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[ EDİTÖRDEN ]
Eşcinsellerin özgürleşmesi heteroseksüelleri de özgürleştirecek. Çünkü biz 
ne kadar özgürsek heteroseksüeller de ancak o kadar özgür. 
Bu düşünceden yola çıkarak, eşcinsellerin özgürlük hareketinde 
heteroseksüellerin bile adını geçiriyorsak, biseksüelleri, insterseksleri ve 
transseksüelleri ayrı tutamayız.
En az homofobi kadar hatta ondan çok daha büyük boyutlarda dalga dalga 
yayılan ve neredeyse her ay yeni trans bireyleri canlarından eden transfobi, 
ülkemizde korkunç boyutlara ulaştı. Özellikle eşcinsel bireylerin içindeki 
transfobiden kurtulmasının şimdi tam zamanıdır. Eşcinseller olarak en ön 
sırada trans arkadaşlarımızla saf tutup transfobiye karşı durmalıyız. 
Biz de bu konuda G ZONE dergi olarak üzerimize düşeni yapmak istedik 
ve bu ay 20 Kasım’da yapılacak Türkiye’nin ilk Trans ve Gey Defilesi’nin 
organizatörü Öykü Ay’ın yanı sıra  bizi Uluslar arası Trans Güzellik Yarışması 
Miss International Queen’de temsil edecek olan trans kadın güzelimiz 
Yankı Bayramoğlu ile özel röpörtajlar yaptık. Ayrıca Hakan Eren bizler için 
geçmişin tozlu sayfalarını karıştırıp, Bülent Ersoy’dan da önce sahneye 
çıkan Türkiye’nin ilk transseksüel şarkıcısı Serbülent Sultan’ı kaleme aldı.
Elbette bununla kalmadık. Türkçe Pop Müziğin efsanesi Seyyal Taner’le 
geçmişten günümüze uzandık. Seyyal Taner’in bunca zamandır eşcinsel 
hayata ne kadar yakın durduğuna şaşırabilirsiniz. Gey blogger’lardan @
Hayat_Erkegi G ZONE Dergi için tadına doyulmaz bir hikaye kaleme aldı. 
Geçen ay şehirdeki en çok konuşulan konulardan biri olan moda haftasını 
da unutmadık. Bener Hamamcı sizler için erkek defilelerinden izlenimlerini 
yazdı. LGBT edebiyatında neredeyse parmakla sayılan romanların en yeni 
örneklerinden olan Masturi Kabare’nin yazarı Ahmet Sami’yle sımsıcak bir 
sohbet gerçekleştirdik. 
Basılı bir dergi olmamıza sayılı zaman kala, online yayıncılıkta da size 
en iyisini sunmak için bu ay 176 sayfa, doyurucu bir dergi hazırladık. Ay 
boyunca tekrar tekrar göz atabilmeniz için.
Gelecek sayımızda yeni sürprizlerle görüşmek üzere. Eşcinsel olmanın ve 
size ait bu derginin tadını çıkarın. 
Sevgilerimizle
[ G ZONE EKİBİ ]

[ EDITÖRDEN ][ EDITÖRDEN ]
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LETONYA DIŞİŞLERİ
BAKANI EŞCİNSEL 
OLDUĞUNU 
AÇIKLADI

2011 yılından bu yana Dışişleri Bakanlığı görevini 
sürdüren Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, 
Estonya’da yakın zamanda kabul edilen eşit evlilik 
hakkını destekleyen şöyle bir tweet attı: “Ülkemiz tüm 
ilişki tipleri için aynı hukuki çerçeveyi yaratmalıdır. 
Bunun için savaşacağım. Anında çok büyük bir 
histerinin olacağını biliyorum, ama gey olmaktan gurur 
duyuyorum.”

Bakan Edgard Rinkevics attığı bu tweet sonrasında 
İngilizce “Gey olduğumu gururla söylüyorum. Hepinize iyi 
şanslar…” yazdı.

[
[ kısa kısa ] [ kısa kısa ]
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TIM COOK’A
RUSYA’DAN 
YASAK[

Apple CEO’su Tim Cook’un eşcinsel olmasıyla ilgili yaptığı 
açıklama üzerine bir Rus politikacı, Cook’un Rusya’ya 
gelmesinin yasaklanmasını istedi.

Buzzfeed’in haberine göre anti-LGBT’ci  St. Petersburg 
parlamento üyesi Vitaly Milonov, homoseksüellik konusunu 
ele aldı ve Cook’un Rusya’ya “AIDS ve bel soğukluğu” 
hastalıklarını taşıma ihtimalinin bulunduğunu ileri sürdü. 
Milonov, FlashNord sitesine “O(Cook) bize ne getirebilir? 
Ebola virüsü, AIDS vey a bel soğukluğu mu? Bunların 
hepsiyle bağlantısı var. Onun girişini hayatı boyunca 
engelleyin.”

LGBT karşıtlığıyla tanınan Milonov, daha once de Rusya’da 
“gey propogandasını” engellemek için bir çok çalışmaya 
imzaya atmış ve bu çalışmalar yerel kanunların temelini 
oluşturmuştu.

[ kısa kısa ] [ kısa kısa ]
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CONCHITA WURST
BİRLEŞMİŞ 
MİLLETLER’DE[

Birleşmiş Milletler’in Viyana’daki merkez 
ofisinde 3 Kasım günü  sıra dışı bir buluşma 
gerçekleşti.”Rise like a Phoenix” şarkısıyla 2014 
yılındaki Eurovision Şarkı yarışmasını kazanan 
Conchita Wurst, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
Ban Ki-Moon ile bir araya geldi.Bu özel görüşmede 
Wurst, insan ve LGBT haklarına daha fazla önem 
verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

[ kısa kısa ] [ kısa kısa ]
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MISIR’DA EŞCİNSEL 
EVLİLİK TÖRENİNE 
KATILANLARA 
HAPİS CEZASI [

Mısır’da yasa dışı eşcinsel evlilik törenine katıldıkları 
gerekçesiyle 8 kişi hakkında üçer yıl hapis cezası 
verildiği bildirildi.Yargı kaynaklarından alınan bilgiye 
göre, eşcinsel evlilik törenine katıldıkları internette 
yayımlanan bir video kaydıyla tespit edilen 8 kişi 
“ahlaksızlığa teşvik” ve “kamuda ahlaki değerlere 
zarar verme” suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarıldı. 
Kasr Nil Ceza Mahkemesi, 8 sanık hakkında üçer yıl 
hapis hapis cezası verdi. Söz konusu kararın temyize 
götürülebileceği ifade edildi.

Eşcinsel evliliğin yasak olduğu Mısır’da nisan ayında 
düzenlenen düğünle ilgili videoların sosyal paylaşım 
sitesinde yayımlanmasının ardından görüntülerde yer 
alanlar hakkında eylül ayında yargı süreci başlatılmıştı.

[ kısa kısa ] [ kısa kısa ]
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MELDA ONUR 
trAnS 
CİNAYETLERİNİ 
MECLİSE TAŞIDI [

CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, son günlerde 
yaşanan trans cinayetlerini Meclis gündemine 
taşıyarak, hükümetin bu saldırılara dönük yasal ve 
fiili tedbirler alma noktasında kalıcı çözümler ortaya 
koymadığını söyledi.

Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim 
Çalışmaları Derneği ile ortak hazırlanan önergede, 
özellikle trans bireyleri hedef alan saldırılara her 
geçen gün bir yenisinin eklendiğini belirten Onur, “Yeni 
yasama döneminde LGBTİ bireylere yönelik saldırıların 
nefret suçu kapsamına alınmasına ilişkin ek bir 
düzenleme öngörülmekte midir” diye sordu.

[ kısa kısa ] [ kısa kısa ]
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YANKI BAYRAMOĞLU
YARIŞMADA 
ALTINCI 
OLDU[

But Trans Güzellik Yarışması birincisi Yankı Bayramoğlu 
dün akşam Tayland’ta yapılan Miss International Queen 
isimli uluslararası transseksüel güzellik yarışmasında 
Türkiye’yi temsil etti

Önceki yıllarda genelde Tayland ve çevresindeki 
ülkelerin üst sıraları paylaştığı yarışmada sürpriz 
olmadı. Yankı Bayramoğlu, favorilerden biri olarak 
gösterilmesine rağmen yarışmada 6. oldu. 
Yarışmada birinciliği Venezuella kazandı.

[ kısa kısa ] [ kısa kısa ]
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SOSYAL MEDYA ÖDÜLLERİ 
TRANSFOBİ’Yİ 
AFFETMEDİ[

Turkcell Superonline’ın sponsorluğunda gerçekleşen Sosyal 
Medya Ödülleri, geçtiğimiz günlerde pek çok kategorideki 
adaylarını duyurmuş ve halk oylamasına açmıştı.”Vine” 
kategorisinde ödüle aday olan Anıl İlter, Halil Söyletmez ve 
Eylül Online isimli sosyal medya fenomenleri bundan birkaç ay 
önce transfobik bir şakalarının ortaya çıkmasıyla zor günler 
yaşamışlardı.

Konu hakkında pek çok kez özür dilemelerine ve pişman 
olduklarını belirtmelerine rağmen halen bu şaka yüzünden tepki 
alan bu üç fenomenin Sosyal Medya Ödülleri’ndeki adaylıklarına 
karşın sosyal medya’da tepki kampanyası başlatılmıştı.
Gösterilen olumsuz tepkiler sonucunda kararını veren Sosyal 
Medya Ödülleri, bu üç fenomeni ödül adaylığından çıkardığını 
Twitter’dan kamuoyuna duyurdu.

[ kısa kısa ] [ kısa kısa ]
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TÜRKİYE’NİN İLK
TRANS VE GEY 
DEFİLESİ 
20 KASIM’DA[

Türkiye’nin ilk trans ve gey defilesi 20 Kasım Perşembe 
gecesi Maslak Arena bünyesindeki On İstanbul’da 
yapılacak. Daha önce Şişli Kent Kültür Merkezi’nde 
yapılacağı duyurulan yarışma, mekan koşullarının 
elverişsizliğinden dolayı yerini değiştirdi.

Trans Misafirhanesi’ne maddi gelir elde etmek amacıyla 
düzenlenen defile sonrası podyuma çıkan mankenlerin 
giydikleri kıyafetler açık arttırma ile satışa sunulacak. 
Elde edilen gelir “Trans Misafirhanesi” ne bağışlanacak.

[ kısa kısa ] [ kısa kısa ]
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[ ETKİNLİKLER ]

[ ETKINLIKLER ] [ ETKINLIKLER ]
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[ ARMIN VAN BUUREN ]

[ ETKINLIKLER ] [ ETKINLIKLER ]

TOp 100DjS WORLD TOUR    ARMIN VAN BUUREN - MARTIN GARRIx

Dünyanın en büyük DJ’leriyle bu yıla damga vurmaya hazırlanan DJMAG Top 100 DJs Dünya 
Turnesi, 14 Kasım Cuma günü ilk defa Türkiye’ye geliyor!

Dünyanın en iyi ve popüler DJ’lerinin yüz binlerce elektronik müziksever tarafından oylanarak 
sıralandığı DJMag Top 100 DJs, 2014 listesinin açıklanmasıyla birlikte başlayacak uluslararası 

turnesiyle elektronik müziğin en büyük isimlerini milyonlarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Life Park’ta sadece bu şov için kurulacak olan devasa büyüklükteki Big Top festival çadırında 
turneye ait prodüksiyon ile katılımcılara işitsel şölenin yanında görsel bir şölen de yaşatılacak. 

[ 14 KASIM 2014 / 16:00 ] LIFE PARK ISTANBUL
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[ ETKINLIKLER ]

[ EMEL SAYIN ]
Türk sanat müziğinin güçlü sesi Emel Sayın, 

17 Kasım’da BKM sahnesinde en sevilen şarkılarını 
seslendiriyor.

[ 17 KASIM 2014 / 21:00 ] 
BEŞİKTAŞ KÜLTÜR MERKEZİ

[ ETKINLIKLER ]

[ İSKENDER PAYDAŞ ]
FT. İREM DERİCİ - MUSTAFA CECELİ - MURAT DALKILIÇ - SİBEL TÜZÜN

Türk pop ve rock müziğinin birçok ünlü ismi için yaptığı parçalar ve “Zamasız 
Şarkılar” adını verdiği albümleriyle adından başarıyla söz ettiren İskender Paydaş, 
17 Kasım’da orkestrası ve ünlü konuklarıyla büyük bir konsere imza atacak. 
“Eğlenmeye Gerçekten Hazırsan!” sloganıyla Jolly Joker İstanbul sahnesinde 

gerçekleşecek konser için seyircilere pek çok sürpriz hazırlandı.

Konuklar: İrem Derici, Mustafa Ceceli, Murat Dalkılıç ve Sibel Tüzün

[ 17 KASIM 2014 / 21:00 ] JOLLY JOKER İSTANBUL

[ TUĞBA EKİNCİ ]
[ 21 KASIM 2014 / 21:00 ] XL CLUB ISTANBUL
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[ SİBEL CAN ]
Bostancı Gösteri Merkezi’nde Sibel Can rüzgarı esecek! Yoğun istek üzerine 

Sibel Can, yine yeniden Sibel Can...

Sibel Can, yoğun istek üzerine yine yeniden Bostancı Gösteri Merkezi’nde 
sevenleriyle buluşuyor. Sibel Can, 15 Kasım 2014 Cumartesi akşamı, titizlikle 
hazırlandığı sahne dekorasyonu, repertuvarı ve kostümleriyle misafirlerine 
unutulmaz bir gece yaşatacak. Anadolu yakasında yer alan hayranlarının 

büyük ilgi gösterdiği konserin biletleri satışa sunuldu.

Kış sezonunda da yaz aylarında olduğu gibi bol bol sahnedeki yerini alacak 
olan Sibel Can, yeni albüm şarkılarının yanı sıra eski hitlerinden de oluşacak 
yepyeni şarkılarla dinleyicilerinin karşısında olacak. Sibel Can’in yine kış 
sezonunda birbirinden güzel sürprizleri hayranlarını oldukça mutlu edecek.

[ 15 KASIM 2014 / 21:00 ] BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİ

[ ETKINLIKLER ] [ ETKINLIKLER ]
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[ ETKINLIKLER ]

[ BURCU GÜNEŞ ]
Burcu Güneş’ten garajistanbul misafirlerine özel akustik 

performans...

Yorumculuğu, özel sesi ve düzgün çizgisiyle yıllardır 
kendine geniş ve sadık bir hayran kitlesi yaratan Türk 
pop müziğinin başarılı ismi Burcu Güneş, son albümü 
Gül Kokusu’nda yer alan şarkılarının yanı sıra kendisiyle 
bütünleşen eski parçalarının akustik yorumlarına yer 

vereceği  özel bir performansla sahnede

[ 21 KASIM 2014 / 22:00 ] 
GARAJİSTANBUL

[ ETKINLIKLER ]

[ CEM ADRİAN ]
Cem Adrian yeni albüm repertuarı ve sevilen şarkıları ile 

Hayal Kahvesi Arena’da

[ 28 KASIM 2014 / 22:00 ] 
HAYAL KAHVESİ ARENA

[ ETKINLIKLER ]

[ LOSTFINGERS ]
“Pump Up the Jam”, “Tainted Love”, “Careless Whisper”, “You Give Love a Bad Name” gibi 
unutulmaz klasik pop parçalarını bambaşka bir formda yorumlayan The Lost Fingers şu ana 
kadar yayınladıkları Lost in the 80s, Rendez-vous rose, Gypsy Kameleon, La Marquise ve son 
olarak 2014 tarihli Wonders of the World ile Kanada’nın en önemli müzik oluşumlarından biri 
olduklarını ispatladılar. Başarılı albümleriyle birlikte bir de Juno adaylığı bulunan Kanadalı 
ekip The Lost Fingers, enerjisi yüksek caz öğeleriyle dolu eğlenceli performanslarıyla yeniden 

Babylon sahnesini ısıtmaya geliyor.

[ 26 KASIM 2014 / 22:00 ] BABYLON ASMALIMESCİT
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[ LYKKE LI ]
‘I Follow Rivers’ parçası ile dünya müzik listelerini zorlayan Lykke Li, son 

albümü “I Never Learn” turnesi kapsamında ilk kez Türkiye’ye geliyor. 

Kendini ‘uslanmaz bir hayalperest’ olarak tanımlayan, Indie pop müziğini, 
alternatif ve elektronik motiflerle buluşturan Lykke Li, 18 Kasım Salı ve 
19 Kasım Çarşamba günü Power FM’in katkılarıyla Türkiye’de ilk kez 
Babylon’da sahne alacak. İlk olarak 2008 yılında ‘Youth Novels’ albümü 
ile tanınan İskandinav şarkıcı, daha ikinci albümü “Wounded Rhymes” ile 
The Observer, New York Times ve Rolling Stone gibi söz sahibi yayınların en 
iyiler listelerinde yer edindi. Aynı albümde yer alan ve kendisini tüm dünya 
listelerinde zirveye taşıyan ‘I Follow Rivers’ parçası ile geniş bir hayran 
kitlesi edinen Lykke Li, Babylon’da hit parçalarının yanı sıra popüler birçok 

sinema filminde kullanılan şarkılarını da seslendirecek.

[ 18 KASIM 2014 / 21:00 ] BABYLON ASMALIMESCİT

[ ETKINLIKLER ] [ ETKINLIKLER ]
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[ AHMET SAMİ ]
 “MASTURİ KABARE” ROMANI İLE KALPLERİMİZİ ÇALDI

[ SÖYLEŞI ] [ SÖYLEŞI ]

[ RÖPORTAJ: MURAT RENAY ]    [ FOTOĞRAFLAR: HANDE GÖKSAN ]

MASKELERİMİZ, İKİ 
YÜZLÜLÜĞÜMÜZ VE CUMBALI 
AHLAK ANLAYIŞIMIZ BENİ 
KİTAp YAZMAYA İTTİ. ][
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“İz” adlı oyunuyla Avrupa’nın en genç 
oyun yazarı ve Afife Jale Tiyatro Ödülleri 
kapsamında “Cevat Fehmi Başkut 
Özel Ödülü’ ödülünü alan Ahmet Sami 
Özbudak, “Masturi Kabare” isimli 
romanıyla Türkiye LGBT kütüphanesine 

yeni bir eser ekledi. Ana karakteri eşcinsel 
bir erkek (Aziz) olan roman, sadece LGBT 
referanslarıyla değil, İstanbul’la ilgili yazılmış son 
dönemdeki en iyi eserlerden biri olma özelliğiyle 
de dikkat çekiyor.  Şu anda ikinci romanına 
hazırlanan Ahmet Sami, G Zone için Masturi 
Kabare ve yazarlığıyla ilgili sorularımızı yanıtladı. 

-Yazarlık serüveni nasıl başladı?
Alanya’lIıyım. Yazarlık hikayem o döneme uzanıyor. 
İlk oyun yazarlığı yaparak başladım ama aslında 
bütün metinlerin arasında ortak bir payda var. 
“Dert anlatma” olayı. Benim de bunun için seçtiğim 
yollardan birisi edebiyattı. Hasta ruhların bir iyileşme 
yolu olmalı. Kimisi bunu müzikle yapar kimisi başka 
bir şeyle. Ben yazıyı seçtim.

-Peki tam burada şunu sorayım. Yazarlık 
bir meslek olmalı mı?  Öyle olunca dert 
anlatmaktan çıkıp iş fabrikasyona mı dönüyor? 
Mesela Elif Şafak’ın kitap kapakları için verdiği 
pozlar veya Ayşe Kulin’in eşcinsellerle ilgili 
ticari kaygı taşıyan kitapları gibi?
Bu tartışılması gereken bir konu aslında. Bu 
bir yazarın vicdanına kalmış bir şey. Haruki 
Murakami’yi örnek verebilirim. Yaptığı işe büyük 
aşkla yaklaşıyor mesela. Bence evet bir meslek 
olmalı ancak o samimiyet çizgisini bozmadan. Bu 
tamamen duygu his ve enerji işi.

-Kitapta çok renkli karakter var ve çok fazla 
karakter var. Bunlarla ilgili nasıl hazırlandın 
nasıl çalıştın? Nelerden ilham aldın? Aslında 
Masturi Kabare özelinde değil, seni hangi dert 
kitap yazmaya itti?
Maskelerimiz, iki yüzlülüğümüz ve cumbalı ahlak 
anlayışımız. İki yüzlülük, yani kendin olamama hali 
bu kitabın en büyük derdi aslında. Zaten hepimiz 
bir kabarenin içindeyiz. İş yaşamı ilişkiler ve aile 
içinde hepimiz bir oyunun içindeyiz.Baş karakter 
Aziz eşcinselliğini saklamak zorunda, Eren daha 
özgür bir ruh olacakken başka yollara gidiyor, 

Ceylan özgür bir kadın olacakken başka yollara 
gidiyor. Aslında bu 3 karakterin de kendi olamama 
hali var. Kitapta kimse istediği hayatı yaşayamıyor.
-Bu “kimsenin istediği hayatı yaşayamamak” 
Türkiye’nin özeti değil mi aslında?
O  biraz iddialı olabilir ama benim çevremde 
gördüğüm cidden bu. Çoğunluk bu şekilde yaşıyor. 
Hep bir “elalem ne der?” korkusu bizleri yönetiyor. 
Açık olamıyoruz bir türlü. Bir yandan da sümen altı 
edilen şeylerin ne kadar kötü olduğunu ve aslında 
çılgınca bir ahlaksızlık içinde olduğumuzu da 
görüyoruz.

