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Bu bir reklamdır
#CinsiyetsizTuvalet

Hilton İstanbul Bomonti, görkemli balo salonları ve toplantı
odaları, dünya lezzetlerini buluşturan menüleri, Türkiye’nin
ilk eforea™ Spa’sına ev sahipliği yapmasıyla İstanbul’un
yükselen semti Bomonti’ye renk katıyor.
İstanbul’un en büyük oteli Hilton İstanbul Bomonti Otel
ve Konferans Merkezi (Hilton İstanbul Bomonti) şehrin en
büyük oteli olarak misafirlerini ağırlıyor. 85’i suit olmak
üzere 829 odası bulunan otel 12 bin m²’lik etkinlik alanıyla
hizmet veriyor. Ödüllü GA Design of London firması
tarafından tasarlanan Hilton Istanbul Bomonti, 34 katlı
yapısıyla göz kamaştırıyor.
Büyük konferans ve etkinlikler için benzersiz bir seçenek
sunan Hilton İstanbul Bomonti aynı anda binlerce konuğu
ağırlayabilen İstanbul’un en büyük kolonsuz balo salonuna
sahip. Otel, dijital kayıt ekranları, etkinlik planlamacılarına
yönelik özel iRoom uygulamaları gibi en son toplantı
teknolojilerinin yanında, düğün ve sosyal davetler için
ideal açık hava teraslarıyla fark yaratıyor. Hilton Istanbul
Bomonti aynı zamanda rüya gibi düğünler için mükemmel
bir seçenek.
Hilton’un Türkiye’deki ilk eforeaTM Spa tesisi de Hilton
İstanbul Bomonti’de hizmet veriyor.14 terapi odası, kapalı
ve açık yüzme havuzları ve 500 m²’lik fitness salonuna
sahip olan spa, toplam 3.300 m²’lik alana yayılıyor.
Kerstin Florian, Vitaman ve Alessandro gibi dünyaca
ünlü ürünleri sunan eforeaTM Spa’da konuklar, eforea
düzeltici yüz bakımı, eforea tüm vücut onarımı gibi
markaya özel terapilerin yanı sıra, VIP hizmetlerinden de
faydalanabiliyorlar.
Hilton İstanbul Bomonti yeme-içme yaklaşımıyla da
şehrin en seçkin adreslerinden biri. 80 kişilik şef kadrosu
olan otelin yedi mutfağı sayesinde aynı anda 5 bin
misafire hizmet verilebiliyor. Tüm gün yemek konseptiyle
öne çıkan ve şef Yannis Manikis yönetimindeki The Globe
restoran yerel ve uluslararası mutfaklardan oluşan geniş
bir seçenek yelpazesi sunuyor. Dört açık pişirme istasyonu
olan The Globe’da geleneksel Türk mutfağı, Western Grill,
Asya yemekleri ve Sushi’nin en leziz örnekleri sunuluyor.
Otelin 34’üncü katında yer alan rooftop bar Cloud 34
ise, olağanüstü İstanbul manzarası, zengin barı, çok
özel sushi menüleri, leziz kokteylleri ve atıştırmalık
lezzetleriyle şehrin en ilgi gören mekanlarından birini
oluşturuyor. Hilton Istanbul Bomonti geniş ve sofistike
Grand Lobby’si ise zengin mönüsü ile misafirlerine tüm
gün boyunca dinlenme ve yenilenme fırsatı sunuyor.
Süit odalarda konaklayan konuklar ise olağanüstü şehir
manzaralı Executive Lounge’un kişiye özel hizmetlerinden
faydalanabiliyor.
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#CİNSİYETSİZTUVALET
GZone bu ay LGBTİler için güzel bir gelişmeden, Boğaziçi Üniversitesi’nde hizmete açılan
Cinsiyetsiz Tuvalet’lerden ilham aldı ve ayın ünlülerini aynı tuvalette buluşturdu.
Elbette Türkiye’nin pek çok mekanında farklı cinsel kimlikten insanların kullandığı bolca
tuvalet var. Hatta bu ayki konuklarımızdan İzzet Çapa, bundan neredeyse 20 yıl önce
mekanında iki tuvalet yaptıracak parası olmadığı için tek cinsiyetsiz tuvalete yer verdiğini
söyledi.
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki kazanım ise herhangi bir cinsiyetsiz tuvaletten biraz daha farklı.
Rektör Gülay Barbarosoğlu’nun da desteğiyle devreye alınan bu cinsiyetsiz tuvaletler, yer
yokluğu veya maddi imkansızlıktan değil BU LGBTİ Çalışmaları Kulübü’nün talepleriyle
yaklaşık 1,5 yıla yayılan bir süreçte ortaya çıktı. Bu yüzden de ayrı bir önem taşıyor.
“Kimi Kimi” ve daha birçok hit ile tanıdığımız Esma Er ise hem bu tuvalet çekiminde hem de
Ayın Erkeği Mert Akdeniz’in eşlik ettiği özel fotoğraf çekimimizde yer aldı.

MURAT RENAY
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Bu ayki göz alıcı fotoğraflarımız ise sevgili Merve Hasman’a emanetti. Ortaya çıkan
karelerden çok memnunuz.
Henüz baharın geldiğini tam olarak hissedemediğimiz şu günlerde “tuvalet” mevzusu
dışında sizlere yine dolu dolu bir sayı hazırladık.
Gülşen’le yaptığı “Dünya” düetiyle dikkat çekerek müzik dünyamıza adım atan yakışıklı
Abdullah İnal, ne mutlu bize ki, ilk röportajlarından birini GZone’a vererek “erkek popçu
eşcinsel dergisine konuşmaz” kuralını bir kez daha bozdu. (Gerçi biz bu kuralı daha
önce de birkaç kez bozmuştuk.) Sezen Aksu’nun söz gözdesi Rümeysa da bu sayımızın
konuklarından oldu. Eşcinsel imam Ludovic Mohamed Zahed’in İslam’da eşcinsellikle ilgili
yaptığı açıklamaların bir hayli ses getireceğine eminiz.
Yeni yazarımız Koli Doktoru’nun cinsellikle ilgili tavsiyelerini de mutlaka okumanızı
öneriyoruz.
Gelecek ay görüşmek üzere…
Sevgiyle kalın

/GZONEMAG

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Mart 2016 | S5

İçindekiler

S.48

#CinsiyetsizTuvalet

S.10
S.13
S.25
S.31
S.38
S.41
S.48
S.52
S.56
S.61

HABERİNİZ OLSUN

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’NDE ‘CİNSİYETSİZ TUVALET’ İLK SONUÇLARINI VERDİ!

KÜLTÜR & SANAT

AYIN YENİ MÜZİK ALBÜMLERİ | AYIN YENİ FİLMLERİ | AYIN YENİ KİTAPLARI

ALIŞVERİŞ

MODA | TEKNOLOJİ | BAKIM

SÖYLEŞİ | ABDULLAH İNAL

‘’KENDİMİ DOĞRU İFADE EDEBİLMEKLE İLGİLİYİM’’

YAŞAM | SEKSÜEL AKIMLAR

MODANIN SEKSÜEL AKIMLARINDAN HABERDAR MISIN?

YAŞAM | BATMAN V SUPERMAN
İKİ SÜPER KAHRAMAN KARŞI KARŞIYA

SÖZYLEŞİ | LUDOVIC MOHAMED ZAHED

‘‘HZ. MUHAMMED İNSAN HAKLARINI SAVUNANLARIN EN BAŞINDA GELİRDİ

MODA | BAHARA TREND GİRİN
BAHARIN MASKÜLEN MODA TÜYOLARI

SÖYLEŞİ | ESMA ER

‘‘BIRAKIN KİM NEREYE İSTERSE GİRİP ÇIKSIN!’’

YAŞAM | KUTSAL FAHİŞELİK
SEKS İŞÇİLİĞİNİN BİLİNMEYEN TARİHİ

S.41

S.61

S.31

S.56
Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Mart 2016 | S6

İçindekiler

S.64
S.68
S.73
S.82
S.86
S.90
S.94
S.95
S.99
S.110

#CinsiyetsizTuvalet

YAŞAM | ASEKSÜELLİK

GÖZ ÖNÜNDE OLMAYAN GERÇEKLERİYLE

SÖYLEŞİ | İZZET ÇAPA

TÜRKİYE’DE ŞU ANDA GECE HAYATI DİYE BİR ŞEY YOKTUR!

YAŞAM | NEVRUZ BAYRAMI
TÜM BİLİNMEYENLERİ

SÖYLEŞİ | RÜMEYSA

‘‘İNSAN RUHUNUN CİNSİYETİ YOKTUR’’

KOLİ DOKTORU

SUPERMAN GİBİ AKTİF OLMAK İÇİN 10 ALTIN KURAL

ERKEKLER

AYIN ERKEĞİ: MERT AKDENİZ | INSTAGRAM ERKEĞİ

SARP YAMAN
İYİ Kİ DOĞDUM

S.90

SAĞLIKLI YAŞAM

CİNSEL SAĞLIK: HPV | PSİKOLOJİ

SEYAHAT

AŞKIN BAŞKENTİ PARİS

ASTROLOJİ

AYLIK BURÇ YORUMLARI

S.73

S.82

S.68

S.99
Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Mart 2016 | S7

#CinsiyetsizTuvalet

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Mart 2016 | S8

#CinsiyetsizTuvalet

GZONE.COM.TR

HABERİNİZ OLSUN

Takip Et!

Bundle

facebook.com/gzonemag
twitter.com/gzonemag
plus.google.com/+GzoneMag
instagram.com/gzonemag
www.gzone.com.tr
Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Mart 2016 | S9

Haberiniz Olsun

#CinsiyetsizTuvalet

HABERİNİZ OLSUN
LGBT DÜNYASINDA NELER OLUYOR?
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HİNDİSTAN, EŞCİNSELLİĞİN
KANUNEN SUÇ OLMAKTAN
ÇIKARILMASINI (YİNE)
REDDETTİ
Hindistan Parlamentosu, eşcinselliğin
suç olmaktan çıkarılmasını öneren
yasa tasarısını üç ay içinde ikinci kez
reddetti. Pink News’un haberine göre,
Hindistan’daki LGBTİ aktivistleri, “Bölüm
377” adı verilen ve 2013 yılında Yüksek
Mahkeme tarafından tasarlanan yasanın
kanunlardan çıkarılması için savaş
veriyorlar.71’e karşı 24 oyla kaybeden
yasanın iptalinin destekçileri bu oylama
sonucunda üzüntü yaşadılar.
Hindistan’da eşcinsel ilişki şu an 10 yıla
kadar hapisle cezalandırılabiliyor. İktidar
partisi Bharatiya Janata’nın lideri ve
başbakan Narendra Modi’nin kabinesi
yerel ve global baskılara rağmen bu
çağdışı yasanın değişmesi için gereken
desteği vermedi.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’NDE
‘CİNSİYETSİZ TUVALET’ İLK
SONUÇLARINI VERDİ!
19 kasım 2014 tarihinde, Dünya Tuvalet
Günü’nde tuvalet için yapılan bir
basın açıklaması sonrasında Boğaziçi
Üniversitesi LGBTİ Çalışmaları Kulübü
yoksunluk sonucu yaşanan hak
ihlallerinin analizlerinden doğan sonuçları
değerlendirdi ve eğitim gibi temel
hakların sunulduğu alanlardan biri olan
okullarda LGBTİ’ler için tuvaletlerin önemli
bariyerlerden biri olduğuna kanaat getirdi.
LGBTİ öğrencilerden gelen bildirimler de
“Cinsiyetsiz Tuvalet” in bir hak olduğunun
altını çizdi.
Bu süreç boyunca BU LGBTİ tarafından
imzalar toplandı, dilekçeler verildi, forum
düzenlendi. 11 Şubat 2016 gününde
ise kulüp üyeleri güzel bir haber aldı.
Cinsiyetsiz Tuvalet projesi Boğaziçi
Üniversitesi yönetiminden onay aldı ve
hayata geçirilmeye başlandı. BU LGBTİ
üyeleri, bu projelerinin onay almasının
aslında “eğitim hakkı” konusundaki
çalışmalarının önemli adımlarından biri
olduğunu söylüyor ve çalışmalarına devam
edeceklerini belirtiyor

OBAMA’NIN AÇIK EŞCİNSEL
ADAYI SENATODAN ONAY ALDI
ABD Başkanı Barack Obama’nın Kara
Kuvvetleri Komutanlığı genel sekreterliğine
aday gösterdiği açık eşcinsel Eric
Fanning’e Senato’nun Silahlı Hizmetler
Komitesinde onay verildi.
Eşcinsel olduğunu açıkça ifade eden
Fanning’in oylaması Senatou’nun Silahlı
Hizmetler Komitesinde sesli oylama
yöntemiyle yapıldı. Komite üyelerinin
onayladığı Fanning’in adaylığı, Senato’nun
Genel Kurulu’na gönderildi. Ancak Genel
Kurul’daki oylamanın ne zaman yapılacağı
henüz belirsiz. Adaylığın buradan da
geçmesi durumunda Fanning, ABD
ordusunda üst düzey göreve atanmış
ilk açık eşcinsel görevli olacak. Obama,
Fanning’i Eylül 2015’te ordunun genel
sekreterliği konumu için önermişti.

RIHANNA’DAN MANOLO
BLAHNIK İÇİN TOPUKLU
AYAKKABI KOLEKSİYONU
Yeni albümü Anti ile dünya turuna çıkmaya
hazırlanan Rihanna, yoğun temposunun
arasında moda dünyasını da ihmal etmiyor.
Puma için hazırladığı koleksiyonla kreatif
direktörlük koltuğuna oturan yıldız, şimdi
de ikonik ayakkabı tasarımcısı Manolo
Blahnik ile sınırlı sayıda üretilecek 6
parçadan oluşan bir ayakkabı koleksiyonu
hazırladı. Blahnik’in yüksek topuklarının
cazibesinden asla vazgeçmeyen
Rihanna’nın yeni koleksiyonu 5 Mayıs
itibariyle Londra, New York ve Hong Kong
mağazalarında satışa çıkacak.

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Mart 2016 | S11

#CinsiyetsizTuvalet

Haberiniz Olsun

ELTON JOHN MAL
VARLIĞINI ÇOCUKLARINA
BIRAKMAYACAĞINI AÇIKLADI
The Mirror gazetesine röportaj veren, eşi
David Furnish ve çocukları Zachary ve
Elijah ile mutlu eşcinsel aile yaşantısının en
güzel örneğini sergileyen Elton John 250
milyon Avro’luk mal varlığını çocuklarına
bırakmayacağını açıkladı.

FUTBOL DÜNYASINDA 7 TANE EŞCİNSEL MAJÖR OYUNCU VAR!
1990 yılında eşcinsel olduğunu açıkladıktan sonra, 1998 yılında intihar ederek hayatını
kaybeden, Futbol tarihinin ilk açık eşcinsel oyuncusu Justin Fashanu’nun yeğeni Amal
Feshanu futbol dünyası ve eşcinsellik konusu tartışılırken açık bir iddiada bulundu.
BBC radyosuna konuk olan Amal Fashanu, futbol dünyasında açıklanamayan bir eşcinsel
tabusu olduğunu söyleyerek, ”Futbol kelimesi bile eşcinsel erkekler için çok karanlık, bu
sebepten ben size şu an dünya üzerinde aktif futbol oynayan yedi tane majör futbolcunun
eşcinsel olduğunu söyleyecek olsam bana inanmazsınız, ancak gerçek bu. Asla onların
kişilik haklarına tecavüz etmeyeceğim, asla isimlerini açıklamayacağım, ancak futbol
dünyasında süregelen ırkçılığın anlaşılması için bu açıklamayı yapmak zorundayım” dedi.

Verdiği röportajında eşi ve çocuklarıyla
geçirdiği her anın kendisi için çok özel
olduğunu söyleyen Elton John, ”Mal
varlığımın tamamını çocuklarıma
bırakmayacağım. Çocuklara altın tepside
bir yaşam sunmanın onları tembelliğe
ve amaçsızlığa ittiğini düşünüyorum.
Eşimle beraber bir matematik uygulaması
yapıp, onlara yaşamak için ihtiyaçları olan
miktardan daha fazlasını vermemeye karar
verdik.” açıklamasını yaptı.

MAC COSMETICS VE CAITLYN JENNER’DAN
İŞBİRLİĞİ
Cinsiyet geçişiyle tüm dünyanın ilgi odağı haline gelen Caitlyn
Jenner, trans görünürlüğü adına MAC Cosmetics ile beraber
bir işbirliği gerçekleştiriyor. LGBT dostu markalar arasında,
yaptıkları projelerle öne çıkan MAC COSMETICS, Caitlyn Jenner
ile beraber ortak bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. 07 Nisan
tarihinde başlayacak olan kampanyalarıyla ilgili, dünya basınına
bir bilgilendirme bülteni ileten MAC COSMETICS, projeyle ilgili
detayları şu şekilde açıklıyor:
” Cinsiyet geçişiyle tüm dünyaya ilham olan Caitlyn Jenner ile
beraber 07 Nisan tarihinde başlayacak yepyeni kampanyamızı
duyuruyoruz.
07 Nisan tarihinde maccosmetics.com web sitemiz aracılığı
ile satışına başlayacağımız, bayan Caitlyn Jenner tarafından
tasarlanmış özel bir dudak kremi ile başlayacak olan
kampanyamız sonucunda elde edilen gelirin tamamı MAC AIDS
vakfı üzerinde Trans bireylerin HIV enfeksiyonlarıyla savaşmak
adına kullanılacaktır. Sayın Caitlyn Jenner ile böyle bir kampanya
yürütecek olmaktan büyük mutluluk ve gurur duymaktayız”
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KÜLTÜR & SANAT
AYIN EN YENİLERİ
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Kültür & Sanat | Müzik

TAN TAŞÇI
NASIL SEVECEĞİM
PUAN: 4,5/5
Tan, 2012 tarihli “İlk” albümünden beri
tekliler ile diskografisini genişletiyordu.
Piyasadaki en sağlam tenorlardan biridir
kendisi ve aldığı eğitimin etkisiyle de,
tabir-i caizse gürül gürül şarkı söyler.
Hatta 10 yılı geçen profesyonel müzik
kariyerinde aynen de bu şekilde söylediği
düşük tempolu şarkıları ile kemik hayran
kitlesini oluşturmuştur. Kendi şarkılarını
yazıyor olmanın avantajını da kullanan
Taşçı’nın yeni bestesi “Nasıl Seveceğim”
ise 90’ları (mesela Aşkın Nur Yengi’nin ilk
albümlerini) hatırlatan, baygın ve sıcak
yaz akşamlarına çok yakışacak bir düşük
tempolu. Sezgin Gezgin tarafından sade ve
başarılı şekilde düzenlenmiş ama gücünü
en fazla şarkıcının dev sesine rağmen
hiçbir abartıya kaçmayan, kontrollü
performansından alıyor.

EMEL MÜFTÜOĞLU
İLE YENİDEN
PUAN: 4.5/5
Emel Müftüoğlu’na karşı hislerim, anneme
benzemesinden de biraz, çok derin ve
kuvvetli. Onun şarkıları ile büyüdüm.
“Karlar Düşer”in anıları bulanık belki biraz

ama “Faka Bastın”ın açılış ritmi ve gongları
benim bir pop çocuğuna dönüşümümün
sinyal müziğidir kafamda. Uzun kariyeri
boyunca hiç hayal kırıklığına uğratmamış,
her albümüyle günceli yakalamış ve
şahane hitlere imza atmıştır Emel. Bu
sebeplerden 2007 tarihli EP “Evlenilecek

Kızlar…”dan sonra albüm yapmayacağını
açıkladığında resmen yıkılmıştım. O
kadar güzel şarkıya rağmen bir ‘best of’
yapmadan üstelik. Kararını ne değiştirdi
bilmiyorum ama iyi ki değiştirmiş. Çünkü
bu muazzam kadının en iyilerinden 10
tanesini seçtiği bu albüm onu en doğru
şekilde bugüne taşımış. Şarkıların hepsi
zaten pop külliyatında birer elmas
değerinde olduğundan aranjörlere
düşen görev yalnızca şarkıların değerini
kaybetmemesiydi ve Ozan Çolakoğlu,
Murat Yeter, Ozan Bayraşa ve Febyo
Taşel’den oluşan yıldız aranjör kadrosu
bunu ziyadesiyle başarmış. Çolakoğlu her
zamanki yüksek enerjili tarzını “Hovarda”
ve “Deli Et Beni”ye adapte ederken, Febyo
Taşel’in “Bilsem” ve “Korkuyorum”a
dokunuşları gayet ölçülü olmuş.
Özellikle bu yeni yumuşatılmış haliyle
“Bilsem”, Emel’in albümdeki en iyi vokal
performanslarından birini içeriyor. Murat
Yeter’in çingeneler diyarına sürüklediği
“Karlar Düşer” bu şarkının neden kült
olduğunu yeniden gösterirken albüm
zirvelerini Ozan Bayraşa’nın dokunduğu
iki şarkı, muazzam “Hoşgeldin Hüzün” ve
“Bir Ümit Doğmaz mı?”nın remix versiyonu
ile görüyor. Emel’in bu albümün ikincisini
yapacak kadar daha “en iyileri” olduğunu
da hatırlatmadan da yazıyı bitirmiyorum.
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İREM DERİCİ
DANTEL
PUAN: 4/5
Popun en hızlı yükselen kadını İrem
Derici’nin 3’ten fazla şarkıya yer verdiği
ilk çalışması “Dantel” huzurlarımızda.
3 senedir süren zincirleme single
reaksiyonlarına kimi zaman heyecanla
kimi zaman bezginlikle tepki verdiğim
Derici’nin ilk albümü de bu trendi devam
ettiren bir yapıya sahip. İsim ve ilk video
şarkısı “Dantel” albümün en iyisi değil
ama Ayla Çelik, Derici için iyi bir besteci
seçimi, onu cebinde tutmasında fayda var.
Çok daha isabetli bir besteci tercihi olan
Erkin Arslan ise harika şarkısı “Ölürüm
O Bakışlarına”da Derici’yi “Bir Miyiz?”
seviyesine yeniden çıkarıyor. Akabinde
ise Ceceli-Akçıl ikilisi “Evlenmene Bak” ile
halaya davet ederek, ortada seviye falan
bırakmıyor. İrem’in ‘onsuz albüm yapmam’
dediği, benimse ‘keşke yapsa ya’ dediğim
Hüseyin Boncuk’un “Seni Çok Seviyorum”u
en azından önceki bestelerinin aksine
bir tempo ile servis edilirken lüzumsuz
Ferdi Tayfur coverı “Gizli Sevda”yı büyük
zevkle yok sayıyorum. Babası ile düet
yaptığı alaturka “Gittiğinde Anladım”
şarkıcının çok yönlülüğünü göstermesi
açısından önemli ama bu albüm yerine
bir single’da olması daha iyi olabilirmiş.
Ozan Çolakoğlu’nun cilaladığı “Suçu Bana
Atma”dan itibaren ise albüm çok doğru
bir rotaya sapıyor. Örneğin “Aşk Olsun”
Derici’ye cuk oturan çok tatlı bir şarkıyken
albümün gizli hiti “Dur, Yavaş”a yazın
kesinlikle şans verilmesi gerekiyor. Alper
Narman ve Onur Özdemir’in kendilerinden
bekleneni verdiği A+ işleri “Aşk Kışlıkları
Giy” Derici’yi albümün finaline, Sinan
Akçıl’ın “Evlenmene Bak”ı affettirdiği “Bana
Hiç Bir Şey Olmaz”a hazırlıyor. Bu şarkıda
Derici, ‘O Ses Türkiye’de yıllar önce görüp
bayıldığım diva moduna geçiyor ve albümü
çok doğru bir intiba ile noktalıyor.

ABDULLAH İNAL
DÜNYA
PUAN: 3.5/5
Abdullah İnal’ı Gülşen’in “Kardan Adam”
videosundan hatırlıyorum, Gülşen de
onun şarkısında rap yapıp videoda ters bir
Rihanna-Drake temsili yarattıklarına göre
sadece bir iş ortaklığı içinde olmadıklarını
da söylemek mümkün. Abdullah ve Gülşen
arasında bir arkadaşlık bağı var belli ki.

Gülşen, daha önce müzik piyasasında hiç
duyulmamış bir isimseniz hem ilham hem
de promosyon adına doğru bir başlangıç
noktası. “Dünya”yı da dinler dinlemez
‘kesinlikle söz-müzik Gülşen, düzenleme
Ozan Çolakoğlu’ demiştim ama söz ve

müziğinin Abdullah İnal’a, düzenlemesinin
ise Orhun Sevindik’e ait olduğunu
öğrendim. Etkilenme o kadar bariz yani.
Yakışıklı Bay İnal’ın tek atımlık bir tabanca
olup olmadığını hep birlikte göreceğiz
bakalım.
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ALL SAINTS
ONE STRIKE
PUAN: 4.5/5
Spice Girls’ün en büyük başarılarından
biri de All Saints’e yol açmış olmasıdır.
Spice’ların ‘daha cool kız kardeşleri’ olan
All Saints 97 ve 2000’de harika iki albüm
yaptıktan sonra 5 yıllık bir ara verip kıymeti
bilinmeyen “Studio 1” ile geri dönmüştü.
O albümün üstünden 10, çıkışlarından
ise yaklaşık 20 yıl sonra tekrar bir araya
geldiler ve bir albüm müjdesi verdiler.

“One Strike” beklenen albüm “Red Flag”in
ilk habercisi ve grup üyelerinden Nicole
Appleton’ın kocası Liam Gallagher’ın
başka bir kadınla ilişkisi olduğunu (hatta
bir de bebek beklediklerini) basın yoluyla
öğrendiği o acılı anı anlatıyor. Grubun
alamet-i farikası serin ve sakin tarzı (ve
şarkının harika melodisindeki nefis klavye
kullanımı) sağ olsun, daha ilk dinlemede
kendini sevdiriyor.

BEYONCE
FORMATION

EMRE ATABAY
DELİ GİBİ
PUAN: 5/5
Emre Atabay’ı geçen yaz aylarında çıkan
teklisi “Yok Sana” ile anımsamanız
mümkün. Yazdığı ilk Türkçe şarkı olmasına
rağmen “Yok Sana”da oldukça yeni ve
ferahlatıcı bir üslup kullanan Atabay’ın
şarkı söyleme stili de katiyen alaturkalığa
kaymıyordu. Popçuların nağme
yapmadan şarkı söyleyemediği, hatta
rock şarkıcılarının bile bundan fazlasıyla

nasibini aldığı müzik piyasamızda
böylesine kendine güvenen yorumcularla
karşılaşınca insan fazlasıyla mutlu
oluyor. Atabay da şükür ki bu ikinci
teklisinde yanıltmıyor ve düzenlemesini
de kendi yaptığı bu trip-hop dokunuşlu
pop şarkısında bir yandan sesinin hırıltılı
tonunu en seksi şekilde kullanırken bir
yandan da ‘deli gibi’ sevme durumunu
hiçbir ajitasyona mahal vermeden
anlatıyor.

PUAN: 5/5
Ansızın albüm ya da tekli patlatmak
Beyoncé’nin olayı oldu sanıyorum. Bu
kez de Amerika’da büyük bir olay olan
Super Bowl devre arası performansından
hemen önce “Formation” bombasını bıraktı
kucağımıza. Fakat bu kez patlama şarkının
bestesinden kaynaklanmadı -ki şarkının
bütünüyle kalçalara hitap eden nefis bir
ritmi var. Kraliçenin derdi bu kez ırkçılıktı.
Irkçılık demek de doğru değil aslında,
çünkü “Formation” tamamıyla siyah
olmaya övgü olarak yazılmış bir şarkı. Evet,
aklında bugün hala Amerika’da polisin
siyahlara karşı adaletsiz tutumu da var
belli ki (video da buna bir kanıt zaten) ama
şarkının sonunda ‘her zaman nazik olun,
en iyi intikam kağıdınızdır’ diyor. Queen B
gücünün farkında ve bunu en iyi şekilde
kullanıyor.
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FERMAN AKGÜL
İSTEMEM SÖZ SEVMENİ
PUAN: 4/5
Ferman Akgül’ü maNga’nın esas adamı
olarak biliyoruz. Grubuyla birlikte harikalar
yarattığı bir sürü şarkısının yanında,
birçok farklı türe de oldukça yakışan bir
sesi var Akgül’ün (en kolayından Ozan
Çolakoğlu’nun “01”inin en iddialı şarkısı
“Rüzgar”a kulak verebilirsiniz). Kendisi de
bunun farkında olacak ki ilk solo teklisi
olan “İstemem Söz Sevmeni”de bir Yunan
bestesine Türkçe söz yazmış ve bunun
altından başarıyla kalkmış. Şarkının
Williem Laseroms ve Ufuk Özcan’a ait
aranjesi (bültende gitar aranjmanları
Ferman Akgül ve Aziz Berk Erten’e, buzuki
aranjesinin Buzuki Orhan’a ait olduğu
da yazıyor) gayet ölçülü ve modern, bu
Akdenizli besteyi asla ağdalandırmamış.
Ferman’ın yorumu ise her zamanki gibi
etkileyici.

#CinsiyetsizTuvalet

BETÜL DEMİR
ASLAN PAYI

RÜMEYSA
YANSIN İSTANBUL

PUAN: 3.5/5
Son bir yıl içerisinde Betül Demir ile
ilgili çokça yazma fırsatım oldu. Güzel
ki, bir şekilde gündemde kalmak adına
sürekli yeni şarkılar ile karşımıza çıkıyor
kendisi. Ama daha önce de belirttiğim
gibi, Betül Demir’in şahane sesiyle çoğu
kalburüstü olan şarkılarını, üstelik bunca
zamandır söylemesine rağmen hak ettiği
patlamayı bir türlü yaşayamamasının
sebebi ona ait bir tarza sahip olmaması.
Yeni şarkısı “Aslan Payı”nı dinlediğiniz
zaman ise hemen bir önceki şarkısı
“Sana N’olmuş”un kardeşi niteliğinde
olduğunu anlayabiliyorsunuz. Yine daha
önce belirttiğim gibi, bu apaçık Gülşen’i
hatırlatan bir tarz. Demek ki Betül Demir
kendine bunu yakıştırdı, ben de daha fazla
kendimi yırtmayım artık. Kendisi aslan
payını alsın.

PUAN: 4/5
Rümeysa Tekkelioğlu’nun ismini O Ses
Türkiye yarışmasına katılıp, jüriyi kendine
döndürmemesine rağmen Sezen Aksu
tarafından keşfedilerek onun vokalisti
olması hikayesi ile gazetelerde okumuş
olabilirsiniz. Ya da belki Enbe albümünde
seslendirdiği “Ayrılık”ı dinlemişsinizdir.
Kendini çabuk sevdiren, hafif nezleli bir
sesi var Rümeysa’nın. “Yansın İstanbul”
ise tastamam bir Sezen Aksu şarkısı
olmakla birlikte örneğin Ziynet Sali’nin
söyleyebileceği tarz bir beste. Zaten tuhaf
bir şekilde Rümeysa’nın video imajı da
Sali’yi hatırlatıyor. Ancak Aytuğ Yargıç’ın
hem buzukili hem elektrogitarlı zengin
düzenlemesi ve nakaratı değil belki ama
“ah vefasız…”lı bölümdeki performansı ile
Rümeysa, tüm benzerlikleri unutturuyor,
umut veriyor.

BENGÜ
HODRİ MEYDAN
PUAN: 3.5/5
Bengü ile ilgili takdir ettiğim çok şey var. Oktavlarca sesi
olmamasına rağmen, şarkı seçimlerini çok doğru yaparak
5 yıl önce kendisiyle aynı basamakta olan şarkıcıların çok
üstüne çıktı artık. Bu durum Demet Akalın ile benzerlik
gösterebilir ama Bengü; Akalın’ın aksine birbirinden çok
daha farklı bestecilerden (Kenan Doğulu, Şehrazat, Serdar
Ortaç, Erdem Kınay, Zeki Güner) aldığı şarkıları kendine
yakıştırdı ve karşılığını da güzelce aldı. Son albümü “İkinci
Hal”in ağırlıklı düşük tempolulardan oluşması nedeniyle
yeni hamlesini “Feveran” ekibi Deniz Erten ve Erdem Kınay
ile (bu kez bestede Toylan Kaya ismi de var) yapmış ancak
maalesef bu pek de cazip olmayan beste Kınay’ın artık
tahmin edilebilir aranjesinin içinde bir parça yitip gidiyor.
HAZIRLAYAN: MERT BELL

mert.bell@gzone.com.tr
twitter.com/mertbell | instagram.com/mertbell
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LGBT SİNEMA
JE, TU, IL, ELLE
Je, tu, il, elle (1976) Chantal Akerman’ın feminist sinemanın başyapıtlarından biri olarak
sayılan Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles’den (1975) bir yıl önce
çektiği ilk uzun metrajı.
Kendisini eve kapatıp sadece şeker ile beslenen ve öznesi belirsiz bir kişiye uzun mektuplar
yazan bir kadın, belirsiz bir yolculuğa çıkar. Önce otostop çekerken kendisini arabasına alan
kamyon şoförüyle, şoförün sürekli kendi hikayesini anlattığı, tek taraflı ve spontane bir ilişki
yaşayan kadın, daha sonra eski kız arkadaşının yanına gider ve geceyi orada geçirir.
Akerman’ın sadece yirmi dört yaşında çektiği ve kendisinin de başrolünde oynadığı film,
minimalist estetiği, radikal ışık ve gölge kullanımı, zamansal ve mekânsal bütünlüğü
parçalayan anlatı yapısı ve kadın bedenini oldukça ezberleri bozan bir radikallikte
kullanması ile Akerman’ın klasik anlatıya meydan okuyacağı gelecek filmografisinin de
işaretlerini veriyor.
3 bölümden oluşan bu Chantal Akerman filmi hakkında Jean Narboni, bu eser hakkında
benim bir filmle alakalı duyduğum en güzel şeylerden birini söylemiş. Filmin ilk üç tekil
şahıstan (ben sen o/i you he she) ve o tekil şahısların tekil eylemlerinden 4. tekil şahıs
ile kurtulduğunu söylemiş. “4. tekil şahsın söylemi, ne öznelliğin teatral yani (‘ben’), ne
sorgulamanın ve talep etmenin zorba tarafı (‘sen’), ne de kişileşmemişliğin ürküten
nesnelligi (‘o’)”.
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UYUMSUZ: YANDAŞ
BÖLÜM 1

BATMAN VS SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE
VİZYON TARİHİ 25 MART 2016
Beraberinde getirdiği umut ile dünyada tanrılaşan Superman neden olduğu savaş ve yıkım
ile birlikte insanlık için tehdit unsuru olmaya başlar. Dünya gerçekte ne tür bir kahramana
ihitiyaç duyduğuna karar vermek için çabalarken, kontrolsüz hareketleri süren Süper
Kahraman’ın insanlığın yanında mı karşısında mı olacağı merak edilirken Gotham Şehrinin
koruyucusu Batman’e karşı giriştiği mücadele yeni bir savaşa davetiye çıkaracaktır. Zack
Snyder imzalı Batman versus Superman: Adaletin Şafağı, tarihte ilk kez iki DC karakterini
beyaz perdede buluşturuyor. Başrollerinde Oscar ödüllü Ben Affleck Batman/Bruce Wayne
ve Man of Steel filminin yıldızı Henry Cavill Superman/Clark Kent rolüyle karşı karşıya
geliyor. İki popular filmin birleşimi akıllara acaba senaryo türetmekte artık zorlanıyor mu
sorularını getirse de eğlenceli bir yapımla karşılacağımızı umuyoruz.

VİZYON TARİHİ 11 MART 2016
Gişe rekorları kıran Uyumsuz serisinin
üçüncü filmi Yandaş, Tris ve Dört’ü,
öncekinden çok daha tehlikeli yeni
bir dünyaya götürecek. Uyumsuz’da
sistemi alt üst eden bilgileri ortaya
çıkardıktan sonra, Tris ve Dört’ün,
Şikago’yu çevreleyen duvarların dışına
kaçması gerekmekte, hayatlarında ilk
defa bildikleri tek şehri ve sevdiklerini
bırakmak zorundadırlar. Tris ve Dört’ün,
Şikago duvarlarının arkasında devam
etmekte olan ve bütün insanlığı tehdit eden
savaşta kimden yana olacaklarına hızlı bir
şekilde karar vermesi gerekecek ve Tris
hayatta kalabilmek için cesaret, sadakat,
fedakarlık ve aşk arasında imkansız bir
seçim yapmaya mecbur bırakılacak.
Yönetmenliğini Robert Schwentke’nin
üstlendiği filmin başrollerinde Shailene
Woodley, Theo James, Zoë Kravitz, Naomi
Watts, Miles Teller, Ansel Elgort var.
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NACİYE

KOD999

AZAZİL 2

VİZYON TARİHİ 11 MART 2016
Naciye, kendi evi olduğunu düşündüğü
bir eve ve o evde yaşayan genç çifte
dadanır. Adada olan bu ev Naciye için bir
sığınak ve en önemli olan ise kendi evi
olmasıdır. Bebek bekleyen Bengi ve her
şeyin en doğrusunu bilen eşi arasındaki
ilişki karışıktır. Kocasının ondan habersiz
kiraladığı, hafta sonu tatillerinde vakit
geçirilecek olan adadaki ev ve aile yaşamı
üzerine hazırlanan planlar konusunda
heyecanlı değildir. Naciye ve Bengi
hayata tutunmaya çalışırken karşı karşıya
gelecekler. Gerilim giderek tırmanırken,
gizli hikâyeler de birbiri ardına su üstüne
çıkıyor. Başrollerinde Derya Alabora ve Esin
Harvey’in rol aldığı filmin yönetmeni Lütfü
Emre Çiçek.

VİZYON TARİHİ 18 MART 2016
Bir çete grubu ve görevini kötüye kullanan
bir polis memuru ortak bir plan yaparlar.
Hedefleri cinayetle bir başka bir polisi
ortadan kaldırmaktır. Böylece önlerinde,
ülkenin bir ucuna gerçekleşecek sevkiyatı
engelleyecek hiçbir engel kalmayacaktır.
Yönetmenliğini John Hillcoat’un üstlendiği
filmin senaryosu Matt Cook’a ait. Filmin
oyuncu kadrosunda ise Aaron Paul, Kate
Winslet ve Gal Gadot gibi isimler yer alıyor.

VİZYON TARİHİ 25 MART 2016
İlki “Azazil: Düğüm” adıyla 2014 yılının
Ağustos ayında vizyona giren Azazil
korku serisinin ikinci halkası olan filmin
yapımcılığını yine Burak Film Yapım firması
üstleniyor. Sedat işinde başarılı ancak
özel hayatında bir o kadar başarısız ve
mutsuz genc bir adamdır. Özellikle küçük
kızları İlayda doğduktan sonra karısı Aylin
ile ilişkileri gün geçtikçe kötüye gider.
Karşısına çıkan genç ve güzel bir kadın
olan Esma, Sedat’i kısa sürede kendine
aşık eder ve Sedat’ın zaten çatırdamak
üzere olan evliliğini yerle bir eder. Ancak
yerle bir olan sadece Sedat’ın evliliği
değildir. Zaman içinde Sedat, Aylin ve
küçük kızları İlayda çok kuvvetli bir
büyünün etkisinde kalır. Azazil in yeni
hedefi aralarındaki bağ zayıflamış olan bu
ailedir.
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DELİORMANLI

RACE

DEMOLITION

VİZYON TARİHİ 01 NİSAN 2016
“Deliormanlı” lakabıyla bilinen Savaş
Türkyılmaz, Avrupa şampiyonluğu olan
milli bir boksördür. Eşini kaybettikten sonra
ringleri terk eden Deliormanlı, gerçekten
sırra kadem basar. Fakat annesinin
geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi
masrafları kabarmıştır. Para bulmak adına
ringlere geri dönme kararı alır. Hülya Yiğit
ile Deliormanlı’nın arkasındaki hikayeyi
merak ederek Savaş’ın peşine düşen
bir televizyon gazetecisidir. Deliormanlı
büyük final maçına hazırlanırken onun
ve Hülya’nın bu yoldaki en büyük engeli
ise ünlü menajer ve mafya babası Tahsin
Kara’dır... Başrollerini Sarp Levendoğlu,
Birce Akalay ve Gürkan Uygun’un
paylaştığı filmin yönetmenliğini Murat
Şeker üstlenirken, senaryo da Şeker ile yine
Ali Tanrıverdi’nin imzası var...

VİZYON TARİHİ 08 NİSAN 2016
Stephen Hopkins’in yönetmenliğini
yaptığı Joe Shrapnel ve Anna
Waterhouse’un kaleme aldığı Race 1936
yılında Berlin Olimpik Oyunları’nda 4
adet altın madalya kazanan atlet Jesse
Owens’ın hayatına odaklanıyor.

VİZYON TARİHİ 08 NİSAN 2016
Jake Gyllenhaal’ı Davis rolünde
izleyeceğimiz filmde Davis bir trafik
kazasında karısını kaybeder ve hayatını
devam ettirmekte zorlanmaktadır.Bir gün
bir otomat makinası şirketine şikayet
mektubu yazan Davis, zamanla bu
mektupları kendi kişisel itiraf mektuplarına
dönüştürür. Zamanla bu mektuplar şirkette
çalışan Karen’in dikkatini çeker ve ikili için
alışılmamış bir ilişki başlar.

