. Çevrenize hareket getirir, aksiyonlu bir
süreç başlar sizin için.

Jüpiter uzunca bir süredir Aslan burcunda.
Şans ve fırsat yıldızı Jüpiter Aslan burcunda
ilerlerken, Venüs’ün de bu burca gelişi ile yılın en
şanslı görünümünü gerçekleştirecekler. Haziran
son haftasında etkili olacak Jüpiter ve Venüs
kavuşumu şans dağıtmak ister gibiler. Sizlerin
haritalarınızda bu kavuşum ruhsal olarak huzur
getirecektir. Venüs sizin için para demek aslında
bir yandan da. Para ile ilgili konularınız Venüs
sorumluluğunda, bu kavuşum ise güzel kararlar
ve belki bağlantıları anlatıyor. Belki hemen etkili
bir fırsat olmayacaktır, biraz gizli konular var
gibi. Yani fırsatlar biraz iç dünyanızda saklı
sanki, başlatmak istediğiniz bir konu olabilir ve
belki de bunun ile ilgili ilk temelleri attığınız, ilk
görüşmeleri yaptığınız dönem olacaktır Haziran
sonu. Satürn’de üzerinizdeki baskıyı çekmişken
biraz daha rahatlarsınız. Bu ay en çok dikkat
etmeniz gereken şey ise değişken şartlara uyum
sağlamak ve dengede olmak Sevgili Başaklar.
Şanslı, sağlıklı ve fırsatlar ile dolu bir Haziran
dilerim...
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TERAZİ BURCU
Merkür
Retrosu
ile
giriyoruz
Haziran
ayına... İkizler burcu sizler için dost burçtur. İkizler
burcunda bulunan Mars, Güneş ve Merkür ise
sizi destekliyorlar. Hem de haritanızın seyahatler,
eğitim ve uzun yolculuklar hanesinden. Aynı
zamanda sonuçlanması beklediğiniz bir takım
yasal süreçlerinde netleşmesi beklenebilir
Haziran genelinde. Fakat Retro süreci boyunca,
biraz
fikirsel anlamda tam oturmamış,
tamamlanmamış düşünceleriniz olabilir. İkizler
yıldızları size bir seyahat hazırlıyor olabilir, hatta
bu seyahat daha önce gitmediğiniz bir yolu
da işaret edebilir. Uzun bir yolculuk olabilir bu
seyhat. Aynı zamanda yaşamınızda özellikle
önünüzdeki dönemi etkileceyecek önemli
gelişmelerin alt yapısını hazırlıyor olabilirsiniz.
Ayrıca düşünceleriniz konusunda da bir takım
kararsızlıklarınızın
olmasını
bekleyebiliriz.
Hazırlandığınız konu her ne ise sizi bir adım
ileriye taşıyacak olabilir. Bu yüzden bu dönemde
yapmak istediğiniz her hangi bir konuda, sadece
fikir dahi olsa dikkate almanızı öneririm. 13
Haziran sonrasında Retronun bitişi ile birlikte
eksik yarım kalmış işlerinizi toparlamış olabilir ve
biraz daha güç kazanmış hissedebilirsiniz. Mars
mücadele gezegenidir, yani Mars neredeyse o
alanda aksiyon vardır. Aksiyonu yaşadığınız alan
ise dediğim gibi yenilik ihtiyacınızı göstermekte.
Eğitim, seminer, bir sınav belki de önemli olabilir
bazı Teraziler için bu ay. Hayatınızda bol aksiyon
var gibi, ama dediğim gibi, destek aldığınız bir
burçta tüm bu aksiyon. Dolayısı ile Retro süreci
sonrasında ise fikirlerinizi daha görünür noktada
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hayatınıza geçirebilir ve daha netleşirsiniz.
2 Haziran’da Yay burcunda Dolunay yaşayacağız.
Bu Dolunay planlarınızı aslında görünür kılıyor.
Bir hedefim var dediğiniz dönemler, sonrası ise
gelişmelerin daha çok hissedileceği ve fikirsel
anlamda düşüncelerinizi hayata geçirdiğiniz ve
oturtmak adına adım attığınız dönemler olacaktır.
Bu ay yolculuklar adına da hareketli. Yerinizde
duramıyor gibisiniz.
5 Haziran’da Venüs Aslan burcuna geçişi ile
birlikte destek alıyor olursunuz. Venüs sizin
yönetici gezegeniniz olduğu için tüm hareketleri
sizler için ayrıca özel ve önemli. Dolayısı ile ben ve
düşüncelerim, ben ve yenilik ihtiyacım uyum içinde
diyebilirsiniz. Size çevre desteği getiriyor Venüs,
çevrelerden destekler, arkadaşlarınızdan bolca
destek alabileceğiniz bir süreçte hissedeceksiniz.
Maddi konularda da desteklere açık olacaksınız
ayrıca. Ortak projeler, planlar öne çıkar. Özellikle
Merkür Retrosnun bitişi ile birlikte çok daha
denge başlar sizin için. Uyumlanmış hissedersiniz,
hedeflerinize çok daha rahat ve net ilerliyor ve
belirsizlikler daha net olmuş hissedebilirsiniz.
Kariyerinizden elde ettiğiniz gelirlerinizi de
olumlu etkileyecek birtakım gelişmelere de
açık olursunuz. Özellikle Haziran sonuna doğru,
parasal konularda biraz daha rahatlama olabilir.

