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MURAT RENAY
Yazı İşleri Müdürü

Aynur Aydın. 
Son dönemin 
en sevilen 
şarkıcılarından. 
GZone’a bu 
ay verdiği 

söyleşide ve yaptığımız kapak 
çekiminde “bir kadın” olarak 
cesur olmak istediğinin altını 
çizerken Türkiye’de kadınların 
gördüğü baskıdan da dert 
yandı. Video kliplerindeki 
mesafeli duruşuna 
aldanmayın. Aynur gayet 
sempatik, deli dolu bir kadın. 
Aynur Aydın’ı Nisan ayında 
yayınlanacak “Emanet Beden” 
albümü öncesinde GZone ile 
daha yakından tanıyın.

Elbette, Nisan sayımızda 
sadece Aynur Aydın yer 
almıyor: “Organik rock” 
yaptığını söyleyen, mütevazi 
duruşuyla ve karizmasıyla 
gönüllerimizi fetheden Gökcan 
Sanlıman ve maNga’dan 
ayrılmayacağını ancak solo 
olarak da işler yapacağını 
müjdeleyen Ferman Akgül de 
bu sayımızda.

Dünyaca ünlü, açık eşcinsel 
şarkıcı Steve Grand, 
Türkiye’deki hayranlarına 
seslenmek için elbette 
GZone’u seçti. Bu özel 

röportajı zevkle okuyacağınıza 
eminiz. 

Yaşam konularımızda bu ay, 
“direnme” konusunda Gezi 
eylemlerinden çok çok önce 
tarihe adını kazıyan “1 Mayıs”, 
ne yazık ki gündemimizde olan 
“Çocuk istismarı”, yeni yaşam 
yazarımız Zian Ziangil’den 
“Açık İlişki” meselesi ve bu 
konuda Ayşe Arman’a bile 
röportaj vermiş yazarımız 
Kaan Arer’in kaleminden 
“Askerlik ve Eşcinsellik” var.

Meditasyon dosyamıza ve 
müzik yazarımız Mert Bell’in 
“albüm tanıtımı” değil “albüm 
eleştirisi” yapan yazılarına da 
göz atmadan GZone Dergi 
turunuzu tamamlamayın.

Baharın gelişiyle her sene 
olduğu gibi herkeste bir 
“yenilenme” furyası başladı. 
Bu yenilenme  kimi zaman kilo 
verme isteği, kimi zaman iş 
değiştirme arzusu kimi zaman 
da yeni bir sevgili bulmak 
için evrene mesaj gönderme 
eylemiyle baş gösteriyor.

GZone da baharın gelişini 
bahane ederek yenileniyor. 
Aslında bir bahaneye 
ihtiyacımız da yok ama neyse.

Bu sayıdan itibaren 
sayfalarımızda göreceğiniz 
değişiklikler, tasarımın daha 
renkli ve daha dinamik hale 
gelmesini tesadüf değil.
 
GZone’daki büyük değişiklikler 
Mayıs ayında her yerde 
göreceğiniz büyük sürprizlerin 

habercisi. GZone, dergi dışında 
başka alanlara da el atacak, 
şimdiden meraklandıralım.

Biz bu sayımızda müzik 
ağırlıklı olarak kendimizi 
yenilemeyi seçtik. Siz de bir 
sonraki aya kadar, yenilenmeyi, 
tazelenmeyi unutmayın.
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20 BİN LEZBİYEN “THE DİNAH” ETKİNLİĞİNDE 
BULUŞTU
Dünyanın en büyük lezbiyen etkinliği rekor bir sayı ile kapanış yaptı.
Gay News Network Avusturalya’nın haberine göre, Kaliforniya 
Palm Springs’de bu yıl düzenlenen “The Dinah” adı ile tanınan “The 
Dinah Shore” etkinliği 20.000 lezbiyeni bir arada buluşturdu. Kate 
Moenning ve Samantha Ronson gibi DJ’lerin yanı sıra bu yıl Lady 
Gaga’nın da sahnede yer aldığı etkinlik katılımcılardan tam not 
aldı. Etkinlikte yer alan katılımcılardan biri, partide kızların rastgele 
kendi otel odalarına çekip beraber güzel vakit geçirmenin etkinliğin 
standartlarından olduğunu belirtti.

KOLOMBİYA’DAN EŞCİNSEL EVLİLİKLERE YEŞİL 
IŞIK
Kolombiya yüksek mahkemesi eşcinsel evliliğe yeşil ışık yaktı.
The Cİty Paper’ın haberine göre, Kolombiya Sulh Hukuk 
Mahkemesi’nin kararına göre eşcinsellerin evlenmesinin önünde 
bir engel kalmadı. 6’ya 3 oyla çoğunluğun sağladığı karara 
hükmeden mahkemenin başkanı Alberto Rojas “Bütün insanlar 
ayrımcılık görmeden evlenme hakkına sahiptir” dedi.
Geçtiğimiz aylar boyunca 40’tan fazla akademisyen, doktor, kanun 
uzmanı ve devlet görevlisi ile müzakerede bulunan Kolombiya 
Yüksek Mahkemesi’nin çalışmaları sonucunda böyle bir karar 
ortaya çıktı.

CHP’Lİ MAHMUT TANAL’DAN “EŞCİNSEL İLİŞKİ 
BOŞANMA SEBEBİ SAYILSIN” TEKLİFİ
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, eşlerden birinin eşcinsel 
ilişkide bulunmasının boşanma sebebi sayılmasını öngören bir 
kanun değişikliği önerdi. Tanal tarafından TBMM Başkanlığı’na 
sunulan kanun  teklifin gerekçesinde ise şunlar kaydedildi:
“Eşcinsel birlikteliğin boşanma sebebi sayılmaması evli olan 
birçok çiftin, evlendikten sonra eşinin eşcinsel olduğunun 
farkına varmasından sonra boşanma sürecinde mağduriyet 
yaşatmaktadır. Toplumumuzun, cinsel tercihlerin dogmatik 
oluşumunun dışında olan tercihlere tepki göstermesi farklı cinsel 
tercihleri olan vatandaşların kendine açıkça ifade edememesine 
neden olmaktadır. Bu durumda farklı bir cinsel birliktelik kurmak 
isteyen bireyler toplumda kendisini kamufle edebilmek adına çeşitli 
yöntemler uygulamaktadır. Bu yöntemlerden biri de normal bir 
evlilik akdi gerçekleştirmektir. Eşcinsel tercihi olan bir bireylerin 
evlendikten sonra eşlerini beklemedikleri bir durumla karşı karşıya 
bırakmaları Medeni Kanunumuzda boşanma sebebi sayılmamıştır.
Eşcinsel bireyle evlilik akdi gerçekleştirmiş eşin mağduriyetlerin 
önüne geçilebilmesi amacıyla eşcinsel ilişkinin boşanma 
sebebi kapsamına alınması yaşanan mağduriyetlerin ortadan 
kaldırılmasını amaçlamıştır.”
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22.DURUŞMADA DA AHMET YILDIZ’A ADALET 
GELMEDİ
Ahmet Yıldız’ın eşcinsel olduğu için babası tarafından 2008 
yılında öldürülmesinin ardından açılan davanın 22. Duruşması 
bugün (5 Nisan) Kartal 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 
Davanın 21. duruşması Kartal’da bulunan Anadolu Adliyesi 5. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü. Toplamda bir dakika 
süren duruşmada Mahkeme heyetine “Eşcinsellerin katilleri niye 
geç yakalanıyor” diye sorulduğunda, sanık olmadığı için davanın 
yürütülmediği iddia söylenmişti.

Hevi LGBT Örgütü’nün Twitter hesabından duyurduğuna göre, 
dava başlamadan önce bu davayı yurtdışından izlemeye gelen 
Chanel Arte televizyonunun çekim yapması engellendi. Davanın 5 
Nisan’daki 22.duruşması 30 saniye sürdü. Başbakanlık Bilgi İletişim 
Merkezi’ne (BİMER) LGBTİ aktivisti Rosida Koyuncu tarafından bu 
yıl yapılan başvuruya İstanbul Valiliği Emniyet Müdürlüğü’nden 
Yahya Yıldız’ın kırmızı bültenle aranmaya devam edildiği, 
yakalanması için ‘titizlikle’ ve ‘kapsamlı’ bir şekilde çalışmaların 
sürdüğü yanıtı gelmişti. Dosyada bulunan Bimer dilekçesi bugünkü 
duruşmada dikkate alınmadı.

Dava 8.Eylül saat 09:40 a ertelendi. Davanın takipçisi olan Hevi 
LGBTİ Örgütü, “Ahmet’in katili bulunup cezalandırılıncaya kadar 
bu davanın peşini bırakmayacağız. Zaman aşımına müsade 
etmeyeceğiz.” açıklaması yaptı.

CANER ALPER VE MEHMET BİNAY EVLENDİ
GZone’un Mart 2015 sayısına özel röportaj veren, ’Zenne ve 
Çekmeceler filmlerinin yönetmenleri ve yapımcıları olarak tanınan 
Caner Alper ile Mehmet Binay Malibu’da evlendi. 2011’de Antalya 
Film Festivali’nde 5 Altın Portakal kazanan ‘Zenne’nin yönetmenleri 
ve yapımcıları olarak tanınan Caner Alper ile Mehmet Binay 
Malibu’da evlendi.

Alper ve Binay tören sonrası sahilde fotoğraf çektirdi. Alper, 
Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına; ’19,5 yıl sonra 
yeniden ve bu defa Malibu’daki evlilik törenimizden kareler’ 
mesajını yazdı. Ayrıca çift evlilik yüzüklerini de sosyal medya 
hesabından paylaştı.etmeyeceğiz.” açıklaması yaptı.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ’NDE CİNSİYET EŞİTLİĞİ 
ZORUNLU DERS OLACAK
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, üniversitenin 
bazı bölümlerinde seçmeli ders olarak verilen “toplumsal cinsiyet 
eşitliği” derslerinin zorunlu ders olarak programına yansıtılacağını 
söyledi Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, üniversitenin 
Senato Salonu’nda düzenlenen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
ve Cinsel Tacizle Mücadele Eğiticilerinin Eğitimi” programının 
açılışında yaptığı konuşmada, üniversitenin bazı bölümlerinde 
seçmeli olarak verilen toplumsal cinsiyet eşitliği derslerinin zorunlu 
ders olarak programına yansıtılmasını hedeflediklerini söyledi.

İbiş, toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna üniversite olarak önem 
verdiklerini belirterek, “Sürekli bu konuyu gündemde tutmaya, 
farkındalık yaratmaya ve toplumda bir bilinç yükselmesi sağlamaya 
çaba gösteriyoruz” dedi. İbiş şunları söyledi: “Geldiğimiz bu 
aşama yeterli mi, elbette yetersiz. Bu farkındalığı daha yukarılara 
çıkarmamız gerekiyor. Bu bağlamda bir hizmet içi eğitim serisi 
düzenleyelim ve ilk katılımcıları da üniversitemizin üst düzey 
yöneticileri, biz hocalar olsun istedik. Üniversitemizin bazı 
bölümlerinde seçmeli olarak verilen toplumsal cinsiyet eşitliği 
derslerini, öğrencilerimize dönük bilinç değişimi kapsamında 
zorunlu ders olarak programımıza yansıtmayı hedefliyoruz.”
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GWEN STEFANI
THIS IS WHAT THE TRUTH FEELS LIKE

PUAN: 4/5
Her daim gençlik dolu Gwen Stefani’nin neredeyse 10 yıllık bir aranın 
ardından çıkan 3.solo albümü Gavin Rossdale ile 13 yıl süren evliliğinin 
bitişinden ilhamını alıyor. Stefani’nin gerek No Doubt ile gerek solo 
yaptığı müziğe hakimseniz bu albümün Björk’ün muazzam şekilde 
karanlık “Vulnicura”sı gibi olmayacağını tahmin ediyorsunuzdur. Bu 
bir yergi değil; söz konusu ayrılık şarkıları yazmak ise ortada “Don’t 
Speak” gibi bir başyapıt varken, Stefani’nin yeteneklerinden şüphe 
etmiyoruz tabi ki. “Truth” da tam anlamıyla Stefani’nin yaşadığı ayrılık 
sancılarını başarıyla kapitalize ettiği parlak bir pop projesi. Hatta 
albümün ayrılık sancıları ile dolu olduğu da söylenemez, şarkıların 
önemli bir kısmı (örneğin açılıştaki şahane “Misery” gibi) yeni bir 
aşkın umudu ve heyecanından bahsediyor. Yalnızca, albümden 
aylar önce yayınlanan ilk tekli “Used To Love You” biten aşka ağıt 
formundayken, “Naughty”de ise Rossdale’in kirli çamaşırlarını 
hafiften ayağımıza döküyor Stefani. Kariyerinin No Doubt dönemine 
yakın duran ska-pop “Where Would I Be?” ve disko-rock “Make Me 
Like You” albümün en parlak işleriyken, ilk iki solo albüme öykünen 
“Asking 4 It” ve “Naughty” dinlerken yorucu deneyimler haline 
geliyor. Buna rağmen ateşli “Send Me A Picture” ve enteresan bir 
tür egzersizi olan “Red Flag” dikkat çekmeyi başarıyor. Albümün en 
sahici anı ise fazla bir prodüksiyona ihtiyaç duymayan “Truth”da, 
Stefani bir gitar melodisi eşlik edip içini dökerken gerçekleşiyor.

PET SHOP BOYS
SUPER

PUAN: 4/5
Düşündükçe, insan daha çok hayran oluyor. Pet Shop Boys’un 
müzik piyasasında hüküm sürdüğü 4. 10 yıl içerisindeyiz ve benim 
yaşımdan daha uzun kariyerlerindeki 13.albümleri “Super”da yine 
hem kendileri olup hem de taze bir soluk kazanmayı becermişler. 
Süper cool insanlar Neil Tennant ve Chris Lowe’ın 2000’li yıllarda 
yaptığı daha felsefi işlerin hayranı olmayan ben onların bu 80’ler 
ve 90’lardaki daha oyunbaz, neşeli hallerine dönmüş olmalarına 
çok mutluyum. Bunda 2013’te çıkardıkları “Electric”de beraber 
çalıştıkları prodüktör Stuart Price’ın etkisi nedir bilmiyorum (Price’ı 
Madonna, New Order ve Kylie gibi isimlerle yaptığı şahane albümlerle 
hatırlamak mümkün) ama kendisini yeniden prodüktör koltuğuna 
oturtmuş olmaları iyi bir uyum yakaladıklarının göstergesi. Sahiden 
de Price, albüm boyunca bir yandan klasik house ve disko müziğe 
nefis göndermeler yaparken bir yandan da güncel pop/elektronik 
müzikten en doğru parçaları grubun müziğine adapte ederek onları 
tazeliyor. Örneğin açılıştaki “Happiness” minimal bir tekno ritmi ile 
açıldıktan sonra Price’ın maharetli ellerinde hiç sırıtmadan kol kola 
girip dans edilebilecek kadar neşeli bir nakarata bağlanıyor. Albümün 
en kudurukları “Inner Sanctum” ve “Burn” midelere yumruklar 
indirirken çok iyi olmadıkları düşük tempolularda bu kez Kraftwerk-
vari “Sad Robot World” ile şaşırtıyorlar. Daha klasik ve eğlenceli PSB 
anları yakalamak içinse otobiyografik “The Pop Kids”, “Groovy” ve 

albüm favorim “Undertow”a bakmanızı öneririm.
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MURAT BOZ
JANTİ

PUAN: 3.5/5
Kariyerinin başından beri yapılan tüm Tarkan kıyaslamalarında 
Murat Boz’un tarafında duran biri olarak bu satırları yazdığıma 
inanamıyorum ama kariyerinin 10.yılında Murat Boz ilk defa hiç 
benzemediği kadar çok Tarkan’a benziyor. Bilhassa albümü açan 
ilk iki şarkı bu durumun altını kalınca çizer nitelikte; “Üzüm” zaten 
Tarkan diye bağırıyor ama esas “Janti”de sanki Alper Narman ve 
Onur Özdemir ‘megastar için bir şarkı yapsak’ diye kafa kafaya 
vermişler ve sonucu Boz’a söyletmişler gibi duruyor. Bir başka şok 
edici şarkı, Sıla ve Efe Bahadır’ın fena halde “Adımı Kalbine Yaz”a 
benzeyen “Temelli”si iken Tarkan’ın defterini layıkıyla düreceği “Gün 
Ağardı” gibi bir alaturka beste, Boz ile sesleri hiç uyuşmayan Ebru 
Gündeş ile düet olarak sunulmuş ve doğal olarak Gündeş şarkıyı ele 
geçirmiş. Bu Tarkan kuşatması altında Murat Boz’un kendi yazdığı 
şarkılara özellikle kulak verdim; gerçekten de hem “Elveda Dedin” 
hem de “Kara Gün” şarkıcının kendi sesini bulduğu ve rahatladığı 
şarkılar olarak öne çıkıyor. Soner Sarıkabadayı, Fettah Can ve Cansu 
Kurtçu’dan gelen şarkılar bu bestecilerin “Şans” albümündeki 
işlerine benzerken (Sarıkabadayı’nın akıp giden “Bir Dünya”sını 
sevdim), o albümdeki “Özledim”i bir kere daha söyleme gafletine 
düştüğü “Adını Bilen Yazsın” haliyle bu albümün notunu düşürüyor. 
Oğuzhan Koç’un “Yüzüm Yok”unda Boz en içli vokalini sergilerken 
Ersay Üner’in finalde imdada yetişen “Yana Döne”si albümdeki eksik 

tutku ve dinamizmini veriyor.

MELİS DANIŞMEND
VE EV

PUAN: 4/5
Melis Danişmend’i Spitney Beers (sonradan değişen ismiyle 
üçnoktabir) günlerinden itibaren dinlerim. Solo kariyerine gurubuyla 
yaptığı müzikten daha farklı bir yön verdi ve 2010 tarihli “Daha Az 
Renk”ten itibaren çoğunlukla az enstrüman eşlikli (ilk albümünde 
davul yoktu örneğin), sade düzenlemeleri olan şarkılarını söyledi. 
Danişmend’in yazdığı sözler her daim belirgin miktarda zehir 
içermiştir (gerçi bu albüm öncekilere göre sözler açısından daha 
ferahlamış, hafiflemiş bir Danişmend’e işaret ediyor) ancak 
kıyaslayacak olursak akranlarından Aylin Aslım gibi yırtıcı ya da 
Yasemin Mori gibi masalcı yönü olmaması hitap ettiği kitlenin sınırlı 
kalmasına neden oldu. Bu albümde de yine şehirli bir kadının dünya 
ile kavgalarına ve kimi barışmalarına tanıklık ediyoruz (her daim 
iyimser Pinhani’nin esas adamı Sinan Kaynakçı’nın “Ondan Öyle” ile 
burada olması boşuna değil). Albümü çalan ve düzenlemeleri yapan 
ekip (Emre Ataker, Ozan Öner, Faruk Kavi, Burak Gürpınar, Deniz Ilgar 
ve Danişmend) öyle bir müzikal evren yaratmışlar ki; Danişmend’in 
sesini şarkılardan (bilhassa “Uçurumlarda”, “Hiç” ve “Baştan”da) 
çıkarırsanız rahatlıkla bir Travis/Coldplay albümü dinlediğinizi (ya da 
‘ev’in İstanbul’da değil de Londra kırsalında olduğunu) sanabilirsiniz. 
Danişmend’in sözlerindeki zehir “Sözler Artık Ağıt” ve “Hiç” gibi 
şarkılarda gücünü korumakla birlikte ben bu sefer en çok “Bugünler 
Parlak?” ve “Bazı Günler Unutulmaz”da güzel bir hayal yaratıp sonra 

onu bozan ama yine de metanetini koruyan kadını sevdim
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KOLPA & ECE SEÇKİN
HOŞGELDİN AYRILIĞA

PUAN: 4/5
Bilhassa takip etmediğim 
isimler olmalarına rağmen 
istikrarlı bir şekilde karşıma 
çıkmayı beceren (yanlış 
anlaşılmasın, bu bir başarıdır) 
Kolpa ve Ece Seçkin güçlerini 
birleştirmiş ve sonuç gayet iç 
açıcı olmuş. Kolpa grubunun 
solisti Barış Yurtçu ve aranjör 
Çağrı Telkıvıran’ın imzasını 
taşıyan bu şarkının türü için 
rock demek pek mümkün 
değil. Belki de şarkının 
eleştirilebilecek tek tarafı da bu, 
kesinlikle bir grup tarafından 
çalınan grup şarkısı gibi 
gelmiyor kulağa “Hoş Geldin 
Ayrılığa”. Bu bakımdan şarkı Ece 
Seçkin feat. Kolpa (hatta Barış 
Yurtçu) olarak lanse edilse 
daha doğru olabilirmiş. Zaten 
Seçkin’in solo bölümleri benim 
kafama daha hızlı kazındı. Ama 
toplamda iki ismin de hedef 
kitlesini memnun edecek, 

uyumlu bir iş çıkmış.

JENNIFER LOPEZ
AIN’T YOUR MAMA

PUAN: 3.5/5
Jennifer Lopez’in çıkacak 
9.albümünün ilk teklisi sessiz 
sedasız görücüye çıktı. Dört 
köşesinden güneş ışığı fışkıran 
bu reggae şarkı Lopez’in eski 
hitlerinden “I’m Into You”yu 
çağrıştırıyor ama o şarkıdan 
daha fazla iş yapması 
olası. Yaptığı işlerin pek de 
hayranı olmadığım Meghan 
Trainor’ın da yazar ekibinde 
bulunduğu şarkıda Trainor’ın 
hem vokalini duymak hem de 
enerjisi hissetmek mümkün. 
Kulağı hızlı yakalayan fakat 
ortaokul şarkısı seviyesinde 
besteler yapıyor kendisi. 
Bu şarkıyı da andırdığı “I’m 
Into You”dan daha melodik 
olmasına rağmen onun kadar 
sevemedim. Halbuki J.Lo’nun 
çok sevdiği (ve “I Luv Ya Papi” 
videosunda da işlediği) cinsiyet 
rollerini değiştiren, kadınlara 
güç veren sözleri var “Ain’t 

Your Mama”nın.

NICK JONAS & TOVE LOA
CLOSE

PUAN: 3.5/5
Nick Jonas ağabeyleri 
ile yürüttüğü, bizim çok 
ilgilenmediğimiz Jonas 
Brothers macerasının ardından 
2014 sonunda çıkardığı ilk solo 
albümüyle beraber hayatımıza 
bir girdi, pir girdi. Sorgulamaya 
açık bıraktığı cinsel yönelimi, 
LGBT dünyası ile ilgili 
damdan düşen açıklamaları, 
sergilemeye hiç korkmadığı 
bedeni derken Nick Jonas’a 
bulandı her yanımız. Arada 
kanımızı kurtlandıran “Jealous” 
ve “Chains” gibi şarkılar da 
söylemedi değil ama son 2 
yılda Jonas’ın müzik kariyeri 
hakkında tek endişelenen 
zannediyorum kendisidir. 
Haziran ayında çıkacak 
albümünün ilk teklisi “Close”, 
Tove Lo eşliğine rağmen çok 
iddialı olmayan ama Jonas’ın 
iç dünyasına ve hassas 
noktalarına ışık tutan bir ballad, 
tabi kendisinin iç dünyasıyla 

ilgileniyorsanız

ADAM LAMBERT &. LALEH
WELCOME TO THE 

SHOW
PUAN: 4/5

Lambert, geçen yaz çıkardığı 
80’ler esintili, bol klavyeli, 
fiyakalı ve dinamik albümü 
“The Original High”ın üstünden 
1 yıl bile geçmemişken çok 
sevdiği dramatik sulara geri 
dönüyor ve İsveçli şarkıcı 
Laleh ile birlikte bir düete imza 
atıyor. Kendine çok yakıştırdığı 
ve üzerinde de gayet iyi 
duran teatral tavrı, şarkının 
sözlerinin ‘ışıklar altındaki 
sahneden kişisel itiraflar’ 
temasına cuk oturduğu için 
bu hissi dinleyiciye geçirme 
konusunda hiç zorlanmıyor 
Lambert. Ali Payami’nin  finale 
doğru ağır ağır yükselen temiz 
düzenlemesi ve aynı zamanda 
bu şarkının yazarı da olan 
(daha önce Ellie Goulding, 
Demi Lovato gibi isimlerle 
çalışmış) Laleh’nin farklı 
vokalinin desteği ile yine hedefi 
tutturuyor glam-pop’un altın 

çocuğu.
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AYIN LGBT TEMALI FİLMİ & VİZYONDA BU AY

HAZIRLAYAN: RIFAT CAN CİHANGİR
rifatcan.cihangir@gzone.com.tr | twitter.com/rcancihangir | instagram.com/rifatcancihangir

<KÜLTÜR & SANAT: SİNEMA



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Nisan 2016 |  S15

MADAM PHUNG’UN SON YOLCULUĞU
Yönetmen Tham N’Guyen Thi, Vietnam’ın güneydeki ıssız 
kısımlarından şehir merkezindeki tepelerine kadar Madam Phung’un 
liderliğindeki translardan oluşan gezici kumpanyanın 1 yıl boyunca 
izini sürüyor.  Filmde bu zorlu yolculuğa artık 40 yaşına basan 
Madam Phung’un kişisel hikâyesi de eşlik ediyor. Yönetmen, filmde 
kumpanyada çalışan transların kırılganlıklarını gösterip korkularını 
paylaşırken seyircilere Vietnam’da LGBT olmanın zorluklarını ve 
çalışma hayatındaki ayrımcılığı da anlatıyor. 1984 Hanoi doğumlu 
Tham N’guyen Thi, Ho Chi Minh Şehir Tiyatro ve Film Okulu’nda 
yönetmenlik okudu. Yönetmenin kısa filmleri arasında “Hello Baby”, 
“Grandfather and Grandson” ve Vietnam Film Festivali’nde Jüri 
Özel Ödülü’nü kazanan kısa belgesel “Xe Ôm” yer alıyor.  “Madam 

Phung’un Son Yolculuğu”, yönetmenin ilk uzun metraj filmi.
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HOW TO BE SINGLE
VİZYON TARİHİ: 15 NİSAN

New York şehri Alice, Robin, 
Lucy, Meg, Tom ve David 
gibi binlerce yalnız ve kalbi 
kırık bekâr insan ile dolu. 
Metropolün bu kaçınılmaz 
varoluş sorunlarının işlendiği 
filmde herke doğru bir eş ya 
da aşk dolu bir ilişkiyi arıyor; 
pek çoğu ise orta karar bir 
birlikteliğe bile razı! Baştan 
çıkartıcı mesajlaşmalar ve tek 
gecelik ilişkilerin ortasında 
tüm bu bekar insanların, 
bekarlığı ve yalnızlığı 
yönetmesini öğrenmeleri 
gerekiyor!  Christian Ditter’ın 
yönettiği bu komedi filminin 
senaryosu Abby Kohn, Marc 
Silverstein,   ve Dana Fox’a; 
senaryo hikayesi Kohn 
ve Silverstein’e ait. Filmin 
yapımcılığını John Rickard  ve 
Dana Fox, yönetici yapımcılığını 
ise Marcus Viscidi, Richard 
Brener, Michael Disco, Dave 
Neustadter, Michele Weiss, 
Drew Barrymore ve Nancy 

Juvonen gerçekleştirdi.

HEIDI
VİZYON TARİHİ: 15 NİSAN

8 yaşında İsviçreli yetim 
bir kız çocuğu olan Heidi’yi 
teyzesi, dağ evinde yaşayan 
dedesine bırakır. Daha 
sonrasında teyzesi Heidi’yi 
Almanya, Frankfurt’ta varlıklı 
Sesemann ailesinin evlerinde 
yaşaması için dedesinin ayırır. 
Heidi, Sesemann ailesinin 
yanında korunaklı bir şekilde 
ve tekerlekli sandalyeye bağlı 
olarak yaşayan Clara’ya 
refakatçilik yapar. Her zaman 
için dedesini ve dağ evindeki 
yaşantısını özleyen Heidi 
mutsuzluğuna rağmen her 
durumun olabileceğince en 
iyisi olmasını sağlar.  Clara 
ve Heidi farklı hayatlar 
yaşmalarına rağmen  biliyoruz 
ki, arkadaşlıklar dünyada 
bir çok şeyi değiştirebilir. 
Çocukluğumuzun en sevilen 
çizgi filmlerinden Heidi 
uzun metrajlı bir film olarak 
dikkatimizi çekeceğe benziyor.

BACKTRACK
VİZYON TARİHİ: 15 NİSAN

Psikolog Peter (Adrien Brody), 
trajik bir kazada küçük kızını 
kaybetmiştir. Acı ve suçluluk 
duygusu ile baş etmeye 
çalışan Peter, hastalarında 
karanlık duygular ve tuhaflıklar 
fark etmeye başlar. Parçaları 
birleştirince hastalarının 20 
sene önce aynı gün ölmüş 
olan insanların hayaletleri 
olduğunu fark eder. Bu korkunç 
gerçek, Peter’ı geçmişte saklı 
kalmış sırları çözmek üzere 
sürprizlerle dolu bir yolculuğa 
sürükleyecektir. Michael 
Petroni’nin yazıp yönettiği 
filmin başrolündeki Adrian 
Brody seyirciyi tüyler ürperten 
bir hikâyenin içine sürüklüyor. 
Brody’ye Jurassic Park’ın 
yıldızı Sam Neill eşlik ediyor.  
Film bize yılın en korkunç filmi 
olma vaadinde korku severler 
için kaçırılmayacak bir sürpriz. 

BİR BABA HİNDU
VİZYON TARİHİ: 15 NİSAN

Sermiyan Midyat’ın yazıp 
yöneteceği Bir Baba Hindu 
absürt bir hint komedisini 
işleyecek.  Merakla beklenen 
filmin başrollerini paylaşan 
Sermiyan Midyat ve  2010’da 
Dünya Güzeli seçilen Hintli 
oyuncu Nicole Faria’ya Şafak 
Sezer, Burak Satıbol, Zeynep 
Kankonde, Füsun Demirel eşlik 
ediyor. Film, aşık olduğu 
kız Gundhi’nin peşinden 
Mumbai’ye giden Fadıl’ın 
hikayesini anlatıyor. Film bir 
mafia hikayesinden esinlense 
de Sermiyan Midyat karşımızda 
bu kez bir anti kahraman olarak 
yer alıyor yılın gişe sürprizine 

aday bir komedi.
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YOLCULUK
VİZYON TARİHİ: 22 NİSAN

Yolculuk filmi, bağımsız film 
severlerin bu yıl izleyebilecekleri 
en güzel filmlerden biri 
olma vaadinde. Orta doğu 
karışıklıklarının ülkemize de 
sıçramasıyla oluşan terör 
eylemleri ve güncel sorunların 
sosyal hayatımızdaki 
yansımalarını irdeleyen film 
BSM’nin dağıtımcılığını ve 
yapımcılığını üstlenmesiyle 
kendini var edebilmiş. 
Yolculuk’un hikayesinin 
merkezinde muhafazakar bir 
ailenin çocuğu olarak kimlik 
karmaşası yaşayan Mehmet 
yer alıyor. Bir yanda baskıcı 
babası, diğer yanda ilişkide 
olduğu şeriatçı gruplar ve 
Suriye’de süre giden savaş 
varken Mehmet ilk büyük 
aşkıyla da tanışıyor. Kim olduğu 
ve ne istediği sorusunun 
cevabını bulması ise umduğu 
kadar kolay olmuyor.Bu arayış 
onu, bildiği her şeyi yeniden 
sorgulayacağı bir yolculuğa 

sürüklüyor.

BROOKLYN
VİZYON TARİHİ: 29 NİSAN

Genç bir İrlandalı kadın olan 
Eilis Lacey (Saoirse Ronan), 
ABD’nin sunduğu imkanlara 
kapılarak annesini de geride 
bırakmak pahasına ABD’ye, 
New York’a göç eder. Burada ilk 
başlarda büyük bir vatan hasreti 
çekse de burada tanıştığı Tony 
(Emory Cohen) ile olan aşkı 
ona her şeyi unutturur. Ancak 
İrlanda’yı tekrar ziyaret etmesi 
gerekecektir, burada tanıştığı 
Jim (Domhnall Gleeson) de 
onu etkilemeyi başaracaktır. 
Eilis’in iki ülke, iki çok farklı 
yaşam tarzı ve iki aşk arasında 
bir seçim yapması gerekecektir. 
Film bu yıl Bafta’da en iyi ingiliz 
filmi ödülünü alması yanında 

çok olumlu tepkiler aldı.

CAPTAIN AMERICA: 
CİVİL WAR

VİZYON TARİHİ: 06 MAYIS
Marvel alemi için sivil savaş 
alarmı. Süper kahramanların 
kimliklerinin akıbeti ne olacak? 
Captain America: Civil War, 
süper kahramanları, öykü 
evreninin en önemli konusunda 
karşı karşıya getiriyor. Chris 
Evans’ın dördüncü defa 
Captain America kostümünü 
giyeceği filmde, yönetmen 
koltuğuna yeniden Russo 

Kardeşler oturuyor!

QUEEN OF THE DESERT
VİZYON TARİHİ: 06 MAYIS

Film, yazar, gezgin, arkeolog, 
araştırmacı ve aynı zamanda 
20 yy. sonunda İngiliz 
İmparatorluğu’nda siyasi bir 
figür olan Gertrude Bell’in 
hayatını beyazperdeye 
taşıyor. Filmin senaristliği ve 
yönetmenliği Werner Herzog’a 
aitken, başrolde  Nicole Kidman 
yer alıyor. Kadronun diğer 
yıldızları ise Robert Pattinson, 
Damian Lewis ve Christopher 

Fulford.
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AYIN LGBT TEMALI KİTABI & YENİ ÇIKANLAR

HAZIRLAYAN: MURAT RENAY
murat.renay@gzone.com.tr | twitter.com/muratrenay | instagram.com/muratrenay

<KÜLTÜR & SANAT: KİTAP
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OSMANLI’DA BİR VAMPİR: BELA 
MEHMET BİLAL

“Üçüncü Tekil Şahıs”, “Adresinde Bulunamadı”, “Üvey” adlı kitaplarıyla tanınan, 
eşcinsel temalı edebiyatın da sevilen isimlerinden Mehmet Bilâl’in 2013 tarihli 
romanı “Osmanlı’da Bir Vampir: Bela”, yayınevi Nar Kitap’ın artık var olmaması 
yüzünden piyasada biraz zor bulunan bir kitap olsa da, kesinlikle dikkate değer. 
Romanın 27 yaşındaki erkek kahramanı Bela, yüksek doz uyuşturucu kullanımı 
sonrası -27 yaşında hayatını kaybedenler kulübüne dahil olarak- ölerek vampir 
oluyor. Bela’nın hikayesi, Osmanlı İstanbul’unda köçekliğe merak sarmasıyla 
eğlenceli yollara sapıyor. Yağız bir firari bir yeniçeriye gönlünü kaptıran Bela’nın 

macerası hem zevkle hem de soluksuz okunuyor. 