HAZIRLAYAN: RIFAT CAN CİHANGİR

rifatcan.cihangir@gzone.com.tr
twitter.com/rcancihangir | instagram.com/rifatcancihangir
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kendi tarzlarında bir araya getirişlerinin
hikâyesi olmanın yanında, aynı zamanda
bir başka romanın, Orlando’nun da yazılış
serüveninin romanı.
Radikal Kitap’tan Gökçen Ezber, bu kitap
için kaleme aldığı eleştiri yazısında şu
cümlelere yer verdi:

VIRGINIA İLE VITA
CHRISTINE ORBAN
Christine Orban’ın kitabı “Virginia ile Vita”,
“Virginia Woolf’un bir kadına duyduğu aşk,
onun cinsellik ve cinsel kimlik konusundaki
düşüncelerini nasıl biçimlendirdi?”
sorusunu cevaplıyor.
1927, Virginia Woolf’un edebî hayatının
verimli bir yılıdır, Deniz Feneri’ni yazmayı
tamamlamış ve bastırmıştır. Aynı yıl, Woolf,
edebiyat tarihinin devrim niteliğindeki
eserlerinden biri olarak değerlendirilen
“Orlando” romanına ilham kaynağı olacak
büyük bir aşk yaşar.
Kocası, yayıncı Leonard Woolf’la birlikte

yaşadığı Monk’s House’un hemen
yakınındaki aile şatosunda hayatını
sürdüren Vita Sackville-West’le tutkulu
bir ilişkiye başlar. Kendi bohem hayatı ve
Vita’nın gösterişli, eksantrik, aristokrat
hayatı arasındaki uçurumun, tutkunun,
kıskançlığın, aşkın edebî yaratıcılığa
dönüşmesinin yanı sıra, her ikisi de yazar
olan iki kadının büyük aşkını gözler önüne
seren roman, büyük ölçüde biyografik
nitelikler de taşıyor.
Yazar Christine Orban’ın, Virginia Woolf’un
özenle tuttuğu günlüklerinden ve Vita
Sackville-West’le mektuplaşmalarından
yola çıkarak kaleme aldığı roman, sıra dışı,
güçlü, kırılgan iki kadının aşkı ve yaratıcılığı

Virginia Woolf, İngiltere’de katı bir
ahlakçılığın egemen olduğu Viktorya
döneminde doğmuş ve yetiştirilmiş bir
yazar. Erkeğin ve kadının ayrı dünyalarda
yaşadığı, dünyanın bilgi ve deney
yoluyla gözlemlenip açıklandığı ve
sınıflandırıldığı, kadın ve erkek rollerinin
geçirgenlikten ve örtüşmeden uzak bir
kesinlikle tanımlandığı bir dünyadır bu.
Fakat Orban’ın biyografik romanında da
gördüğümüz gibi, Virginia Woolf, yazarlık
kariyerini, Bloomsbury adı verilen, içine
doğdukları bu ikiyüzlü ve katı ahlakçılığa
karşı modernizmi savunan bir grup
yazar ve aydının oluşturduğu çevrede
geliştirmiştir. Kendisi gibi yazar olan
kadın sevgilisi Vita Sackville-West, sık sık
erkek kılığına giriyor ve kendisini “Julian”
olarak tanıtarak kadınlara kur yapıyordu.
Vita Sackville-West’in kocası Harold ise,
erkeklerle eşcinsel ilişkilere girmekteydi.
Bu kadar katı bir ahlakçılığın içine doğan
kuşağın, cinsiyetlerin akışkanlığını kabul
eden bir ortam içinde, cinselliklerini
alışılmışın dışındaki kalıplarla yaşamaları
ilginçtir.
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DENİZ’İN DİBİ

HARİTA METOD DEFTERİ

DENİZ SEKİ
Deniz Seki’nin topraksız Zincirlikuyu’su
olan cezaevinde kaleme aldığı kitabında,
yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen
umudunu kaybetmeyen bir Deniz Seki ile
karşılaşacaksınız… Zümrüdü Anka kuşu
misali küllerinden yeniden doğacağı günü
bekliyor.

MURATHAN MUNGAN
Murathan Mungan çocukluk ve ergenlik
dönemi anılarını anlattığı son kitabı Harita
Metod Defteri hakkında şöyle konuşmuş:

Deniz Seki, geçici bir ayrılık olan bu süreçte
yaşadıklarını, kalbinden dökülenleri ve
yeni şiirlerini Deniz’in Dibi’nde bizlerle
paylaşırken onu düşünen herkese en içten
dilekleriyle selam ediyor.
Yaşamın değerini daha iyi anlamak, nefes
aldığın her dakikaya şükretmek için dibi
görmek gerek belki de...
“Birlikte olduktan, birbirimize güvendikten
sonra hepimiz on kaplan gücündeyiz. İtiraf
ediyorum, ben aslında Kızılmaske’yim.
Süper kahramanlığı bırakmış değilim.
İsteseniz de emekli olamıyorsunuz. Yorucu
ama heyecanlı bir iş. Sigortası yok ama
ne yapalım. Buradayım diye size yardım
edemem sanmayın. Mesela ‘Fantom
Deniz’ diye seslenin, ben gelir bulurum sizi.
Belki de bir şarkım koşar imdadınıza...”
Deniz Seki-

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

GÖZÜYLE KARTAL AVLAYAN
YAZAR:YAŞAR KEMAL
ZÜLFÜ LİVANELİ
Zülfü Livaneli,son kitabında kırk dört yıllık
dostluğun penceresinden Yaşar Kemal’i
anlatıyor. Edebiyat sohbetleri, türküler,
anılar birbirini kovalarken Yaşar Kemal’in
edebi kişiliği ile siyasi duruşu da ayrıntılı bir
şekilde yer alıyor bu kitapta.
“Yaşar Kemal’in çevresinde esen, sanki
kişiliğinin ve bedeninin ayrılmaz parçası
olan, gittiği her yere, girdiği her mekâna,
sanki onunla doğmuş gibi farkında
olmadan taşıdığı bir rüzgâr vardı. İster
yabancı ister bizden, ister köylü ister kentli,
ister kadın ister erkek, herkesi etkisi altına
alan bir rüzgârdı bu. Unutulmaz roman
kahramanlarından Yel Veli gibi sürekli
koşarak ölümden kaçmak istediği için
oluşmuyordu bu rüzgâr. Koca gövdesiyle
onu da, yanındakileri de bazen lodos
gibi sersemletiyor, bazen garbi yeli gibi
ferahlatıyor, bazen şiddetlenip çevresinde
ne varsa önüne katıp sürüklüyordu.”

HAZIRLAYAN: MURAT RENAY

murat.renay@gzone.com.tr
twitter.com/muratrenay | instagram.com/muratrenay

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Mart 2016 | S24

Alışveriş

#CinsiyetsizTuvalet

ALIŞVERİŞ
MODA, TEKNOLOJİ & BAKIM
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GOSHA RUBCHINSKIY X
REEBOK CLASSIC’S
Son yıllarda büyük ilgi gören Reebok
Classic ayakkabılar Moskovalı designer ile
yaptığı iş birliğiyle çeşitli varyasyonlarda
karşımıza çıkıyor. Siyah, beyaz ve
barut grisi renklerinde karşımıza çıkan
bu ayakkabıların arka tarafındaki kiril
alfabesiyle yazılmış Reebok yazısı dikkat
çekerken topuk bölgesinde turuncu ve yine
kiril alfabesiyle yazılmış tasarımcı imzası
bulunuyor.

CONVERSE EMBOSSED FLORAL
Yüzyılın klasikleri listesinde şüphesiz ki başı çeken Converse Chuck Taylor modeli bu yıl
floral kabartmalarla karşımızda. Spor ayakkabı tanımının bir adım ötesine geçen bu model
deri üzerine kullanılan kabartmalarla şık bir görünüm sağlıyor. Klasiklerden vazgeçmeden
değişiklik arıyorsanız, Converse’in Chuck Taylor Embossed Floral modeli tam sizlik.
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EASTPAK X TIM COPPENS
Belçika doğumlu, New York merkezli
tasarımcı Tim Coppens merakla beklenen
Sonbahar-Kış koleksiyonunun bir parçası
olan sırt çantalarını, Eastpak ile iş birliği
yaparak tanıttı. Coppens, bu sırt çantası
koleksiyonunda genç alt kültürlerden ilham
alırken teknolojik kumaş ve Japon sokak
modasının önemli unsurlarından biri olan
zımba ve bağcıkları sıklıkla kullanıyor.

FRED PERRY X NIGEL CABOURN
Tasarımlarında genellikle vintage parçalardan ilham alan ingiliz moda tasarımcısı Nigel
Cabourn, İngiliz altkültürünün en önemli markalarından biri olan Fred Perry ile iş birliğine
imza attı. Markanın 1930lardaki fotoğraflarından esinlenilen koleksiyonda o yıllardaki Fred
Perry tasarımlarından alıntılar mevcut.

HAZIRLAYAN: ERDEM ORAYLI

erdem.orayli@gzone.com.tr
twitter.com/erdemorayli | instagram.com/erdemorayli
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BEATS PILL+ HOPARLÖR
Beats Pill+ gittiğiniz her yere beraberinizde
götürmeniz ve odayı, doğası gereği, gücü
kadar zengin ve net bir ses kalitesiyle
doldurmak için tasarlanmıştır. Şık arayüze
sahip Beats Pill+’ı kullanmak kolaydır ve
eşsiz paylaşılan dinleme deneyimi sunmak
için tasarlanan çekici özellikleriyle insanları
bir araya getirir.
Stereo aktif 2 yönlü geçiş sistemi, dinamik
bir ses aralığında optimize bir ses alanı
oluşturur ve tüm müzik türlerinin net
duyulmasını sağlar. Yüksek frekans ve
alçak frekans hoparlörü ayrımı, tüm
dünyadaki profesyonel kayıt stüdyolarında
bulunan akustik tekniğinin aynısını kullanır.

HAPPY PLUGS

GO BOARD
Tüm dünyada çılgınlığa dönüşen elektrikli
kaykayların en hızlı, en hafif ve en güvenilir
yepyeni modeli Go Board ile tanışın.
Kullanıcının denge merkezine göre hareket
edip yönünü ayarlayabilen, hızlanıp
yavaşlayabilen iki tekerlekli elektrikli
kaykay Go Board’un kullanımı genişletilmiş
gövdesi sayesinde artık çok daha kolay;
üstünden düşmek neredeyse imkansız.
Go Board bu sefer çok dayanıklı ve güvenli.
Güvenlik performansıyla ünlü, uzun
ömürlü, yeniden şarj edilebilir ve çok hafif
Original Samsung 2200P Lithium-ion
bataryaya sahip.

Artık eskisinden çok daha hızlı. 25 km/
sa hıza kadar çıkabilir. Hızınızı vücut
hareketinizle rahatlıkla ayarlayabilirsiniz.
Yavaşlamak için kendinizi geriye çekmeniz
yeterli.
Dengede durmayı sağlayan yenilikçi
gyroscope teknolojisine sahip. En ileri
teknoloji denge algılayıcıları sayesinde
istediğiniz yöne doğru kolaylıkla hareket
etmenizi sağlar.
Bu sefer telefonunuza bağlanıp gezerken
müzik dinlemenizi sağlayacak dahili,
uzaktan kumandalı Bluetooth hoparlörü
var.

Tüm akıllı telefon ve müzik çalarlarla
uyumludur.
Parlak rengi ve minimal tasarımıyla stilinizi
detaylandırır.
Sağa yatık 3.5mm kalınlığında altın
kaplama ses girişi ile yüksek kalitede
stereo ses bağlantısı
Uzaktan kontrol tuşu ve mikrofonuyla
müziklerinizi ve gelen aramalarınızı kulaklık
üzerinden yönlendirme
Kutu içerisinde bir adet kulaklık ve bir
kullanım kılavuzu
Ses Özellikleri
14.8 mm el yapımı sürücü

HAZIRLAYAN: ONUR ÖZIŞIK

onur.ozisik@gzone.com.tr
twitter.com/onurozisik | instagram.com/onur.ozisik
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ZARA FOR HIM SILVER EDITION
Bahar tazeliğinde Silver Edition kalıcı ve
hoş bir kokuya sahip. Özellikle fresh koku
seviyorsanız sizin favoriniz olacaktır.
Günlük kullanım için uygun hafif bir
kokusu var. Fiyat ve performans açısından
oldukça cazip bir ürün.

BATISTE KURU ŞAMPUAN
Batiste Kuru şampuan, hem yoğun iş
hayatı olanların, hem de saçında yağlanma
problemi olanların en büyük kurtarıcısı.
Uygulandığında kısa bir süre içerisinde
suya gerek kalmadan temiz, canlı ve yeni
yıkanmış gibi bir saça sahip olursunuz.
Kuru şampuanlar, saça temiz bir görünüm
kazandırmanın yanında, saça hacim de
kazandıran ürünlerdir. Kuru şampuanların
pudralı bir yapısı vardır. Bu yapı sayesinde
saç derisinin ürettiği yağı emer. Sprey
şeklindeki Batista kuru şampuanı saç
derisine 15 cm uzaklıktan püskürterek
kullabilirisiniz.

NIVEA MEN ENERGY VÜCUT
ŞAMPUANI

LA ROCHE POSAY HYDREANE
BB KREM
Cilde ağırlık vermeyen ve hissedilmeyen bir
yapıya sahip olan La Roche BB krem bahar
ve yaz ayları için ideal. İyi bir kapatıcı olan
La Roche BB krem aynı zamanda güneş
koruma faktörüne de sahiptir böylece
hep cildinizi nemlendirip hem de güneş
ışınlarının zararlı etkilerine karşı cildinizi
koruyabilirsiniz.

Nivea’nın erkekler için özel üretilen
serisinden, Nivea Men Energy Mentollü
formülüyle her duşta cildinize ferahlık ve
enerji verir. 2’si 1 arada özelliğiyle hem
saç hem vücut şampuanı olarak kullanım
rahatlığı sunmakta. Dermatolojilk olarak
onaylanan ürün her cilt tipine uygundur.

HAZIRLAYAN: YAĞIZCAN AKBULUT

yagizcan.akbulut@gzone.com.tr
twitter.com/yagizcanakbulut | instagram.com/yagizcanakbulut
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ABDULLAH İNAL
‘’KENDİMİ DOĞRU İFADE EDEBİLMEKLE İLGİLİYİM’’
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‘’HAKKIMDA FİKİRLERİ OLAN İNSANLARIN, BENİMLE
TANIŞTIKTAN SONRA FİKİRLERİ DEĞİŞİKLİK
GÖSTERİYOR’’
Geçtiğimiz haftalarda Gülşen ile
beraber söylediği ilk teklisi ‘’Dünya’’ ile
bir anda ilgi odağımız oldu. Sonunda
Türkiye’de yapmacık olmadan da seksi
olunabileceğini kanıtlayan bir genç
çıkıp, tüm yıldızlarımıza ‘’DÜNYALI’’
olmak konusunda ders verebilecek diye
sevindik.

Dünya teklisi ile bir anda hayatımıza girdin, peki kimdir Abdullah İnal? Nereden çıktı bu
genç adam?
Kendimi bildim bileli müzik yapmak hayalini kuruyordum. Lise yıllarında, arkadaşlarımla iki
farklı grup kurduk İngilizce klasik rock ve blues şarkılar söylüyorduk. Daha sonrasında, 16
yaşıma geldiğimde fotoğrafçı Emre Ünal’ın asistanlığını yapmaya başladım. O zamanlar
kendimi moda fotoğrafçısı olmak istediğime inandırmıştım ama Emre, benim fotoğrafçı
olmak istediğime inanmıyordu. Neredeyse yedi yılım Emre’yi buna inandırma çabasıyla
geçti.

Moda dergilerinden fırlamışcasına
seksi, yüz yüze geldiğinizde ise %100
samimi bir adam Abdullah İnal, yaşadığı
coğrafyayı tanıyor, manevi yönünü
geliştirmiş, ayakları yere basıyor. Kısacası
tanıdıkça, hem mütevaziliği, hem de
farkındalığı ile ona olan hayranlığınızı
arttıracak bir genç. Sözü çok fazla
uzatmadan sizi Abdullah İnal’ın ilk
röportajıyla baş başa bırakıyoruz…

Şimdi bakıyorum da aslında bu müzik yapmak istemenin bastırılmışlığıydı. Müzik yapmak
istiyordum ve nereden başlamam gerektiğini bilmiyordum. Ben de kendimi akışına bıraktım.
Liseden sonra üniversite hayatım başladı, halen Bilgi Üniversitesi Sinema & TV bölümünde
öğrenciyim.
Dünya’nın söz ve müziği sana ait. Şarkı yazabilmek şahane bir yetenek. Bu yeteneğinin
ne zaman farkına vardın?
Başımdan çok dönüm noktası sayabileceğim bir aşk hikayesi geçti. O hikaye bana tüm
bildiklerimi unutturdu. Kendimle ilgili inşa ettiğim, kendimde beğendiğim ne varsa hepsini
yerle bir etti, resmen bir hiç gibi kalmıştım. Kendimi ifade edemediğimi, ya da ettiğimi
sandığım zamanlarda da yanlış anlaşıldığımı fark ettim ve kendi kabuğuma çekilmem
gerektiğini anladım. Bütün arkadaşlarımdan uzaklaştım, çevremi sessizleştirdim ve ben de
sustum. O noktada başka bir Abdullah ile tanıştım ben de, ve yazmaya başladım. İlk başta
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düz yazı olarak yazmaya başladım, şarkı
yazabildiğimin farkında değildim. Sadece
içimden geçenleri yazıyordum ama sonra
farkettim ki bunlar melodilenmeye başladı.
Bir süre sonra, bir baktım ki asistanlık
hayatım devam etmesinin yanında ben
her gün bir şeyler yazmaya başladım.
Bazen tek bir kelimeden ilham alıp, bazen
anlatmak istediğim ama ona söylemeye
cesaret edemediğim her şeyi yazmaya
başladığımı farkettim. Hiç bir zaman ben
şarkı yazayım diye oturup bir mesaiye
girmedim. Hep kendi gerçekliğimle ilgili
yazdım, bazen üç cümleyle, bazen de
Dünya’da olduğu gibi baştan sona geldi
yazdıklarım.
Seni ilk Gülşen’in Kardan Adam
videosunda tanıdık. Bu videoya girişin
nasıl oldu?
Emre Ünal’ın asistanlığını yaparken çok
sanatçı ile tanışma fırsatım oldu. Gülşen’le
de bir çekimde tanıştık, ‘’Beni Durdursan
Mı?’’ albümünün kartonet fotoğrafları
çekimiydi. Çekimlerden bir süre sonra
Gülşen’in kreatif direktörü aradı ve ‘’Kardan
Adam’’ olmamı istediklerini söyledi. Hep
hedefimde müzik olduğu için çok modellik
işlerine bulaşmıyordum, ancak videonun
yönetmeni Koray Birand olunca ve Gülşen
videosu olunca seve seve kabul ettim.
Çok modellik işlerine bulaşmıyorum
desen de uluslararası platformda bir
modellik geçmişin de var.
Bu konuda Gülşen’in Kardan Adam
videosu dışında, bazı yabancı ve yerli
dergilerle çalışmalarım oldu. Türkiye’de Elle
dergisine Ayşe Hatun Önal ile birlikte bir
çekimimiz oldu. Yurt dışında ise, Electric
Youth ve Candy Magazine ile çekimlerim
oldu. Dediğim gibi, hep hedefimde müzik
olduğu için, bunlar modellikten ziyade
daha çok sanat projeleriydi benim için. Hep
güvendiğim ve inandığım insanlarla olduğu
için de rahatlıkla kabul ettim.
Prodüktörün Ozan Çolakoğlu, onunla
tanışmanız ve Dünya’nın oluşumu nasıl
gelişti?
Kardan Adam videosu benim de yavaş
yavaş şarkı yazmaya başladığım
dönemlere denk geliyordu. O dönem
yakın çevrem de böyle girişimlerde
bulunduğumu biliyordu. Yakın çevremden
Zeynep, Gülşen’e benim şarkı yazdığımı

‘’BENİM İÇİN FOTOĞRAF ÇEKİMLERİ
MODELLİKTEN ZİYADE SANAT
PROJELERİYDİ’’
söylemiş ve Gülşen de karavanda
kendisine mırıldanmamı istedi. Ben
mırıldandıktan sonra Gülşen bana
‘’Yazmaya devam et, her şey çok güzel
olacak’’ dedi. Gülşen’den böyle bir şey
duymak bende başka şeyler uyandırdı ve
ben çok daha fazla yazmaya devam ettim.
Bir süre sonra demolar kaydetmeye
başladım. Gülşen’in bir sonraki albümünün
kartonet görsellerini çekerken, Gülşen’e
‘’Bir şarkım var, dinletmek istiyorum’’
diyerek, ilk kez birine Dünya’nın demosunu
dinlettim. Gülşen kulaklığı çıkarırken
‘’Bu olmuş’’ dediğinde kafayı yedim.
Gülşen benden demoyu alıp, bunu Ozan
Çolakoğlu’na dinletmiş, Ozan ağabey de
beğenmiş ve ‘’Bu işte varım’’ demiş.
Projenin hazırlanması yaklaşık bir yıl sürdü.
Bu süreç içerisinde üç kez aranjör değişimi

oldu. Zorlu bir süreç oldu benim için.
Şarkının düzenlemesini Orhun Sevindik
yaptı, o da bana gerçekten gönüllü bir iş
gerçekleştirdi. Orhun’a şarkının hikayesini
ve kafamda canlananları anlattıktan
sonra, onunla beraber üç günde ‘’Dünya’’yı
finale yakın bir hale getirdik. Sonrasında
Ozan Çolakoğlu’nun direktifleriyle şarkı
güncellendi ve şu anki halini aldı.
Türkiye popüler müzik normlarına
göre müziğinin Orient Pop olarak
adlandırdığımız müziğe göre alternatif
olduğunu düşünüyor musun?
Aslında düşünmüyorum. Evet modern ve
batı çınlayan bir müzik ama keman ara
nağmesinde de oldukça oryantal. Allah bir
gün nasip eder de uluslararası endüstriye
bir iş yapabilirsem, yine aynı şekilde Orta
Doğu hissini ve sıcaklığını hissettirmek
istiyorum.
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önde gelen insanları oluyordu, onlarla
sergilere gidiyordum ve vizyonum da bu
şekilde genişledi.
Size kartonet içerisinde kırmızı filtrelenmiş
bir dudak görseli olması çok seksüel
gelebilir ama benim için onun başka
bir alt metni var. Ben ‘’Dünya’’ya kadar
suskundum. Kimse ne anlatmak
istediğimi, ne söylemek istediğimi
bilmiyordu, ve ‘’Dünya’’ ilk söylediğim şey
olma özelliğini taşıyor. Kartonette CD’yi
kaldırdığınız zaman karşılaştığınız o dudak
görseli, benim artık bir şeyler söylemeye
başladığımı anlatıyor.

‘’ONİKİ SAAT ÇEKİM YAPTIK, İKİ YIL
ÖNCE ÇEKİLMİŞ BİR FOTOĞRAFIMIN
KAPAK OLMASINA KARAR VERDİK’’
Şarkının düzenlemesinden, görsellerine
kadar çok özenli bir çalışma yapıldığı
belli oluyor. Nasıl bir karar mekanizması
yürüttünüz?
Bu konuda muhteşem bir ekip var
bu projenin arkasında. Gülşen, Ozan
Çolakoğlu,Orhun Sevindik ve Selin Kök’ün
yanı sıra, son yedi yılımı beraber geçirdiğim
Emre Ünal, Sezer Arıcı, Emirhan Akın,
Ecem Kavaklı ve Ali Akel gibi beni en iyi
tanıyan, ailem olan insanlarla ortaklaşa
verdiğimiz bir mekanizma var. Aslında en
önem verdiğimiz şey de, beni, Türkiye’nin
genel beğeni kriterlerini ve bizi biz
yapan vizyonumuzu ortak bir kümede
birleştirmekti.
Mesela kartonet kapak görseli aslında iki
yıl önce çektiğimiz bir görsel. Kartonet
görselleri için oniki saat çekim yapmamıza
rağmen, Dünya’nın da çıkmasına sebep
olan o karanlığımı, kırgınlığımı anlatacak
bir bakış yakalayamadık, ve bu görseli
kullanmaya karar verdik.

Albüm kapağına dudaklarını ve dişlerini
koyacak kadar da cesursun aslında.
Hiç tepki almaktan ya da yanlış
anlaşılmaktan korkmadın mı?
Yanlış anlaşılmaktan korkmadım.
Kendimle ilgili farkında olduğum bir
şey var ki, o da çocukluğumdan beri
benim hakkımda bir fikirleri olan birçok
insanın, benimle tanıştıktan sonra
fikirlerinin değişim göstermesi. Bu yanlış
anlaşılmasın, yakındığım bir şey değil, tam
tersi hoşuma giden bir şey oluyor çünkü
insanların beni tanıdıktan sonra, aslında
benim özümle karşılaştıklarında bu işi
yapıyor oluşumun asıl sebebinin vizyonum
ve Türkiye’de bir şeyleri ufak da olsa
değiştirebilmek olduğunu anlıyorlar.
Yedi yıldır Emre Ünal’a asistanlık
yapmamın yanı sıra Sezer Arıcı ve Emre
Ünal ile aynı evde yaşıyordum, doğal olarak
moda sektörünün içinde olgunlaştım.
Sonuçta eve o dergiler giriyordu, vakit
geçirdiğim insanlar bir şekilde sektörün

Peki bize ne söylemek, ne anlatmak
istiyorsun? Neden Dünya?
İlk etapta Dünya’da ne demek istediğimle
başlayalım istersen. Dünya’dan çok
daha iddialı, belki çok daha hit şarkılarım
olmasına rağmen, kariyerime başlangıç
şarkısı olarak Dünya’yı seçmemin sebebi
ise, ben aşık olduğum zaman dünyadan
kopan bir adamım. Gecem, gündüzüm
sadece o kişi oluyor. Ben Dünya’yı
sevgilime yazdım zannederken, aslında
Tanrı’dan dileğimi yazdığımı farkettim. Ben
tekrardan dünyaya dönmek istiyordum,
umutsuzluğumdan kurtulmak istiyordum,
dünyaya gelmemin bir amacı olmalıydı.
Bu yüzden o sevdada sönmek istiyordum,
dünyaya dönmek istiyordum.
Bir diğer sebebi ise, o karanlığın, kırgınlığın
ve yorgunluğun içinde olmasına rağmen
‘’Dünya’’da umut da var. Özellikle Gülşen’in
söylediği sözlere dikkat ederseniz, insana
umudunu kaybetmemesini söylemesi de
var.
Bir diğer anlamı ise, ‘’Dünya’’ gerçekten
benim kurtuluşum oldu. Hayatımda öyle
bir dönemdeydim ki, her şeyi söyleyen
Abdullah, bir anda susmak zorunda kaldı
ve yazmak benim kendimi ifade edişim
oldu. ‘’Dünya’’ benim dünyam oldu, bana
anın tadını çıkarmayı, çay içerken bile o çay
olabilmeyi öğretti.
Üç dakika sonra başımıza ne geleceğini
bilmediğimiz bir dünyada neyin
kaygısı, ya da neyin umutsuzluğunu
yaşadığımızı sorgularken, nefes almak
bile şükretmemize sebep olmalıyken bu
farkındalık bilincinden uzaklaştığımızı
farkettim. Ben bu dünyada olmak
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‘’BEN DE BENİM
INSTAGRAM HESABIMA
BAKSAM, BU ÇOCUK NE
KAFASI YAŞIYOR DERİM’’
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için, belki de sadece öyle hissettiğim için.
Bu yüzden Instagram dışında bir sosyal
medya ağı da kullanmıyorum. Instagram
beni takip eden insanlara, o anda nasıl
hissettiğimi hissettirebilmemi sağlıyor.
Kimlerden ilham alıyorsun?
Hayatımda en ilham aldığım kişi Michael
Jackson oldu. Bence o da gönlünün
yolunda yürüyen bir insandı ama bu
dünyadan hiç haketmediği şekilde gitti.
Şahsen ben buna çok üzülüyorum. Onun
çok naif bir insan olduğunu düşünüyorum,
ben de onun kadar naif olmayı diliyordum.
Bunu başarabilir miyim bilmiyorum, ama
farkettim ki, köşe yazarlarının pozitif
yorumlarını, insanların beğenip yaptıkları
yorumları okudukça ben küçülmeye
başladım.

‘’KALPLE BAKMANIN İNSANLARDA
UYANDIRDIĞI HİSSE İNANIYORUM’’
istiyorum, ben hüzünü de, mutluluğu da
yaşamak istiyorum ama bu işi yaparak,
huzurlu bir şekilde yaşamak istiyorum.
Videona, görsellerine ve Instagram’ına
bakacak olursak, Türkiye’deki pop
yıldızlarımıza kıyasla daha seksi, cool
ve zorlama durmayan ikon bir duruşun
var. Tanıştığımız zaman ise bir o kadar
samimi ve bizden birisin.
Ben de benim Instagram hesabıma
baksam, ‘’Bu çocuk ne kafası yaşıyor?’’
derdim. Doğal olarak moda sektörü içinde
yaşayan bir yedi yıl sonucunda böyle
bir vizyona erişiyorsunuz, ama orada
giydiğim çoğu şey ya arkadaşlarımın
gardrobundandır, ya da indirimden aldığım
ürünlerdir. Aslıma bakacak olursak da, biri
işçi, diğeri ise memur emeklisi bir anne ve
babanın çocuğuyum.
Bundan beş yıl sonra kendini nerede
görüyorsun?
Çok hayal kuran biri olmamın yanında,
hayallerimden bahsetmeyi de çok
sevmiyorum. Onlar benimle Allah arasında.
Hissettiğim ve hissetmeyi dilediğim

şeyler var, mesela bir ödül almak, ya da
dostlarımla o anın tadını çıkarmak gibi.
Türkiye’nin adını dünyada duyurabilecek
bir hikayem olduğuna inanıyorum,
inşallah beş yıl sonra bu hikayeyi dünyaya
duyurabilmiş olmayı umut ediyorum.
Birçok şarkım var, ve umuyorum ki insanlar
bu şarkılarla tanıştıkça, beni iyileştiren bu
şarkıların onların yaralarına da iyi geldiğini
görebilirim. Bunun dışında ise huzurlu ve
sağlıklı olmayı, en sevdiklerimle beraber
olmayı istiyorum.
Sosyal medyaya gelecek olursak,
kendini hangi sosyal medya ağı olarak
tanımlarsın?
Direkt Instagram olurdum herhalde.
Çok söylemeyi seven bir insan değilim,
bazen bakışların kelimelerden daha
anlamlı olduğuna inanıyorum, kalple
bakmanın da insanda uyandırdığı hisse
inanıyorum. Instagram’ın süslü bir hali
olduğunu biliyorum ama ben duygusal
olarak en yerle bir olduğum zamanlarda
da Instagram’a fotoğraf koydum, belki de
o halimi birilerine göstermek istediğim

Tüm arkadaşlarım single çıkmadan önce
beni kibirlenmemem konusunda uyarırken,
şimdi bana ‘’Senin single’ın çıktı, biraz
yükselsene’’ demeye başladılar. Biri bana
‘’Dünya’’yı beğendiğiyle ilgili bir yorum
yaptığında, o kadar heyecanlanıyorum ki,
elim ayağım titremeye başlıyor.
Kendini iddialı ve seksi buluyor musun?
Evet kendimi iddialı buluyorum, ama neyin
iddiası olduğunu sorarsan bilmiyorum.
İddialı olduğum şeylerin başında annem
ve gediğim aile geliyor. İnanır mısın, bana
en büyük ilhamı büyüdüğüm mahalle,
yeğenlerim ve ailem veriyor.
Seksilik kısmında ise, ben çok içsel bir
şeyi çok dışsal bir şekilde anlatmaya
çalışıyorum. En büyük korkum da buydu,
ben içsel bir şeyden bahsediyorum ve
bunların bana yaradanın lütfu olduğunu
söylerken, diğer taraftan da ‘’Seks satar’’
durumu var, ve bu yanlış anlaşılabilir.
Sonra farkettim ki 21. yüzyıldayız ve ben
iyi bir insan olmaya çalışsam da sevimli
bir adam değilim. O seksilik aslında benim
savunma mekanizmam.
Belki ikinci şarkıda bambaşka bakacağım o
kameraya ama ‘’Dünya’’da böyle olmalıydı.
O kadar büyük bir öfkeden doğdu ki bu
şarkı, bu yüzden böyle bir zırha ihtiyacı
vardı. Artık öfkenin yerini büyük bir sevgi
aldı, bakıyorum o öfkem şu an beni en çok
hayalini kurduğum şeyi yaşamama sebep
oldu.

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Mart 2016 | S36

Söyleşi | Abdullah İnal

#CinsiyetsizTuvalet

‘’İNSANLARIN ÜZERİME YÜKLEDİKLERİ POZİTİF VEYA
NEGATİF ANLAMLARIN HEPSİ ÇOK GÜZEL’’
LGBT bireyler arasında çok
paylaşılıyorsun, çok beğenildin. Kendini
bir gey ikonu olabilecek olarak görüyor
musun?
İkonluk bana çok suni gelen bir şey, çok
anladığım bir şey de değil. İnsanların
benim üzerime yükledikleri pozitif ve
negatif anlamların hepsi çok güzel,
çok teşekkür ediyorum herkese ancak,
ben henüz kendimi tanımakla, kendimi
anlamakla ilgiliyim. Birisi beni ağabeyi
olarak görebilir, bir başka kişi belki odasına

posterimi asabilir, hayaller kurabilir,
birisi benimle arkadaş olmak isteyebilir.
Bunların hepsi çok güzel şeyler. Kendimi
anladıkça ve ifade ettikçe, gey, lezbiyen,
heteroseksüel ve transeksüel tüm
arkadaşlarım beni nasıl görmek ve nereye
koymak isterlerse koyabilirler, mutlu
olurum. Ben ne bir ikon olmakla ilgiliyim,
ne bir rock star olma derdindeyim, benim
derdim kendimi doğru ifade edebilmekle
ilgili.

RÖPORTAJ: ONUR ÖZIŞIK

onur.ozisik@gzone.com.tr
twitter.com/onurozisik | instagram.com/onur.ozisik

FOTOĞRAFLAR: EMRE ÜNAL
emreunal.co.uk

FOTOĞRAFLAR: SEZER ARICI
sezerarici.tumblr.com
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SEKSÜEL AKIMLAR
MODANIN SEKSÜEL AKIMLARINDAN HABERDAR MISIN?
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Neredeyse yılın 4/1’ini geride bırakmak
üzereyiz zaman hızla değişiyor.
Moda da öyle! G Zone’daysanız zaten
farkındasınızdır. Önce hayatımıza
metroseksüeller girdi birdenbire tüm
dünyayı kasıp kavurdu işin içinde seksüel
diye bir söylem de olunca gözümüzde
ayrı bir yeri oldu! Nedir bu seksüel?
Ne yer, ne içer, nereye gider? Metroya
binene mi denir yoksa olur olmadık
yerde seks yapana mı? TV’lerde haberler
yapıldı sokak röportajları doldu doldu
taştı tam evet sonunda anladık derken
hayatımıza, hipster, lümberseksüel,
dadbod, uberseksüel, spornoseksüel
ve daha pek çok terim girdi. Size ana
akımlardan kısaca bahsedeceğim ki
soran olursa hangi seksüel olduğunuzu o
güne ait kıyafetinizle hemen tanımlayın ki
ortamlarda havanız olsun!

HIPSTER NEDİR?
Tam metroseksüel erkeğe alışmıştık ki
birden bire etrafımızı hipsterlar sardı!
Kimdirler ne yaparlar ne yerler nereye
giderler diye yeniden düşünmeye başladık.
Hipsterlar bakımlı olmanın ötesinde
bambaşka bir sitilin bir yaşam biçiminin
doğuşu ile yavaş yavaş tüm dünyayı
sardılar; Sakalları, Dar kotları, kemik
çerçeveli gözlükleri, puro, kahve, pipo,
bisiklet, daktilo, SAKAL, sneakers ve Sakal
demiş miydim? Binlerce objeleri kendine
has alışkanlıkları, gariplikleri ve bazen
dönüp iki kere bakmamıza neden olacak
alışagelmedik tarzları ile alışmamız zaman
almadı değil.

METROSEKSÜEL NEDİR?
Kelime anlamı olarak bakımlı erkek
demektir ve kökeni fransızcadır. Kısaca:
şehirde yaşayan, spor yapan, giyimine
dikkat eden, kişisel hijyenine; cilt bakımına
önem veren, modayı ve trendleri takip
edip kültürlü ve kaliteli yaşamayı seven
erkek için kullanılan terimdir. 1994’te
ortaya çıktığı genel kanıdır. Örnek verecek
olursak David Beckham metroseksüel
erkeğin vücut bulmuş hali, sözlük
anlamıdır diyebiliriz. Türkiye’de ise eskinin
metroseksüel erkekleri arasında Kenan
İmirzalıoğlu sayılabilir.

ÜBERSEKSÜEL NEDİR?
Metroseksüel erkeğin geleneksel kalıplara
uyanı diyebiliriz. Metrosesküel erkek gibi
o da kendisi ile ilgilenir ve bakımına dikkat
eder fakat bunu daha geleneksel kalıplarla
ve daha maskülen bir çizgide yapar. Kim
midir bu überseksüel erkekler? George
Clooney, Barack Obama yurt dışında
verilebilecek örneklerken yurt içinden
aklıma Kadir İnanır ve Cem Uzan geliyor.

Hipster’ın ilk kullanımı metroseksüelden
daha eski 1920 – 30 ‘lu yıllarda jazz çağı
kitlesini tanımlamak için kullanılmış.
Teknik olarak baktığımızda; 20’li -30’lu
yaş aralığında gençlerin oluşturduğu
bir alt kültürü işaret ediyor. Dar kotları,
skinny beden ölçüleri, son düğmesi
ilikli gömlekleri farklı olana, Retro olana
duydukları ilgi; alternatif müzik zevkleri,
kahve bağımlılıkları ile toplumsal ve
ekonomik bir dönüşümün öncüsü oldukları
söylenebilir. Yeni nesil kahve dükkanlarını
ve karaköy’ün bilumum kafelerini
Hipster’lara borçluyuz. Evet, onları nerede
bulacağınızı biliyorsunuz İstanbul’da
Karaköy ve galata civarında yurtdışında
ise ağırlıklı olarak Brooklyn ve New York,
Chicago, San Francisco’da.
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LÜMBERSEKSÜEL NEDİR?
Karizmatik doğa erkeği! Metroseksüel
ve Hipster’ın daha organik, daha kaslı ve
daha doğa aşığı olanını düşünün, üzerine
bir oduncu gömleği ve eline bir balta verin;
evet bir adet Lümberseksüeliniz oldu!
Kelime olarak metroseksüel ve oduncu
(lumberjack) kelimelerinin birleşiminden
doğmuştur. Şehirli metroseksüel erkeğin
daha maskülen ve doğaya dönmüş
versiyonudur. Şehirden kaçar, doğa sporları
yapar, hipster’a göre daha sakallı ve daha
kaslıdır. Organik beslenir, hayvanları sever
sporunu; spor salonunda değil doğada
yapar. Bakım kremi kullanır ama bunların
tamamen organik olmasına ve paraben
içermemesine dikkat eder. Muhtemelen
birasını kendisi mayalayıp, besinlerini
kendisi üretiyordur. Hafta sonlarını Karaköy
ya da Suma Beach’te değil Deniz kenarı ya
da ormandaki evinde geçiriyordur. Yurt dışı
örneği olarak Ryan Gosling ve Türkiye’de
çok az kişinin tanıdığı Ali Seyitoğlu
Lümberseksüellere örnek verilebilir ya da
yanında minik balta taşıyan bir arkadaşınız
varsa kesin odur.

SPORNOSEKSÜEL NEDİR?

Tabii ki spor salonlarında.

Son birkaç yılın yükselen trendi. Herkesin
spor yaptığı, koştuğu, gym’den çıkmadığı
bir dönemde hayatının merkezine sporu
koymuş günlük aktivitelerini gym ve ya
pt’sinin programına göre düzenlemiş;
yediği içtiği konuştuğu spor, sağlıklı yaşam
ve kaslar olan erkekler. Şimdiye kadar olan
tarzlardan farklı olarak spornoseksüeller
tarzlarının farklılığını kıyafetleri ile değil
vücutları ile ortaya koymayı istiyorlar.
Mükemmel ya da mükemmele yakın vücut
ölçüleri minimum yağ oranları ile bunu
hak ediyorlar. Kim midir? Ronaldo yurt
dışındaki en başarılı örneğimiz Türkiye’de
ise spor salonundan çok çıkmayan,
kasları ve bronz tenleri ile her yerde dikkat
çeken erkekler diyebiliriz. Ünlü birini
örnek vermek isterdim ama istikrarsız
vücut yapıları ile aklıma herhangi bir ismi
getiremedim. Nerelerde mi rastlayabiliriz?

Ben vücudum ya da tarzımla uğraşmadan
da bir yerlere gelmek göbeğimle seksi
olmak istiyorum diyenleri de unutmadım.
Yeni Oscar alan Leonardo DiCaprio
imdadınıza yetişti ve sizin için Dad Bod
akımını getirdi. Kısaca Baba göbeği olarak
tanımlayabiliriz bu akımı. Biraz göbeğiniz
varsa ben böyle seviyorum Hem Dad
Bod yeni moda diyerek yeni seksi siz
olabilirsiniz.

HAZIRLAYAN: HATİCE KULAK

hatice.kulak@gzone.com.tr
twitter.com/haticekulak | instagram.com/hekhatice
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BATMAN V SUPERMAN
BATMAN Mİ YOKSA SUPERMAN Mİ?
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BATMAN / BRUCE WAYNE

SUPERMAN / KAL-EL

Batman ilk olarak, yazar Bill Finger’ın kahraman mitolojisini
oluşturduktan sonra, çizer Bob Kane’in kaleminden, 1939 yılında
karşımıza çıktı. Aslında ilk olarak Bat-Man ismi ile duyuruldu,
sonrasındaysa, Caped Crusader olarak anıldı. DC Comics
bünyesinde, World’s Greatest Detective ve Dark Knight olarak
da farklı isimlere büründüğü de oldu. Güzel olan kısım, insan
olmanın tüm vasıflarını karakterin taşıyor olmasıydı. Yani adalet,
öfke, karamsarlık, aşk ne varsa... Karakter sonuna kadar içsel bir
çatışma halinde de diyebiliriz.

Superman ilk olarak, yazar Jerry Siegel’ın kahraman mitolojisini
oluşturduktan sonra, 1933’te çizer Joe Shuster’ın kaleminden,
sonrasında ise 1938 yılında karşımıza çıktı. Sonrasındaysa,
Detective Comics Inc.’ye satılan karakter, DC Comics’e
devredildikten sonra, net bir American Comics olarak 1938
yılında çizgi roman olarak okurlarıyla buluştu ve günümüzde hayli
popüler olan Amerikan adaletinin sembolü haline geldi. En zorlu
ve acımasız düşmanlara karşı bile daima adaleti uygun gören
bir karakter olmasına rağmen, hem çizgi romanlarında hem de
filmlerinde ruhen bir iç çatışma yaşadığına çok defa şahit olduk.