-Hepsi gerçeğe çok yakın karakterler. Peki 
cidden bunların içinde gerçek hayatta yaşayan 
biri var mı yazarken esinlendiğin?
Bire bir yok ama Ceylan mesela tanıdığım çoğu 
kadının karması. Aziz ise bildiğim çoğu eşcinsel 
bireyin karması. Eren ise tüm kötülüklerin taşıyıcısı 
gibi. Kendini ele vermemek için her şeyi yapan 
kötücül şeyleri taşıyan bir karakter.

-Eren’e LGBT düzleminden bakarsak onun gibi 
karakterler çok var. Heteroseksüel bir hayat 
yaşayıp sadece yatak odasında eşcinsel olan 
karakterlere çok rastlıyoruz.
Evet Aziz’le gözünü kırpmadan eşcinsel ilişki 
yaşıyor. Ve birçok erkek var Türkiye’de buna 
“fantezi” olarak bakabilecek. Aktifse kendini 
eşcinselden saymayan.

-Mummi karakteri de yaşlı eşcinsellerin bir 
temsili. Aslında tek başına bir kitap karakteri. 
Özellikle Mummi’yle ilgili nasıl araştırma 
yaptın?
Yaşlı eşcinsel arkadaşlarımdan dinlediğim hikayeler 
var. Aslında yaş da değil. Mummi yaşlı ama çocuk 
kalmış birisi. Yaşlanan sadece bedeni. Onun 
yaşadığı aşk kendini hep taze tutmuş. Bu aslında 
hepimizin hikayesi.

-Türkiye’deki LGBT edebiyatında şöyle bir şey 
görüyorum, tabi kitabın sonunu da açık etmek 
istemiyorum ama genelde bizim kitaplarımızda 
karamsarlık ve kötü sonlar hakim. Sence 
neden?
LGBT gerçekten dünyaya kötü ve karamsar 
bakıyor. Bu da ana politikaların etkisiyle oluşan 
bir şey. Ben yazarken kendimi karakterlerin beni 
nereye götürdüğüne göre özgür bırakıyorum 
aslında.  Benim karakterlerim hızla kötü bir sona 
doğru gitti ama kitaptaki her karakter böyle değil. 
Kimisi de “kaç yaşında ol her zaman kazanabilirsin” 

[ SÖYLEŞI ] [ SÖYLEŞI ]

mesajını veriyor.  
-Kitabın üretimi ne kadar sürdü ve nasıl bir 
süreçte ortaya çıktı?
1 yıl kadar sürdü. Ben günde 1-2 saat ev dışı 
mekanlarda çalışıyorum. Oranın kokusunu ve 
seslerini duyacağım. Arkamdan birileri geçecek, 
hissedeceğim. Çok yürüyorum zaten. İstanbul 
şehrinin gazetecisi olduğum için o şehrin dokusunun 
da kitapta hissedilebildiğini düşünüyorum.

-Kitap çok sinematografik bir kitap bence. 
Katılıyor musun? 
Kitapta çok detaylı tasvirler olmamasına rağmen 
ortamı rahatça gözümüzde canlandırabiliyoruz.
Evet o dil var. Herkes bunu söylüyor. Çok aslında 
sadık bir sinema izleyicisi değilim aslında ancak 
dergicilikten önce fotoğraf arşivciliği yaptım. Hayatı 
fotoğraf olarak görüp resim çekiyorum ve bunu da 
yansıtabiliyorum sanırım. Aslında herkes kafasında 
kendi filmini çekiyor kafasında. Gerçekten film olsa 
çok kayba uğrayabilir. 

-Peki bu gerçekten bir sinema filmi olsa hangi 
rolü kimler oynardı sence ve neden?
Aziz’i Okan Ürün oynar bence. Eren’i Fırat 
Çelik oynayabilir. Ya da gözümüzde esmer 
canlandırdıysak Kenan Ece de oynayabilir. 
Ceylan’ı kesinlikle Funda Eryiğit oynar. Muammer 
çok önemli bir karakter. Onu Haluk Bilginer ya da 
Yılmaz Erdoğan oynayabilir. Yılmaz Erdoğan’dan 
çok lezzetli olabilir. Ressam karakterini Nihat İleri 
muhteşem oynar bence. Ceylan’In babası Cengiz 
beyi Mustafa Alabora oynar.

[ LGBT 
GERÇEKTEN 
DÜNYAYA KÖTÜ 
VE KARAMSAR 
BAKIYOR. ]
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[ pANSEKSÜELİZM ]
[ HAZIRLAYAN: KAAN ARER ]
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[KAAN ARER] 
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[ ÖZEL DOSYA ]

Bir insan nasıl eşcinsel olur? Bu so-
runun cevabı için bilim dünyasının 
açıklamaları mevcut. Ama bizim gey-
lerin arasında konu bu açıklamalar-
dan bağımsız olarak tartışılır. Revaç-
ta bulunan bir görüşe göre doğuştan 

eşcinsel olanların yanı sıra özendikleri için eşcinsel 
olanlar da var. Hatta bazı eşcinseller kendilerini 
tanıtırken bunu da vurgulamak zorunda hissedi-
yorlar. Eğitimli bir gey ile ilk tanışmamızda bana 
“Ben doğuştan eşcinselim.” diyerek kendini tanıt-
mıştı. Bu sözü ilk duyduğumda hayretler içerisinde 
kaldım. “Nasıl yani? Başka türlüsü de mümkün 
müymüş?” diye sormuştum. İşte o zaman duy-
duğum argümanlar ve sonrasında araştırmalarımla 
bu ayrımın ne kadar yaygın olduğunu öğrendim. 

Özellikle “bazı gençlerin ya da evli orta yaş gru-
bundaki erkeklerin” sadece özendiği ve merak 
ettiği için gey olarak takıldığına inanıyorlar. Yani 
“Bunca yıldır karımla ilişki sürdürüyorum, sıkıldım 
bir de erkekleri deneyeyim…” diyerek eşcinsel 
olanlar varmış. Bu konuda üretilen en güçlü ar-
güman ise mutlu bir ailesi varken trans bireylerle 
ilişki kuran adamlar. Ya da bir iki kez erkeklerle ilişki 
kurmayı denedikten sonra kırk yaşında bir kadına 
geçiş yapabilen delikanlılar. Bu tartışma sürecinde 
bana sunulan “özenerek gey olan” kişi örneklerini 
inceledikçe biraz daha farklı bir cinsel yönelimden 
bahsedildiğini gördüm. 

Cinsel Yönelimlerde Sınırlar
1973 yılında Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) üç te-
mel cinsel yönelim tanımlamıştır. İnsanların hisler-
ine ve duygusal ihtiyaçlarına göre Homoseksüel, 
heteroseksüel ya da biseksüel olmalarını doğal 
karşılamıştır. Bu bilgiye göre homoseksüel olmak 

[ ÖZENDİM 
VE GEY 
OLMaya 
KARAR 
VERDİM. ]
ile heteroseksüel olmak arasında bir fark yoktur. 
Bunun bilimsel olarak araştırılıp net bir yaklaşım 
ortaya konmasına bile gerek görülmemektedir. 
Oldukça basit bir şeydir. Heteroseksüeller karşı 
cinsten cinsel haz alırken, homoseksüeller ise aynı 
cinsten cinsel haz alırlar. Haliyle aynı cins içinde 
aşklar, ihtiraslar, tutkular yaşanır. Homoseksüel ol-
mak için insanın özenmesi, merak kurbanı olması, 
kız/erkek gibi yetiştirilmesi, çocukken tacize uğra-
ması, ilk ilişkisinde aynı cinsle beraber olması gibi 
sebepler ne yeterli ne de bilimsel bir tarz taşır. Bun-
lar tamamen hurafedir. 

Cinsel yönelimlerin halen tartışma konusu olması, 
hatta ben homoseksüelim diyen bireylerin bile bu 
konuda farklı yaklaşımlar yaratmaya çalışmasının 
sebepleri nelerdir? Çünkü cinsel yönelimlerin altın-
da dallanıp budaklanan, çoğunlukla iç içe geçen 
seksüel kümelerin hepsini tanımıyoruz. Haliyle 
tanımlandıramıyoruz. Örneğin panseksüeller, 
poliseksüeller, triseksüeller, sapyoseksüeller ya da 
sosyoseksüeller. Hatta daha da  var ama konumuz 
ile alakalı olanları seçmeye çalıştım. Bu yönelim-
ler toplumumuzda genel olarak bilinmediği için bi-
rey de kendisinin ne olduğunu bilemiyor. Örneğin 
açıkça panseksüel bir birey ben panseksüelim 
diyemiyor. Kendisini tanımlamamayı tercih edi-
yor, ne kendisiyle, ne de çevresiyle bu durumu 
tartışmamaya, sorgulamamaya çalışıyor. Hatta bu 
tartışmama ya da sınıflandırmama konusunda çok 
detaylı düşünüp argümanlar geliştiren kişiler için 
de Pomoseksüel diyoruz. Pomoseksüeller “Ben 

[ ÖZEL DOSYA ]
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insanım ve kiminle sevişip duygusal bağ kurduğum 
sizi ilgilendirmez. Beni insan olarak tanıyın ve ka-
bullenin” deme gereği duyuyorlar.

Konuya hâkim olduğumuz zaman aslında kimsenin 
özenerek bir şeyler yapmadığını görüyoruz. Herk-
sin içinden gelen samimi bir istek, arzu hali, haz 
derişimi varken buna özenti, gelip geçici bir heves 
diyemeyiz. Kimse hayatını özenerek kurgulamaz, 
bir iki deneme davranışı elbette olabilir ama bunlar 
kalıcı olmadığı sürece tanımlayıcı değildir. 

Kimler Panseksüel’dir?
1973’de tanımlanan üç ana yönelimin günümüz 
bilgileri esas alındığında eksik kaldığı, geliştirilmesi, 
yeniden sınıflandırılması gerektiği ortadadır. Ama 
bu üç temel yönelimi bile toplumumuza kabul et-
tiremediğimiz için kimse temel yönelimler nelerdir, 
diğerleri nasıl dallanır, nerelerde ağacın kolları bu-
danır, ne zamanlar da özgür bırakılır şeklinde kafa 
yorma gereği duymuyor. Homoseksüel kültür otur-
dukça ve tartışıldıkça elbette belli bir kümelendirm-
eye gerek duyulacaktır. Özellikle panseksüelliğin 
daha geniş bir cinsel yönelim olduğunu düşünüyo-
rum. Çünkü Türkçeye tümcinsel olarak çevrilirken 
her türlü cinse karşı ilgi duyabilir anlamına geliyor. 
Estetik temeller üzerinden inşa edilen bu yönelim 
biyolojik cinsiyet ayrımı yapmaksızın karşı, aynı ya 
da üçüncü cinse duyulan cinsel hazzı ifade eder. 
Panseksüellik çok iyi tanımlanamadığı zaman 
biseksüellikle karıştırılabilir. Zira yakın kavram-
lardır. Biseksüeller hem kadın hem de erkek cin-
siyetlerine ilgi duyarlar. Bu yönden baktığımızda 

pANSEKSÜELLER 
ARAMIZDA

Panseksüellik haliyle biseksüelliği kapsar. Çünkü 
her türlü cinse karşı ilgi duyar. Örneğin trans birey-
ler, interseksüeller de (hermafrodit) ilgi alanına girer. 
Hoşlandıkları ve istedikleri anlarda seks yapabilme 
gücüne sahiptirler. Seçici olup olmamaları tabiatıy-
la kişiden kişiye değişir. Kimisi aynı zamanda so-
syoseksüel olduğundan ötürü sabit ve düzenli bir 
ilişki yaşayamazken, düzenli ilişkisinin yanı sıra cin-
sel hazzını doyurma telaşına düşen panseksüeller 
de var. 

Son Söz
Yazının başında bahsettiğim “özendiği için” 
gey olduğu sanılan bireylerin bir kısmı aslında 
panseksüeldir. Bu konuda bana anlatılan örnekler-
in hepsi panseksüel bir bireyi tanımlamaktadır. An-
ladığım kadarıyla toplumda panseksüeller genel-
likle “özenti gey” olarak adlandırılıyor. Bana kalırsa 
bu tür ayrımlara takılmaya gerek yok.  Franz Kaf-
ka’ya kulak verip kafes olmaya bakın…

[ KAFESİN BİRİ, 
BİR KUŞ 
ARAMAYA ÇIKTI ]
FRANZ KAFKA

[ ÖZEL DOSYA ] [ ÖZEL DOSYA ]
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[ HAZIRLAYAN: MURAT RENAY ]
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[ CEM ADRİAN ]
2005 yılındaki “Ben Bu Şarkıyı Sana Yazdım” isimli ilk 
albümüyle müzikal yolculuğuna başlayan melankoli 
prensi Cem Adrian’ın dönüşünü müjdeleyen 12 şarkılık 
dokuzuncu stüdyo albümünün ilk klip şarkısı “Beni 
Hala Öldürüyorsun” şarkıcının hayranları tarafından 
çok beğenildi. Albümün en büyük sürprizlerinden biri 
ise Şebnem Ferah’la olan düeti “İnce Buz Üzerinde 
Yürüyorum”. Kayıtları Ankara ve İstanbul’da 3 ayda 
tamamlanan albümün bir diğer konuğu ise Sagopa 

Kajmer.

SANA BUNLARI HİÇ BİLMEDİĞİN BİR YERDEN YAZIYORUM

[ Müzık ] [ Müzık ]
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[ kıezsa ]
Haddaway’in “What is love?” şarkısına benzerliğiyle dikkat çeken 
“Hideaway” isimli indie-dance şarkısı ve sevimli klibiyle 2014 yazının 
en tatlı sürprizlerinden biri olan Kanadalı şarkıcı Kiezsa, Sound Of A 
Woman albümünde çıkış şarkısına benzer bir enerji arayanları hayal 
kırıklığına uğratacak gibi olsa da üzerinde düşünülmüş ve temiz 
çalışılmış bir albüme imza atıyor.  “The Love” şarkısının adından yeni 
single’ı “No Enemiez” bir hayli güçlü bir hit. “Losin My Mind” ve “So 
Deep” gibi şarkılar da onun sıradan bir dans albümü yapmadığının bir 

kanıtı adeta. 

SOUND OF A WOMAN

[ Müzık ] [ Müzık ]
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[ ÇEŞİTLİ SANATÇILAR ]
Çağan Irmak, son filmi “Unutursam 
Fısılda”nın başrolünde yer alan 
Hümeyra’nın aslında ne kadar büyük 
bir şarkıcı olduğunu bize yeniden 
vurgulamak istiyor. Filmin soundtrack 
müziğindeki bütün şarkıları besteleyen 
Kenan Doğulu, ekim ayında eşcinsel 
çiftlere de yer verdiği “Tencere Kapak” 
isimli şarkısının klibinde bizlere göz 
kırpmıştı. Albümdeki şarkıların neredeyse 
tümünü, filmin diğer başrol oyuncusu 
Farah Zeynep Abdullah seslendiriyor. 
Albümde de bu şarkılar olan “Nafile”, 
“Eyvah”, “Sevdim”, “Başka Güzel”, 
“Bir Mazi Bin Hatıra” ve “Gel ya da Git” 
yer alıyor. 1970’li yılların soundundaki 
şarkılar insanın içini ısıtıyor. Albümün en 
güzel sürprizi ise hem Hümeyra hem de 
Kenan Doğulu’nun söylediği “Kirli Beyaz 

Kedi”

UNUTURSAM FISILDA FİLM MÜZİKLERİ

[ Müzık ] [ Müzık ]
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[ jESSIE j ]
İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Jessie J’in üçüncü stüdyo 
albümü Sweet Talker’ın müjdecisi Ariana Grande ve 
Nicki Minaj’ın da yer aldığı single “Bang Bang” olmuştu. 
Jessie J, albümdeki diğer vokal ortaklıklarından 
birini 2 Chainz ile gerçekleştirdiği “Burning Up” isimli 
şarkısıyla bu ara gündemde. Güçlü sesli şarkıcının bu 
yeni albümüne ilgi göstermekte fayda var. Albümün 
diğer dikkat çekici şarkıları “Personal”, “Ain’t been 

done” ve “Seal me with a kiss”

SWEET TALKER

[ Müzık ] [ Müzık ]
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[ SEYYAL TANER ]
[ RÖPORTAJ: MURAT RENAY ] 
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Yaşayan pop müzik efsanesi 
Seyyal Taner, 45 yıllık sanat hayatı 
boyunca eşcinsellerin en sevdiği 
sanatçılardan biri oldu. Renkli 
kişiliği ve protest duruşuyla “gey 
ikon” olmayı en çok hak eden 

şarkıcılardan biri olan Taner, son maxi single’ı 
“3lü” ile Türk Pop Müziği’ne geri döndü.

Yıllardır gey hayatının içindeki simalardan biri 
olan Seyyal Taner’le geçmişten günümüze 
uzanan bir sohbet ettik.

-Neden Seyyal Taner gey ikondur sizce? Size 
göre sizi gey ikon yapan özellikleriniz neler?
Türkiye’de hakikaten gey ikonu seçilmek ilk bana 
nasip oldu. Ajda’dan da önce. Ajda bizden de önce 
piyasada vardı ama  böyle bir duruşu sergilemek 
benimle başladı. Bunun nedeni, hem özgür ruhum 
ve protest tavrım hem anarşist halim ve her şeye 
karşı duruşum olmalı. Güçlü bir karakter olmam ve 
renkli kişiliğim de buna sebep oldu. Ve eşcinsellerin 
kendilerinin yapmak isteyip de yapamadıkları 
şeyleri yapıyor olmam bir anda dikkatleri üzerime 
çekti. Batıdan buraya gelen bir insan olmam da 
önemli bir etken oldu. Sahnede dans etmek, ses 
tekniği, kostümler ve sahne şovlarında teatral 
olmak gibi başka bir vizyonla bu dünyaya girdim.  
İkon seçilmemdeki asıl nedenler bu bence.

-Geylere hep “marjinal” deniyor ya, sizin de 
sıra dışı duruşunuz bu sıfatla adlandırılmanızı 
getirdi sanırım.
Evet ben hiçbir zaman sıradan bir kadın olmadım. 
Hala da değilim. Dün klip çekimimiz vardı. Çekilen 
fotoğraflara bakıyorum. “Dişi Gladyatör” diye 
ortadayım. Planlı bir şey de değildi ama var işte öyle 
bir durumum. Ama işte bu bir eylemdir. Ağzından 
çıkıp sana yakışıyorsa mühim olan budur. 
Şu devirde bile bu şartların altında bunu yapabiliyor 
olmak için de bir cesur yürek olmak lazım. İşte bu 
noktada eşcinsel arkadaşlarımla buluşuyorum. 
Benim için onların her zaman öncelikleri var. Bu 
yüzden de bu dergideki röpörtaja öncelik verdim. 
Çünkü onlarla bir gönül bağım var.

-Bu albüm öncekine göre daha pop bir albüm. 
Bundan önceki rock tarzındaydı. Neden?

[ SÖYLEŞI ]

EŞCİNSELLERLE BİR 
GÖNÜL BAĞIM VAR.

[ SÖYLEŞI ]
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Ben Türkiye’nin ilk pop-rock şarkıcısıyım. Aynı 
zamanda da Anadolu Rock’ın tınılarını kendi 
ekiplerimle içselleştirmiş bir şarkıcıyım aslında. 
Şarkılarımda batı da var Hint de var Anglosakson 
da var. Her şey var. 

-Özellikle 1989 yılında çıkan “Nanay” 
albümünüz zamanının çok ötesinde bir albüm.
Hep böyle oldu. Bu “neferlik” olma durumu, bir 
şeylere soyunmuş olmak bende hep var. Müzik 
sektörünün bu halinde bile halen bir şeyler üretmek 
gerekiyor. Hakan Eren ve Selahattin Erhan’la 
bu yeni albüme soyunduk. Halen “umud”un var 
olduğunu kanıtlamak için bir şeyler yapıyoruz. 
Sanat ve sanatçı yaşasın ki ülke var olduğunu 
anlatabilsin. 

-Müziğe başladığınız yıllara geri dönelim. En 
başlarda hayaliniz neydi? Nerelere gelmekti?
İnanır mısın, hiçbir zaman bir plan yapmadım ve 
hayal kurmadım. Hayatımda yarına dair bir plan 
kurarak bir iş yapmadım. Hayat bana ne sunuyorsa 
onu kendi deneyimlerimle birleştirip içimden geleni 
yaptım. En başlarda bile hiç aklımda böyle bir 
şey yoktu. Türkiye’de hiç kalmak istemediğim 
bir zamanda Arda Uskan tarafından zorla 
burada tutuldum. Beni yönlendiren tesadüflerdir. 
Görevlendirilmişim yukarıdan. Bazı kapılar açılıyor 
ve ben görevli olarak giriyorum.

-Sürekli bir albüm yapma telaşı içinde 
değilsiniz. Özellikle 2000’li yıllarda neredeyse 
hiç ortada yoksunuz.
2000’lerde bir “Seyyalname” var, sonra “Best of 
Seyyal Taner” var. Sonra Hakan Eren devreye girdi 
ve var olan albümlerimi yeniden yayınladı. Uzun 
süredir ortalarda olmamamın nedeni, Bodrum’da 
bir aşk evriminden geçmiş oluşum. O aşkın bana 
verdiği ruh hali ve illüzyonu yüzünden kendimi bu 
dünyadan izole etme isteğim oldu. Sektörün içinde 
olduğu durum beni çok etkiledi. 
12 yıl albüm yapmadım. Benim elimde olup da 
söylemediğim şarkıları bir bilseniz… Hepsi can-ı 
gönülden bana verilmiş şarkılardır. Her dakika 
albüm yapmakla bir şey olmaz.