Güncel siyasal göndermeleri de olan kitapta eşcinsellik konusu kitabın ana 
teması olarak işlenmiyor ancak işte tam da bu yüzden, yani eşcinsel aşkı 
romanın seyrine doğal bir şekilde yedirdiği için Mehmet Bilal’in kitabı LGBTİ 

bireyler için özel bir yerde duruyor. 

Mehmet Bilal, romandaki vampir temasının Türk edebiyatında pek kullanılmıyor 
olmasına, Okuryazar.tv’deki röportajında şöyle cevap vermiş:

Vampir söylencesinin bizim geleneğimizde kapladığı yerin azlığı, cılızlığı. Her 
ülkenin edebiyatında, sinemasında o coğrafyaya özgü yaratılan fantastik 
türde ürünler var elbette, korkuyu daha büyük korkularla unutmaya, yenmeye 
çalışmanın, bir tür kaçışın ve bundan haz almanın mümkün kılındığı ürünler. 
Sanırım cinler, periler, öcüler, gulyabaniler bize ne kadar yakın ve tanıdıksa, 
geleneksel algımızda bunlar ne kadar yerli ve bizdense, vampirler de o kadar 
yabancı görülüyor; dışarıya, Batıya özgü kabul ediliyor, bize yakıştırılmıyor pek.
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PSY-Q
BEN AMBRIDGE

Zekayı simgeleyen ıq’yu 
duydunuz. Peki ya psy-q, 
psikolojik zekanız? Sahiden, 
kendiniz hakkındaki gerçeğin 
ne kadarını biliyorsunuz? Eş 
seçiminden “bir dilim daha 
yesek mi?” gibi nispeten basit 
kararlara; komplo teorilerine 
yatkınlığımızdan tuvalet 
kağıdı rulosunu hangi yönde 
taktığımıza kadar tüm duygu, 
düşünce ve davranışlarımız 
gözlem altında. Araştırmacılar 
insan psikolojisini anlamak 
için her gün birbirinden yaratıcı 
deneyler, testler geliştiriyor. 
Sadece bu araştırmaların 
hazmı zor sonuçlarını 
paylaşmak bile bir kitabı ilginç 
kılmaya yetecekken, Ben 
Ambridge bir adım öteye gidiyor 
ve bu testleri kendi üstümüzde 
deneyebilmemizi sağlıyor. 
Ünlü araştırmaların sonuçlarını 
interaktif testler, akıl oyunları ve 
illüzyonlar eşliğinde sunarak, 
psikolojik zekâmızı test etme ve 
“psikolojik rütbemizi” öğrenme 
şansı sunuyor. PSY-Q “ev tipi” 
bir psikoloji laboratuvarı. Sizi 
şaşırtacak, sinirlendirecek 
ve eğlendirecek. Daha da 
önemlisi, sizi sizle tanıştıracak.

TUTUKLANDIK
CAN DÜNDAR

“Bu kitap, uzun volta 
seanslarında, sarı duvar 
manzarasında, üst katın 
demir karyolasında, alt katta 
kaloriferin yanı başında 
tasarlandı. (...) En güzel 
kitapların en muhteşem 
manzaralara karşı yazıldığını 
zannetmeyin. Tersine... Bazen 
güzel manzaralar karşısında 
uyuşup tembelleşen hayal 
gücü, duvarla karşılaştı mı, 
ardını görmek hevesiyle 
havalanıyor. Duvara tırmanıyor. 
Bu da ona yetişmeye çalışan 
kalemi kamçılıyor. Zindan 
zemini kindarlık üretmeye 
müsait... Onu sabırla derine 
gömmek, onun yerine 
tevekkülün çelebiliğini koymak, 
masumiyetten güç almak 
gerekiyor. Masumiyetin sessiz 
bir gücü var. Karanlıktan 
korkmayan, sözünü 
sakınmayan, hiçbir kudretliye 
yaslanmayan, tehdit edilse 
de uslanmayan bir gücü 
var masumiyetin... (...) Ona 
güveniyorum.” Bugüne dek 
defalarca yakın tarihimize ışık 
tutmuş olan Can Dündar, 2015 
Kasım’ında hapse atıldığında 
basın özgürlüğü mücadelesinin 
ve tarihin bir öznesi haline 
geldi. “Tutuklandık”, sadece 
edebiyatın usta mahkûmlarına 
selam gönderen bir hapishane 
kitabı değil, yaşamakta 
olduğumuz döneme dair de 

“içeriden” bir tanıklık…

ARTIK BİLİYORUM
OPRAH WINFREY

Her şey bir mucize, bir lütuf, bir 
fırsat olabilir. Yeter ki, siz öyle 
görmeyi bilin… Artık biliyorum… 

Ne verirseniz size geri gelir.

Oprah Winfrey... Her zaman 
tek başına ayakta durmayı 
bilmiş bir isim. Yaratıcı bir 
güç, kendini insan yüreğini ve 
ruhunu anlamaya adamış bir 
bilgelik öğrencisi, “dilediğin 
hayatı yaşa” felsefesinin en 
büyük savunucusu… Efsanevi, 
türünün en yüksek reytingli talk 
şovu ile Amerika’da yıllar yılı 
tarih yazan ve kendi televizyon 
ağını kuran Winfrey, Başkanlık 
Özgürlük Madalyası ve 
Harvard Üniversitesi’nden fahri 
doktorayla ödüllendirilmiştir. 
Tüm deneyimlerinden topladığı 
hayat derslerini on dört yıldır 
O yani Oprah Magazine’deki 
köşesinde paylaşmaktadır.
Artık Biliyorum içten, sahici, 
ilham veren ve mizah yüklü 
anlatımıyla okurların tekrar 
tekrar dönüp okumak 
isteyecekleri, hakikatlerle 

ışıldayan bir kitap.

KLİŞE HAYATLAR 
MATBAASI
CAN YILMAZ

Ağabeyi Can Yılmaz’ın ilk 
kitabı için Cem Yılmaz kitap 

kapağında şunları yazmış:

Abim 8 Aralık 1968’de dünyaya 
geldi. Aslında Zeytinburnu’na 
geldi de, yine de global 
bakmak lazım. 1973 yılı 
baharına kadar el bebek gül 
bebek büyüyen Can, benim 
doğumumla, önce sanayiye 
çırak verilmek istenmiş, sonra 
“devlet okulunda aynı çileyi 
çeker nasılsa” düşüncesiyle 
ilkokula başlatılmıştır. Ben 
tabii 1973’ten 2016’ya kadar 
kendi biyografimle ilgilendiğim 
için arada neler olduğunu 
pek hatırlamıyorum. Ancak 
kitabının çıkacağını duyunca 
kitabın taslağına bakıp anladım 
ki meğer ne güzel günlerimiz 
olmuş. Kamuoyunda 
gösterilerimde anlattığım 
kadarıyla tanınan abim elbette 
komik olması için abartılmış bir 
“tip” değil, hayatımdaki en yakın 
arkadaşım, en güvendiğim 
eleştirmenim, meslektaşım, 
(amatörler arasında) en çok 
güldüğüm komedyen olarak 
çok önemli bir “karakter”dir. 
İkimizi tanıyanlar daha iyi bilir, 
ben ne kadar “şey”sem o da bir 
o kadar “başka bir şey”dir. Abimi 
severim, abim olmasa yine 
severdim. Az görüşürdüm belki 
ama yine severdim. Kitabını 

okuyun siz de seveceksiniz. 
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MODA, BAKIM VE TEKNOLOJİ 

HAZIRLAYAN: ONUR ÖZIŞIK
onur.ozisik@gzone.com.tr | twitter.com/onurozisik | instagram.com/onur.ozisik

HAZIRLAYAN: YAĞIZCAN AKBULUT
yagizcan.akbulut@gzone.com.tr | twitter.com/yagizcanakbulut | instagram.com/yagizcanakbulut

<ALIŞVERİŞ
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NIKE AIR FORCE 1 HI RETRO 
345.00 TL / SHOPI GO

1982’den itibaren sadece ayak için olmanın ötesine geçen bu basket 
ayakkabıları, Amerika başkanını taşıyan uçaklardan sonra Air Force One 
olarak adlandırıldı. Bir yandan hip-hop kültürünün çekirdeği olan streetball’un 
oynandığı asfalttan parkeye kadar her zemin için dünyanın dört bir yanından 
ilgi görüp öte yandan Moses Malone ve Charles Barkley gibi oyuncular için 
devrim niteliğinde olan bu basketbol ayakkabıları Nike Air teknolojisinin ilk 
defa kullanıldığı ayakkabılar olma özelliğini taşıyor. Bugün de Nike Air Force 
yumuşak, elastiki yastığı ve geniş orta tabanıyla kökenlerine sadık kalıyor ve 
Nike Air teknolojisiyle de ayakkabı statüsünde bir ikon olma yolunda ilerliyor.
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AIGHT WATCH
195.00 TL / SHOPI GO

Aight’te her şey detaylardan 
ibarettir. Mükemmellik nihai 
amaçtır. Aight saatinizi 
taktığınızda kişiliğinizin bir 
başka yönünü gösterirsiniz. 
Vahşi yönünüzü abartısız 
ve zarif bir şekilde yansıtır.  
Markanın adı olan Aight, 
“Alright”ın kısaltılmış hali olarak 
düşünülmüş. Yani “Pekala” 
ve “Tamam mı?” anlamlarına 
gelen hem bir cevap hem de 
bir soru. İçsel bir arayış; kim 
olduğunuz ve nereye doğru 
gittiğiniz hakkında bir ifade…
İlk koleksiyonları “1 am- I am” 
bazı geceler saat 1’de çatıdan 
haykıran, o gizli kalan yanınıza 
hitap ediyor. Aight saatlerin 
pürüzsüz çizgileri, detayları ve 
renkleri ikinci kişiliğinizi ortaya 
çıkarmayı hedefliyor. Keyifli 
kullanım tecrübesi yaşatmak 
için her biri benzersiz olan Aight 
saatler maksimum konforu 
sağlayacak şekilde tasarlandı. 
Dokunduğunuzda hissettiğiniz 
yumuşaklık için yüksek kalite 
silikon kullanıldı. Saatlerin 
zamana meydan okumasını 
sağlayabilmek adına üretim 
süreçleri ve standartları 
devamlı olarak kontrol edilip 

geliştiriliyor.

NIVEA MEN BALSAM
14.99 TL / WATSONS

Hassas ciltler için özel olarak 
hazırkanan ve doğal papatya 
özleri içeren formülü ile 
Nivea men hassas ciltler için 
balsam tahriş olan cilde nazik 
bir koruma ve rahatlatıcı bir 
bakım sağlıyor. Tıraştan sonra 
cildi yatıştırıyor, yanmasını 
ve kızarıklık oluşmasını 
minimuma indiriyor. Ürün jel-
losyon kıvamında, oldukça 
hafif bir dokuya sahip. İçindeki 
E vitamini sayesinde cilde 
gayet iyi bir nem sağlıyor 
ve  jel kıvamında olduğu için 
cilt tarafından hızlı emiliyor. 
Ürünün alkolsüz olması en 
büyük özelliklerinden birisi 
bu nedenle daha pürüzsüz ve 

rahatlamış bir cilt sunuyor. 

RICK OWENS ŞORT
875.00 TL / SHOPI GO

Rick Owens, 2000’li yılların 
başında kimsenin ilgisini 
çekmemişken, 2002 yılında 
Kate Moss’un Vogue Paris için 
yaptığı bir çekimde giydiği deri 
ceket ile birden tüm dünyanın 
dikkatini üzerine topladı. Rick 
Owens’ın tasarımlarından çok 
etkilenen Amerikan Vogue 
dergisinden Anna Wintour, 
kendisine New York Fashion 
Week için sponsor oldu. O 
günden sonra tüm dünya 
tarafından tanınan Güney 
Kaliforniyalı tasarımcı, birçok 
ünlü tarafından tercih ediliyor 
olmasını “İnsanlar bana trend 
değil dokunaklı bir şeyler 
giymek için geliyor” şeklinde 
yorumluyor. Rick Owens’ın 
tasarımları büyüleyici, 
görünenden öte ve dağınık 

olarak tanımlanıyor.

JARRE AEROSKULL HD 
2.995.00 TL / SHOPI GO

Çağdaş tasarım ve yenilikçi 
teknolojinin füzyonu Jarre 
Technologies’in kalbini 
oluşturuyor. Elektronik müziğin 
öncüsü, kompozitör, ses 
tasarımcısı ve performans 
sanatçısı Jean Michel Jarre, 
başarılı ve deneysel bir girişimci 
olan Roland Caville ile tanışır. 
Yüksek kalite müzikalite ve en 
ileri teknolojiye olan tutkularıyla 
Jarre Technologies’i yaratırlar. 
Jarre Technologies’in 
virtüözlerin hayat stiline 
eşlik edebilen bu en üst 
düzey estetiğinin kaynağı 
yenilik ve tasarıma kendini 
adamışlık. Duygulardan doğan 
tasarımlarıyla dinleyicisini 
anında yakalıyor ve eşsiz bir 

müzikal deneyim yaşatıyor.
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RICK OWENS 
DRKSHOW

297.00 TL / SHOPI GO
Kendi deyimiyle ‘müzik 
gibi tasarımlar’ yapan Rick 
Owens, klasik tarzları gotik 
dokunuşlarla birleştirdiği 
koleksiyonlarında karanlık 
bir romantizm yaratıyor. Rick 
Owens, 2000’li yılların başında 
kimsenin ilgisini çekmemişken, 
2002 yılında Kate Moss’un 
Vogue Paris için yaptığı bir 
çekimde giydiği deri ceket ile 
birden tüm dünyanın dikkatini 
üzerine topladı. Rick Owens’ın 
tasarımlarından çok etkilenen 
Amerikan Vogue dergisinden 
Anna Wintour, kendisine 
New York Fashion Week için 
sponsor oldu. O günden sonra 
tüm dünya tarafından tanınan 
Güney Kaliforniyalı tasarımcı, 
birçok ünlü tarafından tercih 
ediliyor olmasını “İnsanlar bana 
trend değil dokunaklı bir şeyler 
giymek için geliyor” şeklinde 
yorumluyor. Rick Owens’ın 
tasarımları büyüleyici, 
görünenden öte ve dağınık 

olarak tanımlanıyor.

TAFT POWER KAŞMİR 
SAÇ SPREYİ

12.00 TL / WATSONS
Saç şekillendiricilerin en büyük 
problemi, saçları birbirine 
yapıştırıp doğal olmayan 
kaskatı ve mat bir görünüm 
vermeleridir. Taft Power saç 
spreyinin kaşmir dokunuşu, 
doğal bir görünümle beraber 
güçlü bir tutuş sağlıyor. 
Kuru ve yıpranmış saçlar 
için özel formüle edilmiş 
yapısı saçı ağırlaştırmadan 
kurumaya karşı koruyor.  Fiyat 
ve perforsmans açısından 
oldukça başarılı olan ürün aynı 
zaman da UV filtreli ve güneşli 

havalarda kullanıma uygun.

SPECIMEN EDITIONS
325.00 TL / SHOPI GO

Beton ve çelik vazo. Studio 
Thinkk’in kurucusu, Decha 
Archjananun tarafından 
tasarlanmış, fonksiyonelliği ön 
plana çıkaran, sıra dışı bir obje. 
Taylandlı tasarımcı Singapur’da 
Mobilya Tasarım Ödülü ve ELLE 
Tayland Tasarım Ödülü sahibi.  
Çiçeği dik tutmak için vazonun 
tepesinde ince bir çelik stand 
var. Vazonun altındaki beton, 
saksı görevi görüyor, içine 
su konuluyor. Orta bölümde 

çiçeğin sapı görünüyor. 

COLGATE WHITE GLO
19.90 TL / WATSONS

Herkes güzel ve çekici bir 
gülümsemeye sahip olmak 
ister. Bunun için doğru 
ürünleri tercih etmek gerekir. 
Avusturalya’dan ithal White 
Glo “star gülümsemisine sahip 
olun!” sloganıyla iddialı bir 
söylemde bulunuyor.  Ürün 
ilk kullanımda uzun süreli bir 
ferahlık hissinin yanı sıra gözle 
görülür bir parlaklık sağlıyor. 
Uzun süreli düzenli kullanımla 
beraber iddia ettiği beyazlığı 
sunuyor. White Glo’nun farklı 
tüketici grupları için özel olarak 
formüle edilmiş çeşitleri de 
mevcut. Fazla çay ve kahve 
tüketenler için Mikro-Wax 
koruyucu kalkanlı özel olarak 
formüle edilmiş, yeni lekelerin 
oluşmasını önleyen çeşiti de 

kesinlikle çok başarılı. 
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<İLİŞKİ
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Yunanca “poli” (çok) ve Latince “amor” (aşk) kelimelerinin birleşiminden oluşan “Poliamori” kelimesi açık 
ilişkinin tanımını yapıyor. Buna göre, bireylerin birden çok sevgiliye sahip olabildikleri, söz konusu ilişkiye dahil 
olan herkesin bu durumun bilincinde olup bunu onayladığı, monogaminin (tekeşliliğin) ya damonamorinin tersi 

niteliğinde, insanlararası ilişki türüne “Poliamori” ya da açık ilişki diyoruz. 

HAZIRLAYAN: ZİAN ZİANGİL
zian.ziangil@gzone.com.tr |  twitter.com/ziangil
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Açık ilişki 
modern 
zamanlarda 
sıkça 
karşılaştığımız 
bir olgu. 

Kavramın tarihi 60’lı yıllara 
kadar uzanıyor. 

60’lı yılların “serbest aşk” 
kavramından çıkarılan 
derslerle, 70’li yıllarda 
“sorumlu tekeşlilik-dışı ilişkiler” 
kavramı ortaya çıkmış. 80’li 
yılların başından itibaren 
kısaca “poliamori” kavramı 
kullanılmaya başlanmış ve bu 
kavram 90’lı yılların ortasında 
yaygınlaşarak özellikle Kuzey 
Amerika ve Avrupa’da gündelik 
dilin bir parçası haline gelmeyi 
başarmış.

Pek çok dilde tek eşlilik 
karşıtlığı olarak tanımlanan 
açık ilişki, tek eşli ilişkilerdeki 
aldatmadan farklı olarak 
romantik ve cinsel 
münasebetlerinizdeki 
yakalanma ihtimalini ortadan 
kaldırıyor. Bunun yanında 
aldatma fiilinin kadim dostu 
“suçluluk” hissiyatı da teorik 
olarak yok oluyor. Tabi söz 
konusu kavramın yaşanış 
biçimi çiftlere göre farklılık 
gösterdiğinden sınırlar, kurallar, 
cinsel ve romantik atılımlar 
değişebiliyor. Açık ilişki 
yaşamaya karar veren çiftlerin 
asıl dinamiği ise çoğunlukla 
ilişkilerine yeni heyecanlar 
katarak monotonluğu önleme 
isteği oluyor . 

Çiftler ilişkilerini üçüncü 
kişilere açarken muhtemel 
zorlukları göz ardı ederek, 
tamamen bu durumun 
ilişkilerine sağlayacağı 
yararlara odaklanıyorlar. 
Bu bakış açısıyla da işleri 
oldukça kolay oluyor. Tinder, 
Hornet, Grindr gibi tanışma 
uygulamalarında birkaç 
kaydırma, ilişkinin bambaşka 
bir boyuta geçmesine yeterli 
olabiliyor. Aslında ilişkilerinin 

monotonluğu gibi basit bir 
noktadan yola çıkan çiftler, 
üçüncü kişilerle cinsel ilişkinin 
cazibesine kapılıp, ilişkilerini 
kurtarmanın tek yolunun 
bu olduğuna kendilerini 
inandırıyorlar. Bazı ilişkilerde 
bu gerçekten işe yarıyor ve 
açık ilişki yaşayan çiftler 
uzun yıllar birlikte olmaya 
devam edebiliyor. Ancak bu 
“açılım” yine de bir çok riski 
beraberinde getiriyor. 

Risklerin söz konusu olduğu 
durumlarda korumaya ihtiyaç 
vardır. Bu nedenle çiftler 
“açık ilişki yaşadığımız halde 
ilişkimizi sağlıklı tutmak için 
bazı kurallar koyarız” gibi bir 
savunmaya girebilirler. Ne 
yazık ki riskleri önlemek için 
konulan kurallar daha başka 
riskleri ortaya çıkarabilir. 

AÇIK İLİŞKİNİN EŞCİNSEL 
YAŞAMDA EN SIK 
UYGULANAN KURALLARI 
VE İLİŞKİYE OLUMLU/
OLUMSUZ KATKILARI:
SORMA/SÖYLEME 
Bu kurala göre çiftler üçüncü 
kişilerle yaşadıkları ilişkileri 
birbirlerine sormuyor 
ve anlatmıyor. Bir şeyi 
yaparken yapmıyormuş gibi 
göstermek samimiyetsizliği 
kuralın püf noktası. 
Kuralın uygulanabilirliği 
teorik olarak mümkün 
olsa da, pratikte kimseye 
yarar sağlamayacaktır. 

Lokasyon odaklı tanışma 
uygulamalarının bu kuralın 
geçerliliğindeki en büyük engel 
olduğunu görmek için alim 
olmaya gerek yok sanıyorum. 
Özellikle birlikte yaşayan çiftler 
için büyük sorun olacaktır. 
Çiftler birbirlerine anlatmasa 
da ortak “3. kişiler” mutlaka bir 
çuval inciri berbat edecektir. 
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SEKSÜEL LİMİT ANLAŞMASI: 
Bu anlaşmaya göre çiftler 
3. kişilerle olan ilişkilerinin 
yalnızca seksüel olacağı ile 
ilgili bir anlaşma yapıyor. 
Duygusal bağlanmalardan 
uzak durmak gerekiyor ve 
birlikte olunan 3. kişilerle 
arkadaş olmak da kesinlikle 
yasaklanıyor. Yatakta ateşli bir 
sevişme yaşanırken bu kural 
ne kadar hatırlanır, duyguların 
geri planda bırakılacağına dair 
verilen söz ne kadar tutulabilir 
bilinmez. Bu kural nedeniyle 
nice çiftimiz “stalklarken” 
harap oldu, detektifliğe 
soyundu ve hatta bazıları 
“aşkın kimyası paranoya” 
diye diye yitip gitti... Yeni bir 
heyecan mı daha önemli yoksa 
her daim güven mi diye her çift 
kendine mutlaka sormalı.

AYNI KİŞİYLE SEKS LİMİTİ 
ANLAŞMASI: 
Açık ilişki yaşayan çiftlerimiz 
bir partnerin aynı 3. kişiyle 
birden çok kez “görüşmesini” 
sakıncalı bulmuş olacaklar ki 
bu duruma bir limit getirmişler. 
Bu limit genellikle bir ya da iki 
görüşmeyle sınırlı oluyor. Daha 
fazlası arada duygusal ya da 
arkadaşça bir bağ oluşmasını 
sağlayabiliyor ve bu durum 
eninde sonunda ilişkiyi 
zedeliyor. Peki görüştüğünüz 
3. kişiyle inanılmaz bir uyum 
yakalamış olsanız, bu kural 
nedeniyle onu aramaktan 
vaz mı geçerdiniz yoksa 
görüşmelerinizi bir sır olarak 
saklamayı mı tercih ederdiniz? 
Neresinden bakarsınız bakın, 
ilişkiniz zararda!

SADECE BİRLİKTEYKEN 3. 
KİŞİLERLE SEKS YAPMAK:
Bir önceki maddede bahsi 
geçen “gizli işler” çevirme 
ihtimalini ortadan kaldıran 
bir kural. Bu kuralımızda 
çiftlerimiz “One, two, three, 
not only you and me” misali 
“3some” takılıyor. Çiftlerin 3. 
kişilerle olan münasebetlerinin 
tamamı çift birlikteyken 
yaşandığı için kimsenin 
aklında bir soru işareti 
kalmaması avantaj. Ancak bu 
kuralın da dezavantajları yok 
değil. 3. kişi, seks sırasında 
çiftlerden birine daha çok 
ilgi gösterebiliyor. Böyle bir 
durumda daha az ilgi gören, 
partnerini kıskanabiliyor ya da 
kendisini yetersiz hissetmeye 
başlayabiliyor. Sonuç: Britney 
Spears 2007 depresyonu.

Aşırı kıskançlık, dürüstlükten 
uzaklaşma ve ihanet gibi 
durumlar çok sağlam gibi 
görünen ilişkileri bile kolayca 
zedeleyebilir. Zarar gören 
ilişkiler bazen tamir edilebilse 
de çoğunlukla eski sıcak hisler 
ve aynı iletişimin yakalanması 
mümkün olmaz. Açık bir 
ilişki yaşamak, özellikle uzun 
soluklu ilişkilerdeki heyecan 
eksikliği nedeniyle çiftlere 
cazip gibi görünse de, bir çok 
yönden ilişkiye onarılmaz 
zararlar verebilir. Yine de 
ilişkinizi üçüncü kişilere açmak 
niyetindeyseniz, partnerinizin 
ve ilişkinizin değerini göz 
önünde bulundurarak dikkatli 
davranın.

İngiltere’nin eşcinsel dergilerinden FS Magazine’in İngiltere’de 
yaşayan eşcinsel erkekler üzerinde yaptığı yaşam ve ilişki 
araştırmasına göre;

%41 - İngiltere’de yaşayan erkek eşcinsellerin açık ilişki 
yaşama oranı
%31 - Eşcinsellerin tek eşliliği başaramadığını söyleyenlerin 
oranı
%73 - Açık ilişkinin belirli kuralları olduğunu söyleyenlerin 
oranı
%27 - Açık ilişki tercihinin aldatılma korkusuyla alakalı 
olduğunu düşünenlerin oranı
%75 - Bir dönem ilişki yaşadıkları kişiyi aldattıklarını itiraf 
edenlerin oranı.
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GZone bu ay, uluslararası müzik ve LGBTİ camiasında son yıllarda kendini gösteren, ABD çıkışlı ünlü bir ismi ağırlıyor. 
Açık eşcinsel olan yakışıklı şarkıcı Steve Grand, görünür olması ve verdiği mesajlarla eşitlik konusunda göz dolduran 

isimlerden biri. İşte Steve Grand’in Türkiye’deki takipçilerine özel verdiği GZone röportajı…

BİR SANATÇI OLARAK VAR OLMAMIN LGBT 
BİREYLER ÜZERİNDE ÖNEMLİ ETKİLER 
YARATTIĞINI GÖRÜYORUM VE BUNDAN 
ÇOK MUTLUYUM

FOTOĞRAFLAR: CHRISTOPHER FREE

RÖPORTAJ: MURAT RENAY
murat.renay@gzone.com.tr | twitter.com/muratrenay |  instagram.com/muratrenay

RÖPORTAJ: MERT BELL
mert.bell@gzone.com.tr | twitter.com/merbell |  instagram.com/mertbell

<SÖYLEŞİ



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Nisan 2016 |  S31



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Nisan 2016 |  S32



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Nisan 2016 |  S33



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Nisan 2016 |  S34

İlk şarkınız olan “All-
American Boy”, 2013’te ilk 
yayınlandığında YouTube’da 
bir haftadan kısa bir sürede 
viral bir etki yaratmıştı. 
Videonuzu yayınlarken böyle 
bir etki yaratacağınızı tahmin 
ediyor muydunuz?
Yaratıcı bir şeylerin 
peşindeyseniz mutlaka büyük 
düşünmeniz gerektiğine 
inanıyorum. Ancak elbette 
“All-American Boy”’un etkisinin 
bizim de beklentilerimizin çok 
üzerine çıktığı kesin. 

Orijinal müzik tarzınız olan 
“country” müziğinde pek 
fazla açık eşcinsel şarkıcı 
yok. Bu konu sizi çok zorladı 
mı?
Açıkcası “country şarkıcısı” 
etiketini kendim için çok 
fazla benimsemedim. Bu 
bana yakıştırılan bir şeydi. 
YouTube ve Twitter’ın en güzel 
özelliklerinden biri kitlenize 
kolayca ulaşmanız ve hiçbir 
plak şirketi yöneticisinin 
sizi onaylaması için 
beklememeniz. 

Şarkılarınızı yazarken 
nelerden ilham alırsınız? 
Şarkılarınızda otobiyografik 
özellikler var mı? En kişisel 
olan şarkınız hangisi?
Yaşadığım neredeyse her 
şey benim için potansiyel 
bir şarkı malzemesi. Yaratıcı 
olan tüm katkılara beyninizi 
ve algılarınızı açık tutmakla 
alakalı. All-American Boy 
albümündeki “Time” isimli 
şarkım muhtemelen en kişisel 
şarkım.

LGBT eşitlik mücadelesinde 
önemli bir figür haline 
geldiniz. Bundan memnun 
musunuz?
Benim varlığım ya da yaptığım 
müzik herhangi bir birey 
üzerinde pozitif etkiye sahipse 
bu beni delicesine mutlu eder. 
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Bir sanatçı olarak var olmamın 
LGBT bireyler üzerinde önemli 
etkiler yarattığını görüyorum 
ve bundan çok mutluyum.
 
Vücudunuzdan ve onu 
sergilemekten bir hayli 
memnun görünüyorsunuz. 
Kendini bir rol model olarak 
görüyor musunuz?
Elimden gelenin en iyisini 
yapmaya çalışıyorum. Kendimi 
rahat hissetmem uzun zaman 
aldı ve daha gidecek çok 
yolum var. Olduğum halimden 
memnunum ve kendimle gurur 
duyuyorum ancak her zaman 
daha iyisini yapabileceğimi 
biliyorum.

Bu hareketteki hedefleriniz 
nedir? İleride neler yapmayı 
planlıyorsunuz?
Konu “eşitlik” olunca her 
zaman gelişim gereken alanlar 
oluyor. Dünyanın her yerindeki 
trans kardeşlerimizin bizim 
desteğimize ihtiyaçları hep var.

Çıplak fotoğraflarınız sizinle 
bir LGBT haber portali 
arasında tartışmaların 
yaşanmasına neden 
oldu. Sadece çıplak 
fotoğraflarınızla anılmak 
istemediğinizin altını çizmek 
durumunda kaldınız. Eğer 
bu kadar cüretkar pozlar 
vermeseydiniz sizce bu kadar 
popüler olur muydunuz?
Kendimi olduğum gibi ifade 
ederek dünyamızda pozitif bir 
imaj yaratmaya çalışıyorum. 
Geçmişte ya da günümüzde 
çıplak pozlar vermiş olmanın 
çok büyük bir olay olduğunu 
sanmıyorum. Cüretkar pozlar 
vermenin kimsenin iyi ve ilham 
verici şeyler üretmesine engel 
olacağını düşünmüyorum. 

Tanıtım filminde yer aldığınız 
“Bassackwards” tişörtleri 
neyi amaçlıyor? Bu fikir 
nereden çıktı?
Açıkcası bu ürünün 
yaratıcısı ben olmadığım için 
kimse adına konuşamam 
ancak LGBTİ topluluğunu 
desteklemenin eğlenceli 
ve havalı yollarından biri 
olduğunu düşünüyorum. 

Hiç Türkiye’ye geldiniz mi? 
Gelmedim ne yazık ki. Umarım 
bir gün gelirim.

Türkiye’deki LGBTİ 
hayranlarınız için neler 
söylemek istersiniz?
Bütün hayranlarıma dediğim 
gibi: Cesur olun güçlü kalın. 
Kendinizi sevin ve hayatınızın 
gerçeği ne ise onu yaşayın. 
Dünyanın her yerinde senin 
gibi olan birçok insan var. 
Rahatça ve güvenle hissettiği 
gibi olabilirsin. 

Orta Doğu, Afrika ve Asya 
kıtasında zor şartlarda 
yaşayan LGBTİ bireyleri 
göz önüne alırsak, LGBTİ 
haklarının gelişmesi 
konusunda sizce çözüm ne 
olabilir?
Dünyanın o bölgeleri göz 
önüne alındığında eşitliği 
sağlamak için kat etmemiz 
gereken çok uzun bir 
yol var. Çağdışı ve çirkin 
yasalardan kurtulmak 
gerekiyor. Eşcinsellikle 
alakalı tüm aktiviteleri yasal 
hale getirmeye çalışarak yol 
almaya başlayabiliriz. Şunu da 
unutmamalı ki değişim zaman 
alır. Kimi sevdiklerinin önemi 
olmadan, insanların kardeşleri 
için direndiği bir devrim 
yapılmalı. 
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Askere gitmek 
ya da 
gitmemek 
başlı başına 
bir tartışma 
konusudur. 

Bireyin toplumdaki sosyal 
konumu, aile yapısı, meslek 
seçimi, kişisel duruşu gibi 
çeşitli etmenler vereceği 
kararı etkiler. Ayrıca vereceği 
karar için fazla bir seçenek 
bulunmuyor. Bedelli askerlik 
zamanlı zamansız ortaya 
çıkan bir göktaşı gibi sadece 
o dönem için belirlenen yaş 
grubuna hitap edip evrenden 
ayrılıyor. 

Bedelli askerlik her zaman 
gündemde olmadığı için 
ya gitmek yönünde ya da 
eşcinsel olduğunu beyan 
ederek gitmeme yönünde 
karar verebiliriz. “Gitmek 
istemiyorum” diyebilmek 
ayrıca zor ve meşakkatli bir 
iştir. Halk arasında pembe 
tezkere denilen, “askere 
elverişli değildir” raporunu 
alabilmek gerekir. Bu noktada 
Kasım 2015’de değişen 
Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık 
Yeteneği Yönetmeliği daha 
modern bir muayene süreci 
ortaya koyuyor. Eskisine 
kıyasla daha az acıtarak 
gerekli heyet raporunu 
vereceklerini duyurdular. 
Lâkin tüm bu değişimlere 
rağmen bu raporu alabilmek 
hiçbir zaman kolay olmadığı 
gibi yakın gelecekte de çok 
kolay olmayacaktır. Bu yazı 
askere gitmek zorunda olan, 
ama nelerle karşılaşacağını 
bilemeyen arkadaşları 
aydınlatsın diye kaleme 
alınmıştır.

