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Her ay GZone derginin yeni sayısı için ekibimizle fikirlerimizi konuştuktan sonra bunları 
hayata geçirmek için çalışmaya başlıyoruz. Hele de o ayın, bu ayki Eurovision gibi özel 
bir teması varsa konuyla ilgili editörlerimizi bu konu hakkında içerik üretmeleri için 
yönlendirdikten sonra dergiyi oluşturan içerikleri toparlarken bir de bakıyoruz ki yine 
kendimizi tutamamışız.

Daha butik, daha az kapsamlı bir dergi hazırlamayı düşünürken, yeni sayımızda 6 
ropörtaj, 3 profil, ana tema içerikleri ve sabit köşelerimizin içerikleri derken yüz küsur 
sayfalık orijinal içerik üretmişiz. 
Kendimizi tutamıyoruz!

İyi ki de tutamıyoruz. Çünkü ne yazık ki bunca zamandır, bizim hem dergi hem de web 
portalimiz www.gzone.com.tr’de ürettğimiz şekilde eşcinsel magazin ve kültür alanında 
içerik üretilmesi konusunda Türkiye’de bir hayli geri kalmışız. Bu alandaki boşluğu 
kapatabilmek için her ay var gücümüzle çalışıyoruz. 

“Bir eşcinsel organizasyonu mudur?” diye tartışmalar sürerken, biz eşcinseller Eurovision’u 
memnuniyetle sahiplenip 23 Mayıs’taki final yarışmaya hazırlanmanız için Eurovision’la 
ilgili geçmişten günümüze uzanan doyurucu bir içerik hazırladık. Eurovision dışında, her 
daim genç ve güzel olacağından şüphemiz olmayan Atiye’yi kapağımızda konuk ettik. 
Oyuncular Sendikası’na bağlı ilk trans kadın oyuncu Göksu Başaran ve zor bir coğrafyada 
LGBT haklarını savunan HEBUN LGBT de bu ayki ilginç konuklarımız arasında. Türkçe 
pop müziğinin sihirbazı İskender Paydaş ve modanın genç dahilerinden Stevie Boi de 
bu ayki sayımızın konuğu oldu.

Her sayfası emekle hazırlanan bu yeni sayımızda diyet ve burçlar köşemizde her ay 
sizlerle buluşacak editörlerimize de göz atmayı unutmayın. Bu vesileyle, aramıza yeni 
katılan Sarp Yaman’a da hoş geldin diyoruz. 

Şimdi arkanıza yaslanın ve Türkiye’de eşcinsel kültür ve yaşam adına yapılan en kapsamlı 
ve en iyi derginin tadını çıkarın. 

Sevgilerimizle...

KENDİMİZİ TUTAMIYORUZ...

Murat RENAY
GZONE Yazı İşleri Müdürü

EDİTÖRDEN
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MÜZİK
EUROVISION VE TÜRKİYE

EUROVISION 2015 ŞARKILARI
SÖYLEŞİ: STEVIE BOI

GÖZ BANYOSU: NICK BATEMAN 
SARP YAMAN ‘‘A TO Z’’

EUROVISION ÖZEL: DANA INTERNATIONAL
SÖYLEŞİ: İSKENDER PAYDAŞ

EUROVISION ÖZEL: CONCHITA WURST
BİR ZAMANLAR EUROVISION: AJDA PEKKAN ‘‘PETR’OIL’’

KAPAK SÖYLEŞİSİ: ATİYE
MODA: VE MÜZİK MODAYI YARATTI

EŞCİNSEL ERKEKLERİ İTİCİ KILAN 10 HAREKET
SANAT

TV
SÖYKLEŞİ: HEBUN LGBT

PSİKOLOJİ
SAĞLIK

SÖYLEŞİ: YUNUS EMRE ÖZDİYAR
DİYET & BESLENME

SPOR
SÖYLEŞİ: CANSU BAŞARAN

PORTFOLYO
SEKSİ İSPANYOL: MADRID

ASTROLOJİ

İÇİNDEKİLER
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JUSTIN TIMBERLAKE DOĞAN 
ÇOCUĞUNA EŞCİNSEL DADI 
TUTTU
Justin Timberlake ve eşi  Jessica Biel’in çocuk 
sahibi olduğunu duymayan kalmamıştır. Yeni 
doğan oğulları, Silas Randall Timberlake’in 
bakımı için dadı arayışına giren ünlü çift çareyi 
iki tane eşcinsel dadı tutmakta buldu. OK! 
dergisine konuşan Timberlake, ”Jessica yakın 
arkadaşlarının tavsiyesi üzerine iki erkek dadı 
ile işbirliği yapıyor. Silas Randall çok sağlıklı bir 
çocuk ve baba olmak gerçekten inanılmaz bir 
duyguymuş” dedi.

Çocuklarının doğumu sonrasında Colorado’daki 
sessiz çiftlik evlerine yerleşen aile, yakın zamanda 
Hollywood’daki evlerine geri döneceklerini 
açıkladı.

DAVID BECKHAM 
INSTAGRAM’DA FIRTINA 
KOPARDI
David Beckham ailesinin Instagram’daki etkisi hızla 
büyüyor. Ünlü futbolcu David Beckham, 40’ıncı yaş 
gününde Instagram’a katıldı. Beckham’ın takipçi 
sayısı hesap açılalı 24 saat olmadan  3,5 milyona 
ulaştı.
4.3 milyon takipçisi olan eşi Victoria Beckham ve 
2.1 milyon takipçisi olan oğlu Brooklyn’in ardından 
David Beckham da mobil fotoğraf paylaşım 
platformu Instagram’da yer aldı.

Instagram’da paylaştığı ilk fotoğrafta “Sonunda 
Instagram’da yer almak harika” diyen Beckham, 
oğlu Brooklyn ile çekilmiş bir selfie de yayınladı.

DÜNYANIN EN YAKIŞIKLI 
GEYİ SEÇİLDİ

Her yıl gerçekleştirilen Mr. Gay World yarışmasının 
2015 yılı galibi belli oldu. Birçok ülkenin yerel Mr. 
Gay’leri arasında gerçekleşen  yarışmanın 2015 
kazananı Alman süt teknisyeni Klaus Burkart oldu.

21 yaşındaki Klaus 1.83cm boyunda ve 97 kilo, en 
büyük hayranlığı ise Game Of Thrones. Ülkesinde Mr. 
Gay seçildikten sonra dünya çapında gerçekleşen 
yarışmaya katılan Klaus ”Eşcinsellerin açılmaya 
ihtiyaç bile duymayacakları bir dünya diliyorum. 
Bugünden sonra ülkemde okulları dolaşıp, 
eşcinselliğin korkulacak ya da tabu olarak görülecek 
bir şey olmadığını anlatacağım sohbetlerde yer 
almak istiyorum.” diyerek duygularını anlattı.

EŞCİNSELLER KAN BAĞIŞI 
YAPABİLECEK AMA BİR 
ŞARTLA!
Avrupa Adalet Divanı, eşcinsellerin kan bağışı 
yapmasına yönelik yasaklara dair kararını verdi. 
Karara göre; kan vermek isteyen eşcinseller 
hastalıklı olup olmadıklarını kanıtlamak zorunda 
kalacak.
Lüksemburg’da bulunan Avrupa Adalet Divanı, 
eşcinsellerin kan bağışı yapmasına yönelik 
yasaklara dair kararını verdi. Mahkemenin dördüncü 
kamarasının aldığı kararda, belli bir gruba dahil 
kişilerin kan bağışı yapmasının yasaklanmasının 
sadece belli şartlarda mümkün olabileceğine dikkat 
çekildi. Buna göre, eşcinsellerin kan bağışının 
genel olarak yasaklanabilmesi için eşcinsel 
bireylerin verdiği kandan hastalık bulaşabilmesine 
engel olunamadığı varsayımının kesin olarak 
kanıtlanması gerekiyor. Kararda, verilen kanların 
daha iyi bir şekilde test edilmesi ve eşcinsel bireye 
dair bilgilerin daha iyi incelenmesiyle herhangi bir 
bulaşma tehlikesinin önlenip önlenemeyeceğinin 
belirlenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

HABERLER
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RUSYA’DAN APPLE’A LGBTI 
PROPAGANDASI YAPIYOR 
SUÇLAMASI
Apple’ın CEO’su Tim Cook’un eşcinsel olduğunu 
açıklaması sonrasında Rusya’nın markaya karşı 
homofobik suçlamaları dur durak bilmiyor. 
2014 yılında U2 ile özel bir anlaşma yaparak 
tüm Apple mobil cihazlarına grubun albümünü 
ücretsiz yükleyen şirkete bu davranışıyla 
Rusya  siyasetçi  Alexander Starovoitov’a göre 
LGBTI propagandası yapmış bulunmakta.

”Vatandaşlarımın çoğu gibi ben de iPhone 
sahibiyim, 2014 yılında satın aldığım telefonumda 
gördüğüm üzere U2 grubunun albümü 
telefonuma ücretsiz yüklenmişti. Böyle bir şeyin 
ücretsiz olmasının altında bir sebep olmalıdır, 
sebebi size söyleyeyim, albümün kapak görseli 
insanları eşcinselliğe itiyor. İki erkeğin sarmaş 
dolaş, birbirine sarıldığı bir görseli telefonuma 
izinsiz yüklemek için müziğin bahane edilmesine 
mi karşı çıkmalıyız, yoksa Apple kadar büyük bir 
şirketin bizi doğamızdan alıkoymaya çalışmasına 
mı. Apple’ı benim telefonuma eşcinsel bir 
görüntü yüklemesinden dolayı kınıyorum” 
diyerek homofobik düşüncesini açıklayan 
politikacıya Apple’a dava açtığını belirtti.

Rusya kanunlarına göre eşcinselliğin suç olması, 
Apple’ın ceza alma olasılığını yükseltirken, 
Apple tarafından hiç bir resmi açıklama henüz 
yapılmadı.

İZMİR’DE KONAK BELEDİYESİ LGBTİ KOMİSYONU KURDU

İzmir’de Konak Belediyesi bünyesindeki Kent Konseyi, cinsel kimliği nedeniyle toplumda ötekileştirilen 
LGBTİ’ler için çalışma grubu kurdu.

İzmir’de Konak Belediyesi bünyesindeki Kent Konseyi, cinsel kimliği nedeniyle toplumda ötekileştirilen 
LGBTİ’ler (Lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel, interseks) için çalışma grubu kurdu. Öncelikle belediye 
bünyesinde müdürlüklerde bu eğilimlerin bir cinsel tercih değil cinsel yönelim olduğunun eğitimi 
verilecek. Şiddete maruz kalanlar için eylem planı hazırlanacak, cinsel eğilimi nedeniyle iş hayatında 
görevden uzaklaştırılan, soruşturma geçiren memurlar için devlet desteği istenecek. Haksızlıklar takip 
edilip, mücadele verilecek.

BİR TRANS BİREY DAHA CANINA KIYDI

Onur Kayır isimli trans erkek 26 Nisan tarihinde intihar ederek canına kıydı.Alınan bilgilere göre, Kayır 
bornoz ipi ile kendini asarak yaşamına son verdi. İntihar sebebiyle alakalı, Kayır’ın da üyesi olduğu T 
KULÜP’ten Berk İnan’ın GZone’a yaptığı açıklama şöyle:

Onur’un intiharında trans kimliği dolayısıyla yaşadığı, hepimizin paylaştığı güçlüklere ek olarak 
flört şiddeti olarak tariflenebilecek bir gerçek de olduğunu biliyoruz. Biz bu gerçeği defalarca kez 
arkadaşımızdan dinlemiş kişiler olarak arkadaşımızın vefatının üzüntüsünü bu gerçeğin örtülmesine 
duyduğumuz öfkeyle birlikte yaşamak istemiyoruz. Gereğinin yapılması ricamızla.

EN SON HABERLER İÇİN
www.gzone.com.tr
LGBTI HABER KAYNAĞINIZ
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23/05

CHILL OUT FESTIVAL 
LIFE PARK
ISTANBUL - 12:00

Cumartesi programı:
Slowdive • Ghostpoet • Yacht • Balthazar • 
Infinity Ink DJ set • Dorian Concept • Stavroz • 
Nuno Dos Santos • Dauwd • Elektro Guzzi • Mark 
E • Little Children • Kim Ki O • Lounge 96 Crew

Pazar programı:
Thievery Corporation • Tosca • Hollie Cook • 
Federico Aubele • Phanta du Prince • Session 
Victim • Tropics • Baba Zula • Edgar Tones & 
the Su’sis • Alpman and The Midnight Walkers 
• Voodoohop feat. Thomash, Psilosamples, A 
Macaca, Peter Power, Urubu Marinka, Góticula 
and Keröáska • Lounge 96 crew 

2015 yılında Chill-Out Festival Istanbul’un 10. yaş 
sürprizi:
Festival, her zamanki gibi öğlen 12’den gece 
yarısına kadar, ancak hem cumartesi hem pazar 
günleri boyunca 3 sahnede toplam 24 saatlik 
müzik programlamasıyla gerçekleşecek.

Cazdan soul ve funk’a, house’tan indie’ye uzanan 
geniş bir yelpazede Lounge FM’in seçkisiyle 
hayat bulacak bu müzik ziyafeti, İstanbul’un 
en büyük ormanlık alanında ve doğanın tam 
ortasında yer alan Life Park’ı bu sene de dev bir 
festival kasabasına dönüştürecek.

Chill-Out Festival İstanbul, festival katılımcılarına, 
2 günde toplam 24 saat boyunca çok çeşitli 
sanatsal ve kültürel aktiviteleri de deneyimleme 
imkanı sunarak bugüne kadar alışılagelmiş 
festival standartlarının bir adım daha ötesinde 
olmayı vadediyor.

10/05

PARKFEST 
KÜÇÜKÇİFTLİK PARK
ISTANBUL - 12:00

Yılın ilk açık hava festivali ParkFest, 10 Mayıs’ta 
KüçükÇiftlik Park’ta...

Şehrin en yeni festival, kaliteli müzik, moda, 
alışveriş ve tüm gün eğlence vadediyor!

Sektörün en taze, en yeni festivali ParkFest, 2015 
yılının ilk açık hava festivali olarak müzik, moda 
tasarım, alışveriş ve dikkat çeken yeme - içme 
standları ile bir müzik festivalinden çok daha 
fazlasını sunacak. 

10 Mayıs Pazar günü KüçükÇiftlik Park’ta 
gerçekleşek olan ParkFest, festival katılımcılarına, 
yaklaşık 12 saat boyunca çeşitli sanatsal, kültürel 
aktiviteleri ve moda gösterileri de deneyimleme 
imkanı sunacak. ParkFest, bugüne kadar 
alışılagelmiş festival standartlarının bir adım 
daha ötesinde olmayı ve kesintisiz eğlenceyi 
vadediyor!  

Gün boyunca alternatif içeriğiyle bir müzik 
festivalinden çok daha fazlasını sunacak olan ve 
bu yıldan itibaren gelenekselleşecek ParkFest, 
ülkemizde de çok sevilen The Dø, Kadebostany, 
Princess Chelsea gibi alternatif müzik gruplarını 
aynı sahnede bir araya getiriyor. Tamamen 
kadın müzisyenlerden oluşan bir akış ile 
müzikseverlerin beğenisini kazanan festivalin 
yerli ismiyse son günlerin en çok dikkat çeken 
isimlerinden olan Kalben.

Biletinizin barkodunu KonserVe aplikasyonu ile 
okutup puan kazanmayı unutmayın.

20/05

DAVID GARRETT 
HALİÇ KONGRE MERKEZİ
ISTANBUL - 21:00

Günümüzün, yaşayan en önemli keman 
virtüözlerinden David Garrett, IEG Live ve 
Piu Müzik işbirliğiyle Türkiye’de ilk kez konser 
verecek. 20 Mayıs 2015’te Haliç Kongre 
Merkezi’nde hayranlarıyla buluşacak genç 
sanatçı, harikalar yarattığı kemanıyla İstanbullu 
müzik severleri büyüleyecek. Kemanıyla yeniden 
hayat verdiği ezgilerle dinleyiciyi bambaşka bir 
dünyaya götüren Garrett, İstanbul sahnesinde 
seyircisine, Johannes Brahms’ın klasiklerinden 
oluşan doyumsuz bir keman resitali sunacak.

Kemanıyla Harikalar Yaratıyor
Henüz dört yaşındayken kendi kendine keman 
çalmayı öğrenen; 7 yaşında resital vermeye 
başlayan ve 13 yaşında 2. CD’sini kaydeden David 
Garrett, “müziğin dahi çocuklarından biri” olarak 
biliniyor. 2008 yılında “Flight of the Bumblebee” 
şarkısını 1 dakika 6,56 saniyede (1 saniyede 13 
nota basarak) çaldığı performansıyla Guiness 
Rekorlar Kitabı’nda adı, “dünyanın en hızlı keman 
çalan insanı” olarak geçiyor. Sevilen klasiklerle 
birlikte pek çok rock ve pop klasiğini kendi 
özgün tarzıyla yorumlayan sanatçının, dünya 
çapında büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. 
Dünyanın pek çok ülkesinde gerçekleştirdiği 
konserlerinin biletleri aylar önceden tükenen ve 
gittiği her ülkede medya ve halkın yoğun ilgisiyle 
karşılaşan David Garrett 20 Mayıs 2015 tarihinde 
İstanbul’da!

HAZIRLAYAN:
Onur ÖZIŞIK
onur.ozisik@gzone.com.tr

AYIN ETKİNLİKLERİ
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MÜZİK

AŞKIN N HALİ
NÜKHET DURU
AVRUPA MÜZİK

Pop divalarımız kendi şarkılarının bir bir 
coverlanmasına seyirci kalmıyor artık. 
Ülkenin en iyi pop şarkıcısının da nihayet 
bir cover albümü var. Duru herhangi bir 
güncel kalma (ki o aslında hiçbir zaman 
uzaklaşmamıştır) ya da gençleri yakalama 
endişesi yaşamadan kendi deyimiyle 
“kariyeri boyunca içinde kalan şarkılar”ı 
söylüyor son albümünde. Yakın zamanda 
bu şarkıların çoğunu kendisinden (Osman 
İşmen orkestrası eşliğinde) canlı olarak 
dinlemiş biri olarak diyebilirim ki Duru 
şarkıları yalnızca olağanüstü bir şekilde 
yorumlamıyor, onları birer Nükhet Duru 
şarkısına dönüştürüyor. Şebnem Ferah’ın 
“Gözlerimin Etrafındaki Çizgiler”i, Cem 
Adrian’ın “Ben Seni Çok Sevdim”i ve Halil 
Sezai’nin “Sonbahar”ında bu dönüşüm 
daha belirgin ancak birkaç dinlemede “O 
Günler” ya da “Söyleyemedim”in esas 
sahiplerini unutmanız da mümkün. Benim 
kalbimi çalan ise Duru’nun kendini kapıp 
koyuverdiği Redd’in “Beni Sevdi Benden 
Çok”u oldu.

BUGÜNDEN SONRA
POİ
3 ADIM

Benim gibi Ankara çıkışlı olmalarından dolayı torpilli Poi’nin aslında bu torpile 
ihtiyacı olmayan bir ilk albümü var.  Yonca Pehlivanoğlu ve Ekin Koskos’tan 
oluşan Poi daha önce Parfüm ismiyle (ve daha kalabalık bir kadroyla) 
Ankara’nın (en cazip tarafı) rock barlarında sahne almış. O zamanlar da şu anda 
yaptıkları müziği yapıyordularsa eğer büyük pişmanlık duyacağım. Neyse, ben 
elimdekinin kıymetini bileyim ve albümden bahsedeyim. Vokalist Yonca’nın sesi 
bu ayın konuklarından Beren Demirkaya’yı andırıyor ama Emiliana Torrini ve 
Chvrches solisti Lauren Mayberry’ninkine benzer bir ifadeye de sahip. Müzikleri 
ise pop ekseninde bir house, r&b ve chill-out karışımı. Yumuşak yumuşak kalp 
kıran “Bugün”, yatak odasından dans pistine çağıran “Dans Et”, nostaljik popu 
selamladıkları “Ay” ve finaldeki kemanları ile içe işleyen “Özledim” öne çıkanlar.

BANGIR BANGIR
GÜLŞEN
DMC

Pop prenseslerimizin en üretkenlerinden Gülşen’in yeni albümü gayet uygun şekilde 
isimlendirilmiş, 5.şarkısından önce temposu düşmeyen bangır bangır bir albüm. “Yavrum 
kaldır kollarını” söz dizisini iyice hafızanıza kazıyın, zira bu yaz kulüplerde ve her bir yerlerde 
kan ter içinde söyleyeceksiniz. Sırf bu değil elbette, “dağılın uzayın bakalım, no more bets” 
diyerek yükseleceğiniz kuduruk “Bir Fırt Çek”, Gülşen’in suç ortağı Ozan Çolakoğlu’nun 
Avicii’liğe soyunduğu “Büyük Hatırın Var” ve eğlencenin tavan yaptığı “Parti Kur Oy 
Vereyim” de diğer parti şarkılarınız olacak. Daha ağlak ve melodik bir kopuş için favorim 
“Kara Liste”yi, harbiden ağlamak içinse eski düşük tempolularına benzeyen “Yıkım Kararı”nı 
öneririm. Yeni bir “Kardan Adam” olarak “Ellerinden Öper”, bu gümbürtülü albümde biraz 
dinginlik için tutunacak bir “Can Yeleği” de mevcut.
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GOON
TOBIAS JESSO JR.
TRUE PANTER SOUNDS

Bu ayın mükemmel şekilde melankolik tek 
albümü Vancouver çıkışlı müzisyen Tobias 
Jesso Jr.’ın “Goon”u. Jesso Jr. Amerikalıların 
tabiriyle tam olarak bir “Piano Man”, bizde 
bu “piyanist şantör”e denk geliyor. Nasıl 
Ferdi Özbeğen’i nesillerdir içimiz titreyerek 
ve samimiyetine inanarak dinliyorsak 
benzer bir güce, bu genç yaşında (29) 
sahip şarkıcı. Güçlü duygusal derinliği 
olan şarkıları ile rahatlıkla Beatles’ı 
(bilhassa “Can We Still Be Friends”de Paul 
McCartney’i) ve Elton John’ı hatırlattığını 
söylemek mümkün. Albümün ilk teklisi 
“How Could You Babe” ağırdan başlayarak 
nakaratta tam gaz kalbinizi dağıtan bir 
öfke-hüzün başyapıtı iken, açılıştaki “Can’t 
Stop Thinking About You” ve şahane 
“Without You” Jesso Jr.’ın iflah olmaz bir 
romantik olduğunun ispatı. Tatlı gitarıyla 
“The Wait”, dibe vurduğu “Hollywood” ve 
rüyamsı romans “Leaving LA” de çok iyi.

IN MY HEADPHONES
AYER
HELLO MUSIC

Bir süredir yayınladığı teklilerin arkasından 
6 şarkılık mini albümü ile karşımıza çıkan 
AYER’in tarzı dans edilebilir elektronik-pop 
karışımı olarak nitelendirilebilir. AYER’in 
incecik sesinin yaptığı müziğin kristal gibi 
keskin klavye ve ritimleriyle mükemmel 
uyumu zaten ilk tekli “Digital Fantasy”de 
rahatlıkla hissediliyor. Cinselliğini yazdığı 
sözlerde de açıkça anlatan şarkıcının 
karanlık sularda gezdiği seksi şarkısı 
“Countdown” ve “woohoo”ları ile coşturan 
“Shotgun 2 My Heart” benim en sevdiklerim 
oldu.

BİR TEK GÖRDÜĞÜM
AYŞEGÜL ALDİNÇ
DMC

Bana özel bir durum mudur bilmem ama sesinden hangi şarkıyı duysam 
eridiğim Ayşegül Aldinç’in (yine yalnızca onun sesinden katlanabileceğim) 
“Li Lal Lal La La”sının üstünden geçen 4 yıldan sonra bize sunduğu teklisi 
“Bir Tek Gördüğüm” bir Mabel Matiz şarkısı. Aldinç’e özel olarak mı bestelendi 
bilmiyorum ama şarkı kendisinin o hafif nezleli tonuna inanılmaz yakışmış. 
Ozan Çolakoğlu da beste ve yorumu öne çıkaran sade bir düzenlemeyle 
dinleyicileri 90ların hüzünlü yaz akşamlarına bırakıvermiş.

DÜNYA
BEREN DEMİRKAYA
PASAJ

Oyunculuk kariyeri ile televizyonda 
belli bir tanınırlık elde etmiş olan Beren 
Demirkaya’nın “gerçek tutkusu” olan 
müzikte verdiği ilk sınavı “Dünya”nın 
en zayıf yönü maalesef yine şarkıcının 
kendisi.  Ortada kötü bir ilk albüm olduğu 
düşünülmesin, bilhassa düzenlemelerde 
gayet kontrollü ve modern sonuçlar 
çıkaran (“Duma Duma Dum”, “Büyürüm 
Ben”) Kemal Seçkin ve Cüneyt Karayalçın’ı 
tebrik etmek gerek. Demirkaya da 
akılda kalıcı besteler yapıyor (“Zaman”, 
“Sorgusuz Sualsiz”) evet ama yazdığı 
sözler konusunda çok aşama kaydetmesi 
gerek. Bir de üstüne uçucu sesini bu sözleri 
heceleyerek ve ifadesizce çıkarmak için 
kullandığında (“Dedi”, “Çok İstiyorum”) 
düzenlemeler de yeterli gelmiyor. Albüm 
geneline göre biraz daha yırttığı, Sophie 
Ellis-Bextor diskosu “321” pusulası olursa 
gelecekte çok daha iyi işler çıkabilir.

MÜZİK
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YOK SANA
EMRE ATABAY
DMC

Genelde benzer şarkıları benzer şekillerde 
söyleyen erkek “popçu”larımızın arasına 
Emre Atabay gibi sesi ve şarkı söyleme 
stili son derece kendine has ve aynı 
zamanda eğitimli (kendisi Berklee College 
mezunuymuş) ve yetenekli birinin katılmış 
olması güzel bir gelişme. Atabay’ın kendi 
bestesine İskender Paydaş’la beraber 
yaptığı düzenleme de son derece dinamik 
ve modern. Ağlak ağlak aşklarını ilan 
etmekten usanmayan “Ceceligiller”in 
yanında “yok sana aşk şarkısı, yok sana 
vakit yok” diyen bir “özgür adam”ın varlığı 
umut verici.

OLMAZSAN OLMAZ
GÜLİZ AYLA
SONY MÜZİK

Güliz Ayla’yı “Olmazsan Olmaz”ın 
videosunu izleyerek keşfettim. İnsanın 
içini açan bir güzelliği, tatlılığı var. Şarkısı 
da 3 dakikadan kısa süresinde benzer 
bir etki yaratan, sakarin dozu yüksek bir 
melodiye sahip. Keşfime referans olan Sıla 
ve (bu şarkının düzenlemesini de yapmış 
olan) partneri Efe Bahadır’ın desteğini 
almış şarkıcı ve bu birlikteliği fazlasıyla 
hissetmek mümkün. Kendini ispat etmiş 
Sıla’nın özgüvenini anlayabiliyorum ama 
kariyerinin başındaki Ayla’nın bu tıpkılığa 
güvenişine anlam vermek zor.

ŞEHRİN IŞIKLARI
YEŞİM SALKIM

90’lı yılların en sağlam çıkışlarından 
birini yapan Salkım hem şarkıcılık hem 
de oyunculuk konusunda yetenekli bir 
kadın. 20 yıldır bir şekilde piyasada olan 
Salkım’ın müzik kariyeri her yıl bir şeyler 
sunmasına rağmen asla ilk 3 albümündeki 
(yani 90’lardaki) ihtişamına erişemedi. 
Uzun yıllardan sonra ilk dinlemeden sonra 
bir kez daha dinleme isteği uyandıran ilk 
Yeşim Salkım şarkısı “Şehrin Işıkları” ise 
her zaman güvenilir Barlas Erinç’in bestesi 
ve Hakan Yeşilkaya tarafından hafif retro 
bir sosla layıkıyla aranje edilmiş. 

ALTIN ÇAĞ
FATİH ÜREK
DMC

Türkçede “entertainer” kavramının karşılığı yok ama o 
kelimeye en çok ihtiyaç duyan kişilerden biri şüphesiz 
Fatih Ürek. Hiçbir zaman albüm şarkıcısı olmayan Ürek 
yıllardır bir takım albümler yayınlar ama maalesef  “Hadi 
Hadi” haricinde bir fırtına kopardığını hatırlamıyorum. 
Bir şekilde kendi altın çağına girdiğini düşünen Ürek’in 
bu maxi single’ında birer Tarkan, Göksel, İbrahim Tatlıses 
ve Serdar Ortaç şarkısı var. En iyi sonuç ise ters köşeden 
geliyor ve Ürek, Göksel’in “Depresyondayım”ına hakkını 
fazlasıyla veriyor.

HAZIRLAYAN:
Mert BELL
mert.bell@gzone.com.tr

MÜZİK
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VE TÜRKİYE

B
u ay LGBT için müzik alanındaki en 
önemli konu Eurovision. Eurovision 
aşağı, Eurovision yukarı, Türkiye 
yarışmacı olarak 3 senedir katılmıyor 
olsa bile Eurovision bizim için bir 
heyecan kaynağı. 

Semiha Yankı ile katıldığımız 1975 yılının üstünden 
40 yıl geçmiş ve dönüp Eurovision tarihimize 
baktığımda hakikaten ilgi çekici bir serüven 
olduğunu görüyorum. 0 çekmelerimizden 
sonunculuklarımıza, sapına kadar hak 
ettiğimiz birinciliğimizden son yıllardaki garip 
istikrarsızlıklarımıza kadar heyecan verici bir 
geçmiş bizimkisi. 

Üç beş arkadaş bir araya geldiğimizde Eurovision 
konusu açılıyorsa illa Youtube’dan performans 
videoları izlenmeye başlanır ve 1 saatten önce 
de başka bir konuya geçmemiz mümkün olmaz. 
Bunlar arasında Çetin Alp ve Kısa Dalga’nın 
“Opera”sı gibi kitsch ya da Gülseren’in “Rimi Rimi 
Ley”i gibi kitsch’in de ötesinde acayip şeyleri 
es geçmeyiz asla. 86 ve 91 yıllarında sırasıyla 
Candan Erçetin ve İzel’in şöhret öncesi hallerini 
görüp yeteneklerine o zamandan şahit oluruz. Ya 
da 89’da Pan’ın “Bana Bana”sını izlerken korkup, 
berbat şarkısı ile berbat bir performans gösteren 
Yüksek Sadakat için üzülürüz.  

Ülke şarkılarına sevdalı olan bendeniz, diğer ülke 
şarkıları söz konusu olduğunda maalesef aynı 
hevesi pek taşıyamıyorum (Ani Lorak hariç, Ani 
Lorak başkaydı). İşte tam da bu nedenle bu konuda 
siz sevgili okuyucuları gözüm kapalı, Eurovision 
konusunda gerçek bir “fanboy” olan ve zevkine 
sonuna kadar güvendiğim arkadaşım Ert Ural’ın 
şahane analiz yazısı ile baş başa bırakacağım. 
Ama öncesinde bizim tarihimizden seçtiğim, en 
sevdiğim şarkılar ve performanslardan oluşan 
kısa sıralamamam bir göz atalım:

10.Sibel Tüzün – Superstar (2006): 
Hadise’nin boğuluyormuş gibi söylediği “Düm Tek 
Tek” ile kaybettiği bu pozisyonu kapan Sibel Tüzün 
ve o yılkı pek iddialı şarkısı “Superstar”ın aldığı 
derecenin nedeninin tek nedeni Sibel Tüzün’ün 
ağırlığından hareket edemediği ve etlerini 
pörtleten kıyafeti diye düşünüyorum. (Şarkıyı 
tamamen İngilizce söyleseydi de faydası olurdu 
gerçi.) Yoksa yakışıklı dansçıları, kendi yazdığı 
retro şarkısı ve tüm disko divalığını kuşanmış hali 
tavrıyla Tüzün burada gerçekten iyiydi. 

9.Neco – Hani? (1982): 
70li yılların etkisinden henüz kurtulamadığımızı 
düşündüğüm 80lerin başında Neco’nun yarıştığı 
şarkı 80lerin manik enerjisini (özellikle geri vokal 
ekibinin performansı müthiş) ile 70lerin disko 
tarzını birleştiriyordu. Resmen John Travoltalığı 
üstünde olan Neco’nun kıvrak dansları ve beyaz 
takım elbisesinin beline taktığı nefis dore kemeri 
nedeniyle bile bu listeye girmesi gereken “Hani?” 
bilmiyorsanız sizin kaybınız.

8.Semiha Yankı – Seninle Bir Dakika (1975): 
İlk Eurovision maceramız “Seninle Bir Dakika” 
bizim göz bebeğimiz aynı zamanda. Her şey 
nasıl bu kadar yanlış gitti bilmiyorum ama 
bilhassa bu şarkının aldığı dereceyi haksız bulan 
bir ben değilimdir herhalde. Ne de olsa Türkiye 
elemelerinde Atilla Atasoy’un “Dilenci”sini, Yeliz’in 
“Hayalimdeki Adam”ını, Cici Kızlar’ın “Delisin”ini 
ve daha nicelerini eleyecek güce sahip bir şarkı 
karşımızdaki bu. Gencecik ve bir o kadar tatlı 
Semiha Yankı’nın puslu sesiyle söylediği “Seninle 
Bir Dakika” pop klasikleri arasındaki yerini çoktan 
aldı bile.

7.Kayahan – Gözlerinin Hapsindeyim (1990): 
Aldığı dereceye akıl erdiremediğim bir şarkı 
daha. Kabul ediyorum, Kayahan’ın bu şarkıdaki 
performansında bir numara yok. Ama “Gözlerinin 
Hapsindeyim” nefis ötesi bir pop şarkısıdır (evet, 
ayrıca bu şarkıya zaafım da var). Burada da 
derece, şarkıyı eğer Nilüfer’in sesinden duysak 
daha farklı olurdu diye düşünüyorum. Tüm 
güzelliği ve seksiliği ile Kayahan’a eşlik eden 
Demet Sağıroğlu ve altın rengi saçlarını savura 
savura akordeon çalan İskender Paydaş çabalıyor 
ama velhasıl olmuyor.

6.Ajda Pekkan – Petrol (Pet’r oil) (1980): 
Süperstarımızın ülkeyi bir süre terk etmesine 
neden olan fiyasko bundan 35 yıl önce yaşanmış 
ama rahatlıkla söylenebilir ki, Petrol’un yarattığı 
sansasyon uzun vadede Pekkan’ın kariyerine 
yalnızca ve yalnızca ihtişam katmıştır. Bugün hala 
konserlerinde söylediği (ve söylerken de gayet 
eğlendiği), kendisi birkaç defa coverladığı bu 
anlamsız sözlere sahip şahane Atilla Özdemiroğlu 
bestesi, Eurovision serüvenimizin başköşelerinden 
birinde duruyor. Bense bunca yıldır o muhteşem 
saçlarına ve nefis mavi elbisesine takılmış 
durumdayım. 

5.maNga – We Could Be The Same (2010): 
Basbayağı iyi bir beste olan “We Could Be The 
Same”de maNga’nın en büyük başarısı şarkıyı 
2000li (hatta 2010lu) yıllarda olduklarının 
bilincinde yapmış olmalarıydı. Tamamen kendi 

tarzlarının içinde kalarak, günümüz dinleyicisinin 
çok sevdiği “tür içinde tür” anlayışını besteye çok 
iyi yedirmişler, böylelikle içinde hem senfonik 
bir his taşıyan, hem rap yapılan, bir yandan 
darbukayı da duyduğumuz sağlam bir rock şarkısı 
çıkarmışlardı. Ferman’ın her zamanki enerjisi ve 
coşturucu sözlerindeki İngilizce tercihi sayesinde 
başarıları kaçınılmazdı zaten.

4.MFÖ – Sufi (1988):
MFÖ’nün 85 yılındaki ilk Eurovision denemesi 
“Diday Diday Day”ın ardından verdiği ikinci 
sınavdaki şarkısı bir öncekinden daha hareketli ve 
daha MFÖ tarzındaki “Sufi” idi. Dans ritimlerinin 
üzerine kurulan yaylı ağırlıklı şahane bir 
orkestrasyon ile güçlenen şarkıda Mazhar, Fuat ve 
Özkan seslerinin ahengini ustalıkla sergiliyordu. 
Maalesef ki “Sufi”, çocuk şarkılarına benzettiğim 
ve pek de bayılmadığım “Diday…”dan yalnızca bir 
puan ve bir derece fazla alabilmişti.  

3.Şebnem Paker & Grup Etnik – Dinle (1997): 
Bir önceki yıl katıldığı “Beşinci Mevsim” ile ümit 
vaat eden Şebnem Paker’in ertesi yıl “Dinle” 
ile kazandığı başarı halkımızı adeta Eurovision 
uykusundan uyandırmıştı. Şarkıları bir parça 
müzik öğretmeni gibi söylemeye meyilli Paker’in 
neden “Beşinci Mevsim”le değil de “Dinle”ile 
bu dereceyi aldığını tahmin etmek zor değil. 
Bu kadar kristal bir sesi yumuşatmak için Türk 
sazlarının ustaca monte edildiği bu türkü motifli 
oynak şarkıdan daha uygunu olamazdı. Türkçe bir 
şarkı ile aldığımız en yüksek derece olduğunu da 
belirtmek gerek.

2.Athena – For Real (2004): 
Büyük zaferimizin ardından ev sahipliği yaptığımız 
2004 yılında Athena (maNga’nın tam tersine) 
türlerin birleşimi yerine, safkan ve dinamik bir 
ska şarkısı ile çıktı yarışmaya. Solist Gökhan 
Özoğuz’un (ev sahibi olmanın verdiği rahatlıkla 
da elbette) olağanüstü enerjik performansı ve 
kendisi de çok eğlenen hali seyirciye de geçti, 
şarkı bittiğinde herkesin yüzünde tebessümler 
vardı. “For Real”ın gücünü, hala gece kulüplerinde 
çalındığında insanların inanılmaz gaza gelip 
kudurmasından anlamak mümkün.

1.Sertab Erener – Everyway That I Can (2003): 
Baştan sona birinci olmak için yapılmış “Everyway 
That I Can” için söylenecek fazla söz yok sanıyorum. 
Sade ama hedefi 12den vuran koreografisinden, 
Sertab Erener’in heyecanıyla daha bir tatlanan 
vokal performansına, kostümlerinden isabetli 
bir şekilde yarışma için seçilen Galleon 
düzenlemesine kadar tüm Eurovision tarihinin 
en kalp çarptıran performanslarından biridir. 
Şarkının ara bölümünde Sertab’ın “Ha!” nidası 
attığı an ve akabinde gelen dans birinciliğimizi 
garantilediğimiz saniyelerdi.

HAZIRLAYAN:
Mert BELL
mert.bell@gzone.com.tr
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ŞARKILARI
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1. YARI FİNAL ŞARKILARI

I WANT YOUR LOVE
EDUARD ROMANYUTA
MOLDOVYA

Bu sene yüksek tempolu az şarkı olması 
Moldova’nınki gibi kifayetsiz ucuz pop 
şarkılarının işine yarayacak gibi. Birinci yarı 
finalin açılışını yapacak olan şarkı kolaya 
kaçıp basit bir nakarat, sürekli tekrarlanan 
kalitesiz İngilizce sözlerle seyircinin ilgisini 
çekmeye çalışıyor. Canlı performansını 
izleme şansım olmadı, ancak video 
klibinden anlayabileceğimiz gibi, şarkıyı 
seslendiren arkadaşımız görsel anlamda 
da bir katkı yapamıyor.

FACE THE SHADOW
GENEALOGY
ERMENİSTAN

Bizim 4yüz vardı, hatırlar mısınız 
bilemedim. 2 kız 2 oğlan mıcır mıcır şarkılar 
söylerlerdi, bu Ermeni grup da o hesap 
biraz. Sadece vokal aralıkları bizimkilerden 
çok daha geniş, öyle yükseklere alçaklara 
pek güzel çıkıp iniyorlar. 
Ancak buna rağmen, şarkıda pek iş yok. 
Biraz “ortaya herşeyden azıcık” mantığında 
yapılmış bir eser. Ordan burdan şurdan 
toplama kıyafetlerle deli kızın düğünü 
olmuş. Ermenistan’in son iki senedir o eski 
halinden eser yok!

RHYTHM INSIDE
LOïC NOTTET
BELÇİKA

Heyecan verici, modern ve kalıplara 
sığmayan bir çalışma! Eğer ilk defa 
dinleyecekseniz size yegane önerim şarkıyı 
önce videosuyla değil, sadece şarkı olarak 
dinleyin. Şarkıyı seslendiren Loic’in sesi her 
iki tarafa da gidebilecek androjen seslerden. 
Belçika’nin “O Ses” yarışmasından çıkma 
Loic hem canlı performansında hem 
stüdyo kaydında şarkının hakkını sonuna 
kadar veriyor. Kendisi pek sempatik 
olmasının yanında iyi bir söz yazarı ve 
dansçı da aynı zamanda. Kesinlikle üst 
sıralarda görmek isteyecegimiz bir şarkı, 
ancak Belçika oylama sisteminden ne yazık 
ki iyi performans elde edebilen ülkelerden 
biri değil. Sadece Loic’in üzerine ve sesine 
odaklanan bir performans hazırlandığı 
takdirde, yarı finali geçip finalde üst 
sıralarda görmeyi arzu ettiğimiz bir şarkı 
bu!
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ŞARKILARI

WALK ALONG
TRIJNTJE OOSTERHUIS
HOLLANDA

Geçen sene country tadında hazırladıkları 
şarkıyla ikinciliği elde eden Hollanda 
bir süre daha easy-listening tarzında 
şarkılardan yana tercihini kullanacak gibi 
görünüyor. Bu seneki şarkıları kolay alışılan 
bir melodi, güzel bir kadın sesi ancak çok 
fazla aynı sözlerin tekrarından oluşmakta. 
Yarı finali geçmeleri genelde tarihsel 
olarak zor, ancak geçen seneki sürprizi de 
göz önünde bulundurarak Hollanda’yi çok 
arkalara atmayın derim.