kendi kontrolünüz dışında geliştiğini gösteriyor.
Özellikle tutulmalar yaşıyorsunuz son birkaç yıldır.
Yani yaşam size yeni bir perde hazırlıyor gibi. Tabi
bireysel haritalarınız çok önemli daha net bilgi için
ama şunu söyleyebilirim, yenileniyor ve değişim
yaşıyorsunuz. Bu ilişkileriniz, ortaklıklarınız
ve yaşamdaki duruşunuz ile ilgili. Ben ve sen
dengeniz değişiyor. Ben ne istiyorum sorusunu
kendinize çok daha fazla sorduğunuz, kendinizi
mutlu etmek istediğiniz dönemlerdesiniz. Terazi
burcu biz demekten hoşlanan ve karşısındaki
insanlar için de gayet duyarlı olan bir burçtur ama
birkaç yıldır artık ben dediğiniz dönemlerdesiniz.
Ben ne istiyorum, nasıl mutlu ve dengede
hissediyorum. Karşımdaki insanlar beni ne kadar
anlıyor ve önemsiyor diyorsunuz.
15 Haziranda Satürn Akrep burcuna geriliyor. Bir
süredir Yay burcundaki Retrosunu Akrepte devam
ettirmek üzere burç değiştiriyor. Akrep parasal
konular sizin için, kaynaklarınız sahip olduklarınız.
Benim param dediğiniz alan. Son 2,5 yıldır maddi
konularda yaşadığınız bir çok yenilik oldu. Satürn
Akrep burcu geçişi size belki para kazanmanın
önemini öğretirken, para ile ilgili de bir çok sınav
yaşattı. Şimdi bir kaç ay için Satürn tekrar Akrep
burcunda olacak. Bu bir ödül dönemi olabilir, veya
sorunların tekrar artması anlamına gelebilir. Yani
parayı idare edişiniz, sahip olduklarınızın değerini
anlamanız adına edindiğiniz tecrübelerinizin
hayata geçiş dönemi. Bu yüzden önemli bir süreç
başlıyor sizler için. Para ile ilişkiniz kısa bir teste
tabi olabilir açıkçası.
16 Haziran İkizler burcunda bir Yeni Ay
olacak. Retronun da bitişi sonrasında yaşanacak
bu Yeni Ay ise yeni fikirler, yeni enerji ve yenilik
için alacağınız karar ve aksiyonları gösteriyor gibi.
21 Haziran akşam saatlerinde Güneş Yengeç
burcunda olacak. Sizin gibi Öncü bir burç
olan Yengeç, Güneş’in de gelişi ile birlikte
sorumluluklarınızdaki artışı da gösterecek
diyebilirim. 24 Haziran’da Mars’ın da Yengeç
burcuna geçişi ile birlikte, yaşam hedefleriniz,
iş çevreniz, kariyeriniz öne çıkarken daha çok
Temmuz ayında hissedeceğiniz bir tempo içinde
olabilirsiniz. Bu biraz mücadele barındıyor olabilir.
Bu yüzden Haziranda bolca dinlenin derim.
30 Haziranda etkisini güçlü hissedeceğimiz Venüs
ve Jüpiter kavuşumu yılın da en şanslı günlerinden
biri olacağını gösteriyor. Venüs ve Jüpiter en
iyi, olumlu ve pozitif etkili 2 iyicil dediğimiz
gezegenlerdir. Haritanızın 11.evi yani dost çevreler,
yeni ortamlar ve aynı zamanda kariyerden elde
ettiğiniz gelirleri de gösteren alanda kavuşuyorlar.
Yenilik ve şans ise size bu belirttiğim konulardan
gelebilir. Umutlarınızın yüksek olduğu bir
dönemde olur ve umutlarınızı gerçekleştirmek
adına pozitif etkiler de alırsınız. Venüs sizsiniz,
Jüpiter ise isteklerinizi gerçekleştirmek adına
umutlarınızı beslemenizi fısıldar kulağınıza...
Şanslı, sağlıklı ve fırsatlar ile dolu bir Haziran
dilerim...

Burcunuzda uzunca bir süredir devam eden
Ay düğümleri transiti var sevgili Teraziler. Bu
da yaşamınızda olan biten her şeyin biraz da
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Merkür
Retrosu
ile
giriyoruz
Haziran
ayına...
Sevgili Akrepler Retro haritanızın
kaynaklar alanında olmakta. Kredi,
alacak
verecek ve finans konuları hali ile öne çıkıyor
Haziran genelinde. Merkür ile birlikte, Mars ve
Güneş’in de İkizler burcunda olduğu Haziran ayı
sizin için finansal konular ayı gibi. Beklediğiniz
gelirlerde şansınız evet güçlü ve güzel ama bir
yandan da sizden destek bekleyen kişiler de var
gibi. Gelir ve gider dengeniz de biraz değişken
şartlar olabilir. Mars sizin yönetici gezegeniniz
ve Mars neredeyse biraz da dikkatiniz orada.
Dolayısı ile dikkatiniz beklediğiniz gelirlerde,
kaynak Arttırımında. Her ne kadar Haziran ilk
2 hafta biraz beklemediğiniz şartlar oluşsa da,
son 2 haftasında biraz daha rahatlama olacak
diyebilirim. Merkür Retrosu boyunca, banka
işlerinize, kredi istiyorsanız başvurularınıza, faiz
oranlarına gelir artışı için beklediğiniz konulara
dikkat. Yani zam beklersiniz ama belki bu ay
şartlar oluşmaz,
alacağınız bir borç vardır
örneğin ertelenir ve zamanında gelmez. Dolayısı
ile bütçenizi ona göre planlamalısınız.
2 Haziranda Yay burcunda Dolunay yaşayacağız.
Bu dolunay size bütçe yaptırır. Yani borçlarınız
ve mevcut finansal konularda nasıl olduğunuz ile
bir yüzleşirsiniz. Gelen ve giden para dengenize
dikkat edersiniz. Dediğim gibi Haziran biraz bütçe
ayınız. Aynı zamanda İkizler burcunda bulunan
yıldızlar belki sağlık ile ilgili harcamalarınızın da
olabileceğini gösteriyor. Yani beklemediğiniz
harcamalar var gibi.
5 Haziran’da haritanızın en tepe noktasına
yerleşen Venüs ise size özellikle iş ile ilgili
bir başarı, ayrıca destek getirebilir. Uranüs
sürprizleri seven bir gezegen olarak haritanızın
tempo ve rutin alanında ilerliyor uzunca bir
süredir. Venüs’ün Aslan burcuna geçişi, Aynı
zamanda yine haritanızın en tepe noktasında
ilerleyen Jüpiterin’de Aslan yolculuğunda
Uranüs ile gireceği irtibat, biraz kariyer ile ilgili
beklentilerinizi gösteriyor gibi. Çevrenizde
yaşanan değişimler söz konusu, dediğim gibi
uzunca bir süredir ilerleyen Uranüs etkisi ile
çalışma arkadaşlarınız, çalıştığınız ortamlar,
çalışma şekliniz dahi değişmiş olabilir. Şimdi artık
Jüpiter son hız ilerliyor hem de haritanızın en
tepe noktasında, Venüs’ün gelişi ile birlikte bu etki
güçleniyor. Sürprizlere açık olabilirsiniz, bu bazı
şartların değişime uğrayabileceğini de gösteriyor.
Yani pozitif gelişmelere açıksınız evet ama bir
yandan da sabit bir burç olarak sürpriz gelişmeler
sizi şaşırtabilir de, bir yenilik kapıda gibi. Bu sizin
şartlarınızı biraz değiştirebilir diyebilirim. Kişisel
haritanızda Ateş grubunda bir gezegeniniz varsa
eğer gayet olumlu etki alırsınız. Ama yıldızlar size
bir değişim için fırsat getiriyor gibi sanki.
13 Haziranda Merkür düz pozisyona geçince
parasal konular biraz rayına oturacaktır. Ama 15
Haziran’da sorumluluk yıldızı Satürn’ün tekrar
burcunuza geçiyor olacağını da belirtmek
isterim. Bu da yaşamınızdaki son 2,5 yıllık süren
bir takım konuların tekrar devrede olabileceğini
gösteriyor.
Bu İlişkilerinizi de bağlar bana
kalırsa, ortak proje içinde olduğunuz kişileri,