Eğer askere gidecekseniz 
bir yıl içerisinde dört ana 
celp dönemi, her celp 
döneminin bir de ikinci tarihi 
olmak üzere toplam sekiz 
celp tarihi vardır. Bu celp 
dönemlerinden birisini seçerek 
tecilinizi kaldırttığınızda ya 

“BENİM 
EFEMİNE 
TAVIRLARIM 
VAR, NE 
OLACAK?”

da yasal süreler dolduğu 
için otomatikman teciliniz 
kalktığında (bu duruma 
resmiyette bakaya kalmak 
denir) yaklaşık 10 gün 
öncesinden askerliğinizi ne 
olarak yapacağınız, nerede 
yapacağınız, usta birliğinizin 
neresi olacağı gibi tüm 
bilgiler e-devlet internet 
sitesi üzerinden açıklanır. 
Üniversite bitirmediyseniz 12 
ay, üniversite bitirenler ise ya 
6 ay kısa dönem ya da 12 ay 
asteğmen olarak atanır. “Ben 
subay olmak istemiyorum, 
en kısa sürede bitirmek 
istiyorum” gibi bir seçenek 
görünürde bulunsa dahi 
gerçekte uygulanmamaktadır. 
TSK, o celp döneminde sizin 
meslek alanınızdan bir yedek 
subaya ihtiyaç duyuyorsa 
siz istemeseniz de o görevi 
yapmak zorunda kalırsınız. 

Türk Silahlı Kuvvetleri askere 
alım olayında “ne olursan ol, 
yine de gel” tavrıyla yaklaşır. 
Yani “ne olursan ol sıkıntı 
çekmeyeceksin, biz sana 
sahip çıkacağız, her derdini 
anlatacağın kurumlarımız var, 
şikayet mekanizmamız var, bir 
yerde çok mu sorun yaşadın 
başka birliklerimiz var, her 
yerin şartları birbirinden farklı, 
sen yeter ki gel” diyor.

İlk olarak siz kendinize 
güvenin. Aşırı efemine de 
olabilirsiniz, önemli olan 
saygınlığınızı kurabilmeniz. 
Kendi çizginizi belirlemeniz. 
Uyanık olursanız sizin 
arkanızdan dedikodu yapsalar 
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bile duymazsınız. Zaten 
herkesin derdi bir şekilde bitirip 
gitmek, komutanların derdi ise 
hiçbir sorun çıkmadan günün 
sağlıklı bir şekilde bitmesi. 
Bu yüzden eğer siz sorun 
üreten bir kişilik değilseniz, 
şartları çok aşırı derecede dert 
edinmezseniz, kimse gelip de 
size sataşıp sorun yaratmaya 
yeltenmez.

*Eğer dört yıllık fakülte 
mezunuysanız durumunuz 
diğer erlerden farklı oluyor. Bu 
durumda ya asteğmen olarak 
gidiyorsunuz: 12 ay ve maaşlı 
bir askerlik yapıyorsunuz ya 
da altı ay erat olarak (kısa 
dönem) askerlik yapıyorsunuz. 
Ama eğer kısa dönemseniz 
acemiliğiniz bir ay sürüyor ve 
sonrasında usta birliğinize 
gidiyorsunuz. Gittikten hemen 
sonraki ilk ay onbaşı rütbenizi 
veriyorlar, ikinci ay ise sizi 
çavuş yapıyorlar. Bu rütbeler 
kişisel olarak çok da önemli 
değil, ama askeri kanun ve 
nizam için safça önemlidir. 
Onbaşı demek tim, çavuş 
demek ise manga komutanı 
demektir, yani komutan 
oluyor ve diğer askerlere 
emir verebilecek düzeye 
geliyorsunuz. Bu yüzden genel 
olarak siz daha az angarya 
işlerle uğraşıyorsunuz ya da 
uğraşan askerlerin başında 
bekliyorsunuz.

En olmadı yazıcı, silahlık 
görevlisi, nöbetçi değiştiren 
onbaşı gibi görevlerden 

Askere daha yeni gitmiştik. 
Sanırım ikinci günün 
akşamıydı, yorulmuştuk, 
yatağımda uzanıyorum, 
çevremde sohbetimden 
hoşlanan arkadaşlar onlara 
bir şeyler anlatıyorum. Birden 
kadın sesi duyar gibi oldum. 
Sadece ben değil, çevremdeki 
arkadaşlarım da hemen o 
tarafa doğru baktı. Bir de 
ne görelim, bizim koğuşun 
diğer köşesinde zırıl zırıl 
gey bir arkadaşımız, sesi de 
oldukça ince, eli yüzü düzgün, 
bakımlı, elleri sürekli havada 
arkadaşlarıyla sohbet ediyor. 
Böyle baygın baygın bakmalar, 
kırıtıp kırıtıp yürümeler, yani 
aslında o oldukça maskülen 
davranmaya çalışıyor ama 
yapısı gereği doğal bir 
efemineliği var. Yoksa bilerek, 
abartarak kırıtacak birisi değil.

Sonraki günlerde efemine 
arkadaş ile tanıştım, daha 
sonrasında arkadaşlarımla 
da tanıştırdım, bizimle 
sohbetleri oldu, kimsenin onu 
kıracak, üzecek bir tavır içinde 
olduğuna şahit olmadım. O da 
bizim gibi her şeyi yapıyordu, 
kimse de laf söylemiyordu. 
Bir keresinde Komutan onu 
çağırırken şöyle demişti: “O 
nazik çocuk vardı ya, onu 
çağırın, yazısı güzeldi onun, o 
yazsın.”

Yani askeriyede görünce 
şaşırdığım derecede efemine 
bir arkadaşım -doğal olarak- 
vardı. Tamam herkes onu 
anlamıştı; ama öylesine 
steril davranıyordu ki kimse 
ona sataşacak bir şey 
bulamıyordu. Davranışlarıyla, 
kişiliğiyle, yardım severliğiyle, 
çalışkanlığıyla söz ediliyordu, 
o kadar çok söz edilecek şey 
bırakmıştı ki bize kimse onun 
cinsel yönelimine, kadınsı 
tavırlarına gelemiyordu.

ASKERLİK 
HAKKINDA 
BİLMEMİZ 
GEREKEN 
GENEL 
ŞEYLER
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birisine yerleştirilme olasılığınız 
çok yüksek. Askeriyede idari 
ve günlük işlerin yolunda 
gitmesini sağlayanlar aslında 
kısa dönem askerlerdir.

*Askeriyede liyakate değil 
rütbeye bakılır. Bir kişi sizden 
daha az eğitimli, çok daha 
fazla cahil olabilir ama sizden 
önce geldiyse (sıracılık) ya 
da bir üst rütbedeyse size 
her konuda emir verme 
hakkına sahiptir. Bu yüzden 
egolarınızı ve sivil hayatta 
giydiğiniz gömlekleri çıkarıp 
öyle gitmelisiniz. Askeriye 
tekrardan doğma ve 
yaşama tutunma evrenidir. 
Kendinizi tanıtır, yavaş yavaş 
saygınlığınızı kurarsanız 
rahat edersiniz. Bu süreçte 
size verilen her işi, ne kadar 
angarya olursa olsun, büyük 
bir titizlikli yapmanız gerekir. 
Bazen askeriyede en önemli 
iş bir fotokopi çektirebilmek 
olabilir. Yani sizden bir gün 
içinde tek bir görev istenir, 
git fotokopi çektir gel. Bu çok 
ciddi ve zor bir görevdir. Yani 
bu kadar absürt bir yer. Bunu 
başarabilirseniz komutanın 
gözüne girer, daha da rahat 
yaşamaya başlarsınız.

*Sıracılık ise aynı rütbedeki 
erat arasında geçerlidir. Sizden 
önce gelen kişiyle ne kadar 
aynı rütbede olursan ol o size 
emretme hakkına sahiptir. 
Onun dediği işi yaparsın. 
Amacı o işin nasıl yapılacağını 
ondan öğrenmiş olmanızdır. 
Gerçi bu işler genelde yerleri 
süpürmek, cam silmek, tuvalet 
temizlemek, araba yıkamak 
gibi işler olur. Bu tür işlerde 
her zaman en son gelen işe 
koşulur, sizden sonra gelen 
olursa o zaman da siz ona 
yaptırmaya başlarsınız. Bu 
yüzden buna sıracılık denir 
ve komutanlar tarafından da 
revaçta olan bir tutumdur.

*Eğer bir işi iyi yapıyorsanız 
askerliğiniz bitene kadar o 

işi size yaptırırlar. Başkasına 
da öğret filan demezler, siz 
giderseniz de başka yapacak 
adam bulurlar. Askeriye 
sanıldığı kadar eğitim yuvası 
değildir. Askeriyede sabit bir 
işinizin olması her zaman 
daha iyidir. Diğer türlü her 
sabah bugün başımıza neler 
gelecek diye düşünerek 
uyanırsınız. Çünkü günlük işleri 
bölük komutanının can-ı gönlü 
belirler. Ama işiniz belliyse hiç 
stresiniz olmaz, içtimalardan 
ayrılır işinize bakarsınız.

*Askeriyede yemeklerde ya da 
vurulan aşılarda cinsel hazzı 
önleyici bir ilaç (“şap” olarak 
da adlandırılır) kullanılmıyor. 
Sadece ortamdan ötürü 
psikolojiniz kötü etkilendiği 
için belli bir dönem sertleşme 
sorunu yaşayabilirsiniz. 

* Askeriyede genel bir 
standart yoktur. Her yerde 
aynı hizmetle, ilgi ve alakayla 
karşılaşmazsınız. Örneğin ben 
askerliğimin kolay geçtiğini 
sanıyordum. Bizim kışlada 
ortam kötüydü. Binalar çok 
eskiydi. Duş, yatakhane 
olarak kullandığımız binaya 
çok uzaktı, sabahları daha az 
kişi gidiyordu, çünkü sabah 
kalk saati 6, sizin herkes 
uyanmadan gidip gelmeniz 
gerekir ya da belirli günlerin 
akşamları gidebiliyorsunuz. 
Sivil eşya depomuz ise kışlanın 
bambaşka bir ucundaydı. 
Yani diyelim ki çarşıya 
çıkacaksın ya da hastaneye 
gideceksin o zaman sivil 
giyinmen gerekiyor, o eşyalar 
senin bavulunda, sivil eşya 
deposunda bulunur. O günün 
sabahı gider alır giyinir 
gidersin, akşam döndüğünde 
de yine kamuflajını giyer ve 
eşyalarını geri götürürsün. O 
kadar uzak bir depo yapmışlar 
ki insan çarşıya çıkmaya 
üşeniyordu.

Başka kışlalara giden 
arkadaşlarımdan duyduğuma 
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göre altı kişilik yatakhaneleri 
olan, içinde özel duşları 
bulunan kışlalar da varmış. 
Hatta 7/24 sıcak su bile 
varmış. Bu yüzden nereye 
gittiğiniz çok önemli. Hatta 
aynı şehir içinde birden çok 
kışla oluyor ve her kışlanın 
şartları inanılmaz derecede 
farklı olabiliyor. Bu kısım 
tamamen şans.

*İçeriye herhangi bir şekilde 
belleği olan her türlü elektronik 
alet sokmak güvenlik 
açısından yasak. Yeni bir 
düzenlemeyle akıllı olmayan 
telefonlar geceleri kullanmak 
şartıyla yasak değil. Ama 
internete bağlanmaya bağımlı 
olduğumuz için ve yasaklar 
daha bir çekici olduğu için 
herkes akıllı telefon getirerek 
biraz heyecan yaşamak 
isteyecektir. Akıllı telefonunuzu 
içeriye bir şekilde sokarsanız 
başınıza neler gelebilir? 
Bir arama yapılana kadar 
kimseye çaktırmadan rahat 
rahat kullanabilirsiniz. Bir 
arama yapılırsa komutan 
yakalar ve telefona el koyar. 
İlk yakalatmanın cezası 
düşüktür: 3 hafta sonu çarşıya 
çıkmazsınız, ama ikinci 
yakalatmada mahkemeye sevk 
edilirsiniz. Askeriyede yasaklar 
yakalanırsanız geçerlidir. 
Yakalanmadığınız sürece 
sıkıntı çıkmaz. Bu yüzden 
hafif zekice davranmak, anlık 
isteklere yenik düşmemek 
çok işe yarar. Havayı 
koklayabilmek önemlidir.

*Askeriyede kimsenin özeli 
yoktur. Tek özel eşya sivil 
deposundaki bavulunuzdur. 
Onun içine kimse gelip 
bakamaz, onun dışında 
kulak deliğine kadar arama 
yapılabilir. Yatakhanede 
size ait dolaplar vardır ama 
içine koyacağınız eşyadan, 
neresine koyacağınıza, nasıl 
koyacağınıza kadar hepsinin 
kuralı ve listesi vardır. Bu 
kurallara göre yerleştirirsiniz 

ve sabah dolabın kapağını belli 
bir kurala göre açık bırakıp 
çıkarsınız. Her gün dolaplarınız 
görevli komutan tarafından 
kontrol edilir. Eğer şekli 
bozuksa ya da yasak bir eşya 
bulunursa o kişiye ilk olarak 
hafta sonu çarşıya çıkmama 
cezası verilir. 

*Askeriyede rahat etmenin en 
basit kuralı kendi Kudüs’ünü 
kurabilmektir. Bunca kamusal 
alanın içinde kendi özel alanını 
yaratabilme şansınız da var. 
Çünkü tuvalet ve duşakabin 
dışında sürekli etrafınızda 
insanlar geziniyor, rahat, 
sessiz, sakin ya da özel 
hissedebileceğiniz bir yer 
yok. Bu durum da bir müddet 
sonra insanı yormaya başlıyor. 
Kişisel alan oluşturma işi 
kısa dönem askerler için çok 
daha kolay oluyor. Örneğin 
ben yazıcıydım, yazıhanenin 
anahtarı sadece bende 
vardı. Akşamları komutanlar 
gittikten sonra o yazıhaneye 
girer ihtiyaçlarımı giderirdim. 
Tabii benim de oraya girmem 
tamamen yasaktı. Çünkü 
yazıhane kilitlenmiştir diye 
saati saatine sorumlu 
komutan imza atar, yani 
onun bilgisi dışında açmak 
bile yanlış, değil içeriye girip 
oturmak, kaykılmak, yan gelip 
yatmak. Ama eğer çok dikkatli 
olursanız yakalanmazsınız, 
yakalanmadığın sürece de 
yasaklar geçersizdir. 

Herkes hak ettiği şekilde yaşar. 
Siz kendi saygınlığınızı kendi 
davranışlarınızla kurarsanız 
kimsenin size saldırması 
mümkün değildir. Nasıl 
bakarsanız öyle görürsünüz, 
bu yüzden gitmeden 
evvel içinizi rahatlamak 
isterim, rahat bir şekilde 
gider ve yüksek beklentiler 
oluşturmazsanız oldukça 
rahat bir askerlik yaparsınız. 
Ama yüksek beklentileriniz 
olursa, işten kaytarmaya 
çalışırsanız, “millet yatıyor 

ben neden çalışayım, bana 
ne ben mi kurtaracağım 
askeriyeyi” derseniz, 
yapılması açıkça yasak olan 
davranışlara aldırmazsanız 
ilk darbeyi arkadaşlarınızdan, 
sonra da komutanlardan 
yersiniz, müşkül duruma 
düşersiniz. Askere giden ilk 
eşcinsel siz değilsiniz, son da 
olmayacaksınız. O yüzden çok 
abartmamak gerekiyor.

Bu ülkede Bülent Ersoy 
Asteğmen olarak 
askerliğini yapmıştır. Yani 
komutan kademesinde, 
bahriyeli olarak, Zeki Müren 
asteğmenlik okulunu 
birincilikle bitirdiğiyle 
övünürdü.

En kısa yoluyla istediğin her 
an seni Rehberlik Servisine 
(RDM) göndermek 
zorundalar. Oraya gidip 
derdinizi anlattığınız 
zaman, oranın komutanı 
sizin komutanınızla 
konsültasyon yaparak 
durumunuzu iyileştirmek 
zorunda.

En korkulacak şey ise 
komutanlarınızdan birisinin 
size sarkıntı olması olabilir. 
Çünkü o zaman komutanı 
şikayet etmek biraz daha 
detaylı bir iş olur. Ama 
şu an BİMER adındaki 
iletişim merkezi çok faal 
çalışıyor. Şikayet gününden 
itibaren durum isim 
verilmeden komutanına 
iletilip kendisinden 
savunma yazısı isteniyor. 
Bu durum inanılmaz 
caydırıcı bir etken. Tüm 
komutanlar rütbelerinin 
önüne engel olacağından 
ötürü soruşturma yemek 
istemiyor. Hele hele 
böyle bir sebepten ötürü 
atılmaları bile söz konusu.
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“Gender-fluid” ya da “Genderless” akımının temelinde kişinin kendini kadın ya da erkek olarak tanımlamaktan 
kaçınması şeklinde tanımlanabilir. Yani bu kavramlarla özdeşleşmiş kişiler, kendilerini hiçbir cinsiyete ait 

hissetmeyip, kıyafetlerini buna göre seçip toplumsal rol ve cinsiyet algısını alaşağı ediyorlar. Genel hatlarıyla 
bakıldığında bu akımın erkek modasında, biri feminen giyim diğeri unisex giyim olmak üzere iki farklı ucu var. 
Feminen giyim, toplumsal öğretiler dahilinde karşı cinse ait olan parçaları erkek modasında kullanmak olarak 

tanımlanırken, unisex giyim ise tüm cinsiyetlerin kendilerine ait parçaları bir kenara bırakıp, ortada yani minimal 
ve basic olanda buluşması olarak tanımlanabilir. Peki son yıllarda ciddi ciddi öne çıkan bu moda trenlerini 

yakalayabilmek için neler yapmalıyız?

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

<MODA
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ETEK
Yakın bir zamana kadar 

sadece İskoç erkeklerinin 
özel günlerde giydiği ve aile 
ilişkilerinde önemli bir yere 

sahip olan  ve “Kilt” diye 
adlandırılan etekleri biliyorduk. 
Fakat son yıllarda etek erkek 
modasında gözle görülür bir 

şekilde yükselişe geçti. Tabi bu 
yükselişte günlük hayatında ve 
defilelerinde sık sık etek giyen 

Marc Jacobs’ın rolü büyük.  
“Man skirt” denilen erkek eteği 

teoride feminen bir unsur 
gibi gözükse de, kombinleniş 
biçimine göre maskülen bir 
parça haline de gelebiliyor. 

DANTEL VE İŞLEME
İçinde bulunduğumuz yüzyılda 

bir anlamda çöküşe geçen 
romantizm akımından geriye 

kalan dantel ve işlemeler 
günümüzde erkek modasında 

ciddi bir yere sahip. 
Transparan ve dantel detaylı 
gömlekler, pantolonlar, bizim 

Osmanlı’dan aşina olduğumuz 
fakat nedense artık feminen 
bulduğumuz altın işlemeli 

ceketler ve sweatshirtler son 
yıllarda öne çıkıyor. 

KAWAII STYLE
Japon kültürünün bir parçası 
olan Kawaii, kişinin popüler 

kültürdeki eğlenceli ve sevimli 
unsurları örneğin çizgi filmleri, 

oyuncakları yaşam tarzının 
bir parçası haline getirmesi 

olarak özetlenebilir. Bu her ne 
kadar kadın egemen bir akım 
olsa da, Kawaii’den etkilenen 
erkekler, takma kirpikler, renkli 
peruklar takıp kadın kıyafetleri 

giyebiliyor. Bunun modaya 
yansımasının en yerinde 
örneklerinden biri ise bir 

dönem Lady Gaga ile çalışan 
ve şuan Diesel’in creative 

direktörlüğünü yapan Nicola 
Fomichetti’nin kendi markası 

Nicopanda.

KÜRK
Şüphesiz ki moda dünyasının 

en tartışmalı parçası 
olan gerçek kürk, yerini 

imitasyonlarına bırakmaya 
devam ediyor. En son 

Giorgio Armani stratejik 
açıdan büyük bir risk alarak, 

koleksiyonlarında gerçek 
kürk kullanmayacağını ve bu 

kararın bütün alt markalarında 
da geçerli olduğunu açıkladı. 
Bu başarılı adımın diğer üst 

segment markalara da önayak 
olmasını diliyoruz.

Asıl mevzuya gelecek 
olursak, aslında kürk 

neredeyse insanoğlunun 
giyinme ihtiyacı duymaya 
başladığı çağlardan beri 

insan hayatında cinsiyetsiz 
bir şekilde var. Modanın 

kesin kalıplara oturtulmaya 
çalışılmasıyla birlikte daha 

çok kadın giyiminin bir 
parçası haline gelmiş, erkek 

giyiminde sadece detay 
olarak kullanılmıştı. Fakat son 
yıllarda kürk erkek için önemli 
parçalardan biri oldu ve sıkça 
kullanılmaya başlandı. Bana 

kalırsa genel yargıları bir 
kenara bıraktığımızda, kürk 
ciddi anlamda maskülen bir 
parça haline dahi gelebilir.
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MİNİMAL VE 
CİNSİYETSİZ

Eğer bu her iki cinsiyete de ait 
olan parçalardan sıyrılmak, 
gösterişten uzak, basic bir 

tarz yakalamak istiyorsanız 
inanın işiniz çok daha 

kolay. Genderless trendinin 
yükselişiyle beraber ZARA 

gibi bir çok fast fashion 
markası unisex koleksiyonlar 

piyasaya sürmeye başladı. 
Her ne kadar ZARA’nın 

hazırladığı koleksiyon ciddi 
anlamda tartışmaya açık bir 
koleksiyon olsa da, başarılı 

bir adım olduğu söylenebilir. 
Fakat kesinlikle minimal 

ve genderless bir tarz 
benimseyecekseniz ZARA’dan 

yola çıkmayın. Rad Hourani, 
Rick Owens ve Willis Chan gibi 

isimlerin tasarımlarına göz 
gezdirin.

PARLAK KUMAŞLAR
Bugüne kadar, saten gibi 

parlak kumaşlar erkek 
modasında gündelik hayata 
pek fazla uyarlanamamış, 

kullanımı takım elbise, gömlek 
ve pijamayla sınırlandırılmıştı. 

Fakat geçtiğimiz ve bu 
sezonda özellikle Paul Smith, 

Acne Studios, Alexander 
Wang, Saint Laurent ve  H&M 
birçok farklı markada saten 

bomber ceketlere rastlıyoruz. 
Bu ceketler sayesinde 

kendisine biçilen toplumsal 
rolü kırması için satene 
yardımcı olabilirsiniz.

RENKLİ SAÇLAR
Renkli saç konusunda 

erkekler eskisine göre artık 
çok daha cesur davranıyorlar. 
Üstelik bu akım enteresan bir 

biçimde toplum tarafından 
da benimsenmeye başladı. 
Geçtiğimiz yıla gerçekten 

damgasını vuran gri saç, bu yıl 
da gündemden düşmezken, 

beraberinde rengarenk 
saç ve sakalları getirecek 

gibi görünüyor. Saçtan 
sakala renk geçişlerine, 

yine saçta ve sakalda renkli 
gölgelendirmelere sıkça 

rastlayacağız.
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<SÖYLEŞİ
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RÖPORTAJ: ONUR ÖZIŞIK 
onur.ozisik@gzone.com.tr | twitter.com/onurozisik |  instagram.com/onur.ozisik

İstemem Söz Sevmeni ile 
solo müzik kariyerinize adım 
attınız. Bir taraftan maNga’da 
müzik hayatına devam 
ediyorsunuz. Solo bir müzik 
kariyerine girişme sebebiniz 
nedir?
Açtığım plak şirketiyle birlikte 
yeni bir sayfa da açıyorum 
kariyerimde. Daha kişisel 
çalışmalarım var. Bunları solo 
olarak paylaşmak daha doğru 
geliyor bana. İnsanın dönem 
dönem kendiyle kalması, 
onunla yüzleşmesi gerek. 
Bu süreç maNga’ya da çok 
olumlu yansıyacaktır.
 

İstemem Söz Sevmeni 
Yunan bir besteye yazdığınız 
Türkçe sözlerden oluşuyor 
ve maNga’dan dinlemeye 
alışık olduğumuzun dışında 
bir şarkı. Solo kariyerinizin 
gidişatı hangi müzik 
tarzlarında dolaşacak, neden?
Dediğim gibi, bunlar daha 
kişisel ve daha farklı 
tarzlar. Ben alternatif pop 
ile pop-rock arasında gidip 
geleceğimi düşünüyorum. 
Fakat çok ileride benden bir 
türkü albümü de duyarsanız 
şaşırmayın, onun üzerinde 
de planlarım var. Tabi ki 
alışılagelmiş formların dışında 
düzenlemelerle olacak. 
Popüler tarzlara alternatif 
bir ruh katabileceğimi 
düşünüyorum. İhtiyacı 
var sektörün buna. Plak 
şirketimizde de aynı hedef var. 
Farklı ve yeni sesler ile ana 
akımda var olabilmek.

maNga olarak grubun müzik 
tarzının çok dışında olan 
Yıldız Tilbe ile bir düetiniz 
olmuştu, şimdi İstemem 
Söz Sevmeni’de sizi Buzuki 
Orhan ile bir işbirliği yaptınız. 
Farklı müzik tarzlarında, farklı 
temsilcilerle işbirlikleriniz 
devam edecek mi?
Orhan Abi ile çalışmayı hep 
çok istemişimdir. Çünkü 
dünya müzik sahnesinde hatrı 
sayılır bir kariyeri var. Benim 
yarattığım müziğin ruhuna da 
çok yakışıyor fikirleri. Şarkının 
orjinalinde de buzuki vardı. 
Yani onunla çalışmak için 
biçilmez kaftan oldu bu şarkı. 

Bundan sonraki teklimde 
gerçekten şaşıracaksınız. İlk 
defa şarkıcı olmayan birisiyle 
düet yapacağım. Büyük sürpriz 
olacak.

maNga’ya ek olarak kendi plak şirketini kurarak hem solo kariyerine, hem de müzik yapımcılığına adım atan 
Ferman Akgül ile ‘’İstemem Söz Sevmeni’’den müzik sektörüne ve LGBTİ’ye bakış açısını konuştuk

ÇOCUKLARI ZORLA EVLENDİRMEYİ 
NORMAL, EŞCİNSEL EVLİLİĞİ İSE ANORMAL 
OLARAK GÖRMEK KORKUNÇ BİR ÇELİŞKİ!
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İstemem Söz Sevmeni ile 
beraber müzik yapımcılığına 
da adım attınız. Bu konuda 
sizden ne gibi projeler 
göreceğiz? 
Çok yakında sevdiğim bir 
arkadaşımın Azeri Türküler 
ve parçalarla olan projesine 
girişeceğiz. Onun yanında 
Ankara’da keşfettiğim genç bir 
grup var. Onlar da beni oldukça 
heyecanlandırıyor. İsimlerini 
çok yakında web sayfamızdan 
duyurcağım.
 
Solo müzik kariyerinizin 
yanında, Küçük Prens ile de 
müzikal oyunculuğuna da 
adım attınız. Bu süreç nasıl 
gelişti? 
Öykü Onur Tanyel ve Süheyl 
Atay düşünmüşler benim 
ismimi. Yönetmenimiz Alev 
Baymur’un da hoşuna gitmiş 
bu fikir. Oyunculuğa artık ciddi 
olarak başlamak istiyordum. 
Küçük Prens oyunundan 
daha iyi bir başlangıç da 
bulamazdım herhalde. Hem 
havalı da oldu, kariyerimin 
ilk rolü tiyatro sahnesinde, 
düşünsenize. Çok şey 
öğreniyorum, o sahne bir 
okul gibi benim için. Bu vesile 
ile Altan Gördüm ve Demet 
Tuncer’e de teşekkürü borç 
bilirim. Çok güzel dersler 
verdiler bana.

Avrupa’nın birçok kentinde, 
kendi lokal dillerinde 
Broadway müzikallerini 
izleyebiliyorsunuz. Türkiye’de 
ise ne yazık ki böyle bir 
durum yok. Sizce bunun 
başlıca sebebi nedir? 
Ne zaman bu seviyeye 
ulaşabileceğiz?  
Öncelikle bu oyunlar çok 
pahalı prodüksiyonlar. Bunları 
karşılayabilmek için de bilet 
fiyatlarını yüksek tutmaları 
gerekiyor. Normal bir tiyatro 
oyununun fiyatları için 
bile söylenen çoğunluktan 
kalkıp da Shrek geldiğinde 
salonu doldurmasını 
beklemek romantik bir hayal 

bence. Orjinaline heves 
duymayan Türkçe’sine neden 
heveslensin?

Ne yazık ki biz tiyatroya 
gitmeyen, müziğe, konsere 
para harcamayan çoğunluğa 
sahip bir ülkeyiz. Onun yerine 
iki saat boyunca güleceğimiz 
filmlere vakit harcamayı 
seviyoruz. Belki de çok tutan 
filmlerin müzikallerini yapsalar 
durumu değiştirmeye yardımcı 
olur. Mesela “Recep İvedik” 
müzikali yapılsa. Şaka bir 
yana Cem Yılmaz’ın müzikal 
yaratmasını çok isterdim. 
Müziği hem dinlemeyi hem 
icra etmeyi de çok sevdiğini 
biliyorum, uzaktan da olsa. 
Onun yapacağı bir proje 
sektörde ciddi değişiklik 
yaratabilir.  

Bir müzikal oyuncusu olarak, 
hangi Broadway klasiğinde, 
hangi rolü canlandırmak 
isterdiniz? Neden?

NE YAZIK Kİ BİZ TİYATROYA GİTMEYEN, 
MÜZİĞE, KONSERE PARA HARCAMAYAN 
ÇOĞUNLUĞA SAHİP BİR ÜLKEYİZ!

“Dance of The Vampires”ı 
gidip izlemeyi çok istiyorum. 

Roman Polanski’den 
etkilenerek kurgulanan 
bir müzikalde yer almak 
muhteşem olurdu. Fikri 
bile büyüleyici. Ayıca uzun 
zamandır yazdığım bir 
vampir hikayesi var. Belki onu 
bitirmeme de yardımcı olurdu.

Türkiye’de sanat icra ederken 
kendinizi ne kadar özgür 
hissediyorsunuz? 
Ben o konuda gayet özgürüm. 
maNga’nın şarkılarına da bir 
geriye doğru bakın, oldukça 
ağır eleştirileri sakınmadan 
yazdığımız dönemler olmuştur. 
Kimse de kalkıp bir şey 

demedi. Dünyayı değiştirmek 
istiyorsanız eğer bunun 
en güçlü yollarından birisi 
müziktir. Ben de bunu özgürce 
yapabiliyorum. Müziğiniz 
ve sesiniz gerçekten iyiyse 
her şeyi söylemekte özgür 
olabilirsiniz. Kimse bunun 
karşısında duramaz.

Türkiye ve Orta Doğu’da 
yaşam özgürlükleri hakkında 
ne düşünüyorsunuz? Sizce ne 
kadar özgürüz?
Orta Doğu’da henüz 
bulunmadım. Yakında Arap 
Emirlikleri’ne gideceğim. 

Oradaki bir çok kısıtlamanın 
burada olmadığını biliyorum. 
Türkiye çelişkilerle dolu. 
Dünyanın birçok ülkesinde 
10’dan sonra içki satışı 
yasaktır. Bu bizde olay 
oldu. Sokağa içki kadehini 
çıkartmanın serbest olduğu 
bir kaç ülkeden birisiyiz 
diğer yandan. Bunu normal 

karşılıyoruz ama aslında 
çok tehlikeli.  Genel olarak 
erkek bireyler için gayet rahat 
ve özgür bir ülkeyiz. Ama 
kadınlar için durum farklı. Gece 
kadın kadına dışarı çıkmak 
en modern şehirlerimizde 
bile hala sıkıntıdır.  Kadına 
seçme seçilme hakkını ilk 
vermekle övüne duralım, 
geldiğimiz noktada oldukça 
ilkel seviyedeyiz. Eteğin 
uzunluğu veya kısalığı, 
yahut cinsel tercihlerle ahlak 
değerlendirmesi yapmaktan 
vazgeçmemiz gerekiyor. 
Bana bir müzisyen olarak 
en çok endişe veren durum 
ise, festivallere getirilen 
kısıtlamalar. Müzik, konserler, 
festivaller en büyük yaşam 

özgürlüğüdür. O alanlara 
getirilen bazı kısıtlamalar 
rahatsız edici.

Yeni baba oldunuz, 
çocuğunuz ileride size 
eşcinsel olduğunu açıklarsa, 
bu konudaki tutumunuz nasıl 
olurdu? 
Gayet normal karşılarım. Ama 
sorumluluklarım artar. Onu, 
bu durumu anlamayacak 
olanlardan korumam ve 
ilişkileri konusunda doğru 
yönlendirmem gerektiğini 
düşünürüm.
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Bir müzik yapımcısı olarak 
Türkiye’de açık eşcinsel bir 
bireyin müzik dünyasında 
başarılı olma olasılığı 
hakkında düşünceniz nedir? 
Bilhassa müzik dünyasında 
sanatçıların cinsel 
yönelimlerini gizlediklerini 
hissedebiliyoruz, sizce 
bunun nedeni nedir? Siz 
açık yaşayan bir LGBT 
bireye Türkiye’de proje yapar 
mıydınız?
Neden yapmayayım ki. 
Ben kimseyi siyah beyaz, 
heteroseksüel erkek-
kadın veya eşcinsel olarak 
ayırmıyorum ki. Öyle 
bir kültürle yetişmedim. 
Türkiye’nin de aslında halk 
olarak çoğu ülkeden bu 
konuda daha açık görüşlü 
olduğuna inanıyorum. Bülent 
Ersoy gerçeğini unutmayalım. 

Türkiye’deki durum sanırım 
şöyle; aslında herkes biliyor, 
ama bunu açıkça duymak 
istemiyor. Örneğin Zeki 
Müren’in eşcinselliği hala 
kapalı bir kutu. Belki açık 
olunsa bazı konularda, 
toplumun da önyargıları 
değişebilir. Eurovision 
bildiğiniz gibi LGBT  bireylerin 
çok fazla rağbet gösterdiği 
bir organizasyondur. Oradaki 
bir çok kişi bize “İstanbul’a 
gelebilir miyiz, rahat olur 
muyuz” diyorlardı. Türkiye’nin 
en güçlü ve en çok sevilen 

BEN KİMSEYİ 
SİYAH-BEYAZ, 
HETEROSEKSÜEL 
ERKEK-KADIN VEYA 
EŞCİNSEL OLARAK 
AYIRMIYORUM

sesi Bülent Ersoy’dan 
bahsettiğimde inanamadılar.

Uzun lafın kısası iyi ses, iyi 
müziktir önemli olan. Bunlar 
olduğu sürece kimse kimsenin 
yönelimi ile ilgilenmez.  