MİTOLOJİ
Karakterin mitolojisi, aslında biraz travmatik ve acıklı olarak
başlıyor. Düşünsenize; babası Thomas Wayne ve annesi Martha
Wayne, küçük Bruce’la beraber gittikler bir tiyatro çıkışı, onları
soymak isteyen bir evsiz tarafından öldürülüyorlar. Sonrasında
büyük bir bunalım yaşayan minik Bruce’a, her eve lazım Alfred
bakmaya başlıyor.
Yarasa mağarasının keşfiyse, yazarına göre zamanlama açısından
değişkenlik gösterse de, minik Bruce’un bahçede gezinirken
ayaklarının altındaki eski tahtaların kırılması sonucunda oluyor.
Bu keşfin sonrasında malikaneyi terkeden Bruce, hayatı öğrenmek
amacıyla her türlü suça inceden bulaşıyor. Tüm bu olaylar zinciri
sonrası, soluğu Kuzey Kore’de Paetku-San Dağları’nda alıyor. Ra’s
Al Ghul’un en başarılı öğrencisi olarak yetiştirilen Bruce, Ninjitsu
sanatlarının son sınavında başarısız olunca ortam karışıyor.
Başarısız dediysek, Bruce yenildi sanmayın. Kendisinden tecavüzcü
bir mahkumun kafasını kılıçla kesmesini istiyorlar ve o da, adaletin
böyle bir şey olmadığını söyleyerek tozu dumana katıyor. Tüm
tapınağı ateşe verdikten ve ustası Ra’s Al Ghul’un da hayatını bir
noktada kurtardıktan sonra, Gotham’a zengin ve şımarık çocuk

MİTOLOJİ
Karakterin mitolojisi, bize göre bir hayli kusursuz ve empati
duyulabilecek birçok özelliğe sahip. Düşünsenize; uzak bir
galakside olan Krypton gezegeninde, ordaki bilim adamlarının
yürüttüğü çalışmalar sonucu, gezegen kendisini yok edecek
seviyeye ulaşıyor ve EL ailesi, tek oğlunu kurtarabilmek için, onu,
her ne kadar gerekli medeniyet seviyesine ulaşmamış bile olsa
Dünya’ya, biz insanların arasına minicik bir roketle gönderiyor.
Zaten eleştirisel kısım tam da buradan itibaren başlıyor. Kal-EL
yolculuk sırasında, Krypton ve Dünya ile ilgili toparlanmış tüm
bilgilerin çoğunu dinleyerek öğreniyor. Kyrpton’un neden yok olma
noktasına geldiğini, bilimin gücünü, insanlığın o anki durumunu...
Spnr roket Dünya’ya ulaşıyor ve Dünya’ya düşen bu minik roketiyse,
Kent ailesi buluyor. Smallville denilen küçük bir kasabanın mısır
tarlasına, büyük bir gürültü ile düşen roketi gören ve bir türlü
çocukları olmayan aile, daha ilk görüşte bu galaksiler arası yetimi
alıp evlat ediniyor. Tabii, bunu bir hayli gizli yapıyorlar.
Aslına ilk filmlerde verilmeyen; ama 10 sezon süren Smallville
adlı dizide çok sık gündeme getirilen detaysa, büyük bir meteor
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olarak geri dönüyor. ‘’Ben bu şehri adam ederim’’ diyerek şehri
huzurlu, güvenli ve görkemli yapmak için kolları sıvıyor. Kendisini
Alfred’in de yardımlarıyla suçlulara karşı savaşmaya ve düzene
adıyor. Tabii tüm bunları yaparken, arada bir DC Comics ‘in diğer
kahramanlarından da yardım alıyor.
KARAKTER & YAPISI
Elbette, bu sıra dışı travmatik karakterin çok renkli tarafları da yok
değil! Bir kere Batman’in, kimliğini gizlemek için takındığı zengin,
şımarık, mirasyedi Bruce Wayne duruşu inanılmaz bir kamuflajdı.
Ayrıca Wayne şirket ağının inanılmaz gücü ve maddi olanakları
sayesinde, devamlı üzerinde çalıştığı icatlar, aletler, silahlar
karaktere inanılmaz bir ayrıcalık sağlıyordu. Zaten Batmobil’i
gördükten sonra, kendisine aşık olmayan kimse olamaz. Her yeni
filmde, şu Batmobil olayını abartmaya özen gösteren yönetmen ve
tasarımcılar, Batbike’la da inanılmaz bir kreatif yaklaşım gösterdiler.
Batman, Gotham’ın ihtiyacı olan ve gerekirse tüm suçlamaları
üzerine alan bir anti kahraman olmaktan da çekinmedi. Her
türlü teknolojiyi kullanarak, düşmanlarının burunlarından
getiren bu karakter, yine de insandı ve hem yaralanabilir hem de
öldürülebilirdi. Bu da, diğer süper kahramanlarla kıyaslandığında,
Batman’i başka bir noktada konumluyordu. Batman’in ilerleyen
zaman içerisinde, kostümsel değişiklikler gösterdiğini, ek özellikler
eklenerek yaralanma riskini minimuma çektiğini ve akrobatik
hareketlere imkan tanıdığına da gördük.

#CinsiyetsizTuvalet

yağmuruyla birlikte bu roketin bu kasabaya düştüğü ve bu sırada
bir çok yerleşim alanının ve insanların zarar gördüğü. Bu detayın
eklenmesinin nedeni, Kal-EL’in egosunun yükselmemesi için bir
mutlak bir neden verilmesi olabilir.
KARAKTER & YAPISI
Elbette karakter her ne kadar süper olursa olsun, mutlaka zayıf
yönleri de olmalıydı ki, gerçekçiliğini kaybetmesin. Bu da oldukça
zekice kotarılmış diyebiliriz.
İlk olarak Krypton’daki güneş kırmızıydı ve babası Dünya
gezegenindeki sarı güneşin yaydığı radyasyonun oğluna insanüstü
yetenekler vereceğini bildiği için aramıza göndermişti. Yani zayıf
noktası, Krypton’dan gelen kırmızı güneş ışığı ile beslenmiş yeşil
meteor parçalarıydı. Bunun dışındaki zayıf noktasıysa, aslında
bizimle aynı. Superman de insanların düzelebileceklerine, daha
iyi bir ırk olabileceklerine dair umut besliyordu. Çünkü babasının
ona bıraktığı tüm galaksilerin en önemli bilgileri ile dolu olan bilgi
kristallerinden öğrendiği, insanların iyi olabilme potansiyellerinin
olduğuydu.
Karakter sarı güneş altında o kadar güçlüydü ki, DC Comics bazı
minik hikayelerle açmaz ve çıkmazları kapatabilmek için ara
bölümler yayınladı. Örneğin, gözlerine sıçrayan sıvı Kryptonite
yüzünden, bir müddet görüşünde bozukluk yaşayıp gözlük takmak
zorunda kalması, sonrasında görüşü düzelse bile, gözlükten
kimliğini korumak için vazgeçmemesi, çok fazla Kryptonite
yüzünden saçlarının artık makasla kesilebilmesi gibi...
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Zaten çok farklı bir mizah yeteneği olan kahramanın, bu
özelliklerinin yanı sıra atletik yapısı, orantılı vücudu, zengin
duruşunu, zeki oluşunu ve problemleri soğuk kanlılıkla çözüş
şekline herkes hayran oldu.
DC Comics’ten çıkan bu kahraman ilerleyen serilerde, Ra’s Al
Ghul’un kızı Talia al Ghul’a kapılıp bir de erkek çocuk sahibi oluyor
ve hem baba hem de eğitmen noktasına taşınıyor. Aslında Demian
Wayne, ileride Robin olacak bir kahramanın doğuşu için mantıklı
yerleştirilen bir kısım olmuş diyebiliriz. Bu şekilde Batman’in bu
karamsar, gotik ve karmaşık hayatı da biraz da olsa dengeleniyor.
Arada bir alevlenecek gibi duran Talia al Ghul’le olan aşkları da
süper kahraman hikayesinin olmazsa olmazı olarak tamamlayıcı
rol üstleniyor. Aslında DC Comics, bu iki karakteri her ne kadar zıt
gösterse de ikisi de inanılmaz uyumlu ve güçlü görünen bir çift.
Hatta bazı noktalarda Demian’ın, ‘’Tekrar bir araya gelirlerse, ben
bu özgür tavrımı yaşayabilir miyim?’’ diyerek evden kaçtığını okurlar
çok gördü. Aslında bu asi duruşu ‘’ne kadar da babasının oğlu’’
olduğunu gösteren bir kısım.
BEYAZ PERDE
Bu karmaşık kahraman mitolojisini, beyaz perdeden önce
televizyon serisi olarak gördük. 1966’daki Batman serisi oldukça
beğenilmişti, sadece gerçekçi değildi ve hayranlar bu beklentilerini
birçok defa dile getirdiler. Ve bu bekleyiş 1989’da son buldu. Tim
Burton’ın yönetmenliğini üstlendiği ve Michael Keaton’ın hayat
verdiği kahraman, inanılmaz bir gişe yaptı. Filmdeki kadro gözleri
yaşartacak kadar iyiydi: Jack Nicholson, Kim Basinger derken film
çok beğenildi. Bat Mobil, Bat Plane izleyicilere fevkalade bir görsel
şölen yaşattı. Hatta film gösterimdeyken, Türkiye’de oldukça büyük
bir kitleye sahip gazetelerden biri dahi, kartondan Batman maskesi
vererek tirajlarında zıplama yaptı. Yani sokaklardaki tüm çocuklar,
bu adalet timsali Batman olmuştu.
Michael Keaton karakterle muhteşem örtüşmüştü ve maskenin
altındaki dolgun dudakları da güzel görünmüyor değildi hani. Bir
müddet herkes karizmatik olmak için, o büzülmüş yarı karamsar
dudak şekli ile gezindi her yerde. Uzaklara bakıp dudak bükerek
cool olma trendi, işte tam da o zaman ergen gençliğin hayatına
girmişti. Micheal Keaton, sadece boy olarak biraz kısa kalmıştı, o
da bot altı kalın tabanlarla hallolmuş gibiydi.
Sonraki serilerdeyse, durum biraz karmaşık olmadı değil hani.
Batman Returns’de yine Michael Keaton vardı, diğer oyuncular da
gayet iyiydi. Danny DeVito, Michelle Pfeiffer, Christopher Walken.
Film yine çok beğenildi. Yalnız bu sefer, karamsar hava biraz
fazla olmuş olacak ki; sonraki filmlerde yönetmen, oyuncular ve
atmosferik yaklaşım oldukça değişti.
Joel Schumacher’in yönettiği Batman Forever ile tekrar karşımıza
çıkan kahramanı, bu kez Val Kilmer canlandırıyordu. Kadrodaysa
Tommy Lee Jones ve Jim Carrey gibi güçlü oyuncular vardı.
Batman filmlerinin kadrosu, daima çok kalabalık ve güçlüydü.
Film biraz fazla çocuksu olsa da, Batman film serisi için oldukça
önemliydi. Yalnız düşen bir kalite de yok denemezdi. Bu nedenle
olacak ki, bir sonraki filmi Joel Schumacher yönetti. Ama tam bir
hayal kırıklığı olduğu söylenebilirdi. Bu kez Batman koltuğunda
George Clooney vardı. Fazla sempatik ve şirin durması, yan

#CinsiyetsizTuvalet
Karakterin olağanüstü güçleri var diyebiliriz, en başta inanılmaz
güçlü olması, uçabilme, hassas duyma kabiliyeti, kurşun hariç
objelerin içini görebilme yeteneği, süper hız, gözlerinden çıkan
kırmızı lazer, yaralanmama... Kısaca, etrafta Kryptonite yoksa,
bu karakter yok edilemez olarak yapılandırılmış. Aslında süreç
içerisinde bize söylenen ölümsüz olduğudur. Zaten S şeklindeki
perçemi, hafif dalgalı siyah saçları, çelik mavisi gözleri, geniş
omuzları ve 1.90 üstü boyu ile mükemmel erkek oranlarına sahip
olan bir kahraman da ölümsüz olmalı. DC Comics bu konuda bir
hata yapmış ve tüm hayranları çıldırtmıştı.
Hatırlayacak olursak, DC Comics, Superman çizgi romanlarının
satışındaki düşüş sonrası, bu karakteri 2007 yılında Intergalaktik
bir düşmanla dövüştürüp sonunda öldürmüştü. O kadar çok tepki
almıştı ki, DC Comics seriye devam ederek tekrar kahramanı
hayata döndürmek ve tekrar bu kahramanı popüler hale getirmek
zorunda kalmıştı.
BEYAZ PERDE
Tabii bu karakterin çizgi filmlerinden ve siyah beyaz filmlerde
canlandırılmasından sonra, daha iyi ve karakteristik bir oyuncuyla
örtüşmesi gerekiyordu. 1941 ve 1948’de çekilen mini filmler
sonrası, iyi bir proje için kollar çoktan sıvanmıştı.1952 yılında,
Adventures of Superman karşımıza çıkmış ve George Reeves’in
canlandırdığı televizyon serisi sonrası, hayranlar bu kahramanı
beyaz perdede görmeyi ciddi şekilde bekler hale gelmişti. Oyuncu
için bir hayli görüşme yapıldıktan sonra, 1978 yılında sinemada
karşımıza çıkan ve yönetmenliğini Richard Donner’in yaptığı
Superman, gişede inanılmaz bir başarı yakalamıştı Christopher
Reeve’in hayat verdiği karakterse, hala bazı hayranlar için en
uyumlu aktör olarak nitelendiriliyor. 25 Eylül 1952, New York City
doğumlu olan aktör, Superman II, III ve serinin dünyadaki nükleer
silahlanmasına karşı protesto amaçlı olarak IV’te canlandırdı.
Ancak talihsiz bir kaza sonrası felç kalan Christopher Reeve, ne
yazık ki, bu kahramana veda etmek zorunda kaldı. Smallville adlı
dizide genç Kal-EL’i canlandıran kişinin karşısında, dünya dışı
varlıklarla ilgili araştırma yapan bilim adamı olarak karşımıza
çıkana dek, onu ekranlarda göremedik.
Bizce bu müthiş saygı duruşunu, harika aktör çoktan hak ediyordu.
Hayranların gözünde bu oyuncunun performansına eşdeğer biri
bulunmalıydı. Gerek fiziksel, gerekse yüz hatları olarak benzerlik
gösterebilecek bir oyuncu bulanana kadar, beyaz perde uzun bir
süre Superman’siz kaldı.
Taa ki 2006 yılına kadar! Yönetmen Bryan Singer’ın Superman
Returns ( Süpermen Dönüyor ) filmi beyaz perdeyle buluştu.
Karaktere hayat verme şansıysa, Brandon Routh’a verilmişti.
Peki film güzel miydi? Birçoğuna göre, klasik ve yenilikten uzak
bir senaryo üzerine kurulu ve vasattı. Hatta başroldeki aktörün
Christoper Reeve’e olan benzerliği, bu projeyi ilk başta kurtarır gibi
düşünülmüş olsa da, istenen ve beklenen ilgiyi uyandıramadı.
Oyuncu kadrosunda yer alan diğer güçlü oyuncular bile bu
filmi kurtaramadı diyebiliriz. Film bir türlü o eski atmosferden
sıyrılmamıştı. Çünkü hayranlara göre, DC Comics’in Superman
çizgi romanları ile uyumlu olduğu yeniliklerin hiçbiri filmde yoktu.
Sadece eski klasik hikaye ve yeni oyuncular var gibiydi. Sanırız,
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karakterlerin ve kahramanların desteği bile olsa filmi kurtaramadı.
Oysa kadroda çok iyi oyuncular vardı. Uma Thurman, Alicia
Silverstone, Chris O’Donnell ve tabii ki Arnold Schwarzenegger.
2005 yılıysa, Batman karakterinin ciddi anlamda çıkış yılı oldu.
Tabii ki, bunda yönetmen Christopher Nolan’ın büyük bir payı vardı.
Batman Begins, hikayenin tüm bu gerçekçi detaylarını içine alan ve
senaryosu ustaca kotarılmış bir yapıttı ve kahramana hayranların
beyaz perdede tekrar bağlanmasını sağladı.
Batman rolündeki Christian Bale ve Alfred rolündeki Michael Caine
inanılmazdı. Atletik yapısı ile role inanılmaz yakışan Christian
Bale, bu rol için tam 15 kilo alarak ve her gün kondisyon çalışarak
hazırlandı. Hatta İsrail askerlerinin eğitiminde verilen savunma
sanatı Krav Maga çalışarak sağını solunu morarttı. Filmin
gişesi oldukça başarılı oldu. Devamı 2008 yılında döndü ve yine
yönetmenliğini Christopher Nolan’ın üstlendiği The Dark Knight
beyaz perdede parladı. Kadronun mükemmel uyumu ve ekrana
yansıyan enerji, senaryodaki kompleks yaklaşım izleyiciyi kendisine
hayran bıraktı. Tabii üzücü olan kısımsa, hala en başarılı Joker
karakteri sayılan Heath Ledger’ın, yüksek dozda anti-depresan
kullanmaktan yaşamını yitirmesi oldu. Eşine az rastlanır bir
yeteneğin ölümü, herkesi etkiledi.
Son olarak, 2012 yılında Christopher Nolan, The Dark Knight
Rises’la hayranların kalbini yerinden oynatarak hepimizi Batman’le
buluşturdu. Tabii, filmdeki en güçlü düşmanını oynayan, Bane
rolündeki Tom Hardy’nin eşsiz performansını da yabana
atmayalım. Yeni gelecek olan filmdeyse, Batman’i Ben Affleck
oynayacak. Bakalım, son üçlemenin başarısına layık olabilecek mi?

#CinsiyetsizTuvalet

önemli birileri karakterin bu şekilde heba olmasını reva görmemiş
olacak ki:
Yönetmen Zack Snyder, 2013 yılında bizleri yeni filmle, Man of
Steel’le buluşturan başarılı yönetmen oldu. Filmde karakteri 5
Mayıs 1983 doğumlu İngiliz aktör Henry Cavill canlandırdı.
Film bu kahramanın ilk anından günümüze gelmesi dışında,
kendi gezegeninde olan yok oluş sürecini daha detaylı şekilde
gösteriyordu. Günümüz teknolojisini sonuna kadar kullanan
yönetmen, en başta kostümü yenilemişti. Fizik kanunları filme
o kadar iyi adapte edilmişti ki, ezeli düşmanı General Zod ve
yardakçıları karşımıza Superman II’den sonra tekrar çıksa da,
kimse rahatsız olmamıştı. Bu da senaryonun çok daha gerçekçi
olduğunun bir kanıtıydı.
Gökdelenler arasındaki efsanevi kavgalarıysa, First Person
kamerası ile çekildiği için, filmi izleyenler kendisini General Zod’u
pataklıyor gibi hissedebilmişlerdi. Kısacası film, hayranlardan tam
puan almayı başarabilmişti. Bunun olmasının en önemli sebebi,
Henry Cavill’in role çok iyi hazırlanmış olmasıydı. Hem fiziksel
hem de karakter olarak role çok yakışmıştı. Kondisyon ve ağırlık
çalışarak, neredeyse kostüm üzerinde sıfır protez ile gezen bir kas
yığını haline gelmişti. Tek bir kusuru vardı. O da, ağırlık çalışmaktan
dolayı kolları o kadar kalınlaşmıştı ki; filmde vücut oranı olarak
biraz kısa duruyor gibiydi.
Şimdiyse, hayranlar yeni film olan Batman Vs Superman’i
heyecanla bekliyorlar. Daha şimdiden yayınlanan trailer’lar
inanılmaz bir ilgi yarattı diyebiliriz.
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İNCE DETAY
Dikkat çeken en önemli noktaysa, Bruce Wayne’nin ciddi anlamda
zor bir yaşamı olduğu denebilir. Bir yandan insan ırkının en görkemli
özelliklerini taşımakla yükümlüyken, diğer yandan kendisini şımarık
ve parasını sağa sola saçan biri olarak göstermesi egosundan
arınmış olduğuna dair bir işaret değil de, nedir?

İNCE DETAY
Üzerinde pek tartışılmasa da, Superman karakteri insan ırkına
ciddi bir eleştiri diyebiliriz. Bu karakter pijama da giyse, mayo
ile de gezse daima aynı güce sahip. Yani güçlü olmak için extra
bir duruma ihtiyacı yok. Yataktan kalktığı anda, direk bir süper
kahraman.

Tüm bu döngü içerisinde, kahraman olmak için ihtiyacı olan
kostümü nedeniyle; sevdiği insanları kendisinden uzak tutmak
zorunda kalıyor ve bu da, Batman’in hayatını ironik hale getiriyor.
O kadar çok düşmanı var ki, sevdiklerini koruyamama korkusu,
aslında her ne kadar kostümlü bir kahraman olsa da, üstün bir
gücü olmadığı için karşımıza çıkıyor. Bu iki yaşam arasındaki
sıkışmışlık da, arada bir düşmanlarına karşı gösterdiği şiddeti
tetikliyor.

Kırılgan, zayıf, sakar, beceriksiz gibi ne kadar negatif olgu varsa,
tüm bunları gizli kimliği olan Clark Kent adı altında Metropolis’te,
Daily Planet gazetesinde gösteriyor. Belki de, direkt olarak insanlığa
verilmek istenen ince mesajları gönderebilmek için, bu kılığı seçiyor.

Çizgiyi aştığında, onu dengeleyen kişi Alfred ve ona daima ihtiyacı
var. İçindeki adalet duygusu, oldukça değişken ve içinde bulunduğu
durumla direkt olarak bağlantılı. Bu mitolojideki en büyük
boşluk, ölümsüz olmadığı veya süper güçleri olmadığı için yerine
geçebilecek birinin daima arayışında olacağı yönünde. Çünkü
Gotham, asla Batman’siz kalmamalı ve tekrar başa dönmemeli.
İnsanların kötülük ve menfaat potansiyelini engelleyebilen ve
geceleri tek korktukları kahraman Batman; sadece Gotham’a değil,
İstanbul’a da lazım demekten kendimizi alamıyoruz.

İnsanoğlunun zaaflarından, yalnız kalışından, menfaatleri için ne
kadar kötü olabileceklerinden ve bununla ilgili potansiyellerinden
bir hayli etkilenerek ve gözlem yaparak bu ayna karaktere ulaşmış.
Hatta bazı hayranlar bu karakter geçişlerinden dolayı, yapısal
olarak bu süper kahramana şizofren gözüyle bakılmasını gayet
doğal karşılıyorlar. Tıpkı her kahraman mitolojisinde olan açıklara
bakmak, çatlaktan sızan bu olguların farkında olmak gibi.
Superman, her şeye rağmen Superman ve keşke gerçek hayatta
olsa da, kötüler biraz da olsa zarar vermekten çekinse...

HAZIRLAYAN: ENDER DİRİL
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twitter.com/enderdiril | instagram.com/enderdiril
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LUDOVIC MOHAMED ZAHED
‘‘HZ. MUHAMMED (S.A.V) BUGÜN YAŞASAYDI İNSAN
HAKLARINI SAVUNANLARIN EN BAŞINDA GELİRDİ DİYE
DÜŞÜNÜYORUM.’’
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LUDOVIC
MOHAMED ZAHED
KİMDİR?
Dr. Ludovic Mohamed Zahed, Cezayir
doğumlu ama şimdilerde Marsilya’da
yaşayan, Fransız Müslümanlar
ve eşcinseller için bir derneğin
yöneticiliğini üstlenmiş bir imam.
Teoloji, Psikoloji ve Antropoloji
dallarında bağımsız bir araştırmacı
olan Ludovic-Mohamed Zahed’in
camisinin kapısı LGBTİ bireyler başta
olmak üzere herkese açık. Fransa’nın
müslüman bireyler arasında
gerçekleşen ilk eşcinsel evliliğini
de yapmış olan Zahed, hem İslam’a
yaklaşımı hem de açıklamalarıyla
kalıpların dışında kalıyor.

“İSLAMİYETİN O MUHTEŞEM GÜZELLİKTEKİ FELSEFESİ,
DİNİ MANEVİYAT DUYGULARINDAN UZAKLAŞTIRILAN
BİR İDEOLOJİ TARAFINDAN KİRLETİLDİ…”
Bize biraz kendinizden ve ailenizden
bahseder misiniz? Onlara açılmanız nasıl
bir süreçte gerçekleşti?
Ben Cezayir’de doğdum. Fransa’da
yaşıyorum ve 38 yaşındayım. Ben geniş
anlamda bir imamım. Bunun açıklaması
şu; günümüzün gerekliliklerine istinaden,
artık dini geleneklerimize göre bizi temsil
edebilecek herkesi, cinsel yönelimine,
cinsiyetine, cinsel veya etnik kimliğine
bakmadan kutsal ruhun çatısı altında
birleştirmek gerekiyor. Ben de bunu
yapıyorum.
Cezayir’deki ailem müslüman ve
muhafazakardır ancak öte yandan liberal
insanlardır. Mesela babam Ramazan
ayında oruç tutmaz. Anne ve babam bana
İslam’ın dogma ve kurallardan oluşan bir
din değil aslında ne kadar ruhani olduğunu
öğretti.
Cezayir’e ilk taşındığımızda 1
yaşındaydım. O günden bugüne Cezayir

ve Fransa arasında gidip geldik. 1991’de
başlayan iç savaş sonrasında Cezayir’i
1997 yılında temelli terk ettik.

kurdum. Çünkü ne eşcinselliğimi
ne de müslümanlığımı reddetmek
istemiyordum. İkisini birden reddetmeden
yaşayabileceğimi anlayınca huzur buldum.

Kitabım “Le Coran et la Chair (Kuir
Müslüman Evlilik)”’de çocukken bir hayli
utangaç ve feminen bir çocuk olduğumdan
bahsettim. Babamın çocukluğumda bana
“sulu göz” veya “civciv” gibi yakıştırmaları
ve zalimce yaklaşımları da olmuştu.

1990 yılında Selefi Kardeşliği Cezayir’de
çok önemliydi. Ben ergen bir gençken,
İslam’dan büyülenmiştim ve camilerdeki
Genç Selefi Kardeşliği’ne katılmıştım. Bu
sayede de bir “selefi” oldum.

Babam bana mutlak maskülenliğin iyi
bir şey olmadığını söylerdi. O bu konuda
dedeme göre daha anlayışlıydı. Dedemin
bana fiziksel şiddet uygulamaya kalktığı
bile olmuştu. Bu yüzden 21 yaşında aileme
açılmaya karar verdim.

O zamanlar sadece “İslam” vardı. Kuran-ı
Kerim’i kalpten okuyabilmek için Arapça
öğrendim. Ne yazık ki, İslamiyetin o
muhteşem güzellikteki felsefesi, dini
maneviyat duygularından uzaklaştırılan bir
ideoloji tarafından kirletildi.

İmam olma maceranız ve İslamiyet’le
daha profesyonel olarak ilgilenmeniz
nasıl oldu?
Beş yıl önce, Fransa’nın Eşcinsel
Müslümanları -Homosexual Muslims
of France (HM2F)- isimli topluluğu

Bir açıklamanızda “Hz.Muhammed
(S.A.V) bugün yaşasa her türlü
ayrımcılığa karşı olurdu” demişsiniz. Bu
sözlerinizi açıklar mısınız?
Ben bugün barıştan ilham alan dini
inancımı, faşist veya politik bir düşüncenin
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eşcinseller değildir.
İslami alimlerin beyanlarına rağmen,
İslam’ın eşcinselliğe bakışı bir hayli
karmaşıktır. Bazı müslümanlar Allah’ın
evliliğin bir erkek ve bir kadın arasında
olmasını açıkça belirttiğini söylese de ne
yüce Allah ne de Peygamber efendimiz, iki
erkek arasındaki münasebeti ya da farklı
cinsel yönelimleri lanetlememiştir.

“NE YÜCE ALLAH NE DE
PEYGAMBER EFENDİMİZ, İKİ ERKEK
ARASINDAKİ MÜNASEBETİ YA
DA FARKLI CİNSEL YÖNELİMLERİ
LANETLEMEMİŞTİR…”
tezahürü gibi gösteren her şeye karşıyım.
Hz. Muhammed (S.A.V) döneminin ataerkil
elit toplumuna devrim niteliğinde bir
sosyal model önermişti. O yüzden bugün
yaşasaydı insan haklarını savunanların en
başında gelirdi diye düşünüyorum.
İslam ve Kuran-ı Kerim’e göre eşcinseller
“kabul edilemez” midir? Neden?
İnsanlar hep, şu anda Suriye ve Irak’ın
bulunduğu Mezopotamya topraklarındaki
Sodom ve Gomorra’yı örnek gösterirler.
Tarih bilimci Herodot’a göre oradaki
insanlar Aşk Tanrıçası ve Savaş Tanrısı’na
tapmışlardır. Ki bu da onların dinine ait
çok vahşi bir temsildir. Meyveler, sebzeler,
bolluk ve bereket karşılığında bu tanrılara
erkek ve kız çocuklarını öneren bir halktır
bu.

O zamanlarda rahipler insanların
kimliklerini kullanmaktaki güçlerini
sergilemişlerdir. Sodom ve Gomorra’nın
gerçek insanları eşcinseller değillerdir.
Erkek, kadın ve çocuklar kendilerini bu
Tanrılara feda etmişlerdir.
Kuran-ı Kerim’de çok önemli bir ayet
vardır. Allah, Sodom ve Gomorra’nın
insanlarına meleklerin ağzından seslenir.
Kuran-ı Kerim’de eşcinselliğe dair direkt
bir referans yoktur. Erkeklere, kadınlara
ve çocuklara bi ideoloji namına yapılan
tecavüzlerden bahseder. Bugün cani ve
faşist bazı Müslüman liderler de bunun
aynısını yapmakta; erkek, kadın ve
çocuklara bir ideolojiyi öne sürerek tecavüz
etmektedirler. Gerçek sapkın onlardır,

Bazı İslam alimleri Kuran-ı Kerim’deki
Nisa Suresi ve orada anlatılan Lut Kavmi
hikayesi yüzünden eşcinselliği yasaklamış
olsa da bu alimler, yanlış yorumlanan ve
azınlıklar tarafından benimsenen bir yorum
üzerinden bu hatalı hükmü vermektedirler.
Kuran-ı Kerim ve hadislerin eşcinsellik
üzerinde durduğu zemin ise çoğu
müslümanın algılayabildiğinden daha
karmaşıktır. Peygamber efendimizin
ümmetinde “Mukhannathun’ isimli
sahabeleri de vardı. Günümüz bakışıyla,
trans kadınlar olarak adlandırabileceğimiz
bu kişiler, kimi kaynaklarda bizlere
“hadımlar”, “hermafroditler” ya da “feminen
erkekler” şeklinde yorum katılarak
aktarılmıştır. Peygamber efendimizin, bazı
ümmet üyeleri tarafından hiç sevilmeyen
bu Mukhannathun’ların linç edilerek
öldürülmelerine mani olduğu biliniyor.
Peygamberimiz onlara sadece anlayış
göstermekle kalmamış kendi evinde
onlardan birine iş imkanı da sağlamıştır.
Peygamber efendimiz öldükten sonra bile
bazı Mukhannathun’lar Medine hayatı
ve kültüründe önemli rol oynamışlardır.
Halen de Müslüman ülkelerde varlık
göstermektedirler.
Paris’teki Camii’nizde hangi azınlık
gruplara neden destek veriyorsunuz?
Herkese kapımız açık. Yahudi ve ateist
bireyler bile İslam’daki insan haklarına dair
reform toplantılarımıza katıldılar.
Siz ve partneriniz Fransa’nın evlenen ilk
müslüman eşcinsel çifti oldunuz. Nasıl
tanıştınız ve evlenmeye karar verdiniz?
Partnerimle beş yıl önce Güney Afrika’da
Uluslararası Kuir Müslüman Konferansımla
ilgili bir sunum yapmaya gittiğimde
tanıştım.
Arap ve Müslüman toplumlardaki
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“RUHANİ DÜŞÜNCELERİ İNSANLARI BİRLEŞTİREN
VE ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ARAÇ OLARAK KULLANMAK
İSTİYORUM…”
homofobi yüzünden çok büyük bir
depresyon geçirmekte olduğundan ne
yazık ki kendisiyle geçtiğimiz yıl boşandık.
İslam’ın LGBTİ’lere yaklaşımı konusunda
yaymaya çalıştığınız pozitif mesajlar
yüzünden ne gibi tepkiler alıyorsunuz?
Ölüm tehditleri, takdir edilme?
Çok tepki alıyorum ancak çoğu bizleri
cesaretlendirmeye çalışan insanların bize
teşekkürleri ve takdirleri oluyor. İnsanlar,
müslüman olsun ya da olmasın, ArapMüslüman ruhsal geleneklerinin farklı bir
temsilini görmekten çok mutlular.
IŞİD hakkında ve IŞİD’in eşcinsel infazları
hakkında fikirleriniz nedir?
Aynen, tek tanırılı dinlerle hiç alakası
olmayan ekstrem ateistlerden oluşan
Naziler gibi DAEŞ de saf faşizmdir. Bütün
toplumlar için hem ekonomik hem de
sosyal uzantıları olan ortak bir tehdittir
ve ne Arap kültürü ne de İslam’la hiçbir
alakası yoktur. Bazı insanlar İslam’ı
kullanarak faşist ideolojilerini diğer
insanlara empoze etmeye çalışıyor, aynen
Nazilerin diğer insanların kimliklerini
silmeye çalışması gibi. Ne yazık ki bu bazı

toplumlarda ve dinlerde tekrar eden bir
durum.
Mutluluğun ve iyiliğin sahte yüzünü
göstermeye çalışan insanlar sadece
kendilerini düşünüyor. Sadece kendi
korku ve fobilerine odaklılar. Bu yüzden
de, tercihen bir din veya bir etnik kimlik
üzerinden bir günah keçisi bulmaya
çalışıyorlar ve bunlardan örnekler
yaratıyorlar. İslam toplumu şu an kayıp
durumda. Asıl sorun da bu. Belki bir
gün bunu çözmenin bir yolunu buluruz,
inşallah.
İslamfobi şu anda Avrupa’daki en büyük
sorunlardan biri. Avrupa toplumu bunun
üstesinden nasıl gelecek sizce?
Hiçbir faşizme yer vermeden, ArapMüslüman kökenli olanları aralarına
alırlarsa, bizim hepimizin faşist aşırı
sağcılar olmadığını ve bu terörün İslam’la
alakası olmadığını anlayacaklardır ve
ortada böyle bir sorun kalmayacaktır.
Savunduğunuz fikirlerle alakalı gelecek
hedefleriniz nedir ve çalışmalarınız neler
olacak?
İslamiyet’i ergenlik çağımın bitişinden

sonra 7 yıl boyunca terk etmiştim.
Budizm üzerinden ruhani düşüncelerime
dönmüştüm ve orada anladım ki herhangi
bir dini gelenek bile faşist ajanda
yürütülerek kullanılabilir. Bu sayede
kendi dinime, onu kendi anladığım ve
yorumladığım şekilde yaşamak üzere,
birleştirici bir anlayışla geri döndüm.
Ruhani düşünceleri insanları birleştiren ve
özgürleştiren bir araç olarak kullanmak ve
insanları dogmalardan, içi boş inançlardan
uzaklaştırmak istiyorum.
Hiç kimsenin sizin cinsel yöneliminizi
veya cinsel kimliğinizi özgürce ve onurla
yaşamanızı engellemeye hakkı yok.
Amacım, insanları dogmaların veya
kaderci yaklaşımların yakıştırdıklarından
uzaklaştırıp onlara yardımcı olabilmek.

RÖPORTAJ: MURAT RENAY
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BAHARA TREND GİRİN
2016 BAHAR MODASININ MASKÜLEN DOKUNUŞLARI
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Her ne kadar havalar bize küçük
sürprizler yapıyor olsa da, teknik olarak
baharı karşıladığımız şu günlerde bir
adım daha ileriye bakarak, sıcak havaların
kombinlerini hazırlamakta hiçbir sakınca
yok. Bunu yaparken maskülen bir hava
edinmek istiyorsanız modanın size
sunduklarının ötesine geçin ve bazı
trendlerden uzak durun.
KISA ŞORTLAR YERİNE DÜZ ŞORTLAR
Sweatshirtler, sweatpantler ve trainerlara
zaman zaman tolerans gösterilebilir.
Fakat 80’lerin teşhirci gym şortlarına asla.
Ne yazık ki giyeceğiniz mini şortlar sizi
sandığınız kadar stylish göstermiyor. İşe
bunun bilinciyle başlamakta fayda var. Mini
şortlar yerine diz üstünde kalan şortlar
tercih etmelisiniz. Pastel tonlarda chino
bir şort bahar ve yaz aylarınızın nadide
parçalarından biri olacaktır.
BAŞTAN AŞAĞIYA FLORAL DEĞİL,
FLORAL DOKUNUŞLAR
Buna en iyi örnek olarak, creative
direktörlüğüne Alessandro Michele
geldikten sonra Gucci’nin baştan aşağı
çiçeklere bürünmesini gösterebiliriz. Siz
Gucci olmayın ve floral desenleri dozunda
kullanın. Bu desenleri bütün parçalarınızda
kullanmak yerine tek bir parçanızda olacak
şekilde kombinleyin.
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DANTEL GÖMLEKLER YERİNE POLO
TİŞÖRTLER
Moda dünyasında “genderless” trendinin
yükselişiyle beraber, dantel gibi birçok
feminen parçalar erkek giyiminin
gözde parçaları haline geldi. Fakat
maskülen kelimesinin anlamını tekrar
düşündüğümüzde, bu gibi parçalara
tamamen ters düşüyor. Bunun yerine
skinny bir jeanle kombinleyeceğiniz ve
bedeninize oturan bir polo tişört, istediğiniz
maskülen havayı fazlasıyla verecektir.
TUHAF TASARIM ÇANTALARI BİR
KENARA BIRAKIN
Podyumda gördüğünüz her şey ne yazık
ki günlük hayata aktarılamıyor. Belki
tasarımını çok yenilikçi bulduğunuz ya da
kendinize çok yakışacağını düşündüğünüz
çantalarla karşılaşıyorsunuz. Fakat
maskülen bir dokunuş yaratmak
istiyorsanız, bu düşüncelerden bir adım
uzaklaşmak durumundasınız. Bu tür
tasarım çantalar yerine sırt çantası, barrel
bag ya da torba gibi daha kullanışlı ve
işinize yarayacak çantalar tercih edin.
Çanta seçimi yaparken desenden uzak ve
siyah, lacivert, gri ya da toprak tonlarında
seçimler yapmaya özen gösterin.
KLASİK AKSESUARLAR
Sanattan mimariye, sinemadan popüler
kültüre birçok kaynak aksesuar ve
moda tasarımcıları için ilham olabiliyor.
Dolayısıyla uçsuz bucaksız tasarımlarla
karşılaşabiliyoruz. Fakat işin içine
maskülen görüntü girince alışılmışın
dışında aksesuarlarla dikkat çekme
hevesinden vazgeçmek gerekiyor. Bunun
yerine minimal kolye ve saatler, klasik deri
ya da metal bileklikler tercih edebilirsiniz.
HAZIRLAYAN: ERDEM ORAYLI
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SAÇ AKSESUARI: BURCU ANİTAŞ | Dİ FASHİONBRANDİNG
ELBİSE: COPUR’S LONDON

ESMA ER
‘‘BIRAKIN İNSANLAR NEREYE GİRMEK İSTERSE GİRSİN!’’
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ESMA ER KİMDİR?
Esma Er İstanbul’da doğdu. İlköğrenim
ve lisenin ardından ilk olarak Türvak
Sinema Televizyon okulunda Spikerliksunuculuk ve diksiyon eğitimi aldı.
Ardından üniversite eğitimi için
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Resim Bölümünü tercih
eden Er buradaki eğitimini başarıyla
tamamladı. Müzik hayatı Üniversite’de
sınavla girdiği TRT İstanbul radyosu
Batı müzik korosuna girişiyle başlayan
Ses sanatçısı Esma Er İstanbul’un
en seçkin mekanlarında sahne aldı.
Özellikle sahne performansıyla
takipçilerini büyüleyen Sanatçı
2008’de Kimi kimi ve 2013 başında No
2 iki kariyer albümü çıkardı. Esma Er
2016 yılının Mart ayında söz ve müziği
Tamer Gürsoy imzalı ‘’Bilmiyorsun’’
teklisi ile geri dönüşünü müjdeliyor...

GÖMLEK: YASEMİN PEKKAN /Dİ FASHİONBRANDİNG
AYAKKABI: CHRİSTİAN LOUBOUTİN

“HİÇBİR ZAMAN İKİ ŞARKI ÇIKARIP ORADA BURADA
GÖRÜNMEK GİBİ BİR DERDİM DE OLMADI”
GZone’un bu ayki kapak konusu
“Cinsiyetsiz Tuvalet”e giren isimlerden
biri olan Esma Er, güzel sesiyle Türkçe
Pop’un dikkate değer isimlerinden bir
tanesi. Esma Er, bu sayımızda hem
fotoğrafçı Merve Hasman’ın objektifine
cesur pozlar verdi hem de bizlerle
söyleşti…
Yeni single’ın “Bilmiyorsun” yakın
zamanda çıkmak üzere. Bize bu single’ın
hikayesini anlatır mısın?
Aslında çok enteresan bir hikayesi var.
Yani oturup plan yaparak hazırlandığım
bir single çalışması değildi. Tabii ki de
şarkı arıyordum fakat single’ın ne zaman
çıkacağı belli değildi. Çok sevdiğim
arkadaşım Tamer Gürsoy’dan bir telefon
aldım. Bana “Boş duranı Allah sevmez,
şarkılarım var istersen gel bakalım”
demişti. Bunun üzerine Tamer’in yanına
gittim ve Bilmiyorsun’u ilk duyar duymaz
kafamda birşeyler oluştu. “Çıktığım

bir programda tulum giyerek ben bu
şarkıyı söylerim” diye düşündüm ve
albüm sonrasını da hemen kafamda
canlandırdım. Şarkı da zaten tulum gibi
üzerime oturdu, yani kıyafetin vücudu
sarması gibi sardı. Onun dışında da herşey
yolunda gitti, herkes bu işe gönlünü koydu.
Bu yüzden emeği geçen herkese çok
teşekkür ediyorum.
Daha önce de bir albüm ve bir maxi single
yapmıştın. Şimdiyse bir single. Fakat
neden Esma Er adını popüler kültürde
fazla duymuyoruz?
Ben popüler kültürün her zaman
reel hayatta gerçeklik ihtimalini
düşünmüyorum. Bugüne kadar da hep
tırnaklarımla kazıyarak çalışmalarımı
sürdürdüm. Açıkçası doğuştan yetenekli
olduğum için ve bu yeteneklerime saygı
duyduğum için hala bu işi yapıyorum.
Hiçbir zaman iki şarkı çıkarıp orada
burada görünmek gibi bir derdim olmadı.