#OnurDuyuyoruz

AKREP BURCU
evliyseniz eşinizi yani özetle son 2,5 yılda neyin
sınavını verdiniz bir düşünün. Bu biraz eğitim bitti
sınav zamanı gibi bir durumu gösteriyor. Yani
yaşamınızda bitmesi gereken, temizlenmesi
gereken sizin sorumluluk alarak karar vermeniz
gereken bir durum devrede olabilir.
16 Haziran ise İkizler burcunda bir Yeni Ay olacak.
Bu parasal konular ile ilgili netlik zamanı demiştim.
Bu aynı zamanda, nafaka, miras ve beklemediğiniz
gider veya gelirler ile ilgili olacak. Dolayısı ile bu ay
sizin için önemli sevgili Akrepler. Hatta Satürn’ün
burcunuzda ilerleyeceği Eylül’e kadar olan dönem
aynı şekilde önemli diyebilirim. Yarım kalmış
konular netleşir. Yol ayrımı noktasındaysanız bu
ay biraz daha netleşirsiniz gibi.

büyük buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Bu
kavuşum olumlu ve pozitif etkide, sizlerin de
kariyer hayatınız, hedefleriniz ve sosyal statünüzü
gösteren alanda.
Karşıt burcunuz Boğa’nın
yönetici gezegeninin bu güzel buluşması ilişkiniz
adına resmi kararları da devreye alabilir. Uzun
soluklu bir durumun içinde olabilir, önemli
adımlar atabilir, bir ortaklık kurma arzusunda
olabilirsiniz. aynı şekilde yaşamınızdaki insanın da
bir girişimi devrede olabilir. Ay genelinde ortak
kazanımlarınız zaten ön planda olacak. Bu da
brilikte hareket ettiğiniz firma, veya ilişki içinde
olduğunuz kişiler ile maddi ve manevi konular öne
çıkabilir ve önemli kararlarınızı açıklayabilirsiniz.
Şanslı, sağlıklı ve fırsatlar ile dolu bir Haziran
dilerim...

21 Haziran’da Güneş Yengeç burcuna geçiyor
ve 24 Haziranda Mars Yengeç burcunda olacak.
Yengeç sizin için dost burçtur. Dolayısı ile güç
kazanırsınız, motivasyon hissedersiniz. Ama
Güneş ve Mars birbirlerini Haziran genelinde takip
ediyorlar, Burç değişimi sonrasında da bu biraz
devam edecek. Mars sizin yönetici gezegeniniz,
biraz ön planda olmak istediğinizi düşünebiliriz.
Yaptıklarınız, kararlarınız ve hedefleriniz biraz
görünür noktada ve sizin de gayet ön planda
olabileceğinizi söyleyebilirim.
30 Haziran ise Gökyüzü Venüs ve Jüpiter’in
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yolculuğuna kısa bir süre ara verecek. Bu baskının
biraz üzerinizden kalkacağını gösteriyor. Geri
gelecek yalnız altını çiziyorum, sadece bir süre
rahat nefes alacaksınız. Eksik ve yarım kalmış
konular olacak yalnız. Yani burcunuzdan çıkması
aslında biraz gizlenmesi ve baskıyı kaldırması
anlamında sadece. Bir yere gitmiş değil! Bu yüzden
baskı biraz kalkacaktır. Ama sorumluluklarınız
için önemli bir 2,5 yıllık döngü içine gireceğinizi
bilerek biraz tadını çıkartabilirsiniz.

YAY BURCU
Merkür Retrosu ile giriyoruz Haziran ayına...
Sevgili Yay’lar Merkür Retrosunu karşıt burcunuz
İkizler’de yapıyor, hali ile ilişkileriniz gayet
önem kazanıyor diyebilirim. Ortak projeler
içinde olduğunuz konular ve kişiler, iletişiminiz,
beklentileriniz ve bazı kararlarınızı revizasyondan
geçirmek için önünüze çıkacak fırsatlar ile
dolu aslında bir yandan da. Merkür Retrosu
içimize dönmemiz, biraz rolantide kalmamız, ne
istediğimizi bulmamız açısından değerlendirilmeli.
Mevcut ilişkiniz ile ilgili veya yeni girişeceğiniz iş
ortaklıkları ile ilgili ve ayrıca yatırım yapacaksanız
bunlar ile ilgili ani kararlar almayın diyor size
yıldızlar. Biraz akışta olun, olumluyu da, olumsuzu
da büyütmeyin.

