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<EDİTÖRDEN

BAMBAŞKA BİR
YAZA HAZIR
OLUN

B

undan 21
ay önceydi.
GZone’un
ilk sayısını
hazırlarken
ortağım Onur
Özışık’la beraber en önemli
amacımız, ötekileştirilen LGBT
bireyleri, LGBT yaşamı ve
kültürü normalleştirmek, ana
akıma katmaktı. LGBTlerin
de dinledikleri müziği,
izledikleri filmleri, okudukları
kitabı, ilgilendikleri haberleri,
magazinlerini yani kısacası
yaşadıkları hayatı hem onlara
hem de tüm diğer okuyucuya
sunmak gerektiğinin
farkındaydık. 21 ay boyunca
da hem gzone.com.tr hem de
GZone Dergi’de bunu en iyi
şekilde yapmaya çalıştık.
Ancak bu, bizim gibi yeni
şeyler üretmeyi seven bir ekibe
yetmedi…
Mayıs ayının sonunda GZone
adını dergi ve web sitesi
dışında müzik alanında da
duyacaksınız. Geçtiğimiz ay
tanıştığımız, tanıştığımıza da
çok memnun olduğumuz çılgın
kadın İrem Derici ve önemli
isimlerin olduğu sürpriz bir
çalışmayla sizlere bambaşka
bir yaz yaşatmayı hedefliyoruz.
27 Mayıs’ta iTunes’ta piyasaya
sürülecek “GZone Rainbow
Anthems” albümü, LGBT’ye
hiç değinilmeyen Türkiye Pop
Müzik piyasasını gökkuşağı
renklerine boyayacak.

Eşcinsellerin marşı olmuş
pek çok şarkının yer aldığı
bu albümle ilgili detaylar
için gzone.com.tr’yi takip
edebilirsiniz.

MURAT RENAY
Yazı İşleri Müdürü

Bu çalışma sayesinde anladık
ki, Türkiye’de LGBT konusunun
normalleşmesinde elini taşın
altına koyan, emeğini ve kalbini
yaptığı işe katarak bizler için
muhteşem şeyler üreten
güzel insanlar biriktirmişiz.
Ne mutlu bizlere ve ne mutlu
bizim camiamıza. Bu projede
emeği geçen herkese sonsuz
teşekkür ediyoruz.
Mayıs sayımız elbette
yoğunluğumuzun kurbanı
olmadı; sizlere yine dolu dolu
bir sayı hazırladık. Mans
Zelmerlöw, Redd, Semiha
Yankı röportajlarının yanında
Irkçılık, Çingenelik, Vatikan’daki
Eşcinsellik Krizi, Yağlı Güreş
gibi dosyalarımız, eğlenceli
Hornet Klişeleri yazımız ve
Türkiye’deki Lezbiyen ve
Biseksüel Kadınların yaşamını
hiç bilmeyene anlatır gibi
anlatan ilgi çekici içeriklerimiz
var.
Bambaşka bir yaza hazırsanız,
ay sonunda hepimizin en
güzel yazlarından biri olmasını
dilediğimiz 2016 yazını
başlatıyoruz. Bize katılmayı
unutmayın.
Gelecek ay yeni
sürprizlerimizle görüşmek
üzere, hoşçakalın!
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ALMANYA’DAKİ LİSE ÖĞRENCİLERİNE
“HOMOLOJİ” DERSİ
Almanya’nın Hessen eyaletine bağlı Main-Taunus ilçesindeki
Fischbach orta okulunda homoloji dersi verilmeye başlanıldığı
açıklandı.

İSPANYOL OLİMPİYAT
PATENCİSİ EŞCİNSEL
OLDUĞUNU AÇIKLADI
İspanyol Olimpiyat patenci
Javier Raya, eşcinsel
olduğunu İnstagram üzerinden
yayınladığı bir fotoğraf ile
herkese duyurdu.

Kreisblatt gazetesinin haberine göre, 9. Ve 10. sınıf öğrencilerin
ders planında yer alan homoloji dersine ilginin olumlu yönde
olduğu kaydedildi. Dersi espiriler ve kendine öz anlatım tarzıyla
hazırlayan tiyatrocu Malte Anders, öğrencilerin homoloji dersini
diğer sıradan derslerden daha havalı ve ilginç bulduklarını belirtti.
Homoloji dersinde eşcinsellik hakkinda tüm konular işlenirken,
okullarda eşcinsellerin hakaretlere mağruz kalmasının da bu
şekilde önüne geçilmesi planlanıyor.

2016 EUROVISION’UN
GALİBİ UKRAYNA
ADINA YARIŞAN
JAMALA OLDU
Bir Eurovision’un daha sonuna
geldik. Dünyanın en gey
etkinliği olarak nam salan
Eurovision’un bu yıl galibi
Ukrayna.
Final gecesinde Avustralya,
Ukrayna ve Rusya arasında
geçen kapışmalı rekabeti
Ukrayna kazandı. Ülkesini
temsil eden müzisyen Jamala
zaferini kutlarken gözyaşlarını
tutamadı.

Ambienteg sayfasının haberine
göre, İspanyol Olimpiyat
patenci Javier Raya, bir çok
kişinin daha önce tahmin
ettiği ve şüphe duyduğu
konuya açıklık getirerek,
eşcinsel olduğunu sevgilisi
ile öpüştükleri fotoğrafı
resmi İnstagram sayfasında
paylaşarak duyurdu.
Ünlü patenci paylastığı
fotoğrafta “Çoğu kişi biliyor,
bazıları bu fotoğraf ile ne
olduğunu anlayacak ve
diğerleri ise bir erkek ile
olduğum için şaşıracak. Ama
söylemem gerek ki, şu an
kendimi dünyanın en mutlu
insanı olarak hissediyorum.
Teşekkürler Andrew Nicholson,
seni seviyorum.” sözlerine yer
verdi.

LGBT TEMALI “FAKING IT” DİZİSİ SONA ERİYOR
MTV kanalının beğenilen gençlik dizisi “Faking It”in üçüncü sezonun bitişi ile son bulacağı duyuruldu.
Ambienteg sitesinin haberine göre, Amerika’da ve Avrupa’da belirli bir hayran kitlesine sahip MTV
kanalının gençlik dizisi “Faking İt”in 17 Mayıs tarihinde ekranlara gelecek olan üçüncü sezonun son
bölümü ile final yapacağı duyuruldu. Karma (Katie Stevens) ve Amy (Rita Volk) adlı iki iyi arkadaşın
okulda popüler olmak için lezbiyen bir çifti oynadıkları dizi özellikle LGBT dostu teması ile beğeni
görüyordu. Dizinin final yapmasının ana nedeninin izleme oranlarının düşüklüğünden kaynaklandığı
belirtildi. Ayrıca dizinin son yayınlanan bölümü 3 gün içerisinde sadece 530 bin kez seyredildi. Dizinin
yönetici yapımcısı Carter Covington ise Twitter üzerinden attığı bir tweet ile MTV’nin aldığı karar ile
ilgili duygularını 140 karakter ile anlatamayacağını, dizinin hayranlarına final sonrasında aslında nelerin
geleceğini söyleyeceğine dair söz verdi.
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BEYAZ SARAY’DAN
OKULLARA
TRANSLARIN TUVALET
KULLANIMI İÇİN UYARI

ROMA’DA AŞIRI SAĞCILAR LGBT MERKEZİNE SALDIRDI

Beyaz Saray, sert bir direktifle
Amerika’da bulunan bütün
devlet okullarında transseksüel
öğrencilerin cinsiyet
kimliklerine uyan tuvaletleri
kullanabilmesini emretti.

Repubblica’nın haberine göre, eşcinsel çiftlere heteroseksüel evli çiftler ile aynı hakların verileceğini
öngören yasa tasarısının kabul edilmesinden 2 gün sonra, “Forza Nuova” (Yeni Güç) partisinden 10 aşırı
sağcı aktivist Roma’daki LGBT merkezine zorla girerek karara karşı tepkilerini gösterdi.

The New York Times’ın
haberine göre, cuma günü “Bir
okul, transseksüel öğrencilerin
okulun olanaklarından cinsiyet
kimliklerine uygun olmayan
bir şekilde kullanmasını talep
edemez.” yazan bir mektup
yayınlandı. Mektup, federal
yasaya göre okulların “Diğer
öğrencilerden, ebeveynlerden
ya da toplumdan bir itiraz
gelse bile transseksüel
öğrencilerin bir ayrımcılığa
uğramayarak eğitim
programlarına ve aktivitelere
eşit derecede ulaşma hakkını
koruma” sorumluluğu
olduğunu belirtiyor.

”Forza Nuova” partisine mensup 10 aktivist, Roma’daki LGBT merkezine zorla girerek bir çalışana sözlü
saldırıda bulundu.

Merkezin akşam saatlerinde görevli olan Fabrizio Marrazzo, aktivistlerin merkeze zorla girerek
kendisine önce hakaret ettiklerini, ardından da etrafını sararak “Hayat ortaklığı – Sapıklık asla yasa
olmayacak” yazılı bir kağıt gösterdiklerini söyledi.
Ayrıca aşırı sağcı grup, “gerçek ailenin” sadece “anne, baba ve erkek çocuktan” oluştuğunu da
belirtirken, partinin Roma kent konseyi başkanı Alessio Costantini, homofobik cümleli kağıdı merkezin
girişine astığı anı kameralara kaydettirdi.

Mektup ayrıca, eğer bir
ebeveyn ya da veli bir
öğrencinin cinsiyet kimliğinin
“önceki kayıtlardan farklı”
olduğunu öne sürüyorsa,
çocuğa bir medikal incelemeye
ya da doğum belgesinin
kontrolüne gerek kalmadan
beyana göre davranılması
gerektiğini de söylüyor.
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TRANS ÖĞRENCİLERE KARŞI ÖĞRENCİLERİN
BİBER GAZI TAŞIMASINA İZİN VERİLDİ
Kuzey Carolina’daki bir okul öğrencilerin tuvaletlerde transseksüel
öğrencilere karşı kullanmak için biber gazı taşımasına izin verdi.
Pazartesi günü kabul edilen bu kural üzerine Hugges “Tuvalet
problemleriyle ilgili yasaya göre, biber gazı taşımak, kadın
öğrencilerin tuvalette neyle karşılaşacağı bilinemediği için yararlı
olabilir.” açıklamasını yapıldı.
BuzzFeed’e röportaj verdikten sonra ise geri adım atan Hughes,
bu konuda tekrar düşüneceklerini ve zararları yararlarından fazla
olduğu için bu yasaya karşı oy kullanacağını söyledi.
“Bu yasadan sapıkların ve pedofililerin yararlanabileceği bu
yasayla ilgili tek düşüncemken LGBTİ problemlerini düşünmemişti,
bu konuda bir bilgim yoktu. İnsanların cinsiyet kimlikleri
kimseyi ilgilndirmez. Tuvalette trans bir bireyin olup olmadığını
anlamazsınız. Kaos yaratmak için orada bulunmuyorlar. İnsanlar
bu kural hakkında konuştuktan sonra bunun yanlış yansıtıldığını
anladım.” dedi.
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BEYONCE
LEMONADE

AYNUR AYDIN
EMANET BEDEN

PUAN: 5/5
Aynı bir önceki albümü gibi hiçbir promosyon yapmadan dinle(izle)
yicilere sunulan “Lemonade” 1 saatlik bir film aynı zamanda. Ben
ilk olarak filmi izlemeyi tercih ettim ve bittiğinde kendimi dünyanın
en güçlü müzik ikonlarından biri ve ailesi için endişelenirken
buldum. “Lemonade” ilk şarkı “Pray You Catch Me” ile Beyoncé’nin
dudaklarında dualarla başlıyor ve Jay-Z ile olan evliliğindeki
sadakatsizlik konusunun kapısı aralanıyor. Bunun arkasından gelen
4 şarkıyı resmen boğazından/gırtlağından söylüyor B. Güneşli
tonuna rağmen “Hold Up” Beyoncé’nin sinir krizinin eşiğindeki
halini (“What’s worse, lookin’ jealous or crazy? Or like been walked
all over lately?”) kusursuz yansıtırken Jack White eşlikli (nefis bir
Led Zeppelin sample’ı da içeren) “Don’t Hurt Yourself” isyankar
vokaller eşliğinde Jay-Z’ye son uyarıyı veriyor. Aldatan kocaya
orta parmağı gösterdiği “Sorry” zehri kalçaları sallarken (filmde
Serena Williams’ınkilerle) atıyor belki ama Beyoncé öyle iyi bir
şarkıcı ki aynı şarkıda yüzüğü taktığına pişman olduğunu itiraf ettiği
anda içiniz yanıyor. Weeknd’in devreye girdiği “6 Inch” ile kendi
ayakları üzerindeki duran kadınlar için karanlık bir marşa nefes
verdikten sonra birden nereden geldiği anlaşılamayan countryblues “Daddy Issues” ile albüm yumuşayan kalbe doğru inmeye
başlıyor. Favorilerimden “Love Drought” ve “Sandcastles” itibariyle
Beyoncé’nin kabuğu kırılıyor ve James Blake’in “Forward”ı ile albüm
karnına ulaşıyor. Buradaki, Kendrick Lamar’la kotarılan, muazzam
“Freedom” bir ırkın ya da aldatılmış bir kadının özgürlük ilanı olarak
yorumlanabilir ama şarkıcının beraberinde önerdiği affedicilik
tüm albümün hikayesini çok daha anlamlı kılıyor. Yumuşacık
sevişme şarkısı “All Night” ile kalan tüm (-) elektriğini ayaklarından
toprağa atıyor B ve albüm yayınlanan ilk tekli “Formation” ile son
buluyor. Belki bir önceki albümü gibi müzikal anlamda hırslı bir
proje vaat etmiyor bu kez ama pop şarkıcılarının nadiren ulaştığı
bir şeffaflık, sahicilik noktasına varıyor. Kendisine sorarsanız,
hayatın sunduğu ekşi limonlardan leziz bir limonata yapıyor.

PUAN: 4.5/5
Aynur Aydın euro-dance etkisi altındaki ilk albümünün ardından bu
kez kollarını Amerika kıtasına doğru açıyor ve ağırlıklı olarak orta
tempolu r&b şarkılardan oluşan bir albüm ile karşımıza çıkıyor.
Aydın’ın saptığı bu yeni müzikal rotada en büyük payın sahibi (ilk
albümünde de beraber çalıştığı) çoğu müzik ve düzenlemede imzası
olan Moh Denebi. Evet, Denebi r&b müziği albümün merkezine
koyuyor ama doğu müziğini ve sazlarını da unutmayarak ortaya
enteresan bir sentez çıkarıyor. Bu sentez, şükürler olsun ki, hem
albümün hem de şarkıcısının lehine işliyor. Öncelikle, gayet sağlam
ama mesafeli bir yorumcu olan Aynur Aydın’ın sesine (ilk albümünün
buz gibi soundunun tersine) bu kez bir sıcaklık ekleniyor ve onu
daha önce hiç duymadığımız şekilde dinliyoruz. Albümün tümüne
sinmiş olan bu (neredeyse) meditatif ruh ise “Emanet Beden”e
piyasadaki çoğu pop albümünün üstüne çıkmasına neden olan
bir şey katıyor: orijinallik. Başta Günay Çoban ve Murat Güneş’ten
oluşan söz yazarları da (özellikle en başa ve sona akıllıca konulmuş
“Emanet Beden” ve “Yasak Aşk”ta Çoban’ın sözlerine dikkat) Aydın’ın
pusulasının şaşmamasını sağlıyor. Şubat’ta yayınlanan “Bi Dakika”
Denebi’nin aranjelerinin ne kadar katmanlı olduğunu göstermişti
zaten ama kendisinin esas zaferleri için “Yasak Aşk” ve sonraki klip
şarkısı olması gereken “Diğer Yarın”ı dikkatle dinlemenizi tavsiye
ederim. Erhan Bayrak’ın “Günah Sevap” dışındaki diğer işi, gerilim
dozunun çok iyi ayarlandığı hareketli “Damla Damla” ve albümde
klasik ballada en yakın (düzenlemesi isabetli şekilde Ceceli’ye teslim
edilmiş) Habil Ceylan’ın “Anlatma Bana”sı da diğer kliplendirilecek
şarkılardır diye düşünüyorum. Albümün “Çok Tatlı” ile başlayan
şeker gibi orta kısmında ise en akılda kalıcı melodilerden biri (Denebi
ve Aydın’ın ortak bestelerinden “Çok Tatlı”), Aydın’a hem fiziği hem
de sesi benzeyen Belçim Bilgin’in eşlik ettiği “Ninni” ve Zeki Güner’in
harika bir country besteye kalp kıran sözler yazdığı (ayrıca albümde
Aydın’ın en kontrollü ve sağlam performansını verdiği) “Geri Dön” var.
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SILA
MÜREKKEP

SİBEL CAN
ARABESQUE

PUAN: 4/5
2 yılda 1 albüm yapma geleneğini bozmayan Sıla küçük ama etkili
dokunuşlar yapıyor hem müziğine hem de ekibine. Efe Bahadır, Fatih
Ahıskalı ve İskender Paydaş ile bu albüme dahil olan (ve kariyerinde hak
edilmiş bir yükselişe geçen) Ozan Bayraşa, alıştığımız şekilde, çoğu
Sıla-Efe Bahadır ortak bestesine hayat veriyor. Baştan belirteyim ki bu
albüm, genelinde, beni “Yeni Ay” kadar etkilemedi. Ancak “Mürekkep”
içinde 3 şarkı var ki bu şarkılar Sıla’nın müziğini 80 ve 90’lı yılların
pop klasikleri seviyesine çıkarıyor. Sezen Aksu, Nilüfer, Kayahan ve
Zülfü Livaneli gibi isimlerin bizi dinlerken titrettiği o şarkılardan söz
ediyorum. Boşuna “Lacivert” gibi bir girişle başlamayan “Ziyan” çığlık
çığlığa vokalleri ve vurmalıları ile Livaneli görkemliliğine ulaşırken
devamındaki “Can Dostum” Aksu’yu hatırlatması kaçınılmaz sözleri
ve kalp acıtan yaylıları ile Sıla’nın belki de gelmiş geçmiş en iyi
aranje edilmiş şarkısı oluyor. Bir başka harikulade düzenlemeye
ise kapanışta sözleriyle adamı perişan eden “Günaydın Sevgilim”
sahip. Bu 3 şarkılık zirvenin karşısında ise maalesef
Sıla’nın
tempoyu yükseltip benim ilgimi kaybettiği “Engerek”, “Afitap” ve
“Müstehcen” var. Albümün kalanındaki daha klasik Sıla anlarından
“Yan Benimle” Sıla’nın meyhane bestelerinden birini bu kez sentetik
bir ritim üzerinde tazelerken orta tempolu “Münferit”in de radyoların
ilgisini çekeceği kesin görünüyor. “Yabancı”ya yaptığı remixin
hayranı olduğum Bedük’ün “Engerek”e yaptığı düğün-dernekapaçi dokunuşu da hiç mi hiç sevmediğimi belirtmek isterim.

PUAN: 3.5/5
Yalan söyleyemeyeceğim, Can’ın albümünün isminin “Arabesque”
olduğunu ilk öğrendiğimde Ümmü Gülsüm ya da Fairuz coverlamıştır
falan diye bir heyecan yapmıştım ama önüme sunulan paket
İbrahim Tatlıses ile doluydu (13 şarkının 9 tanesi daha önce onun
söylediği şarkılar). Aslında buna da çok şaşırmamak lazım; zira
Can, Gencebay şarkılarının defterini çoktan dürmüştü, geriye de
fazla seçenek kalmıyor. Ancak Tatlıses, şarkılarına Gencebay’dan
daha fazla damgasına vurmuş bir yorumcu, bu da Can’ın işini biraz
zorlaştırıyor. Yine de “Benim Hayatım”, “Bu Da Geçer” ya da Tatlıses’in
performanslarının aksine daha sakin bir yol izlediği “Yalnızım” ve
“Mutlu Ol Yeter” gibi şarkılarda ne kadar iyi bir şarkıcı olduğunu
1500.kez gösteriyor Can. Hatta daha onun kalemi olan şarkılarda
(“Sevmek”, “Gülüm Benim” ve “Dertli Dertli” gibi) şarkının esas
yorumcusunu bile unutturmayı başarıyor. Bu ağır İbo kuşatmasına
rağmen, tuhaf bir şekilde benim en sevdiğim yorum yer yer sesinin
en narin tonlarını gösterdiği Müslüm Gürses’in “Gurbet Geceleri”
oldu. Hepsinin ötesinde ise ifade etmek istediğim daha önemli bir
şeyler var. Sibel Can artık kariyerinde her riski alabilecek noktaya
geldi. Sahnede zaten farklı türlerde şarkılar söylüyor, hatta pop
prodüktörleri ile hitler (“Alkışlar”) bile çıkarıyor. Ne olurdu sanki temcit
pilavı gibi bu şarkıları bir kere de ondan dinlemek yerine yukarıda
bahsettiğim, hayalini kurduğum gibi daha iddialı ve zorlayıcı bir
projeyle karşımıza çıkıp bizi şaşırtsaydı? Çok şey mi istiyorum acaba?
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ALL SAINTS
RED FLAG

KATY B
HONEY

PUAN: 4.5/5
All Saints’in ikinci geri dönüş albümü, bu kızların neden İngiltere’nin
gelmiş geçmiş en cool ‘girlband’i olduklarını bir kez daha ispatlar
nitelikte. Hakkında daha önce yazdığım çıkış teklisi “One Strike”,
“Fear” ve “Pieces” gibi şarkıları dinlerken onları başından beri
sevmemize neden olan melodi yoğun şarkıları ve bir hikayesi olan
şarkı sözlerine (bilhassa nefis düzenlemesi ile yavaşlamak isteyen
sözlerini adeta yaşatan “Fear”a kulak vermenizi öneririm) şahit
olup hayran kalıyorsunuz. Enteresan şeyler denemekten de geri
durmayan kızlarımız blues, country ve r&b’yi müthiş bir başarıyla
birleştiren “Summer Rain”de tam sizi ‘sesleri bundan daha uyumlu
olamaz herhalde’ diye düşündürürken akabinde gelen ve dramayı
Mary J.Blige seviyesine çıkaran “This Is A War” ile şaşırtıyorlar. Bu
toplu uyum, ayrı ayrı şakıma şansını buldukları göz yaşartıcı ballad
“Who Hurt Who”da da solo olarak devam ediyor. Güncel danspop sounduna en yakın duran ve haliyle tekli olma şansı yüksek
“Puppet On A String” kızlarımızın hit yaratma konusunda hala bir
sıkıntıları olmadığını, kıymeti bilinmeyen albümleri “Studio 1”ın
sularındaki dancehall “Ratchet Behaviour” ise rakiplerini kalçalarını
sallayarak bile alt edebileceklerini gösteriyor. Finale doğru arka
arkaya gelen iki şarkı “Red Flag” ve “Tribal” otantik ritimleriyle
grubun bugüne kadar yaptıkları en farklı şarkılar olarak ön plana
çıkarken kalbimi en çok çalan ise kocaman vurmalıları ve görkemli
yaylıları ile tek eşliliğe övgü niteliğindeki “One Woman Man” oldu.

PUAN: 4/5
Kathleen Brien nam-ı diğer Katy B’nin 3.albümü “Honey” club
müziğine ve kültürüne bir aşk mektubu. Her şarkıda değişen ve
sayısı 21’i bulan prodüktör/dj/şarkıcı ekibinin kotardığı 13 şarkıya,
belki aşırı güçlü olmayan ama kendisine has sesiyle hayat veriyor
Katy. Bir önceki pop ağırlıklı albümü “Little Red” ve o albümün
düşük tempolu hitlerinin aksine farklı bir şey deniyor şarkıcı ve dans
müziğine odaklanıyor. İngiltere’de son yıllarda yükselişe geçen r&b/
pop/dans şarkıcıları arasında kendini gösterebilmek, farklılaşabilmek
adına doğru bir taktik bu. Enteresan bir şekilde, aslında “Honey”deki
tüm şarkılarda bir r&b damgası olduğunu söylemek mümkün.
Daha açılıştan albümün atmosferini yaratan şahane “Honey” nefis
klavye kullanımı ile Katy’nin yumuşacık vokallerini sunuyor bize,
Major Lazer’in kendi işlerine kıyasla daha standart olan ve Craig
David’in eşlik ettiği “Who Am I” için de aynı şey geçerli. Her şarkının
farklı prodüktöre ait olması albüm akışında ahengin bozulmasına
neden olabiliyor elbette; işlerin karanlıklaştığı “Lose Your Head” ya
da enerjinin birden yükseldiği drum&bass “So Far Away” alakasız
kalıyor örneğin. Ama Katy’nin en iyi uyumu yakaladığı şarkılardan
da bahsetmek gerek: bana albümdeki gerçek dans şarkıları gibi
hissettiren (ve vocal-house sevgimi yıldızlara boğan) “I Wanna
Be” ile “Dreamers”, Four Tet ve Floating Points’in kotardığı yaylı
kullanımıyla hiçbir şeylere benzemeyen acayip “Calm Down” ve gaza
gelinmemesi imkansız bombastik “Turn The Music Louder (Rumble)”
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ESMA ER
BİLMİYORSUN

REYHAN KARACA
KELEBEK

C.HARRIS FT. RIHANNA
THIS IS WHAT U CAME4

ALICIA KEYS
IN COMMON

PUAN: 4.5/5
Esma Er’in çıkış şarkısı
“Kimi Kimi”ye duyar duymaz
bayılmıştım. Özellikle dans
odaklı (ama tam olarak dans
ettiremeyen ve bu nedenle
remixlere ihtiyaç duyan) pop
müziğimizdeki eksik yüksek
enerji ve yırtıklık meselesini
çözmüş bir şarkı ve şarkıcı
ile karşı karşıyaydık. 2012’de
gelen
single
“No.2”
ile
kendisinin aslında gayet iyi bir
şarkıcı olduğunu da fark ettik.
Söz ve müziği Tamer Gürsoy’a
ait yeni şarkı “Bilmiyorsun”
ise Genco Arı’nın piyanosu ile
eşlik ettiği slow versiyondan
da anlayacağınız gibi (örneğin
Nükhet
Duru’nun
üstüne
atlayabileceği
türden)
bir
pop divası balladı ve Er’in
yorumculuğunu
sergilemesi
için biçilmiş kaftan. Gürsel
Çelik’in disco-house olarak
servis
ettiği
hareketli
versiyonlar ise gayet klas ve şık
olmuş.

PUAN: 3.5/5
Reyhan Karaca şarkı üstüne
şarkı çıkarmaya devam ediyor.
Albüm formatının ne kadar
verimli olduğunun tartışmalı
olduğu günümüzde iyi bir
şarkı yakalar yakalamaz onu
yayınlama isteği son derece
anlaşılabilir bir durum. Karaca
da son 1-2 yıl içerisinde
fiziğinde
gözle
görünür
değişiklikler
yaptı,
bunu
enerjisine ve şarkılarına da
yansıtarak bir şekilde pop
evrenindeki varlığını devam
ettiriyor.
Kendisine
90’lar
şarkıcısı etiketi kondurmaktan
daha özverili ve gayretli bir
duruş bu. Sırf bu nedenle bile
bir takdiri hak ediyor. Ancak
Amerikalı bir ekiple çalıştığı
önceki şarkıları “Sobe” ve
“Şans” ile beni tam ikna
edememişti Karaca, Berksan
ve Berkay Özer ikilisinden
çıkma bu yeni %100 yerli eserle
bence kendine yakışanı bulmuş
durumda.

PUAN: 4/5
Calvin Harris’in her yıl dans-pop
dinleyicilerinin yaz hatıralarına
soundtrack
oluşturacak
şarkılar yapmasına alıştık
artık. Geçtiğimiz iki yazın hitleri
“Summer” ve “How Deep Is
Your Love”ın liste başarılarını
düşünecek olursanız Harris’ten
beklentiler oldukça yüksekti.
Neyse ki kendisi akıllıca bir
kararla daha önce “We Found
Love” ve “Where Have You
Been” ile aralarındaki uyumu
kulağımıza soktuğu Rihanna’yı
yanına almış. Ortaya çıkan
şarkı ikilinin önceki şarkıları
gibi ilk dinlemede patlama
etkisi
yapmıyor
belki
ama
Rihanna’nın
sesinin
efektlendirildiği melodisi ile
zihninize tatlı tatlı yapışıyor.
Ki zaten böyle olması daha
iyi, çünkü hem orijinalini hem
de türlü remixini önümüzdeki
yaz ayları boyunca bolca
dinleyeceğiz.

PUAN: 5/5
Burada albüm veya teklileri
yorumlamaya
çalışırken
kendimi sıklıkla sızlanırken
bulduğum bir konu var; o da
şarkıcıların/sanatçıların yeni bir
şeyler denemekten çekinmeleri,
aynı tutmuş formülü bize farklı
bir sosla defalarca yedirmeye
çalışmaları. Formülü kendine
has olanlar için bu illa ki
kötü bir şey değil ya da her
seferinde bir şekilde kalbe
hitap etmenin yolunu bulanlar
için. Ama açık olmak gerekirse,
biraz temiz hava daima iyidir.
Kariyerinin 15.yılında nihayet
piano şarkıları söylemekten
sıkılmış olan Alicia Keys yeni
albümünün müjdecisi olarak
bu minimal elektronik altyapılı,
tropikana
aromalı
huzur
dolu şarkıyı sunuyor ve şarkı
resmen ağızda dağılıyor. Benim
yaz listemde “Calvin Harris
feat. Rihanna”dan daha çok
çalacağı kesin.
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SATURNO CONTRO / BİR ÖMÜR YETMEZ
İtalya’nın en sevilen yönetmenlerinden, Türk asıllı Ferzan Özpetek’in 2007 yapımı
filmi “Saturno Contro” gerçek hayatında da açık bir eşcinsel olan yönetmenin
sinemasının doruk noktalarından biri.Astrolojide Satürn’ün ters geçişi ya da
olumsuz etkisi anlamına gelen “Saturno Contro”, arkadaşlık gerilimlerinden
beslenen ve ilişkiler arasındaki çatışmaları konu edinen bir yapım. Film,
Özpetek’in filmlerinde yemek masalarının etrafına toplamayı sevdiği, yıllardır
birbirlerini tanıyan, çiftler ve bekarlardan oluşan kalabalık bir arkadaş grubunun
hikayesi aslında. Çiftlerin görünürde hayatları yolunda gidiyordur, her şey yerli
yerindedir. Fakat her çiftin kendi içerisinde dışarıya vuramadığı kimi sorunları
ve sırları vardır. Yeni tanıştıkları Paolo’nun gruba katılması ve grup üyelerinden
birinin, Lorenzo’nun ani ölümüyle sarsılan grup üyeleri bu yeni gelişmeler
sonrasında yavaş yavaş tüm saklı duygularını dökmeye başlayacaktır.
Saturno Contro’nun eşcinseller için özel bir yerde olmasının sebebi ise,
Özpetek’in filmin merkezinde yer alan eşcinsel çiftin ölümle sınanan aşkını
aktarmaktaki başarısı. Elbette kırklı yaşlarındaki insanların arkadaşlık ilişkilerinin
güzel yazılmış diyaloglarla yansıtması da, görüntü yönetimi ve kurgusuyla da
filmin gayet derli toplu bir film olduğunu söylemek yanlış olmaz. Fonda çalan
Gabriella Ferri’nin “Remedios”uyla hem tüyleri diken diken eden hem de tuhaf
bir şekilde insana huzur veren meşhur morg sahnesini tekrar tekrar izlemek
isteyebilirsiniz.
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X-MEN: APOCALYPSE

THE SECOND MOTHER

THE NICE GUYS

MONEY MONSTER

VİZYON TARİHİ: 19 MAYIS
En çok devam filmi çekilen
fantastik bilimkurgu efsanesi
olma yolunda ilerleyen X-Men’in
2016
yılında
seyircisiyle
buluşacak
olan
yapımın
yönetmen koltuğunda yine
Bryan Singer oturuyor. X-Men:
Apocalypse adıyla vizyona
girecek filmin kadrosunda yine
Jennifer Lawrence, Michael
Fassbender, Nicholas Hoult,
James McAvoy,Evan Peters
gibi isimler yer alıyor.

VİZYON TARİHİ: 20 MAYIS
Brezilya’da aile ve sınıf
meselelerini yeni, çağdaş ve
tempolu bir tarzda ele alan film,
Sundance’te
başrollerindeki
Regina Casé ve Camila
Márdila’ya Jüri Oyunculuk
Özel Ödülü kazandırmıştı, 13
yıldır Sao Paolo’da hizmetçilik
yapan Val, Pernambuco’da
geride bıraktığı kızı Jessica
için suçluluk duymaktadır. 13
yıl sonra Val’ın hayatına tekrar
giren Jessica, dengeleri alt
üst edecektir. Çok geçmeden
Val kendini, oturma odasıyla
mutfak arasında bir ayrımın tam
ortasında, hayatla yüzleşmenin
yeni bir yolunu bulmak zorunda
olduğu bir yerde bulur.

VİZYON TARİHİ: 20 MAYIS
1970’ler Los Angeles’ında,
şanslı ama sakar özel dedektif
Holland March ve dikkatli
araştırmacı Jackson Healy bir
gizemi çözmek için bir araya
gelir. Birlikte, herkesin aradığı ve
önemli bir sırrı saklayan kayıp
kızı bulmaları gerekmektedir.
Bu kız, ünlü bir porno yıldızı
olan Misty Mountain’ın gizemli
ölümünü çözebilecek bilgilere
sahip tek kişidir. Bu araştırma
esnasında
iki
dedektif
kendilerini yüksek statüdeki
devlet yetkililerinin hedefinde
bulur.
Filmin
yönetmen
koltuğunda Iron Man 3 ve Kiss
Kiss Bang Bang filmlerinin
unutulmaz yönetmeni Shane
Black oturuyor.

VİZYON TARİHİ: 27 MAYIS
Son
yıllarda,
kameranın
arkasına
hayata
geçirdiği
projeler
sayesinde en az
kamera
önündeki
kadar
adından söz ettiren usta
oyuncu Jodie Foster, son olarak
Kukla filmiyle eleştirmenlerden
geçer not almayı başarmıştı.
Foster’ın
yeni
filmiyse,
televizyondan borsa tüyoları
veren bir Wall Street simsarının
hayatını perdeye taşıyacak.
Mal varlığını kaybeden bir
izleyicisinin tuzağına düşen
Lee, bu defa ilginç bir belanın
yamacına sürüklenecek.