-“Alladı Pulladı” albümünüz Türk Pop Müzik 
tarihi için çok önemlidir.
Elbette. O albüm Türk Pop Müziği’ne ve 
Unkapanı’na ivme kazandırdı. O albüm 
yapılmasaydı Türk Pop Müziği bu kadar yükselişe 
geçmeyebilirdi. O albümde kurgulanan müzikal 
altyapıda Türk sazlarının önemini belirttik. Zurnalar, 

ALLADI pULLADI ALBÜMÜ 
YApILMASAYDI TÜRK pOp
MÜZİĞİ BU KADAR 
YÜKSELMEYEBİLİRDİ.

bağlamalar, kara davullar, ziller, tefler, zılgıtlar… 
Bütün bu enstrümanların tamamı vardı. Arabesk 
müziğin çok yükselişte olduğu zamanlarda bile 
tarzımdan hiçbir zaman taviz vermedim. Kitlemi 
kemikleştirmek adına böyle bir strateji belirledim.

-1979’da “Asiye Nasıl Kurtulur”un bir uyarlaması 
olan “Çırpınış” müzikalini yaptınız TRT için. 
Şimdinin TRT’sinde veya şu dönemde böyle bir 
şey yapmak mümkün olur muydu sizce?
1978-79 yıllarında bikinilerle mayolarla havuz 
deniz kenarında Kahraman Afyonoğlu, Erşan 
Başbuğ veya İzzet Öz’ün çektiği kliplerle TRT’de 
yer almıştım. Tanga giydiğim bile oldu. Ama şimdiki 
TRT’nin vizyonuna göre bunların yapılabileceğini 
sanmıyorum. Öyle programlar çekildi ki, onlar 
bugün çekilemez mümkün değil. Bugünkü kafalara 
ne oldu bilmiyorum. 

-Tam burada şunu sormak isterim: Niran 
Ünsal’ın kliplerin açık saçık olmasıyla ilgili 
açıklamaları gündeme geldi. Bu konuda ne 
düşünüyorsunuz?
Niran’ı tanırım, iyi bir yorumcudur. Ne amaçla bunu 
söyledi bilmiyorum ama sanat camiasının içinde 
hiç böyle şeylere lüzum yok. Elbette bizler göz 
önünde insanlarız ancak herkesin kendi görgüsü 
bilgisi var. “O yanlıştır” veya “bu yanlıştır” diye 
ahlakçı yaklaşmak doğru değil. 

-Peki bir sanatçı “örnek” olmalı mıdır? Bir 
sanatçının eşcinselliğini açıklaması mesela ne 
kadar doğrudur?
Bundan daha doğal ne olabilir? Herkesin özgür 
iradesi ve bir doğal yaşam hakkı var. Herkes kendi 
hayatını bir başkasının hakkına saygı duyacak 
şekilde yaşama özgürlüğüne sahiptir.

-Hep yüksek enerjiniz ve dans etmeniz 
konuşuluyor. Halen daha da bu konu gündemde.
Ya ben bunu tutamıyorum biliyor musun? Elbette 
eskisi gibi 38 takla atmıyorum ama ona yakın 
şeyler hala yapıyorum. O ritmi içimden kim alabilir? 
Ritimle yaşayan bir kadınım. Yürürken bile sallana 
sallana yürümem. İçimde mwüzik var.

-Dünya starlarından kimi takip ediyorsunuz 
ve sizin eski yıllarınızdaki enerjinize denk 

[ SÖYLEŞI ] [ SÖYLEŞI ]

[ ]



[ www.gzone.com.tr ] 6766 [ www.gzone.com.tr ] 

buluyorsunuz.
Şu anda sahne üzerinde dans ve şov yapan tüm 
starların benim taklidim olduğunu düşünüyorum. 
Yani yanlış anlaşılmasın dünya starlarının beni taklit 
ettiğini söylemiyorum, herkes haddini bilmeli ama 
bu dans, müzik ve şov olayını bundan çok yıllar 
önce yapmaya ilk cüret eden kadın Türkiye’de 
benim. Şimdi var olanlar Lady Gaga’lar, Shakira’lar, 
Madonna’lar vb bugünün pop kültürünün ortaya 
çıkardığı projelerdir. 30 sene sonraya hangisi kalır 
bilemem. Madonna kendisinin kurduğu bir sistemle 
elbette ortada kalacaktır. Lady Gaga’yı da kimse 
hafife almamalı. O çok iyi bir şarkıcıdır öncelikle. 

-Siz o dönemleri yaşadığınız için soruyorum, 
Zeki Müren kendi ağzıyla eşcinsel olduğunu 
söylese bile insanlar inanmayacak durumdaydı 
neredeyse. Oysa onun düzenli gittiği eşcinsel 
kulüpler olduğunu biliyoruz.
Elbette. O gelse de gelmese de bazı barlarda 
onun koltuğunun yanında onun çiçeği duru ve ona 
özel bir mum yanardı. Mekanlarda ona ait köşeler 
vardı. Aslında özel hayatında çok rahat bir insandı 
ve yakınındakiler de onu bilirdi ancak gazeteciler 
ona olan sevgi ve saygı yüzünden, onun adına leke 
sürülmesin diye kendi kafalarınca onun eşcinselliği 
ile ilgili haberleri yazmazlardı. Saygı ve koruma 
içgüdüsüyle bunu yaptılar.
Zeki Müren bu devirde yaşasaydı, özel hayatı 
gereksiz yere çok didiklenirdi.  
O çok özel bir insandı. Ondan yeteri kadar istifade 
edilemediğini düşünüyorum. Dünya çapında büyük 
bir star ve devrimci bir sanatçı olmasının yanında 
insanlarla sosyal ilişkileri muazzam olan biriydi. 
Herkesin adını tek tek bilir hatırlar ve hitap ederdi. 
Fazlasıyla donanımlı bir adamdı. 
Ben bugün gey ikon seçildiysem, Zeki Müren’in 
öncülüğüyle, onun açtığı yoldan ilerleyerek onun 
büyük katkısıyla seçilmişimdir. Androjen bir yapısı 
vardı, bana da öyle dediler. Ben de duruşumu ona 
da benzetiyorum. 

-Peki Bülent Ersoy? Özellikle ameliyat 
döneminde onunla ilgili anılarınız?
Bülent’le çok yakındık. Londra’ya  cinsiyet 
değiştirmek için ameliyat olmaya giderken İngilizce 
bildiğim için benimle gitmek istedi. Ben gidemedim. 
Operasyon geçirip döndükten sonra beni çağırıp, 

[ SÖYLEŞI ]

BÜLENT ERSOY CİNSİYET DEĞİŞTİRME 
AMELİYATIYLA İLGİLİ “NASIL GÜZEL 
OLMUŞ MU?” DİYE FİKRİMİ SORDU.
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ameliyatıyla ilgili “nasıl güzel olmuş mu?” diye kadın 
olarak fikrimi sordu. 

-Eski haberlere baktığımızda bir de şu habere 
rastladık. Halil Ergün demiş ki “Ben gey değilim. 
Beni gey barlara Seyyal Taner götürdü ve beni 
onlarla o tanıştırdı”-
Doğrudur. Halil ne diyorsa doğrudur. Kendisi benim 
bin yıllık dostum.

-Aslında sorum Halil beyle ilgili değil. Anlaşılan 
çok uzun zamandır gey barlara gidiyorsunuz?
Tabii ki. Ben herkesin gittiği yerlere giden biriyim. 
Artı özel yerlere de giden biriyim. Eşcinseller 
bana çok şey kattığı için onları çok seviyorum ve 
onların yanında kendimi çok rahat hissediyorum. 
Hepsi benim arkadaşım. Hepsiyle iş yapıyoruz. 
Arkadaşlarımın ve ekibimdekilerin çoğu bu 
dünyanın insanları. Bundan onur ve şeref duyarım. 
Hepsini de kucaklarım.

-O zamandan bu zamana, yakından takip eden 
biri olarak, kadar gey life’ta neler değişti sizce? 
Sosyal hayatta, haklarını almak anlamında?
Çok büyük zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar. Halen 
haklarını almak için savaş halindeler biliyorum. 
Ancak kültürel açıdan yüksek düzeydeler, 
eğitimliler, vizyon sahibi ve çalışkanlar. İnsanlar 
da onların kalibresinin bir çıta yukarıda olduğunu 
rahatlıkla görebilirler. 
Türkiye bakış açısı olarak biraz daha esnek olmaya 
başladı. Ben eşcinsellerin adına gelişimi olumlu 
olarak görüyorum. 
Eşcinseller özgürlüklerini sonuna kadar 
savunmalılar ve korkmamalılar. Bu derginin var 
oluşu bile en büyük özgürlüktür bence. 

[ EŞCİNSELLER 
ÖZGÜRLÜKLERİNİ 
SONUNA KADAR 
SAVUNMALILAR VE 
KORKMAMALILAR ]
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[ İSTANBUL MODA HAFTASI ]
[ HAZIRLAYAN: BENER HAMAMCI ] 

Moda editörümüz Bener Hamamcı, geçtiğimiz ay gerçekleşen 
Mercedes Benz Fashion Week İstanbul’daki erkek defileleri izlenimlerini sizler için derledi…

[ MODA ][ MODA ]

Yazı unutmaya başladığımız şu günlerde moda haftasında koleksiyonlarını sergileyen tasarımcıların 
sayesinde yazı bir nebze de olsa tekrar hisseder olduk.  2015 yazına tasarımcıların dokunuşları şöyle oldu.
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[ EMRE ERDEMOĞLU ]

Yazın o elegan dokunuşu olan marin esintisini 
koleksiyonununa hayranlık uyandırırcasına 
uygulamış. Beyaz – lacivert çizginin o 
eşsiz uyumu yeşil-beyaz olarak sort ceket 

takımda uygulanmış. Açık mavi renk bu yaz erkeklerin 
giyimlerine serin bir dokunuş yapacak.  Tulum 
uygulama herkesten tam not alırken, gömleklerin 
yaka kenarlarındaki altın zincirler cok güzel detaylardı. 

[ MODA ][ MODA ]
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Niyazi Erdoğan’ın koleksiyonunda ise jean 
blazer, pantolon, şort , gömlek ve ceketi, 
yani jean in herhalini görmek mümkün 
oldu . Geçtiğimiz yaz olduğu gibi 2015 

yazında da Niyazi Erdoğan‘ın uygulamış olduğu 
gibi “jean to jean” uygulamasını yapabileceğiz. 
Mint yeşil ve jean kombinasyonları da hoşuma 
giden detaylar oldu.  Desenli kumaşları ayakkabılar 
, şortlar , çantalar gibi objelerde uygulamış olan 
tasarımcı kombinasyon kolaylığına da değinmişti.

[ nIYAzI erDogAn ]

[ MODA ][ MODA ]
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[ BENAN BAL ]

Siyah, beyaz ve  kırmızı. İşte bu üç  renk 
Benan Bal’ın koleksiyonun renkleriydi.  
Transparanlık ve file ise tam da koleksiyonu 
anlatacak kelimeler. 2015 yazının sportif 

şıklığını tam anlamıyla yansıtan tasarımcı, sportif 
ceketleri benim gibi bir çok kişide de hayranlık 
etkisi bıraktı .  Benan Bal’ın koleksyonu  bir çok 
kez tekrar tekrar açıp bakılacak kadar beni etkiledi.

[ MODA ][ MODA ]
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[ LES BENJAMINS ]

Les Benjamins, defilesinde tam anlamıyla 
asker dokusunun her noktasından 
yararlanmıştı. Çok net hatlarla kesimlerinde 
askeri üniformların detaylarını kullanmış olan 

tasarımcı, desen olarak kamuflaj desenin çeşitli 
renklerinin yanı sıra düz renkte de siyah , askeri 
yeşili oldukça fazla kullanmış. Koleksiyon olarak 
yaratmış olduğu o soğuk çizgi oldukça hoşuma gitti.

[ MODA ][ MODA ]
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[ GIRAY SEPIN ]

Giray Sepin hazırladığı koleksiyonuyla 
herkesi etkilemeyi başardı. Kullandığı lame 
kumaşlar defilenin bana gore en çarpıcı 
parçalarıydı. Nitekim bu lame kumaşlardan 

yapmış olduğu şort dikkatimi çekti. Özellikle bir 
çok erkeğin henüz alışamadığı bu kısa şortların 
baskınlığını vurgulamak istercesine hazırlanmış bir 
parçaydı. Transparan detayları bir çok tasarımcı 
gibi Giray Sepin de kullanmıştı. Sarıyı çok seven biri 
olarak bu rengin yaz koleksiyonunda yer alması beni 
çok mutlu etti.  Başka bir detay olarak da  gömlek  
elbiseyi belki erkeklerin üzerinde bı yaz görebiliriz.

[ MODA ][ MODA ]
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[ HATICE GÖKÇE ]

Hatice Gökçe “Seyyah” koleksiyonunu 
tanıtırken at silueti kolyelerden 
yararlanmış. Yine aynı silueti kıyafetlerinin 
üzerine desen olarak da uygulayan 

tasarımcı, koyu renkleri ağırlıkta kullanmış.

[ MODA ][ MODA ]
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[ GÖZ BANYOSU ][ GÖZ BANYOSU ]

[ nOaH MıLLs ]
[ HAZIRLAYAN: BUĞRA LEVENT ]
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Bu ay, moda dünyasının üst 
düzey isimleriyle kontak kurmayı 
başarabilmiş, kusursuz hatlarıyla 
çok canlar yakabilecek yakışıklı 
model Noah Mills huzurlarınızda 
sevgili G Zone okurları. 

Kendisini yakından tanımanız gerektiğini 
düşünüyorum…  Arkanıza yaslanın ve onu 
derinlemesine keşfedin!

16.000’i aşkın Twitter takipçisi, çoğunlukla seksi 
fotoğraflarını paylaştığı Instagram hesabında da 
47.547 takipçisi var 29 yaşındaki gönülçelen 
Noah Mills’in. Tasarımcı Micheal Kors ile olan bir 
fotoğrafında da, yakın arkadaşlarından biri olan 
süpermodel Karlie Kloss’la olan bir karesinde ya da 
kuaförde otururken çekilen fotoğrafta da kendisinin 
samimiyetini ve muzır ruhunu hissetmemek 
mümkün değil!

Modellik kariyerine 2003 yılında, ablasının 
Vancouver’daki bir modellik ajansına onun 
fotoğraflarını göndermesiyle başlayan biri, nasıl 
olur da daha mesleğinde çok yeniyken aynı yılın 
Kasım ayında models.com tarafından “Haftanın 
Modeli” seçilir? Evet, seksiliği ve eğlenceli 
halleriyle, o gerçek bir yetenek.  Ocak 2004’te 
Milano ve Paris’te Gucci ve Yves Saint Laurent, 
Eylül 2004’te ise Kenneth Cole ve Michael Kors 
defilelerinde boy göstererek podyum kariyerine 
başlaması ve 2005 yılında da Dolce & Gabbana 
ile sözleşme imzalaması gibi gerçekler de onun ne 
kadar yetenekli olduğunun göstergeleri.  

Kariyerine baktığımızda hep pırıltılarla karşılaştığımız 
Noah, özel hayatına bir bakalım… Ailenin en 
küçüğü olan ve en parmakla gösterilen ferdi 
olan Kanadalı model, Psikoloji bölümü mezunu. 
Basketbol oynamak, hobilerinin arasında yer alıyor. 
Geçmişte yerel bir basketbol maçında oyunculuk 
yaptığı ve takımının da maçta iyi bir derece elde 
ettiğini söyleniyor. Kendisinin bir diğer hobisi 
ise oyunculuk. “Sex And The City 2” de Nicky 
karakterini; 2012 yapımlarından “Wracked”ta 
Sean, “Candyland”te Jack Smith karakterlerini 
canlandırdığını belirteyim. Hatta “SATC” fanları, 
Noah’ın dizinin en flörtöz kadını olan Samantha’yla 
olan seks sahnesini bilirler.  Tüm bu gerçeklere 

[ GÖZ BANYOSU ][ GÖZ BANYOSU ]
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bakıldığında, Noah hakkında es geçilemeyecek 
bir detayın farkına varmak olası:  Kendisi, tutku 
duyduğu disiplinleri, öncelikle hobi olarak görüp; 
daha sonra bunları yavaş yavaş gerçekleştirmeyi 
motto haline getirmiş

Defilelerden ya da kampanya çekimlerinden 
arta kalan zamanlarında, arkadaşlarıyla zaman 
geçirmeyi  çok seven modelimizin yakın 
arkadaşlarına baktığımda ise, kendisi gibi 
birbirinden başarılı modele rastladım. Karlie Kloss, 
Will Chalker, Nathan Bogle, Mathias Lauridsen, 
Doutzen Kroes, Owen Steuart, Tyson Ballou, 
Heather Marks ve Tasha Tilberg ve geçtiğimiz ay 
dergimizde yer alan Jon Kortajarena gibi  ‘A-List’ 
isimler; kendisinin yakın arkadaşları arasında 
yer alıyor. Ayrıca geçtiğimiz sezonlarda, Dolce & 
Gabbana Pour Femme’in kampanya çekiminde 
birlikte objektif karşısına geçtiği Laetita Casta ile 
arasında güzel bir bağ olduğu da aşikar. 
Salt kendine güvenmekle asla hata yapılmayacağını 
düşünmenin yanlış olduğunu, nasıl görünüldüğünün 
ve insanların ne düşündüğünün de önemli 
olduğunu savunan; ancak özgüvenin seksi 
olduğunu düşünen Noah Mills, yer aldığı projelerle 
ve yaptığı işbirlikleriyle özgüvenini gözler önüne 
yeterince seriyor. Rüştünü ispatlamış olması da 
cabası. Hal böyle olunca, ondan beklentilerimiz de 
yükseliyor. Ancak, tüm bu anlattıklarıma bakılınca; 
Noah’ın tüm yakışıklılığıyla karşımıza dikilip, 
“Bu beklentilerinizi yerine getireceğimden emin 
olabilirsin!” türevi cümleler kurma potansiyeline 
sahip olduğu kanısına vardım. 
Yazıyı bitirmeden evvel, gününüzü biraz 
renklendirmek istedin. Küçük bir hayal kurun; 
moda sektörünün parlayan yıldızlarından biri olan, 
bizlerin gözünde seksi bir kahramana evrilen ve 
içimizdeki tüm hedonist duyguları uyandıran Noah 
Mills’in sevgiliniz olduğunu hayal edin. Onunla yeni 
bir güne uyanmak, her şeyi paylaşmak ve dünya 
turu yapmak ne kadar da güzel olurdu, değil mi? 

[ GÖZ BANYOSU ][ GÖZ BANYOSU ]
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[ HAZIRLAYAN: HAYAT ERKEĞI ] 

[ İKİ KÜÇÜK KAHVE KUpASI ]

[ KONUK YAZAR: HAYAT ERKEĞI ][ KONUK YAZAR: HAYAT ERKEĞI ]
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[HAYAT ERKEĞI] 
Kürtçe konuşmayı bilmeyen eşcinsel bi kürt. 

Cümle kurmayı seven, dürüst, 
tarafsız ve ahlaksız bir ofisboy

HAYATERKEGI@GMAIL.COM

Geçen yıl Eylül ayında tanışmıştık 
onunla. Yaprakların sokakları sarıya 
boğduğu, yağmurun caddeleri her 
gün bıkmadan usanmadan yıkadığı 
bir hafta içiydi. Tanışma anımızın 

detaylarını çok iyi hatırlamıyorum doğrusu. Ama 
o aralar mevsime fena taktığımı çok iyi biliyorum. 
Çünkü sonbaharı oldum olası sevmemiştim ve her 
sonbahar da dökülmek zorunda kalan yapraklar 
gibi mutsuz bir şekilde etrafta gezinip duruyordum.
Aklımda “acaba bu sonbaharda önceki yılların 
sonbaharı gibi mi olacak?” soruları ardı ardına 
sorulup dururken, onunla da app’lerden birinde 
yazışmaya başlamıştık..
Yazışırken de ota boka espri yapan biri olduğum 
için o beni; sebepsizce mutlu olan ve hiçbir şeyi 
kafaya takmayan malın teki olarak tanımıştı.
Doğrusu hakkımda böyle düşündüğü için onu 
suçlayamam. Çünkü böyle düşünmemesi için 
hiçbir şey yapmamıştım ve her yazdığına da komik 
olsun ya da olmasın “ahahaha” diye anıra anıra 
gülüyordum..
Yazışmamızın konularından biri de evimde hiç 
kahve kupası olmamasıydı. Çünkü son kupaları da 
önceki hafta arkadaşlarımla evde yaptığımız parti 
sırasında mutfakta tepsiyi düşürünce kırmıştık 
ve 3ü1 arada kahvelerimizi bile ince belli çay 
bardaklarında 3e bölerek içiyorduk.
En komiği de, sanırım sonraki günlerde 
arkadaşlarımdan birinin annesinin çeyizinden çalıp 
eve getirdiği eski tarz viski bardaklarında çabuk 
çorba yapıp içmemizdi.