alacaksınız. Biraz seyahat fırsatları yakalarsınız
bana kalırsa Haziran’da. Venüs sizi rutininizden
biraz uzaklaştırmak isteyebilir. Yeni fikirler
geliştirmeniz ve farklı persfektiften bakabilmeniz
adına Venüs gayet destek olacak sizlere. Venüs
Aslan geçişinde aynı zamanda aşk yaşamınızı da
hareketlendirebilir. Uranüs ile yapacağı olumlu
etki ile günlük temponun sıkıcılığına da ara verme
şansı yakalayabileceğinizi gösteriyor. Çevre
ilişkileriniz hareketlenebilir. Tabi bu etkiyi daha
çok Haziran son haftalarında yakalayabilirsiniz.
Enerjisi ile size pozitif destek veren Venüs Aslan
burcunda ilerledikçe desteğini de hissedeceksiniz
diyebilirim ama gerçekten sürprizlerini daha çok
Haziran sonuna doğru hissettirebilir.

2
Haziran’da
burcunuzda
gerçekleşecek
Dolunay etkisi ile bu belirttiğim konular çok
daha öne çıkıcak diyebilirim. Ben ne istiyorum,
özgürlüğümü rahat bir şekilde yaşıyormuyum,
karşımdaki kişiler bana ihtiyacım olan huzuru
verebiliyor mu? Dolunay enerjisi kutupsallığı
anlatır, sen ve ben dengesinde yaşayacaksınız
sizde bu kutupsallığı, haliyle ilişkileriniz de biraz
çekişmeler yaşama durumunda olabilirsiniz. Yani
siz ne istiyorsunuz, karşınızdaki kişiler bunu ne
kadar sağlayabiliyor tüm bunlar Haziranda önemli
sizler için.

13 Haziran Merkür Retrosu bitiyor. Bu güzel
haber sizler için, eşiniz veya ortaklarınız ile
yapacağınız fikirsel anlaşmazlıklar veya sizlerin
aklınızı kurcalayan durumlar ile ilgili biraz daha
netleşirsiniz. Karşınızdaki kişiler de biraz daha
netleşirler ve siz bundan olumlu etkilenirsiniz.
Çalıştığınız kurumda ortak proje içinde olduğunuz
kişilerdir sevgili Yay’lar. Merkür haritanızda
ilişkilerinizi ve kariyerinizi yönetiyor. Dolayısı ile
alacağınız teklifler olursa, eski iş bağlantılarınız
ile görüşme şansı yakalarsanız, veya sizi farklı
bir iş ortamına çeken birtakım durumlar içinde
olursanız eğer kendinize zaman verin. Atlamayın
hemen konuya, analiz yapın bu size kazandıracak.
Unutmayın Retroda alınan kararların sonradan
pişmanlık getirme riski var! Yani gittiğiniz yerde
umduğunuzu bulamama riski! Bu yüzden biraz
zaman kazanmak isteyin, böyle bir durumla
karşılaşırsanız.

Ayrıca, karşıt burcunuz İkizlerde ilerleyen Mars
biraz mücadelenin de açık olarak ortada olduğunu
da gösteriyor diyebilirim. Yani yaşamınızda
dost kim, düşman kim, yanınızda olanlar size
destek olanlar olmayanlar apaçık ortada olacak
sevgili Yay’lar. Mayıs sonu itibari ile bu enerji
fazlası ile devrede aslında, şimdi artık Dolunay
enerjisi ile birlikte kutupsallık yükselebilir. Bana
kalırsa, biraz fark ediyorsunuz Dolunay enerjisi
ile, bazı konularda biraz eskiye gidiyorsunuz.
İçinde bulunduğunuz ortamları ve koşulları
değerlendiriyorsunuz.
5 Haziran’da Venüs dost burcunuz Aslan’a
geçiş yapacak. Bu geçiş ile yaşamınıza yeni
bir bakış açısı geliştirmeniz adına destek

#OnurDuyuyoruz

15 Haziran’da Satürn burcunuzdan ayrılıyor. Bu
güzel haberi kutlayın ☺ Sorumluluk gezegeni
Satürn Aralık ayından itibaren burcunuzdaydı
sevgili Yay’lar. Yaşamınızda sorumluluk artışı ise
Satürn’ün ben geldim deme şekliydi. Siz neşe ile
besleniyorsunuz, özgürlük ile mutlu oluyorsunuz
biliyorum. Satürn ise biraz toparlan, özgürlük
biraz arka planda olsun biraz sorumluluklarına
odaklan diyen bir gezegen olarak burcunuzdaki