LGBT ve sanat 
ilişkisi hakkında ne 
düşünüyorsunuz? Sizce 
Kuir kültür dünyada popüler 
sanatları ne kadar etkiliyor?
 Bu bir araştırma konusu. 
Buna yanıt verebilmem için 
istatistiksel bir veri olması 
lazım önümde. Açıkçası her 
kültürün etkisi farklıdır sanata. 
Her bir bireyin sanat yoluyla 
kendisini ifade etmeyi tercih 
edebileceğini, doğal olarak bu 
konuda ayrım yaparak cevap 
vermenin yanlış olduğunu 
düşünüyorum.

Dünya ülkeleri teker teker 
evlilik eşitliği veya medeni 
birliktelik yasalarını kabul 
ediyor. Türkiye’de bu 
sürecin nasıl gelişeceğini 
düşünüyorsunuz? Sizce 
LGBT hakları konusunda 
sanatçılara bir görev düşüyor 
mu? 
Çocukları zorla evlendirmeyi 
normal, eşcinsel evliliği ise 
anormal olarak görmek 
korkunç bir çelişki ne yazık ki. 
Bu durumun düzeltilmesi için 
sanatçıların desteğini artırması 
gerekiyor.  
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<GÜNDEM
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Dünya Sağlık Örgütü’ne göre “çocuğun sağlığını, fiziksel ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin, 
toplum ya da devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek uygulanan tüm davranışlar’’ çocuğa kötü muameledir.

HAZIRLAYAN: YEŞER SARIYILDIZ
yeser.sariyildiz@gzone.com.tr | twitter.com/androverdose |  instagram.com/yesersariyildiz
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Son günlerde 
sürekli ve 
neyse ki 
(konuşulmuyor 
da olabilirdi) 
konuşulan 

çocuk istismarını masaya 
yatırdık. Durum tabii ki sadece 
Türkiye’de değil, dünyada 
da çok ciddi boyutta. Yine 
de karşılaştırmak gerekirse, 
istatistikler şöyle: Dünyada 
çocuk istismarı %1 ve %10 
arasında değişirken, Türkiye’de 
bu oran %10 ve %53 arasında.

Şaşırdınız mı? O halde bu bir 
şey değil. TUİK’in verilerinden 
de bahsedelim. Türkiye 
İstatistik Kurumu’na göre, 
2014 yılında “güvenlik birimine 
gelen veya getirilen çocuklar”ın 
sayısını öğreneceğiz şimdi, 
hazır mısınız? 1377 erkek 
ve 9718 kız çocuğu cinsel 
istismara maruz kalmış. Yani 
toplamda 11095 (yazıyla on 
bir bin doksan beş) çocuktan 
bahsediyoruz ve gerçekten 
bu, buzdağının görünen yüzü. 
Bildiğiniz gibi, birçok ailede 
cinsel istismarı saklama 
eğilimi çok yüksek. Bu 
çocuklar, her şeye rağmen 
güvenlik birimlerine ulaştırılmış 
“şanslı” çocuklardan sayılıyor. 
Adalet Bakanlığı’nın yine 2014 
yılı istatistiklerine göreyse, 

40 bin çocuğa taciz davası 
açıldı ve bunların sadece 13 
bini mahkumiyet kararıyla 
sonuçlandı.

İstatistikler pek iç açıcı 
değil ve aslında, bir yandan 
da hepimizin aklında aynı 
soru var: Çocuk istismarı 
konuşulmaya başlandığı 
için mi bu kadar çok, yoksa 
son yıllarda bir artış mı var? 
Üzgünüz, kötü haber. Son 
yıllarda çocuk istismarı 
konusu da, kadın ve LGBT 
cinayetleriyle aynı kaderi 
paylaşarak sayıca artıyor. 
Bundaki en büyük etken 
de, istismara uğrayanın 
değil, genelde istismarcının 
korunuyor olması. Devleti 
ve yasaları bir kenara 
bırakıp engellemek için neler 
yapabileceğimize bakıyoruz.

KONUŞMAK VE DİLE 
GETİRMEK
İlk adım bu konuları 
konuşabilmek ve neyse ki, 
bu adımı atabildik. Çocuk 
istismarını reddetmek, 
elaleme rezil olmayalım diye 
saklamak yerine böyle bir 
sorun olduğunu kabul edip 
konuşmalıyız. Bu sadece bizim 
değil, bütün uzmanların ortak 
görüşü aynı zamanda.

GÜNDEMDE TUTMAK
Burada iş başa düşüyor. 4 
saat Twitter’a bakmadığınızda 
ülkede Norveç’in 70 yıllık 
tarihinden çok olay oluyor. 
Dolayısıyla öneminden 
bağımsız, her konu 
gündemden düşmeye çok 
müsait. Yarın ya da öbür 
gün, hatta birazdan bomba 
patlamayacağının garantisi 
olmayan topraklarımızda, ne 
olursa olsun, bu konunun rafa 
kaldırılmasına izin vermemek 
bizim elimizde.

GÜVEN ORTAMI YARATMAK 
VE KONUŞMALARINI 
SAĞLAMAK
İstismara uğrayan insanlar, 
maalesef mağduriyetlerini 
yaşayamayıp üstüne bir de 
suçlandıkları için çok fazla 
dile getiremiyorlar. Üstelik 
bahsettiğimiz insanlar 
çocuklar olduğu için, durum 
daha da karmaşık hale geliyor. 
Bu konuda aktif çalışan 
STK’ların örgütlenmesi ve 
bunun duyurulması, gönüllü 
destekler mutlaka etkili 
olacaktır.

GEÇMİŞİNDE YAŞAMIŞ OLAN 
İNSANLARIN ANLATMASI
Bu cesaret gerektiriyor, 
evet; ancak çok işe yaradığı 
da aşikar. Kadına yönelik 
şiddette, tacizin her 
türlüsünde; insanlar bunu 
daha önce yaşamış insanların 
anlatabilmesinden cesaret 
alıyor ve daha çok sesini 
çıkarabiliyor. GZone Temmuz 
sayısında anlattığımız Project 
Unbreakable, bu konuda 
muhteşem bir örnek mesela. 
Taciz ve tecavüz mağduru 
erkekler, saldırganlarının onlara 
söylediklerini yazıp fotoğraf 
çekiliyorlardı.

YARATICILIĞI 
KONUŞTURMAK
Burada da iş, pazarlama 
sektöründeki herkese düşüyor. 

Geziyi gezi yapan şey, 
herkesin elinden geleni ardına 
koymaması, tasarımcıların 
revize almadan özgürce 
döktürmesi, metin yazarlarının 
en afilli sloganlara destek 
olmasıydı mesela. Şimdi de 
sıra, görende tokat etkisi 
bırakacak işler hazırlamakta. 
Dünyada yapılmış birçok 
başarılı kampanya var; ancak 
en iyisi Almanya’nın örneği 
sanırım. O halde Almanya’daki 
kamu yararı kampanyasına 
hep birlikte bakakalarak 
düşüncelere dalalım: Bazı 
dokunuşların izi geçmez.
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Münih’te doğup İsveç’te büyümesine rağmen Türkçe müzik piyasasında olmayı 
seçen ve daha da ünlü olmak adına müziğinin ve kendi kalitesinden taviz 

vermeyen bir şarkıcı Aynur Aydın…

Özenle hazırladığı yeni albümü “Emanet Beden”in çıkışına günler kala, Mustafa 
Sarıkaya’nın objektifinin karşısına geçen Aynur Aydın, onu “buz prensesi” 

sananlara inat ne kadar ateşli olabileceğini herkese göstermek istedi. Hem 
çarpıcı pozları hem de sıcakkanlı kişiliğiyle…

<SÖYLEŞİ

EŞCİNSEL EVLİLİK İLERİDE İLLA Kİ 
OLACAKTIR. BUNU KİMSENİN ENGELLEMESİ 
MÜMKÜN DEĞİL!
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Mayo: Eres
Ceket: Zara

Çorap: Penti
Ayakkabılar: Gucci
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15 Aralık 1987’de, Münih’te dünyaya geldi. İstanbul’da yaşayan Aynur 
Aydın, 10 yaşlarında şarkı söylemeye başladı ve ilk tecrübelerini 
çocuk ve gençlik tiyatro sahnelerinde topladı. Yeteneğini geliştirme 
çabasıyla 18 yaşında ilk sahne şovlarını vermeye başladı. En büyük 
tutkusunun müzik olduğunu fark ettikten sonra, bütün enerjisiyle 
kendisini müziğe verdi. Aynur Aydın, ilk solo albümü için çalışmış 
olduğu dünyaca ünlü müzik adamları aynı zamanda; Britney Spears, 
Celine Dion, Lady Gaga, Rihanna, Anna Vissi ve Jennifer Lopez gibi 
dünyaca ünlü müzisyenlerin ekipleriyle çalıştı.

“ 12 Çeşit La La - 12 Ways to La La” albümünde yer alan, ilk klip 
şarkısını “Yenildim Daima” ve aynı şarkının İngilizce versiyonu olan 
“DNA” ya çekti. “Measure up” şarkısıyla dünyaca ünlü Virgin Radyo 
top 30 listesine hızlı giriş yaptı. Bu listeye giren ilk Türk ünvanını 
aldı. Daha sonra Erdem Kınay’ın projesinde yer alıp “İşporta” isimli 
şarkıyı söyledi ve 2012 Haziran ayında bu şarkıya Şenol Korkmaz 
yönetmenliğinde Belçika’da klip çekti. İşporta şarkısı 2012 yılının 
haziran ayında Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar arasına girdi. 
Bu başarısını ‘Ayrılıklar Mevsimi’ şarkısıyla hem Avrupa da hem 
de Türkiye’ de sürdürdü. Danimarka’nın güvenilir listesi olan 
ChartBase Top 100 listesinde Ayrılık Mevsimi şarkısıyla 9. sıraya 
kadar yükselerek büyük başarı yakaladı. 2013 yılında ilk single 
çalışması “Life Goes On”u dijital ortamda yayımladı. Aynı yıl Erdem 
Kınay’ın 2.proje albümü “Proje 2”de “Sınır” isimli şarkıyı seslendirdi. 
Aydın’ın “Türkiye’den Eurovision’a kim gitmeli” anketlerinde sıkça 
adı geçmiştir. 2015 yılının Temmuz ayında Seyhan Müzik etiketiyle 
“Günah Sevap” single çalışmasını yayınlayan Aynur Aydın, 2016’nın 
Mart ayında, yakında çıkacak olan “Emanet Beden” albümünün ilk 
single çalışması “Bi Dakika”yı kliplendirdi.
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Aynur Aydın’la, 
müzik 
kariyerinden, 
Türkiye’de 
kadın olmaya, 
LGBT hakları 

konusundaki düşüncelerinden 
yeni albümüne  kadar her şeyi 
konuştuk…

İlk albümünüz 4 sene önce 
çıkmıştı. 4 seneye rağmen 
hala sizin hakkınızda çok 
az şey biliyoruz gibi geliyor. 
Sizce bunun nedeni nedir?
Bence bu durumun iki 
sebebi var. Birincisi sadece 
müziğimle var olmayı istedim. 
İkincisi de kendi hakkımda 
daha fazla konuşacağım bir 
platform olmadı. Katıldığım 
programlarda benden başka 
konuklar da oluyordu ve ben 
de kendimi ön plana atmayı 
seven birisi değilim. Söz 
verilmediği zaman konuşmayı 
da sevmiyorum. Televizyon 
dünyasındakiler de konuşmayı 
çok sevdiğinden ötürü olsa 
gerek, bana sıra gelmedi.

Çoğunlukla hareketli şarkılar 
seslendirmenize rağmen 
sizde hafif bir buz prensesi 
havası var sanki. Bu size 
çizilen bir imaj mı, yoksa 
hayata karşı bir zırh mı?
İlk seslendirdiğim şarkıdan 
örnek vereyim, “Yenildim 
Daima”yı okurken sizce 
nasıl gülebilirdim? Şarkının 
gerektirdiği bir duygu var ve 
ben onu yansıtıyorum. Günlük 
hayatımda ise aslında tam 
tersiyim.

Müzik dışında nelere karşı 
tutkulusunuz?
Kesinlikle “haksızlığa karşı 
savaşmak” diyebilirim. 
Elimden geldiğince dünyada 
mağdur olmuş insanlara bir 
şekilde yardım etmek.
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Gömlek: Beymen Collection



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Nisan 2016 |  S60



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Nisan 2016 |  S61

ARTIK DİNLEYİCİNİN 
KARŞISINDA İLK 
ALBÜME GÖRE DAHA 
OLGUN BİR AYNUR 
AYDIN VAR

Ceket: Zara
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Video klipleriniz görsel açıdan 
oldukça başarılı. “İşporta” 
şarkınıza çekilen klip dışında 
eğlenceli bir parti kızı imajınız 
yok. Fakat son zamanlarda 
dansa ağırlık vermeye 
başladığınızı görüyoruz. Bu 
fikrin ilhamı nereden geldi?
Ben dans konusunda her 
zaman yetenekliydim. 
Aslında sahnede her zaman 
dans ediyordum. Fakat öbür 
şarkılarım slow olduğu için 
dans etme imkânım olmadı. 
“Günah Sevap” şarkımın 
klibinde yönetmen beni 
koşturmak istedi (gülüşmeler). 
Soundu imkân veren şarkılarda 
dans etmek istiyordum, fırsat 
oldu. Dansın önemli olduğunu 
düşünüyorum. Yaptığım sound 
bunu gerektiriyor. Vücut dilim 
de dansa yatkın.

Sizce Avrupa ve Amerika 
gençliğinde olduğu kadar 
Türkiye gençliğinde neden 
dans ön plana çıkamıyor?
Bunu onlara soracaksınız, ben 
nedenini bilemem. 

Yine sizin gibi yurtdışında 
doğup ya da yaşayıp 
Türkiye’de kariyer 
yapan kadın şarkıcılar 
var. Yurtdışında yaşam 
deneyiminizin müzikal 
hayatınıza ne yönde katkıları 
oldu?
Kendimi onlarla hiçbir 
zaman kıyaslamadım. Müzik 
piyasasına kim faydalı olduysa, 
kim renk kattıysa “iyiki de var” 
diyorum. Ben sadece kendi 
yoluma ve kendi kişiliğime 
yakın olan birşeyler yapma 
çabasındayım. Her konuda 
en önemli şey samimiyettir. 
İçimde olmayan hiçbir şeyi 

sahneye taşımam.
Türkiye’de ki müzik kültürü 
karmaşasına baktığınızda 
-ki siz de batıdan gelen 
bir şarkıcısınız- Türkiye’de 
baskın olan doğu kültürüyle 
kendi bakış açınızı nasıl 
sentezliyorsunuz?
Ben çocukluğumdan beri 
hep yabancı müzik dinleyen 
bir kızdım. Bana Türk Halk 
Müziği bile çok etnik ve hoş 
geliyor. İkinci albümümde 
bunu çok güzel sentezlediğime 
inanıyorum. Çok farklı bir 
sound elde ettik. 

Sizce dünya müzik endüstrisi 
için Türkiye hangi konumda 
yer alıyor? Etnik kökenine 
bağlı bir kültür mü?
Hayır. Fakat Türkiye müziğinin, 
özellikle de Türk popunun en 
büyük sorunu dünyada oluşan 

akımların devamını getirmeye 
çalışmak. Zaten var olan 
birşeyi tekrarlarsak dünya 
müzik endüstrisi, Türkiye’den 
ne alabilir ki? Dünya’da Türk 
müziğinin adını duyurabilmek 
için daha önce yapılmamış bir 
sound üretmemiz lazım. 

Dünyada ve Türkiye’de 
LGBT’lerin müzik piyasasına 
etkisi hakkında fikriniz nedir?
Çok güçlü! Hem Türkiye, 
hem de Dünya’da müzik 
piyasasında LGBT’ler çok 
güçlü. Madonna, Lady 
Gaga… Bu insanlar güçlerini 
LGBT’lerden alıyor. Türkiye’deki 
müzik piyasasında LGBT’nin 
gücü hala gizli konumda. 
Çünkü Türkiye’de eşcinsellik 
hala bir hastalık olarak 
görülüyor. Aynı zamanda 
da topluma aykırıymış gibi 
duruyor, Türkiye’de çok az kişi 

eşcinselleri olduğu gibi kabul 
edebiliyor. 

Bence hiçbir insan, nasıl 
“Sen esmer seviyorsun, nasıl 
olur da sarışın sevmezsin?” 
diyemezse eşcinsellere 
de “Sen niye hemcinsinle 
birlikte oluyorsun ya da aşık 
oluyorsun?” diyemez.

Peki siz cinsel kimliklerin 
açık yaşanmasını mı 
yoksa gizlenmesini mi 
destekliyorsunuz?
Bana kalsa herkes özgür ve 
açık yaşasın isterim. Ama 
çoğu insan eşcinselliğe örf 
ve adetlere aykırı gözüyle 
bakıyor ya da eşcinsellik 
hakkında kulaktan dolma 
yanlışları doğru diye biliyor. Bu 
yüzden de eşcinseller, cinsel 
kimliklerini daha 

kapalı yaşamayı tercih 
ediyorlar. Herşeyden önce 
yargılanıyorsun. Eşcinselliği 
yaşamanın zor bir süreç 
olduğunu biliyorum.

Sizce sanatçılara LGBT 
görünürlüğü konusunda bir 
görev düşüyor mu?
 Kesinlike düşüyor! Her sanatçı 
taşın altına elini koymalı.

Onur yürüyüşlerine hiç 
katıldınız mı?
Ben elimden geldiğince her 
haksızlığa karşı çıkmaya 
çalışıyorum. Türkiye’de 
eşcinsellerin hakkını 
savununca pek çok olumsuz 
tepkilere maruz kalabiliyoruz. 
Öncelikle eşcinselleri 
savunmamızı ve eşcinselliği 
ahlaksızca buluyorlar. Çok 
hassas bir konuda verilecek 
desteğin ve kelimelerin 

dozajını çok iyi ayarlamak 
gerekiyor. Yurtdışında olsaydık 
bu konuşmayı konu bile 
etmezdik. Fakat Türkiye’nin  bu 
konuda alması gereken çok yol 
var.

Yeni albümünüzde ne gibi 
farklılıklar göreceğiz? 
Çok farklılık var diğer 
albümlerime kıyasla. Aynı 
kalan tek şey yine senfoni 
orkestrasıyla çalışmam 
oldu. Sound olarak daha 
duygusal, sözleri daha derin 
ve düşündürücü şarkılar 
yer aldı. Yeni albümüm 
Türkiye’de yaşananların bir 
aynası oldu diyebilirim. Yani 
sadece aşk şarkısı değil ama 
protest de değil. Sadece 
yaşananları kaleme döktük. 
Artık dinleyicinin karşısında ilk 
albüme göre daha olgun bir 

Aynur Aydın var.

En çok kimleri dinliyorsunuz 
ve beğeniyorsunuz?
The Weeknd’i oldukça fazla 
dinlerim. Son 2-3 senedir 
baya bir sükse yaptılar. Film 
soundtrackleri dinlemeyi çok 
seviyorum. 
Bu aralar Türk Halk Müziğini 
keşfediyorum. Hatta -çok kişi 
bilmez- Ahuzar’ın şarkıları 
beni çok dinlendiriyor. 
Bunların haricinde müzik 
camiasında olan bitenleri 
de takip ediyorum, sonuçta 
hakim olmak gerekiyor. Türkçe 
pop’tan da Sıla’nın şarkılarını 
çok beğeniyorum. 

Günün birinde sizden “size 
zıt” bir soundla sizden ters 
köşe bir şarkı duyacak mıyız? 
Örneğin Türk Halk Müziği…
Olabilir, mesela bir Karadeniz 

KENDİMİ HİÇBİR ZAMAN, YURTDIŞINDA 
YAŞAYIP TÜRKİYE’DE KARİYER YAPAN KADIN 
ŞARKICILARLA KIYASLAMADIM!
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türküsü seslendirmeyi 
isterim ama bir albüm olarak 
değil de bir film müziği gibi 
seslendirmek isterim. Sound 
tarzımda Avrupai olarak 
devam etmek isterim, çünkü 
çok az sanatçı bunu Türk 
Müzik camiasında yapıyor. 

Yalnız kalmayı seven biri 
misiniz?
Evet, yalnız kalmayı çok 
seviyorum. Hatta ailem 
yanıma gelip 1-2 hafta 
kaldığında onlar gittikten sonra 
kapıları kapatıp 2 gün sadece 
duvarları izlemişliğim vardır. 

Kendinizi 3 hashtag’le 
tanımlayın desek?
Önce kesinlikle #Deli, 
daha sonra #Düşünceli ve 
#Merhametli

Sosyal ağlardan hangisinde 
daha aktifsin ve kullanmaktan 
zevk alıyorsun?
Şu an Instagram’ı kullanmayı 
daha çok seviyorum, çünkü 
resimlerin çok daha fazla 
şey anlattığını düşünüyorum. 
Twitter’dan karakter hakkının 
az olması ve sürekli olarak 
Türkçe dilde birşeyler 
yazamamam yüzünden fazla 
zevk alamıyorum. Hatta yazım 
hatalarım fenomen olmuş, 
fanlarım da şimdi öyle yazıyor 
(Gülüşmeler).

LGBT fanlarıyla aran nasıl? 
Çok büyük bir kitleye sahipsin.
Aram çok iyi, LGBT fanlarım 
onları desteklediğimi çok iyi 
biliyor. Hatta bir gey barda 
sahne aldım ve oraya ekibimle 
beraber gitmiştik. Onlar 
da ilk kez bir mekânda bu 
kadar rahat ettiklerini itiraf 
ettiler. Gittiğimiz gey barda 
kendimi anlamış, rahat ve 
evimde hissetmiştim. Başka 
kulüplerdeki bazı bakışlar beni 
rahatsız edebiliyor.

İç Çamaşırı: Agent Provocateur
Gömlek: Aynur Aydın’a ait
Etek: Elif Domaniç / Flesh

Ayakkabılar: Christian Louboutin
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TÜRKİYE’DEKİ MÜZİK 
PİYASASINDA LGBT’NİN 
GÜCÜ HALA GİZLİ KONUMDA.
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KADIN HAKLARI İÇİN SAVAŞAN BİR KADIN 
OLARAK ÖZELLİKLE BU KADAR CESUR 
POZLAR VERMEK İSTEDİM!
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Eşcinsel evlilik, Avrupa’nın 
birçok ülkesinde ve 
Amerika’nın her eyaletinde 
yasallaştı. Sence Türkiye’de 
eşcinsel evlilik mümkün 
olacak mı? Eğer olacaksa 
bunun için nasıl mücadele 
verilmesi gerekir?
Eşcinsel evlilik ileride illa ki 
olacaktır. Bunu kimsenin 
engellemesi mümkün değil. 
Öncelikle insanları aydınlatmak 
gerekiyor ki insanlar eşcinsel 
evlilikten kastın ne olduğunu 
ve bunun yanlış bir tarafının 
olmadığını öğrensinler. 
Eşcinsel evlilikten kimseye 
zarar gelmez. 

Kendini bir LGBT ikonu olarak 
görüyor musun?
Ona LGBT’ler karar verebilir. 
İkon olmak çok büyük 
ve iddialı bir kelime, ben 
kendimi öyle görmüyorum. 
Ben ünlü olduğumun bile 
henüz farkına varabildim. 
Onun öncesinde birçok insan 
benimle uğraşıyordu “bu kız 
piyasada olmadı” diye. Ben de 
bunun bunalımını üzerimde 
taşıyordum. Gücümün daha 
yeni yeni farkına varıyorum. 
LGBT ikonu olma yolunda 
ilerlediğimi biliyorum, fakat en 
az 2-3 sene sonra bu soruyu 
düşünmek daha mantıklı olur. 

Çok ünlü bir kadın şarkıcı 
olmak için bazı tavizler 
verilmesi gerektiği efsanesine 
inanıyor musunuz?
“Çok ünlü” olmak zor, inanın 
ben de bilmiyorum. Türkiye’de 
bazı suni başarılar da var 
olduğu için çok fazla bir şey 
söyleyemeyeceğim. Fakat yine 
de taviz verilmesi gerekliliği 
konusuna inanmıyorum. 

Peki Türkiye’de kadın olmak?
Çok zor! Ben çok değiştim 
Türkiye’de. Münih’de 
yaşadığım sırada kendini 
çok rahat ifade edebilen ve 
gezebilen biriyken buraya 

geldikten sonra taksicisinden 
tut, sokakta yürüyen herhangi 
birine kadar çok fazla göz 
hapsine maruz kalıyorum. 
Burada erkeklerin kadınlara 
karşı o kadar yanlış ve farklı 
bir bakış açısı var ki, bu tacize 
maruz kalmamak adına çok 
salaş ve bakımsız şekilde 
dışarı çıkıyorum.

Peki Türkiye’de sanatını icra 
etmekte özgür hissediyor 
musun?
Hayır! Çünkü farklı şeylerin 
hakkında da şarkı söylemek 
isterdim, o çok mümkün 
değil. Ayrıca burada insanlar 
birbirini çok yanlış anlıyor. 
Söyleyeceğiniz bir lafa, 
yapacağınız bir harekete 
çok fazla dikkat etmek 
zorundasınız. İnsanlar 
karşıdakini istediği gibi yanlış 
yerlere çekip yargılayabiliyor. 

Bizimle yaptığınız çekimler 
başka bir ülkede sıradan 
olabilecekken Türkiye’de 
cesur olarak değerlendiriliyor. 
Bu fotoğraflar belki başka 
yere çekilecek…
O konuda hiçbir çekincem 
yok. Çünkü kendimi biliyorum. 
Bir kere namus, çıplaklıkla 
ölçülmüyor. Kadın hakları 
için savaşan bir kadın olarak 
özellikle bu kadar cesur 
pozlar vermek istedim. Tabi 
bunu sahnede ya da sokakta 
yapamıyorsun, çünkü tacize 
maruz kalabiliyorsun. Fakat 
ilginç bir şekilde, bir klibimde 
çırılçıplak olmama rağmen 
Türkiye’de hiçbir kötü yorum 
almadım. Tabi burada önemli 
olan bence çıplaklıktan çok 
pornografiyi çağrıştıracak 
hareketlerin tepki alması. 
Klibinde kendini okşayıp isterik 
bakışlar attığında karşı tarafa 
da o mesajı vermiş oluyorsun.

Mayo: Eres
Ceket: Zara

Çorap: Penti
Ayakkabılar: Gucci
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James Watt (19 Ocak 1736, 
Greenock - 19 Ağustos 1819, 
Heathfield), modern buhar 
makinesinin geliştiricisi olan 
İskoç mucit ve mühendistir. 
Endüstriyel devrimin 
oluşmasında önemli rol 
oynamıştır.

Dünya üzerindeki insanlık 
tarihinin en büyük değişimi 
olarak kabul edilen sanayi 
devrimi, nüfus artışı ve 
kentleşme hızının en yüksek 
olduğu devirlerin yaşanmasına 
da neden olmuştur. Kent 
tarihinde ise düğüm noktası 
olan sanayi devrinin en önemli 
getirisi, kent ölçeğindeki 
değişimlerdir. Yaya ölçeğinden 

Işçi bayramını incelemek 
için işçi sınıfının kimler 
olduğunu ve nasıl ortaya 
çıktıklarını anlamak 
gereklidir. Bu sebepten 
ötürü işçi sınıfının 

tarihinde sayfalar bizi sanayi 
devrimine kadar getiriyor. 

16. yüzyıl Avrupasında 
yaşanan Rönesans devrinin 
getirdiği bilimsel gelişmeler, 
teknik gelişmelere de zemin 
hazırlamıştır. Sanayideki 
gelişmeleri uzun bir sürecin 
evrimi olarak açıklayan 
evrimciler, Rönesansı 
başlangıç alırlar ve uzun 
yüzyıllar içerisindeki iktisadi 
koşulların değişimler 
yarattığını öne sürerler. 
Devrimci görüşe göre de 
18.yy’da James Watt’ın 
İskoçya’da icat ettiği 
buharla çalışan makine, 
sanayi devriminin başlangıç 
noktasıydı.  

Sanayi alanındaki gelişmelerin 
öncüsü, yine İskoçya gibi 
Büyük Britanya adasında 
bulunan İngiltere’dir. 
İngiltere’nin sanayi devrinde 
öncü olmasının nedenleri şu 
şekildedir;

- Zengin yeraltı maden 
kaynaklarına sahip olması
- Dünya’nın en büyük 
sömürgeci ülkesi (Dünya’nın 
yarısı İngilizlerin sömürgesi 
altındaydı) olması. Bu konumu 
da donanmasının gücünü 
kullanarak kaynak ve pazar 
sorununu çözmesinden ötürü 
edinmiştir.
- İcatları tespit eden ve patent 
sistemiyle koruyan yasalara 
sahip olması
- İş hayatında özgür ekonomiyi 
benimsemiş olması
- Büyük kuruluşların finanse 
edilmesi konusunda avantajlı 
olması(ki bahsettiğimiz 
yüzyıllarda Dünya’nın finans 
merkezi İngiltere idi)

Orta sınıfın zenginleşmesi, 

kentlere yığılma ve kentlerin 
aşırı büyümesi gibi 
gelişmeler; Tarım alanlarının 
boş kalmasına/arazilere 
fabrikalar kurulmasına, 
tüketilecek mal ihtiyacının 
artmasına ve tarım sektöründe 
çalışanların işsiz kalmasına 
sebep olmuştur. Çiftçilerin 
işsiz kalması, çalışmak ve 
para kazanabilmek için 
kente göçmesiyle beraber 
fabrikalarda iş bulması sınıf 
evrimini doğurmuştur. Sanayi 
devrimini de en önemli kılan 
etmenlerden biri de toplumsal 
sınıf yapısını değiştirmesidir. 
Eski düzende toprak sahibi 
ve o toprakta barınan çiftçiler 
bulunurken (feodalite), sanayi 
devriminden sonraki düzende 
kapital(sermaye) sahibi ile 
İŞÇİ SINIFI bu düzenin yeni 
oyuncuları olmuştur. Toprak 
ağalığı yerine kapitalin 
güç olarak kabul edilmeye 
başlanması bankacılık 
sektörünün öneminin hızla 
artmasına sebep olmuştur. 
Tüccarlık dışında bankacılık 
da bir hizmet sektörü olarak 
çalışma hayatında yer bulmuş 
oldu. Kentlerde ölçek dışında 
tasarımlar da değişmiş oldu; 
tek ailelik müstakil konutların 
yerini çok katlı, yedi kişilik bir 
aile için dahi küçük bir odanın 
tahsis edildiği işçi konutları ve 
kent dışında banliyöler almış 
oldu. 
      
Önce hammadde taşınması 
için, ardından da yerleşim 
yerleri arası ve çalışma alanı-
konut alanı arasındaki ulaşım 
için demiryolları inşa edilmiştir. 
Demiryolu teknolojisi 
de sanayi devriminin 
getirilerinden biridir. Sanayi 
devriminin tarih içerisinde 
buluşlar adına diğer getirileri 
şunlardır;

- İpek bükmek için çıkrığın 
bulunması
- Mekik dokumanın bulunması
- Demir madeninin kok 
enerjisine dayalı dökümünün 

bulunması
- Hafifletilmiş çeliğin 
bulunması ve ilk çelik 
fabrikasının açılması
- Buhar makinesinin 
bulunması

araç ölçeğine geçiş, hızlı nüfus 
artışı karşısında fazla sayıda 
insana yetecek kadar yerleşme 
alanı ve bu alanlarla çalışma 
alanları arasındaki mesafenin 
katedilmesine olanak 
sağlanması için bir ihtiyaçtı.

Kentlerde yaya ölçeği, kentin 
bir ucundan öbür ucuna 
maksimum 20 dakikada 
yürüyerek ulaşabilmek 
anlamını taşır. Araç ölçeği 
ise, özellikle barınma ve 
çalışma alanları arasındaki 
mesafelerin ancak bir araç 
ile katedilmesinin mümkün 
olduğu büyüklükteki kentleri 
işaret eder.

- İpek eğiren tezgâhın 
bulunması
- Dokuma tezgâhının 
bulunması
- Demir ve çeliğin ocaklarda 
işlenmesi
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İŞÇİ AYAKLANMALARININ 
SÜREÇLERİ:
Toprak ağalığının yerini kapital 
sahipliğinin ve çiftçiliğin yerini 
işçiliğin almasıyla beraber 
çalışma koşullarında da yeni 
kurallar oluşmuştu. İşçi sınıfı 
insanlar bir makine olarak 
görülmekteydi. Erkeklerin 
yanında kadınlar ve küçük 
çocuklar da 15 saati aşkın 
bir şekilde çalışırlardı. Fakat 
kadınlar erkeklerin yarısı, 
çocuklar da dörtte biri kadar 
para alırdı. Kapital sahipleri 
için insan sayısı oldukça 
önemliydi. Ne kadar çok aile 
olursa ve bu aileler de ne 
kadar çok çocuk yaparsa o 
kadar çok işgücü demekti. 
Bu sebepten ötürü cinselliğin 
üremeye indirgenmesi anlayışı 
baş göstermiştir. Ayrıca 
eşcinsellerin ve transların 
cinsel ilişki yoluyla çocuk 
sahibi olamamasından 
ötürü de homofobi ve 
transfobi tohumlarının 
ekilmeye başlandığı da 
düşünülmektedir.

Sadece fabrikada çalışma 
hayatının kurgulandığı 
dönemlerde küçük bir alanda 
fazla sayıda insanın bir arada 
yaşama zorunluluğu nedeniyle 
bulaşıcı hastalıkların artması, 
çocuklarda görülen omurga 
kayması ve halsizlik gibi 
sorunlar çalışma saatlerinin 
düşürülmesi için işçi sınıfının 
birleşmesini gerekli kılmıştı. 
Kapital sahibi burjuvazi 
sınıfının çalışma saatlerindeki 
düşüşe karşı tepkisi olumsuz 
olmuştur. Burjuvazi, saat 
başına sarfedilen emeğin 
azalarak sanayi sektörünün 
batacağını düşünüyordu.

Başta İngiltere olmak üzere 
Dünya üzerindeki birçok 
işçi sınıfı kendi ülkelerinde 
güçlü bir dayanışma hareketi 
göstererek, gerekse grev 
haklarını da kullanarak 
çalışma saatlerini 16’dan 
12, 10 ve en nihayetinde 8 

saate indirebildiler. Bunun 
yanında yine kademeli olarak 
günümüzde çocuk yaştakilerin 
işçi olarak çalıştırılmasının 
yasaklanması sağlandı. Hak 
mücadelesinde işçi sınıfının 
öğrendiği en önemli şey, 
hak elde edildikten sonra 
mücadelenin hak koruması 
için devam etmesini 
sağlamak olduğudur. 
Geçmişte kanunlarda hakların 
kazanılmasına karşılık 
devrimlerin yenilmesinden güç 
kazanan burjuvazi, kanunları 
uygulatmama gücünü eline 
almıştır.