Ben işte bu aptal şapşal ev hallerimizi konu etmiş 

onunla anıra anıra bana gülerken, o “öyleyse bu 
akşam sana gelirken kupa getireyim, özlemişsindir 
kupada kahve içmeyi” diyerek kendi kendini davet 
ettirdi. Ben de nazlanmaya gerek duymadan 
“tamam, getir valla. yoksa sende geldiğinde viski 
bardağında 3ü1 arada içmek zorunda kalırsın” 
demiştim.
Sonra akşam iş çıkışında 2 küçük kahve kupasıyla 
beraber çıkıp gelmişti bana. Fotoğrafındakinden 
daha tatlı bir hali vardı. Ama çirkinliği aynıydı. Bir 
iki santim farkla boyu boyuma denkdi, sadece bir 
kaç kilo fazlamdı.
Daha önce spor yapan biri olduğu için atletik bir 
vücudu vardı ve en çok da omuzlarının Konya 
Ovası gibi uçsuz bucaksız genişliği dikkatimi 
çekmişti. İnsan o geniş verimli omuzlara başını 
koydumu, anında kendinden geçip bir ömür boyu 
huzur içinde uyuyabilirdi.
Bir de tabii onun da benimkilerden farksız at gibi 
dişleri vardı. Ağzımızı açsak kıtlama şeker veya 
yem torbasını uzatırlardı. 
Ben kahvelerimizi bardaklarımıza bocalarken o 
anlatmaya başlamıştı “aslında biliyor musun bu 
kupalara para vermedim. Çünkü geçen yıl ikea’dan 
eve bir şey alırken fiyatlar gözüme çok pahalı 
gelmişti ve ben de almak zorunda olduğum şeyleri 
aldıktan sonra, ikea ile ödeşelim diye bu kupaları 
çantalardan birine sıkıştırıp çalmıştım”
O, kahve kupalarını ikea’dan nasıl çaldığını anlatırken 
biz 3üncü 3ü1arada’larımızı yudumluyorduk ve 
artık aynı kanepedeydik.
Sonra bir ara ellerimiz birbirine karışınca “artık 
bu kadar kahve yeter, başka şeyler konuşalım” 
demiştik ve dudaklarına yumulmuştum.
Sonrasını pek hatırlamıyorum. İlk günkü 
buluşmamızdan tek aklımda kalan görüntü, içinde 
bir yerlerdeyken çıplak sırtını öptüğümdür.
Ertesi gün akşama kadar yazıştık ve akşam işten 
çıkınca koşa koşa bana geldi, yine yarım saat 
sonra onun içinde bi yerlerde kayboldum ve çok 
geçmeden çıplak sırtını öperken buldum kendimi.
Sevişmelerimiz sonrasında ise her ibne gibi biz de 
güncel müzik albümlerinden konuşuyorduk. Gerçi 
benim pek konuştuğum söylenemezdi. Çünkü 
ben, genelde beğendiğim bir parçaya takılıp başka 
bir beğendiğim parça buluncaya kadar idare 
ederek yaşayanlardanım. Yani müzik albümleri 
falan sikimde değildi ve doğrusu tek taktığım şey 
kulaklığımdı.
Sohbetimiz o’nun yönlendirmesiyle benim müzik 
zevkim üzerine yoğunlaşınca, konu sevdiğim 
parçalara gelmişti. O günlerde Müslüm Gürses’e 
fena taktığım için sevdiğim parçalarını teker teker 

[ KONUK YAZAR: HAYAT ERKEĞI ] dinlettim. Bazı parçalarını sevdi, bazı parçalarını 
yarıda kapattırdı. Kapattırdığı parçalardan birinden 
sonra ise Mirkelam’ın o günlerde yeni çıkmış olan 
albümünü dinletti.

Sevdim o albümü ve bütün parçalarını bir kaç 
defa daha dinledik. O albümde en sevdiğim parça 
“evlenelim gel” oldu. İkimizde o parçaya fena 
taktık ve o gece parçayı üst üste defalarca dinleyip 
dinleyip seviştik.
Yani özetle; işte güzeldi onunla geçirdiğimiz o iki 
gün ve gayet iyi eğleniyorduk.
Zaten gün içindeki sürekli yazışmalarımızdan 
dolayı da suratımda; gitmek bilmeyen, hiç 
kaybolmayan bir gülme efekti oluşmuştu ve ben 
bunu önleyemiyordum.
Özetle o günlerde biri anamı sikse, ona bile 
gülebilirdim. Çünkü çok mutluydum.
Sonraki gün ise Cihangir’de bir cafe’de buluşup bir 
şeyler yedirdik birbirimize. Kimseyi pek iplemedik, 
ama onun rahat tavırlarının yanında ben de hepten 
kendimden geçmiştim ve “Allahım” diyordum “bu 
çocuk gerçek mi, ben gerçek miyim? şu anki 
mutluluğum gerçek mi? ya acaba bu da diğerleri gibi 
piçlik yapar mı? ya ne olur yapmasın. sapına kadar 
gerçek olsun. gerçek değilse bile gerçekleşsin ve 
ne olur allahım; eğer rüyadaysam uyandırma beni. 
bırak güzel bir rüya gören, çirkin olarak uyuya 
kalayım. çünkü uzun zamandır ilk defa her şeyiyle 
tam tamına uyuştuğum ve ağzımın gülmekten hiç 
kapanmadığı bir münasebet içerisindeyim. rabbim, 
duyuyorsan kabul et nooolur.” diye içimden bağıra 
çağıra dualar ediyordum.
Ama sanırım allah beni duymadı. Ya da duydu 
ama iplemedi. Çünkü bir sonraki gün kahve içmek 
için dışarda sözleşmiştik ve üstelik arkadaşlarıyla 
beraber geleceğini söylemişti. Bunun üzerine ben 
hemen kafamın içinde “işler ciddiye biniyor, sanırım 
o da benim gibi düşünüyor. tamam ya, oldu bu 
iş. çocuk sadece fanfini finfon yapmak istediği 
birini aramıyor, beni buldu artık bırakmıyor.” diye 
düşünmeye başlamıştım bile.
Ama dedim ya “allah galiba beni duymadı” ve 
akşam saatlerine doğru çocuğun sesi kesildi. 
Buluşma saatine kadar da ondan ses seda 
çıkmadı. Moralim bozuldu, canım sıkıldı. Bileklerimi 
gözlerimle kestim, her yanım acıdı.
Akşam buluşma saatine yakın iyice yüzsüz oldum 
çıktım. Gittim sözleştiğimiz cafe’nin etrafında 
turlayıp durdum. Hani belki bir umut arar ve “hadi 
biz geldik, sen nerdesin?” diyecekti ve ben de “öfff 
bi saattir sizi bekliyorum asıl siz nerdesiniz?” diye 
söylenerek üste çıkacaktım.
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Ama olmadı, aramadı, yazmadı.  Döndüm eve 
geldim, ışıkları söndürdüm, battaniyeye iyice 
sarındım ve başımı yastığa gömüp bağırdım 
kendime.
O gece nasıl uyuya kaldığımı çok hatırlamak 
istemiyorum. Zaten sonraki günlerde de ben yine; 
koy götüne gitsin minvalinde yaşamaya başladım. 
Ev de zaten bir keraneye döndü. Kız arkadaşlarım 
da sevgililerini benim eve atıyordu o günlerde. 
Benim ve evim yüzünden, Cihangir ve çevresindeki 
prezervatif satışları patlamıştı. Tüm market ve 
eczanelerdeki kayganlaştırıcı jel stokları erimişti..
Şaka yaptım la, o kadar da değil :)
Neyse işte; öyle böyle derken, o bana hiç yazmadı, 
ben de ona kızdım hiç ama hiç yazmadım. Çünkü 
ona fazlasıyla açık olduğumu, ona tüm içtenliğimle  
sevgimi belli ettiğimi biliyordum, o da biliyordu. 
Bir umut diye sürekli whatsapp’ini kontrol ettim, 
onu çevrimiçi her yakaladığımda, içimden “bana 
da birazdan yazacak” diye bekledim. Ama hiç 
yazmadı.
Ben de tuttum kendimi, telefonunu silmedim ama 
tüm yazışmalarımızı sildim. Her gördüğüm yerde 
blokladım. Çünkü ona her yönümle bu kadar 
açılmışken, o gelip sadece çalıntı iki küçük kahve 
kupasını bıraktıktan sonra, bi anda hiçbir şey 
söylemeden siktir olup çıkmıştı hayatımdan.
Ve eğer bir şey söylenecekse, ilk konuşmaya 
başlaması gereken orospuçocuğu oydu, ben 
değildim.
Üstelik app’lerdeki profillerindeki hakkında 
kısmında aşk aradığını yazmaya devam ediyordu. 
“al sana aşk, anan amına sokarsın” diye defalarca 
yazıp yazıp ona göndermeden sildim. Kendimi 
anca böyle rahatlattım. Sonra farklı bedenlere 
sarıla sarıla onu da unuttum gitti.
Sadece bazen aklıma geldi, ama “benim 
öküzlüğümden kaçtı” dedim kendime. Çünkü 
birinden hoşlanınca kendimi ağırdan satmayı 
beceremiyorum. Kendimi değerli bir parçaymışım 
gibi pazarlayamıyorum. Olduğum gibi seriliyorum 
önüne, olduğum gibi davranıyorum ve “o da bu 
yüzden kaçmıştı benden” diyerek kızdım kendime.
Öyle böyle derken aradan 1 yıl geçti ve işte 
geçen hafta durduk yere bir anda whatsapp’den 
bana “selam, ben Kahve Kupası, napiyosun?” 
deyiverdi. önce bir şaşaladım, profil resmine tekrar 
tekrar baktım. hayır zaten numarası kayıtlıydı, hiç 
silmemiştim ama yine de şaşırmıştım. hemen cevap 
vermedim. biraz durdum, sonra tüm sakinliğimle 
“iyidir, sağol Kahve Kupası seni sormalı” diye yazıp 
gönderiverdim.
Anında yazmaya başladı “iyiyim” dedi ve durdu. 

uzun gelen bir kaç saniye sonra tekrar yazmaya 
başladığında “geçen gün aklıma geldin öyle 
otururken. çay içerkene. yolunda mı her şey” 
diye sordu. “şükür yolunda. senin nasıl gidiyor. 
var mı bir yaramazlık” diye cevapladım. Ama o, 
ben bu yazdıklarımı gönderinceye kadar “benim 
aklıma gelince biri, bi bok oluyor DA genelde. 
Meraklandım” yazdı ve benim yazdığım cümleler 
de aynı anda gidince “iyi :) yok benim durumlar 
iyi” diye cevapladı. ben de “yoo bir şey yok allaha 
şükür :))” diye yanıt yazdım. O bu arada yine bir 
şeyler yazmaya başlamıştı ve bu sefer de “Pazar 
günü bir kahve içsek azcık o zaman” diye yazdı. 
Ben de hemen bu yazdığını okur okumaz kapattım 
whatsapp’i ve bir kaç dakika bir şey yazmadım.
Hayır yani kendini ne bok sanıyorsun veya ne 
boksunki böyle dondan çıkan yarrak gibi kahve 
içmeye davet ediyorsun.
Üstelik bu ne demek ya, sen o kadar güzel bir 
kaç günlük şeyden sonra kalk bir anda ortadan 
kaybol, ses seda çıkarma ve aradan onca zaman 
geçip insanlar eski mutsuzluklarına tekrar alışıp 
mutlu olduklarını sanarak yaşamaya başlamışken, 
tekrar hiçbir şey söylemeden çıkıp “kahve içelim” 
teklifinde bulunabiliyorsun ki? Nasıl bir yüzsüzlük 
bu, nasıl bir ahlaksızlık ki bu..
 diye düşünceler aklımdan geçip durdu. Sinir 
oldum, kapattım telefonu ve bir müddet cevap 
vermedim.
Sonra gittim klozetin tepesine tüneyip bi güzel 
sıçtım, sıçarken düşündüm “olabilir aslında, yani 
insan şu iki günlük dünyada neler neler yaşıyor. 
Belki de bana anlatamayacağı bir şey olmuştur. 
Hemen kötüye yormamak lazım” dedim kendi 
kendime ve sıçmam bitmişken sakinleşmiştim bile.
Götümün boklarını bi güzel yıkayıp tuvaletten 
çıktıktan sonra da whatsapp’i açıp “önceki 
defterleri açmayı sevmiyorum ama en son kahve 
içmeye sözlendiğimizde, senden bir daha haber 
alamamıştım” diye yazıp gönderdim. Bunun 
sadece kızgınlık olmadığını belli etmek için de 
“üzülmüştüm.” diye de ekledim.
Bir kaç saniye sonra yazmaya başladı “telafiye 
davet ediyorum zaten. sana güzel haber vercem 
olum. üstelik bi özür borcum var, ödeyeyim :)” dedi 
ve ben hemen 10 kilo Yumoş’u tek yudumda içmiş 
gibi yumuşayıp “tamam. içelim” diye cevap verdim. 
Sonrada yazdıklarını tek tek harfi harfine 
kekeleyerek okumaya başladım. “GÜZEL HABER 
VERCEM OLUM” kısmı aklımdan gitmiyordu.
Gece boyunca yüzlerce defa açıp açıp okudum 
yazışmamızı. Evet her defasında gördüğüm tek 
cümle “GÜZEL HABER VERCEM OLUM” oluyordu.

Sanırım Kahve Kupası’nın aklı yerine gelmişti. Tabii 
gitti bol bol sikişti milletle ve baktıki sadece sikişle 
bir ömür geçecek gibi değil, bana dönmeye karar 
verdi. Üstelik benden daha iyisini bulacak değil ya. 
Hahayt işte böyle yola gelmişti nihayet.
Hem filmlerde de zaten hep böyle olmuyor muydu? 
Kötüler film boyunca kazanmaya devam ederler, 
iyiler ise film boyunca cefa çekerler, finale yakın ise 
tabiki iyiler kazanırlardı.
Bu filmin iyi’si ben olduğuma göre kazanan tabiki 
ben olcaktım.
Bu düşünceler arasında Pazar günü gelip çattı. 
Ben akşam için traş oldum, bayramlık elbiselerimi 
çıkardım giydim. Botlarımı boyadım, dişlerimi 
fırçaladım, bi paket nane şekerini ard arda yuttum 
ve sokakta karşılaştığım herkese “bugün evlilik 
teklifi alacağımı belli edercesine” havalı havalı bakıp 
durdum. Ama kahrolası saatler o gün 1 saat geri 
alınmıştı ve üstelik zaman da geçmek bilmiyordu, 
o da yine bir şey yazmıyordu.

Geçen yıl sözleşip gidemediğimiz cafe’de buluşuruz 
diye düşünüp gittim o cafe’nin çevresinde bir yerlere 
konuşlandım. Hani kendimce; onunla kaldığımız 
yerden devam edeceğiz, sanki bir yıl önce değil 
de, daha dün gece bu cafe’de buluşmak için 
sözleşmişiz mesajını evren’e vermeye çalışıyordum. 
Böylece evren göt olacak, kazanan ben olacaktım.
Ama bir türlü öğleden sonra olmak bilmedi. Sanki 
o gün bir yıl gibi uzun gelmeye başladı. Bekledim 
bekledim bekledim.
Nihayet saat 16:00 olmuştu ama ondan hâlâ ses 
seda yoktu. Bayram günü, bayramlıkları giydirilip 
hiç bilmediği bir yere terkedilmiş küçük bir çocuk 
gibi gezindim sokaklarda.
Gün boyunca o bir şey yazmamıştı diye bende 
yazmamalı ve cool’luğumdan ödün vermemeliyim 
diye yazmadım. Öylece başıboş bırakılmış evcil 
sokak kediler gibi cihangir’i turladım durdum. 
Sonra sikerim cool’luğunu dedim ve whatsapp’den 
“selam, ben akşam saatlerine kadar Cihangir 
taraflarında olacağım, bilgine” diye yazdım.
Yazdıklarımı görmesine rağmen cevap yazmadı. 
Büyük bir inatla, belki gelir diye ben de Cihangir’de 
dolanmaya devam ettim. Ama aradan bir kaç saat 
geçmesine rağmen hiçbir şey yazmadı, aramadı. 
Bayramlıklarımı giyinmiş halde öylece kaldım 
sokakda, boyalı botlarım çamura bulanmıştı iyice, 
eski parlaklıklarından eser kalmamıştı. Yediğim 
nane şekerleri de yanıma kâr kalmıştı.
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Yavaşça evin yolunu tuttum, ayaklarımı sürüye 
sürüye eve yürüdüm, karşıma çıkan herkese 
anamı sikmişler gibi büyük bir sinirle baktım. Eve 
girdiğimde “:( ben anestezi aldım. yarın ya da Salı 
günü çıkıcam ve arıycam seni. Haber veremediğim 
için özür dilerim. dün gece aniden oldu..” diye 
yazdı ve ardından bir de hasta yatağında, hastane 
giysileriyle çekildiği bir fotoğraf attı.  Cidden fena 
görünüyordu, korkmuştum. ama bi yandan 
da şeytan sürekli “belki de rol yapıyor. seni 
kandırdı. çünkü sen gerizekalısın ve kandırılmayı 
hakediyorsun” deyip duruyordu.
Şeytan’ımı boşverip “geçmiş olsun, neyin var? 
geleyim mi? yardıma ihtiyacın vardır” diye yazdım 
ama cevap vermedi. İnternetten de neden 
anestezi alınır vs diye bakınıp durdum. Bazı önemli 
durumlarda anestezi alınabiliyormuş, ama bunun 
ne olduğu ile ilgili bir şey bulamadım. Hemen “kötü 
şeyler düşünmeye gerek yok” diyerek konuyu 
araştırmamaya karar verip çıktım netten.

Gece yarısı uyanıp tekrar telefona baktım ama 
ondan da ses seda yoktu, ben de bu sefer “umarım 
önemli bir şey yoktur. her neyin var ise de allahım 
şifa versin.” diye yazıp gönderdim. 
Yine cevap vermedi. Bir kaç saat sonra cevap 
verdiğinde şöyle yazmıştı “selam. şimdi verdiler 
telefonu. annem yanımda. Çok sağol :) :) :) Beyinde 
bir damar tıkanıklığı var. Ama çok önemli olan 
bir şey değil. Ağır bir başağrısı nöbeti geçirince 
hastaneye kaldırdılar ve beyin/kalp vs hepsine 
bakmak zorunda kaldılar.. Şu an temiz görünüyor, 
bakalım yarın tekrar..”
Bunun üzerine ben de “çok geçmiş olsun. dikkat et 
kendine, sevgiler.” diye yazdım ve onu çok meşgul 
etmemek adına herhangi bir şey yazmamaya karar 
verdim.

Ertesi gün kendisi yazdı “bir şey çıkmadı, sağol. 
duaların işe yaradı sanırım :)” diyordu. ben ise 
dualarımı siktir edip “olum korktum lan. bir daha 
hiç hasta olma inşallah” diye yazdım. sonra da 
“çalışıyor musun?” diye sordu, o anda çalışmadığım 
için “yok, beşiktaş’dayım. öyle oturmaca. bir şey 
çıkmadığına sevindim” diye yanıt yazdım. O ise 
“akşam gelebilirim. ya da bir saate falan” diyordu 
ve o bunları dediği an da, ben yine evlilik teklifi 
hayallerine yelken açmıştım bile.
 Güya o beşiktaş’a gelecek, biz meydan da 
buluşacağız ve o bi anda  kafam kadar bir 

yüzüğü bana uzatırken önümde diz çöküp evlilik 
teklifi edecekti. ben biraz naz’a çekecektim, ama 
basit ve ucuz biri olduğum için en fazla iki saniye 
sonra “evet evet evet” diye bağırarak kabul etmiş 
olacaktım.
Ama tabii tüm bunları şimdilik bana sürpriz 
yapacağını düşündüğüm için, onun sürprizini de 
bozmamak adına hiç konuşmamalıydık ve bu 
yüzden onun “akşam gelebilirim. ya da bir saate 
falan” cümlesine cevap vermeliydim.
Ben de cool bir şekilde sürprizden haberim yokmuş 
gibi “olur, gel” diye yazdım.
Sonra da yine tatlı hayallerime daldım. O gelecek, 
bana evlilik teklifi edecek, sonra biz evlenip 
hayatımızın sonuna kadar mutlu mesut bir şekilde 
yaşayacaktık.
Öyle hayallerime dalıp gitmişken o da bir kaç 
saat sonra çıkıp geldi, piç arabasıyla geldiği için 
ışıklara kadar ben gitmek zorunda kaldım. Yani 
bu demektiki evlilik teklifini meydan da kalabalığın 
içinde değil, arabada biz başbaşayken yapacaktı. 
Olsun sonuçta herkes görmese de biz evlenecektik 
ya, bu yeterdi.
Arabaya binmeden önce bir yandan da “acaba 
onu gördüğüm de eskisi gibi hissedecek miyim? 
o ne hissedecek. yoksa koy götüne gitsin mi 
diyeceğim? belki de o benim için koy götüne gitsin 
diyecekti” adında pis düşünceler aklımdan flaş flaş 
flaş olarak geçip gidiyordu.
Ama arabaya bindiğim an her şeyi unuttum, kapıyı 
açıp onu gördüğüm an aklımdaki her olumsuz şey 
uçtu gitti. Bir anda ışıklarda bir kaç saniyeliğine 
öpüştük ve sonrada yola devam ettik.

“Nereye gidelim” falan filan derken, aç olduğum 
için “Karaköy’e gidelim” dedim ve gidip bir yerde 
yemek yedik. Bu arada ben 10 defa kadar “ee 
sürprizin ne” diye sorup durdum. O da her defasında 
“bir sabırlı ol amına koyim, burdan çıkalım sonra” 
deyip durdu. Ben de içimden “hımmmm demek 
evlenince evlatlık çocuk da büyütcez” adından 
yeni yeni düşünceler geçirmekle meşgüldüm.
Yemekten sonra “cezalısın, hesabı sen öde” dedim 
ve hesabı ona ödettim, sonra Karaköy’ün yeni 
açılan cafe’lerinden birine girip birbirimize sırnaşa 
sırnaşa bir şeyler içtik ve o arada artık o sürprizini 
yapmaya karar vermiş olmalıydı ki, boğazını hafif 
hafif temizlemeye başladı.
Ben de kalbim durmasın diye, çaktırmadan derin 
derin nefes alıp veriyordum. ama kahrolası burun 
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deliklerim şişmeden edemiyorlardı ve tam da bu 
anda “çalıştığım şirketin Amsterdam ofisinden, 
yani genel merkezinden iş teklifi aldım, hayatım 
boyunca beklediğim iş fırsatı nihayet geldi beni 
buldu. artık ceo’luğa sadece iki oda uzağım” dedi.
O cümlesini bitirirken gözlerim doldu. Ben evlilik 
teklifi beklerken güzel haber dediği şey meğer bir 
kaç yıldır beklediği iş teklifiydi. “git anana ver bu 
haberi orospuçocuğu” dedim içimden.
Fena halde sinir oldum, ama bi yandan da “aaaa çok 
sevindim, harika” demekten kendimi alamadım. 
Yüzümdeki gülümseme o kadar içtendiki bi an 
içimdeki hayalkırıklığını bile unuttum. O anlatmaya 
devam etti, hayallerinden, amaçlarından, ilerde 
kendini nerede görmek istediğinden falan filan.