Popülerlik anlamında da sosyal medya
ve sunduğu güçlü etkiler tüm dengeleri
değiştirdi. Sosyal medya günümüz için bir
gereklilik -böyle de olmalı-, fakat başarılı
olan-olmayan, yetenekli olan-olmayan
herkes ortak bir havuzun içerisinde şu
an. Ayrıca sanatın diğer dallarıyla -resim,
tiyatro, dans- uğraştığım için popüler
kültürün bir parçası olmaktansa sergilere,
programlarıma vakit ayırıyorum.
Bence Türkiye’nin en güçlü kadın
seslerinden birine sahipsin ve çok da
iyi bir oyuncusun. Fakat bir yok olup
bir ortaya çıktın ve bu döngü hep böyle
devam etti…
Bu da bir bakış açısı ve bu konuda haklısın.
Çünkü proje yapmadığım zamanlarda
ortaya çıkmamın bir anlamı yok. İnsanlarla
sanatın buluştuğu noktalarda sanatımı
ortaya koymak istiyorum. Bir sanat projesi
olmazsa sosyal sorumluluk projeleriyle de
ortaya çıkabilirim. Yani bir amaca hizmet
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edecek ve sesini duyurmaya çalışan bir
hareketin içinde olmak isterim. Bunların
dışında magazinlerde boy göstermek bana
çok mantıklı gelmiyor. Fakat görünürlük
konusunda bir istikrar sağlanması
gerektiğinin farkındayım.
“Bilmiyorsun” albümünde hem funk
-ki Türkiye’de çok alternatif verecek
müzik dalıdır- hem club remixi, hem
jazz versiyonu, hem de slow versiyonu
var. Peki bu dördüne baktığın zaman en
sevdiğin versiyon hangisi?
Hepsinin ayrı ayrı açıklamaları var bende.
Her versiyon da gerçekten müthiş
buluşmalar oldu ve farklı duygular
hissettirdi. “Şunu daha çok seviyorum,
diğerini daha az” gibi bir şey diyemem
ama her versiyonda girdiğim farklı duygu
hallerinden bahsedebilirim. Mesela
funk versiyonunda diğer sanatçıları
görüyorum, farklı olsun diye “Şurasına da
şu enstrümanı mı koysak?” gibi sonradan
değişikliklerle funk yapmak istiyor. Fakat
bu şarkı kendiliğinden funk’a doğru gittiği
için “Yapsak mı acaba?” dedik. Zaten
dünyada da müzik akımları punk’a doğru
evriliyor. Onun dışındaki versiyonlar
da dinleyicisine hitap edecek şekilde
farklılaşıyor. Jazz müziği de sevdiğim için
projelerimde yer veriyorum.
Seni “Kimi Kimi” şarkısıyla tanıdık.
Daha sonra “Beni Yak”, “Soru İşaretleri”,
“Hayır” ve şimdi de “Bilmiyorsun”
Şarkıların hepsi birbirinden farklı. Hatta
Kimi Kimi tarz olarak R&B ve klibi de
oldukça popüler kültüre hitap edecek
tarzdaydı. Daha sonra ağırbaşlı bir kadın
haline büründün ve şimdi de yorumcu
kimliğinin yanında alternatif müzik üreten
bir sanatçı konumundasın. Esma hangisi?
Esma bunlardan hepsi! İnsanlar ruhsal
açıdan da bir gelişim süreci yaşar. Ben
o süreci çok yoğun yaşadım. İlk albüm
için “hadi bir şeyler yapalım, millet
eğlensin” diye düşünüyordum. Daha
sonra çevremdekiler bana “Çok güçlü bir
sesin var, bunu neden göstermiyorsun”
dediler. Bundan sonra soru işaretleri
oluşmaya başladı kafamda. Gerçekten
de “Kimi Kimi”nin soundundan dolayı
sesimi duyuramamıştım. İnsanlar şunu
desin istiyordum; “Aaa! Bu kız şarkı
söyleyebiliyormuş.” Bu süreçte Sezen
Aksu’nun “Hayır” şarkısını coverladık ve
ben bunu çok severek okudum.

#CinsiyetsizTuvalet

“TÜRKÇE POPUN ARTIK KENDİ
İÇİNDE DÖNÜP DURDUĞUNU
DÜŞÜNÜYORUM”
İnsanlar 20’li yaşlarında marjinal şeyler
denemek istiyor -en azından bende öyle
oldu-. Sonra diyor ki: Dur bir dakika,
toplum için birşeyler yapmalıyım.” Ondan
sonra normalleşme çabaları başlıyor.
Tabi kime göre, neye göre normal fakat
o normali yaşarken keyif alabiliyorsan
ve üzerinde çok sakil durmuyorsa, hatta
içinden geliyorsa bence her şeyi denemek
adına normalleşme de denenebilir. Bu
projede marjinallik ve normallik bir araya
gelebildi ve buluşabildi. Böylece kendimi
tam olarak bulabildim. Hayat ileride ne
gösterir onu bilemem tabi.
Bilmiyorsun’dan sonraki hedefin/adımın
nedir?
Bir proje albümü yapmak istiyorum. Single
konusunda, çok iyi bir şarkı bulup hemen
çıkarmak istenebilir fakat singledan çok
bir albüm yapmak istiyorum. Tarz olarak
popüler soundlara sahip olsun isterim.
Aslında Bilmiyorsun’da da popüler
soundlar var, yani alternatif pop diyebiliriz.
Fakat Türkçe popun artık kendi içinde
dönüp durduğunu düşünüyorum. Tamam
ben de mucit gibi yeni bir tarz bulmadım
fakat artık Türk popunun bu aynılığı
yenmesi gerekir.
Kariyerindeki imajına baktığımızda çok
seksi bir kadın var. İlk projeden son
projeye kadar hep bu şekilde kalmış.
Gerçek hayatında da bu kadar seksi
misin?
Bu seksapalite doğuştan varsa vardır.
İnsanın kendini çok iyi tanıması gerektiğini
düşünüyorum. İçinde seksapalite olmayan
insanlara da daha sonra bazı imajlarla
bu sağlanmaya çalışılır fakat kendimi
gözlemlediğimde seksapelliği yakaladım.
Vücudumu, beden dilimi iyi tanıdığımı
düşünüyorum. Ne yaparsam yapayım onu
hep giymeyi seviyorum. Özellikle seksi
görünmek için bir çaba sarfetmiyorum.
Sence seks bir tabu mudur?
Türkiye için öyle. Benim için de büyük bir
tabuydu. Sanat eğitimi aldıktan sonra

seksin de insanın doğasında olduğunu
keşfettim. Türk aile yapısında öğretilen
tabuların aslında tabu olmadıklarının
farkına vardım.
Peki ya eşcinsellik?
Eşcinsellerin olduğu dünya bana çok
eğlenceli geliyor. Çok renkli ve çok ilgimi
çekiyor. Açıkçası bu derginin varlığı dahil
eşcinsellik hakkında bilmediğim birçok şey
var. Verdiğiniz emeği çok önemsiyorum
çünkü herkes bu bilgilere çok aç. Siz de bu
bilgileri sunuyorsunuz ekip olarak.
Türkiye’deki LGBTİ hareketi sence ne
durumda? Bizler ne kadar özgürüz sence?
Konu sosyal hayattaki özgürlükse her
insana insan olarak bakıyorum, cinsel
kimlikleri birbirinden ayırmıyorum. Her
insan, eşit haklara sahip olmalıdır -fakat
mümkün değil-. Ben eşcinsellerin özellikle
zekalarıyla çok ilgileniyorum. Bence
dünyayı eşcinseller yönetiyor. LGBT
hareket için daha aktif olmaları gerektiğini
düşünüyorum. Görünürlük konusunda
sıkıntı çektikleri belli oluyor, dışarıdan
sanki çok kötü bir şey yapıyorlarmış gibi
görünüyor olsa da içinde gerçekten çok
masum ve güzel bir hareket, istenilen tek
şey daha özgürce bir yaşam.
Bir taraftan da Boğaziçi Üniversitesi’nde
cinsiyetsiz tuvalet açılması gibi
gelişmeler de yaşanıyor. Hatta bu ay
İzzet Çapa ile birlikte cinsiyetsiz tuvalete
girdiniz. Cinsiyetçilik kavramına bakış
açın nedir?
Ben cinsiyet kavramına kesinlikle karşıyım.
Cinsiyete göre de ayırmak aynı “Ayda ne
kadar kazanıyorsun? Ne iş yapıyorsun?”
gibi ayrıştıran bir soru. Bize ne? İnsanların
bel altıyla değil bel üstüyle ilgileniyorum,
çünkü bizi ileriye götürecek şey cinsiyet
değil düşüncelerdir. Aynı şekilde eşcinsel
yaşamın içinde de bir dejenerasyon/
deformasyon olmaması gerektiğini
düşünüyorum.
Cinsiyetsiz tuvalete gelecek olursak bence
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geçiyorsunuz. Hem o sizi anlıyor hem
de siz onu. Türkiye’deki aile yapısına ve
aile bireylerinin aldığı eğitime bakarsak
eşcinselliği korkutucu bir şey olarak
görüyorlar. Çünkü aileler bilinçsiz,
bilmediği konuda da korkuyor. Diyorlar
ki “Çocuğumun başına kötü bir şey mi
geldi?” Ve aileler çoğunlukla kolay yol
olan reddetmeyi seçiyor. Aslında aileler
cinsel kimlikler konusunda eğitim alsalar
kolaylıkla yüzleşirler ve karşılıklı kabule
geçerler.
Ya eşcinsel evlilikler? Türkiye’de de yakın
gelecekte yasallaşır mı?
Tarihe baktığımızda Hitit yasalarında bile
bu kabul edilen bir durum iken, günümüzde
bırakın kabullenmeyi herkes istediğiyle
bir hayat sürdürebilmelidir. Türkiye’de
ütopik bir şey gibi görünüyor fakat yakın
gelecekte gerçekleşmeli, gerçekleşmek
zorunda.

ELBİSE: COPUR’S LONDON
JEAN: MAVİ

‘‘BENCE DÜNYAYI EŞCİNSELLER
YÖNETİYOR’’
muhteşem bir gelişme. Ayrıştırmak yerine
birleştirmek gerekir. İnsanlar nereye girmek
isterse girsin. Hele ki bir trans kadın illa
erkekler tuvaletine girmek zorunda değil.
Türkiye, ülke olarak sence nereye gidiyor?
Çok düşünüyorum bu konuyu, fakat birçok
insan gibi ben de endişeliyim. Bir kere
kesinlikle çok büyük bir kutuplaşma var.
Ben ve öteki kavramları birbiriyle çatışır
hale geliyor ve aslında ötekileştiğimiz
her konuda bir kere daha ayrışıyoruz.
Kutuplaşmanın da iyiden iyiye artması
bizi tek bir ülke ve bayrak altındaki bir
millet olma formatından çıkarıyor. Bence
“kabul etmek” çok önemli bir şey, olduğu
gibi kabul edilmek isteyen her insan karşı
tarafın da bu hakkı olduğunu bilmeli
ve olduğu gibi kabul etmeli. Avrupa’da
yaşam rahat, çünkü kabul etmek konusu
tamamen oturmuş, herkesin yaşam
alanına saygı var.

Türkiye müzik piyasasında isteyip de
yapamadığın çalışmalar var mı? Bunları
engelleyen şeyler nedir sence?
Tabiki de var. Özellikle yapımcı
aşamasındaki sıkıntıların bir an önce
çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Müzik
camiasının eski prestiji kalmadı, o prestijin
geri dönmesini isterim. Resim veya kültürel
etkinliklere sponsor olan insanların müzik
için de sponsor olmalarını ve böylece
müziğin gelişimine de katkıda bulunmaları
gerekir. Aynı şekilde sizin derginizin de
desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum.
Mesela farklı bütçeler olsaydı daha farklı
işler çıkabilirdi.
Eğer ilerideki bir zamanda anne olursan
çocuğun sana eşcinsel olduğunu
açıklarsa tepkilerin ve dış çevreye karşı
tedbirlerin neler olur?
Çocukları sevgiyle büyüttüğünüz zaman
karşılıklı olarak her durumda bir kabule

Sanat ve LGBT’nin etkileşimi konusunda
neler düşünüyorsun?
Sanat ve LGBT’nin ortak işler başaracağına
inanıyorum. Sanatın içinde LGBT’ler çok
fazla, çünkü zeka ve estetik yönünden çok
gelişmişler. Eşcinsellerin özellikle sanat
dallarında farklı bir boyutta üretim yaptığını
düşünüyorum.
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KUTSAL FAHİŞELİK
SEKS İŞÇİLİĞİNİN ORTAYA ÇIKIŞ HİKAYESİ
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Dünyanın en eski mesleği olarak bilinen
fahişelik; aslında tabii ki de dünyanın
en eski mesleği değildi. Hatta Dünya
İşler Birliği’nin National Geographic ve
Historical Channel’la birlikte yaptığı bir
araştırmaya göre, en eski meslek moda
tasarımcılığı olarak kabul ediliyor. Bu
bilginin konumuzla ilgisi yok, yine de
ortamlarda kullanırsınız diye buraya
bırakıyorum.
Ne zaman bir konu için tarihsel
araştırmaya girsem, dünyadan ve
insanoğlundan bir kez daha ümidimi
kaybediyorum. Tarihten bize kalan
en güzel şey mimari eserler ve zaten
yaşadığımız coğrafyada onlara bakmayı
da pek beceremiyoruz. Dünyadaki her
şey gibi, fahişeliğin bugünkü haline
gelmesindeki sürecin başlangıcı, paranın
tadına bağlanıyor. Dinlemeye hazır
mısınız?
Aslında fahişelik, tarımın ortaya
çıkmasından ve yerleşik toplumların
oluşmasından sonra ortaya çıkıyor, bu
nedenle dünyanın en eski mesleği olması
zaten imkansız. Şaşılacak tek şey, en başta
kutsal bir görev olarak saygın kişilerin
bunu üstlenmesi.

ANTİK YUNAN
Kutsal fahişelik, ilk Mezopotamya
kültürlerine kadar giden başlangıç
döneminde, MÖ 6.yüzyılda, Eski Yunan’da
verimlilik tapınmalarıyla insanoğlunun
hayatına giriyor.
O dönemde, toprağın verimliliği adına,
rahip ve rahibeler beraber olmak
zorundaydılar. Mazallah, sonra domatesler
istedikleri gibi yetişmiyordu. Zaten her
şey domates ve kerevizlerin iyiliği için
başlıyor. Tanrılara kurban verme adeti nakit
ödemelere dönüşüyor, kutsal fahişelik dini
kurumlara gelir getiren bir noktaya ulaşıyor
ve hop, bu arada din dışı bir fahişelik de
oluşuyor. Yani insanoğlunun gözünü para
bürümesiyle, satılacak ilk, sermayesiz ve
en kolay şey olan, insan kendi bedeninin
pazarlanması neredeyse eş zamanlı
oluyor.
Bundan sonra önü alınamaz bir halde
sektör büyüyor ve Atina’da ilk genelevler
açılmak zorunda kalınıyor. Büyük bir
bölüme de iş imkanı sağlıyor ve kimse
tarafından geneleve gidilmesi ayıp
karşılanmıyor. Öyle ki, birçoğu merkezi
yerlerde bile kuruluyor. Dikterion denilen
bu evlerde, bir grup memur bulunuyor ve

yasal düzenlemeleri, gelir giderleri vergileri
ayarlıyorlar. Fahişeler de hemen hemen her
yerde alt, orta ve üst sınıfa hitap edenler
olmak üzere tabakalara ayrılıyor ve farklı
çalışma kuralları oluyor. İşte buralarda
işler çirkinleşmeye başlıyor. Üst tabaka
fahişelerin arasında, Antik dünyanın ünlü
kadınları yer alırken, alt tabakada yine
kölelik devreye giriyor. Ailesi tarafından
terk edilen çocuklar, korsanlar tarafından
kaçırılıp Akdeniz pazarında sattıkları küçük
kızlar, kimsesiz dullar, fakir kadınlar alt
tabakada, zor koşullar altında istemeseler
dahi fahişelik yapıyor. Ülkeden ülkeye
isimleri farklılık gösterse de, sahipleri
genelde muhabbet tellalı ya da köle
sahipleri oluyor.
Antik Yunan’da fahişelere bu kadar çok
ilgi olmasının bir nedeni de, o dönemler
oral seksin bir tabu olması. İnsanların oral
seks yapması alçaltıcı sayıldığından, kimse
birbirinden bunu isteyemiyor, o yüzden
genelevlere gidiyor. Bu nedenle, hem
heteroseksüeller hem de eşcinseller için
genelevler oldukça popular hale geliyor.
Erkekler arasındaki ilişkilerde bile Erastes
(yetişkin olan taraf), Eromenosdan
(genç taraf) çok ayıp sayıldığı için bunu
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tarih boyunca “çük”lerine sahip olamıyor
ve bunun bedelini kadın ve erkek fahişeler
ödüyor.
Tarih boyunca aslında fahişelik, içten içe
“katlanılması gereken bir kötülük” olarak
duruyor ve insanlar fahişelerin de birey
olduğunu hiç düşünmeden garip kurallar
çıkarıyorlar.

yapmasını isteyemezdi. Eşcinseller de
çareyi genelevlerde buluyorlardı.
BABİL VE SÜMERLER
Babil ülkesindeyse, fahişelik en başta
yine kutsallığa dayanıyor. Babil ve
Sümer ülkelerinde, kısır olmak başınıza
gelebilecek en kötü şeylerden biri ve
toplumda yer edinmeyi çok zorlaştırıyor.
Bu nedenle kısır kadınlar ve savaşta cinsel
organı hasar görmüş ya da doğuştan
sorunlu erkekler, fahişelik yaparak
kendilerini Tanrıça’ya adıyorlar. Bu sayede
toplumda saygın bir yer ediniyorlar ve
kendileriyle ilişkiye girmek isteyen herkesin
karısı ya da kocası oluyorlar.
ROMA
Alt tabakada çalışanlar, mesela Roma’da
dar ve pis sokaklardaki localarda
çalışıyorlar. Pompei kazılarında da bulunan
bu localarda bir yatak, bir de müşteri
geldiğinde çekilen bir perde yer alıyor.

Bu odaların adıysa; lupanar, yani dişi
kurt ini. Dişi kurt onlara göre pis, yırtıcı
ve iğrenç bir şey. Bu nedenle, dişi kurtun
avını götürdüğü yer olan lupanarlar, fahişe
odalarına isim veriyor.
Daha birçok ülkede, fahişeliğin kutsal
amaçlar uğruna ortaya çıktığını görüyoruz.
Mesela bazı kabilelerde, hamile kalamayan
kadının kocası fahişelere gönderiliyor,
fahişelerse onlara çocuk yapıyorlardı.
Bu kutsal amaçtan yararlanan insanlar,
fahişelere cömert davranmış olacak
ki, paranın tadını alan din adamları ve
yöneticiler, fahişeliği çok geçmeden büyük
bir sektöre dönüştürüyor.
Bu sektörün oluşması ve insanoğlunun
ikiyüzlülüğü birleşinceyse, olan fahişelere
oluyor. Bir yandan fahişeler hor görülüp
aşağılanırken, öbür yandan erkeklerin genç
kızlara sarkmamalarını sağladıkları için işe
yarar olduğu düşünülüyor. Çünkü erkekler,

Ev kurmak ve çocuk yapmak yalnızca
normal kadınlara ait oluyor. Gerçi Antik
dönemde üst tabaka fahişelerden
evlenenler var, ama bu kurallar daha çok
alt tabaka için geçerli zaten.
Saygın kadınlarla karıştırılmaması için
fahişeye özel bir kıyafet belirleniyor.
Örneğin Roma’da, fahişelerin normal
vatandaşların kıyafeti olan uzun etek
giymeleri yasaklanıyor. Üzerlerine boz bir
cüppe alıp sarı peruk takıyorlar.
Mezopotamya’da, namuslu kadına zorunlu
olan peçe onlara yasaklanıyor. Bu kuralı
neresinden tutsak elimizde kalıyor. Sorun
fahişe değil de, kadın olmak gibi daha çok.
Eski Rejim Fransa’sı olayı iyice abartıyor ve
fahişeleri dağlayarak damgalıyorlar.
Fransızca’da pute, putain (fahişe) kelimesi,
Latince putidus’tan geliyor. Pis kokulu,
çürümüş anlamına geliyor.
Antik Yunan’da bu meslek çok yaygın
olmasına rağmen, bu işi yapan insanlar
aşağılanıyor, ama geneleve gidenler
aşağılanmıyor. Hatta bu mesleği yapanlara
Khametipis (χαμαιτυπής - yerin dibine
geçirilmiş) deniyor.

Sonuç olarak kutsal başlayan bu görev,
günümüzdeki haline kadar evriliyor.
Tarihte Mısır’da misafire kendi bedenini
sunmak normal bir şeyken, saygın kişiler
Antik Yunan’da kutsal meslek fahişeliği
icra ediyorken; “Oo bu işte para var”
diyen birtakım güçlü adamlar yüzünden,
dünyanın her yerindeki güçsüz kadınlar ve
erkekler yüzyıllardır hor görülüyor. Bizse,
oturduğumuz yerden dünyanın adaletini
sorguluyoruz.

HAZIRLAYAN: YEŞER SARIYILDIZ

yeser.sariyildiz@gzone.com.tr
twitter.com/Androverdose | instagram.com/yesersariyildiz
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ASEKSÜELLİK
GÖZ ÖNÜNDE OLMAYAN GERÇEKLERİYLE
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ASEKSÜELLİK
NEDİR?
Bir kişinin başka hiçbir kişiye cinsel
çekim hissetmeme hali aseksüellik
olarak tanımlanır. Aseksüel kimlik,
içinde bulundurduğu birçok
değişkenden ötürü yanlış anlaşılmaya
açık ve bir cinsel kimlik olarak
görülmeme olasılığı çok yüksektir.
Özellikle de bazı kişisel ya da dini
inançlardan ötürü cinsellikten uzak
durma ya da hiç kimseyle birlikte
olmamakla çokca karıştırılan
aseksüellik, gerçekte kişinin doğuştan
gelen cinsel kimliğidir.
Anthony F. Bogaert tarafından 2004
yılında yapılan bir araştırma sonucu
insanların %1’inin aseksüel olduğu
sonucuna varılmıştır.

BİLİMSEL
AÇIDAN
ASEKSÜELLİK
Diğer cinsel kimliklere rağmen daha
zor keşfedilen veya farkedilen yapısı,
tanımlanmayı zorlaştırdığı gibi aseksüeller
varoluş mücadelelerine de ekstra -1 ile
başlamışlardır. Nedenlerini sıralayacak
olursak;
Bilimsel araştırmalar için henüz yeni bir
çalışma konusu olması (bu yüzden cinsel
yönelim olup olmadığı konusunda kesin bir
sonucun çıkmamış olması)
Seksüel çekim hissetmemeleri duygusal
çekim hissetmeyecekleri anlamına
gelmemesi (Hemcins, karşıcins veya
iki cinsten de kişilere gönüllerini
kaptırabilirler). Kaptırdıkları gibi karşı tarafı
memnun etmek için cinsel ilişkiye de
girebilmeleri (fakat isteksizce).
Sayıca insanlığın sadece %1’i olmaları
Derin aşk acısı çeken insanların bir
süreliğine kendini aşk ve cinsellikten
soyutlamasının da aseksüellik
zannedilmesi

HOMO, Bİ, TRANS…
ROMANTİK ASEKSÜELLER
Aseksüeller; sadece duygusal olarak karşıcins, hemcins veya cinsiyet farketmeksizin diğer
insanlara karşı bir çekim hissedebilirler. Hoşlandıkları insanları mutlu etmek için isteksiz
olmalarına rağmen cinsel ilişkiye de girebildiklerinden ötürü tanımlanmaları oldukça zordur.
Aseksüellikteki genel tanımlamalara göz atacak olursak;
Aromantik: Her cinsiyetten insanlara karşı duygusal çekim hissetmemek
Biromantik: Cinsiyet farketmeksizin insanlara karşı duygusal çekim hissetmek
Heteroromantik: Kendi cinsiyeti dışındaki insanlara karşı duygusal çekim hissetmek
Homoromantik: Kendi cinsiyetindeki insanlara karşı duygusal çekim hissetmek
Eşcinsel ilişki olsun olmasın, farketmeyen tek şey partnerlerin anlaşılma güçlüğüdür.
Aseksüel biriyle sevgili olan partner ya kendisinin çekici olmadığını, ya partnerine
yetemediğini, ya da sevilmediğini(hatta aldatıldığını) düşünmektedir. Aseksüelliğinin
farkında olan kişi partnerine bunu anlatsa bile karşı tarafın anlamaması ya da
inanmamasından ötürü ilişkide problemler eksik olmamaktadır. Hele ki karşı taraf, aseksüel
kişinin cinsel sağlığının yerinde olmayışından şüphelenerek partnerini istemediği “terapi ya
da tedavilere” yönlendirmeye çalışmaktadır.
Aynı zamanda cinsiyet kimliği farketmeksizin de aseksüellik, cinsel kimliğin bir parçası
olabilir. Transseksüeller de hem heteroseksüel, hem de eşcinsel/biseksüel olabildiği gibi
aseksüel de olabilir. Eğer ki trans-aseksüel kişi aseksüelliğinin de farkındaysa en başta
kimseye cinsel bir çekim hissetmediği için kendisini trans “zannettiğini” düşünecektir.
Transseksüelliğin keşfi konusunda(hele ki cinsel eğitim verilmeyen ülkelerde yaşayan
bireyler için) durumu daha da zorlaştırıcı bir öge olarak karşımıza çıkar. Anı zamanda
trans-aseksüel kişi cinsiyet geçiş sürecine başladığı zaman psikoterapi kısmında transgey ve trans-lezbiyenlerin yaşadıkları cinsel yönelim sorununa benzer olarak daha çok
sorgulanacak ve süreçten vazgeçmesi için daha fazla baskıya uğrayacaktır.
Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Mart 2016 | S65

Yaşam | Aseksüellik

#CinsiyetsizTuvalet

ASEKSÜELLİKLE İLGİLİ
BİLMENİZ GEREKEN 8 MADDE
ASEKSÜELLİK VE CİNSELLİKTEN

UZAK DURMA TERCİHİ BİRBİRİNDEN
FARKLI KAVRAMLARDIR.

ASEKSÜELLİK VE HOMOSEKSÜELLİK FARKLI ŞEYLERDİR.
HER CİNSEL KİMLİĞİ FARKLI OLAN İNSAN EŞCİNSEL DEĞİLDİR.
ASEKSÜELLER CİNSİYETLERİNİ VE GEREKLİLİKLERİNİ BASKILAMAZLAR
ASEKSÜELLERİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞMAYIN YA DA ONLARI SORGULAYARAK
“BAŞKA BİR CİNSEL KİMLİĞE SAHİPSİN, ÖYLE ŞEY OLMAZ” MESAJI VERMEYİN.

DUYGUSAL

CİNSEL BİRLİKTELİK İSTEMEMELERİ,
BİRLİKTELİKLER KURAMAYACAKLARI ANLAMINA GELMİYOR

DOKUNMAK, ÖPÜŞMEK GİBİ EYLEMLERDEN DE HOŞLANABİLİRLER.
PARTNERLERİNİ MUTLU ETMEK İÇİN CİNSEL İLİŞKİYE BİLE GİREBİLİRLER
HER NE KADAR BİLİM CAMİASI HALA HARARETLE TARTIŞSA DA
TEK BİRLİK OLDUKLARI ŞEY ASEKSÜELLİĞİN BİR HASTALIK OLMADIĞIDIR.
TACİZ/TECAVÜZ YA DA AYRILIK GİBİ TRAVMALARLA

ASEKSÜEL OLUNMAZ.
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ÖRGÜTLENME
KÜLTÜRÜNDE
İLK: AVEN
EVRİMDE ASEKSÜELLİĞİN YERİ
Eşeyli üreme yapan canlıların seks yapma güdüleri, birçoğunun üreme amaçlı da yapıyor
olması bu davranışı doğal kılmaktadır. Aynı zamanda da canlılar, Dünya üzerinde 4 milyar
yıllık bir sürede sürekli olarak evrimleşmişlerdir(evrimin devam ettiği de belirtiliyor). Evrimin
bir kuralı olan doğal seçilim, aslında cinsel seçilimle birlikte gerçekleştiği de modern bilimce
kabul edilmektedir.
Tam da buradan yola çıkılarak aseksüellik için evrimsel bir skandal olarak nitelendirmesini
yapan evrimsel biyologlar, bugüne kadar aseksüelliğin nasıl olup da günümüze kadar
ulaşabildiğini hala açıklayamamışlardır. Çünkü evrim “hayatta kalamayan ve üreyemeyen
canlılar elenmektedir” der. Fakat bu yazının ana konusu evrimle bağlantılı olmadığı için
aseksüel canlıların üreyebilmek için geliştirdikleri adaptasyon ve özelliklere değinilmemiştir.
İnsan, aseksüellik konusunda diğer canlılardan ayrılmaktadır. Aseksüel canlıların üremesi
için geliştirdiği adaptasyonların hiçbirini geliştirmemiştir. Fakat diğer türlerin ihtiyaç
duyduğu “hayatta kalma ve üreme” güdülerini karşılamak(ya da mış gibi yapmak)
konusunda farklı çözümler geliştirebilecek kadar yüksek bir zekâya sahiptir. En azından
sadece bu iki güdü için değil, başka amaçlar için de yaşamaktadırlar.
Dr. Alfred Kinsey’in icat etmiş olduğu Kinsey Skalasında X grubu aseksüelleri tanımladığı
tahmin edilmektedir ve insanların sadece iki cinsiyetten ibaret olmadığını belirtmektedir.
X grubunu daha net tanımlayan bir diğer araştırma, erkeklerin %1,5’unun ve kadınların ise
%15’inin hiçbir cinsiyetten insanlardan hoşlanmadıkları sonucunu gösteriyor.
Aseksüellik sadece insanlarda görülmemektedir. Bu konuda hayvanlar aleminin en ünlüsü
“Deniz Yıldızları” dır.
Alfred Kinsey; ABD’li biyolog, entomoloji ve zooloji profesörü. Indiana Üniversitesi’nde
seks, cinsellik ve üreme konusunda araştırma enstitüsü kurmuştur. Aynı zamanda Kinsey
Skalasını da icat ederek homoseksüellik ve heteroseksüelliğin iki uç yönelim olduğunu,
insanların çoğunun farklı oranlarda biseksüel olduğunu ispatlamıştır.

AVEN (Asexual Visibility and Education
Network - Aseksüel Görünürlüğü ve Eğitim
Ağı) 2001 yılında kurulmuştur. Amacı
aseksüelliği ve aseksüelleri görünür kılarak
toplumun kabul edişini kolaylaştırmak.
Ayrıca aseksüellerin kendini keşfetmesi,
ailelerine ve çevrelerine aseksüel olarak
açılacaklara yardım etmek ve bilim
camiasının akademik araştırmaları için
de hizmet vermek gibi amaçları da yerine
getirmektedirler. AVEN’in Dünya çapında
30.000 üyesi bulunmaktadır. Simge olarak
ters dönmüş bir üçgen kullanılıyor. Bu
üçgenin üst kısmı beyaz ve alt kısmı gri ve
siyah şeklindedir. Üçgenin arka fonunda
ise mor rengi bulunmaktadır. Bu renkler
aynı zamanda(üstten alta) siyah, gri, beyaz
ve mor şeritlerden oluşan “aseksüel onur
bayrağının” renkleridir. LGBTİ’lerdeki gibi
bir farkındalık haftaları var. Aseksüeller
için Ekim ayının son haftası “Aseksüel
Farkındalık Haftası” olarak ilan edilmiştir.
AVEN kuruluşunun twitter adresi:
@asexuality, web sitesi
asexuality.org ve ayrıca akademik
araştırmalarınız için
research@asexuality.org mail adresi
aracılığıyla AVEN ekibine ulaşabilirsiniz.

HAZIRLAYAN: DENİZ SU TIFFANY

denizsu.tiffany@gzone.com.tr
twitter.com/bndevrmtiffany | instagram.com/bndevrmtiffany
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İZZET ÇAPA
‘’KİMSE KENDİNİ KANDIRMASIN; TÜRKİYE’DE ŞU ANDA
GECE HAYATI DİYE BİR ŞEY YOKTUR!’’
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İZZET ÇAPA KİMDİR?
İzzet Çapa, 3 Ocak 1965 tarihinde
ailenin tek çocuğu olarak İstanbul’da
doğmuştur. Babası Çapamarka’nın
sahibi fabrikatör Bedii Çapa, Annesi
modacı Gürnar Çapa Uğurlu’dur.
Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesinde İşletme bölümünde
okumuştur.
Kurduğu moda evinden sonra annesinin
gelinlik mağazasını da yöneten
Çapa, kulüp işletmeciliği serüvenine
Dedikodulu Meyhane isimli mekanla
başladı.
Aynı anda 8 açık kulübü işlettiği
zamanlar da bulunan Çapa, Habertürk
ve Sabah gazetelerinde ilgi çeken
röportajlar yaptıktan sonra 2012 yılında
Hürriyet gazetesine transfer olarak ilgi
çeken yazı ve röportajlarına burada
devam etti.
İzzet Çapa bir dönem Skytürk 360’ta
“İzzet Paşa” adıyla program yaptı.

“GEY CLUB’LAR BUGÜNE GELEBİLDİYSE, SAYGI
DUYULMASI GEREKEN TEK KİŞİ CEYLAN ÇAPLI’DIR!”
Türkiye’nin en yaratıcı ve en hiperaktif
işletmecisi İzzet Çapa, son yıllarda ses
getiren röportajlarıyla da gazetecilik
konusunda “Gazetecilik okunmaz, yapılır”
dedirten isimlerin başında geliyor…
“Akademi 14” gibi efsaneleşmiş bir gey
club’ı da işletmiş olan İzzet Çapa’yı bu ay
hem cinsiyetsiz tuvalete soktuk hem de
ona ezelden beri aklımızda olan soruları
sorduk. O da daha önce duymadığınız bir
açıklıkla bu sorulara yanıt verdi…
Bir İzzet Çapa efsanesi var ortada, peki
bunların hepsi nasıl başladı?
İş hayatım videoculukla başladı. Kapı
kapı dolaşıp video kaset satıyordum. İlk
müşterilerimden biri de Aysel Gürel’di.
Akabinde, annemin atölyesinde kumaş
taşıyarak başlayıp bütün fabrikayı iflas
ettirdikten sonra (Gülüyor) cafe, gece
kulüpleri işletmeciliği ve gazetecilik geldi.

Peki, hangisinden daha fazla zevk
alıyorsunuz?
Gününe göre değişiyor, belli olmuyor.
Televizyonculuğu hiç sevemedim mesela.
63 program yaptım hiç zevk almadım
mesela. Yaptığım işin diğerlerinden farklı
ve aykırı olması önemli. Yarın limon
satmayı da isteyebilirim.
Bir dönem gey club’lar de işlettiniz?….
Evet Ceylan Çaplı’dan sonra… Ben gey
club olarak bakmıyorum konuya, hele
şimdi bu konsepte hiç inanmıyorum. Bana
göre geylerin öncelikli olduğu yerlerdi
orası. Gizemli, duyulmayan bir güruh vardı
o zamanlar. İçi kıpır kıpır olan. Gizlilik
önemliydi. İsteseler de istemeseler de
herkesin birbirinin özeline saygısı vardı.
“Annem anneni kerhanede görmüş”
hikayesi. Bana göre ne dünyada ne
Türkiye’de kulüplerin böyle bir konsepti
olmamalı. Bir gey olarak “Gey club”

diye bir şeye inanıyorsanız, kendisini
ötekileştirmeye başlayan eşcinsellerden
oluyorsunuz.
Cahide’de aslında bir misyon üstlendiniz
ve şov ekibinde drag queen ve
transseksüellere ağırlıklı olarak yer
verdiniz?
Misyon değil. Misyon lafına inanmıyorum.
Bir işletmeci ruhu vardır, yaptığınız her
işin arkasında -kim ne söylerse söylesinpara vardır, gelecek planları vardır. Gey
club’larda bir misyon yapıldıysa ve
gey club’lar bugüne gelebildiyse saygı
duyulması gereken tek kişi Ceylan Çaplı’dır.
Türkiye’de drag queen kültürünün
ana akımda ve popüler kültürde yer
bulmasında Cahide’nin büyük katkısı var,
siz misyon olarak kabul etmeseniz de…
50 yaşındayım. Gençken daha
korkusuzdum ve daha pervasızdım.
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Ancak bu yaşlara gelince biraz daha
değişiyorsunuz. O zamanlar için zor işlerdi
biliyorum, farklı olmanız gerekiyordu.
Ben onu yakalamıştım. Ancak artık
internet çağındayız, herkes her şeyi biliyor
öğreniyor. Ben o zamanlar ailelerin de
çocuklarını bile eğlenmeye getirebildiği bir
mekan olarak, Cahide ile“muhafazakar/
marjinal” bir damar yakalamıştım.
Sahnedeki o insanlara saygı duymayı
öğretebildiysem bu tamamlanmış bir
misyondur benim için. Drag queen ya
da erkek striptizciyi çıkarmak önemli
değil, önemli olan onları öyle bir ortamda
sahneye çıkarıp bu ülkenin hiçbir şeye
saygı duymayı bilmeyen insanlarının bir
kısmına saygı duydurtmayı öğretebilmek.
İşte bu yürek ister açıkcası.
Türkiye’deki ve Avrupa’daki gece
hayatını göz önünde bulundurursak
gece hayatındaki “gey etkisi”ni nasıl
buluyorsunuz?
Ben ötekileştirilen her şeye karşı olduğum
gibi bu söyleme de karşıyım. LGBTİ’yi
çok öven şeylere de karşıyım. Tamam
yıllarca ötekileştirildi eşcinseller ve trans
bireyler. Artık kabul edelim ki İstanbul’da
belli yerlerde fazlasıyla kabul görüyorlar.
Bugün Türkiye’nin en büyük şirketlerinde
geyler çok önemli pozisyonlarda yer alıyor.
O zaman kusura bakmasın ama kimse de
çıkıp ötekileri ötekileştirmesin. Faşist bir
dairenin içinde debelenip duruyoruz.
Peki ya kanunen LGBTİlerin haklarının
verilmesi?
Kanunları devlet adamlarına sorun. Ancak
nerede yaşarsanız yaşayın aşk ve duygu
kanun tanımaz. İşin içine aşk giriyorsa
yemişim kanunları.
LGBTİ aktivizmi konusuna bakışınız?
Bana çok soran oldu; neden Onur
Yürüyüşlerine gitmiyorsun arkadaşım?”
diye…
Kimisi önde yürür kimisi geri planda
durup sadece beynini kullanır. Bugün
LGBTİler haklarını sonuna kadar düzgün
savunuyorlar ancak hatalı yaptıkları bir şey
var; onlar da ötekileştirmeye başladılar.
Bence bu yanlış.
Bence sorgulanması gereken kanunlar,
insanların önünü kesen politikacılar vb
değil, “aydın” kisvesi altında ahkam kesip

#CinsiyetsizTuvalet

“GEYLER, KENDİLERİNE ZARAR
VEREN İNSANLARI DA İÇİNDEN
AYIKLAMALI!”
kendi özel hayatında istediğini yaşayıp
korkak olan insanlardır. Örf ve adetleri
unutmadan yaşamak lazım. Kimse kimseyi
sorgulayamaz elbette ama insanların
gözüne illa ki bazı şeyleri sokmamak
gerekiyor. Bunu taşkınlıkla yapanlar da
ne yazık ki aydın geçinen kişilerdir ama
bu harekete zarar veriyorlar. Sokakta
eşcinselliğini rahat yaşayan insanlara
da zarar veriyorlar. Yaşadıklarımızı bu
toplumun örf ve adetlerinden uzak
tutamayız. Ahlak denen kavramın
toplumsal normlar sonucu üzerimize
‘yıkılmış’ bir olgu olduğuna inanıyorum.
Fakat nasıl bir Suudi Arabistan değilsek
Amerika olmadığımızı da kabul etmek
lazım.
LGBTİ Onur Yürüyüşü’nün gazlanması
hakkında ne düşünüyorsunuz?
Bu bir onursuzluktur. Buna gey olan da
hetero olan da veya anne ya da baba
olan da katılacaktır. Bana istedikleri
kadar kızabilirler ama başkalarını çileden
çıkaracak fotoğrafları da vermemeliydi
bazı LGBTİler. Onur yürüyüşünde korkunç
bir zeka ürünü olan şahane sloganlar da
gördüm ancak insanların değerlerine küfür
eden pankartlar da vardı. Bu doğru değil.
Senin aşırı uçta davrananın varsa sana
ters köşeden bakanlara karşı duramazsın,
onları savunamazsın, zemin kayar.
21.yüzyılda kimsenin cinsel kimliğiyle
ilgilenilmemesi lazım. Benim şirketimde ya
gey dostu insanlar ya da eşcinsel insanlar
çalışmıştır ama kimse kimsenin gözünü
çıkarmamıştır. Geyler, kendilerine zarar
veren insanları da içinden ayıklamalı.
Bizim dergimize de Türkiye’nin önemli
erkek şarkıcılarından biri kapak oldu ve
bazı programlarda “eşcinsel dergisine
poz veriyorsan geysindir” gibi tuhaf
söylemlere maruz kaldı…
Bu, o lafı sarf eden arkadaşımın
cehaletinden kaynaklanıyor. Obama,
Out dergisine, David Beckham’dan Mark
Wahlberg’e kadar pek çok heteroseksüel
erkek Attitude’a kapak oldular. ABD’de

veya İngiltere’de televizyonda program
yapan kimsenin bu kişilerin cinsel kimliğini
sorguladığını sanmıyorum.
Bakın ben hem aşırı marjinal hem de
gizli geylerden çok korkarım. Çünkü
onlar yaşayamadıkları hayatın bedelini
başkasına ödetmeye, intikam almaya
çalışan insanlardır.
Gazeteciliğe geçişinize gelelim. Hiç
zorlandınız mı?
Hiç zorlanmadım ancak drag queenleri,
dansözleri ve zenneleri sahneye çıkarırken
bile hiç bu kadar kıvrak oyunlarla
karşılaşmamıştım. Yaptığım diğer hiçbir
işte bu kadar beyinlerinde cinsel bozukluk
olan, cinsel yönelimlerini ancak beyninde
yaşayan kimseyi görmedim. Beyni ibne
olanlardan korkarım.
Size karşı durdular ve “Nasıl olur? İzzet
yapabilir mi? vb” dediler sanki… Ancak
size ayrılan yer gittikçe büyüdü. Gündem
yaratan işler yaptınız…
Önce Sabah sonra Habertürk sonra da 3
seneyi aşkın süredir Hürriyet’te yazıyorum.
Dürüst olalım, kimse kimseye “aramıza
hoş geldin” vb demez. Haftada 3 gün, ben
bir bok olmasam, Türkiye’nin amiral gemisi
olan bir gazetede beni bir dakika tutmazlar.
Bir gün pilim biterse bunu herkesten
önce ben söylerim. “Okunmuyoruz, tepki
almıyoruz” deyip çıkar giderim zaten.
Hayat boyunca okunacaksınız diye bir
garanti yok. Hayat boyu çektiğiniz her film
izlenecek diye bir kural yok.
Türkiye’de LGBTİlerin kültür ve sanat
alanında kendini göstermesi konusunda
sizce bir eksiklik, engelleme yok mu?
Var. O konuda LGBTİ’nin filmi, romanı,
tiyatrosunda ne yazık ki görülmeyen
kanunların işlediğini görüyoruz. Üretim
son derece kısıtlı. Belli sinemalarda
“makine bozuldu” diye gey filmlerinin
gösterilmediğine tanık olduk.
Dünyanın her yerinde bu böyledir. Sanatı
ve devrimi durduramazsın. Dalga dalga
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gelir ve önündeki her şeyi aşar ve devirir.
Sansürleyemezsin. İnsanlar sinemada
izleyemiyorsa internette izliyor, Netflix’te
izliyor, indirip izliyor. Hayatın içinde var
olan bir şeyi, sanatı kanunla kuralla yok
edemezsin. Özel hayatımda muhafazakar
bir kişiliğim. Muhafaza ettiğim değerler var.
Şu günkü anlamında demiyorum. Bunları
sansürlemek ayıbımızdır. Sanatçıları da
korkak buluyorum.
Eşcinsel olup kendini gizleyen ünlüler
hakkında ne düşünüyorsunuz?
Herkes kimin ne olduğunu biliyor zaten.
Gizlemek onların tercihiyse bizlere bir
şey söylemek düşmez ama insanları
kandırabildiklerini düşünüyorlarsa da vay
hallerine…
Hangi sosyal ağa yakın buluyorsunuz
kendinizi?
Balık ağına (Gülüyor) instagram’ı çok
fazla kullanıyorum. Bu aralar bir de
Snapchat’e taktım. Teknoloji konusunda
Çapamag ekibi beni yönlendiriyor.
Twitter ve Facebook’u seviyorum ama
biraz kurtulmak gerekiyor bu halden.
Hiçbir komedi filminde oynayan insanın
gerçek hayatta komik olmadığı gibi ben
de hep “eller havaya” gibi görünürüm
ama hayatımın hiçbir döneminde sosyal
olamadım.
İlk sosyal ağ habercilik üssünü
kurdunuz…
Evet ama onu bana değil bizim çocuklara
sorman lazım. Bir gün oturuyoruz, “ya
siz bütün gün Twitter’dasınız” yapsanıza
Twitter haberciliği dedim ve Çapamag ile
Çapakek çıktı ortaya. Devamı da geldi. Ne
kadar okursanız okuyun, şansı da hesaba
katmak gerekiyor tabii. Ben bir işi teslim
ederken başında çok emek veririm, ruh
halimi yansıtır yaptıklarım. Bu işin de püf
noktası kendi ruh halini yansıtmak zaten.
Sizler, bizler hepimiz annelerimizin ya eseri
ya da çöplüğüyüz. Ben de bu markaların
yaratıcısı olarak bir anne gibi kendi
yaratıcılığımı ortaya koydum.
Sosyal medya fenomenlerini nasıl
buluyorsunuz?
Sosyal medya fenomeni ne yahu? Ben ne
hoşuma giderse onu okurum. Bu ülkenin
toprakları çok verimli, ekersen hıyar da
yetişiyor çilek de. Hepsine bir göz atmakta
fayda var.