AMERİKA’DA 
İŞÇİ BAYRAMI 
VE HAKLARI
1860’ta Amerika üretimde 
dünya dördüncüsüydü. 
1890 yılında da Dünya 
birinciliğine yükseldi. 
60’lı yıllardan başlayarak 
sermayenin yoğunlaşması ve 
merkezileşmesi hızlanırken 
dev tekel güçler ortaya 
çıkıyordu. Kapitalizmin bu 
sıçramalı gelişmesi işçi 
sınıfının da büyümesine neden 
oldu. 1880’lerin ortasına doğru 
sadece sanayi alt sektörlerinde 
çalışan işçi sayısı 4-5 milyon 
civarındaydı. Bu yıllarda çocuk 
işçilerin sayısı da 1 milyonun 
üzerindeydi. İşçi sınıfı oldukça 
ağır koşullar altında, herhangi 
bir sosyal güvenceden 
yoksun, sendikasız ve düşük 
ücretler karşılığında günde 
12 saatten fazla çalışıyordu. 
İşçiler gerçekten de yaşam 
kalitesi düşük barakalarda 
barınıyorlardı. Fabrikaların 
etraflarına veya şehrin 
dışına kurulu barakalar 
ya kendilerinin değil ya da 
ipotekliydi. Neredeyse tüm 
işçiler gerekli taksitlerini 
ödeyemedikleri için bu 
barakaları da bir süre sonra 
kaybediyorlardı. En önemlisi 
de işçiler ağır çalışma 
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koşullarından ötürü 40’lı 
yaşlarda hayata gözlerini 
yumuyorlardı.
      
Ağır çalışma koşullarına 
karşı direniş oluyordu fakat 
merkezi bir örgütlenmeden 
bağımsız patlaklar halinde 
gerçekleşiyordu. Amerika 
burjuvazisi bu duruma 
oldukça öfkeleniyordu. Her 
eylemde asker ve polis onlarca 
işçiyi öldürüyordu. Fabrika 
sahipleriyse grev ve direniş 
yapan işçilerin isimlerini kara 
listelere yazarak iş bulmalarını 
engelliyordu. Ama işçi sınıfı 
durdurulamıyordu. 1877’de 
Amerikan tarihinde o güne 
dek görülen en büyük grev 
patlak verdi. Baltimore ve 
Ohio demiryolu şirketi, krizi 
bahane ederek işçilerin 
ücretlerinden %10 kesinti 
yapılacağını açıklayınca işçiler 
greve gittiler; raylar söküldü, 
lokomotif ve vagonlar depolara 
kilitlendi. Fakat grev Ohio’da 
durmadı ve kısa zamanda 
Batı Virginia, Pennsylvania, 
New Jersey, Philadelphia’ya 
da sıçradı. Grev ateşi ülkenin 
dört bir yanını sarıyor ve işçi 
kitleleri harekete geçiyordu. 
Demiryolu işçilerini diğer 
sektörler ve özellikle kömür 
madeni işçileri izledi. Grevlerle 
birlikte her yerde çatışmalar 
baş gösteriyor, asker ve 
polis katliamlara girişiyordu. 
İlk başta örgütlenmedeki 
yetersizlikten ötürü olumsuz 
sonuçlar alınsa da daha 
sonra ikinci bir direniş daha 
başlamıştır. İç savaşı andıran 
bu zamanlar, çok ulusluluğun 
ve ırksal farklılıkların işçi 
sınıfı arasında yarattığı 
çatlaklara karşın işçi sınıfı için 
emeklerinin karşılığını aldığı 
günleri beraberinde getirdi.
      
İşçi bayramının kutlanması 
konusunda Dünya’nın diğer 
ülkelerinden farklı olarak Eylül 
ayının ilk Pazartesi günü, 
orijinal adıyla “Labor Day” 
olarak kutlanır. Kutlamadaki 

amaç işçilerin ekonomik 
ve sosyal haklarına vurgu 
yapmaktır. Amerika’nın işçi 
bayramını ilan etmesiyle 
ilgili iki olay/ihtimal vardır. İlk 
olarak 1882 yılında New York 
Merkez işçi birliği sekreteri 
Matthew Maguire(Makinist) 
tarafından verilen teklifin kabul 
edilmesiyle kabul edildiği iddia 
edilir. İkincisi ise yine 1882 
yılında, bu sefer Amerikan İşçi 
Federasyonu’ndan Peter J. 
McGuire’nin ortaya attığı fikrin 
kabul olduğu yönündedir.
      
Fakat en doğru kabul edilen 
iddia, 19. Yüzyılda Amerikan 
işçi hareketinin 8 saatlik 
çalışma süresi istemesi ve 
1894’te de işçi bayramı resmi 
tatil olarak ilan edilmesidir. 
Amerikada hak kazanımından 
sonra onlarca yıl farklı 
şehirlerde farklı kutlamalar 
göz önüne çarpmıştır. 
Fakat işçi haklarının 
korunmasında önemli role 
sahip sendikalarda üye sayısı 
bakımından küçülmeler dikkat 
çekicidir. 1980’li yıllarda 
%20 sendikalaşma oranı 
varken 2010’lu yıllarda %10’a 
düşmüştür. Bu oran işçi 
hareketinin doğduğu sanayi 
alt sektörlerinde çok daha 
düşüktür.
      
Bu düşüş, beraberinde 
maaşlarda durgunluk, en 
zengin %1’lik kesimin daha 
da zenginleşmesi, yıllık 
ücretli izinlerin ilk sene izin 
alamayıp daha sonraki 
yıllarda da izni parçalı 
şekilde kullanabilmek(hatta 
yıllık ücretli izin hakkının 
yasalarca korunmaması) gibi 
dezavantajlar getiriyor. İzin 
kullanma konusunda patron-
işçi arasında olmasa da işçi-
işçi arasında bir korku kültürü 
olduğunu söylemek doğru olur. 
Yıllık ücretli izin kullanmanın, 
hatta tamamını kullanmanın 
tembellik veya sadakatsizlikle 
eşdeğer olduğu düşünülürse 
şirketlerin sağlamış olduğu 

haklar da tam anlamıyla 
kullanılamamakta.

Sanayileşmenin İngiltere 
ve Avrupa’dan yayılmaya 
başladığını göz önünde 
bulundurursak işçi 
sınıfı oluşumu ve hak 
mücadelesinde Dünya’da öncü 
oldukları sonucu karşımıza 
çıkıyor. Amerika, Ortadoğu 
ve Türkiye’nin de buradaki 
mücadele ve hak kazanımlarını 
feyz alıyor olmalarının tesadüf 
olmayacağı açık olması da bir 
başka sonuçtur.
      
İngiltere’de başlayıp ardından 
Avrupa’nın tamamına 
yayılan Sanayi Devrimi ile 
halkın yaşam koşulları hızla 
ağırlaşmaya başlamıştı. 
Günde 12 saatten fazla 
çalışma, tekniklerin ve 
tedbirlerin yetersiz olmasından 
kaynaklanan çok sayıda iş 
kazası, bir türlü düzeltilemeyen 
elverişsiz sağlık koşulları, 
yatırımları kolaylaştırmak 
amacıyla ücretlerin giderek 
düşürülmesi, kötü beslenme, 
ardı arkası kesilmeyen çocuk 
ölümleri ve daha fazlası… 
İnsanoğlunun yaşamını 
kolaylaştırması gereken 
teknolojik gelişmeler, 
aksine tam anlamıyla bir 
cehenneme dönüştürmüştü. 
Hastalık, işsizlik ve ekonomik 
bunalımlar ise felaketlerin en 
büyükleriydi. 
      
Avrupalı işçilerin sömürü 
düzenine tepki göstermeye 
başlamaları 18. yüzyılda 
gerçekleşmiştir. İşçi sınıfı, 
sınıf bilincinin hemen farkına 
varmamıştır. Başlangıçta 
feodal düzene karşı savaşta 
burjuvazinin yanında olsa da 
daha sonra gerek kendi hakları 
ve gerekse tüm toplumun 

AVRUPA’DA 
İŞÇİ BAYRAMI 
VE HAKLARI
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çıkarı için hak mücadelesinin 
zorunlu olduğunu anlamaya 
başlamıştır. Zaman içerisinde 
eşi benzeri görülmemiş 
bir örgütlenme ile haklarını 
teslim alan işçi sınıfı, haklarını 
koruyabilmek adına da 
mücadele etmesi gerektiğinin 
farkına vararak örgütlü olma 
halini sürdürmektedir.
      
Günümüzde dahi 
sendikalaşmanın Avrupa 
Birliğinin ilk üyelerinde 
ortalamanın %40’ın üzerinde 
olması olumlu bir özellik iken 
Avrupa Birliğine sonradan 
üye olan devletlerle birlikte 
sendikalaşma oranının %20
’lere kadar düşmesinin 
olumsuz etkilerini engellemek 
amacıyla AB üyesi 
devletlerin siyasi güçleri ve 
Uluslararası Çalışma Örgütü 
çalışmalar yürütmektedir. Bu 
çalışmalarda sosyal yapılar ve 
üye ülke halklarının talepleri de 
dillendirilmeye başlandığında 
sendikalaşma adına olumlu 
bir sonuç yaşanması daha 
mümkün hale gelecektir. 
1 Mayıs günü Avrupa 
ülkelerindeki ekonomiye bağlı 
olarak bazı ülkelerde sessiz 
sakin geçerken diğer ülkelerde 
geniş güvenlik önlemleri elzem 
hale gelmeye başlıyor.

Ortadoğu topraklarında 
sanayinin ve işçi sınıfının 
oluşumu gecikerek başlamış, 
işçi sınıfının mücadelesi 
de ancak yakın geçmişte 
gerçekleşmiştir. Ortadoğu 
işçi sınıfı, geçmişinde ve 
bugününde kendi çıkarları için 
ileriye atılacak örgütlülükten 
yoksundur. Birçok bölge 
ülkesinin kendine özgü 
durumları da bu nesnelliğe 

ORTA 
DOĞU’DA İŞÇİ 
BAYRAMI VE 
HAKLARI

olumsuz anlamda katkı 
yapmaktadır. Özellikle petrol 
zengini ülkelerde işçi sınıfının 
önemli bir kısmını civardaki 
ülkelerden ithal edilen 
geçici göçmen(Türkiye’de ki 
mevsimlik işçinin muadili) 
işçiler oluşturmakta, nüfusun 
önemli bir kısmı işsiz 
kalmaktadır. Bu durum, geçici 
göçmen işçilerin toplumsal 
muhalefete uzak durmalarına 
yol açmakta ve işçi sınıfının 
gücünü kırmaktadır. 
      
Sanayileşme sürecine 
ancak 50’li yıllardan sonra 
başlayabilen Ortadoğu 
ülkelerinde işçi sınıfının 
ilk tohumları sömürgecilik 
döneminde atılmaya 
başlamıştır ve dolayısıyla 
işçi hareketinin ilk temelleri 
de bu dönemde atılmıştır. 
Tüm Ortadoğu coğrafyasında 
egemen olan Osmanlı’nın 
geleneksel üretim tarzı, 18. 
yüzyıldan itibaren Avrupa 
merkezli kapitalizm karşısında 
hızla gerilemeye başlamış 
ve özellikle ticaret-liman 
kentlerinde Avrupalı tüccarlar 
zaman geçtikçe güçlenmeye 
başlamışlardır. Osmanlı 
döneminde ağırlıklı olarak 
tarımsal üretime ve daha 
az oranda da şehirlerdeki 
zanaatkarların küçük çaplı/
ölçekli üretimine dayalı ve dışa 
kapalı bir ekonomik yapıya 
sahipken Avrupa ile ticaretin 
gelişmesi, dışa dönük üretimin 
ve hammadde ihracatının 
arttırılmasına yönelik bir baskı 
oluşturmuştur.
      
Örgütlenme konusunda ise 
Diğer Dünya ülkelerinden farklı 
olarak erkek ve mesleğinde 
usta işçilerin üye olduğu 
loncalar vardı. Sanayileşme ilk 
olarak Avrupa’daki fabrikaların 
küçük atölyelerinin açılmasıyla 
başladığı için işçiler kırsal 
karakterinden kopamamış, 
sendikalaşma konusunda 
da bir adım atmamışlardı. 
Zamanla yatırımların ölçeğinin 
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de artması daha çok insanı 
köylerden kentlere çekiyor, 
batılı tarzda eğitim alan 
insanların sayısı artıyordu. 
Fakat burada da işçiler için 
yolunda gitmeyen birtakım hak 
ihlalleri vardı. Ortadoğu’nun 
işçi sınıfının örgütlenmesinin 
bir farkı da Avrupa ülkeleri 
tarafından sömürülmelerinden 
ötürü oluşan milliyetçiliktir. 
Sadece çalışma saatleri veya 
aldıkları yevmiye için değil, 
ülkelerinin özgürleşmesi için 
de örgütlenmişlerdir.
     

Yıllar içerisinde ortadoğu 
işçi sınıfının kaderi arap-
sosyalizmi, devletçilik gibi 
akımlardan geçerek açık-kapı 
politikaları harekete geçmeye 
başlamıştır. Devlet işletmeleri 
özelleştirilmiş, zenginle fakir 
arasındaki gelir uçurumu 
oldukça artmıştır. Bu sürecin 
diğer bir karakteristik özelliği 
de, köyden kente göç hızının 
artması ve kentlerde işçi 
kesim yığınının oluşmaya 
başlamasıdır. Bu karakteristik 
özellik, sağlık ve altyapı gibi 
hizmetlerin kalitesinin iyiden 
iyiye düşürmüştü. Kentlerde 

TÜRKİYE’DE 
İŞÇİ 
HAREKETİ 
VE 1 MAYIS

dev gecekondu mahallelerinin 
oluşması da çarpık/plansız 
kentleşmenin bir sonucu 
olarak karşımıza çıkıyordu. 
      
Günümüze kadar yapılan 
grevlere rağmen hala işçi 
sınıfının haklarını teslim 
alamadıkları, artı olarak 
devletlerinin yönetim 
rejimlerine karşı da direniş 
halinde oldukları bir gerçektir.

Türkiye’de 1 Mayıs işçi 
bayramının geçmişi Osmanlı 
Devletinin son dönemlerine 
kadar uzanmaktadır. 
II.Meşrutiyetin ilanı ile ortaya 
çıkan özgürlük ortamında 
işçiler de haklarını aramak 
için sendikalaşmaya ve 
partileşmeye başladılar. 
Meşrutiyetin ilanının hemen 
ardından çalışma şartlarının 
iyileştirilmesi amacıyla hak 
arama mücadelesine giren 
işçilerin elindeki en büyük 
koz ise grevdi. Bu amaçla 
liman işçileri, Paşabahçe şişe 
cam fabrikası, Samsun’da 
üretim yapan tütün işçileri, 
İstanbul’daki gazetelerde 
çalışan işçiler, tramvay 
şirketlerinde çalışan işçiler, 
telgraf idaresindeki işçiler, 
Demiryolu hatlarında çalışan 
işçiler, Şirket-i Hayriye ve 
deniz işletmelerindeki işçiler 
grev yaptılar. Bu grevlerle 
birkaç gün içerisinde ülkede 
hayat durdu. İşçi hakları ile 
ilgili örgütlenmeler özellikle 
İstanbul’da ve ülkenin Balkan 
coğrafyasında görülmüştür. 
İstanbul’da  Osmanlı Sosyalist 
Fırkasını  kuran Hüseyin 
Hilmi Bey İttihat ve Terakki’ye 
sol taraftan muhalefet 
ederken Selanik merkezli 
kurulan Selanik Sosyalist 

İşçi Federasyonu da ülkedeki 
en büyük tabana sahip kitle 
örgütlerinden biri haline 
gelmişti.
      
Cumhuriyet dönemindeyse 
ilk kez 1921 yılında yürürlüğe 
konulan, “Zonguldak ve 
Ereğli Havzai Fahmiyesinde 
Mevcut Kömür Tozlarının 
Amele Umumiyesine 
Olarak Füruhtuna Dair 
Kanun” ve “Ereğli Havza-i 
Fahmiye Amelesinin 
Hukukuna Müteallik Kanun” 
ile birlikte başlamıştır. 
Kanun hükümleriyle Ereğli 
ve Zonguldak kömür 
madenlerinde çalışan işçilerin 
günlük çalışma süreleri 8 saat, 
yeraltı işlerinde asgari çalışma 
yaşı 18 olarak belirlenmiştir. 
Ayrıca zorunlu çalıştırma 
yasaklanmış, asgari ücretlerin 
bir komisyon tarafından 
saptanılması kararlaştırılmış, 
işçilerin konut sorunu ele 
alınmıştır. Kömür işçileri ile 
ilgili ilk sosyal sigorta kolları 
(hastalık, ihtiyarlık, iş kazası) 
yürürlüğe konmuştur.
      
1946 yılında sendikaların 
kurulması meşru hale 
getirilmiştir. 1951 yılında 
ise tatil günlerinde de 
çalıştırılan işçilere yarım ücret 
ödenmesi önerilirken daha 
sonra bu hüküm tam ücret 
olarak değiştirilmiştir. 1961 
anayasasıyla işçilere grev, 
işverenlere lokavt hakları 
tanımlanmıştır. 1971 yılında 
ise Esnaf ve Zanaatkarların da 
işçiler gibi sosyal güvenliklerini 
sağlayan yasalar yürürlüğe 
girmiştir. Fakat 1980’de 
sıkıyönetim süresince 
sendikalar kapatılmış ve 
mallarına el konulmuş, ayrıca 
grev ve lokavt hakları iptal 
edilmiştir. Fakat daha sonra 
Sendikal Faaliyetler ile Grev ve 
Lokavt hakkı iş kanunundan 
farklı düzenlemelerle tekrar 
tanımlanmıştır.
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Anadolu’da 1 Mayıs ilk kez 
Osmanlı döneminde, 1905 
yılında İzmir’de kutlandı. Bunu 
1909 Üsküp kutlaması izledi.
İstanbul’da ilk kez 1 Mayıs 
kutlaması 1910’da yapıldı.

-1920 yılı 1 Mayısında 
işgal idaresinin ve Osmanlı 
hükümetinin yoğun baskılarına 
karşın 1 Mayıs İşçi Bayramı 
olarak kutlandı. İşçiler Haliçten 
başlayarak Karaköy üzerinden 
Beyoğlu’na kadar bir yürüyüş 
yaptılar ve “Bağımsız Türkiye” 
yazılı bir pankart taşıdılar.

1921 yılının 1 Mayısında 
İstanbul’un hemen tüm işçileri, 
özellikle şirket-i Hayriye, 
Seyrü Sefain, Haliç idaresi ve 
Tramvay şirketi çalışanları 1 
Mayıs’ı kutladılar.

1923 yılının 1 Mayısında 
çok sayıda yerli ve yabancı 
işletmede çalışan işçiler 
greve çıktı. İşçi taleplerinin 
arasında, “yabancı şirketlere el 
konulması, 1 Mayıs’ın resmen 
işçi bayramı olarak tanınması, 
sekiz saatlik işgünü, hafta 

bayram olarak dayatıldı. 
Ancak bu girişimlerin hepsi, 
kararlı mücadeleler sonucu 
reddedildi.

En kitlesel 1 Mayıs, 1976 
yılında kutlandı. Bu miting 
DİSK’in öncülüğünde Taksim 
Meydanı’ nda yapıldı. O gün 
Taksim Meydanında 400 bin 
işçi vardı. Bu yüzden 1977 
yılındaki gösterilerin daha 
fazla katılımla kutlanmasından 
tedirgin olan kesimler 
bulunmaktaydı. Ama herşeye 
rağmen Taksim Alanına 
500 bin işçinin akması 
engellenemedi. Saat 14.30’da 
başlayacak olan kutlamalar 
için alan, sabahın erken 
saatlerinde itibaren dolmaya 
başladı. İşçiler, emekçiler, 
öğrenciler, kadınlar, çocuklar... 
Taksim’de Dönemin DİSK 
Genel Başkanı Kemal Türkler’in 
konuşmasının sonlarına doğru, 
çevredeki binalardan halkın 
üzerine ateş açıldı. Yaşanan 
paniğin ardından 37 insanımız 
yaşamını yitirdi ve 200’den 
fazla yaralı vardı.

tatili, serbest sendika ve grev 
hakkı” vardı ve bu eylemde 
birçok işçi tutuklandı.

1924 yılının 1 Mayısında 
“İşçi Bayramı” olarak 
kutlayan işçilerin bu eylemi 
engellenmek istendi. 8 saatlik 
işgünü için bildiri dağıtan 
birçok işçi tutuklandı.

1925 yılında çıkarılan Takrir-i 
Sükun Kanunu sonrasında 
kutlamalara izin verilmedi 
ve 1935 yılına kadar hemen 
hemen her yıl ancak gizli 
kutlanabildi. 1 Mayıs’ın bundan 
sonraki tarihi “yasak”larla 
yazıldı.

1935 yılında çıkarılan “Ulusal 
Bayram ve Genel Tatiller 
Hakkında Kanun” adıyla 
çıkarılan düzenleme ile “Bahar 
ve Çiçek Bayramı” olarak genel 
tatil günlerine dahil edildi.
27 Mayıs 1960’dan sonra 
yasaklar devrine dönüş 
yaşandı. Toplu Sözleşme, 
Grev ve Lokavt Kanunu’nun 
kabul tarihi olan 24 Temmuz, 
işçi sınıfına 1 Mayıs’ın yerine 
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1978 yılında, önceki yıl 
yitirilen 37 insanın acısını 
içinde yaşayan yüzbinler yine 
Taksim’deydi

1979 yılında Sıkıyönetim 
Komutanlığı İstanbul’da 
mitinge izin vermedi. 1 Mayıs 
İzmir Konak Meydanı’nda 
kutlandı.

1980 sonrası 12 Eylül Askeri 
darbesinin yasaklar zincirinde 
de 1 Mayıs da yer alıyordu. 
Böylece yeni bir yasaklı dönem 
daha başladı. Ama tüm 
yasaklara rağmen; kısa süreli 
iş bırakmalar, bayramlaşmalar 
ve bildiri dağıtılması gibi 
etkinliklerle, bu onurlu 
günün anısının belleklerden 
silinmesine izin verilmedi...

1987 yılında 7 yıllık aradan 
sonra sendikalar öncülüğünde 
bazı milletvekilleri, aydın, 
sanatçı ve bilim adamları ile 
birlikte yaklaşık 1000 kişilik 
bir grup Taksim Anıtına 1 
Mayıs şehitlerini anmak üzere 
çelenk bırakmak istediler. 
Kutlama günü polis sadece 

milletvekillerinin araçla anıta 
ulaşmasına izin verdi.

1989 yılında Taksim’de bir 
araya gelen kitleye saldırı ile 
karşı karşıya kaldı. O gün bir 
işçi yaşamını yitirdi.

1990 yılında Yine Taksim’e 
yürümek isteyenlere izin 
verilmedi. Çıkan çatışmada bir 
İTÜ Öğrencisi felç oldu.
1996 yılında 1980 sonrasının 
en kitlesel mitinglerinden biri 
gerçekleştirildi. Kadıköy’ü 
dolduran yaklaşık 150 bin 
insan toplandı ama yine açılan 
ateş sonrası 3 kişi yaşamını 
kaybetti.

2010 yılında (32 Yıl aradan 
sonra) 200 bini aşkın katılımcı 
ile tekrar 1 Mayıs günü Taksim 
Meydanı’na akın etti. Büyük bir 
coşku ve heyecanla, görkemli 
bir kutlama gerçekleştirdi. 
Bundan sonraki senelerde 
1 Mayıs gününde İstanbul 
çapında ulaşıma dair önlemler 
alınarak Taksim’e ulaşım 
tamamen engellenmiştir.

Türkiye işçi sınıfının 
mücadelesinde önüne çıkan 
iki engel vardır. Bunlardan 
birisi taşeronlaşma(bir şirketin 
işlerinin bir kısmını daha 
ucuza mal etmek amacıyla 
başka şirketlere yaptırması), 
ikincisi de iş güvenliği ve 
sağlığı konusunda yaşanan 
zaafiyetlerden sonra yasal 
önlemlerin alınamaması 
durumu. Taşeronlaşmanın 
temel nedeni ucuz ve örgütsüz 
işçi çalıştırmaktır. Taşeron 
işçisinin ücretleri aynı işi 
yapan diğer işçilere göre 
daha düşüktür. İşe alım ve 
çıkarımlardaki sirkülasyon 
oranları daha yüksektir. 
İşçilerin önemli bir bölümü 
kayıt dışı çalışmaktadır. 
Kayıt dışılıktan kasıt; sadece 
sendika kapsamı dışında değil 
genellikle iş yasası kapsamı 
dışında çalışmaktadırlar. İkinci 
duruma da verilecek en güzel 
örnek, maden işçilerinin can 
güvenliğini sağlayacak yaşam 
odalarının işletmelerde zorunlu 
hale getirilmesi yasası halen 
onaylanmış değil. 
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ALANLARDA LGBTİ: 
DEMET DEMİR CEVAPLIYOR
LGBTİ her yerde 
olduğundan elbette ki işçi 
sorunları da bizleri bizzat 
ilgilendirmektedir. Gerek 
deneyimi gerekse bildikleriyle 
Türkiye’de işçi hareketine 
emekleri yadsınamaz Demet 
Demir’in anlatımıyla 1 Mayıs 
işçi Bayramı ve LGBTİ;

1 Mayıs işçi bayramı ile LGBTİ 
arasındaki Bağlantı nedir?
1 Mayıs birlik mücadele 
dayanışma günüdür işçi sınıfı 
için. Translar için bağlantı sınıf 
mücadelesini desteklerse bir 
anlamı olur. Kimlik ve sınıf 
mücadelesini birleştirerek 
anlamlı olur.

Alanlarda ilk kez ne zaman 
LGBTİ görünürlüğü başlamış 
oldu? 
Alanlarda ilk kez kadın 
mücadelesinin (12 eylül 
sonrası - 1987 yılında) yanında 
trans kadınlar katılmıştır.

Bu görünürlüğe hangi 
aşamada dahil oldunuz?
1989 yılında kadın 
mücadelesi içinde yer aldım 
ve günümüzde de hala yer 
alıyorum. Bunun dışında 1 
Mayıs 1996’da ÖDP (Özgürlük 
ve Demokrasi Partisi) içinde 
alanlarda oldum ve burada 
trans kimliğim ile yer aldım.

Sizce -işçi kimliğinden 
bakarsak- trans görünürlüğü 
ne durumda? Yanlış ya da 
yetersiz algılar varsa bunlar 
nasıl değiştirilebilir?
İşçi kimliği açısından 
bakarsak trans kimliği, kimlik 
mücadelesi bölümündedir. 
Eğer üretim içindeyse işçi 
sınıfı bölümüne girer. Tabii 
ki fuhuş meselesini -malum 
sosyalistler ve komünistler- 
seks alanında çalışanları işçilik 
sınıfına sokmaz.

Sizce seks işçiliği trans 
kadınların kaderi midir? 
Eğer değilse bu döngü nasıl 
kırılabilir?
Seks işçiliği trans kadınların 
kaderi değildir, fakat translar 
kapitalist düzende tek ve 
zorunlu olarak bu alanda yer 
almaktadır. Devletin atacağı 
adım, trans kadınlara diğer 
iş alanlarında çalışma hakkı 
sağlamaktır. Bu adımların 
başlangıcı olarak iş alanlarında 
translar için kontenjan 
olmalıdır. Bunun yanında trans 
kadınlar da diğer iş alanlarında 
çalışma hakkını aramalı ve 
şartlarını zorlamalıdır.

Trans erkeklerle trans 
kadınlar Arasında istediği 
işi yapabilme/iş bulabilme 
konusunda bir fark var mı?
Trans erkeklerle trans 
kadınların iş bulma şansları 
arasında bir fark yok. Şans 
konusunda trans kadınlar ve 
trans erkekler eşit düzeydedir.

Demet Demir (d. 1961, 
Yalova), Türkiye’de 
LGBT hareketinin en 
önemli temsilcilerinden 
transseksüel lider. 
Türkiye’de ilk kez LGBT 
bireylerine tüzüğünde 
yer veren Özgürlük ve 
Dayanışma Partisi’nden 
1999 yılında yerel seçimlere 
katılan ilk transseksüeldir. 
2007 genel seçimlerinde 
ise Isparta milletvekili adayı 
olmuştur. 1980’li yıllarda 1 
Mayıs kutlamaları sırasında 
gözaltına alınmış ve 1982 
yılında siyasi görüşleri 
nedeniyle 8 ay cezaevinde 
kalmıştır. 1980 darbesinde 
İstanbul/Beyoğlu Ülker 
Sokak’ı yer edinen travesti 
ve transseksüeller daha 
sonra Beyoğlu emniyet 
müdürlüğü yapan 
“Hortum Süleyman” 
lakaplı Süleyman Ulusoy 
tarafından sokaktan 
atılmak istenmiş ve 
işkenceye uğramıştır. Bu 
işkenceye uğrayanlardan 
biri de Demir’dir. Daha 
sonra Ulusoy’u dava 
etmiştir. Dava 2003 yılında 
sonuçlanarak Ulusoy 21 
yıl hapis cezası almıştır. 
Ancak af yasası nedeniyle 
bu ceza ertelenmiştir. Af 
Örgütü tarafından tarihte 
cinsiyet kimliği yüzünden 
hüküm giyip düşünce 
suçlusu sayılan ilk insan 
olarak bilinmektedir. 
1997’de ABD’den Felipa 
de Souza Ödülü’nü alan 
ilk transseksüel olmuştur. 
2000 yılındaysa hayatı 
İngiltere’de bir tiyatroya 
konu edilmiştir
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<SÖYLEŞİ

Üst: Selim Baklaci / Di Fashionbranding
Jean: Brand Who / Showroomist
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FOTOĞRAFLAR: MUSTAFA SARIKAYA
mmustafasarikaya.tumblr.com | mustafasarikaya@gmail.com |  instagram.com/mmustafasarikaya

RÖPORTAJ: ONUR ÖZIŞIK 
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: DENİZ EDA GÖZE
denizedagoze@gmail.com |  instagram.com/denizeda

DÜŞÜNCEDE ÖZGÜR OLMALIYIZ, BU EN 
TEMEL İNSANİ HAKKIMIZ!

GÖKCAN SANLIMAN, 9 şarkıdan oluşan yeni albümünde “YAŞIM TUTMUYOR MUTLULUĞA” isimli 2ci solo albümü 
ile amacının yalnızlığı yüceltmek veya cevabı bulmak değil, pişmanlıklara ve yorgunluklara dert ortağı olmak 
istediğini vurguluyor. Organik Rock yaptığını belirten Sanlıman, özel bir çekimle bu ay GZone’un konuğu oldu.
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Gökcan Sanlıman’ı daha 
yakından tanıyalım. Bu 
zamana kadar neler yaptınız, 
hangi projelerde yer aldınız 
kısaca bahsedebilir misiniz? 
İtalyan Lisesi’nden mezun 
olduktan sonra Bilgi 
üniversitesi sahne ve gösteri 
sanatları bölümüne girdim. 
İlk gitarımı orta okulda almış 
olmama rağmen, hayatımı 
müzikten kazanmaya 
üniversitede karar verdim ve 
sahneye çıkmaya başladım. 
Mezun olduktan sonra ise 
ilk albümüm ‘Yesterday’ 
çıktı, o gün bugündür 
konserler veriyorum, şarkılar 
yazıyorum ve geçtiğimiz 
günlerde de 3. albümüm 
‘Yaşım Tutmuyor Mutluluğa’yı 
yayınladık.

İlk albümünüz Yesterday’de 
İngilizce klasikleri 
yorumladınız, ardından 
“Soğuk Temmuz”, şimdi de 
“Yaşım Tutmuyor Mutluluğa”. 
Müzikal yolculuğunuz, 
bu üç albümü birbiriyle 
kıyaslayacak olsanız, 
kendinizdeki gelişmeleri ve 
müziğinize yansımalarını 
anlatır mısınız?
Her yeni albümle birlikte daha 
da çok sahneye çıkma fırsatım 
olduğu için, canlı performans 
tarafında kendimi geliştirme 
fırsatı buldum, daha iyi bir 
şarkıcıyım artık ilk albüme 
göre. Bunun yanı sıra bir 
şarkı yazarı olarak, aldığım 
her yaş beni olgunlaştırırken, 
şarkılarımı da olgunlaştırıyor 
aynı zamanda, benim için 
sözler daha ön plandadır 
müzikte, yazdığım her yeni 
şarkıda kendimi biraz daha iyi 
ifade ettiğimi düşünüyorum.

Yaşım Tutmuyor Mutluluğa’da 
‘’Organik Rock’’ müzik tarzını 
icra ediyorsunuz. Nedir 
Organik Rock? 
Akustik altyapıları ön planda 
tuttuk bu albümde ve bütün 
enstrümanlar canlı çalındı, 
ne tür müzik yapıyorsun 
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dediklerinde organik rock 
dedim bir röportajda, öyle 
kaldı çünkü şarkılarımda 
olabildiğince samimi ve doğal 
olmaya çalışıyorum.

80’li ve 90’lı yılların Rock 
yıldızları, asi ve olabildiğince 
seksi tarzlarının yanında, 
2010’lu yılların rock yıldızları 
daha uslu ve oturaklı. Siz 
kendinizi ROCK STAR olarak 
görüyor musunuz? Neden?
Her dönemin bir rüzgarı var. 
Bu dünya artık asiliği, yalnız 
adamları ya da umursamazlığı 
kaldırmıyor. Serseriliğin 
modası geçti ve şık durmuyor 
artık bence. Daha mütevazi, 
ayakları yere basan, usturuplu 
ve yapıcı olmanın daha 
önemli olduğu bir dönemden 
geçiyoruz. Bu da yeni 
dönemin seksapelitesi diye 
düşünüyorum. Her müzisyenin 
olduğu gibi benim de içimde 
bir rock star var, evet.

“Yaşım Tutmuyor 
Mutluluğa”da depresif 
bir adam hissediyoruz. 
Gerçekten de depresif 
misiniz?
Melankoliden beslenen bir 
tarafım var, ama depresif biri 
değilim, bu albüm kendimi 
daha karanlık hissettiğim bir 
dönemde ortaya çıktı o yüzden 
sözler de biraz karamsar. 
Mutsuzluklarımı anlatmayı 
daha çok seviyorum, çünkü 
anlattıkça rahatlıyorum, içimi 
döküyorum şarkılara…

Türkiye’de sanat icra eden 
biri olarak, kendinizi ne kadar 
özgür hissediyorsunuz? 
Neden?
Türkiye’nin özellikle genç 
sanatçılar için zor bir ülke 
olduğunu düşünüyorum. Para 
kazanmak ve sanatımızı icra 
edebilmek arasında ince bir 
çizgide gidip gelmek zorunda 
kalıyoruz. Baskı günlük hayatın 
her alanında var sanata gelene 
kadar, ama bu beni yıldırmıyor 
aksine motive ediyor. Her 

HER 
MÜZİSYENİN 
OLDUĞU GİBİ 
BENİM DE 
İÇİMDE BİR 
ROCK STAR 
VAR.