Hayallerinin hiçbirinde ben yoktum. Kendini 
görmek istediği yer yanım değildi. Benden çok 
uzakta, teee ebesinin ammında görüyordu kendini.
Dinledim sessizce. Gözlerimin doluluğunu geri 
çekmeye çalışırken bir yandan da “çok sevindim” 
demekten kendimi alamıyordum. İçim kan ağlıyordu, 
ama sanki gerçekten sevinmişim ve kalkıp göbek 
atmamak için kendimi zor tutuyormuşum gibi bir 
halim vardı.
Koca penceredeki yansımamızda bizi yanyana 
görünce, onun mutluluğunun yüzüne yansımış hali 
ile benim mutsuzluğumun yüzüme yansımış halini 
ayırt edebiliyordum.
güya dışardan bakılınca mutluymuşum sanıyordum 
ama aslında kendi yansımama bakınca 
mutsuzluğum çok net görülüyordu.
Bu yüzden onun konuşmasını kesip “ya aslında 
biliyor musun. şu hayallerin falan filan sikimde 
değil. bana ne ya senin nerden ne iş teklifi alıp 
nereye gideceğin. Ebenin ammına kadar yolun 
var” deyiverdim ve bu cümleden sonrada hemen 
sustum.
Çünkü eğer konuşmaya devam edersem 
ağlayacaktım ve ağlayınca çok çirkin olduğum 
için birilerinin yanında ağlamamalıydım. Hele 
bu kalabalık da hiç ağlamamalıydım. Hele onun 
yanında hiç ama hiç ağlamamalıydım. Hele böyle 
bir konuda susmalı ve hiç konuşmayıp, az önceki 
hiçbir şeyi sikine takmayan, sebepli sebebsiz 
mutlu olmayı becerebilen adam rolüme devam 
etmeliydim.
Ben susunca onun da yüzünün asıldığını farkettim, 
sonra bir şey söylemedik. camın yansımasından 
bize bakıyordum ve o da artık camdan beni 

izliyordu.
Sonra bir kaç saniye daha sessiz sessiz durduk. 
Öylece sadece nefes alıp veriyorduk. Üstelik 
burnum da akmaya başlamıştı. Hayır yani duygusal 
anlarda insanın burnu niye akar ki, o na ne oluyo. 
Üstelik yanımda peçete falan da yoktu. Sümüğüm 
akarsa ne yapacaktım. Şimdi bu entel dantel 
cafe de sümüğümü elimle alıp koltuğun orasına 
burasına silsem hiç olur mu? Hayır olmazdı. O 
yüzden burnum akmamalıydı.

Aklımda burnum varken o “yine bok ettim her şeyi. 
değil mi?” deyiverdi. ben de “yooo ne bileyim ya 
ben daha başka şeyler düşünmüştüm” diye cevap 
verdim, ama o “yok aslında yine bombok ettim” 
dedi. ben de bunun üzerine kendimi tutamayıp 
“ettin tabi. bana ne senin işinden ya. hem bunun 
bana haber verilecek tarafı ne ki? sen bir anda 
ortadan kaybol, sonra tekrar dön gel ve sana güzel 
bir haberim var de, ama verdiğin haber de aldığın 
iş teklifin olsun. yani banane abi senin iş teklifinden. 
zaten konuşmuyoruz, etmiyoruz. bana niye bunu 
söylüyorsunki. ben haber olarak senin artık milletle 
sikişmekten bıktığını ve benimle artık aynı evde 
yaşamak istediğini bekliyorum, ben haber olarak 
“beni sevdiğini” duymak istiyorum. ama sen bana 
haber olarak iş teklifinden bahsediyorsun. ya bana 
ne senin iş teklifinden. bana ne amınakoyim ya.” 
dedim ve sustuk. hiç bir şey söylemedik. sonra 
da ben yine konuşmaya başladım. ama bu sefer 
içimde bir şey kalmadığı için “aslında haklısın. belki 
de bu da bir haber. ama ne bileyim, işte ben aptal 
şapşal şeyler düşündüğüm için başka haberler 
bekliyordum” dedim.

Sonra bir müddet sustuk kaldık öylece. Bayaa bir 
zaman sonra birbirimize bakışmalarımız sıklaşmaya 
başlamıştı. Üstelik burnumda akmayacak gibiydi. 
Kendimi zorlayıp güldüm, o da güldü. ellerimiz 
bir ağacın saçma sapan dalları gibi kendiliğinden 
birbirine karıştı ve sonrada dudaklarımız birbirini 
çektiği için öpüştük bir kaç saniyeliğine.
Dudaklarımız birbirinden ayrılırken o “şu an tam 
bir film sahnesi gibi oldu her şey” dedi ve ikimizde 
gülmeye başladık.
Gerizekalı ya, beni güldürdü ve ben üzüntümü 
falan filan her şeyimi unuttum. Sonra yavaş yavaş 
o pis hava kayboldu. “İçimden geçenleri bil diye 
söyledim. Artık tutmak istemiyorum, yanlış da 
anlamanı istemiyorum. ama içimden bunlar 
geçiyordu ben de söyledim” deyiverdim.
“İyi yaptın söylemekle” dedi ve “sen de gelsene” diye 
ekleyip güldü. Ben de güldüm “heee tabi hemen 

geleyim. Gelemeyeceğimi sen de biliyorsun” diye 
ekledim. Sonra bunu gülerek bir kaç defa daha 
tekrarladı. Ama hani öylesine espri mahiyetinde 
söylediğini ikimizde gayet iyi biliyorduk. Bu yüzden 
sürekli komik cevaplarla geçiştirmeye çalıştım.
Sonra da işte bir şeyler daha zıkkımlandık, hesap 
az geldiği için ben ödedim ve çıkıp sokakda bir kaç 
selfie çekerek yürümeye devam ettik. “Ne zaman 
gidiyorsun?” diye sormak aklımda gelince, o “şu an 
toparlanıyorum aslında. Zaten 4 kasım’da uçağım 
kalkıyor. Bugünlerde türkiye’deki resmi işlerimi 
falan ayarlıyorum” dedi. “Hımm iyi o zaman” dedim 
ve öpüşe koklaşa oto parka gelip arabayı aldık.
Arabada baktım bana sıcak davranıyor, canı 
seks yapmak istiyor, ee ben de zaten adamdan 
hoşlanıyorum ve tenler zaten birbirini yeterince 
arzuluyor “Bu gece bende kalmak ister misin?” 
dedim hemen atlayıp “evet” dedi ve bana gelip 
sabaha kadar ara ara uyanıp yiyişip durduk. Sabah 
duşa beraber girdik, evden beraber çıktık, yolda 
öpüşe koklaşa gideceğimiz yere gittik ve sonra da 
sakince ayrıldık.
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TRANS KRALIÇE
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[ SÖYLEŞI ]

23 yaşındaki trans kadın YANKI 
BAYRAMOĞLU, geçtiğimiz Haziran 
ayında LGBTİ Onur Haftası kapsamında 
Türkiye’de ilk kez düzenlenen BUT 
TRANS güzellik yarışmasında birinci 
seçildi. 

Aldığı tacı nefret cinayetlerine kurban giden trans 
arkadaşlarına adayan Yankı, Türkiye’yi temsil etmek 
üzere dünyanın en prestijli güzellik yarışmaları 
arasında sayılan ve tek trans güzellik yarışması 
olan “Miss International Queen”de yarışmak için 
Tayland’a gidiyor.
Trans Kraliçe Yankı ile bir araya geldik ve Türkiye’deki 
“trans” algısından bu önemli yarışmaya ve gelecek 
planlarına kadar her şeyi konuştuk.

-Kendinden bize bahseder misin? Okuyor 
musun çalışıyor musun?
Ben aslında dansçıyım. Dans eğitimleri aldım. 
Halen de dans etmeye devam ediyorum. Birkaç 
dizide küçük rollerde de oynadım. Şu anda da 
resim eğitimi alıyorum. 

-Peki nasıl bir çocuktun? Ailende neler yaşadın?
Mutlu bir çocukluk geçirdim. Ailemle ilgili herhangi 
bir sorun yaşamadım. Beni kabullenmeleri çok zor 
olmadı. Elbette ailem önce karşı çıktı. Psikiyatrlara 
gittik. Daha sonra Çapa Tıp Fakültesi’nde LGBTİ 
bireyler için bulunan bölümde ailemi konuyla ilgili 
doğru şekilde bilgilendirdiler.  Ben de onlara açıkça 
“Ya ben istediğim kişi olacağım ya da hayatınızda 
olmayacağım” dedim. Sonuçta bunu kabul ettiler.

-Senin ailen tarafından kabul edilmen çok 
sıkıntılı olmamış sanıyorum. Türkiye’de diğer 
transların yaşadığı diğer sorunları biliyorsun. 
Bunlarla ilgili düşüncelerin neler?
Devlet politikaları ve bazı medya kurumlarının 
transları yanlış yansıtmaları yüzünden pek çok 

[ SÖYLEŞI ]

İLLA BİZLERİ 
TOpLUMDAN 
AYRIŞTIRMAK 
MI LAZIM? [ ]
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olduğunla ilgili düzelttiğin gibi, bundan yıllar 
sonra da, sen başka işler yapıp bir yerlere 
gelmiş olsan da muhtemelen toplum seni uzun 
zaman bir “transseksüel” olarak hatırlayacak, 
aynen Bülent Ersoy örneğinde olduğu gibi. 
Bunun üzerine bir etiket olarak yapışmasından 
korkar mısın? Bu konuda sürekli transların 
sözcülüğünü yapman gerekecektir 
muhtemelen?
Yaparım. Hiç sorun değil. Bir arkadaşımın başına 
bir iş gelse yardımına koşarım. Bundan 10 yıl 
sonra hakkımda transseksüel olmamla ilgili 
kötü şakalar vb de yapılabilir. Ben buyum ve bu 
şekilde var olacağım. Üzerime herhangi bir etiketin 
yapışmasından korkmam. Zaten konu afişe 
olmaksa yeteri kadar tanındım ve afişe oldum. 
Daha ne olabilir ki? 

-Birinci seçildikten sonra kötü bir olay yaşadın 
mı veya herhangi birinden çirkin bir yaklaşım 
oldu mu?
Hayır olmadı. Komşum benim transseksüel 
olduğumu bile bu haberlerden sonra fark etti. O 
ilginç oldu. 

-7 Kasım’da Tayland’ta Türkiye’yi temsil 
edeceğin Dünya Trans Güzellik Yarışmasında 
olacaksın. Bunun senin için ve ülkemiz için 
önemi nedir?
İlk defa bir Orta Doğu’ya yakın, Müslüman bir 
ülkeden bir aday katılıyor. Yabancı basında 
Türkiye’deki translarla ilgili hep olumsuz haberler 
var. Bizi yanlış ve kötü tanıttıklarını düşünüyorum. 
Biraz da bu imajı değiştirmek amacım. 
Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bunun 
için kıyafetlerim de özel hazırlanıyor. Daha önce 
Barbaros Şansal bu kıyafetleri hazırlamaya söz 
vermişti ama zamanını ayarlamadığını belirtti. Şu 
anda modacı arkadaşım Deniz Onal ile çalışıyoruz. 

-Bu trans yarışmasının normal güzellik 
yarışmalarından farkı var mı? Adayların 
seçilmesi ve kriterler açısından?
Hayır hiçbir farkı yok. Bütün diğer kadın güzellik 
yarışmaları gibi hazırlanmış. Daha çok uzak 
doğulu katılımcılar olduğu için biraz tek tip güzellik 
kriterleri olabilir. Önceki yarışmaları yine Tayland 
ve civarından adaylar kazanmış. Benim ne derece 
alacağım ise işte bu yüzden tam bir sürpriz. Ancak 
orada güzel ülkemi temsil ediyor olmak bile benim 
için bir gurur kaynağı. 

-Trans kadın ya da erkeklere tavsiyelerin var 
mı?
Yanlış yönlendirildikleri çok oluyor. Özellikle hormon 
ilaçları konusunda kulaktan dolma bilgilerle hareket 
ediyorlar. Bunu yapmamaları gerekiyor. Mutlaka 
doktor kontrolünde hareket etmeliler. 
Bunun haricinde, mutlaka mücadele etmelerini 
tavsiye ederim. Türkiye’nin neresinde olurlarsa 
olsunlar ulaşabilecekleri bir dernek, çalabilecekleri 
bir yardım kapısı mutlaka vardır. Bunları arayıp 
bulsunlar ve öncelikle kendileri daha sonra da 
aileleri için psikolojik destek almaya çalışsınlar. 
Evet bizim hayatımız diğer bireylerden daha fazla 
mücadele etmekle geçiyor ama yapacak bir şey 
yok. 

[ BU 
YARIŞMAYA 
MüsLüMan 

BİR 
ÜLKEDEN 

KATILAN İLK 
ADAY 

BENİM ]

[ SÖYLEŞI ]zorluk yaşıyorlar. Daha çocukluktan başlayarak, 
okulda, hastanede ve kısacası hayatın her 
alanında translara türlü zorluklar yaşatılıyor. Hep bir 
mücadele içinde olmak zorundalar. Trans bireyler 
hep yırtıcı kavgacı insanlar olarak gösteriliyorlar. 
Oysa ki onlara yaşatılan çok büyük zorluklar var. 
Türkiye’de ötekileştirme çok fazla. Sen özellikle 
trans bir kadınsan çok daha fazla bunu yaşıyorsun. 
Neyse ki güzel şeyler de oluyor. Mesela Şişli 
belediyesi LGBTI bireylerin de düzgün sağlık 
hizmeti alabilmelerine olanak sağladı. Beni de hep 
desteklediler. Çok teşekkür ediyorum onlara.

-Peki sen bir trans kadın olarak, “trans 
olmasaydım şunu yapardım, bunu yapardım” 
diyor musun ? İçinde ukde kalan şeyler var mı?
Ben bir trans birey değil “kadın”ım aslında ve 
istedikten sonra yapabileceğim hiçbir şeyde bir 
engel görmüyorum. Değişken ruhlu bir insanım. 
Bugün bu mesleği yaparken yarın başka bir şey 
yapabilirim. Ancak elbette kendini istemediği bir 
bedene hapsolmuş hisseden pek çok arkadaşım 
var. Bunlar avukat, öğretmen ve benzeri mesleklerde 
insanlar. Aile ve toplum baskısı yüzünden kendi 
kimliklerini yaşayamıyorlar.
Aslında “kabul görmek” değil tanınmak istiyoruz. 
Çünkü “kabul görmek” birilerini bir şeye ikna etme 
anlamına geliyor. Bunu kabul etmiyorum. Biz 
kendi kimliklerimizle, olduğumuz gibi “tanınmak” 
istiyoruz.

-Peki, birinci seçildiğin ve çok fazla Yankı 
uyandıran But Trans yarışmasından bahsedelim. 
Bu yarışmaya aktivistler arasından karşı 
çıkanlar oldu. Bu yarışmanın “heteroseksizm” 
kalıpları içinde yapıldığını söyleyenler oldu. 
Sen ne düşünüyorsun?
Ben oradaki jüri üyeleri ve oy verenlerin katılımıyla 
birinci oldum. Güzellik anlayışı insana göre değişir. 
Bence fizikten de bağımsız olarak bir bütündür. 
Bu da onun ödüllendirildiği bir yarışmaydı. 
Bu yarışmayla ilgili olumsuz fikirleri olanlara 
katılamıyorum. İlla bizleri toplumdan ayrıştırmak 
mı lazım? Yapılan bu yarışmayı normalleştirme 
olarak görüyorum. Görünür olmamıza fazlaca katkı 
sağladı. Bu yüzden elbette önemlidir.
Buna karşı gelenler istiyor ki hemen bir bina inşa 
edilsin. Oysa biz bazı şeylerin temellerini atıyoruz. 
Görünür olmak ve normalleşmek konusunda 
adımlar atıyoruz. Bu çok önemli. Buna saygı 
duyulması gerekiyor. 

-Beni az önce bir “trans” değil “kadın” 

[ SÖYLEŞI ]
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10 LGBT TEMALI FİLM
ÖLMEDEN ÖNCE IZLEMENIZ GEREKEN[ ]

[ sıneMa ][ sıneMa ]

Bu ay Sinema sayfalarımızda gösterimdeki filmlere ara verip, mutlaka 
izlemeniz gereken 10 LGBT temalı filmi derledik. 

Bu seçkide, Brokeback Mountain, Mavi En Sıcak Renktir (Blue is the 
warmest color), Milk, Erkekler Ağlamaz (Boys Don’t Cry) gibi ülkem-

izde gösterime girmiş ve geniş kitlelere ulaşmış olan bilindik filmlerden 
örnekler vermek yerine dünya sinemasından dikkate değer yapıtlarla 

sizleri tanıştırmak istedik. 
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[ THE BUBBLE ]
Yapım Yılı: 2006

Yönetmen: Eytan Fox
Oyuncular: Ohad Knoller, Yousef Joe Sweid,Daniela Wircer, Alon Freidman

Konusu: Uzun yıllardır süren İsrail ve Filistin gerginliği, iki tarafın birbirine tutulduğu 
aşk hikayelerine fazlaca ilgi gösteriyor. The Bubble ise bunun eşcinsel temalı 
versiyonu. Ekonomik oyunculuklarıyla göz dolduran karakterler, eğlenceli senaryo 

ve çarpıcı bir final. İzlemediyseniz, kaçırmayın. 
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[ CONTRACORRIENTE ]
Yapım Yılı:2009

Yönetmen:  Javier Fuentes-León
Oyuncular: Cristian Mercado, Tatiana Astengo, Manolo Cardona 

Konusu: Alışılmadık tarzda bir hayalet hikayesi olan Contracorriente, Perulu bir 
balıkçının yaşadığı köye gelen ressamla olan aşkını işliyor. Sade ama yüreklere 

işleyen bir film. 
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[ xxY ]
Yapım Yılı:2007

Yönetmen:  Lucia Puenzo
Oyuncular: Ricardo Darín, Valeria Bertuccelli, Germán Palacios

Konusu: Uruguay’da yaşayan 15 yaşındaki bir hermafrodit Alex’in dramatik hikayesi. 
Ailesiyle yaşayan Alex, hayatının merkezinde bulunan bu durumuyla ailesiyle birlikte 

yüzleşecek ve hangi cinsiyeti seçeceğine karar verecektir.
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[ EYES WIDE OpEN ]
Yapım Yılı:2009

Yönetmen:  Haim Tabakman
Oyuncular: Zohar Shtrauss, Ran Danker, Tinkerbell |

Konusu: En olmadık yerde, Kudüs’teki aşırı tutucu Yahudi cemaatinin tam ortasında 
filizlenen tehlikeli bir aşk ilişkisini gözler önüne seren bol ödüllü bir film. Ortodoks 
cemaatine mensup kasap Aaron evlidir ve kendini dört çocuğuna adamıştır. Din 
okulu öğrencisi genç ve yakışıklı Ezri’yi yanına çırak alır. Çok geçmeden iman ile 

arzuların karşı karşıya geldiği bir girdaba sürüklenirler.
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[ Hawaıı ]
Yapım Yılı:2013

Yönetmen:  Marco Berger
Oyuncular: Manuel Vignau, Mateo Chiarino, Luz Palazón 

Konusu: İş arayan Martin çocukluk arkadaşı olan Eugenio’nun evinde çalışmaya 
başlar. İkilinin arasındaki cinsel çekim, güç ve tutku oyununa dönüşecek ve ilişkileri 

gelişecektir. Heyecan verici, iç gıcıklayıcı ve stilize bir eşcinsel aşk filmi.

[ sıneMa ][ sıneMa ]
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[ OUT IN THE DARK ]
Yapım Yılı:2012

Yönetmen:  Michael Mayer
Oyuncular: Nicholas Jacob, Michael Aloni, Jamil Khoury 

Konusu: İsrailli bir avukat Roy ve Filistinli bir öğrenci Nimer arasında filizlenen aşk, 
iki ülke arasındaki sorunlar yüzünden içinden çıkılmaz bir hal alacaktır. Gerilimli 

romantizmi dışında, ülkedeki politik dengeleri ve insan ilişkilerini 
anlatan şık bir film. 

[ sıneMa ][ sıneMa ]
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[ SOMMERSTRUM ]
Yapım Yılı:2004

Yönetmen:  Marco Kreuzpaintner
Oyuncular: Robert Stadlober, Kostja Ullmann, Miriam Morgenstern

Konusu: Ergenlik çağındaki cinselliğe olan merakı işleyen filmde, iki yakın 
arkadaş olan sporcu Tobi ve Achim, kız arkadaşları olmasına rağmen birbirlerine 
yakınlaşmalarını engelleyemezler ve bir yaz fırtınasının koptuğu gecede olanlar olur. 
Büyüme sancılarının yansıtıldığı film şahane görüntü yönetimiyle dikkat çekiyor. 