AİNA MUN PİTää
PERTTİ KURİKAN NİMİPäİVäT
FİNLANDİYA

Finlandiya Eurovision’un yaramaz 
çocuklarından. Her sene değişik şarkılar 
gönderiyorlar ulusal seçimlerin sonucunda. 
2007’deki Lordi - Hard Rock Hallelujah’yı 
hatırlarsınız. Geçen sene ise şeker kız 
Candy yorumuyla bir kızcağızın ‘benimle 
evlen’ diye çığırdığı bir şarkıya tanık 
olmuştuk. 

Bu sene ise Autism ve Avrupa’daki sağlık 
sistemini eleştiren punk rock bir şarkı 
göndermeye karar veren Finlandiya, 
mesajı çok uzatmadan 1dk 40 snde veriyor. 
Sanırım çoğu kişinin listesinin en altında 
yer alacak bu şarkı, rock sever kesimden ya 
da protesto oylarından iyi bir sonuç elde 
edebilir.

ONE LAST BREATH
MARIA ELENA KYRIAKOU
YUNANİSTAN

Bu senenin öne çıkan balladlarindan bir 
diğeri. Yunanistan Eurovision’un olmazsa 
olmaz ülkelerinden biri. Genel olarak iyi, 
Eurovision severleri hemen yakalayacak, 
çoğu zaman etnik motiflerle süslenmiş 
şarkılar gönderen Yunanistan bu sene 
klasik bir ballad yolluyor. Şarkının bana 
kalırsa çok öne çıkan bir tarafı yok, ancak 
Eurovision severler arasında hem ülke 
seçiminden hem de bu tarz balladlara 
çok prim veren büyük bir kesim var. İyi 
vokal ve iyi görsellerle finalde ilk 12 içinde 
görebileceğimizi düşünüyorum.
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GOODBYE TO YESTERDAY
ELINA BORN & STIG RäSTA
ESTONYA

Estonya’nin bu seneki şarkısı hem 
Eurovision hayranlari arasinda hem de 
bahis sitelerinde en üst sıralarda yer alıyor.  
Bu yıl düet bolluğu var yarışmaya katılan 
eserler arasında, ancak hiçbiri Estonya’ninki 
kadar öne çıkmıyor. Hepimizin geçmişinde 
şarkının anlattığı hikaye mevcuttur: 
yürümeyeceğini bildiğiniz bir ilişkiden 
ne zaman vazgeçip kendi yolunuza 
gidersiniz? Karizmatik erkeğimiz Stig, 
aşkının hiçbir zaman yeterli olmayacağını 
düşünerek bir sabah aniden çekip 
gidiyor, Elina da hoşçakal deme şansı bile 
olmamasından bahsediyor. Samimi, sıcak 
ve gerçekçiliği sözlerin detayında saklı olan 
şarkı, yakalayıcı ve akılda kalan melodisi, 
melankolisi ve ikilinin uyumu ile gayet öne 
çıkıyor. Bu senenin favorilerinden!

ŞARKILARI

AUTUMN LEAVES
DANİEL KAJMAKOSKİ
MAKEDONYA

Hayranlar arasında ya da forumlarda 
pek de göze çarpmayan bir şarkı. İlk 
açıklandığında Makedonca olarak tanıtılan 
şarkı aslında temposu ve melodisi ile zaman 
içinde ilgi çekebilecek bir şarkıydı. Ancak 
daha sonra şarkının sözlerini İngilizce’ye 
uyarlama kararı alındı ve düzenlemesi de 
değişerek bugünkü haline geldi. Orijinali 
kadar olmasa da nakaratı ve genel tonu 
dinledikçe insanı yakalayan bir şarkı bence. 
Yarı finali geçme şansı %50 diyelim.

BEAUTY NEVER LIES
BOJANA STAMENOV
SIRBİSTAN

Bu senenin LGBT şarkılarından! Sırbistan’ın 
Belgrad Pride’ıyla ilgili senelerdir yarattığı 
problemler ve genel LGBT haklarının 
ülkedeki halini düşününce bu şarkının 
Sırbistan’ı temsil edecek olması heyecan 
verici.  ‘Finally I can say, yes I am different 
and it’s ok!’ sözleri birçok Eurovision 
hayranı tarafından tek bir ağızdan 
söylenecek diye düşünüyorum. Şarkının 
video klibinin sadece hayranların kendi 
kendilerine çektikleri görüntülerden 
oluşması da hoş bir detay olarak karşımıza 
çıkıyor. Şarkıyı seslendiren Bojana güçlü 
sesiyle canlı performansta da iyi bir sonuç 
yakalayacağa benziyor. Sonuç olarak 
akılda tutulması gereken bir şarkı.
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WARS FOR NOTHING
BOGGIE
MACARİSTAN

Son yıllarda Eurovision’a gayet iyi şarkılar 
gönderen Macaristan bu sene sakinlik ve 
dünya barışından yana kullanmış seçimini.  
Savaşların ve çatışmaların neden olduğu 
acılar ve sıkıntılar hepimizin malumu. 
Ancak bana göre şarkı verdiği mesajın 
ötesine geçemiyor ve açıkçası bu tip 
şarkılar artık çok eskide kaldı. İyi niyetli bir 
çalışma, ancak iyi bir netice elde etmesi 
çok zor.

TIME
UZARİ & MAİMUNA
BELARUS

Bu sene yüksek tempolu çok az şarkı 
olduğundan bahsetmiştik yukarıda. 
Belarus’un şarkısı işte o çok azından bir 
tanesi. Yarı finaldeki yeri de hiç fena değil, 
oldukça yavaş mıy mıy Macaristan’dan 
sonra çok iyi bir etki bırakacağından 
eminim. Akılda kalan nakaratı ve çok 
büyük ihtimalle sahnede kullanacakları 
ateş efektleri ile Eurovision seyircisinin 
dikkatini çekecektir. Ha, öyle sözlerinde 
ya da şarkıyı seslendiren arkadaşımızda 
pek iş yok, ancak yine de genel kalitenin 
üstünde bir şarkı Belarus’unki. Ben şahsen 
ilk 10 umda rahatlıkla yer veriyorum.

A MİLLİON VOICES
POLINA GAGARINA
RUSYA

Gerek canlı performanslarda gerekse 
de internet ortamlarında Rusya, LGBT 
konularındaki tutumu nedeniyle sürekli 
yuhalanmakta. En son BBC’nin Eurovision 
60. Yıl konserinde de 2008’in kazananı 
Dima Bilan aynı kadere mahkum oldu. 
Ancak bunu bir kenara bırakırsak ve şarkıyı 
kendi içinde değerlendirirsek, Rusya’nın 
bu sene çok iyi bir derece alacağını 
söylemek işten bile değil. Rusya genelde 
ünlü İsveçli Eurovision şarkı yazarlarıyla 
çalışır ve bu sene de aynı yolu izlemişler. 
Ortaya çıkan şarkı melodisi ve şarkıyı 
seslendiren Polina’nın sesiyle çok kuvvetli 
ve akılda kalıcı bir etki yaratıyor. Dünyadaki 
farkılıklardan dem vuran şarkının klibinde 
tabi ki bizim beklediğimiz renkler ya da 
çeşitlilik yok. Olmasını beklemek de saflık 
olurdu zaten.

ŞARKILARI
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THE WAY YOU ARE
ANTI SOCIAL MEDIA
DANİMARKA

2013’ün şampiyonu Danimarka bu seneki 
ulusal seçim sürecinin sonucunda şeker 
tadında bir şarkı göndermeyi tercih etmiş. 
Bir grup çalışması olan ‘The Way You Are’ 
azıcık Bruno Mars azıcık da Taylor Swift 
sarışınlığında bir tat bırakıyor ağzımızda. 
Ama her şekerli tatta olduğu gibi, insanın 
içini bayan bir havası da yok değil. Şahsen 
ulusal seçmelerde Suitcase adlı diğer 
adayın galip gelmesini tercih ederdim, bir 
seneye kalmaz aklımızdan uçup gidecek 
bir şarkı maalesef bu.

I’M ALIVE
ELHAİDA DANİ
ARNAVUTLUK

Hani bazı şarkılar vardır albümlerde, 
birinci dinlemede ‘aman bu ne ya öyle 
genel geçer bir şarkı’ dediğimiz. Ancak 
ikinci üçüncü dinlemeyle gittikçe kalbinizi 
kazanır, aklınızdan çıkmayacak hale gelir. 
İşte Arnavutluk’un bu seneki seçimi bu tip 
şarkılardan. Şarkıyı seslendiren Elhaida 
sesiyle ve nur yüzüyle içimizi ısıtacak 
bir çalışmayla karşımızda. Özellikle 40. 
saniyeden itibaren kıpır kıpır hayat dolu 
bir hale bürünen şarkı, son dakikasında da 
insanı coşturup dans ettiriyor. Yarı finali 
rahatlıkla geçip finalde de ilk 12 ye kolaylıkla 
girmesi gereken bir eser. Arnavutluk’a bol 
şanslar diliyoruz.

ALL OVER AGAIN
VOLTAJ
ROMANYA

Bu sene sosyal farkındalık şarkılarında 
bir bolluk var. Romanya’nın seçtiği şarkı 
ebeveynleri yurt dışında çalışmaya gidip 
geride kalan Romen çocukların hikayesini 
anlatıyor. Nakaratındaki melankoli ve 
solistin sesindeki üzgün tonlar dikkat çekici 
olsa da canlı performansta öyle çok da öne 
çıkmayacaktır. Ancak yarı finalin sondan 
bir önceki performansı olması dolayısıyla 
yarı finali geçme şansı da yüksek.

ŞARKILARI
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ŞARKILARI

WARRIOR
NİNA SUBLATTİ
GÜRCİSTAN

Bu yıl yarışmaya katılan “Warrior” isimli iki 
şarkı var (bir diğeri Malta’nın) ve ikisi de 
iyi tasarlanmış çarpıcı eserler. Bana kalırsa 
Gürcistan’ın şarkısı bu senenin en iyi 3-4 
şarkısından biri. Güçlü temposu, arka 
plandaki davul düzenlemeleri ve dikkat 
çekici vokalleriyle yukarı sıralara kolaylıkla 
oynayacak bir şarkı “Warrior”. Canlı 
performansta görseller ve dansçılardan 
yararlanarak şarkının mesajını ve 
atmosferini daha da üst seviyeye 
çekebilirse Gürcistan ilk 5-6 içinde yer 
alacaktır. Beğeniyoruz ve seviyoruz!

THIS TIME
M. LİNKYTė & V. BAUMİLA
LİTVANYA

Hani bazen Eurovision’dan çok hoşlanmayan 
arkadaşlarımızın biz hayranlarla dalga 
geçmek için kullandığı ‘ay tam Eurovision 
şarkısı’ tabiri vardır ya, işte Litvanya’nın 
şarkısı maalesef böyle bir çalışma. Türkçe 
olsa 9/8’lik oynak temponun üstüne ‘seni 
seviyoruuuuuum’ diye çığıran bir nevi  
Gülseren faciasının Baltıklardan gelen bir 
eşleniği bu şarkı. Düetler bu sene moda 
demiştik, bu şarkının da yarısında durup 
öpüşen ‘şirin’ ikilimiz bize bunun dışında 
birşey sunamıyor. 

PLAYING WITH NUMBERS
MOLLY STERLING
İRLANDA

Son yıllarda üst üste gönderdiği katastrofik 
şarkılarla ‘ay allahın belası pis şey’ dedirten 
İrlanda bu sene aklını başına toplamış da 
bize Molly Sterling tarafından seslendirilen 
“Playing With Numbers”ı yollamış. Gerçek 
bir şarkı düzenlemesine sahip olan bu 
çalışma bir yandan Ally McBeal, Grey’s 
Anatomy ya da Dawson’s Creek’te belli 
anlarda çalan 90’ların pop şarkıları 
tadında. Bence bizim nesilden herkesin 
ilgisini çekebilecek bir şarkı. Seyirci 
oylarının puanlamaya dahil edilmesinden 
beri İrlanda malesef eskiden elde ettiği 
başarılardan çok uzaklarda. Şarkı kendi 
başına güzel olmasına güzel, ancak bu 
kadar yavaş şarkının bir arada olduğu 
bir senede iyi bir sonuç elde etmesi zor 
gözüküyor.



gzone.com.tr

www.gzone.com.tr | Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Mayıs 2015 | S.24#eurovision2015

CHAIN OF LIGHT
A. SİMONCİNİ & M.PERNİOLA
SAN MARİNO

Bence daha tartışacağımız 20 ye yakın 
şarkı varken San Marino’nunki gibi 
lüzumsuz ve önemsiz bir şarkıya yer ya da 
zaman ayırmayalım. Öne çıkan hiçbir tarafı 
olmayan şarkı yarı finalin en alt sıralarında 
sürünecek gibi görünüyor.

ADIO
KNEZ
KARADAĞ

Bu senenin tipik Balkanlar motifli 
şarkısı Sırbistan’ın tanınmış ve zengin 
Eurovision geçmişine sahip müzisyeni 
Zeljko Joksimovic’in elinden çıkmış. 
Karadağ Eurovision’da istediği başarıyı 
ya da çıkışı henüz yakalayamamış olsa da, 
etnik öğelerle süslenmiş bu şarkı ülkeye 
arzuladığı puanları bu sene getirebilir. 
Ancak yine de forumlarda ya da hayranlar 
arasında çok fazla heyecan yaratmadığını 
da söylemek gerekiyor.

WARRIOR
AMBER
MALTA

Bu senenin ikinci “Warrior” isimli eseri 
Malta’dan geliyor. Ulusal seçmeler sırasında 
ve sonrasında birçok Eurovision hayranının 
dikkatini hızlıca çeken şarkı solisti 
Amber’ın güçlü sesinden de yeterince 
faydalanıyor. Ritim enstrümanları diğer 
“Warrior”da olduğu gibi bolca kullanılmış. 
Nakarat hafızamızda kolayca yer ediyor, 
yaylı çalgılar da canlı performansta 
öne çıkartılabilir. Malta genel olarak 
Eurovision’da iyi performans sergileyen 
ülkelerden biri, bu sene de durumun 
değişeceğini düşünmüyorum. Özellikle 
şarkı üç dakikalık ömrünün yarısında iyice 
alevleniyor ve seyirciyi yakalıyor. Sonuna 
doğru ise davulların da etkisiyle vokaller 
iyice çarpıcı hale geliyor. Canlı performansı 
merakla bekliyoruz.

ŞARKILARI
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A MONSTER LIKE ME
MøRLAND & D. SCARLETT
NORVEÇ

Ulusal seçim sürecinde hayranların ilgisini 
çekip epeyce gürültü çıkaran şarkılardan 
birisi de Norveç. İlk çıktığında birçok 
hayran forumunda favori olarak gösterilen 
şarkı o baştaki ivmesini kaybetmiş gibi 
görünüyor. Klibi ve sözleriyle biz drama 
queen leri hemen avucunun içine alan 
şarkı, üst üste dinlemelerin ardından 
sıkıcı ve biraz da bayat bir hale geliyor. 
Ancak şarkıyı yarışma esnasında ilk kez 
dinleyecekler için güçlü bir etki bırakabilir. 
Bahsettiğim düet bolluğundan nasibini 
alan şarkının sahnede nasıl duracağını 
merak ededuralım bakalım.

Há UM MAR QUE NOS SEPARA
LEONOR ANDRADE
PORTEKİZ

Bu senenin ikinci “Warrior” isimli eseri 
Malta’dan geliyor. Ulusal seçmeler sırasında 
ve sonrasında birçok Eurovision hayranının 
dikkatini hızlıca çeken şarkı solisti 
Amber’ın güçlü sesinden de yeterince 
faydalanıyor. Ritim enstrümanları diğer 
“Warrior”da olduğu gibi bolca kullanılmış. 
Nakarat hafızamızda kolayca yer ediyor, 
yaylı çalgılar da canlı performansta 
öne çıkartılabilir. Malta genel olarak 
Eurovision’da iyi performans sergileyen 
ülkelerden biri, bu sene de durumun 
değişeceğini düşünmüyorum. Özellikle 
şarkı üç dakikalık ömrünün yarısında iyice 
alevleniyor ve seyirciyi yakalıyor. Sonuna 
doğru ise davulların da etkisiyle vokaller 
iyice çarpıcı hale geliyor. Canlı performansı 
merakla bekliyoruz.

HOPE NEVER DIES
M. JANDOVá & V. NOİD BáRTA
ÇEK CUMHURİYETİ

Ufak bir aradan sonra yarışmaya dönen 
Çek Cumhuriyeti iki güçlü yorumcu, ancak 
ortalama bir şarkıyla karşımızda. Başta 
söylemiştik, bu sene yavaş aşk şarkıları 
çoğunlukta ve Çek Cumhuriyeti de aynı 
potaya oynuyor. Hem de yine bir düetle! 
Ancak Vaclav ve Marta yarışmanın en 
çekici çifti olmaya aday! Muhtemelen 
şarkıyı dinlemek yerine Vaclav’ın kolları 
ve dövmeleriyle ilgileneceğiz. Yarı finali 
geçmeye yeter mi peki? Şu haliyle malesef 
bizimle değil...

ŞARKILARI
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GOLDEN BOY
NADAV GUEDJ
İSRAİL

“Haydi hop düğün havası, aman da doktor 
beyler de teşrif etmişler hobaaaa!” Yok 
yok, düğün salonunda değiliz, ama İsrail 
bu seneki şarkısının 1/3 üyle bize bunu 
tattırıyor. Şarkının diğer kısımları ise bir 
yandan çakma bir Justin Timberlake, 
diğer taraftan Orta Doğulu bir Justin 
Bieber esintilerinde. ‘Du yuu layk may 
denciiiiiiiing’ sözleri ve zurna sesleriyle bizi 
Tel Aviv’e çağıran yeni ergenimiz Nadav 
Guedj seslendiriyor şarkıyı. Bu kadar yavaş 
parçanın olduğu bir senede Eurovision 
hayranlarının eller havaya ihtiyacını gani 
gani karşılayan İsrail şarkısı şimdiden 
çoğu kişinin ‘guilty pleasure’ı. Ancak tek 
bir şarkıdan çok üç ayrı mini melodiden 
bahsediyoruz. Bakalım bu deney İsrail’i 
finale taşıyabilecek mi?

LOVE INJECTED
AMİNATA
LETONYA

Ulusal seçmelerde birinci olan Aminata 
çok da Eurovision stili olmayan bir şarkıyla 
karşımızda. Vokallerde çok başarılı olan 
çıtı pıtı kızımız modern bir düzenlemeyle 
süslenmiş ‘Love Injected’ şarkısıyla kalan 
eserlerden farklı bir yerde duruyor. Aslında 
Letonya ilginç bir kumar oynuyor, çok da 
yarışmanın tarzı olmayan güçlü bir şarkı ile 
başarı arıyor. Bu risk sonuç getirebilecek 
mi, ben şahsen sanmıyorum ama yine de 
bu tip şarkıların yarışmanın genel kalitesini 
yukarı taşıdığını da belirtmek gerekiyor.

HOUR OF THE WOLF
ELNUR HÜSEYNOV
AZARBAYCAN

“O Ses Türkiye”nin kazananı Elnur bu sene 
Eurovision’da Azerbaycan’ı temsil ediyor. 
Şarkısının adı da ‘Hour of the Wolf’. Yine 
klasik bir Azerbaycan çalışması aslında, 
İsveçli Eurovision şarkı yazarlarıyla 
çalışıldığı da çok aşikar. Elnur vokallerde 
tiz ve baslara ine çıka bize ne kadar iyi 
bir yorumcu olduğunu gösteriyor ve şarkı 
bu özelliğiyle takdire şayan. Ancak artık 
bu tarzda dinlediğimiz 5.- 6. Azerbaycan 
şarkısı bu ve biraz bık gelmedi değil. Zaten 
kimsenin de kalkıp seneye yine Bakü’ye 
gidesi yok. Elnur’a iyi şanslar diliyoruz.

ŞARKILARI
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UNBROKEN
MARİA OLAFS
İZLANDA

Ulusal seçmelerin sonunda ortalamanın 
hafif üstü kalitede bir şarkı seçen İzlanda’nın 
bu sene öyle ilk 10’lara falan oynayacak bir 
hali yok malesef. Bir de ufak bir dedikodu 
verelim, ülkenin bu sene Eurovision’a 
katılması da tehlike altında çünkü oyların 
sayımını kayıt altına alacak noterler tüm 
ülke çapında grevdeler! Muhtemelen bir 
şekilde çözerler durumu, ama çözmeseler 
de öyle büyük bir kayıp olmaz bizim için.

HEROES
MåNS ZELMERLÖW
İSVEÇ

Ben baştan rengimi belli edip bu senenin 
favorisi olarak İsveç’i ilan edeli 2 ayı geçti, 
o zamandan beri de bu şarkı ivmesinden 
hiçbir şey kaybetmedi. İsveç Eurovision’a 
katılacak şarkıyı uzun bir seçim süreciyle 
belirliyor, biraz festival, biraz “O Ses” 
formatında ünlü şarkıcıların da katılımıyla. 
Bu senenin açık ara favorisi de Mans 
Zelmerlow ve şarkısı “Heroes”. Modern 
soundu, çok ilginç interaktif görsellerle 
öne çıkan sahne performansı, enerjik 
nakaratı ve Mans’ın güçlü vokalleriyle 
İsveç’in bu seneki şarkısı diğer şarkılardan 
fersah fersah önde. Bir de eğer vokalisti 
gördüyseniz, nasıl bir göz banyosuna 
tanık olacağımızı fark etmişsinizdir. Seksi 
gülümsemesi, muhteşem vücudu ve 
sahnedekı dinamizmiyle Mans o üç dakikayı 
her anlamda ustaca kullanıyor. Allahım 
alamıyoruz gözlerimizi kendisinden! 
Seneye Stockholm uçuşunuzu ve otel 
rezervasyonlarınızı şimdiden ayarlayın 
derim ben.

TIME TO SHINE
MéLANİE RENé
İSVİÇRE

Bahsetmiştim, bazı şarkılar vardır ilk 
dinlemede çok etkilemese de daha 
sonraki seferlerde sizi derinden yakalar, 
bırakmaz diye. İsviçre de bu tip bir şarkıyla 
karşımızda bu sene. Yine biraz savaş ve 
mücadele temaları, ‘güçlü kadınım’ edaları 
ve modern bir sound. Vokalist Melanie’nin 
İngilizce sözleri telaffuzu çok iyi olmasa 
da yine de şarkıya yakışır bir performans 
sergiliyor. Yalnız klipteki paçoz Pocahontas 
havalarından vazgeçseler bence iyi 
ederler, biraz Gürcistan’ın videosuna bakıp 
öğrenebilecekleri 1-2 numara var diye 
düşünüyorum. Kesinlikle finale kalmasını 
istediğimiz bir çalışma!

ŞARKILARI
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ONE THING I SHOULD...
JOHN KARAYİANNIS
KIBRIS

Şarkı seçimini en erken ilan eden ülkelerden 
birisi oldu Kıbrıs bu sene. Ancak öyle 
aman aman birşey yaptıkları yok, yani son 
dakika ilan etseler de olurmuş. Yavaş şarkı 
bolluğundan bunalabileceğimiz bir senede 
diğer şarkıların içinde kaybolup gidecek bir 
performans ve eser ne yazık ki. Çok vakit 
kaybetmeyin derim... Yunanistan ile ayrı 
yarı final serilerinde olması da birbirlerine 
ilk safhada oy veremeyecekleri anlamına 
geliyor ki bu Kıbrıs için yarı finalde elenme 
anlamına gelebilir. Çok yazık olur mu, 
hayır...

HERE FOR YOU
MARAAYA
SLOVENYA

Bu senenin sürpriz şarkılarından biri 
karşımızda! İlk tanıtıldığı günden 
itibaren gerek hayranların gerekse de 
bahis sitelerinin oldukça yüksek prim 
verdiği şarkının vokalisti o kocaman 
kulaklıklarından hiç vazgeçmeyen Maraaya. 
Oynak ritmleriyle ilk dakikadan itibaren 
insanı yakalayan şarkı nakarattaki keman 
melodileri ile Maraaya’nın o farklı tonu ve 
‘cool’ tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 
Tüm 40 şarkıyı arka arkaya dinlerseniz bu 
şarkının nasıl farklı bir tarzda olduğunu 
anlamak daha da kolay oluyor. Slovenya’yı 
çok takdir ediyor ve o kulaklıklarından bize 
de almasını diliyoruz!

IN THE NAME OF LOVE
MONİKA KUSZYńSKA
POLONYA

Yarı finalleri yine bir ballad ile bitiriyoruz. 
Güçlü bir yorumcu olan Monika Kuszynska 
kendisine yakışan, iyi düşünülmüş 
ve yazılmış bir eserle finale katılmayı 
hedefliyor. Şarkı son dakikasında tempoyu 
ve duygusunu artırarak hafızalarda 
kalabilecek bir yorum sunarken, yarı 
finallerin son şarkısı olması dolayısıyla da 
elemeleri geçebilecekmiş gibi görünüyor. 
Klasik bir ballad performası, izlemenizi 
tavsiye ederim.

ŞARKILARI
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TONIGHT AGAIN
GUY SEBASTIAN
AVUSTRALYA

Evet yanlış duymadınız, o teee 
dünyanın diğer ucundaki Avustralya! 
Bu sene yarışmanın 60. Yılı olması 
dolayısıyla Avrupa Yayıncılar Birliği EBU 
Avusturalya’yı, Eurovision’a gösterdiği 
yakın ilgiden dolayı davet etmeye karar 
verdi. Hayranlar arasında heyecan yaratan 
bu olumlu karar Avusturalya’nın şarkı 
seçimiyle de perçinlenmiş görünüyor. 
Yorumcu Guy Sebastian bizi hop hop 
oynatacak eğlenceli bir şarkı hazırlamış. 
Bu kadar düşük tempolu şarkının arasında 
Eurovision’ın sürprizi olan Avusturalya’nın 
çok iyi bir derece elde etmesi kaçınılmaz. 
Ama korkmayın, kazansalar bile seneye 
dünyanın diğer ucuna gitmemiz 
gerekmeyecek, Avrupa’daki bir ülkeye 
devredecekler organizasyonu. 

I AM YOURS
THE MAKEMAKES
AVUSTURYA

Geçen sene Conchita ile birinciliği elde 
eden Avusturya bu senenin ev sahibi 
ülkesi. Ev sahibi ülkeler %99 tekrar 
kazanmazlar yarışmayı ve Avusturya’nın 
bu seneki seçiminin bu kuralı bozmaya hiç 
niyeti yok. Şarkının akılda kalan herhangi 
bir yönü bulunmamakta, öyle dinleyip 
‘hmmm bu da böyleymiş’ diyip bir sonraki 
şarkıya hazırlanacaksınız. Ya da belki içki 
tazeleyecek, tuvalet molası verdirtecek bir 
zaman dilimi olarak da değerlendireblirsiniz 
bu üç dakikayı.

N’OUBLIEZ PAS
LISA ANGELL
FRANSA

Fransa maalesef ağzıyla kuş tutsa artık 
iyi bir derece elde edemiyor. Avrupa’nın 
geri kalanından alabileceği herhangi 
bir sempati oyu da yok. Büyük ülkeler 
genelde hep bu bahsettiğim sorundan 
muzdarip. Ancak Almanya’nın “Lena – 
Satellite” ile kanıtladığı gibi eğer şarkınız 
istisnai derecede başarılıysa, hangi 
ülkeden geldiğinizin bir önemi kalmıyor. 
Bununla beraber, Fransa’nın bu seneki 
şarkısı o dediğimiz seviyede değil. 
Yanlış anlaşılmasın, şarkı aslında genel 
standartlara göre başarılı sayılabilecek bir 
‘chanson’. Sadece oy alabilecek kadar öne 
çıkabilecek bir yanı yok o kadar.

BLACK SMOKE
ANN SOPHIE
ALMANYA

Benim kişisel favorilerimden bir tanesi daha karşınızda.”Almanya 
ulusal seçmelerinde Ann Sophie’nin ‘Black Smoke’ adlı şarkısını 
seçti” diyemeyeceğim çünkü aslında bu şarkı seçmelerde ikinci 
olmasına rağmen Almanya’yı Eurovision’da temsil edecek. Nasıl mı, 
hemen anlatayım. Şimdi o birinci olan arkadaşımız ödülünü almaya 
çıktığı sahnede “ben gitmek istemiyorum, Ann Sophie gitsin” 
dedi de ondan. Allahım arkasından ne drama ne drama... Meğer 
o birinci olan arkadaşımız gaipten “yarışmaya gitme aman” diye 
sesler duyarmış, kişisel problemleri varmış vs vs... Eurovision’da 
çok çatlak var anam, bir tane daha olurdu aslında ama neyse... Ann 
Sophie birçok profesyonel ünlü şarkıcıyı arkada bırakıp ikinci oldu 
kendi ulusal seçmelerinde. Gönülden destekliyoruz bu sempatik 
kızımızı!
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GRANDE AMORE
IL VOLO
İTALYA

İtalya belki bilirsiniz 2011’e kadar çok 
uzun bir ara vermişti Eurovision’a. Ancak 
o tarihten beri her sene çok başarılı 
seçimlerle yarışmaya katılıyor ve iyi 
sonuçlar elde ediyor. Aslında başarının sırrı 
katılacak şarkıyı nasıl seçtiklerinde gizli. 
Çok uzun yıllardır her sene düzenlenen 
San Remo adlı şarkı yarışmasını kazanan 
sanatçıyı Eurovision’a gönderiyorlar ve bu 
yarışmada standartlar çok ama çok yüksek. 
Bununla beraber, bu seneki kazanan üçlü 
opera zibidisini ben şahsen hiç beğenmiyor 
ve çok eski kafalı buluyorum. Hayranlar 
arasında ise değişik reaksiyonlar var Il 
Volo’nun “Grande Amore” adlı şarkısına. İyi 
bir sonuç elde edeceğinden emin olduğum 
şarkıya ben katlanamasam da belki siz 
seversiniz, bir dinleyiverin derim ben.

AMANECER
EDURNE
İSPANYA

İspanya yıllardır uyguladığı formülden 
bu sene de vazgeçmemiş: Güzel ince bir 
kızımız, etkileyici büyük bir performansla 
sahnede. İspanya’nın Eurovision için 
seçtiği şarkılar genelde istisnai vokal 
yeteneklerine dayanan parçalar oluyor, bu 
seneki seçim de aynen bu yönde. Yine gay 
hassasiyetine çok hitap eden güçlü kadın 
imajıyla bizim camiadan yeterli oy alacak 
olsa da Avrupa’nın geri kalanından istediği 
oyları alamayabilir İspanya. Canı sağolsun, 
üzülmezler onlar gider kumsalda dans 
ederek kutlarlar ne de olsa.

STILL IN LOVE WITH YOU
ELECTRO VELVET
BİRLEŞİK KRALLIK

Şimdi tam ne yazacağımı bilemediğim 
bir şarkı! Belki değerlendirmemizin en 
sonuna geldiğimizden, ya da benim 
artık evim dediğim İngiltere menşeili 
olmasından mıdır bilmiyorum, bu şarkıyla 
ilgili karışık duygular içerisindeyim. 
Kalan şarkılara kıyasla çok farklı tarzda, 
eskilerin swing soundunu alıp electro 
unsurlarla süsleyen bu çalışma, yine bir 
düet halinde seslendiriliyor. İki vokalist 
de öyle ahım şahım seslere sahip değiller 
ancak şarkıyı hakkıyla söylüyorlar hem 
stüdyo hem de canlı versiyonunda. Oynak 
mı oynak bir şarkı, ancak insan ‘çok mu 
tekrara düşüyorlar?’ diye düşünmekten 
kendini alamıyor. Canlı performansta 
yapabilecekleri birkaç ufak değişiklikle 
Birleşik Krallık son zamanlarda aldığı en 
iyi sonucu alabilir. Ancak yine de ilk 10’a 
oynaması zor, benden söylemesi.

HAZIRLAYAN:
ERT URAL
ertural213@gmail.com
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STEVIE BOI
RIHANNA, LADY GAGA VE ELTON JOHN’UN TASARIMCISI
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G
Zone, Mayıs 2015 sayısında 
dünyaca ünlü moda tasarımcısı 
Stevie Boi’u konuk etti. Lady 
Gaga ve Elton John gibi isimlerin 
aksesuarlarını tasarlayan tasarımcı 
2016 yılı için H&M ile özel bir 

işbirliği yaparak bir koleksiyon hazırladı. İşte, 
Haziran ayında Türkiye’yi de ziyaret edecek olan 
tasarımcıyla modadan LGBT haklarına kadar 
geniş bir yelpazede yapılan sohbet:

Daha çok gözlük tasarımlarıyla tanınıyorsun ama 
hem aksesuar hem de kıyafet de tasarlıyorsun. 
Kariyerin nasıl başladı? 
Evet bu doğru, ilk olarak New York ve 
Baltimore’da eskicilerden topladığım enteresan 
objelerin tasarımlarını değiştirerek başladım. 
Bu uygulamayı daha çok güneş gözlükleri ve 
akeseuarlara yapmış olmamın sebebi ise hem 
daha kolay satılıyor olmaları hem de ulaşımlarının 
daha kolay olması oldu. 

Birçok ünlüyle işbirliği yaptın. Lady Gaga, 
Rihanna ve Elton John gibi isimler senin 
tasarımlarını giydi. Onların üzerinde 
tasarımlarını görmek sana nasıl hissettirdi? 
Tek kelimeyle muhteşem bir his. Doğrusunu 
söylemek gerekirse ben hep bir adım sonrasını 
planlayan bir yapıya sahibim, bir gün ünlülerin 
benim tasarımlarımı takmak istemesini hep 
planlamıştım. 

Sence moda bloggerları moda dünyası için 

önem teşkil ediyor mu? 
Artık moda dünyasını bloggerlar kontrol ediyor. 
Bunu anlamak zor değil, eskiden bir koleksiyonun 
ayyuka çıkması için aylar beklerken, şimdi bir tık 
sayesinde her şeyi bulabiliyorsunuz. 

Dünyada birçok farklı kültür var, siz 
tasarımlarınızda bunların hangilerinden 
esinleniyorsun?
Annem ve babamın asker olmasından sebep 
çocukluğumu farklı ülkelerde geçirdim. 
Gençliğimde Almanya, Fransa ve İngiltere’de 
bulundum, sanırım tasarımlarımın ana çizgisi 
Alman kültüründen parçalar barındırıyor. Bunun 
yanında ruhum ise Londra yer altı kültürüne ait. 
Leigh Bowery ve Grace Jones’un gizli aşkının 
çocuğu olabilirim. 

Sence moda akımlarını etkileyen ana unsurlar 
nelerdir? 
Bence para eden her şey modayı etkiliyor ve 
moda akımları kendi içinde tekrar ediyor. 

Oryantal kültür hakkında ne düşünüyorsun? 
Hiç tasarımlarında oryantal figürler kullanmayı 
düşündün mü?
Bir kültürü tam tanımadan, onun alt metinlerine 
vakıf olmadan kullanmam çok yanlış olur. Bir kez 
böyle bir hata yaptım, bir daha asla yapmam. 

Orta doğu modasına nasıl bakıyorsun? 
Bayılıyorum! Orta Doğu’da gelişen bağımsız stili 
çok beğeniyorum. 

Türkiye’den işbirliği yapmak istediğin ünlüler 
var mı? 
Ürünlerimle ilgilenen herkesle çalışmak istiyorum. 
Şu anda ekibim bu konu hakkında bazı Türk 
ünlülerle de iletişim halinde. Göreceğiz :) 

Orta Doğu ve Türkiye’deki özgürlükler ve haklar 
hakkında ne düşünüyorsun? 
Araştırmalarımı yaparken gözyaşlarına boğuldum. 
İstanbul’daki özgürlük yürüyüşlerini izledim, ve 
kendi ülkemde ırkçılığa maruz kalmış biri olarak 
elimden ne geliyorsa yapmak istiyorum. 

Sence cinsel yönelimin modayı nasıl etkiliyor?
Emin değilim. Şahsen kadın kıyafetleri de, erkek 
kıyafetleri de giyiyorum hahaha! Komik çünkü 
insanlar üzerimdeki  kadın kıyafetini bile erkek 
kıyafeti sanıyor. Önemli olan sizin onu kendinize 
nasıl stilize ettiğiniz, moda her zaman ünisekstir. 

LGBT bireylerin modadaki başarısını neye 
bağlıyorsun? 
Bilmiyorum, ben suç hukuku okudum. Moda ile 
uğraşacağımı ise hiç tahmin etmezdim.

SÖYLEŞİ

RÖPORTAJ:
Onur EROL
onur.ozisik@gzone.com.tr
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NICK BATEMAN
SİYAH KUŞAK BİR MODEL
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B
aştan söyleyeyim, dergimizin Mayıs 
sayısındaki en ‘ballı’ işi ben kaptım: 
Nick Bateman’i yazmak. “Neden 
peki?” derseniz de, cevabım hazır. 
Kendisi uzun bir süredir kaleme 
almak istediğim biri, hatta not 

defterimin en üst köşesinde keşfedilesi bir yüz 
olarak adı yazıyor. (Adının yanına ilk gençlik yıllarını 
yaşayan çocuklar edasıyla, durumu abartıp çeşitli 
kalpler de çizebilirdim!) Kendisinin yakışıklılığının, 
aurasının ve tüm baştan çıkarıcılığının yanı sıra  
nasıl biri olduğunu merak ediyorsanız; cevabı 
burada…

İddialı bir takipçi sayısının olduğu Instagram’da, 
evvel zaman içinde Türkiye’ye geleceğini 
açıkladığında hayran kitlesinin delişmen, 
muzur, yer yer absürt ama kesinlikle çok renkli 
yorumlarıyla karşılaştı, Nick. Evinin metrobüse 

yakın olduğunu söyleyenler mi dersiniz, eşlerini 
boşamak/ sevgilisinden ayrılmak isteyenleri mi 
bilmek istersiniz; yoksa kişi başına düşen kız 
sayısından yakınıp ona buraya gelmemesini 
kibarca öğütleyen (?!) erkekleri mi? Buraya 
geldiğinde de bu eğlenceli yorumların 
izdüşümleriyle yüzleşmek zorunda kaldı kendisi. 
Duvağıyla sete koşan Burcu Esmersoy mu, ona 
aşure yapıp sete yollayan Ebru Şallı mı daha çılgın, 
buna siz karar verin. (Editörün Notu: Bu satırları 
yazdığım günde, Instagram’da 517 gönderisiyle, 
2.7 milyon takipçiye; kendini Kanadalı dövüş 
sanatçısı& Aktör olarak tanımladığı Twitter’da da 
yaklaşık 75 bin takipçiye sahip. Instagram’daki 
takipçi sayısının çokluğu sizi şaşırtmasın, zira 
kendisinin kimi zaman üstsüz ve çok seksi, kimi 
zaman da eğlenceli fotoğraflarına bakmak kişisel 
memnuniyetlerinizden biri olarak konumlanabilir.)
Kendisinin hakkında ansiklopedik bilgi verecek 

olursam… Kanada’nın Ontario eyaletinde doğan 
29 yaşındaki Nick, hayata erken atılanlardan. 
Neden mi dediniz? 4 yaşında karateye başladı ve 
sonrasında da bu daldan birçok ödüle sahip oldu. 
Capilano Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra, 
tüm bu deneyimlerin sonucu olarak, üstüne üstlük  
henüz 20 yaşındayken kendi karate okulunu açtı. 
Kısa süre sonra, ona global ününü kazandıran 
profesyonel  modelliği yapmaya başladı. Milano, 
New York ve Miami de kendisinin bugüne dek 
yaşadığı destinasyonlar arasında yer alıyor.

Son projesi, Instagram hesabında yazdığı üzere 
“Ugly Love” filmi olan Nick’in filmografisinde 
kısa filmlerin yanı sıra; 2011 yapımı “Hobo with 
a Shotgun” ve 2015 yapımı “Tapped Out” yer 
alıyor. Televizyon dizileri konusundaki kariyerine 
baktığımda ise konuk oyuncu olarak birer 
bölümünde rol aldığı dizilere rastladım. Bu 
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konudaki en son projeleri de, 2013 yılında ilk 
bölümlerinde sırasıyla Craig ve Ian Furmenek 
rollerini canlandırdığı “Mr. D” ve “The Listener” 
dizileri.

Nick, hayranlık uyandıran mükemmel vücudunu 
dengeli beslenmesine borçlu. Verdiği bir 
röportajdaki açıklamalarına göz atmalısınız: 
“Tuzdan uzak duruyorum, ekmek yemiyorum. 
Protein ağırlıklı besleniyorum. Sabahları muz, 
badem ve fıstık ezmesi içeren bir karışım içiyorum. 
Haftada 6 gün 45 dakika kendi vücut ağırlığımla 
spor yapıyorum. Bol su tüketiyorum. Yumurtanın 
sadece beyazını yiyorum. Balık ve kinoa’ya 
bayılıyorum. Haftada bir gün önüme gelen her 
şeyi çılgınlar gibi yiyerek vücudumu şaşırtıyorum. 
O günlerde iki büyük boy pizza yediğim bile 
oluyor. Ertesi gün vücut yine o kadar yiyeceğimi 
sandığı için metabolizmam daha çok çalışıyor.” 