Mont: Vakkorama
Tshirt: Zara
Jean: Mavi
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HİÇ BİR İNSAN CİNSEL YÖNELİMİ 
NEDENİYLE YARGILANMAMALI!

Mont: Vakkorama
Tshirt: Zara
Jean: Mavi
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şeyden önce aşırı derecede 
hızlı bir tüketim söz konusu 
ve bununla başa çıkmak 
için sürekli güncel ve aktif 
kalmalısınız. Müzik dünyası 
için konuşmam gerekirse bu 
durum seri üretimi tetikliyor ve 
samimiyet kalmıyor. Sanatta 
özgürlük konusuna dönecek 
olursam birileri bozulur diye 
lafımı sakınmıyorum şarkı 
sözlerimde. Düşüncede özgür 
olmalıyız, bu en temel insani 
hakkımız.

Kendinizi seksi hissediyor 
musunuz?
Seksiliği herkes farklı 
yorumlayabilir. Benim için 
tanımı doğallık. İnsanın 
kendine bakıp da çok seksiyim 
demesi de biraz tuhaf bana 
kalırsa ama beğenirim 
kendimi, aynayla aram iyidir.

Kendinizi 3 hashtag ile 
tanımlar mısınız?
Yaramaz, doğal, sevecen

Türkiye’de LGBT hakları ve 
yaşam özgürlüklerini sizce 
ne durumda? Ne yapmak 
gerekiyor?
İnsan hakları göz önüne 
alındığında LGBT hak ve 
özgürlükleri ülkemizde son 
derece sınırlı. Daha yeni yeni 
bazı şeyler dile getirilebilmeye 
başlandı, bakın dile getirilmeye 
diyorum çünkü ayrımcılık 
had safhada, hiç bir insan 
cinsel yönelimi nedeniyle 
yargılanmamalı. Varolan 
olumsuz tavrın önyargılardan  
kaynaklandığı konusunda 
insanlar bilinçlendirilmeli, 
topluma bunun bir insan 
hakları meselesi olduğu 
anlatılmalı... 

Bu bilincin oluşması için 
de çalışma, sağlık ve eğitim 
gibi yaşamsal hakların özellikle 
devlet kurumları  tarafından 
korunmasından, yaşamın tüm 
çeşitliliğini savunmaktan ve 
zenginleştirmekten yanayım.

Ceket: Selim Baklaci / Di Fashionbranding
Jean: Zara

Botlar: Dr Martens
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Elbette eşcinselliğini yatak odasında “versatile” veya halk arasında daha çok bilinen adıyla “ap” olarak 
yaşayan erkek eşcinselleri de görmezden gelmeden, herhangi bir ayrımcılık yapmayı aklımızdan bile 

geçirmeden bu ay, cinsel ilişkide pasif olmayı sevenleri de mutlu edelim istedik. 
Yazımızdaki tüyoları uygulayanların mutluluğunun onların partnerlerine de bulaşacağı kesin…

İşte altın değerinde tüyolar…

<KOLİ EKSPERİ
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BULUŞMA ÖNCESİNE 
DİKKAT!
Hepimiz sosyalleşmek için 
Hornet,Grindr, Scruff veya 
Tinder gibi mobil uygulamaları 
kullanıyoruz malum. 
Mesajlaşırken dikkatli olmak 
lazım. Gizemli konuşmakta 
yarar var. Partnerinizin ne 
istediğini iyi çözümleyin. Onu 
yaparım bunda çok iyiyim 
iddalarınızı mesajla yazmak 
yerine yatağa saklayın. 
Karşı taraf seks konuşmayı 
isteyecektir. Konuşun ama 
sınırlarınızı çizin. 

TEMİZLİĞİNİZE HEP DİKKAT 
EDİN!
Cinsel ilişki sırasında tatsız 
kazalar yaşamamak ve hem 
kendinizin hem de karşı 
tarafın canını sıkmamak için 
anal temizliğinize mutlaka 
dikkat edin. Bulabiliyorsanız 
erotik shop’larda satılan veya 
imkanınız varsa yurtdışından 
da edinebileceğiniz “anal 
duş” isimli aletten edinin. 
Duş hortumunu anal bölge 
temizliliğinizde kullanmak 
gibi hijyenik olmayan çağdışı 
yöntemlerle kendinizi 
yaralamayın veya mikrop 
kapmayın. Temiz olun, 
temiz olduğunuzu bilin, seks 
sırasında kafanız rahat olsun. 
(Bkz.google “lavman”)

PARTNERİNİZLE OYNAYIN!
Partnerinize yaklaşın ve 
onu baştan çıkarmak için 
girişimlerde bulunun. Kulağına 
fısıldayın. Elinizi bacak 
arasına götürün. Kucağına 
oturun. Ona ilgi gösterin. 
Sevişmeyi başlatan taraf 
siz olun. Partnerinizi yavaş 
yavaş soyun. Onu ne kadar 
istediğinizi hareketlerinizle 
hissettirin.

PARTNERİNİZİN VÜCUDUNU 
KEŞFEDİN!

Belli başlı haz noktaları dışında 
partnerinizin sevdiği başka 

noktalar illa ki vardır. Bunları 
keşfetmeye özen gösterin. 
Boyun, kasıklar, meme ucu 

buraları okşayın, dudaklarınızla 
dokunun. Bel, ayak, koltuk altı, 

sırt gibi herkesin sevmediği 
ama bazılarının sevdiği 

noktalar olabilir bunları es 
geçmeyin.

ÖN SEVİŞMEYİ SİZ YÖNETİN!
Tek elinizle partnerinizin 
ellerini kafasında tutun 
ve dudaklarına yapışın 
çenesinden boynuna 

doğru ağır bir şekilde inin. 
Partnerinizi kudurtun. Ara ara 

duraksayın ve onun hamle 
yapmasına izin verin hepimiz 

baskın aktif partnerleri severiz. 
Önsevişmeyi yavaş ve tutkulu 

sürdürdüğünüz sürece 
partneriniz hırslanacak ve 

sıranın kendisine geçmesini 
bekleyecektir. 

ORAL SEKS ÖNEMLİ!
Oral sekse kasıklardan 
başlayın. Testisleriyle 

oynanması her erkeğin 
sevdiği bir şeydir. Onun için 
kasıklardan sonra testislere 

geçin. Penisi en sona 
bırakın ve dilinizi iyi kullanın. 

Yapabiliyorsanız deep 
throat yapın. Bunu yaparken 
partnerinizin kalçalarınızla 

oynaması hatta en sevdiğimiz 
şeylerden biri olan rimming 
için 69 pozisyonunu tercih 
edin. Oral seksi ne kadar 

uzatırsanız partneriniz o kadar 
erken boşalacaktır bu sebeple 

ne çok kısa ne de çok uzun 
tutun.  

“DİRTY TALK” YAPMAKTAN 
ÇEKİNMEYİN

Haz aldığınızı belli edecek 
kelimeler kullanın ve ses 
çıkarmaktan çekinmeyin. 

Böylece partneriniz daha çok 
tahrik olacaktır.

POZİSYON ÇEŞİTLİLİĞİNİ 
“KUCAK”LAYIN

Kondomsuz sekse karşıyız ve 
kesinlike kondomsuz ilişkiye 

girmiyoruz.  Partnerinize 
kondomu siz takın. Daha rahat 

bir seks için kayganlaştırıcı 
tercih edebilirsiniz. Anal sekste 

zorlanıyorsanız ilk pozisyon 
olarak yüz üstünü ya da 

kuçak pozisyonunu tercih 
edebilirsiniz. Yorulduğunuz 
yerde pozisyon değiştirmek 

için ya da dinlenmek için 
girişimde bulunun unutmayın 

seks çift taraflı yapılan bir 
eylemdir. Onun zevk aldığı 

kadar sizin de zevk almanız 
önemli. 

BERABER BOŞALIN! 
Evet, ne demiştik seks çift 
taraflı yapılan bir eylem ve 

maalesef ki aktif partnerler 
genelde bizlerin boşalmasını 

pek önemsemiyor. Bunun 
için hamle yapın gerekirse 
boşalmasına yakın haber 
vermesini isteyin, sizin de 
boşalmanız için girişimde 

bulunmasını sağlayın. 

İLİŞKİ SONRASI DA ÖNEMLİ!
Çoğu erkek eşcinsel çiftin 

ilişkisi “tek gecelik” diye 
planlanan beraberliklerden 

sonra başlar. İlişkinin 
sonrasında sadece cinsel 

ilişkide “pasif” pozisyonda 
olduğunuz için kesinlikle 

kendinizi muhtemel bir 
ilişkinin “edilgen” tarafı 

olarak görmeyin. Kimseyi 
sırf sizinle beraber oldu diye 

duygu sömürüsü vb gibi ucuz 
taktiklerle uzun süreli ilişkiye 

zorlamayın. Ezik davranmayın. 
Bırakın muhtemel sevgili 

adayınızla işler doğal 
sürecinde ilerlesin. 
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Her ay olduğu gibi, bu ay da yerli ürünü bir yakışıklıyı GZONE sayfalarına taıyoruz. İşte karşınızda modellik, 
oyunculuk ve şarkıcılık meziyetleriyle KAAN ALKAN!

FOTOĞRAFLAR: MUSTAFA SARIKAYA
mmustafasarikaya.tumblr.com | mustafasarikaya@gmail.com |  instagram.com/mmustafasarikaya

RÖPORTAJ: YAĞIZCAN AKBULUT
yagizcan.akbulut@gzone.com.tr | twitter.com/yagizcanakbulut |  instagram.com/yagizcanakbulut

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

SAÇ & MAKYAJ: DENİZ EDA GÖZE
denizedagoze@gmail.com |  instagram.com/denizeda

<ERKEKLER: TANIŞTIRALIM
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Trençkot: Selim Baklaci / Di Fashionbranding
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Bize biraz kariyerinden 
bahseder misin? Nasıl başladı 
modellik kariyerin?
Ben Kaan Alkan. 21 
Yaşındayım. Boyum 190. 
İstanbulda yaşıyorum uzun 
süredir. Amerika / Texas - 
Dallas doğumluyum. Gerçek 
ismim Lucifer. İsmim zaman 
aşımıyla beraber değişikliklere 
uğradı.

Modelliğe, bir güzellik 
yarışmasına katılarak 
başladım ve devamı geldi.
Yaklaşık 4 senedir modellik 
yapıyorum. Birçok ünlü 
markanın katalog ve 
defilelerinde yer aldım ve 
almaya devam ediyorum.

Müzikle uğraştığını biliyoruz? 
Biraz anlatır mısın müziğe 
ilgin nerden geliyor?
Müzik benim yaşam tarzım. 
Solistim ve açıkcası gerçek 
mesleğim bu diyebilirim. 
Yaklaşık 10 yaşımdan beri 
şarkı söylüyorum. Bu hevesim, 
küçükken kumandayı elime 
mikrofon niyetine alıp, 
kanepeleri sahne olarak 
kullanarak şarkı söylediğim 
hallerime kadar dayanıyor.

İlgi, sanırım annemden geliyor. 
Onun sesi güzeldir ve her 
dakika müzik dinler. Sanırım 
kulağım ondan alıştı. Birçok 
eğitim aldım müzik üzerine 
ve uzun süredir evden ayrı 
yaşadığım için genelde müzik, 
geçim kaynaklarımdan birisi 
diyebilirim.

Müzik tarzından bahseder 
misin biraz? Müzikte hedefin 
ne?
Tarzım pop müzik. Genelde 
yaptığımız canlı sahnelerde 
de repertuvarımız, dünya 
listesindeki pop parçalar. 
Türkçe Pop da çok severim. 
Fakat sadece belirli isimleri ve 
belirli parçaları. Pop söylemeyi 
ve pop müziğin getirdiği 

T-Shirt: H&M
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enerjiyi, gerek dans olsun, 
gerek görsel showlar, sahnede 
kullanmayı seviyorum. 
Sahneye her çıktığımda 
kendimi durduramıyorum. Ve 
bu hoşuma gidiyor. 

Müzikteki hedefim ise; tabi ki 
iyi yerlere gelebilmek, hatta 
kısmetse mümkün olursa 
dünya çapında bir yerlere 
gelmek istiyorum.

Aynı zamanda oyunculukta 
yapıyorsun, oyunculuk 
kariyerinin durumu nedir? 
Ne gibi eğitimler aldın bu 
konuda?
Oyunculuk ve eğitim diyince 
orada durun çünkü gerçekten 
çok zaman harcadım bu işe. 
İlkokul ve lise, zaten tiyatro ile 
bitti neredeyse. Şan derslerine, 
oyunculuk derslerine ve verdiği 
zevke doymadım. Yaklaşık 2 
sene özel oyunculuk okullarına 
gittim. Ve sonrasında ben 
ve ikiz kardeşim American 
Drama (Oyunculuk Okulu)’nın 
düzenlediği bir yarışmayı 
kazandık.

Harika bir eğitimdi. Türkiyedeki 
oyunculuk derslerine kıyasla 
çok farklı ve üstündü bu 
yüzden çok şey öğrendik. 
Senaryosunu kendimizin 
yazdığı ‘İkizler’ adlı bir 
fantastik dizi projemiz var. 
Başrolde bizler varız. Yapımcı 
bulur bulmaz bu projeyi hayata 
geçirmek istiyoruz.
Her an bu diziyle karşılaşabilir 
ve bize rastlayabilirsiniz 
ekranlarda.

Kendini 5 yıl sonra nerde 
görüyorsun?
Geleceği göremiyorum. 
Fakat olmak istediğim yer; 
İyi bir kariyeri olan sanatçı ve 
aynı zamanda Türkiyede ilk 
fantastik projeyi yazan, hayata 
geçiren ve tutturan bir oyuncu 
ve model. Belki sadece Türkiye 
belki daha fazlası... Umarım 
daha fazlası.

Trençkot: Selim Baklaci / Di Fashionbranding
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Üst: Selim Baklaci / Di Fashionbranding
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Peki sanat insanı mısın yoksa 
popüler kültür mü?
İkisi de diyebilirim. Sanatını, 
popüler kültüre yansıtan veya 
harmanlayan bir insan..

Seks topluma oranla senin 
için bir tabu mu? Neden?
Seks kutsaldır. Ben buna 
inanıyorum. Seks herkesle 
bir olmaz. Bazen sadece 
seks yaparsın, tam anlamıyla 
hissederek seks yaparsın. 
Bu da ruh eşini bulmana 
dayanıyor. Bazen de ruh eşin 
olmamasına rağmen aradığın 
fiziksel özellikler yeterli olur 
hissetmene. Ya da ben mi 
böyle düşünüyorum? 

Kendini en seksi hissettiğin 
yer? Neden?
Karanlık ve ayna karşısı. Bazen 
sadece jean, bazen çıplak. 
Nedeni ise bilirsiniz; biz çıplak 
doğduk.

İlgi çekmek için neler 
yaparsın?
Aslında pek birşey yapmama 
gerek kalmıyor. Boy, tarz ve 
yaratılışdan dolayı baya dikkat 
çekiyorum heryerde. Artı bir 
şey yapmama gerek yok. 

Türkiye’de yaşam özgürlükleri 
hakkında ne düşünüyorsun?
Herkes istediği gibi yaşamalı 
diyorum. Kimsenin seçimi 
kimseyi ilgilendirmiyor 
diyorum ve bu konuda çok 
katıyım.

LGBT yaşamına bakış açın 
nedir? Sence Türkiye’de LGBT 
ne kadar özgür ve ne kadar 
özgür olmalı? Neden?
İnsanların cinsel yönelimlerine 
saygıyla yaklaşıyorum. Ve 
bu yönelimler kesinlikle 
özgür olmalı ve kesinlikle 
yadırganmamalı kimse 
tarafından. Sadece Türkiye’de 
değil tüm dünyada... Her birey 

istediği gibi özgür yaşamalı.

Kendini 3 hashtag ile tanımlar 
mısın?
Genelde böyle hashtaglemem 
ama #sexy #hard #boy 

Hayatta yapmayacağım 
dediğin şey nedir? Neden?
Yapmayacağım şeyleri 
çok fazla saymam genelde 
‘yapacağım’ yada ‘yapmam 
gerek’ dediklerimin üzerinde 
yoğunlaşırım.

Kendini en özgür hissettiğin 
yer? Neden?
Aslında her yer çünkü heryerde 
özgür hissederim ve istediğim 
herşeyi yapabilirim. Utanç 
perdesini kaldırabilmiş biri 
olarak kamera karşısı,sahne, 
podyumda kendimi rahat 
hissederim. Yıllar geçtikçe 
daha da açıyor insanı.

Kendini en başarılı hissettiğin 
yer ? Neden?
Sanırım bu soruya da ayna 
karşısı yanıtını vericem. Çünkü 
kendini ve hatalarını daha 
fazla görüyorsun ve daha 
iyisini tekrar tekrar yapabilme 
imkanın oluyor. Onun dışında 
sahnelerde ve podyumlarda 
kendimi iyi ve başarılı 
hissediyorum.

Kendinde hoşlanmadığın 
huyların neler?
Hangisiyle başlamalıyım? 
Kaşındığım an defalarca duş 
almam mı? Çok fazla alkol 
kullanmam mı? Geceleri geç 
yatmam mı? Herkes otururken 
herkes yorulurken benim hiç 
yerimde duramamam mı?
Ama kötü huylarımla da 
mutluyum.

Trençkot: Gökhan Yavaş / Showroomist
Jean Pantolon: H&M
Bot: Harley Davidson
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@GZONEMEN
INSTAGRAM’IN EN YAKIŞIKLI ERKEKLERİ

facebook.com/gzonemag
twitter.com/gzonemag

plus.google.com/+GzoneMag
instagram.com/gzonemag

www.gzone.com.tr
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<ERKEKLER: INSTAGRAM YAKIŞIKLISI

/murilinhufroes
Her ay olduğu gibi, bu ay da Instagram’ın bir yakışıklısını mercek altına taşıyoruz. İşte 

karşınızda Brezilya plajlarından fırlayan bir yakışıklı: MURILO FROES

HAZIRLAYAN: YAĞIZCAN AKBULUT
yagizcan.akbulut@gzone.com.tr | twitter.com/yagizcanakbulut |  instagram.com/yagizcanakbulut

YAŞ: 28 / BOY: 1.74m / KİLO: 82
YAŞADIĞI YER: Brezilya – Minas Greais 

MESLEK:  Kişisel Fitness Antrenörü
FAVORİ YEMEĞİ: Et yemeklerini, salatayı ve yeni tatlar denemeyi çok seviyor.

HOBİLER: Özellikle Brezilya yöresel müzikleriyle dans etmeyi, doğa yürüşlerini ve yeni yerler keşfetmeyi seviyor. 
MOTTOSU: Başlangıcı değiştiremeyeceğimi biliyorum ama istersem bitişini değiştirebilirim.

SEKS HAYATINI ÖZETLEYEN ŞARKI: Beyonce – Crazy in love 
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Binlerce uçuk 
kaçık hayalim 
vardır benim... 
Bunlardan bir 
tanesi sokakta 
yürürken bile 

üzerimde bir ‘takip ışığı’, 
fonda da müzik olması... 
Düşünsenize, birine 
sinirlenmişim, ağzının 
payını vermek üzere yanına 
gidiyorum ve istikametime 
yaklaşırken ‘dının dının dının’ 
diye Jaws’ın o ikonik melodisi 
çalıyor...

Şimdi kalkıp kimse “Bunun 
egosu tavan yapmış” falan 
demesin... Tamam, egom var 
çok şükür ama pek çok kişi 
de benimle aynı temennilerde 
bulunurdu eminim.

Kulaklıklarımızı takıp 
kaldırımlarda dolanırken, 
çalan şarkının ritmine kapılıp 
catwalk’ta yürüdüğümüzü 
hangimiz içimizden 
geçirmedik ki?

Filmlerin soundtrack’i 
oluyor da ölmeden önce 
film şeridi gibi gözümüzün 
önünden geçtiği rivayet edilen 
hayatımızın soundtrack’i 
neden olmasın?

Eh madem bu ayki temamız 
müzik ben de yaşamımın 
değişik dönemlerinde fonda 
çalan ve ruhumu şekilleyen 
şarkıların listesini yapayım 
dedim. Buyrun bakalım, Sarp’ın 
hayatının soundtrack’i...

- İlkokula başlayana 
kadar annemin zoruyla 
dinlediğim klasik müzik 
eserlerinden aklıma kazınan 
Tchaikovsky’den ‘Kuğu Gölü’...

Sebebini bilmediğim bir 
sebepten yine ilkokulda 
kendisine körkütük aşık 
olduğum Enrico Macias’ı es 
geçmem olmaz. Fransızca 
konuşamama rağmen bütün 
şarkılarını ezbere bilirdim. En 
sevdiğim ise ‘Les filles de mon 
pays’ adlı parçaydı...

Yıl 1990! Tüm dünya gibi 
ben de Lambada rüzgarına 
kapıldım. Hatta utanmadan 
okuldaki Lambada dans 
grubuna üye oldum.

Siyah beyaz çizgili taytıyla 
Ajda Pekkan’ın kapağında 
arz-ı endam ettiği Seni Seçtim 
albümü 1991 yılında hayatıma 
girdi. “Büyüyünce Ajda 
olacağım” diye dinlediğim bu 
albümü hala da dinliyorum...

İlk platonik aşkların başladığı 
92 senesinde Bodyguard 
soundtrack’ini dinleyip 
cümlemiz Whitney Houston 
gibi ‘I will always love you’ 
diyerek ‘uluyorduk’

Crystal Waters, Salt’n Pepa, En 
Vogue, Levent Yüksel, Tarkan 
arasında gidip gelen ‘eklektik’ 
doksanlar...

Broadway müzikalleriyle 
tanışmam ve Jennifer 
Holliday’in Dreamgirls 
performansını kendim sahneye 

çıkacakmışım gibi ezberleme 
dönemim...

Nina Simone, Ella Fitzgerald, 
Billie Holiday gibi isimlerle 
‘Amerikan arabeskine’ 
yönelmem...

En aşık ve en acılı günlerimin 
yoldaşı Sade...

Tchaikovsky dinleyerek hayata 
başlamış olsam da genetik 
mirasımı ‘reddetmeyerek’ ara 
ara dinlediğim halis muhlis 
acılı Türk arabeski...

Bu liste uzayıp gider 
arkadaşlar... Şimdilik 
hayatımın soundtrack’inin bu 
kadarıyla yetinin...

<SARP YAMAN
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YAŞAM>

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

Son zamanlarda meditasyon kelimesini çok duyuyoruz. Psikolojik rahatsızlıkları olan, günlük stresten 
kurtulmak isteyen veyahut bunu bir hayat felsefesi edinmiş insanlar hep çevremizde meditasyonu konuştu. 

Bazılarımız gerek duydu, bazılarımız ise tam tersi…
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Meditasyon, inanç 
sistemlerine göre veya 
izledikleri yöntemlere göre 
değişkenlik gösterir. Bunlar; 
Budizm (Hindistan), Taoizm 
(Çin), Bön (Tibet), Zen 
(Japonya) ve İslamiyet’te 
Tefekkür’dür. Günümüzde ki 
mevcut farklı inanç sistemleri, 
mezhepler ve ekoller 
meditasyonu farklı olarak 
yorumlamakta ve değişik 
şekillerde uygulamaktadır. Yani 
standart veya tek biçimli bir 
meditasyon şekli yoktur. 

Latince ‘’meditatio’’ 
kelimesinden türetilmiş. 
”Derin düşünme’’ anlamıyla 
Batı dillerinde bir terim haline 
gelmiş. Kişinin iç huzuru, 
sükunet, değişik şuur halleri 
elde etmesine ve öz varlığına 
ulaşmasına olanak veren, 
zihnini denetleme teknikleri ve 
deneyimlerine verilen ad olarak 
tanımlanır.

Ruhsal dağınıklılığımızı 
tanımamızı sağlayarak içsel 
bir bütünlük sağlamaktır. 
Diğer amaçları ise günlük 
bedensel gücümüzü 
toplamayı, insanlarla ilişkimizi 
toparlamayı ve hayatımıza yeni 
birer bakış açısı katmasıdır.

Meditasyon teknikleri 
belli başlı gruplarda 
toplanamayacak kadar 
çeşitlidir. Bu söz konusu 
çeşitlilik dinsel kökenli 
geleneklere göre, her birinin 
kendine özgü öğretileri 
olan dini okullara ya da 
dini yönelişlere göre farklı 
olabilir. Birçok okul değişen 
meditasyon tekniklerine 
bağlı kalıp bunların yanı 
sıra özellikle 20.yy’ın 50’li 
yıllarından itibaren batı 
öğretilerine ve Uzakdoğu 
öğretilerinin bir kısmına ilham 
vermiştir. Bunların yanında 
gereksinimlerine göre bazı 
öğretilerine uyarlanmıştır.

Sakin oturma teknikleriyle uygulanan pasif (sadece zihinsel anlamda) 
olanlar…

Sesli konuşmalar ve müzik eşliğinde dikkati toplamayı sağlayan bedensel 
hareketlerle yapılan aktif meditasyon teknikleridir.

Bu iki meditasyon şekli aktif olarak dikkat toplamayı ayrıca pasif olarak 
gevşemeyi,yani pasif olma durumunu kapsar. Pasif meditasyon şekli 
özellikle günümüzde oldukça yaygılaşmıştır.

BAŞLICA MEDİTASYON 
TEKNİKLERİ:

NEDEN 
MEDİTASYON 
YAPMALIYIZ?

Düzenli yapıldığında rahatlatıcı 
etkisi vardır.

Beyin dalgalarının değişiminde 
etkisi vardır.

Kalp atışları yavaşlar, nefes alıp 
verme düzenli hale gelir ve kaslar-
da ki gerginlik azalır.

Bilişsel-duygusal genişleme ve 
rahatlamaya sebep olur.

Yüksek tansiyonu çok daha hızlı 
normalleştirir.

Sağlık masrafları ve tıbbi başvuru-
larınız azalır.

Kaygı bozukluğunda azalmalar 
olur.

Yüksek kan basıncını ve stresi 
azaltır.

Kolesterol seviyesini düzenler.

Beyin üzerinde müthiş derecede 
gelişme görülür.

Kişinin çakraları ve enerji kanalları 
temizlenir,dengeli hale gelir.

Açgözlülük,ihtiras ve öfke gibi 
duygularımızdan kurtuluruz.

Günlük hayatımızı dengede tut-
mamızı sağlar.

Ailemiz ve sosyal ilişkilerimiz 
gelişir.

Masum,cömert,yaratıcı,korku-
suz,sevgi dolu ve affedici hale 
gelmemizi sağlar.
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Konsantrasyon ve Kontemplasyon 
Yöntemi:
Dikkatimizi tek bir noktaya 
toplamamıza dayanır. 
Zihnin konsantre olduğu bu 
nokta,soyut bir düşünce,bir 
mandala (belirli bir düzende 
boyanmış şekiller), geometrik 
biçimler (yantra), bilmecemsi 
zen soruları (koan),mantra (bir 
ses,sözcük,cümle veya şarkı),mum 
alevi,solunum kontrolü veya 
başka bir şey olabilir.Konsantre 
olunan şey hangi düşünce veya 
hangi konuysa,dışarıdan gelen 
uyaranlardan etkilenmeden, 
zihnimizde istediğimiz fikirleri 
geri göndererek o konu üzerinde 
ayrıntılı bir şekilde zorlanmadan 
düşünmektir.

Bilinç  Ayrışması Yöntemi:
Bu ikinci yöntem, olup biten her 
şeyi objektif bir şekilde izleme 
yöntemidir. Bu meditasyon 
şekli oturarak ve nesnesiz 
yapılır.Bu meditasyon biçiminin 
Uzakdoğu’da kullanılan bir 
başka biçimi ise şöyle açıklanır. 
Konsantre olunacak bir konu 
yoktur.Zihninizin boş olması 
gerekmektedir.

Transandantal Meditasyon (TM) 
Doğrudan içe dalış tekniği olan TM 
zihin yüzeyde gezinmeden düşün-
cenin kaynağına çabasız bir dalış 
gerçekleştirir. Diğer tekniklerden 
farkı ise zihin kendi doğal eğilim-
iyle derin iç mutluluk bilincine 
ulaşır.(örneğin Şamanizm)

Sessiz Yapılan Meditasyon 
Teknikleri
Bu teknik çok nadir de olsa inziva-
ya çekilerek veya belli düşüncel-
erin tekrarıyla oluşan somut 
davranış teknikleridir. 

TEMEL MEDİTASYON 
YÖNTEMLERİ:

Uyanık Kalma ve Anlama İle 
Yapılan Meditasyon Teknikleri
Batı’nın Uzakdoğu geleneklerin-
den esinlenerek oluşturduğu en 
bilinen pasif meditasyon şeklidir.

Konsantrasyon Sağlanarak 
Yapılan Meditasyon
Bu meditasyon şeklinde ruhu 
sakinleştirmek için bir objeye 
konsantre olunur.(Hayali bir 
resim,belirgin bir şekilde alınıp 
verilen nefes,tek bir düşünce veya 
nağmelerle tekrar edilen şiir.)
Bu meditasyonun önemli 
şekillerinden biri de konsant-
rasyon sağlanarak yapılan isim 
duasıdır.Bu tip meditasyonlarda 
tanrı isimleri şiir gibi yada şiirsel 
bir ezgiyle kullanılır.

Aktif Meditasyon
Zen budizmi’nde farklı eylemlerle 
bilinç açıcı davranışlarda bulun-
maya yardımcı olur. Bu eylemlere 
çay seremonileri (sado), yazma 
sanatı (kado),çiçek toplama (Ike-
bana) ve Shakuhachi’nin Bambu-
flütü’nün sanatsal ezgileri san-
atsal değer taşıyan zen bahçeleri 
örnek gösterilebilir. Buna ek olarak 
düzenli meditasyon yapanlar 
bulaşık yıkama,temizlik gibi işleri 
büyük manevi bir istekle yaparlar.

Tantra Meditasyonu
 Mistik bir bilgi edinme yolu olan 
Tantra meditasyonununda farklı 
tanrısal kavramlar ve şiirleşmiş 
kutsal sözler gerçekleştirilir. 
‘’Farkındalık yoluyla genişlemek’’ 
anlamına gelir.Tantra uygu-
layıcıları için seks bir performans 
ya da eylem değil,ruhsal bir 
gelişimdir.

YOGA VE MEDİTASYON
Yoga kelimesi pek çok 
anlama sahiptir. Bunlar; 
kontrol etmek veya 
birleştirmek anlamına gelen 
Sanskrit ‘’yuj’’ kelimesinden 
türemiştir. Kelimenin anlamı 
ise ‘’kavuşma’’,’’bir araya 
gelme’’,’’birlik’’,’’karşılaşma’’ 
ve yöntem olarak çevirilebilir. 
Yoga felsefesini uygulayan 
kişiye yogi (erkek kişi) yada 
yogini (kadın kişi) adı verilir.

Meditasyon, yoganın temel 
taşlarından biridir. Yoga ile 
ulaşılacak, evrenle birleşip 
bütünleşme haline meditasyon 
uygulaması olmadan gelmek 
mümkün değildir. Meditasyon, 
uygulayıcısı tarafından 

kendi kendine ve kendi içsel 
varoluşunda keşfedilecek 
nihai noktayı hedefler. Bu ise 
konsantrasyonun (dhrana) 
ötesinde bir haldir (dhyana) ve 
konsantrasyonun devamlılığı 
sonucunda oluşan düşüncesiz 
kalma ile başlar. Dolayısıyla 
bu kendine kendine ulaşılması 
gereken hal için şüphesiz çok 
çeşitli yöntem ve teknikler 
gelişmiştir. Bunlardan sık 
rastlanılanları belli bir objeye 
konsantre olunarak, solunma 
konsantre olunarak, belli bir 
mantranın(kutsal sözün) 
tekrarı ile, düzenli ses, müzik 
ya da tınıların dinlenmesi ile 
vb. şekilde gerçekleştirilen 
meditasyonlardır.

DÖVÜŞ SANATLARI VE 
MEDİTASYON
Meditasyonun bir dalı 
olarak görülebilir sebebi 
ise bazı dövüş sanatı 
türlerinden saldırgan figürler 
çıkarılmıştır. Özellikle Daoizm 
geleneklerinde ki içe dönük 
dövüş sanatı türlerinde 
meditasyona özgü hareketler 
vardır. Bu dövüş sanatları 
Aikido,Karate,Kinomichi ve 
Judo’dur.

Ayrıca Uzakdoğu’dan 
esinlenilmiş yeni meditasyon 
teknikleri hayatımıza 

girmiştir.Bunlar; yürümeli 
meditasyon(eylem sadece 
yürümektir),dans ederek 
yapılan meditasyon (Sufizm’de 
ki derviş dansı ve İslam’da ki 
zikir buna örnektir.),Müzik ve 
şiir (Hristiyan geleneklerinde 
kurulan korolar,İslamiyet’te 
tespih çekilerek okunan 
dualar,Budizm ve 
Hinduizm’deki Mantralar örnek 
gösterilebilir.),sınırlandırmalar 
(trans dans)’dır.
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T-BAR ROW 
3 x 12

Sırt kaslarını güçlendirmek 
için birebir. Dizler hafif kırık 

pozisyonda ağırlığı aşağı ve 
yukarı doğru çekin.

ROPE CLIMBING
3 x 12 
Halatla çalışmayı seviyoruz! Tüm vücudu 
çalıştırmak istiyorsanız atlayın halata!

1 2

1 2

S
onunda 
yaz geliyor! 
Herkes 
vücudunu 
hızlı bir 
şekilde 
forma 
sokmak 

için spor ya da diyet yapıyor. 
Peki ya siz yaza hazır mısınız? 
Yazın denizden çıktıktan 
sonra plajda “Ben Buradayım” 
dercesine kendinizi 
göstermek istediğinizi 
biliyoruz. İşte GYMSTOP 
Fitness Eğitmenlerinden 
sizin için harika bir 
program: Tüm vücudunuzu 
çalıştırabileceğiniz hem güç 
hem de kardio içerikli bir 
antrenmana ne dersiniz? 