[ sıneMa ][ sıneMa ]
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[ FREIER FALL ]
Yapım Yılı:2013

Yönetmen:  Stephan Lacant
Oyuncular: Hanno Koffler, Max Riemelt, Attila Borlan 

Konusu: Yükselişte olan kariyeri ve bebek bekleyen karısı ile polis Marc’ın şahane 
görünen hayatı, iş arkadaşı Kay ile tanışmasıyla yerle bir olmaya başlar. Başka 
bir erkeğe aşık olmanın ne anlama geldiğini adım adım keşfeden kahramanların 
arasındaki cinsel gerilim ve maskülen şehvet bir hayli iç gıcıklayıcı. Son dönemlerin 

en iyi eşcinsel temalı filmlerinden.

[ sıneMa ][ sıneMa ]
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[ HOjE EU qUERO VOLTAR SOZINHO ]
Yapım Yılı:2014

Yönetmen:  Daniel Ribeiro
Oyuncular: Ghilherme Lobo, Tess Amorim, Fabio Audi

Konusu: Bu yılki Berlin Film Festivali’nin izleyici favorileri arasında yer alan Bugün Eve Yalnız 
Dönmek İstiyorum, ilk aşkın sarhoş edici etkisi üzerine. Görme engelli Leonardo, sınıflarına 
yeni gelen Gabriel ile çabucak kaynaşır. Çok geçmedense ona âşık olduğunun farkına varır. 
Ancak en yakın arkadaşı Giovana da Gabriel’e tutulmuştur. Yönetmen Daniel Ribeiro’nun ilk 
uzun metrajı, hikâyesi ne kadar sıradan görünürse görünsün, etkileyici bir gençlik filmi. Benzer 
öyküler anlatan çoğu eşcinsel temalı filme oranla umut dolu olması ise izleyicilerin bu filme 

âşık olmasındaki en önemli etken.

[ sıneMa ][ sıneMa ]
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[ LıLtıng ]
Yapım Yılı:2014

Yönetmen:  Hong Khaou
Oyuncular:  Pei-pei Cheng, Ben Whishaw, Andrew Leung

Konusu: Londra’da yaşayan Kamboçyalı bir kadın, oğlunun ani ölümüyle yıkılır ve 
hayattayken tanıyamadığı çocuğunu, kaybettikten sonra tanımaya karar verir. Yıkıma 
uğrayan aile, bir yandan acılarını aşmaya çalışırken diğer yandan da yakınlarını 
toparlamanın telaşındadır. Kadın, oğlunu anlamak için çıktığı bu yolculukta bir gün 
beklenmedik bir misafirle karşılaşır. Oğlunun geçmişte güçlü hisler paylaştığı erkek 
sevgilisi ortaya çıkar ve anneye bu yolculuğunda yardımcı olmaya başlar. Sadece 
eşcinsel değil, insan ilişkileri üzerine, hayli dokunaklı bir film.Ülkemizde gösterime 

girmişti. 

[ sıneMa ][ sıneMa ]
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[ SERBÜLENT SULTAN ]

[ BIR ZAMANLAR ][ BIR ZAMANLAR ]

TÜRKİYE’NİN İLK SAHNELERE ÇIKAN TRANSSEKSÜELİ: 
AYLİN BERKAY, DİĞER ADI İLE

[ HAZIRLAYAN: HAKAN EREN ] 
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[HAKAN EREN] 
BIRZAMANLAR@GMAIL.COM

1952 Samsun doğumlu Aylin Berkay’ın 
çok ilginç bir hikayesi var aslında. 
Gerçek adı Ali Saraç ama kadınlığa 
geçip cinsiyet değiştirmesi ile adı Aylin 
Berkay olmuştu. Çift cinsiyetli doğmuştu 
ve 19 yaşını bitirdikten sonra ameliyatla 

kadın olmayı tercih etmişti. Aylin Berkay olduktan 
sonra dansözlük yapmaya başlamıştı ama sonra 
şarkıcılıkta karar kılmıştı. Aslında sahneye karşı 
olan hevesi çok küçük yaşlarda başlamış ve ilk kez 
sahnelere düğün salonlarında çıkmıştı. Askerliğini 
bitirdikten sonra kadınsı özlemlerin esiri olmaya 
başlamış ve kaşlarını ve dudaklarını boyamaya 
başlamış hatta dantelli buluzlarla sahneye çıkmaya 
başlamıştı. Ali Saraç, ameliyatla kadın olduktan 
sonra ilk önceleri siyah saçlarıyla, şuh bakışlarıyla 

[ BIR ZAMANLAR ][ BIR ZAMANLAR ]

çok güzel bir kadın olmuştu ve çok sonraları saçını 
boyatarak sarışın olmayı tercih etmişti. 1977 
yılında Adana pavyonlarında şarkıcılık yapan Aylin 
Berkay pamuk diyarında bir çok pamuk ağasını 
peşinde koşturmuştu güzelliği ve seksi duruşu ile. 
1978 yılında Türk sinemasında seks filmleri furyası 
devam ederken kendini bu filmlerin içinde buldu 
çünkü Adana pavyonlarında çalışırken kaldığı otelin 
odasında gazetelere baby doll ile verdiği pozları 
oldukça olay olmuştu. İlk filmlerinde başrolde 
değildi ama daha sonra iyice şöhretlenince 
başrollerde açıldı saçıldı rol aldığı filmlerinde. İki 
yıl içinde toplam 14 filmde rol aldı. ‘Esmerin Adı 
Sarışının Tadı’, ‘Oooh Oh’, ‘’Fırçana Bayıldım 
Boyacı’, ‘Kadınlar Hamamı’,  ‘Yaz Deftere’ gibi 
filmlerde oynadı. 
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Pavyon şarkıcılığı ile başlayan zorlu sahne yaşantısı 
Nisan 1979’da çıkardığı ‘’Kimbilir-Ben Küskünüm 
Feleğe’’ 45’lik plağı ile bambaşka bir boyuta 
geldi. İlk plağı listelere girdi ve hatta aynı şarkıyı ilk 
okuyan Yeliz ve sonradan okuyup şöhrete kavuşan 
Kibariye ile çekişmeye başladı. Hemen arkasından 
çıkardığı ilk LP’si ile dikkatleri üzerine çekmeye 
devam etti. Assolitliğe yükseleceği zaman değişiklik 
yapıp adını Serbülent Sultan yaptı. Serbülent 
Sultan oluşu çok büyük gazete ilanları ile farklı 
bir kampanya ile duyuruldu. Günlerce gazetelerin 
gazino ilanları sayfasında ‘Sahnelerde Büyük 
Olay: ÜESRBNEBTL UALTNS’ ilanları çıktı. Bülent 
Ersoy’un yükselişine karşı Serbülent olmayı tercih 
etmişti assolistliğe terfi ederken. Bülent Ersoy 
ameliyatla kadın olacağını açıkladığı zaman gazete 
röportajlarında ‘Bülent Ersoy kadın olamaz, olursa 
ya çıldırır, ya intihar eder.’ diyordu tabii ki bu sözleri 
gerçekleşemediği gibi Bülent Ersoy bu rakiplerine 
‘Bana yetişmeleri için kırk fırın ekmek yemeleri 
lazım’ diyerek meydan okuyordu. Serbülent Sultan 

olarak assolistliği İstanbul sahnelerinde çok uzun 
yıllar süremedi çünkü 12 Eylül sonrası Bülent 
Ersoy ile başlayan sahne yasağında elinde pembe 
nüfus cüzdanı olmasına rağmen o da etkilendi. 
Kadın olmasına rağmen kadın kılığında sahnelere 
çıkanlarla aynı kaderi paylaştı ve kendini yurt dışına 
attı. O yıllardan beri Almanya ve Londra’da yıllarca 
sahne aldı. Plak devri kapandıktan sonra iki kaset 
yaptı. Hala yaşamına Londra’da devam ediyor ve 
sadece özel gecelerde sahne alıyor. 

1981 yılında verdiği röportajında ‘Sonradan kadın 
olanların, güzle olsalar da zarif olamazlar. Bir 
kadının bel inceliği, kalça hatları istenildiği kadar 
ameliyat olsun, bir transseksüelde oluşamaz.’ 
demişti. O günlerde twitter yoktu bu sözleri olay 
olsun ama iyi bir magazin basını vardı ve sadece 
manşet olmakla kalmıştı. 

Twitter’dan Serbülent Sultan’ı takip etmeyi 
unutmayın. www.twitter.com/serblent4

[ BIR ZAMANLAR ][ BIR ZAMANLAR ]
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[ Öykü ay ]TEK BAŞINA DEV BİR YARDIM KURULUŞU

[ RÖPORTAJ: ONUR ÖZIŞIK ] 

[ SÖYLEŞI ][ SÖYLEŞI ]
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Adını ilk kez Trans Fashion Show’un 
organizatörü olarak duydum, aşağıda 
okuyacağınız röportajdan sonra 
‘’Keşke bu kadar geç tanımasaydım’’ 
cümlesini tekrarladığım, tek kişilik 
dev bir organizasyon yöneticisi, 

ülkemizde Trans hareketinin belki de en önemli 
figürlerinden birini evinde ziyaret ettim: Öykü Ay. 

Sizi tanıyabilir miyiz, Öykü Ay kimdir ? 
Türkiye’nin Güney Doğusunda doğdum, genç 
yaşta İstanbul’a geldim. Bir transseksüel kadının 
ülkemizde başına gelebilecek her şeyi yaşadım 
diyebilirim. Yıllarca otoyollarda, gece kulüplerinde 
çalıştım ama yılmadım. İki üniversite mezunuyum, 
bir süredir sosyal medyadan başlattığım ve kısa 
sürede büyük bir kampanyaya dönüşen, başta Trans 
Misafirhanesi olmak üzere ulaştırabileceğimiz her 
yere ulaşmasını istediğim bir yardım kampanyasını 
yönetiyorum. Özel hayatımda ise gördüğünüz gibi 
mütevazi, komşularımla samimi ve her şekilde 
kabul görmüş bir hayat sürdürüyorum. 

Yardım kampanyası fikri nasıl başladı? 
Ramazan ayında, facebook üzerinden paylaştığım 
bir çağrı ile başladı. Herkes sofra fotoğrafları, 
çeşit çeşit yemek fotoğrafları paylaşıyordu. 
Ben de bu paylaşımlara cevaben Ramazan’ın 
aslında bir yardımlaşma ayı olduğunu açıklayan 
bir yazı yayınladım. Bunun üzerine Türkiye’nin 
birçok bölgesinden insanlar bana yardım etmek 
için ulaşmaya başladı, ilk olarak ihtiyacı olan 
insanlara ve özellikle LGBT bireylerine erzaklar 
göndermeye başladık. Trans misafirhanesinin 
ihtiyaçlarını karşılamak benim için önemli bir 
konu, bu ihtiyaçları karşılamak için kampanya git 
gide büyüdü. Şimdi misafirhaneye, cezaevlerine, 
doğuya ve daha birçok yere insanların bana yardım 
niteliğinde gönderdiği her şeyi ulaştırmayı kendime 
görev edindim. Artık o kadar çok kargo gönderir 
olmuşum ki, geçenlerde kargo görevlisi bile yardım 
amaçlı bir paket hazırlayıp ihtiyacı olan insanlara 
göndermem için getirdi. Kampanya büyüdükçe 
sadece LGBT bireylerinden değil, heteroseksüel 
insanlardan da yardımlar gelmeye başladı. 

Trans ve Gey Fashion Show’un amacı bu 
kampanyayla ilgili midir?
Evet, Trans & Gay Fashion Show’dan elde edilecek 

tüm gelir misafirhanenin ihtiyaçlarına gidecek.

Peki bu yardım organizasyonunun bir 
defile olmasında özel bir sebep var mıdır? 
Transseksüel ve Gey moda etkinliğinde bizleri 
ne gibi sürprizler bekliyor olacak?
Yardım organizasyonunun bir defile olmasında iki 
sebep var. 

Birincisi, biz Transseksüel kadınlar sokakta 
modacıların özel şov amaçlı hazırladıkları 
kostümler gibi kostümler giymeyi seviyoruz, 
bunu zaten farketmişsinizdir. Bu organizasyonda 
arkadaşlarım ve ben elele o podyumda, ve kırmızı 
halıda hayalimizdeki kostümleri giyip yürüyeceğiz. 
Defileye katılan tüm arkadaşlarım hayal ettikleri 
kostümü tasarlamakta özgürler, ve bu konuda gece 
gündüz demeden çalışıyoruz. Bu bir defileden çok 
gerçekten muhteşem bir şov olacak. Defileden 
sonra gerçekleşecek olan kostüm satışının gelirinin 
tamamı ise misafirhaneye gidecek. Geceye birçok 
ünlü katılacak ve gerçekten çok eğleneceğiz. 
Defilenin son kostümü ise çok özel bir kostüm, 
nefret cinayetlerinde kaybettiğimiz arkadaşlarımıza 
adadığımız bir kostüm hazırladık. Bu kostüm 
sergilenirken ise çok duygulu anlar yaşayacağımıza 
eminim. 

Organizasyonun ikici sebebi ise bu defile tüm 
kampanyayı taçlandıracak. Bu kampanyaya 
destek olan herkese ve bana yakışacak bir gala 
olacak. 

Bu kampanyaların bir devam olacak mı ? 
Evet, bir trans sığınma yurdu yapmak istiyoruz. Bu 
konuda bana destek olacak belediyenin ömrümün 
sonuna kadar tuvaletlerini temizlemeye bile razıyım, 
yeter ki bu konuda bir destek görebilelim. Onun 
dışında Onur Yürüyüşü zamanı için de güzel ve 
ses getirecek planlarım var. Ben, Öykü Ay olarak 
arkadaşlarım için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. 

Peki gelelim sizin dünyanıza. Komşularınızla 
çok mütevazi ve güzel bir hayat kurmuşsunuz. 
Toplum içerisindeki transfobiyi aşıp, bunu nasıl 
başardınız?
Ben transfobinin ana sebeplerinden birinin de 
kendimiz olduğunu düşünüyorum. Heteroseksist 
düzen içerisinde yer edinmek tabiikide zor ama 
başarılmayacak bir şey de değil. Gördüğünüz gibi 
komşularımla beraber çok güzel bir yaşantım var, 
onlar bana saygı duyuyor, ben de onlara. Bunun 
sebebi ise onların özel yaşantısına ayak uydurmam 

oldu. Gece dizime kadar, topuklu çizmelerimle 
dışarı çıkmam gerektiğinde bile altıma şalvar giyip 
evden çıkıyordum, takside üzerimi değiştiriyordum. 
Ne zaman ki evime geri dönüyordum, yine 
çantamdan şalvarımı çıkarıp, yeniden evime onları 
rahatsız etmeyecek bir kıyafetle giriyordum. Bu eve 
ilk taşındığımda bana düşman olan karşı komşum 
gördüğünüz gibi şu anda en yakın arkadaşlarımdan 
biri oldu. Mahallemdeki transfobiyi kırmayı 
başardım. 

Türkiye Transfobi ve Homofobinin fazlasıyla 
yaşandığı bir toplum olmasına rağmen 
transseksüel bir ikona da sahip: Bülent Ersoy. 
Bülent Hanım’ın hiç bir zaman trans hareketine 
destek olmayışı sizi üzüyor mu ? 
Evet, Bülent Ersoy’u yanımızda görmek isteriz. 
Eminim ki kendisinin sebepleri vardır bu konuya 
destek olmuyor görünmesinin. Bülent Ersoy’u bize 
destek olmaya çağırıyorum. 
Mesela ben hayatımın mutsuz olduğum bir 
döneminde arkadaşlarımın zoruyla gittiğim Sezen 
Aksu konserinde, Ayta Sözeri’nin sahneye çıkması 
ve Sezen Aksu’nun LGBT hakkında kurduğu 
cümlelerle gözyaşlarımı tutamadım. O sözler beni 
o kadar etkiledi ki yaşam biçimimi değiştirmeme 
sebep oldular. Bu sebepten sadece Bülent Ersoy’u 
değil, tüm ünlülerimizi desteğe çağırıyorum. 

Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? 
Rabbim insanlığımı aldığında canımı da alsın

TRANSSEKSÜEL VE GEY MODA GÖSTERİSİ 
20 KASIM AKŞAMI MASLAK ARENA 
ONISTANBUL CLUB’DA

[  TRANSFOBİNİN 
ANA SEBEpLERİNDEN 

BİRİNİN DE 
KENDİMİZ OLDUĞUNU 

DÜŞÜNÜYORUM. ]

[ SÖYLEŞI ][ SÖYLEŞI ]
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[ SAĞLIK ][ SAĞLIK ]

ANAL SEKSE DOĞRU HAZIRLANIN

[ HAZIRLAYAN: ÖZGÜR ÖZTÜRK ] 
[ LAVMAN ]
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[ÖZGÜR ÖZTÜRK] 
OZGUR.OZTURK@GZONE.COM.TR

LGBT dilinde “lavaş alıkmak” olarak da 
bilinen LAVMAN işlemi, anal seks öncesi 
pasif tarafın uygulamasının şart olduğu 
işlemlerden biri. Bu işlemin doğru şekilde 
uygulanması için aşağıdaki yazıya göz 
atmanızda fayda var…

Kalın bağırsakların, anüs yolundan bir miktar sıvı 
verildikten sonra boşaltılmasına lavman denir.

Kabızlık, ameliyat öncesi boşaltım, bedeninizi 
toksinlerden arındırma ve anal seks öncesi gibi 
durumlarda temizlik için ihtiyaç duyulan yöntemdir.

Lavman ile temizlenmilş bağırsaklar daha verimli 
çalışmakta ve sindirim sistemi bozuklukları 
önlenmektedir. Bunun yanı sıra çeşitli bulaşıcı 
hastalıklar ve sistemik hastalıklara yakalanma riski 

sıfıra düşürülmekte ve bu işlem sırasında dışarı 
atılan toksin maddelerin çoğu hastalık yapıcı 
maddelerden meydana gelmektedir. Özellikle 
bağırsak bölgesinde biriken ve kanserojen etkileri 
olan ağır metal türü maddelerin vücuttan dışarı 
atılması da yine lavman sayesinde olur. Lavman 
yönteminin baş ağrılarını giderici etkilerinin de 
olduğu bilinmektedir. Kahvenin zararlı toksinleri 
atma özelliğinden dolayı müdahaleden önce 
içmekte fayda vardır.

Lavman yapmanın en kolay ve kısa yolu 
eczanelerden temin edebileceğiniz hazır ve tek 
kullanımlık olan temizlik kitleridir. İsterseniz bu 
karışımı evde kendinizde hazırlayabilirsiniz. 

Evde hazırlamak isteyenler için;
       Bir buçuk, iki litre kaynatılmış ve ılıtılmış suya 
bir veya iki yemek kaşığı limon suyu koyun. Bu 
karışımı yine eczaneden temin edebileceğiniz 
lavman torbasına koyun. 
       Ellerinizi sabunlu suya yıkayıp kuruladıktan 
sonra anüse süreceğiniz bitkisel yağ, krem veya 
vazelin işlemi daha rahat gerçekleştirmenize 
olanak sağlaycaktır. Dizlerinizin ve dirseklerinizin 
üzerinde, kalçanız havada pozisyon alınız. 
Bacaklarınız hafifçe ayrık ve karnınız olabildiğince 
gevşek durumda olsun. Torbaya bağlı hortumun 
ucundaki tüpü anüsünüze yavaşça yerleştirin ve 
suyun akmasını gerçekleştirin. Lavman torbası 
bir kaç dakika içerisinde boşalacaktır. Bir süre bu 
pozisyonda bekledikten sonra kalkabilirsiniz. 
        Bağırsak hareketlerinizi biraz hızlandırmak 
ve hareketlendirmek için zıplamayı deneyebilir ve 
karnınızın alt kısmını tutarak çalkalayabilirisiniz. Bu 
işlemlerden sonra sırt üstü yatıp bekleyin. Bağırsak 
hareketlerinizin başladığını farkedeceksiniz. Bu 
durumda kendinizi tutabilidiğniz kadar tutup 
bekledikten sonra içinizdeki suyu boşaltabilirsiniz. 

Eczaneden alacağınız hazır kitleri kullanmak için;
         Kullanılan hazır kitler tıbbi müdahalelere uygun 
hazırlanmış olduğu için, tercih etmeden önce 
aşağıdaki durumlardan herhangi birini taşıyorsanız 
doktorunuza bildiriniz. 
*  Yakın zamanda alkol veya ilaç bağımlılığından 
kurtulmuş olmak,
*  Devam eden kusma veya ishal varsa ya da 
normalden fazla terleme varsa,
*  56 yaşından büyük olmak,
*  Düşük tuzlu diyet yapıyor olmak,
*  Kalp rahatsızlıkları,
*  Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozuklukları,

*  Mide rahatsızlıkları,
*  Epilepsi veya diğer hastalık nöbetleri,
*  Yutkunma güçlüğü
*  Aşırı kabızlık veya bağırsak tıkanması
*  Bağırsakta delinme veya bağırsak iltihabı 
gibi rahatsızlıklarınızdan bir veya bir kaçı varsa 
kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. 
         Rektal lavmanı kesinlikle ağızdan almayınız. 
Bu formdaki hazır ilaçlar sadece makattan kullanım 
içindir. 2 çeşit pozisyondan kendinize uygun olanı 
seçerek uygulamaya geçebilirsiniz.  