Marvel’in X-Men evreninin ilk ve
en güçlü mutantı Apocalypse,
birçok
mutantın
özelliğini
kendinde toplayarak ölümsüz
ve yenilmez olmuştur. Binlerce
yıllık uykusundan uyandığında
bulduğu dünya, onu büyük
hayal kırıklığına uğratır. Kendine
mutantlardan güçlü bir takım
oluşturur. İçinde Magneto’nun
(Michael
Fassbender)
da
bulunduğu takımın amacı
insanoğlunu
gezegenden
temizlemek ve Apocalypse’in
saltanat
sürebileceği
bir
dünya hazırlamaktır. Dünyanın
kaderi dengede durmaktadır.
Professor
X’in
(James
McAcoy) de yardımıyla, Raven
(Jennifer Lawrence) genç bir
X-Men takımına yardım etmeli
ve insanoğlunu tamamen yok
oluştan kurtarmalıdır.
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ALİS 2

A BIGGER SPLASH

RACE

CHRONIC

VİZYON TARİHİ: 27 MAYIS
Hiçbir şeyin göründüğü gibi
olmadığı fantastik evrene
bir kez daha geri dönüyoruz.
Harikalar Diyarı, beklenmedik
bir misafirin ziyaretine uğruyor
ve misafiri bu büyülü evrenin
işleyişini ve ev sahiplerini
yavaş
yavaş
keşfetmeye
başlıyor. Mad Hatter ise
tüm çılgınlığıyla adalet ve
tabii ki dostluk için orada
bekliyor. Tam her şey bitmiş,
ortalık fazlasıyla karışmışken
gerçekliğe giden yolda bir kez
daha krallığın kurtuluşu için bir
araya geliniyor. Tim Burton’ın
yönetmenliğini yaptığı 2010
yapımı Alice in Wonderland’in
devamı niteliğinde olan filmin
yönetmen
koltuğunda
bu
kez The Muppets serisiyle
sinemaya giriş yapan James
Bobin var. Johnny Depp ve Mia
Wasikowska’nın
başrollerini
paylaştığı filmin senaryosu ise
Linda Woolverton’a ait.

VİZYON TARİHİ: 03 HAZİRAN
Paul ve Marry evli bir çifttir
ve ilişkilerini tazelemek için
İtalya’ya seyahat etme kararı
alırlar. Marry’nin yeni sevgilisi
ve sevgilisinin kızını da bu
ilginç seyahate dahil etmesiyle
birlikte, kıskaçlık ve erotizm
dolu bir yolculuk başlayacaktır.
Yönetmenliğini
Luca
Guadagnino’nun
üstlendiği
filmin başrolleriniyse Dakota
Johnson, Tilda Swinton ve
Ralph Fiennes paylaşıyor.

VİZYON TARİHİ: 27 MAYIS
Stephen
Hopkins’in
yönetmenliğini
yaptığı
Joe
Shrapnel
ve
Anna
Waterhouse’un kaleme aldığı
Race 1936 yılında Berlin
Olimpik Oyunları’nda 4 adet
altın madalya kazanan atlet
Jesse
Owens’ın
hayatına
odaklanıyor.

VİZYON TARİHİ: 27 MAYIS
Meksikalı yönetmen Michel
Franco’nun hem yönetmenliğini
hem senaristliğini üstlendiği
Kronik, prömiyerini yaptığı
Cannes Film Festivali’nden En
İyi Senaryo ödülüyle ayrıldı.
Filmin başrollerinde başarılı
oyuncu Tim Roth, Bitsie
Tulloch ve David Dastmalchian
yer alıyor. Kronik, Tim Roth’un
canlandırdığı, bir bakımevinde
ölüm döşeğindeki hastalarla
ilgilenen bir erkek hemşirenin
hikayesine
odaklanıyor.
Bu keskin dram, Meksikalı
yönetmen Michel Franco’nun
2012’de Cannes’da Belirli Bir
Bakış bölümünün galibi olan
benzersiz Lucia’dan Sonra
filminden sonraki ilk çalışması.
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GIOVANNI’NIN ODASI
JAMES BALDWIN
Yazar James Baldwin’in on yıl yaşadığı ve yaratıcılığını bulduğu Paris’te yazdığı
1956 tarihli Giovanni’nin Odası, o günler için işlenmesi bir hayli cesaret isteyen
bir konuyu, “eşcinsel aşk”ı ele alıyor: Amerikalı beyaz delikanlı David’in Paris’te
İtalyan garson Giovanni ile yaşadığı eşcinsel ilişki, toplumsal değer yargılarının
baskın çıkışıyla bu ilişkiden kaçıp ve evli bir erkek olarak “güvenli” bir hayat
sürmek için eski sevgilisi Hella’ya sığınması ve bütün bu çabaların üçüne de
trajik sonuçlar getiren sonuçsuzluğu romanın ana konusu.
Yok olmaya mahkum bir aşk üçgenini anlatan, tutku, pişmanlık ve özlem dolu
bu roman, yayımlanır yayımlanmaz eşcinsel edebiyatta bir dönüm noktası
olmuştu. Etkisi bu kadarla kalmadı: Baldwin, “beyaz eşcinsel erkekleri yazan
siyah bir yazar” olarak şimşekleri üstüne çekti. Ancak, Giovanni’nin Odası’na
elli yıldır yaşayan bir başyapıt haline getiren asın niteliği, yazarın ırk, cinsellik ve
bireysel özgürlük kavramlarını iç içe geçirmede gösterdiği büyük başarı oldu.
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ASLINDA HAYAL
KÜRŞAT BAŞAR
Zamana direnen çocukluğun,
geçip gitmeyi reddeden anıların
yazarı Kürşat Başar, bu kez
kendi hayatının izini kendine
has
üslubuyla
sürüyor…
Unutulmaz romanların yazarı
olarak, yaşadığı onca ilginç
tecrübeden eserlerine açılan
dolambaçlı, sürprizli patikaları
takip ediyor.
İstanbul, Ankara, Kıbrıs ve
Doğubayazıt’ta geçen çocukluk
ve gençlik yıllarını; edebiyatla,
müzikle
tanışmasını;
son
otuz yılın gözde dergi ve
gazetelerinde geçen günlerini
anlatan yazar, Sevim Burak’tan
Ara Güler’e, Doğan Hızlan’dan
Cemal Süreya’ya ve günümüze
gelene kadar daha nicelerine,
birbirinden
ilginç,
sıradışı
figürle
karşılaşmasını
da
aktarıyor. Sinemayla, radyo
ve televizyonla geçen renkli
yıllarını
ve
Başucumda
Müzik’in bilinmeyen hikâyesini,
rastlantıların
hayatı
nasıl
belirlediğini, şaşırtıcı ayrıntılarla
yansıtıyor...
Aslında Hayal, “beklenmedik
serüvenlerle
yönlenmiş”,
“dalgalara
teslim
olarak
yaşanan,” ama tam anlamıyla
dolu dolu yaşanan bir hayata
dair. Okurların belleğinde yer
etmiş eserler veren bir yazar
-ve müzisyen-, kitaplarının
penceresinden
geçmişine,
hayallerle gerçekleri birbirine
çatarak inşa ettiği kendi
dünyasına bakıyor bu kitapta…

İSTANBUL’A ÇAPKIN
BAKIŞ
BUKET BAYDAR
İstanbul’da değil, istanbul’u
yaşıyorum.
“Biz
kökten
İstanbullular
için
ölmek,
gitmekten daha kolaydır.”
İstanbul’a Çapkın Bakış, anlam
değiştiren
“İstanbulluluk”
kavramına, şehirle yaşadığımız
aşk-nefret
ilişkisine,
İstanbul’un ruh hallerine, kim
olduğumuza, ne istediğimize,
neler yaptığımıza, nerelere
gittiğimize, ilişkilerimize ve niye
biraz delirdiğimize içeriden
ayna tutuyor.
“İstanbul’da kim olduğumuzun
önemi
olmayan
anlara
hepimizin çok ihtiyacı vardır
ama diğer taraftan hepimiz
İstanbul’da kim olduğumuzun
bilinmesi, önemsenmesi için
didinir dururuz.”
İstanbullu
olmanın/
görünmenin gizli kodlarını da
içinde barındıran İstanbul’a
Çapkın
Bakış,
okurken
kafa
sallayıp
güleceğiniz,
kendinizden ve çevrenizden bir
sürü şey bulacağınız, İstanbul
gibi ele avuca sığmayan, hoppa
bir kitap.
“Bir tarafım yırtık ve havalı bir
İstanbullu olsa da, diğer tarafım
esnafın ‘ablası’, ‘yengesi’ olma
ihtimalini hep severek içinde
barındırır.”
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TESLA’NIN KUTUSU

BOYUN EĞME

SAMANTHA HUNT
Samantha Hunt’un romanı
Tesla’nın Kutusu, tüm çabalara
rağmen
unutturulamayan
bir dâhiyi anlatıyor. Ölümüne
yakın Tesla şöyle diyor:
“Bırakın gelecek gerçeği ortaya
çıkarsın ve herkesin değerini
göstersin. Şimdiki zaman
onlara ait; üzerinde çalıştığım
gelecek ise, tamamen benim.”
Gelecek geldi, şimdi Tesla’yı
en baştan tanımanın zamanı.
Samantha Hunt bir yandan
olasılıkla insanlık tarihinin
en büyük dehasının akıl
almaz hayatını aktarırken bir
yandan da yarattığı edebiyat
festivaliyle geleceğin en önemli
yazarlarından biri olacağının
müjdesini veriyor.

LEVENT ÜZÜMCÜ
Demokrasinin tüm imkânlarını
kullanarak demokrasiyi yok
etmekte olan küçük bir zümre
ve onların itinayla ve gözünü
kırpmadan
kandırdıkları
-kanmaya meyilli- koca bir
kalabalıkla karşı karşıyayız,
biliyorum. Aynı ülkede yaşayıp
aynı dili konuştuğumuz; aynı
yollarda yürüyüp aynı yemekleri
yediğimiz
halde
aramıza
sıkışmış yüzyıllar olduğunun
da farkındayım. Maalesef,
Türkçe bilmeyen bir Çinliye 10
dakikada
anlatabileceğimiz
problemleri kendi anadilimizde
kendi
vatandaşımıza
anlatamıyoruz ki, bizi en çok
da yaralayan bu. Çünkü içten
içe biliyoruz ki, kötülüğü bildiği,
gördüğü halde görmezden,
bilmezden gelen ve fütursuzca
destekleyen bu yığın, yarın eline
fırsat geçse bize aynı kötülükleri
gözünü kırpmadan yapmaktan
çekinmeyecek. Ne yapmalıyız?
Her şeyin sonuna gelmişiz gibi
bir hali var çoğunuzun. Oysa
ki her şey daha yeni başlıyor.
Lâftan,
kaygılanmaktan,
serzenişte bulunmaktan daha
çok çalışmaya ve sahada
mücadele etmeye ihtiyacımız
var. En önemlisi de sizin gibi
aydınlık yarınlara inanmış
vicdanlı insanların varlığını
daha çok hissetmeye…
Gücünüzü
farkında
olun,
demokrasi
beden
ağırlığı
üstüne yürüyor ama akıl ağırlığı
çok daha etkilidir. Bir başkası
yok, sadece siz varsınız. Lütfen
yılmayın, lütfen boyun eğmeyin!

@GZONEMAG

SPOTIFY’DA TAKİP ET
facebook.com/gzonemag
twitter.com/gzonemag
plus.google.com/+GzoneMag
instagram.com/gzonemag
www.gzone.com.tr
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<ALIŞVERİŞ

MODA, BAKIM VE TEKNOLOJİ
HAZIRLAYAN: ERDEM ORAYLI
erdem.orayli@gzone.com.tr | twitter.com/erdemorayli | instagram.com/erdemorayli
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CONVERSE PRIDE COLLECTION
255.00 TL / CONVERSE.COM
Converse’in LGBT hareketine destek vermek için hazırladığı Pride Colletion’un
bizce en gözde ürünü olan ‘‘Chuck Taylor All Star Pride’’ ile hem LGBT hareketini
desteklediğinizi gösterin, hem de şıklığınıza şıklık katın...
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HARTFORD
GEOMETRIC MAYO

KIEHL’S ULTRA LIGHT
DAILY UV DEFENSE

375,00 TL / VAKKORAMA
Havaların
ısınmasıyla
beraber
yazlık
bölgelere
hafta
sonu
kaçamakları
başladı. Dolayısıyla hepimiz
plajlarda ve havuz kenarında
ne
giyeceğimizi
düşünür
olduk. 1979 yılından bu yana
kaliteli kumaş seçimiyle ve
vintage dokunuşlarıyla bilinen
HARTFORD, geometrik desenli
mayolarıyla bizleri yazı beraber
geçirmeye davet ediyor.

139,00 TL / KIEHL’S
Cilt sağlığınızı korumak ve
yaşlanmayı geciktirmek için
yapmanız gerekenlerin başında
şüphesiz ki güneş koruması
geliyor. KIEHL’S’ın 50 faktörlü
güneş koruma losyonu güneş
yanıkları, erken cilt yaşlanması
ve cilt kanserine karşı gelişmiş
koruma sağlıyor. Ürünün en
göze çarpan özelliği ise hızlı
ve kolay emilmesi ve mat bir
görünüm bırakması.
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BURBERRY MR.
BURBERRY 100ML
PARFÜM
270,00 TL / SEVİL
BURBERRY’nin ikonikleşmiş
heritage
trençkotlarından
ve Londra’dan esinlenilen
bu parfüm markanın Kreatif
Direktörü Christopher Bailey
ve parfümör Francis Kurkdijan
tarafından birlikte yaratıldı.
Parfümün üst notalarında
greyfurt, tarhun ve kakule,
orta notalarında; huş yaprağı,
Hint cevizi yağı ve sedir ağacı,
alt notalarında ise güve otu,
guayak ağacı ve sandal ağacı
bulunuyor.

MANGO DAR KESIM
TAKIM ELBISE
279,99 TL / MANGO
Yaz aylarıyla birlikte mezuniyet,
düğün, nişan gibi etkinliklerin
davetiyeleri bir bir gelmeye
başladı.
Sıcak
havalarda
resmi giyinmenin ne kadar zor
olduğunu hepimiz biliyoruz.
MANGO’nun bu dar kesim
keten takım elbisesi sıcak yaz
gecelerinde sizi bir nebze de
olsa rahatlatacak nitelikte.
Aynı zamanda uygun fiyatı da
dikkatlerden kaçmıyor.

ZARA STREETWISE
SWEATSHIRT

PERRY BAHAMA
CANVAS AYAKKABI

TONI&GUY YOĞUN
ARINDIRICI ŞAMPUAN

TAMPD
PINSTRIPE
WARM UP ŞORT

119,95 TL / ZARA
ZARA, geçtiğimiz günlerde
Kanye
West’in
Yeezy
koleksiyonunun
taklidi
olmaktan öteye geçemeyen
Streetwise
koleksiyonunu
tüketiciye sundu. Bronz, haki,
pembe tonlarının hâkim olduğu
koleksiyon, orijinallik açısından
ZARA için kötü bir imaj çizse
de, Yeezy ile arasındaki
fiyat farkını göz önünde
bulundurduğumuzda
genel
olarak başarılı.

219,00 TL / SPERRY
1930’lu yıllarda Paul Sperry,
köpeğinin patilerinin tekne
üzerinde kaymadığını fark eder
ve bu ilhamla dünyanın ilk tekne
ayakkabısı SPERRY Top-Sider’ı
tasarlar. O yıllardan bugüne
Top-Sider başta ‘Preppy’ alt
kültür olmak üzere Amerika’da
ve tüm dünyada en çok satılan
ayakkabılardan
olmuştur.
Dolayısıyla sahip olmanız
gereken zamansız parçalardan
olan Sperry’nin yeni sezon
ürünlerini
incelemenizi
öneririm.

40,00 TL / BOYNER
Toni&Guy’ın erkekler için özel
Men’s serisinin en başarılı
ürünlerinden biri olan yoğun
arındırıcı şampuan, saçınızı
şekillendirmek için kullandığınız
ürünlerin,
saçınızdaki
kalıntılarını hedef alıyor. Bu da
kepeklenme ve yağlanma gibi
problemlerin önüne geçiyor.

445,00 TL / SHOPIGO
Los Angeles çıkışlı bir marka
olan STAMPD başlarda avantgarde aksesuar markasıyken
zamanla
koleksiyonlarına
kıyafetleri
de
ekleyerek
dünyanın önemli markaları
arasında yer almaya başladı.
Modern gençlik kültürünü
lüks ile birleştiren marka, son
zamanlarda PUMA ile yaptığı
iş birliği ile bir adım daha öne
çıktı. Siyah üzerine dikey beyaz
çizgili bu şortla kombinleme
biçiminize göre ister casual
ister spor bir görünüm
yakalayabilirsiniz.
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Geride bıraktığımız Coachella’yı da dahil edersek, dünya çapında Sziget, Glastonburg, Primavera gibi yankı
uyandıran ve yaz modasına yön veren birçok festival düzenleniyor. Bunların yanı sıra Türkiye de Soundgarden,
One Love ve Chill-Out gibi festivallere ev sahipliği yapıyor. Peki bu festivallerde neler giymeliyiz? Neler
giymemeliyiz?

HAZIRLAYAN: ERDEM ORAYLI
erdem.orayli@gzone.com.tr | twitter.com/erdemorayli | instagram.com/erdemorayli
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DENİM VE CHINO
ŞORTLAR

HAWAİİAN VE FLORAL
GÖMLEKLER

Bildiğiniz üzere müzik
festivallerinin çoğu yaz
aylarının en sıcak günlerinde
düzenleniyor ve uzun saatlerce
sürebiliyor. Dolayısıyla sizi
terletmeyecek ve rahatça
hareket edebileceğiniz
kıyafetler seçmeniz en
önemli unsurlardan
biri. Bu gereksiniminizi
karşılayabilecek ve aynı
zamanda şıklığınıza artı puan
kazandıracak parçaların
başında chino şortlar
geliyor. İnce pamuk dokuma
kumaştan yapılan bu şortlar
keten şortu andırsa da, çok
daha ince ve kullanışlıdır. Eğer
bir festivale bilet aldıysanız
veya almayı düşünüyorsanız
hemen diz kapağında ya da
diz üzerinde, dar kesim bir
chino şort edinmenizi tavsiye
ederim.
Bunun yanı sıra, daha farklı
bir görünüm yakalamak
istiyorsanız, bu yıl
pantolonlarda da yeniden
karşılaştığımız, yırtık denim
şortları çeşitli atlet, gömlek ve
t-shirtlerle kullanabilirsiniz.

Birçoğumuzun gündelik
hayatta kullanmaya
çekindiği rengarenk çiçek
desenli gömlekler festival ve
beach lookunun en önemli
parçalarından biri. Bu tür
gömlekleri ister kumaş bir
şortla isterseniz de Brooklyn
Beckham’ın yaptığı gibi
dar kesim bir pantolonla
kullanabilirsiniz.
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SNEAKERLAR

BASKILI T-SHIRTLER

Bildiğiniz üzere özellikle son
3 yıldır hayatımızda bir hayli
yer eden beyaz sneakerların
modası geçmeyecek gibi
gözüküyor. Nike Air Force ile
başlayan bu akım, geçtiğimiz
yıl Adidas’ın Stan Smith’leriyle
epey bir ivme kazandı.
Şimdilerde ise bu iki modeli
tüketmek üzere olanlar, yeni
alternatif arayışı içerisindeler.
Bir kesim beyazdan
vazgeçmezken, diğer bir kesim
ise, rengarenk sneakerları
kıyafetleriyle uyumlu bir
şekilde kullanmaktan yana.
Tam da bu konu tartışılırken,
son 5 yıldır yavaşça tarihe
gömülmek üzere olan
Converse, klasikleşmiş
Chuck Taylor modeli ile hiç
beklemediğimiz bir anda geri
dönüyor ve bizi şaşırtıyor.
En iyisi bu yaz festivallere
katılmadan önce ya tozlu
raflardaki Converselerinizi
çıkarın, ya da yeni bir Chuck
Taylor edinin.

Bana göre festival dendiğinde
ilk akla gelen ilk parçalardan
biri üzerinde Guns N’
Roses, Ramones, Nirvana
gibi klasikleşmiş müzik
gruplarının baskıları olan
t-shirtlerdir. Bu tür t-shirtler
(eğer gerçekten hayatınızın
bir evresinde dinlediyseniz)
gardrobunuzda mutlaka
bulunmalı. Çünkü ciddi
anlamda en kolay ulaşılabilir
zamansız parçalardır. Sadece
festivallerde değil, günlük
hayatınızda da bu t-shirler
sizi bir adım öne taşıyacak,
sempati kazanmanızı
sağlayacaktır.

YAĞMURLUKLAR
Festivaller her ne kadar yaz
günlerinde düzenlese de,
malum yaz yağmuru sıkça
karşılaştığımız bir faktör.
Birçok organizasyon şirketi
bunun önlemini alıp, kötü
hava koşullarında şeffaf
yağmurluklar dağıtıyor olsa
da, siz yine de işinizi kış tutun
derim. Sırt çantanızda çok yer
kaplamayacak, katlanabilir
bir yağmurluk bulundurmanız
eğlencenizi kesintisiz
yaşamanıza yardımcı olacaktır.

SALOPET VE
TULUMLAR
1970’lerde bahçıvan
tulumlarının gündelik hayata
uyarlanmasıyla ortaya çıkan
salopetler, 90’ların ortasında
denimin yanı sıra farklı kumaş
alternatifleriyle o yılların
ikonik parçası haline gelmişti.
Şimdilerde ise salopetler
birçok tasarımcının ve fast
fashion markasının yeni
koleksiyonlarında yeniden
karşımıza çıkıyor. Bahçıvan
tulumlarının yanı sıra, işçi
tulumu görünümündeki
tulumlar da bu yılın öne çıkan
parçaları arasında.

SIRT ÇANTASI

AKSESUARLAR

Özellikle son yıllarda
hayatımızın vazgeçilmez
bir parçası haline gelen sırt
çantaları, gerek depolama
alanı, gerekse konforlu taşıma
imkanı sağlamasıyla diğer
çantalara nazaran büyük
kolaylık sağlıyor. Özellikle
festival gibi uzun saatler
boyunca ayakta duracağınız
ve yedek eşya bulundurmanız
gereken durumlarda sırt
çantanızı yanınızdan eksik
etmeyin.

Festivallerde şık olmanın yanı
sıra giydiğiniz kıyafetlerin,
kullandığımız aksesuarların
rahat ve kullanışlı olmasına
önem vermelisiniz. Bu yüzden
her parçanın sizi güneşten
korumak, terlemenin önüne
geçmesi gibi fonksiyonlara
sahip olması sizin için büyük
kolaylık olacaktır. Örneğin
festivaller klişelerinden
hasır şapka ve bandana
gibi aksesuarların klişe
olmasının en önemli sebebi
aynı zamanda günü kurtaran
fonksiyonlarının olmasıdır.
Hasır şapka diğer şapkaların
aksine hava aldığı için, kafanızı
terlemesini önleyerek sizi
güneşten korur. Festivale
giderken yanınıza alacağınız
pamuklu kumaştan bir
bandanayı alnınıza bağlayarak
saçınızın dağılmasını ve
terinizin yüzünüze akmasını
önleyebilirsiniz. Bunun yanı
sıra yanınıza alacağınız
tercihen termos özelliği olan
su matarası hem festival
lookunu tamamlayacak hem
de oldukça işinize yarayacaktır.
Kısacası bu gibi etkinliklere
katılırken, aksesuar tercihinizi
sizi daha az yoracak ve işinize
yarayacak parçalar yönünde
olmasını öneririm.
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LGBT’Yİ ARAMIZDA
GÖRÜYORUZ!
Onlar Türkiye’nin cesur müzik gruplarından biri. Düşüncelerini,
ideolojilerini dile getirmekten asla korkmadılar, her sene Onur
Yürüyüşlerinde bizimle yürüdüler! Kendi içlerinde, fikir farklılıkları
sebebiyle yaşadıkları ayrılıktan sonra, yeni albümleri ‘’Mükemmel
Boşluk’’u yayınlayan Doğan Duru, Güneş Duru ve Berke Özgümüş; yani
Redd ile hem müzikten, hem de günümüz Türkiye’sinden konuştuk…
RÖPORTAJ: ONUR ÖZIŞIK
onur.ozisik@gzone.com.tr | twitter.com/onurozisik | instagram.com/onur.ozisik
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Biraz “Mükemmel Boşluk”tan
bahsedecek olursak, nasıl
oldu? Grup olarak bir ayrılık
yaşadınız ve albüm çıktı daha
sonra değil mi?
İlk defa dağılma değil de
ayrılık diyen birisi çıktı. Şunun
altını çizmek isterim ki bütün
o süreç, yani “Mükemmel
Boşluk” süreci bir ayrılığın
sonunda başlamış bir süreç
değil. Onun öncesinde
başlamıştı. Biz başka bir
sound peşinde olduğumuza,
üçümüz daha çok inanıyorduk.
Bunu da elimizden geldiği
şekilde yapmaya çalıştık, ama
bir yerde artık yapamamaya
başladık. Bir yerde sürtünmeye
uğruyordu bizim düşlerimiz.
Dolasıyla bir an önce o ayrılık
mevzusunu gerçekleştirmek
gerekiyordu. Çünkü hem
müzikal hem de kişiliklerden
kaynaklı birtakım sıkıntılar
yaşıyorduk.
Ondan sonra uzun bir şarkı
yazım süreci oldu. Albüm
biraz gecikti, çünkü bu
sırada davalar başladı. Biz
bir taraftan eski şarkıları,
yeni hayal ettiğimiz biçimde
düzenleyip konserde çalacak
hale getirirken, bir taraftan da
albümle uğraşmaya başladık.
Bu da aşağı yukarı üç dört
ay kadar ileriye attı albümün
çıkmasını ama iyi de oldu.
Çok ince eleyip sık dokuduk.
İki tane de seçim geçirdiğimiz
için albüm aşağı yukarı bir
yıl kadar gecikti. Bu gecikme
hem olgunlaşmasına hem
de güzel olmasına sebebiyet
verdi. “Mükemmel Boşluk”
bittikten sonra da geriye
dönüp değişiklik yapmak
istemediğimiz tek albüm oldu.
Aslına bakarsanız
Türkiye’deki siyasi
düşüncesini korkusuzca
söyleyen müzik piyasasındaki
nadir gruplardan birisiniz. Hiç
bu durumun dezavantajını
yaşadınız mı?
Yaşıyoruz, halihazırda hep

de yaşadık ama bu albümde
şöyle bir şeye gittik. Dedik
ki biz zaten kendimizi son
yıllarda gelişen sosyal medya
platformlarından politik
ve siyasi olarak ifade eder
olduk. Dolayısıyla bu sefer
albüme daha az siyasi içerik
koyduk. Çünkü artık polemik
yapmak istemediğimiz bir
noktaya geldi Türkiye’deki
siyaset dili ve şekli. Bir de
toplumsal olarak çok travma
yaşadığımız için bu albümde
daha çok kendi duygularımızın
tahliyesine öncelik verdik.
Ama halihazırda özel
hayatımızda o siyasi tepkileri
hiç susturmadan, hatta daha
şiddetli bir şekilde devam
ettiriyoruz. Bunun da tabi
karşı reaksiyonları oluyor. Yani
üniversitelerde, belediyelerde
böyle sıkıntılar yaşadık. Hala
da yaşamaya devam ediyoruz.
Albümlerinize bakacak
olursak her albümde farklı
bir alt metinle karşılaşıyoruz.
Her insanın farklı
anlamlandırdığı bölümler
var. Bu albümün herhangi
bir alt metni var mı? Yoksa
tamamen o bahsettiğim
siyasi mesajlardan uzak mı
kaldınız?
Daha çok insan ilişkilerinden
oluşan, insanın içindeki
hisleri, duyguları ortaya
koyan, içinde aşk da seks
de kızgınlık da olan, içe
kapanma ve karamsarlık da
bulunan bir albüm oldu. O
mükemmel boşluğu daha
çok duyguyla doldurmaya
çalışıp draması güçlü bir
albüm yarattık. Her şeyiyle
sounduyla, sözel anlatımıyla,
diliyle, bütünlüğüyle başka
bir dünya yaratmaya çalıştık.
İnsanlar zaten albüme vakit
ayırıp tamamını birkaç kere
dinleyince bunu anlıyorlar.
Ama burada en önemli nokta,
Türkiye’de zaten alternatif
müzik halihazırda çok başka
bir noktada duruyor. Topluma
ve siyasete ılımlı duran bir
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yapısı var. Bizim soundumuz
olarak yaptığımız bir devrim
ve ılımsız yaklaşımımız biraz
da politik bir duruş, eylem.
Bunun dışında albümde çokça
nitelenen şeylerden bir tanesi
de aşkın bedensel, mekanik
durumunu aynı zamanda
da duygusal, travmatik
hale getirmek oldu. Aslında
bir yerden sonra anlıyoruz
ki bedenimiz içinde kalbe
yüklediğimiz görev gerçek
görevinden farklı. Aslında
bu albüm, bizi bedenen mi
iliştirip çekiştiren birtakım
duygular var yoksa ruhen mi?
sorusunun cevap arayışı.
Bu albümle popüler kültüre
ana akım medyaya daha çok
bir girişiniz mi oldu yoksa
hala alternatif çizginizde mi
durmaya devam ediyorsunuz?
Özel bir PR çalışması
yapılmadı bu albüm için.
Biz bu albümü yaptık
ve herkesin yaptığı gibi
bütün herkese yolladık
albümü. Onun ötesinde bir
şey yapmadık. Demek ki
hakikaten bizim tarifimizle
bir paydada buluşmuşuz.
Zaten albüm yaparken önem
sıramızda en çok bu albümün
perspektifi vardı. Bu albümün
projeksiyonda daha geniş
bir kitleye hitap etmesi çok
normal, çünkü tamamen
duygu odaklı olduğu için o
duygular her tarz, her tür, her
fikre yakın insana enjekte edildi
bir şekilde çünkü bu hepimizde
var olan bir şey aslında.
Ayrıca çok kimlik, cinsiyet
koymadık albümümüze.
Çünkü duyguların ne cinsiyeti
ne de kimliği var! Buna çok
önem verildi ve bizce bunun
yansımaları oldu insanların
tepkilerinde.
Peki aşk, ruh, beden ilişkisine
gelecek olursak dünya
üzerindeki yaşamda LGBT’yi
nasıl konumlandıyorsunuz?
LGBT’yi aramızda görüyoruz.
Kişisel ya da cinsel tercihlerin/

TOPLUMSAL OLARAK ÇOK
TRAVMA YAŞADIĞIMIZ İÇİN BU
ALBÜMDE DAHA ÇOK KENDİ
DUYGULARIMIZIN TAHLİYESİNE
ÖNCELİK VERDİK.
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LGBT TÜRKİYE GİBİ YERLERDE
MAALESEF CESUR OLUNMASI
GEREKEN BİR KONU
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yönelimlerinden dolayı
herhangi bir isim takılması
bile bize garip geliyor açıkçası,
ama muhafaza ve müdafaa
etmek için bir isim takıldığı
doğru. Böyle bir oluşum
olmasının sebebi bu. Eğer
bu kişiler insanlar tarafından
eleştiriye, şiddete maruz
kalmasaydı belki böyle bir
oluşum olmayacaktı. Çünkü
onlar da toplumda yaşayan
bireyler ve bir farkları yok hiç
kimseden.
Peki siz sanatınızda
LGBT etkisini ne kadar
görüyorsunuz ve
hissediyorsunuz?
Biz Indie müzik yapıyoruz.
Yani bizim müziğimizde
maskülen bir yapı yok. Bizler
erkek olabiliriz ama özellikle
bu albümde müziğimizin
maskülen olmasına izin
vermedik. Özellikle Indian
müzikte böyle bir ruh hali yok
ve o tabi sound yapısını da
etkiliyor. Yani içinde bütün
cinsel kimlikleri bulundurması
hem soundu hem de söz
yapısını etkiliyor. Dolayısıyla bu
albüme etkisi fikren fazladır.
Sözlerimizi yazarken herhangi
bir ölçüp biçme durumumuz
yok ama üniseks bir yapı
olmasına gayret gösterdik.
Gitar dediğimiz şey zaten çok
maskülen bir yapı ama gitarı
azalttığında ve elektronik
ögeler kullanıldığında daha
unisex ve bipolar yöne doğru
gidiyor müziğiniz. Ona biraz
dikkat ettik ve bu tamamen
istediğimiz
Türkiye’de sanatınızı icra
ederken kendinizi ne kadar
özgür hissediyorsunuz?
Biz sanatımızı özgürce icra
ediyoruz; fakat bizden çıktıktan
sonra sanatımız birtakım
filtrelere maruz kalıyor. Bu
şarkı sözlerimiz de olabilir,
sosyal medyada kendimizi
ifade etme biçimimiz de
olabilir. Yaptığımız empati
durumları ve dayanışma içinde
bulunduğumuz kimlikler de

olabilir. Burada sadece cinsel
kimlikler değil aynı zamanda
ifade özgürlüğü gibi şeyler de
var. Sonuçta bizden çıktıktan
sonra bu tür filtrelere biz
takılıyor olabiliriz. Kimi zaman
basın nezdinde, kimi zaman
radyolarda, kimi zaman
sponsorlarda, üniversite
festivallerinde bu durumlarda
karşılaşıyoruz. Ama tümden
geriye doğru geldiğimizde
evet kendimizi pek fazla özgür
hissetmiyoruz. Üretirken
özgürüz fakat sıra bunu
paylaşmaya geldiği zaman bir
şekilde kısıtlanıyoruz.
Dünyada son dönemde
popüler olan video
albümler hakkında ne
düşünüyorsunuz? Türkiye’de
bunların hepsi yapılabilir,
fakat başka var bir şey var
enterasan olan. Yurtdışında şu
anda single modası yok. Yani
dediğin gibi video albümler
var. Bakıyorsun en az on iki
on üç şarkı var. Bizde baktığın
zaman bir single modası var.
Herkes bir single çıkartıyor.
Ya da üç şarkılık maksi
singlelar çıkartıyor. Biz bütün
bu eğilimleri başka şekillerde
yaşıyoruz ve hepsinde de
aslında odak ticari kısımda.
Çünkü bir tane şarkı patladığı
zaman iş bitiyor. Kimse
kalkıp da bütün bir albümü
yapmakla uğraşmıyor. Şimdi
pop dünyasında Beyonce bunu
yapıyor falan ama Türkiye’de
hangi popçu bir video
üzerinden duyarlılık albümü
yapar ki? Yok denecek kadar
az bunu yapabilecek olanlar.
Ben şahsi fikrimi söyleyeyim:
Bunu yapabilecek nadir
gruplardan birisinin siz
olduğunu düşünüyorum.
Doğru! Birkaç gruptan bir
tanesiyiz ama ortada bir de
ekonomi var. İnsanlar bunları
bilmiyorlar ya da anlamıyorlar.
Bizim yaratma ekonomimiz
ile Türkiye’de olan bazı
başka grupların yaratma
ekonomileri arasında en az
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on kat fark var. Ama verdikleri
ürünler hep aynı. Dolayısıyla
biz ekonomimizi elimizden
geldiği kadarıyla büyütmeye
çalışıyoruz hatta bazen kendi
bütün kazançlarımızı bu işe
yatırıyoruz. Kimse bize gelip de
yetenekli ve vasıflı olduğumuz
bir noktada kolektif bir iş
yapalım diye gelmiyor. Herkes
işin sadece ticari boyutunu
düşünüyor. Ama biz kolektif
anlamda bir sürü şey yaptık
bugüne kadar. Biz de diğer
sanatçıların kolektif bir şekilde
çalışmasını isterdik. Fakat
hiç böyle şeyler göremiyoruz
etrafımızda.

yan yana koymuyorum
yanlış anlamayın. O yüzden
de patates ucuzluyor.
Geçen gün Doğan konserde
‘Biz dinlemediğimiz şeyi
yapmıyoruz.’ dedi. Bunu
yapan insanlar şehirli ve batı
kültürüne yakın insanlar. Ama
yaptıkları işe baktığınız zaman
gayet oryantal. Urfalı bir rock
grubu var mı? Çıkma şansı var
mı yok. İşte tamamen mesele
burada. İbrahim TATLISES,
Orhan GENCEBAY hep bu
kültürün ve yaşam biçiminin
eseri. İçlerinde bir hakikat var
ve müzikleri o hakikatin birer
yansıması.