Gece hayatında kendine yer edinmek
isteyenlere tavsiyeniz nedir?
Aslında dünyada gece hayatı bitiyor ama
turizmden dolayı bir şekilde ayakta kalıyor.
Kimse kendini kandırmasın; Türkiye’de şu
anda gece hayatı diye bir şey yoktur.

FOTOĞRAFLAR: MERVE HASMAN

Biten bu gece hayatı nereye evrilecek
sizce?
Eğlence anlayışı değişecek. Nereye doğru
değişecek bilmiyorum. Bilseydim de size
söylemezdim. Bir mekan işletmecisi ne
duygularının ne kalbinin esiri olmamalı.
Konjüktürü çok iyi hesaplamak lazım.
“Türkiye’nin neye ihtiyacı var?” diye
düşünmeli. İçinde anarşist ol, aykırı ol ama
yaşadığın ülkenin gerçeklerine uzak kalma.
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NEVRUZ BAYRAMI
COĞRAFYAMIZIN 15.000 YILLIK BAHAR GELENEĞİ
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NEVRUZ NEDİR?
Nevruz Bayramı ya da kısaca
Nevruz, Afganlar, Anadolu Türkleri,
Arnavutlar, Azeriler, Farslar,
Gürcüler, Karakalpaklar, Kazaklar,
Kırgızlar, Kürtler, Özbekler, Tacikler,
Türkmenler ve Zazalar tarafından
kutlanan geleneksel yeni yıl ya da
doğanın uyanışı ve bahar bayramıdır.
Nev (yeni), ruz (gün) yani ‘’Yenigün’’
anlamını taşır. Bahar yeniliktir,
hareketliliktir ve canlılıktır. Kışın
tembelliğinin monotonluğunun,
donukluğunun silkinişidir.
Pers kaynaklarında adı geçen
Nevruz, İran ve Bahai takvimlerine
göre yılın ilk gününü temsil eder.
Günümüz İran’ında İslami bir
kökenden ayrışmış bir şenlik
olarak kutlanır Nevruz. Bazı
topluluklar Nevruz’u 21 Mart’ta
kutlarken, Kuzey Yarım Küre’de
olanlar baharı temsilen 22 veya 23
Mart’ta kutlarlar. Zertdüştlük ve
Bahai’lerde kutsal bir gün olarak
sayılıp tatil edilen bir gündür.
Kürtlerde Newroz bayramının Kürt
ve İran mitolojisindeki Demirci
Kawa Efsanesi’ne dayandığına
inanılır. Anadolu ve Orta Asya
Türk halklarında Göktürklerin
Ergenekon’dan çıkışı anlamıyla ve
baharın gelişi olarak kutlanır.

NEVRUZ’UN TARİHİ
Buzul Çağı’nın bitmesinden hemen
önce ki günlere yani 15.000 yıl öncesine
kadar uzanır Nevruz. Efsanevi Pers
Kralı Cemşid,Indo-Iranlıların avcılıktan
hayvancılığa ve yerleşik yaşama geçişini
temsil eder. O çağlarda insanlık hayatında
günümüzdekinden daha yaşamsal bir
önem arzediyordu ve yaşamla ilgili her
şey dört mevsim ile çok yakından ilgiliydi.
Sarp geçmiş bir kışın ardından gelen
bahar,yeşillenen bitkiler,tabiattaki çieklerin
uykusundan uyanması insanlık için büyük
bir fırsat ve bolluk demekti. Bu dönemde
kutlamaları başlatan kişinin Kral Cemşid

olduğu söylenir.
İran evrenbiliminin mimarlarından
ve Zerdüştlerin Peygamberi
olan Zerdüşt birçok bayramın
kurumsallaşmasını sağlayan kişidir.
Nevruz, “belki de” Zerdüşt tarafından
kurumsallaştırılan bayramlardan biridir.
Bundan 12 yüzyıl sonrasında,MÖ
487 yılında, Büyük Darius, Persepolis’teki
yeni inşa edilmiş olan sarayında Nevruzu
kutluyordu. Son araştırmaların sonuçları
bu kutlamaların çok özel bir anlam ifade
ettiğini göstermektedir. Sadece Nevruz

gününde sabah saatin 06.30’unda güneşin
ilk ışıkları gözlem evindeki büyük kabul
salonuna denk geliyordu ve bu olay
sadece 1400 yılda bir gerçekleşiyordu.
Bu durum aynı zamanda Babillilerin ve
Yahudilerinde yeni yılı ile çakışıyordu ve bu
nedenle, bu kutlamaların eski toplumlar
için çok uğurlu ve önemli sayıldığı
açıktır.Persepolis yerleşkesinin ya da en
azından Apadana’non sarayının ve “Yüz
sütunlu Salonun” Nevruzu kutlamak
amacıyla inşa edildiği sanılmaktadır.
Ne yazık ki eski kitabelerde Nevruzdan
bahsedilmemektedir.
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TÜRK
KÜLTÜRÜNDE
NEVRUZ
Türklerin (Göktürklerin) Ergenekon’dan
demirden dağı eritip çıkmalarını, baharın
gelişini, doğanın uyanışını temsil eder.
Doğu Türkistan’dan Balkanlara kadar
tüm Türk kavimleri ve toplulukları
tarafından, MÖ 8. yüzyıldan günümüze
kadar her yıl 21 Mart’ta kutlanır.
Türkiye’de bir gelenek, Türk
Cumhuriyetleri’nde ise resmî bayram
olarak kutlanırken, 1995 yılından itibaren
Türkiye Cumhuriyeti tarafından Bayram
olarak kabul edilen bir gün haline gelmiştir.
Türk Takvimi’nde bir gün 12 bölüme ayrılır,
her bölüme Çağ adı verilirdi. Bir çağ iki
saat, dolayısıyla bir gün de 24 saattir. Her
bir çağ ise sekiz Keh ten ibarettir. Yılbaşı
olarak gece-gündüz eşitliğinin yaşandığı
21 Mart, Nevruz günü olarak kutlanır. Bu
güne ve yeni yılın başladığı âna Yılgayak
denir.
Oniki Hayvanlı Takvim ve Melikşah’ın Celali
Takvimi’nde yılbaşı olarak belirlenen 21
mart, Divânu Lügati’t-Türk’te de ilkbaharın
gelişi olarak belirtilir. Türk edebiyatı ve
musikisine de Nevruz; Nevruz-ı Asl,
Nevruz-ı Arap, Nevruz-ı Bayati, Nevruz-ı
Hicaz, Nevruz-ı Acem ve Nevruz-ı Seba
olarak girmiştir. Tarihte pek çok devlet
tarafından bayram ve gelenek olarak
kutlanmıştır. Bunların başında Anadolu
beylikleri, Eski Mısır, İran, Safavi, Sasani,
Moğollar, Selçuklu ve Osmanlı gelir.
Selçuklu ve Osmanlı’da millî bayram olarak
kutlanan Nevruz, Nevruziye adlı şiirlere
ve şenliklerle ziyafet verilerek kutlanırdı.
Özel olarak hazırlanan Nevruziye adlı
macun Osmanlı döneminden kalan bir
kültür olarak bu gün hâlâ Manisa’da
21 Mart’ta Mesir macunu şenlikleri
yapılmaktadır. Alevi ve Bektaşiler arasında
da kimi yorelerde eski takvime atfen
Mart Dokuzu adi verilerek kutlanan
Nevruz’da özel ayinler yapılırdı,
yine Zerdüştler ve Yezidiler’de 21 Mart’ı
bayram olarak kabul etmişlerdir.

TÜRK TARİHİNDE NEVRUZ
Hun, Göktürk, Uygur, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde örfi bir
bayram olmuş ve merasimler, eğlencelerle olagelmiştir. Yani bugün Büyük Selçuklu
Devleti’nin tarihi sınırlarında bulunan her yerde Nevruz bayramı yöresel bazı
farklılıklar dışında, aynı anlam çerçevesinde kutlanmıştır. Nevruz, Kuzey Kıbrıs’tan
Doğu Türkistan’a kadar ulusun ulu günü, yeni yıl habercisi ve bahara ulaşmak gibi
anlamlar ifade eder. Ayrıca “Nevruz Sultanı”, “Mart Dokuzu” gibi isimlendirmeler de
yapılır. Özellikle gelişmemiş ve kırsal kesimlerde böyle adlandırılmaktadır.
Nevruz, her şeyden önce İslama dayandırılması yanlış olan, aynı zamanda
Alevilikle, Sünnilikle, Bektaşilikle bağdaştırılamayan, Türklerin islamiyeti
kabulünden çok daha gerilere uzanır.
“Uygur Halk Ağız Edebiyatının Esasları” adlı eserde bu bayramın çok eskiye
dayandığı, Kazak, Kırgız, Özbek ve Tatar Türkleri tarafından kutlanıldığı ve Çin halkı
üzerinde büyük etkiler yarattığı bilinmektedir. Yine bu eserde merasimin kaide ve
kuralları yer almaktadır.
Bu kural ve kaidelere binayen; nevrûz-nâme adı verilen koşak ve beyitler hazırlanır.
Nevruzun olduğu gün halk, ibadethanelere, camîlere, mescit, takke veya pazar
yerlerine toplanırlar. Buralarda dans gösterileri, çeşitli eğlenceler, oyunlar oynanır.
Şair ve atışmacılar (koşakcı) aralarında atışırlar. Bu topluluk münasebetiyle
gençler şiir yoluyla birbirleriyle muhabbet ederek; kendilerini açarlar. Okuyan
çocuklar (okuyucular denilir) nevruz şarkısı söylerler. Öğrenciler ağaçlara yazılan
nevrûznâmeleri taşıyarak birbirleriyle değiştirirler. Bu sayede ilme teşvik edilmiş
olunur. Cemaat para toplayarak kazanlar kaytanılır. Zengin aileler kendi yaptıkları
yemekleri merasim alanına getirirler.
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ERGENEKON
DESTANI’NDA
NEVRUZ

NEVRUZ’UN GÜNÜMÜZ
TÜRKİYE’SİNE YANSIMALARI
Anadolu’da Mevleviler’de de kutlanan nevruz, “selam” sözüyle başlayan ve yedi ayetten
oluşan bir duayla kutlanırdı: “Ey gece ve gündüzün tedbircisi, ey gözleri ve gönülleri başka
hale çeviren, ey kudret ve halleri değiştiren! Halimizi en güzele çevir!”.
Bektaşilerde ise dergahlarda toplanılarak, cem ayinleri yapılarak dualarla başlardı. Ve bu
dualar genellikle ahlak ve ruh temizliği üzerine olurdu. Dua faslı bittikten sonra herkese süt
ikram edilerek, “Nevrûziyeler” okunurdu.
Anadolu’da birçok yerde nevruz, Allah’a secde ve iman ile kutlanırdı. Değişik yerlerde de
eğlenceler düzenlenir; evler temizlenir, yemek şölenleri verilir, küs olanlar barışır; suçlular
affedilirdi.
Nevruz gününde göze sürme çekildiğinde, bazı hastalıklardan ve özellikle göz ağrısından
kurtulunacağına, gusül abdesti alanın o yıl içerisinde hastalıktan uzak kalacağına inanılırdı.
Doğu Anadolu’da, özellikle Antep ve Diyarbakır’da 21 Mart’ı 22 Mart’a bağlayan gece nevruz
olarak kabul edilir. Saati belli olmayan bir vakitte gökte görünen bir kız ve kuş kılığına girmiş
bir ermiş nevruz olarak kabul edilirdi. Bu saatlerde uyumayanların dua ve dileklerinin kabul
olacağına inanılırdı.
Nevruz olayı hem edebî, hem folklorik yönüyle toplumda çok büyük etkiler yaratmıştır.
Merasim gereği olagelenler koşmalara, kopuzlara, türkülere mâl olmuştur. Özellikle TürkUygur ağzının gelişmesinde büyük rol oynamıştır.

Moğol ilinde Oğuz Han soyundan
İl Han’ın hükümdarlığı sırasında
Tatarların hükümdarı Sevinç Han,
Moğol ülkesine savaş açtı. İl Han’ın
idaresindeki orduyu Kırgızlar ve
diğer boylardan da yardım alarak
yendi. İl Han’ın ülkesindeki herkesi
öldürdüler. Yalnız İl Han’ın küçük
oğlu Kıyan, eşi Nüküz ve yeğeni
ile kaçıp kurtulmayı başardılar.
Düşmanın, onları bulamayacağı
bir yere gitmeye karar verdiler.
Yabanî koyunların yürüdüğü bir
yolu izleyerek yüksek bir dağda
dar bir geçite vardılar. Bu geçitten
geçerek içinde akarsular, pınarlar,
çeşitli bitkiler, çayırlar, meyve
ağaçları, çeşitli avların bulunduğu
bir yere gelince Tanrı’ya şükrettiler
ve burada kalmaya karar verdiler.
Bu yere “maden yeri” anlamında
“Ergene Kon” adını verdiler. Kıyan ve
Nüküz[16]’ün oğulları çoğaldı. Dört
yüzyıl sonra kendileri ve sürüleri
o kadar çoğaldılar ki, Ergenekon’a
sığamadılar. Atalarının buraya
geldiği geçidin yeri unutulmuştu.
Ergenekon’un çevresindeki
dağlarda geçit aradılar. Bir demirci,
dağın demir kısmı eritilirse yol
açılabileceğini söyledi. Demirin
bulunduğu yere bir sıra odun, bir
sıra kömür dizdiler ve ateşi yaktılar.
Yetmiş yere koydukları yetmiş
körükle hep birden körüklediler.
Demir eridi, yüklü bir deve geçecek
kadar yer açıldı. İl Han’ın soyundan
gelen Türkler yeniden güçlenmiş
olarak eski yurtlarına döndüler,
atalarının intikamını aldılar.
Ergenekon’dan çıktıkları gün olan
21 Mart’ta her yıl bayram yaptılar.
Bu bayramda bir demir parçasını
kızdırdılar, demir kıpkırmızı olunca
önce Hakan, daha sonra beyler
demiri örsün üstüne koyarak
dövdüler. Bugün hem özgürlük hem
de bahar bayramıdır.
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KÜRT
KÜLTÜRÜNDE:
NEWROZ
Kürtler Nevruz’u 21,22 ve 23 Mart’da
kutlar.Gelmekte olan ilk baharı karşılarlar.
Kadınlar rengarenk elbiseler giyer ve
başlarına pullarla süslenmiş ışıltılı örtüler
örterler. Topluluk büyük bir ateş yakar bu
direnişin,arınmanın ateşidir. Etrafında halay
çekilip, türküler söylenip üstünden atlanır
ateşin.
“Nevruz kutlu olsun” Kürt dillerinde
şöyle söylenir: Kurmanci: Newroz
pîroz be! Zazaca: Newroz pîroz bo, ve
Sorani: Newroztan pîroz bêt.

KÜRT TARİHİNDE NEWROZ: DEMİRCİ KAWA EFSANESİ
Kürt tarihinde Newroz Bayramının
çıkışı ve tarihi bir kaç şekilde
anlatılmaktadır. B.Nikitin, Newroz’un
tarihinin çok eski yıllara dayandığını
ve mitolojik bir kabukta, somut
tarihi olayların saklı olduğunu ve
onu efsaneleştirdiğini belirtiyor.
Yazılı kanıtların çok az olduğu
dönemlerde Newroz’un tarihsel
gelişimini sağlıklı bir şekilde yazmak
tarihçileri zorlamıştır .Kürt tarihçileri,
Kürtlerin en eski dini olan Zerdüşt’ün
Kitabı Zendavester’de, Firdevs’in
Şerefnamesinde Ömer Hayyam’ın
Newroz namesinde ve Şerefxan’ın
Şerefnamesinde ve günümüzde
çeşitli yazılı eserlerde Newroz değişik
şekillerde işlenmiş, bugüne taşınmıştır
Bir efsaneye göre, M.O. 612 yılında
Asur İmparatorlugu Mezopotamya
halklarına, Kürtlerin ataları olan
Medlere, lran’lıların ataları Perslere,
Ermenilerin ataları Urartulara ve şimdi
soyları tükenen Hurilere, Babillere,
Elamlılara çok zulüm yapıyordu. Med
Generali Keyasker tüm halkların da
desteğini alarak Asur zulmüne ve zalim
Dehak’a karşı ayaklanır. 21 Mart 612
yılında Asurluların başkenti Ninova’yı
kuşatır .Zalim Kral Dehak’ı sarayıyla
birlikte yakar . Keyasker’e eski Med

ve Pers dilinde “lider, önder, komutan,
Ozan” anlamına gelen ‘’Kawa’’ denilir.
Bu günden sonra, bütün Mezopotamya
halkları özgür olur.Ve bugüne Kürtçe
‘’Newroz’’ (yenigün) derler.Her 21 Mart
günü zalim Dehak’ın sarayını yakan
ateşi yakıp Newroz’u bir bayram olarak
kutlarlar.
Başka bir efsaneye göre, M.Ö. 1896
yılından 1176 yılına kadar egemenlik
kurmuş olan Kassitli Kürtler,
egemenliklerinin ilk yıllarında Babil’i ikinci
kez işgal ediyorlar. Söylenceye göre,
Kral Cemşid bir taht üzerinde Kürt kenti
olan Demawed’den Babil’e götürülürken,
yüzü o kadar parlıyor ki, halk onu güneşe
benzetir ve gök iki güneş gördü derler ,
bugüne Newroz denir. Cemşid’in Babil’e
girdiği gün 21 Mart’tı. Bugün her yıl
bayram olarak kutlanır.
Fars mitolojisindeki Kawa efsanesinin
Kürt versiyonuna göre, günümüzden 2500
yıl öncesinde Zuhak (Bazı kaynaklara
göre Dehak)adında Asurlu çok ama çok
zalim bir kralın altında yaşayan Kawa
adında bir demirci vardı. Bu kral tam
bir canavardı ve efsaneye göre her iki
omzunda da birer yılan bulunuyordu. Her
yıl bu iki yılanı beslemek için Kürtlerden

iki genci sarayına kurban olarak
getirtip aşçılarına bu iki çocuğu
öldürtüp beyinlerini yılanlarına yemek
olarak verdiriyordu. Aynı zamanda bu
canavar kral ilkbaharın gelmesini de
engelliyordu. En sonunda bu zulümden
bıkan ve bir şeyler yapmak isteyen
Armayel ve Garmayel adlı iki kişi
kralın sarayına mutfağa aşçı olarak
girmeyi başarırlar ve Kralın yılanlarını
beslemek için beyinleri alınarak
öldürülen çocuklardan sadece birini
öldürüp diğerinin gizlice saraydan
kaçmasına yardımcı olurlar. Böylece
ellerindeki bir insan beyni ile kestikleri
bir koyunun beynini karıştırarak
yılanlara vererek her yıl bir çocuğun
kurtulmasını sağlamış olurlar. İşte
bu kaçan kişilerin Kürtlerin ataları
olduğuna inanılır ve bu kaçan çocuklar
Kawa adlı demirci tarafından gizlice
eğitilerek bir ordu haline getirilirler.
Böylece Kawa’nın liderliğindeki bu
ordu bir 20 mart günü zalim kralın
sarayına yürüyüşe geçer ve Kawa kralı
çekiç darbeleri ile öldürmeyi başarır.
Kawa etraftaki tüm tepelerde ateşler
yakar ve yanındakilerle birlikte bu
zaferi kutlarlar. Böylece Kürt halkı
zalim kraldan kurtulmuş olur ve ertesi
gün ilkbahar gelmiş olur.
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AFGAN KÜLTÜRÜNDE: NEVRUZ
Geleneksel olarak iki hafta boyunca
kutlanır Nevruz Afganistan’da. Hazırlıklar
her yerde ki şekliyle günler öncesinden
başlar ve Chaharshanbe Suri’den yani Yeni
Yıl’dan önceki en son Çarşamba gününden
sonra bitmiş olur.
Birçok gelenek ve görenekleri içinde en
önemlileri, Haft Meva, Smanah,Gul-e Surkh
Festival, Buzkashi, Jashni Dehqān, özel
yemekler ve erguvan bahçelerine yapılan
gezilerdir.
HAFT MEWA
İran’da hazırlanan Haft Sinnin aksine
Afganistan’da Haft Mewayı yani Yedi
Meyve’yi hazırlarlar. Haft Mewa, kuru
meyvelardan hazırlanarak kendi şurupları
içinde sunulan bir çeşit meyve salatası
gibidir. Bu 7 meyve, kuru üzüm, Senjed
denilen iğde, antep fıstığı, kuru kayısı, ceviz
ve badem ya da eriktir.
SIMANAK
Buğdaydan yapılan bir çeşit tatlıdır.
Kadınlar bu tatlıyı özellikle geceleri bir
araya gelerek ve sabahın ilk ışıklarına
kadar şarkılar söyleyerek yaparlar.

GUL-E SURKH FESTİVAL
Türkçedeki tam karşılığı Kırmızı Gül
Bayramıdır (Gül diyerek aslında kırmızı
lalelerden bahsedilmektedir. Bu bayram
sadece Mezarı Şerif şehrinde ve yılın
ilk 40 günü boyunca laleler gelişirken
kutlanan eski bir gelenektir. İnsanlar,
ülkenin birçok kesiminden bu bayrama
katılmak için Mezarı Şerif’e gelirler. Bu
bayram Jahenda Bālā denilen özel bir dini
törenle birlikte kutlanır. Bu özel tören birçok
Sünni Afgan’ın inancına göre dördüncü
halife olan Ali ibn Abi Talib’in mezarının
bulunduğu mavi camide yapılır. Kutlamalar,
yılın ilk gününde yani Nevruzda camiye
bir bez afişin asılmasıyla başlar ve değişik
kutlamalar ile lale tarlalarında ve caminin
etrafında tam kırk gün devam eder.
BUZKASHI
Diğer kutlamalarla birlikte buzkashi denilen
ve at üzerinde oynanarak yerdeki bir kafası
kesilmiş keçi ya da koyunu yerden alarak
rakibten önce hedeflenen alana bırakmak
biçiminde oynanan bir oyunun turnuvası
da düzenlenir. Buzkashi maçları daha
çok Afganistan’ın kuzeyinde ve Kabil’de
düzenlenir.

NEVRUZ’A ÖZEL YEMEKLER
İnsanlar nevruz için özellikle de Nevruz
arefesinde özel yemekler hazırlarlar.
Genellikle, Sabzi Chalaw denen ve pilav ile
ıspanaktan oluşan bir yemek hazırlarlar.
bununla birlikte, fırıncılar sadece Nevruza
has olan ve adına Kulcha-e Nowrozi
denen bir çeşit kurabiye yaparlar. Nevruz
için hazırlanan yemeklerden bir diğeri
de Māhī wa Jelabī yani Kızarmış balık ve
Jelabidir ve bu yemek özellikle pikniklerin
vazgeçilmez yemeğidir. Afganistan’da,
nişanlanmış çiftlerin ailelerinin, Nevruz ve
yine diğer bayramlardan olan Ramazan
Bayramı ve Beraat Kandilinde, karşı tarafa
hediye vermesi ya da özel yemekli bir
davet vermesi bir gelenektir.
Erguvan bahçelerine yapılan geziler
Kabilliler Istalif, Charikar ya da çevredeki
diğer Erguvan çiçeklerinin açtığı yerlere
özellikle yeni yılın ilk iki haftası piknik
yapmak için giderler.
JASHNİ DEHQāN
Çiftçilerin bayramı anlamına gelir. Çiftçiler,
yeni yılın ilk gününde tarım üretiminin
cesaretlendirilmesi için şehirlerin içinde
yürürler. Günümüzde özellikle Kabil ya
da diğer büyük şehirlerde şehrin önde
gelenlerinin de katılımıyla düzenlenir.

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Mart 2016 | S78

Yaşam | Nevruz Bayramı

#CinsiyetsizTuvalet

BAHAİLİK
1800’lerde İran’da Mehdi inancının uzantısı olarak doğan bir dindir. Bahâîlik İran’da
ortaya çıkan bir dindir ve ortaya çıkışında İran toplumunun içinde bulunduğu
sosyal ve kültürel şartların önemli bir yeri vardır. 19. yüzyılın başlarında İran’da
kurtarıcının beklendiği bir dönemdir. İran’da idarenin son derece baskıcı bir
yönetim anlayışı içinde olması ve kitlelerin ekonomik olarak giderek ezilmesi gibi
hususlar, insanların kendilerini adalete kavuşturacak bir kurtarıcı beklemesine
neden olmuştur. İran hükümeti ülkedeki iç ve dış karışıklıklara bir çözüm
getirememiştir. Halk ülkedeki huzursuzluktan oldukça rahatsız olmuştur.
Hükümetin ülkede tam olarak otorite kuramaması ulemanın halk üzerindeki
etkisinin artmasına sebep olmuştur. Bu sebepler doğrultusunda Bahâîlik kendisine
taraftar bulmakta zorlanmamıştır. Irkçılık, sınıfçılık ve dinî grup taassuplarının
hakim olduğu bir dönemde renkleri, ırkları ve dinleri ne olursa olsun bütün
insanların bir olduğu iddiasıyla ortaya çıkan Bahâîliğin dikkatleri üzerine toplaması
normal sayılabilir . Bahâî Tarihi, 1844’te Bab’ın (Seyyid Ali Muhammed) yeni bir
çağın gelmekte olduğunu ve yeni bir peygamberin geleceğini ilan etmesiyle başlar.
Bahâîliğin kurucusu, lakabı Bahaullah olan Mirza Hüseyin Ali’dir. 21 Nisan 1863’te
Bağdat’ta sürgünde iken peygamberliğini ilan etmiştir.
Temel yasaları ve dinin şeri hükümlerini içeren Kutsal kitap olan Kitab-ı Akdes (En
Kutsal Kitap, Akdes Kitabı), İkan Kitabı [Kitab-ı İkan- Tevrat, İncil ve Kur’an’daki
bâzı ayetlerin açıklamasını ve bâzı ilahiyat konularını içeren bir kitap. Bahâîler,
tüm dinlerin Kutsal Kitaplarının (Tevrat, İncil, Kuran, Bhagavad Gita ve diğerleri)
tek bir sistemin parçaları ve insanlığın ortak dinsel mirası olduğuna, kutsallıklarını
yitirmediğine inanırlar.

BAHAİ KÜLTÜRÜNDE: NAV-RUZ
Bahailer Nevruz’u hem bayram hem de bir tatil günü olarakta kutlarlar.Fakat bu kutlama
sadece yeni yılın kutlaması değil aynı zamanda tutmuş oldukları 19 günlük orucunda
bitmesinin kutlanmasıdır. 19 günlük (2 Mart – 20 Mart Bahai takvimine göre Alâ ayıdır.)
Bahaî orucunun bitimindeki günün, güneş batışından ertesi günün güneş batışı arasındaki
zaman Oruç Bayramı’dır. Bugün aynı zamanda Bahaî yılbaşıdır. Bugünle takvimin son ayı
olan Alâ ayı sonra ermiş ve Baha ayının ilk günü başlamış olur. Bundan dolayı bugüne
nevruz bayramı adı da verilir. Bayram toplantısında Nevruz’a ait Levih (Bahai inancındaki
Tanrı sözlerinin derlendiği kitap) ve dualar okunur.

KIRIM
TATARLARINDA:
NAVREZ
Navrez, Nevruz Bayramı’nın Kırım Tatarları
arasında söylenen adıdır.
Kırım Tatarları bu bayramda erkenden
kalkarlar. Ağaçtan bir dal keserler. Bu dala
Çiğdem, Kardelen gibi erken bahar çiçekleri
asarlar. Çocuklar bu dalı alıp topluluklar
halinde kapıları tek tek gezerler. Kapıda
Navrez türküsünü söylerler. Ev sahipleri
çocuklara hediye olarak yumurta, şeker
gibi yiyecekleri sepetlere koyar, verdikleri
mendilleri de dala bağlarlar. Bütün evler
dolaşıldığında çocuklar verilenleri kendi
aralarında pay ederler.
Kırım Tatarları Sovyet rejiminin baskısı
ile bu milli bayramlarını kutlayamadıkları
için günümüzde çocuklar bu bayramı
bilmemekte ve kutlamamaktadırlar
Nadir de olsa Kırım Tatarlarının yaşadığı
ülkelerde sembolik olarak kutlamalara
rastlanmaktadır.
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DÜNYADA
NEVRUZ’UN
ÖNEMİ
2010’da, Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu 3000 yıldan beri kutlanmakta
olan Pers kökenli bu şenliği, Dünya
Nevruz Bayramı ilan etmiştir. 28
Eylül - 2 Ekim 2009 arasında
Abu Dhabi ‘de hükümetler arası
toplanan Birleşmiş Milletler Manevi
Kültür Mirası Koruma Kurulu,
nevruzu Dünya Manevi Kültür Mirası
Listesi ‘ne dahil etmiştir. 2010’dan
başlayarak Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu 21 Mart’ı “Dünya Nevruz
Bayramı” olarak kabul etmektedir.

GÜNÜMÜZDE
NEVRUZ’U
KUTLAYAN
ÜLKELER
AFGANİSTAN
ARNAVUTLUK
AZERBAYCAN
BOSNA-HERSEK,
ÇİN
GÜRCİSTAN
HİNDİSTAN
IRAK
İRAN
KAZAKİSTAN
KIRGIZİSTAN
KOSOVA
KKTC
MAKEDONYA
ÖZBEKİSTAN
PAKİSTAN
RUSYA
SIRBİSTAN
SURİYE
TACİKİSTAN
TÜRKİYE
TÜRKMENİSTAN
UKRAYNA

BİLİMSEL
TÜRKİYE’DE
ÖNEMİ: EKİNOKS NEDEN
TARTIŞMA
KONUSU
Nevruz, baharın ilk günüdür ve bu gün
kuzey yarım kürede bahar ekinoksunun
(gün tün eşitliği) oluştuğu gündür. Güneşin
ekvatora dik açı ile gelir. Gece ve gündüz
birbirine eşitlenir. Ayrıca hem kuzey hem
de güney kutbu aynı anda gündoğumu
hattındadırlar ve gün ışığı her iki yarımküre
arasında eşit olarak paylaşılmaktadır.
Astrolojik olarak 21 Mart, burçlar sırasında
ilk olarak yer alan koç burçunun başlangıç
günüdür.

İSİM KÖKENİ
FARSÇA’DAN
Kelimenin aslı eski Farsçadan gelir:
Yeni anlamındaki nava ve gün ışığı/
gün anlamındaki rezaŋh birleşerek
oluşturmuşlardır. Anlamı “yeni gün/
günışığı” dır ve günümüzün Farsçasında
da hâlâ aynı anlamda kullanılmaktadır
(Nev: yeni + ruz: gün; anlamı “yeni gün”).

1979 yılında PKK üyeliği ve kurucularından
birisi olma Mazlum Doğan, hasebiyle
tutuklanarak Diyarbakır Cezaevi’ne
konulmuştur. 27 yaşındayken 21
Mart 1982’deki bir nevruz gününde
hapishane koşullarını protesto etme
amacıyla cezaevindeki hücresinde
kendisini yaktığı bu şekilde intihar ettiği
belirtilmektedir. Bu intiharın ardından
cezaevlerinde hükümlü bulunan siyasi
suçluların bir kısmı ölüm orucu eylemi
ve isyanlar başlatmıştır. O günden sonra
yıllarca süregelen bir problem haline
gelmiştir. Newroz’u bir terör propagandası
ilan eden devlet yetkilileri bir süre bu
şenliği engellemeye çalışmıştır. Bazı
ülkeler Mazlum Doğan adına Almanya
başta olmak üzere gençlik festivalleri
düzenlemektedir. İntiharı ise ‘’Bu Kalp
Seni Unutur Mu?’’ dizisinin 5. Bölümünde
işlenmiştir.
HAZIRLAYAN: EKİN KESER

ekin.keser@gzone.com.tr
twitter.com/ekinkeser | instagram.com/ekinkeser
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RÜMEYSA
‘‘İNSAN RUHUNUN CİNSİYETİ YOKTUR’’
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“O SES TÜRKİYE, BANA ÇOK ÖNEMLİ BİR KAPI AÇTI…”
EMI – Universal Müzik Türkiye etiketiyle
yayınlanan “Yansın İstanbul” isimli Sezen
Aksu şarkısıyla müzik dünyamıza hızlı
bir giriş yapan Rümeysa, ona bu şarkıda
vokal koçluğu da yapan Sezen Aksu’nun
en son keşfi olarak adını duyurdu.
Rümeysa, ilk röportajlarından birini
GZone’a verdi. Gelin onu daha yakından
tanıyalım…
Herkes hikayenizin “O Ses Türkiye”de
elenmenizle başladığını sanıyor. Bize
biraz öncesinden bahseder misiniz?
Müziği kariyer olarak seçmeniz
hayatınızın hangi aşamasında
gerçekleşti?
Tabii, memnuniyetle. Ortaokulda müzik
öğretmenim okul korosuna seçmeler
yapıyordu. Ben de biraz çekingen bir
çocuktum, sıra bana geldiğinde sıkıla
sıkıla şarkı söyledim. Öğretmenim o yıl
bana tam 5 solo sarkı okuttu. Daha sonra,
o cesaretle TRT Gençlik Korosu’nda
başladım müzik hayatıma. Yani 11 yaşında
karar vermiştim müzisyen olmaya.
“O Ses Türkiye” de hiçbir jürinin size
dönmemiş olması nasıl bir deneyimdi?
Müzik kariyeriniz açısından heves kırıcı
oldu mu?

Tabii ki heves kırıcıydı, aksini söylesem
doğru olmaz. Kendime olan güvenimi bir
süre kaybettim. Zor bir dönemdi.
“O Ses Türkiye” gibi yarışmalardan
bugüne kadar müzik kariyerinde kayda
değer başarıları olan şarkıcıların
çıkmadığını görüyoruz. Bunun nedenleri
neler olabilir? Ne düşünüyorsunuz?
İnsanlar büyük umutlarla bu yarışmalara
katılıyorlar. Seçilemeyince ya da işler hayal
ettikleri yönde gitmeyince de hüsrana
uğrayıp derin bir mutsuzluk yaşıyorlar.
Halbuki her deneyim çok değerlidir. Şimdi
dönüp baktığımda, katıldığım yarışmanın
bana çok önemli bir kapı açtığını
görüyorum.
Sezen Aksu ile tanışmanız ve onunla
çalışmanız nasıl gerçekleşti?
Bir gün yine dersteyken, bilmediğim bir
numara beni aradı. Derste açamadığımdan
teneffüste döndüm beni arayan numaraya.
Telefondaki kişi Sezen Aksu’nun asistanı
oldugunu söyledi.. Resmen şok olmuştum,
hiç beklemiyordum. Zor ikna olmuştum
ama şimdi düşününce inanılmaz, mucizevi
bir andı… Bir hafta sonra tuttum Sezen
Hanım’ın evin yolunu… Ve şu an sizin de
tanık olduğunuz serüvenim başladı.

Sezen Aksu Hülya Avşar’a “Kızım siz
gerizekalı mısınız, bu kıza dönmediniz?”
diyecek kadar size ve sesinize güvenmiş.
Onun bu seviyedeki desteği nasıl
hissettiriyor? Gözünüz korkmadı mı?
Çok şanslı hissediyorum kendimi.
Tabii benim yerimde olmak isteyen
binlerce insan var, bunun farkındayım.
Bu sorumluluk ve bilinçle daha çok
çalışıyorum.
“Yansın İstanbul” uzun zamandır
dinlediğimiz en güzel Sezen Aksu
şarkılarından biri. Sizin çıkış şarkınız
olarak seçilme hikayesi nedir?
Sizden bunu duyduğuma çok sevindim,
çok teşekkür ederim…
‘Yansın İstanbul’ stüdyoda dönen bir
şarkıydı ve kime verileceği belli değildi.
Demosunu dinlerken biraz daha yüksek
tonda mırıldanıyordum. Her defasında “Ah
ne güzel şarkı! Keşke Sezen Hanım ‘Bu
şarkı senindir’ dese…” diyordum içimden.
Bir gün sevgili Sezen Aksu beni aradı ve
“Rümeysa, ‘Yansın İstanbul’ senin” dedi.
Öğretmenler odasındaydım ve sevinçten
herkesi öptüğümü hatılıyorum…
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Tekliler ile mi yola devam edeceksiniz?
Yoksa bir albüm çalışması var mı?
Kimlerle birlikte çalışıyorsunuz, Sezen
Aksu’dan başka kimlerin şarkılarını
duyacağız sizden? Kimlerle çalışmayı
veya kimlerin şarkılarını söylemeyi hayal
edersiniz?
Plak şirketim EMI – Universal Müzik
Türkiye ile yaptığımız plana göre; 2 single
daha yayınlayıp, sonbahara doğru albümle
devam edeceğiz. Müzik prodüktörüm
Sezen Aksu. Albümümdeki şarkıların
tamamı ona ait olacak. Bu arada, kendim
de bir yandan beste yapmaya devam
ediyorum. Beğendiklerimiz olursa
koyacağız albüme ama şimdilik yalnızca
birbirinden güzel Sezen Aksu besteleri yer
alıyor.
Yaptığınız iş nedeniyle birçok LGBTi birey
ile bir araya geliyorsunuzdur. Sizin LGBTi
bireylerle ile ilişkiniz nasıl? Arkadaşlarınız
ya da birlikte çalıştığınız insanlar var mı?
Ben, insan ruhunun cinsiyeti yoktur
diyenlerdenim. Aşkın da cinsiyeti yoktur.
Tabii ki LGBTİ bireyi çok arkadaşım var
ve onların samimiyeti, mizahı ve hayata
bakışı beni her zaman etkiler. Onlarla vakit
geçirmekten çok büyük keyif alıyorum.
Ülkemizde LGBTİ bireylerin yaşadıkları
kısıtlamalar ve gördüğü şiddet hakkında
ne düşünüyorsunuz?
Çok üzülüyorum. Yönelimlerimiz kimseyi
ilgilendirmez. Her birey özgürdür.
Yargılamak, dışlamak hatta şiddet
uygulamak nedendir anlamış değilim. Çok
değerli insanlar; anlamsızca incitiliyor,
hayata küstürülüyor. Akılalmaz bir
şey… İnsanız, önemli olan bu. Renkler
güzeldir. Dünyada her şeyin siyah beyaz
oldugunu düşünsenize, kim bilir ne kadar
sıkıcı olurdu.

RÖPORTAJ: MERT BELL

mert.bell@gzone.com.tr
twitter.com/mertbell | instagram.com/mertbell
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SUPERMAN GİBİ AKTİF OL
SUPERMAN GİBİ AKTİF OLMANIN 10 ALTIN KURALI
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Koli Doktoru | Superman Gibi Aktif Ol!

DOĞRU BESLEN!

Cinsel isteğin doğru beslenmekle de
alakası var. Kimi aktif de sperminin bol
ve yoğun olmasına kafayı takmış olabilir.
Bu yüzden performans sergileyeceğiniz
günlerde doğru beslenmekte fayda var.
Yoğun protein içeren yiyecekler, abartılı
şekilde yenmediği sürece enerji ihtiyacınızı
giderecektir. Bazıları, kesintisiz ereksiyon
performansını arttırmak için Epimedyumlu
Macun’lardan da faydalandıklarını
söylemekte ancak bitkisel de olsa kalp
atışlarını hızlandıran bir ürün olduğundan
yemenizi tavsiye edemiyoruz. Kullanan
birilerini tanıyorsanız fikir almakta fayda
var.