*  Sol yan pozisyon:  Yüzünüzün sol tarafı zemine 
değecek şekilde sol tarafa doğru yan yatın. Sağ 
bacağınızı dizinizden bükerek karnınıza doğru 
çekin. 
*  Diz-göğüs pozisyonu:  Yüzünüz zemine yapışık 
durumda iken sol ve sağ bacaklarınızı dizlerinizden 
bükerek göğsünüze doğru çekin. 
          Lavmanı uygulamadan önce kanülün ucundaki 
koryucu kapağı hafifçe çekip çıkarınız. Bu kanülün 
ucu kremlidir ve elinizi sürmeyiniz. Kanülün ucunu 
hafif bir basınçla makata yerleştiriniz. Sıvının hemen 
hemen tamamı boşalıncaya kadar şişeyi sıkınız ve 
daha sonra uygulamayı durdurup kanülün ucunu 
makattan çıkarınız. 
          Şişenin içindeki miktar kullanılması 
gereken dozdan fazla olduğu için şişeyi tamamen 
boşaltmaya gerek yoktur. Uygulama sonunda bir 
miktar sıvı şişede artacaktır. 
          En iyi sonucu almak için, bağırsak 
hareketlerinizin son noktaya kadar gelip sıkıştığınızı 
hissetiğiniz ana kadar yatar halde bekleyiniz. 
Bağırsakların boşaltılması genellikle 2 ila 5 dakika 
içerisinde gerçekleşir. 
          Eğer lavmanı uygularken bir direnç ile 
karşılaşırsanız zedelenmelere sebep olmamak 
için kanülü zorlamayınız ve lavmanı uygulamayı 
bırakınız.
          Tüm bu işlemlerden sonra parmağınızı 
makatınıza sokarak yapacağınız kontrolden sonra 
kendinizden emin olmayı sağlayabilirsiniz. Ardından 
yapacağınız dış vücut temizliği ve güzel kokularınızı 
sürdükten sonra hazırsınız. 
          Çeşitli yerlerde karşılaşabileceğiniz yazılarda, 
duş başlığının çıkarılıp makata yerleştirilerek yapılan 
temizlik işlemini tercih etmemenizi tavsiye ediyorum. 
Bağırsak gibi hassas bir organın kaynatılmadan 
kullanılan şebeke suyundan kapabileceği çeşitli 
enfeksiyon ve parazit hastalıkları gibi durumlar söz 
konusu olabilir. Ayrıca karşılaşabileceğiniz çeşitli 
kazalara (suyun ısısı, tazyik) ihtimal vermemiş 
olursunuz. 

[ SAĞLIK ][ SAĞLIK ]
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SADECE İLİŞKİLERİMİZLE Mİ İLGİLİ?

[ HAZIRLAYAN: F. JAK IÇÖZ ] 

[ yaLnızLık ]

[ pSIKOLOjI ][ pSIKOLOjI ]
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[UZM. KLINIK PSIKOLOG F.JAK IÇÖZ] 
FERHATJAKICOZ@GMAIL.COM

“Çok yalnız hissediyorum”, “çok yalnızım” 
veya “arayacak kimse olmayınca çok 
anlamsız geliyor bir şeyler yapmak” aslında 
hepimizin çok sık duyduğu cümleler. Hatta 
bazen kendimizi bile yakalayabiliriz böyle 
serzenişlerde. Yalnızlık üzerinden kötü 

hissetme halinin bu kadar sık dile geliyor olması bir 
rastlantı olmasa gerek.
 Kesinlikle değil! Yalnızlık aslında bir durum 
değildir, bir histir. Üstelik fark etmesi çok kolay, 
hissedildiği zaman insanın bilinçli yaşamının 
tamamını kaplayan güçlü bir histir. Bu da doğal 
olarak  yalnızlığın sözlük anlamıyla olan bilfiil teklik 
haliyle pek uyuşmamaktadır. İşin daha da ilginç 
yanı yalnız hissettiğini söyleyen bir çok kişinin 
çok sosyal hayatları olduğunu ve etraflarının 
insanlarla dolu olduğunu görmektir. Öte yandan 
kendini hiç yalnız hissetmeyen bir çok kişinin de 
sosyal dünyalarının o kadar da hareketli olmadığını 
görebiliriz. O zaman tam olarak yalnızlık nedir? 
 Klinik psikoloji açısından bakarsak, her 

şeyden önce, “yalnızlık” hissinin ne olduğunu o 
kişiye tarif ettirmemiz, betimletmemiz gerekir. O 
kişinin yaşadığı yalnızlık nasıl bir yalnızlık? Siz de 
kendinizi yalnız hissediyorsanız, sizinkisi nasıl bir 
yalnızlık?
 Genellikle çıkan tanımlamalarda iki ana 
unsur ön plana çıkar. Ve hazır olun, ikisinin de 
ilişkilerimizle, etrafımızda kaç kişi olduğuyla, sosyal 
olarak ne kadar hareketli bir hayatımızla ilgisi yok!
 Bazen, insan hayatı boyunca öyle olayla 
karşılaşır ki, başına öyle olaylar gelir ki, gerçekten 
de kimsenin onu, onun deneyiminden anlama şansı 
yoktur. Bu olaylar genellikle sarsıcı, hatta travmatik 
özellikli olaylardır. Böyle anlarda kişi dünyada, veya 
en azından kendi çevresinde, kendini çok yalnız 
hisseder ve bu yalnızlık hissi aslında yaşadığı ve 
başa çıkması gereken olay karşısında gerçekten 
yalnız olmasıyla ilgilidir. 
 Böyle durumlarda gerçekten kişinin ne 
kadar başa çıkabildiği belirleyicidir. Eğer kendinizi 
böyle bir yalnızlıkta buluyorsanız ve size fazla 
geldiğini hissediyorsanız, o zaman profesyonel bir 
yardım aramanızda büyük fayda var. Yaşantınızın 
size fazla gelip gelmediğini kolayca anlamanın 
bir yolu günlük hayata ne kadar katılabildiğinizdir. 
Yataktan çıkabiliyor musunuz? İşinize, okulunuza 
gidebiliyor musunuz? Kafanız yaptığınızda mı 
yoksa yaşadığınızda mı? Yoksa büyük bir boşluk 
ve anlamsızlık hissiyle hayattan elinizi eteğinizi 
çekmek mi istiyorsunuz?
 İkinci ana kategori ise daha sık rastlanan bir 
durum; hayatınız görece yolunda, arkadaşlarınız, 
dostlarınız etrafınızda, ama sanki dolmayan bir 
boşluk var içinizde. Kiminle vakit geçirirseniz geçirin, 
bir şeyler doyurucu gelmiyor hissi daha çok. Hatta 
bir noktadan sonra insanlarla görüşmek anlamsız 
gelmeye başlayabilir. Bu ilişkisel boyuttaki yalnızlık 
hissine kişinin genel hayatında da bir anlamsızlık ve 
sıkılma hissi de eşlik ediyor olabilir. 
 Bunun sebebi muhtemelen sizin öncelikle 
kendinizle olan ilişkinizde yatıyor. Kendi kendine 
kalınca huzurlu olan kişiler başkalarıyla da doyurucu 
ve yalnız hissetmedikleri ilişkiler kurabilirler. Bunun 
da altında yatan en temel etken, her ne kadar 
soyut gelse de kulağa, iç dünyamızın derinliği 
ve zenginliğidir. İç dünyamız derinleştikçe ve 
zenginleştikçe, hayat dönüşür, yalnızlık azalır. 
 İç dünyanın derinliği ve zenginliği uzun bir 
konu ve maalesef burada bahsedecek alanım 
kalmadı. Ama 20. Yüzyılın önemli yazarları (ve 
düşünürleri) Stefan Zweig ve Viktor Frankl’ın bu 
konuya dair söyleyecek çok şeyleri var. İlgilenenler 
için sözü onlara bırakmak isterim.  

[ pSIKOLOjI ]
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[ seyaHat ]

G ZONE, DÜNYANIN EN BÜYÜK GEY REHBERİ SPARTACUS İLE İŞBİRLİĞİ YAPARAK HER AY SİZE 
DÜNYADAKİ EN ÖNEMLİ ŞEHİRLERİN VE ÜLKELERİN EŞCİNSEL YAŞAM REHBERİNİ SUNUYOR.

[ seyaHat ]

[                                                     ]
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Macaristan’ın başkenti olan Budapeşte, Tuna nehrinin iki yakasındaki Budin ve Peşte isimli 
iki şehrin birleşmesinden oluşmuştur. Görkemli sarayları ve doyumsuz nehir manzarasıyla 

Avrupa’nın en sevilen şehirlerinden biri olan Budapeşte’deki gey hayatı da “hepsinden biraz” 
arayanları memnun edecek türden.

Nehrin “Buda” tarafı daha sakin olmasına rağmen tarihi zenginlikleri daha fazla. “Peşte” 
tarafında ise alışveriş, gece hayatı ve şehrin diğer hareketli yaşantısının içinde olmak 

mümkün.

Budapeşte’ye gitmişken, tarihi yerlerin dışında mutlaka Türk hamamlarını ziyaret edin. 
Budapeşte’de kalmak için uygun fiyatlı daire seçeneklerini tercih edin. Şehrin Buda tarafında 
daha uygun daireler bulunsa da, gey mekanların bulunduğu şehrin merkezine ulaşmak için 

yaklaşık 800 metrelik köprülerden geçmeniz gerektiğini unutmayın.

[ seyaHat ] [ seyaHat ]
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[ BARLAR ]
CRAZY HOUSE

Rökk Szilárd u. 14 
www.crazyhouse.hu

Komedi ve revü şovlarının da olduğu, 
Budapeşte’nin en yeni gey barı. 

FUNNY CARROT
Szep utca 1/b Astoria ve Ferenciek Metro 

durakları arasında.  
www.funnycarrot.hu

Şehir içinden bir gey bar. 

[ seyaHat ]

MADRID CAFE & BAR 
Semmelweis utca 17 Villamos    

(070) 410 2185  
www.madridcafebar.com

Cumartesi striptiz ve Pazar karaoke şov 
var. Şehrin en yeni klüplerinden. 

[ seyaHat ]
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[ seyaHat ]

[ ERKEK KULÜpLERI ]
ACTION BAR

Magyar utca 42   
(01) 266 91 48 

 www.action.gay.hu
Cumartesi günleri canlı seks şovları 
olan bar, şehrin en eski klüplerinden. 
Bulması biraz zor. Kapısında A harfi 

yazıyor. 

COXX CLUB
VII, Dohány utca 38 Nagydiófa utc’nın 

köşesinde. M° Astoria ve M° Blaha 
Lujza Metro duraklarına yakın   

(01) 3 444 884  
www.coxx.hu

400 metrekarelik bir bodrumda yer alan 
mekanda 3 bar, geniş crusing bölümü 

ve video ekranları var. Haftalık özel 
temalı partileri var. 

[ DANS KULÜpLERI ] ALTEREGO BAR & LOUNGE 
Dessewffy utca 33   
70345 4302 (mobil)  

www.alteregoclub.hu
3 bar, koltuklar, dans pisti ve 

sahnesiyle, özel temalı geceleri var. 

SCORE - THE CLUB
Tölgyfa utca 1-3   

 203 414 577  
www.scoreclub.hu

[ seyaHat ]
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[ SEx SHOpLAR ]
CONNECTION SEX SHOP

Berzsenyi D. utca 3    
(06) 209 391 651 (mobile)  

www.budapestszexshop.hu
Geniş DVD kolleksiyonu ve seks 

oyuncakları var. Bedava Budapeşte gey 
haritası ve programları veriliyor. 

EROTIKA CENTRUM
XIII, Hegedüs Gyula utca 1  1136    

(01) 320 40 05  
www.erotikcenter.hu

Bir gey bir heteroseksüel sinema salonu 
var. 

BLACK DREAM
Mária utca 9   
(01) 266 7485  

www.blackdream.hu
Çeşitli fetiş/deri ürünler var. İnternetten 

de satışı var. 

[ seyaHat ]

[ SAUNALAR ]
GELLéRT BATH
XI, Kelenhegyi út 4-6   

(01) 466 61 66 
 www.gellertbath.com

Yurtdışındaki “gey sauna” mantığında 
bir yer olmasa da, 1918’de art-nouveau 

tarzında inşa edilmiş şık bir mekan. 
Yazın dış mekanı daha kalabalık. 

MAGNUM
VIII., Csepreghy utca 2  

 030 844 6864  
www.gaysaunabudapest.com

Budapeşte’nin 550 metrekarelik en 
büyük ve en kalabalık gey saunası. 

İçinde fitness salonu da var. Her gün 
kalabalık olmasına rağmen Pazartesi, 

Çarşamba ve hafta sonları daha yoğun. 
Her Cuma 22.00‘de

SZAUNA 69 
IX, Angyal utca 2  
 (01) 210 17 51  

www.gaysauna.hu
Genç erkekler arasında çok popüler 

olan, 500 metrekareye yayılmış, temiz 
ve hijyenik bir mekan. İngilizce bilen 

personelleri var. 

[ seyaHat ]
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[ HAZIRLAYAN: ONUR UÇAR ] 

[ 2015 FİTNESS TRENDLERİ ]

[ SpOR ] [ SpOR ]
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[ONUR UÇAR] 
ONUR.UCAR@GZONE.COM.TR

[ SpOR ]

Her sene uluslararası kabul görmüş 
fitness ve welness sektörü öncüleri, 
fitness ve wellness sektöründe trend 
olacak belli başlı branş ve konuları 
ele alarak yükselişe geçecek veya 
düşüş yaşayacak dalları seçerler. Bu 

top 20 her yılın son aylarında açıklanmaktadır. 
2014 yılı dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük 
bir fitness büyümesi ve farkındalığıyla geçmiştir. 
Bir çok giyim, mutfak aletleri üreticileri, ev eşyası 
üreticileri, yatak üreticileri, cep telefonu firmaları, 
bilgisayar programcıları, saat üreticileri dahil bir 
çok birbirinden alakasız firmalar fitness ve spor 
sektöründeki mükemmel büyümenin farkına 
vararak yatırımlarını ciddi bir orana çıkarmıştır 
ve çıkarmaya da devam etmektedir. Dünyada 
ortalama 120 milyar dolarlık bir sektörden 
bahsedilirken, insanların iş ve çalışma yaşamındaki 
hareketsizlik, organik beslenmeye artan ilgi, ofis 
işleri yüzünden oluşan postürel sorunlar insanları 
ömürlerinde bir kerede olsa spor salonlarına adım 
atmayı zorunlu hale getirmiştir. Hal böyle iken 
Türkiye’de bu pastadan ufak bir dilim almaya yeni 
yeni başlamıştır. 300 milyon dolarlık bir fitness 

sektörü ile Türkiye gerçekten diğer ülkelerden bir 
hayli geri kalmaktadır fakat türkiyeyi büyük bir Pazar 
olarak gören uluslararası fitness sermayedarları 
Türkiye’ye son yıllarda büyük yatırımlar yaparak 
sektörün hareketlenmesine ve büyümesine çok 
ciddi katkılar sağlamıştır. 
Cep telefonu kullanımının artması ile birlikte 
sosyal medyanın etkinliği çok önemli bir konuma 
gelmiştir. İnsanlar birbirleri ile iletişime geçerek 
fitness salonlarında yapılan hareket ve egzersizlere 
saniyeler içerisinde ulaşmaktadır. Bu da 
Amerika’da bir fitness fenomeninin yaptığı değişik 
bir hareket dünyanın tüm ülkelerinde onu takip 
eden kişiler sayesinde uygulanmakta ve eğilimleri 
yönlendirmektedir. Bu ay ki yazımızda bizi bekleyen 
yeni fitness trendlerini ele alacağız.
İlk sırayı “body weight training” almaktadır. 
Vücut ağırlında çalışma olarak geçen bu branş, 
kişilerin özellikle ev, bahçe, sahil, park ve dışarıda 
yapılan egzersizlerde kişilerin, ekipman ve ya 
ağrılık kullanmadan çalışabilecekleri antrenman 
yöntemlerini ele almaktadır. Hareketlerin hepsi 
vücut ağırlığında yapılacağı için ağırlıklı çalışmalara 
nazaran çok daha güvenli ve uygulanabilirdir. Son 
yıllarda artan koşu grupları, boot camp, insanity v.b. 
gibi antrenmanları uygulayan kişi ve grupların çoğu 
bu tarz ekipmansız çalışmaları uygulamaktadır.
İkinci sırada bizi “high-intensty interval training” 
yani yüksek yoğunluklu değişkenli çalışma sistemi 
karşılamaktadır. Bu çalışma tarzı kişilerin yüksek 
oranda yağ yakımını sağlaması ve vücut gelişimini en 
hızlı sürede sağlayan bir sistem olduğundan dolayı 
uzun yıllar boyunca zirveyi asla bırakmayacaktır. 
Bu sistemde nabız oranınız ortalama bir seviyeden 
1 dakika içinde maksimum seviyeye çıkartıp belli 
bir süre sonra tekrar ortalama seviyeye çekilerek 
vücudu sürekli gelişimde ve hareketlere hazır halde 
tutarak vücudun devamlı gelişim halinde kalmasını 
sağlar.
Üçüncü sırada fitness profesyonelleri vardır. 
Gelişen fitness sektöründe o kadar çok “antrenör” 
oluşmaktadır ki artık spor salonunda elinizi 
çarptığınız herkes bir antrenör sayılmaktadır. 
Özellikle instagram, facebook ve twitter gibi sosyal 
paylaşım siteleri sayesinde enteresan hareketler 
üretip vücudunu son derece fit hale getiren bir 
çok birey kendini “personal trainer” yani kişisel 
çalıştırıcı edasıyla para kazanmaya çalışmaktadır. 
Hal böyle olurken bu iş konusunda mesleğini 
aşağıya çekilmesine izin vermek istemeyen asıl 
profesyonel spor eğitmenleri ise ciddi eğitim, 
sertifika ve kurs programlarına katılarak bilgilerini 
hep güncel tutmaya çalışarak sektörü daha bilinçli 

[ SpOR ]
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hale getirmeye çalışacaktır. 
Dördüncü sırada yılların eskitemediği ağırlıklar 
durmaktadır. Vücut geliştirme yapılmaya başlandığı 
tarihten bu yana “ağırlık antrenmanları” herkesin 
uğradığı ve tanıştığı bir köşe olmuştur. Daha 
önceki yazılarımızda da bahsettiğimiz gibi tarih 
güçlü erkeklerin tasvirleri ile doludur ve görsel 
sanatlar bu tasvirleri kişilerin kaslarına yansıtarak 
kişileri daha adeleli göstermiştir. Kas ve güç daima 
ağırlıkların altından çıkar ve bu yüzden milyonlarca 
insan neredeyse her gün daha güçlü olmak için 
ağırlık kaldırmaktadır ve dünyanın sonuna dek bu 
böyle devam edecektir.
Beşinci sırada Amerika ve Avrupa kıtasının 
uzun yıllardır tanıdığı “personal training” yani 
kişisel eğitmen konusu gelmektedir. Kişisel 
eğitmen olgusu Amerika çıkışlıdır ve günümüzde 
binlerce kişinin iş sektörüdür. Spor yapan her 
birey sakatlanma korkusu ile yaşamaktadır. 
Bu korkusu ağır basan insanlar ve sporu daha 
bilinçli bir şekilde yapmak isteyen kişiler, sporun 
profesyonel ve tecrübeli eğitmenleri ile birlikte 
çalışarak yaptığı antrenmanları daha doğru bir 
düzene sokmaktadır. Herkes istediği vücuda en 
kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde, sakatlanmadan 
ulaşmak ister. Tam bu noktada tecrübesi ve 
bilgisi ile bu sektörün profesyonelleri ortaya 
çıkmaktadır. Bu profesyoneller size uygun olan 
antrenman sistemini ortaya çıkartarak olduğunuz 
yerde saymamanızı sağlayarak zamanınızı spor 
salonlarında boş yere harcamamanızı sağlar. Tabi 
ki bu fitness profesyonelleri üçüncü sırada bahsi 
geçen insanlar gibi sertifikalı, eğitimli, ve bilimsel 
dayanaklara sahip kişilerden oluşur. Her vücudu iyi 
olan kişiye aldanmamakta fayda var.
Altıncı sırayı “excersize and weight loss” konusu 
sahiplenmiştir. Bir çok insanın spora başlarken 
bir amacı vardır. Kimisi vücudunun daha kaslı 
olmasını, kimisi ise istemediği yağlardan kurtulmayı 
ister. Fakat bazı insanlar vardır ki, bu kişiler sadece 
hareket etmeyi ve hareketsiz yaşamlarından dolayı 
oluşan vücudunda ki yağ ve fazla kilolardan uzun 
sürede de olsa kurtulmayı hedefler. Bu kişilerin bir 
kişisel eğitmenle çalışmaya ihtiyaç duymamakla 
beraber aşırı diyetlerin yükümlülüklerine de girmek 
istemez. İşte bu noktada bu kişilere sadece 
biraz hareket ve kilo kaybı tam da isteklerini 
karşılamaktadır. 
Yedinci sırada uzak doğunun asırlardır uyguladığı 
mükemmel egzersiz yöntemi olan “yoga” 
bulunmaktadır. Yoga yüzyıllar boyu uygulandığı 
için artık bir egzersiz modelinden çıkarak büyük 
bir felsefeye bürünmüş ve insanların yaşam 