Nitelikli edebiyat ve sanat
dünyasına göre biz Gripin’le,
Duman’la, Athena’yla aynı
yerde gözüküyoruz. Popüler
kültürün bir parçası gibi. Bizim
bahsettiğim bu duruşumuzla
onlarla aramızda dağlar kadar
fark var. Müzik diğer sanatlara
göre daha hafif görüldüğü
için onların penceresinden
biz hepsiyle aynı kefedeyiz.
Temel sorun aslında burdan
kaynaklanıyor.

LGBT haklarını Türkiye’de
nerede görüyorsunuz?
Sizce sanatçılar olarak
neler yapılması gerekiyor?
Avrupa’da ve Amerika’da
bazı LGBT hakları sanatçılar
sayesinde alındı malum.
LGBT Türkiye gibi yerlerde
maalesef cesur olunması
gereken bir konu. Zaten
siz Türkiye’nin en büyük
starlarından biriyseniz ve
bunu gizliyorsanız işte burada
iş bitiyor. En fazla önem
vermesi gereken kişi bunu
gizliyorsa burada bir sorun
var demektir. Gey olan birinin
bunu söyleyebilmesi gerekiyor.
Özellikle sanatçısıysa bunu
yapması çok daha önemli.
Bunu yapmadıktan sonra
bizim ve herkesin verdikleri
destekler, senede bir gün
yürümek falan hep hikaye… Bir
de şu var. Biz nasıl LGBT’ ye
destek veriyorsak LGBT’nin de
bizim gibi alternatif gruplara
destek vermesi gerekiyor.
Onlara büyük starlar bizden
daha hoş geliyor olabilir
ama LGBT yürüyüşünde
o destekledikleri büyük
popstarları görmüyoruz.
Sen sana destek vereni
desteklemezsen sana
verilecek olan destek de
büyümüyor. Ama bizim çok
eşcinsel dinleyicimiz var. Bu
da bizim çok çeşitliliğimizden

Türkiye’de daha önce de
hep var olan bu arabesk
kültürünü dünyada nerde
görüyorsunuz?
Dünyada seksenlerde
doksanlarda olan bir şey
bu. Sting de bunun oryantal
bir örneğini sergiledi. Şimdi
arabesk dediğimiz şey kötü bir
şey değil sonuçta. Sen kalkıp
kendi topraklarının müziğini
keşfedersin.Onlarda birtakım
değişiklikler yaparsın. Bu çok
kıymetli bir şey. Ama nedense
bunu da yapan zaten hep
İstanbul tabanlı olan kişiler.
Yaptıkları şey tamamen ticari
bir şey. Evlerine gittikleri vakit
yine alternatif müzik dinliyorlar.
Herhangi bir merak ve çok
büyük bir ilginin ürünü değil
ortaya çıkan şey. Pazarda en
çok satan şey patates olduğu
için herkes patates satıyor
şu anda. Arabeskle patatesi

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Mayıs 2016 | S40

kaynaklanan bir durum.

Türkiye’deki fobilere ve
ötekileştirmelere bakacak
olursak din, dil, ırk ayrımı
için toplum olarak sizce ne
yapılmalıdır?
Siyasi iktidarın uzaklaştırılması
gerekiyor. Son on iki yılda
temel olarak Türkiye’nin
muhafazakarlaşmasını
düşünürsek dünyada da tam
tersi bir trend mevcut. Son on
yıl LGBT’lerin en çok haklarına
kavuştuğu bir dönem olarak
karşımıza çıkıyor. Dünya
özgürleşirken ne yazık ki
Türkiye muhafazakarlaşıyor.
Evet korkuyoruz bu arada. Her
bireyin de içinde bir korku var
aynı zamanda. Sınırda olan
biten, ülkede olan biten belli
bu korkudan dolayı da sesini
çıkartamayan birçok insan
var belki. İnsanlar seslerini
çıkarsınlar, haykırsınlar,
konuşsunlar demek de biraz
güçleşiyor. Bir de sadece kendi
davası meselesi için değil
diğer davalar meseleler için de
ses çıkarmak gerekiyor. Bugün
Gezi olsa patır patır insanları
öldürürler sokakta. Dolayısıyla
mevcut durum sandığa
dayanıyor ya da siyasi bir
oluşuma dayanıyor. Bizce bu
ülkenin ihtiyacı olan sıfırdan ve
geçmiş referansları olmayan,
kırmızı çizgileri olmayan,
tamamen geleceğe bakan
daha hafif, daha insan odaklı,
insanın refahını huzurunu
düşünen siyasi partilerdir.
Dünya bunu başardı.
Yunanistan bunu başardı.
Sadece LBGT’yi temsil eden
bir siyasi partinin de olması
gerekiyor. Siyaset sadece din,
milliyet değil. Kuşları sevenler
partisinin de olması gerekiyor.
İnsan olması lazım. Tek değeri
insan olan. Siyasi partilerde
kadın sayısını konuşuyoruz
hala. Daha özgürlükçü
siyasetin olması lazım.

SADECE LBGT’Yİ TEMSİL
EDEN BİR SİYASİ PARTİNİN DE
OLMASI GEREKİYOR.
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<YAŞAM

Günlük hayatımızın vazgeçilmezi Hornet’te her gün karşılaştığımız kullanıcıların davranışlarına ithafen 15 Hornet
klişesini derledik! İnanılmaz eğlenceli bu klişelerden biri mutlaka size de uyuyordur.

HAZIRLAYAN: ZİAN ZİANGİL
zian.ziangil@gzone.com.tr | twitter.com/ziangil
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TAKINTILILAR

Bu grup kullanıcıları klişe
haline getiren şey, olmazsa
olmazları. Aradıkları,
belirledikleri özellikler o
kadar kesin ve keskindir
ki zaman zaman patolojik
durumlara bağlandıkları bile
olur. Bu noktada “NO FEM”,
“FEMİNENLERE SAYGIM VAR
AMA İLGİM YOK” tayfası ilk
akla gelenler. Aynı güruhun
daha çirkinleşmiş olanları
“ERKEK ADAMIN ERKEK
SEVGİLİSİ OLUR” vb. eril
cümlelerle karşımıza çıkıyor.
Benzer minvalde hüküm
beyan eden diğer bir grup
ise “GİZLİLİK ŞART”çılar.
Bu arkadaşlarımızın aynı
zamanda özel fotoğraflarını
açma konusunda da
büyük problemleri oluyor.
Bu kafaya sahip profillerle
muhabbeti biraz ilerletince
“BENİM İÇİN HİJYEN ÇOK
ÖNEMLİ” gibi 21. yüzyıla asla
yakışmayan bir cümle de
duymanız mümkün. Bir de

matematiğini konuşturarak
yaş problemi çözmeye
meraklı olanlar var tabii. Yaş
takıntısı olan kullanıcılarımız
da genelde daha masumane
olarak yaş aralığı
bildirirler. Çirkinleşmekten
çekinmeyenlerin profillerinde
“25 YAŞ ÜSTÜ PROFİLİMDEN
DEFOLSUN!!!” gibi cümleler
görmeniz ise işten bile değil!

ATARLI GİDERLİLER
Profiline özlü söz, atasözü,
deyim yazan arkadaşlarımızla
akraba olduğunu daha önce
belirttiğimiz atarlı giderlilerin
en büyük farkı, diğer gruba
göre daha saldırgan olmaları
ve daha geniş bir ölçekte

karşımıza çıkmaları. Bu
arkadaşlarımızın fonunda
daima Demet Akalın şarkıları
çalar. Kimse üzerlerine gölge
etmesin isterler, ilahi adalete
sonuna kadar inanırlar ve
giderli şarkılardan nasibimize
düşeni vermekten imtina
etmezler. Survivor’ı asla
kaçırmazlar ve Recep İvedik
serisini her izlediklerinde
gülmekten baygınlık geçirirler.
Kendileriyle iletişime
geçmek de çok zordur.
En ufak bir olumsuzlukta
boyunuz, kilonuz, yaşınız ya
da feminenliğinizle ilgili bir
kamyon arkası cümlesi bulup
yapıştırıverirler. Biraz yoga
yapsalar iyi gelir mi acaba?

FOTOĞRAFSIZ
PROFİLLERE KİN
KUSANLAR

En sık karşılaştığımız ve
artık bir trajedi haline
gelen klişe, kesinlikle bu.
Trajedi kısmı fotoğrafsız
profillerin karşı tarafa özel
fotoğrafları görüntüleme
isteği göndermesiyle başlıyor.
Tam bu noktada profillere
bol ünlem işaretli fotoğraf
duyarı yazılması elzem oluyor.
“FOTOĞRAF İSTEMEDEN
ÖNCE İNSAN BİR SELAM
VERİR, ÖKÜZ GİBİSİNİZ
ÖKÜZ!” ya da “FOTOĞRAFIN
YOKSA UZAAA” gibi cümleler
bu profillerde istisnasız olarak
yer alıyor. Söz konusu klişenin
bir de trajikomik tarafı var
tabii. Fotoğrafı şart koşan
onca uyarıya profilinde yer
veren kullanıcının, kendisinin
de fotoğrafının olmaması...
Bi’ boş bakış yarım gülüş, ya
gözlerin yaşardı mı?
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SEKSTEN NEFRET
EDENLER

Hornet’le ilgili sürekli
konuşulan ve artık
neredeyse bir mit haline
dönüşen “birine âşık olmak
için doğru bir mecra olup
olmadığı” tartışması, bu
kategori kullanıcılarımız için
çözümlenmiş gibi görünüyor.
Hepimizin sıklıkla karşılaştığı
kapılarını sadece aşka açan
kullanıcılar, son derece tahmin
edilebilir bir profil çiziyorlar.
Açıklama olarak “NO SEX”
uyarısı, aşkı beklediğine dair
süslü cümleler, tatlış tatlış
profil fotoğrafları; söz konusu
klişenin adeta can damarları.
Karşısındaki insanın aşkla
ilgisi olmadığını öğrenince
“Peki, hiç mi yok?” edasıyla
ikna etmeye çalışmaları ve
bunun hiçbir zaman bir işe
yaramaması ise onları daha
da melankolik bir hale getiriyor
diye düşünüyoruz.

PROFİLİNE ÖZLÜ
SÖZ-ATASÖZÜDEYİM YAZANLAR

Hornet’in belki de en
büyük klişesini bu gruptaki
kullanıcılar oluşturuyor. Kesersap-tavuk-horoz ilişkileri,
başı sonu kafiyeli Survivor
Turabi sözleri ve bol bol eril
mizah içeren deyimler, bu
kullanıcılar için vazgeçilmez.
Atarlı giderliler grubunun da
sıkça kullandığı bu yöntem
neden bu kadar yaygın, nasıl
bir balon, ne kafası, neyin
kafası bilemiyoruz. “Biz bazı
kesimler olarak sosyal ağları
kullanmayı beceremedik, onun
ne olduğunu anlayamadık.”
dedirten bu klişenin en kısa
zamanda azalarak bitmesini
umut ediyoruz.

AŞKI BULAMAM
BEN” DİYEREK
YALNIZCA SEKS
ARAYANLAR

Bu kullanıcılarımız o
vazgeçilmez soruyu sormak
için yaratılmışlardır sanki.
O soruyu sormak için
sabırsızlanırlar, öncesindeki
tüm konuşmaları yalnızca
nezaket olsun diye
gerçekleştirirler. Konuyu
oraya bağlamak için türlü
uğraşlar verirler. Karşısındaki
kişiye nabız yoklaması
yaparlar. Eğer her şey yolunda
giderse çok uzatmadan o
soruyu soruverirler: “ARAYIŞ
NE?”. 2 kelimeden oluşan
bu soru cümlesi, Hornet
jargonunda bambaşka bir
anlama gelmektedir. Bu
soru, Alanya’da “ar yu seks?”
diye anlaşmaya çalışan
plaj magandalarıyla aynı
hissiyatı içermektedir. Söz
konusu kullanıcılarımızın
istediği tek şey profillerinde
de özenle belirttikleri gibi “NO
STRINGS ATTACHED” bir seks
yapmaktır. İşte size klişe gibi
klişe!

SEVGİLİSİYLE
ORTAK PROFİL
KULLANANLAR

En sinir bozucu kullanıcılar
kesinlikle bu gruba giriyor.
“El insaf, aradığınız aşkı
bulmuşsunuz hâlâ ne işiniz
var Hornet’te?” diyenleri
duyar gibiyiz. Açık ilişki
yaşamayı tercih eden ve
anlayamadığımız bir şekilde
uygulamayı Facebook gibi
kullandığını iddia eden
çiftlerimizle Hornet’te sıkça
karşılaşıyoruz. Çiftimiz profil
fotoğrafı olarak genelde
birlikte çekilmiş bir fotoğraf
tercih eder ve klişeye hakkını
veren ilk diyaloglar da bu
şekilde başlar. “Şimdi ben
fotoğrafa göre soldakiyle mi
konuşuyorum?”, “Hmm demek
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sadece birlikte takılıyorsunuz”
gibi olmazsa olmaz cümleler
örnek olarak gösterilebilir. “Biz
bu profili sadece arkadaşlık
için kullanıyoruz” diyenlerle
ilgili yorum dahi yapmak
istemiyoruz çünkü buraya
“doğrusunu bildiğimiz yalanları
dinlerken biz.jpeg” capsi
koymamız gerekebilir.

KASLARINI
SERGİLEYENLER
vs. ÇIPLAKLIK
SEVMEYENLER

Birbirlerinden hiç
hoşlanmayan ancak en az
birbirleri kadar klişe olan bu iki
gruptan ilki spor salonlarında
yaşar. Profilinde mutlaka
spor salonunun buharlı duş
aynasında ve belinde havluyla
çekilmiş bir fotoğraf bulunur.
Özel fotoğraflarını açtığında
ağırlık kaldırırken yüzünde
oluşan tuhaf ifadeye rahatlıkla
gülebileceğiniz fotoğraflara
rastlamanız da olası. Bu
arkadaşlarımızın profillerinde
“YALNIZCA SPOR YAPANLAR,
FİT VE KASLILAR” cümlesi
istisnasız yer alır. Protein tozu,
dengeli beslenme, spor salonu
ücretleri gibi konular ilgilerini
daima çeker. Karşı grubumuz
ise fotoğraf paylaşımı
konusunda oldukça tutucudur.
Genellikle çay ya da nargile
içerken, boğaz manzaralı
ve bol selfie’li fotoğraflar
paylaşırlar. Kaslarını
sergileyenleri teşhirci ilan eden
açıklama yazıları yazarlar ve
onlardan böyle bir talepte
bulunduğunuzda size içinde
bolca ahlak kelimesi geçen
nutuklar atarlar.

ESKORTLARMASÖRLERÜCRETLİLER

Bir Hornet vazgeçilmezi
daha! Başlıkta yer alan bu
üç kelime gerçek anlamda
birbiriyle ilgisiz gibi görünse de
Hornet’te aynı anlama geldiğini

hepimiz biliyoruz. Yine de
grubu üçe ayırmakta fayda var.
İlk grup “eskortlar”, bu işi daha
profesyonelce yerine getiren,
profilinde ihtiyacımız olan
tüm bilgilere açık yüreklilikle
yer veren ve yaptıkları işi
herkesin anlamlandırabileceği
bir takım özelliklere de sahip
olan kişilerden oluşuyor.
Profesyonel ellerden çıkan
profil fotoğrafları, kaslı vücutlar
ve fetiş kıyafetler ayırt edici
özellikler olarak kabul edilebilir.
İkinci grup “masörler”, işin
masajla yumuşatılmış halini
temsil ediyor. Masörlerin
içinde de bu işi profesyonelce
yapan ve gerçekten sadece
masajla ilgisi olan kişiler
olsa da “mutlu son”a
bağlayanların çoğunlukta
olduğunu söylemek mümkün.
Üçüncü grup “ücretliler” ise
bu kategorinin en sevimsiz
klişeleri. Bu arkadaşlarımız
genellikle kendilerini saklar ve
sizinle son derece sıcak bir
konuşma yürütürler. Karşılıklı
beğeniler paylaşılır, ufak kalp
çarpıntılarına zemin hazırlanır
derken, BOOM! O hazin cümle
beliriverir ekranımızda: “Yalnız
ben ücretli takılıyorum, uyar
mı?” E peki efendim... Buyrun...
Hemen güle güle!

Profillerinde 1 kelime bile
Türkçe açıklama bulamazsınız.
Dil geliştirme arzusu mudur
yoksa uncut (sünnetsiz)
merakı mı bilinmez, kendi
ülkelerinde yabancı gibi
yaşamayı tercih ederler.
Zaman içinde uluslararası
bir arşiv edinen bu kategori
kullanıcılar, profil fotoğrafı
olarak da Eyfel Kulesi’nin
önünde, Pisa Kulesi’ni tutarken
veya gondol gezintisi yaparken
çekilmiş fotoğrafları kullanırlar.
Mutluluğu uzaklarda arayan
bu arkadaşlara bol bol uçuş
mili toplamalarını tavsiye
ediyoruz.

İLGİSİZLERDEN
ŞİKAYET EDENLER

Bu arkadaşlarımıza yaklaşırken
son derece dikkatli olmanızı
öneriyoruz. Muhteşem ışıklar
yakalayıp, en marka cicileriyle
ve müthiş sevimli suratlarıyla
çekildikleri fotoğrafların hiçbir
işe yaramaması profillerindeki
isyan cümlelerinden
hemen anlaşılabilir. Bu
durum maalesef bu cici
arkadaşlarımızı pasif agresif
yapmış da olabilir. “Neyse
sen meşgulsün galiba, ben
seni daha fazla rahatsız
etmeyeyim” bu türün en çok
kurduğu cümledir. İlgisizlik
nedeniyle girdikleri ruh halinin,
onları son derece tehlikeli bir
stalker haline getirmesi ise
kaçınılmazdır. Sonuç olarak bu
arkadaşlarımızla canlı odada
bir çay içmeden önce locadan
mutlaka bol bol yorum almanız
yararınıza olacaktır.

ERASMUSCULAR

Muhteşem bir klişe! Nam-ı
diğer “Erasmus kafası”
dediğimiz bu arkadaşlar
çoğunlukla Erasmus
programıyla ülkemize gelen
yabancı öğrencilere dadanırlar.

YALNIZCA XXL
ARAYANLAR
vs. XXL İDDİASI
HER DAİM FOS
ÇIKANLAR

Bu kategoriyi, kesinlikle en
büyük klişe çarpışması olarak
ilan ediyoruz. İkisi de ayrı
saçmalıkta, her dokusu ayrı bir
koku, her kokusu ayrı bir doku
olan seçeneklerden ilki tahmin
edersiniz ki daha vahim. XXL
arayışı içinde olan kullanıcılar
bu durumu profillerinde açıkça
belirttikleri gibi, bu isteklerini
karşılayamayan kişilerle de
asla muhatap olmazlar. Diğer
taraftan profillerinde açık ve
net bir şekilde XXL iddiasında
bulunanlar o kadar büyük bir
hayal kırıklığı yaratır ki, histeri
boyutu tahmin edilemez
yerlere gelebilir. Herkesi eline
cetvel almak zorunda bırakan
söz konusu anlayışı bir kenara
bırakıp, başka bir klişeye
sığınmak istiyoruz: “Önemli
olan boyutu değil, işlevi.”

kamyon arkası sözleri ya da
Demet Akalın şarkılarından
alırlar. Hedefleri bellidir. Eski
sevgilileriyle yaşadıkları
olaylara cuk oturan cümleleri
özenle kurarlar. Tuz biber
olsun diye eski sevgilinin
sevmediği biriyle çekilmiş
fotoğraflarını da bol emojilerle
kolaj haline getirip mutlaka
kullanırlar. Aynı arkadaşlarımız
oluşturdukları bu şahane profili
eski sevgilinin gözüne sokmak
için yakın lokasyonlardaki tüm
avmleri, cafeleri, kebapçıları
ve hatta dönercileri bile
ezbere bilirler. Bu konuda
Android kullanıcılarını biraz
daha şanslı görüyoruz.
Sadece Android’e özel sahte
lokasyon uygulamaları ile
evde oturdukları yerden bile
eski sevgiliye Hornet nispeti
yapabilirler. Böylece Survivor’ı
da asla kaçırmamış olurlar.

FETİŞİSTLER

Hornet’in olmazsa
olmazlarından biri de tabii
ki fetişistler. Birçoğunun
profilinde ayak, deri kıyafetler,
S&M porno filmlerinden
alınmış ekran görüntülerine
ait fotoğraflar yer alır. “Arayış
ne?” klişesinin büyük abisi
olan grubumuzun işi küçük
kardeşine göre çok daha
zordur. Beğendiği profilin
fetişe yatkın olup olmadığını
ortaya çıkarabilmek için
deyim yerindeyse kırk takla
atar. Bazı cahilce sorulara
açıklayıcı yanıtlar vermek
zorunda kalabilir. Mesela spor
ayakkabı ve çorap fetişi olan
biri karşısındakinin “N’apıyoruz
peki çorabı?” sorusuna açıklık
getirmeye çalışırken seksten
tamamen soğuyabilir, bir daha
spor ayakkabı giymemeye
yemin edebilir.

HORNET
KULLANICILARINI
BEĞENMEYİP YİNE
DE HORNET’TEN
ÇIKMAYANLAR

Hornet’i “kürkçü dükkanı”
olarak gören güruh ile klişe
listemize son veriyoruz. Bu
kullanıcılarımız profillerini
çeşitli nedenlerle kapatıp
kapatıp yeniden açtıklarından
olsa gerek açıklama
alanlarına uygulamadan ve
kullanıcılarından sıkıldıklarını
yazmaktan asla çekinmezler.
Öyle türleri vardır ki kaçıncı kez
Hornet’e döndüğünün hesabını
bile tutar ve bunu da paylaşır.
Takıntılılar grubunun halası
olduğunu düşündüğümüz bu
kullanıcıların en büyük takıntısı
Hornet’tir. Uygulama ile adeta
bir aşk-nefret ilişkisi yaşarlar
ve kopmaya çalıştıkça daha
çok bağlanırlar. Kendilerine
Pilates yapmalarını öneriyor ve
Hornet’e sahip olduğumuz için
ne kadar şanslı olduğumuzu
bir kez daha hatırlatıyoruz ;).

NİSPETÇİLER

Atarlı giderlilerle uzaktan
akraba olan klişe grubumuz,
kendilerine yakışacağı üzere
göndermelerini genellikle
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Lezbiyen ve biseksüel kadınlar eşcinsel erkekler ve transların domine ettiği LGBTİ dünyasında sessiz çoğunluk olarak
yerlerini muhafaza etmekte. GZone olarak Türkiye’de yaşayan lezbiyen ve biseksüel kadınların yaşamları hakkında
sizlere daha fazla bilgi vermek istedik. Yaşam yazarımız Kardelen Fulya Okumuş sizler için bu özel dosyayı hazırladı...

HAZIRLAYAN: KARDELEN FULYA OKUMUŞ
kardelen.okumus@gzone.com.tr | twitter.com/kardelenfulya | instagram.com/kardelenfulya
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TÜRKİYE’DE
LEZBİYEN
OLMAK
Lezbiyen kadınlar
açıldıklarında anlaşılmak
adına bazı sorularla
karşılaşabiliyorlar. Fakat
durum bazen öyle garip bir
hal alıyor ki, hiçbir mantığı
olmayan bu önyargılar can
sıkıcı olabiliyor.
HENÜZ DOĞRU ERKEKLE
TANIŞMAMIŞ KADINLAR
Lezbiyen kadınların
duymaktan bıktığı şeylerin
başında büyük olasılıkla
henüz “doğru erkek”le
karşılaşmadıkları geliyor.
Sanırım öncelikle kafamızdaki
“beyaz atlı prens” algısını
silmemiz gerekiyor. Herhangi
bir cinsel deneyim yaşamadan
önce de heteroseksüel
olduğunu beyan eden insanlar
garip bir şekilde lezbiyenlerin
bir erkekle sevişmeden nasıl
bundan emin olduğunu
sorgulayabiliyor. Bir kadın
lezbiyen olduğunu söylüyorsa
üzgünüz ama kadınlardan
hoşlanıyordur ve hayatının
aşkını bulursa bu bir kadın
olacaktır.
BABA PROBLEMLERİ VE
LEZBİYENLİK
Ailevi nedenlerle erkeklerden
“nefret eden” kişiler olarak
görülen lezbiyenler için aslında
işler pek de öyle işlemiyor.
Öncelikle hayır, kimsenin ailevi
sorunları cinsel yönelimini
belirlemiyor. Babası olmayan
bir kadın “evin erkeği”
olmak istediği için lezbiyen
olduğunu açıklamadı. Hayır,
babasıyla problemleri olduğu
için erkeklerden nefret edip

kadınlara yönelmedi. İnanmak
istemeseniz de lezbiyen bir
kadın olarak doğdu ve bu
konuyla bir problemi yok.
LEZBİYEN OLMAK İÇİN FAZLA
FEMİNEN OLAN KADINLAR
Lezbiyenlerin illa “erkek gibi”
giyinmesi gerekmiyor. Giyim
tarzı kişinin cinsel yönelimini
değil sadece bu konudaki
zevkini yansıtan bir şey.
Bütün lezbiyen kadınlar aynı
görünmek zorunda değil.
Makyaj yapıp etek giymeyi
sevmek bir kadını daha az
lezbiyen yapmaz.
CİNSELLİKTE PENİSİN YERİ
VE ÖNEMİ
Sanırım lezbiyenlerin duyduğu
en patavatsız sorulardan biri
de “Eee nasıl sevişiyorsunuz
ki?” Penisin gereksiz yere
kutsallaştırıldığı bu güzel
dünyada üzülerek lezbiyen
kadınların en çok orgazm olan
kadınlar olduğunu belirtmek
isterim.

“BU İLİŞKİDE KİM ERKEK?”
SORUSU
Cinsiyet rolleri doğal olarak
ilişkilerde de peşimizi
bırakmıyor. Halbuki bir
romantik ilişkide bir kişinin
kadın diğer kişinin de erkek
rolünü üstlenmek zorunda
olması gibi bir durum söz
konusu değil. Sadece ortada
birbirini seven iki lezbiyen
kadın var ve önemli olan da
bu. Kimsenin “erkek” rolünü
üstlenmek gibi bir zorunluluğu
yok.
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TÜRKİYE’DE
BİSEKSÜEL
KADIN OLMAK
Belki de LGBTİ topluluğu içinde
görünürlülüğü en az olan
biseksüel bireyler çok garip
tepkilerle karşılaşabiliyorlar.
Kişinin iki cinsten de
hoşlanabiliyor olması gerçeği
bu konuda pek bilgisi olmayan
kişiler için durumu kaotik hale
getirebiliyor. Öyle ki LGBTİ
bireyler bile biseksüellere
garip sorular ya da tepkilerle
gelebiliyorlar.
BİSEKSÜELLİK DİYE BİR ŞEY
VAR MI?
Biseksüellerin her iki
cinsten de hoşlanabiliyor
olmaları “doyumsuzluk”
olarak görülebiliyor. Katı
bir homoseksüellikheteroseksüellik algısını kabul
edip biseksüellerin sadece
“tarafını” seçememiş bireyler
olarak görüldüğü olabiliyor.
Bunun sadece bir “dönem”
olduğu ve “deneyerek”
oldukları tarafı seçmeleri
gibi bir şey ise mümkün
değil. Biseksüeller, herhangi
bir cinsiyet kimliğine karşı
romantik ya da duygusal bir
çekim hissedebilir ve vardır.
“BİSEKSÜELLER
AÇGÖZLÜDÜR, ALDATIR”
İNANIŞI
Nedense birden fazla cinsiyete
ilgi duymak, aldatmak
için davetiye çıkaran bir
durum olarak görülüyor.
Halbuki herhangi birinin bir
heteroseksüel ya da eşcinsel
ilişkide aldatma olasılığı neyse
biseksüellerde de bu durum
aynıdır. Kişi her zaman birden
fazla cinsiyete ihtiyaç duymaz.

Özellikle biseksüellerin dahil
olduğu ilişkilerde partnerleri
“karşı cins için terk edilme”
korkusu taşıyabiliyor. Bu
konuda korkmanız gereken
şey partnerinizin cinsel
yönelimi değil ilişkinizin
güçlülüğüdür.
BİR FANTEZİ OLARAK
BİSEKSÜELLER
Bir ortamda birisi biseksüel
olduğunu açıkladığında
birkaç parlayan göz
görmüşsünüzdür. Mantığını
anlayamadığım bir şekilde
biseksüellerin “grup seks” ile
doğrudan bir bağı olduğuna
inanılıyor. Hayır, biseksüeller
sürekli grup seks yapmıyor
ve her biseksüel grup seks
yapmak isteyecek diye bir
kaide yok. Hayat tam olarak
porno sektöründe olduğu gibi
işlemiyor.
HIV BİSEKSÜELLER
TARAFINDAN YAYILIYOR(!)
Bir cinsel ilişkide kişilerin
korunması kendi kararıdır. HIV
taşıyan bir birey herhangi bir
cinsiyet ve cinsel yönelimden
olabilir. Biseksüellerin yine
her iki cinsiyete de ilgi
duymasından dolayı insanların
kafasında sürekli başka
partnerlerle seviştikleri ve bu
yüzden HIV taşıyabilecekleri
gibi bir algı oluşabiliyor. Her
insan kendini ve partnerini
korumakla yükümlüdür.
Biseksüellerin bu durumda
diğer cinsel yönelimlerdeki
insanlarla bir farkı yoktur.
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NEREDE
TANIŞIYORLAR
İnternetin her an hayatımızda
olduğu bu zamanda, barlar ve
partiler dışında pek çok kadın
sosyalleşmek için online yolları
tercih ediyor. Bu ağlar arasında
çok fazla seçenek olmasa
da, her geçen gün kullanan
kadınlar artıyor.
BRENDA’DAN WAPA’YA
UZANAN BİR YOL
Lezbiyen ve biseksüel
kadınların kullanımına
açık olan bu uygulama ilk
olarak Brenda adıyla ortaya
çıkmıştı. Bir süre sonra ise bu
arkadaşlık uygulaması ortadan
kaybolup Wapa olarak geri
dönmüştü.

başka bir muadili olmadığı
için pek çok kadın tarafından
tercih ediliyor. Bu yüzden
yalnız ya da açık ilişkideki
lezbiyen-biseksüel kadınların
telefonunda büyük bir ihtimalle
olan bir uygulama olarak
hayatımızda yer alıyor.

İspanya menşei olan Wapa,
İspanyolca’da güzel kadın
anlamına gelmekle birlikte
kullanımı da oldukça basit.
Anasayfanızda size en yakın
kullanıcıları görüp, dilediğiniz
kullanıcının profiline tıklayarak
fotoğraflarını ve bilgilerini
görebiliyorsunuz. Sonrasında
ise beğendiğiniz kişilere
mesaj atabiliyorsunuz. Eski
sevgilileriniz tarafından
görünmek istemezseniz
engellemeniz de mümkün.

BİR GÜVENLİ BÖLGE OLARAK
LEZCE.COM
8 sene önce kurulan bu site,
Türkiye’nin en büyük lezbiyen,
biseksüel, trans iletişim
ve arkadaşlık sitesi olarak
geçiyor. Eski bir arayüzü
olan bu site ilk girdiğinizde
artık geçmişte kalmış bir site
izlenimi verebilir ama aslında
pek de öyle değil. 11binden
fazla kadının üye olduğu siteye
her gün yeni üyeler gelmeye
devam ediyor.
Sitenin güzel yanlarından
biri ise sadece kadın üyeler
alınıyor ve bu konuda gayet
katılar. Üye olduktan sonra
üyeliğinizin onaylanması
için kamera açarak kadın
olduğunuzu kanıtlamanız
gerekiyor. Daha sonra ise
forumda dilediğinizce yazabilir,
yeni insanlarla tanışabilirsiniz.