16 Haziran karşıt burcunuz İkizlerde Yeni Ay
olacak. Bu tarih hem retronun bitişi, hem de
Satürn’ün burcunuzdan ayrılması sonrası olacak.
Demek ki sizler için önemli bir başlangıç devrede,
ilişki başlayabilir, bazı bekar Yay’lar evlilik kararı
alabilir. Bir iş ortaklığı kararı alabilirsiniz, veya
yaşamınızdaki kişinin,
hayatından önemli
bir başlangıç içinde olmasına şahitlik ediyor
olabilirsiniz. evet yenilik ve yeni bir adım enerjisi
devrede olacak. Ortak bir proje içine girerseniz
eğer bundan çok güzel sonuçlar da yakalarsınız
ayrıca.
21 Haziran’da Güneş ve 24 Haziran’da da Mars
Yengeç burcuna geçiş yapıyor. Finansal konular
öne çıkıyor gezegenlerin bu geçişleri ile birlikte.
Parasal konular, ortak kazanımlar ile dikkatiniz
biraz gelir arttırımında olacaktır. Temmuzda bu
konu daha önde olur, ama ay sonu gibi enerjiniz
ve dikkatiniz biraz bütçenize önem vermenize
neden olacak. Para eşittir özgürlük, para eşittir
güçtür mantığında bir burçsunuz, her ne kadar
dışa dönük, sorumlulukları o kadar yaşamınıza
almak sizin için önemli olmasa da, para yaşam için
önemlidir dersiniz. Yengeç burcuna geçiş yapan
gezegenler ise size para getirirken, bütçenizde
oluşabilecek bir takım stresli durumlara da neden
olabilir. Şimdiden söylüyorum harcamalarınıza
dikkat etmeniz önemli. Gelen para var ama gelen
bir yerlere gidiyor sanki. Dediğim gibi daha çok
Temmuzda hissedeceğiniz yoğun para trafiğini,
hazırlıklı olun sadece.
30 Haziran ise gökyüzünde enfes bir görünüm
var. Jüpiter ve Venüs kavuşumu olacak Aslan
burcunda. Jüpiter sizsiniz, uzunca bir süredir
burcunuzun yönetici gezegeni Jüpiter tarafından
çok güçlü destekler alıyorsunuz. Belki zorlu birçok
durum ile baş edebilmenize, şans faktörünün
yanınızda olmasına neden oldu. Sizi korudu
ve kutsadı sanki. Şimdi ise Venüs ile nefis bir
kavuşum içinde olacaklar. Hatta yılın en dikkat
çeken görünümü olacak bu. Parlarsınız, yaptığınız
ve düşündüğünüz konular için olumlu destekler
alırsınız. Kariyerinizde sizi bir adım ileriye
taşıyacak bir konu devrede olabilir. Bu dönem
pozitif düşünün, dikkat çeker ve bir başarıya imza
atarsınız bence. Bir sınav sürecindeyseniz eğer
yine şans sizden yana olur. Ayrıca kiminiz de size
çok iyi gelecek bir seyahat içinde olabilirsiniz. Her
türlü bu güzel görünümden maksimum desteği
yakalarsınız sevgili Yay’lar... Haziran biraz karışık,
biraz güzel. Dengede kalmanız gereken bir ay
olacak sizler için.
Şanslı, sağlıklı ve fırsatlar ile dolu bir Haziran
dilerim...
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Merkür Retrosu ile giriyoruz Haziran ayına...
Haritanızda günlük temponuz, çalışma koşullarınız
kiminiz için de sağlığınız önem kazanmış durumda
açıkçası sevgili Oğlak’lar. Hareketli ve değişken
durumlar var gibi yaşamınızda. Tempo içine
çekiliyor ve hiçbir şeye zaman ayıramıyor gibi
hissedebilirsiniz. Hatta hissedersiniz demeyelim,
tam olarak böylesiniz bir süredir ve Haziranda da
devam ediyor temponuz! Bütün işler bir arada
ve siz oradan oraya koşturuyorsunuz sanki.
Eski konular, halledilmesi beklenen konular ve
durumlar, yeni şartlar, çalışma ortamınızdaki
hareket hepsi birden üstünüze üstünüze geliyor
sanki. Biraz denge yaratın, dinlenmeye vakit ayırın,
planlı olmaya gayret edin derim. Siz sorumlulukları
fazlası ile gelişmiş bir burçsunuz, sorumluluk
demek Oğlak demektir evet kesinlikle böyle ama
öncelikli sorumluluğunuz ise kendinizsiniz, aman
atlamayın. Sağlık ile ilgili konularda sorunlar
yaşamak istemiyorsanız biraz dinlenmeyede
vakit ayırmalısınız. Yılın en tempolu ayı Haziran
sizler için, aslında etkilerini Mayıs sonu itibari
ile hissettiğiniz bir tempo içindesiniz. Şimdi
anlaşmalar, yenilikler çalışma koşullarınızda ki
değişimler ile öne çıkan bu ay, eski konular ve
koşullar, hatta temponuzda yapmak istediğiniz
düzenlemeler ve yenilikler için de önemli bir
ay olacak Haziran sizler için. Bunlar için gayet
güzel destekler alıyor olacaksınız ayrıca, önce bir
bulanacak sular, sonrasında da tam da istediğiniz
gibi düzenleyeceksiniz. Ama değişim etkileri
devam eder benden söylemesi. Temmuzda
devam edecek olan yeni konularınız arasında
ortaklıklarınız ve ilişkileriniz olacak. Yani Haziran
sizi bir projeye, bir ortaklık anlaşmasına hazırlıyor
olabilir, dolayısı ile bu ay yardım almak, hayatınızı
kolaylaştıracak pratik çözümler üretmek adına da
önem kazanıyor olur.
2 Haziran Yay burcunda Dolunay yaşayacağız.
Bu dolunay etkisi ile birlikte yukarıda belirttiğim
konular çok daha fazla görünür olacak diyebilirim.
Yani Haziran eşittir tempo sevgili Oğlaklar, hazır
mısınız?
5 Haziran’da Venüs Aslan burcunda olacak. Venüs
ilk 5 gün Yengeç burcunda ilerlerken hali ile
ilişkileriniz adına önemli bir süreç yaşattı sizlere,
aşk ve paylaşımlar konusunda biraz kafa yordunuz
belki de. Mayıs itibari ile etkili olan ilişkileriniz ve
beklentileriniz dolayısı ile Haziran ilk 5 gün hala
önemini koruyor olacak. Kariyerde fırsatlar için
de, görünür olmak adına da, isteklerinizi elde
etmek adına da çalıştığınız bir süreçti Mayıs ve
Haziran ilk günler. 5 Haziran sonrasında artık biraz
kaynaklar öne çıkmaya başlıyor. Uğraştığınız
konuların sonuçları belki de motivasyonunuzu
arttıracak ve bir maddi destek getirecek sizlere.
Para konusunda partnerinizin de hayatında
motive edici gelişmelere açık olacaksınız, parasal
konularda yüzünüzü güldürecek gelişmeler
olacak diyebilirim. Bir ortak proje, hatta sizin
ile birlikte başka insanları da ilgilendiren bir
durumun neticesinde size şans ve fırsat getirecek
bir anlaşma imzalanabilir ayrıca. Bunu daha çok
Haziran sonuna doğru hissedebilirsiniz. Haziran
ilk 2 hafta biraz karışık, sonraki 2 hafta ise daha
düzende ve sizi mutlu edecek gelişmelere açık
diyebilirim. Rutininize odaklanın, yarım ve eksik
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OĞLAK BURCU
işleri tamamlayın, eski konular açılacak olsa
bile planlı bir şekilde ilerlediğinizde kesinlikle
sorunsuz bir şekilde bu dönemi atlatabilirsiniz.
Ama dinlenin, mutlaka! 13 Haziran Merkür Retrosu
bitince sizde eksik ve yarım konuları finalize
edersiniz.
15 Haziran’da burcunuzun yönetici gezegeni
Satürn burç değiştiriyor ve Akrep burcuna
geriliyor. Yay burcu haritanızda biraz bilinç altınız
ile ilgili, aynı zamanda ruhsal konular ve kendinizi
belki de yeniden yaratmanız için yapacağınız
tüm düşünsel durumlar. Dolayısı ile baskıyı
hissettiğiniz alan aynı zamanda temponuzdaki
değişimleri de, ruhsal ihtiyaçlarınızı da, kendinize
dönmenizi de tetikledi Satürn’ün Aralık ayından
itibaren Yay burcunda ilerlemesi. Şimdi Tekrar
Akrep burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş ile birlikte
dediğim gibi bir baskı kalkıyor ve Eylüle kadar
olan dönem dikkatinizi değiştiriyor. Akrep burcu
haritanızda, umutlarınız ve ümitlerinizi anlatıyor.
Aynı zamanda dost çevrelerinizi, son 2,5 yıldır
dostlarınız ile yaşadığınız ayrılıkların, çevrenizden
giden arkadaşlarınızın nedeni Satürn’dü aslında.
Yenilemek adına çalışıyor yönetici gezegeniniz.
Şimdi tekrar yarım kalmış konularınız varsa
tamamlamak adına göreve dönüyor. Tekrar Yay
burcunda ilerlediğinde, çevrenizde birtakım
değişimler daha olabilir.