Ülkemize geldiğinde özellikle kadınlar arasında 
sansasyon yaratan Nick’e artık Türkiye dendiğinde 
aklına güzel kadınlarının gelecek olması nasıl, diye 
sizlere sormak istiyorum sevgili G Zone okurları. 
Okuyunca hayal kırıklığına uğrayacaksınız; ama 
yine de söylemek zorundayım: Nick, ne yazık 
ki gay değil. Hatta hayatında kimliğini hiçbir 
şekilde açık etmeyi düşünmediği, bu nedenle 
sosyal medya hesaplarından dahi takip etmediği 
güzeller güzeli bir hemşire varmış. Ancak bunu 
belli etmediğinden, hayranlarının onunla ilgili 
birbirinden cesur fantaziler kurduğunun farkında 
ve bu durum da onun gururunu okşuyor.

Acaba kendisine ekipçe bir aşk mektubu yazsak, 
cevap verir mi? Yok vazgeçtim, durumu bu kadar 
abartmayalım da kendisine ‘kapak erkeğimiz’ 
olmayı teklif edelim. Zira, bu komik ve hayvansever 
yakışıklının homofobik olmadığını düşünüyorum. 
Ne dersiniz?

PROFİL
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SARP YAMAN ‘‘A TO Z’’

BİR GEY ORGANİZASYONU MU?

Y
ıl 1998...
İsrailli transseksüel şarkıcı Dana 
International “Diva” adlı şarkısıyla 
Eurovision’da birinci oldu.
O yazı dün gibi hatırlıyorum. 
Nereye gitsem her yerde insanlar 

“Diva la Diva” diye ‘çığırıyordu’.

Yıl 1999...
New Orleans’taki “The Pub” adlı gay bardan içeri 
giriyorum...
Barın 4 köşesine yerleştirilmiş ekranlarda video 
klipler gösteriliyor...

Arkadaşlarla oturup muhabbet ederken 
birdenbire kulaklarım ‘dikiliveriyor’. O da ne? 
Cher, Destiny’s Child ve TLC yerlerini Dana 

International’a bırakıvermiş.

Bendeki heyecanı sormayın gitsin. Kendi popüler 
kültürlerinin dışındaki şeylere pek de ‘yanaşmayan’ 
Amerikalılar Dana’yı benimseyivermişler.

Tabii hemen başladım konuşmaya. “Eurovision” 
diyorum, arkadaşlarım bön bön suratıma 
bakıyorlar. “Transseksüel” diye devam ediyorum, 
herkesin yüzünde yine aynı umursamaz ve 
manasız ifade... Meğer DJ şarkıyı bir yerlerden 
duymuş, beğenmiş, arada çalıyormuş. 

O gün anladım ki Amerika’daki ‘kıdemli’ geyler 
dışında Eurovision’dan haberi olan pek de kimse 
yok. 

Halbuki bizde öyle miydi? Özellikle 80ler ve 
90larda kazamayacağımızı bile bile az mı 
kilitlendik o televizyonun önüne. Hoş ben 
çocukken tek kanal vardı ve başka seçeneğimiz 
yoktu ama neyse... (Lütfen bu cümlenin ardından 
yaşımı hesaplamaya kalkmayın)

‘Eurovision heyecanı’ diye milletçe adeta yılbaşı 
gecesi yaşadığımız duyguları yaşardık. 

Derken zaman değişti, kanallar çoğaldı, hayatımıza 
internetin girmesiyle dünya avucumuzun içine 
giriverdi. Haliyle yavaş yavaş her şeye kavuştuk 
ve alıştık. Tabii doğal olarak çok az şey bizler için 
‘özel’ olmaya başladı.

Bunların üstüne Eurovision’a katılan 
temsilcilerimizin egolarının devreye girmesi ve 
“O zaten gey bir organizasyon” diye derece 
alamamalarına bahane bulmasıyla heyecanımızı 
gitgide yitirdik.

Şimdi benim birkaç sorum olacak:

- Eurovision’una ‘gey bir organizasyon’ 
demelerindeki sebep nedir? 

- Avrupa ülkelerinde rahat rahat yaşayan, 
bazılarında evlenebilen geylerin böyle bir 
organizasyonla ‘saman altından’ propaganda 
yapmaya ihtiyaçları mı var?

- Sakallı ‘bebek’ Conchita Wurst’un sesini dinleyip, 
performansını seyreden oldu mu? Yoksa sakalı ve 
elbisesine bakmaktan ‘haklı birinciliği’ göz ardı mı 
ediliyor?

- ‘Gay organizasyondan’ kasıt geylerin faal 
bir şekilde Eurovision Şarkı Yarışması’nın 
gerçekleşmesinde rol oynaması mı? Eğer durum 
buysa Grammy veya Akademi Ödülleri’nin ‘yükü’ 
kimin üzerinde sanılıyor acaba?

Eurovision yeni yetenekler, umut, show business, 
ihtişam, müzik ve eğlence içerdiği için bir gay 
organizasyonudur. Birbirimize ödül ‘dağıtmak’ 
için “pride” gibi başka etkinliklerimiz var çok 
şükür.

Bazıları bu kafayla gitmeye devam edecekse, 
bırakın Eurovision’u, ‘gay komplosu’ diye hiçbir 
tiyatroyu, müzikali, sinema filmini, ödül törenini 
seyretmesinler ve içlerinde yer almasınlar.
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DANA INTERNATIONAL

2 
Şubat 1969 yılında Tel Aviv kentinde 
Dünya’ya gözlerini açan bir prensesi 
konuk ediyoruz bu ay trans köşesine. 
Prenses demişken, toplumun prenses 
kalıplarında doğmamış bir insandan 
bahsedeceğiz. O aslında bir şarkıcı ve 

şarkı sözü yazarıdır. Transların önünde bir başarı 
timsali, bir ikon olarak durabilecek hale gelene 
kadar hayatında neler yaşamış hep birlikte bir göz 
atalım.

Günlük hayatında Sharon Cohen ismini 
kullanan Dana, aslen Yemenli ve Romen asıllı 
yahudi bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. 
Romen asıllı olduğunu ise vermiş olduğu bir 
röportajda dedesinin memleketinin Romanya 
olduğunu söyleyerek belirtmiştir. Çocukluğunu 
da dedesinin yanında Petah Tikva kentinde 
geçirmiştir. Doğduğunda Yaron adı verilen Dana, 
bu adı terörist bir saldırıda hayatını kaybeden 
bir amcasından almış oluyor. Dana bu arada tek 
çocuk değildir. İki tane de kardeşi vardır ve ikisi de 
kendisinden büyüktür. 

Her ne kadar kimliğinde erkek yazmış olsa da 
gençliğinden itibaren bir kadın olduğunu o 
da biliyordu. Ve bir hayali vardı; şarkıcı olmak, 
herkes onun sesini duymalıydı. Hayalinin 
şarkıcılık olduğunu 1983 yılındaki Eurovision şarkı 
yarışmasında yarışmış olan Ofra Haza’nın Chai 
şarkısını dinledikten sonra bu şarkıyı söyleme 
isteğiyle dolup taşıyor. O anda vermiş olduğu 
kararı aklının bir köşesine koyuyor, bir gün 
mutlaka gerçekleştirebilmek için.

Fakat diğerlerinden bir tık daha dezavantajlıydı. 
Çünkü ailesinin durumu oldukça kötü, adeta 
yoksulluk içerisinde yaşıyorlardı. Fakat annesi 
bu duruma rağmen çocuğundaki parıltıyı 
kaybetmemek adına müzik okuluna para 
ödeyebilmek için çalıştı. Böylece Dana’nın 
çocukluğu bir nebze daha mutlu geçmiş oldu. 13 

yaşındayken ailesine, çevresine… Kısacası herkese 
transeksüel olduğunu söylüyor (coming out 
mevzusu). 1993 yılında geçirdiği cinsiyet geçiş 
ameliyatından sonra ise “kadın” kimliğini alıyor ve 
kendisini böylece daha tamamlanmış hissediyor.

Sahnede kullandığı “Dana” adı nereden geliyor 
dersiniz? Çeşitli sözlüklerin çok çeşitli yazarları 
tarafından “uluslararası inek yavrusunun Türkçesi” 
ya da “alo danam kaçtı?” hattının uluslararası 
versiyonu” teorileri üretilse de işin aslı oldukça 
farklı. Çok sevdiği çocukluk arkadaşı Daniel’ı bir 
trafik kazasında kaybediyor. Fakat o kadar çok 
değer verdiği bir arkadaşı ki onu ölümsüzleştirmek 
adına Daniel ismini feminize ederek Dana yapıyor 
ve sahnelere bu isimle çıkıyor.

Kariyerinden de bahsedecek olursak 1990 yılında 
henüz cinsiyet geçiş sürecini tamamlamamışken 
birçok ünlü kadının parodisini yaparak ün 
kazanmış bir drag queen kraliçesi idi. 1993’teki 
ameliyat ve kimlik değişiminden sonra paordi 
yaptığı yıllarda tanıştığı Offer Nissim sayesinde 
Danna International adlı albümünü çıkardı. 
Onu Umpatampa(1994), E.P.Tampa(1995), 
Maganuna(1996), Diva-The Hits(1998), Dana 
International the album(1998), Free-European 
edition(1999), Free-Israeli and Japanese 
edition(2000), Yoter ve Yoter(2001), HaHalom 
HaEfsari(2002), The CDs Collection(2003) ve 
Hakol Ze Letova(2007) takip etti. 2007 yılından 
sonra Single’ları ile de ortalığı sallamaktan geri 
durmadı. İlk single’ını 2008 yılında NoEngely ile 
düeti olan I Need Your Love piyasaya çıkarken 
daha sonraki yıllarda ise Alay (ft. Subliminal - 
2009), Ding Dong(2011), When Men Dance(ft. 
Yardena Aranzi - 2012), Ma’aLasot(What Can 
You Do - 2013), Loca(2013), Ir Shelma(Entire 
City - 2013), Down On Me(2014), Yeladim Ze 
Simcha(Children Are Joy - 2014), Emunot Ktanot 
(Little Faiths - 2014) ile gündemlerde kalmaya 
devam etti. Dana klip performansları ile de kendi 

zamanının Lady Gaga’sı olarak kabul görür ayrıca.

Şarkıcılık hayatında oldukça önemli bir yer tutan 
Eurovision yarışmasından da söz edelim. Sadece 
onun değil tüm translar için önemli yere sahip 
bir temsiliyeti olmuştu. Ne zaman mı? Yıllardan 
1998, her ne kadar İsrail yarışmaya göndereceği 
şarkıcısını KDAM adlı ülke içi bir Eurovision 
yarışmasıyla seçse de o yıl için sadece İsrail 
Yayın Kurumu tarafından oluşturulan on bir kişilik 
bir ekip tarafından incelenen on beş ses kaydı 
arasından Dana’yı seçmişti. KDAM’ın devredışı 
bırakılmasının sebebi de 1996 yılında yollanan 
şarkıcının ön elemeleri geçemeyip 1997 de de 
yarışmaya katılamaması yüzünden yaşanan 
başarısızlıklardı.

Fakat Dana’nın seçilmesinden sonra da tepkiler 
ortaya çıktı. Dana bir transseksüeldi ve 1998 
Eurovision Şarkı Yarışması’nda İsrail’i temsil 
edeceği haberi radikal dinci ve muhafazakâr 
grupların olumsuz tepkileri ile karşılandı. Şas 
isimli aşırı dinci partinin temsilcilerinden biri “Ben 
bu karardan utanıyorum fakat bunu değiştirmek 
için yapabileceğim hiçbir şey yok. Dana bir takım 
marjinal azınlıkları temsil edecek, IBA ise devlet 
televizyonu—bu nedenle yarışmaya herkesi 
temsil edecek birini göndermelidir. Bu seçim, 
İsrail müziğinin saygıdeğerliğini azaltacaktır.” 
şeklinde bir açıklama yaptı. Dana’yı temsilci 
olarak seçen komitenin başkanı Gil Samsonov; 
negatif tepkilere karşılık olarak “Dünya bizim 
savaş ve terörden ibaret bir devlet olduğumuzu 
düşünüyor. Yarışmaya Dana gibi birini göndermek 
onlara İsrail’in liberal, özgür ve çağdaş bir ülke 
olduğunu gösterecek” şeklinde bir açıklamada 
bulundu ve açıklamasına “Dana’nın şarkısı bize 
gönderilen şarkılar arasında en iyisi idi. Zirveye 
oynayabilecek taze bir pop şarkısı. Dana’nın 
Avrupa’da bir ilgiyi alevlendireceği çok açık ve 
bu ancak şarkının daha fazla başarılı olmasını 
sağlayabilir. Yarışmayı takip etmeyen bir kesimin 
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temsilcimizi değiştirmemizi istemesi ise yalnızca 
tuhaf” diye devam etti. İsrailli muhafazakârların 
şiddetli açıklamaları ile tartışmaları, şarkıcıya 
henüz yarışmadan önce Avrupa ve dünyada 
oldukça büyük bir şöhret kazandırdı(Dana için 
gönüllü reklam kampanyası yürütmüş oldular 
istemeden). Yarışmanın gerçekleştirilmesinden 
oldukça uzun zaman önce pek çok uluslararası 
televizyon kanalı ile gazetede Dana’nın cinsiyet 
kimliği ilgili haberler ve röportajlar yayınlandı.

Dana International’ın ülkenin temsilcisi olarak 
açıklanmasının hemen ardından, kendisi ile 
çalışan müzisyen/DJ Offer Nissim de “Biz İsrail’i 
temsil edeceğimiz için çok heyecanlıyız fakat 
oldukça profesyoneliz. Üç dakika boyunca İsrail’i 
gururlandırmak için elimizden gelen her şeyi 
yapacağız” şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. 
Nissim, gazetecilerin muhafazakâr grupların 
trans bir şarkıcının uluslararası bir etkinlikte İsrail’i 
temsil etmesine karşın olası öfkeli tepkilerinden 
endişe duyup duymadıklarına dair sorularını “Bazı 
grupların bize karşı açıklamalarda bulunacakları 
ile birlikte IBA’nın bize maksimum destek 
sağlayacağından eminiz” şeklinde yanıtladı. 
Şarkının bestecisi Svika Pik ise “Yazdığım 
şarkının kazandığını öğrendiğimde tüm vücudum 
titremeye başladı. Daha önce beş defa bir şarkıcı 
olarak İsrail’i bu yarışmada temsil etmek üzere 
ulusal finale katıldım ve başarısız oldum ve şimdi, 
sonunda hayalim gerçek oluyor. Bence Dana, 
İsrail’in yarışma tarihindeki en olağanüstü ve bir 
o kadar kayda değer şarkıcı olacak. O güçlü bir 
imaja ve şarkıyı etkileyici kılabilecek becerilere 
sahip. Politik durumumuza rağmen yarışmayı 
kazanmak üzere eşsiz bir potansiyele sahip,” diye 
bir açıklama yaptı.

Kısacası toplumun hazır olup olmama bahanesine 
bakmaksızın, cinsiyet kimliğini de dezavantaj 
olarak görmeyip sadece küçücük ufacık, içi dolu 
turşucuk muhafazakâr yahudi kesiminin de 
Dana’yı linç etmesi engellendi. Dana çok büyük 
bir motivasyon ile yarışmaya gitmişti, beklentiler 
oldukça büyüktü. 1995 yılında katıldığı KDAM’da 
ikinci olmasının üzüntüsünü de böylece atmıştı. 
Bakalım Dana International ince sesi ve kusursuz 
fiziğiyle şarkısını nasıl seslendirdi?

Daha önce 1991, 1993 ve 1995 yıllarında olmak üzere 
üç defa İsrail için sanat yönetmeni olarak görev 
yapan Ofer Şafrir, IBA tarafından International’ın 
sanat yönetmeni/sahne koçu olarak atandı. Şafrir, 
Dana International’ı tablonun merkezine koyan 
minimalist fakat bir o kadar gösterişli bir şov 
tasarladı. International performansının büyük 
bölümünde sahnenin merkezinde bulundu, arka 
vokaller ise çevresinde hareket ettiler. Şafrir 
bunu, “şarkıcıya sağlanan odaklanmanın önüne 
geçmeyen estetik insani bir arka plan” olarak 
tanımladı. “Bu klasik bir kamera açısıdır” şeklinde 
açıkladı ve “Birden fazla hareket yaratmıyoruz, 
aksi yönde yapılan hareketleri kızlar(arka 
vokaller) bir anda gerçekleştiriyorlar” diye devam 
etti. Sahnede International’a dört kadın eşlik etti: 
Galit Dahan, Talya Adler, Şirley Tzafri ve Lilah 
Koh. İsrail delegasyonu bu isimlere ek olarak 
Offer Nissim ile genel müdür Şay Kerem’i de 

içeriyordu. International, 9 Mayıs 1998 tarihinde 
Birmingham’da gerçekleştirilen yarışma finalinde 
ünlü Fransız modacı Jean Paul Gaultier tarafından 
tasarlanan iki farklı elbise (gri ve parlak uzun bir 
elbise ilk sahneye çıkışında; renkli kuş kanatları 
ile süslenmiş, zaferin sembolü haline gelen siyah 
elbiseyi ise yarışmayı kazandıktan sonra şarkısını 
bir defa daha söylerken) giydi. Dana International, 
Polonya temsilcisinden sonra ve Almanya 
temsilcisinden önce olmak üzere sekizinci sırada 
sahne aldı. Yirmi beş ülkenin katıldığı yarışmada 
172 puan toplayarak 6 puan farkla birinci geldi. 
Yarışmada İsrail’in oylarını bildiren kişi ise Yigal 
Ravid idi. Yarışma finali ülkede herhangi bir yerel 
yorumcu olmadan Kanal 1; Daniel Pe’er tarafından 
yapılan İbranice yorumlar ile Reşet Gemel isimli 
radyo kanalı üzerinden yayınlandı.

Bu kadar merakın gerçekten güzel bir başarı 
ile sonuçlanması Dana’yı gönüllerdeki tahtlara 
bir bir oturtmuştu Dünya üzerinde. İsrail’deki 
muhafazakâr yahudiler bu başarıyı reddetseler 
de Dana: “kazanmam tanrı’nın benim yanımda 
olduğunu kanıtlar. Beni eleştirenlere beni ve 
yaşam tarzımı kabul etmeye çalışmalarını 
söylemek istiyorum. Ben buyum ama bu benim 
tanrıya inanmadığımı ve yahudi olmadığımı 
göstermez” diyerek verilebilecek en güzel cevabı 
vermiştir. 

Eurovision’a tek katılışı değildi Dana’nın. 2011 
yılında düzenlenen KDAM’da birinci olarak 
içindeki ukdeyi de silip atması ve ikinci kez 
katılacak olması bir sevinç daha yaratmıştı onda. 

2011 KDAM süreciyse aynen şu şekilde gerçekleşti; 
2010 yılının Kasım ayında IBA, 2011 yılında 
izlenecek seçim süreci hakkında açıklamalarda 
bulundu. Bir önceki yılın temsilcisi yayın kuruluşu 
tarafından görevlendirilmiş ve söyleyeceği şarkıyı 
seçmek üzere bir ulusal final düzenlenmişti. IBA, 
hâlihazırda kendisine ait olan Kanal 1 isimli devlet 
kanalını birden çok şarkıcının katıldığı bir ulusal 
final düzenlemesi üzere görevlendirdi. İlerleyen 
günlerde kanal, pek çok şarkıcıya 2011 Eurovision 
Şarkı Yarışması’nda İsrail’i temsil etmek üzere 
Kdam Eurovision ulusal finaline katılmalarına dair 
davetler gönderdi. Teklifi kabul eden şarkıcılar 
kanala en az iki, en fazla üç şarkı gönderdiler 
ve kanal içerisinde oluşturulan bir komite ulusal 
finalde yarışmak üzere on şarkı seçti. Böylece 29 
Aralık 2010 tarihinde IBA, birden çok şarkıcının 
katılımıyla bir ulusal final düzenleneceğinin 
kesinleştiğini bildirdi. 8 Şubat 2011 tarihinde kanal, 
yarışmaya katılacak on şarkıcı ve şarkılarının 
isimlerini kamuoyuna duyurdu. Söz konusu on 
katılımcı arasında 1995 İsrail ulusal finalinde ikinci, 
1998 yarışmasında İsrail’i temsil edip birinci gelen 
Dana International’ın da ismi bulunmakta idi, 
böylece International’ın ulusal finale katılacağına 
dair yılın başından beri devam eden dedikodular 
onaylanmış oldu. Şiri Meymon ile Aki Avni 
tarafından sunulan Kdam Eurovision, 8 Mart 2011 
tarihinde Rişon LeTsiyon şehrinde bulunan Kültür 
Salonu’nda gerçekleştirildi. Ulusal finalin sonuçları 
yüzde kırk sekiz halkoyu, yüzde kırk uzman 
jüri ve yüzde on iki İsrail Savunma Kuvvetleri 
askerleri ile OGAE İsrail üyelerinden oluşan bir 
jürinin puanlarının kombine edilmesi sonucunda 

DANA INTERNATIONAL
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belirlendi.

İkinci kez Eurovision günü gelip çatmıştı. İsrail 
delegasyonu, yarışmanın birinci yarı finalinin 
gerçekleştirildiği gün (10 Mayıs 2011) ülkede resmi 
bir tatil olduğundan 12 Mayıs’ta gerçekleştirilen 
ikinci yarı finalde yarışmak istediklerini Avrupa 
Yayın Birliği’ne bildirdi. Böylece İsrail ikinci yarı 
finale yerleştirildi. İsrail, on dokuz ülkenin sahne 
aldığı ikinci yarı finalde Makedonya Cumhuriyeti 
temsilcisinden sonra, Slovenya temsilcisinden 
önce olmak üzere on ikinci sırada sahneye çıktı. 
International, 38 puan toplayarak birinci yarı 
finalde on beşinci geldi. İsrail yarı finalde ilk 
ona giremediğinden, yarışma kuralları gereği 
finale yükselemedi. Böylece İsrail, yarışma 
tarihinde dördüncü defa yarı finali geçemedi ve 
International da yarı finallerde elenen ilk ve tek 
yarışma galibi oldu.

İsrail’in sahne performansında LED ekranlara 
hareketli ve çok renkli daireler yansıtıldı, daha 
çok mor ve turuncu ağırlıklı ışıklar kullanıldı. 
Dana International sahnede yine Fransız modacı 
Jean Paul Gaultier tarafından tasarlanmış yeşil 
bir elbise giydi ve kendisine beş arka vokal eşlik 
etti. Söz konusu arka vokaller, birbirinin aynısı 
beyaz elbiseler giyiyorlardı. Dana International, 
performansının büyük bir bölümünde ana 
sahnede bulundu fakat şarkısını, büyük ana 
sahneye ek olarak inşa edilmiş “uydu” sahnede 
tamamladı. Arka vokaller ise şarkının sonuna dek 
sabit kaldılar. Yarışmanın yarı finalleri ve finali 
İsrail’de herhangi bir yorumcu olmadan Ulusal 
Birinci Kanal ve Daniel Pe’er’in İbranice yorumları 
ile Üçüncü Radyo üzerinden yayınlandı. Finalde 
İsrail’in oyları Ofer Nahşon tarafından okundu.

 Dünya’dan ve özellikle de Eurovision’un üzerinden 
böylesine bir trans etkisi geçmiş oldu. Yaşayan en 
başarılı translardan biri olan Dana International, 
en son gönüllerin yeni prensesi Conchita Wurst 
ile birlikte sahneye çıkması ile gönüllerdeki tahtını 
bir kez daha sağlamlaştırmıştır. Bu arada kulislerin 
arşivlerinde gezinip de bulduğum bir olaya göre 
6. AFM Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali 
için düzenlenen gökkuşağı partisi için Türkiye’ye 
gelmiş ve Türk Magazini onu başka bir yerde 
yakaladıktan sonra meme ucunun fotoğrafının 
tüm ülkeye yayılarak gündem olmuş.

DANA INTERNATIONAL

HAZIRLAYAN:
Deniz Su TIFFANY
denizsu.tiffany@gzone.com.tr
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İSKENDER PAYDAŞ
TÜRKÇE POP MÜZİĞİNİN SİHİRBAZI

SÖYLEŞİ
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2
5 yıldan fazla bir süredir Türkçe Pop 
Müziğinde dinlediğimiz ve sevdiğimiz 
pek çok şarkıda onun dokunuşu var. 
Türkçe pop müziğinin yaşayan efsane 
müzisyenlerinden ve Kayahan’la 
birlikte 3 kez Eurovision’a katılan 

İskender Paydaş, GZone’un sorularını yanıtladı.  

İskender Paydaş Türk müziğinde önemli bir 
marka.  Siz buna rağmen uzun yıllar arka 
planda kalmayı tercih ettiniz, şimdiyse kendi 
albümlerinizi yayınlıyorsunuz. Neden bu kadar 
geç göz önüne çıktınız?
Daha önceleri müziğimi diğer sanatçıların 
çalışmalarına katıyordum. Sahne gerisinde 
müzikal ortaklıklar kurmayı tercih ediyordum.5 
sene önce arkama donup baktığımda çok şarkı 
biriktirmiş olduğumu fark ettim ve kendi grubumla 
sahne almaya başladım, ki zaten sahnelere hiç bir 
zaman uzak değildim. Ardından albümler gelmeye 
başladı. Daha önce işin mutfağında kurduğum 
müzikal ortaklıklar artık benim albümlerim ve 
sahnelerimle göz önüne çıktı.

En son geçtiğimiz yaz sizin ikinci albümünüzün 
çıkış şarkısı, Tarkan ile yaptığınız Hop De ve 
sonra Ocak ayında Ozan Ünlü ile beraber yine 
sizin albümünüzde yer alan Orhan Atasoy’un 
Gemiler şarkısının yeni versiyonunun videosunu 
hazırladınız. Yaz aylarına yeni bir video veya 
tekli/albüm projesi var mıdır? 

Bu yaz Sıla ve Nazan Öncel’le “Zamansız Şarkılar 
2” albümümde yer alan şarkılarımıza video klip 
düşünüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Sibel Tüzün 
ile ortak çalışmamız olan single “Aşk Bize Yeter” 
yayınlandı. Ayrıca bugünlerde Ferhat Göçer ile 
birlikte yeni bir şarkı yayınlayacağız.

“Gemiler”in ilk versiyonunun videosu ülkemizde 
LGBT haklarını akıllara getiren ilk işlerdendi. Siz 
de o videoda yer almıştınız. Sizce neden artık 
bu kadar cesur videolarla karşılaşamıyoruz? 
Çünkü önceliği para olmayan sanatçılar cesur olur. 
Orhan Atasoy ve tabii o klibin yönetmeni Umur 
Turagay cesur sanatçılardı. Ve tabii klipte yer alan 
diğer tanınmış isimler hiç bir karşılık beklemeden 
oradaydılar.

Birçok isim ile çalıştınız, birçok isim için müzikal 
bir lidersiniz. Türkiye’de müziğin gelişimini nasıl 
buluyorsunuz?
Pop müzikte uzun zamandır pek bir değişiklik 
yok… Asıl heyecan verici olan ana akımda şansı 

“ÖNCELİĞİ 
PARA OLMAYAN 

SANATÇILAR 
CESUR OLUR”

olmayacağını düşündüğümüz Halil Sezai, Can 
Bonomo, Mabel Matiz, Çiğdem Erken gibi 
isimlerin konserlerinin doluyor, albümlerinin 
satıyor olması. Dinleyici farklı tarzları destekliyor. 
Bu da kreatif anlamda güzel olanaklar sunuyor 
müzisyenlerimize. Hissettiğim kadarıyla Türk 
müzik sektörü çok radikal değişimlere gebe.

Dünya ve Türkiye müziğinde LGBT etkisini nasıl 
buluyorsunuz? 
Yaratıcılık ve özgür düşünce estetikle birleşince 
ortaya çok iyi sanatsal işler çıkıyor. LGBT etkisi 
bolca örnekle dünyada kendini gösteriyor. 
Ülkemizde toplum baskısından mıdır bilemiyorum 
ama yeterince potansiyel olmasına rağmen 
sanata etkisi yetersiz kalıyor bence.

Mayıs sayımızın ana teması Eurovision. Sizce 
Eurovision’un Türk müziğindeki etkisi nedir?
Eurovision 1975   - 2002 arası ülkemiz insanının 
hemen hemen tümü için milli dava gibi bir şeydi. 
Birçok tanınmış şarkıcı/müzisyen ilk olarak 
Eurovision Türkiye elemelerinde seyirci ile tanıştı. 
Birçok Şarkıyı ilk Eurovision ile duyduk ve sevdik. 
Ben de Kayahan’la 3 kez Türkiye elemeleri, 1 kez 
de asıl yarışmaya katıldım ve o tecrübeyi yaşadım. 
Benim için müthiş deneyimdi.

Son yıllarda ülkemizde Eurovision Yarışması’na 
ilgi azaldı. Bunun değişik sebepleri olabilir. 
Bence olay şarkı yarışmasından farklı noktalara 
gitti. Daha çok şov yarışmasına döndü. Haliyle 
yarışmadaki şarkılar eskisi kadar güçlü değil ama 
iyi şovlar var.

1990 yılında Kayahan ile beraber Eurovision 
sahnesindeydiniz. Bize Eurovision anılarınızdan 
bahseder misiniz?
Bir hafta boyunca provalarda saniyelerin 
hesaplandığı müthiş bir organizasyonu hayranlıkla 
yaşadım. O zaman yarışmada canlı 60 Kişilik 
büyük orkestra da vardı.Yani organizasyon çok 
daha kapsamlıydı. Orkestra şefimiz Ümit Eroğlu 
orkestrayı çalıştırırken biz sahnede kamera açıları 
ve Işık provasıyla meşgul oluyorduk. Hiçbir şey 
şansa bırakılmıyordu. Tüm bu çalışmalar esnasında 
bir hafta boyunca diğer Avrupa ülkelerinden 
birçok iyi müzisyen ve şarkıcıyla arkadaşlık etmek 
benim için çok güzel bir deneyimdi.

“TRT’NİN TÜRK 
DİNLEYİCİSİNİ 

DİKKATE ALMADAN 
EUROVİSİON’A 

KATILIP 
KATILMAMAK 

ADINA KEYFİ KARAR 
VERMESİ DOĞRU 

DEĞİL”

SÖYLEŞİ
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Tabii o zamanlar bizim bu tarz organizasyonlarda 
ne kadar eksik olduğumuzu da tecrübe ettik. 
Fakat ülkemizde yapılan ve Athena’nın katıldığı 
Eurovision finali çok iyi bir organizasyondu.

Türkiye’nin son iki yıldır Eurovision’a 
katılmamasını hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Sebebini tam anlamış değilim ama böyle “rest 
çekmeler” keyfi yapılamaz. Eurovision katılımcısı 
TRT’dir tamam. Ama TRT özel firma değil, 
gelirini halkın vergilerinden sağlayan bir kamu 
kuruluşudur. Her ne olursa olsun Türk dinleyicisini 
dikkate almadan yarışmaya katılıp katılmamak 
adına keyfi karar verilmesini doğru bulmuyorum.

Sizce Dünya’da Eurovision neden bir eşcinsel 
etkinliği olarak anılmaya başladı? 
Böyle bir söylenti var son 12 senedir. Bilemiyorum 
sebebini. Bana pek öyle gelmiyor.Zaten benim 
için değişen bir şey olmaz. Sonuçta iyi yarışma, 
iyi müzik, iyi organizasyon olduktan sonra bunu 
kimler yapıyorsa sadece takdir etmek lazım.

Dünya LGBT hareketinde müzik dünyasının 
etkisi tartışılamaz peki sizce Türkiye’de 
LGBT hareketinde müzisyenlerin yeri nedir? 
Türkiye’de müzisyenler korkak mı davranıyor?
Zeki Müren, Bülent Ersoy gibi sanatçıların olduğu 
bir ülkede korkak davranmaktan bahsetmemeliyiz 
aslında. Yine aynı şeyi söylüyorum. Gerçek sanatçı 
için para öncelikli değildir. Önceliğin para değilse 
daha cesur ve kendine has bir tarz benimsersin. 
Bence insanları korkaklaştıran para ve gelecek 
kaygısı. Sanatçıların bir bölümü de buna dahil.

Önümüzde tüm Dünya basınının takip ettiği 
ve önem verdiği bir LGBT Onur Yürüyüşü 
var. Tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemizde 
de gerçekleşiyor. LGBT hakları için yürümeyi 
düşünür müsünüz?
Bence LGBT hakları için LGBT olmayanların 
yürümesi öyle olanları küçümseyici bir tavır. Ben 
kimim ki LGBT için destek verecek ve yürüyecek 
kadar kendimi onlardan daha üstün kabul 
edeyim? Ancak hepimizin eşit bireyler olduğunun 
farkındalığıyla bu yürüyüşü ve diğer etkinlikleri 
takdirle alkışlarım.

“BEN KİMİM 
Kİ LGBT İÇİN 

DESTEK VERECEK 
VE YÜRÜYECEK 

KADAR KENDİMİ 
ONLARDAN DAHA 

ÜSTÜN KABUL 
EDEYİM?”

RÖPORTAJ:
Onur ÖZIŞIK
onur.ozisik@gzone.com.tr
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CONCHITA WURST

“DURDURULAMAZ” BİR STAR

CONCHITA WURST
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G
eçen sene Danimarka’da 
düzenlenen Eurovision Şarkı 
Yarışması’nda birinci olarak LGBTİ 
camiasını sevince boğan ve bir o 
kadar da homofobik insanları şoka 
sokan Conchita Wurst, Thomas 

Neuwirth ismiyle 6 Kasım 1988 tarihinde dünyaya 
geldi. 

“Conchita Wurst” aslında bizim Huysuz Virjin’imiz 
gibi drag bir karakter. Bu yüzden Wurst’ün gerçek 
adını söylememiz “şiddet” olarak algılanmasın. 
Zira kendisi geçişine başlayan bir trans karakter 
değil (henüz).

Conchita’nın soyadı Almancada “wurst”, 
“sosis” anlamına gelse de, kendisi ile yapılan bir 
röportajda “Umursamıyorum- Hepsi benim için 
aynı” anlamına gelen Almanca atasözü “Das 
ist mir doch alles Wurst” ile açıklamıştır. Wurst 
bu atasözünü, “Kimin nereli olduğu ve nasıl 
göründüğü benim için hiçbir şey ifade etmiyor,” 
diyerek de desteklemektedir. Aynı röportajda 
şarkıcı, karakterin ilk isminin (Conchita) Kübalı 

bir arkadaşına ait olduğunu da açıklamalarına 
eklemiştir.

Conchita, 2007 yılında Thomas Neuwirth adıyla, 
Starmania isimli Avusturyalı yetenek şovunun 
finalinde yarışır. Bu programdan sonra 2011 yılında, 
“Bu karakter, farklı görünen her şeye hoşgörü ile 
yaklaşmak için bir çağrıdır” diye nitelediği drag 
karakter Conchita Wurst olarak televizyona 
dönüşünü yapar. 

Conchita Wurst, ORF televizyon 
kanalının“Avusturya’nın En Zor Meslekleri” isimli 
programında, bir balık fabrikasında çalışmış ve 
buna ek olarak “Vahşi Kızlar” isimli programda, 
bir grup gönüllü ile birlikte Namibya çölünde yerel 
kabileler ile hayatta kalma savaşı verir. Conchita’yı 
“Survivor” tarzı bir yarışmada, o uzun abiye 
elbiselerle görmek bir hayli ilginç olsa gerek. 
Neuwirth, 2011 yılında Graz Modacılık Okulu’ndan 
mezun olur ve daha sonra Viyana’da pek çok 
farklı yerde yaşar. 

Wurst’ün Eurovision galibiyetinden önceki 

senelerde de bu yarışmanın Avusturya’daki 
elemelerine de katılmışlığı da vardır. 2012 yılında 
Avusturya’nın ulusal Eurovision seçmelerinde 
“That’s What I Am” şarkısıyla Trackshittaz’ın 
ardından ikinci olmuş  ve aslında 2012’de ülkesini 
temsil etmeyi kıl payı kaçırmıştır. Sonraki sene, 
Eylül 2013’te, Avusturya ulusal kanalı ORF, 2014 
Eurovision Şarkı Yarışması’nda ülkesini temsil 
etmesi için Conchita Wurst’ü görevlendirir. 
Rusya, Belarus ve Ermenistan’ın yarışmadan 
çekilmesi için yaptığı baskılara rağmen, “We are 
unstoppable- Biz durdurulamayız” başlığında 
LGBTİ bireylere refere ederek yürütülen yoğun 
tanıtım çalışmaları ve Eurovision’u sahiplenen en 
büyük grup olan LGBTİlerin de desteğiyle 2014 
Eurovision Şarkı Yarışması’nın finalinde 290 puan 
alarak birinci olur. Ama elbette Conchita Wurst’ü 
sadece bir “proje” olarak görmemek lazımdır  zira 
birinci olduğu “Rise Like a Phoenix” basbaya iyi 
bir pop balladtır. 

Conchita Wurst’ün “proje” olarak 
değerlendirilmesi de aslında hiç de olumsuz bir 
şey değildir. Abiye kıyafetler içindeki sakallı bir 

CONCHITA WURST
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kadının heteroseksüel cinsel kimlikler üstü bir 
görüntü çizmesi ve kafasında “sadece kadın ve 
erkek vardır, gerisi teferruattır” diyen zihniyete bir 
tokat gibi çarpmasında bence hiç sakınca yok. 

Eurovision’dan sonra Conchita, yaptığı müzik 
çalışmalarında ( şimdilik pek parlak ürünler 
vermemiş olsa da, bir drag queen olarak 
Eurovision birincisi olmasının ister istemez 
getirdiği sorumlulukla Birleşmiş Milletler barış 
elçiliğinden, çeşit çeşit yardım organizasyonları 
arasında mekik dokumaya kadar pek çok 
organizasyonda yer almıştır.

Eurovision öncesinde “Unbreakable” (2011) 
ve “That’s what i am” (2012) isimli iki şarkısı 
bulunan Conchita, Eurovision sonrasında 
“Heroes”(2014) isimli başka bir single yayınlayıp 
albüm çalışmalarına devam etmiştir. 15 Mayıs 
2015 tarihinde piyasaya süreceği “Conchita” 
isimli albümden gelen ilk single ise “You Are 
Unstoppable” adıyla geçtiğimiz günlerde 
yayınlanmıştır. Hayranları, Conchita’nın plak 
firması Sony’nin onun tanıtımını yeterince 
yapmamakla suçlayadursun, Conchita ona en 
büyük şöhreti kazandıran Eurovision yarışmasının 
2015’teki şovu için elbette boş durmadı. Onun gibi 
Eurovision birincisi olan İsrailli trans kadın şarkıcı 
Dana International ile “Eurovision’un 60.Yılı” 
isimli BBC programında sahne aldı. Eurovision 
hayranlarını mest eden bu özel programda 
önce Eurovision’u kazandıkları şarkıları ayrı ayrı 
söyleyen ikili, daha sonra ABBA’nın Waterloo adlı 
şarkısını beraber söylediler.

Conchita Wurst’ün gelecek planlarında yeni 
albümüyle birlikte bir otobiyografi kitabı 
çıkarmak da var. Wurst, yakın zamanda müzikal 
kariyerinden cinsel yönelimiyle ilgili yaşadığı 
deneyimlere kadar birçok konuyu kaleme aldığı 
otobiyografi kitabını da yayınlayacağını söyledi.

Londra’daki Eurovision partisinin çıkışında Mayıs 
ayının ilerleyen günlerinde çıkaracağı kitabıyla 
ilgili ”Eşcinsel olduğumu 17 yaşımdayken bir 
röportajda açıkladım, ailem ve yakınlarım da 
her şeyi o zaman öğrendi. Güzel deneyimler 
kadar, başıma her LGBT bireyin olduğu gibi kötü 
deneyimler de geldi. Her şeyi yazdım, kendi içimi 
döktüm, Mayıs ayında ilk kitabımı çıkarıyorum” 
dedi.

Conchita’nın ülkesi Avusturya’dan yayınlanacak 
Eurovision’un bu seneki finalinde de bizlere 
sürprizler hazırlayacağından emin olduğumuz 
Wurst, kimilerine tuhaf gelse de LGBTI 
görünürlüğünde ve kabulünde büyük önem 
taşıyor. Bizlerin “durdurulamaz” olduğuna dair en 
büyük umutlarımızdan biri olan Wurst’ün daha 
nice yıllar şov dünyamızda “görünür” olması 
dileğiyle!