Uygulamanın çok fazla
takılması ve arada
mesajlaşma bölümünde sıkıntı
yaratması gibi problemleri
mevcut. Aynı zamanda erkek
kullanıcıların fake hesapla
ulaşmasının mümkün olması
da başka bir problem. Fakat
mobil uygulama olarak

BİGUDİ
Bigudi 2007 yılında Türkiye’nin
kadınlara özel ilk kulübü olarak
açılmıştı. 2007 yılından beri
sadece Cuma ve Cumartesi
geceleri, farklı konseptli
partilere ev sahipliği yapan
Bigudi’nin sadece Cuma
ve Cumartesi günleri açık
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olmasının nedeni herkesi
tek günde buluşturmayı
hedeflemesiydi. Mart sonunda
hem doğum günü hem de
bir veda partisiyle kapanış
yapan Bigudi, müdavimlerine
bomba gibi döneceklerini ve
LGBTİ temalı partilere yeni
mekanlarda devam edeceğini
duyurmuştu. Bigudi, 4
Haziran’da da özlem gidermek
için bir partiyle geri dönüp aylık
partilerle yoluna devam etmeyi
planlıyor.
CLUB GIA
İki eşcinsel kadın olan
Ada Türkbir ve Dilek Ataklı
tarafından işletilen Club
Gia, “Birgün her kadın Gia’yı
tadacak.” sloganıyla İstiklal
caddesinde yer alıyor.
Haftanın 6 günü açık olan
mekan özellikle lezbiyen ve
biseksüel kadınlar tarafından
tercih ediliyor. Haftaiçi
karaoke bar konsepti varken,
çarşamba günleri farklı
partiler yakalayabilirsiniz.
Cuma günü ise aynı zamanda
mekanın işletmecisi olan Ada
Türkbir’in dj performansıyla
eğlenebilirsiniz. Mekanın tercih
edilmesinin nedeni daha çok
insanların yönelimlerinden
dolayı olduğu için mekan da
müzik konusunda buna ayak
uydurmuş durumda. Öyle ki
Türkçe poptan deep housea,
rock’n rolldan deep techno’ya
pek çok tarzı harmanlayarak
herkesi memnun etmeye
çalışıyorlar.
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LEZBİYEN VE
BİSEKSÜEL KADINLAR
ANLATIYOR
Kadınlardan hoşlandığım
için en garip tepkileri
arkadaş çevremden aldım.
İlişkim yüzünden benden
uzaklaşan arkadaşlarım da
oldu, “erkeklerin tadına bak,
sonra karar ver.” diyenler de.
Sevgilimle 4 senelik bir ilişkim
var. Annem öğrendiğinde
“Bu yaptığınız doğru değil,
ileride pişman olacaksın.” diye
ağlamıştı. Çevremizde bazı
kişiler de inatla yakın arkadaş
olduğumuzu düşünüyor ve
sevgili olduğumuzu kabul
edemiyor. (18, Ankara)

Biseksüel olarak açıldığımda
özellikle erkeklerden çok sert
tepkiler aldığımı fark etmiştim.
Şaka yoluyla kız arkadaşlarına
asılmamam gerektiğini
söyleyen çok kişi oldu.
Biseksüel olduğumu öğrenen
insanlar “arada kaldığımı” ya
da “iki taraftan da yararlanmak
istediğimi” söylüyorlar. Çok
hoşgörülü olduğunu söyleyen
kişiler bile cinsel yönelimimi
öğrendiğinde mesafeli
davranmaya başlayabiliyor.
Kız arkadaşımla birlikte
dışarıda dolaştığımızda
üzerimizde olan baskıcı
bakışları rahatlıkla fark
edebiliyoruz. Yolda
yürürken arkamızdan laf
atıyorlar ya da arkamızdan
konuşuyorlar. Fakat bu
sevgimizi saklamamız için bir
neden değil. Sevgimizin gizli
yaşanması gereken ahlaksız
bir şey olmadığını biliyoruz.
(18, Eskişehir)

Biseksüel bir kadın olarak
bunu yaşadığım şehir

dolayısıyla henüz çevreme
açıklamadım. Lisedeyken
bir çok arkadaşımdan farklı
olduğumu fark etsem de
kadınlara olan ilgimi hep
göz ardı ettim. Ama biraz
araştırınca, kendim gibi
“kurallara” uymayan başka
insanların da olduğunu
gördüm. Benliğimi bulmama
ise bir lezbiyen arkadaşım
yardım etti. Ben alacağım
tepkilerden dolayı kendimi
gizlemeye çalışıyorum fakat
lezbiyen arkadaşımın öyle
bir kaygısı yok. Birlikte bir
yere gittiğimizde ona atılan
bakışlardan ben rahatsız
oluyorum. Yanımızdan geçen
insanlar “Bu nasıl oğlan ya
kız gibi” diyorlar, “Hayır, o
erkek değil.” Diye bağırmak
istiyorum. Açık olmadığım için
ilgi duyduğum kadının da bana
yakın hissettiğini düşünsem de
yaklaşamıyorum. Çünkü diğer
heteroseksüel çiftler gibi bir
hayat yaşayamayacağız. (19,
Kayseri)

Biseksüel bir kadın olarak
kabul gören bir cinsel
yönelime sahip olmamak
insanı epey depresyona
sürüklüyor. İnsanlardan
sürekli “bir dönemden
geçtiğimi” duyuyorum. Bir
keresinde masada onur
yürüyüşünden bahsedilirken
“Eşcinseller tamam ama
biseksüeller sapık, çünkü karar
veremiyorlar.” dendiğinde
eve gidip ağlamıştım. Yakın
bir arkadaşıma açıldığımda
estetikten haz alan bir
insan olduğum için böyle
düşündüğümü söylemişti.
(19, İstanbul)
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Ben biseksüel bir kadınım ve
insanların biseksüel olduğum
için “herkesle sevişeceğim”
algısı beni rahatsız ediyor. Ben
öncelikle bir bireyi tanımak
isterken kadınlar tarafından da
“seks objesi” olarak görülmek
beni rahatsız ediyor. Mesela
bir başka biseksüel kadınla
bir süre görüştükten sonra
beni evine davet etmişti.
Oturup sohbet etmek için
evine gittiğimde ise beni erkek
sevgilisi ile karşılayıp grup
seks teklif etmişti. Erkekler ise
genelde biseksüel olduğumda
uzaklaşıyor ve ilişki bitiyor.

yapacak bir insan olmadığımı
söylediğimde ise sürekli LGBTİ
çevresinde olduğum için
bana “yürüyebileceklerinden”
bahsetmeye başladı. Ona göre,
onunla birlikteyken bir kadınla
olmam mümkün olmadığından
kendimi heteroseksüel
olarak tanımlamam daha
mantıklı geldiğinden, ben de
o an tersine bir açılım yapıp
heteroseksüel olduğumu
kabul ettim. Hala bu
konuda düşünüyorum ve bu
düşünceler beni zaman zaman
bunaltıyor. (22, İstanbul)

Bir kadın olarak hayatımın
yarısına yakınını cinsel
yönelimimi sorgulayarak
geçirdim. Üniversitede
LGBTİ ile ilgili daha çok bilgi
sahibi olduğumda bu beni
“Biseksüelim de göreceğim
baskıdan korktuğum için
mi açılmıyorum?” diye
düşünmeye itti. Fakat
hala kadınlardan hoşlanıp
hoşlanmadığımdan emin
değildim, sadece güzel
ve çekici olduklarını
düşünüyordum. Bunun üzerine
yakın arkadaşlarıma açıldım
ve hepsi son derece pozitif
yaklaştı. Açılmamın üzerine
bir erkekle tanıştım ve çok
hoşlandım. Tanıştığımızda
biseksüel olduğumu biliyordu.
Birlikte olmaya karar verdik
ve kendimi ciddi bir ilişkinin
ortasında buldum. Asıl sorun
ise burda başladı. Erkek
arkadaşım sürekli “anlamaya
çalışıyorum” adı altında
bana cinsel yönelimimle ilgili
sorular sormaya başladı.
Hepsini elimden geldiğince
ve dürüstçe cevapladım
ve bir anda kendimi “ya
beni başka bir kadın için
bırakırsan” tartışmasının
ortasında buldum. Ona göre
henüz bir kadınla birlikte
olmadığım için kendimi
tanımaya çalışıp kadınlarla
birlikte olmak isteyebilirdim.
Bir ilişkim varken bunu
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BENCE TÜRKİYE EUROVİSİON’A GERİ
DÖNECEK
Geçen sene “Heroes” isimli şarkısıyla kazandığı Eurovision Şarkı Yarışması, bugünlerde yeni Eurovision yarışmasının
sunuculuğu ve Aynur Aydın’la yapacağı düet söylentileri sebebiyle bizlerin de gündemine düşen şarkıcı Måns Zelmerlöw,
yeni çıkaracağı albümü öncesi Türkiye’deki ilk röportajını sadece GZone’a verdi.
Gelin bu İsveçli yakışıklıyı daha yakından tanıyalım.

RÖPORTAJ: MURAT RENAY
murat.renay@gzone.com.tr | twitter.com/muratrenay | instagram.com/muratrenay
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13 Haziran 1986’da Lund-İsveç’te doğan ve asıl adı Måns Petter Albert
Sahlén Zelmerlöw - olan İsveçli şarkıcı Måns Zelmerlöw, Avusturya’nın
başkenti Viyana’da yapılan 2015 Eurovision Şarkı Yarışması’nda İsveç’i
“Heroes” şarkısı ile temsil etmiş ve yarışmayı 365 puanla kazanmıştır.
Zelmerlöw kariyerinin ilk dönemlerinde, Idol 2005 yarışmasını beşinci ve
2006 yılında yapılan Let’s Dance yarışmasını birinci olarak bitirmiş, katıldığı
Melodifestivalen 2007 yarışmasında seslendirdiği Cara Mia şarkısı çok
beğeni toplamıştır. Zelmerlöw 2011 ile 2013 yılları arasında İsveç’te popüler
olan Allsång på Skansen programının sunuculuğunu yapmıştır. 2007, 2009
ve 2015 Melodfiestivalen yarışmalarına katılmıştır.
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LGBT’NİN BENİ
DESTEKLEMESİNDEN
FAZLASIYLA GURUR
DUYUYORUM
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Geçen yıl Eurovision’un
şampiyonu oldunuz.
Elbette herkes kazanmak
için Eurovision’a katılıyor
ama kazanmayı bekliyor
muydunuz?
Aslında hayır, pek
beklemiyordum. Belki ilk 3’te
oluruz diyordum. İtalya ve
Rusya’nın çok güzel şarkıları
vardı. Onlardan biri kazanır
diye düşünürken, finaldeki
oylamada onları geride
bırakınca kazanacağımızı
anladım. Hayatımdaki en
önemli anlardan biriydi benim
için.

Bu seneki Eurovision Şarkı
Yarışması’ndaki favori
yarışmacılarınız kimler?
Yarışmanın sunucusu
olduğum için ne yazık ki hiçbir
şekilde fikir beyan etmem
mümkün değil ancak bu sene
de pek çok insanın favorisi
olan çok büyük şarkılar
olduğunu düşünüyorum.
Benim de favorim olan bazı
şarkılar var elbette.

Müzikle ilgili gelecek
planlarınız nedir? Uluslararası
sanatçılarla birliktelikler
olacak mı?
Evet. Şu günlerde yeni bir
tekli çıkarıyorum. Adı “Fire in
the rain” Ayrıca onu takiben
Haziran başında yeni bir EP
albüm de çıkarıyor olacağım.
İskandinavya ve Avrupa
bölgesinde bazı şehirlere
de yaz boyunca turneye
çıkacağım. Ondan sonra neler
olacağına bakacağız.
Birkaç ülkeden sanatçılarla
işbirliği yaptığım çalışmalar
olacak. Ancak bu sadece
başlangıç çünkü daha çok
Avrupa turnesine çıkmak
istiyorum gelecekte.

Haziran ayında çıkacak bu
yeni EP albümde dinleyicileri
nasıl soundlar bekliyor?

Bu yıl çıkaracağım iki EP
albümünün ilki olan bu
albümün soundu bir hayli
organik. “Fire in the rain” bir
gitar piano şarkısı. Ancak çok
neşeli bir şarkı. Bu albüm bir
hayli temel enstrümanların
kullanıldığı sade bir albüm
oldu ancak içinde coşkuyu da
barındırmayı ihmal etmiyor.
Eurovision eşcinsel
kitlenin de yakından takip
ettiği bir organizasyon.
LGBT hayranların ve seni
kucaklamaları hakkında ne
düşünüyorsun? Muhtemelen
Eurovision’dan sonra bu kitle
daha da büyümüştür…
Evet ve onları çok seviyorum.
LGBT camiası beni kucaklayan
ilk kitle oldu. Hem de bu
yeni bir konu değil. 2007’de
İsveç’te organize edilen
Melodfiestivalen yarışmasında
yer aldığım günlere dayanan
bir destekleri söz konusu.
Beni Viyana’daki Eurovision
finallerinde de desteklediler.
Onların beni desteklemesinden
fazlasıyla gurur duyuyorum.

olduğumuza inanıyor
olmalısınız. Sizin kariyerinizi
şekillendiren kahramanlar ve
ikonlar kimlerdi?
Elbette inanıyorum. Bizim
neslimizin dünyayı daha
da güzelleştirecek bir nesil
olduğuna yürekten inancım
var.
Michael Jackson ve Bryan
Adams benim için müzik
konusunda ve kariyerimin
ilerlemesi konusunda her
zaman en büyük kahramanlar
oldu.
Son birkaç yıldır Türkiye’nin
Eurovision’a katılmadığını
biliyorsunuz. Bu konudaki
fikirleriniz nedir?
Bence Türkiye Eurovision’a
geri dönecek. Türkiye her
zaman yarışmaya güzel
şarkılar yolladı. Çeşitlilik ve
renk kattı.
Sizi özlüyoruz ve yarışmaya
geri gelmenizi istiyoruz.

Türkiye’yi daha önce ziyaret
ettiniz mi? Türkiye’deki
ve Orta Doğu’daki LGBT
özgürlükleri hakkında ne
düşünüyorsunuz?
Elbette. Türkiye’ye pek çok
kez geldim. Türkiye’yi çok
seviyorum. Yine gelmek
isterim.
Açıkcası bu ülkelerdeki LGBT
bireylerin durumlarını çok
yakından takip etmedim
ancak biliyorum ki dünyadaki
bazı yerlerde ne yazık bir
insanın diğerini bu anlamda
seviyor olması yasal değil.
Bu konuyu sorun edip
gündeme getirmediğimiz
günlerin gelmesini umut
ediyorum. Umarım her alanda
bu konunun koşulsuz kabul
edildiğini görürüz.
Şarkınızdaki gibi
“zamanımızın kahramanları”
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A

ta sporumuz
olan yağlı
güreş, çoğu
büyükbaba ve
babanın erkek
çocuklarını
‘’Sen güreşçi olacaksın’’ diye
büyütmesine sebep olmuştur.
“Yağlı güreş nedir?” derseniz;
Kısa ismiyle yağlı güreş,
Geleneksel Türk Yağlı Güreş
Turnuvası’dır. Güreşçiler
vücutlarına yağ sürerek
güreştiği için böyle adlandırılır.
Her yıl Haziran ayının sonu
ile Temmuz ayının başında

HAZIRLAYAN: EKİN KESER
ekin.keser@gzone.com.tr | twitter.com/ekinkeser | instagram.com/ekinkeserofficial

Edirne’nin Sarayiçi ilçesinde
düzenlenir. Pehlivanlar üç
gün süresince er meydanında
(güreş meydanı) mücadele
ederler. Son gün yapılan
finallerde başpehlivan
(şampiyon olan güreşçi) seçilir.
Bu, mücadelenin en önemli
kısmıdır. Güreşin amacı ise
Süleyman Paşa komutasında
bir gece Çanakkale Boğazı’nı
geçerek, Gelibolu’ya çıkan ve
Rumeli fetihlerine katılan kırk
yiğidin hatırasını anmaktır.
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TARİHTE
YAĞLI GÜREŞ
Yağlı güreşin tarihi 4500 yıl
öncesine dayanmaktadır.
Bulunan en eski kanıtlar
M.Ö. 2650 yılına aittir. Antik
Mısır’a ve Asur Krallığı’na ait
buluntular yaklaşık olarak aynı
döneme aittir.
Efsaneye göre 1346
yılında Orhan
Gazi’nin Rumeli’yi ele
geçirmek için düzenlediği
seferler sırasında, büyük
oğlu Süleyman Paşa 40
askerle Bizanslılara ait
Domuzhisar’ın üzerine
yürür. Baskınla burasını ele
geçirir. Öteki hisarların da
ele geçirilmesinden sonra,
40 kişilik öncü birlik geri
döner ve şimdi Yunanistan’ın
topraklarında kalan

Samona’da mola verir. 40
cengâver burada güreşe
tutuşur. Saatlerce süren
güreşlerde, adlarının Ali
ile Selim olduğu rivayet
edilen iki kardeşin bir türlü
yenişemedikleri görülür.

iki pehlivanın mezarlarının
bulunduğu yerde gür bir pınar
görürler. Bundan sonra halk
orada yatanların anısına o
yöreye “Kırkpınar” adını verir.

Daha sonra
bir Hıdrellez gününde,
Edirne yakınlarındaki Ahköy
çayırında aynı çift yeniden
güreşe tutuşurlar. Bütün bir
gün güreşmelerine rağmen
yine yenişemeyen kardeş
pehlivanlar, gece boyunca
da mum ve fener ışığında
mücadelelerini sürdürmeye
devam ederler. Ancak solukları
kesilerek oldukları yerde can
verirler.

Arkadaşları onları aynı yerdeki
bir incir ağacının altına
gömerek oradan ayrılırlar. Yıllar
sonra ise aynı yere gittiklerinde

I. Murat, Edirne’nin
alınmasından sonra Edirne’de
güreşçiler tekkesi kurmuş ve
bundan böyle her sene güreş
yapılması bir gelenek haline
gelmiştir.
Bir başka iddiaya göre
ise Kırkpınar Güreşleri’nin
tarihçesi çok daha öncesine
dayanır. M. Atıf Kahraman’ın
aktardığına göre Sarı Saltuk,
Bizans’ın ve Bulgarların içinde
bulunduğu karmaşadan
yararlanarak 1261’de Edirne’yi
Bulgarlardan aldı. Sarı Saltuk
40 yıl Edirne’de kaldıktan
sonra Dobruca’ya gitmek
zorunda kaldı ve burada vefat
etti. Bunun üzerine Bizans
hükümdarı Andronikos,
oğlunu Edirne’ye vali yaptı.
Bu iddiaya göre kendisi de
bir pehlivan olan Sarı Saltuk,
Osmanlılardan önce Kırkpınar
Güreşleri’ni düzenleyen kişidir.
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YAĞLI GÜREŞ
ÖĞELERİ
KISPET
Manda, dana ya da malak
derisinden yapılır. Bel kısmı
dört parmak genişliğindedir
ve kalın olur. Beli sarması için
kalın ip geçirilen kısma ise
kasnak denir. Diz kapağının
altına gelen parçaya paça
denir. Paça ile derinin arasına
paçabent denilen keçe olur.

ZEMBİL
Kıspetin taşındığı torbaya
denir. Kıspet, sazdan yapılan
bir torbada taşınır ve saklanır.
YAĞ
Güreşçiler, kavranmaları güç
olsun diye yağlanır. Önce sağ
elle sol omuza, göğüse, kol ve
kispete yağ sürerler. Sonra sol
el ile aynı işlemleri tekrarlar.
DAVUL VE ZURNA
Kırkpınar’a has bir
melodi bulunur. Çalacak
müzisyenlerin melodileri çok
iyi bilmeleri, güreşin gidişatına
göre ritmi ayarlamaları gerekir.
PEŞREV
Güreşin başlangıcı ve güreşe
hazırlıktır. Ahenkli ve mevzulu
bir şekilde güreşe başlangıç
olarak bilinir. Seyircilerin
göz zevkinin okşanmasına
ve pehlivanın moralini
yükseltmesine yardımcı olur.
Pehlivan peşrev yaparken
kaslarını, kalbini, beynini
ve nefesini başlayacak

olan müsabakaya hazırlar.
Pehlivanlar çayıra çıkarak
ahenkli bir şekilde ellerini
kollarını sallayarak peşreve
başlar. Peşrevde üç ileri üç geri
gidişten sonra yere sol diz ile
çökülerek önce sağ el yere,
dize, dudağa ve alına üç defa
değdirilir. Bu bittikten sonra
birden sıçrayarak “Haydi bre!”
diye nara atılır. Ardından güreş
başlar.
KIRKPINAR DUASI
Evliya Çelebi’nin aktardığına
göre güreşlerde şu dua
okunurdu:
“Allah Allah, Hoca-i âlem,
Seyyid-i kâinat ve
Mu’ciz-i mevcudat,
Pür kemal cemal,
Muhammed Mustafa’ya
salâvat
Engürü’de er yatar,
Rum’da Mehmed Buhari Sarı
Saltuk,
Ton giyer.”
CAZGIR
Adından da bizlere anımsattığı
gibi tüm pehlivanları seyircilere
tanıtan, onları güreşe başlatan
sesi kuvvetli kişidir. Cazgır,
pehlivanları hünerlerine uygun
mısralarla tanıtır.
GÜREŞ AĞASI
Yağlı güreşin ilk zamanlarında
birkaç eski pehlivan, köy
ağaları veya güreşten anlayan
birkaç kişi herhangi bir
kuralsızlık olmasın diye güreşi
kontrol eder.
KIRKPINAR AĞASI
Duyuru, yarışmayı düzenleme,
gelen konukları ağırlama,
yemek ve yatacak yer
temin etme, örf ve adetlere
uygun olarak müsabakaları
gerçekleştirmeye yardımcı
olan kişiye denir.

süreyle altın kemerin sahibi
olur. Eğer aynı pehlivan üç
yıl ardı ardına altın kemeri
kazanırsa, kemerin sürekli
sahibi olur.
Kırmızı dipli mum
Kırkpınar davet simgesidir.
Eskiden şehir ve köylere
kırmızı dipli mumlar asılarak
oradaki halk Kırkpınar’a davet
edilirdi.
KURALLAR
Sırtüstü getirmek: Yağlı
güreşin, en basit ve en çok
bilinen kuralıdır. Rakip yerde
iken sırtüstü çevrilerek veya
ayakta iken düşürülerek
yapılabilir.
Açık düşürmek: Rakibini kıç
üstü yere düşürmek ya da
rakibin kendi düşmesi. Rakibin
sırtı yere gelmemiş olsa bile
göbeği meydana çıkacak
kadar arka üstü veya yan
düşmüş ise düşen güreşçi
kaybeder.
Çivi yukarı: Rakip ayaklarından
yakalanır, baş üstü dikilir,
sonra sırtı yere getirilirse,
müsabaka kazanılmış olur.
Kıspet çıkarmak: Kıspetin
herhangi bir nedenle tamamen
çıkması ya da boydan boya
yırtılması bir yenilgi sebebidir.
Pes etmek: Güreşçilerden biri
herhangi bir nedenle “Pes
ediyorum!” ya da sadece “Pes!”
der veya rakibinin genital
bölgesine vurursa müsabakayı
kaybetmiş olur.
Tartarak yenmek: Taraflardan
biri rakibini kucaklar, ayaklarını
yerden keser, en az 3 adım
yürürse müsabakayı kazanmış
olur.

ALTIN KEMER
Kırkpınar‘ın en büyük ödülüdür.
Kazanan pehlivan bir yıl
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BOYLAR
Kırkpınar’da pehlivanlar
şu kategorilerden birinde
yarışabilirler: minik 1, minik 2,
minik 3, teşvik, tozkoparan,
deste küçük boy, deste orta
boy, deste büyük boy, küçük
orta küçük boy, küçük orta
büyük boy, büyük orta, başaltı
ve baş.Bunların haricinde en
iyi peşrev yapan pehlivana
ve en centilmen pehlivana da
ödül verilmektedir.

TARİHTE
KIRKPINAR’IN
YAPILMADIĞI
YILLAR
1877–1878 Osmanlı Rus
Savaşı nedeniyle 1878, 1879,
1880 ve 1881 yıllarında
Kırkpınar Güreşleri yapılamadı.
Balkan Savaşı’nda Edirne,
26 Mart–10 Temmuz
1913 tarihleri arasında
Bulgar işgalinde kaldı. Bu
nedenle 1913 yılı güreşleri
de yapılamadı. Barış
antlaşmasında Kırkpınar
güreşlerinin yapıldığı yer, Türk
sınırları dışında bırakıldığı için
1914 yılı güreşleri Edirne-

Mustafa Paşa yolu üzerinde
bulunan Viran- Tekke köyü
ile Meriç Nehri arasındaki
çayırlıkta yapıldı. Kara Emin,
başpehlivanlığı kazandı.
I. Dünya Savaşı nedeniyle
(1914–1918) ve savaştan
sonra Trakya, Yunan işgalinde
kaldığı için 1919, 1920, 1921
ve 1922 yıllarında Kırkpınar
Güreşleri yapılamadı.
25 Kasım 1922 tarihinde, Türk
Ordusu Edirne’yi Yunanların
işgalinden kurtarıldıktan
sonra Cumhuriyet döneminde
ilk güreşler 30 Mayıs 1924
günü Himaye-i Etfal (Çocuk
Esirgeme Kurumu) yararına
Sarayiçi’nde yapıldığı için 1923
yılında da Kırkpınar Güreşleri
yapılamadı.

DÜNYA’DAN
İLGİ
Her yıl yerli ve yabancı
turistlerin akın ettiği bir
yer oldu Kırkpınar. İlgi o
kadar yoğun ki otellerin
tükenmesi üzerine açılan
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misafir evleri de yeterli
gelmiyor. Bazı ziyaretçilerin
Selimiye‘nin bahçesinde
konakladığı bile rivayet
ediliyor. Organizasyonun kent
ekonomisine büyük katkısı
oluyor. Esnaf her yıl özellikle
festival zamanı için ayrıca
bir hazırlık yapıyor. Bölgeye
intikal eden kişi sayısı hiç
kayda alınmamış fakat tahmini
misafir sayısı 5 bini aşıyormuş.

LGBTİ’NİN
İLGİSİ

LGBTİ’lerin Kırkpınar İlgisi
Elbette genelleme yapmıyoruz
ama iri yapılı, dolgun vücutlu,
doğal (kıllı) yapılı güreşçiler
bazılarımızın dikkatinden
kaçmıyor. Özellikle ayı
severler ya da ayı olanların
ilgi odağı olan Kırkpınar’ın
ziyaretçilerinin bir kısmı bu
bireylerden oluşuyor. Yağlı
güreşler yurtdışından da

pek çok LGBTİ’nin dikkatini
çekiyor ve Kırkpınar için turlar
düzenleniyor. Yağlı güreşin
spordan çok bedensel hazlara
fırsat tanıyor olmaması, zaten
imkansız gibi görünüyor.
Birkaç yıl önce ayı hareketi
açık bir çağrı ile Kırkpınar’a ayı
sever misafir toplamaya çalıştı
ve bunun için bir karikatür
yayınlandı. Geleneksel Spor
Dalları Federasyonu’ndan
tepki alınca özür dilendi ve
karikatür kaldırıldı. Karikatürü
(her zaman karşılaştığımız
gibi) “ahlak dışı” olarak
tanımlayan Geleneksel Spor
Dalları Federasyonu Başkanı
olayı içişleri, dışişleri ve diğer
bakanlıklara iletti. Sonucunda
ise bir şey değişmedi. Oraya
gelen erkeklerin gey olup
olmadığını nasıl anlayabilirler
ki?
Some like it bear!

KÜLTÜR>

HAZIRLAYAN: YEŞER SARIYILDIZ
yeser.sariyildiz@gzone.com.tr | twitter.com/androverdose | instagram.com/yesersariyildiz
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İ

nsanları cinsel yönelimleri
nedeniyle ayrıştırmak
ve hala bunun kavgasını
vermek ne kadar absürt
değil mi? Her LGBTİ
tartışmasına birtakım
entellektüel birikimlerle
başlayıp, genelde tartışmanın
andavallık seviyesi nedeniyle
adeta bir Ozan Güven çıkışıyla
“Ben sana soruyor muyum,
sen kimi..” diye bitirmiyor
muyuz?
Benzer şekilde insanların
rengine, diline, dinine,
milletine göre ayrıştırılmasının

saçmalığını anlatmaya
çalışmak da çıldırtmıyor mu?
Hayatı boyunca tanıştığı
insanlara “Nerelisin?” diye bile
sormak aklına gelmemiş biri
olarak, müsaadenizle biraz
ırkçılık anlatmak, tanımlamak
istiyorum. Bunu yaparken de
karşımdaki boş bir levhaymış
gibi anlatacağım.
Ne de olsa çok sayıda gizli
eşcinsel olduğunu ve bunların
da büyük bir kısmının LGBTİ
karşıtı ve ırkçı olduğunu
biliyoruz. Belki bu sayede bir iki
şey anlatma fırsatımız olur.
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Vikipedi’ye göre “Irkçı, İnsan
ırklarının renk ve fiziki şekil
esas alınarak birbirlerinden
üstünlüğünü temel alan Irkçılık
felsefesini benimsemiş kişilere
verilen addır. Irkçı insanların
göstermiş olduğu bu tutuma
ise “ırkçılık” adı verilmektedir.”
Peki nedir aslında ırkçılık?
Irkçılık, hayatta her şeyin en
iyisini senin milletinin yaptığını
söylerken, bir yandan Arnavut
Ciğeri’ni mideye indirmektir.
Sabah börekçiden aldığın

Kürt böreğinin üzerine pudra
şekerini dökerken, bir yandan
çayını yudumlayıp haberleri
izlediğin sırada, Kürtlere
küfretmektir.
Mesela eğer taksiciysen,
Feriköy taraflarında bir zenciyi
taksiye kesinlikle almayıp
içinden ona hakaret ederken,
radyoda çalan Whitney
Houston’ı dinleyip “Karının ne
güzel sesi var lan” demektir.
Her fırsatta “Ermeni dölü” diye
küfredip, sevgilinle birlikte, bir
Ermeni mimar olan Garabet

Balyan’ın yaptığı Dolmabahçe
Sarayı’nın önünde selfie
çekilmektir.
Bir sokağın önünde, “Ordan
geçmeyelim ya, Çingene
Mahallesi orası” diye
aşağılayıp belki de aynı akşam
Roman Havası’nda ceketi
beline bağlayarak göbek
atmaktır.
Türkiye’de yaşıyorsan, “Bu
mültecilerin ne işi var cınım
yea, gitsinler ülkelerine, bize
ne” derken, şu anda mülteci
olan bir profesörün yazdığı

kitaptan sınava girmektir.
Amerika’da yaşıyorsan, sadece
beyaz olduğun için kendini
üstün görürken Kanye West,
Puff Daddy, Beyonce ya da
Rihanna konserinde kendini
sahne önüne atmaktır.
Neden nefret edildiğini asla
anlamadığım, dünyanın en
güzel mezheplerinden olan
Alevilik ile ilgili ağzına geleni
saydırıp, çok sevdiğin bir Cem
Karaca şarkısını dinlerken eski
günleri yad etmektir.

Onlarca ameliyat olup bir
beyaza dönüşen Micheal
Jackson’ın, o dönemde belki
de siyah olarak aynı başarıyı
yakalayamayacağını hiç
düşünmemektir.

yoktur. Sevdiği birinin mesela
Alevi olduğunu öğrenirse,
“Alevi, ama iyi insan” olur
kafasındaki etiket.
Irkçılık basittir.
Irkçı olmayın.

Kısaca, ırkçılık kendini
bilmezliktir. İnsanları
kim olduklarıyla değil,
kendilerince “ne” olduklarıyla
değerlendirmektir.

Irkçılık, aptallıktır.

Irkçılık, şekilciliktir.
Irkçılığın pek bir dayanağı da
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İNSANLIK TARİHİNİN BİLİNEN EN
BÜYÜK SOYKIRIMI: HOLOKOST
Holokost ya da Nazi Soykırımı
ya da Yahudi Soykırımı; Adolf
Hitler liderliğindeki Nazi
Partisi’nin yönettiği Nazi
Almanyası döneminde, işgal
edilen sınırlar içerisindeki
yaklaşık altı milyon Yahudinin
(kaynaklara göre bu ölü sayısı
değişir) sistemli bir şekilde
öldürüldükleri soykırımdır.
Bazı akademisyenler,
Romanların toplu katliamının
ve özürlü insanların
öldürülmelerinin de bu tanıma

katılmaları gerektiğini savunur
ve bazı bilim insanları da
Holokost tanımının, Naziler
tarafından öldürülen Sovyet
tutsaklar, Polonyalılar ve
eşcinselleri de içermesi
gerektiğini savunmuştur.
Sovyetler Birliği’nin yıkılması
ardından ortaya çıkan
rakamlarla birlikte, yakın
dönemdeki tahminler, 1011 milyon civarında insanın
Nazi rejimi tarafından
öldürüldüğünü göstermektedir.

Holokost öncesinde sayıları
dokuz milyonu bulunan
Avrupalı Yahudilerin aşağı
yukarı üçte ikisi öldürüldü. Bir
milyon üzerinde Yahudi çocuk,
aşağı yukarı iki milyon Yahudi
kadın ve üç milyon Yahudi
erkek Holokost ta öldürüldü.
Almanya ve Almanların işgal
ettiği sınırlar içerisindeki
40.000 üzerindeki bir tesis ağı,
Yahudi ve diğer kurbanları;
toplamak, hapsetmek ve
öldürmek için kullanıldı.
Kaynak: Vikipedi

IRKÇILIKLA İLGİLİ ÇEKİLMİŞ EN
GÜZEL FİLMLER
Schindler’in Listesi -1993 (Schindler’s List)
Hayat Güzeldir - 1997 (La Vita E Bella)
Bülbülü Öldürmek - 1962 (To Kill A Mockingbird)
Öldürme Zamanı - 1996 ( A Time To Kill)
Geçmişin Gölgesinde - 1998 (American History
X)
Yeşil Yol - 1998 (The Green Mile)
Piyanist - 2002 (The Pianist)
Sisler Evi - 2003 (The House of Sand and Fog)
Gran Torino - 2008
Zincirsiz - 2012 (Django Unchained)
12 Yıllık Esaret - 2013 (12 Years a Slave)
Çizgili Pijamalı Çocuk - 2008 (The Boy in the
Striped Pyjamas)
Amen - 2002
Amistad - 1997
Özgürlük Yürüyüşü - 2014 (Selma)
Burası İngiltere - 2006 (This is England)
Malcolm X - 1992
Mor Yıllar - 1986 (The Color Purple)
Protesto - 1995 (La Haine)
Kurtlarla Dans - 1990 (Dances With Wolves)

TÜRKİYE SİNEMASINDAN
Tepenin Ardı - 2012 (Yön: Emin Alper)
Çoğunluk - 2010 (Yön: Seren Yüce)
Güz Sancısı - 2009 (Yön: Tomris Giritlioğlu)
Güneşi Gördüm - 2009 (Yön: Mahsun Kırmızıgül)
İki Dil Bir Bavul - 2008 (Yön: Ozgür Doğan Orhan Eskiköy)
Gönül Yarası - 2005 (Yön: Yavuz Turgul)
Bulutları Beklerken - 2003 (Yön: Yeşim Ustaoğlu)
Büyük Adam Küçük Aşk - 2001 (Yön: Handan
İpekçi)
Güneşe Yolculuk - 1998 (Yön: Yeşim Ustaoğlu)
Hakkari’de Bir Mevsim - 1983 (Yön: Erden Kıral)
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TARİHE ADINI
YAZDIRMIŞ IRKÇI
DİKTATÖRLER

ADOLF HITLER

1934-1945 yılları arasında
Yahudilere dünyayı dar den
Hitler’i zaten tanımayanımız
yok. Gaz odalarından tutun,
sabun yapmalara kadar
uyguladığı vahşetin haddi
hesabı da yok. 6 milyon
Yahudi olmak üzere toplamda
17 milyon insanın ölümüne
neden olan Hitler’in yaptıklarını
anlamak için izleyebileceğiniz
onlarca film var. Bugün de
durumun farkında olan ve hala
vicdan azabı çeken Almanya,
tüm şehirlerini bu katliamı
anlatan müzelerle doldurmuş
durumda. Nazilerin yaptıklarını
anlamak için Berlin’de
Checkpoint Charlie tarafına ve
Budapeşte’deki dünyanın tek
terör müzesi olan House of
Terror’e mutlaka uğrayın.

SADDAM
HÜSEYİN

Yakın tarihten tanıdığımız
Saddam Hüseyin, listeye
girmeyi başarıyor. Suikasttan
o kadar korkardı ki, aynı
anda benzerleri de farklı
helikopterlere biner, hepsi
aynı anda havalanırdı. Neyse
ki, kader onu yaptıklarının
cezasını çekmekten
kurtaramadı ve idam edilerek
öldürüldü.
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POL POT

Kamboçya Komünist
Harekatı Lideri Pol Pot da
tarihin unutmadıklarından.
İnsanları köle gibi çalıştırması,
köylerini terk etmek zorunda
bırakması ve doğru düzgün
sağlık hizmeti vermemesiyle
zaten birçok kişi kendiliğinden
ölmüştü. Pol Pot bu syaıdan
memnun olmayacak ki, ciddi
sayıda idam da gerçekleştirdi
ve sonuçta, Kamboçya
nüfusunun 1/5’inin ölümüne
neden oldu.

LEOPOLD II

Belçika’nın ikinci kralı olan
Leopold, 1865 ve 1909
arasında hükümdarlık
yapmış ve hükümdarlığı
boyunca, sömürgeciliğe
yürekten bağlanmıştı. Tarihte
işkenceleri ve katliamlarıyla
Kongo halkının nüfusunun
30 milyondan, 9 milyona
düşmesine neden olmuştur.

@GZONETRANS

TRANS DÜNYASINA ÖZEL INSTAGRAM

facebook.com/gzonemag
twitter.com/gzonemag
plus.google.com/+GzoneMag
instagram.com/gzonemag
www.gzone.com.tr
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<SÖYLEŞİ

OĞLUN GEY OLSUN DA GÖR” DİYE YAZANLAR
VAR. OLSUN ULAN SIRTIMDA TAŞIRIM BEN ONU!
Katıldığı “O Ses Türkiye” yarışmasında birinci olamadı ama sonrasında art arda çıkardığı hit şarkılarla yakın Türkçe Pop müzik tarihinin
en bomba isimlerinden biri oldu. Son üç yıldır evlenenlerin neredeyse hepsi onun “Kalbimin Tek Sahibine” şarkısı eşliğinde dünya
evine girdi. Video klipleri yüz milyonlarca izlenmeye ulaştı, başarısı çok kıskanıldı, rahatlığı, neşesi çok sevildi. GZone ekibi olarak
biz de onun gibi çılgın bir kadını, müstesna bir karakteri tanıdığımıza o kadar memnun olduk ki Mayıs ayında onu hem dergimize hem
de Universal-EMI Türkiye işbirliği ile çıkaracağımız “GZone Rainbow Anthems” albümüne ilk kez okuyacağı “Bambaşka Biri” ve “I Will
Survive” şarkılarıyla konuk ettik.
Jülide Güngör’ün çarpıcı fotoğraf karelerinde İrem, hiç olmadığı kadar cesur, hiç olmadığı kadar muzır, hiç olmadığı kadar seksi…
Bambaşka bir İrem Derici için sayfaları çevirmeye başlayın.