yenilikleri getirebilir bu Yeni Ay. Ne yapmaktan
hoşlanıyorsunuz bir düşünün, sizi mutlu edecek
bir rutin yaratabilirsiniz. Bir iş bağlantısı, yeni
bir ortam, yeni bir sözleşme veya anlaşma
içinde olabilirsiniz Yeni Ay enerjisi ile. Günlük
temponuzda oturmayı çok sevmezsiniz sevgili
Oğlaklar, hareket sizi besler, dolayısı ile hareketli
bir hafta olur Yeni Ay haftası ve sizde yenilikler
için, yeni projeler için girişimci hissedebilirsiniz.
Karşıt burcunuz Yengeç’te ay sonunda yıldız
yığılması başlayacak. 21 Haziran Güneş ve 24
Haziran’da ise Mars’ın Yengeç burcuna geçişi
ile birlikte ise ikili ilişkileriniz önem kazanabilir.
Evet ayın enerjisi sizi yeniliklere hazırlamak ve
yaşamınızda sizi yoran insanlardan ve sıkıcı
rutinlerden uzaklaştırmak olacak. Tabi öncesinde
bol tempo ile geçiriyorsunuz Haziranı.
30 Haziran Jüpiter ve Venüs arasında
gerçekleşecek olumlu görünüm ise gerçekten
mutluluk verici. Dediğim gibi, parasal konularda
yüzünüzü güldürecek yenilikler, destekler,
anlaşmalar devrede olabilir. Bütçenize olumlu
anlamda destekleyecek girişimlerdesiniz. Eşiniz,
ortağınız ve birlikte elde ettiğiniz kazanımlarınız
da aynı şekilde umut vaat ediyor.
Şanslı, sağlıklı ve fırsatlar ile dolu bir Haziran
dilerim...

16 Haziran’da ise İkizler burcunda bir Yeni Ay
olacak. Yenilik enerjisi, aksiyon ve temponuzda
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de Aslan burcuna geçişi ile hem sizin, hem de
hayatınızdaki kişinin önemli ve güzel başarıları
devrede olabilir. Özellikle Ay sonuna doğru Jüpiter
ve Venüs’ün desteğini çok daha fazla hissetmeye
başlayabilirsiniz. Yaşamınızda size destek olacak
insanlar ve yeni ortaklıklar, ortak projeler içinde
olabilirsiniz.
15 Haziran’da Satürn burç değiştiriyor ve Akrep
burcunda dönüyor. Uzunca bir süredir Retro olan
Satürn Kariyer alanınıza dönüş yapıyor. Bu dönüş
ise kariyer yaşamınızda eğer son 2,5 yılda bir
değişim yaşadıysanız bunun ile ilgili önemli bir
sorumluluk alacağınızı gösteriyor. Aynı zamanda
Kova burcu son derecelerinde doğmuş olanlar
için de biraz baskının olabileceğini gösteriyor.
Yine oklar aslında ilişki ve ortaklıklarınızda aslında.
Belki yeni bir iş planı içinde olabileceğinizi ve
bunun ile ilgili önemli sorumluluklar alabileceğinizi
gösterebileceği gibi, yaşamınızda otorite figürleri
ile ilgili de biraz zorlanma yaşayabileceğinizi
gösteriyor. Eylül’e kadar etkili olacak Satürn Akrep
transiti yoğun bir dönemin de başlayacağını
gösteriyor.