HAZIRLAYAN:
Murat RENAY
murat.renay@gzone.com.tr
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AJDA PEKKAN VE PET’R OIL
1 9 8 0  E U R O V I S I O N  M A C E R A M I Z

BİR ZAMANLAR
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1
979 yılının Kasım ayında başladı 
Eurovision maceramız. TRT bu sene 
yarışma yapmayacağını bir yorumcuyu 
görevlendirip bestecilere ısmarlama 
beste yaptıracağını açıkladı. Haliyle 
herkes sevdiği sanatçıyı görmek istiyordu 

finallerde yarışan ama en çok Nükhet Duru ve 
Ajda Pekkan adı öne çıktı ilk zamanlar. TRT 
tercihini Ajda Pekkan’dan yana kullandı ve görev 
süperstarımıza verildi böylelikle. Aralık aynın son 
haftası seçilen jüri toplandı ve beş ‘’Asil besteci’’ 
Şerif Yüzbaşıoğlu , Turhan Yükseler , Melih Kibar, 
Cenk Taşkan ve Attila Özdemiroğlu’na beste 
siparişi vermeye karar verdi. TRT yönetim kurulu 
bu beş eserden üçünün finalde yarışmasını uygun 
gördü ve olaylar bundan sonra başladı. İlk büyük 
tepki haklı olarak yıllarını müziğe vermiş ve 

görev verilen beş besteci arasında yer almayan 
Selmi Andak tarafından geldi ve bunu diğer bazı 
bestecilerimizde izledi ama kararı veren TRT idi 
sonuçta. 

VOKAL GRUBU VE FİKRET ŞENEŞ SORUNU
Ajda Pekkan daha Eurovision’a seçilmeden 
‘’Benim gitmem uygun görülürse Modern Folk 
Üçlüsü ile birleşmem uygun olur.’’ demişti. 
Ancak görev verildikten sonra Modern Folk 
Üçlüsü’nü pek savunamadı çünkü karar hakkı 
sonuçta bestecilerindi. Öyle ya Eurovision için 
yapılacak bestelerin vokal grubuna uygun 
düşmesi gerekmekteydi. Besteciler Ajda’nın 
gönlünde Modern Folk Üçlüsü’nün yattığını 
bildikleri halde Modern Folk Üçlüsü’nün adından 
hiç bahsetmediler. Peki başka kim vokal 

yapabilir Ajda’nın arkasında. İlk açıklama Turhan 
Yükseler’den geldi. Bestesini tamamlayan Turhan 
Yükseler , şarkıcıya bu parçada destek olması için 
üç isim düşünüyordu Çetin Alp , İskender Doğan 
ve Ersan Erdura. Besteci bu üç erkek şarkıcıyı 
vokalist olarak değil de güçlü bir armoni elde 
edebilecek destekleyici ses olarak görüyordu.

Vokalistler kimler olacak diye tartışılırken 
‘’Eurovision bestelerine kim söz yazacak?’’ sorusu 
da vardı. O güne kadar Ajda Pekkan’ın şarkılarının 
çoğuna imza atan Fikret Şeneş Ajda Eurovision’a 
seçildikten sonra dikkatleri üzerine toplamıştı. 
Ajda Fikret Şeneş üzerinde ısrarlı değildi fakat beş 
bestecini dördü Fikret Şeneş’e başvurdu haliyle 
bir tek Melih Kibar partneri Çiğdem Talu’yla 
çalışmalara başlamıştı. 

Ajda bestecilerle buluşup çalışmaları yakından 
takip ediyordu. ‘’Ajda , bugüne dek yerli beste 
okumuyor ve yerli besteleri iyi yorumlayamaz’’ 
gibi söylentilere en güzel cevap çalışmaları 
sırasında Melih Kibar’dan geldi: ‘’Ajda bestemi 
piyano eşliğinde okudu oldukça başarılı.’’

BEŞ ESAS BESTEDEN , ÜÇ FİNALİST BESTE 
BELİRLENDİ
30 Kasım 1979 da seçilen bestecilere start 
veren TRT 45 gün sonra besteleri teslim almaya 
başladı. İçlerinden bir tek Şerif Yüzbaşıoğlu teslim 
tarihinin sona ermesinden sonra bestesini teslim 
etti ama TRT nasıl olduysa problem çıkarmadı bu 
konuda. Beş bestecinin iki tanesi Fikret Şeneş’e 
söz yazdırmıştı. Bunlar Turhan Yükseler’in ‘’Sevgi 
Nedir Nasıl Sevilir?’’ , Cenk Taşkan’ın  ‘’Bir Dünya 
Ver Bana’’ besteleriydi. Melih Kibar Çiğdem 
Talu ile ‘’Cennet’’ , Attila Ödemiroğlu Şanar 
Yurdatapan’la ‘’Pet’r Oil’’ , Şerif Yüzbaşıoğlu 
Adnan Yumuk’la ‘’Olsam’’ bestelerini teslim ettiler. 
Ajda Pekkan bestecilerin çalışmalarını devamlı 
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takip etmesine rağmen tek bilgi alamadığı 
besteci Şerif Yüzbaşıoğlu olmuştu. Ajda bestenin 
teslim gününe kadar Şerif Yüzbaşıoğlu’nun 
çalışmalarından habersizdi. Şerif Yüzbaşıoğlu’nun 
bestesinin sözlerini muhakkak Şenay yazacak 
diye beklenirken hiç duyulmamış bir isim görüldü 
listede : Adnan Yumuk.

Ajda Pekkan , Süheyl Denizci , Ergüder Yoldaş , 
Gürer Aykal ve Zekai Apaydın 19 Ocak Cumartesi 
günü TRT Eleme jürisi olarak peş peşe bestecilerin 
tek bir enstrüman eşliğinde gönderdikleri 
besteleri dinlemek için toplantılar yaptı . Hasta 
olan Gürer Aykal İstanbul’da ki toplantılara 
katılamadı ve özel hattan Ankara’da besteleri 
dinledi puanlama yöntemi ile görüşlerini bildirdi 
(Bu arada merak ettiyseniz Gürer Aykal’ın verdiği 
puanları da sizlere söyleyeyim. ‘’Olsam’’ 70 , ‘’Pet’r 
Oil’’ 65 , ‘’Bir Dünya Ver Bana’’ 63 puan verdi). Ve 
toplantılar sonucu Eurovision sorumlusu Bülent 
Özveren sonucu açıkladı. ‘’Olsam’’ , ‘’Pet’r Oil’’  , 
‘’Bir Dünya Ver Bana’’ finale kalmıştı.

Peki elenenler niye elendi finale kalanlar neden 
kaldı gelin şarkı şarkı inceleyelim.
Finale kalanlar: 

’’OLSAM’’: Yöresel ve evrenseli en iyi biçimde 
birleştirmesi ve de akıcılığı ile jürinin en beğendiği 
beste oldu.  
‘’PET’R OIL’’: Şartnameye tamamen uygun 
olması nedeniyle ilk üçe girebildi. Ancak  ‘’Pet’r 
Oil’’ in sözleri tartışma konuşu oldu. Ajda sözler 
değiştirilmediği takdirde seslendirmeyeceğini 
açıkladı.
‘’BİR DÜNYA VER BANA’’: Ajda’nın favorisi olan 
‘’Bir Dünya Ver Bana’’ jüriden ancak üçüncü 
olabilecek kadar oy alabildi.
Elenenler:
‘’CENNET’’: Macar ve Rumen havası taşıdığı için 
jüri tarafından hemen elendi. Sözlerini akıcılığına 
rağmen ‘’Cennet’’ diğer üç parça içinde zayıf 
kaldı. Oysa şarkıyı ilk olarak ‘’Paradise’’ olarak 
hazırlayan Melih Kibar Hollanda’da İngilizce 
yarışamayacağımız için Çiğdem Talu yeniden 
Türkçe söz yazdırmıştı. (Bu şarkıyı daha sonra 
Modern Folk Üçlüsü ‘’POP’’ albümlerinde 
seslendirdi o plaktan dinleyebilirsiniz besteyi.)
‘’SEVGİ NEDİR NASIL SEVİLİR?’’:  Müzikal 
cümlelerin kopuk oluşu ve Yükseler’in şartnameyi 
yanlış anlaması sonucu dereceye giremedi. 
Yükseler girişi Türk motifli , ancak geri kalan 
bölümünü Avrupai yapınca bestesi anlamsız kaldı. 
(Bu bestenin akıbeti meçhul. Arşivlerde kalan ve 
hiç dinleyemediğimiz bir şarkı olarak kaldı müzik 
dünyamızda.)

YANLIŞLAR VE DOĞRULAR
Beş besteden üçünün finale bırakılmasına hiç 
gerek yoktu. Beş eserde finalde yarışabilirdi 
bunda hiçbir sakınca yoktu oysa sadece biraz 
fazla masraf edilecek , Ajda Pekkan hazırlanmak 
için biraz fazlacıktan yorulacaktı. Elemeye yalın 
biçimde katılan beste belki de düzenlemenin 
sonucunda kulağa aslından daha değişik 
gelebilecekti. Bu TRT’nin bu yarışmada ki en 
büyük yanlışıydı.

Jürinin fikir birliği ederek açıkladığı sonuçtan 
sonra Ajda’nın söylediği sözlere ne demeli. ‘Pet’r 
Oil’in sözleri değişmediği sürece okumayacağım 
‘’. Ajda şarkılar seçilirken jüri üyelerine şöyle 
demiş: ‘’Batı’da bu tür sözlü şarkılar söylemek 
istemiyorum. Petrol , Mark , Frank gibi sözler 
bana uygun değil. Bugün bir Barbara Streisand’e 
imkansız böyle şeyler söyletemezsiniz..’’ . Gerçi 
Ajda’nın verdiği bu örnek  denizaltı ve uçak kadar 
ilgisizdi ancak Ajda’nın unuttuğu bir şey verdi 
Eurovision bir şarkı yarışmasıydı. Yani : melodi 
artı söz eşittir şarkı yarışmasıdır. Sözler değiştiği 
takdirde seçilen şarkı başkalaşmış olur.  Ajda’nın 
yanlış düşündüğünü en güzel o zamanın müzik 
dergisi GONG Dergisi yorumlamıştı. ‘’ Kaldı ki 
bugün Avrupa’da anlayış değişmiştir. Bunu da 
Ajda gibi uluslararası tecrübeye sahip bir şarkıcının 
bilmesi gerekir. Artık ‘’Boşver’’ li , ‘’Pembe Dünya’’ 
lı şarkılar yerine , ya efsaneleri konu edinilen ya 
da sosyal içerikli olan geniş toplum kesimini 
ilgilendiren şarkıcılar ilgi görüyor.’’ 

AJDA EVE PİYANO ALIYOR
Ve bu tartışmalar sürerken üç şarkının büyük 
orkestraya göre düzenlenmesine başlanacak 
ardından Ajda Pekkan kayıt stüdyosuna girip 
bunları seslendirecek ve hemen arkasında 
televizyon çekimleri başlayacak. Herkes heyecan 
içinde şarkıları bekliyordu çünkü daha halktan hiç 
kimse şarkıları duymamıştı. Şarkılar televizyondan 
yayınlanırken halk merakını giderirken sanatçıyı 
izleyecek 25 kişilik ‘’Büyük jüri’’ Türkiye’yi temsil 
edecek şarkıyı belirleyecek. İşte yarışmanın 
bundan sonra ki akışı böyleydi.

Ajda Pekkan yarışacağı şarkılar belirlendikten 
sonra gece gündüz Eurovision düşünmeye 
başladı. Bestecilerle devamlı olarak yapılacak 
düzenlemeler hakkında bilgi alıyordu. İki şarkının 
düzenlemesini  Onno Tunç diğerini de haliyle 
Attila Özdemiroğlu hazırlıyordu. Daha besteler 
teslim edilmeden Ajda’ya kim vokal yapacak 
dedikoduları bu sefer ‘’Mazhar-Fuat-Özkan’’  
üzerinde dönmeye başladı. Ajda dedikodulardan 
uzak tüm hızıyla kendini Eurovision’a adapte 
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etmişti. Öyle ki bestecilerle daha rahat 
çalışabilmek için evine piyano bile aldırmıştı.

ANARŞİ  VE AJDA
İstanbul’da anarşinin büyük boyutlara kadar 
tırmanması nedeniyle evlerine hapis olan 
İstanbullular karlı ve soğuk mu soğuk bir 
gecede GALA Kulüp’te program yapan 
Ajda’yı seyretmek için heyecan içinde salonu 
doldurmuşlardı. Ne anarşi ne de soğuk Ajda’nın 
salonu doldurmasına engel olamamış bir o kadar 
seyircide içeri giremediği için geri dönmüştü. 
Güçlü müzik eşliğinde sahneye çıktı ehhh ne de 
olsa Eurovision  öncesinin ısınma hareketlerinin 
yerine geçiyordu bu program. Program sonunda 
alkışların çok hararetli olmaması karşısında 
Ajda şaşırmaktan kendini alamamıştı ve bu 
durum karşısında elinde olmasa da sitem 
etmek zorunda kalmıştı. Seyircinin bu pasifliği 
aslında Eurovision şarkılarına programda yer 
vereceğini düşünmelerinden kaynaklanıyordu 
ama dinleyemeyince düş kırıklığına uğramışlardı. 
Aslında yarışma kurallarına göre sanatçının 
Hollanda’da söyleyeceği şarkıyı başka bir yerde 
söylemesi kesinlikle yasaktı. Ajda kuralları 
çiğnememişti çiğneyemezdi.

Bu arada düzenlemeler tamamlanmış ve Ajda 
Stüdyo Hayri’de ilk olarak Cenk Taşkan bestesini 
seslendirmişti. Başka düzenlemeciye gerek 
görmeyen Attila Özdemiroğlu Stüdyo Hayri’de 
kayıtları tamamlanan ikinci besteci olmuştu. En 
son olarak Şerif Yüzbaşıoğlu bestesi Onno Tunç 
düzenlemesi ile seslendirildi ve en uzun süre bu 
kayıt için harcandı. ‘’Olsam’’ kayıtları nerdeyse bir 
hafta sürmüştü. Kayıtları biten bantlar bir günlük 
bir gecikme ile Bülent Özveren’e teslim edilebildi 
en sonunda. 

Artık Ajda’nın bu şarkıları seslendirmesine bir 
hafta kalmıştı televizyonlarda. Bunun içinde 
terzisine 3 ayrı elbise ısmarlamıştı. Her şarkıya 
3 ayrı model.  (Aslında burada anlatmayı 
unuttuğumuz bir konuda yarışma gecesi üç kez 
tarih değiştirdi. Final önce 9 Mart dendi sonra 17 
Şubat’a alındı ve en son 24 Şubat olarak son kez 
değiştirilerek kesinleştirildi ) 

Bu sıralarda Hollanda’da ülkelerin sahneye çıkma 
sıraları Cenevre’de çekilen kura ile belirlenmişti. 
Ajda sahneye Avusturya’nın arkasından ikinci 
olarak çıkacak hemen arkasından Yunanistan 
sahne alacaktı. Bu haberi duyan Ajda Pekkan önce 
çok üzüldü ama araya giren Nükhet Duru ve Barış 
Manço çıkış yerinin çok iyi olduğu söylenerek 
teselli edildi.
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HEYECAN BAŞLIYOR
Tarih 24 Şubat 1980 Pazar !... İlginç bir rastlantı 
olarak müzik ve futbol dünyası aynı gün büyük 
bir heyecan yaşıyor. Bir yandan ligin kaderini 
gerçek anlamda etkileyecek olan Galatasaray-
Trabzonspor ve Rizespor-Fenerbahçe maçları 
diğer yandan Eurovision Türkiye Finali. Gündüz 
futbol heyecanı ile devam ederken İstanbul 
Kuruçeşme Stüdyosu’nda Bülent Özveren 
sorumluluğunda toplanan 22 kişilik büyük jüri 
siyah-beyaz monitörden  finalist üç eseri dinleyerek 
bilgi sahibi oldular. Jüri şarkıları incelerken 
futbol heyecanı bitmişti çünkü Galatasaray 
Trabzonspor’u 1-0 yenmiş  Fenerbahçe 
deplasmanda Rizespor’la 0-0 berabere kalmıştı. 
Tüm Türkiye ekranda başlayacak yarışmaya 
kitlenmişti artık. ‘’Mork ve Mindy’’ bitmişti (Robin 
Willams’ı bizlere tanıştıran diziydi bilmem 
hatırladınız mı? Hani uzaydan gelmişlerdi falan..) 
Arkasından ‘’Haberler’’ sonra ‘’Saz Eserleri’’ 

derken saatler 21.05’i gösteriyordu. Artık Bülent 
Özveren ekrandaydı. O güzel üslubuyla  ‘’Bu 
yıl 19 Nisan’da Hollanda’da yapılacak olan 
Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali bu gece 
yapılacak’’ dedikten sonra o güne kadar yapılan 
çalışmalardan söz etti ve arkasından 22 kişilik 
jüriyi bizlere tanıttı. Bu konuşmaları sırasında 
Eurovision’un hakikaten güzel hostesi Ay Tarhan 
jüriye oy pusulalarını dağıtıyordu. Bir yarışmada 
görev yapan bir hostesle ilk kez mi karşılaşıyorduk 
ne? 

Bülent Özveren oylamanın nasıl yapılacağını 
anlattı. Buna göre birinci oylamada 3/2 oranında 
çoğunluk aranacak. Yani 15 oy alan eser birinci 
olacak. Bu çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci 
tur oylamaya geçilecekti. Bu turda salt çoğunluk 
aranacak 12 oy alan birinci olacaktı. Salt çoğunluk 
sağlanamazsa 3. tura geçilecek en çok oy alan 
Hollanda’ya gidecekti.

Çekimleri bir gün önce renkli olarak yapılan üç 
şarkı sırayla siyah beyaz olarak televizyonlardan 
yayınlandı . Jüri oyları verdi ve oylar şu şekilde 
açıklandı. ‘’Pet’r Oil’’ 11 oy , ‘’Olsam’’ 9 oy, ‘’Bir Dünya 
Ver Bana’’ 2 oy. 3/2 çoğunluk sağlanamadığı 
için Bület Özveren jüri üyelerinden bir kez daha 
oy vermelerini istedi. Jüri ikinci kez oylamaya 
toplanırken televizyonda Ajda Pekkan’ın arşivden 
alınan ‘’Bambaşka Biri’’ şarkısı çalınıyordu. İkinci 
tur oylama sonuçları açıklandı. ‘’Pet’r Oil’’ 12 
oy , ‘’Olsam’’ 10 oy, ‘’Bir Dünya Ver Bana’’ ya oy 
çıkmamıştı.

Ödül dağıtım töreni başladı önce üçüncü olan ‘’Bir 
Dünya Ver Bana’’ söz yazarı Fikret Şeneş , besteci 
Cenk Taşkan , aranjörü Onno Tunç ve vokalisti Arto 
Tunç’a plaketleri verildi. İkinci olan ‘’Olsam’’ ın söz 
yazarı Adnan Yumuk , bestecisi Şerif Yüzbaşıoğlu 
, aranjörü Onno Tunç ‘da plaketlerini aldılar ve sıra 
birinci eserin yaratıcılarında. 
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 TRT EKRANLARINDA Kİ SKANDAL
‘’Pet’r Oil’’in yaratıcıları Ajda Pekkan ile birlikte 
söz yazarı Şanar Yurdatapan , bestecisi Attila 
Özdemiroğlu, vokalistler Aldoğan Şimşekyay , 
Arto Tunç ve Nurdan-Aydan Güven kardeşler 
sette ödüllerini almak için yerlerini aldılar. TV 
Daire Başkanı Erdinç Sağlam elinde plaket ile 
Şanar Yurdatapan’a aynen şunları söyledi: ‘’İlginç 
bir metniniz var. Hayırlı olmasını diliyorum.’’

Şanar Yurdatapan sözlerine ‘’Mersi , çok mersi, 
sağolun’’ diyerek başladı. Ardından da söyle 
sürdürdü: ‘’Ben bu ödülün de Attila’ya verilmesini 
dilerim. Her şeyden önce jüriye de sizlere de çok 
teşekkür ederim. Sözlerden dolayı bana bu ödülü 
layık gördünüz ama burada önemli olan fikirdi. 
Birincisi bu fikir Attila’nın. İkincisi hepimizden 
çok o  yoruldu. İki-üç cephede birden savaştı. Bir 
yandan sözleri uygun bulmayanlar baskı yaptılar 
, değiştirilsin diye. Ben de baskı yaptım , ‘’İki 
elim yakandadır , değiştirme Attilacığım’’ diye. 
Üçüncüsü de , bu sözlere baskı yapanların başında 
TRT Genel Müdürü geliyordu. Kendisi şimdi bana 
bunu yollatmış oluyor. Ben bunu almamayı tercih 
ediyorum. Çok teşekkür ederim. Jüriye tekrar 
teşekkür ederim. Parçaya başarılar dilerim’’.

Tahmin ettiğiniz gibi naklen yayın noktalandı ve 
Ankara Merkez stüdyolarına bağlanıldı.

Evet hikayemiz burada bitti çünkü Türkiye 
elemeleri bu kadardı ama Petrol’ün bundan 
sonrası da bir bu kadar yazı eder ve belki ilerleyen 
tarihlerde onu da anlatırız merak edenlere...

HAZIRLAYAN:
Hakan EREN
birzamanlar@gmail.com
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ATİYE
HEP GENÇ, HEP GÜZEL, HEP DİNAMİK
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O
nu “Atiye Deniz” olarak 
tanıdığımız, ilk stüdyo albümü 
“Gözyaşlarım”ın çıktığı 2007’den 
beri hayatımızda olan Atiye, 
22 Kasım 1988’de Almanya’nın 
Bremen şehrinde doğdu. Küçük 

yaşlarda piyano ve dans dersleri aldı. Hollanda’da 
CKE okulunda sanat eğitimi alan Atiye, 
Bremen’de şan derslerine devam etti. 2008’de 
kesin dönüş yaptığı Türkiye’de, ses eğitimini İzmir 
Devlet Opera ve Balesi Şan Pedagogu Bariton 
Aşkın Metiner ile sürdüren Atiye, çıkış şarkısı 
“Don’t Think” ile internette kısa zaman içerisinde 
popüler olmayı başardı. Bu şarkısıyla 2007 yılında 
düzenlenen Kral TV Video Müzik Ödülleri’nde “En 
İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı” ödülünü alan Atiye, 
“Atiye”, “Budur”, “Bring Me Back” ve “Yangın Var” 
albümleri ile yükselen başarı grafiğine geçtiğimiz 
günlerde çıkan İngilizce tekli çalışması “Come To 
Me”yi ekledi.

Bitmeyen enerjisi, renkli kostümleri, ilgi çekici 
şarkılarıyla en sevdiğimiz şarkıcıların başında 
gelen ATİYE, mayıs ayının bahar enerjisine yakışır 
şekilde bu ayki konuğumuz oldu. 

Yakın zamanda çıkardığın ‘’Come To Me’’ isimli 
İngilizce teklin ile gündemdesin. Bu projede 
David Anthony ile çalıştın. Bize bu birliktelikten 
bahseder misin?  ABD’de bir tekli fikri nasıl 
gelişti? 
Aslında planlı programlı bir şey değildi, çok 
doğal bir şekilde gelişti. Sonrasında ne olacak 
bilmiyorum ama bu beni çok heyecanlandırıyor. 
İlk defa Amerika’da bir şarkım piyasaya çıktı. 
Bu şarkıyı geçen sene Miami’de ve İstanbul’da 
kaydettik. Tüm dijital platformlarda satışa çıktı.  
Bu şarkıda Amerikalı prodüktör David Anthony ile 
çalıştık. Yine karışık bir tarz. Hem elektronik hem 
de oryantal ritimler  var. Amerikalı müzik yazarları, 
blogerlar ve DJ’lerden cok guzel yorumlar aldık 
ve güzel tepkiler de gelmeye devam ediyor. Hatta 
ropörtajlar icin beni bu ay oraya bekliyorlar ancak 
Mayıs ayında Türkiye genelinde gerek üniversite 
gerekse belediye festivallerimiz olacağı için orası 
biraz bekleyecek

Özellikle gençlerin üzerinde fazlasıyla 
trendsetter gücün var. Mesela bir dönem 
Atiye tayltları gündemdeydi. Bu gücünü neye 
bağlıyorsun?

Tarzım, giydiklerim beğeniliyorsa ne mutlu bana. 
İlk olarak rahatlık benim için çok önemli. Özellikle 
sahne kıyafetlerim çok rahat olmalı çünkü sahne 
üstünde kaldığım süre boyunca sürekli hareket 
ediyorum. Dansçılarım kadar dans ediyorum, çok 
hareket ediyorum. Ama özel bir davete giderken 
daha şık giyinmeyi tercih ediyorum.

Adın fazlasıyla Eurovision ile anılıyor. 
Eurovision’a bakış açın nedir? Teklif gelirse 
kabul eder misin?
Eurovision çok sevdiğim ve her sene takip 
ettiğim bir yarışma. Ülkemizin tekrardan 
katılmasını diliyorum.  Teklif bana gelirse tabi ki 
de değerlendiririm. 

Müzikal kariyer geçmişine bir bakarsan sence 
seni başarıya götüren dönüm noktaların neler? 
Bana göre dönüm noktam tek bir şarkı değil. 
Her şarkımla bir ilerleme kaydettim. Beni 
başarıya götüren yaptığım her iş sanırım. Her 
seferinde kendimi tekrarlamıyorum. Farklı tarzları 
denemeyi seviyorum. Başarılı olmamın sırrı şu; ne 
istediğimi çok iyi biliyorum, çok çalışıyorum ve 
çok disiplinliyim. 
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Modayla da fazlasıyla ilgili olduğunu biliyoruz, 
peki Atiye ileride kendi adını taşıyan ürünlerini 
geliştirmeyi düşünüyor mu? Bunlar ne gibi 
ürünler olurdu? 
Şu ana kadar hiç böyle bir şey düşünmedim ama 
şimdi aklıma soktunuz :). Ben bir düşüneyim bu 
konu üstünde.

Ülkemizde LGBT bireyler tarafından en sevilen 
sanatçılar arasındasın, bunu neye bağlıyorsun?
Özel bir nedeni var mı bilmiyorum ama beni çok 
mutlu ediyor.

Sanatın LGBT bireyler üzerindeki etkisi hakkında 
ne düşünüyorsun? Sence neden LGBT bireyler 
sanatçılara bu kadar takıntılı ? 
Sanat evrenseldir ve dil, ırk, din, cinsiyet ve cinsel 
yönelim ayrımı olmaz.  Saf bir sanat olan “müzik” 
tam da bu noktada hiçbir ayrım olmaksızın her 
insanın duygularına, kalbine girmeyi başaran ve 
herkese ait olan bir sanattır. Bence sanat herkesin 
ve her şeyin üzerinde etkili, yapıcı ve birleştirici bir 
güç…  

LGBT hayranlarınla ilişkilerin nasıl? 
Sadece LGBT değil bütün hayranlarım 
tarafından sevilmek, takdir edilmek hoşuma 
gidiyor. Hayranlarımla buluşma noktam olan 
konserlerimde aynı şeyleri hissedip aynı enerjiyi 
paylaşıyoruz. İmza günlerimde de olabildiğince 
sohbet edip fotoğraf çektiriyoruz.

Dünya LGBT haklarını sanatçıların desteğiyle 
kabul etti. Sence LGBT hakları için ülkemizde 
sanatçılara ne gibi görevler düşüyor?
Her sanatçı bu desteğe kendisi karar vermeli. 
Özgürlükten yana olmak her sanatçının görevi 
diye düşünüyorum. Özgürlük olmadan sanat da 
olmaz.
İnsanlar genelde bilmediği şeylerden korkar 
ve korktuğu şeylerden de uzak dururlar. Keşke 
önyargılardan daha uzak olunsa! Bence her şeyin 
çözümü doğru iletişim, sevgi ve saygı.

İleride bir çocuğun olsa ve sana eşcinsel 
olduğunu açıklarsa tepkin ne olur? 
Her anne çocuğunun mutlu olmasını istemeli ve 
mutlu olacağı yolda tam destek göstermeli diye 
düşünüyorum.

Sence jenerasyon değiştikçe ülkemizde 
özgürlükler adına neler değişiyor? 
Yeni jenerasyon sanırım daha bilinçli, daha ne 
istediğini bilen ve inandığının peşinden giden, 
daha özgür. 

“Özgürlükten 
yana olmak her 

sanatçının görevi”

RÖPORTAJ:
Onur ÖZIŞIK
onur.ozisik@gzone.com.tr
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VE MÜZİK MODAYI YARATTI

MODA
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M
oda kendine kaynak yaratma 
konusunda hiçbir zaman sıkıntı 
çekmedi ve çekmeyecek. İster 
bir böceğin kanadı, isterse bir 
romanın kahramanı her zaman 
için modanın başlangıç noktasını 

oluşturabilir. Fakat söz konusu müzik olduğu 
zaman işin rengi değişir. Moda kavramından 
bahsetmeye başladığımız yıllardan itibaren 
müzik modanın üzerindeki etkisini hissettirmiştir.
Moda tarihinin tozlu sayfalarından size bu savımı 
destekleyecek onlarca örnek sunabilirim. Fakat 
sizinle en kendiliğinden gelişenlerinden biri olan 
ve kitleleri peşinden sürükleyeninden bahsetmek 
istiyorum. Zaman 1940ların başı...

Masmavi gözleri, fötr şapkası ve incecik vücudu 
ile 1941 yılında Amerika semalarında bir güneş gibi 

parlamaya başlayan bir adam var karşımızda. O 
zamanlar için bir erkeğin ağzından dökülmesine 
pek alışık olunmayan sözlere sahip “I Will Never 
Smile Again” isimli şarkısı ve ona hayat veren 
muhteşem sesi ile bir anda bütün herkesin ilgisini 
çeken bir adam. Frank Sinatra. Çok yakışıklı 
olmamasına rağmen ilerleyen yıllarda dünyanın 
gelmiş geçmiş en güzel kadınlarından biri 
olarak nitelendirilen Ava Gardner ile evlenecek 
olması kendisindeki mevcut şeytan tüyünün 
bir göstergesidir ki bu özelliği daha meşhur 
olmaya başladığı ilk yıllarda kadın hayranlarını 
etkilemekte de oldukça işine yaramıştır. Bu arada 
gönül ilişkilerinin sadece Ava ile sınırlı kalmadığını, 
yazacak olsam neredeyse bir sayfamı sadece 
bu listeye ayırmam gerekeceğini belirtmeliyim. 
Burada önemli olan Frank Sinatra’nın ne kadar 
etkileyici bir adam olduğunun altını bir kaç 

defa çizme isteğimdir ki bu vesile ile konuya 
tatlı, yumuşak bir geçiş yapabilelim. Mevcut 
çekicilik ve belki de bir daha dünya tarihine 
benzerinin gelmeyeceği bir ses birleşince elbette 
çoğunluğu genç yaştaki kadınlardan oluşan 
bir hayran kitlesinin oluşmaması mümkün 
değildir. Ancak buradaki kitleyi asla ve asla 
bir Murat Boz, One Direction, Justin Bieber 
gibi isimlerin hayran kitleleri ile karıştırmamak 
gerekiyor. Bu öyle büyük bir tutkudur ki bütün 
dünyayı sarsan  bir dünya savaşının bütün 
yıkımlarını, zorluklarını kitlelere unuttursun. 
Konserler sırasında kendinden geçenleri, intihar 
edenleri, çığlıklar atanları anlamlandırmak ve 
bu fanatizmin neden ve sonuçlarını araştırmak 
için sosyolog ve psikologlar bir araya gelsin. 
Belki şu anda gözünüzde canlandırdığınız 
zaman size çok yabancı gelmeyebilir ama bu 

MODA
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çılgınlığın yaşanmaya başlandığı Amerika’nın aynı 
dönemlerde savaşta olduğu ve 500.000 askerinde 
bu süreçte öldüğünü söylersem SINATRAMANIA 
oluşumunun boyutlarını algılayabilirsiniz ki bu 
oluşum dünyada kitlesel hayranlık kavramının ilk 
örneği olarak kayıtlara geçmiştir.

Olmadı Serdar Egemen bu da bizim çılgınlığın 
boyutunu anlamamız için yetmedi derseniz 
o zaman sizi “ Bobby Soxer’s” ile tanıştırmak 
boynumun borcu olur. Yaşları genellikle 12-25 
arasında değişen ve kendilerini Bobby Soxer’s 
olarak adlandıran bu kadınlar giysi tercihleri ile çığ 
gibi büyüyen yeni bir moda akımı oluşturmuşlar 
ve modanın tarihinde kendilerine yer 
bulmuşlardır. Oxford ayakkabılara benzeyen ve 
genellikle iki renkli olan “saddle shoe”lar, onların 
görünmesine imkan veren kabarık kloş etekler 
ve kısa paça pantolonlar, ön kısmı kabartılarak 
toplanıp geri kalan kısmı dağınık dalgalı bırakılan 
saçlar, kazakların içerisinden görünen bebe yakalı 
gömlekler ve bileklere kadar düşürülüp soket 
havası kazandırılan beyaz çoraplar bu akımın 
olmazsa olmazları olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Kolejli, genç, dinamik ve eğitimli kız tasviri olan 
bu görünüm bir nevi Frank Sinatra hayranlarının 
kimlik göstergesi olmuştur. O zamana kadar 
gençleri peşinden bu denli sürükleyen bir moda 
akımının olmaması da Bobby Soxer’s ekolünün 
namının geçmişten günümüze gelmesini 
sağlamıştır. Öyle ki 74 yıl sonra doğdukları yerden 
çok uzak kıtadaki bir ülkenin büyük, alışılmadık, 
başarılı işlere imza atan bir dergisinin Mayıs 
sayısında kendilerinden bahsedilmesi de bunun 
göstergesidir. İyi ki gençliğinizin ateşi ile savaşa 
karşı durmuş, hayranlığın doruklarında dolaşmış 
ve müziği iliklerinizde hissederek onu bir moda 
akımının ateşlenen fitili olarak kullanmışsınız. Sizi 
hala çok seviyoruz Bobby Soxer’s lar.

MODA

HAZIRLAYAN:
Serdar EGEMEN
serdar.egemen@gzone.com.tr



gzone.com.tr

www.gzone.com.tr | Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Mayıs 2015 | S.62#eurovision2015

Tüm Kitapçılarda...
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EŞCİNSEL ERKEKLERİ İTİCİ 
KILAN 10 HAREKET

G Z O N E  O N L İ N E  K Ö Ş E  Y A Z A R I  V E  B L O G G E R  E D E P S İ Z G E Y , 
G Z O N E  D E R G İ  M A Y I S  S A Y I S I  İ Ç İ N  Y A Z D I
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KENDİNİ BEĞENMİŞLİK 
Bir erkeği en çok ne itici kılar derseniz, kesinlikle 
kendini beğenmişliğidir diyebilirim. Bu durum 
elbette ki sadece eşcinsel erkekler için geçerli değil. 
Heteroseksüel erkekler de çoğu zaman bu tavırları 
yüzünden inanılmaz itici olabiliyorlar. Kendinizi 
beğenin, buna lafımız yok ama kendini beğenmeyi 
narsizm boyutuna getirmeyin. Hele ki ortalıkta 
burnunuz kaf dağında dolaşmayın. Böyle erkekleri 
görünce, arkamıza bile bakmadan kaçmak istiyoruz. 
Sonra neden sevgilim olmuyor demeyin. Özellikle 
vücut yaptıktan sonra kendini dünyanın merkezine 
koyan eşcinsellerden hiç haz etmiyoruz. Biraz 
mütevazi olun yahu.

Elbette ki bir erkek zeki olabilir, yakışıklı, başarılı 
olabilir ama ağzını açtığı zaman bütün bu iyi yanlarını 
ukalalık ve kendini beğenmişliğiyle yok edebilir. 
Kendine güvenmek elbette güzel bir şeydir ama bunu 
ukalalıkla karıştırmamak gerekir. Unutmayın, kendini 
sevmek ile kendini beğenmek ayrı şeyler. Aradaki ince 
çizgiye dikkat.

HİYJEN
Eşcinsel bir erkeğin pis olması asla kabul 
edilemez. Kötü kokan bir erkeği kim ister ki? 
Yanında kötü kokan ya da dişleri sararmış 
bir adamla ortalıkta dolaşmak istemeyiz. 
Hele ki sevgili kriterlerimiz arasında bile 
olamazlar. Hatta bakımsız olması söz 
konusu dahi olamaz. Her daim süperstar 
kıvamında dolaşmalıdırlar. Bakımlı elleri ve 
ayakları olan, cilt bakımını yapan erkekleri 
görmek istiyoruz. Merak etmeyin bu sizi 
‘’feminen’’ yapmaz! Eşcinseller, kendilerine 
bakmayı ve temiz kokmayı bilmelidirler.

CİMRİLİK
Elbette hesabını bilmek ve buna göre 
davranmak yanlış değil. Her insan kendi 
bütçesine göre yaşamaktadır. Her ne 
kadar eşcinsel erkekler kendilerini daha 
paralı göstermeye çalışsa da biz bunu 
yutmuyoruz ama ne olursa olsun cimri 
erkekleri sevmiyoruz. Özellikle de bir 
şeyler içmeye ya da akşam yemeğine davet 
ettiğin bir insana hesabı ödetmek kadar 
itici bir durum yoktur. Bunu hemen hemen 
bir çok eşcinsel erkek yapıyor. Kendinizi 
ve karşınızdakini kandırmayın. Lütfen 
önce cebinizi, sonra kalbinizi doldurmayı 
deneyin.

OLGUNLAŞMAMIŞLIK
Hiç kimse hala ergenlik safhasında olan bir 
adamla ciddi bir ilişki yaşamayı düşünmez. 
Yaşça küçük bile olsa, olgun davranışlar 
sergileyemeyen bir erkek, tutarsızlıkları 
ile canınızdan bezdirebilir. Sonuç olarak 
tutarsız davranan bir erkekte itici olur. 
Bir erkek nerede nasıl davranacağını 
bilmelidir. Girdiğiniz bir ortamda yanınızda 
sizi utandıran ve çocuksu davranışlar 
sergileyen bir erkek var ise onunla olup 
olmamayı iki kez düşünün. Yaşça küçük 
eşcinsellerimize bir tavsiye, hal ve 
hareketlerinize biraz daha özen gösterin. 
Biz eşcinseller çok sıkılgan insanlarız, 
çocuk büyütemeyiz.

YAŞAM
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BAĞIMLILIK
Alkol, sigara, uyuşturucu gibi bağımlılıklar 
bir erkeği sadece itici kılar. Zaten bağımlı 
bir erkekle de kimse birlikte olmak istemez. 
Alkol, sigara ve uyuşturucu kullanımı sizi 
büyültmez aksine küçültür.  Bunlar arasında 
sigara ve alkol bir yere kadar tolere edilse 
de bağımlılık seviyesine gelen alışkanlıklar 
kabul edilemez. Bir erkek güçlü olmalıdır. 
Daha kendi bağımlılıkları ile baş edemeyen 
bir erkek de bizim gözümüzde güçsüz 
erkektir. 

HEDEFSİZLİK
Hedefi, tutkusu olmayan bir erkek kayıp 
bir vakadır. Bunlara genelde boş beleş 
yaşayan erkekler de diyebiliriz. Hedefi 
olan ve bu hedefi gerçekleştiren erkekler 
güçlü erkeklerdir. Herkesçe saygı görürler. 
Unutmayın, oturduğu yerden zafere ulaşan 
tek varlık, tavuktur. Başka bir şey daha; 
Hedefsiz erkeklerle iki kelam etmekte 
zorluk çekersiniz. Çünkü böyle erkeklerin 
hayalleri, gelecek planları yoktur. 
Bana kalırsa böylesi ile karşılaşırsanız 
topuklarınız kıçınıza vura vura arkanıza 
dahi bakmadan kaçın derim. 

AŞIRI KISKANÇLIK VE 
KISITLAYICI OLMAK
Benim en haz etmediğim durumlardan 
biridir. Belki de ben çok fazla kıskanç 
biri olmadığımdandır. Bir erkek tabii ki 
zaman zaman ilişkide söz sahibi olmalıdır 
ama bunu abartmamalı ve karşısındaki 
kişinin özgürlüğünü kısıtlayacak raddeye 
asla gelmemelidir. Ne yazık ki özellikle 
paranoyak eşcinsellerimiz arasında çok 
yaygındır. Hatta hastalık derecesindedir. 
Acil tedavi olmalarını tavsiye ediyorum. 

‘‘SADECE AKTİFİM’’ CİLER
Eşcinsel olup da eşcinsel olduğunu kabul 
etmeyen erkek türüne ben ‘’aktifimciler’’ 
diyorum. Bu tür erkeklerle karşılaşma 
olasılığımız özellikle Türkiye’de çok fazladır. 
Bunlar o kadar iticidirler ki yapmacık 
hal hareketleri ve yalancı kız arkadaşları 
yüzünden sizin yıllardır eşcinselliği 
insanlara anlatmak için uğraştığınız her 
şeyi mahvederler. Buradan aktifimcilere 
sesleniyorum. Sizde eşcinselsiniz. Kendiniz 
kandırmayın derim. Üstelik bu tavrınız 
bizlere çok tici geliyor. Sizlerle birlikte 
olmaktansa hepimiz birer tane libido 
ediniriz daha iyi.:)

YAŞAM
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GİZLİLER
Bana kalırsa bir eşcinsel, eşcinselliğini 
açık olarak yaşamak zorunda değil. Hatta 
kendini kabullendirmeye çalışırcasına ve 
izin alırmışçasına her önüne gelene ben 
eşcinsel’im demek bana çok talihsiz bir 
hareket gibi gelir. Cinsel yönelimimi durduk 
yere açıklamak çok anlamsız. 

Gizli eşcinsellere gelince, saygım var ama 
bunu paranoya seviyesinde yaşayanlara 
yok.
O kadar paranoyaklar ki bir eşcinsel ile 
tesadüf-i bir ortam da denk geldikleri 
zaman bile eşcinselliklerinin ortaya 
çıkacaklarından panik olurlar. Söz konusu 
bu durum çok fazla ilerlediği zaman 
homofobiye kadar gider. Gizli eşcinsellerin 
çoğunlukla sevilmeme sebebi de bu 
tavırlarıdır. Siz, siz olun önce kendinizle 
barışın. Yoksa sizin gizli olmanız bizim 
umurumuzda bile değil. 