KENDİNİ İYİ HİSSET!

Sadece sekste değil yaptığınız her işi iyi
yapabilmeniz için kendinizi iyi hissetmeye
ihtiyacınız var. Bakımısız, kötü giyinmiş,
kendinize özenmediğiniz bir günde
partnerinizin gözüne seksi gelmeniz
pek mümkün olmayabilir. Partnerinizi
de bir kenara koyun, öncelikle aynaya
baktığınızda kendinizi seksi hissediyor
musunuz onu düşünün? Aynada
gördüğünüzle yatar mıydınız mesela?

BULUŞMADAN TAHRİK ET!

Tahrik unsuru her cinsel ilişki öncesinde
büyük önem taşıyor. Alkol gibi insanları
diğerine daha hoş gösteren bir dış etken
yoksa partnerinizi tahrik etmeniz çok
önemli. Bu bir söz, bir hitap ya da bariz
fotoğraflarla da olabilir. Fotoğraf derken
elbette herkesin büyük bir aleti olması söz
konusu değil. Çektiğiniz fotolarda da
ufaklığı her zaman heybetli göstermek
mümkün olmayabilir. Ve itiraf etmeseler de
çoğu pasif, aslında uzun süre ilişkiye
giremeyebilecekleri için fazla büyük
aletlerden de hoşlanmayabilir.
Bu yüzden kendinize güvenin, resimleriniz
tahrik için yeterli değilse gerekirse ona
sözlerinizle saldırın ve onda size dair istek
uyandırın.

PROFİLE DİKKAT!

Günümüzde partner bulmanın en
büyük mecrası elbette Hornet, Grindr,
Scruff ve Planetromeo gibi mobil ya
da web uygulamaları. Buradaki yanlış
ifadeleriniz güzel bir gecenin daha baştan
çöpe gitmesine yol açabilir. Ne yazık ki
Türkiye’de ve çoğu ülkede aktif olma
tercihi maskülenlikle bir tutulmakta ve
kural buysa size de bu oyunu bu kurala
göre uygulamak düşüyor. “Aktif” olarak
algılanmak sizin için önemliyse fotoğraf
ve profildeki açıklamalarınız da ona göre
olmalı.

DANIŞIKLI SERTLİK

Partnerinizin pasif olması illa “dan-dun
seks” sevdiği anlamına gelmeyebilir.
Sert seks seven birçok pasif bile
mutlaka ilişkinin ilk dakikalarına yavaş
başlanmasını, size alışmayı ister. Ya da
sert seksten hiç hoşlanmayadabilir. Kimisi
yatakta küfür sever, kimisi kendi şahsına
bunu bir hakaret olarak algılar. Hatta
“doggy style” pozisyonunu küçültücü bulan
pasif partnerler bile olabilir (Şaşırmayın)
Bu yüzden seks öncesindeki yazışmalarda
mutlaka karşınızdaki kişinin yatakta neleri
sevip neleri sevmediğini öğrenmeye
çalışın. Partnerinizin sertlik derecesini
bilmek yatakta yaşayabileceğiniz nahoş
sürprizleri ortadan kaldıracaktır.

RAHATLAT

Buluşma günü geldi çattı. Bir şekilde
bir dört duvar arasına girdiniz. Biraz
muhabbet ettiniz ve eğer yüz yüze gelince
birbirinizden soğumadıysanız artık vuslat
zamanının geldiğini hissediyorsunuz.
Eğer illa ön sevişmeden başlamak için
uygun zaman olmadığını düşünüyorsanız,
farklı bir yöntem olarak partnerinizin
rahatlaması için
hem konuşurken ona
dokunmayı hem de belki de
masajla onu rahatlatmayı
deneyebilirsiniz. Birbirine
yabancı olan vücutlarınızın t
emas etmesi ve birbirine
alışması lazım.
Bu düşünceye katılmasak
da özellikle Türkiye’de çoğu
pasif partner kendisini
karşısındakine hediye e
diyormuş gibi bir tavır
içine girer. Bu bariyerin
aşılması için de
kendisini rahat
hissetmesi önemli.
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Koli Doktoru | Superman Gibi Aktif Ol!

KONTROLÜ ELİNDE TUT

Aktif olmanın anal sekste “aktif” olmaktan
da daha önemli olan kuralı; kontrolün
sizde olduğunu hissettirmek. Sertlikten
veya karşınızdakine şiddet uygulamaktan
bahsetmiyoruz, -eğer biraz şaplak vb
istiyorsa bundan da zarar gelmez amagenelde cinsel ilişkinin gidişatını ve
pozisyonları, aktif kişinin yönlendirmesi
beklenir. Bazen gerçekten de ağırlığınızı
koymak yani partnerinizin üzerinde
yer almanız da hem sizden daha çok
tahrik olmasını hem de kontrolün sizde
olmasının ona vereceği hazzı daha da
yükseltebilir. Elbette bu “kontrol” konusunu
abartmamakta, özellikle acı verebilecek
ilk anal giriş sırasında partnerinizin
sizin penetrasyonunuza alışana kadar
hangi pozisyonda olmak istediğini tayin
etmesinde ve ilk giriş sırasında sabırlı
olmanıza büyük fayda var.

#CinsiyetsizTuvalet

SÜREYİ UZUN TUT!

Acele etmeyin. Eşcinsel seks illa
giriş-çıkıştan ibaret değildir. Seks ön
sevişmesiyle, gelişmesiyle, girişiyle,
sonucuyla hep bir bütündür. Anal
seksten önceki sürenin uzun tutulması
partnerinizin de size alışmasını ve
rahatlamasını sağlar. Partnerinizden bir an
önce içine girmeniz gibi bir talep gelmediği
sürece en az 10-15 dakikanızı öpüşmeye,
ön sevişmeye ve onu rahatlatmaya ayırın.
Böylece erken boşalma veya ereksiyon
kaybı gibi sorunları da engelleme
konusunda biraz daha şansınız olur.

KORUN!

Yazdığımız bütün maddelerin belki de
en önemlisi bu. Partnerinizi seçerken
elbette ondan azami seviyede dürüstlük
bekliyor ve sahip olduğunu bildiği bulaşıcı
hastalıkları size dürüstçe söyleyeceğini
düşünüyorsunuz. YANILIYORSUNUZ!
Çoğu insan bulaşıcı cinsel hastalıkları
konusunda dürüst davranmıyor veya
hastalık taşıdığını bilmiyor. Buna siz de
dahil olabilirsiniz. Bu yüzden tedbiri asla
elden bırakmayın. Mutlaka prezervatif
kullanın. Yanınızda 1 adet değil gerekirse
1 paket bulundurun. Her türlü patlama,
yırtılma vb kazalara karşı tedarikli olun.
Partnerinizin yeterince temizlenmediğini
düşünüyorsanız ona asla rimming
yapmayın. Korunmamak için alkole veya
başka bir keyif verici maddeyi bahane
etmeyin.

RIMMING ÖNEMLİ

Anüs, gevşemesi akabinde, içine giren
penisin prostata yaptığı baskı sonucunda
pasif partnerlerin büyük bir zevk almasına
yol açar. Buradaki anahtar sözcük
“gevşeme”dir. Yani partnerinizin hem
ruhsal hem de anüs bölgesinin gevşemesi,
iyi bir seks için çok önemli. Lubricantlarla
alel acele yapılan gevşetme çabaları her
zaman yeterli gelmeyebilir. Lubricant
öncesinde - elbette genital bölgelerinin
temizliğini iyi yapmış olması
koşuluyla- rimming adı verilen
anüs bölgesinin yalanması konusunda
ustalaşmayı hesaba katmanız gerekiyor.
İyi rimming yapan aktiflerin iyi cinsel
ilişki yaşadığına eminiz. Kimilerine, bu
tuhaf ya da iğrenç gelse de karşı tarafın
rahatlaması için lubricant’tan daha önemli
bir süreç olduğu kesin.

HAZIRLAYAN: KOLİ DOKTORU
koli.doktoru@gzone.com.tr
twitter.com/kolidoktoru

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Mart 2016 | S88

#CinsiyetsizTuvalet

@GZONEMEN

INSTAGRAM’IN EN YAKIŞIKLI ERKEKLERİ

facebook.com/gzonemag
twitter.com/gzonemag
plus.google.com/+GzoneMag
instagram.com/gzonemag
www.gzone.com.tr
Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Mart 2016 | S89

Erkekler | Ayın Erkeği: Mert Akdeniz
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MERT AKDENİZ
‘‘MONOTON BİR ERKEĞİM VE BUNDAN MEMNUNUM’’
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Kendini 5 yıl sonra nerde görüyorusun?
Kendimi 5 yıl sonra Hollywood’da başarılı
bir oyuncu olarak görüyorum.
Seks senin için bir tabu mu?
Sayılır. Seks konuşmaya çekiniyorum. Özel
hayat, özelde kalır görüşündeyim.
Hayatında klişe bulduğun şeyler neler?
Senin klişelerin neler?
Monoton bir adamım, bu durumdan
memnunum.
En sevdiğin yemek? En iyi yaptığın
yemek?
Karides sote çok severim, mangalda
iddaalıyım.
Yapmaktan mutlu olduğun spor branşı
hangisi?
Eski bir basketbolcu olarak tabii ki
basketbol
İlgi çekmek için neler yaparsın?
Bakışlarımı çok beğeniyorum ve ilk olarak
bakışlarımı kullanırım sonra da onu
etkilemek için her şeyi yaparım.

Her ay olduğu gibi, bu ay da ünsüz ama güzel bir erkeğimiz çekimlerde bize eşlik etti.
Karşınızda, modellik kariyerinden, oyunculuğa transfer olan Mert Akdeniz...

Heteroseksüel bir erkek olarak, seni en
çok etkileyen ve seni iten şeyler nelerdir?
Güzel bir gülüş, el ve ayak. Beni iten şeyler
ise bakımsız kadınlar.

Bize biraz kariyerinden bahseder misin? Nasıl başladı modellik?
Uzun süre basketbol oynadım. Çevremin etkisiyle 2012 yılında best modele girdim finale
kadar yükseldim, 2014’de akdeniz güzellik yarışmasında 2. Oldum biraz daha ilerlemek
istedim ve Model of Turkey’de 3. Oldum. Oyunculuk temel hedefimdi ve bu yüzden Müjdat
Gezen kültür Merkezi’ne yazıldım, şu an oyunculuk eğitimine devam ediyorum.

FOTOĞRAFLAR: MERVE HASMAN

Sanat insanı mısın Popüler kültür insanı mı?
Daha çok sanat. Ben tiyatro aşığı bir adamım.

RÖPORTAJ: YAĞIZCAN AKBULUT

mervehasman.com
instagram.com/mervehasman

yagizcan.akbulut@gzone.com.tr
twitter.com/yagizcanakbulut | instagram.com/yagizcanakbulut

Onun filminde oynamak istiyorum dediğin Türk yönetmen kim?
Osman Sınav’ı çok beğeniyorum. Onun dışında benim asıl hayalim Hollywood.

MODA DİREKTÖRÜ: KEREM CAN DUM

keremcan.dum@gzone.com.tr
twitter.com/keremcandum | instagram.com/keremcandum

Peki Hollywood yönetmenleri arasından kim?
Tarantino!

MAKYAJ: DENİZ EDA GÖZE

Oyunculuk hedefleyen birisi olarak LGBT’nin sinema dünyasındaki etkisini nasıl
buluyorsun?
Tabi ki günümüz dünyasında popüler bir durum, tiyatroda da sinemada da sıklıkla
görebiliyoruz.

instagram.com/denizeda

SAÇ: FİLİZ POSTACI | MOS BEBEK
instagram.com/mos_bebek

Türkiye’deki yaşam özgürlüğü hakkında ne düşünüyorsun?
Gelişmiş ülkelere göre biraz kısıtlı. Kısıtlamarı doğru bulmuyorum, herkes hayatını dilediği
gibi yaşamalı.

MEKAN: HILTON İSTANBUL BOMONTİ
hilton.com.tr
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@EMILIANOLAZZAROTTO
YAŞ: 25
BOY: 1.75
KİLO: 75
YAŞADIĞI YER: GÜNEY İTALYA’DA YAŞIYOR
MESLEK: MODA FOTOĞRAFÇISI, AYNI ZAMANDA PR YAPIYOR.
FAVORİ YEMEĞİ: YEMEK YEMEYİ ÇOK SEVİYOR VE ASLA AYIRMIYOR AMA SAĞLIKLI
YİYECEKLER VE BALIK FAVORİSİ.
HOBİLERİ: İŞ DIŞINDA FOTOĞRAFÇILIK HOBİSİ AYNI ZAMANDA PİYANO ÇALIYOR VE
BESTE YAPIYOR.
MOTTOSU: “KOLAY OLANI DEĞİL DOĞRU OLANI YAPMAK”
SEKS HAYATINI ÖZETLEYEN ŞARKI: LOVAGE-SEX

HAZIRLAYAN: YAĞIZCAN AKBULUT

yagizcan.akbulut@gzone.com.tr
twitter.com/yagizcanakbulut | instagram.com/yagizcanakbulut
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Köşe Yazısı | Sarp’ın Köşesi

SARP’IN KÖŞESİ

SARP YAMAN

BİR YAŞIMA DAHA GİRDİM
Belirli bir yaşı geçtikten sonra belki de insanın en çok kendini sorguladığı zamanlardır
doğumgünleri. İşte ben de geçtiğimiz hafta aynen böyle bir ruh halindeydim.
Otuz küsür (küsüratı bana kalsın) seneyi devirdikten sonra ister istemez kendisiyle bir
muhakemeye giriyor insan. Meğer hayatımızın bir film şeridi gibi gözümüzün önünden
geçmesi ölürken değil de, yaşgünlerinde gerçekleşiyormuş.
Sağolsunlar dostlarım özel günümde beni yalnız bırakmadılar. Yanımda olanlar da
olmayanlar da “Yalnız değilim” hissimi oldukça pekiştirdiler. Fakat yine de eve geldiğimde
hafızamın tozlu sandıklarını açıp geçmişle yüzleşmekten kendimi alamayıp başladım
‘keşkeleri’ içimden sıralamaya.
Aaa bir baktım depresife bağlıyorum! Bunu hiç kendime yakıştıramadım doğrusu. Nedense
çoğumuz işte bu keşkelere takılıyoruz. Bir güzel silkelendim ve rotamı değiştirdim. O an
önemli bir karar aldım; artık ‘keşkeler’ yerine ‘iyi ki yaptım’ları hatırlayacaktım. İşte bu liste
beni çok daha mutlu etti. Bazı maddeleri sizinle paylaşmak istiyorum...
İYİ Kİ
Liseden mezun olur olmaz ABD’ye gidip 13 senemi orada geçirmişim...
Üç kere kör kütük aşık olmuşum...
İşi gücü ikinci plana atıp hayatı yaşamışım...
Geleceği hiç düşünmeden bazen bir aşk bazen sadece zevk için farklı şehirlere
taşınmışım... (Bir yaştan sonra bu kadar pervasız olamıyor insan)
Circuit partilerde deli gibi eğlenmişim...
Kumsalda ‘koli’ yapmışım...
Zayıf yanlarımı hiçbir zaman belli etmeyip hep mutlu görünmüşüm...
‘Blackout’ olana kadar eğlenmişim...
Yalandan kimseyi seviyormuş gibi yapmamışım...
Doğru veya yanlış yerine kendi yolumdan gitmişim...
Bu liste uzar gider... Sizlere de naçizane tavsiyem keşkeleri unutup ‘iyi ki’lere
odaklanmanız... Kim bilir belki bu bir çeşit içsel ‘deli avutmasıdır’ ama insanı daha mutlu
ettiği tartışılmaz...
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SAĞLI K LI YAŞ AM
CİNSEL SAĞLIK VE PSİKOLOJİ
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HPV

HPV NEDİR? NASIL BULAŞIR?
Genital siğiller Human Papilloma
Virus(HPV)’un yol açtığı ve genellikle
iyi huylu olan zararsız tümörlerdir.
150’den fazla HPV türü olmakta olup
bunların yaklaşık 40 tanesi erkeklerde ve
kadınlarda genital siğillere sebep olur.
Bazı HPV türlerinin kanserlere, özellikle
de kadınlarda rahim ağzı kanserine yol
açtığı bilinmektedir. Fakat en sık görülen
ve kansere sebep olan bu virüs türleri için
aşı bulunmaktadır.
HPV’nin bulaşması cildin siğillerle temasta
bulunmasıyla gerçekleşir. Vajinal, anal
veya oral yollarla bulaşabilir, fakat en
sık vajinal ve anal yollarla bulaşma
gerçekleşir. HPV en sık görülen cinsel yolla
bulaşan enfeksiyondur. HPV enfeksiyonu
tek eşli olan kişilerde bile görülebilir. HPV
bulaşı gerçekleştiği zaman her zaman
siğil oluşumu gözlenmez. Eğer güçlü
bir bağışıklık sisteminiz varsa herhangi
bir belirti vermeden de taşıyıcı oluyor
olabilirsiniz. Genital bölgedeki siğiller
doğum sırasında bebeğe geçip bebeğin
ağzında ve solunum yollarında siğil
oluşumuna yol açabilir.
Genital bölgede siğil fark edildiği zaman
ne yapılmalı?
Genital bölgede siğil gözlenmesi sık
görülen ve olağan bir durumdur ve erken
dönemde tedavi edildiği sürece herhangi
bir sorun teşkil etmez. Genital bölgede siğil
gözlendiği zaman en kısa zaman uzman
bir dermatoloğa gidilmeli ve siğil tedavisi
gerçekleştirilmelidir. Siğil tedavisinde belli

başlı birkaç yöntem vardır. Bunlar:
Likit nitrojen kullanarak siğili dondurmak
Siğil bulunan alanı kazıyarak siğili vücuttan
uzaklaştırmak, Elektro koter yardımıyla
siğili yakmak ve İlaç tedavisi.
Bu tedavi yöntemlerinden hangisinin sizin
için uygun olduğuna hekiminiz; siğilinizin
yerini, büyüklüğünü ve tipini saptayıp karar
verecektir. Çok küçük siğillerde ilaç tedavisi
yeterli olurken, büyük siğillerde siğili
bulunduğu yerden kazımak gerekebilir.

HPV’DEN
KORUNUN!
Vücudunuzu gözlemleyin! Düzenli aralıklar
genital bölgenizi inceleyin. Derinizde veya
cinsel organ çevresinde gözle görülür bir
değişiklik olup olmadığına bakın. Eğer
herhangi bir değişiklik farkederseniz en
kısa zamanda bir dermatoloji uzmanına
muayene olun.
PARTNERİNİZLE PAYLAŞIN
Partnerinizle cinsel birliktelik yaşamadan
açıkça herhangi bir enfeksiyon taşıyıcısı
olup olmadığını açıkça konuşun. Bu,
iki tarafın da sağlığı için kesinlikle
çekinilmemesi gereken ve ilk atılması
gereken adımdır.
KORUNUN!
HPV deri temasıyla bulaştığı için,
sadece penisin etrafına bariyer sağlayan

prezervatif kullanımı HPV bulaşma riskini
azaltsa bile, HPV geçişini önlemekte yeterli
başarıyı sağlayamaz. Kadın prezervatifleri
HPV’den korunmada daha etkili bir
yöntemdir.
TEST YAPTIRIN
Özellikle kadınlarda rahim içindeki siğilleri
çıplak gözle gözlemlemek mümkün
olmamaktadır, bu yüzden kadınların
düzenli aralıklarla pap smear testi
yaptırmaları HPV’den korunmada büyük
önem taşımaktadır.
AŞI YAPTIRIN!
HPV aşısı HPV virüsüne karşı büyük ölçüde
koruma sağlamaktadır. Amerika’da 2006
yılından beri 11-12 yaşındaki kız ve erkek
çocuklarına HPV aşısı uygulanmaktadır.
Son yapılan araştırmaya göre 2009-2012
ila 2003-2006 verileri karşılaştırıldığında,
erken yaşta aşı uygulanan kız çocuklarında
HPV’nin görülmesi %64 oranında
azalmıştır. Aşının uygulamansı için ideal
yaş aralığı 11-12’dir, fakat kızlarda 26
yaşına kadar erkeklerde ise 21 yaşına
kadar HPV aşısı yapılabilir. CDC verilerine
göre homoseksüel erkekler 26 yaşına
kadar HPV aşısı yaptırabilirler. Ülkemizde
iki çeşit HPV aşısı bulunmaktadır. Gardasil
dört tipe karşı 6, 11, 16, 18 ve Cervarix iki
tipe karşı 16, 18 koruma sağlanmaktadır.
HPV aşısı ülkemizde genel sağlık sigortası
tarafından karşılanmamaktadır.

HAZIRLAYAN: ATA YÜCE

ata.yuce@gzone.com.tr
twitter.com/atayuce | instagram.com/atayuce
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BELİRSİZLİKLE YAŞAMAK
Hayata nasıl bir yerden bakıyorsunuz?
Durup düşündünüz mü? Yaşadıklarınız ne
kadar hoşunuza gidiyor? Kendi başınıza
gelmiş gibi mi hissediyorsunuz? Yoksa
kendi yaptıklarınızın bir sonucu olduğunun
farkında mısınız?
Aslında bir hiçliğe doğuyoruz. Tabi
olduğumuz bir çok şart var ama en
nihayetinde nasıl biri olacağımızı ve nasıl
hayatlar kuracağımızı biz belirliyoruz.
Bunun sorumluluğunu almaya ne kadar
hazırız?
Varoluşçu felsefede sıklıkla tekrar edilen
bir iddia vardır; kişilik veya karakter diye
bir şey olmadığı. Tabii ki bir “kendilik”
hissimiz var, “ben” dediğimiz bir şey. Ancak
bunun ne doğuştan geldiği, ne de sadece
dış etkenler sonucunda ortaya çıktığı
düşünülmez. Bugün kim olduğum, bugüne
kadar yaptığım seçimlerin toplamıdır. Ne
kadar büyük bir sorumluluk değil mi?
Bunu kabul etmek ister istemez bizi
inanılmaz bir belirsizliğe sürükler.
Anlaması, içinde durması, dışında var
olunamaz bir belirsizliğe.
Sizin belirsizliklerle aranız nasıl?

Hepimiz çok farklı şekillerde
belirsizliklerimizle ilişki kuruyoruz.
Ancak genellikle tercih edilen strateji
belirsizliklerimizi yok saymak veya inkar
etmek üzerine oluyor. Ya zaten her şey
baştan belirlendi deyip öyle yaşıyoruz, ya
da belirsizliklerimiz çok da umurumuzda
değilmiş gibi gündelik hazlara ve zevklere
kendimizi veriyoruz. Ancak kaçtığımız
her şeyin bedelinin sonra faiziyle ödemek
zorundayız.
Nedir peki bu belirsizlikler? Aslında
hepimize günlük hayattan tanıdık gelecek
belirsizlikler.
Fiziksel boyutta en temel belirsizlik ne
zaman öleceğimizi ve daha ne kadar canlı
olacağımızı bilmiyor oluşumuz.
Sosyal boyutta belirsizlikler çeşitlenir.
İlişkiler her zaman beraberlerinde kayda
değer bir belirsizlik getirir. Kimlerle arkadaş
olabilir, kimlerle sevgili? Güvenebilir
miyiz? Ne kadar uzun süre yanımızda
olacaklar? Toplumla ilişkileriniz de
belirsiz. Kimler bizi olduğumuz gibi kabul
eder? Kim değişmemizi ister? Girdiğimiz
rekabetlerden başımız dik çıkabilir miyiz,
işbirliklerinden memnun?

Kendimize ait dünyamız ise daha
karışık. Sürekli memnun olmadığımız
duygular ve düşünceler yaşarız. Bunları
ne yapacağımızı bilemeyiz. Hem bir
nesne gibi sağlam ve baştan belirlenmiş
olmayı isteriz, hem de sürekli olarak
değişmeyi, özgür olmayı. Özgürlüğümüz
en büyük belirsizliklerden birini getirir.
Özgür olduğumuzu hissettiğimiz an bir
çok seçenek önümüzde belirir, peki ya
hangisi?
Son olarak spiritüel boyutun
karmaşalarıyla karşılaşırız. Ne iyi, ne kötü,
ne doğru, ne yanlış? Hayatın manüeli yok
ki başlamadan önce veya sıkıştıkça açıp
bakalım.
Peki ne yapmalı?
Belirsizliğe rağmen inşa etmeye devam.
Kendi hayatımızı oluşturmaya. Tercihler
yapıp arkasında durmaya.
Paul Tillich’in dediği gibi, cesaret, yeniden
düşeceğini bilerek tekrar ayağa kalmaktır.

UZM. KLİNİK PSİKOLOG FERHAT JAK İÇÖZ
iletisim@varoluscuakademi.com
www.varoluscuakademi.com
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PARİS
AŞKIN BAŞKENTİ
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TARİHTE PARİS

AŞKIN BAŞKENTİ
Paris, çoğuna göre sadece Fransa’nın
değil, tüm Avrupa’nın başkenti. Bir çoğuna
göre de Paris aşkın başkenti. Etrafındaki
banliyöleriyle birlikte yaklaşık 12 milyonluk
bir şehir olan Paris, tarihin her evresinde
gerek toplumsal gerek sanatsal olayları ile
başrole oynamış. Aynı zamanda modanın
ve lüksün de başkenti olan Paris, “Ville
Lumière - Işık Şehir” olarak anılıyor.
Konu Paris olunca insan yazıya da nereden
başlayacağını şaşırıyor. En iyisi önce
şehir merkezine nasıl ulaşacağımızdan
bahsedelim:
Paris, şehir içinde ulaşım bakımından
hiç zorluk çekilmeyecek, konaklama için
birçok alternatifin bulunduğu, yeme içme
konusunda oldukça zengin ve tabii ki
gezip görülecek yerin bol olduğu büyük
bir şehir. Şehre havayoluyla geliyorsanız,
tren yolu (RER) ve dünyanın en gelişmiş
metro sistemlerinden biriyle istediğiniz
şehir merkezine kolayca ulaşabilirsiniz.
20 semte bölünmüş olan Paris’te ulaşım
sistemi 5 ayrı bölgeden oluşuyor. Charles
de Gaulle ve Orly havaalanları 3 ile 5.
bölgeler arasında kalıyor. Buradan RER
sistemi trenleriyle, şehrin merkezi olan

1 ve 2. bölgeye seyahat edebilir, aynı
biletle metroya geçiş yapabilirsiniz. 1 ve
2. bölge içinde aynı tip biletle seyahat
edilebiliyor. Bu bölgelerin dışına çıkarken
farklı bir bilet almak gerekiyor. Ayrıca şehir
merkezinde belli yerlere havaalanlarından
direkt otobüs servisleri de oluyor. Şehir
içi ulaşımda Paris Visite kartı alıp,
ulaşım ve bazı mekanlara girişte avantaj
sağlayabileceğiniz gibi, toplu bilet alıp
indirimlerden yararlanabiliyorsunuz.
Paris, metro ağında Moskova’dan sonra
dünyanın en büyük sistemine sahip. Bazı
istasyonlar eski ve pis olmakla birlikte
tarifeler dakika şaşmıyor.
Otobüsle geliyorsanız, terminale yakın
bir metro istasyonuna ulaşabilirsiniz.
Paris’teki en büyük otobüs şirketlerinden
biri olan Eurolines’in merkezi doğu
Paris’teki Gallieni metro istasyonunun
üzerindeki Gare Routiere Internationale’de
bulunuyor.
Eğer trenle geliyorsanız, şehirde 6 tren garı
var ve hepsi metro sistemine bağlanıyor.
Biz ilk Paris seyahatimizi Amsterdam’dan
otobüsle yapmış ve Gare de l’Est
yakınındaki bir otelde konaklamıştık.
Daha sonraki seyahatlerimizde de yine

Paris adını Galya halklarından
Parisii lerden almaktadır. “Paris”
aslında Romalıların “Lutetia” yerine
kullandıkları “Civitas Parisiorum”
(Parisiilerin şehri) adının zamanla
değişmesi sonucu oluşmuştur. Paris
aynı zamanda şehrin etrafındaki
yöreye de (“Parisis”) verilen isim
olmuştur. Cormeilles-en-Parisis ve
Fontenay-en-Parisis gibi şehirlerin
isimlerinde buna rastlanır. Bu adın
kaynağı tam olarak bilinememektedir.
Paris bölgesinde çokça bulunan
taş ocaklarına istinaden Galce
“kwar” (taş ocağı) kelimesinden
geliyor olabilir. Başka etimolojilerde
önerilmiştir. Pierre Hubac ve Cheikh
Anta Diop’a göre, Parisiilerin adı Mısır
tanrıçası İsis’ten gelmektedir çünkü
Paris bölgesinde İsis’e adanmış
birçok tapınak ya da Eski Mısır
dilinde “per Isis” bulunmaktaydı.
Bir efsane de Paris adını dalgalar
altında kalıp denize batan efsanevi
Ys şehriyle birlikte anar. Maurice
Druon “Paris de César à Saint Louis”
(Sezar’dan St.Louis’ye kadar Paris)
adlı kitabında Paris adının Galce
“par” (gemi) sözcüğünden geldiğini
iddia eder. Şekli gemiye benzeyen,
su üzerine kurulmuş, geçimini
suya borçlu olan ve ismini de belki
sudan almış olan bir şehir. Bir ada
olan Lutèce’in refahı “gemiciler”
tarafından sağlanıyordu ve bu
gemicilerin sembolü olan gemi de
şehir armasını oluşturmuştur.
Seine nehri kıyılarında yapılan
teraslama çalışmaları sırasında
bulunan oymataş el aletlerinin
gösterdiği gibi Paris kent alanı
yaklaşık 40.000 yıldır insanlar
tarafından yerleşim alanı olarak
kullanılmaktadır.

bu civardaki otellerde konaklamayı tercih
ettik. Çoğu merkeze yürüme mesafesinde,
aynı zamanda metro hattına da yakın bir
yerde konaklamak, şehri gezmek için her
zaman faydalı oluyor.
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ANTİK ÇAĞ
Tarih öncesi yerleşimlerle GalyaRoma dönemi arasında olup bitenler
hakkında pek bir şey bilinememektedir.
Tek emin olunan nokta Sezar’ın
birlikleri ülkede dolaşırken bölgenin
hâkimlerinin hala Parisiiler olduğudur.
Bazıları Parisiilerin Paris’i kurmasının
tarihi olarak M.Ö. 250 ile 200 yılları
arasını göstermektedir ancak önemli
kanıtları yoktur. M.Ö. 52 yılında Jül
Sezar’ın teğmeni Labienus Paris
şehrini ele geçirdiğinde Romalılar
tarafından “Lutetia” (Fransızcası:
Lutèce) diye adlandırılmıştır. Galya’nın
başkenti görevini Lugdunum (Lyon)
şehri yapmaktaydı. O zamanki Galya
şehrinin tam olarak nerede yerleştiği
konusunda kesin bilgi yoktur.
Uzun süre buranın île de la Cité’de
olduğu düşünülmüştür ancak metro
çalışmaları nedeniyle baştan aşağı
bu adada kazı çalışmalrı yapılmış
ve hiçbir ize rastlanmamıştır. Galya
şehri île Saint-Louis’de ya da bugün
artık karşı kıyı ile birleşmiş olan
ve Bièvre nehri’nin yarattığı delta
üzerinde bulunmuş olan bir adada
da bulunmuş olabilir. Çok tartışılan
başka bir varsayıma göre ise ilk
kurulan Galya köyünün Nanterre’deki
Valérien tepesi’nden çok uzak olmadığı
yönündedir. Roma şehri 1. yüzyılda
nehrin sol kıyısına kurulmuştur. Şehrin
Saint-Germain Bulvarı’ndan Val-deGrâce’a ve rue Descartes’tan jardins
du Luxembourg’a kadar uzandığı
düşünülmektedir. Lutèce şehri bir
cardo (Roma şehirlerinde kuzey-güney
doğrultusundaki ana cadde) olan rue
Saint-Jacques çevresinde dik kesen
sokaklardan oluşan bir şehirdir.

ŞEHRE TEPEDEN BAKIŞ:
MONTMARTRE
Paris’i anlatmaya, Montmartre tepesinden başlayabiliriz. Şehrin eski semtlerinden biri olan
bu bölgeyi, şimdilerde daha çok sanatla uğraşan ve genç bir kesim sahiplenmiş. Tepenin uç
noktasında ise Paris’in simge yapılarından biri olan Sacre Coeur Bazilikası yer alıyor. Tepeye
yürüyerek veya fünikülerle ulaşım mümkün. Paris’in en yüksek tepesinde inşa edilmiş olan
Sacre Coeur Bazilikası şehrin en turistik yerlerinden biri. Beyaz travertenli kilise, önünde
geniş merdivenler ve büyük bir teras sunuyor. Paris’in etkileyici bir manzarasını izlemek
istiyorsanız, bu nokta kesinlikle sizi tatmin edecektir.
Şehir merkezine doğru inerken ressamların sergilerini, hediyelik eşya mağazalarını ve
şehirde daha bir çok yerde göreceğiniz butik tatlı ve kurabiyecileri mutlaka ziyaret edin.
Tepeden indiğinizde Moulin Rouge kabaresi sizi karşılıyor. Kırmızı yel değirmeni ile dünyaca
ünlü Moulin Rouge, özel bir işletme olmasına rağmen Fransız kültüründe sembolleşmiş bir
yere sahip. Kırmızı değirmeni, profesyonel erotik şovları, yetişkinlere yönelik orijinal eğlence
programlarını ve ünlü kan-kan dansını görmek için yıl boyunca bir çok turist bu ünlü mekanı
ziyaret ediyor.
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TARİHTE LOUVRE
SARAYI
Louvre, on üçüncü yüzyıl
başlarında (1204), Philippe
Auguste tarafından ilk şekliyle
inşâ ettirilmiştir. Adını İngilizcede
kuvvet, güç anlamına gelen
“Lower” kelimesinden alan saray,
daha sonra 14. yüzyılda kraliyet
merkezi olmuştur. On beşinci
yüzyılda ise saray, Loire’nin
kıyısına taşınınca Louvre bakımsız
kalmış ve 1564’te sarayın Tuileries
bölümünün yapımına başlanmış
fakat, Üçüncü Napolyon zamanında
tamamlanabilmiştir. 1793’te
müze hâline gelen saray, 1871’de
büyük bir yangın geçirmiştir.
Yapılan tâmirât ve değişikliklerle
zamanımıza kadar gelen binâ
1932’de son şeklini almıştır.
İçersinde bulunan sanat
kolleksiyonları, yenileriyle
birleştirilerek büyük bir sanat
müzesi hâline getirildi.
Müzenin çok zengin kütüphânesi,
konferans salonu ve eğitim bölümü,
eserlerin incelendiği ve yenilendiği
laboratuvar ile sanat târihi ve
müzecilik konusunda eğitim yapan
Louvre Müze Okulu da önemli
kısımlarındandır.
Leonardo Da Vinci’nin ünlü Mona
Lisa’sı da burada bulunmaktadır.
Müzenin tamamını dolaşmak iki
gün sürmektedir.

MÜZE DENİNCE
İLK AKLA GELEN:
LOUVRE
Paris’in tam kalbinde Louvre Müzesi
yer alıyor. Dünyanın sayılı müzelerinden
olan Louvre, dünyanın en önemli sanat
koleksiyonu ev sahipliğinin yanı sıra
Paris’in en büyük saraylarından da biri
konumunda. Müzenin içine girmeden
önce sarayın mimarisi ve simetrisi insanı
büyülemeye yetiyor. Bahçedeki dev
cam piramitten müzeye giriş yapılıyor.
Bu piramidin ters simetriği de müzenin
girişine kadar iniyor ve buradan başlayan
başka bir piramitle kesişiyor.
Louvre Müzesi’ni detaylı bir şekilde
dolaşmak için en az bir tam gününüzü
ayırmanız gerekiyor. Girişte sıra
beklememek için biletinizi de önceden
almanızda fayda var. Müzenin en çok
ziyaret çeken parçası tabii ki Mona Lisa
tablosu. Leonardo Da Vinci’nin harika
eseri, Louvre Müzesi’nde tek başına bir
duvarda asılı duran tek eser özelliğine
sahip. En çok ziyaretçiyi çeken bu meşhur
tablo, kurşungeçirmez bir camın ardında
sergileniyor. Venüs heykeli de, müzedeki
bir diğer önemli eser.

Paris şu andaki adını 5. yüzyılda
alır ve Romalılar’a karşı elde ettiği
zaferin ardından Frankların kralı
Merovenj Hanedanından I. Clovis
508 yılında Paris’e yerleşerek
burayı başkenti yapar. Nehrin
sağ kıyısına 6. yüzyıldan itibaren
bir kilisenin kurulduğu dikkat
çeker: Saint-Gervais kilisesi
(günümüzde Hôtel de ville ‘in
arkasında bulunmaktadır. 9.
yüzyılda Saint-Gervais ve SaintGermain-l’Auxerrois kiliselerinin
(günümüzde Louvre’un yakınında
bulunmaktadır) çevresinde
koruma amaçlı duvarlar inşa
edilmiştir. Nehrin sol kıyısı 885
yılında Vikingler tarafından
tamamen yokedilmiştir. Taht 987
yılında Capet hanedanına geçti.
Paris, Orleans şehri ile birlikte bu
hanedanın kişisel serveti içinde
yer alıyordu. Bu hanedanın atası
I. Eudes şehri Vikingler’e karşı
savunmasıyla ünlenmiştir.

Louvre Müzesi’nden çıkınca Tuileries
bahçesini izleyerek Concorde Meydanı’na
ulaşılıyor. Meydanın karşısında, Sen
Nehri’nin diğer kıyısında da Orsay Müzesi
ve Sarayı uzanıyor. Orsay Müzesi’nde,
Edouard Manet, Claude Monet, Paul
Cezanne ve Vincent van Gogh gibi
dünyaca ünlü sanatçıların eserleri
sergileniyor. Meydanın diğer tarafında ise
Napolyon’un emriyle inşa edilen Église de
la Madeleine kilisesi yer alıyor. Kilisenin
ardından da Paris’in muhteşem Opera
binası görülebiliyor. Paris, saray, mimari
eser ve müze bakımından çok zengin
bir şehir. Paris’in en güzel binalarından
biri olan Hotel de Ville, Napolyon’un
mezarının bulunduğu Dome Kilisesi, askeri
binalardan oluşan Les Invalides, Foucault
Sarkacının bulunduğu Pantheon ve birçok
sergiye ev sahipliği yapan Grand Palais
şehrin gezilmesi gereken yapılarından.
Şehir içindeki birçok müzenin yanı sıra,
eğer vaktiniz varsa biraz şehir dışındaki
Versay Sarayı’nı da mutlaka rotanıza
eklemelisiniz.
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NAPOLYON’NUN
VAADİ: ZAFER TAKI
(ARC DE TRIOMPHE)

VE CHAMPS-ELYSEES
Concorde Meydanı devamında, belki de
dünyanın en meşhur alışveriş caddesi
Champs-Élysées uzanıyor. Paris’in en
güzel caddesi olarak bilinen ChampsÉlysées, sonunda sizi Zafer Takı’na
ulaştırıyor. Cadde üzerinde hemen
hemen her markanın en şık mağazasını,
ünlü pastaneleri, şık restoran ve kafeleri
görmek mümkün. Montaigne Bulvarı da
Channel, Ralph Lauren, Chloe, Dupont,
Prada, Valentino ve tabii ki Louis Vuitton
mağazalarıyla, Champs-Élysées’nin bir
bölümü durumunda.
Champs-Élysées’nin sonundaki Zafer
Takı (Arc de Trimophe), Eyfel Kulesi’nden
sonra belki de en bilinen ikinci yapı. Tak,
dünyanın en büyük döner kavşaklarından
birinde yer alıyor. Charles de Gaulle

Meydanı’nda yer alan kavşak tam 12
caddenin birleşim noktası. Zafer Takı’nın
en üst katında bulunan seyir terasından
Paris manzarası izlemek mümkün. 284
basamaklı merdivenle ya da asansörle
terasa çıkabilirsiniz. Seyir terasında bir
tarafta ünlü Champs-Élysées’yi diğer
tarafta ise şehrin bir diğer ünlü takı
olan La Grande Arche de La Defense’i
görebilirsiniz.
Zafer Takı’nda buluşan 12 caddeden biri
olan Kleber Bulvarı sizi Chaillot Sarayı’na
ve Trocadero bahçelerine ulaştırıyor.
Burası, şehrin simgesi Eyfel Kulesi’nin bize
göre en güzel izlendiği yer. Özellikle akşam
saatlerinde hem Eyfel’in hem de şehrin
ışıkları parlamaya başladığında, manzara
eşsiz bir güzellik sunuyor.

Zafer Takı’nın tarihi 1805 yılına
dayanıyor. Napolyon, en büyük zaferi
olan Austerlitz Savaşı’nın ardından
askerlerine “Eve döndüğünüz zaman
zafer taklarının altından geçeceksiniz”
demiş ve ertesi yıl takın yapım
çalışmaları başlamış. Ne yazık ki
planlar Napolyon’un istediği gibi
gitmemiş, Napolyon’un yıllar içinde
gücünü yitirmesi ve Mimar Jean
Chalgrin’in planlarına müdahale
edilmesi gibi nedenlerden dolayı
yapı ancak tam 30 sene sonra, 1836
yılında tamamlanabilmiş. 1821 yılında
Atlantik’teki Saint Helena Adası’nda,
51 yaşında ölen Napolyon’un külleri
ise 1840 yılında Paris’e getirilmiş.
Mezarının bulunduğu Les Invalides’e
doğru yol alan cenaze alayı Zafer
Takı’nın altından geçerek Napolyon’un
vaadini yerine getirmiş.
50 metre yüksekliğindeki Zafer Takı’nın
boyu 45 metre, eni ise 22 metre. 1919
yılında Fransız Pilot Charles Godefroy,
çift kanatlı uçağı ile Zafer Takı’nın tam
ortasından geçmiş.
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EIFFEL KULESİ
Gustave Eiffel tarafından 1889’da
tamamlanmış olan Eyfel Kulesi, o
dönem Paris’te gerçekleşecek olan
uluslararası bir fuar için yapılmış. 1889
yılında düzenlenen bu fuarın amacı 1789
tarihindeki Fransız devrimin yüzüncü
yılını kutlamakmış ve kule Fransa’nın
teknik bilgisinin bir göstergesi
olacakmış. 324 metre uzunluğundaki
bu devasa yapı, döneminde dünyanın en
yüksek yapısıymış.
Eyfel kulesi, tamamlanmasının ardından
Paris’in hemen hemen her yerinden
görünen tek yapı olmuş.
Yapının açılışının ardından eleştiriler
başlamış. Hatta çoğunluk göze çok
çirkin göründüğünü ve yıkılması
gerektiğini söylemiş. Yapıyı en şiddetli
eleştirenlerden biri, ünlü yazar, Guy
de Maupassant’a bir gün sormuşlar:
“Kulenin yıkılması gerektiğini
söylüyorsunuz, peki neden her gün
öğle yemeğinizi kulede yiyorsunuz?”
O da “Çünkü Paris’te bu çirkin yapının
görülmediği tek yer orası” demiş.
Kule tamamlandığında pek
beğenilmemesine rağmen, zamanla
şehrin sembolü haline gelmiş. Paris’i
sevenler “Eiffel kulesinin görülmediği
Paris, Paris değildir, bu yüzden kuleden
şehri izlemek Paris’i izlemek değildir”
derler. Maupassant’ın kemikleri
sızlıyordur herhalde.
1940’ta Paris, Almanlar tarafından
işgal edildiğinde, Fransızlar kulenin
asansörlerinin bağını kesmiş. Hitler 324
metrelik zirveye merdivenleri tırmanarak
çıkmak istememiş. Bu yüzden “Hitler
Paris’i işgal etti ama Eyfel kulesini işgal
edemedi” deniliyormuş.
2000 yılına girerken yapılacak Milenyum
kutlamaları için kulenin tepesine 4
büyük arama ışığı koyulmuş. Bu ışıklarla
birlikte Eyfel kulesi bir fener görünümüne
kavuşmuş ve ışıkların kutlamalar
sonrasında kalmasına karar verilmiş.
Halen bütün gece, o ışıklar şehrin
üstünde döner.