FOTOĞRAFLAR: JÜLİDE GÜNGÖR
julidegungor.com | twitter.com/julidegungor | instagram.com/julidegungor

RÖPORTAJ: MERT BELL | MURAT RENAY | ONUR ÖZIŞIK
mert.bell@gzone.com.tr | twitter.com/mertbell | instagram.com/mertbell
murat.renay@gzone.com.tr | twitter.com/muratrenay | instagram.com/muratrenay
onur.ozisik@gzone.com.tr | twitter.com/onurozisik | instagram.com/onur.ozisik

MODA EDİTÖRÜ: KEREM CAN DUM
keremcan.dum@gzone.com.tr | twitter.com/keremcandum | instagram.com/keremcandum

SAÇ & MAKYAJ: ÖNDER TİRYAKİ
twitter.com/ondertiryaki | instagram.com/ondertiryaki

MODELLER: ALİ GÖZÜŞİRİN | CENAY TÜRKSEVER | DERYA EKŞİOĞLU (MIKNATIS AJANS)
twitter.com/aligozusirin | instagram.com/aligozusirin
twitter.com/cenayturksever | instagram.com/cenayturksever
twitter.com/deryaeksioglu | instagram.com/deryaeksioglu
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O Ses Türkiye ile başlayan bir
macera sonucunda, sektöre
sunduğun tekliler, ardından
da “Dantel” albümü. Bu
süreci bir magazin ve sosyal
medyadan yakınen takip
ettik, anca bir de senden
dinleyelim. Apple Music’in de
dediği gibi, ‘’The Rise of Irem
Derici’’ nin bir formülü var mı?
Nasıl başarıyorsun?
Engelleyemiyoruz efendim
kadın yükseliyor :) Benim bu
kadar kısa sürede devler ligine
kafa göz girmemin sebebi ne
biliyor musun? Aşırı hırsım.
Bir o kadar da işkoliğim ve
çalışkanım.
Yıllar önce şirketim GNL’ye
ilk gittiğimde masaya elimi
vurarak “Ben bu sektörün
anasını satmaya geldim“
dedim. Zavallı patronum
Çağrı Bey’in gözlerinin fal
taşı gibi açılmasını asla
unutmayacağım. Kafaya
koydum mu yapamayacağım
bir şey yok, hem işte hem
aşkta. Ben bu adamı kendime
aşık edeceğim diye kafama
koymam yeterli. Hırsından
ölecek kadın çekilin:)
Özellikle video izlenmelerin
çok konuşuldu. Sektörde
beklenmedik -nedense- bir
çıkış yapan sanatçıların
başarısını kabullenememe
gibi bir durum olduğunu
düşünüyor musun?
Tabii ki. 20 sene uğraşıp
didinip bi’ kariyer yapıyorlar,
hop diye İrem diye bir kız
çıkıp dengeleri alt üst ediyor.
Destek olan da çok oldu
ama gıybet masalarının bir
numaralı mevzusu benim
uzun zamandır. Konuşsunlar
konuşsunlar, onlar konuştukça
büyüyorum, kanatlarım
açılıyor.
Dantel’den bahsedecek
olursak, albümde emeği
geçenlere baktığımızda
bir dolu harika söz yazarı,
besteci ve aranjör var. Bu

kadar geniş ve sağlam
bir kadroyla çalışırken,
Türkiye’de çalışmak istediğin
fakat fırsat olmayan isimler
de var mı? Kimler, neden?
Vallahi pek yok zaten
albümüm devler ligi mübarek.
Erhan Bayrak, Mustafa Ceceli,
Ozan Çolakoğlu, Ayla Çelik,
Alper Narman, Onur Özdemir
diye başlar liste…
Aranjör olarak son dönemde
Ozan Bayraşa’nın işlerine
bayılıyorum, bir sonraki
albümde ondan bir aranje
kesin olsun isterim. Bir Sezen
Aksu bestesine de hayır
diyemem, “Düşler Ülkesinin
Gelgit Akıllısı” hayatımı
değiştiren şarkı oldu çünkü.
Bir Sezen şarkısı daha offff…
Çiçek olur!
Sosyal medyadan takip
ettiğimiz kadarıyla senin
aslında çok eklektik bir müzik
zevkin var… Incubus da
dinliyorsun Erykah Badu da…
Ama kendi müziğine bakacak
olursak daha güvenli pop
sularında yüzdüğün ortada…
Senden daha farklı, daha sivri
şarkılar dinleyebilecek miyiz?
Ben işimi sağlama alırım
arkadaşım. Amerika’yı yeniden
keşfetmeye gerek yok. Dört
duvarımda kendi istediğim
müzikleri dinleyip yeterince
mutlu oluyorum. Dinlediğim
müziklerde tarz ayrımı
da yapmam. Bir bakarsın
progressive metal dinliyorum
bir bakıyorsun smooth jazz.
Ruhum da müzik zevkim
de aşure gibi. Ha, “tarzını
değiştirir bize sürpriz yapar
mısın?” diye soruyorsan, asla
öyle bir planım yok :).
Bir de “Kalbimin Tek
Sahibine”den itibaren gelen
şu nişan/düğün şarkıları
meselesi var… O şarkıların
çok seveni olmasının
yanında, bir kısım dinleyici
de hem sana yakıştırmıyor
ya da sıkıcı buluyor… Onları
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UZUN
ZAMANDIR
GIYBET
MASALARININ
BİR
NUMARALI
MEVZUSU
BENİM
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RUHUM
DA MÜZİK
ZEVKİM
DE AŞURE
GİBİ

Mayo: Selim Baklacı / Di Fashion Branding
Jean: Mavi
Atlet: Hasan Koca
Kelepçe: Elif Domaniç / Flesh
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Mayo: Selim Baklacı / Di Fashion Branding
Jean: Mavi
Atlet: Hasan Koca
Kelepçe: Elif Domaniç / Flesh

söylemeyi seçmen ticari bir
tercih mi ?
Aman kulak mememi yesinler
onlar, dünyalığımı yaptım ben
o şarkı sayesinde. Popüler
olanı “tu kaka” etmeye çalışan
o entelimtrak kesim var
ya… Vur onların ağzına ıslak
odunla. O şarkı Samanyolu
gibi bir şarkı oldu ve kırmadığı
rekor kalmadı. Mutlu aşk
şarkılarının “düğün şarkısı”
damgası yemesinde hiçbir
sıkıntı yok. Bana başarı
getiren her şey bana yakışıyor
arkadaşım.
Hem samimisin hem de doğal
komik bir yapın var, magazin
basınının da ilgi odağısın.
Peki tek başına kaldığın
zaman nasıl bir İrem var?
Ruh hastasının tekiyim evde
tek başımayken de. Kendi
kendime acayip konuşurum
mesela. Sürekli izleniyorum
hissine kapılıyorum bazen
evde.

ÇALIŞMA
HAYATIMDA
DA NORMAL
HAYATIMDA
DA LGBTİ
BİREYLERİN
HAYATIMA
KATTIĞI Bİ’
KAMYON
GÜZELLİK VAR

LGBTİ görünürlüğü için
hazırladığımız compilation’da
bir şarkı seslendirdin,
buradan da ayrıca teşekkür
ederiz. Peki kariyerinde
ve özel hayatında LGBT
etkisi nedir? LGBT bireyi
arkadaşlarının sana
kattıklarının neler olduğunu
düşünüyorsun?
Beni bu projenin içinde
istediğiniz için ben teşekkür
ederim asıl, çok severek dahil
olduğum bir iş oldu.
Bir kere LGBTİ bireylerinin
herkesten daha hassas
bir ruha sahip olduğuna
inanıyorum. Sanatın her
dalında çok daha iyiler.
Dünya görüşleri çiçek gibi,
bakış açıları geniş. Dünya
üzerinde en kıymet verdiğim
ve canımdan saydığım
arkadaşlarımdan biri 14
yaşında lezbiyen olduğunu
itiraf etmişti bize. Yıllardır
onun yaşadığı zorlukları
onunla beraber en az onun
kadar omuzlamaya çalıştım
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Elbise: Selim Baklacı / Di Fashion Branding
Ayakkabı: Top Shop
Takım Elbise: Özlem Ahıakın
Gömlek, Papyon, Kuşak: Vakko
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Mayo:
ve savaşındaki gücüne hayran
kaldım. Çalışma hayatımda da
normal hayatımda da LGBTİ
bireylerin hayatıma kattığı bi’
kamyon güzellik var.
Azımsanmayacak bir LGBTİ
hayran kitlesine sahipsin,
yeni jenerasyonunun “gay
icon”larından biri olarak
görülüyorsun. Peki sen
kendini ne kadar ikon olarak
görüyorsun? Senin için Icon
olmak neyi ifade ediyor?
Senin ikon’ların kım? Neden?
Bayılıyorum bu duruma!
“Düşler Ülkesinin Gelgit
Akıllısı”yla başladı bu durum.
Hornet’te kaç kişinin bio’sunda
“Ben düşler ülkesinin gelgit
akıllısıyım…” cümlesini gördüm
o dönem anlatamam.
Bu arada ben de kendimi
LGBTİ bireyi olarak görüyorum.
Aylar önce bir Instagram
fotoğrafımın altına “Ayyyy
trans suratlı karııı…” yazmıştı
bir kadın. Hakaret ettiğini
zannediyor zaar, “ay ne güzel
iltifat” dedim kendi kendime.
Ha benim gay ikon’um kim?:
Bir dönem Rihanna’ydı ama
o kadar çok meme uçlarını
gördüm ki kadının, mevzuyu
yine Madonna’ya döndürdüm.
“Truth or Dare” diye eski bir
belgeselini izledim, Allahım
o hareketleri, cesurluğu,
çalışkanlığı, işine deliler gibi
titizlemesi. Bir sahnesinde
dedim ki “tamam ya benim
olmak istediğim kadın bu”. O
dönemki sevgilisi bir hediye
almış buna, zor bulunan bir
şeymiş sanırım. Madonna
başka bir arkadaşına hediyesi
elindeyken bunu anlatıyor ve
parmağını şıklatarak “Gördün
mü, ben istediğimi alırım”
diyor. Kimse kusura bakmasın,
ben de alırım :)
Yeni videon ‘’Evlenmene bak’’
da Sinan Akçıl ile beraber
rol alıyorsun. Peki dünya
gündeminden düşmeyen
eşcinsel evlilikler, ülkemizde
ne kadar mümkün? Mümkün
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Elbise: Selim Baklacı / Di Fashion Branding
Ayakkabı: Top Shop
Takım Elbise: Özlem Ahıakın
Gömlek, Papyon, Kuşak: Vakko
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Mayo: Zoe Karssen / V2K
Jean Pantolonlar: Mavi
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Elbise: Selim Baklacı / Di Fashion Branding
Gözlük: Prada / Showroomist
Ayakkabı: Jimmy Choo

olması için ne yapmamız
gerekiyor?
Na mümkün arkadaşım,
çok üzülerek söylüyorum.
Ekin ve Emrullah’ın evliliğini
zamanında Instagram’da
paylaşıp tebrik ettiğimde
tehditler aldığımı
biliyorsunuzdur. “İnşallah
senin oğlun de gay olur da
görürsün o zaman” yazan
cahillerden tut daha neler
neler… Olsun ulan sırtımda
taşırım ben onu! Ay çok
sinirlendim yine bak :)
Fotoğraf çekimimizde daha
önce hiç görmediğimiz
bir “İrem Derici” gördük.
Senin içindeki hınzır,
muzır ve cüretkar kadının
fotoğrafçımız Jülide
Güngör’ün karelerine
mükemmel şekilde
yansıdığını düşünüyoruz.
Bunca yıldır neden bu İrem’i
göremedik? Sen mi son
zamanlarda mı değiştin yoksa
bunca zamandır kendini mi
gizledin?
“Sanat için değil LGBT için
soyundum” hahahaha!
Belli etmem fazla ama libido
uzaydır benim. Ama bunu
Jülide’den başka dışarı
çıkarabilen bir fotoğrafçı
girmemişti hayatıma. Sizin
sayenizde onu da kazandım,
bundan sonra bütün
fotoğraflarım ona emanet.
Var anacığım işte içimde her
şey var, “mülayim ev kızı” da
var, “kırbaçlı fettan kadın”
da var, “bıyıklı Ahmet Abi”
de var, “dominant kadın” da
var “domine edilmeyi seven
kadın” da… Burdan taliplerime
sesleniyorum, insan benim
yanımda yaşlanmaz hahaha.
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ÇOCUK
TACİZİ
Papa 16. Benediktus’un,
‘’pedofilinin toplumun
tüm kesimleri için bir bela
olduğu’’ ve çocuk istismarı
iddiaları konusunda ‘’derin
üzüntü içinde bulunduğu’’
yönündeki açıklamalarına
karşın, din adamlarına
yönelik pedofili suçlamaları
2011 yılında uluslararası
yargı alanına da taşındı.

A

lbert Camus
şöyle der:
“İnsan, kendi
kendisinden
saklamaya
çalıştığı
yanını sevmez.” Peki, insan
neden kendisinden kendini
saklamaya çalışır? Çünkü
toplumun değer yargılarıyla
çatışmaya gücü yoktur.
Toplumun değer yargılarını
ise geçmişten gelen birikimler
oluşturur. Bunlar; bazen din,
bazen ahlak, bazen kültür
olabilir ama sonuç olarak
hiçbirisi mutlak doğru değildir,
sadece doğruymuş gibi
kabul edilmesi istenir. Bu
yüzden dinlerde sorgulama
yasaklanmıştır. Eğer insan
sorgulamaya başlarsa cesur
olur, cesareti tadan bir insan
kolaylıkla yönlendirilemeyen
bir kuvvete dönüşür. Her bir
insanın kendi başına buyruk
kurallarıyla yaşaması ise
toplum liderlerinin, kapitali
elinde tutan erklerin işine
gelmez.

hikâyeler anlatır. İnsan kendi
içinden akıp gelen isteklere set
çekebildiği sürece onlara göre
dindar olurken aslında için
için dinden de insanlığından
da uzaklaşmaktadır; ama
bunu kimse görmek istemez
ve kabullenmez. Bu paradoks
insan hayatını belirlerken
özellikle büyük yasaklarla
yaşamlarına devam eden
din adamları sevmedikleri
yanlarını insani bir şekilde
baskılayamadığı zaman
üstü örtülü işlere başvurmak
zorunda kalırlar. Baskılanan
bireyin en kolay hedef
üzerinden kendini tatmin
etmesine şaşmamak gerekir.

Din, kurallar çizer ve
bu kurallar içerisinde
sorgulamadan yaşamanın
mutlak mutluluk olduğuna,
öldükten sonra hayatlarının
daha da güzelleşeceğine dair

Eğitmek için birlikte bir odaya
kapandıkları çocuklar en
masum çağlarını yaşıyor
olmasına rağmen bazı din
adamlarının kendilerinden
bile sakladıkları ihtiyaçlarını

SADECE
HRİSTİYAN
DİN
ADAMLARI
MI?

giderme güdüsüne karşı
koyamadıkları açıkça ortaya
çıkmıştır. Bu durum sadece
Hristiyan din adamlarında
değil neredeyse tüm
toplumlarda ve o toplumların
din adamlarında görülmüş bir
davranıştır. Ama Hristiyan din
adamlarının taciz ve tecavüz
vakaları nasıl oldu da bu kadar
çok magazinselleşti?
Bu noktada Vatikan’ın
kapılarını yıllarca eşcinsellere,
boşanmış insanlara, kürtaj
yaptıran kadınlara kapalı
tutmasının büyük etkisi var.
Öyle bir oluşum düşünün ki
kendi müritleri kendilerinin
kabul etmediği davranışları
sergiliyor. Hem kabul
etmiyor hem de gizli kapaklı
uygulamaya devam ediyor.
Bu arada bir çocuğa taciz
eden Hristiyan din adamının
mevkiine göre oldukça büyük
görevleri olabiliyor. Örneğin
günahları bağışlayabiliyor,
bebekleri vaftiz edebiliyor,
hatta insanlara iyi birer insan
olmaları yönünde vaazlar
veriyor ama kendisi bir başka
masum çocuğun yaşam
sevincini elinden alabiliyor.
Bu büyük çelişki, sapkın din
adamlarına insanların tepkisini
daha da büyütmüştür.

Bu süreçte, pedofili
kurbanlarının oluşturduğu
ABD’li iki örgüt, din adamları
tarafından çocuklara
karşı işlenen cinsel taciz
suçlarının ‘’insanlığa karşı
işlenen suçlar’’ kapsamında
değerlendirilmesi talebiyle,
aralarında Papa’nın da
bulunduğu üst düzey
Vatikan yetkililerinin
Uluslararası Ceza
Mahkemesi’nde (UCM)
soruşturulmasını talep
etmişti.
Soruşturma talebinde, üst
düzey Vatikan yetkililerinin
konuyla ilgili ‘’doğrudan
sorumlulukları’’ bulunduğu
belirtilmiş, çocuklara karşı
işlenen bu suçların, yetkililer
tarafından örtbas edildiği
iddia edilmişti.
Koyu Katolik İrlanda’da
geçen yıllarda hükümet
talimatıyla hazırlanan
bazı raporlar da, ülkedeki
kiliselerde bir dönem
görev yapmış çok sayıda
din adamının kendilerine
emanet edilen çocuklara
tacizde bulunduğunu
gözler önüne sermiş,
iddialar İrlanda hükümetiyle
Vatikan’ı karşı karşıya
getirmişti.

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Mayıs 2016 | S91

’VATİLEAKS’
SKANDALI

Papa 16. Benediktus’un,
görev süresi boyunca karşı
karşıya kaldığı sorunların
başında kamuoyunda
‘’Köstebek davası’’ olarak iz
bırakan ‘’Vatileaks’’ skandalı
geliyor.
Papa 16. Benediktus’un
sivil özel yardımcısıyken
evinde Papa’ya ait çok
sayıda gizli yazışmayı
bulundurmak ve bunları
sızdırmakla suçlanan Paolo
Gabriele, iki aya yakın bir
süre hapishanede tutulmuş,
ardından ev hapsine
alınmıştı.
Gabriele’nin gazeteci
Gianluigi Nuzzi’ye sızdırdığı
belgeler, Nuzzi’nin yazdığı
‘’His Holiness: Pope
Benedict XVI’s Secret
Papers (Papa Hazretleri:
Papa 16. Benediktus’un gizli
yazışmaları’’ adlı kitapta
yayımlanmıştı.
Uzun süre sonuçlanmayan
davada, Papa’nın
yazışmalarını sızdırmaktan
suçlu bulunan Gabriele,
ruhani liderin güvenini
ihanete uğrattığı
gerekçesiyle 18 ay hapis
cezasına çarptırılmıştı.
Bir süre sonra, Papa’nın,
Vatileaks sürecinde
Gabriele’i ve ona yardımcı
olmakla suçlu bulunan
Vatikan teknisyeni Claudio
Sciarpelletti’yi affeden
kararnameyi imzaladığı
basına yansımıştı.

HRİSTİYAN DİN ADAMLARI NEDEN
SEVİŞMİYOR?
Kendilerini dine ve Tanrıya
daha iyi adayabilmek, dünyevi
işlere zaman ayırmadan tüm
vakitlerini ibadete ve dinin
yayılmasına adayabilmek ve
daha çok insanı huzurlu bir
dünya ile buluşturmak adına
evlenmiyorlar, sevişmiyorlar,
aile kurmuyorlar. Aslında
dinin temelinde olan bir kural
değil, sonradan üretilmiş bir
tabu olarak ortaya çıkıyor.
Hristiyanlıkta din adamı olmak
tamamen bir gönüllülük işidir.
Mezheplerin ortaya çıkmasıyla
evlenme ve boşanma meselesi
oldukça farklılık göstermiştir.
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Ama özellikte Katolik
Kilisesi’ne bağlı olan din
adamları ancak özel izinlerle
evlenebilmekte ve evlenmeleri
hoş karşılanmamaktadır. Bu
yüzden evlenen rahip sayısı
ciddi oranda azdır. Bu kadar
çok sayıda insanın beşeri
isteklerden tamamen sıyrılarak
sadece dine ve ibadete kendini
adamasını beklemek tabii ki
mantıklı değil. Hiçbir zaman
da mümkün olmamıştır.
Her zaman rahibelerin
seks hikâyeleri, rahiplerin
çapkınlıkları hem edebiyatta
hem de porno sektöründe,

dolayısıyla insanlığın fantezi
hafızasında yer almıştır.
Böyle bir toplumsal belleğe
sahip olmasına rağmen tüm
rahiplerin onlara göre hiç
günaha girmemiş, bu yüzden
günah bağışlayabilir yetkiyle
donatılmış olması tamamen
bir kandırmaca değil midir?

KARA PARA
AKLAMA

Papa 16. Benediktus’un
görev süresinde, Din İşleri
Enstitüsü (İOR) adı altında
faaliyet gösteren Vatikan
Bankası hakkında kara
para aklama iddiaları da
gündeme gelmişti.
Roma Cumhuriyet
Savcılığı, 2010 yılının
Ekim ayında açıkladığı bir
soruşturma raporunda,
Vatikan Bankası’nın diğer
bankalarla yaptığı kimi
transfer işlemlerinde, AB
ülkelerindeki kara para
aklamayı önlemeye yönelik
kuralları çiğnediğine dikkati
çekmişti.

YILLARDIR KAÇ ÇOCUĞUN YAŞAM SEVİNCİ
ELİNDEN ALINDI, SAYILABİLİR Mİ?
Tüm dinler müritlerini
çekirdekten yetiştirmek için
kendi okullarını kurmuş,
yurtlarını yaratmış, cemaat
evleri açmıştır. Dindar insanlar
çocuklarının da din eğitimi
alarak büyümesini arzuladığı
için buralara çocuklarını
hem gönüllü göndermiş hem
de üstüne büyük paralar
yatırmışlardır. Bu olayın ayrıca
bir sektör oluşturmasını göz
ardı etsek bile çocuklarını kime
ve nereye, ne şartlarda emanet
ettiklerini hiç sorgulamayan
insanları anlayabilmek için
körü körüne dindar olmak

gerekiyor.
Bu yazı boyunca hiçbir
sayıdan ve hiçbir özel vakadan
bahsetmek istemiyorum.
Çünkü bu sene en iyi film
Oscar’ını alan Spotlight
filminde bile ortaya çıkan
sayı (film gerçek bir hikâyeyi
anlatmaktadır ve sadece bir
şehirdeki taciz ve tecavüz
olaylarından bahsetmektedir)
gerçekten yazılamayacak
ve okunamayacak kadar
büyük. Yıllar içerisinde dinin
koyduğu kurallar, insanların
kendilerinden bile saklamaya

çalıştığı yönlerini çocukların
üzerinde denemelerine
sebep olmuş. Bu olaylar
üzerine Google’da küçük
bir araştırma yapınca tüm
dünyayı etkisi altına aldığı ve
yüzyıllardır mevcut olduğu,
küreselleşme sonucunda
küçülen dünyayla beraber
ortaya çıkmaya başladığı çok
net anlaşılmaktadır.

Soruşturma kapsamında,
kara para aklama işlemi
olduğu kuşkusuyla, İOR’dan
JP Morgan Frankfurt ve
Fucino bankalarına havale
edilen 23 milyon avroya
el konulmuş, yaklaşık
15 bankaya yapılan 140
milyon avro tutarındaki
transfer işlemlerinin de
mercek altına alınması
kararlaştırılmıştı. Raporda,
2008’den bu yana görevde
olan İOR Başkanı Ettore
Gotti Tedeschi ve de
bankanın üst düzey yetkilisi
Paolo Cipriani, kara para
aklamayla mücadele
kurallarını ihlal etmekle
suçlanmıştı.
Bu gelişmeler üzerine
Papa, Vatikan Bankası’nın
kara para aklama
operasyonlarına
bulaşmasını engelleme
amacıyla bir dizi önlem
alınmasına karar vermişti.
Vatikan Bankası’yla ilgili
iddialara ilişkin süreç,
banka Başkanı Tedeschi’yi
görevinden istifa etmek
durumunda bırakmıştı.
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PAPA NASIL
OLDU DA
ÖZÜR DİLEDİ?
Vatikan, yüzyıllardır sert ve
nobran duruşuyla, engizisyon
mahkemeleriyle tarihe adını
yazdırmıştır. Dinler tarihinin
en acımasız enstrümanı
olmayı başarmıştır. Boşanma,
kürtaj, eşcinsellik gibi
milenyum çağının yadsınamaz
gerçeklerini daha düne kadar
kabul etmemeyi büyük bir
saygınlık ve itibar kaynağı
olarak gördü. Kol kırılsa da
nasıl olsa yen içinde kalıyor
diyerek için için kaynayan,
hatta çoğu kez taşmasına
rağmen üstü rahatça örtülen
sıkıntıların hepsini yok saydı.
Çocuklara tecavüz ederken
bunu onların mutluluğu için

yaptıklarına inanarak kendi
vicdanlarını rahatlatacak kadar
kokuşmuş bir ahlak yapısının
görünmüyor olmasına
güveniyorlardı. “Bir şeyler
oluyor ama kolayca üstünü
kapatabiliyoruz.” diyerek yan
gelip yatıyorlar, ahali üzerinde
kısıtlamaları iyice artırırken
kendi içlerine bakma gereği
bile duymuyorlardı.
Küreselleşen dünyada internet
ile beraber haberleşmenin
artması önlenemez bir bilgi
akışını mümkün kılınca her
şey yavaş yavaş gün yüzüne
çıkmaya başladı. Sürekli
rotasyona tabii tutulan
rahiplerin aslında damgalı birer
sapık olduğu, kilisenin düzenli
olarak para yardımı yaptığı
ailelerin aslında mağdur aileler
olduğu saklanamayacak
kadar ortadaydı. Rahiplerin
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erkek çocuklarını taciz
etmesi bir yandan eşcinselliği
çağrıştırıyordu ve o da büyük
bir günahtı. Ama burada
olay eşcinsel rahiplerden
çok sübyancı rahiplerin ses
çıkaramayacak, rahatça
edilgenleştirilebilecek
çocukları seçmesiydi. Çünkü
amaç eşcinsel bir ilişki değil
rahibin kendi isteklerini
tatmin etmesiydi. Katolik
kilisesi nasıl bir açıklama
yaparsa yapsın her açıdan
bataklığa saplanıyor, her
kapı yüzüne kapanıyordu. En
sonunda her şeyi kabul etti
ve sapkın rahiplerin işlerine
son verilmesi, adalete teslim
edilmesi, hatta yoğun bir
şekilde bu tarz olayların
yaşanmaması için teftiş
kurullarının oluşturulması,
bundan sonra rahiplerin
çocuklarla yakınlaşmamaları

yönünde eğitilmeleri kilisenin
gündemine alındı.
Şimdilerde Katolik
Kilisesi “eşcinseller bizim
kardeşimizdir” diyerek hem
toplumdan hem de yıllarca
ötekileştirdiği LGBT bireylerden
özür dilemeye başladı.
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C.

HAZIRLAYAN: DENİZ SU TIFFANY
denizsu.tiffany@gzone.com.tr | twitter.com/denizsuecom | instagram.com/denizsuecom

ingene
denildiğinde
aklımızda
esmer, çalgı
aletleriyle
adeta bir müzik
şöleni yaratan ve oynama
(dans) konusunda eline su
dökülemeyecek insanlar
canlanır. Bunlar doğrudur,
ayrıca çingeneler Hindistan
kökenli göçmenlerdir de.
Göçmenlik sebepleri üzerinde
çeşitli teoriler bulunmaktadır:
Gazneli Mahmut’un Sindh
ve Penjap’ı işgali sırasında
500.000 Hintliyi esir alması,
Hindistan’ı fetheden
Müslümanların, Çingeneleri
köle olarak alıp ülkelerine
götürmesi
Hindistan’da en düşük
kast olduğu düşünülen
Çingenelerin, Müslüman
fatihlere karşı paralı asker
olarak kullanılmış olmaları

Firdevsi’nin Şehnamesi’ne
göre MS 420 yılında vatanlarını
(Hindistan, Karaçi) terk edip
dünyaya yayılan 12.000 kişilik
Luri halkı’nın Çingeneler
olduğu düşünülmesi (eğer bu
doğruysa Hindistan kökenli
olmadıkları anlamına dahi
gelir).
Neden yayıldıkları kesin
olmasa da Dünya’nın dört
bir yanına yayıldıkları bilinen
bir gerçektir. Önce İran,
sonra Anadolu ve buradan
da Avrupa’ya yayılmışlardır.
Amerika’ya bile ulaşan
Çingeneler vardır.
Geçim kaynakları
sepetçilik, demircilik/
kalaycılık, ilaç yapımı, halk
hekimliği, seyyar berberlik,
müzisyenlik, cambazlık gibi
zanaata dayalıdır. Zanaatla
uğraşmalarının temel sebebi
yerleşik hayata geçememeleri
ve atalarının tarla/bağ/

bahçe gibi geniş topraklara
sahip olmamalarıdır. Avcıtoplayıcı devirden tarım
devrine geçişte, yani mülkiyet
kavramının oluşmaya
başladığı zamanlarda eskisi
kadar kolayca avcılık ve
toplayıcılık yapılamadığından
göçebe kalan çingeneler
zanaatlarla uğraşmıştır. Geçim
kaynağı olarak seçtikleri bu
yol kültürel yapılarının da
diğer toplumlardan farklı
olmasını sağlamıştır. Kadın
erkek eşitliğinin yerleşik
hayata geçilmesiyle birlikte
bozulmaya başlamasından
etkilenmemişlerdir. Çingene
kadınlarının da erkekleri
gibi toplumda hâlâ güçlü
kalabilmesi, yerleşik hayata
geçmiş kabilelerin reislerinin
işine gelmediğinden çingeneler
dışlanma/ötekileştirmenin
tarihteki ilk mağdurları
olmuştur.
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TÜRKİYE’DE
ÇİNGENELER
Dünya’nın dört bir yanına
dağıldıkları gibi Türkiye’nin
de dört bir yanına dağılmış
olan Çingeneler her yörede
faklı isimlerle anılmışlardır:
Adana’da Cono, Ege’de
Roman, Trakya’da Şopar
gibi… Sosyal hayattan
dışlandıklarından (aynı trans
bireyler ve eşcinseller gibi)
Çingenelerde okuma yazma
oranı düşüktür, iş bulma,
çalışma ve para kazanma
konusunda toplumun diğer
bireylerinden daha fazla
zorlukla karşılaşmaktadırlar.
Buna rağmen Çingenelerin
içinde de toplumun saygın
bireyleri bulunduğu iddia
ediliyor. Fakat bu durum
yine de çingenelerin genel
olarak yaşadığı zorlukları
değiştirmiyor. Türkiye’de
Çingene Olmak adlı kitabın
yazarı Mustafa Aksu
tarafından iddia edilen
toplumda yer edinebilmiş
Çingenelerden bazıları:

namuslarının sorgulandığı bir
dünyada roman kadınlarının
da erkekler kadar müzik
yapıp dans etmesi, cinsiyet
eşitliği anlayışlarını hiçbir
kuvvetin unutturamadığının da
göstergesidir.

Türkan Şoray
Kibariye
Ebru Gündeş
Hüsnü Şenlendirici
Adnan Şenses
Sibel Can
Sibel Turnagöl
Sadri Alışık
Safiye Ayla
Muazzez Ersoy
Nalan Altınörs
Burhan Öcal
Kadri Şençalar
Mustafa Kandıralı
Orhan Gencebay
Türkiye’de Çingeneler kendine
has müzik kültürlerini de
korumuşlardır. Roman havası
ve roman dansı, Çingene
denilince akıllara gelen ilk
unsurlardandır. Dansözlerin
ve diğer etnik dansları icra
eden kadınların aşağılandığı,
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GİTANOLAR VE FLAMENKO
Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi dünyanın da dört bir
yanında çingenelere farklı isimler takılmıştır. Bunlar içinde en dikkat
çekeni şüphesiz İspanyol Çingeneleri, yani Gitanolardır. Gitanolar
diğer çingenelere göre daha şanslılardır. Günümüzde İspanya’nın
bulunduğu topraklarda Endülüs’ün Doğu’ya özgü kültürü ve
insanlarının büyük hoşgörüsü, Çingenelerin diğer illere nazaran
burayla daha kolay bütünleşmesini sağlamıştır. Gitanolar, burada
da kendi kültürlerini korumayı başarmışlardır. Bunun en önemli
kanıtı, dünyanın hayranlıkla izlediği Flamenko dansıdır.
Flamenko, sadece bir dans değildir. Aynı zamanda kendi müziği
ve gitar kültürü de vardır. Flamenko şarkılarına genel olarak Cante
denir. İyi bir Flamenko şarkıcısı Cante’nin alt türlerine de hâkim
olmalıdır. Flamenko şarkıcıları, parmaklarını masaya vurarak, alkış
yaparak, ayaklarıyla yere vurup ritim tutarak sağlayacağı ritmik
eşlikle geleneğe bağlı fakat kendi ruhunu ve anın getirdiği hisleri de
katarak kendi solosunu yaratır. Flamenko bir tarz olduğu kadar bir
doğaçlama ürünü de olduğundan akademik olarak incelenemeyen
bir dans türüdür.
Flamenko yapan dansçıların kıyafetleri siyah ve kırmızının
birleşiminden oluşur. Dikkat edilecek bir husus da Türkiye’deki
çingenelerin giydikleri kıyafetlerin biçimi ile Flamenko dansçılarının
giydiği kıyafetlerin biçiminin benzerlik göstermesidir. Elbette bu
benzerlik bariz değildir. Flamenko bir gösteri sanatı olduğundan
kıyafetleri de sahnelere yakışır şekilde daha ihtişamlıdır.