KOVA BURCU
Merkür Retrosu ile giriyoruz Haziran ayına... Sevgili
Kovalar size dost burç İkizlerde yıldız yığılması var,
aşk hayatınız ve yaşamınızdaki motivasyonunuzu
anlatan alan olan İkizlerde bir de Merkür Retrosu
var. Bu biraz aşkta kafanız mı karışık sorusunu
getiriyor akıllara! Yaşamınızdaki heyecan ve yenilik
arzunuz yükselmiş olabilir, aman diyorum bir karar
almayın yoksa geri dönmek durumunda kalırsınız
benden söylemesi. Ayrıca Mars’ın da İkizler
burcunda olması yaşamınızda biraz hobileriniz
belki, aynı zamanda fazla enerjinizi aktarmak
adına da yıldızlar sizden aksiyon bekliyorlar, bu
tamamen yaşamınızdaki değişimi yanlış yerlerde
arama riskine açık olabileceğiniz bir süreçte olma
riskinizi gösterebilir. Daha fazla spor yapmanızı
önerebilirim, açık hava sporları ise tam sizlik. Çıkın
fotoğraf çekin örneğin, kapalı yerlerde olmayın.
Merkür Retrosunda, eski aşklarınızı belki özlemle
anabilirsiniz! Ayrıca biraz flörtöz olabilirsiniz ama
kendinizi de risklere açık tutarsanız sonucunda
hüsranda beraberinde gelebilir derim. Ayrıca
yatırımlarınız ile ilgili de biraz karışık bir dönemde
olabilirsiniz. Doğru analizler ve doğru sonuçlar
için belki doğru zamanda değilsiniz.
2 Haziran’da Yay burcunda Dolunay olacak. Bu
yatırımlar konusuna da ışık tutucak gibi. Gelir artışı
yaşamanız söz konusu ayrıca. Size gayet dost
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bir dolunay bu ama kaynaklarınızda, yani para
kazanma şeklinizde dahi bir değişim döneminde
gibi bazı Kovalar. Hayallerinizin yükseldiği bir ay
Haziran, ama hayallerinizin peşinden fazlası ile
gittiğinizde ise hayal kırıklıkları riski de var! Aşk ve
hobiler, ilişkileriniz ve umutlarınız bu dolunayda
baş roldeler. Yukarıda belirttiğim konular Dolunay
enerjisi ile birlikte fazlası ile zihninizi kurcalayacak
ayrıca. Bir yanınız olgun, ama bir yanınızda
sıradışı ve fazlası ile özgürlükçü, bu yüzden sizler
de sıradışısınız. Şimdi Haziran’da hangi kişisiniz!
Ben derim ki, yaşamınızda özgürlük arzunuz çok
yükseleceği için elinizdeki değerlerinizi, ve sizi
mutlu eden rutinlerinizi riske atmamanız önem
kazanacaktır.
5 Haziran’da Venüs Aslan burcunda. Karşıt
burcunuza yeleşen Venüs ilişkilerinizin aslında
ne kadar önem kazandığı bir evreye geçtiğini
gösteriyor.
Tartışmalarınız
veya
birtakım
huzursuzluklarınız varsa olumlu iletişim yolları
ile halledebileceğiniz bir döneme geçişinizi de
gösteriyor. Ayrıca bir girişim veya ortaklık gibi
bir düşünceniz veya niyetiniz varsa bunun ile
ilgili de güzel bir dönemi başlatıyor olacak gibi
duruyor. Jüpiter uzunca bir süredir zaten karşıt
burcunuzda, dolayısı ile yaşamınızda ilişkiler
adına da şanslı bir dönemdesiniz. Venüs’ün