NE İSTEDİĞİNİ BİLMEMEK
Ne istediğini bilmemekten kastım aslında 
tamamen ilişkiler ile alakalı. Eskiden 
insanlar ne istediğini belli ederlerdi. Bu 
yüzyılda ise olay tamamen sağ gösterip 
sol vurmaya dönüştü. Özellikle “one 
night stand” arayanların başvurduğu 
en bayat yöntem de karşısındaki insana 
duygusal yaklaşıp yatağa atmaktır. Bana 
kalırsa ne istediğinizi ya da ne aradığınızı 
karşınızdaki insana direk söyleyin. Kimsenin 
duygularıyla oynamaya hakkınız yok. Böyle 
yaparak zaten ilişki yaşama oranı düşük 
olan bir toplulukta, güvensizlik yaratarak 
insanlarının birbirine olan güvenlerini 
sorgulamalarına sebep oluyorsunuz. Hal 
böyle olunca yüzüne bakılmaması gereken 
insanlar arasına giriyorsunuz. 

HAZIRLAYAN:
Edepsiz GEY
edepsizgay@gzone.com.tr
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TUĞÇE TUNA’NIN GÖVDE GÖSTERİSİ

B
elli bir amaç için enerjilerini birleştiren 
bedenlerin yaptıkları gösteridir 
‘Gövde Gösterisi’; “Buz kokulu 
yolculuklarımız da, ay güneşinin 
önünden geçti… Acemice baharın 
içinden düşüyoruz zamansızlığa. Ve 

evet! Gövde Gösterisi yapıyoruz. Ne hüzünlerle, 
heyecanlara ve ‘şey’ lere rağmen yaptık, Gövde 
Gösterisi’ni yaşantımız boyunca. Yağmur, rüzgar, 
şimşek hatta fırtına müzik olur bedenime, tıpkı 
kayan yıldızda olduğu gibi sonsuzlukta” der 
Tuğçe Tuna…

Bu ayki yazımda Koreograf, Çağdaş Dans ve 
Performans Sanatçısı, Akademisyen Tuğçe 
Tuna’nın prömiyerini İKSV 19. Tiyatro Festivali’nde 
yaptığı ‘Gövde Gösterisi’ var.

Tuğçe Tuna, Türkiye’deki çağdaş dans ve sahne 
sanatları denilince akla gelen önemli isimlerinden 
birisi. 1983 yılında Ankara Devlet Opera ve 
Balesi- Çocuk Balesi’nde dans etmeye başlayan 
Tuna, 1993’den beri ulusal ve uluslararası festival, 

organizasyon ve akademilerde disiplinlerarası 
çağdaş dans ve performans sanatları eserleri, 
çağdaş dans ve güncel hareket teknikleri 
uzmanlığı ile yer alan, performans sanatçısı, 
koreograf, proje yöneticisi, sanat terapistidir. 
Halen MSGSÜ, Sahne Sanatları Bölümü, Çağdaş 
Dans ve Tiyatro anasanat dallarında doçent 
olarak çalışmalarına devam etmektedir. Almanya 
Arena Festival’inden ‘Deplasman’ eseri ile jüri 
ödülü de kazanan Tuğçe Tuna, eserlerinin hayata 
geçmesi için her türlü yaratıcılık ve araştırma 
disiplinlerine, farklı sunum şekillerine ve fikirlerini 
bedenleştirebilecek kişilerle olmayı, projelerinde 
kolektif olarak çalışmayı, üretmeyi tercih eden bir 
sanatçı. … Tuna, ‘bedeni, yaşanılan kişinin kendi 
politikasını sürdürdüğü tek gerçek alan’ olarak 
değerlendiriyor.

Sanatçının yarattığı son gösterisi için yazdığı 
yazı gibi ne hüzünlere heyecanlara acılara karşı 
savaş açtık, gövde gösterdik. Gövde gösterisini 
sadece meydanlarda karşımızdaki insanlara değil 
kendi kendimize de yaptık. Kendimizle yüzleşip, 

savunduğumuz varolmasını hedeflediğimiz 
amaçlarımız için kendimizle savaşırız bir yandan 
da. Bardağı taşıran son damladır gövde gösterisi, 
dolar ve taşarsın, taştığın noktada ise yanardağ 
gibisindir.

Geçtiğimiz ay, St.Pulcherie Fransız Lisesi’nin 
avlusunda heyecanlı ve meraklı bir bekleyişle 
başladı ‘Gövde Gösterisi’… Öğrencilik yıllarımızdan 
hatırlarsınız. Okul zili çalmadan önce arkadaşlar 
arasında ufak sohbetler olurdu. Seyirciler de aynı 
sohbetle gösterinin başlamasını beklerken, okulun 
pencerelerinden performansçılar yüzlerinde 
bir hüzün ile dışarıyı izleyerek başladı, gösteri. 
Sanki ait oldukları yer orası değilmiş ve zorla 
orada tutuluyormuşcasına. Sonrasında okulun 
baş öğretmeni gelir, hal ve hareketlerimizin nasıl 
olması gerektiğini söyler ama ne öğrenciler 
dinler onları ne de onlar anlattıları şeyleri 
uygularlar. Çünkü onlar bir çocuktur ve özgür 
olmalıdırlar. Günün büyük bi kısmını okulda 
geçirir, okul içinde sosyalleşmeye çalışırlar. Okul 
çağında çocuklara dikte edilen şeylerin, ilerideki 

SANAT
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yaşamda iyi-kötü yansımalarını ve zıtlıklarını 
görüyor ve kendine geçmişine soruyorsun; “Bu 
sıralarda ben nasıldım ve bana neler öğretildi?” 
Gösterinin devamında da gittikçe monotonlaşan 
okul hayatını, yataktan sürünerek okula gitmeme 
isteğini ve kaçtığın deliğe geri girmeni anlatır, 
hareket kombinasyonlarıyla performansçılar. 
Gösteri boyunca ise birçok şeye  parmak basılıyor. 
Alt-üst, iktidar kişi betimlemeleriyle sorgulamalar 
yapılıyor.

Tuğçe Tuna ile performans sonrası yaptığımız 
sohbette, neden bu okulu seçtiği ile ilgili soruya; 
‘Okul, hepimizin hayatında en önemli istasyon. 
İlk rol modellerimizi edindiğimiz, kendimizi 
aradığımız, kişisel politikalarımızı, oyunlarımızı 
keşfettiğimiz sistem. Bu iş ya aklı hastanesinde 
olacaktı ya da okulda. Ancak işin içindeki 
katmanlar en uygun mekan olarak burayı işaret 
etti” diye cevapladı. Okulun kullanılan alanları 
eskiden Kilise’ymiş. Tuğçe Tuna da gidip okulda 
‘dönüştürülen’ bölümleri seçmiş. 

“Kaybolan tarihinin üzerine bedenlerimizle 
ışık oluyoruz gibi hissediyorum.” dediği 
sohbetimiz, “Okulda öğrenmediğimiz ‘şeyler’ 
üzerine  odaklandım metinlerde. Ve kaybolan 

çocukluğumuza. Psikolojik, sosyolojik olarak 
kaybettirilen, tecavüz edilen, ensest ilişkilerde 
ufalanan, ortadan kaybolan, doğumuyla gömülen, 
ölen, öldürülen  çocukluğumuza odaklandım. Öte 
yandan ‘iktidar’ olanla yüzleşmek çok iyi geldi. 
Yani kendi içime, tortularıma döndüm iyice… Ama 
projede ki tüm bedenler benim yansımalarım 
bunu biliyorum. 8 kişilik bir solo bu benim için’ 
diye devam etti…

Nerede kalmıştık?

Performans, okulun içinde gezilerek devam 
ediyor. Sanatçı ile daha öncesinde yaptığım 
bir söyleşide bana kendi işlerinde sahnedeki 
cinsiyetsizliği tercih ettiğininden bahsetmişti. 
‘Gövde Gösterisi’nde ise bir trans birey yer alıyor. 
Okulun içerisindeki gezintinin bir kısmını trans 
bireyin  yönelendirmeleri ile gerçekleştiriyorsun. 
Monotonlaşan hayatı, içine hapsolmuş duyguları, 
paylaşmayı ve sevgiyi anlatıyor bizlere. Trans bir 
bireyin okulda olduğu gibi olması yönlendirme 
veriyor olması, günümüzde çok mümkün 
olan birşey değil. Trans bireylerle birlikte 
eşcinsel (açık olan) bireyler içinde geçerli olan 
bir durumdur bu. Gösteride ise hem neden 
olmasın diye sorgulattırıyor hem de aslında var 

olduğunu ama görmezden gelişimizi, hayat ve 
yaşama özgürlüğünün kısıtlanışını gösteriyor 
bizlere. Bununla birlikte okul sıralarında asla 
öğretilemeyecek olan hal ve hareketler öğretiliyor 
sıralarda seyircilerin önüne domates, muz 
koyularak. Ardından ise iktidar kavgası ile egoizm, 
feminen bir şekilde anlatılıyor.

Gösteri boyunca iç ve dış mekanlar çok iyi 
kullanılmış. Gezmekten, ayakta durmaktan 
sıkılmıyor insan, hatta gösterinin akışı ile zamanın 
nasıl geçtiğini bilmiyorsun bile. Bazen içinde bir 
hüzün, bazen eski bir hatıra ile gelen sızı bazen 
de yüzünde gülücükler bitmiyor gösteri boyunca. 
İşte bu noktada  sanatçı, şimdiye kadar yaptığın 
gövde gösterilerini hatırlatıyor seyircilere. 

“Gövde Gösterisi” ile kendinle kalıyor, kendini 
dinliyor ve bir dilek tutuyorsun…

HAZIRLAYAN:
Berk ŞENÖZ
berk.senoz@gzone.com.tr
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EN MÜZİKAL SUÇLU ZEVK: GLEE

A
vrupa’nın suçlu zevklerinden 
Eurovision bu sayının özel teması 
olabilir ancak ben okyanusun 
öbür ucundaki bir suçlu zevkten 
bahsedip, ona veda edeceğim 
bu ay. Amerika’nın son yıllardaki 

en büyük fenomenlerinden Glee, geçtiğimiz ay 6 
sezonluk macerasının sonuna geldi. Gerçek hayatı 
etkileyecek kadar güçlü bir etki yaparak başlayan 
ancak finaline doğru dişleri gıcırdatmadan 
izlemesi imkansız bir işkenceye dönüşen Glee, iyi 
bir bölümle değilse bile iyi bir son performansla 
aramızdan ayrıldı.  

Aslında Glee başladığından beri inandırıcılığı 
düşük ve karakterleri tutarsız bir diziydi desek 
yanlış olmaz. Sonuçta koskoca bir lise futbol 
takımının sahada rakibini şaşırtarak sayı elde 
etmek için “Single Ladies” performansı yapması 
sadece Glee evreninde olabilecek bir şey. Ancak 
Glee’nin yaptığı ufak çaplı sosyal devrimin 
ardından, şimdi yapılsa eğlenceli bir YouTube 
videosu olacak ve dikkat çekecektir elbette. 
Dizinin en büyük işlevi de bu oldu: normalde 
ezilen, lise yıllarını diğer öğrencilerin zorbalıkları 
arasında geçiren, garipsenen “nerd” tipler dizide 
kazananlar olarak resmedilince, dizinin reyting 
başarısıyla beraber bu gerçek dünyaya da yansıdı. 
Hatta “21 Jump Street” filminde Channing Tatum 
artık liseleri “nerd”lerin yönetmesini Glee’ye 
bağlıyordu, belki hatırlarsınız.

Ancak dizinin divası Rachel Berry, New York’a 
gidince, her ne kadar metropolitan manzaralı 

şahane bir yükseliş hikayesi anlatma fırsatı doğsa 
da dizinin yapımcıları bir anda ne yaptıklarını 
şaşırdılar ve Rachel dünyanın en şanslı insanına 
döndü. Kariyeri ise benim diyen sanatçının 10 
yılda erişemeyeceği kilometre taşlarına 1 senede 
erişti. Ohio’da devam eden lise hikayesine 
eklenen karakterler pek ilgi çekici olmayınca, 
Cory Monteith’in ölümüyle Finn Hudson karakteri 
diziden yok olunca, müzikal performanslar 
da iyice kafayı yiyince (Applause veya Roar 
performanslarını hatırlayabiliriz mesela), dizinin 
reytingleri de çakıldı elbette. Karakterlerin bir 
bölümden diğerine, 180 derece değişmesine 
ise girmiyorum bile; özellikle Sue Sylvester ve 
Santana’nın. 

6. sezon, 5. sezonun finalinde yapılan dev hatayı 
daha da büyüterek başladı. Broadway’den bir 
bölümde sıkılan Rachel, Hollywood’da rezil 
olup Ohio’ya döndüğünde artık dizi neredeyse 
klostrofobik bir havaya büründü. İki sezondur 
tanıdığımız hemen hemen tüm liseliler silinip, 
yeni, yine ilginç olmayan karakterler getirildi. 
Özellikle Kurt ve Blaine’in hikayesi saçmalığın 
tüm sınırlarını zorladı son sezonda. Liseden 
sonra hemen evlenme çabaları yeterince irrite 
edici değilmiş gibi, Blaine, Kurt’ün eski düşmanı 
Karofsky ile çıktı ve ikisini birleştirmek de Sue 
Sylvester’a düştü! Sue Slyvester karakteri hayata 
gelip de dizinin yapımcılarına dava açsa yeridir. 
Ben dizi tarihinde böyle bir “defamation of 
character” görmedim.

Bunca şikayetin ardından Glee’nin neden suçlu 

olduğunu anlıyoruz da zevk kısmı nerede? O da 
şarkılarında elbette. Son sezonda bile Rachel 
Berry’nin “Let It Go”su, Vocal Adrenaline’in hemen 
hemen tüm performansları, New Directions’ın 
“Cool Kids”i orijinallerini aratmayan yorumlardı. 
Bunlara adam gibi bir dramatik yapı eşlik etse iyi 
olurdu ama ne yapalım artık? Son bölüme, bölüm 
bile demek zor, herkesin mutlu sona nasıl eriştiğini 
anlatan toplama bir videoydu sanki. 

Glee, son müzikal performansı olarak One 
Republic’in mükemmel şarkısı “I Lived”i seçti. 
Hemen hemen tüm karakterlerin, hatta son 
sezonda göz ardı edilmiş ikinci nesil liselilerin bile 
göründüğü performans oldukça başarılı bir toplu 
çalışmaydı. Karakterler şarkıda bahsedildiği gibi 
“yaralandım ama yaşadım” diyecek yaşta değildi 
belki ama 6 sezonluk macerasında Glee bir şeyleri 
değiştirdi ve kırık dökük bitti ama gerçekten de 
yaşadı! Son karesinde göstermeyi seçtiği söz 
de sanki bana ve tüm benim gibi düşünenlere 
ağzımızın payını verir nitelikteydi: “Dünyayı 
olduğu gibi değil, olmasını istediğin gibi gör.” Bu 
laftan sonra Glee’yi gerçek dünyaya davet etmek 
değil de Glee’nin davet ettiği dünyanın tadını 
çıkarmak daha doğru sanki. 

HAZIRLAYAN:
Ali MİLAT
ali.milat@gzone.com.tr
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HEBUN LGBT

BİZ LGBT’LERİN DE BİR SOKAK KEDİSİNDEN YA 
DA KÖPEĞİNDEN ÇOK FARKIMIZIN OLMADIĞINI 

DÜŞÜNÜYORUZ…

SÖYLEŞİ



gzone.com.tr

www.gzone.com.tr | Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Mayıs 2015 | S.71#eurovision2015

D
iyarbakır gibi zor bir coğrafyada 
eşcinsel hakları peşinden koşan 
Hebun LGBT’yle yaptıklarını ve 
yapacaklarını konuştuk.

LGBT mücadelesi Türkiye’de her 
zaman zor; ama özellikle Diyarbakır merkezli 
bir LGBT oluşumu, Türkiye şartlarında insanı 
gerçekten şaşırtıyor. Çıkış noktanızı tabi ki 
biliyoruz, ancak nasıl cesaret ettiniz?
Buralarda LGBT örgütlenmesi, aslında pek de yeni 
bir şey değil. 2007 yılından beri bir örgütlülük 
mevcuttu. 2011 yılında bizden iki arkadaş bir araya 
gelerek Hebun’u kurdu. Daha sonra 2013 yılının 
Şubat ayında resmiyet kazanarak dernek oldu.
Cesaret LGBT’lerin yabancı olduğu bir sözcük 
değil. Sustukça sıra bize gelmesin dedik ve start’ı 
verdik.

Hebun LGBT’yi kurarken ve kurduktan sonra, 
tehdit ya da daha aşırı tepkiler aldınız mı?
Olmaz mı…
Bu topraklarda sadece siyasi dinamikler yok tabi…
Web sitemizin ve diğer sayfalarımızın mesaj 
kutularına ayetler yollayan mı istersiniz, yoksa 
Lut Kavminin hikâyesini yollayan mı? Seç beğen… 
Ama bunlar bizi korkutan şeyler mi düşünmek 
lazım. İlk duyduğunda insanlar genelde şok 
oluyorlar; ama bakıyorlar ki biz uzaylı değiliz, 
sonradan çözmeye başlıyorlar durumu. Bize 
katılmak için sadece insani vasıflara sahip olmak, 
Irkçı, türcü, cinsiyetçi olmamak yeterli oluyor. Biz 
bağımsız bir kuruluşuz, kimseye bağlı değiliz ve 
herkese eşit mesafede durmaya çalışıyoruz; fakat 
bu yukarıda saydığım türdenseniz, aramızda 
yeriniz yok!

Diyarbakır’daki insanlar artık sizin varlığınızı 
biliyor ve kabul etmiş durumdalar mı? 
Kurulduğunuz günden bu yana, neler değişti? 
Destekçileriniz arttı mı?
Evet, bilen çok insan var; ama kabul etmeyenler 
de çok. Destekçilerimiz günden güne büyüyor, 
gerek yurtiçi gerek yurtdışında… Bazen Irak, 
Suriye gibi yerlerdeki LGBT bireylerden destek 
mailleri alıyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. 
Kurulduğumuz günden bu yana önemli değişimler 
oldu. En azından bazı kurumlarda kırılmalar oldu. 
Eskiden bize selam vermek istemeyenler, bugün 
kurumun müdavimlerinden oldu. Bunu da bizim 
başarımız olarak değerlendiriyorum.  Siz şusunuz 
busunuz demeden, insanlara etiket yapıştırmadan 
LGBT’yi anlatmaya çalışıyoruz. 

Sokaklarda çok yer alabiliyor musunuz? Yoksa 
iletişiminizi daha çok online ya da kendinize ait 
mekanlarda mı sürdürüyorsunuz?
İlk zamanlar alanlarda yer almaya başladık, ancak 
1 Eylül Dünya Barış Gününde saldırıya uğradık. 

Defalarca da tehdit mesajları alıyorduk. Hiçbir 
LGBT bireyin zarar görmemesi için bir kampanya 
düzenlemeye karar verdik.  Kampanya görünür 
olmadan görünürlüğü sağlama üzerineydi. Yani 
bireyleri görünür kılmadan LGBT bireylerin sorun, 
beklenti ve ihtiyaçlarını görünür kılmak üzerineydi. 
Diyarbakır’da faaliyet yürüten birçok kafeye LGBT 
içerikli yayınlar bırakarak kampanyanın start’ını 
verdik ve konu hakkında birçok olumlu geri dönüş 
almaktayız.
İletişim için ayrıca sosyal medyayı da 
kullanmaktayız ve sosyal medya çok önemli bir 
iletişim aracı.

Maddi olanaklar nedeniyle ofisiniz kapanma 
noktasına geldi, belediyeye başvurdunuz, süreç 
uzadı ve açlık grevine girdiniz. Bize biraz o 
günleri anlatır mısın?
Aslında derdimiz tanınma ve varoluş mücadelemiz 
içindi. Bu grevin maddi değil, manevi bir temsili 
var. Uzun süre randevu bekledik. Muhteşem 
yoğundular ve bize geri dönüş olmadı. 
Biz de bunun üzerine 3 arkadaş açlık grevine 
girme kararı aldık. Derdimiz bir provokasyon ya 
da karalama politikası değildi.
Haykırıyorduk; fakat sesimizi kimse duymuyordu, 
biz de çığlık atmaya karar verdik.
Açlık grevi bir çığlıktı. Ya bizi duyun ya da burada 
kendi irademizle kendimizi yok edeceğiz demekti.
O süreçte, bizi üzen bazı kendini bilmezlerin, bize 
lahmacun pide vb şeyler yollamak istemesi oldu. 
3.gün, kendi adıma konuşmam gerekirse her şeye 

güler, sese duyarlı hale gelmiştim. 
Yanımdaki ufak bir ses bile beni rahatsız eder hale 
gelmişti. 

Peki, açlık grevi nasıl sonuçlandı? İstediğiniz 
haklar ve ödenekler size sağlandı mı?
Açlık grevi sürecinde çok büyük bir kitlenin 
yanımızda yer aldığını gördük. Dicle Üniversitesi 
öğrencileri, Türk Tabipler Birliği İnsan Hakları 
Komisyonu, aydın yazar ve şairler gibi…
Hepsine çok teşekkür ediyoruz. 
Şu an temaslarımız devam ediyor ve dileğimiz 
verilen sözlerin tutulmasından yanadır.

Kırmızı Şemsiye Derneği, Diyarbakır’da seks 
işçilerine yönelik iki günlük bir cinsel sağlık ve 
haklar eğitimi düzenliyordu. Hebun LGBT olarak 
da haberlerde bu konuda adınız geçiyor. Bu 
eğitimin neresinde yer aldınız?
Kırmızı Şemsiye Derneği, Hebun’un kardeş 
derneklerinden biri diyebilirim.
Gerek çalışmalarıyla, gerek çıkardığı yayınlarla 
toplumdaki Seks İşçisi nefretini kırmayı 
hedefleyen, sadece seks işçilerinin değil, bütün 
cinsiyetlerin cinsel sağlığı üzerinde duran ve bu 
konuda çalışmalar yapan bir kuruluş.
Hebun olarak Kırmızı Şemsiye Derneği’nin 
etkinliğine ev sahipliği yapıp mekân sağladık. 
Hem biz bir şeyler öğrendik hem de seks işçilerine 
kesilen para cezaları, ev baskınları ve mühürlenen 
evleri konuştuk ve cinsel sağlık ve üreme sağlığı 
üzerine eğitim aldık. 

Irak, Suriye gibi 
yerlerdeki LGBT 

bireylerden destek 
mailleri alıyoruz.

SÖYLEŞİ



gzone.com.tr

www.gzone.com.tr | Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Mayıs 2015 | S.72#eurovision2015

Sadece LGBTİ değil, hayvan hakları gibi 
konularda da aktif olarak çalışıyorsunuz. 
Diyarbakır’da yapmakta olduklarınızı sizden de 
dinlemek isteriz.
Hebûn, DiHayKo ile ortak çalışmalar yürütüyor. 
Biliyorsunuz ki en son Uludere(Roboskî)’de 
katırlar katledildi. Birkaç gün önce DiHayKo 
temsilcimiz Sevgi Ekmekçiler oradaydı ve dağda 
mahsur kalan bir katırı ekiple birlikte kurtardılar.
Bir diğer olay ise askerin işkence yaptığı köpek. 
Onu da oradan almayı başardılar. Köpek şu an 
emin ellerde ve tedavisi yapılıyor. 
Bunlar haricinde ise Diyarbakır Hayvan Bakımevi 
Rehabilitasyon Merkezi’ne zaman zaman gidip 
orada gözlem yapıyor ve yardım edebildiğimiz 
konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Çünkü yaşam hakkı bir bütündür ve bölünemez! 
Biz LGBT’lerin de bir sokak kedisinden ya 
da köpeğinden çok farkımızın olmadığını 
düşünüyoruz. Onlar gibi şiddet görüp, öldürülüyor 
hatta insanların iğrenç dışlamalarına maruz 
kalıyoruz.

Çalışmalarınız ne yönde devam edecek?
Yine kaçık kampanya fikirlerimiz var. Henüz 
olgunlaşmasa da…
Şu an Hebun’a gelen LGBT bireylere danışmanlık 
veriyor; onları askerlik, eğitim gibi konularda 
yönlendiriyoruz.  Hebun’un dost kurumları da 
bu konuda ciddi rol oynuyor. Bugün bir türbanlı 
kadının kuruma gelip “yapabileceğim bir şey var 
mı “ demesi yine bizim ve bizi destekleyenlerin 
başarısıdır. Elbette ki yolumuz dikenli ve hırçın 
kayalarla dolu; ama bazen bir tek kişinin bir 
feryadı dağlarda yankı bulup her yeri sarabiliyor… 
umutsuz olmamak lazım. 

Sanırım sizi en çok R.Ç davasıyla ilgili tanıdık. 
Ahmet Yıldız davası da benzer durumda. 
Daha fazla insana duyurmak için sizce neler 
yapılabilir?
Ahmet Yıldız için birçok kampanya düzenlendi ve 
en son sosyal medyada düzenlenen kampanya 
önemliydi. Şu an yapılması gereken katil babanın 
yakalanmasıdır. 

Bir babanın sadece eşcinsel olduğu için oğlunu 
öldürebilmesi sana nasıl hissettiriyor?
Bunun hiçbir mantıklı tarafı yok. 
Benim aklım bu konuda yetmiyor, almıyor. 
Ama batıda yaşayan bir aile de cinnet geçirip 
o an çocuğuna bir şey yapabilir, ki örneklerini 
görmedim değil… Erkekliğin baskın anlayışının 
coğrafi bir yönü yok. İstanbul’da da LGBT bireyler 
şiddet yaşıyor burada da ABD’de de…
Bu olayı sadece baba ile sınırlı tutmak yetersiz 
gelir.  
Çünkü akrabalar, toplum, öğretilmiş bilgiler, vs… 
Ama bu sebepler işlediği cinayeti asla mübah 
kılamaz. Bundan 6 – 7 yıl önce ben de Ü.M 
olabilirdim, bunun garantisi yok. Hayat incecik bir 
pamuk ipliğine, bir cinnet anına bağlı.

Özel olmayacaksa, senin aile ilişkilerini de 
sorabilir miyiz? Özgürce cinsel kimliğini 
paylaşabiliyor musun?
Ailemde paylaştığım insanlar tabi ki var. 
Beni birçok akrabam sever; çünkü iyi biriyimdir…
Kimseye bulaşmam etmem, hemen hemen 
herkese birçok konuda desteğim olmuştur ve 
bu genelde manevi konulardır.  Ama birçok 
kişiyle de bağlantımı koparttım. Kocaman bir 
orman gibiyim, üstümü kesseler alttan köklerimi 
sökemiyorlar. Toprağa sıkı sıkıya bağlıyım. Bazen 
havayım savururum, bazen ateşim önüme kim 
çıksa yakarım, kendimi böyle tanımlıyorum.
Burada huzurluyum.  Fazla özelime girmek 
istemiyorum. Yeri ve zamanı gelirse başka bir 
zaman bunları da konuşuruz.

R.Ç davasında yaşadıklarınızdan da biraz 
bahseder misiniz? Mahkeme salonunda zor 
anlar yaşamıştınız…
Davanın düşmesinden çok korktuğum zamanlar 
oldu.  Ama bütün LGBT derneklerinden destek 
geldi. Bizi tanımayanlar Diyarbakır’ın ne kadar 
dikenlerle kaplı olduğunu ve dikkat etmezsen o 
dikenlerin her tarafına batabileceklerini gördüler. 
Çıkan arbedede 2 arkadaş yaralandı; ama ağır 
değillerdi. Diğer LGBT oluşumundan gelenler 
ise, davayı resmen provoke etmeye çalıştılar. 
Mahkemeye uygun olmayan kıyafetlerle gelmeler, 
çocuğunun isminin deşifre edilmesi gibi şeyler 
yaptılar. En çok da kendi cinsdaşlarıma orada 
kızdım. Biz bunları asla tasvip etmiyoruz.  Ama 
benim içimi en çok yakan annesinin gözlerindeki 
sitem ve yaşlar oldu. Bunu ona yaşatmaya hiç 
kimsenin hakkı yoktu. 

Türkiye’deki LGBT derneklerinde ağırlıklı 
olarak eşcinsel erkekler öne çıkıyor. Kadınlar 
kendilerini gizlemek zorunda kaldıklarından 
daha geri planda duruyor. Hebun LGBT’ de 
eşcinsel kadınlar da yer alıyor mu ve aktifler mi?
Maalesef ki kadınlar görünür olmaya çekiniyorlar.
Çünkü kabul edersiniz ki çok erkek bir coğrafyada 
her türlü şiddete açık olacaklar…
Başvurularını aldığımız lezbiyen ve biseksüel 
kadınlar var. 
Fakat aktivizm hayatında olmak isteyen bir 
eşcinsel kadın henüz bize başvurmadı.
Genelde bir sorunları olduklarında gizli şekilde 
gelip kuruma başvuru yapıyorlar.
Hebun’un temel ilkelerinden biri de orada 
konuşulan orada kalır. 
Kişinin hassasiyetleri önceliğimizdir. 

batıda yaşayan 
bir aile de cinnet 

geçirip o an 
çocuğuna bir şey 

yapabilir,
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Yeşer SARIYILDIZ
yeser.sariyildiz@gzone.com.tr
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J
ean-Paul Sartre belki de en ünlü 
varoluşçu felsefecilerden biri. Kitap 
kaleme sarılmış neredeyse herkesin en 
az bir defa bir el atmışlığı vardır. Jean-
Paul Sartre’ı bu kadar popüler kılanın 
ne olduğunu bilmemekle beraber, 

teorim ilişkiler üzerine çok yazıp çizmiş olmasıdır 
(ve ayrıca kendi renkli özel hayatı da olabilir). 
Sartre’ın uzun uzun ilişkilere dair yazıp çizdiği her 
şeyi özetleyecek en iyi cümlesi ise; “cehennem 
başkalarıdır.” 
 
Bu ‘iç açıcı’ girişten sonra ilişkiler meselesini 
ciddi ciddi ele almaya başlayabiliriz. Her şeyden 
önce zemini iyi bir şekilde ortaya koymakta 
ve çerçeveyi sağlam bir şekilde yerleştirmekte 
fayda var; ilişkilere mahkumuz. Bu, sürekli olarak 
sevgilimiz, eşimiz, kız veya erkek arkadaşımız 
veya partnerimiz olmalı demek değil. Bir birey 
yakın ilişkilerden uzak durmayı da ‘tercih’ edebilir.  
Tercihi özellikle tırnak içine aldım, çünkü bunu 
bireyler her zaman bilinçli bir tercih olarak 
yaşamayabilir. Bilinçli bir tercih olsa da, bunun 
altında yatan dinamikler kesinlikle incelenmeye 
değerdir. Ancak, en nihayetinde, insan sürekli 
olarak ilişkisel bağlamda vardır. Hayatımız 
boyunca, alıp başımızı dağlara çıkıp inzivaya bile 
çekilsek çevre ile bir ilişki sürdürek zorundayız. 
Çevre ile ilişkiden de öte, zihnimiz her zaman 
‘diğerleriyle’ kaplı olacaktır. Kendimizi münferit ve 
diğerlerinden izole bir konuma koyma tercihimiz 
gerçekten de yoktur. 

Bu yazıda ilişkileri daha geniş bir perspektiften 
ele almayı tercih ederim. Burada kast ettiğim 
ilişkilere yakın ilişkilerden aile bireyleriyle ilişkilere, 
dostlarınızla ilişkilerinizden hayatınızda sizin için 
o kadar da önemli olmayan kişilerle ilişkilere 
kadar geniş bir yelpazedir. Hiç şüphesiz bu ilişki 
tiplerinin hepsi birbiriyle üç aşağı beş yukarı 
‘akraba’dır. Yakın ilişkiler kendimizi en çıplak 
olarak ortaya koyduğumuz, en derinlerimize 
temas eden ve en karanlık, hem ‘iyi’ hem de ‘kötü’ 
anlamda, ortaya çıkaran ilişkiler olmakla beraber, 
yakın ilişkilerde ortaya çıkan hallerimiz aslında 
diğer ilişki hallerimizle çok alakasız değildir. 
 
İlişkisel tarafımıza dair en birincisi kadar önemli 
olan ikinci unsur ise ilişkisel alanın her zaman 
çatışmalar, çelişkiler ve ikilemleri beraberinde 
getirdiğidir. Diğer bir değişle, çatışmasız, ikilemsiz 
veya çelişkisiz bir ilişki arayışı bizleri çok bir yere 
vardırmayacaktır. İki öznenin kendini ortaya 
koyduğu her zemin, ister istemez iki farklı ihtiyacı 
barındırmak durumundadır. Bu da, yine ister 
istemez, çatışmalı bir zemin demektir. 
 
Peki, bu kadar iç açıcı olmayan bir çerçeve 
çizdikten sonra nereye devam etmeli? Hem 
ilişkisiz bir hayat mümkün değil, hem de ilişkiler 
beraberinde çoğumuza iyi gelmeyen çatışmaları, 
çelişkileri ve ikilemleri getiriyor, hem de her 
zaman. Ne yapmalı?
 
Hayatın getirdiği her zorlukta olduğu gibi 

gidilecek yol, bir araştırma ve sorgulama yoludur. 
Söz konusu olan ilişkiler olunca bu araştırmanın 
gidebileceği iki yol vardır; ya bu araştırmayı 
karşımızdakine yönelik sürdürebiliriz, ya da 
kendimize yönelik. Bu araştırmayı başkasına 
doğru sürdürmenin en güzel örnekleri şöyle 
cümlelerdir; “ne demek istedi acaba?”, “neden 
böyle yapıyor?”, “bir şöyle yapsa/olsa rahat 
edeceğim”, “beni sevmiyor mu?”, “sanki beni 
ciddiye almıyor/ beni dinlemiyor”. Karşımızdaki 
dair yaptığımız bu çıkarımlarla nereye kadar 
gidebiliriz, çok emin değilim. Kendimize dair 
yapacağımız araştırma ise daha zengin bir 
dünya sunar. Ben ne istiyorum? Niyetlerim ne? 
Duygularım ne anlatmaya çalışıyor? Bana iyi 
gelecek olan ne olurdu? Burada ne işim var? Bu 
ve bunun gibi bir çok soruyu gerçek bir merak ve 
araştırma ruhuyla sormak. Amaç karşımızdakine 
nesne muamelesi, kendimizin bir parçası, bir 
uzantısıymış muamelesi yapmaktan iki özne 
olarak bir ilişkisel düzlemde buluşabilmeye doğru 
ilerlemek olabilir. Devamı önümüzdeki ay. 

ÇİFTLER, NESNELER, ÖZNELER: İLİŞKİLERİNİZDE 
KENDİNİZE VE DİĞERİNE YAPTIKLARINIZ
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B
ahar geldi, havalar ısınıyor, doğa 
canlanıyor. Peki ya biz ? Bu duruma 
ayak uydurabilecek miyiz, yoksa 
yorgunluktan bir kenarda sızıp 
kalacak mıyız ? Haydi üzerimizdeki 
ölü toprağını atıp enerjimizi, 

canlılığımızı, neşemizi doğadan, yeşilden, 
maviden alalım.

Bahar yorgunluğu ruhsal ve bedensel olarak 
birçok insanda gözlemlenir ve mevsimsel değişim 
döngülerinde ortaya çıkmaktadır. 
Uzun süren yorgunlukların altında yatan 
çeşitli hastalıklarda olabilmektedir.  Havaların 
ısınmasıyla birlikte birçoğumuz yataktan 
kalkmakta zorlanabilir, gündelik işlerimizde daha 
isteksiz davranışlar gösterebilir ve hafıza zayıflığı 
nedeniyle güçlük çekebiliriz. 

Fazla sigara kullanımı, kalp ve damar hastalıkları, 
çeşitli enfeksiyonlar, tiroit bezlerinin çalışma 
düzensizlikleri, yeterli beslenmeme, uyku düzeni 
ve vitamin- mineral eksiklikleri yorgunluğu arttırıcı 
başlıca unsurlardır. 

Bahar mevsimi ile birlikte havadaki pozitif ve 
negatif iyon miktarlarında artış olmaktadır. Pozitif 
iyonlar bedenimizi zinde tutmaya yararken, 
negatif iyonlar yorgunluğun oluşmasına neden 
olmaktadır. Bu hava değişimlerine vücudumuzda 
kendi biyoritmini oluşturarak hormonların daha 
fazla salgılanmasına neden olacak ve gerekli 
vitamin ve minerallere ihtiyaç duyacaktır. 
Hormonların az salgılanması, kirli hava solumak, 
vitamin ve mineral eksiklikleri yorgunluğumuzu 
arttıracaktır. Bulunduğumuz ortamın 
havalandırılmamış olmaması yeteri kadar taze 

hava bulunmadığından dolayı vücudun gerekli 
oksijene karşı ihtiyacı karşılanmamış olacağından 
uyku hali ve yorgunluk çok sık olacaktır. 

Hormonların değişim gösterdiği bu aylarda bazı 
hormonlar gece karanlıkta, bazı hormonlarımız 
da ışıkta reaksiyon göstererek salgılanmaktadır. 
Vitamin D hormonu güneş ışığında aktif olduğu 
için yaz aylarında denize girip güneşlenmek 
faydalı olmaktadır. Deniz tuzu, dokulardaki su 
birikimini ve toksinleri biz farkında olmadan 
vücudumuzdan kolayca atabilmektedir. Böylece 
hormonların düzenli çalışması hem vücut 
yorgunluklarının ortadan kalkmasında etkili, hem 
de yaz ayının gelmesiyle insanların neşe içinde 
olmasıyla birlikte depresyon gibi rahatsızlarının 
azaldığı ve ortadan kalktığı gibi faydalı sonuçlara 
yer vermektedir. Soğuk duş almanın faydaları 
ile ilgili de sayısız araştırma yapılmış ve bunun 
sonucunda bağışıklık sisteminin güçlendiğini 
ortaya çıkarmıştır. Çünkü soğuk su ile banyo 
yaparken titrediğimizde metabolizmanın yine 
daha fazla aktive olduğu ve vücudumuzun 
bu şoka karşı daha dirençli olmaya çalıştığı ve 
bağışıklık sisteminin de daha aktif olduğu ortaya 
çıkmıştır. Soğuk su altında vücudumuz kendini 
daha fazla ısıtmaya çalışarak harcayacağı enerji 
ile de zayıflamaya etkisi olmaktadır. 

Vücudumuz enerjisini %50-60 oranında 
karbonhidratlardan karşılamaktadır. Yeterli 
düzeyde karbonhidrat alımı da bahar 
yorgunluklarından korunmada önemlidir. Bunların 
yanında özellikle B ve C vitaminleri, potasyum 
ve çinko içeren besinler alınmalıdır. Dokular için 
önemli olan proteinler, özellikle diyetlerimizde 
yeterli düzeyde  yer verilmelidir.  Mevsimsel sebze 

ve meyveler daha az kimyasal maddeye maruz 
kaldığı için daha sağlıklı ve tüketilmeleri de daha 
büyük önem taşımaktadır. 

Çalışma ortamında sık ve az dinlenme zamanı 
ayarlayabilmemiz yorgunluğa engel olmaktadır. 
Özellikle yaz aylarında bol sıvı tüketilmelidir. 
Günde en az 8-10 bardak su tüketilmesi önerilirken, 
az miktarda ve yeteri kadar sıvı tüketmemek 
de metabolizmamızın yavaşlamasına neden 
olmaktadır. Çay ve kahve tüketiminde de aşırıya 
kaçmamaya özen göstermeliyiz. Az uyumanın 
da yorgunluk yapabileceği gibi çok uyumak 
da kendimizi rahatsız hissetmemize neden 
olabilmektedir. 

Düzenli ve hareketli egzersizlerle vücudumuzun 
ihtiyacı olan temiz hava ve oksijen miktarı 
yaptığımız aktivite sırasında metabolizmamızın 
hızlanmasıyla dokulara daha fazla oksijen 
ulaştırılarak yenilenme ve zindelik katmaktadır. 
Dışarıdan takviye olarak almayı düşündüğünüz 
spor,  beslenme amaçlı ile ilgili hiçbir vitamin 
veya herhangi bir gıda takviyesini doktorunuza 
danışmadan kullanmayınız. Vitaminlerinde 
fazlası vücudumuzda toksik etki yapabileceği 
için yaptıracağınız testler neticesinde ihtiyacınız 
olacak herhangi bir eksikliğe karşı doktorunuzun 
vereceği dozda ve cinste ilacı kullanınız. 

BAHAR YORGUNLUĞU
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YUNUS EMRE ÖZDİYAR
SENİN ANNEN BİR VEGANDI YAVRUM!