Ağırlık ve kardio 
kombinasyonu ile yapacağınız 
antrenman, yalnızca 
kardio çalışması içeren bir 
programdan çok daha hızlı yağ 
ve kalori yakımına yardımcı 
olacaktır. Ancak yalnızca 
antrenman programınızdaki 
hareketleri yapmak yeterli 
değil, ayrıca dikkat etmeniz 
gereken, hareketler arasında 
bench’te oturarak dinlenmek 
yerine, hafif tempo ip 
atlayarak, pedal çevirerek 
ya da spor yaptığınız alanda 
sadece tempolu bir yürüyüşle 
vücudunuzu soğutmadan 
dinlendirebilmektir.
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THE BATTLE ROPES 
3 x 75 saniye
Omuz ve kol kaslarını hareketlendirin! Isınma için 
mükemmel bir başlangıç! Kalça dışarıda, dizler 
kırık duruş pozisyonunda halatı hızlı bir şekilde 
aşağı ve yukarı doğru sallayın.

BAR FIX 
PULL UP
3 x 12
Sırt ve üst kol kaslarınız 
için mükemmel şekillenme! 
Bar fix üzerinde kendinizi 
yukarıya çekin ve kontrollü 
bir şekilde aşağıya 
bırakın. Kendinizi yukarıya 
çektiğinizde başınız bar 
fix üzerine çıkana kadar 
yukarıda kalmaya çalışın. 

BOX JUMP
3 x 12
Üst ön bacak ve kalça kaslarınızı çalıştırmak istiyorsanız harika bir hareket! 
Box üzerine zıplarken ve sonrasında box üzerinde, dengenizi korumaya dikkat 
edin. 

PUSH-UP
3 x 30 
Klasiklerden vazgeçmeyin! Göğüs  kaslarını 
çalıştırın! Omuz genişliğinde açtığınız kollarınızı 
kırıp, düzleştirerek harekete devam edin. 
Dilerseniz  kollarınızı düzleştirdiğinizde kendinizi 
hafif yukarı iterek el çırpabilir, sonra tekrar eğilerek 
hareketinizi biraz daha zorlaştırabilir ve gögüs 
kaslarınızı daha sıkı çalıştırabilirsiniz.

1 2

1

2

3

1 2

3 4 5
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GLUTE HAM SIT UP
3 x 40 
Karın ve bel kaslarınızı güçlendirmek için 
zor ama kontrollü yaptığınızda güçlendirici 
bir çalışma. Hareketin kalkış ve inişlerinde 
kuvvetinizi karın kaslarınızdan almaya 
dikkat edin.

CABLE SQUAT
3 x MAX 
Yaza mükemmel bir kalça ile girmek istiyorsanız bu hareketi es geçmeyin! Sınırınızı 
kendiniz belirleyin!

DEAD LIFT
3 x 15
Cross training alanının vazgeçilmez hareketi! Bel kaslarını ne kadar güçlendirirseniz 
o kadar çok karın hareketi gelecek! Dead lift için ağırlık seçimini kendi kuvvetinize 
bırakıyoruz 

MUSCLE 
UP
3 x 15
Üst gövde 
şekillendirmede 
olmazsa olmaz! 
Omuzlar, kollar 
ve göğüs, hepsi 
birlikte çalışsın!

PROGRAMINIZI ŞEKİLLENDİRECEĞİNİZ DAHA 
FAZLA HAREKET GYMSTOP SPONSORLUĞUNDA 
gzone.com.tr’de

1

2

3

4

1 2 3 4

1 2

1 2
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Hepimiz duymuşuzdur herhalde; sadece 
spor ya da sadece diyet, hayallerinizdeki 
vücuda sahip olmanıza yardımcı olmaz! 
Unutmamanız gereken, vücudunuza uygun 
bir antrenmanı ve düzgün beslenmeyi birlikte 
gerçekleştirebilmek.

“Gymstop ile Yaza Hazırlık” programı yanı 
sıra, kilo vermek ve düz bir karına sahip 
olmak için size yardımcı olabilecek 10 sağlıklı 
atıştırmalık seçtik. İşte olmazsa olmaz, kolay 
atıştırmalıklar;

TARÇIN & YULAF: Güne mükemmel bir 
başlangıç! Tüm gün  tok tutar ve içerisindeki 
termiyonik özelliğe sahip tarçın sayesinde de 
metabolizmanızı hızlandırır.

GREYFURT: Kan şekerini düşürmeye yardımcı 
olur, böylece bir yandan yağ yakımına yardımcı 
olurken diğer yandan metabolizmanızı 
hızlandırır.

KIRMIZI BİBER: Vücudunuzdan atamadığınız 
inatçı yağları yakmada etkili bir özelliğe 
sahiptir. 

BADEM: Harika bir protein deposu! Hem tok 
tutar hem de metabolizmanızı harekete geçirir.

SOMON: Omega-3 bakımından zengin olan 
somon, yağ yakımında çok yararlıdır.

AVOKADO: Bir çeşit yağ olarak da 
düşünebilirsiniz! Vücudunuzun enerji üretmesi 
için gerekli olan, faydalı bir yağ!

YABAN MERSİNİ: Düşük kalorili bir atıştırmalık! 
Enfes! Yaban mersini, şeker seviyesi çok 
düşük olan bir antioksidandır. Her gün bir avuç 
tüketmekte fayda var!

YEŞİL ÇAY: Doğal kafein içeren yeşil çay 
gün boyu sizi enerjik tutar ve metabolizmayı 
harekete geçirerek yağ yakımına yardımcı olur. 
Yeşil çay, ayrıca barındırdığı antioksidan ile 
doğal bir detoks etkisi yaratır.

ATAKÖY
“7/24 Açık Tek GYMSTOP!
GYMSTOP Ataköy spor kulübü, 1800 
metrekarelik alanda, Technogym, 
Life Fitness, Cybex ve Matrix fitness 
ekipmanlarıyla donanmış fitness 
ve cardio alanı, serbest ağırlık alanı, 
fonksiyonel çalışma alanı, 19 metre 
uzunluğunda, ozonla temizlenen bir 
yüzme havuzu, grup stüdyo dersleri 
için 100 metrekare genişliğinde bir 
stüdyo, aletli pilates stüdyosu, sauna 
ve buhar odaları, akıllı dolap kilitlerine 
sahip soyunma odalarına sahiptir. 

FLORYA FLYINN
GYMSTOP’ın GO konseptindeki ilk 
kulübü Florya Flyinn AVM’de hizmet
vermektedir.
 
GO konseptli Florya Flyinn spor salonu 
mükemmel ve lüks fitness, cardio, 
advanced çalışma alanları, grup 
dersleri için stüdyolar, aletli pilates 
stüdyoları gibi alanlar sunmakta ve 
inanılmaz derecede makul üyelik 
fiyatları ile “iyi spor”u yakınınıza 
getirmektedir.
 
Spor hiç bu kadar ulaşılabilir olmadı. 
SPORUNU YAP ve ÇIK. İşte bu kadar.

EYÜP PARK
GYMSTOP, EyüpPark AVM’de metro ile Mecidiyeköy’e 10 dakika mesafesi ile 
şehre ara verebileceğiniz bir spor durağı. 2100 metrekare alanı ile son teknoloji 
Technogym Pure Strength ürünleri, cross training alanı, 50 kişi kapasiteli grup ders 
stüdyosu, aletli pilates stüdyosu, profesyonel yüzme havuzu ve yazın güneşlenme 
terası ile spor anlayışına taze bir hava getiriyor.

Spor ve diyet hakkında danışmak istediğiniz tüm diğer konular için 
gymstop.com’u ziyaret edip bize ulaşabilirsiniz.
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PrEP, Pre-Exposure Prophylaxis  temas öncesi korunma anlamına gelmektedir. Yani diğer bir deyişle vücut 
HIV ile karşılaşmadan önce yapılan bir tür korunma işlemidir. Prep vücuda kimyasal bir koruma sağlar ve bu 

korunmanın sağlanabilmesi için her gün düzenli olarak bir tablet ilaç alınması gerekir. 

HAZIRLAYAN: ATA YÜCE
ata.yuce@gzone.com.tr | twitter.com/atayuce |  instagram.com/atayuce

<SAĞLIK
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PrEP bir AŞI 
DEĞİLDİR ve 
HIV’ e karşı aktif 
bir bağışıklık 
oluşmasını 
sağlamaz. 

PrEP sadece, vücutta HIV 
enfeksiyonuna karşı kimyasal 
bir bariyer oluşturur. PrEP, 
HIV vücuda girdikten sonra 
virüsün hücreye yerleşmesini 
ve çoğalmasını engeller. Bu 
korumanın sağlanabilmesi 
için kanda sürekli olarak PrEP 
bulunması gerekir.
 
Yapılan son araştırmalardan 
birine göre her gün düzenli 
olarak PrEP kullanan 
bireylerde, PrEP kullanımının  
HIV bulaşma riskini 
%92 oranında  azalttığı 
kanıtlanmıştır. HIV uzmanları, 
riskli durumlardaki korunmada 
ilk basamağın PrEP olmadığını 
ve öncelikle prezervatif 
kullanımının sağlanması 
gerektiğini önemle belirtiyorlar. 
Bunun  önemini destekler 
nitelelikte olan ve yaklaşık 
bir ay önce bildirilen  yeni bir 
olguda düzenli olarak PrEP 
kullanan; fakat ilişki sırasında 
prezervatif kullanmayan bir 
bireyin, ilaç tedavisi sayesinde 
viral yükü saptanamayacak 
düzeye inmiş olan HIV pozitif 
partnerinden virüsü kaptığı 
tespit edildi.  PrEP, prezervatifle 
birlikte kullanıldığında HIV 
enfeksiyondan koruma oranı 
daha  da  yükselmektedir. Bu 
konuda bazı aksi görüşler 
de bulunmaktadır. PrEP 
kullanımının insanlara yalancı 
bir güven hissi sağladığını 
ve bu yüzden PrEP’ in ilişki 
sırasında virüsün bulaşma 
riskini arttıran davranışlarda 
bulunulmasını kolaylaştırdığı 
iddia  edilmektedir. Eşcinseller 
arasında PrEP’ in ‘party drug’ 
olarak bilinmesi ise bu durumu 
destekler niteliktedir. 

PREP KULLANIMI SIRASINDA 
NEDEN PREZERVATİF DE 
KULLANMAK GEREKLİDİR?
PrEP kullanımı HIV 
enfeksiyonuna karşı yüzde 
yüz bir koruma sağlamaz 
bu yüzden risk grubunda 
bulunan bireyler prezervatif 
kullanımıyla birlikte PrEP 
kullanmalıdır. Buna ek olarak  
PrEP HIV dışında cinsel yolla 
bulaşan; bel soğukluğu, frengi, 
klamidya, herpes  ve hpv gibi 
enfeksiyon hastalıklarına 
karşı koruma sağlamaz. Bu 
hastalıklara yakalanma riskini 
azaltmak için prezervatif 
kullanımı gerekmektedir. 
HPV’ den korunmada çoğu 
zaman prezervatif de yetersiz 
kalmaktadır. HPV’ ye kaşrı 
korunmak için HPV aşısı 
yaptırılması önerilmektedir. 

HANGİ GRUP BİREYLERİN 
PREP KULLANMASI 
ÖNERİLMEKTEDİR?
Monogamik, yani diğer bir 
deyişle  tek eşli olan ve 
HIV virüsü taşıyıcı partneri 
olmayan kişilerin PrEP 
kullanmasına gerek yoktur.

Homoseksüel veya biseksüel 
olup ve birden fazla partnere 
sahip olan erkekler

-HIV pozitif partneri olan 
homoseksüel ve biseksüel 
erkekler

HIV pozitif partneri olan 
heteroseksüel erkek ve 
kadınlar

Birden fazla partneri olan 
ve korunmasız cinsel ilişki 
yaşayan heteroseksüel 
kadınlar

Biseksüel bir partner sahip 
olan kadınlar
Damar içi uyuşturucu kullanan 
ve enjektör paylaşımında 
bulunan bireyler.

PREP NASIL 
KULLANILMALIDIR?
PrEP, HIV uzmanı olan bir 
sağlık personelinin reçete 
etmesiyle kullanılmalıdır ve 
kullanımaına başlanmadan 
önce bireyin HIV  taşıyıcısı 
olmadığı kan testi yoluyla 
saptanmalıdır. PrEP 
kullanılmaya başladıktan 

sonra üç ayda bir HIV testi 
yapılarak herhangi bir bulaşma 
olup olmadığı incelenmelidir. 
Rutin kontroller kesinlikle 
aksatılmamalıdır; çünkü eğer 
PrEP kullanımı sıraında HIV 
bulaşması gerçekleştiyse tek 
başına PrEP kullanımı tedavide 
yeterli olmayacaktır, tedaviye 
başka ilaçların da eklenmesi 
gerekmektedir. Eğer bulaşma 
gerçekleşirse ve sadece PrEP 
kullanılmaya devam edilirse, 
bireyde kısa sürede ilaç direnci 
gelişme riski yükselir.

PREP’ İN İÇERİĞİ NEDİR VE 
HERHANGİ BİR YAN ETKİSİ 
VAR MIDIR?
PrEP serbest piyasada 
Truvada adıyla satılan ve 
California  merkezli Gilead 
Sciences  farmasötik şirketi 
tarafından üretilen bir ilaçtır. 
İki tane etken maddenin 
bileşiminden oluşur: 300 mg 
Emtricitabine ve 200 mg 
Tenofovir diproksil fumarat.
 PrEP kullanmaya başlayan 
bireylerin az bir kesiminde  ilk 
haftalarda bulantı, kusma ve 
baş dönmesi görülebilir. Bu 
etkiler genellikle geçicidir ve 
birkaç hafta içinde tamamen 
kaybolur. Bunun dışında 
uzun süreli kullanımda 
kemik erimesine ve böbrek 
fonksiyonlarında bozuklara yol 
açtığı da bildirilmiştir.

NASIL PREP TEMİN 
EDEBİLİRİM?
Ülkemizde HIV tedavisi, 
herhangi bir sağlık sigortasının 
olup olmadığına bakılmaksızın 
bütün herkes için ücretsiz 
olarak karşılanmaktadır fakat 
PrEP bedeli, ülkemizde Sosyal 
Güvenlik Kurumu tarafından 
ödenmemektedir. Doktorunuz 
size ilacı reçete etse bile ilaç 
ücreti ödenmek zorundadır. 
Eğer özel sigortanız varsa  ve 
PrEP kullanımını karşılıyorsa, 
PrEP hizmetinden ücretsiz 
olarak faydalanabilirsiniz. 
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HAZIRLAYAN: UZM. KLİNİK PSİKOLOG FERHAT JAK İÇÖZ
iletisim@varoluscuakademi.com | www.varoluscuakademi.com

Lafı çok 
uzatmamakta 
fayda var: 
çatışmasız 
ilişki diye bir 
şey yok. Eğer 

ilişkinizi çatışmasız olarak 
değerlendiriyorsanız, bir 
dönüp bakmanız iyi olabilir. 
Gözden kaçırdığınız veya 
görmek istemediğiniz bir şeyle 
karşılaşabilirsiniz.
 
İlişkisel alan her zaman biraz 
savaş meydanına benzer. İki 
tarafın, çok doğal olarak, kendi 
istekleri, ihtiyaçları ve arzuları 
var. Bunların büyük bir kısmı 
karşılıklı olarak örtüşüyorsa 
ne ala! Ama her ilişkide 
örtüşmeyen bir kısım her daim 
mevcuttur.
 
İlişkileri çatışmasız bir yere 
taşımak hedefinin çok gerçekçi 
değil. Biraz kaybedilmeye 
mahkum bir proje. Lakin 
insana dair her şeyde biraz 

çelişki, biraz ikilem, çokça 
da çatışma vardır – kendi iç 
dünyamızda bile!
 
Peki sizler ne yapıyorsunuz 
ilişkilerin çatışmalı halleriyle?
Hepimiz çok farklı yollarla 
bunlara temas etmeyi 
öğrendik, öğreniyoruz. Kimimiz 
çatışmaları yok saymakta 
gerçek bir ustadır. 
Kimimiz biraz daha boyun 
eğen tarafta durup ilişkileri 
dindirme görevini üstlenir – 
çok da üzerine düşünmeden, 
biraz otomatikçe. 

Kimimiz ise karşısındakine 
kendini kabul ettirene kadar 
karşısındakinin üzerine 
gider. Kendi arzusunun, 
isteğinin olmaması, kendi 
ihtiyacının karşılanmaması 
“yenilgidir”, “kaybetmektir” 
– bu nedenle hiç bir savaş 
kaybedilmemelidir. 

Kimimiz ise bu dinamiklerden 

o kadar yorulmuştur ki, veya 
bazılarına tüm bu itme çekme 
o kadar ürkütücü görünür ki, 
kişi sadece kendi dünyasına 
çekilmekte huzuru bulur. 

Kafanızda illa ki mütemadiyen 
yalnız, ilişki kuramayan 
insanlar gelmesin. Tam aksine 
ilişki içerisinde kendi evine 
çekilenlerimiz de bir hayli 
fazla. Ünlü varoluşçu filozof 
Jean-Paul Sartre’ın tiyatro 
oyunlarından biri sonrasında 
sloganlaşmış bir iddia ile biter: 
“Cehennem diğerdir.”
Gerçekten öyle mi? Gerçekten 
bu kadar da kötü mü olmak 
zorunda?

Aslında Sartre bunun 
madalyonun sadece bir yüzü 
olduğunun da altını çizmiştir. 
Yukarıda bahsettiğim boyun 
eğme, karşısındakine kendini 
kayıtsız şartsız kabul ettirme 
ve kendi içine çekilme 
eğilimleri “rekabetin” hüküm 

sürdüğü ilişkiler. 

Bir de işbirliği mümkün. 
Yine çatışma olacak, yine 
farklı ihtiyaçlar, arzular ve 
istekler olacak, ancak bunlar 
hep bir diyalog ortamında 
paylaşılacak. İki kişi bir olup 
birbirini desteklemeye devam 
edecek.

Ama bu yine “ideal” veya 
“mükemmel” ilişki olmayabilir, 
en azından kafanızda 
canlandığı kadarıyla.
İlişkilenmek, bir ilişki içine 
girmek insanın kendini bir 
ifadesidir, ama aynı zamanda 
kendini ifşa etmesidir de. 
Her ifşa sizdeki duygu 
ile karşı taraf tarafından 
karşılanmayabilir. Bu da 
bizlerin alması gereken risk. 
Kısacası çatışmasız ilişki yok, 
ama ayrık duran iki öznelliğin 
birbirine dokunmasından daha 
besleyicisi de yok!

<PSİKOLOJİ
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Hepinize güzel bir haberimiz var. Evet, çikolata yiyerek de zayıflayabilirsiniz! 
Buna en güzel örnek, Godiva çikolatalarının dünyadaki ikinci büyük şefi ABD’li David Funaro’ dur. Funaro, 2007’den beri Godiva’da 

çikolata, kek ve pasta tarifleri yaratıp, bütün dünyayı gezerek her ülkede çikolata tadımları yaparak ülkelere özel lezzetler 
geliştirmektedir. Ve tahmin edebileceğiniz gibi sürekli çikolata yemektedir. Ancak buna rağmen / her gün 40 gr çikolata yediğini 

belirtmektedir ) son dönemde 32 kilo vererek 132 kilodan 100 kiloya düşmüştür.

Bundan 4000 yıl 
önce, Honduraslı 
yerliler tüm 
dünyayı 
etkileyecek bir 
keşif yaparak 

Kakao çekirdeklerinden bir 
içecek üreterek ilk kez çikolata 
serüvenini başlatmışlardır.
Sonrasında Mayalar ve 
Aztekler çikolatayı acı hâliyle 
tüketmeye başlamışlar, hatta 
çikolatayı para birimi olarak da 
kullanmışlardır. Günümüzde 
yediğimiz tatlı çikolatalar ise, 
içerisine şeker de eklenerek 
ilk kez Avrupalılar tarafından 
üretilmiştir.

Aslında kakaonun, severek 
yediğiniz çikolatanın tadıyla 
pek ilgisi yoktur. Kakao 
çekirdekleri, doğal hâlinde 
oldukça acı ve çikolataya 
dönüşmek için uzun ve külfetli 

bir süreçten geçer.
Ülkemizde ise çikolatanın 
geçmişi çok daha kısadır. İlk 
kez bir İtalyan kâşifin Osmanlı 
topraklarında dostlarına ikram 
etmesiyle topraklarımıza 
giren çikolata, 1909 yılına 
kadar Türkiye’de satışa 
sunulmamıştır.

Son yıllarda yüksek kalori 
değeri ve gelişen toplumlarda 
giderek yükselen obezite 
oranları yüzünden çikolatanın 
ününe leke sürülmüş olsa 
da, zararlı sandığımız pek 
çok gıdanın, uygun oranlarda 
tüketildiğinde faydalı 
olabileceği anlayışı, bilim 
dünyasını çikolata üzerinde 
araştırmalar yapmaya itmiştir.

MUCİZE ÇİKOLATA: BİTTER
Çikolata, yüksek kaloriye sahip 
ve kilo aldırıcı bir besin olarak 

bilinir ama bu bitter çikolata 
için geçerli değildir. Sütlü 
ve normal çikolata yüksek 
kalorili olmasına rağmen 
bitter çikolatadaki kakao 
oranının yüksekliği (Bitter  %65 
oranında daha fazla kakao 
içermektedir. ), yağ oranının ve 
şekerin düşüklüğü nedeniyle 
diğerlerinden daha zararsızdır. 

Bunun yanında bitter çikolata; 

İçinde yer alan antioksidan 
maddeler vücuttaki toksinlerin 
atılmasına yardımcı olur

İçinde yer alan bileşenler 
sayesinde yaşadığınız kan 
şekeri dengesizliklerini 
düzenler

İçindeki kakao miktarının fazla 
oluşu metabolizmanızın daha 
hızlı çalışmasına yardımcı olur

İçerisinde yer alan ‘Polifenol’ 
maddesi nedeniyle çok etkili 
bir antioksidandır ve vücuttaki 
zararlı toksinleri atmaya 
yardımcı olur.
Afrodizyak özelliği vardır
Ve tabii en önemlisi mutluluk 
hormonu olan ‘Endorfin’ 
hormonunu çoğaltır. 

DİYETTE NE KADAR 
ÇİKOLATA YENMELİDİR? 
Bir parça bitterin ortalama 
olarak kalorisi 24 tür. Yani diyet 
esnasında 1 porsiyon meyve 
hakkınızı 2 parça bitter çikolata 
yiyerek kullanabilirsiniz.
Bu sayede diyet yaparken de, 
çikolata yemenin huzuru ve 
mutluluğu ile kilo vermeye 
devam edebilirsiniz.

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

BESLENME>
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HAZIRLAYAN: AHMET ÖZBEK
ahmet.ozbek@gzone.com.tr | instagram.com/ahmetzbk

SEZAR SALATASI
MALZEMELER:

1 adet Marul
3 dilim Tost Ekmeği

40 gram Parmesan Peyniri
Sos için;

1 Yumurtanın sarısı
1/2 Limonun suyu

1 çorba kaşığı Hardal
1 diş Sarımsak

80 gram Zeytinyağı
Tuz, karabiber

<MUTFAK

YAPILIŞI:
3 dilim tost ekmeğinin kenarları alınıp küp şeklinde 
kesilir. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizilir ve 
üzerine biraz zeytinyağı ve tuz serpilip önceden 
180 dereceye ısıtılmış fırında 10-12 dk. kıtır olana 
kadar pişirilir. Sos için hardaş ve yumurta sarısı 
iyice çırpılır. Yaklaşık 80 gram zeytinyağı yavaş 
yavaş içine eklenir. İnce kesilmiş sarımsak sosa 
eklenir. Limon suyu eklenir. Tuz ve karabiber eklenir. 
Marullar yıkanıp kurulandıktan sonra kesilir. Sos 
ve marullar karıştırılır.  Fırından ekmeklerimiz alınır 
ve salatanın üzerine eklenir. Parmesan peyniriyle 
süslenir. 

ÖNERİLER
Marulları çok büyük kesmemeye ve iyice 
kurulandıklarına emin olmalıyız. Izgara tavuk ekleyip 
salatamızı ana yemek olarak da servis edebiliriz.
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TAVUKLU & SEBZELİ NOODLE
MALZEMELER:
300 gram Tavuk Göğsü
300 gram Mantar
1 adet Kırmızı Biber
1 adet Sarı Biber
1 adet yeşil biber
½  Soğan
2 dilim Noodle
1 yemek kaşığı Köri 
Soya Sosu
Sıvı yağ

ÇİLEKLİ MOZAİK PASTA
MALZEMELER:

1 Paket Petit Beurre
1 su bardağı Süt

3 yemek kaşığı Kakao
3 yemek kaşığı Toz Şeker

125 gram Tereyağı
Çilek

YAPILIŞI:
Bir sos tavasında çikolata sos için tereyağı eritilir. 

Orta ateşte eriyen tereyağı üzerine süt, kakao ve 
toz şeker eklenir ve şeker eriyene kadar güzelce 

karıştırılır ve ateşten alınır. Bisküvilerimizi elimizle 
kıralım. Buzlukta kırılmayacak olan bir kap içerisine 

streç film serip bisküvilerimizi koyalım üzerine ılık 
olan çikolata sosumuzu ekleyelim ve streç filmle 

üzerini kapatalım. Çıkardığımız zaman düz bir 
görüntü olması için üzerini düzeltelim. 3-4 saat 

buzlukta donduralım. Donmuş olan pastamızı 
servis etmeden üzerine çilek koyup servis edelim.

ÖNERİLER
Çikolata sosunu çok fazla ısıtmayalım ki 

bisküvilerimiz erimesin.
Yukarıdaki ölçüler küçük kaplar içindir eğer fazla 

yapmak istiyorsanız tüm malzemeleri aynı oranda 
arttırabilirsiniz.

YAPILIŞI:
Tavuk göğüslerimizi küp şeklinde keselim ve tuz 
ve karabiber ekleyelim. Yüksek ateşte yağ ısıtılır 
ve tavuklar 6-7 dakika sotelenir. Tavuklar ocaktan 
alınır ve aynı tavada dilimlediğimiz mantarları 5 
dakika soteleyelim ve ateşten alalım. Noodlelar 
kaynayan ve tuz eklenmiş suda 5-6 dakika haşlanır 
ve süzülür. Vok tavada orta-yüksek ateşte önce 
soğan hafif renk alana kadar sotelenir. Üzerine 
jülyen kesilmiş biberler eklenir ve yumuşayıncaya 
kadar yaklaşık 10 dakika sotelenir. Biberler 
yumuşadıktan sonra mantar, tavuk ve noodle 
eklenir. Damak zevkinize göre soya sosu veaköri 
eklenip ateşten alınır ve servis edilir.

ÖNERİLER
Tavuk ve mantarlar sotelenirken su salmamaları 
için yüksek ateşte pişirilmesi gereklidir. Soya sosu 
tuzlu olduğu için ekstra bir tuz ihtiyacı tavuklar 
haricinde gerekmemektedir. Tavuklar pişmeden tuz 
ve karabiber eklenirse lezzet artışı olacaktır.
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Karlarla kaplı dağlarla çevrili yemyeşil çimenler, çimenlerde özgürce dolaşan koyunlar, inekler, dik çatılı ve 
sardunyalarla süslü ahşap evler, İsviçre denince akla gelen ilk manzaralar. Bu çimenlerde koşan Heidi’yi 
de düşünebiliriz tabii. Ama günümüzde İsviçre denince, yüksek yaşam standartlarıyla stressiz bir yaşam 

sürülen, doğal güzelliklerin halen korunduğu, refah seviyesi en yüksek ve doğal olarak en pahalı ülkelerden 
birini düşünüyoruz. Tam olarak da öyle aslında. 

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

<SEYAHAT
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Avrupa’nın kalbi 
diyebileceğimiz 
bir konumda 
bulunan 
İsviçre, Alpler 
sayesinde 

oldukça dağlık bir ülke. Bern, 
Zürih, Cenevre, Luzern ve 
Lozan gibi önemli şehirleri 
de bu dağlık alan arasında 
yer alan platolara kurulmuş. 
Yüzölçümü ufak olmasına 
rağmen, ülkede bölgelerine 
göre Almanca, Fransızca, 
İtalyanca ve Rumence 
konuşuluyor. Orman, nehir ve 
göllerle kaplı bir coğrafyaya 
sahip ülkede, Nisan – Eylül 
ayları arası ılıman, diğer aylar 
ise bol yağışlı geçiyor.
İsviçre’nin para birimi İsviçre 
Frankı (CHF), Euro ile yakın 
bir değerde. Ancak ülkenin 
genel olarak çok pahalı 
olduğunu yeniden hatırlatmak 
lazım. Zengin ve kararlı bir 
ekonomiye sahip olan İsviçre, 
80 bin dolarlık kişi başı geliriyle 
ABD, Japonya ve büyük Avrupa 
ülkelerinin oldukça üstünde 
yer alıyor. 

Ülkenin en kalabalık şehri olan 
Zürih, İsviçre’nin ekonomik ve 
kültürel başkenti konumunda. 
Evet, en büyük şehir ve nüfusu 
sadece 400 bin civarında. 
Ülkenin toplam nüfusunun 
8 milyon seviyesinde olduğu 
düşünülürse insana daha 
normal geliyor. 

Zürih Gölü kenarında 
kurulmuş olan şehir, sakin 
yapısı ve sessizliğiyle dikkat 
çekiyor. Tren garından 
başlayıp göle kadar devam 
eden Bahnhofstrasse, ufak 
alışveriş merkezlerinin, 
mağazaların lüks markaların 

400 BİN 
NÜFUSLA EN 
BÜYÜK ŞEHİR 
ZÜRİH



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Nisan 2016 |  S117

Zürih İsviçre’nin en 
büyük kentidir. İsviçre’nin 
ekonomik ve kültürel 
başkenti Zürih şehri 
Zürih Kantonu’nun 
başkentidir. FIFA merkezi 
Zürih’te bulunur.

Zürih adının kökeni 
Kelt kelimesi Turus’tan 
gelmektedir. 2. 
yüzyıldaki Roma 
işgalinde şehir Turicum 
diye adlandırılmıştır. 
Günümüz İsviçre 
Almancası’nda Züri 
[tsüri] diye telaffuz 
edilir. Avrupa`nın en iyi 
üniversitelerinden olan 
ETH (Eidgenössiche 
Technische Hochschule) 
ve Zürih Üniversitesi 
(Universität Zürich) bu 
şehirdedir.
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İsviçre’nin başkenti olan Bern, 
nüfus olarak da dördüncü 
büyük şehri. Başkent 
olmasından ötürü birçok 
idari binanın da bulunduğu 
Bern, bir başkentten çok açık 
hava müzesini andırıyor. 
İsviçre Federal Sarayı, Bern 
Katedrali, Şehir Tiyatrosu  ve 
Saat Kulesi şehirde görülecek 
yerler arasında. Şehrin simgesi 
olan ayıların yaşadığı park 
da hemen girişte, Nydegg 
Köprüsü altında bulunuyor. 
Parkta olabildiğince doğal bir 
ortam yaratılmaya çalışılmış, 
ayıların yüzebilecekleri bir 
kanal, bolca ağaç ve oyuk 
bulunuyor. Ayı figürlerini 
ve heykellerini şehrin farklı 
noktalarında, örneğin tramvay 
elektrik hatları üzerinde, 
çeşmelerde, banklarda görmek 
mümkün. Köprüden başlayan 
ve Saat Kulesi’ne kadar devam 
eden Kramgasse, kafelerin 
ve restoranların, ayrıca ufak 
mağazaların bulunduğu 
turistik bir cadde. 

BAŞKENT 
BERN

bulunduğu bir cadde. Şehri 
ikiye bölen Limmat nehrinin 
diğer tarafında ise kafe ve 
restoranların bulunduğu ufak 
sokak ve caddeler bulunuyor. 
Zürih konaklama ve yeme 
içme konusunda oldukça 
fazla alternatif sunuyor. Ancak 
genel olarak pahalı bir şehir 
olduğunu unutmamak lazım. 
Şehirde görülecek başlıca 
yapılar olarak Grossmunster 
ve Fraumunster Kiliselerini 
sayabiliriz. Lindenhof Parkı, 
şehri ve Zürih Gölünü 
izleyebileceğiniz sakin bir 
park. Buradan şehirdeki tüm 
tarihi binalar da rahatlıkla 
görülebiliyor.
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Bern İsviçre’nin 
dördüncü büyük şehri 
ve İsviçre’nin de facto 
başkenti, ayrıca Bern 
kantonunun başkenti’dir. 
Bern’de yaşayanların 
çoğunluğu Almanca 
konuşmaktadır,ya 
da daha özel olarak 
Bern Almancası.
Bern Kantonunda ise 
genel olarak Fransızca 
konuşulur.
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Yaşlı nüfus, gerçekten de 
İsviçre’nin bize göre en 
önemli problemlerinden biri. 
Zaten çok kalabalık olmayan 
caddelerde, sokaklarda, 
kafelerde göreceğiniz insanlar 
genelde orta yaş üzeri. Dört 
Kanton Gölü kenarında 
kurulu Luzern, bu durumu az 
da olsa bozan şehirlerden. 
Üniversiteler nedeniyle 
gençlerin bir parça daha yoğun 
olduğu Luzern, orta çağdan 
kalma yapıların korunduğu 
güzel bir şehir. Ahşap ve üzeri 
örtülü Chapelle Köprüsü, rahip 
meclisi binası, Güzel Sanatlar 
Müzesi, Ulaştırma Müzesi ve 
Glaciers Bahçesi şehirdeki ilgi 
çekici mekanlardan. 

Küçük bir ülke olan İsviçre’de, 
şehirlerin dışında yol 
üstünde yer alan köyler ve 
ufak yerleşim alanlarının 
hepsi şık evlerle, bahçelerle 
dolu. Ülkenin hemen hemen 
hiçbir yerinde göze batan bir 
yapı yok. Seyahat ederken 
ormanların içinden geçiyor, 
çiftliklerde dolaşan inek ve 
koyunları görüyor, meralarda 
atları izliyor, gölleri ve nehirleri 
seyrederek yol alıyorsunuz. 

İsviçre’ye gitmişken 
eşsiz güzellikteki köyleri 
dolaşmadan olmaz. Gruyer 
köyü, meşhur gravyer 
peynirinin ev sahibi. Köyü 
görünce, “İsviçre köyleri de 
böyle oluyormuş” demeden 
kendinizi alamıyorsunuz. 
Tertemiz sokakları, şık binaları, 
geniş meydanlarıyla tipik bir 
İsviçre köyü olan Gruyer’de 
Alien karakterlerinin yaratıcısı 
HR Giger’e ithafen bir müze 

BİR ORTA ÇAĞ 
ŞEHRİ LUZERN

DOĞAYLA İÇ 
İÇE BİR ŞEHİR 
YAŞAMI
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de bulunuyor. Peynir üretim 
tesislerinden alışveriş yapmak 
ve köyü dolaştıktan sonra HR 
Giger Müzesi ile yanındaki 
kafede dinlenmek oldukça 
keyifli.