LGBT VE ÇİNGENELİK
Müzik, dans, kıyafetler gibi dil de bir kültür ögesidir. LGBT bireylerle
benzer sebepten dışlanan köçeklerin icat ettiği Lubunca, birçok
dilin kelimelerini içinde barındırıyor ve bu dillerden biri de aynı
şiddette dışlanan çingenelerin dili olan Romanes’tir. 17.-18.
yüzyıllarda icat edilen Lubunca, LGBT bireyler için bulunmaz bir
nimetti. Çünkü toplumdan dışlanmanın verdiği izole olma durumu
ve izole oldukları gettodan dışarı çıktıklarında birbirlerini keşfetmek,
bu sırada da can güvenliğini korumak adına şifreli bir dile ihtiyaç
duyuyorlardı. Çingenelerin de aynı tehlikeleri yaşadığı göz önünde
bulundurulursa dil olarak Romanes esintileri barındıran bir dil,
amacına oldukça uygundur. Romanes’ten Lubunca’ya geçen
kelimelere örnek olarak çor-lama (hırsızlık), but (çok, büyük,
geniş), naşlatmak (bir şeyi/birini çıkarmak, kaçırmak) verilebilir. Dil
dışında benzerliklere gelinecek olursa, LGBT bireyler de çingeneler
kadar eğlenmeyi sever. Çingenelerin etnik dansının kendine özgü
bir çekiciliği olduğu kadar LGBT bireyler de eğlence sektörlerinin
arka planındaki yönlendiriciler olarak daha iyi eğlence üretmeyi
bilmektedirler.
NOT: Çingeneler ile ilgili derinlemesine bilgi sahibi olmak
isterseniz Mustafa Aksu’dan Türkiye’de Çingene Olmak
ve Ali Mezarcıoğlu’ndan Çingenelerin Kitabı adlı kitaplara
başvurabilirsiniz. Ayrıca Erzurum’dan İstanbul’a göç etmiş Çeribaşı
Rüstem Ağa’nın hikâyesini de okuyarak çingenelerin uğradığı etnik
ayrımcılığın boyutlarına şahit olabilirsiniz.
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TÜRKİYE’NİN SON YILLARDA EUROVİSİON’A
KATILMAMASI BÜYÜK HATA
Bu sene altmış birincisi yapılan Eurovision Şarkı Yarışması’na Türkiye’den katılan ilk isim henüz 1975 yılında daha 18
yaşında olan Semiha Yankı’ydı. Bundan tam 41 yıl önce yine bu sene yarışmanın yapıldığı Stockholm’deki Eurovision
Şarkı Yarışmasına, Kemal Ebcioğlu bestesi “Seninle Bir Dakika” ile katılan Semiha Yankı, sonraki yıllarda müzik
kariyerini bugünlere kadar taşıdı ancak Eurovision fanları için onun yeri hep ayrı oldu.
LGBT Onur Yürüyüşlerinde de sıkça bizlerle yürüyen ünlü isimlerden biri olan Semiha Yankı ile GZone için konuştuk.
RÖPORTAJ: MURAT RENAY
murat.renay@gzone.com.tr | twitter.com/muratrenay | instagram.com/muratrenay
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1975 yılında Türkiye ilk kez
Eurovision’a sizinle “Seninle
Bir Dakika” diyerek katıldı.
Eurovision’a gideceğinizi
ilk duyduğunuzda neler
hissettiniz?
Eurovision’a katılacağım
zaman daha ne olduğunu
bilmiyordum. O tarihte kimin
Eurovision’dan haberi vardı
ki? O zaman televizyon ve
yayın olmadığından gazetelere
yansıdığı kadar biliyorduk
Eurovision’u. Bu kadar büyük
bir iş başaracağımı bilseydim
dizlerim titrerdi herhalde.

tarafları gibi düşünmek lazım.
Eurovision LGBT bireylerin
desteklediği, renkleriyle değer
verdiği bir yarışma oldu. Sizce
neden?
Açıkçası tam olarak nedenini
bilmiyorum. Son yıllarda çok
izlemiyorum ve konunun
içinde değilim. Ancak
renkli olduğu için ve müzik
söz konusu olduğu için
Eurovision’u benimsemek
onlar için bir tercihtir, olabilir.
Renklerin olması gerekiyor, çok
iyi oluyor. Keşke renkler daha
da fazlalaşsa.

Son zamanlarda sizi gazino
şovları ve Bir Zamanlar
sahnelerinde görmekteyiz.
Gazino kültürünü fazlasıyla
yaşamış bir insansınız. Sizce
o dönem neden sona erdi?
Gazino kültürünün bitmesinin
nedeni, sahneye çıkan assolist
ve solist altlarının, daha
doğrusu İbrahim Tatlıses’le
başlayan fiyat yükseltme
politikasının gazinolara verdiği
zarar. Türkü söyleyen bir
arkadaşın gazinodan şimdiki
rakamla 100 bin TL gibi bir

ZOMBİLERİN OLDUĞU
FİNLANDİYALI GRUP LORDI
KAZANDIĞINDAN BERİ
EUROVISION’U İZLEMİYORUM!
İlk kez Eurovision’a
katılmanın sorumluluğuyla
Stockholm’de yarıştınız. O
deneyimle ilgili hatırladığınız
anılarınızı paylaşır mısınız?
Büyük provalar yaptık. En
önemli olarak hatırladığım şey,
sahneye çıktığımda 40 derece
ateşli olmamdı. Çok yorgun
ve uykusuzdum. Üst üste
çok prova yapmıştık Kemal
Ebcioğlu ile. Hatırladığım
sadece sahneye çıktığımda
çok kötü bir halde olduğum.

Türkiye’nin son yıllarda
Eurovision’a
katılmama kararını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Eurovision’a katılmamak
büyük hata. Doğru
bulmuyorum. Tüm Avrupa
ve dünyanın bizi izlemesini,
bizde nasıl şarkılar olduğunu
bilmesini isterim. Şarkının
tamamının İngilizce değil, yarı
İngilizce yarı Türkçe olmasını
isterim, lisanımızı tanıtmak
açısından.

rakam talep etmesi, bunun da
elbette izleyiciye yansımasıyla
gazino kültürü sona erdi diye
düşünüyorum. İnsanların bu
fiyatları ödeyecek güçleri
kalmadı. Her şey birbirine
yansıdı. Gazino patronu da
bunların altından kalkamaz
hale geldi.

Eurovision’daki dereceniz
politik nedenler yüzünden
düşük oldu. Eurovision’un
şarkı yarışmasından çok
politik bir yarışma olduğuna
inanıyor musunuz? Neden?
Politik nedenlerle düşük
puan aldığım kesin. Her ülke
birbirini destekliyor. Bunun
aslında belli tek bir nedeni
var. Herkes kendisine yandaş
olanı birinci yapmak istiyor.
Kendine yandaş olan o
ülkenin kalkınmasını ve birinci
olmasını herkes ister. Aynen
bunu bir spor müsabakasının

Son yılların Eurovision
kazananlarını beğeniyor
musunuz? Beğendikleriniz
hangi şarkılar oldu?
Şunu söyleyeyim ama bana
kızmayın. Eurovision’u hiç
seyretmiyorum. Hiçbir şarkıyı
da beğenmiyorum. Eurovision
şarkı yarışmasından çıkıp
bir şov haline geldi. En son
ne zamandı bilmiyorum,
o zombiler, 2006 birincisi
Finlandiyalı grup Lordi,
kazandığından beri,
izlemiyorum ben Eurovision’u.

Sizden yakın gelecekte yeni
şarkılar dinleyecek miyiz?
Yeni çalışmalarınız var mı?
Ben vallahi bilmiyorum.
Bunlara menajerim Hakan
Eren karar veriyor. Şarkı
yapalım derse yaparız.
Ancak yapsanız da hiçbir şey
satmıyor. Dünyanın parası
harcanıyor, değişen bir şey
olmuyor. Zaten 3-5 tane isim
var albüm yapan, başka da
kimse kalmadı.
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Zaten son yıllarda bu
hükümete bağlı olarak da
böyle bir şeyin olabileceğini
düşünmüyorum.

SEMİHA
YANKI

15 Ocak 1957 İstanbul
doğumlu Semiha Yankı, sirk
cambazlığı ile geçinen bir
ailenin kızıdır. İp cambazı
olan ağabeyi trapezden
düşüp ölünce Semiha
müziğe yönelmiştir.
1975 yılında Kemal Ebcioğlu
bestesi “Seninle Bir Dakika”
ile yarışmış, bir başka Atilla
Özdemiroğlu bestesi olan
ve Cici Kızlar tarafından
seslendirilen “Delisin”
adlı parça ile birlikte
birinciliği kazanmıştır. Cici
Kızlar grubundan Bilgen
Bengü’nün çektiği kurada
kazanan isim Semiha Yankı
olmuş ve Stockholm’de
Türkiye’yi temsil etmeye hak
kazanmıştır.
Semiha Yankı yalnızca
Monako’dan 3 puan alarak
sonuncu olmuştur. Alınan
bu kötü sonuç politik
nedenlere bağlanmaktadır
(yarışmadan çok kısa
süre önce Türkiye,
Kıbrıs Harekatı’nı
gerçekleştirmiştir). Yankı,
sonraki yıllarda sahnelerden
hiç kopmamış ve adı
hep Eurovision’la birlikte
anılmıştır.

SARP YAMAN>

M

ayıs ayı
ABD’deki
pek çok
gey için
neredeyse
kendi
doğum günü ayları kadar
önemlidir. Her sene Mayıs’ın
son Pazartesi’si ülke uğruna
şehit olan askerlerin anıldığı
Memorial Day’dir. Ancak gayler
için bu günün daha başka
bir anlamı da var. Üç günlük
ulusal tatilde belki herkes
sayfiye yerlerine gitmeyi
tercih ediyor ama geylerin pek
çoğunun buluşma noktası
genelde aynı oluyor. Neresi mi?
Florida’nın Pensacola şehri...
Okyanusun kıyısındaki
güzeller güzeli Pensacola’da
yüzbinlerce gay bir araya
gelip her sene hem ‘beach

pride’a dahil oluyorlar hem
de deliler gibi eğleniyorlar.
Geceler ve gündüzler Circuit
partilerle ‘süslenirken’, “Ünlü
DJ’lerle dansla falan işim
olmaz” diyenler de plaja
kurulan binlerce çadırın altında
ciğerlerine bol bol iyotlu
hava çekerek piknik yapıyor,
sosyalleşiyor, ülkenin pek çok
eyaletinden yeni arkadaşlar
ediniyor.
Tahmin edebileceğiniz gibi
bendeniz de ABD’de yaşadığım
yıllarda hiçbir Memorial
Day Weekend’i kaçırmadım.
Orada edindiğim dostluklar
bugün hala devam etmekte.
90’lı yıllarda katılımın her
geçen sene arttığına bizzat
şahit oldum. Bu artışla
beraber Pensacola ‘şehir
yetkililerinin’ böylesine ‘gay bir

organizasyonu’ istemediklerini
de gördüm. Fakat pek çok iki
yüzlü, yanar döner, kıt beyinli
homofobik neandertaller gibi
bu eventin şehre muazzam
ekonomik katkısını görünce
hepsi sus pus oldular.
Ah o kumsalın dili olsa da
konuşsa... Ne aşklar ne
meşkler yaşadım anlatamam.
Memorial Day Weekend
biter bitmez de yine binlerce
gey arabalarımıza doluşup
birkaç saat uzaklıktaki
Orlando’ya geçerdik. Neden
mi? Çünkü her sene Memorial
Day eventlerinin ardından
Orlando’daki Disney World’de
‘Gay Days’ başlar. Buradaki
bütün eğlence parkları bir
hafta boyunca gey friendly
değil de hetero friendly
oluverirler.

Eğlence adı altında nasıl
güzel bir birlik ve beraberlik
örneği görüldüğünü tarif
etmem imkansız. Ama sosyal
mesajlar bir tarafa sadece
eğlence için bile bu etkinliklere
katılmanızı tavsiye ederim.
Aranızda gitmek isteyenler
olursa otel rezervasyonlarınızı
mutlaka bir sene önceden
yaptırın.
Bu Memorial Day Weekend
ruhum Pensacola’da olsa da
bedenim Bodrum’da olacak.
Ancak umarım herkes bir
kez bile olsa fırsatını bulup
Pensacola’nın yolunu tutar...
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<KOLİ EKSPERİ
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Koli eksperi bu ay sizlere eşcinsel seksin “olmazsa olmazı” oral seks hakkında altın öneriler hazırladı. Bu 11 kuralı
uygularsanız partnerinizin her zaman sizinle geçireceği özel dakikaları iple çekeceğine eminiz. Hazırsanız başlıyoruz...

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Mayıs 2016 | S105

ARZULARI
ŞAHLANDIRIN!

Bir önceki yazımız da
partnerinizi baştan çıkarmanın
ve sehveti arttırmanın ne kadar
önemli olduğuna değinmiştik.
Bu durum oral seks için de
geçerli. Ön sevişme sırasında
pantolon üzerinden partneriniz
penisini okşamak ilk adımınız
olabilir.

KAVRAYIN!

Oral seks yaparken diğer
taraftan da ellerinizle
penisi kavrayıp destekleyin.
Partnerinize mastürbasyon
yaparak okşayın.
Tükürüğünüzle ıslattığınız
aleti elinizle mastürbasyon
yapar gibi uyarabilirsiniz.
ya da testisleri okşayıp uyarı
derecesini artırabilirsiniz.

AMAN DİŞLERE
DİKKAT!

Penis ve testisler erkek
vücudunun en hassas
yerleridir. Ön sevişme ya da
oral seks sırasında penisin
alacağı diş darbeleri karşıdaki
partnere gerçekten acı verici
olabilir.

TATLANDIRIN!

Bunu herkes sevmeyebilir
ama farklı şeyler denemek
çoğu zaman güzeldir. Krema,
çikolata ya da tamamen kendi
yaratıcılığınızla oral sekse tat
katabilirsiniz. Böylece iki taraf
için de eğlenceli ve zevkli hale
getirebilirsiniz.

BÜYÜK VE KÜÇÜK
PENİSLER

Küçük penislere oral yapmak
daha kolaydır. Büyük ve
kalın penisler için ekstra efor
sarfetmeniz gerekir. Bu tür
büyük penislerde, penisin
başını tamamen ağza alıp
uyarmak yeterli olacaktır.
Çünkü orgazm ve zevk hissi
oradan alınır.
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RİTİM

Oral seksteki önemli
konulardan birisi de bir
ritmi yakalamak. Çok hızlı
ve çok yavaş olmaktan
kaçının. Orta ritim ile ara ara
ellerinizle partneriniz penisini
destekleyerek oral seksi
sürdürün.

TESTİSLER!

Testisler önemli has
noktalarından bir tanesidir.
Bu sebeple küçük öpücüklerle
ya da dilinizi kullanarak
partnerinizin daha çok zevk
almasını sağlayabilirsiniz.
Bunu yaparken oldukça narin
olmalısınız çünkü testisler aynı
zaman da erkek vücudunun en
hassas bölgesidir.

TEMİZLİK

Asla kaçınılmaması ve özellikle
dikkat edilmesi gereken en
önemli konuların başında
temizlik gelmektedir. Hem
kendi sağlığımız hem de
partnerimizin sağlığı için
kişisel temizliğimize dikkat
etmeliyiz.

GÖZLER

Göz teması kurmaktan asla
çekinmeyin. Partnerinizin
gözlerine bakarak onu
arzuladığınızı ve ne kadar
büyük bir zevkle oral seks
yaptığınızı gösterin. Aradaki
iletişim için önemli bir etken.

SES ÇIKAR!

Bazıları sesli sever :) Oral
seksi severek yaptığınızı ve bu
eylemin hoşunuza gittiğini belli
eden yumuşak sesler çıkarın.
Bu karşınızdakinin de hoşuna
gidecektir.

SÜREYE DİKKAT

Eğer birliktelik sadece oral
seks üzerine değilse , oral seks
süresine dikkat edin. Çünkü
oral seks oldukça uyarıcı
bir eylemdir. Az tutarsanız
anal seksi uzatırsınız, çok
tutarsanız da partnerinizin
boşalma süresi kısalırsınız.
Sonuç olarak dengeyi
belirlemek sizin elinizde.
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Hem sempatik, hem entelektüel, hem de yakışıklı. Genç yaşına rağmen emin adımlarda ilerleyen bir model, hedefleri
olan bir oyuncu adayı. Karşınızda Ali Gözüşirin
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Bize kendinden bahseder
misin?
Doğma büyüme
Istanbulluyum, İstanbul
Gelişim Üniversitesi’nde
Uluslararası İlişkiler
bölümünde eğitimime
devam ediyorum. Bir süredir
profesyonel modellik
yapıyorum, bunun yanı sıra
oyunculuk eğitimi alıyorum.
Kendini beş yıl sonra nerede
görüyorsun?
Hedefim beş yıl sonra,
uluslararası film festivallerinde,
oyunculuk kategorisinde
önemli ödüller alabilecek kadar
iyi projelerde yer almış, eğitimli
bir oyuncu olmak.
Boş zamanlarını nasıl
değerlendirirsin?
Yüzerim, kitap okurum ya da
film izlerim.
En son okuduğun kitap nedir?
Emrah Serbest - Erken
Kaybedenler

En son izlediğin film?
The Revenent
Hayatının filmi?
Rush
Kendini Türkiye’de özgür
hissediyor musun?
Jenerasyonumdaki her birey
kadar, zaman zaman kendimi
özgür hissediyorum. Özgürlük,
başka bir bireyin özgürlüğüne
tecavüz etmediğiniz yere
kadardır, Türkiye’de birçok
birey kendi çıkarları için
başkalarının özgürlüklerini hiçe
sayıyor.
Türkiye’de yaşam ve cinsiyet
özgürlükleri hakkında ne
düşünüyorsun?
Yaşam özgürlükleri için
insanların birbirlerinin
yaşamlarına saygı duyması
gerekiyor. Örneğin LGBTİ’nin
benim heteroseksüelliğime
saygı duyması, benim de
onların cinsel yönelimlerine
saygı duymam gerekiyor.

Kendini en kötü hissettiğin
zaman?
Bir dostumu kaybettiğim
zaman

Bir kadının en çok nesinden
etkilenirsin?
Gülüşünden ve entelektüel
seviyesinden.

Kendini en güvende
hissettiğin yer?
Ailemin yanında olduğum
zaman.

Bir ülke olacak olsan, hangi
ülke olurdun?
İspanya

Kendini en özgür hissettiğin
yer?
Evim
Kendini en seksi hissettiğin
yer?
Ayna karşısında
En son aldığın hediye?
Kardeşşm saat hediye etti.
En son birine aldığın hediye?
Anneme kolye aldım.

Bir renk olsan, hangisi
olursun?
Siyah
Bir sosyal ağ olsan, hangisi
olursun?
Instagram olurdum, hem
görselin, hem de kelimelerin
efendisi oluyorsun.
Hayatta en yapmayacağın
şey?
Aileme karşı saygımı yitirmek.

Kendinde en beğendiğin
yerin?
Burnum
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LUKE SAX
@LukeSax
Yaş: 30
Boy / Kilo: 1.71 / 76
Yaşadığı Yer: Milano, İtalya
Meslek: Dijital reklam ajansında
sanat yönetmeni
Yemek: Ispanaklı tortellini.
Hobi: Bilgisayara oyunları
bağımlısıyım, dijital illüstrasyonlar
çiziyorum ve tabiki spor.
Motto: “Sadece yap!” Biliyorum çok
sıradan bir motto ama hisselerimi
takip etmem gerektiğini hatırlatıyor
bana.
Seks Hayatı Bir Şarkı Olsa: EMF You’re Unbelievable
Sosyal Medya: Sosyal medya
vazgeçilmezim ve Facebook favori
ağım.
Moda: Daha çok üstüme yakışan
şeyleri giyerim. Sportif ve rahat
şeyler giymeyi seviyorum, bu
yüzden çok da moda insanı değilim.
Ama modayı takip etmek çok zevkli.
Huzur: Kendimi çok mutlu
hissettiğim güzel bir anım var.
Londra seyahatimde bir terasın
tepesinde gün batımını izlerken
kendimi çok rahat ve huzurlu
hissetmiştim.
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S

eks aynen
yemek yemek
gibi son derece
gerekli ve insan
doğasının
ayrılmaz bir
parçası olmakla birlikte aynı
zamanda da günümüzün
zorlu ve rekabetçi ortamında
dış dünyadan uzaklaşmak ve
biraz olsun rahatlamak için
mükemmel ve sağlıklı bir araç.
Güvenli yapılan bir seksin,
vücudun fizyolojik ve zihinsel
işleyişine birçok faydası
olduğu biliniyor. Ancak seks
sırasında bazen istenmeyen
durumlarla karşı karşıya
kalınabilir.
Sıradan cinsel yaşamı olan
bir birey yılda ortalama yüz
kere seks yapmaktadır. Bu
bireylerin üçte biri hayatının
herhangi bir döneminde
seks kazası yaşamaktadır.
Dünyada ve ülkemizde seks
sırasında yaşanan kazaların
birçok örneği mevcuttur.
Seks kazaları genellikle en
çok seks yapılan yer olarak
bilinen yatak odasında
gerçekleşse de bunun dışında
araba, ofis, ormanlık alanlar,
mutfak, tuvalet ve duş gibi
mekânlarda da sıklıkla
gerçekleşebilmektedir.
Bu kazaların yol açtığı başlıca
sorunlara göz atacak olursak
sırasıyla kas problemleri,
bel ve boyunla ilgili sorunlar,
dirsek ve diz yaralanmaları,
deri tahrişi, omuz incinmesi,
anal ve vajinal bölge içerisinde
yabancı cisim kalması ve ayak
bileği burkulmalarını görürüz.
En sık görülen kazalar
genellikle vücudun kas ve
kemik sistemini etkilemektedir.
Buna bel ve boyun tutulmaları,
bağ ve tendon yırtılmaları,
diz sorunları örnek olarak
gösterilebilir. Bu kazalar
genellikle farklı seks
pozisyonlarını denerken ya
da araba, soyunma kabini
gibi hareket imkânı kısıtlı

yerlerde yapılan seks sırasında
meydana gelmektedir.
Vücudun yeterli oranda esnek
olmaması, bu kazalara sebep
olan en önemli faktörlerden
biridir. Bu yüzden vücudu
esnek olmayan ve yaşlı olan
bireylerin seks sırasında
mümkün olduğunca riskli
pozisyonlardan kaçınmaları
gerekir. Kayma açısından risk
taşıyan duş, küvet ve hamam
gibi mekânlarda seks yaparken
yaşanacak herhangi bir kafa
travması kalıcı hasar bırakacak
veya hayati tehlike yaratacak
durumlara sebep olabilir. Bu
nedenle bu mekânlarda seks
yapılırken son derece dikkatli
olunmalıdır. Yatak dışında seks
yapılan yerlerde yüzey, yatak
gibi yumuşak ve cilt yapısına
uygun olmadığı için deri
tahrişleri sıklıkla görülmektedir.
Bu yüzden siz siz olun ormana,
plaja giderken yanınıza
örtünüzü almayı unutmayın!
Günümüzde birçok erkek ve
kadın seks sırasında veya
mastürbasyon yaparken seks
oyuncaklarını ve yabancı
cisimleri kullanmaktadır.
Seks oyuncakları kullanma
talimatına uygun olarak
doğru bir şekilde kullanıldığı
takdirde genellikle herhangi bir
soruna yol açmazken, bunun
dışında kullanılan yabancı
cisimler bazen sorunlara
yol açabilmektedir. Nadiren
de olsa bu durum bağırsak
duvarında yırtılmalara yol
açarak çok ciddi durumlara
sebep olabilir. Bu cisimlere
literatürde rastlanan
örneklerden verecek olursak
salatalık, muz gibi meyveler;
patlıcan, havuç gibi sebzeler;
bunların dışında şarj aleti,
şarap şişeleri, pet şişeler
ve kayganlaştırıcı kutularını
sayabiliriz. Yabancı cismin
vajina veya rektum içinde
kalması genellikle hayati bir
tehlike taşımamaktadır. Eğer
bireyler bu cisimleri kendi
çabalarıyla çıkartamıyorlarsa,
derhal tıbbı yardım alınması
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gereklidir.
Sık görülen seks kazalarının
yanı sıra çok nadiren, hepimize
tuhaf gelebilecek kazalar da
yaşanmaktadır. Bunlardan
dikkat çekenleri:
2012 yılında İtalya’da tatile
çıkan bir çift son derece nadir
rastlanabilecek bir durumla
karşı karşıya kalmışlardır.
Denizde herkesin önünde
sevişmeye başlayan çift
bir süre sonra suyun içinde
seks yapmaya başlamış ve
ilk başta herhangi bir sorun
yaşamamıştır. Bir süre sonra
sahilde güneşlenen kişiler
tarafından bireylerin seks
sırasında kilitlendiği fark
edilmiştir. Suyun basıncının
etkisiyle kilitlenen çift kıyıda
bulunanların yardımıyla kıyıya
çıkarılmış ve birbirlerinden
ayrılmak üzere hastaneye
götürülmüştür.
Amerika’da geçtiğimiz
senelerde partnerine seks
sırasında elektrik veren
kadın, partnerinin ölümüne
sebep oldu. Daha önce bunu
defalarca yaptığını belirten
kadın başına ilk defa böyle bir
şey geldiğini söyledi.
Amerikalı bir birey penisine
sıkışan penis yüzüğünü
kendi başına çıkartamayınca
tıbbi yardım için hastaneye
gitmek zorunda kaldı.
Yüzüğün çıkartılması için
ameliyat olması gereken birey
ameliyata girmeden önce eğer
mecbur kalınırsa penisinin
kesilebileceğine dair bir kâğıt
imzalamak zorunda kaldı.
Son derece başarılı geçen bir
ameliyatın ardından birey eski
sağlığına kavuştu.
Rusya’da yaşayan altmışlı
yaşlarda bir çift kitaptan
okuyarak öğrendikleri bir
seks pozisyonunu denemek
isteyince işler istedikleri gibi
gitmedi. Girdikleri pozisyondan

çıkamayan yaşlı çift en
sonunda tıbbı yardım almak
zorunda kaldı.
Amerika’da yirmi yaşındaki bir
genç adam, rektumuna huni
yardımıyla beton dökünce
içinde katılaşan betondan
kurtulmak için hastaneye
gitmek zorunda kaldı. Bir gün
sonra taburcu edilen genç
adamda herhangi bir kalıcı
hasar kalmadı.

SEKS SIRASINDA
MEYDANA
GELEBİLECEK
KAZALARDAN
KORUNMAK İÇİN
ALINABİLECEK
ÖNLEMLER
Seks sırasında prezervatif
kullanımı HIV dâhil olmak
üzere birçok enfeksiyona karşı
büyük ölçüde koruma sağlar.
Prezervatifleri cüzdanda
taşımak prezervatifin
yapısını bozarak yırtılmasını
kolaylaştırır, bu yüzden
prezervatiflerin cüzdanda
taşınmasından mümkün
olduğunca kaçınılmalıdır.

pozisyonlarda penisin
yaralanma oranı daha
yüksektir, eğer bu konuda
deneyimli değilseniz
mümkün olduğunca bu tür
pozisyonlardan kaçınmanız
gerekir.
Pozisyonda değişimi
ayrılma olduktan sonra
gerçekleştirilmelidir.
Eğer vücudunuz esnek değilse
zorlu pozisyonlardan mümkün
olduğunca kaçınılmalısınız.
Eğer arabada seks yapılacaksa
daha fazla hareket alanı
olan arka koltuklar tercih
edilmelidir.
Güvenli olmayan kaygan
zeminlerde seks yapmaktan
kaçınılmalıdır.
Daha önceden bilmediğiniz
bir yerde seks yaparken
ortamın güvenliğinden emin
olmalısınız.

Seks sırasında seks
oyuncakları dışında
herhangi bir yabancı cisim
kullanımından kaçınılmalıdır.
Seks oyuncakları alınırken
lisanslı ve güvenilir ürünler
tercih edilmeli, kullanırken
kullanma talimatlarına
uyulmalıdır.
Seks oyuncakları mutlaka su
içerikli kayganlaştırıcılar ile
kullanılmalıdır. Vazelin, bebek
yağı, ağda temizleme yağı
gibi ürünlerin kullanımından
kaçınılmalıdır.
Seks sırasında ani
hareket değişikliklerinden
kaçınılmalıdır.
Aktif olanın altta bulunduğu
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oturmayı bir daha bir daha
tercih ediyoruz. Bu kadar çok
seçimle karşılaşmak bizlerde
kaygı uyandırır.
Öte yandan yaşadığımız her
an, gerçekleştirdiğimiz her
şeyi, içinde bulunduğumuz
her eylemi bir kere yapmış
oluruz ve “yapmış olma”
gerçeğimiz sonsuza dek bizim
ile kalır. Yaptıklarımız artık
değiştirilemez. Bu da ayrı bir
kaygı kaynağı.
HAZIRLAYAN: UZM. KLİNİK PSİKOLOG FERHAT JAK İÇÖZ

K

iletisim@varoluscuakademi.com | www.varoluscuakademi.com

aygı, çağımızın
hastalığı… Diye
başlayacak
olsam oldukça
klişe bir giriş
yapmış olurdum.
Evet, klişelerin bir kısmı son
derece işe yarar, önemli
bilgileri bizlere kısa yoldan
aktarırlar. Ancak, öte yandan
kapattıkları da çoktur.
Kaygı adeta bir hayalet öyküsü
gibi herkesin başına musallat!
Hepimiz o ya da bu derecede
kaygıdan çekiyoruz. Tam
da bu sebepten dolayı kaygı
konusunu klişelerle veya
genellemelerle geçiştirme
lüksüne sahip değiliz.
O zaman kaygı etrafındaki
mitleri dağıtmaya
başlayabiliriz.
Birincisi, kaygı çağımızın
hastalığı değil. Kaygı, insan
olmanın çok ayrılmaz bir
parçası. Dünya ve hayat çok
değişmiş olsa da, insan bilinci
şu anki şeklini aldığından beri
insan olmak daha zor bir hale
geldi.

ötesini düşünür bir halde
buluyoruz kendimizi. İkisi aynı
kökten geliyor.
Kaygı hem bugünkü
hayatlarımızı bize sağlayan,
hem de bu hayatların keyfini
çıkarmamızı engelleyen. Ne
kadar çelişkili değil mi?
İnsanlar neden kaygı yaşar?
Birçok varoluşçu felsefeci
ve terapist bu soruya köklü
cevaplar vermeye çalışmıştır.
Temelde iki nokta etrafında
cevaplar birleşiyor – insanın
zamanla ilgili olan meselesi.
Bunu biraz açacak olursam,
bir yandan yaşadığımız her
saniye binlerce, milyonlarca
farklı seçenekle karşılaşırız.
Bir şey yapmıyormuşuz gibi
görünebilir ama kanepede
oturduğumuz her an aslında

Bilincimiz sayesinde bir
yandan doğayı kontrol edecek
araçlar ve yollar keşfediyor,
daha iyi hayatta kalabiliyoruz,
ama öte yandan şimdi ve
burada olup bitenin de çok
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Peki ne yapmalı?
Felsefeyi pratik sebeplerle
bir kenara koyalım ve günlük
hayata bakalım.
Birincisi, kaygılı olmak son
derece olağan bir deneyim.
Kaygılı olmamak uzman
gözüyle kaygı uyandırıcı
olabilir ama!
İkincisi, kaygının fazlası azı
olmaz. Kaygıdan kurtulmak,
kaygıyı yönetmek, fazla kaygı
vesaire, aslında kendimizi
susturmak, bastırmak,
kendimize kulak vermemek
demektir.
Üçüncüsü, kaygınız ile
yaşamayı öğrenmeniz
gerekiyor. Ama bu “depremle
yaşamayı öğrenmek” gibi bir
şey değil. Kaygı korkulacak,
çekinilecek bir şey değil.

Ever, çok keyifli bir deneyim
değil, ama sizin için orada,
unutmayın.
Demesi kolay, peki nasıl
diye soruyor olabilirsiniz.
Kaygılarınız dahil tüm iç
deneyimlerinizi size gelen
mesajlar gibi düşünün. Siz
mesajı açıp okumadığınız
sürece mesaj uyarı sesini
gittikçe artırarak kendini size
hatırlatacaktır. Kaygının verdiği
tatsız deneyimden kurtulmaya
çalışmak, mesajın içini açıp
bakmadan sesini kapatmaya
benzer.
Kendinize sorun, acaba
kaygınız size ne anlatmak
istiyor? Boşu boşuna onu
yaşamıyorsunuzdur? Size
gelip ne demeye çalışıyor?
Neden orada?
Kaygınız ile bir diyalog
kurmaya başlayın. Emin olun
ki sizi o kadar da rahatsız
etmemeye başlayacak.
İşini yapıp tekrar zeminine
dönecek. Onu kontrol etmeye,
bastırmaya veya görmemeye
çalışmak demek onu daha
şiddetli hissetmek demek.
Kierkegaard’ın dediği gibi “kim
ki kaygılı olmayı doğru şekilde
öğrenir, nihaiyi öğrenir.” Ve
tabii ki, eğer tek başınıza işin
içinden çıkamıyorsanız, her
zaman yardım alabilirsiniz. Tek
bir çift gözden kaçan, iki çift
gözden daha zor kaçar.

FAYDALARI

Kırmızı ginseng faydaları
dendiğinde ilk akla gelenlerden
cinsel gücü arttırmak özelliği
olması. Afrodizyak özelliği
göstermekte, doğurganlıkla
ilgili sorunların aşılmasına
yardımcı olmakta ve sperm
sayısının çoğalmasını
sağlamaktadır.

G

inseng, 5000
yıllık geçmişi
olan ve
kökleri insan
vücuduna
benzediğinden
“insan otu” ismini almış bir
bitki türüdür. İyileştirme
özelliğinin kuvvetli olması
sebebiyle Yunancada “Panax”
yani “tam iyileştirme” olarak
anılır.
Uzak doğuda binlerce yıldır
kullanılmasına rağmen
dünyada ve ülkemizde yaygın
kullanım geçmişi en fazla
10 yıldır. Ginseng ailesi 11
üyeden oluşur ama en bilinen
ve tıbbi amaçlarla kullanılan
tipleri Amerikan ginsengi, Kore
ginsengi ve Sibirya ginsengidir.
Ginseng bitkisi yaprağı ve
meyvesi olmasına karşın
sadece kökü tedavide
kullanılır ve yetiştirmesi çok
uzun zaman alan bir bitkidir,
Ginseng kökü yetişkin seviyeye
gelebilmek için en az 6 yıl
toprak altında bulunmalı, 7-8
yaşına gelmiş olan bitkinin
kökünün çapı 10 santimetre
kadar olmaktadır. Beyaz ya
da kırmızı renklerde olabilir.
Kore ginsengi bu bitki türünün
en etkili bireyi olarak kabul
edilmektedir.

GİNSENG
ÇEŞİTLERİ

Oldukça zengin bir aile
yapısına sahip olan
Ginsengin birçok farklı çeşidi
bulunmaktadır.
KORE GINSENGİ
En çok adını duyabileceğiniz

HAZIRLAYAN: EZGİ SAYAN
ezgi.sayan@gzone.com.tr

ginseng çeşidi Kore
ginsengi’dir. Kore ginsengi
söylenenlere göre 100
yıl yaşayabilir ve ne
kadar çok toprak altında
kalırsa o kadar faydalıdır.
Topraktan çıkarıldıktan
sonra üretim şekline göre
2 isim alır, bunlar Kırmızı
Ginseng ve Beyaz
Ginseng’dirler. Yapılan bilimsel
araştırmalara göre kırmızı Kore
ginsenginin etkileri beyaz Kore
ginsengine göre daha fazladır.

AMERİKAN GINSEGİ
Amerikan ginsengi ginseng
ailesinin önemli üyelerindendir
ve Amerika’da 1700’lü yıllardan
beri özellikle Kızılderililer
tarafından tedavi amacı başta
olmak üzere kullanılmaktadır.

KIRMIZI GINGENG
Kırmızı ginseng, en az 6
yıllık taze ve soyulmamış
ginseng kökü 100 derece
sıcak buharda en az 3 saat
bırakılarak ve daha sonra
en çok %15 nem oranlı bir
ortamda kurutularak üretilir.