SAYESİNDE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YEMEKHANESİNİ
VEGAN MENÜSÜNE KAVUŞTU
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S
on dönmede veganizm okumaları 
yapıyorum. Ne yazık ki çeviri 
kokan kitaplar dışında Türkçeye 
kazandırılmış iyi bir eser yok. Yine de 
öğrendiklerimden bir özet çıkarmam 
gerekirse veganizm büyük bir 

ideoloji. Hayvan sevgisinin ötesinde, kendi hakkını 
savunamayacak durumda olan canlılar için 
gönüllü olarak çalışan, hayvan haklarını koruyan, 
hayvancılık endüstrisiyle savaşan, karbon ayak 
izini önemseyen, doğal bir yaşam sürebilmek için 
doğru beslenmeye önem veren bir yaşam biçimi. 
Ülkemizde birkaç ünlünün vegan olması dışında 
toplumun pek haberi olduğunu sanmıyorum. 
Hatta vejetaryen beslenme ile vegan beslenme 
ayırt edilemiyor. Vejetaryen bireyler et ve et 
ürünlerini tüketmezken, hayvanlar öldürülmediği 
sürece yararlanabileceğimiz canlılar olduğunu 
düşünüyorlar. Fakat vegan bireyler hayvanlardan 
yararlandığımız sürece onların işkence 
göreceğini, öldürülmedikleri için işkence 
süresinin uzamasından başka bir işe yaramadığını 
savunuyorlar. Vegan bakış açısına göre vejetaryen 
beslenme hayvanlara daha büyük zarar veriyor. 

Vegan bireylerin bu toplumda desteklenmesi 
gerektiğini düşünüyorum. Ne de olsa onlar 
da LGBTİ bireyler gibi azınlıktalar. Örneğin 
restoranların vegan menüleri olmalı, en azından 
vegan beslenme dediğimizde halkımız neyi 
kastettiğimizi bilmeli. Benim veganizm üzerine 
araştırmalar yapmamın bir sebebi de veganların 
bu toplumda yer edinebilme çabalarına destek 
olabilmek. Ben vegan değilim, ama vegan 
beslenmeyi, veganist politikaları doğru buluyorum. 
Dünya üzerinde tüketebileceğimiz kadar çok 
hayvan yok. Kapitalist beslenme zincirleri bu 
yüzden doğal olmayan yöntemlerle kendilerine 
et tedarik edebilmenin yollarını arıyorlar. Bu 
süreçte hem insanlara hem de hayvanlara işkence 
yaptıklarını görmek bile istemiyorlar.  

Geçen ay gazetede İstanbul Üniversitesinin vegan 
menü çıkarmaya başladığını görünce bunun 
hikâyesini dinlemek istedim. Türkiye’de yaşayan 
öğretmen bir gey olarak kendimi o kadar çok 
baskı altında hissediyorum ki bu kadar basit ve 
bittabi olması gereken bir değişiklik bile bende 
kazanılmış büyük bir zafer sevinci oluşturdu. 
Bu yüzden vegan menü olması için savaş veren 
Yunus Emre Özdiyar’a ulaştım. Yunus İstanbul 
Üniversitesinde bir öğrenci ve vegan.
Üniversite yemekhanesinde vegan bir menünün 
olmadığını sorgulayarak çıktığı yolda mutlu sona 
ulaşmış. 

GZone okurlarına biraz kendinden bahseder 
misin?
Merhaba, İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümü 
üçüncü sınıf öğrencisiyim. 

Şu konudaki düşünceni merak ediyorum: Vegan 
olunur mu, vegan doğulur mu?
Bununla ilgili bir sürü tartışma var. Yaşarken 
farkına varmadan başka şeyler yaparak kökenimizi 
unutuyoruz. Araştırmalarımdan çıkardığım ve 
içimden gelen cevap vegan doğulur şeklinde. 

O zaman “herkes bir gün vegan olduğunu 
kabul edecek” diyorsun. Sence veganizm bir 
beslenme tercihi mi yoksa canlı yaşamıyla 
ilgilenen bir ideoloji mi?
Her ikisi de olabilir. Canlı yaşamına kastederken 
o canlının gözlerine bakarak karar vermemiz 
gerekiyor. Toplumsal vicdanımız bu konuda 
körleşmiş durumda. Bu yüzden ön planda olan 
canlı yaşamıdır. Ancak beslenme tercihi olarak 
düşünürsek diğer beslenme tarzlarına göre daha 
sağlıklı besleniyoruz. 

Vegan olmanı sağlayan olay ya da etken neydi?
Bir buçuk yıl önce veganlığı internetten araştırmış 
ve birkaç gün et yememiştim. Ancak sonrasında 
gerek tembelliğimden gerek akılsızlığımdan 
eski yaşamıma devam ettim. Bu yılın Ocak ayı 
kişisel olarak sorgulamalar yaptığım bir zaman 
dilimiydi. Tembelliğimin üzerine gittim. Bazı 
şeyleri inceledim. Kişisel sorgulamalar yaptığım 
dönemde başımdan şöyle bir olay geçti. Okulun 
içinde bir kedi gözlerimin önünde ezildi. Ben bu 
durumla ilgilenmeye çalışırken, kedinin sağlığına 
kavuşması için uğraşırken herkes çok ilgisizdi. 
Güvenlik tarafından bana karşı bir tavır alındı, 
bu durumu çok abarttığım söylenemiyordu 
ama takındıkları tavır buydu. Oradan araçların 
geçmesine karşı çıkınca da ben suçlu duruma 
düştüm. O zaman iyice anladım ki kampüs 
içerisinde bile bir canlı ne kadar önemsiz, otoban 

kenarında can çekişen hayvanları düşünemiyorum 
bile. Biraz çabaladıkça öyle bir egoyla karşılaştım ki 
yerinden oynatılamayan, üstüne dokunulamayan. 
Herkes kendi bencilliğinde sözüm ona çok 
iş başarıyorlar. Bu durum üzerine tekrardan 
araştırdım ve vegan beslenme yönünde kesin bir 
adım attım.  

Vegan olduktan sonra hayatında neler değişti? 
Önceden iyi bir insan olduğumu düşünüyordum 
yanılıyormuşum. Şimdi iyi biri olduğumdan 
eminim. Piyasadaki çoğu yemeği yiyemediğim 
için yemek yapmayı öğrendim. Veganizm üstünde 
durup daha farklı şeyler yapmak istiyorum. Kendi 
vicdanım biraz daha rahatladı, ancak bu zulüm 
durmadan tam anlamıyla rahatlayamam. 

Hayvancılık endüstrisi hakkında neler söylemek 
istersin?
Açıkça küfrediyorum. Hem de çokça. Yıllardır 
insanları kandıran, peşine tıp denilen bilimi 
de takan bir vicdansızlar ordusu olduğunu 
düşünüyorum. 

Şu an bir öğrenci evinde mi kalıyorsun yoksa 
ailenle birlikte mi yaşıyorsun? Evdeki bireyler 
senin bu kararını nasıl karşıladılar. Onlar sana 
uymaya mı çalışıyorlar yoksa “ne yaparsan yap” 
pozisyonundalar mı?
Öğrenci evinde kalıyorum. Arkadaşlarım gayet 

SÖYLEŞİ
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anlayışlılar ve marketten bir ürün aldıklarında beni 
de düşünüyorlar. Hoşuma gidiyor. Yemeklerimi 
onlar da yiyorlar ve sevdiklerini söylüyorlar. 
Seviniyorum. Ailem ise pek bir şey demiyor. Onlar 
için gereksiz bir durum gibi geliyor.

Change.org sitesinde İstanbul Üniversitesi 
yemekhanesinde vegan menü eklensin diye 
bir imza kampanyası başlatırken yalnız 
mıydın yoksa bir arkadaş grubuyla beraber mi 
çalıştınız?
Yalnız başladım. Sıkı arkadaşlarım tabii ki de 
imzalayarak destek verdi. Sağolsunlar. 296 kişi 
imza attı. Ancak bu sayı gönderdiğim ve ulaştığım 
insanların neredeyse beşte biri kadar. Önemli olan 
sonuca ulaşmamızdı ve meni hayalim gerçekleşti. 

Üniversitenin bir vegan kulübü var mı? Varsa 
eğer bu kulüp neler yapıyor?
Üniversitede vejetaryen-vegan kulübü varmış 
sonradan haberim oldu. Ne yaptıklarını 
bilmiyorum. Ancak benim facebook üzerinden 
başlattığım bir vegan klübü var ona katılabilirler 
(gülümsüyor).

Bu kampanyayı nasıl duyurdun?
Change.org linkini mesajla atabildiğim herkese 
attım. Etrafımdakilere söyledim. Sosyal 
mecralardaki gruplarda paylaştım. 

Kampanya esnasında olumsuz tepkiler aldın 
mı?
Şaşırtıcı tepkiler aldım. Bunun gereksiz olduğunu 

düşünenler oldu. Bir imza atmaktan bile çekindiler. 
“Ben et yiyeceğim” diyerek vegan olmadıklarını 
belirten birçok insan oldu. Halbuki bir anda vegan 
olmalarını değil, en azından destek olmalarını 
bekliyordum. İleride hepsi bu işin değerini 
anlayacak; ama ilerisi değil, şimdi bizi anlamaları 
lazım zaman kaybetmek çok kötü bir şey.

Rektörlüğün tepkisi ne oldu?
Rektörlüğe ilk olarak bir e-posta gönderdim. 
Ardından görüşmem gereken bölüme 
yönlendirildim: Spor ve Kültür Daire Başkanlığı. 
Buradan da Yemekhaneler Müdürlüğüne 
yönlendirdiler. Ardından gidip konuştum, imza 
sahiplerini göstererek bu kadar isteğin olduğunu, 
neden böyle bir istekte bulunduğumuzu anlattım. 
Gayet anlayış içinde karşıladılar.

Yemekhane aşçısının tepkisi ne oldu?
Ne olduğunu bilmediği bir konu idi. Ama kendisine 
kullanılmaması gereken ürünleri söyledim. O da 
yapabileceklerini söyledi. 

Vegan menü oluşturma konusunda aşçıların bir 
eğitime ihtiyacı oldu mu?
Bir eğitime ihtiyaçları olmadı, çünkü konulmaması 
gereken şeyler belli ve ayrı tencerelerde hazırlanıp 
pişiriliyor. Ayrı bir servis alanı var. 

Şu an vegan menü talebi ne düzeyde?
Şu anda sadece öğlenleri çıkan bu yemeği 
ortalama 100-150 kişi talep ediyor ve haftanın bazı 
günleri vegan menü erkenden tükeniyor. Böyle bir 

durumda imkân var ise yeniden hazırlanıyor. 

Vegan menünün devam etme, diğer kampüslere 
yayılma ya da kaldırılma ihtimali var mı?
Devam etmesi gereken bir durum, çünkü talep 
beklediğimizden daha fazla oldu ve et yiyen 
birçok kişi artık bu menüyü tercih etmeye başladı. 
Diğer kampüslerde de bu menüyü isteyen 
birçok öğrenci ve öğretim üyesi var. Umarım 
yakın zamanda sadece Avcılar değil tek tek her 
kampüse yayılacak.

Türkiye’de bir vegan olarak LGBTİ hakları 
üzerine düşüncen nedir? 
İnsanlar sahip olmadıkları yaşam biçimlerine karşı 
çıkma eğilimine yatkın davranıyor. Bu davranışın 
birçok alt nedeni vardır. İnsanlar yaptıklarıyla bir 
canlıya zarar vermiyorlarsa benim için sorun yok. 
Ve cinsel yönelimlerin tamamen doğal olduğunu 
biliyoruz. Sadece ülkemizde değil ne yazık ki 
her ülkede homofobik davranışlar söz konusu. 
Bundan korkan, istemeyen, ezmeye çalışan, dalga 
geçerek sindirmeye çalışan insanlar var. LGBTİ 
nin doğuştan gelen bir şey olduğunun farkına 
varmaları gerekiyor.

SÖYLEŞİ
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J
uicing yani blenderize edilmiş veya 
meyve suyu sıkacağından geçirilmiş 
sular ve karışımlar bu ara oldukça 
popüler.

Bu tarz karışımları siz de diyetinize 
ekleyerek günü, öğünü kurtarabilir sağlıklı ve 
formda bir beden için destek sağlayabilirsiniz.
Peki evde bu tarz karışımları nasıl yapabiliriz?

İşte adım adım yapılış metodları ve bölgelere 
özel farklı birkaç tarif:
Sıvı bazınızı seçin… İsteğe ve beslenme biçiminize 
göre (çiğ veya vejateryan gibi) sıvı bazınızı 
seçebilirsiniz. Sadece su veya Hindistan cevizi 
suyu, badem veya soya sütü, inek veya keçi sütü, 
yağlı veya yağsız süt hatta sadece yoğurt ve buz 
ekleyerek karışımınızın sıvı bazını oluşturabilirsiniz.
Yağsız protein kaynağınızı seçin… Yağsız protein 
kaynağı sizin bu karışım ile hem yağ yakmanıza 
hem de kas oluşturmanıza yardımcı olur. Soya 
peyniri olan tofu, yine yağsız süt veya yoğurt, 
hatta eğer beslenme planınız içerisinde var ise 
protein tozu (lütfen bir profesyonel ile böbrek 
protein yükünüzü hesaplayarak kullanınız) 
kullanabilirsiniz.

Sağlıklı yağları seçin… Sağlıklı yağlar ile daha fazla 
yağ yakımınıza katkıda bulunabilirsiniz. Yer fıstığı, 
badem, avokado, ceviz gibi seçenekler harika 
bir tadın yanında hızlı yağ yakımına da yardımcı 
oluyor.

Lezzeti belirler… Lif miktarını yükseltmek ve 
lezzet katmak bu tarz karışımlarda önemli. O 
yüzden yüksek lifli, lezzetli meyveler ve sebzeler 
kullanabilirsiniz. Çilek, ananas, muz, yabanmersini, 
elma, portakal, böğürtlen, kivi gibi lezzetli ve yağ 
yakıcı meyveler veya salatalık, ıspanak, havuç, 
kırmızı pancar gibi bol lifli ve harika tatlar veren 
sebzeleri seçebilirsiniz.

Yağ Yakımını Hızlandıran Smoothie
8 adet çilek
1 adet kırmızı kaypa biber
2 adet salatalık
4 yemek kaşığı yoğurt
2 fincan soğutulmuş yeşil çay

Hepsini bir blenderdan geçirip içebilirsiniz. İşte bu 
kadar basit
1 su bardağı için kalori… 80 kalori

Karın Çevresi Yağ Yakımını Hızlandıran 
Smoothie (kahvaltı için ideal)
10 adet yabanmersini
1 dilim ananas
1 su bardağı su
3 yemek kaşığı yağsız yoğurt
1 damla vanilya özü
1 tatlı kaşığı yer fıstığı ezmesi

Hepsini bir blenderdan geçirip içebilirsiniz. İşte bu 
kadar basit 
1 su bardağı için kalori… 280 kalori

Metabolizmayı Hızlandıran Smoothie 1
10 adet ıspanak yaprağı
Yarım olgun avokado
2 adet kivi
Çeyrek adet muz
1 su bardağı badem sütü veya Hindistan cevizi 
suyu

Hepsini bir blenderdan geçirip içebilirsiniz. İşte bu 
kadar basit 
1 su bardağı için kalori… 255 kalori

Metabolizmayı Hızlandıran Smoothie 2
3 sarımsak dişi büyüklüğünde taze zencefil
2 adet küçük haşlanmış kırmızı pancar
3 adet salatalık
Yarım elma
Yarım limonun suyu
1 şişe maden suyu

Katı meyve sıkacağından limon ve maden suyu 
hariç bütün malzemeleri geçirip sularını sıkınız. 
Servis öncesi karışımı maden suyu ve yarım 
limonun suyu ile karıştırıp tüketiniz. İşte bu kadar 
basit
1 su bardağı için kalori… 135 kalori

HAZIRLAYAN:
Uz. Dyt. Özge 
KELEBEK SALMAN
www.kelebekdiyeti.net
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M
ayıs ayına geldik ve artık havalar 
salonlarda tıkılı kalmamızı 
kurtaracak derecede ısındı. 
Tüm bir mevsim boyunca 
salonların kalabalık ve havasız 
ortamlarında ağırlıklar altında 

kendimizi kaybederek günler ve ayları geride 
bıraktık. Türkiye güzel havalarıyla beraber açık 
hava sporlarının her türlüsüne son derece müsait 
olan bir coğrafya ve iklime sahip cennet gibi bir 
vatandır. Yaşadığımız mekan ve çevrelerde elbet 
spora uygun bir sahil, park, orman ve doğal 
ortam vardır. Bu ayki yazımda sizlere açık havada 
yapabileceğimiz egzersizleri ve metotlardan 
bahsedeceğim. 

Bir çok kişi aslında spor salonuna gitmeyi bırakın, 
kapalı mekanda spor yapmayı çok gereksiz ve 
saçma bulmaktadır. Bazı özel durumlar dışında 
bu kitle aslında haksızda sayılmaz. İnsan vücudu 
avcı-toplayıcı genleri sebebiyle doğaya uyumlu 
bir mekanizma halindedir ve bu mekanizmayı 
sürekli aktif halde tutabilmek için doğal 
ortamlarında hareket etmelidir. Yani koşabilmeli, 
yüzebilmeli, tırmanabilmeli, ağırlık kaldıracaksa 
da bunu vücuduna ve doğal hareketlere uygun bir 
şekilde gerçekleştirmesi gerekmektedir. Yoğun iş 
temposu ve vücutsal kısıtlamalar sebebiyle çoğu 

zaman bu aktiviteleri geri plana atma durumunda 
kalabiliyoruz.    Bu aydan itibaren yağmurların 
yağacağı o kötü hava koşullarının geleceği 
zamanlara kadar artık dışarıda koşmalı, yüzmeli, 
tırmanmalı ve vücudumuzu çalıştırabilecek 
fonksiyonel hareketleri uygulama zamanı 
gelmiştir. 

Koşu çoğu zaman yapabileceğimiz ve uygulanması 
en zevkli, kolay sporsal aktivitelerden birisidir. 
Kilo ile beraber değişmekle beraber 1 saatlik 
koşu ortalama 250 ile 400 kalori arasında enerji 
yaktırmaktadır. Düzenli bir beslenmesi olan bir 
bireyde bile haftada 4 günlük 1 saatlik ortalama 
genel bir koşuda ortalama olarak 1,10/1,50 kg 
yağ yakımı gerçekleştirmiş oluruz. Bu oran size 
çok az gibi gelebilir fakat vücudumuzda var olan 
1 kg lık yağ kütlesinin ne kadar yer kapladığını 
gördüğünüzde bu yazı bitmeden koşmaya 
başlardınız. Koşuya başlamadan önce mutlaka 
sağlık testleri yaptırmalı ve kilonuzun koşuya 
uygun olduğunu bir spor eğitmenine danışarak 
teyit ettirmeniz gerekiyor. Çünkü basit bir koşuda 
bile eğer ayağınızda içe basma gibi bir problem 
olması bile tüm iskelet ve kas dengenizi bozabilir 
ve sizi sakatlığa açık bir hale getirebilir. Aşırı 
kilonuz var ise koşu yaptığınız zaman diz ve 
kalça ekleminize çok aşırı bir yük binerek yine sizi 

sakatlığa açık bir hale getirebilir. Bu yüzden bir 
antrenör ile bu durumunuzu teyit ettirmenizde 
fayda vardır.

Eğer ki çok daha şanslı iseniz yaşadığınız yerde 
yüzme imkanı veren bir deniz veya havuz var 
ise bu harika bir haberdir. Çünkü yüzme sıradan 
sporlar arasında vücut sakatlığını en minimuma 
indiren bir spor dalıdır. Omurga ve eklemlere 
yük bindirmeden yapabileceğiniz en iyi sporlar 
arasındadır yüzme sporu. Fakat bu suyun 
içerisinde sabit durma ile değil bir antrenman 
programı dahilinde sürekli kulaç atarak olmalıdır 
ve bu konuda mutlaka bir yüzme hocası ile birlikte 
belli bir süre çalışmış olmanız gerekmektedir. Ya 
da çevrenizde hala üniversitede okuyan ya da 
sosyal çevresi güçlü arkadaşlarınızda dağcılık 
ve tırmanış kulüplerine üye kişilerin peşlerine 
takılarak bu mükemmel kültürü yaşayabilir, spor 
yaparak özgürlüğü doruklarda yaşayabilirsiniz. 
Tabi ki tırmanış ve dağcılık yapabilmeniz için çok 
dayanıklı ve atletik olmalısınız. 

Sabit bir şekilde saatlerce koşmak yada sırf 
yüzmek size çok çekici gelmiyor ise ve etrafınızda 
tırmanış yapabilecek bir imkanda yoksa vücut 
ağırlığınızda yapabileceğiniz park ve ormanlarda 
çalışabileceğiniz HIIT (High Intensive Interval 
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Training) çalışmaları ile açık havada sporunuzu 
gerçekleştirebilirsiniz. Ne demek peki bu HIIT? 

HIIT antrenman yöntemleri birçok şekilde ve 
tarzda uygulanabilir. Bu yapacağınız antrenmanın 
sürekli değişkenli bir şekilde yüksek nabızda 
gerçekleştirerek yağ yakımınızı en üst seviyede 
kalmasını sağlayan antrenman metotlarıdır. Boot 
Camp, Insanity, Crossfit, Tabata gibi yöntemlerle 
antrenmanlarınızı HIIT çalışma prensiplerinde 
gerçekleştirebilirsiniz. Son dönemlerde bu 
çalışmalar sosyal medya ve spor salonlarındaki 
insanlar sayesinde sıkça adlarını duyurmaktadır. 
Ben sizlere açık havada yapabileceğiniz en iyi ve 
hepsini kapsayan bir çalışma olan Boot Camp’ ten 
bahsedeceğim. 

Boot Camp grup halinde yapılan ve HIIT çalışma 
prensipleriyle birlikte çok zorlu bir sosyal 
antrenman ağıdır. Bu çalışmalarda en büyük 
esas disiplin ve zorlu çalışmaların olduğunu 
kabullenmektir.    Amerika ve Avrupa’ da son 
yıllarda çok popüler bir hale gelen Boot Camp 
çalışmaları ülkemizde de son yıllarda bir hareketlilik 
kazanmaya başlamıştır. Ülkemiz spor sektöründe 
son 5 yılda çok ciddi bir yol almıştır. Gerek spor 
salonları, spor giyim markaları ile beraber, gerekse 
sosyal medya ve sosyal antrenman grupları ile 
birlikte sporun yeri ve önemi son yıllarda ciddi bir 
anlam kazanmaya başlamıştır. Ülkemizde her ay 
çok büyük organizasyonlarla beraber açık hava 
spor organizasyonları yapılmaktadır. Açıkhava 
organizasyonları ile beraber mikro gruplar halinde 
park ve sahil kenarlarında Boot Camp ve bir çok 

koşu gruplarını spor yapıyorken görebilirsiniz. 
Benim size verebileceğim en iyi tavsiye mutlaka 
bu gruplara dahil olarak grup çalışmalarının ne 
derece etkili ve eğlenceli olduğunu yaşamanız 
olacaktır. 

Etrafınızda bu tarz sosyal mikro gruplar yok 
ise size Tabata çalışma yönteminden bir örnek 
çalışma göstererek, bu tarz yöntemleri daha çok 
araştırarak ya da bir özel eğitmenle çalışarak 
açık havada yapacağınız sporu daha etkili hale 
getirmenizi sağlayabilirsiniz. Aşağıda göreceğiniz 
hareketleri yaparken mutlaka yanınızda bir 
kronometre ya da cep telefonunuzdan “timer, 
tabata timer vs”    gibi uygulamalar indirerek 
zamanlama konusunu daha basit bir hale 
getirebilirsiniz. Aşağıda olan hareketlerin her 
birini 15 saniye yapın ve aralarda 15 saniye dinlenin. 
Bu saniyeler sizin yapınıza ve performansınıza 
göre değişiklik gösterebilir. Bunu belirlemesi için 
mutlaka bir eğitmen ile birlikte çalışın.

Bodyweight Squat: Bacaklarınızı omuz 
genişliğinde açınız ve ayak uçlarınız karşıyı 
gösterecek şekilde dik durun ve kalçanız yere 
paralel gelene dek oturun ve sonra tekrar yukarı 
dik bir vaziyete gelene kadar doğrulun.

Basic Crunch: Sırt üstü yere uzanın ve ellerinizi 
yukarı kaldırın. Omurganızı zorlamayacak bir 
şekilde yukarıya kadar kalkın ve yumuşak bir 
şekilde geri yatın.

Mountain Climber: Yüzüstü yere ellerinizin 

üzerinde uzanın ve vücudunuzu düz tutmaya 
özen gösterin. Normal bir tempoda sıralı bir 
şekilde dizlerinizi karnınıza çekin.

Jumping Jack: Ayakta aynı anda bacaklarınızı ve 
kollarınızı iki yana birden açarak zıplayın ve sonra 
tekrar kollar ve ayakları kapatın.
 
Havaların ısınması ile beraber bende dahil olmak 
üzere bir çok hizmet verdiğim öğrencilerimle 
beraber sahilde, ormanda ve parklarda antrenman 
sıklığını arttırmakla beraber motivasyon ve 
mutluluk hormonlarının salgıladığımı görmem bu 
ay sizinle bu konuyu paylaşmamı sağladı. Mutlaka 
sizde eğer spor salonlarına üye değilseniz ve 
spor salonlarına gitme gibi bir düşünceniz yok 
ise haftada en az 4-5 gün dışarıda kendinize 
uygun bir sporu hayatınıza entegre etmelisiniz. 
Tüm okurlarımıza bol neşeli ve enerji dolu bir ay 
diliyorum. 

SPOR
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T
rans kadınların toplumun her 
alanında farklı iş kollarında gördükçe 
göğsümüz kabarıyor. İşte bu 
örneklerden bir tanesi daha…
Tv dizilerinde trans kimliğiyle yer alan 
oyuncu Göksu Başaran, GZone’a özel 

olarak Trans köşemizin çalışkan yazarı Deniz Su 
Tiffany’nin sorularını yanıtladı.

Bulgaristan’da doğmanız üzerinden, yani en 
başından başlıyorum sorularıma. Aslen Bulgar 
mısınız? Yoksa bir Türk göçmeni mi?
Aslen Bulgaristan göçmeniyim. Orada doğdum 
orada büyüdüm ve 14-15 yaşlarımdayken 
Türkiye’ye geldim.

Çocukluğunuzun dönemlerinde Bulgaristan 
nasıl bir yerdi? Etrafınızda homofobi ve 
transfobi ne durumdaydı?
Aslında büyümüş olduğum yer çok güzel ama 
yaşam standartları açısından o zamanlar çok 
zordu. Bu olaylardan en zoru, bir gecede ismimizi 
değiştirmeleriydi. Bir gecede Türk ismimiz Bulgar 
ismi olmuştu.  Bundan başka anlatabileceğim, saat 
akşam 9’dan sonra sokağa çıkma yasağı vardı. O 
zamanlar çocuk olduğum için yaşadıklarımızın 
nedenini bilmiyordum. Bunlar 90’lı yıllarda 
gerçekleşen olaylardı tabi. Fobilere gelecek 
olursak, Silistre(yaşadığım yer) çok küçük bir 
kasabaydı ve orda hiç trans birey yoktu.

Peki sizi ne kadar etkilemişti bu fobiler?
Kimliğimi değiştirmek istediğim zaman 14-15 
yaşlarındaydım ve Türkiye’deydim. O yüzden 
oradaki atmosferin bana bir etkisi olduğunu 
söyleyemem ki zaten yaşadığım yerde hiç 
trans olmadığından bir transfobiden de söz 
edemem. Zaten o yaşlarımda neyin ne olduğunu 
bilmiyordum ben de.

Sorması biraz ayıp ama, kendinize ilk ne zaman 
“evet yahu ben bir kadınım” dediniz?
Türkiye’ye ilk geldiğim zamanlardı. Bir trans ile 
arkadaş olmuştum. Onunla tanıştıktan sonra 
kendimdeki varoluşu da fark ettim ve deyim 
yerindeyse “kadınlığa adımımı attım”

Aileler hep önemlidir ya bizim için, o yüzden 
çok merak ettim, aileniz cinsiyet geçişinize karşı 
nasıl bir tutum sergiledi?
Avrupa’da uzun süreler yaşamamıza rağmen ilk 
başta ailem çok şaşırdı. Annem öğretmen babam 
da avukattı. Okumuş insanlar olmalarına rağmen 
şok oldular fakat bu bizim çocuğumuzdur deyip 
kabullendiler. Yani beni hiç aileden dışlamadılar, 
beni reddetmediler ve ben hala şu anda ailemle 
birlikte yaşıyorum. Aile yönünden oldukça şanslı 
olduğumu söylemeliyim, onlardan da büyük 
destekler aldım yaşamım boyunca.

Tiyatro, drama ve oyunculuk eğitimleri 
almışsınız lise zamanlarında. Oyunculuk 
isteğinizi ne zaman fark etmiştiniz? Bu sizin için 
bir çocukluk hayali miydi?
Evet, oyuncu olmak benim çocukluk hayalimdi. 
Çocukluk zamanımda aynanın karşısına geçip 
karşımda bir oyuncu bir partnerimin olduğunu 
hayal ederek bir şeyler canlandırıyordum 

kendimce. Kendi kendime yazıp oynuyordum 
denebilir. Ondan sonra hayallerimin peşinden 
koştum tabi.

Peki aldığınız eğitimlerin hocaları kimlerdir? 
Eğitimi veren insanları nasıl keşfettiniz? Nasıl 
bir süreçten geçiyorsunuz?
Bir oyuncu arkadaşımla(Seyhan Arman) iletişime 
geçmiştim “ben oyuncu olmak istiyorum, tiyatro 
yapmak istiyorum, o sahneyi yaşamak istiyorum” 
diye. Ve bana OPAL adında bir gruptan bahsetti, 
LGBT’lerin olduğu bir grup. Onun sayesinde 
OPAL’in varlığını öğrenmiş oldum. Ve şimdiki 
hocam Dilruba Saatçi’nin LGBT’lere oyunculuk 
eğitimi verdiğini söyledi. Şimdilerde yine çok 
büyük bir oyun hazırlığı içerisindeyiz. Gelecek 
yıla oyunumuzu sahneleyeceğiz, yurtdışı 
turnelerine de çıkacağız. Oyun LGBT bireylerle 
alakalı olacak. İyi ki Dilruba Saatçi ile tanışmışım, 
iyi ki o benim hocam diyorum şu anda da. Çok 
yorucu bir eğitimden geçiyorum fakat o kadar 
tatlı bir yorgunluk ki, şöyle söyleyim ben koşarak 
gidiyorum prova günlerimize. Ekibimdeki 
arkadaşlarımı da çok seviyorum, OPAL başıma 
gelmiş en iyi şeylerden birisi diyebilirim, iyi ki 
onların içindeyim. Ayrıca ben ekibin içine dahil 
olmadan önce de OPAL “Üç kuruşluk mahalle 
dersleri” adında bir oyun sahnelemiş. Hatta o 
oyunda Barbaros Şansal da oynamış.

LGBT konusu sizce ilgi çekiyor mu sahnelerde?
Çekiyor, yani LGBT’leri ve yaşamlarını merak eden 
çok fazla insan var. Bu kadar çok merak olunca 
da gelip izliyorlar tabi ki. Hatta grup OPAL ile de 
röportaj yapmak isteyen çok fazla kişi var.

Türkiye’ye gelmeden önce de oyunculuk 
yeteneğinizi sergilediğiniz bir oyun, film ya da 
dizi var mıydı?
Sadece okul gösterilerinde yer aldım. Yani öyle bir 
dizide, filmde vesaire rol alma gibi bir durumum 

yoktu. Zaten o senelerde çok fazla dizi de yoktu, 
medya da yoktu. 

Çok küçük sayılabilecek yaşta İstanbul’a 
gelmişsiniz. İstanbul’da sizi ne çekmiş olabilir 
acaba “buraya gel” dercesine?
Tam olarak bilmiyorum ben de neden geldiğimizi, 
aslında bu soruyu aileme sormak lazım. Çünkü 
ilkönce onlar geldi İstanbul’a 1992 senesinde. Biz 
de kız kardeşimle birlikte 2 sene sonra geldik. 
İki sene sonra gelmemizin nedeni de okulumuz 
bitmemişti daha. Lisede okuyordum o zaman. 
Lise biter bitmez geldik biz de. O 2 sene içerisinde 
de Bulgaristan’da teyzemler bakmıştı bize.

Peki daha sonra Üniversite eğitimi aldınız mı 
Türkiye’de?
Hayır okumadım, fakat isterdim tabi ki. Ailem 
İstanbul’a geldikten sonra durumu çok kötüydü. 
Yani oradan geldiklerinde yanlarında sadece 
ufacık bir iğne vardı. Tası tarağı toplamadan, 
her şeyi orada bırakarak geldik aslında. Annem 
Türkiye’de mesleğini yapamadı, keza babam da 
öyle. Annem Bulgaristan’da iki üniversite bitirmişti 
hem kreş hem de ilkokul öğretmenliği üzerine. 
Fakat iki ülkenin de eğitim sistemleri çok farklı 
olduğu için Türkiye’de de ayrıca bir üniversite 
bitirmesi gerekiyordu. Bir daha üniversite 
okuyamayacak bir yaşta onlar da göç ettiği için 
mümkün olmadı tabi. Yani Türkiye’de her şeye 
sıfırdan başladık diyebilirim. Onlar ilkönce bir 
işe girdiler, daha sonra para biriktirdiler. 2 sene 
sonra kız kardeşimle birlikte gelişimizden sonra 
asıl hayatım başladı. Aslında Türkiye’de doğdum 
denilebilir(gülüyor).

Daha sonra eğitimlerinize bir yenisini daha 
katmışsınız “çocuk modelliği”. Oldukça ilginç 
bulduğumu söyleyebilirim. Model de Olmayı 
istiyor muydunuz yoksa Keşif mi edildiniz?
Oyunculuk konusunda da dediğim gibi insanın 
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içinden gelen bir şey. Bazen diğer ünlüler de 
röportajlarında söylerler “yetenek Allah vergisi ve 
içten gelecek o istek” diye, benimki de o hesap. 
Aslında ben sadece oyuncu olmak istemiyordum. 
Model de olmak istiyordum, başka her işi de 
yapmak her şey olmak istiyordum. Hala da isterim 
yani her işi yapabilmeyi. Yani Allah bana ömür 
verdiği sürece her şeyi yapmak istiyorum. 

Türkiye’de ilk oyunculuk performansınızı Avrupa 
Yakası adlı dizide göstermiştiniz. O dizide 
olmak hayaliniz miydi? Onlar mı size ulaşmıştı o 
zamanlar yoksa siz mi bir yolunu bulmuştunuz?
İlk dizi deneyimimde bir figüran oyuncu idim. 
Yani figüran oyunculuğuyla iş hayatıma başladım. 
O sırada daha iyi bir oyuncu olabilmek adına 
eğitimlerimi alıyordum ve hala da alıyorum. Şu 
anda daha profesyonel bir şekilde oyunculuğumu 
yapıyorum.

İlk oynadığınız dizi Türkiye’nin en uzun soluklu 
komedi dizisiydi. Böylesi efsane bir dizinin 
set-arkası nasıldı, o gün ya da Günlerde neler 
yaşadınız? Hala merak edenler çoğunluktadır 
diye düşünüyorum.
Oraya ilk kez o zamanlardaki erkek arkadaşım 
götürmüştü. O da benim tiyatroya, sahneye, 

TÜRKİYE’DE 
BİR TRANS 

KADIN NEDEN 
OYUNCULUK 

YAPAMASIN Kİ?

kamera önüne çok âşık olduğumu biliyordu. Ve 
beni Avrupa Yakası setine götürerek çok güzel bir 
sürpriz yapmıştı o zaman. Sete gittiğimde bana 
“sen de orada yürüyeceksin işte” dediler. Çok 
şaşırmıştım. Sonra dedikleri yerden yürümüştüm, 
hatta yürümek ne kelime düşmüştüm. Sırf ben 
düştüğüm için içinde geçtiğim sahneyi tamamen 
tekrar çekmek zorunda kalmışlardı. O sete de 
hayran kalmıştım o zaman. Düşünsene sevgilin 
sana sürpriz yapıp bir dizi setine götürüyor ve 
hemen bir teklif alıyorsun. Kim heyecanlanmaz 
ki? O günü asla unutamam.

Diğer oynadığınız diziler Arasında “Akasya 
Durağı” dikkatimi çekti. “Çiçek Taksi” dizisine 
benzemesi ve  kalitesiz bir dizi olduğuyla ilgili 
ya da homofobik/transfobik sahneler içerdiğine 
dair hakim bir yargı vardı. Sizce nasıl bir diziydi 
Akasya Durağı? Bu konudaki fikriniz özellikle 
LGBTİ camiası adına da oldukça önemli…
Şimdi şöyle bir şey var, oyuncu dediğiniz zaman 
nasıl bir rol gelirse gelsin hayır dememelidir. 
Bence bir oyuncu her rolü canlandırabilmelidir, 
trans olsun gey olsun hayat kadını vs olsun... 
Homofobik olduklarına ve diğer söylemlere 
de ben pek katılmıyorum, sadece ağır bir seti 
olduğunu söyleyebilirim. Her rolü oynayabilmeli 
konusuna geri dönersek bunun örnekleri de var 
aslında. Bir transı, bir seks işçisi transı canlandıran 
çok güzel bir oyun performansı var.
Hatırladım tabi, Sumru Yavrucuk’un “Kimsenin 
Ölmediği Bir Günün Ertesiydi” adlı oyunuydu. 
Evet izlemiştim o oyunu, çok güzeldi. Hatta tavsiye 
ederim fırsat bulunursa kesinlikle izlenmesi 
gereken bir oyun. İzlerken benim tüylerim 
diken diken olmuştu ve şunu söyleyebilirim ki; 
“Gerçekten mi?” diyorsunuz. Sumru Yavrucuk 
orada seks işçiliği yapan bir transseksüeli 

canlandırıyordu ve gerçekten “seks işçiliği yapan 
transseksüellerin hayatı böyle mi” diye düşünüp 
ağlamıştım.

Bir sinema projesinde de yer almışsınız. Sıfır 
dediğimde adında... Bir filmde oynamanın 
dizilerde oynamaktan ne farkı var sizce?
Yani daha çok diyaloglu olan dizilerim var. Bu 
filmde de ben figüran oyuncuydum. Film ile 
dizi oyunculuğu arasında da çalışma şartları ve 
işi yetiştirme süresi dışında bir fark olduğunu 
söyleyemem. Diyaloglu dizilerim arasında Küçük 
Ağa var, Akasya Durağı var. Hatta ilk diyaloglu 
oyunculuğumu Menekşe ile Halil dizisinde 
yapmıştım. Ve hatta bana teklif geldiğinde “Göksü 
hanım siz diyaloglu sahne oynayabilir misiniz?” 
çok heyecanlanmıştım. Daha önce diyaloglu bir 
sahnede deneyimim olmamasına rağmen kabul 
etmiştim, çünkü çok istiyordum. Senaryoyu bana 
yolladıklarında heyecanım daha da artmıştı. 2-3 
cümlelik bir repliğim olmasına rağmen benim 
için ilkti, bu yüzden de özeldi. Artık camiayı 
öğrenmiştim, figüran oyunculuğundan çıkıp 
başrole kadar uzanabiliyorsun. Elbette her şeyin 
bir sırası ve zamanı var.

Yeniden bir film teklifi gelse nasıl 
değerlendirirsiniz? Nasıl bir proje içerisinde yer 
almak sizi tatmin eder?
Bu yaz bir film çekeceğiz. Şu anda senaryosu 
yazılıyor, yaşanmış bir hayat hikâyesinin üzerinden 
yola çıkıyor konusu. Şu kadarını söyleyebilirim 
ki seks işçiliği yapan bir transseksüelin hayatı ile 
ilgili, fakat daha önce çekilmiş diğer benzerlerine 
göre çok daha farklı bir bakış açısı ile senaryo 
inşa ediliyor. Filmin yönetmeniyle konuştuğum 
zaman toplumdaki akşam ve sabaha ayrılan 
ikiyüzlülükleri gördüm. Orada başrol teklifi aldım. 
Dediğim gibi her şeyin belli bir sırası ve zamanı var. 
Ve bu başrolümü seve seve oynayacağım. Başka 
teklifler de alıyorum ufak tefek, menejerimle 
birlikte bunları değerlendireceğiz. Çok güzel, 
istediğim gibi senaryolar ulaşıyor elime. Çok güzel 
işler başaracağıma inanıyorum. Neden olmasın ki 
öyle değil mi? Türkiye’de bir trans kadın neden 
oyunculuk yapamasın ki?

Kesinlikle, neden yapamayalım ki?
Elbette, fakat ben de daha önce çok sıkıntısını 
çektim. Birçok yapımcının kapısını çaldım, “ben 
oyuncu olmak istiyorum” dedim. Hepsi de benim 
yüzüme kapattı kapıları. O zamanlar çok üzüldüm, 
çok ağladım. Hatta kendimi evime kapattım, isyan 
ettim ama hiç yılmadım. Mücadele ettim, hala da 
ediyorum, etmeye de devam edeceğim.

Bu arada Oyuncular Sendikası’na bağlı ilk trans 
kadın oyuncuymuşsunuz. Sizce ilk olmanız bir 
devrim midir?
Olabilir, tabi ki olabilir. Neden olmasın? Oyuncular 
sendikasına da bir trans kadın üye olabilir. Hatta 
bu oyuncu olabileceğimizin de bir göstergesi. 
Seks işçiliği kaderimiz değildir. Ve şu sıralar set 

“SEKS İŞÇİLİĞİ 
KADERİMİZ DEĞİL”
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işçilerinin de haklarını arayan yeni bir sendika 
daha kuruldu. Artık sektörde hak kaybımız daha 
az olmakta. Ve oyuncular sendikası gerçekten çok 
güçlü bir sendika.