GÜZEL Mİ ÇİRKİN Mİ: EIFFEL
Eyfel Kulesi, 324 metre yüksekliği ve
mimarisiyle Paris denince ilk akla gelen
yapı. Yakınına gelince heybetinden ve
güzelliğinden etkilenmemek mümkün
değil. 1889 yılında tamamlanan
kulenin 3 ayrı katında seyir terasları
var. İlk kata 4 Euro gibi bir fiyata
çıkmak mümkün. Asansörlerdeki sırayı
beklemek istemezseniz, merdivenleri de
kullanabilirsiniz. Kulede bir restoran da
yer alıyor. Ancak fiyatlarının pek de uygun
olmadığını herkes tahmin edebilir.
Paris, Sen Nehri’nin iki yakasına kurulmuş
bir şehir ve dolayısıyla nehrin üstünde

birçok köprüyle şehrin iki yakası birbirine
bağlanıyor. Paris’e gitmişken özellikle
akşamları düzenlenen tekne gezilerine
katılmanızı öneririz. Sen Nehri üzerinde
sakin sakin süzülürken şehrin ışıklarını,
köprüleri ve tabii ki Eyfel’i izlemek çok keyif
verici. Paris’in köprülerini tek tek dolaşmak
için de yine hemen hemen bir tam güne
ihtiyacınız olacaktır. Köprülerin belki de en
ünlüsü, çiftlerin adlarının yazıldığı kilitlerin
asılı olduğu Pont Des Arts. Biz bütün
şehri yürüyerek ve her sokağına girerek
dolaşmayı sevsek de, tüm gün düzenlenen
turist otobüsleriyle de şehirdeki birçok
turistik mekanı gezebilirsiniz.
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KATEDRAL
HAKKINDA
1163’te inşaatı başlayan Notre Dame
Katedrali, Sully tasarımıyla toplam
170 yılda yapılabilmiş. 1334 yılında
tamamlandığında, sahip olduğu
mimarisi ile tam bir Gotik şaheser. 130
metre genişlik ve 35 metre uzunluktaki
yapı aynı anda 9000 kişinin ibadet
etmesine olanak tanıyor.

GOTİK MİMARİNİN EN GÜZELİ:
NOTRE DAME KATEDRALİ
Sen Nehri üstündeki bir adada inşa edilmiş
olan Notre Dame Katedrali ve hemen
karşısındaki Conciergerie şehrin diğer
önemli mekanları. 170 yıl süren inşaatı
sonucunda 1334 yılında açılan Notre
Dame Katedrali, yalnızca Paris’in değil
tüm Fransa’nın en önemli dini mekanı
konumunda. Gotik mimarinin en önemli
örneklerinden sayılan Notre Dame’ın ana
kapısının önünde yer alan “Orta Yol”, “Sıfır
Noktası” olarak geçiyor ve burası şehrin
merkezi kabul ediliyor.
Katedralin karşısında yer alan Conciergerie,

Katedral, günümüzde Eyfel Kulesi’nden
bile fazla turist çekiyor.

Gotik mimarisi ile dikkat çekiyor. Yapıldığı
1301-1315 yıllarında dünyanın en önemli
saraylarından olan Conciergerie ilerleyen
yıllarda birçok önemli olaya sahne olmuş,
hapishane olarak kullanılmış, özellikle 1789
Fransız devrimi sonrası bol şiddet içeren
olaylara ev sahipliği yapmış.
Notre Dame Katedrali çevresinde, hediyelik
eşya, suluboya resim, kartpostal satan
birçok ufak mağaza var. Katedrale girmek
için sıra beklerken bu mağazalardan da
hediyelik bakabilirsiniz.

Katedralin en değerli hazinelerinden biri
Hz. İsa’nın dikenli tacıdır.
Katedral ile bütünleşmiş en önemli
eserlerden biri de şüphesiz Victor
Hugo’nun ünlü eseri Notre Dame’ın
Kamburu’dur. 1831 tarihli eserde Notre
Dame’ın zangocu olan Quasimodo’nun,
Çingene kızı Esmeralda’ya aşkı anlatılır.
Victor Hugo o yıllarda harabeye dönen
Notre Dame Katedrali’ni ülkenin ruhani
kalbi olarak görmüş ve bu eseri ile
dikkatlerin tekrar katedrale çekilmesini
sağlamıştır.
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PARİS’İN
BAHÇELERİ
Başta da dediğimiz gibi Paris’i anlatmak
oldukça zor, her köşe başında başka bir
güzellikle karşılaşmak mümkün. Yapıların
titizlikle korunması, tarihi değerlerinin
yaşatılması, şehrin merkezinde hemen
hemen hiç yeni bir yapının bulunmaması,
insanı sanki başka bir dönemde
seyahat ediyormuş hissine sürüklüyor.
Paris, yapılarıyla olduğu kadar şehir
düzenlemeleri ve büyük parklarıyla da
insanı büyülüyor. Şehrin ortasında ama
şehrin kalabalığından ve gürültüsünden
uzak bu parkların başında Jardins de
Luxembourg, Jardin des Plantes ve Bois
de Boulogne’yi saymak mümkün. Eyfel
Kulesi’nin hemen önünde uzanan Champ
de Mars da şehri en büyük parklarından
biri.

BİRAZ YEME İÇME, BİRAZ ALIŞVERİŞ
Tabii ki Paris’te dolaşırken lüks kafelere,
butik pastanelere ve ekmek fırınlarına
uğramamak olmaz. Şehrin her bölgesinde
rastlayacağınız bu mekanları mutlaka
deneyin; bir kahve yanında kruvasan
tadın, fırından yeni çıkmış minik baget
ekmeklerin sıcaklığını hissedin. Paris’te
kesinlikle aç kalmak imkansız, her
türlü damak zevkine ve keseye uygun
yemek bulabilirsiniz. Şehirde tüm
dünya mutfaklarının restoranlarını
deneyebileceğiniz gibi, her köşe başında
görmeye alıştığımız fast food restoranlarını
da bulabilirsiniz. Ama bizce daha Parisien
kafeleri ve restoranları tercih etmenizde
fayda var. Sokaklara atılmış ufak masa
ve iki sandalye, masanın üstünde taze
çiçekler, sokakta akordeonuyla şarkı
söyleyen bir müzisyen Paris sokaklarında
sıkça rastlayabileceğiniz görüntüler.
Böylece Paris’in neden bir aşıklar şehri
olduğunu da anlamanız daha kolay
olacaktır.
Paris’te alışveriş için belki de apayrı bir
yazı yazmak gerekebilir, çünkü o kadar

bol seçenek ve mağaza var ki. Moda
denince akla ilk gelen şehirlerden olan
Paris’te birbirinden güzel ve lüks moda
ürünlerinin yanı sıra daha bütçe dostu
veya özel tasarım ürünleri de bulabilirsiniz.
Champs-Élysées ve civarındaki
mağazalarda lüksün doruğuna çıkabilir,
Rivoli, Saint Germain veya Haussmann
Caddelerinde daha ekonomik markaların
mağazalarını gezebilirsiniz. Paris’e
gitmişken tabii ki Galeries Lafayette ve
Printemps mağazalarını da dolaşmadan
dönmeyin. Bu arada, Galeries Lafayette’in
en üst katında fiyatları gayet normal bir
restoran ve hoş bir manzara sunan terası
bulunuyor.
Eğer vaktiniz varsa şehrin biraz dışında
yer alan alışveriş merkezlerini ve
outlet mağazaların olduğu merkezleri
dolaşabilirsiniz. Ayrıca ikinci el eşyalara
veya antikalara merakınız varsa, Paris bu
konuda da oldukça zengin. Bu pazarları
araştırıp erken bir saatte ziyaret etmekte
fayda var.
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PARİS’İN EŞCİNSEL TARAFI: LE MARAIS
Şehrin eğlence merkezini ise Marais
bölgesi oluşturuyor. Bu bölge de Paris’in
bozulmamış eski bölgelerinden biri
ve daracık sokaklardan oluşuyor. Bu
sokaklarda irili ufaklı kafeler, barlar, ufak
restoranlar bulunuyor. Akşam saatlerinde
daha da kalabalıklaşan bölge gay nüfusun
da en yoğun olduğu yer. Bu nedenle gay
mekanların da bir çoğu burada bulunuyor.
Paris gay eğlence bakımından oldukça
zengin. Cox, Eagle, Bunker ve Le Depot
başlıca gay barlar arasında yer alıyor.
Gece yarısından sonra başlayan eğlence
sabah saatlerine kadar sürüyor. Paris’te
marketlerde akşam saatlerinde alkol satışı
yasak. Barlardan da elinizde içkinizle
sokağa çıkmanıza izin verilmiyor. Yine
Marais bölgesinde bulunan L’Impact
ise en ünlü sex club. Haftanın farklı
günleri değişik konseptlerde parti oluyor.
Gitmeden önce web sitesinden takip edip

ona göre hazırlanmakta fayda var.

sakin bir Paris gecesi de geçirebilirsiniz.

Bar veya club sonrası sauna keyfi için Sun
City tercih edilebilir. Oldukça büyük olan
sauna Hint dekoruna sahip ve giriş ücreti
21 Euro. Louvre Müzesi yakınındaki Gym
Louvre Sauna ise daha erken saatlerde
tercih edilebilir. Mekanın bir katı spor
salonu, diğer katında ise sauna, video
odası ve kabinler bulunuyor.

Eğlence için farklı bir mekan da tabii ki
Disneyland. Büyük küçük her yaştan
ziyaretçinin ilgisini çekecek bir eğlence
parkı olan Disneyland, Paris’in 32 km
dışında bulunuyor. Disneyland’ı tam olarak
gezip bütün oyunları denemek istiyorsanız
1-2 güne ihtiyacınız olacaktır. Önceden
biletlerinizi almanızda, hatta oteli de içeren
paketleri değerlendirmenizde fayda olabilir.

Paris dünyaca ünlü Matinee ve Papa gibi
gay temalı partilere de bol bol ev sahipliği
yapıyor. Farklı konseptlerde düzenlenen bu
partilerin tarih ve mekan bilgileri için web
sitelerini takip etmekte fayda var.
Gay mekanlar dışında da Paris geceleri çok
fazla seçenek sunuyor; Sen Nehri kıyısında
restoranlarda vakit geçirebilir, lezzetli
Fransız şaraplarını tadabilir, tekne gezisi
yapabilir ya da Eyfel manzaralı bir bahçede

Paris, mimari dokusu, insanları, hareketli
ama düzenli akışı ile kendisine ister
istemez hayran bırakıyor. Bir kere
gördünüz mü, sık sık ziyaret etmek
isteyeceğiniz ender şehirlerden biri.

HAZIRLAYAN: KOLAYGEZİ | CAN ATEŞSAÇAN
can.atessacan@gzone.com.tr
instagram.com/can_jan | twitter.com/cntsscn
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BARLAR VE DANS
KULÜPLERİ

Cud
12 Rue des Haudriettes [Metro:
Rambuteau]
Marais’te yer alan gey bar ve gece
kulübü

Bear’s Den
6 Rue des Lombards [Metro: Hôtel de
Ville, Châtelet]
Tel: +33 (0)1 42710820
Bear’lar, chubby’ler ve daddy’ler için
altın madeni olan bir bar. Bar, lounge
katı ve disco-bar’ı var.

Duplex
25 Rue Michel Le Comte [Metro:
Rambuteau]
Tel:+33 (0)1 42728086
Marais bölgesinde sıcak ortamı olan
bir gey bar.

Club 18
18 Rue de Beaujolais [Metro:
Palais Royal – Musée du Louvre;
Pyramides]
Tel:+33 (0)1 42975213; Web: www.
club18.fr
Pop müzik çalan bir hafta sonu açık
olan bir gey kulübü.
Cox
15 Rue des Archives [Metro: Hôtel de
Ville]
Tel:+33 (0)1 42720800 Web: www.
cox.fr
Marais bölgesindeki en popüler ve
merkezi gey barlardan biri.

El Hombre
15 Rue de la Reynie [Metro: Châtelet,
Hôtel de Ville, Rambuteau]
+33 (0)1 77176687
Yeni bear-dost müzik bar
The Labo
37 Rue des Lombards [Metro:
Châtelet]
Tel: +33 (0)1 40280252; Web:www.
thelabo.fr
Büyük sokak terasıyla eşcinsel dostu
müzik bar.
Raidd Bar
23 Rue du Temple [Metro: Hôtel de
Ville, Rambuteau]
Tel:+33 (0)1 42770488

Cam arkasından duş alan ve
anadan üryan soyunan sexy
gogo boyları ve uluslararası DJ
performanslarıyla Paris’in en ünlü
gey kulüplerinden biri.
Spyce
23 Rue Sainte-Croix de la
Bretonnerie [Metro: Hôtel de Ville,
Rambuteau]
Gay music ve clubbing öncesi
saatler için ideal. Canlı Dj
performansları ve küçük bir dans
pisti var.

CRUISING VE
ERKEK KULÜPLERİ
Boxxman
2 Rue de la Cossonnerie [Metro: Les
Halles]
Tel:+33 (0)1 42214702
Küçük bir gay seks shop ve
zemininde 4 bölme bulunan küçük bir
cruising bölümüne sahip mekan. Her
gün 15:00 and 18:00 arası en yoğun
saatleri. Forum des Halles’e yakın.
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Bunker
50 Rue Saint-Maur [Metro: Goncourt,
Belleville, Parmentier]
Tel:+33 (0)1 53360116; Web:www.
bunker-cruising.com
Paris’in 11.bölgesinde yer alan ve bir
hayli popüler olan bir cruising kulübü.
Dolaplar, bölmeler, salıncaklar ve
seks oyuncakları var. Giriş 8-11 Euro
arasında.
Le Dépôt
10 Rue aux Ours [Metro 4: Étienne
Marcel]
Tel:+33 (0)1 44549696; Web: www.
ledepot-paris.com
Marais’deki gay cruising kulübünün
2 seviyede yer alan darkroomları,
koridorları ve dans pistleri var. Giriş:
10-15 Euro, 1 içki dahil.
Full Metal
40 Rue des Blancs-Manteaux [Metro:
Rambuteau]
Web:www.fullmetal.fr
Marais’de yer alan fetiş dostu bir
cruising kulübü. Haftalık programlar
için web sitesini kontrol edin.
L’Impact
18 Rue Greneta [Metro: Étienne
Marcel, Réaumur – Sébastopol]
Tel:+33 (0)1 42219424; Web:www.
impact-bar.com
Sadece çıplak olabileceğiniz 2 katlı
bir bar ve cruising mekanı. Giriş 16
Euro, 1 içki dahil.

SAUNALAR

Les Bains d’Odessa
5 Rue d’Odessa [Metro:
Montparnasse – Bienvenüe (exit 6)]
Tel:+33 (0)1 40478343; Web:www.
lesbainsdodessa.com
Montparnasse’ta yer alan saunanın
bear ve yaşlı erkek müşterileri
yoğunlukta.
Euro Men’s Club
10 Rue Saint-Marc [Metro: Bourse,
Grands Boulevards]
Tel:+33 (0)1 42339263; Web:www.em-c.fr

Yaşlı erkek müşteri yoğunluğu var.
Gym Louvre Sauna
7 Rue du Louvre [Metro: Louvre –
Rivoli]
Tel: +33 (0)1 40399501; Web:
www.gymlouvre.com
Paris’in merkezindeki hem
fitness/body salon ve saunası
olan bir mekan. Gösteriş yapmak
isteyenler için bire bir.
IDM Sauna
4 Rue du Faubourg Montmartre
[Metro: Grands Boulevards]
Tel:+33 (0)1 45231003; Web:www.
idm-sauna.com
4 katlı saunanın küçük bir fitness
salonu var.
King Sauna
21 Rue Bridaine [Metro: Rome]
Tel:+33 (0)1 42941910
Küçük bir mahalle saunası.

Riad
184 Rue des Pyrénées [Metro:
Gambetta]
Tel:+33 (0)1 47972552; Web:www.
le-riad.com
Oriental dokunuşlara sahip bir
sauna.
Sun City
62 Boulevard de Sébastopol
[Metro: Étienne Marcel, Réaumur –
Sébastopol]
Tel:+33 (0)1 42743141
Le Depot ile birbirine çok yakın.
Hindistan tasarımlı,3 katlı popüler
bir sauna.
Tilt Sauna
41 Rue Sainte-Anne [Metro:
Pyramides, Palais Royal – Musée
du Louvre]
Tel:+33 (0)1 42960743
3 katlı popüler bir sauna. Çıplak
partileri de meşhur.
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ASTROLOJİ
2016 Yılında toplam 2 Güneş Tutulması ve 3 Ay tutulması yaşayacağız, yani toplamda 5 Tutulma.
Bu tutulmaların ikisi Mart ayında.
9 Mart’ta Balık burcu 18 derecesinde Güneş Tutulması, 23 Mart’ta ise 3 derece Terazi burcunda Ay tutulması
gerçekleşiyor. Mart Astrolojik olarak son derece hareketli bir ay diyebilirim.
Balık burcundaki Güneş Tutulması Jüpiter ile temasta. Ruhsal gelişim ve inançlar adına önemlilik arz
ediyor. Hayat görüşümüzde genişlemeler özellikle ruhsal konular ile ilgili olabilir. İç görü, ruhsal ve fiziksel
denge arzumuzu arttıracak. Dünyaya şifa yağacak sanki, bunun ile uğraşan birçok grup var ve harika işler
yapıyorlar. Balık burcundaki Tutulma bu konulara ilgiyi arttıracağı gibi sanki bir kanal açılacak. Meditasyon ve
dualar çok işe yarıyor olacak. Ruhani bir tutulma diyebilirim. Koç burcundaki Ay Tutulmasında ise Merkür iş
başında. Hızlı alınacak kararları anlatıyor diyebilirim. Atak hızlı ve sonuç odaklı olmak isteyeceğimizi söylemeliyim.
Gördüğünüz üzere Mart ayı gerçekten son derece hareketli. Gezegenlerin burç değiştirmeleri de yoğun
olacak. Tarihlere göre hiyerarşi sıralaması yapacak olursam eğer ; 5 Mart Merkür Balık - 6 Mart Mars Yay – 12
Mart Venüs Balık – 20 Mart Güneş Koç – 22 Mart Merkür Koç burcuna geçiş yapıyorlar.
Hem tutulmalar, hem gezegenler haritalarımızda hangi alanlarda geziyorlar,
bizlere neler anlatmak istiyorlar bir bakalım...
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KOÇ

Astroloji

Sevgili Koçlar, İç sesinizi dinlemeniz
gereken bir aydasınız. Balık burcuna
geçiş yapan gezegenler ve Balık
burcundaki Güneş tutulması sizlere
biraz içe çekil, düşün ve kendin ile ilgilen
diyor gibiler. 5 Mart’ta Balık burcuna
geçiş yapacak olan Merkür ve peşinden
de 12 Mart’ta Venüs’ün Balık burcuna
gelişi ile birlikte bunu sizlerde hissediyor
olursunuz. Merkür günlük temponuzu
ve rutininizi yöneten gezegen. 22 Marta
kadar olan süreç içinde ise önde olmanızı
istemiyor gibi. Bir plan yapıyorsunuz belki,
veya bir strateji ve belki de biraz sağlığınız
ile ilgilenmeniz gereken zamanlarda
olacağınızı söylemeliyim. İlişkileriniz,
ortaklı işleriniz ve sahip olmak
istedikleriniz ise Venüs yönetiminde. Bu
konularda da önemli farkındalıklar
zamanındasınız, ilişkiniz hakkında ve
belki de ilişkiler düşündüğünüz zaman
dilimindesiniz. Birlikte yürüdüğünüz ve
size destek olduğunu düşündüğünüz
insanlar da bu ayın büyük bir bölümünde
sizlerin gözlemi altındalar. Balık
burcunda gezinen yıldızlar sanki bazı
kararlarınızı tekrar gözden geçirmenizi
istiyor gibiler. Bir konuda atağa
kalkacaksınız ama önce biraz sabır
gerektiğinin altını çiziyorlar. Bu ay biraz
farkında ve uyanık olmalısınız. Nelere
dikkat etmelisiniz! Öncelikle biraz arkanızı
kollamalısınız. Merkür Balık burcunda
sezgisel düşünmemize neden olur. Aynı
zamanda hayal gücü derinliği devrede
olur. Dolayısı ile bu ay rüyalarınızda derin,
hayal dünyanızda yükseliyor. Ayrıca uzun
süreli ilişkiniz veya evliliğinizde, eşiniz
içinde önemli zamanlar. Yeni bir konu veya
yeni bir iş çevresinde olabilir. Etrafında

hareketlilik söz konusu gibi. Sizden destek
beklediğini hatırlayın mutlaka. Rutininin
yoğun olduğu zamanlarda olacak.
6 Mart’ta ise Mars Yay burcuna geçiş
yapıyor. Mars yönetici gezegeniniz
ve Yay burcuna geçişi ile birlikte
sizlere de destek olmaya geliyor. Güç
kazanıyorsunuz Mars’tan. Uzak çevreler
ile ilişkilerinizi arttıracak, yeni tecrübeler
yaşamanıza neden olacak. Kendinizi
bir konuda geliştirmek, uzmanlaşmak
isteyebileceğinizi söylemeliyim. Dolayısı
ile bu gelişim sürecinde bir eğitim
gibi durumları da tetikliyecek. Tabi
yolculuklarınızda artışlar da Mars’ın
Yay burcu geçişinde önem kazanıyor
olacak. Bu ay iç sesinize de önem
vermeniz gerektiğini söylemiştim,
Mars’ın Yay burcuna gelişi ile birlikte
yapmak istedikleriniz, önem kazanırken
belki de biraz yön değiştirme arzunuz
da yükselebilir. Yani genel bir gidişat
içindesiniz fakat bu gidişatta içsel olarak
biraz değişim arzusu tetiklenirken, Mars
ise cesaretlendirecek gibi sizleri. Yurt dışı
bağlantılı konular mesela önemli, ticaret
veya alım satım konuları önemli, bir eğitim
kararı yine önem kazanıyor. Cesaret
toplamak istiyor ve bu cesareti ise daha
çok ay sonuna doğru da yakalıyor gibisiniz.
Mart ortasında Venüs ve Mars arasında
gergin enerjiler devrede olacak. Eşinizin
veya yaşamınızdaki eş adayının,
kiminiz için de ortak çalıştığınız kişilerin
genel tavırları ile ilgili bazı sorunlarınız
olabilir. Kendini gizlediğini, veya sizin
istediğiniz ölçüde açık olmadığını ve
belkide bazı konularda ayrı düştüğünüzü

gözlemleyebilirsiniz. Kiminizi ilişkiler
konusunda belirttiğim gibi zorlayabilirken,
kiminizi de maddi konularda biraz
sıkıştırabilir Mars ve Venüs’ün zorlu
enerjisi. Zaten Balık burcundaki Güneş
Tutulması içsel olarak sizleri bir konuya
hazırlıyor gibi. Aynı zamanda Terazi
burcunda gerçekleşecek Ay Tutulması
ise harekete geçirici olacak. Kimi
harekete geçiriyor! Karşınızdaki insanları,
beklediğiniz cevapları almanıza neden
oluyor. Beklediğiniz bir teklif varsa örneğin
Ay tutulması ile birlikte alabilirsiniz. Hatta
öyle uzun da beklemiyor gibisiniz, 2425 Mart gibi bir konu önem kazanır
diyebilirim. İlişkiniz, parasal konularınız
ve günlük düzeninizi ilgilendiren bir durum
gibi. Yani bu konulardan biri veya birden
fazlası önem kazanıyor.
Ay sonuna doğru enerjiniz yükseliyor. 20
Mart Güneş burcunuza geliyor ve 22
Martta Merkür burcunuzda olacak,
kararlılığınız yükseliyor. Dolayısı ile
23 Mart Ay Tutulması ve takip eden
hafta ise netleştiğiniz dönemlerde
olursunuz. Aklımdaki düşünceler ve bu
düşünceleri yaşamıma nasıl kanalize
edeceğim diyor gibisiniz. Dolayısı ile
Mart harekete geçirici enerjilere sahip.
Yani içinde akisyon var. 20 Mart
sonrası doğum günü ayınız başlıyor.
Güneşin burcunuza gelişi ile birlikte içiniz
de beraberinde ısınıyor. Hepinize mutlu ve
sağlıklı ömürler dilerim.
Sağlıklı ve huzurlu bir ay dilerim, şans
peşinizi bırakmasın...
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BOĞA

Astroloji

Sevgili Boğalar, Mart ayında
Balık burcunda gezegen yığılması
var diyebilirim. Özellikle 5 Mart
sonrasında Merkür’ün de Balık burcuna
gelişi ile birlikte gökyüzünde yoğun
empati ve işbirliği içinde olma arzusu
da paralel olarak yükseliyor. Çevrenize
karşı duyarlılığınız da yükseliyor ve sanki
bir sosyal sorumluluk projesinde görev
almak istiyorsunuz. Tabi birden fazla
anlamı var Balık burcu vurgusunun ve Balık
burcundaki Güneş Tutulmasının. Öncelikle
çevre ilişkilerinizde önem kazanıyor
olacak. Hayata karşı umutlarınızı
arttıracak enerjiler devrede olacak
diyebilirim. 9 Mart’ta Balık burcundaki
Güneş tutulmasında Jüpiter de iş
başında. Aşk ve Çocuklar konusu
dolayısı ile sizler için önemli. Eğlence
tarzınız ve yaşam motivasyonunuz ve
beraberinde ise aşk ve çocuklar ile ilgili
konular sizler için dikkat çekici olacak
diyebilirim. Beklentileriniz artıyor,
kendinizi açıyor ve duygularınızı yoğun
bir şekilde aktarma ihtiyacı içine giriyor
gibisiniz. Yönetici gezegeniniz Venüs 12
Mart’ta Balık burcunda olacak. Bu geçiş
güzel mi evet, burcunuza dost enerjilerde
olacak fakat gelişi ile birlikte ilişkilerinizde
biraz alma verme dengeniz önem
kazanıyor. Aynı zamanda rutininiz ve
temponuzda sizi biraz bunaltabilir özellikle
Mart ayı ortalarında.
Bu ay ayrıca Marsın Yay yolculuğu
başlıyor. Kazanç arttırmak adına
önemli atılımlar bekliyor sizleri
fakat bir yandan da alacak verecek
konularında biraz mücadele etmeniz de
gerekebilir. Ortak gelirleriniz ve ortak

kazançlarınız adına önemli bir ay olacağını
söylemeliyim. Vergiler bu ay önemli
sizler için, harcamalar ve ödemelerin
yoğun olduğu bir ay olacak ve sizlerin
özellikle bu tarz yasal konulara dikkat
etmeniz gereken bir ay olacak. Balık
burcundaki Güneş Tutulması genel olarak
ayın enerjisinde gelecek umutlarınıza
yönlenmenizi istiyor gibi. Yay burcunda
ilerleyen Mars ise kazançlarda değişim
isteğinizi tetikliyor olacak gibi. Dolayısı ile
tüm bu sembolizmaları birlikte okuyacak
olursak eğer, geleceğe umutla bakmak
ve sizi refaha taşıyacak adımlar içinde
olma durumunuza işaret ediyorlar. Bu ay
gireceğiniz topluluklar, dost çevreleriniz
ve yeni tanışacağınız insanlar dolayısı
ile sizler için önemli olacak. Jüpiter
kazançlarınızı anlatan gezegen, yani size
fırsat ve fayda getiren kişiler, eş veya
babadan elde ettiğiniz maddi destekler
aynı zamanda. Biraz da bu konularda
bir değişim gibi bir durum devrede
gibi. Bazılarınızın Babasının emekli olması
söz konusu olabilir örneğin, ya da para
durumu sizleri etkileyebilir. Para konuları
anlayacağınız önem kazanıyor.

Ay Tutulması gerçekleşiyor. Koç burcuna
geçiş yapacak olan yıldızlar gösteriyor
ki biraz yalnız kalmaya ihtiyacınız
olabilir. Kiminiz de aşk konusunda bir
değişim yaşama arzusunda olabilir. Ay
genelinde ilişkilerinizde biraz sürtüşmelere
açık olabilme durumu var zaten, dolayısı
ile Merkürün Koç burcuna geçmesi ile
birlikte zihninizi sanki kapatıyor ve açık
davranmıyor gibisiniz. Düşünceleriniz
ve iç dünyanız önem kazanıyor. Terazi
burcundaki Ay Tutulması ise haritanızda
tam olarak günlük temponuzu, çalışma
koşullarınızı, rutin işlerinizi anlatan alanda
gerçekleşiyor. Merkür ve Güneş Koç
burcunda olacaklar, aynı zamanda Ay ise
Terazide. Sizler için bu aks aynı zamanda
sağlığınız ile de ilgili. Sağlık kontrolleri
yaptırmak isteyebilirsiniz, kendinize zaman
ayırma arzunuz da yükselebilir. Günlük
temponuzda bir düzenleme içinde olma
arzunuz da yükselebilir.
Sağlıklı ve huzurlu bir ay dilerim, şans
peşinizi bırakmasın...

20-21 Mart Venüs ve Neptün
bir aradalar. Bu da sizleri
biraz duygusallaştırabilir, aynı
zamanda oldukça yaratıcı ve hayal
gücünüzünde yüksek olduğu günler.
Dalgınlıklara ve unutkanlıklara maruz
kalabilirsiniz. Dikkatinizi toplamak
konusunda zorlanabilirsiniz.
20 Martta Güneş Koç burcunda, 22
Martta ise Merkür Koç burcuna geçiyor
ve 23 Martta ise Terazi burcunda bir de
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İKİZLER

Astroloji

Sevgili İkizler, Haritanızın en tepe
noktasında yıldız yığılması var bu ay. İş
çevrelerinizde dikkat çekiyor gibisiniz,
hedefleriniz ve kariyeriniz ile ilgili konular
önem kazanıyor. 5 Mart Merkür ve
12 Mart Venüs Balık burcuna geçiş
yapıyorlar. Tabi bir de Balık burcunda
Güneş Tutulması olacak, tüm bunlar da
gösteriyor ki iş ile ilgili bir konunuz var. Bir
iş teklifi belki alıyorsunuz, görüşmeleriniz
sanki artıyor hedefleriniz önem kazanıyor.
Terfi bekliyorsanız bu konularda önem
kazanıyor olacak. Aynı zamanda aile
konularınızda Mart ayında sizler için
önemli. Aile yaşamınız ve iş yaşamınız
arasındaki denge de bu ayın konusu sizler
için. Merkür yönetici gezegeniniz olduğu
için ayın özellikle son haftasına kadar
tüm dikkatinizin ve eforunuzun çalışma
çevreleriniz ve iş konularınızda olduğunu
da gösteriyor. Bir yandan da içsel olarak
huzursuz ve tedirgin hissedebilirsiniz,
bunun en önemli nedeni yine Merkürün
Balık burcu geçişi olacak. Başta da
dediğim gibi, görüşmeleriniz artıyor
ama bu görüşmelerin neticeleri ile
ilgili de biraz endişeli de hissediyor
gibisiniz açıkçası. Yani bu ay hem
hedeflerim diyorsunuz ama bir yandan
da bir kararınızı hayata geçirirken de
biraz endişeli hissediyor ve bir yandan da
iletişimsel sorunlarla karşılaşma riskine
de açık olabiliyorsunuz gibi bir durumda
var. Dalgın ve unutkan olma riskinizde
yüksek olabilir bu ay. Toplantılarınızı
ve işlerinizi iyi organize etmeye gayret
göstermenizi tavsiye ederim. Güneş
Tutulması size iş yaşamınızda değişim
isteği de getirebilir ayrıca. Dediğim gibi
dikkatleriniz işinizde ve iş çevrelerinizde.

Mars bu Ay Yay burcuna geçiş
yapıyor. Karşıt burcunuza ilerleyecek
olması da biraz sizler için zorlayıcı
açıkçası. Hayat sizi biraz rekabete çekiyor
gibi. Tartışmalara açık olma durumunuz
da var diyebilirim. İkizler değişken nitelikte
bir burçtur, aynı şekilde Balık ve Yay’da
değişken nitelik gösterirler ve bakıyorum
ki bu ayın özellikle son haftasına
kadar olan süreçte biraz sağduyulu
olma gayreti göstermeniz gerekecek
gibi. Bazı şartlar değişiyor, siz değişiyor
ve beklentilerinizi de gözden geçiriyor ve
yeniliyor gibisiniz. Ayrıca evliyseniz veya
uzun soluklu bir ilişkiniz varsa onun da
yaşamında biraz rekabet, yoğunluk ve
stres artıyor gibi. Ay ortasında Venüs ve
Mars sert açıdalar. Bu da gösteriyor ki
yoğunsunuz, temponuz yüksek ve zaman
planlaması konusunda da zorlanmalara
da açıksınız. Aşkta da gerginliklere açık
olma riskiniz var. Yani biraz yaşamınızda
rekabet var gibi açıkçası. Sen-ben
dengeniz, sizden beklenilen ve sizlerin
yapabilecekleri ve sınırlarınız önem
kazanıyor. 20 Mart’ta Güneş ve 22 Mart’ta
Merkür Koç burcuna geçiş yapıyorlar. 23
Martta da Terazi burcunda Ay Tutulması
olacak. Koç burcuna geçiş yapan yıldızlar
nefes almanıza neden olacak. Üzerinizdeki
baskı ve yoğunluk nispeten azalırken,
sosyal ortamlarınız hareketleniyor
ve neşeleniyorsunuz diyebilirim. Ay
Tutulması da tam olarak neşenizi,
yaşam motivasyonunuzu anlatan alanda
gerçekleşiyor olacak. Yani sizler ayın
büyük bir bölümünde son derece aktif
ve yoğun çalışırken ay sonuna doğru
artık biraz hayata bakışınızı değiştiriyor
ve neşe istiyor olacaksınız. Hızlı karar

almaya açık olacaksınız özellikle 22 Mart
sonrasında. Yeni çevreler içinde olma
durumunuz da öne çıkıyor. Fakat en
önemlisi Aşk sizler için. Aşk yaşamınız
hareketleniyor, aşkta şanı ay sonuna
doğru yakalıyorsunuz. Bazılarınız ise Anne
veya Baba olma haberi ile çevrenizi mutlu
ediyorsunuz bana kalırsa.
Sağlıklı ve huzurlu bir ay dilerim, şans
peşinizi bırakmasın...

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Mart 2016 | S113

#CinsiyetsizTuvalet

YENGEÇ

Astroloji

Sevgili Yengeçler, Mart gayet hareketli
bir ay ve Balık burcunda yıldız yığılması
var. Sizlerin haritalarında, uzak yollarınız,
yolculuklarınız, eğitim konularınız,
dava ve duruşmalarınız, ticaret ve alım
satım konularınız ve aynı zamanda da
tanıtım ve organizasyonlarınız önem
kazanıyor. Dolayısı ile hem Balık
burcunda geçiş yapan gezegenler
sizleri desteklerken, hem de belirttiğim
konularda şanslı olmanıza neden
oluyor olacaklar. 5 Mart’ta Merkür Balık
burcunda alacak, eğitim ve bilgi almaya
yönelik organizayonlar, tanıtımlar ve
seyahatlerde avantaj getirecek. 12
Şubatta Venüs’ün de bu alana gelişi ile
birlikte yollar ve yolculuklarınız önem
kazanacak diyebilirim. Balık burcunda
Güneş Tutulması var ayrıca. Tam da
karşısında Jüpiterin olduğu bir tutulma,
dikkatler bu tutulma ile birlikte günlük
tempo ve rutininize kayıyor açıkçası. Ya
bir imza atıyor ve bu vesile ile yeni bir iş
bağlantısı yapıyorsunuz, ya da bir karar
veriyor ve uzak yollara gidiyorsunuz. Tabi
birden fazla örnekler sıralanababilir ve
burada hepsine değinmem olanaksız
fakat her neye karar veriyorsanız tempoya
hazırlanıyorsunuz. Rutininiz değişiyor,
hareket ve tempo geliyor. Şubatta
Güneş’in Balık burcuna gelişi ile birlikte
aklınızdaki düşünceler, yenilikler ve
vizyoner tavrınız ve tutumunuzun şimdi
aksiyona geçişi gibi bir etki var. Yeniliklere
hazırlanıyorsunuz ama bu yenilik sizi biraz
çalıştıracak, değiştirecek haberiniz olsun.
6 Mart’ta Mars Yay burcunda. Yay ve
Balık yıldızları birbirlerini biraz zorlarlar
açıkçası. Değişime uyum gösterme,

değişimi hayata çekme ve yaşama
kanalize etme dönemleriniz de başlıyor
olacak. Yani temponuzda bir değişim, efor
harcamanız gereken konular, kiminiz içinde
çalışma koşullarınızda olacak yeniliklere ya
hazırlanıyor gibisiniz.
12-14 Mart dönemleri Venüs ve Mars
arasında sert enerjiler devrede. Bu da
gösteriyor ki ay ortasında iş yaşamınız
kiminiz için önem kazanıyor olacak.
Kiminiz içinde aşk öncelikleriniz
arasında. İş ve kariyerde ön planda olma
arzunuz ve isteğinizde son derece ön
planda zaten. Ama bir yandan da efor ve
yoğunlukta beraberinde geliyor. Dolayısı ile
hem şartları değiştirmek, ön planda olmak
ve belki de bazı teklifleri değerlendirme
döneminiz Mart ortası. Çünkü 20
Mart’ta Güneş, 22 Martta Merkür Koç
burcuna geçiş yapıyorlar. Haritanızın
en tepe noktasına gelip yerleşen
bu yıldızlar gösteriyor ki birşey
açıklıyorsunuz. Bir karar veriyorsunuz,
bu sosyal statünüzü de ilgilendirecek
gibi. Bu ay düşün, hisset ve hayal et ile
başlıyor ve sonrasında aksiyona geç
enerjisi ile devam ediyor. Dolayısı ile
özellikle Mart ilk hafta düşünceleriniz çok
önemli. Düşüncelerinizi yaratma enerjisine
sahip olacaksınız, pozitifte kalmaya önem
verin.

bir aradasınız bir yanda da, seyahatler
konusu ön planda ay genelinde. Siz bir
öncü burçsunuz sevgili Yengeçler, ay
sonunda ise gayet öncü bir ay tutulması
yaşıyorsunuz hem de gayet önemli
bir alanda. Dolayısı ile duygularınız
önemli ve aksiyonelsiniz. Karar veriyor
değiştiriyor, yenileniyor ve yeni koşullar
yaratıyorsunuz. Tabi iş ve yuvada, tüm
bu yenilik ve başlangıç enerjisi aynı
zamanda sizlere yoğunluk ve tempo da
getiriyor. Sağlığınıza da önem verin Mart
genelinde, çünkü Mars sizi çalıştıracak
yoracak gibi, enerjinizi dengeli kullanmaya
gayret edin. Yerinizde çok duramayacak
ve oradan oraya koşuşturacaksınız sanki.
Sağlıklı ve huzurlu bir ay dilerim, şans
peşinizi bırakmasın...