SİBİRYA GINSENGİ
Sibirya ginsengi Ginseng
adını taşısa ve ginseng
türleri ile aynı bileşiklere
ve etkilere sahip olsa da
ginseng ailesinden değildir.
Amerika’da “Sibirya Ginsengi”
adı ile satışı isim haklarından
dolayı yasaklanmıştır ve
sadece Eleuthero ismi
ile satılabilmektedir.
İçindeki etken maddenin
adına Eleutheroside denir ve
immün sistemin çalışmasını
teşvik edici özelliğe sahiptir.

BEYAZ GINSENG
Beyaz ginseng soyulmuş
ginseng köklerinin güneşte
veya sıcak hava akımında
kurutulması ile elde edilir,
yaklaşık olarak aynı içeriğe
sahiptir ancak sıcak buharda
bırakılmadığından etken
maddelerinin etkisi daha azdır.

ÇİN GINSEGİ
Çin Ginsengi aslında Kore
ginsengi ile aynı sayılır ve
aradaki farkın daha çok etki
farkıdır. Daha düşük oranda
Ginsenosid içerdiğinden daha
az enerji verir ve bu sebeple
daha çok çocuklarda ve
yaşlılarda kullanılması önerilir.

Amerikan ginsengi tümör
gelişimini engellemeye
yardımcı olur.Kırmızı Kore
ginsengi çok kuvvetli bir
antioksidandır ve yaşlanmayı
geciktirici bir ilaç olarak
kullanılır. Fiziki olarak
güçlenmenize yardımcı olur,
yorgunluk veya halsizlik
gibi problemleri aşmanıza
yardımcı olur, vücudunuzun
dayanıklılığının artmasını
sağlar.
Kan şekerini düşürdüğünü
gösteren araştırmalar
yapılmıştır. Bu nedenle
şeker hastaları tarafından
kullanılabilecek olan önemli
takviyelerden bir tanesi olarak
kabul edilmektedir.
Kalp ve damar hastalıklarında
olumlu etkiler yarattığı
gözlemlenmiştir.
Ginsengin olumlu
özelliklerinden bir tanesi
de radyasyon tahribatın
azalmasına yardımcı
olmasıdır. Çernobil faciasından
sonra radyasyonun etkisini
azaltmak için çevre halkına
Sibirya ginsengi verilmiştir.
Yaşlılık nedeniyle ortaya çıkan
bazı olumsuzlukları, belirtileri
engellediği gözlemlenmiştir.
Bağışıklık sistemi tüm
hastalıklarla mücadele
etmeniz için vücudunuzun
gerçekleştirebileceği
etkinliklerin hayata
geçirilmesini sağlamaktadır.
Ginseng bu sistemi
destekleyerek hastalıklardan
korunmanıza yardımcı
olmaktadır.
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Çok yakın bir zamanda akımlardan bahsetmiştim ve spor yapmanın artık sağlıklı yaşam amacıyla yapılan ve
profesyonel sporcuların yaptığı bir eylemden ziyade bir kendini ifade ediş, bir yaşam biçimi ve bir tarza dönüştüğünden
bahsetmiştim. Evet, spor şu anda özellikle şehir yaşamının vaz geçilmez rahatlama ve kendini ifade etme biçimlerinden
biri ve sosyalleşmek için çok doğru bir tarz. İnsanlar artık aynı spor salonuna gittikleri insanlarla eğleniyor, onlarla
sosyalleşiyor, oradan iş bağlayıp ağ oluşturuyorlar… Sosyal medya hesaplarının da olmazsa olmazı koşu ve
yürüyüşünüzü kaydeden ve bunu size raporlayan uygulamaların ekran görüntüleri ile spor yaparken çekilmiş birbirinden
seksi pozlar değil mi? Hadi, kabul edelim: Konuşacak bir şey bulamadığınızda artık ne tür bir spor yaptığınızdan ve nasıl
bir diyette olduğunuzdan, yaptığınız ya da yapmayı planladığınız spor dalından bahsetmiyor musunuz?
Spor modern hayatın yükselen trendi ve ben şimdi size bu yükselen trendin dinamiklerinden ve yeni teknolojik
oyuncaklarından bahsedeceğim, beni iyi dinleyin ve bir sonraki sohbetinizde bunlardan bahsetmeyi sakın unutmayın!

HAZIRLAYAN: HATİCE KULAK
hatice.kulak@gzone.com.tr | twitter.com/haticekulak | instagram.com/haticekulak
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Türkiye’de eskiden performans
ve fayda odaklı olmayan,
daha çok günlük giyimde
de kullanabileceğimiz spor
ayakkabılar tercih edilirken
son birkaç yılda bu algı değişti
ve insanlar spor ayakkabı
alırken teknolojilerine ve
performansına odaklanmaya
başladılar.
Spor yaparken giyeceğiniz
ayakkabıyı seçerken onu hangi
sporu yaparken kullanacağınız
ve iç – dış mekân ayırımından
ayağınızı nasıl bastığınıza
kadar pek çok detay içeren
zorlu ve katmanlı bir süreçten
geçerek karar vermelisiniz.
Taban yapıları ve kalınlıkları
da yapacağınız spor için son
derece önemli.
Nike Fly Knit teknolojisi
hayatımıza girdiğinden beri
çorap giyer gibi ayakkabılar
giyiyoruz. Hafifliği ve ayağı
sararak nefes alan yapısı
ile ayakkabıda bir devrim
yarattı diyebiliriz, bu ayakkabı
teknolojisi için. Farklı
performans dalları ve her tür
ihtiyaca göre şekillenen destek
ve taban yapısı ile istediğiniz
modeli seçebilirsiniz.
Adidas Boost, özel bir taban
materyaline sahip performans
ayakkabılarının kategorisidir.
Adidas bu teknoloji ile “game
changer” olarak anılmaktadır
yani, oyunun kurallarını
değiştirmiştir. Boost, özel
bir köpük tabandır ve diğer
pek çok materyalden hafiftir.
Tasarlanışı itibariyle de yere
uyguladığınız enerjinin size
geri dönmesini sağlayarak
daha yüksek ve daha uzun
süreli performans imkânı
sağlar. Koşucular bu
söylediklerimin ne kadar
önemli olduğunu çok daha
kolay anlayacaklardır.
The Fierce ve Ignite, Puma’nın
koşu ve performans alanındaki
son ürün serileri. Ben, bir
kedinin patilerinden ilham

alarak tasarlanana, parçalı
taban yapısı ile muhteşem
bir kavrama ve yaylanma
sağlayan Mobium’larına
bayılmıştım ama yeni gözdeleri
The Fierce uzun ayakkabı dili
ile Rihanna tasarımlarının
etkisini performansa taşıyor ve
Ignite serisi de en az Adidas’ın
Boost’u kadar taban yapısında
iddialı. Bir diğer farklılık ise
bağcık olayına son veren
“Disc” teknolojisi. Bu teknoloji
ile bağcık bağlama ve çözülme
sorununa akıllıca bir yöntem
ile son veriyor.
Bunların dışında da pek çok
spor markasının son teknoloji
ürünleri var; uygulama ile
birleşip sahada gösterdiğiniz
performansı dijitale döken ve
size rapor eden teknolojiler de
mevcut.
Adidas’ın miCoach uygulaması
size performansınızı analiz
etme ve raporlama şansı
sunmasının yanında sizi
yönlendiriyor da.
Nike Fuel Band ise performans
takibi ve analizine yardımcı
aksesuarlar arasında öncü.
Takip eden pek çok uygulama
ve ürün çıktı. Ben Misfit
kullandım ve bir süre için ne
kadar uyuduğumu ne kadar
spor yaptığımı kaç kalori
yaktığımı görmek beni çok
mutlu etti. Şu anda da I watch
da dâhil olmak üzere pek çok
benzeri ürünle günlük aktivite
takibi yapmak mümkün.
Koşu uygulamalarından ise
hiç bahsetmiyorum bile. Nike
+ ve Puma Track bildiğim
kadarı ile en çok kullanılanlar
arasında, siz istediğiniz bir
taneyi seçmek ve koştuğunuz
mesafeyi bir selfie ile sosyal
medya hesaplarınızda
paylaşmakta sonuna kadar
özgürsünüz. Siz bunu hak
ettiniz.
Tekstil! Yeni nesil kumaşlar
kesinlikle çok akıllılar. Bu
özel teknolojik kumaşlar ve
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dokumalar ile yapılmış spor
kıyafetleri özelliklerine göre
su tutmuyor, vücudunuza
nem dengesi sağlıyor ve hatta
vücut ısınızı düşük tutmanızı
sağlayarak terlemenize engel
oluyor. Columbia Ice T popüler
olanlardan biri, Puma Cool Cell
ve Adidas Cool serileri de aynı
şekilde teknolojik, hafif ve işe
yarar kumaşlardan oluşuyor.
Kinesyo bantlar bir önceki
dünya kupasında popüler
oldular ve yavaşça hayatımıza
girdiler. Kaslarınızı tutarak
performans sonrası ağrıyı

ve performans sırasındaki
yaralanma riskini aza indiren
bantların etkisinin henüz
tam olarak kanıtlanmadığını
söylemekle birlikte kullanan
kişiler ve atletler işe
yaradığında kesinlikle hem
fikir. Bazı markalar hâlihazırda
içinde kinesyo sitemi
barındıran silikon iç detaylı
performans kıyafetleri ürettiler
bile.
Bunun bir adım sonrasında
ise “Strech Sense” hayatımıza
girmeye başladı. “Strech

Sense” basitçe bluetooth
işlevselliğine sahip lastik
bantlardır, sizinle birlikte
esner ve sizinle tamamen
uyum içindedir. Vücudunuzun
yaptığı her hareketi dijital bir
uygulamaya aktarır ve analiz
edilmesini sağlar. Güzel değil
mi?
Coach Base adlı bir uygulama
da takım koçunun tüm
oyuncularının performansını
analiz ve takip etmesini
sağlıyor! Gözden kaçan
hiçbir detay yok. Sadece

ben heyecanlanıyor olamam
buna…
Kask kullanması gereken
spor yapanlar için kameralı
ve muhteşem teknolojik
kasklar geliştirildiğini biliyor
muydunuz?
Top ile oynadığınız oyunların
içine biraz heyecan ve çekişme
mi katmak istiyorsunuz?
İşte tam aradığınız oyuncak
“Radar Gun”! Hareket eden
objelerin hızını ölçen bu
alet şimdiden internet satış

sitelerinde 90$’dan başlayan
fiyatlarla satışta. Topların
içinde bulunan sensörlerden
ise hiç bahsetmeyeceğim.
Bu arada neden bu sensörler
tüm karşılaşmalar için
kullanılmıyor? Tamamen adil
ve insan hatasından uzak bir
karşılaşma sıkıcı olacağı için
mi?
Teknoloji her alanda kesinlikle
çok ilerledi (yaşlılar gibi
söyledim). Yakında çok
daha mükemmel sporcular
ve bizim spor yapmamızı

kolaylaştıracak çok fazla
teknoloji çıkacak. Şimdiden
makinelere ve özel bir
sisteme bağlı olarak yapılan
30 dakikalık bir egzersizin
2 saatlik olana eş olmasını
sağlayan sistemler var. Ama
bana sorarsanız en havalı
ve son teknolojik ürünlerle
donatılmış bir park koşusunun
yerini hiçbir şey tutamaz,
hele ki sonunu bir selfie ile
taçlandırıp herkese ne kadar
sportif bir insan olduğunuzu
gösteriyorsanız.
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Dubai, 7 emirlikten oluşan Birleşik Arap Emirlikleri’nin en modern ve turistik olanı. Küçük yüzölçümüne
rağmen petrol kaynakları sayesinde Arap yarımadasının en zengin ülkelerinden olan Birleşik Arap Emirlikleri,
başkenti Abu Dhabi olduğu halde daha çok Dubai ile tanınıyor.
HAZIRLAYAN: KOLAYGEZİ | CAN ATEŞSAÇAN

can.atessacan@gzone.com.tr | instagram.com/can_jan | twitter.com/cntsscn
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K

asım - Haziran
ayları arasında
nispeten daha
yaşanabilir bir
yer olan Dubai’de
diğer aylarda
sokakta dolaşmak neredeyse
imkansız. Plajlar güneşlenmek
için her zaman hazırken,
Nisan ve Mayıs’tan itibaren
Kasım ayına kadar denize
de girebilirsiniz. Haziran –
Ağustos arası ise kavurucu
sıcak altında baygınlık
geçirmemek için kapalı
mekanlarda kalmak en iyisi.
Dubai’de girdiğiniz her
mekanda zenginliğin ve
gösterişin en alası ile
karşılaşabilirsiniz. Caddelerde
en lüks araba modellerini,
marinalarda dev yatları görerek
zenginliğin boyutlarını daha
iyi kavramak mümkün. Araba
dediysek de, tabii ki hiçbir şey
normal görünümde değil; altın
kaplamalı, 4 yerine 14 kapılı,
4 tekerlek yerine 8 tekerlekli
arabalardan bahsediyoruz.
Gökdelenler, lüks oteller ve
alışveriş merkezleri ile dolu
olan şehirde insanlar genelde
kapalı mekanlardan çıkmıyor.
Çöl sıcağından dolayı otobüs
durakları bile klimalı.
Dubai’de mutlaka gezilmesi
ve görülmesi gereken
yerlerin başında tabii ki Burj
Khalifa geliyor. 829 metre
uzunluğundaki bu gökdelen
şehrin en ünlü simgesi.
Tepesindeki seyir alanlarından
bütün Dubai’yi kuş bakışı
görmek mümkün. Ancak bu
seyir için önceden biletinizi
almanız ya da saatlerce sırada
beklemeniz gerekebilir.
Burj Khalifa ile aynı kompleks
içinde yer alan Dubai Mall
ise dünyanın en büyük
alışveriş merkezlerinden.
Alışveriş merkezinde aklınıza
gelen her markayı bulmanız
mümkün. Her yerini gezeyim

diye kendinizi hazırlarsanız
muhtemelen bir gününüzü
ayırmanız gerekecektir.
Alışveriş merkezindeki dev
akvaryumu görmeden dışarı
çıkmayın.
Yine aynı kompleks içinde
yer alan dev süs havuzunda
ise müzik eşliğinde su ve ışık
gösterileri yapılıyor. Özellikle
akşamları havuz etrafında bu
gösterileri izlemek için büyük
kalabalıklar toplanıyor. Dubai
Mall’da veya Souk Al Bahar’da
oturup bir şeyler yerken de
gösterileri izlemeniz mümkün.
Şehrin diğer sembol
yapılarından biri Burj Al Arab.
Dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli
olan otel, sahildeki en önemli
simgelerden biri. Burj Al Arab
manzaralı Jumeirah Beach
denize girmek ve güneşlenmek
için güzel ve popüler
plajlardan. Aynı zamanda
buradaki JBR Walk ve Marina
Walk şehrin ender açık hava
yürüme alanları. Burada da şık
kafe, restoran ve mağazalar
yer alıyor.
Dubai’nin ilginç yapılarından
biri de, dev bir palmiye şeklini
alan yapay ada. Adanın
etrafını ise bir daire çevreliyor.
Palmiye’nin dallarında özel
mülkler var ve buraya sadece
mülk sahipleri girebiliyor.
Çevredeki dairede ise lüks
oteller yer alıyor. Bu otellerin
en meşhuru Atlantis.
Atlantis’in bünyesinde yer
alan Aquaventure, Dubai’de
eğlenceli bir gün geçirmek
isteyenler için büyük bir
su parkı. Palmiye adasının
görkeminden etkilenen
Emiratiler, palmiyenin ikincisini
ve de dünya haritası şeklinde
bir adalar topluluğu inşa
etmişler. Bu adaları izlemenin
en güzel yolu, hemen
hemen her otelden bilgisini
alabileceğiniz helikopterle
şehir turlarına katılmak.
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Dubai, çölde yükselen
gökdelenleri ve denizin
ortasında yükselen yapay
adaları ile olduğu kadar,
alışveriş fırsatlarıyla da
ünlü. Dubai’de her yıl Ocak
ayında büyük bir alışveriş
festivali düzenleniyor. Duty
free de dahil olmak üzere
tüm mağazalarda önemli
indirimler ve fırsatlar oluyor.
Büyük ikramiyelerin verildiği
çekilişlerle tam bir festival
havası yaratılıyor.
Şehrin dört bir yanına dağılmış
olan alışveriş merkezleri,
her türlü alışverişin yanısıra
aynı zamanda su sporu veya
kayak dahi yapabileceğiniz
imkanlar sunuyor. Dubai
Mall’daki dev akvaryum,
Mall of Emirates’teki Ski
Dubai, etrafında tekne gezisi
yapılabilen Medinat Jumeirah,
Ibni Batuta’daki hediyelik eşya
mağazaları ilginizi çekebilir.
Çöle gelmişken tabii ki safari
yapmadan da olmaz. Hemen
hemen her otelin hazırladığı
çöl safari paketleri mevcut.
Sizi otelinizden alıp şehrin
dışına çıkarıyorlar. Burada
4x4 araçlarla inanılmaz keyifli
ve bir o kadar da sarsıntılı
bir safari yapıyorsunuz. Çöl
kumları içinde keyifli anlarınızı
fotoğraflayıp, gün batımının
ardından da Arabian Nights
şovunu izleyerek gününüzü
bitiriyorsunuz.

hayatına dalmak istenirse,
Burj Khalifa’daki Atmosphere,
Palmiye adasındaki Bar101,
Jumeirah’taki 360 ile Mahiki
ve Marina’da yer alan
Observatory ilk akla gelen
mekanlardan.
Dubai, bu kadar eğlenceye,
lükse ve aşırılığa rağmen
eşcinselliğe aynı toleransla
yaklaşmıyor maalesef. Halka
açık mekanlarda eşcinsel
tavır ve hareketler hapis
cezasına varan yaptırımlarla
sonuçlanabiliyor. Çoğu
arkadaşlık ve tanışma sitesi ve
uygulamasının kullanımı yasak
olmakla beraber, azimle bunlar
aşılabiliyor. Ev partilerinin
yaygın olduğu Dubai’de, çok
açık olmamakla beraber
plajlarda, büyük otellerde ve
klüplerde de samimi “arkadaş”
ortamları yaratılabiliyor.
Dubai’ye gelmişken, Abu
Dhabi’yi de göreyim derseniz,
nispeten daha sakin olan
şehirde Yas Adası’nı, Marina’yı
ve özellikle Ferrari World’u
gezebilirsiniz.

Kendine özgü bir mutfağı
olmayan Dubai’de, şehrin
kozmopolit yapısından dolayı
her millete özgü yemek
bulmak mümkün. Lübnan
mutfağına ait yemekleri
tadabilir, sert kahveler ile
kendine gelebilir, nargile
keyfi yapabilirsiniz. Ayrıca
damak tadımdan vazgeçmem
derseniz, hemen hemen tüm
büyük zincirlerin de Dubai
şubeleri mevcut.
Dubai’nin hareketli gece
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KOÇ
6 Mayıs saat 22:30’da Boğa
burcunda bir YeniAy olacak.
Boğa burcundaki Yeniay değer
verdiğimiz şeyler, maddi ve
manevi değerlerimiz, hayatın
keyfine ve huzuruna, sahip
olduklarımıza, değerlerimize,
keyfine varmak ile ilişkilidir.
Huzurlu ve güvenli ortamlar
yaratmak Boğa YeniAy’ı
enerjisidir. Ayrıca Boğa YeniAy
zamanlarında niyetler çok
önemlidir, size mutluluk ve
güven verecek şeyler için
iyi niyetlerde bulunmalı ve
bolluk enerjisi için meditasyon
çalışmaları yapmalısınız.
Boğa Yeniay’ı haritanızda
kaynaklar alanınızda olacak,
sağlam ve güvenli temeller
atmanız için ve aynı zamanda
maddi fırsatlar için de önemli
bir ay olacak sizler için
Mayıs. 24 Mayıs’a kadar
Boğa burcunda yani sizlerin
kaynaklar alanında Merkür
Retrosu da devam ederken,
maddi güvence ve parasal
kaynak yaratma dönemi
olarak etkili bir ay içinde
olacağınızı söyleyebilirim.
YeniAy’ın yönetici gezegeni
Venüs’ün de güçlü bir
pozisyonda, Boğa burcunda
olması da gösteriyor ki, maddi
avantajlara açıksınız, yeni
kaynaklar yaratabiliyorsunuz.
Merkür hem iletişim ve
düşüncelerinizi, hem de günlük
temponuzu yönetiyor, demekki

hem eski iş arkadaşları,
hem de sizlerin iletişimi
ve araştırmaları ile ilgili
olabilecek birtakım konulardan
para kazanma enerjinizi de
yükseltiyor. Düşünceleriniz
para ve kaynaklar ile ilgili
konularda olacak. Kaynaklar
bu ayın önemli konusu sizler
için.
11 Mayıs itibari ile Jüpiter
Retrosu bitiyor ve düz
pozisyonda Başak burcunda
yolculuğuna devam ediyor.
Rutininizde istediğiniz
düzenlemeler adına şansınız
artıyor ve hatta bu size
maddi bir fırsatta getiriyor
gibi. Özellikle 10- 15 Mayıs
dönemi maddi ve manevi
anlamda destekler aldığınızı da
söyleyebilirim.
20 Mayıs’ta Güneş İkizler
burcuna geçiyor. İkizler
burcu haritanızda kardeşler,
yakın çevre, seyahatler ve
iletişiminizi anlatıyor. Bu
konularda hareketlilikler
devrede olurken, yollar ve
yolculuklar adına da hareketli
bir dönemde olabilirsiniz. 21
Mayıs’ta Yay burcunda bir
Dolunay olacak, sert ve zor
bir Dolunay olacak bu! Mars
bu dolunayda son derece
etkin rol oynuyor, iletişiminize
dolunay önce ve sonrasında
dikkat etmenizi tavsiye ederim.
Seyahatlerde, yolculuklarda
her zamankinden daha

fazla dikkatli olmaya önem
verin derim. Mars yönetici
gezegeniniz, dolunay
zamanları biraz strese açıktır,
bu bilgi ekseniniz, mars işin
içinde, bazı açıklamalar,
duyacaklarınız önemli gibi.
İletişiminize dikkat etmeniz
gereken zamanlar.
27 Mayıs sonrası Mars
Retrosuna Akrep burcunda
devam ediyor. Ortak
kazanımlar, ortak kazançlar,
kredi ve finans durumları
sizler için önem kazanıyor
olacak. Tüm ay boyunca
Merkür Retrosunun kaynaklar
alanınızda olacağını, Venüs’ün
maddi destek getireceğini
fakat harcamalarınızı da
arttırabileceğini, ihtiyacınız
olmayan şeylere para harcama
riskinizin bulunabileceğini
hatırlayın. Mars Akrep burcuna
dönünce, kredi ve finans
konularınızı etkiliyor olacak. Bu
ay bütçe konusunda temkinli
olmaya önem verin.
Sağlıklı ve huzurlu bir ay
dilerim...
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BOĞA
6 Mayıs saat 22:30’da
burcunuzda bir YeniAy olacak.
Boğa burcundaki Yeniay değer
verdiğimiz şeyler, maddi ve
manevi değerlerimiz, hayatın
keyfine ve huzuruna, sahip
olduklarımıza, değerlerimize
ve keyfine varmak ile
ilişkilidir. Huzurlu ve güvenli
ortamlar yaratmak Boğa
YeniAy’ı enerjisidir. Ayrıca
Boğa YeniAy zamanlarında
niyetler çok önemlidir, size
mutluluk ve güven verecek
şeyler için iyi niyetlerde
bulunmalı ve bolluk enerjisi
için meditasyon çalışmaları
yapmalısınız. Bizzat kendiniz
ile ilgili olarak bir yenilik ve
başlangıç arzunuzun önem
kazandığını söyleyebilirim.
Ben kararlı ve güvenli ortamlar
yaratmak istiyorum derken,
kendiniz ile ilgili bir başlangıç
kararı alabilirsiniz. Venüs
burcunuzda geziniyor,
burcunuzda gerçekleşecek
Yeniay enerjisinde Venüs
önem kazanıyor olacak.
Aslında son derece şanslı ve
fırsatlara açık bir dönemden
geçiyorsunuz, Merkür’ün
de burcunuzda olması
aslında kendiniz ile ilgili
stratejik ve aynı zamanda
yaklaşımlarınızda biraz analitik
bir dönemden geçtiğinizi
gösteriyor. Hem burcunuzdaki
Yeniay, hem burcunuzda
gezinen Venüs size bir fırsat
yaratıyor ve alt yapısını

hazırlıyor gibi. Rutininizi ve
istediğiniz düzeni oluşturmak
için enerjiler çalışırken siz
biraz düşünüyor ve bir
karar sürecinde hissediyor
olabilirsiniz. 24 Mayıs’ta
Merkür Retrosu bittiğinde
siz de net olursunuz. Ama
şansın sizden yana olduğu bir
aydasınız, bunu bilmelisiniz,
şansı yakalamak için fazla
düşünmeyin, gereğinden fazla
beklemeyin sadece. Bu ay
önemli olan sizsiniz!
11 Mayıs itibari ile Jüpiter
Retrosu bitiyor ve düz
pozisyonda Başak burcunda
yolculuğuna devam ediyor.
Ekonomik olarak biraz sıkışık
ve/veya kaynak yaratmak
istediğiniz, kişisel veya ortaklı
işler olabilir bir dönemdesiniz.
Jüpiterin düz pozisyona geçişi
avantaj yakalamınıza destek
olacak diyebilirim. Fakat Mars
Retrosu ortak kazanımlar,
banka ve kredi konularında
biraz baskı altında olduğunuz
bir dönemde olduğunuzu
da gösteriyor. Mücadeleniz
kazançlarda artış konusunda.
10 -15 Mayıs döneminde
maddi ve manevi desteklere
açık olabilirsiniz.
20 Mayıs’ta Güneş İkizler
burcunda. 21 Mayıs’ta ise
Yay burcunda enerjisi zor
bir Dolunay devrede olacak.
Para, finans, banka ve krediler
gibi konular önem kazanıyor
olacak. Mars’ın içinde olduğu
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dolunaylar agresyonun yüksek
olabileceğini anlatır, ortak
konular, ortak gelirler adına
da önemli bir etki devrede.
Eş olabilir, ortağınız olabilir,
banka ile ilgili bir durumda
söz konusu olabilir, 21 Mayıs
dönemlerinde strese açıksınız
sanki, bütçeniz ile ilgili bir
durumu fak ediyor, revizasyon
yapıyor olabilirsiniz. Ayrıca
eşinizin de kaynaklarını
ilgilendiren bir durum sizleri
biraz bunaltabilir.
27 Mayıs itibari ile Mars Akrep
burcunda Retrosuna devam
ediyor olacak. Burcunuzda
gerçekleşen Merkür Retrosu
bu tarihte bitmiş olacak, akılcı
ve planlı olmak konusunda
şans yakalayabileceksiniz
fakat Mars’ın ikili ilişkiler
alanınıza yeniden dönmesi
gösteriyor ki, anlaşmalar,
sözleşmeler, eş veya ortaklı
konularda yarım kalmış
birtakım sorun veya çözüm
bekleyen durumlar yeniden
gündeminizde olacak. Sevgili
Boğalar, kendiniz ile ilgili
yeni bir oluşum yaratmak,
yenilenmek, kalıcı ve sağlam
adımlar atma ihtiyacınız
yüksek bu ay, fakat ay sonuna
doğru finans konuları da
bir o kadar önemli olacak
diyebilirim.
Sağlıklı ve huzurlu bir ay
dilerim...

İKİZLER
6 Mayıs saat 22:30’da Boğa
burcunda bir YeniAy olacak.
Boğa burcundaki Yeniay değer
verdiğimiz şeyler ile ilişkilidir.
Maddi ve manevi değerlerimiz,
hayatın keyfine ve huzuruna,
sahip olduklarımıza,
değerlerimize, odaklanmak ve
keyfine varmak ile ilişkilidir.
Huzurlu ve güvenli ortamlar
yaratmak Boğa YeniAy’ı
enerjisidir. Ayrıca Boğa YeniAy
zamanlarında niyetler çok
önemlidir, size mutluluk ve
güven verecek şeyler için
iyi niyetlerde bulunmalı ve
bolluk enerjisi için meditasyon
çalışmaları yapmalısınız. Bu
Yeniay haritanızda iç huzur
ihtiyacınızın önemli olduğunu
vurguluyor diyebilirim, içsel
olarak denge yaratmak,
kendinize zaman ayırmak
ve dinlenme ihtiyacınızı,
kendinize zaman ayırma
arzunuzu ve bunu yapmanın
önemini hatırlayacak. Sanki
dinlenmeli, kendime bakmalı,
ve ancak bu şekilde verimli,
üretici ve dengede olabilirim
dedirtecek. Biraz sakinlik,
dinginlik arzunuzu bunun
büyük bir nimet olduğunu
kulağınıza fısıldayacak.
Venüs’te Boğa burcunda,
size neşe ve keyif veren
herşey Venüs yönetiminde,
planlı ve programlı hareket
ettiğiniz, biraz gizlendiğiniz,
kendinize zaman ayırma

arzunuzun yükseldiği, aşka
önem verdiğiniz, hatta aşk
konusunda biraz da önemli
düşüncelere çekildiğiniz bir
enerji ile giriyorsunuz Mayıs
ayına. Burcunuzun yönetici
gezegeni 24 Mayıs’a kadar
Retro pozisyonda. Fikirlerinizi
ve kendinizi sakladığınız,
zamana ihtiyaç duyduğunuz
bir dönemdesiniz. Bu hem
Aşk, hem para, hem de
kendinizi ön plana almak
konularında. Sağlığınız ile
ilgilenmek, belki checkup
yaptırmak’da isteyebilirsiniz.
Enerji ve eforunuzu dengeli
kullanmaya önem vermelisiniz,
kıskançlıklara da açık
olabilirsiniz.
11 Mayıs itibari ile Şans ve
fırsat gezegeni Jüpiter’in
Retrosu bitiyor. Yuvanızda
gezinen Jüpiter’in Retrosunun
bitmesi son derece güzel
diyebilirim. Ailevi konular, ev
ve yerleşim konuları adına
birtakım şansları getirebilir.
Özellikle burcunuzun yönetici
gezegeni ile kuracağı dost
enerjilerin devrede olacağı 1115 Mayıs dönemi son derece
destekleniyorsunuz. Sadece
ilişkilere dikkat etmelisiniz,
karşınızdaki insalar sizi
zorlayabilir, bunaltabilir ve
biraz sıkabilirler.
20 Mayıs itibari ile Güneş
burcunuza geçiş yapacak. 21
Mayıs’ta ise karşıt burcunuz

Yay’da Marsiyen bir Dolunay
gerçekleşecek. Ay’ın başından
itibaren her ne kadar kararsız,
geri planda olmak isteseniz
de özellikle 21 Mayıs itibari
ile biraz rekabete çekiliyor
hissedebilirsiniz. ilişkilerde
alma-verme dengeniz önem
kazanırken, hayatınızdaki
ortaklı konular, eş veya iş
ortağınız, birlikte iş yaptığınız
kişiler ile bazı sürtüşmelere
açık olabilirsiniz. Marsiyen
Dolunay, sizi harekete
geçirecek gibi, kararsız
kaldığınız konularınız varsa
eğer, olay kendiliğinden
çözülecek gibi. Ben beklemeyi
tercih ediyordum ama gerek
kalmadı diyorsunuz belki de!
Sağlıklı ve huzurlu bir ay
dilerim...
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YENGEÇ
6 Mayıs saat 22:30’da Boğa
burcunda bir YeniAy olacak.
Boğa burcundaki Yeniay değer
verdiğimiz şeyler ile ilişkilidir.
Maddi ve manevi değerlerimiz,
hayatın keyfine ve huzuruna,
sahip olduklarımıza,
değerlerimize odaklanmak ve
keyfine varmak ile ilişkilidir
aynı zamanda. Huzurlu ve
güvenli ortamlar yaratmak
Boğa YeniAy’ı enerjisidir. Ayrıca
Boğa YeniAy zamanlarında
niyetler çok önemlidir, size
mutluluk ve güven verecek
şeyler için iyi niyetlerde
bulunmalı ve bolluk enerjisi
için meditasyon çalışmaları
yapmalısınız. Umutlar ve
hayata karşı beklentiler sizler
için bu yeniayın konusu, ayrıca
yeniay haritanızda şanslı
bir alanda gerçekleşiyor,
hem de burcunuza son
derece dost enerjilerde. Bu
da çevre ilişkilerinizin de
sizle için önemli olduğunu
gösteriyor, destekler alıyor
ve cesaretlendiriliyorsunuz
diyebilirim. Yeni ve farklı
çevreler içinde olmak, yeni
insanlar ile bir arada bir
amaç için bir arada olmak
isteyebilirsiniz. Arkadaş
çevrenizden destekler
alıyorsunuz, Venüs boğa
burcunda ve destekler
getiriyor sizlere. 24 Mayıs’a
kadar Merkür Retrosu devam
ediyor. Hem destekler

aldığınız, yeni çevreler içinde
olduğunuz ama bir diğer
yandan Merkür retrosu sebebi
ile biraz çevre değiştirdiğiniz
bir dönemdesiniz. Eski
dostlarınız, geçmişten
getirdiğiniz arkadaşlıklarınızda
önemli olacak Merkür retrosu
sürecinde. Kazançlarda
değişimi başlatıyor gibisiniz!
Bu ay çok fazla Retro gezegen
devrede, haritanızda birçok
alan bu Retrolar ile tetikleniyor,
en önemlisi ise Mars ve
Satürn’ün günlük hayatınızda
alıştığınız, ve süregiden
bir düzenin değişmesi,
yenilenmesi için çalışıyor
olması. Bu da aklıma acaba
birlikte çalıştığınız insanların,
ya da sizin alıştığınız rutin
ve düzenin değişmesinin
söz konusu olabileceğini
düşündürüyor. Kariyer
planlarınızı ve hedeflerinizi
gözden geçirdiğiniz ve
değişimi hayatınıza çektiğiniz,
veya bunun alt yapısını
hazırladığınız bir aydasınız.
11 Mayıs itibari ile Şans ve
fırsat gezegeni Jüpiter artık
düz pozisyonda olacak.
Hayata karşı bakışınız ve
iyimser yaklaşımlarınız söz
konusu, özellikle retro bitişi ile
birlikte 11-16 Mayıs dönemi
bir yenilik, mutlu edecek bir
haber, bir fırsat konusu da
gündemde olabilir. Kardeşiniz
ile ilgili mutlu haberler de
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alabilirsiniz.
20 Mayıs itibari ile Güneş
İkizler burcuna geçiş
yapıyor ve 21 Mayıs Yay
burcuna Marsiyen bir
Dolunay gerçekleşiyor.
Dolunay zamanları stresli
hissettiğimiz dönemlerdir,
özellikle sizler için dolunay
dönemleri ekstra hassas
dönemlerdir, çünkü burcunuzu
Ay yönetmektedir. Şimdi
Mars’ın da işin içinde olduğu
bu dolunay sizin rutininizi ve
günlük temponuzu anlatan
alanda gerçekleşmekte, bir
değişim için start gibi, fark
ettiğiniz, hayatınıza kattığınız
bir değişim olabilir. Rutininizi
etkileyebilir, tabi bu aynı
zamanda size biraz baskı da
getirebilir. İş arkadaşlarınız
ile bazı anlaşmazlıklara da
açık olabilirsiniz. Dolunay
dönemi, iletişiminize eksta
dikkat etmelisiniz. Ayrıca, sizi
sinirlendirebilecek bazı kişiler
etrafınızda olabilir, sakinlik size
kazandıracaktır.
Sağlıklı ve huzurlu bir ay
dilerim...