Meltem Cumbul mu başkanlık ediyordu 
sendikaya? Nasıl tanıştınız peki onunla?
Evet, aynı zamanda çok tatlı ve hoşgörülü 
bir kadındır kendisi. Beni de aynı hoşgörüyle 
karşılamıştı oyuncular sendikasına geldiğim 
zaman. Seve seve beni üye ettiler beni ve 
Türkiye’de bir ilkin daha yaşanmasına sebep 
oldular. Meltem Cumbul ile de 2013 senesinde 
trans onur yürüyüşü sırasında tanıştık. O da orada 
yürüyordu bizimle birlikte. İlk başta translara 
destek olmasına çok şaşırmıştım, fakat daha 
sonra dedim ki “neden olmasın, biz de insanız”. 
Ünlülerin de bizim yanımızda olmaları beni 
oldukça sevindirmişti. Çünkü şu zamana kadar 
kimse bizim yanımızda değildi. Halbuki herkes 
bizimle bir dayanışma içerisinde olabilir, biz de 
herkes ile dayanışma içerisinde olabiliriz tabi ki 
aynı zamanda.

Birden bu desteklerin artma sebebi nedir 
desem? 
Daha önceden kimse yanımızda değildi çünkü…
Bence bazı insanlar çok gerçekçi olabiliyor. 
Gerçekten transları sevenler de var ama 
bazılarının da bizim sayemizde prim yaptıklarını 
düşünüyorum. Çünkü translar artık çok güçlüler 
Türkiye’de ve kendi haklarını savunabiliyorlar. 
Eskiden öyle değildi, hakkın yense hiçbir şekilde 
sesini çıkaramıyordun bile. Hastaneye, otele, 
kafelere, toplumun hiçbir yerine karışamıyordun 
bile. Avrupa Yakası’nda(İstanbul’un) bunlar hala 
yaşanan şeyler. Fakat Anadolu Yakası bence 

oldukça nezih, ben rahat bir yaşam sürüyorum. 
Evet bunu sen de gördün bugün.

Sizce bir sendikaya bağlı olmak Türkiye’deki 
oyunculuk sektörü için bir Artı mı?
Tabi ki de bir avantaj. Bazı setlerde bazı 
olaylar oluyor belki sen de duymuşsundur, 
anlaşmalar yapılıyor fakat oyuncular paralarını 
alamıyorlar. Sendika da bu yüzden kuruldu. 
Herhangi bir hakkın gasp edildiğinde sendikanın 
avukatları devreye giriyorlar ve senin haklarını 
savunuyorlar. Ayrıca bazı setlerde çalışanlar 
sigortalanmıyor. Ben sendikalıyım dediğiniz 
zaman, bir oyuncu sendikasına bağlı olmanız 
durumunda çalışacağınız sette size sigorta 
yapmak zorundalar. Ve setlerde çok ciddi kazalar 
da meydana geliyor, şartlar oldukça zorlayıcı 
olabiliyor. Fakat sendika üyesi olmaya çekinen 
oyuncu arkadaşlar olduğunu da duymuştum. 
Ve yine aldığım bir duyuma göre bazı setlerde 
sendikalı oyuncu çalıştırılmak istenmiyormuş.

Sizden sonra da (feyz alıp) başvuru yapan bir 
trans kadın ya da erkek oldu mu?
Yok hayır olmadı ama tabi ki bu mesleği yapmanız 
gerekiyor, yani oyunculuktan para kazanmanız 
gerekiyor. Ben çok fazla büyük paralar 
kazanmıyorum ama çok mutlu ve huzurluyum. 
Benden başka da oyuncu trans arkadaşlarım var. 
Mesela Ayta Sözeri, mesela Seyhan Arman. Onlara 
da üye olmalarını tavsiye ederim. Sonuçta bizler 
de birer oyuncuyuz ve haklarımızı da savunacak 
sendikamız.

Topluma bakacak olursak, Türkiye’de Transların 
hali nedir sizce? Bir zorunlu seks işçiliği 
gerçeği var. Acaba kendi istedikleri hayatı 

kurabilmelerinin bir çözümü var mıdır?
Evet zorunlu seks işçiliği hala var, fakat daha çok 
mücadele etmeliler. Çünkü benim de tanıdığım 
çok yetenekli trans arkadaşlarım var. Gerçekten 
çok yetenekliler, isteseler tabi ki de yapabilirler. 
Hem artık 15 yıl öncesinde de değiliz. Toplum 
zaten bize hazır, zaten bizi kabullenmiş ya da 
mücadelelerimiz artık sonuç verebilir halde. 
Aksi düşünülemez bile. Yani bir müdürlük de 
yapabilirler, bir modellik de. Aslında çoğu trans 
bence pes ediyor. Yasalarda tanımlanmıyor 
olabiliriz fakat her TC vatandaşının faydalandığı 
haklardan biz de faydalanabiliyoruz artık. Neden 
kullanmıyorlar bunları? Ben tiyatro eğitimi 
almaya devam ediyorum demiştim ya, otobüsle 
gidiyorum ona mesela. Dedim ya 15 yıl öncesinde 
değiliz artık diye. E bizim de biraz şu anda var 
olan haklarımızı kullanıp halkın içine karışmamız, 
topluma entegre olmamız lazım ki diğer hak 
olarak iddia ettiğimiz şeyleri de alabilelim. Ben 
mesela devlet hastanesine gittiğim zaman hiçbir 
şekilde zorluklarla karşılaşmıyorum. En basitinden 
istediğim kıyafetimi giyip dışarıya çıkabiliyorum.

Kıyafet konusunu açmışken hazır, bildiğiniz 
üzere istediğimiz kıyafeti giydiğimizde 
üzerimizde mavi kimlik çıkarsa bir soruşturma 
sırasında Kabahatler Kanunu’ndan 69 TL para 
cezası kesiliyor.
Ben devletin kurduğu sistemden çok fazla 
anlamıyorum, politikayı fazla bilen bir insan 
değilim. Fakat seneler önce bu ceza bana da 
yazıldı. Ben pembe kimliğimi almadan önce 
yaşamıştım bu olayı. Günün birinde sokakta 
yürüyordum ve bir polis beni durdurdu, 
kimliğime bakınca benim trans olduğumu anladı 
ve bunun üzerine bana da ceza yazıldı. Ben de 
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bunun üzerine itiraz ettim, davamı açtım ve 
cezam iptal oldu. Böyle olaylar da var, hakkımızı 
savunduğumuzda kazanabildiğimiz. Devlet bize 
bir yerden olumsuzluk çıkarabiliyorsa bir taraftan 
da olumlu tarafları çıkabiliyor. Ben bir adli vaka 
olarak gittiğim zaman o cezanın iptali için “bu 
ceza bana haksız olarak yazıldı” dedim. Ve ceza 
tutanağında da yaya olarak yazdıkları için, e ben 
de bir araba değilim sonuçta. Böylece cezam 
da iptal oldu. Demeye çalıştığım hak aramaktan 
sakın vazgeçmesinler. Ben şu anda trans olmamın 
hiçbir zorluğunu yaşamıyorum. 

Artan bir trans intiharı gerçeğiyle de karşı 
karşıyayız. Sizce neden hayata tutunamıyorlar 
o bireyler?
Transların kendi iç dünyalarında da baskılar 
var. Seks işçiliği yapan transların içinde de 
gruplaşmalar var ayrıca, bunları duyuyorum ben 
de bir şekilde. Kendi aralarında da yer kavgaları 
mevcut. Bu yüzden de intihar etmiş bir trans vardı 
çok yakın bir zaman öncesinde hatırlamışsındır 
şimdi. İntihar etmiş bu kız çalışamazsa, evine 
ekmek alamazsa ne yapacak? Ama tabi ki 
intihar yine en son çözüm. Aslında yaşanan 
zorlukların sonucu intihar olmaması gerekiyor. 
Benim de zamanında psikolojik buhranlarım, 
sorunlarım vardı. Yoktu diyemem. Seneler önce 
yaşanmış aşırı baskıdan psikolojim de nasibini 
almıştı. Ailemle yaşamama rağmen sokağa 
çıktığımda baskılar had safhadaydı yine. Ama 
ne yaptım? Doktora gittim, profesyonel yardım 
aldım sıkıntılarımı aşmak için. Annem sağolsun 

“SORUN TRANSFOBİ 
DEĞİL ERKEK 
EGEMENLİĞİ”

çok yanımdaydı benim yine. Ve şu anda çok 
iyiyim, çok mutlu ve pozitifim. Bazı şeylerin de 
çok abartıldığını düşünüyorum açıkçası. Ben bir 
trans kadınım ve şu an bir kafede oturuyorum, 
bir otobüse binebiliyorum vesaire. Daha nerede 
homofobi veya transfobi arıyoruz allahaşkına? 
Trans olmayan kadınların başına da şiddet 
olayı gelmiyor mu? Geliyor maalesef. Bunun da 
toplumda erkeğin ve kadının yetiştiriliş tarzından 
kaynaklandığını düşünüyorum. Aslında trans 
kadınlar da trans olmayan kadınların yaşamış 
oldukları şeyleri yaşıyorlar. Demeye çalıştığım şey 
sorun transfobi değil erkek egemenliği.

Genel bir kanıya daha geleceğim şimdi. 
Denilene göre sanat ile alakalı işlerde LGBTİ’ler 
mutlaka vardır, hatta baya fazla sayıdadır derler. 
Türkiye’deki oyunculuk sektörü için de bu böyle 
mi gerçekten?
Evet, fazla sayıda LGBT oyuncu var, yani var tabi 
ki. Ben buyum diyenler olduğu kadar kendini 
gizleyen insanlar da var. 

Peki hangisi daha fazla desem?
Kendini gizleyenler daha fazla aslında. Toplumla 
paralel sayıda gidiyor aslında açılan ve açılmayan 
oranı. Ama kendini gizleyen kişiler şöhretlerini 
düşünüyor. Ya ismim zedelenirse diye bir korku 
var. Benim çok tanıdığım var öyle piyasadan, 
kendini gizlemek istiyor. 

Aşk hayatından hiç bahsetmedik. O konuya 
da bir giriş yapmak istiyorum aslında. İlk aşk 
duygusunu Bulgaristan’da mı yoksa Türkiye’de 
mi tattınız?
Türkiye’de. O zamanlar 19-20 yaşındaydım. Ama 
hiç el ele tutuşamadık. Karşılıklı bir hoşlanma söz 
konusuydu fakat bir türlü sevgili olamadık. Bir türlü 
açılamamıştık yani birbirimize. Sonra da arkadaş 
kalmaya karar verdik, hala daha görüşüyorum 

kendisiyle kaç sene geçmesine rağmen. 

O insan dışında aşk kapınızı çaldı mı peki?
Tabi ki çaldı, hayatımda birkaç kişiyle de sevgili 
oldum daha sonrasında. Bundan 4-5 ay öncesinde 
2 ay bir oyuncu ile birlikte yaşadım. Sonra tabi 
onun iş hayatı çok yoğun olduğu için görüşemedik, 
sadece telefon üzerinden iletişimimizi sağladık. 
Hala da o şekilde görüşüyoruz.

İş teklifleri kadar aşk teklifleri de alıyor 
musunuz? Aşk trafiğinizdeki durumu sorsak?
Aşk teklifleri de çok alıyorum, fakat benim için 
işim ve kariyerim çok daha önemli. Ben işimi 
çok seviyorum. Aşkı beceremiyorum ben galiba, 
bunda ilk aşkımı tam yaşayamamamın da etkisi 
var bence. Aşk konusunda şunu da söyleyebilirim; 
müzikler dinleyerek, kitap okuyarak ve anılarımı, 
içimde kalan duygularımı yazarak yaşıyorum artık.
 
Pozitif enerjinizin sırrını da sormuş olalım 
böylece? 
Yaşamı seviyorum, hayatı yaşamayı seviyorum. 
Çünkü ülkemiz o kadar güzel bir ülke ki… Ama 
maalesef bu güzellikleri yaşamak istemiyorlar, 
görmek istemiyorlar. Doğamız o kadar güzel ki, 
düşünebiliyor musunuz dört mevsimi bir arada 
yaşıyoruz. O dört mevsimin hepsi de birbirinden 
güzel. İkinci sırrım ise istediğimi yapıyorum, 
istemediğimi yapmıyorum. Hayatımdaki kararlar 
tamamen bana ait. Kimse beni istemediğim 
şeyleri yapmaya zorlamıyor, “sen bunu 
yapacaksın” demiyor. Diyemez de zaten. Saygı 
sınırları içerisinde yaşamayı bilmek gerek bence.

RÖPORTAJ:
Deniz Su TIFFANY
denizsu.tiffany@gzone.com.tr

SÖYLEŞİ
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CHARLIE 
Matthew Zink tarafından yaratılan “Charlie” markalı iç çamaşırları 
geçtiğimiz ay Instagram’ın en seksi hashtaglerinden biri olan #char-

liefan’ın arzu nesnesi oldu.

#charliefan hashtagiyle birbirinden seksi erkekler Charlie marka 
mayo ve iç çamaşırlarını Instagram kullanıcılarına sundu. 

Sadece erkekler için değil kadınlar için de iç çamaşırı ve mayolar 
üreten Charlie’nin birbirinden güzel modellerini seksi erkek 

modellerin üzerinde görmek isterseniz buradan buyrun.
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MADRID
SEKSİ İSPANYOL

GZONE, SPARTACUS GEY REHBERLERİ İŞBİRLİĞİ VE KONUK 
YAZARIMIZ CAN ATEŞSAÇAN EŞLİĞİNDE  BU AY SİZİ 

EŞCİNSELLER İÇİN ADETA BİR CENNET OLAN, EN GÖZDE GEY 
DOSTU ŞEHİRLERDEN MADRİD’E GÖTÜRÜYOR

SEYAHAT SPARTACUS’UN KATKILARIYLA
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Y
aklaşık 3,5 milyonluk nüfusu ile 
Avrupa’nın en kalabalık ve en 
kozmopolit şehirlerinden biri olan 
Madrid, aynı zamanda 7 gün 24 
saat hayatın ve eğlencenin sürdüğü 
ender Avrupa şehirlerinden de biri.

Çok fazla turistik bir şehir olmamasıyla beraber 
gece hayatı bakımından oldukça zengin. Ama „illa 
turistik noktaları göreceğim“ derseniz de Plaza  
Mayor, Royal Palace, Prado Müzesi, Puerto Del Sol 
ve bizdeki karşılığı orman olan Retiro Park başlıca 
görülecek yerler arasında yer alıyor.

Gran Via Madrid’in en ünlü alışveriş caddesi. Bu 
cadde üzerinde El Corte Ingles, H&M, Zara benzeri 
mağazaların yanı sıra birçok simge yapı ve tüm 
Madrid fotolarında görebileceğiniz Metropolis 
ve Telefonica binaları ile gösterişli girişleri olan 
sinema ve tiyatrolar yer alıyor Bir diğer alışveriş 
caddesi olan Calle Serrano ise Chanel, Versace, 
Hermes ve Louis Vuitton gibi dünyaca ünlü 
markalara ev sahipliği yapıyor.

Montera Caddesi üzerinde yer alan Tapas Tapas 
adlı restoranda ucuz ve lezzetli tapas yiyip 

güzel İspanyol şaraplarını tadabilirsiniz. Sangria 
eşliğinde caddeden gelen geçeni izlemek de 
bir başka alternatif. Patatas Bravas ve Pan con 
Tomato yemeden dönmeyin. Del Sol meydanında 
ve Plaza Mayor’da da kafelerde yorgunluk 
atabilir, enteresan sokak gösterilerini izleyip 
eğlenebilir, yerel marketlerde olağanüstü tatları 
keşfedebilirsiniz.

Ağırlıklı olarak lokal lezzetlerin sunulduğu restoran 
ve kafelerin, yerel tasarımcılara ait butiklerin ve 
irili ufaklı bir çok otelle çevrili olan Chueca bölgesi 
ise şehrin nerdeyse çekim merkezi konumunda. 
Sokaklar günün 24 saati kalabalık, kafe çalışanları 
ise özellikle cuma ve cumartesi günleri elinize 
flyer vermek için birbiriyle savaşıyor. Bu flyerlar 
sayesinde şehirdeki en özel gay partylere indirimli 
ya da ücretsiz girebilmek mümkün.

Kluster ve Strong Club’daki partilere özellikle 
dikkat! Oldukça büyük bir cruising alanı ve 
labirente sahip olan Strong Club Cuma ve 
Cumartesi geceleri oldukça yoğun. Saat 02:00’ye 
kadar 15 euro olan giriş ücretine iki içki dahil. 
Yukarıda bahsettiğim flyerlar ile bu mekana 
Cuma geceleri ücretsiz girebilmek mümkün. 

Bar sonrası yorgunluk atıp biraz „rahatlamak“ 
isterseniz, Paraiso, Octopus ve Center sauna en 
yoğun saunalar 

Eğer gece hayatı sizi yorduysa, metro 
veya eğlenceli bir teleferik yolculuğuyla da 
ulaşabileceğiniz Casa de Campo’da bulunan 
Parque de Atracciones’de çocuklar gibi eğlenerek 
harika bir gün geçirebilirsiniz. Kalp rahatsızlığınız 
yoksa eğer The Walking Dead Experience’da 
zombilerle unutulmaz bir deneyim yaşamadan 
sakın dönmeyin.

YAZI:
CAN ATEŞSAÇAN
canatessacan@hotmail.com

SEYAHAT SPARTACUS’UN KATKILARIYLA
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BARLAR

Bambalinas 
C. Pelayo 74  
www.bambalinasbar.com

Bearbie 
Plaza Vázquez de Mella 2    676056018  
www.facebook.com/BearbieMadrid

Bears Bar 
C/. Pelayo, 4   
647 50 30 33  
www.bearsbar.net
Chueca isimli gey bölgesinin göbeğinde 
yer alan bar, bear, chub, daddy’ler ve 
onların hayranları için buluşma noktası.

La Boite 
C/. Hortaleza, 43   
91 531 07 15 

Boyberry Madrid 
Calle Valverde 3  
mad.boyberry.com/en
Porno oyuncularıyla da 
karşılaşabileceğiniz mekanda rent boy 
yoğunluğu fazla.

El Bulldog 
Calle San Bartolomé, 16   
(34) 915991260 

Distrito 
C/. Pelayo, 31  
www.distritobar.com

Enfrente 
C/. Infantas, 12   687 791 462 (mobil)  
tinyurl.com/oat58hd
Same owners as Hot and Disco Angel.

FU3L 
C/. San Marcos, 16 M° Chueca  
www.fu3l.es
Perşembe ve Pazar günü özel etkinliklerin 
olduğu bear bar.

Hot 
C/. Infantas, 9 
Barın açık alanı olan bir darkroom var. 

Lakama 
C/. Gravina 4    915 22 32 26  
www.facebook.com/LakamaBar

Leather Club 
C/. Pelayo, 42   
91 308 14 62 
İki darkroom ve bölmelerden oluşan kısmı 
var. 

Liquid 
C/. Barbierri, 7   
91 523 28 08 
www.liquid.es
Video bar

LL Bar 
C/. Pelayo, 11   91 523 31 21  
www.facebook.com/LLshowbar

Local 
C/. Libertad, 28   
91 532 7610 
WE’nin DJ’i çalıyor.

Misadedoce 
C/. Augusto Figueroa, 20 Chueca    
91 522 82 88  
www.facebook.com/Misadedoce
Chueca’nın en popüler yerlerinden.

Museo Chicote (AC B CC GLM M MA) 
Gran Via, 12   
91 532 67 37  
www.museo-chicote.com
1931’den kalma trendy bir kokteyl bar. 
Ünlü insanlara rastlama şansınız yüksek. 

Rick’s 
C/. Clavel, 8   
91 531 91 86 
Madrid’in klasikleşmiş mekanlarından.
Sahibi  José Cobo müşterilerine hizmette 
25.yılını doldurmuş.

Rimmel 
C/. Luis de Góngora, 

Sixta 
C/ de Calatrava, 15  
tinyurl.com/myn2mrl

Strong Bar 
C/ Hernán Cortés, 21   
648 44 49 05  
strong-center.com

Tabata 
C/. Vergara, 12   
91 547 97 35  
www.pubtabata.com

Truco 
C/. Gravina, 10   91 532 89 21  
www.facebook.com/truco.madrid

SEYAHAT SPARTACUS’UN KATKILARIYLA



gzone.com.tr

www.gzone.com.tr | Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Mayıs 2015 | S.100#eurovision2015

Attack 
C/. Olivar 22   91 467 12 26  
www.attack-bar.com
Iki katlı, kabinli klüpte pekçok seks 
oyuncakları da var. İngilizce konuşuluyor.

The Cage 
C/Bartolomé 4  
www.thecagemadrid.com
Deri ve fetiş bar.

Copper 
C/. San Vicente Ferrer, 34  28004 
İçeride çıplak ya da iç çamaşırıyla gezmek 
mümkün.

Into the Tank 
915 229 251  
www.intothetank.org
Yılda brikaç kez organize edilen büyük 
fetiş etkinliği. Detaylı bilgi web sitesinde.

ERKEK KLÜPLERİ Madness 
C/. de los Tres peces 30 M° Anton Martín 
/ Lavapies.   
www.mad-ness.es
Lavapies bölgesindeki en popüler 
buluşma noktası burası.

Odarko 
C/. Loreto y Chicote, 7 Callao - Gran Via    
91 522 92 51  
www.odarko.com

Organic 
C/. Pelayo 30  
www.organic-club.es

Shower & Bar 
C/. Pelayo, 25   
668 86 11 59  
www.showerbar.es

The Ring (AC AK B DR DU F FC G GH 
LAB MA NU P SL VS WE WO) 
Thu 22-3, Fri & Sat 23-5, Sun 22-3h
C/. Amparo, 78 M° Lavapiés  
www.theringprivate.com
Lavapies’deki yeni nudist özel klüp. 
Kapıda üyelik yaptırabilirsiniz. Boks ringi 
dahil 500 metrekarelik bir alanda hizmet 
veriyor. 

KAFELER

D’Mystic 
C/. Gravina, 5 M° Chueca    
91 308 24 60  
www.facebook.com/dmysticmadrid

Figueroa 
C/. Augusto Figueroa, 17   
91 521 16 73 

SEYAHAT SPARTACUS’UN KATKILARIYLA
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DANS KULÜPLERİ

Black & White 
C/. Libertad, 34   
91 531 11 41  
www.discoblack-white.net

Delirio 
C/. Libertad 28, Chueca   
91 531 18 70  
www.deliriochueca.com
Günlük gogo boy şovları var. 

DLRO Live 
C/. Pelayo, 59 M° Chueca 
 www.deliriochueca.com
British pop & elektronik müzik eşliğinde 
kokteyller ve gogo boyların tadını 
çıkarabilirsiniz.

Griffin’s 
C/. Marqués de Valdeiglesias, 6   
91 522 20 79  
www.griffins.com.es
3 katlı bar ,lounge ve dans pisti.

Ohm 
Plaza del Callao, 4    
915 413 500  ohmclub.es

Sachas 
Plaza Chueca, 1 

Strong Center 
C/. Trujillos, 7   91 541 54 15  
www.strong-center.com

Restaurante Botin 
C/. de los Cuchilleros 17   
913 664 217  
www.casabotin.com
Guiness’e gore 1725’ten beri hizmet veren 
dünyanın en eski restoranı.

Cornucopia 
C/. Navas de Tolosa, 9   91 521 38 96  
www.restaurantecornucopia.com

Divina la Cocina 
C/. Colmenares, 13   
91 531 37 65  
www.divinalacocina.com
Lezzetli yemekleri ve muhteşem tatlıları 
var. .

Mangiami 
Costanilla Capuchinos, 3   
91 521 32 77 
Küçük ama stil sahibi pizza salonu.

RESTAURANTLAR Momo 
C/. Libertad, 8   91 532 7348 
Uygun fiyatlara öğle yemeği (11€), akşam 
yemeği (15€) menüleri var.

Samá-Samá 
C/. San Bartolomé, 23   
91 521 55 47  
www.restaurantesamasama.es

Amantis 
C/. Pelayo, 46   
91 702 05 10  
www.amantis.net

B 43 Gay Shop 
C/. Barco, 43 

Boyberry Madrid 
Calle Valverde 3  mad.boyberry.com/en

SEX SHOPLAR

City Sex Store 
C/. Hortaleza, 30   
91 181 27 23 

Erotic Palace 
c/ Desengano 12   
915 32 23 22 
16-21 arası bir hayli kalabalık, temiz 
sinema salonu.

Fantasias 
C/. Orense, 22   
91 556 65 47  
fantasiasmadrid.es
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Adán 
C/. San Bernardo, 38 M° Noviciado    
91 532 91 38 
Fazlasıyla rent boy var.

Center 
Cuesta de Santo Domingo, 1 M° Opera / 
Santo Domingo    
91 542 45 70 
Sauna o kadar büyük ki ancak Cuma-
cumartesi sabaha karşı bar sonrası 
dolabiliyor. Bazı kişilerce “pis” olduğu 
yönünde yorumlar aldı  

Cristal 
C/. Augusto Figueroa, 17 M° Chueca    91 
531 44 89 
WE etkinlikleri zamanı baya kalabalık

Octopus (AC B DR DU F G I MA MSG PI 
SA SB VS WH) 13-24h
C/. Churruca, 10 M° Tribuna / Bilbao    
91 445 17 88  
mundoplacergay.com

Paraíso 
C/. Norte, 15 M° Noviciado / Plaza de 
España    
91 522 58 99  
mundoplacergay.com

Premium Sauna 
C/. Costanilla de los Ángeles, 5 Zona 
Opera    
911 155 411  
www.premiumsauna.com

Príncipe
C/. Travesía de Beatas, 3  28012 M° 
Noviciado / Plaza de España    
91 559 02 59  
mundoplacergay.com
Bearlar ve bear sevenler için. Arkadaş 
canlısı personel. 

Sauna Lavapies 
C/. Zurita 3 M° Anton Martín / Lavapies. 
Reina Sofía Müzesine yakın 
www.saunalavapies.com
Lavapies’in tek saunası. 400 metrekarelik 
alanda Fin ve Türk hamamı, dinlenme 
kabinleri, masaj bölümü, dark room ve 
bedava internet var. 

SAUNALAR
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ASTROLOJİ

ASTROLOJİ
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İletişim konuları ve kararlar ayın genelinde dikkat 
çekiyor...
Gelir ve giderleriniz konusunda gayet hareketli 
başlıyorsunuz Mayıs ayına.  Kazançlar 
konusunda kesinlikle şanslı bir süreçtesiniz. Fakat 
harcamalarınızın da gelirleriniz ile eş oranda 
arttığını söylemeliyim.    Yönetici gezegeniniz 
Mars’ın Boğa burcunda ilerlediği özellikle Mayıs ilk 
haftalarda yatırım konusunda da gayet temkinli 
ilerleme şansı yakalayabilirsiniz. Kazançlarınızı 
arttırmak adına önemli girişimler ise bu ay dikkat 
çekiyor.  4 Mayıs Akrep burcunda gerçekleşecek 
dolunay enerjisi ise maddi konularınıza ışık olacak. 
Bu dolunay sizler için gelir ve giderlerinizi masaya 
yatırmak adına önemli olabilir sevgili Koç’lar.  
Tam bütçe zamanı sizler için.
İletişim konusunda da hareketli bir ayda olacağınızı 
söylemeliyim. Çevrenizin hareketli olmasının yanı 
sıra, seyahatler konusunda da şanslı bir aydasınız.  
Beklediğiniz projelerin imzalanması gibi konular 
varsa eğer 19 Mayıs’tan önce finalize edin derim. 
19 Mayıs’ta Retroya başlayacak olan Merkür, Mayıs 

ayı  boyunca iletişim alanınızda seyahat ediyor 
olacak. 11 Hazirana kadar sürecek Retrosu ise bazı 
imzaların geri dönmesi anlamına gelebilir. Alınan 
kararların değişmesi ve beklediğiniz haberlerin 
ertelenmesi Merkür Retrosu sürecinde mümkün.  
Bu yüzden imzaları veya önemli kararlarınızı 
Retro başlamadan önce veya  bitişi sonrasına 
bırakmanız güzel olur. Eğer bazı kararlarınız 
yetişmiyor ve engelleniyorsa sizlere tavsiyem, 
retroyu fırsata çevirerek  sözleşme veya anlaşma 
gibi konularınızı tekrar gözden geçirmek ve 
çok daha avantajlı bağlantılar kurmak mümkün 
olacaktır, tabi Retro sonrasında değerlendirmek 
üzere. 
Yoğun ve aktif bir zihin, tempolu bir süreç bu ay 
alışmanız gereken bir durum.  Oflamayın sakın 
sadece alışın, aynı zamanda  hızlı ve düşünmeden 
adım atmayın, özellikle Merkür Retrosunu 
unutmayın!  Yakın çevrenizde öne çıkıyor bu 
ay,  iletişim konusunda yanlış anlaşılmalar 
yaşanabileceği gibi, eski birtakım konuların 
gündeme gelmesi de beklenebilir.  Erteleme veya 

engellenme hissi dönem dönem sizi bunaltsa da 
şanslı ve fırsatlar ile dolu bir ay!  Seyahat fırsatları 
yakalayabileceğiniz şanslı bir aydasınız. 
Bol iletişim ve bolca da yeni fikirler ile ön planda 
olabilirsiniz. 
18 Mayıs’ta Boğa burcunda  gerçekleşecek Yeni Ay 
enerjisi ise maddi konular ile ilgili önemli bir haber 
getirebilir veya siz bir yatırım kararı alabilirsiniz. 
Belki yeni bir araç alma kararınız devrede olabilir.  
Bu ay hem çevreniz hareketli, hem de maddi 
konular ile ilgili kazançlı bir aydasınız sevgili 
Koç’lar, sadece yollarda ve yolculuklarda dikkatli 
olmalı, hız yapmamalı ve sakin kararlar almaya 
önem vermelisiniz... 
Fırsatlar ile dolu bir ay diliyorum sizlere... 

KOÇ BURCU

ASTROLOJİ
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Güneş burcunuzda ilerliyor bu ay  ve tüm dikkatler 
üzerinizde...  
Mayıs ayına girişimiz ile birlikte ilişkiler konusu 
önemli sizler için sevgili Boğa’lar. Özellikle karşıt 
burcunuz Akrep’te 4 Mayıs’ta gerçekleşecek 
Dolunay enerjisi, hem ilişkiniz ile ilgili konuları ön 
plana alırken, bir yandan da iş ortaklıklarınız ile 
ilgili konuların da önemli olacağını göstermekte. 
Yani bu ay siz önemlisiniz ve sizin ile yola devam 
eden insanlar. 
Yeni kararlar alıyor gibisiniz bu ay! 
Benim isteklerim önemli diyorsunuz, isteklerinizin 
ve beklentilerinizin fazlası ile farkında olduğunuz 
bir aydasınız. Bir süredir geciken, sonuç bekleyen 
ama bir türlü sonuçlanmayan konularınıza 
da cevaplar gelebilir bu ay. Dediğim gibi, ön 
plandasınız dışarıya yansıttığınız duruşunuz ve 
kararlılığınız yön belirleyici olacaktır. 
Siz sabırlı olmayı seven, rahatına düşkün bir burç 
olarak tanınırsınız. Öylesiniz de, rahat ve konforlu 
ortamlarda çok daha iyi hissederken bu ay bu 
konforu bulmak adına girişimci olacaksınız. 

Parasal konular çok hareketli yalnız baştan 
söyleyeyim!
Merkür kaynaklar alanınızda ilerliyor olacak bu 
ay. Bu da gösteriyor ki, para ile ilgili durumlar 
harcamalar devrede. Kaynak arttırımı konusunda 
da neşeniz yerine geliyor. İkizler burcunun 
yönetici gezegeni olan Merkür kendini gayet 
rahat hissettiği İkizler burcunda olacak, dolayısı 
ile gayet güçlü bir yerleşimde olacak. Fakat bu 
yanıltıcı aman dikkat! 
Evet, Merkür kazançlarınızın hareketlenmesi 
yönünde devrede, gelir artışı yaşamanız 
söz konusu, fakat bu ay Merkür pek huzurlu 
hissetmiyor olacak. Bu da sizin kazançlarınızın, 
giderlerinizin pek de umduğunuz ölçüde 
olmayacağını gösterebilir. 
Beklediğiniz kaynak artışı düşündüğünüzden az 
olabilir örneğin, beklediğiniz bir gelir gecikebilir.  
Gelir ve gider dengeniz biraz değişebilir.  Bunları 
kafanıza çok takmamaya ve bütçenizin de 
çok açılmamasına önem verin derim. 19 Mayıs 
itibari ile Retro pozisyonda olacak Merkür ve 11 

Hazirana kadar devam eden Retro sürecinde 
parasal konularda sürprizlere açık yapacak 
sizleri. Öncelikle Haziranda bütçenizde istediğiniz 
ölçüde düzenlemeler yapmak için çok daha güzel 
gelişmeler yaşarsınız onu belirteyim.  Ama Mayıs 
ayında, özellikle parasal konularda kendinize 
güvenin! 
18 Mayıs’ta burcunuzda gerçekleşecek Yeni 
Ay enerjisi ile özellikle kendiniz ile ilgili önemli 
kararlar alabilirsiniz. Somut ve hedef odaklı olmak 
isteyebilir ve bunun için önemli fırsatlar ve adımlar 
yakalayabilirsiniz. Dediğim gibi Ay genelinde 
parlıyorsunuz! 
Venüs ise özellikle Mayıs son 3 hafta sizi 
kutsuyor gibi. İletişim diliniz çok daha sevgi dolu, 
anlayış aldığınız ve verdiğiniz ortamlar içinde 
olabilirsiniz. Dost çevreniz ile olumlu, size destek 
ve fırsat getiren ortamlar içinde olabilmeniz 
adına destekleniyorsunuz. Venüs size sürpriz 
seyahatlerde getirebilir. 
Fırsatlar ile dolu bir ay diliyorum sizlere... 

BOĞA BURCU

ASTROLOJİ
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Dengede kalmak, denge yaratmak bu ay önemli! 
Hayat dolu ve dışa dönük imajınız ile dikkat 
çekmeyi seven bir burçsunuz. Buna hiç süphe 
yok, fakat bir süredir Boğa burcunda bulunan 
yıldızlar, sizleri inzivaya çekmiş gibiler.  Bu ay 
sırası ile tüm yıldızlar burcunuza geçiş yapacaklar. 
12 Mayıs Mars’ın burcunuza geçişi ile birlikte atak 
ve girişimci olabilir, günlük işlerinizi halletmek 
konusunda da gücünüze güç katabilirsiniz.  
Öncelikle 4 Mayıs tarinde Akrep burcunda Dolunay 
olacak.  Bu dolunay sanki sizin günlük temponuzda 
ve rutininizde bir yenilik, veya bir sorumluluk 
almanıza neden olacak. Planlı olmanız gerekiyor, 
bunun farkına varmanız gerekiyor, bu dolunay ise 
aksattığınız konular varsa bunlarla yüzleşmenize 
olanak verecek. Biraz yorulabilirsiniz, çalışmanız 
ve ha gayret işlere girişmeniz gereken zamanlar 
geliyor sizler için. Ertelediğiniz tüm konular bir bir 
karşınıza çıkıyor gibi, bu yüzden konsantre olarak 
odaklanmalısınız. 
Burcunuzun yönetici gezegeni Merkür huzur 
buluyor bu ay! Evet, Mayıs itibari ile burcunuzda 
ilerliyor olacak. Bu sizi strateji geliştirmek, 
fikirsel olarak yenilenmek, kendiniz ile ilgili 
önemli adımlar ve kararlar almak adına kesinlikle 

desteklerken, Merkür ve Satürn arasındaki karşıtlık 
enerjisi ile engellenmiş, ve arzu ettiğiniz huzuru 
bulamıyormuş gibi hissetmenize de neden olacak 
sanki. Bu yüzden bu ay, düşüncelerinize dikkat 
edin! Biraz olumsuz düşüncelere çekilebilirsiniz 
aman dikkat! Tabi 19 Mayıs itibari ile Merkür 
Retrosunun da devrede olacağını düşünürsek, 
bu ay kararsız ve belki biraz değişken durumlar 
ile yüzleşmeniz de söz konusu olabilir açıkçası. 
Sizler için en avantajlı günler ise 12 – 18 Mayıs 
dönemi.  Özellikle burcunuza geçiş yapan Mars’ın 
da motivasyonu ile gayet üretken ve enerjiksiniz. 
19 Mayıs itibari ile daha zihinselsiniz, ertelediğiniz 
konulara odaklanmak için, araştırma yapmak için 
nefis zamanlardır aslında Merkür Retroları, sadece 
yeni bir girişim için sonuç almakta zorluklar 
verecektir. Bu yüzden belirttiğim tarihlere dikkat 
etmenizi öneririm. 
Venüs 8 Mayısa kadar burcunuzda, bu 
sizi partalırken, aşk konusunda da şanslı 
hissettirecektir. Cazibenizin yüksek olduğu 
yadsınamaz! Aşk konusunda size gayet 
cömert davranan yıldızlar, Venüs’ün kaynaklar 
alanınıza geçişi ile birlikte parasal konulardaki 
motivasyonunuzu arttırmaya başlıyor olacak.  

Buradaki motivasyon, harcamları da kapsayacağı 
için bütçeniz şaşabilir. Kendinizi şımartmak 
isteyebilir, güzellik ile ilgili konulara fazlası ile para 
harcayabilirsiniz aman dikkat. 
Para size gelir, bir takım proje teklifleri alabilirsiniz. 
Kazançların artması söz konusu olacaktır. Güzel 
gelişmeler ile birlikte kararlılığınızın da testten 
geçtiğini atlamamak önemli! Merkür Retrosu 
sürecinde, kendinizi yanlış ifade etme riskini de 
unutmayın. Açık olmaya önem vermek, olası 
yanlış anlaşılmalara karşı da sizleri koruyacaktır. 
18 Mayıs tarihinde Boğa burcundaki Yeni Ay 
enerjisi ise ruhsal ve manevi olarak beklentilerinizi, 
ruhsal huzurunuz için ihtiyaçlarınızı, motivasyon 
için gereksinimlarinizi öne çıkartır. Dinlenmek 
istiyorum dedirtir size ama pek şansınız 
olmayacak gibi, baştan söylemeliyim. Meditasyon 
ve iyi dilekler için kullanmalısınız bu Yeni Ay’ı.  
Parasal konularda özellikle 21 Mayıs’ta endişeli 
hissedebilirsiniz. Temkinli olun derim! Ay 
genelinde dengede kalmanız sizi koruyacaktır. 
Fırsatlar ile dolu bir ay diliyorum sizlere... 

İKİZLER BURCU

ASTROLOJİ
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Umutlarınız yükseliyor ve  Mayıs size yeni çevreler 
getiriyor.
Beklentilerinizin, umut ve ümitlerinizin yükseldiği 
bir aydasınız. Çevrenizde devam eden hareketlilik 
ay genelinde kendisini hissettirecektir. Hatta 
yeni bir çevre içinde olmanız dahi beklenebilir. 
Bir sosyal sorumluluk projesinde görev almak 
isteyebilirsiniz. Aynı zamanda bir dostunuzun da 
desteği ile  yeni bir konuya başlayabilirsiniz. Bu 
ay hem umutlarınız yükseliyor, hem de maddi 
konuda sizi ileriye taşıyacak bir yenilik haberi veya 
kararı da alabilirsiniz. Umutla başladığınızın bir 
işin sonunda olumlu gelişmelerin olması biraz da 
sizin azim ve kararlı olmanız ile mümkün olacak 
gibi. 4 Mayıs Akrep burcunda yaşanacak dolunay 
ise önünüzdeki sürece ışık tutatcak diyebilirim.  
Aşk ve ilişkiler konusu da Mayıs ilk haftalarda 
gayet önemli sizler için.  Şanslı giriyorsunuz Mayıs 
ayına, yaratıcılığınızı yükseltmek isteyebilirsiniz, 
hobilerinize zaman ayırmak isterken, kendinize 
ne kadar zaman ayırıp ayırmadığınızı da 
sorgulayabilirsiniz. Sevgiliniz ile olan birlikteliğinizi 
de masaya yatırmak isteyebilirsiniz, kalbiniz boşsa 
bir partner arayışı için istek duyabilirsiniz. 
Mayıs sizler için şanslı evet öncelikle 8 Mayıs’ta 
Venüs burcunuzu ziyaret ediyor.  Venüs’ün 
burcunuzda kalacağı Mayıs ayı boyunca hem 
karizmanız yüksek, hem de fırsatlar sizden 
yana olacak. Fakat ayın özellikle ilk günleri biraz 

sağduyulu olmalısınız. Sağlık ile ilgili konular ile 
ilgilenmek isteyebilirsiniz, bazı testler yaptırmak 
isteyebilirsiniz, biraz kendinize bakma zamanı. 
Tempo ve rutininizde sizi biraz sıkan ve bunaltan 
durumlar ile de karşı karşıya kalmanız mümkün, 
sakin ve sağduyulu olmak ise önemli olacak.
İletişim gezegeni Merkür haritanızda geçiş yaptığı 
alan itibari ile biraz kalabalıktan uzaklaşma 
isteği verecektir size. Tam bir ironi yaşıyorsunuz 
bu ay, siz kalabalıktan uzaklaşmak istedikçe 
kalabalığa çekiliyor gibisiniz. Fakat Merkür’ün 
İkizler burcu geçişi sizlere önemli fırsatlar 
getirmeye hazırlanıyor. Avantaja çevirmek ise 
size kalmış.  Merkür iletişim gezegenidir, Retro 
dönemlerinde ise bazı yanlış anlaşılmalara açık 
olduğumuz, kendimizi istediğimiz ölçüde ifade 
etmekte zorlandığımız zamanlardır. Sizlerde bu 
ay biraz Retrosunuz! Eski konular, alışkanlıklar 
ve geçmiş ile ilgili birtakım düşünceler içinde 
olmanız söz konusu. Merkür 19 Mayıs ve 11 Haziran 
tarihleri arasında Retro pozisyonda olacak. 
Demekki bu tarihler gözünüzün önüne geçmiş 
geldiğinde bir durmalısınız, neden geçmişi 
düşündüğünüzü, neleri özlediğinizi etraflıca test 
etmelisiniz. Yeni bir oluşum içine girdiğinizi ve 
yeniye yer açmamız gerektiğini unutmamalısınız. 
Ayrıca Retro dönemini çalışmak ve üretmek için 
değerlendirmek çok daha büyük avantaj olarak 
karşınıza çıkacak bunu da hesaba katmalısınız, 

bolca okumalı ve kendinize izin vermelisiniz. 
Merkür İkizler burcu transiti sonrasında burcunuzu 
ziyaret edecek unutmamalısınız. Venüs size şans 
ve fırsatlar getiriyor, Merkür ise biraz izolasyonun 
önemli olduğunu gösteriyor. Bu ay biraz arka 
planda ama kesinlikle planlı ve programlı 
olmanız gerekiyor demekki. Biraz bekliyor ve 
yeni gireceğiniz çevrelerin tadını çıkartıyorsunuz, 
çünkü dostlarınızında alacağınız haberler bu ay 
içinizi ısıtacaktır. 
18 Mayıs’ta  Boğa burcunda Yeni Ay olacak. Bu 
Yeni Ay maddi fırsatlar ve kazançlardaki yenilik 
ve kariyerinizdeki çabalarınızın meyvelerini 
toplamanız adına da destekte olacak. Maddi 
kaynaklar alanınızda ilerleyen Jüpiterin 
desteğini bu ay hissedersiniz. Gelirlerinizi 
arttıracak girişimler ve gelişmeler ise yüzünüzü 
güldürecektir.  
21 Mayıs ise burcunuzda gezinen Venüs ve Plüton 
karşıtlığı yaşanacak. Bu tarihler ilişkilerdeki 
güç dengesi de önemli olacaktır. Kendinize 
güvenmeniz ve motivasyonunuzu yüksek 
tutmalısınız. 
Bu ay Venüs’ün şansını hemen yanı başınızda 
hissedersiniz, hissedemediğinizde lütfen bir 
durup düşünün, geçmişte mi yaşıyorsunuz yoksa 
bugün ki fırsatlara mı odaklanıyorsunuz!
Fırsatlar ile dolu bir ay diliyorum sizlere... 