kalitesini hem fiziksel hem de ruhsal olarak arttıran 
harikulade bir çalışma yöntemi olmuştur. Yoganın 
temel unsurlarında esneklik, denge, iç huzur ve 
içten gelen büyük bir pozitif enerji (kuantum enerjisi) 
gelmektedir. Yogaya başladığınız ilk zamanlarda 
öylesine zorlanır ve kendinizi tabir-i caizse “kütük” 
gibi sert ve hareketsiz hissedersiniz ki o yaşınıza 
kadar hiç hareket etmediğinizi fark edersiniz. Grup 
olarak da yapıldığı için yoga dostlukları çok uzun 
yılları kapsar. Asırlardır uygulanan bu mükemmel 
egzersiz modelini denemenizi kesinlikle tavsiye 
ederim.
Sekizinci sıra “yaşlılar için fitness programları” 
adınadır. Özellikle gelişmiş ülkeler bu konuda çok 
ileri noktadadır. Yaşlılıkla beraber oluşan kas ve 
kemik katabolizması bu bireyleri spor yapmaya 
ve daha sağlıklı yaşamaya zorunlu hale getirmiştir. 
Sporun doğru dozaj ve etkide yapıldığı zaman 
insan metabolizmasını hızlandırdığı ve hücre 
çoğalmasını arttırdığı bilimsel olarak defalarca 
kanıtlanmıştır. Yani sağlığın anahtarı doğru ölçü 
ve yoğunlukta yapılan spordan geçmektedir. Bu 
yüzden yaşlı bireylerin spora yönelmesi daha da 
önemli bir noktada ele alınmakta ve yaşlı kişilere 
uygun nabız ve yoğunlukta antrenman sistemleri 
geliştirilmektedir.
Dokuzuncu sıra “functional fitness” yani fonksiyonel 
egzersizlere aittir. Ağırlıkları ve vücut ağırlığında 
yapılan egzersizleri gündelik hayata entegre ederek 
oluşturulan bu çalışma modeli, kişilerin gündelik 
hayatta yapmaya meyilli olduğu doğal hareketlerin 
birer fitness planlarında oluşturulan hareketler 
ile desteklenmesi ile ortaya çıkmıştır. Esas 
amacı kişinin sakatlanmamasını sağlamak olan 
fonksiyonel egzersizler, kişilerin gündelik hayatta 
yapabilecekleri hataların önüne geçmesini hedefler. 
Siz antrenmanda bu hareketleri uygulayarak gün 
içerisinde daha bilinçli hareket ederek çok basit bir 
kutu veya su şişesi kaldırmada sakatlanmamanızı 
sağlar. Bu hareketler sadece size öncülük edecek 
fitness profesyoneli olan kişisel antrenörler ile 
yapmanız sizin sağlığınız için çok daha önemlidir. 
Çünkü normal hayatta sakatlanmamanızı 
sağlayacak bu hareket modelini eğer yanlış 
yaparsanız çok daha kötü bir sakatlanmayı spor 
esnasında yaşayabilirsiniz.
Onuncu sıraya “group personal training” hizmeti 
konumlanmış vaziyettedir. Kişisel eğitmenlerden 
bahsettik, grup egzersizlerinden de bahsettik, 
peki ya bu grup kişisel çalışmaları nedir demekte 
çok haklısınız. Fakat kişisel grup çalışmaları son 
yıllarda o kadar çok popüler olacak ki artık herkes 
bir grup çalışmasına dahil olacağını şimdiden 

söyleyebiliriz. En azından uzun yıllardır Amerika’da 
son derece popüler olduğunu görüyoruz. Bu 
branş motivasyonu düşük, spor konusunda 
üşengeç ve enerjisini, motivasyonunu kendi başına 
çok çabuk kaybedecek insanların başvurduğu 
çalışma metodudur. Burada bir antrenör bir grup 
ile çalışmaya başlayarak grubun ortak sorununu 
ve üzerinde durması gereken noktaları ortaya 
çıkararak gruba özel çalışmalar hazırlayarak bireysel 
sporlarda oluşan enerjisizlik ve motivasyon kaybını 
sıfıra indirmeyi amaçlar ve bunu da gerçekten 
başarır. Çünkü dünya üzerindeki her bireyin 
hormonları kendini üstün konuma getirme güdüsü 
ve egosu sayesinde spor pozitif yönde hareket 
eder. Siz de bir grup çalışmasına katılarak bu farklı 
motivasyon kaynağını mutlaka denemelisiniz.

Top 10 bu şekildeyken listenin devamında, boot 
camp, wellness (sağlık) koçluğu, online program 
hizmetleri, çocuk ve obeziteye özel çalışmalar, 
çalışanlara özel gruplar ve outdoor organizasyonları 
gelmektedir. Fitness sektörü yurtdışında zaten 
çok büyük sektör halindeydi ve öyle de olmaya 
devam edecektir. Sadece amerikada 2014 yılında 
spor yapan birey sayısı 50 milyonun üzerindedir. 
Avrupanın bir çok ülkelerinde ortalama rakam 6 
milyon civarında iken Türkiye’de bu rakam 500 
bin kişi ortalamasıyla en son sıradadır. Bu bizim 
spor branşlarında neden başarılı olamadığımızı 
bile gösteren bir rakamdır. Bu tarz trendler fitness 
sektöründe sürekli var olmaktadır ve var olmaya 
devam edecektir. Burada önemli olan sizlerin 
ihtiyaçları ne yönde olduğudur. Sosyal medyadan 
etkilenerek kendi istek ve ihtiyaçlarını unutan 
ve sırf moda ve farklı olduğu için ihtiyaçları ve 
yapması gerekenden uzak fitness programlarına 
başvurduğunu sektörde uzun yıllardır hizmet veren 
bir eğitmen olarak görmekteyim. Size verebileceğim 
en büyük tavsiye, mutlaka spora başladığınız ilk 
zamanlarınızı bir profesyonel eğitmen eşliğinde 
geçirin ki, size uygun olanı bir eğitmen ile birlikte 
karar verin. Yoksa sadece kafanız karışmakla 
kalmaz, sağlıklı bir bireyken sağlıksız bir birey olarak 
kendinizi doktorların karşısında bulabilirsiniz.
2015 yılına sayılı zamanlar kala, hepinize bol sporlu 
ve sağlıklı, en önemlisi sevdiklerinizle mutlu bir 
ömür diliyorum.

[ SpOR ] [ SpOR ]
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7 kasımda boğa burcunda bir dolunay meydana 
gelecek.  Bu dolunay sözleşmelere,  anlaşmalara 
işaret etmekte. Bu daha çok hukuksal bir 
kağıt üzerinde yapılacak olan bir anlaşma 
olabilir. Eğer yalnız iseniz, bir partneriniz yok 
ise bu dolunay  zamanı bazı karşılaşmalar 
yaşayabilirsiniz. Eşinizden veya partnerinizin 
fikirlerinden düşüncelerinden rahatlıkla 
yararlanabileceksiniz. 16 Kasımda ise Venüs yay 
burcuna giriş yapacak ve10 Aralık’a kadar bu 
burçta seyahat edecek.  Finansal konular ön plana 
çıkacaktır. Harcamalar-kazançlar dengesini iyi 
kurmanız önem kazanacaktır, finansal konularla 
ilgili aşırı iyimser yaklaşabilirsiniz. Meraklanmayın, 
bu süreçte kazançlarınızı arttırıcı etkilerde söz 
konusu. İşinizde terfi alabilir, daha iyi bir işe 
geçebilirsiniz. 22 Kasım’da ise yay burcunda 
yeni ay meydana gelecek. Finansal konular ön 
planda. Bütçenizi yeniden değerlendirmeli, gelir-
gider dengenizi iyi belirlemeniz gerekiyor. Eğer 
kişisel haritalarınızda yeni ay düştüğü yer ve 
kurduğu kontaklar iyi ise, sürpriz, beklenmedik 

kazançlarla karşılaşabilirsiniz

[ AKREP ]

[ ASTROLOjI ] [ ASTROLOjI ]

[ YENGEÇ ]
7 Kasımda boğa burcunda bir dolunay meydana 
gelecek. arkadaşlarınızla ve sosyal çevrenizden 
destekler alabilir, önemli fikir alışverişleri 
yapabilirsiniz.Organizasyonlara katılabilir, çok 
daha aktif ve sosyal olabilirsiniz. Çevrenizde 
ki kişilerde bir değişim meydana gelmeye 
başlayabilir yavaş yavaş, yeni gruplar içine 
girebilir, yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Güçlü 
kuvvetli kişilere irtibat halinde olabilirsiniz. 16 
Kasımda ise Venüs artık yay burcuna geçiş 
yapacak ve 9 Aralığa kadar bu burçta seyahat 
edecek. Yeni iş projeleri gündeme gelebilir, iş 
arayanlar iş bulabilirler, iş arkadaşlarınızdan, 
birlikte çalıştıkları kişilerden destekler alabilirler. 
Bunun yanı sıra fiziksel görünümünüzde 
ilgilenebilirsiniz, diyete başlayabilirsiniz. Günlük 
işlerinizi hallederken çok daha fazla keyif 
alabileceksiniz. 22 Kasımda ise yay burcunda 
bir yeni ay meydana gelecek. Gizli, saklı bazı 
bilgiler ve haberler ortaya çıkabilir, iş ve çalışma 
koşullarınızda bir değişim, gelişmeler meydana 
gelebilir, daha fazla çalışmanız, yorulmanız 

anlamına geliyor
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[ ASLAN ]
7 kasımda boğa burcunda dolunay meydana 
gelecek. Yaptığınız iş ile ilgili güzel ve kazançlı 
gelişmeler yaşayabilirsiniz, iş arayanlar bu 
dönem iş görüşmeleri yapabilirler, işi olanlar 
iş hayatlarında kendilerini daha net bir şekilde 
ortaya koyabilirler. İş hayatınıza ilişkin çalışma 
ortamı ve çalışma sisteminize ilişkin bir dönüşüm 
ve değişim habercisi olabileceği gibi, önemli bir 
iş arkadaşınızdan gelecek olan desteğe de işaret 
ediyor olabilir. Gizlilik içinde hareket edebilirsiniz 
bu yeni ay döneminde. 16 Kasımda ise Venüs 
yay burcuna geçiş yapacak ve 10 Aralık’a kadar 
bu burçta seyahat edecek.  yalnız olanlar için 
hayatlarında aşkın kapıları aralanmaya başlıyor, 
yaratıcılık gerektiren konularda başarı yakalama 
şansı çok daha yüksek olacak. Ama genel 
anlamda flörtöz etkiler devrede olacak. Hayattan 
çok daha fazla keyif alabilecek, hobilerinize çok 
daha fazla zaman ayırabilecek, hatta bazılarınız 

yeni hobiler keşfedebileceklerdir.

[ BALIK ]
7 Kasım boğa burcunda dolunay meydana 
gelecek. İletişim kanallarınız aktifleşmeye 
başlıyor, telefonunuz, e-mailiniz her zamankinden 
daha çok çalışabilir. Yine bu dolunay zamanı 
arkadaşlarınızla beraber bir seyahat planı 
yapabilirsiniz, yine bir arkadaşınızın desteği 
ile web sitesi, blog oluşturabilir, internetle/
bilgisayarla ilgili bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. 
Yalnız Ay – Satürn kontağı yüzünden işleriniz 
dilediğiniz hızda ilerlemeyebilir, sabretmeli 
ve kendinize de biraz zaman vermelisiniz. 16 
Kasımda Venüs yay burcuna geçiş yapacak ve 
10 aralığa kadar bu burçta seyahat edecek.  iş ve 
mesleki konulardan yana şanslı ve keyifli bir süreç 
başlamış olacak sizler için. Bazılarınız terfiler 
alabilir, bazılarınız iş değiştirebilir, bazılarınız ise 
yeni müşterilerle çalışabilir. Mesleki anlamda bir 

eğitim veya seminere de girebilirsiniz

[ BAŞAK ]
7 kasımda boğa burcunda dolunay meydana 
gelecek. Yabancılar, yurt dışı ile ilgili işler, tanıtım, 
pazarlama, yaratıcılık gerektiren işlerden finansal 
anlamda rahatça kazanç elde etmenize yardımcı 
olacaktır. Bu dolunay uzak yerlere seyahat gibi 
konuları a gündeme getirebilir. Ay- Satürn kontağı 
yüzünden iletişim kazaları, hatalı iletişim, bilginin 
yanlış bir şekilde iletilmesi gibi nahoş durumları 
da meydana getirebilir. 16 kasımda ise Venüs yay 
burcuna geçiş yapacak ve 10 Aralık’a kadar bu 
burçta seyahat edecek. Ev alım satım, taşınma, 
kiralama, evinizde dekoratif değişiklikler yapmak 
için oldukça uygun zamanlar olacak. Bazılarınız 
kendi evine çıkmak için adımlar atabilir, bazılarınız 
ise ev arkadaşı alabilirsiniz evinize. Ama her 
halukarda yerleşime ait konularda genel anlamda 
olumlu etkiler altında olacaksınız. 22 kasımda 
ise yay burcunda yeni ay meydana gelecek. 4. 
Evinizde gerçekleşecek olan yeni ay ile birlikte, 
evinizde yenilenme sürecini başlatabilirsiniz. 
Boya, badana, tamirat işleri gündeme gelebilir

[ BOĞA ]
7 Kasımda boğa burcunda bir dolunay 
meydana gelecek. Bu dolunay  zamanı istek 
ve arzularınızı ortaya koymak, istekleriniz için 
yeni başlangıçlar yapmak, yeni girişimlerde 
bulunmak, finansal anlamda kazançlarınızı 
arttırmak için uygun koşullarla karşılaşabilirsiniz. 
Pluton etkili olacağından bu dolunayda , 
özellikle hukuk, eğitim, ticaret, yurt dışı veya 
yabancılarla  ilgili geçmişe ait belki de önemli 
gelişmeler kaydedebilirsiniz. Bir yenilenme, 
yeniden yapılanma süreci içine girebilirsiniz. 16 
Kasımda ise Venüs artık yay burcunda seyahat 
etmeye başlayacak ve 9 aralığa kadar bu alanda 
seyahat edecek.  Bu tarihe kadar size keyif 
verecek seyahatler dönemi başlamış olacak. 
Eğer yalnız bir boğa iseniz yolculuklarınızda 
karşılaşabileceğiniz kişiler ile flörtöz etkileşimler 
söz konusu olabilir. Size keyif verecek, iyi 
gelecek bir eğitimi de araştırabilirsiniz. Veya 
partnerinizle birlikte minik bir tatil planı da 

organize edebilirsiniz
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[ İKİZLER ]
7 Kasımda boğa burcunda bir dolunay 
meydana gelecek. Planlarınızı, düşüncelerinizi 
çevrenizdeki kişilerle paylaşmayabilirsiniz. 
Gizli ilişkiler, saman altında su yürütürcesine 
planlar gündemde olacak. Yine bu günlerde 
yalnız kalmak isteyebilir, kabuğunuza çekilmek 
isteyebilir, kendi iç dünyanıza dönebilirsiniz. Bu 
dolunay  zamanı, finansal anlamda bir engeli 
aşmak, krizi yönetmek, finansal anlamda daha 
rahat ve kolay bir şekilde destek bulabileceksiniz. 
Bu gizli, el altından bir destek olabilir.18 Kasımda 
ise Venüs yay burcuna geçiş yapacak ve 9 
aralığa kadar bu burçta seyahat edecek. İşinizle 
ile ilgili, iş ortamınızla ilgili kadınlardan destekler 
söz konusu. İş ile ilgili güzel etkileşimler var, 
iş bulma, terfi etme, yeni müşteriler bulma 

konusunda keyifli bir süreç olacak sizler için.

[ KOÇ ]
7 Kasımda boğa burcunda bir dolunay meydana 
gelecek. Finansal konular gündeme geliyor, 
yeni kazançlar gündemde. İş ve kariyere ilişkin 
konularda hızlı, olumlu ve finansal anlamda ödül 
veya destekleyici etkileri olacaktır. Bu yeni bir 
müşteri ile tanışma olabilir, terfi olabilir veya daha 
iyi maaşlı bir işe geçişle ilgili olabilir. Finans ile 
ilgili konuların korku ve endişe yaratabileceğine 
işaret etmekte. Ama sadece boş vesvese ve 
kuruntudan öte bir durumda bulunmamakta.22 
Kasımda  yay burcunda yeni ay meydana gelecek, 
yeni ay ile beraber; uzak yerlere seyahatler, uzak 
akrabalar, hukuksal konular, uluslar arası ilişkiler, 
ithalat, ihracat, satış, pazarlama, halkla ilişkiler, 
tanıtım, sahibi hatırı sayılır kişiler, promosyon..vb 
konular etki altında olacaktır. Hukuksal konularla 
ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz, yurt 
dışı seyahatleri gündeme gelebilir, iş arayanlar 
bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe 

başlayabilirsiniz

[ KOVA ]
7 Kasım boğa burcunda dolunay meydana 
gelecek. Aile, yer değiştirme, taşınma ile ilgili 
konuları gündeme getirebilir. Aile içinde bazı 
gizli kalmış konular açığa çıkabilir veya sizler 
ailenizden gizli hareket edebilirsiniz. Bazı şeyleri 
geride bırakmayı öğrenmeniz, olası kayıpların 
aslında kayıp değil, kazanç olduğunu anlamanız 
gerekebilir. Çevrenizde işinize ve ne yapmanız 
gerektiğine dair karışacak çok fazla insan 
olmasına karşın, kendi bildiğinizi okuyacaksınız 
.Özellikle özel hayatınıza ilişkin sesler çok fazla 
yükselebilir. Ay – Satürn kontağı yüzünden 
işinizle ilgili stresli ve de gergin bir süreçten 
geçiyor olabilirsiniz, engeller, soğukluk, mesafe, 
ara gibi durumlar oluşabilir. Bu haftadan sonra 
etkiler silinmeye başlıyor. 16 Kasımda Venüs 
yay burcuna geçiş yapacak ve 10 aralığa 
kadar bu burçta seyahat edecek. Kalabalıkların 
arasına karışacak, arkadaşlarınızla daha fazla 
zaman geçirecek, bazılarınız ise girdileri sosyal 
gruplarda flörtlleşmelere, yakınlaşmalara 

başlayabileceksiniz.

[ OĞLAK ]
7 Kasım boğa burcunda dolunay meydana 
gelecek.  alnız olanlar bence gözlerini 4 açsınlar, 
çünkü çok yakınınızda bir yerde aşk sizi bekliyor 
olacak. Aşk hayatınıza ilişkin gizlilik içinde 
hareket etmeniz gereken bir süreçten geçiyor 
da olabilirsiniz fakat bu dolunay zamanı bunu 
artık açığa çıkartabilirsiniz. Yine çocuk sahibi 
olanlar, çocukları ile ilgili güzel gelişmeler 
yaşayabilirler. Kişisel yeteneklerinizi kullanarak iş 
hayatınızda özellikle başarıyı çok daha kolay bir 
şekilde edebilir, finansal anlamda kazanç elde 
edebilirsiniz. Ay – Satürn kontağı ile yalnızlık 
ihtiyacınız daha da artabilir, yalnız parti-kalabalık 
grup davetleri gelirse de elinizin tersi ile itmeyin. 
16 Kasımda Venüs yay burcuna geçiş yapacak 
ve 10 Aralık’a kadar bu burçta seyahat edecek. 
Daha kendinize dönük olabilirsiniz, bu süreç 
hedefleriniz için plan yapma sürecidir. Özel 
hayatınızda yalnız iseniz, karşılıksız aşklara 
yelken açabilirsiniz veya gizli ilişkiler içine 

sürüklenebilirsiniz

[ ASTROLOjI ]
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[ TERAZİ ]
7 Kasımda boğa burcunda dolunay meydana 
gelecek. Özellikle gayrimenkul, emlak, taşınmaz 
mallarla ilgili önemli, güzel, destekler alabilirsiniz. 
Yine vergi, borçlar, ödemeler, krediler, banka 
işlemleri, burslar, miras gibi konularda hızlı 
gelişmeler yaşanabilir ve bu gelişmeler genel 
anlamda olumlu nitelikte olacaktır. Önemli bir krizi 
aşabilmeniz için rahatlıkla destek alabileceksiniz. 
Para ile ilgili konularda endişeleriniz iyice ayyuka 
çıkabilir. Bu hafta gerginlikler olabilir ama birkaç 
güne kalmadan olası sorunların ufalmaya 
başladığını gözlemleyebilirsiniz. 16 Kasımda ise 
Venüs yay burcuna giriş yapacak ve 10 Aralık’a 
kadar bu burçta seyahat edecek. seyahatler ön 
plana çıkmaya başlayacaktır, bunun yanı sıra 
tüm iletişim aletleri ile aktif iletişim içinde olacak, 
web, internet..vb konularla daha fazla haşır 
neşir olabilirsiniz. Bazılarınız ise yeni bir eğitim 
için araştırmalara başlayabilirler. Yalnız yakın 
çevrenizde ki herkese yetişmeye çalışmaktan 
kendinize yeteri kadar zaman ayıramayabilirsiniz.

[ YAY ]
7 Kasım boğa burcunda dolunay meydana 
gelecek.  İş ortamınızı ilgilendiren bölgede olacak 
bu dolunay , yeni projeler ve yeni müşterilerle 
bir araya gelmenize yardımcı olacaktır. Pluto 
desteği ile bu projeler finansal anlamda getirisi 
yüksek olabilecektir. Eğer iş arıyor iseniz bu 
dolunay  ve takip eden 2-3 gün önemli haberler 
alabilir, gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ay – Satürn 
kontağı sizi iş ile ilgili konularda üzerinizde 
baskı hissetmenize neden olacak olsa da büyük 
bir sıkıntılı durum söz konusu değil. Bir tek 
sağlığınıza bu hafta daha fazla özen gösterin, 
bünyeniz çok kuvvetli olmayabilir. 16 Kasımda 
Venüs yay burcuna geçiş yapacak ve 10 aralığa 
kadar bu burçta seyahat edecek. hedeflerinize 
çok daha kolay bir şekilde ulaşabiliceksiniz, 
fiziki görüntünüzde değişiklikler yapabilir, kişisel 
yeteneklerinizi daha rahat bir şekilde ortaya 
koyabilirsiniz. İletişim hayatınızın temelinde 
yer alacak, önemli anlaşmalar sözleşmeler 
imzalayabilirsiniz, iletişim araçları satın 

alabilirsiniz