16 Haziran’da ise İkizler burcunda bir Yeni Ay
olacak. Yeni kararlar, yeni adımlar ve başlangıçlar
ile ilgili olan Yeni Ay enerjisi ise aşk ve çocuklar
alanınızda olacak. Yeni bir aşk, veya hayatınızdaki
kişi ile ortak kararlar almak, yaşamınıza neşe
katacak bir girişimde olmak ise bu Yeni Ay’ın
konusu.
Yatırımlarınıza ay genelinde dikkat edin ama.
Özellikle Merkür ve Neptün arasındaki dik açı 23
Haziranda etkili olacak. Parasal konularda önemli
bir dönemdesiniz.
21 Haziran’da Güneş İkizler burcunda, 24
Haziran’da Mars’ın da Yengeç burcunda geçişi
ile birlikte yaşamınızdaki tempo fazlası ile
hareketlenir. Yeni rutin içinde olabilir, hatta çalışma
ortamlarınızda biraz baskıcı olabilir ve baskıyı
hissedebilirsiniz. Unutmayın Satürn ve Mars’ın
geçiş yapacağı alanlar biraz çevrenizde özellikle
iş yaşamınızda olabilir çalışanlar için baskı arttırıcı
olacak. Bir süre buna alışmanız gerekecek gibi
duruyor. Aynı zamanda sağlık ile ilgili de dikkatli
olmanız gereken bir döneme giriyor olacaksınız.
Mars mücadele gezegeni olarak, yaşamınıza güç
ve efor gerektirecek konuları çekebilir. Siz de bu
koşullarda yaşamaya biraz alışmak durumunda
kalabilirsiniz.
30 Haziran’da Gökyüzü, Venüs ve Jüpiter’in
enfes bir görünümüze ev sahipliği yapıyor.
Karşıt burcunuzda gerçekleşen bu görünüm
ise size şans ve fırsat getirecektir. Ama şans
ve fırsatları yakalayacak olan sizsiniz, fırsatın
gerçekten fırsat olup olmadığı tabi önemli,
Satürn haritanızın en tepe noktasına geçiyor, hadi
bakalım sorumluluk zamanı diyor tekrar. Dolayısı
ile iş yaşamınızdan memnun değilseniz eğer
yenilikler gelebilir. Değiştirmek için şanslı fırsatlar
yakalayabilirsiniz. Sadece Retro sürecine dikkat
edin.
Şanslı, sağlıklı ve fırsatlar ile dolu bir Haziran
dilerim...
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Merkür Retrosu ile giriyoruz Haziran ayına... Retro
haritanızda yuva alanında Sevgili Balıklar.
Yuvanız, kariyeriniz, yaşamınızdaki hedefleriniz
ve planlarınız tamamen hareketli bu ay. Ev ve
yuvada dikkatiniz ayrıca, raflar çekmeceler bolca
yerleşir bu ay Merkür Retrosu ile birlikte. İşlerinizi
toparladığınızda huzuru bulursunuz benden
söylemesi. Ayrıca, Aileniz, kökleriniz, Babanız
ailevi konularınız, belki evde bir değişim yenilenme
dikkat çekiyor Haziran’da. Tabi tüm enerji sanki
biraz iş temponuz ve ev yaşamınız arasındaki
dengeyi bulma çabanızı da gösteriyor açıkçası. Bir
değişken burçsunuz ve dört bir yandan sıkışıyor
gibisiniz desem yeridir.
2 Haziran’da gerçekleşecek Yay burcundaki
Dolunay ise iş çevrenizde bir değişim haberi dahi
getirebilir. Kiminiz iş ve kiminiz de dediğim gibi
evde birtakım değişim dönemindesiniz. Yön
bulma ayınızdasınız, dolayısı ile önce bir
karışıklık sonrasında ise nasıl ilerlediğiniz daha
çok netleşecek açıkçası. Dolunay ise yönünüzü
belirleyecek kararları, veya haberleri gösteriyor
sanki. İş çevrenizde sorunlar varsa daha çok açığa
çıkabilir. Ev yaşamınız ile ilgili bazı konular daha çok
öne çıkabilir. Ay genelinde dengenizi yakalamak
adına biraz kendinize de önem vermeye ve kendi
öncelikleriniz ile ilgilenmeye odaklanmalısınız. 13
Haziran’da Merkür Retrosu bittiğinde bir parça
nefes alabilirsiniz ama Haziran genelinde hareket
devrede olur derim. Dalgınlıklara ayrıca önem
vermeniz gereken bir ay Haziran sizler için.
5 Haziran’da Venüs Aslan burcuna geçiş yapıyor.
Mayıs ve Haziran ilk hafta dost burcunuz Yengeç’te
ilerleyen Venüs enerjisi ile aşk konusunda özellikle
destekler aldınız. Haziran 2.haftası ile birlikte
günlük temponuzda destekler alıyorsunuz.
Zaten tempo yüksek olacak ve bu destek size
çok iyi gelecek sevgili Balıklar. Dolunay dönemini
anlatırsanız, kutupsallaştığınız kişiler veya konular
ile ilgili özellikle Venüs geçişi ile birlikte işbirliği
yakalamınız çok daha rahat olacak diyebilirim.
15 Haziran’da Satürn Yay burcundaki Retrosuna
Akrep burcunda devam etmek üzere burç
değiştiriyor olacak. Akrep dost burcunuz bu geçiş
ile birlikte motivasyonunuz artacaktır. Özellikle
Yay burcundaki dönemde yani Aralık 2014 itibari
ile belki iş, belki yaşamınızdaki otorite figürleri ile
ilgili, baskıyı hissettirdi sizlere Satürn. Bir alışma
süreci gibiydi Satürn’ün 6 aylık Yay süreci. Şimdi
Eylül’e kadar Akrep burcunda yeniden. Bu size
bir fırsat ve bu fırsatı çok iyi değerlendirin derim.
Örneğin, son 6 ayda iş yaşamınızda sıkıntılı
ve riskli hissettiğiniz durumlar olduysa biraz
rahatlarsınız. Çalışma fırsatı yakalayabilirsiniz
iş arama sürecindeyseniz ama Satürn tekrar
döndüğünde eğer boşuna zaman geçirdiğiniz
bir ortamda olursanız bir bitiş yaşatabilir.
Unutmayın Eylül ile birlikte 2,5 yıl boyunca
Satürn Yay burcunda olacak ve sizi değiştirecek.
Çalışma koşullarınızda baskı hissettirecek ve size
yeni sorumluluklar verecek. Belki bir terfi için
hazırlanıyorsunuz, bunu da verebilir tüm bunlar
sizin son 2,5 yılda neler yaptığınız ile eş orantıda.
Dolayısı ile kariyere hazırlıyor sizi Satürn, demek
ki sorumluluklar artacak ve belki de Satürn Yay
burcu transitini tamamladığında siz yepyeni bir
kişi olacaksınız. Tüm bunlar için sorumluluktan
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ve zorluklardan kaçmamak tam tersine üzerine
gitmeniz ile gerçekleşecek.
16 Haziran İkizler burcunda bir Yeni Ay olacak.
Yeni bir ortam, yenilik yeni enerjiler barındıran
bu yeni ay enerjisi ile aynı zamanda ortak
projelerinizde önem kazanıyor. Aile bireyleri
ile birlikte yaşamınızda önemli olacak bir karar
da alabilirsiniz. Harekete geçirici bir Yeni Ay
olacak açıkçası. Mars’ta yuva alanınızda ilerliyor,
bu biraz sanki tadilat işlerinin de olabileceğini
düşündürmüyor değil.

etki aldığı, aynı zamanda çabalarınızın sonuçlarını
aldığınızı düşündüren bir etki altında olacaksınız.
Bu yüzden Haziran’da dengede kalmaya önem
verin, olumsuz olduğunu düşündüğünüz
durumlara verdiğiniz tepkilere de dikkat edin.
Ayrıca hayalleriniz konusunda fazla uçlarda
gezmeyin derim.
Şanslı, sağlıklı ve fırsatlar ile dolu bir Haziran
dilerim...

21 Haziran’da Güneş Yengeç burcunda, 24
Haziran’da da Mars Yengeç burcuna geçiş yapıyor.
Gelsin destekler, evet bu geçişler kesinlikle
destekler getiriyor sizlere. Ayın özellikle ilk 3
haftası ile son haftasının enerjisi tamamen değişir.
Motivasyon yükselir ve biraz seyahat edebilirsiniz.
Yoğunluk biraz yerini keyifli konulara bırakır.
Fakat 23 Haziranda Merkür ve Neptün arasındaki
etki sebebi ile biraz alıngan, dalgın ve yanlış
anlaşılmalara açık olabileceğinizin altını çizmek
isterim.
30 Haziran’da Venüs ve Jüpiter arasında enfes bir
kavuşum gerçekleşiyor. Aslan burcunda bir araya
gelecek olan bu 2 pozitif enerjideki gezegenler ise
yaşamınızdaki rutininizde yüzünüzü güldürecek
sürpriz fırsatları veya şansları gösteriyor
diyebilirim. Çevre ilişkilerinizin de gayet olumlu
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