23 Mart’ta da Terazi burcunda bir
Ay Tutulması gerçekleşiyor. Yuvanız,
işiniz, kariyeriniz önem kazanıyor. Hızlı
atak kararlar, imzalar ve kontrotlar
devrede açıkçası. Yuva da değişim
sinyallari devrede ay sonuna doğru. Ya
yaşam şeklinizi değiştiriyorsunuz, ya da
yaşamınıza yenilikler geliyor. Aileniz ile
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ASLAN

Astroloji

Sevgili Aslanlar, Mart ayında kaynak
arttırma girişimleriniz devrede
diyebilirim. Balık burcunda gezinen
yıldızlar sizlere ekonomik olarak kaynak
artışı konusunda destek oluyor gibiler.
Kimimizde bir borç kapatma girişiminde
gibisiniz. 5 Mart Merkür ve 12 Mart’ta
Venüs Balık burcunda olacaklar. 9
Mart ayrıca Balık burcunda bir de Güneş
Tutulması olacak. Şimdi Mart sanki
finans ayınız gibi, alacak verecek konuları
öncelikleriniz arasında. Miraslar, krediler
beklenmedik avantajlı gelir artışları derken
aklınız gerçekten gider gelir dengenizde
diyebilirim. Güneş Tutulması Jüpiter ile
karşıtlık yapıyor olacak, bu da gösteriyor ki
aslında, bir süredir biraz maddi konularda
açılmış, gereğinden fazla harcamış olma
ihtimaliniz söz konusu, sanki Mart ayında
toplu bir bütçeleme, finansınızı gözden
geçirme ayındasınız. Buradaki bütçe
konusu sizin olduğu kadar, eşinizi ve
ailenizin gelirleri ile ilgili de olabilir. Yani
ya sizin bireysel olarak maddi konularınız
önemli, ya da eşinizin bir girişimi,
kazançlar konusunda bir atılımı ve bir
yatırımı devrede ama şunu söylemeliyim
ki para konusu Mart ayında sizler için son
derece önemli olacak.
Mars 6 Mart’ta Yay burcu yolculuğuna
başlıyor. Aslında Mars sizlere neşe
getiriyor, destekliyor ve hayata karşı
motivasyonunuzu arttırıyor. Kiminiz için
çocuklar konusu önem kazanıyor, kiminiz
için de aşk öncelikleriniz arasında yerini
alıyor. Ama hayatınıza efor, hareket ve
biraz da eğlence geliyor diyebilirim. Bunu

yaratma arzunuz artıyor, yaşamınıza keyif
katmak istiyorsunuz. Mars yuvanızı
yöneten gezegen, evde veya yerleşim
alanınızda yaşadığınız sorumluluklar
olabilir bunlara biraz ara veriyorsunuz,
çok yoruldunuz belki de biraz artık keyif
yaratma arzusu içine giriyorsunuz. Fakat
ay ortasında Mars ve Venüs arasındaki
zorlu açı da gösteriyor ki, iş ve ev
yaşamınız arasındaki dengeyi kurmak ve
sağlamak yine sizleri biraz zorlayacak
gibi. İlişkileriniz, ortaklaşa yaptığınız
işleriniz bu ay son derece önemli, sanki siz
biraz ara vermek ve uzaklaşmak istiyorum
dedikçe tempoya çekiliyorsunuz. Bunu
özellikle ay ortasında güçlü bir şekilde
hissedebilirsiniz. ilişkilerde de biraz
rekabete açık olabilirsiniz.
20 Mart’ta Güneş Koç burcuna geçiş
yapıyor. 22 Mart’ta ise hemen ardından
Merkür Koç burcuna geçiş yapacak. Koç
yıldızları sizleri desteklerken, özellikle bir
sorunuza da cevap verecek gibiler. Bu
sorunun veya çözmek istediğiniz konunun
alt yapısında sanki bir miras konusu var.
Yerleşim yeriniz olabilir, iş ile ilgili yasal
bir konu da olabilir tam olarak cevaplar
bekliyor gibisiniz ve bu beklediğiniz
cevapların da sizlerin yararına olabilmesi
için de güçlü destekleriniz var. Yani bazı
cevapları alıyorsunuz, yasal konularınız
varsa sürecin gidişatı netleşiyor gibi
diyebilirim. Kiminiz de yurt dışı olabilir,
uzak çevreler ile ilişkileriniz olabilir farklı ve
yenilikçi bakmak istiyor veyenilikler katmak
istiyorsunuz yaşamınıza. Burcunuzun
yönetici gezegeni Güneş’in 1 ay boyunca

sizi desteklemesi gösteriyor ki, 20
Mart sonrası ve Nisan bir bölüm daha
denge yaratabiliyorsunuz. Ticaret
ile uğraşıyorsanız önemli kontaklar,
bağlantılar da devrede olur. Kiminizin de
aklında bir eğitim konusu olabilir. Dediğim
gibi ay sonuna doğru Güneş ve Merkür
desteğini arkanıza alıyorsunuz ve daha
girişimci ve cesaretli hissediyorsunuz. 23
Mart’ta Terazi burcunda Ay tutulması
olacak ayrıca. Tam olarak bilgi ve iletişim
aksınızda gerçekleşecek bu Tutulma ile
hızlı ve atak kararlar alırken, bir konuda
da net tavrınız ve cevabınızda olur. Bu
Tutulmada kararlar önemli olacak sizler
için. Çevre ilişkileriniz, iletişiminiz de bir o
kadar önem kazanacak. Para konusu aynı
zamanda son derece önemli olacak. Genel
ayın enerjisine baktığımızda zaten para
sizler için önemliydi, bu tutulmada da
Merkür iş başında olduğu için kararınız
önemli ama yine işin içinde maddi konular
var gibi. Yani ayın enerjisinde hem
destekler alıyor, üzerinizdeki baskıdan
biraz uzaklaşıyor ve önemli kararlar
veriyorsunuz. Geniş açıdan bakmak,
farklı bir noktadan değerlendirmek adına
da destekler alıyor olacaksınız ama bunu
daha çok ay sonuna doğru hissediyor
olacaksınız. Bir seyahat fırsatıda sürpriz
olmaz sizler için.
Sağlıklı ve huzurlu bir ay dilerim, şans
peşinizi bırakmasın...
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BAŞAK

Astroloji

Sevgili Başaklar, Bu ay önemli tutulmalar
var. Genel olarak yaşamınızda birtakım
değişimleri istediğiniz, buna fırsatlar
bulduğunuz etkili bir Mart olacak
diyebilirim. Fırsatlar karşınızdaki
insanlardan, sizin dışınızda gelişen
olaylardan geliyor gibi. Öncelikle karşıt
burcunuzda gezegen yığılması olacak bu
ay. 5 Mart Merkür, 12 Mart Venüs Balık
burcunda olacak. Güneş zaten 20 Mart’a
kadar karşıt burcunuzda ve tabi bir de 9
Mart’ta yine karşıt burcunuz Balıkta bir de
Güneş tutulması olacak. Yaşamınızdaki
insanlar, ilişkileriniz ve ortaklı konularınız
önem kazanıyor. Bazı Başaklar evlilik
teklifi alabilirsiniz, bu gerçekten sürpriz
olmaz, kiminiz de önemli bir ortaklık
kararı alabilirsiniz. Eğer evliyseniz,
veya uzun soluklu bir ilişkiniz varsa
onun yaşamındaki değişimleri de
gözlemleyebilirsiniz. Yeni bir konuya
başlayabilir, fırsatlara açık olabilir ve bu
fırsatları Nisan ilk hafta yaşayabilir. Aynı
zamanda bir şeye hazırlıyor sanki sizi
yıldızlar. İlişkilerinizin önemli olduğu
zaman dilimindesiniz, Venüs uzlaşma
ve uyumun işareti, Merkür’ün bu
alanda olması aklınızda karşınızdaki
insanlardan sağlayacağınız faydaların
önem kazanacağı, dikkatinizin ikili
ilişkilerinizde olacağı, tutulmanın
da beklentilerinizin artması ve
beraberinde güçlü kadersel enerjilere de
çekilebileceğinizi gösteriyor. Daha çok
ayın 2.yarısında bu etkileri hissedeceğinizi
de söylemeliyim. Fakat aklınızda sanki şu
var gibi, karşımdaki doğru insan mı? Doğru
karar alabiliyor muyum? Yaşam şeklinizi

değiştirme isteğiniz bu ay dikkat çekici
olacak diyebilirim.

artabilir ayrıca. Anlayacağınız ay ortası
biraz huzursuz hissedebilirsiniz.

6 Mart’ta Mars Yay burcunda olacak, tüm
Martı Yay burcunda geçirecek. Yay sizlerin
yuva ve ev alanınız. Bir süredir Satürn
zaten bu alanda ilerlemekte. Yıldızlar sanki
evde bir değişim arzunuzun da paralel
olarak artacağını anlatıyor. Değiştirme
zamanınız gelmiş, yenilenme istediğiniz
zamanları anlatıyor. Belki Balık yıldızları
sizlere bir anlaşma, karşınızdaki
insanlardan destek sağlamayı anlatırken
bunun ev değişimi ile ilgili bir fırsat
olabileceğini de gösterebilir. Mesela
ev alma kararı, buna paralel aileninde
konuya dahil olması olabilir. Ya da siz bir
evlilik kararı alırsınız yine aile konuşmaları
ve görüşmeleri önemli olur. Her türlü
Mart ayında hayatınıza aksiyon ve
hareket geliyor bunu bilmelisiniz. 1011 Mart günlerinde unutkan ve dalgın
olabilirsiniz, daha dikkatli olun özellikle bu
2 gün.

20 Mart’ta Güneş Koç burcuna geçiş
yapacak ve 22 Mart’ta ise Merkür Koç
burcunda olacak. Tabi bir de 23 Mart’ta
Terazi burcunda Ay Tutulması var. Terazi
ve Koç aksı tetikleniyor ve sizler için bu
2 burç maddi konuları anlatıyor. Ay
Tutulmasında sizlerin yönetici gezegeni
olan Merkür’de iş başında olacak. Yani tam
bir Merküryen tutulma yaşayacağız. Hızlı
ve atak bir zihindesiniz, maddi fırsatları
yakalayabilme, avantajlar elde edebilme
durumunuzun yükseleceği, ama buna
paralel olarak alacak-verecek konularının
önem kazanacağı bir enerji de devrede.
Kazançları birleştirme olabilir, ortaklı
işleriniz olabilir, evlilik yolu ile kazançlarda
değişim ve artış olabilir, işte bunlar
önem kazanıyor olacak. Mars ve Merkür
destek açısı da ay sonuna doğru devrede,
dolayısı ile fırsatlara açık olabileceğinizi,
maddi avantajlar içinde olabileceğinizi
söylemeliyim. Tutulmalar olduktan
hemen sonrasında etkilerini hissetmeyiz.
Bir süreci kapsar, özellikle Nisan ilk hafta
etkilerini biraz hissetmeye başlarsınız.

Mart ortasında daha çok 12-14 Mart
döneminde maddi konularda önem
kazanıyor. Finansal konular önem
kazanacak. Fakat özellikle ay ortası çözüm
bulmak, kendinizi ifade etmek konusunda
bazı zorlukları yaşayabilirsiniz. Mart
sonuna doğru buradaki enerjiler de
değişiyor olacak. İlişkilerinizdeki rekabet,
aile ile anlaşmazlık, kendinizi ifadeniz
veya zihninizde alıp verdiğiniz konularda
olabilir bu belirttiğim birkaç günde. Ay
sonuna doğru daha rahat bir akış başlıyor
olacaktır. Ay ortası masraflarınız da

Sağlıklı ve huzurlu bir ay dilerim, şans
peşinizi bırakmasın...
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TERAZİ

Astroloji

Sevgili Teraziler, Mart önemli açıkçası,
bu ay 2 tutulma olacak ve biri de bizzat
burcunuzda. Öncelikle ayın genel
enerjilerine bir bakalım. Güneş 20 Marta
kadar Balık burcunda, 5 Mart Merkür
ve 12 Mart’ta da Venüs Balık burcuna
geliyorlar. Öncelikle Balık burcunda
gezinen yıldızlar, sizlerin yoğun ve
tempolu bir dönemde olacağınızın
işareti. 22 Şubatta Başak burcunda
yaşadığımız Dolunay enerjisi de gösteriyor
ki sanki bir işe başlama veya yeni bir
düzen ayrıca rutin içinde olabileceğinizi
göstermekteydi. Mart ayında da sırası
ile Balık burcuna geçen yıldızlar, ayrıca
9 Mart’ta Balık burcundaki Güneş
tutulması da gösteriyor ki, tempo artışı
var ve yenilik durumu da var. Yeni
bir iş olabilir kiminiz için, eğer aynı
ortamınızda iseniz çalıştığınız kurumda
bir değişim ve yenilenme söz konusu
olabilir. Bir değişime hazırlanıyorsunuz,
yenilik katıyorsunuz. Sağlık konusunda
da önemli bir ay sizler için, kendinize
bakmak istiyorsunuz, sağlık kontrollerinizi
yaptırıyorsunuz, ya da sağlıklı başlangıçlar
yapmak istiyorsunuz. Yaşamanızdaki
iş temponuz, yoğunluğunuz ve iş
stresinizin de artacağını bilmelisiniz, bu
yüzden düzenli rutinler yaratmaya önem
vermelisiniz.
Mart başı itibari ile kontratlar,
imzalar veya anlaşmalar konusu da
gündeminizde. Burcunuzun yönetici
gezegeni Venüs 12 Şubata kadar Kova
burcunda, burcunuza dost enerjilerde
dolayısı ile başlayan her ne ise, ya da

uğraştığınız konu bilinçli bir şekilde işlerin
veya yoğunluğun içine balıklama atlıyor
gibisiniz. Tempoya çekiliyorsunuz ama
istediğiniz bir durumu Nisan ilk hafta
yaratıyorsunuz.
6 Mart’ta Mars Yay burcuna geçiş yapıyor.
İletişim trafiğiniz artıyor, yakın çevre
ilişkileriniz önem kazanıyor ve sanki
seyahatleriniz de artıyor. Zaten günlük
temponuzda bir artış söz konusuydu
ayın enerjisinde, Mars’ın Yay burcuna
gelişi ile iletişim trafiğiniz de bir o
kadar artıyor. Kardeşler konusu da öne
çıkıyor. Onun hayatında önemli olacak
kararlar, yenilikler ve belki de bir başlangıç
dikkat çekici. Yakın çevrenizde olup
bitenler de biraz strese açık yapacak
sizleri. Yani sanki diyorsunuz ki, tempom
bu kadar yoğunken, beklenmedik
koşturmacalar da üzerine geldi gibi.
Ay ortasında özellikle 12-14 Mart dönemini
sakin geçirmeye çalışmalısınız. Mars ve
Venüs birbirleri ile zorlu açıdalar. Dolayısı
ile ilişkinizde denge yakalamaya
çalışmalısınız, aynı zamanda da
harcamalarınızda ve parada dengeler
biraz zorlayıcı olabilir. 12 Mart sonrası
zaten dikkatleriniz de rutininiz de ve genel
olarak bir yoğunluğa veya yeniliğe uyum
sağlamakta olabilir.

ikili ilişkilerinizin önemini vurguluyorlar. Ay
Tutulmasında Merkür’de önemli rol
alıyor, bu da gösteriyor ki karşınızdaki
insanlar, ilişkiniz ve ortaklaşa projeleriniz
vurgu kazanıyor. Bir teklif almaya çok
açıksınız diyebilirim. Atağa kalkıyorsunuz
sanki, özellikle Eylül 2015 dönemini
hatırlayın, hayatınızda ne değişti o
dönemde, sanki bir tamamlanma yaşıyor
gibisiniz. Harekete geçirici enerjiler
devrede ama bunun etkileri Nisan’da
çok daha önde olacak gibi. Ya da
hayatınızdaki insanın alacağı bir teklif söz
konusu olacak, bir değişim olabilir, bir
karar veya bir imza söz konusu olabilir. İlk
tutulma günlük konularınızı anlatıyor
ve 2.tutulma ise sizi harekete geçiriyor
olacak. Tüm bu göstergeler ışığında
hayatınızda bir atılım, rutin değişimi ve
sizlerin insiyatif alacağı konuların önem
kazanacağını söyleyebilirim.
Sağlıklı ve huzurlu bir ay dilerim, şans
peşinizi bırakmasın...

20 Mart’ta Güneş karşıt burcunuz Koç’ta
olacak ve 22 Mart’ta Merkür Koç burcuna
geçiyor. 23 Mart’ta da burcunuzda Ay
tutulması yaşayacaksınız. Koç burcuna
geçiş yapacak yıldızlar, ay sonuna doğru
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AKREP

Astroloji

Sevgili Akrepler, Mart önemli bir ay
açıkçası. Bu ay 2 Tutulma olacak. Balık
burcundaki tutulma aşk yaşamınız
ile ilgili konularda etkili. Bu alan aynı
zamanda çocuklar ile ilgili konuları da
anlatmakta. 2.tutulma ise Terazi burcunda
olacak, bu alanda sizlerin bilinç altınız ve
içsel enerjiniz ile ilgili olacak. Şimdi ayı
daha detaylı inceleyelim; Yuvanız ve ev
yaşamınız bir süredir sizler için önemliydi,
kiminiz evde değişimler ve yenilenmeler
yaşarken, kiminiz de aileniz ile ilgili
konulara odaklandınız. 12 Marta kadar
Venüs’ün yuvanızda geziniyor olması
da gösteriyor ki, hala biraz aklınız ev ile
ilgili işlerinizde olacak. Evde yapılacak
düzenlemeler vs. demek ki sizler için
önemli, kiminiz de belki eşya değiştirme
veya yenileme ile ilgileniyorsunuz. Kiminiz
de bu düzenlemeleri iş ile ilgili konularda
yaşamış olabilirsiniz. 5 Marta kadar
Merkür’de hala yuvanızda geziniyor
olacak, eve biraz masraf yapıyorsunuz,
ya da yaptınız biraz bütçe konusu hala
önemli. 5 Mart Merkür, 12 Mart’ta da
Venüs’ün Balık burcuna geçişi ile birlikte
ev konularınızı halletmiş olursunuz.
Dikkatleriniz biraz aşka kaymaya başlıyor,
yaşamınızdaki motivasyon beklentileriniz
de artıyor. 9 Mart’ta Balık burcunda
gerçekleşecek Güneş Tutulması da
gösteriyor ki, Aşk konusunda önemli bir
karar veriyorsunuz. Aslında yaşamınıza
kadersel olarak giren, veya çıkan insanlar
olabilir. Hayatınızdaki genel olarak sizleri
motive eden konular ve durumlar aynı
zamanda önem kazanabilir. Bu Tutulmada
Jüpiter’de baş rolde olacak, maddi
konular ve kariyeriniz ile ilgili konuları da
birbirine bağlıyor. Yani öyle bir Güneş
Tutulması ki, içinde aşk beklentisi var
ama daha çok maddi imkanlarınızı
arttırmak ve özellikle iş yaşamınızda

daha rahat ve denge yaratma arzusu
da beraberinde olacak. Bunu yakalama
şansınız gayet yüksek diyebilirim, biraz
dost çevrelerinizin de desteği önemli
olacak sizler için, içsel motivasyon ararken
bu motivasyonu belki de çevrenizden
çok daha fazla hissedeceksiniz. Kariyer
konularınız netleşiyor ayrıca, hem
üstleriniz ile ilişkileriniz, hem de sizin
kariyer hedefleriniz. Ne istediğinize
ve kaynaklarınızı nasıl arttıracağınıza
odaklanırken, şanslı da olacağınızı
söylemeliyim.
6 Mart’ta yönetici gezegeniniz Yay burcuna
geçiyor. Bu geçiş ile birlikte maddi
kazanımlar, finansal durumunuz, kazanç
elde etme motivasyonunuz da önemli bir
artış olacak diyebilirim. Maddi ve manevi
değerlerinize sahip çıkacak ve hakkınızı
savunmak ve korumak ihtiyacınızda
olacaksınız. Mars zaten bunu yapmanızı
bekliyor sizden, hakkınızı sonuna kadar
korumanızı. Dolayısı ile Mars Yay geçişi
kazanç arttırma motivasyonu getirecek
ve bunun yanı sıra harcamalarınızda da
artışı yaşayabileceksiniz. Yani kazanç
arttırmak istiyorum çünkü ödemelerim
veya sahip olmak istediklerim, ya da almak
istediklerim de bir o kadar artmış durumu
da diyor olabileceksiniz. Özellikle Ay
sonuna doğru maddi ve manevi değerler
ve belirttiğim gibi kazançlarda size fırsat
getirecek girişimler adına çok daha
şanslı enerjiler devrede olacak. Doğum
haritanızda Jüpiter eğer, Aslan veya Koç
burcundaysa fırsatları çok daha rahat
sağlayabileceğinizi de söylemeliyim.
Ay ortasında Mars ve Venüs arasında
biraz çekişme ve agresyon devrede, ama
uzun sürmeyecek. 13-15 Mart civarlarında
İlişkilerinize dikkat! Ben ve sen dengeniz

önem kazanıyor, aile ve yuva konuları
önem kazanıyor ayrıca. Bütçe, harcamalar,
ödemeler ve aileniz ile birlikte ortak hareket
etmeniz gereken konular belkide biraz
strese açık olabilir.
20 Mart’ta Güneş burç değiştirip Yay’a
geçiyor. 22 Mart’ta ise Merkür Koç geçişi
olacak. Ay sonuna doğru rutin ve tempo
artışı da beraberinde devrede olacak sizler
için. Biraz angarya işlerinizde artıyor gibi,
bolca iletişim trafiğiniz olur iş konularında.
Sözleşmeler, anlaşmalar ve imzalar
konusu önem kazanabilir. Çalıştığınız
iş ortamında toplantılar, görüşmeler
sözleşmeler önem kazanabilir. İş
ortamınızı veya rutininiz düzenliyor
gibisiniz. Ayrıca iş ortamınızda yapılacak
yeni düzenlemeler veya bazı değişiklikler
önem kazanabilir. 23 Mart’ta Terazi
burcunda Ay Tutulması gerçekleşiyor. Bu
tutulmada Merkür’de önemli rol alıyor. İç
dünyanıza önem vereceğiniz, belki biraz
izolasyon isteyeceğiniz enerjiler artarken
sanki rutin ve günlük hayatınızdaki
değişimlere de uyum sağlama gayretinde
gibisiniz. Kazanç arttırmak adına önemli
adımlar da söz konusu. Merkür beklenilen
gelirler adına etkili, dolayısı ile genel
olarak rutininizde istediğiniz düzenlemeler
için uğraşıyor gibisiz. Kimiz içinde
sağlık konularınız önemli olacak. Belki
bir sağlık harcamanız da devrede
olabilir. Hem içsel huzurunuz, hem de
genel olarak sağlığınıza önem vereceğinizi
söylemeliyim. Tabi temponuzdaki rutin
içinde denge yaratma arzunuz da bir o
kadar yüksek olacak diyebilirim.
Sağlıklı ve huzurlu bir ay dilerim, şans
peşinizi bırakmasın...
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YAY

Astroloji

Sevgili Yaylar, Mart önemli bir ay
açıkçası. Bu ay 2 Tutulma olacak. Balık
burcundaki tutulma yuvanız, eviniz ve
yerleşiminiz ile ilgili konularda etkili. 2.
tutulma ise hayata karşı beklenilerinizi
arttırıyor ve dost çevrelerinizi önemini
vurguluyor diyebilirim. Şimdi daha
detaylı inceleyelim ayın genelini ; Merkür
5 Marta kadar ve Venüs’te 12 Marta
kadar Kova burcunda olacaklar. Kova
yıldızları sizleri gayet dost etkilerken
yakın çevrenizden de destekler aldığınızı,
sizler için önemli olacak imzalar ve
sözleşmeler olduğunu ve yaşama pozitif
açıdan baktığınızı gösteriyor aslında, ayın
ilk bölümünde seyahatler konusunda da
şanslısınız. Bu yıldızlar 5 Mart ve 12
Mart olmak üzere sırası ile Balık burcuna
geçiş yapacaklar. Balık ise sizlerin
yuvanızı anlatmakta, ev konularınız önem
kazanıyor anlayacağınız. Güneş’te 20
Marta kadar Balık burcunda olacak ve
bir de 9 Mart’ta Balık burcunda Güneş
Tutulması olacak. Tüm bu Balık yıldızları
gösteriyor ki, Yuvada bir değişim devrede
gibi. Ya ev değiştirmek istiyorsunuz ve
aksiyona geçiyorsunuz, ya da aileniz
olabilir bir değişim hazırlığındalar yine yuva
ile ilgili konularda. Tadilat, eşya değişimi,
yenilik ve belki de kiminiz için yaşam
değişikliği isteği de yükseliyor. Ayrıca
Kariyerinizde bir o kadar önem kazanıyor
tüm bu Balık yıldızlarının vurgusunda.
Haritanızın en tepe noktasında gezinen
Jüpiter Güneş tutulmasında önemli
etki alıyor olacak. Bu da gösteriyor ki,
iş çevrelerinizde önem kazanıyor. Yani
sevgili Yaylar, değişime hazırlanıyorsunuz
sanki. Jüpiter sizlerin yönetici gezegeniniz,
dolayısı ile yaşamınızda neleri değiştirmek
istiyorsunuz bir düşünün, köklü ve
geleceğe dönük, yaşamınızda etkili olacak
değişimlerin alt yapısını hazırlıyor sanki

Güneş Tutulması.
6 Mart’ta ise burcunuza geçiş yapacak
olan Mars gösteriyor ki, aksiyon ve
hareketlilikte başlıyor. Girişimde bulunma
arzunuz öne çıkıyor. Kendinizi ortaya
koyuyorsunuz ve genel olarak yaşamınızda
biraz da değişimin ateşlenmesini
tetikliyorsunuz. Yani Mart sizler için genel
olarak yaşamınızda birtakım değişimleri
çektiğiniz ve bunun ile ilgili insiyatif
aldığınızı gösteriyor. Ayın ilk dönemi
değişimi isteme ve bunu yaşamınıza
çekme enerjisi ile dikkat çekerken, ayın
sonuna doğru kararlılığınız da yükseliyor
gibi.
13-15 Mart civarlarında Mars ve
Venüs arasında zorlu enerjiler devrede
olacak. Aşk çok önemli olacak bu
dönemde, beklentileriniz de artacak
gibi duruyor açıkçası. Aynı zamanda
rutininizde yoğun olabilir ve birden fazla
şeye yetişmeye çalışabilirsiniz. Zaten
Koç burcuna geçiş yapacak yıldızlar da
gösteriyor ki, ay sonunda aşk yaşamınız
önemli. Bir ilişkiye başlama kararı
alabilirsiniz. Çocuklarınız ile ilgili konular
sizler için önem kazanabilir. Yaşamınızda
motivasyon istiyorsunuz ve bunu nasıl
elde edeceğinize odaklanıyor gibisiniz.
20 Mart’ta Güneş Koç burcuna geçiş
yapacak, 22 Mart’ta ise Merkür Koç
burcunda olacak. 23 Mart’ta ise işin içinde
Merkür’ün de olduğu, Terazi burcunda
Ay tutulması gerçekleşecek. Şimdi hem
Koç, hem de Terazi yıldızları burcunuzu
son derece dost enerjiler ile desteklerken,
Merkür ise Kariyerinizi yönetirken, aynı
zamanda ikili ilişkilerinizde önemli yaptırım
gücü bulunurken şunu söyleyebilirim ki,
aksiyonu sanki siz başlatıyorsunuz. Ayın
büyük bir bölümünde değişim istediğiniz

öne çıkıyordu ve ayın sonuna doğru ise
hem aşk yaşamınız, hem de yaşama
aşkla bağlanma ve keyif alma arzunuz
bir o kadar yükseliyor ve Merkür’de
size hızlı atak kararlar aldırıyor. Ya da
hızlı ve atak bir şekilde gerçekleşecek
değişimlere uyum yakalamaya
çalışıyorsunuz. İkili ilişkiler ve kariyeriniz
önemli olacak. Yani size gelecek teklifler
genel olarak yaşamınızdaki gidişatı
etkileyecek gibi. Bu ikili ilişkiler ile ilgili
olabileceği gibi, kariyeriniz ile ilgili de
olabilir. Bir işin sonlanması ve yeni bir
işe hazırlanmak olabilirken, sizin bir
teklif alıp is değişikliğine gitme arzunuzu
da anlatabilir. Balık burcundaki Güneş
Tutulmasında sanki yaşamımda bir
şeyler değişsin, genel rutinime heyecan
ve aksiyon gelsin deme enerjisindeyken,
ay sonuna doğru gerçekten bir şeyleri
değiştirmek için yıldızlar sizi harekete de
geçebilir.
Sağlıklı ve huzurlu bir ay dilerim, şans
peşinizi bırakmasın...
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OĞLAK

Astroloji

Sevgili Oğlaklar, Mart yılın dikkat çeken
aylarından biri diyebilirim. 2 Tutulma
olacak bu ay, ilki Balık burcunda yani
sizler için, kararlar ve iletişim, seyahatler
ve yakın çevrenizi ilgilendiren alanda. 2.
Tutulma ise haritanızın en tepe noktasında
yani hedefleriniz ve iş çevreleriniz ile
ilgili alanda. Şimdi genel olarak ayın
enerjisine daha detaylı bakalım; Kaynaklar
alanınızda gezinen Merkür ve Venüs’ün
kazançlar adına size fırsatlar getirdiği
bir dönemdesiniz, Yıldızlar Şubat bir
bölümünde bunu size hissettirmiş
olmalılar. 5 Mart Merkür ve 12 Mart
tarihinde de Venüs burç değiştirip
Balık burcuna geçiş yapıyorlar. Yani bu
yıldızların geçiş yapacağı tarihlere kadar
olan dönemde hala maddi konularda
şanslı ve aynı zamanda harcamalar
konusunda da hareketlilik devam
edecek. Bu yıldızların Balık burcuna geçişi
ile birlikte dikkatiniz de değişiyor. Kiminize
seyahat fırsatı getirecekler, kiminize yeni
bir eğitim fırsatı. Öğrenme, fark etme,
fikirler, yazmak, bilgiyi paylaşmak adına
etkili olacaklar. Burcunuza da son derece
dost ilerleyecekleri için bu belirttiğim
konularda şanslı da yapacaklar. Örneğin
bir sınav dönemindeyseniz bu konuda
avantajlı olursunuz. Bir araç almak
isteyebilirsiniz ayrıca. Ya da varsa aracınızı
yenilemek olabilir. Kardeşler ile ilgili
konularda önem kazanacak, onun için
destekleyici başlangıçlar olabilir. 9 Mart
Balık burcundaki Güneş tutulması bu
belirttiğim konuları açığa çıkartabilir. Balık
Tutulmasında Jüpiter’de işin içinde. Zaten

anlıyorum ki içsel olarak özgürlük
arzunuzda yüksek. Uzaklara gitmek ve
biraz motivasyonunuzu arttırmak ve bunun
ile ilgili fırsatlar yakalamak adına gayet
şanslı olduğunuzu söylemeliyim.
6 Mart’ta Mars Yay burcuna geçiş
yapıyor. Enerji ve eforu anlatan
aynı zamanda cesaret ile ilişkili olan
Mars yuvanızı yönetiyor. Marsın Yay
burcunda kalacağı Mart genelinde,
bağışıklık sisteminize dikkat
etmelisiniz. Enfeksiyonlara karşı
dikkatli olmalı ve ekstra vitamin takviyesi
almalısınız bana kalırsa. Ayrıca Marsın bu
geçişinde her ne kadar ayın enerjisinde
seyahatler, ve yakın çevrede hareketlilik
olsa da, destekler alsanız da sanki biraz da
geri çekilme ve dinlenme istiyorsunuz. Bir
süredir yönetici gezegeniniz Satürn Yay
burcunda, Satürn’ün bu alanda olması
gösteriyor ki, yaşam sizi bir döngüye
hazırlıyor aslında. Genel olarak yaşama
yaklaşımınız ve genel beklentileriniz
de değişiyor. Dolayısı ile Marsın Yay
burcuna gelişi ile Satürn enerjisini biraz
daha fazla hissedeceksiniz. Yıldızlar
sizlere düşünün diyorlar sanki, alacağınız
kararlar atacağınız imzalar bu yüzden
önemli. Balık burcundaki Güneş Tutulması
size yeni ve parlak fikirler getirebilirler.
Mars’ın Yay geçişi döneminde özellikle de
Mart ortalarında Venüs ile zorlu bir enerjisi
olacak. İş ve yuva yöneticileriniz Venüs
ve Mars, iş çevreleriniz ve üstleriniz ile
ilişkileriniz önem kazanıyor. Ayrıca aileniz
ve aile ilişkileriniz de artıyor ve biraz da

iş ve ev, yada yapmak istedikleriniz ve
yapmak zorunda olduklarınız arasında
kalıyorsunuz. Mart ayında genel olarak
iç dünyanıza dönmeniz, biraz yaşama
bakışınızı ve beklentilerinizi düşünmeniz
size fayda getirecektir.
20 Mart’ta Güneş Koç burcunda olacak.
22 Mart’ta ise Merkür Koç burcuna geçiş
yapacak ve 23 Mart’ta ise Terazi burcunda
Ay tutulması olacak. Koç yıldızları
yuvanızı anlatmaktalar, dolayısı ile yuva ve
aile konularının önem kazanacağını, aile bir
arada olacağınızı ayrıca ev yerleşiminiz ile
ilgili birtakım konuları da önemseyeceğinizi
söylemeliyim. Terazi burcu haritanızın
en tepe noktasına yerleşen bir burç,
toplumsal statünüzü yaşam hedeflerinizi
ve iş çevrelerinizi anlatmakta. Dolayısı
ile bu aks öne çıkacağı için, hem yaşam
alanınız, hem de iş çevreleriniz ve
birtakım değişim arzularınız da önem
kazanıyor olacak. Rutininizde yaşamanız
olası bir karar ve başlangıçta dikkat
çekiyor ayrıca. Merkür Tutulmada
önemli konumda olacak, hızlı ve atak
kararlar dikkat çekerken, biraz yaşam
şeklinizi de değiştirme arzunuzu öne
çıkaracaklar. Toprak ve arsa işleri, belki bir
alım satım konusu da bu ay dikkat çekici
diyebilirim.
Sağlıklı ve huzurlu bir ay dilerim, şans
peşinizi bırakmasın...
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KOVA

Astroloji

Sevgili Kovalar, Mart son derece
hareketli bir ay açıkçası. Bu ay 2
Tutulma olacak, ilki Balık burcunda ve
kaynaklar alanınızda ve 2.tutulma ise
Terazi burcunda ve uzak çevreler ve
seyahatleriniz ile ilgili alanda. Ayrıca ayın
bana kalırsa en şanslı burcu da sizsiniz,
çünkü genel olarak göstergeler birçok
fırsata açık olduğunuzu gösteriyor.
Ayın etkilerine daha detaylı bakacak
olursak ; Marta başlarken hala Merkür ve
Venüs’ün burcunuzda olması gösteriyor ki,
ön planda ve dikkat çekiyorsunuz. Ayrıca
kiminiz için de aile veya eşten olabilir
maddi destek var ve bunun ile ilgili
konuşmalar, ya da görüşmeler söz
konusu. 5 Mart’ta Merkür ve 12 Mart’ta
ise Venüs’ün Balık burcuna gelişi, ayrıca 9
Mart’ta Balık burcundaki Güneş Tutulması
da gösteriyor ki, planladığınız bir yatırım
olabilir, kiminiz için de beklediğiniz kaynak
artışı bunun ile ilgili somut gelişmeler
devrede.
Balık burcu Maddi ve Manevi değerlerinizi
anlatmakta. Mart ayında bu kadar yıldızın
bir araya gelmesi de gösteriyor ki, finans
durumunuz önem kazanıyor ve bir de
avantajlar yaşıyorsunuz. Yaşayacağınız
avantaj sizleri bir yatırıma sevk edebilir, bir
şey sahibi olma arzunuz yükseliyor çünkü.
Kiminiz de belki bir borcu kapatıyor veya
temizliyorsunuz. Kiminiz de bir prim
veya zam alıyorsunuz. Her türlü kazanç
arttırmak adına girişimlerinizin olacağını
ve beklediğiniz fırsatların da geldiğini
söylemeliyim. Nisan ilk hafta çok daha

net ve somut sonuçların olacağını da
bilmelisiniz. Yani Mart olayları başlatırken,
maddi konuların netleşmesi veya
istediğiniz bir yatırım için Nisan ilk hafta
harekete geçebilirsiniz.
6 Mart’ta Mars Yay burcuna geçiş yapıyor.
Çevre ilişkileriniz de artıyor, enerji eforunuz
biraz sosyal ortamlara kayıyor, gelecek
adına umut ve ümitlerinizi arttırıyor ve
harekete geçiyorsunuz. Fakat Marsın Yay
burcuna gelişi ile birlikte ödemeleriniz
ve genel olarak finans konularınız da
hareketleniyor. Her ne kadar maddi olarak
fırsatlara açık bir ay olsa da Mart ortası
biraz sıkışabilirsiniz açıkçası. Ayrıca ailevi
konular, iletişim ve seyahatler konusu
da hareketleniyor, özellikle Mart orta
dönemlerinde. Hem iş hayatınızda bir
yoğunluk, hem de ailevi konularda bir
tempo var ve siz biraz denge yaratmak
durumunda kalıyorsunuz.

hayatınızda önemli bir karar verip ilişkinizin
boyutunu farklı bir noktaya taşımak
isteyebilirsiniz. Bu tutulmada Merkür’de
işin içinde ve Koç burcunda olacak. Hızlı
alınacak ve hızlı sonuç getirecek
kararların hayatınızda önemli olacağını
söyleyebilirim. Bu Aşk hayatınız ile ilgili
olabilir, aynı zamanda beklediğiniz miras
veya kazanç arttırımı ile ilgili konularında
tetiği olabilir. Kararlı ve hedef odaklısınız,
özellikle ay sonunda kararlarınız daha fazla
dikkat çekici olacak diyebilirim. Kiminiz
de kardeşlerinizin yaşamında bir
atılımına şahitlik edebilirsiniz. Bir konuya
başlayabilir, İş veya özel hayat ile ilgili
olabilir. Cesaretle ileriye dönük ve sonuç
odaklı girişimleri devrede diyebilirim.
Sağlıklı ve huzurlu bir ay dilerim, şans
peşinizi bırakmasın...

20 Mart’ta Güneş dost burcunuz Koç’a
geçiyor ve 22 Mart’ta da Merkür Koç
burcuna geçiş yapıyor. 23 Mart Terazi
burcunda bir de Ay tutulması olacak. Koç
yıldızları sizlere seyahat fırsatı getiriyorlar,
yollar ve yolculuklar adına hareketli olur
Mart son haftaları. Ayrıca kardeşler konusu
da önemli olacak, hayatında bir yenilik ve
hareketlilik cesaretle yapacağı bir girişim
söz konusu olabilir. Bütün bunların yanı
sıra yakın çevre ve akraba ilişkileriniz de
artıyor gibi. Kiminiz bir eğitime başlamak
isteyebilir, kiminiz bir anlaşmaya
imza atmak isteyebilir. Kiminiz de aşk
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BALIK

Astroloji

Sevgili Balıklar, Mart sizin ayınız sanki, son
derece dikkat çekiyorsunuz diyebilirim. Bu
ay 2 tutulma var. İlki burcunuzda
gerçekleşecek ve ikinci tutulma ise Terazi
burcunda olacak, yani kazançlar ve
ortak kazanımlar ile ilgili konularda. Ayın
geneline daha detaylı bakacak olursak
eğer ; 5 Mart’ta Merkür ve 12 Mart’ta
Venüs’ün burcunuza gelişi ile birlikte
kendinizi ifadeniz ve yaşama bakışınız
adına motivasyon artışı devrede olacak
diyebilirim. 9 Mart’ta da Burcunuzda
Güneş Tutulması gerçekleşiyor
olacak. Güneş Tutulması aslında bir
Yeniay’dır ve yenilik, yeni adımlar ve yani
başlangıçlar enerjisi barındırır. Dolayısı ile
yenilik ve yeni adımlar, yeni girişimler adına
tetik alıyorsunuz sanki. Özellikle karşıt
burcunuz Başakta gezinen Jüpiter’de
önemli rol üstleniyor, bu da gösteriyor ki
ilişkiler adına kadersel enerjiler öne çıkıyor
ayrıca. Yani her türlü ortaklı konular, bu iş
veya evlilik olabilir, yeni bir adım atma ve
yaşamınızda birtakım değişimlere hazır
olduğunuz zamanlardasınız, dolayısı ile
kendiniz ile ilgili önemli bir farkındalık
kazanıyorsunuz sanki. Bu farkındalık ile
hayatınızda birtakım olay veya konulara
yön veriyor gibisiniz.
6 Mart’ta Mars Yay burcunda
olacak. Haritanızın en tepe noktasına
gelip yerleşecek olan Mars gösteriyor
ki yaşamınıza biraz cesaret ve ayrıca
biraz da rekabet geliyor. İş çevreleriniz
önem kazanıyor, hedefleriniz önem
kazanıyor, gözü pek ve cesaretli kararlar

almaya yönelik davranıyor, otoritenizi
öne çıkartıyorsunuz. Burcunuzdaki
Venüs ve Merkür enerjisi sizi stratejik ve
bir o kadar şanslı yapsa da, Marsın Yay
burcuna gelişi ile birlikte hayatınızdaki
genel gidişatta birtakım değişimlerin
yaşanması da mümkün görünmekte
açıkçası. Yani ya sizin insiyatifiniz ile, ya
da insiyatifiniz dışında bir şeyler değişiyor
ve siz de bambaşka bir yön çiziyorsunuz.
Tüm bunların yanı sıra şans faktörüde
arkanızda. Vallahi enteresan, Mart ortası
hissederiniz buradaki enerjileri. 1315 Mart döneminde Mars ve Venüs
arasındaki enerjiler biraz baskılı, Para ve
iletişim, finans konularınız ve kendinizi
ifade edişiniz bunlar önemli bu belirttiğim
tarihlerde.
Aslında Martı 3 evrede incelediğimizde ilk
2 harekete geçirici ve değişim arzusunu
yükseltici, ilişkiler adına önemli kararlar
ve farkındalıklarla dolu. 3. Evre yani Mart
sonunda ise kazançlar ve kaynaklar öne
çıkıyor.
20 Mart’ta Güneş Koç burcuna geçiş
yapıyor, 22 Mart’ta da Merkür. Bu
gezegenlerin Koç burcuna gelişi para
trafiğinizin artacağını gösteriyor. Hareketli
ve bir o kadar da fırsatlara açık,
kazançlarınızı arttırabileceğiniz ve
elinize fırsat paraların da gelişinin
habercisi. 23 Mart’ta Terazi burcunda
Ay Tutulması olacak, bu da gösteriyor
ki karşınızdaki insanlar, eş belki, veya iş
yaptığınız insanlar, ortak kazanımlar ile

ilgili konular öne çıkıyor olacak. Genel
etkileri yorumladığımızda, kendiniz ile
ilgili bir girişim ve başlangıç isterken
bunu hayatınıza geçirebilme durumu
var gibi. Dolayısı ile tutulmaları söyle
değerlendirebiliriz ; örneğin, evlilik
istiyorum ve ortak kazanımlarımı
arttırmak istiyorum diyor ve bunun ile
ilgili bazı başlangıçlar yaşıyorsunuz,
kiminiz de iş değiştirmek istiyorum ve
tazminat vs hakkımı almak istiyorum
diyorsunuz ve bunun ile ilgili durumlar
netleşiyor, kiminiz de bir proje veya bir işe
başlamak istiyorum ve maddi imkanlarımı
arttırıyorum diyor olabilirsiniz. Birden fazla
ve farklı senaryolarda örnekler verdim
aslında, sebebi ise hepsi olabilir. Bu biraz
sizin bireysel haritanıza bağlı, biraz da
yaşadığınız dönemin koşullarına. İhtiyaç
ve beklentiler kişiden kişiye değişir ama
sembolizma değişmez, yani sevgili
Balıklar yaşamınızda bir şeye başlamak
ve bunu yaparken de kazançları
önemsiyorsunuz. Ortak projeler önemli
oluyor sizler için, karşınızdaki insanların
desteğine açıksınız öncelikle bunu
bilmelisiniz. Dolayısı ile neye başlamak
istiyor veya hayatınızda genel gidişatta
neleri değiştirmek istiyorsunuz bir
düşünün.
Sağlıklı ve huzurlu bir ay dilerim, şans
peşinizi bırakmasın...
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