ASLAN
6 Mayıs saat 22:30’da Boğa
burcunda bir YeniAy olacak.
Boğa burcundaki Yeniay değer
verdiğimiz şeyler ile ilişkilidir.
Maddi ve manevi değerlerimiz,
hayatın keyfine ve huzuruna,
sahip olduklarımıza,
değerlerimize odaklanmak ve
keyfine varmak ile ilişkilidir
aynı zamanda. Huzurlu ve
güvenli ortamlar yaratmak
Boğa YeniAy’ı enerjisidir. Ayrıca
Boğa YeniAy zamanlarında
niyetler çok önemlidir, size
mutluluk ve güven verecek
şeyler için iyi niyetlerde
bulunmalı ve bolluk enerjisi
için meditasyon çalışmaları
yapmalısınız. Boğa burcunda
gerçekleşen Yeniay kariyer
alanınızda olmakta, kariyeriniz
ve hedefleriniz, iş yapış
şekliniz bu Yeniay’ın konusu.
24 Mayıs’a kadar Merkür bu
alanda Retro, iş çevrelerinizde
bir takım değişimler söz
konusu olabileceği gibi,
yeni iş teklifleri almaya da
açık olabilirsiniz. Özellikle
geçmiş bağlantılarınız, eski
iş arkadaşlarınız veya eski
patronlarınız. Venüs Boğa
burcunda, Venüs’ün gezindiği
alanda şanslı ve fırsatlara
açık hissederiz bu da bir diğer
yandan sizlere iş bağlantıları
adına da avantaj sağlamakta.
Ama dediğim gibi 24 Mayıs’a
kadar Merkür’ün Retro
pozisyonda olması, hem

yoğunluğunuzu arttırırken,
biraz da düşündürecek gibi!
Kalıcı ve sağlam adımlar
atmak, sizin için en çok
da kariyer konuları adına
önemli, güvende ve konforlu
hissediyorsanız işlerinize sıkı
sıkıya bağlanabilir ve biraz
yoğun olabilirsiniz, fakat eğer
huzursuz ve yenilik istiyorsanız
iş başvuruları ve eski iş
arkadaşları ile tekrar irtibata
geçmek için güzel zamanlar.
11 Mayıs itibari ile
Jüpiter Başak burcundaki
Retrosunu tamamlayarak
düz pozisyona geçiyor.
Şans ve fırsatlar ile ilişkili
olan bu gezegen kaynaklar
alanınızda gezinmekte, bu
da gösteriyor ki bir maddi
fırsat, kazançlarda bir avantaj
konusunda desteklere de
açıksınız. Özellikle 11-15
Mayıs tarihleri arası olumlu
ve destekleniyorsunuz, hem
para hem de iş çevreleri, iş
görüşmeleri adına. Özellikle
kazançlarda avantaj
ve kazançlarınızda artış
istiyorsanız bu konuların
gündeme gelmesi içinde 1115 Mayıs tarihleri güzel...
20 Mayıs’ta Güneş İkizler
burcuna geçiş yapacak ve
21 Mayısta Yay burcunda
bir Dolunay gerçekleşecek.
Marsiyen bir dolunay, enerjisi
zor ve özellikle yay ve ikizler
aksında olduğu için biraz

iletişim problemlerini de
anlatıyor gibi. Dolunay aşk
ve ilişkiler alanınızda etkili
olacak, bu da gösteriyor ki,
ilişkilere ve aşk hayatınıza
dikkat etmelisiniz, ani ve
fevri diyaloglar sorunu
büyütebilir ve ilişkilerinizde sizi
zorlayabilir. Güneş’in İkizler
burcunda gezineceği 1 ay
boyunca sosyal ve enerjiksiniz,
çevreniz hareketlenirken Aşk’ı
ikinci plana almamaya önem
vermelisiniz! Çocuklarınız
varsa eğer onlar için belki
bir sınav dönemi olabilir,
onun yaşayacağı bir baskı
sizi de etkileyebilir. Dolunay
birkaç gün öncesi ve sonrası
kendinize dikkat etmelisiniz.
Stresli enerjiler devrede,
Güneş sizi temsil ediyor ve
tartışmalı ve zorlayıcı ortam ve
kişilerden uzak olmaya önem
vermelisiniz.
Sağlıklı ve huzurlu bir ay
dilerim...
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BAŞAK
6 Mayıs saat 22:30’da
Boğa burcunda bir YeniAy
olacak. Boğa burcundaki
Yeniay değer verdiğimiz
şeyler ile ilişkilidir. Maddi ve
manevi değerlerimiz, hayatın
keyfine ve huzuruna, sahip
olduklarımıza, değerlerimize
odaklanmak ve keyfine varmak
ile ilişkilidir aynı zamanda.
Huzurlu ve güvenli ortamlar
yaratmak Boğa YeniAy’ı
enerjisidir. Ayrıca Boğa YeniAy
zamanlarında niyetler çok
önemlidir, size mutluluk ve
güven verecek şeyler için
iyi niyetlerde bulunmalı ve
bolluk enerjisi için meditasyon
çalışmaları yapmalısınız. Bu
Yeniay haritanızda, uzak
çevreler, ticaret, eğitim
konuları, seyahatler, davalar
ve sonuçları ile ilgili konularda
etkili. Bu alanda aynı
zamanda Venüs bulunmakta
ve bu belirttiğim konularda
sizleri şanslı yapmakta, yeni
yolculuklar konusunda, eğitim
ve araştırma konularında,
süregiden bir davanız varsa
örneğin sizin için avantajlı
sonuçların çıkmasında etkli
olabilir, uzak çevreler ile
iletişiminiz artarken, fırsatlara
da açık olabilirsiniz. 24
Mayıs’a kadar Merkür’de bu
alanda Retro yapıyor, yani
Boğa burcunda. Merkür ise
hem burcunuza dost, hem
de yönetici gezegeniniz. Yani

evet aklınız uzaklarda, uzak
çevrelerde, belki seyahat
hazırlığında, evrak ve belgeler
ile uğraşıyorsunuz, belki bir
eğitim alıyorsunuz, yarım
kalmış bir işi tamamlamak için
yeni bir fırsat yakalıyorsunuz
ve tekrar birşeyleri gözden
geçiriyorsunuz, bunlar
mümkün. Burcunuzun
yönetici gezegeninin Retro
olması, zihinsel olarak
sizi biraz yavaşlatabilir
fakat ayrıntılar konusunda
son derece keskin ve
kıvrak olabileceğinizi de
söyleyebilirim. Tekrar gözden
geçirin, araştırın ve farklı
açılardan bakmaya çalışın bu
Retroda.
11 Mayıs itibari ile burcunuzda
uzunca bir süredir Retro yapan
Jüpiter’in artık düz poziyonda
olma tarihi. Bu son derece
güzel ve destekleyici sizler
için, şans ve fırsat gezegeni
Jüpiteri burcunuzda misafir
ediyorsunuz bir süredir, düz
pozisyone geçmesi ve özellikle
burcunuzun yönetici gezegeni
Merkür ile kuracağı olumlu
irtibatlar siza şanslı ve yeni
fırsatları da getirebilir. 11 – 15
Mayıs dönemi son derece
güzel ve Mayıs son hafta da
desteklere açık olabileceksiniz.
20 Mayıs’ta Güneş İkizler
burcuna geçiş yapıyor, 21
Mayıs’ta ise Yay burcunda
Dolunay olacak. Bu dolunayda
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Mars enerjisi de devrede
olacak, yani marsiyen bir
dolunay aksiyon ve hareket
barındırıyor. İş ve yuva aksınız
tetiklenirken, iş çevrelerinizde
dikkat çekebilir, iş değişimi
yaşayabilir, bir yenilik için
harekete geçebilirsiniz.
Heyecanlı bir konu gibi,
sizi heyecanlandıracak
ve belki de nasıl yaparım
diyebileceğiniz bir konu da
olabilir. Dolunay yuvanızda,
aile ilişkileriniz de önemli,
bu biraz yoğunluğunuzun
arttığı ama bir yandan da
aynı ölçüde hem iş, hem yuva
konularının önemli olduğu
bir zamanı da anlatmakta.
Kiminiz ev yaşamında, kiminiz
ise iş yaşamınızda biraz baskı
da hissedebilirsiniz. Ailevi
meseleler adına da önemli,
özellikle ebeveynlerinizin
ilişkisi de önemli olacak.
Sağlıklı ve huzurlu bir ay
dilerim...

TERAZİ
6 Mayıs saat 22:30’da Boğa
burcunda bir YeniAy olacak.
Boğa burcundaki Yeniay değer
verdiğimiz şeyler ile ilişkilidir.
Maddi ve manevi değerlerimiz,
hayatın keyfine ve huzuruna,
sahip olduklarımıza,
değerlerimize odaklanmak ve
keyfine varmak ile ilişkilidir
aynı zamanda. Huzurlu ve
güvenli ortamlar yaratmak
Boğa YeniAy’ı enerjisidir. Ayrıca
Boğa YeniAy zamanlarında
niyetler çok önemlidir, size
mutluluk ve güven verecek
şeyler için iyi niyetlerde
bulunmalı ve bolluk enerjisi
için meditasyon çalışmaları
yapmalısınız. Boğa burcundaki
Yeniay sizler için kaynak
arttırmak, kazançlarınızda
güvenli ve stabil aynı zamanda
maddi güvencede hissetmek
ile ilişkili. Parasal konular
özellikle miras, tazminat, ortak
kazanımlar ile ilgili alanda bir
takım beklentilerin devrede
olduğu durum ve konuları
da tetiklemekde, sizin veya
evliyseniz eşinizin kazançları,
ortak paranız açısından da
etkili bir yeniay enerjisi söz
konusu. Venüs bu alanda
seyahat ediyor, burcunuzun
yönetici gezegeninin bu
alanda olması, bu süreç
içinde aslında sizlerin de
dikkatinizin kazançlarınızı
arttırmak, ve birtakım yatırım
yapma arzusunuzunda

olabileceğini göstermekte.
Hem ortak kazançlara önem
verdiğiniz, ama bir diğer
yandan da paranızı nasıl
daha planlı, ve faydalı bir
şekilde kullanacağınızı da
düşündürüyor diyebilirim.
Bir bütçe var ve bu bütçe,
eşiniz ile ilgili veya aileniz
ile de ilgili olabilir, bunu
nasıl değerlendireceğinize
veya nasıl büyüteceğinize
de odaklanıyor olabilirsiniz.
Merkür de Boğa burcunda
ve 24 Mayıs’a kadar da
Retrosu devrede. Yani sevgili
Teraziler o kadar çok gösterge
var ki finans konularınıza
vurgu yapan, bu bir para
konusunu önemli hale getiriyor
diyebilirim. Eski bir konu,
beklenen bir durum, belki
zam veya kazançlarınıza girdi
yapacak bir durumu bekliyor
da olabilirsiniz.
11 Mayıs itibari ile Başak
burcunda bulunan ve
uzunca bir süredir Retro
yapan Jüpiter nihayet artık
düz pozisyonda. Fırsatlar
ve şans Jüpiterden sorulur
ve Jüpiterin düz pozisyona
geçmesi sizleri özellikle
içsel olarak rahatlatacak
diyebilirim. Merkür ve
Jüpiterin aralarındaki dost
enerji bu ay da hissettirecek
kendini, dolayısı ile uzak
çevreler, seyahatler
konusunda da şansınızı

arttıracak. 11-15 Mayıs
tarihleri arasında, zihinsel
olarak da yaratıcı ve farklı
açıları değerlendirebilecek
konumda hissederken, parasal
konularda sizi rahatlatacak
birtakım gelişmelerin
haberlerini alabilirsiniz.
Ama dediğim gibi maddi
konulardaki kazanç veya
beklediğiniz para konusu
Merkür Retro sonrasında
devrede olabilir. Beklediğiniz
bazı alacak konuları Retro
döneminde elinize de
ulaşabilir.
20 Mayısta Güneş İkizler
burcunda olacak. 1 ay
boyunca yolculuklar
konusunda şanslısınız, uzak
çevreler ile ilişkileriniz artarken,
kendinizi tanıtma, ön plana
alma, ticaret ile ilgileniyorsanız
bu alanda yoğunluk, yasal
konularınız varsa bunlar ile
ilgili bir takım haberler veya
gelişmelerin önemli olacağı
bir zaman diliminde olacağını
gösteriyor. Ayrıca, sınavlar
ve eğitim konusuda önem
kazanıyor olacak. Tabii 21
Mayısta ise Yay burcunda
bir Dolunay gerçekleşecek.
Dolunay Yay burcunda ve
yine Yay burcunda bulunan
Mars etkisi son derece yüksek
olacak. Yay ve İkizler aksı bilgi
eksenidir, alacağınız haberler,
vereceğiniz kararlar önemli
olacak. İletişim trafiğiniz

artıyor sanki, kardeşleriniz
ile ilgili konuların önemli
olacağını, babanızın sağlık
sorunları varsa biraz onunla
ilgilenmeniz gerekebileceğini,
ani ve fevri bir iletişim tarızında
olabilecek ve bunun sizi zor
durumda bırakabileceğini
düşündürüyor. Kendinizi
ifade edişinize, ilişkilerinize
ve düşüncelerinize önem
vermelisiniz. Ay sonuna
doğru ekonominize de dikkat
etmelisiniz, biraz yolculuklara
para harcıyor gibisiniz.
Sağlıklı ve huzurlu bir ay
dilerim...
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AKREP
6 Mayıs saat 22:30’da
Boğa burcunda bir YeniAy
olacak. Boğa burcundaki
Yeniay değer verdiğimiz
şeyler ile ilişkilidir. Maddi ve
manevi değerlerimiz, hayatın
keyfine ve huzuruna, sahip
olduklarımıza, değerlerimize
odaklanmak ve keyfine varmak
ile ilişkilidir aynı zamanda.
Huzurlu ve güvenli ortamlar
yaratmak Boğa YeniAy’ı
enerjisidir. Ayrıca Boğa YeniAy
zamanlarında niyetler çok
önemlidir, size mutluluk ve
güven verecek şeyler için
iyi niyetlerde bulunmalı ve
bolluk enerjisi için meditasyon
çalışmaları yapmalısınız.
Boğa burcundaki Yeniay ise
karşıt burcunuzda olacak,
ilişkileriniz ve ortaklı tüm
konularınız adına önemli bir
zamanı tetikliyor olacak. Evlilik
kararı alabilirsiniz, evliyseniz
evliliğiniz ile ilgili konular önem
kazanabilir, eşinizin bir yenilik
kararı gündeme gelebilir,
bir iş teklifi alabilir ve bir iş
ortaklığı kararı da alabilirsiniz.
Karşıt burcunuz Boğada
bulunan gezegenler gösteriyor
aslında ilginiz karşınızdaki
insanlardan gelecek tekliflerde,
hareketlerde olacak. Venüs
karşıt burcunuzda ilerliyor ve
Merkür’de karşıt burcunuzda.
Tüm bu göstergelerin işaret
ettiği şeyler ilişkileriniz, ortaklı
konularınızda olduğunu

gösteriyor. 24 Mayıs’a kadar
Merkür Retrosu devam ediyor,
bu süreci iyi inceleyerek ve
analiz ederek geçirmelisiniz.
Çünkü Retro sonrası bir karar
almanız gerekebilir, anlaşmalar
ve imzalar da önem kazanıyor.
Bir diğer yandan yönetici
gezegeniniz Mars Retrosu
devam ediyor ve 27 Mayısta
burcunuza geçiş yapacak
ve yaşamınızda değişmesini
istediğiniz her ne varsa buna
imkan tanıyacak diyebilirim.
Bir düşünün derim, neleri
değiştirmek ve yenilemek
istiyorsunuz, tüm bu Retrolar
hayatınızda bir değişimi
getiriyor diyebilirim.
11 Mayıs itibari ile Jüpiter
Retrosu bitiyor. Hayata karşı
umutlarınız ve hevesinizi
arttırıyor diyebilirim. Yeni
umutlar, yenilikler ve
beraberinde şansı da yanınıza
alabileceksiniz. Özellikle
11-15 Mayıs dönemi ortaklı
konular, ortak projeler adına
da size keyif verecek konular
gündeminize gelebilir.
20 Mayıs’ta Güneş İkizler
burcunda olacak. Bu finans ve
kazançlarınız ile ilgili konuları
hareketlendirecek, ortak
kazançlar bu eşin kazancı,
ortak paranız, aynı zamanda
ortak bir projeye girmek ve
ortak kazançları arttırmak da
olabilir. Banka, kredi ve finans
konuları önem kazanırken
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21 Mayıs’ta Yay burcundaki
Dolunay ise son derece
önemli diyebilirim. Öncelikle
bu Dolunayda Mars işin içinde
ve Mars yönetici gezegeniniz,
stresli bir dolunay, iletişim ve
bilgi trafiğinin yoğun olacağı
bir enerji hakim ve para
konularının özellikle sizler
için net olduğu, hesabınızı
bildiğiniz ve netleştiğiniz bir
Dolunay olacak diyebilirim.
Gelir ve gider dengenize ay
boyunca dikkat etmelisiniz,
çünkü Mars’ın kaynaklar
alanınızda gezmesi gösteriyor
ki masraflı bir aydasınız, ay
sonuna doğru gerçekleşecek
Dolunay ise para konusunda
bir farkındalık, hesapların
konuşulması ve bütçe
konusunu öne çıkartıyor.
Sağlıklı ve huzurlu bir ay
dilerim...

YAY
6 Mayıs saat 22:30’da Boğa
burcunda bir YeniAy olacak.
Boğa burcundaki Yeniay değer
verdiğimiz şeyler ile ilişkilidir.
Maddi ve manevi değerlerimiz,
hayatın keyfine ve huzuruna,
sahip olduklarımıza,
değerlerimize odaklanmak ve
keyfine varmak ile ilişkilidir
aynı zamanda. Huzurlu ve
güvenli ortamlar yaratmak
Boğa YeniAy’ı enerjisidir. Ayrıca
Boğa YeniAy zamanlarında
niyetler çok önemlidir, size
mutluluk ve güven verecek
şeyler için iyi niyetlerde
bulunmalı ve bolluk enerjisi
için meditasyon çalışmaları
yapmalısınız. Yeniay
rutininiz, günlük temponuz,
çalışma koşullarınız, çalışma
arkadaşlarınız, sağlığınız ile
ilgili alanda gerçekleşiyor. Yeni
adımlar, yeni başlangıçlar,
sağlam temeller altmak
isteyeceğimiz bu enerjilerde
sizler rutininize bir düzen
getirmek isterken, kiminiz
çalışma koşullarınıza,
kiminiz de sağlığınıza önem
veriyor ve gerekli kontrolleri
yaptırıyorsunuz. Venüs Boğa
burcunda ve Güneş, aynı
zamanda Merkür. Merkür
24 Mayıs’a kadar Retro
pozisyonda. Bir düzen
ve düzen kurma arzunuz
öncelikle gayet yüksek, Merkür
Retro süreci ve bu alanda bu
kadar gezegenin yerleşiyor

olması aslında tempolu bir
dönemde olduğunuzu da
gösteriyor, bir takım konular
sizi zorluyor ve yoruyor aynı
zamanda. Evrak işlerinizin
arttığı, eski iş arkadaşlarınız
ile görüştüğünüz, düzeninize
önem verdiğiniz, hem
yardımlar aldığınız ve bir diğer
yandan da aslında hayatınızda
bazı düzenlerinde değiştiği
bir zamanda gibisiniz. Mars
burcunuzda Retro yapıyor, bu
da sağlığınıza ekstra önem
vermeniz gereken bir süreçte
olduğunuzu gösteriyor.
Dolayısı ile Merkür Retro
dönemi kendinize önem verip,
rutininize ve beslenmenize
birtakım düzenlemeler
getirebilirsiniz. Kiminiz
içinde iş görüşme süreci
devrede gibi, yeni bir ortam
yaratma arzunuz da bu Yeniay
enerjisinde dikkat çekiyor
diyebilirim.
11 Mayıs itibari ile yönetici
gezegeniniz Jüpiter artık düz
pozisyonda olacak. Bu güzel
haber, şans ve fırsat gezegeni
Jüpiter haritanızın en tepe
noktasında gezinirken, iş
adına sizi belki de bir konuda
bilgeleştirdi, vizyon ve yeni
fikirler getirdi, bunlar son
derece mümkün. Jüpiterin
11-15 Mayıs dönemlerinde
Merkür ve Venüs ile yapacağı
olumlu kontaklar da size yeni
ortamlar, ortam değiştirme,

astlarınız ve üstleriniz ile
ilişkilerinizde birtakım fırsatlar
getirebilir.
20 Mayıs’ta Güneş İkizler
burcunda olacak ve karşıt
burcunuza yerleşecek, 21
Mayısta ise burcunuzda bir
Dolunay gerçekleşiyor ve
bu dolunayda burcunuzda
bulunan Mars’ta son
derece etkili rol alıyor. Bu da
gösteriyor ki, ilişkiler adına
biraz gergin ve tedirgin konu
ve durumlar devrede olabilir
açıkçası. Güneşin bir ay
boyunca karşıt burcunuzda
olması, ilişki ve ortaklık
konularının sizler için önemli
olacağını gösteriyor. Güneş
karşıt burcunuzda sizler içinde
doğum günü döneminizin
6 ayı ve güneş karşıtlığı
yaşıyorsunuz, sanki son 6
ayın bir değerlendirmesini
de yapıyorsunuz. Ben ne
istiyorum ve karşımdaki
insanlar bunu ne kadar
sağlıyor diyorsunuz gibi.
Tempo ve yoğunluk ay
genelinde dikkat çekerken
Güneş’in karşıt burcunuza
gelmesi tempoyu biraz
düşürüyor gibisiniz, ilginiz
beklediğiniz tekliflerde,
karşınızdaki insaların
yorumlarında ve ilişkilerinizde
olacak diyebilirim.
Sağlıklı ve huzurlu bir ay
dilerim...
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OĞLAK
6 Mayıs saat 22:30’da
Boğa burcunda bir YeniAy
olacak. Boğa burcundaki
Yeniay değer verdiğimiz
şeyler ile ilişkilidir. Maddi ve
manevi değerlerimiz, hayatın
keyfine ve huzuruna, sahip
olduklarımıza, değerlerimize
odaklanmak ve keyfine varmak
ile ilişkilidir aynı zamanda.
Huzurlu ve güvenli ortamlar
yaratmak Boğa YeniAy’ı
enerjisidir. Ayrıca Boğa YeniAy
zamanlarında niyetler çok
önemlidir, size mutluluk ve
güven verecek şeyler için
iyi niyetlerde bulunmalı ve
bolluk enerjisi için meditasyon
çalışmaları yapmalısınız.
Yaniay’ın gerçekleştiği alan
gösteriyor ki Aşk sizin için
önemli, Aşk hayatınıza ve
yaşamınızdaki kişisel hedef
ve mutluluk için yaptıklarınıza
önem veriyorsunuz. Bu yeniay
size kalbiniz boşsa eğer bir aşk
getirebilir, merkür de bu alanda
Retro eski bir aşk alevlenebilir.
Hayatınızda aşk varsa eğer
ilişkinizi daha sağlam bir
zemine taşımak isteyebilir,
ilişkiniz ile ilgili önemli konuları
konuşabilirsiniz. Kiminiz
için çocuklar konusu önem
kazanıyor, çocuklarınızın
yaşamında bir yenilik, bir
temel atma konusu önem
kazanabilir. Venüs Boğa
burcunda ay sonuna kadar
aşk konusunda sizi son

derece şanslı yaparken,
bir diğer yandan kendinize
zaman ayırmadığınız kadar
zaman ayırıyor, buna fırsat
yaratıyor gibisiniz. Ebeveyn
olmak isteyebilirsiniz, Yeniay
unutmayın çocuklar alanınızda
ve Venüs bu alanda, bu
konular gündeminizde olabilir.
Merkür 24 Mayıs’a kadar Retro
pozisyonda, daha önceden
planladığınız bir seyahat fırsatı
da yakalamanız mümkün
görünüyor. Hem kendinize ve
aşka vakit ayırmak, bir diğer
yandan da hobilerinize ve
günlük temponuzda birtakım
düzenlemeler yaptığınız bir
aydasınız.
11 Mayıs itibari ile Jüpiter
Retrosunu tamamlayarak
dost burcunuz Başakta düz
pozisyona geçiyor. Bu da
sizler için bir konuda eğitim,
uzmanlaşma, staj dönemi gibi
bir durumu da öne çıkartabilir.
Uzak çevrelerden alacağınız
desteklerde söz konusu.
11-15 Mayıs tarihlerinde
Jüpiterin Venüs ve Merkür ile
yapacağı dost görünümler
motivasyonunuzu yükseltecek
diyebilirim. Gezdiğiniz, seyahat
ettiğiniz veya seyahat hazırlığı
içinde gibisiniz. Bir oğlak
olarak toprak burcundaki
yıldızların sizlere birtakım
fırsatlar getirmesi söz konusu,
ama vizyon ve farklı açıdan
değerlendirerek bu fırsatları
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görmek ve yakalamak sizlere
bağlı.
20 Mayısta Güneş İkizler
burcunda olacak. Bu da
size rutininizde ve günlük
temponuzda hareketlilik
getirecek açıkçası. Düzeniniz,
rutininiz hareketli ve bir tempo
içine giriyorsunuz. Sağlığınız,
sağlıklı beslenme konularınız,
çalışma ortamlarınız da
önemli. Bu ay desteklere açık
ve atılımcısınız, dolayısı ile
Güneşin İkizlere geçmesi ve
21 Mayısta Yay burcunda
gerçekleşecek Dolunayı
da düşünürsek rutinim,
tempom derken, rutininizde
birtakım değişimlerin de
olmasını bekleyebiliriz. Bu
dolunayda Mars gezegeni de
aktif rol oynuyor, aile ve yuva
konularınızı da işin içine dahil
ediyor, ve tabi çevrenizdeki
insanlar dostlarınız ile
ilişkileriniz de dikkat çekiyor.
Yani bazı fikirsel ve zihinsel
farklılıklara açık olabilieceğinizi
söyleyebilirim. Kimlerle!
Özellikle birlikte çalıştığınız
insanlar olabilir, aile bireyleri ile
ilişkileriniz önem kazanabilir.
Ayrıca sağlık konusu ay sonu
gibi önemli olurken, küçük
sakarlıklara karşı da dikkat
etmelisiniz.
Sağlıklı ve huzurlu bir ay
dilerim...

KOVA
6 Mayıs saat 22:30’da Boğa
burcunda bir YeniAy olacak.
Boğa burcundaki Yeniay değer
verdiğimiz şeyler ile ilişkilidir.
Maddi ve manevi değerlerimiz,
hayatın keyfine ve huzuruna,
sahip olduklarımıza,
değerlerimize odaklanmak ve
keyfine varmak ile ilişkilidir
aynı zamanda. Huzurlu ve
güvenli ortamlar yaratmak
Boğa YeniAy’ı enerjisidir. Ayrıca
Boğa YeniAy zamanlarında
niyetler çok önemlidir, size
mutluluk ve güven verecek
şeyler için iyi niyetlerde
bulunmalı ve bolluk enerjisi
için meditasyon çalışmaları
yapmalısınız. Boğa Yeniay’ı
yuvanızda gerçekleşiyor, bu
da gösteriyor ki, kökleriniz,
aileniz, yaşam alanınız son
derece önemli. Aile bireyleri
ve onların yaşamındaki
birtakım konularda önemli.
Örneğin babanızın yaşamında
önemli bir kararı devrede
olabilir, bir değişim yaşayabilir,
siz yuvanıda bir değişim
yaşayabilir ve taşınmak
isteyebilirsiniz. Arsa, mal ve
taşınamaz mallar ile ilgili konu
ve durumlar önem kazanabilir.
Venüs ve Merkür’de Boğa
burcundalar, Boğa yuvanız
ve bu alanda çok fazla
gezegen olması bir eşya
alma, yenilenme taşınma
veya taşındıysanız yerleşme
sürecinde olabileceğinizi de

düşündürüyor. Aile bireylerinin
de yaşamında bir yenilik kararı
da devrede olabilir. Dediğim
gibi, dikkatiniz yuvada ve
aileniz ile ilgili konularda
olacak ve bu alanda kalıcı ve
köklü kararlar ile bir değişimde
diyebilirim. 24 Mayıs’a kadar
Merkürün yine bu alanda
Retro olması da gösteriyor ki,
alınan kararların ertelenmesi
ve gecikmesi gibi bir durumu
gösterebileceği gibi, aile bir
arada birtakım konuların
önemli olacağı, konuşulacağı
ve nasıl hareket edilebileceğini
de gösterebilir.
11 Mayıs itibari ile Jüpiter
artık düz pozisyonda. Uzunca
bir süredir Retro yapan
Jüpiterin artık düz pozisyonda
olması sevindirici diyebilirim.
Retrosunu ortak kazanımlar
alanınızda yaptı, Eylüle
kadar da bu alanda ve düz
pozisyonda aslında Jüpiterin
bu alanda olması, ortak
kazanımlar konusunda şanslı
bir dönemde olduğunuzu
gösteriyor, birtakım borç
altına girmiş olabileceğinizi
de gösteriyor, 11-15 Mayıs
döneminde gökyüzünde son
derece keyifli bir açı olacak
Venüs ve Merkürün Jüpiter ile
yapacağı dost görünümler aile
ile birlikte maddi konularda
birtakım konuların size
avantaj getirebileceğinide
düşündürüyor.

20 Mayısta Güneş İkizler
burcunda, bu sizlere çok iyi
gelecek bir enerji öncelikle
dost burcunuza gelişi ile
Aşk konusunda, kendinize
zaman ayırmak konusunda
destekler alıyorsunuz, ay
sonu Venüsün de İkizlere
gelişi ile birlikte yaşamınıza
neşe ve motivasyon da
katabileceğinizi söyleyebilirim.
Fakat 21 Mayısta zorlu
bir dolunay olacak, Yay
burcunda gerçekleşecek
Dolunayda Mars işin içinde
olacak. Marsiyen bir dolunay
olacağı için içinde gerçekten
aksiyon olacak, hareket ve
enerji var diyebilirim. Mars
kariyer göstergeniz ve
Retro pozisyonda, bu da iş
çevreleriniz adına önemli,
işte tempo ve iş yaşamınızı
ilgilendiren bir değişimin
alt yapısını hazırlıyor gibi
diyebilirim. 27 Mayıs
sonrasında Mars Retrosuna
kariyer alanınızda devam
edecek, yani sevgili Kovalar
aşkta keyifli zamanlar fakat
iş yaşamınızda birtakım
değişimlerinde devrede
olabileceğini söylemeliyim.
Sağlıklı ve huzurlu bir ay
dilerim...
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BALIK
6 Mayıs saat 22:30’da
Boğa burcunda bir YeniAy
olacak. Boğa burcundaki
Yeniay değer verdiğimiz
şeyler ile ilişkilidir. Maddi ve
manevi değerlerimiz, hayatın
keyfine ve huzuruna, sahip
olduklarımıza, değerlerimize
odaklanmak ve keyfine varmak
ile ilişkilidir aynı zamanda.
Huzurlu ve güvenli ortamlar
yaratmak Boğa YeniAy’ı
enerjisidir. Ayrıca Boğa YeniAy
zamanlarında niyetler çok
önemlidir, size mutluluk ve
güven verecek şeyler için
iyi niyetlerde bulunmalı ve
bolluk enerjisi için meditasyon
çalışmaları yapmalısınız.
Yeniay dost burcunuz Boğada
olacak ve size bir fikir, bir
anlaşma ve bir imza konusunu
gündeme taşıyor olacak
gibi. Yani bu dolunayda hem
fikirleriniz, hayata bakışınız ve
kararlarınız önemli olurken, bir
kararın sonucunda bir imza
konununuz da gündemde
olabilir. Aklınız biraz karışıyor
sanki sevgili Balıklar, Merkür
24 Mayısa kadar Retro ve
Retrosunuda yine iletişim,
bakış açınız, kararlarınız
alanında gerçekleştiriyor.
Gözlem yeteneğiniz artarken,
sağlıklı ve güvenli olmak
önem kazanıyor olacak. Bir
çevre değişimi durumu da
söz konusu olabilir, yakın
çevrenizde yenilikler, aynı

zamanda kardeşler konusu
önem kazanıyor. Boğa
sağlam ve emin adımlar
atmak ister, sizde zihninizde
birşeyleri düşünüyor ve
gözden geçiriyorsunuz ama
dediğim gibi Yeniay sebebi ile
yeni fikirler ile kararlar alıyor
ve hatta bir imza atıyorsunuz
sanki.
11 Mayısta uzunca bir süredir
Retro yapan Jüpiterin artık
düz pozisyona geçmesi son
derece güzel bir haber. Karşıt
burcunuzda bulunan Jüpiterin
size bir ilişki, evlilik veya bir
ortaklık sürprizi olabilir. Bir
süredir bu alanda seyahat
eden Jüpiterin artık düz
pozisyonda olması beklenilen
fırsatın da gelebileceğini
ve 11-15 Mayıs tarihleri
arasında venüs ve merkür ile
yapacağı dost enerjileri ile
size bir haber getirebileceğini
de düşünüyorum. Kariyer
göstergeniz Jüpiter, aynı
zamanda bir Balık olarak
Jüpiter sizin burcunuzu
da yönetmekte, artık düz
pozisyonda olması hem
kendiniz ile ilgili ve beraberinde
kariyer ve hedefler konusunda
artık sürüncemede olan
konuları düzeltme ve sonuca
vardırmak isteyeceğini
de söylemeliyim. Tabi
haritanızın en tepesinde
Marsın Retro yaptığını
unutmamalıyız. Hedefleriniz
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değişiyor, yenileniyor ve siz
değişiyorsunuz aslında.
20 Mayısta Güneş İkizler
burcunda olacak. Yuvanıza
geçiş yapacak olan Güneş
gösteriyor ki yaşam alanınız
son derece önem kazanıyor.
21 Mayısta Yay burcunda ve
işin içinde Mars’ın da olduğu
bir Dolunay gerçekleşecek. İşte
artık herşey görünür ve net
olacak sizler için. Bu Dolunay
iş ve yuva aksınızda olacak,
Marsın Retro konumda olması
ve iş hayatınızda birtakım
stresleri, ve sizin hedeflerinizi
gözden geçirdiğinizi anlatırken
bu kadar enerjisi yüksek
bir Dolunayın sizin için
önemli alanda yapması da
belki görünür noktada bir
değişimi artık çevrenize de
duyurabileceğinizi, görünür
olacağını anlatıyor. Tabi
dolunay zamanları streslidir,
aksiyon ve hareket vardır
dolayısı ile iş ve kariyer
konularınız önem kazanırken,
aileniz ile birlikte ortak bir
karar almak durumunda da
kalabilirsiniz. Zaten Mayıs
ayına başlarken de bir karar
ve kafanızın biraz karışık
olması ve beraberinde bir imza
konusu önemliydi, ay sonuna
doğru dediğim gibi dolunay bu
kararı ne ile ilgili alacağınızı da
gösterecektir.
Sağlıklı ve huzurlu bir ay
dilerim...
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