YENGEÇ BURCU

ASTROLOJİ
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Kariyerde yeni fırsatlar geliyor. Şans sizden yana! 
Sevgili Aslanlar, haritanızda yuva ve kariyer 
aksınız gayet hareketli bu ay! Bu da gösteriyor 
ki, yaşamınızda yenilikler oluyor ve/veya 
yenilkler yaratma arzusu içindesiniz. Yeni bir 
takım gelişmeler devrede ve bunun tadını 
çıkartıyorsunuz.  
4 Mayıs Boğa burcu Dolunayı ise iş çevrenizde 
beklediğiniz gelişmelerin açıklanması, belki de 
sizlerin bir duyuru, bir haber vermenize neden 
olacak. Burcunuzda gezinen şans yıldızı Jüpiterin 
fırsatlarından yararlanmaya başlıyorsunuz. 
Değişime çok açık olmayan bir yapınız var aslında, 
özellikle iş ile ilgili konularda alıştığınız düzen ve 
alıştığınız ortamlarda olmak sizler için önemli 
ama cesaret ile birlikte yeniliklere de açılıyor ve 
fırsatları değerlendiriyor gibisiniz bu ay. İş arama 
sürecindeyseniz yeni fırsatlar ile karşılaşma 
olasılığınız da gayet yüksek.  
Merkür Mayıs ayı boyunca İkizler burcunda ve 
sizlerin dost çevrelerinizde geziniyor olacak. 
19 Mayıs ve 11 Haziran tarihleri arasında da 
Retro pozisyonda olacak.  Sosyal çevreniz ve 
iletişiminiz hareketlenirken maddi konularda 
önemli olacak. Özellikle Mayıs ilk hafta etkli 

olacak Merkür ve Satürn karşıtlığı ise parasal 
konularda biraz baskı getirebilir.  Aynı zamanda 
dost çevrelerinizde fikirsel ayrılıklar yaşadığınız 
insanlar ile karşılaşabilirsiniz. Retro Merkür ise bu 
ay size eski arkadaşlarınız ile görüşme imkanları 
da sağlayabilir. Retro döneminde bir anlaşma 
yapmanız gerekiyorsa şartların açık ve net 
olduğuna da özellikle dikkat etmelisiniz.
8 Mayıs itibari ile Venüs Yengeç burcunda. 
Venüs genel anlamda ilişkileri temsil eder. Sizin 
haritanızda ise aynı zamanda hedef ve planlarınızı 
yönetiyor. Aynı zamanda yakın çevre ilişkileriniz 
de Venüs sorumluluğunda. Haziran başına kadar 
Yengeç burcunda ilerleyen Venüs ise ilişkilerinizde 
izolasyon ihtiyacınızı gösteriyor. Yeni oluşumlar 
için belki biraz bekliyorsunuz, kariyer yaşamınız 
önem kazanırken, yönetici gezegeninin izolasyon 
ihtiyacının vurgu kazanması da gösteriyor ki, bu 
ay atacağınız adımlar veya alacağınız kararlarda 
biraz gizliliğe de önem veriyorsunuz. 
18 Mayıs’ta ise Boğa burcunda bir Yeni Ay olacak. 
Haritanızın en tepe noktasında olacak bu Yeni 
Ay ise sizi parlatır. Dikkatleri üzerinize toplarsınız 
bu ay, ve bir yandan da yeni oluşumlar için güçlü 
arzular duyarsınız.

Burcunuzun yönetici gezegeni Güneş ise güç 
kazanıyor. Boğa burcunda ilerleyen Güneş ise 
Plütondan destek görüyor. Günlük temponuz ve 
rutininizde gezinen Plüton, dönüştürüyor sizleri. 
Uzunca bir süredir etkili olan Plüton yavaş ve emin 
adımlar ile alışkanlıklarınızı değiştiriyor. Yeniliyor 
sizleri ve bu ay Güneş ve Plüton desteği size kalıcı 
bir başarı getiriyor gibi. 
Venüs 21 ve 22 Mayıs dönemlerinde Plüton ile 
sert açıda olacak. Bu tarihlerde hem yoğunsunuz, 
hem de temponuza ayak uydurmakta zorlanıyor 
olabilirsiniz.  Kendinize önem vermeli ve zaman 
ayırlamlısınız. Duygusal beklentilerinizin de yüksek 
olduğu bu tarihlerde yüksek tempo ile mücadele 
etmeniz gerekebilir. Güneş’in de İkizler burcuna 
geçişi ile birlikte 22 Mayıs dönemi ikili ilişkilerinizde 
birtakım prüzlerin artmasına da neden olabilir. 
Ben ve sen dengeniz önem kazanırken duygusal 
beklentileriniz de yükselebilir. 
Merkür Retrosu sebebi ile iletişime dikkat 
etmelisiniz.  Ay genelinde ise şartlarınızı 
zorlamamalı harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. 
Fırsatlar ile dolu bir ay diliyorum sizlere... 

ASLANBURCU
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Eski iş bağlantılarınız ile temaslardasınız! 
Sevgili Başaklar, hareketli bir Mayıs bekliyor 
sizleri, hazırlıklı olun derim. Öncelikle Mayıs 
ayına girişimiz ile birlikte burcunuzun yönetici 
gezegeni Merkür’ün İkizler burcu transiti başlıyor. 
İkizler burcu ise haritanızın en tepe noktasında 
söz sahibi. Yani hedefler, kariyer yaşamınız ve 
toplumsal statünüz. Mayıs ayının ilk günlerinde 
ise Merkür ve Satürn arasında yaşanacak karşıtlık 
enerjisi ile baskı altında hissediyor gibisiniz. 
Sorumluluk hissettiğiniz her şey sizi yorabilir ve 
sıkabilir. Baskıyı hissettiğinizde ise düşüncelerinizi 
olumluya çevirin. Gücünüzü ortaya çıkartmaya 
başlıyorsunuz, evet baskıyı kesinlikle hissediyor 
olursunuz ama bir yandan da sonucunda size 
çok güzel başarılar getirecek oluşumlar içinde 
olacağınızı düşünmelisiniz. Yoğunluk var ama 
mükafatı da olacak, sabırlı olmak, planlı ilerlemek 
önemli!  
12 Mayıs’ta Mars da İkizler burcuna geçiyor. 
Mars mücadele gezegenidir, Satürn ile yağacağı 
karşıtlıkta da zorlanabilirsiniz, iş ve yuva aksında 
yoğunluk söz konusu. Denge kurmakta ve ne 
ile ilgilenmeniz gerektiğine odaklanmakta da 
zorlanabilirsiniz ama dediğim gibi bütün bu 
temponun kesinlikle ödülü de olacak. Bu yüzden 

konsantrasyon ve konsantrasyon diyorum.
4 Mayıs Boğa burcunda Dolunay olacak. 
Seyahatler, iletişim, yollar ve yolculuklar 
alanınızdaki bu dolunay size hadi bir tatil planı 
yap dedirtebilir. Uzaklaşmak isteğinizi güçlü 
hissederken Mayıs’ta bir tatil kaçamağı fırsatının 
da olabileceği müjdesini verebilirim. 
8 Mayıs itibari ile Venüs dost burcunuz Yengeç’te.  
Çevre ilişkilerinize uyum geliyor, sosyal 
ortamlarda bolca yer alırsınız. Hayatınızda öne 
çıkan arkadaşlarınız olabilir, onlar ile birtakım 
organizasyonlar içinde olmanız da söz konusu 
olacaktır. Maddi fırsatlara da açıksınız ayrıca. 
Dostlarınız tarafından destekleniyor olacaksınız. 
18 Mayıs Boğa burcundaki Yeni Ay seyahatler 
konusunda fırsatlara çok açık olacağınızı 
göstermekte. İşte temponuza ara vermek için 
kaçırılmayacak bir fırsat ama tatilde dahi iş 
düşünebilirsiniz.  Kiminiz dediğim gibi seyahatler 
için fırsat yaratırken, kiminiz de yeni fikirler ve yeni 
kararlar ile dikkat çekiyor olursunuz. Bir eğitim 
kararı alabilirsiniz, aynı zamanda uzak çevreler ile 
iş birliği içinde olabilirsiniz. Medya ve yayıncılık 
alanı veya bir haber paylaşımı da söz konusu 
olabilir. Araştırmalar, yazmak ve yayınlamak adına 
da önemli olur bu Yeni Ay.  Bir duyurunuz olacaksa 

değerlendirebilirsiniz, ama Merkür Retrosunu da 
atlamayın! 
Merkür, 19 Mayıs ve 11 Haziran tarihleri arasında 
Retro pozisyonda olacak. Bu Retro eski iş 
bağlantılarınız ile tekrar görüşme imkanı 
getirebilir. Önceden başladığınız ama finalize 
edemediğiniz yarım kalmış bir işi tamamlamak 
adına verimli kullanabilirsiniz. Fakat yeni bir 
başlangıç için tabi uygunluğunu ince eleyip sık 
dokumalısınız. Retrolarda özellikle siz Başaklar 
için enerji düşüklüğü gözlemlenebilir. Burcunuzun 
yönetici gezegeni çünkü Merkür! Biraz düşün 
diyor, hızını kesmelisin, bir arkana bakmalısın, 
bu yüzden retro sürecini anilizler için, planlarınızı 
tekrar gözden geçirmek için değerlendirin derim. 
Merkür Retro sonrası güç kazanarak ilerliyor 
olacağı için size de güç getirecektir. 
Gelen fırsatların gerçekten fırsat olup olmadığını 
iyi analiz edin! 
21 ve 22 Mayıs ise Venüs ve Plüton arasındaki 
karşıtlık enerjisi ilişkilerinizde baskı hissetmenize 
neden olabilir. Aşk özel ilgi bekliyor olur sizden. 
Biraz kıskançlık hissi de yükselebilir! 
 Fırsatlar ile dolu bir ay diliyorum sizlere... 

BAŞAK BURCU

ASTROLOJİ
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Beklediğiniz maddi destekler bu ay gelebilir.
Sevgili Teraziler Güneş Boğa burcunda ilerliyor, 
haritanızda ise maddi kazançlar, maddi 
destekleri gösteren alandan geçtiği için hali 
ile sizleri de fırsatlara açık yapıyor.    Yani hem 
aklınız kazançlarınızı arttırmak adına önemli 
girişimlerde, hem de maddi konularda olumlu 
gelişmelere açıksınız. Özellikle 4 Mayıs Akrep 
burcu Dolunayı bu anlamda ışık tutuyor 
olacak. Gelir ve giderlerinize odaklanabilirsiniz, 
beklediğiniz destekler ile ilgili önemli gelişmeleri 
de Dolunay enerjisi ile yakalayabilirsiniz.  Ayrıca 
18 Mayıs Boğa burcunda yaşanacak Yeni Ay ise 
gayet destek gördüğünüzü anlatmakta. Eşinizin 
de kaynaklarında olumlu gelişmelere açık 
olabilirsiniz.  Almayı düşündüğünüz kredi varsa 
bu anlamda da şanslı olacağınızı söylemeliyim. 
Burcunuzun Yönetici gezegeni Venüs ise 8 Mayısa 
kadar İkizler burcunda. Sonrasında ise tüm Mayıs 
ayı boyunca Yengeç burcunda transit edecek. 
İkizler burcundaki sürecinde, seyahatler hukuksal 
konularda beklediğiniz çözümler varsa netlik 
kazanmanız adına desteklerken. Yengeç burcuna 
geçişi ile birlikte kariyer alanınızda olacak. Bu 
da şansınızın arttığı ve özellikle iş yaşamınızda 
destekler alabileceğinizi göstermekte. Kariyer 

desteği, üstlerle ilişkileriniz ve iş hayatınızdaki 
destekler ile yüzünüz gülebilir. Fakat Venüs bu 
geçişinde özellikle Mayıs son haftalarında Plüton 
ile zorlu bir açıda olacak, bu tarihler sizi biraz 
zorlar ve yorar. Yani 21 ve 22 Mayıs dönemine 
dikkat. 
Merkür İkizler burcunda ilerliyor olacak tüm 
ay boyunca. 19 Mayıs ve 11 Haziran döneminde 
ise Merkür Retrosu devrede. İletişim gezegeni 
Merkür’ün hem de yönettiği İkizler burcundaki 
Retrosu ise iletişim konularında bizleri zorlu bir 
ayın beklediğini gösteriyor. Seyhat planları bu 
ay öne çıkacaktır. 19 Mayısa kadar olan sürecinde 
özellikle Mayıs ilk haftalarda ise yanlış anlama ve 
anlaşılma riskine açıksınız aman dikkat. Trafikte 
ve yolculuklarda da dikkatli olmanızda fayda var. 
Uzak çevrelerde sanki aklınız. 
12 Mayıs tarihinde Mars’ın da İkizler burcuna 
geçişi ile birlikte, biraz kaynaklarınız seyahat veya 
eğitime gidiyor gibi.  Yakın çevre ilişkilerinizin 
de önemli olduğunu söylemeliyim, kardeşler 
ile ilgili bir konuda sizden destek beklenebilir. 
Sorumluluk alanınız bir süredir yeni bir bakış 
açısı ile ilerleme arzunuz. Çevrenizde değişimler 
yaşamak da istiyorsunuz. Haritalarımızın 
sorumluluk gezegeni Satürn sizden bu konuda öz 

veri bekliyor unutmayın.  Aralık 2014’ten itibaren 
Yay burcunda olan Satürn çevre değişimi ile ilgili 
önemli kararlar aldıracak gibi. İşte bu ay ise hem 
Mars, hem de Merkür ile yapacağı karşıtlıklarda 
çevreniz, kardeşleriniz, beklentileriniz ve gelecek 
planlarınız bir sonuç için sizleri düşündürecek. 
Merkür Retrosunda her ne kadar kafanız karışacak 
dahi olsa, Retro süreci analiz yapabilmeniz 
adına önemli olacak aslında. Merkür haritanızda 
seyahatler, eğitim ve aynı zamanda bilinç altınızı 
yönetiyor. Demekki biraz düşünceli ve kararsız 
kalacağınız koşullar oluşabilir. Acele etmemeye 
önem verin. Üzerinde uğraştığınız her ne varsa 
biraz daha olgunlaşmasını bekleyin. 
Mars mücadele gezegenidir. Ay genelinde ise 
Mars tarafından güçlü bir şekilde destekler alıyor 
olacaksınız. 
22 Mayıs ise İkizler burcuna geçiş yapacak olan 
Güneş’in desteğini görmeye başlarsınız. Bu ay 
bakış açınızı değiştiriyorsunuz. Zihinsel anlamda 
yaşayacağınız farkındalık ve yenilik arzusu ile 
desteklere de açık bir Mayıs bekliyor sizleri. 
Fırsatlar ile dolu bir ay diliyorum sizlere... 

TERAZİ BURCU

ASTROLOJİ
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Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir 
aydasınız! 
Sevgili Akrepler, bu ay maddi konular biraz sizi 
düşündürebilir. Öncelikle karşıt burcunuzda 
ilerleyen Güneş’in de enerjisi ile ortaklıklarınız, 
ilişkiniz ve ben sen dengeniz öne çıkıyor. 4 Mayıs’ta 
ise burcunuzda gerçekleşecek Dolunay enerjisi ile 
tüm bu karşıtlık sizleri biraz düşündürecek. Ben 
ne istiyorum, karşımdaki istediğim imkanları bana 
sağlıyor mu diyebilirsiniz. Bu sorular zihninizi 
meşgul ederken bir yandan da kazançlarınıza 
odaklanıyorsunuz. Yani gelirlerim nedir, değişim 
yaşadığımda yeni şartlarım nasıl olur demeniz söz 
konusu. Bu aynı zamanda hayatınızdaki kişinin de 
yaşadığı soruları gösterebilir. Eşinizin bir girişimi 
devrede olabilir, beklentilerinizi karşılıklı olarak 
masaya yatırabilirsiniz. 
Merkür 1 Mayıs itibari ile beklediğiniz gelir artışı 
hanesinde geziniyor olacak. Bu güzel, parasal 
konularda haberlerin gelebilmesi adına olumlu 
ama 19 Mayıs ve 11 Haziran döneminde Merkür 
Retrosu ile şartlarınız değişebilir. Biraz bütçe 
konusunda evdeki hesabın çarşıya uymama 
durumu olabilir gibi geldi açıkçası. Finans 
konuları öne çıkarken bir şeye sahip olma 
arzunuz da yükselir. Bu da hareketli olan finans 
göstergelerinizi belki de bir kredi alma arzunuz 
olarak yorumlayabiliriz, bu koşullarda da doğru 

faiz oranı, doğru bankamı sorularını sormalı ve 
daha fazla analiz etmelisiniz. Gelir ve giderlerinizin 
artışı ay genelinde önemli olacak. 
Aynı zamanda özellikle Mayıs ilk hafta küçük kaza 
risklerine karşı da dikkatli olmanızda fayda var. 
Aklınız biraz da sağlık ile ilgili konularda olabilir, 
sağlık ile ilgili masraf artışı da devrede olabilir.  
8 Mayıs’ta Venüs dost burcunuz Yengece 
geçiyor.  Uzaklar ve seyahatler ise ay enerjisinde 
yüzünüzü güldürebilir. Aynı zamanda Venüs’ün 
aşk alanınızda ilerleyen Neptün ile de yapacağı 
olumlu kontak, aşk hayatınızı renklendirebilir. 
Tutku burcusunuz, aşk konusunda da uzunca 
bir süredir sevgi anlayışınız değişiyor açıkçası, 
daha romantiksiniz! 16 Mayıs itibari ile aşk 
konusunda da şansınız artacaktır. Neşeli ve pozitif 
hissedeceğiniz ortamlarda olabilirsiniz.
Yönetici gezegeniniz Mars ise 12 Mart’ta Yengeç 
burcunda. Kazançlarınızı arttırmak adına önemli 
girişimler Mars’ın da geçişi ile birlikte öne çıkıyor. 
Mars ve Satürn’ün  karşıt açısı gökyüzünde 
kesinleştiği dönemlerde ise mücadeleli 
durumların olması söz konusundur. 12 Mayıs 
haftası da bu karşıtlık aktif olacak. Tabi bu karşıtlık 
hangi konular ile ilgili diye soracak olursanız sizin 
haritanızda maddi ve manevi sahip olduğunuz 
değerleri işaret etmekte. Nelere sahibim diye 
kendinize bir sorarsınız,  sıkı bütçe politikası 

içinde olma arzunuz da yükselir. Zaten bu ay 
finans konusu sizler için gayet ön planda olacak.   
18 Mayıs’ta karşıt burcunuz  Boğa’da gerçekleşecek  
Yeni Ay ise ilişkinize faklı bir boyut katabilir. 
İlişkiniz ile ilgili önemli bir karar alabilirsiniz. Ortak 
projelerin de öne çıkması beklenebilir, bir iş teklifi 
belki devrede olabilir. Birlikte olduğunuz kişinin 
de önemli bir başlangıç yaşaması söz konusu gibi 
geldi açıkçası.  
Jüpiter haritanızın en tepe noktasında, günlük 
tempo ve rutininizde özgürleşme arzunuza 
neden olan Uranüs ile güzel kontakta. Çalışma 
koşullarınızda özgürlük, değişim, farklı bir statü 
veya sizin yeni bir yer veya aynı mekanda bir statü 
değişimine de neden olabilirler. Sürprizlere açık 
bir tempo içinde gibisiniz. 
21 ve 22 Mayıs döneminde aşk ve sevgiyi sembolize 
eden gezegen Venüs ve Plüton arasında 
yaşanacak sert görünüm biraz motivasyon 
duygunuzu aşağı çekebilir.  İletişim konusunda 
anlaşmazlıklar devrede olabilir. Manipülasyona 
açık olabilirsiniz, hatta siz de uygulayabilirsiniz 
aman dikkat! 
Fırsatlar ile dolu bir ay diliyorum sizlere... 

AKREP BURCU

ASTROLOJİ
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Karşıt burcunuzda Merkür Retrosu var bu Ay 
ilişkilerinize dikkat! 
Sevgili Yay’lar, rutininizdeki hareketlilik Nisan 
ayından itibaren sizleri yormuş olsa gerek. 
Temponuz biraz daha devam ediyor haberiniz 
olsun.  Günlük temponuz, rutininiz hareketli 
devam ederken, çevreniz de kalabalık gibi. 
Sorumluluklarınızdaki artış sizi bunaltmış olabilir. 
4 Mayıs’ta Akrep burcunda yaşanacak Dolunay 
enerjisi ile yaşamınızda yeni düzenlemeler 
yapmak isteyebilirsiniz. Aynı zamanda sağlığınız 
ile ilgilenmek isteyebilirsiniz. Kendinize zaman 
ayırmak, biraz tempo ve rutininizden uzaklaşma 
arzusunda olabilirsiniz.  Çalışma koşullarınızdaki 
hareketlilik ile birlikte çalışma arkadaşlarınızında 
bir takım değişimler yaşadığı süreçte olabilirsiniz 
ayrıca. 
Burcunuzun yönetici gezegeni Jüpiter ise hız 
kazanmış durumda, dost burcunuz Aslanda 
ilerlerken size de şans veriyor. Haritanızın 5.evinde 
bulunan Uranüs ile dost görünümde olması 
ise aşk konusunda şansınızı arttırırken, kiminiz 
içinde çocuklar ile ilgili önemli tecrübelere neden 
olmakta.  
Sorumluluk artışı yaşadığınız bir süreçtesiniz. 
Bunun nedeni ise Aralık 2014 itibari ile 
burcunuzda ilerleyen Satürn enerjisi. Daha çok 
ayaklarınız yere basıyor, daha çok ne istediğinize 

odaklanabiliyorsunuz,  fakat bu ay ilişkileriniz 
konusunda önemli bir ay olacak sizler için. 
Karşıt burcunuz İkizler Merkür’e ev sahipliği 
yapıyor olacak. Ayrıca 19 Mayıs ve 11 Haziran 
tarihleri arası Merkür Retrosu devrede olacak. 
Karşıt burcunuz eşiniz, birlikteliğiniz, iş ortağınız, 
ikili ilişkilerinizi anlatmakta. Bu alandan geçiş 
yapacak olan Merkür enerjisi ile dikkatleriniz biraz 
da karşınızdaki kişilerde olacak. Yeni bir anlaşma 
veya sözleşme döneminde olabilirsiniz, bu aynı 
zamanda eşinizi de ilgilendiren bir husus olabilir. 
Retro sürecinde ise biraz zihniniz bulanıklaşabilir. 
Karşılıklı beklentileriniz değişebilir. Dikkatlici 
gözlemleyin, önemli kararlar veya imzalar için 19 
Mayıs öncesini veya 11 Haziran sonrasını bekleyin 
derim. Ayrıca yaşadığınız bir ilişki problemi varsa 
Retro döneminde sorunlarınızı masaya yatırabilir, 
uzlaşma sağlayabilirsiniz. 
Venüs 8 Mayıs itibari ile Yengeç burcunda. Bu 
geçiş maddi desteklere açık olabileceğinizi 
göstermekte. Elinize geçecek destek kaynaklar 
olabilir, kaynak arttırımı için girişimleriniz olabilir. 
Zam isteme arzusu içinde olabilirsiniz örneğin, 
beklediğiniz gelirler olabilir. Fakat Venüs sizi her 
ne kadar desteklerse de 12 Mayıs’ta İkizler burcuna 
geçiş yapacak olan Mars ise bir o kadar iletişim 
veya ortak projelerin sorunlar yaratabileceğini 
gösteriyor. Neyseki Jüpiter tarafından gayet 

olumlu destektesiniz. 
Maddi konularda iyimser olacağınız bir 
aydasınız ama bir yandan da yaşamınızdaki bazı 
kişilerden kaynaklanan problemlere de açıksınız. 
Biraz bekleyin derim, hemen güvenmeyin 
karşınızdakilere gözlemleyin en güzeli. 
18 Mayıs’ta Boğa burcunda Yeni Ay olacak. 
Umutlarla dolu bu Yeni Ay ise size yeni bir ortam 
veya bulunduğunuz ortamdaki değişim arzunuzu 
anlatacak. Konfor ve huzur arayışınız yükselir. 
Rutininizi etkileyecek yenilikler devrede olabilir. 
Bu Yeni Ay aynı zamanda sağlık alanınız olduğu 
için, sağlık ile ilgili güzel kararlar da alabilirsiniz. 
Diyete başlama kararı belki kim bilebilir.  Fakat 
genel olarak ayın enerjisi ilişkileriniz üzerine 
diyebilirim. 
Hayatınızda dost kim, düşman kim anlarsınız bu 
ay!
21 ve 22 Mayıs ise Venüs ve Plüton karşıtlığı 
devrede olacak. Bu etki ise gelirlerinizde arzu 
ettiğiniz artış için sonucun biraz hayal kırıklığına 
açık olabilme riskini barındırıyor. Bu yüzden bu 
ay bekleyin ve umutlu olan elbette ama önce 
kendinize güvenin. İnsanların farklılıkları ile 
yüzleşme riskine açıksınız, dikkatli olun. 
Fırsatlar ile dolu bir ay diliyorum sizlere... 

YAY BURCU

ASTROLOJİ
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Aşk konusunda ayın en şanslı burcusunuz!
Güneş dost burcunuz Boğada ilerlerken 
yaşamınızda aşk konularını gayet öne çıkarmış 
durumda sevgili Oğlaklar. Karşınızdaki kişiler 
daha açık ve net bir şekilde size kendilerini 
ifade ederlerken, siz de duygularınızı test ediyor 
gibisiniz. 4 Mayıs Akrep burcundaki Dolunay 
ise taşları yerine oturtmak adına önemli olabilir. 
İlişkinizde önemli konular konuşulabilir ve 
yaşamınızda önemli kararlar aldırabilir. Ayrıca 18 
Mayıs’ta Boğa burcunda yaşanacak Yeni Ay aşk 
yaşamınızda etkili olacak. Bu da gösteriyor ki, 
yeni bir aşk belki, veya mevcut birlikteliğinizde 
önemli bir gelişme devrede olabilir. Bu ay havada 
aşk kokusu var sizler için. 
Mars ise 12 Mayısa kadar size bolca aktite 
getirecektir. Bir süredir devam ettiğiniz spor veya 
size mutluluk veren aktivitelere bolca zaman 
ayırabilirsiniz.  
Tempoya hazır olun! 
Hareketli bir ay bekliyor sizleri,  tempoya hazır 
olun. Merkür 1 Mayıs itibari ile günlük tempo ve 
rutininizde etkili olacak. 12 Mayıs itibari ile de Mars 
geçiş yapıyor olacak İkizler burcuna.  Tüm bunlar 
gerçekten yüksek enerjiye ihtiyacınız olacağını 
göstermekte.  Yeni anlaşmalar, görüşmeler, 
yeni kontaklar iş yaşamınızda da etkili olacak 
gibi duruyor. İş çevreniz hareketlenirken yeni 

konuların içinde bulabilirsiniz kendinizi. Fakat 
kendinizi gereğinden fazla yormamaya da önem 
vermelisiniz. Yaşamınıza denge getiremezseniz 
eğer motivasyon duygunuzu kaybedebilirsiniz. 
Öncelikle planlı olmalısınız. Burcunuzun yönetici 
gezegeni Satürn’ü unutmamalısınız. Satürn Yay 
burcunda ilerlerken içsel anlamda değişimde 
olduğunuzu, yaşamınıza yepyeni bir persfektiften 
bakmanız gerektiğini fısıldıyor kulağınıza. 
Merkür ve Mars ise sırası ile Satürn ile karşıtlık 
enerjisinde olacaklar. Baskı duyuyorum, gücümü 
etkin bir şekilde kullanamıyorum ve engeller ile 
karşılaşıyorum diyorsanız eğer bir durup düşünün 
derim, gerekten size faydalı olacak konulara mı 
zaman ayırıyorsunuz, yoksa zamanınızı boşa mı 
harcıyorsunuz? Satürn bunu sordurur açık açık 
söyleyeyim. 
Aynı zamanda ertelediğiniz sağlık kontrolleriniz 
varsa bunlar ile de ilgilenmeniz gerekebilir Mayıs 
ayında. Genel kontroller olabilir, düzenli yapmanız 
gereken bir takım kontroller olabilir, sadece ihmal 
etmeyin. Ayrıca evcil hayvanlarınız varsa onların 
da sağlığı ile ilgilenmeniz gerekebilir.
Merkür, 19 Mayıs ve 11 Haziran tarihleri arasında 
Retro olacak. Bu tarihler arasında ise işlerinize 
ekstra dikkat edin derim. Yanlış mail göndermeyin, 
çalışma arkadaşlarınız ile anlaşmazlıklar ve yanlış 
anlaşılmalar yaşamamak adına iletişiminize de 

dikkat edin.  Sözleşme okuyorsanız eğer 2 kez 
kontrol edin. Sonradan karşınıza çıkmasın Retro 
döneminde yaptığınız işler.  
Venüs ise karşıt burcunuz Yengeçte olacak. 
Hayalinizdeki ilişki için motive edecek sizi. Olumlu 
ve güzel destekler ay boyunca partnerinizden 
gelecek ve sizi mutlu edecek görüşmeler içinde 
olacaksınız.  İş anlaşmaları ve ortak projeler 
konusunda da fikirler anlamında gayet yaratıcı 
hissedebilirsiniz. 
21 ve 22 Mayıs dönemlerinde ikili ilişkilerinize 
dikkat edin ama, karşılıklı güç çekişmesi 
devrede olmasın. Karşınızdaki insandan anlayış 
bekleyebilirsiniz. Onun ilgiye olan ihtiyacı artabilir.  
Karşılıklı anlayış ile uyumu yakalayabilirsiniz. 
Fırsatlar ile dolu bir ay diliyorum sizlere... 

OĞLAK BURCU

ASTROLOJİ



gzone.com.tr

www.gzone.com.tr | Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Mayıs 2015 | S.114#eurovision2015

Evinizde yapmak istediğiniz değişim için fırsat 
yaratabilirsiniz. 
Güneş haritanızda yuva alanından geçiş yapıyor 
sevgili Kova’lar. Aileniz, kökleriniz, yuvanız hali ile 
önemli olacak bu ay. Aynı zamanda evde olmaktan 
da gayet mutlu olacağınız bir süreç olabileceği 
gibi, aile büyükleriniz ile ilgili önemli bir takım 
konular ile de ilgilenmeniz gerekebilir.  4 Mayıs 
Akrep burcunda yaşanacak Dolunay enerjisi ise 
yuva ve iş aksınızda etkili olacağı için, iş ve aile 
yaşamınız arasında denge kurmak isteyebilirsiniz. 
Kariyer hedefiniz de bu ay zihninizde sizi gayet 
meşgul ediyor gibi, özellikle dolunay enerjisinin 
aktif olduğu süreçte iş ve ev arasındaki tempo 
biraz sizi yorabilir. 
18 Mayıs’ta Boğa burcunda Yeni Ay olacak. Evde 
bir yenilik enerjisi bu tarihlerde de ön planda. Ev 
almak arzusunda olan Kovalar ise hayal ettikleri bir 
ev ile karşılaşabilirler.  Belki kiminiz de eşya almak, 
bir tadilat yaptırmak arzusu içinde olabilirsiniz. 
Dost burcunuz İkizler bu ay gayet yoğun açıkçası. 
Aşk, hobiler alanınız olan İkizlerde yıldız geçişi var 
açıkçası. Tüm bunlar da gösteriyor ki, bunaldınız 
ve zaman ayırmak istiyorsunuz kendinize ve 
sevgilinize.  Bu ay kısa yolculuklar devrede 
olabilir. Enerjinizi değiştirmek adına yeni uğraşlar 
edinebilirsiniz, hobilerinize yönelebilirsiniz. 
Merkür Retrosu da bu ay devrede. 19 Mayıs ve 

11 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek Retro 
sürecinde ise eski aşklardan haberler alabilirsiniz. 
Biraz zihniniz bulanıklaşabilir açıkçası.  Parasal 
konulara da retro sürecinde dikkat etmelisiniz. 
Özellikle 1 Mayıs itbari ile etkili olacak Satürn ve 
Merkür karşıtlığı kaynaklarınız konusunda biraz 
sizi düşündürebilir. Bu ay bütçeniz beklediğiniz 
ölçüde sizi mutlu etmeyebilir. Aynı şekilde eşiniz 
veya partnerinizin de sancılı bir süreç için de 
olduğunuda düşündürmekte bu karşıtlık. Her 
ne olursa olsun genel olarak motivasyonunuzu 
yakalayabileceğiniz bir aydasınız. Sorunların 
üstesinden gayet kolaylıkla gelebilirsiniz. 
8 Mayıs Venüs’ün Yengeç burcuna geçişi ile 
birlikte çalışma koşullarınızda sizi mutlu eden 
gelişmeler de yaşayabilirsiniz. İş arkadaşlarınız 
ile yapacağınız keyifli aktiviteler yüzünüzü 
güldürecektir. Mayıs sonuna kadar Venüs çalışma 
koşullarınıza huzur getiriyor olacak. 
Aşk’a dikkat ama! Sevgilinizi ihmal etmeyin, 
karşılıklı beklentilerinizin yükselmesi eski 
konuların açılması söz konusu. Sen veya ben 
dememeye biz demeye önem verin. 
21 ve 22 Mayıs döneminde ise Venüs ve Plüton 
arasında yaşanacak karşıtlık enerjisi günlük 
temponuzda etkili olacak. Yetiştirmeniz gereken 
projeleriniz olabilir. Birden fazla konu ile bir 
arada ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Aynı 

zamanda çevrenizde bazı insanların yaşamlarında 
önemli kararlar aldıklarına şahitlik ediyor 
olabilirsiniz. 
22 Mayıs itibari ile Güneş İkizler burcunda. Sizi 
desteklemek üzere bu burçta ilerleyecek ama 
öncesinde Satürn ile yapacağı karşıtlık enerjisi ile 
problemli bir ilişki içindeyseniz sorunların fazlası 
ile su yüzüne çıkmasına neden olabilir açıkçası. 
Yola devammı yoksa tamammı dersiniz.  Karşılıklı 
gerekli sorumlulukları masaya yatırabilirsiniz.
Fırsatlar ile dolu bir ay diliyorum sizlere... 

KOVA BURCU
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Beklentilerinizin yüksek olduğu bir aydasınız! 
Sanki radar gibi takip ediyorsunuz çevrenizde 
olup bitenleri. Kardeşler ile alacağınız bir takım 
kararlar olabilir,  yakın çevrenizin de desteğine 
ihtiyacınız olabilir. Yakın çevrenizde etkili olacak 
bir yenilik kararı veya haberi alabilirsiniz. Bu ay 
bir karar alıyorsunuz, bu karar tabi sizin kararınız 
ama koşulları da çok fazla kontrol edemiyor da 
olabilirisiniz açıkçası. Şartlar değişiyor gibi bu ay.  
4 Mayıs Akrep burcunda yaşanacak Dolunaya ev 
sahipliği yapıyor.  Fikirlerinizin onaylanmasına 
ihtiyaç duyduğunuz dönemler.  Kendi fikrinizi 
onaylatma ihtiyacınız gayet yüksek ama şartlar 
için karşınızdaki kişilerinde söyledikleri önemli 
olacak. Biraz sürüncemede kalabilir konular 
açıkçası. Netleşmek için en doğru tarih ise 18 
Mayısta Boğa burcunda yaşanacak Yeni Ay derim. 
Bu yüzden aceleci olmak yerine temkinli olun en 
güzeli. Transit Merkür ve Transit Satürn Mayıs 
ilk hafta tam da haritanızın iş ve yuva aksında 
karşıtlık enerjisindeler. Yerleşme konuları ve 
tabi yer değiştirme konuları söz konusu olabilir. 
Yaşamınızda yeni bir oluşum içinde olacaksınız 
gibi sevgili Balıklar. Bu kiminizi ev ve aile, kiminizi 
de iş yaşamı anlamında sıkıştıracak biraz. 12 
Mayıs ise Mars’ın İkizler burcuna geçişi ile şartlar 
tekrar strese açık olacak. Yani elinizde tuttuğunuz 
şey her ne ise belki bırakmanız gerekecek.  

Mayıs ayında Merkür ve Mars’ın İkizler geçişi ile 
birlikte siz de değişken şartlara uyum sağlamak 
durumunda kalabilirsiniz. Yaşamınızdaki otorite 
figürleri ile sürtüşmemeye çalışmak en akıllıcası 
olacaktır, yoksa ipler bir anda kopabilir. 
8 Mayıs itibari ile Venüsün koruması altına 
giriyorsunuz. Burcunuza gayet dost görünüm 
yapması ile birlikte aşk yaşamınızda motivasyon 
enerjinizi yükseltirken sizlere seyahat fırsatı da 
getirebilir. İş çevrenizde yaşadığınız gerginlik 
biraz bakış açınızı da değiştirmeniz vesilesi ile 
rahatlatır sizi. Ama dediğim gibi, gücünüzü ortaya 
çıkartmanız için bazı durumlar ile baş etmeniz de 
gerekiyor olacak açıkçası. 
19 Mayıs ve 11 Haziran tarihleri arasında Merkür 
Retrosu devrede olacak. Retro dönemi ise 
enerjinizi dengeli kullanmanız gereken süreçler. 
Özellikle aileniz ve evinize önem vermelisiniz. 
İhmal ettiğiniz konular bir bir karşınıza çıkabilir. 
Retro yuvanızda olacağı için ertelediğiniz 
düzenlemeler için de nefis zaman ayırabilirsiniz. 
Biraz yaşam sizi eve çekiyor gibi açıkçası. Yuvada 
yığılan yıldızlar ise iş yaşamınız ile ilgili birtakım 
risklerin olabileceğini düşündürdü bana açıkçası. 
Sizi evde olmaya çeken durumlar söz konusu 
olabilir. 
Merkür aynı zamanda haritanızda ortaklıklar 
alanınızın yönetici gezegeni. Bu da anlaşma içinde 

olduğunuz kurum ve kişiler ile bazı şartların ciddi 
masaya yatırılması anlamını taşıyor diyebilirim. 
Retro döneminde ise eski konular açılabilir. 
Geçmiş görüşmeler ve planlar devrede olabilir. 
Nasıl planladım ve nasıl ilerliyor dersiniz. 
21 ve 22 Mayıs döneminde Venüs Plüton ile karşıtlık 
enerjisinde. Venüs aşk ve sevgi gezegeni olarak bu 
tarihlerde güç çekişmelerinin yaşanabilme riskini 
göstermekte. Parasal kazançlar bu dönemde 
aklınızda olacak gibi. Beklediğiniz gelirlerin 
istediğiniz ölçüde olmaması gibi bir durum olabilir. 
Aklınızda gelirleriniz ve giderleriniz olacaktır 
açıkçası bu ay. Masraflarınız da biraz ev konularına 
olacak gibi, eviniz ile ilgili düzenlemelere bütçe 
ayırabilirsiniz. 
Fırsatlar ile dolu bir ay diliyorum sizlere... 

BALIK BURCU
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