Başta da söylediğimiz gibi, 
İsviçre denince ilk akla gelen 
şey zirveleri her zaman 
karla kaplı olan Alpler oluyor. 
Alpler sıradağlarının birçok 
zirvesi İsviçre sınırları içinde 
yer alıyor. Bunlardan biri de 
özellikle lüks kaplıca otelleri 
ve şık restoranlarıyla ünlü olan 
Rigi. Teleferikle 50 CHF gibi 

PEYNİR, 
ŞARAP VE 
TABİİ Kİ 
ÇİKOLATA 
CENNETİ

Fondü, İsviçre, Fransa ve 
İtalya’ya özgü eritilmiş 
peynirle yapılan bir 
yiyecektir. Portatif bir 
ocağın üzerinde ortak 
kullanılan bir tencere 
içinde eritilen peynir, 
uzun çatallara takılan 
ekmek yardımıyla 
alınarak yenir. 1930’da 
İsviçre Peynir Birliği 
tarafından ulusal 
yiyecek olarak sunulmuş 
olmasına karşın, 
yiyeceğin ana vatanı 
İsviçre, Fransa (Rhone 
alpleri) ve İtalya’yı 
(Piedmont ve Aosta 
vadisi) kapsayan daha 
geniş bir alandır.

1950’lerden beri “fondue” 
adı, ortak bir tencerede 
sıcak olarak kaynatılan 
ve uzun çatalların 
batırılarak yenildiği 
diğer yemek türleri 
için de kullanılmaya 
başlandı. Çikolata 
fondüsünde eritilmiş 
çikolataya meyve 
parçaları batırılır; fondue 
bourguignonne’da ise 
sıcak yağa bir parça et 
batırılır.

ufak bir meblağla ulaşılabilen 
Rigi’de, yürüme parkurlarını 
takip ederek eşsiz manzaralar 
yakalayabiliyorsunuz. 
Dolaşırken, teleferik için 
ödediğiniz ücreti unutursanız, 
oldukça keyifli ve güzel bir 
gün yaşayabilirsiniz. 1.800 
metre yükseklikte, bulutların 
üstünden Alplerin karla kaplı 
zirvelerini izlemek gerçekten 
eşsiz bir deneyim. 

İsviçre, peynir ağırlıklı bir 
mutfağa sahip. Fondü, raklet 
veya rösti gibi bazı yemekler 
ülke genelinde kullanılsa 
da, her bölgenin ve yörenin 
kendine özgü farklı türleri 
bulunuyor. Bizim favorimiz 
olan fondü, özel bir peynirle 
hazırlanıyor ve yine özel bir 
ekmek ile yeniyor. İtalyan 
veya Fransız Kantonlarından 
gelen şarapla birlikte mutlaka 
denenmeli. Ayrıca tabii ki 
İsviçre’nin bir çikolata cenneti 
olduğunu da unutmamak 
gerek.

Alışveriş konusunda fazla 
tatmin edici olmayan 
İsviçre, zaten pahalı olan 
lüks markaları iyice yanına 
yaklaşılmaz hale getiriyor. 
Ancak saat, mücevher, outdoor 
giyim ve ekipmanı konusunda 
İsviçre’nin öne çıktığını 
söylemek mümkün.

İsviçre’de gay eğlence 
hayatının merkezi Zürih. 
Niederdorf bölgesi eğlence 
mekanlarının yoğunlaştığı, 
gece hayatının kalbinin attığı 

BİRAZ DA 
EĞLENCE
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bir bölge. Kalbinin attığı 
dedikse de bu kalp gece saat 
2-3 gibi teklemeye başlıyor. 
Ülke genelinde gay nüfus 
yoğun olmasına rağmen, kulüp 
ve barlar daha çok Zürih’te 
bulunuyor. En ünlü kulüp 
olarak Rage, sauna olarak 
da Moustache sayılabilir. 
Tabii normal olarak İsviçre’de 
eğlence oldukça pahalı, giriş 
ücretleri 25-30 CHF (73-89 TL) 
civarında.

Doğal güzellikleri ve 
zenginliğiyle herkesi 
büyüleyebilecek bir ülke olan 
İsviçre, seyahatinizin her 
anında refah seviyesini ve 
standartlarının yüksekliğini 
hissettiriyor. İsviçre genel 
olarak pahalı ve biraz 
fazla sakin olması dışında, 
kesinlikle keyif alınacak bir 
seyahat alternatifi olarak 
değerlendirilebilir.

MäNNERZONE
Adres: Kernstrasse 57
Cruising ve seks shop
Cuma cumartesi 21.00-
02.30 arası açık

RAGE
Adres: Wagistrasse 13, 
Schlieren
3 katlı cruising kulübü. 
Temaların olduğu geceler 
var. Circuit partileri de 
yapılıyor. Cuma-Cumt 
22.00-04.00 arası Pazar 
19.00-02.00 arası açık

RENOS RELAX GAY 
SAUNA -
Renos Relax 
Adres: Kernstrasse 57
Küçük, düzgün 
ekipmanlara sahip 

modern sauna. 
Cruising bölümü de 
var. Bar bölümünde de 
sosyallleşebilirsiniz. 
Pzt-Perş: 12.00-23.00, 
Cuma-Cmt: 12.00-07.00, 
Pazar: 12.00-23.00 arası 
açık

MOUSTACHE SAUNA
Adres: Engelstrasse 4 / 
Badenerstrasse 156 B
Çok büyük olmamasına 
rağmen şehrin en 
yoğun ve en iyi saunası. 
Crusing bölümü modern. 
Personeli dostane. Her 
gün 11.30-00.30 arası 
Cumartesi 11.30-07.00 
arası açık.

BİLGİ!
Zürih’te dönemsel 
olarak ünlü gay partileri 
yapılmaktadır. Bunlar 
WE Party, White Party, 
Black Party ve Circuit 
Partileridir. Detaylı 
bilgi ve tarihler için 
NightTours veya Patroc 
gibi sitelerde arama 
yapabilirsiniz. 
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HAZIRLAYAN: BERNA ATAY
www.bernaatay.com

<ASTROLOJİ
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KO
Ç

Sevgili Koçlar,  bu ay 2 
Retromuz olacak.  İlk olarak 
16 Nisan’da  Yay burcunda 
başlayacak Mars Retrosu. 
2.Retro ise 27 Nisan’da Boğa 
burcunda başlayacak olan 
Merkür Retrosu.   Dolayısı 
ile Ay’ın ilk yarısında genel 
olarak işlerinizi organize 
etmeye, önemli kararları 
almaya, önemli imza ve 
anlaşmalarınızı yapmaya 
dikkat edin...  2.yarı itibari ile 
Retrolar biraz yavaşlatacak 
ve birtakım engellemelere 
neden olabilecek.  Mars 
yönetici gezegeniniz olduğu 
için Retro dönemi sizleri gayet 
yakından ilgilendirmekte.  Dost 
burcunuz Yay’da başlayacak 
olan Retrosu,  1 Temmuz’da 
Akrepte bitecek.  

Bu da gösteriyor ki, sizler için 
seyahatler, eğitim, sınavlar, 
ticaret ile ilgili konular, tanıtım 
ve organizasyonlar adına 
hareketli bir sürece taşımış 
olan Mars mola zamanı 
diyecek. Her ne ile ilgileniyor 
ve uğraşıyorsanız biraz geriye 
dönecek ve tekrar gözden 
geçirmek isteyeceksiniz 
diyebilirim.    Bir yandan da 
enerjinizi ve eforunuzu daha 
denge içinde kullanmanızı 
isteyecek sizden.  Hızlı ve 
aceleci davranmak yerine biraz 
daha temkinli ve sağduyulu 
olmanızı talep edecek.   

Merkür ise Boğa burcunda 
başlıyor olacak Retrosuna, 
kaynaklar alanınızda yapacağı 
Retro sebebi ile ay sonuna 
doğru kazançlar konusunun 
sizler için önemli olacağını 
ve belki bir hesabınızın, bir 
harcamanızın, ödemelerinizin 
tekrar bir kontrolünü, önemli 
olacağını, biraz bütçenize 
dikkat etmeniz gerektiğini 
anlatacak.  Tüm bu etkiler 
gösteriyor ki, özellikle bu ay 
yapacağınız harcamalarınız 
ile ilgili konular Mayıs ayında 
önem kazancak.  Alım, satım, 
harcamalar, yatırımlar tekrar 
gözden geçirme zamanları 
olacak sizler için.

Ayın genel enerjine 
baktığımızda;  5 Nisan’da 
Venüs’ün burcunuza geçiş 
yapacağı zamanların güzel 
olacağını söylemeliyim.  Pozitif 
destekler ve ilgiyi üzerinize 
toplamak konusunda şanslı 
hissedebilirsiniz.  Bir yandan 
da kendinize dönük olduğunuz, 
belki biraz da kendinize ve 
özel ihtiyaçlarınıza biraz para 
da harcamak isteyeceksiniz.  
6 Nisan’da Merkür’ün Boğa 
burcuna geçişi ile birlikte 
kazançlar konusunda stratejik 
ve gelir artışları için avantajlar 
da yaşamanız olası diyebilirim.   
Özellikle Merkür ve Jüpiter 
arasındaki dost enerjiler maddi 
konularda sizlere şansta 
getiriyor olacak. 19 Nisan’da 
Güneş’in de Boğa burcuna 
geçişi ile maddi konular vurgu 
kazanıyor olacak. Ayın ilk yarısı 
özellikle şanslısınız diyebilirim, 
sadece temkinli olun, geleni 
korumayı bilin derim.  
Ay’ın fazlarına baktığımızda;  
7 Nisan’da burcunuzda 
YeniAy olacak.  22 Nisan’da 
Akrep burcunda Dolunay 
gerçekleşecek.  Burcunuzdaki 
YeniAy yenilenme enerjinizi, 
kendiniz ile ilgili bir başlangıç 
kararınızı anlatmakta.   10 
Nisan’a kadar olan süreç 
dolayısı ile sizler için önemli 
ve harekete geçirici olacak 

diyebilirim.  Dolunayı 
ise kaynaklar alanınızda 
yaşayacaksınız.  Maddi 
konular, kazançlar adına 
önem kazanacak. Bütçe 
konusu, finansal durumunuz 
ise Ay sonuna doğru öne 
çıkıyor olacak.  Dolayısı ile 
ayın enerjisinde, bir yenilik 
ve başlangıç arzusu, bunun 
yanı sıra maddi konular ve 
kazançlarınız önem kazanıyor 
olacak. 
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Sevgili Boğalar,  bu ay 2 
Retromuz olacak.  İlk olarak 
16 Nisan’da  Yay burcunda 
başlayacak olan Mars Retrosu. 
2.Retro ise 27 Nisan’da Boğa 
burcunda başlayacak olan 
Merkür Retrosu.   Dolayısı ile 
ayın ilk yarısında genel olarak 
işlerinizi organize etmeye, 
varsa eğer önemli kararları 
öne almaya, önemli imza ve 
anlaşmalarınızı yapmaya 
dikkat edin derim...   2.yarı 
itibari ile Retrolar biraz 
yavaşlatacak ve birtakım 
engellemelere neden 
olabilecek.   Mars ilişkilerinizi, 
anlaşmalarınızı ve her türlü 
ortaklıklarınızı anlatmakta.  
Tüm ay boyunca Yay burcunda 
olacak ve 16 Nisan itibari 
ile geri hareketi yine Yay 
burcunda başlayacak.  Gelir 
artışı için birtakım girişim 
zamanlarınızdasınız, Mars 
eforunuzun ve enerjinizin biraz 
bu yönde olduğunu gösteriyor.  
Ortak kazançlarınızda artış 
istediğiniz, hem sizin eğer 
evliyseniz eşinizin de olabilir, 
kazançlarınızı ilgilendiriyor 
Mars Yay geçişi. Retrosu ile 
birlikte birikimlerinizi, ortak 
kazançlarınızı, bütçenizde 
bir takım düzenlemeleri 
önemsiyor olacağınızı 
söylemeliyim.  Kazanç artışı 
istiyorsunuz örneğin, Retro 
sebebi ile belki de istediğiniz 
kazancın, belki bir zam 

konusunun, belki bir miras 
işiniz var diyelim aynı şekilde 
bunun gecikmeleri, farklı 
nedenlerle ötelenmesi gibi 
durumlara da yol açabilir. 
İlişkiniz, evliliğiniz, belki 
de birlikte iş yaptığınız 
iş bağlantılarınız veya 
ortaklıklarınız ile ilgili konuları 
tekrar gündeme getirecek.  
Mars Akrep burcuna tekrar 
geri dönecek. Bu geri dönüş 
dönemi önemli, bu süreç 
evlilik, ortaklık, ikili ilişkilerinizi 
ön plana getirecek diyebilirim, 
bazı konular tekrar açılacak 
olabilir, yarım kalmış ve 
üzerinde çok durmadığınız 
kararlarınız tekrar masaya 
yatacak. 1 Temmuz’a kadar 
Mars Retro olacak. Süreç 
oldukça uzun, bu süreç 
boyunca sizler, ikili ilişkileriniz, 
ortak kazançlarınız ve ortak 
kazanımlarınız ile ilgili 
konulara önem vereceksiniz 
gibi duruyor.   

Merkür 6 Mart itibari ile 
burcunuzda seyahat etmeye 
başlıyor.  Kendinizi daha 
rahat ifade edebileceğiniz, 
belki biraz temkinli olma 
duygunuzun da beraberinde 
yükseleceği, kalıcı ve emin 
adımlar atarak daha stratejik 
olacağınızı söylemeliyim.  
Bunun yanı sıra Merkür para 
göstergeniz. Bu da gösteriyor 
ki, ayın ilk dönemleri maddi 
konularda birtakım şansları da 
yakalayabileceğiniz durumlar 
yaratabileceksiniz. Belki bir 
şeyin sözünü alacaksınız, belki 
geleceğe dair sizlere gelecekte 
maddi destek getirecek 
birtakım iş modelleri üzerinde 
düşüneceksiniz. Zihniniz son 
derece aktif olacak diyebilirim. 
27 Nisan’da Retro yapacak 
olan merkür dolayısı ile 
burcunuzda uzunca bir süre 
kalacak. Tüm Retro süreci 
ile birlikte 13 Hazirana kadar 
burcunuzda geziniyor olacak.  
Tabi bir ileri, geri ve tekrar 
iler derken bayağı misafir 
edeceksiniz Merkür’ü. Kararlar, 

aktif bir zihin, kararların 
tekrar gözden geçmesi, 
emin olunması ve iç sesinize 
kulak vermeniz gereken bir 
dönemi de gösteriyor. Sevgili 
Boğalar, hem ortak konular, 
hem de bireysel beklentileriniz 
önem kazanıyor.  Geçmişe 
dönüksünüz diyebilirim, 
biraz geriye sarıyor ve 
hayatınızı şöyle bir gözden 
geçiriyorsunuz sanki. Ben ne 
istiyorum, karşımdaki insanlar 
neler verebiliyor diyorsunuz 
gibi. Merkürün burcunuzda 
ilerleyeceği süreçte Jüpiter ile 
dost enerjileri de olacak.   Size 
bir takım şanslı fırsatlarda 
saklıyor olacak, destekler 
alıyor olacaksınız, maddi ve 
manevi destekler.  Ama biraz 
beklemenizde gerekecek. 
Fırsatlar belki biraz gecikebilir 
ama gelir. 

5 Nisan’da Venüs Koç 
burcunda olacak.  Burcunuzun 
yönetici gezegeni Venüs’ün 
Koç burcundan geçiş 
yapacağı süreç ise biraz planlı 
ve programlı olacağınızı, 
düşüncelerinizi biraz 
gizleyebileceğinizi anlatıyor 
gibi. Arka planda kalıp, biraz 
gözlem yapmak istiyor 
olabilirsiniz. Ayrıca sağlığınız 
ile ilgilenmek, kendinize zaman 
ayırmak da isteyebilirsiniz.  
Mars’ın Yay burcu geçişi 
size biraz sağlık masrafı 
da getirebilir. Dolayısı ile 
kontrollerinizi, sağlığınızı ve 
kendinizi ihmal etmemelisiniz.  
19 Nisan’da da Güneşi misafir 
etmeye başlıyor olacaksınız 
burcunuzda.  Güneş’in 
burcunuza gelişi güzel ve 
destekleyici. Ne istediğinize, 
kendinize dönük olacağınıza, 
hedeflerinizi gözden 
geçireceğinize işaret ediyor.  
Ay’ın fazlarına baktığımızda;  
7 Nisan’da Koç burcunda 
Yeniay olacak.  22 Nisan’da 
Akrep burcunda Dolunay 
gerçekleşecek. Yeniay,  
yenilenme ve yeni hedefleri 
anlatıyor, ne de olsa Koç  

burcunda olacak ama 
bu yeniay sizler için içsel 
ihtiyaçlarınızı fark ettirecek 
bir Yeniay olacak diyebilirim.  
Dolunayı ise  karşıt burcunuz 
Akrepte olacak. Dolayısı ile ben 
– sen dengeniz, ilişkileriniz, 
evliliğiniz, ortak projeleriniz 
önem kazanacak. İlişkileriniz 
ile ilgili tamamlanmamış, 
yarım kalmış birşeyler olabilir.

Siz ve sizin karşınızdaki 
insanlar ile ilgili bir dolunay 
bu, ne beklediğinize ve 
karşınızdaki insanların bu 
beklentilerinize odaklanıyor 
olabilirsiniz. Dolunaylar 
görünür ve fark edilir 
zamanlardır aynı zamanda. 
Birşey fark ediyor, istiyor ve 
bunu açıklıyor olabilirsiniz. 
Unutmayın ay sonunda 
burcunuzda Merkür Retrosu 
başlayacak, bazı kararlarınızı 
tekrar gözden geçirmenize 
neden olabilecek. Bu yüzden 
bu Dolunayın size ne 
anlattığına dikkat edin derim.  
İlişkiler ile ilgili konularda 
ne bekliyor, kendinizi nasıl 
ifade ediyor, ve karşınızdaki 
insanlardan be bekliyorsunuz. 
Kendinizi açabilir, aynı 
şekilde karşınızdaki inanlarda 
kendilerini size açabilirler. 
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Sevgili İkizler,  bu ay 2 
Retromuz olacak.  İlk olarak 
16 Nisan’da  Yay burcunda 
başlayacak olan Mars Retrosu. 
2.Retro ise 27 Nisan’da Boğa 
burcunda başlayacak olan 
Merkür Retrosu.   Dolayısı ile 
ayın ilk yarısında genel olarak 
işlerinizi organize etmeye, 
varsa eğer önemli kararları 
öne almaya, önemli imza ve 
anlaşmalarınızı yapmaya 
dikkat edin derim...   2.yarı 
itibari ile Retrolar biraz 
yavaşlatacak ve birtakım 
engellemelere neden 
olabilecek. 

5 Nisanda Venüs Koç burcuna 
geçiş yapacak.  Sosyal 
ortamlarınız hareketleniyor 
ve yeni çevreler içine 
giriyorsunuz. Venüs aşk 
göstergeniz, eğer kalbiniz 
boşsa  bu dönemde 
biraz sosyal ortamlarda 
olmanızı özellikle tavsiye 
ederim, Aşk hızlı bir şekilde 
hayatınıza girebilir.  Zaten 
dost çevreleriniz bu ay oldukça 
hareketli.  Yönetici gezegeniniz 
Merkür 6 Nisan’da burç 
değiştirip Boğa burcuna geçiş 
yapacak. Boğa burcuna geçiş 
yaptığı süreç sizin için önemli, 
temkinli ve sakin hareket etme 
ihtiyacınız yükseliyor.   Bir de 
27 Nisan’da gerçekleşecek 
Retrosunu da düşünecek 
olursak, sağlığınıza önem 

vermeli ve kendinize de 
bakmalısınız.   27 Nisan itibari 
ile kendinizi biraz yorgun, aşağı 
çekilmiş, düşüncelerinizin 
daha derin olduğu bir 
dönemde hissedebilirsiniz. 
Aslında bu duygular Merkür 
Boğa burcuna geçer 
geçmez başlayacak. Biraz 
gizlenmek, biraz izolasyon 
ihtiyacı hissedebileceksiniz. 
19 Nisan’da Güneş’in de 
Boğa burcuna gelişi ile 
birlikte biraz iç dünyanıza 
yöneliyorsunuz.  Sanki bir 
takım konuları halletmeye 
çalışıyor, planlı ve programlı 
davranıyor ve bir yenilik için 
hazırlanıyorsunuz. Ama tabi 
Boğa burcundan geçiş yapan 
yıldızlar sizleri enerji olarak 
zorlayabilir. Yani yorgun 
ve tedirgin hissediyorum 
ve nedenini bilemiyorum 
da diyebilirsiniz. Dolayısı 
ile dengede olmaya, denge 
yaratmaya ve en önemlisi 
de halletmeniz gereken 
işlerinizi finalize etmeye 
odaklanmalısınız. 

Mars bir süredir karşıt 
burcunuz Yay’da 
ilerlemekte.  Enerji ve eforunuz 
ikili ilişkilerinizde diyebilirim. 
Hayatınızda dost kim, düşman 
kim çok daha farkındasınız. 
Anlaşmalar, sözleşmeler, 
karşınızdaki insanlardan 
beklentileriniz, avukat 
veya dava gibi konularınız 
varsa burada beklenmedik 
durumlar, belki biraz efor 
harcıyor olabilirsiniz,  ortak 
işleriniz, hayatınızdaki kişi, 
evliyseniz eşiniz için de bir o 
kadar önemli ve efor gereken 
bir dönemde olduğunuzu 
söyleyebilirim.  Aynı zamanda 
İlişkiniz adına siz önemli bir 
dönemden geçiyor olabilirsiniz. 
Dolayısıyla Mars’ın 16 
Nisan’da Retro yapması da bir 
hayli önemli olacak.  Tekrar 
gözden geçirilmesi gereken 
konular söz konusu olabileceği 
gibi, eğer ilişkinizde sorunlu 

bir dönemden geçiyorsanız 
problemler çok daha fazla 
görünür de olacaktır. 

Ay’ın fazlarına baktığımızda ;  
7 Nisan’da Koç burcunda 
Yeniay olacak.  22 
Nisan’da Akrep burcunda 
Dolunay gerçekleşecek. 
Yeniay  yenilenme ve yeni 
hedefleri anlatıyor, ne de olsa 
Koç  burcunda olacak hızlı 
ve atak bir enerji söz konusu. 
Yeni çevreler, ve çevre desteği 
konusunda son derece 
destekleniyorsunuz fakat, 
arkadaşlarınız ile ilgili sürpriz 
gelişmelere de açık olabilirsiniz 
açıkçası. Hayatında hızlı 
değişen bir konu belki olabilir, 
sizden destekler bekleyebilir, 
sizi şaşırtabilir.  Dolunay 
ise rutininiz ve günlük 
temponuzda hareketlilik 
getiriyor olacak. Yeni bir 
düzen ihtiyacınız ön plana 
geliyor olacak. Aslında 
ayın enerjisinde yorgun 
ve tempodan bunalmış 
hissedebilirsiniz. Özellikle 
dolunay önce ve sonrası birkaç 
gün çalışma arkadaşlarınız 
ile ilişkilerinize de dikkat 
etmelisiniz, iş birşiği içinde 
olmaya önem vermelisiniz. 
Sağlık kontrollerinizi ihmal 
etmemeli ve asıl önemlisi 27 
Nisan’da başlayacak Merkür 
retrosuna hazırlanmalısınız. 
Şöyle düşünmelisiniz, 
işlerinizin yoğunlaşması ile 
birlikte sizlerin dinlenme 
ihtiyacınız paralel olarak 
artacak gibi, dolayısı ile 
mümkün olduğunca planlı 
ve programlı olmalısınız. 
Kendinize rutinden 
uzaklaşacak ve size iyi gelecek 
ortamlar yaratmalısınız. 
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Sevgili Yengeçler,  bu ay 2 
Retromuz olacak.  İlk olarak 
16 Nisan’da  Yay burcunda 
başlayacak olan Mars Retrosu. 
2.Retro ise 27 Nisan’da Boğa 
burcunda başlayacak olan 
Merkür Retrosu.   Dolayısı ile 
ayın ilk yarısında genel olarak 
işlerinizi organize etmeye, 
varsa eğer önemli kararları 
öne almaya, önemli imza ve 
anlaşmalarınızı yapmaya 
dikkat edin derim...   2.yarı 
itibari ile Retrolar biraz 
yavaşlatacak ve birtakım 
engellemelere neden 
olabilecek.  

5 Nisanda Venüs Koç 
burcunda.   Haritanızın en tepe 
noktasına gelip yerleşecek 
olan Venüs’ün sizlere bir 
kariyer fırsatı getirmesi söz 
konusu.  Kiminiz iş teklifleri 
alabilirsiniz, iş arama 
sürecindeyseniz bu ay güzel 
fırsatlar söz konusu olabilir. 
23 Mart’ta gerçekleşen 
Ay tutulmasının etkilerini 
hissettiğimiz bir aydayız 
ve Nisan ilk hafta özellikle 
Venüs’ün de Koç burcuna 
gelişi ile iş çevrelerimizde 
istediğimiz bir değişimi de 
hayata geçirebiliriz.  İşte 
bir başarı yakalayabilir, 
üstlerinizden destekler 
bekleyebilirsiniz, bir terfi 
konunuz da olabilir. Kiminiz 
de İş değişikliği kararı 

verebilirsiniz bu ay.  Dikkatiniz 
iş konularında, iş yapışınız 
ve kariyer hedeflerinizde ve 
birlikte çalıştığınız insanlarda. 
Merkür 6 Nisan’da   Boğa 
burcuna geçiş yapacak.  Bu 
geçiş ile birlikte bazı endişe 
ve kaygılarınız azalabilir, 
iletişimde daha rahat 
hissedeceğinizi söyleyebilirim.  
Çevreniz kalabalıklaşıp, dostlar 
ile ilişkileriniz de paralel 
olarak artıyor olacaktır.  19 
Nisan’da ayrıca Güneş’in 
de Boğa burcuna gelişi ile 
birlikte desteklendiğinizi 
de hissettmeye başlıyor 
olursunuz. Fakat bu ay 
yaşayacağımız retrolar 
sebebi ile biraz düşünceli 
ve genel temponuz ile ilgili 
konularda da biraz efor 
harcamaya başlayacağınızı da 
söylemeliyim. 

Mars rutininiz, günlük 
temponuz, çalışma 
arkadaşlarınız, size bağlı 
çalışan insanlar, aynı zamanda 
sağlığınız ile ilgili konularda 
hareketlilik getiriyor.  Rutininiz 
daha yoğun, daha fazla 
enerjiye ihtiyaç duyduğunuz 
bir dönemde olduğunuzu 
gösteriyor.  Genel düzeninizde 
yoğunluk, tempo ve 
hareketliliğin yanı sıra sanki 
biraz da sizi düşündürüyor, 
farklı neler yapabilirim nasıl 
daha huzurlu hissederim 
diyorsunuz, iş yapış şeklinizde 
de değişimler getiriyor gibi. 
Marsın 16 Nisan itibari ile 
Retroya başlıyor olması, başta 
sağlığınıza her zamankinden 
daha fazla dikkat etmeniz 
gerektiğini gösteriyor.   
Sakarlıklara açık olabilirsiniz, 
daha dikkatli olmaya önem 
verin. Ayrıca çalışma 
ortamınızda da beklenmedik 
değişimleri de paralel olarak 
getirebilir. Sizin istediğiniz bir 
düzen, yenilenme ve değişimi 
tetikliyor olacak gibi. Kariyerde 
yenilik, yenilenme arzusu ile 
birlikte, Mars’ın bu alanda 
oluşu ve retroya başlaması da 

yeni bir ortamda olup ayrıca 
bir konuda uzmanlaşma 
sürecinde olabileceğinizi de 
gösteriyor açıkçası. Çevre 
değişimi, ortam değişimi ve 
belki de çalıştığınız insanları 
değiştirme, farklı kişiler ile 
bir arada olma enerjisi gibi 
diyebilirim. 
27 Nisan’da başlayacak 
Merkür Retrosu ise zihninizi 
biraz karıştırabilir. Merkür 
sizlere çevre desteği ve 
çevrede hareketlilik getiriyor 
olacak ama aynı alanda 
da Retrosu başlayacak. Bu 
da gösteriyor ki, arkadaşlık 
ilişkilerinizde biraz yanlış 
anlaşılmalar, kafanızı karıştırıcı 
durumlarda olabilir.  Eski bir 
çevre ile ilgili konular önem 
kazanabilir. Geçmişte önemli 
olan bir grup organiazyonu 
imkanı da getirebilir.  

Ay’ın fazlarına baktığımızda ;  
7 Nisan’da Koç burcunda 
Yeniay olacak.  22 
Nisan’da Akrep burcunda 
Dolunay gerçekleşecek. 
Yeniay  yenilenme ve yeni 
hedefleri anlatıyor, ne de olsa 
Koç  burcunda olacak hızlı 
ve atak bir enerji söz konusu.  
Kariyer alanınız, gelecek 
hedefleriniz ve planlarınız 
son derece önemli, nelere 
başlamak, yenilenmek ve 
gelecek adına harekete 
geçiyor olacaksınız, bunları 
bir düşünün derim. Bu bir 
iş fırsatı olabileceği gibi, 
sizi daha ileriye götürecek, 
gelecek adına planladığınız 
bir değişimin temellerininde 
atılması olabilir. Hedef 
belirleyin bu yeniay’da.  
Uranüs bu yeniay’da önemli 
rol alıyor. Farklı hedefler, 
bambaşka fikirler ve yenilik 
için can atabilirsiniz.  Hatta 
rutininizde bir düzenleme 
içine girme arzunuz da 
yüksek, belki bir hedefi ve 
planı hayata geçirmeye 
hazırlanıyor ve bunun ile 
ilgili düşünüyorsunuz, biraz 
statünüz ve hedeflerinize 

odaklanma enerjisi getiren bir 
yeniay olacak sizler için.  22 
Nisan’da Akrep burcundaki 
Dolunay aşk konularını ön 
plana getiriyor olacak. Aşkınız, 
hayatınızdaki insan, ilişkiniz 
ve genel olarak hobileriniz, 
mutluluğu nasıl yakaladığınız, 
neler yaptığınız ve bireysel 
olarak yaşamınızı daha keyifli 
bir noktaya taşımak için neler 
yapmak istediğiniz önem 
kazanıyor olacak.  Dolunay 
burcunuza son derece destek, 
dost burcunuzda gerçekleşiyor 
fakat bir kutupsallaşma ve 
biraz da strese açık zamanları 
anlattığı için ilişkinizde 
bazı anlaşmalıklara neden 
olabilir. Bir diğer yandan da 
hayatınızdaki insan ile daha 
açık ve net bir diyalog içine 
girmenize de neden olabilir. 
Kiminiz de duygularınızı açıyor 
olabilirsiniz. 
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Sevgili Aslanlar,  bu ay 2 
Retromuz olacak.  İlk olarak 
16 Nisan’da  Yay burcunda 
başlayacak olan Mars Retrosu. 
2.Retro ise 27 Nisan’da Boğa 
burcunda başlayacak olan 
Merkür Retrosu.   Dolayısı ile 
ayın ilk yarısında genel olarak 
işlerinizi organize etmeye, 
varsa eğer önemli kararları 
öne almaya, önemli imza ve 
anlaşmalarınızı yapmaya 
dikkat edin derim...   2.yarı 
itibari ile Retrolar biraz 
yavaşlatacak ve birtakım 
engellemelere neden 
olabilecek.  

5 Nisan’da Venüs Koç 
burcuna geçiyor.  Venüs 
Koç burcu geçişi burcunuza 
son derece dost enerjilerde. 
İlişkilerinize, iletişiminizde 
ve uzak çevre işlerinizde 
destekler alabileceğiniz, sınav 
veya eğitim dönemindeyseniz 
bu konularda başarı 
yakalayabileceğiniz, ticaret 
ile uğraşıyorsanız hareketli 
ve destekleyici bir dönemde 
olacağınızı göstermekte.  
6 Nisan’da Merkür ve 19 
Nisan’da Güneş Boğa burcuna 
geçiş yapacak.  Bu yıldızların 
kariyer alanınıza gelip 
yerleşmesi de hedeflerinizin 
yükseldiği, gelecek adına 
önemli kararlar alabileceğiniz, 
iş çevrelerinize ve üstleriniz ile 
ilişkilerinizin de önemli olacağı 

bir zaman dilimini anlatmakta.  
Görüşmeleriniz artabilir, 
paralel olarak yoğunluğunuz 
da dikkat çekebilir. 
Burcunuzun yönetici gezegeni 
Güneş’in sizi sıkıştırdığı, 
baskıladığı bir dönem olacak 
önümüzdeki 1 ay. Yani 
Güneş Boğa geçişi boyunca 
aslında iş ve hedef konuları, 
hayatınızdaki birçok önemli 
unsurları devreye alabilir. Sizler 
için yılın önemli ayı açıkçası. 
Dolayısı ile neler yaptım, 
yapıyorum, mutlumuyum 
diye kendinize sorduğunuz 
ve bir iç hesaplaşma içinde 
de olabileceğiniz bir dönem 
olabilir. Venüs’ün desteği siz 
planlı ve programlı olarak 
bir işe, veya bir eğitime 
odaklanmanızı, hayatınızdaki 
genel birtakım sorunlar ile 
daha rahat başetmeniz için 
destekler alabileceğinizi de 
göstermekte. 

Mars Yay burcunda, evet 
burcunuzu son derece 
destekliyor fakat Mars’ın Retro 
dönemi başlıyor. 16 Nisan’da 
başlayan retrosu 1 Temmuz’da 
sona erecek. Mars ev ve yuva 
göstergeniz, zaten Mayıs 
ayında tekrar Akrep burcuna 
geçiş yapacak, o dönem evde 
ve aile içinde oluşabilecek bazı 
sorun veya problemlere de 
neden olabilecek. Dolayısı ile 
sizler için Nisan özel ve önemli 
bir ay olacak. Mars Retrosu 
ve Güneş’in Boğa burcuna 
geçişi ile birlikte kiminiz evde, 
kiminiz de iş hayatınızda bazı 
sorun olabilecek durumlar ile 
karşılaşabilirsiniz. İş çevreniz 
ve aile çevrenizi ilgilendirebilir, 
kendinize hedef belirlemek 
istediğiniz, ilerleme ve ivme 
kazanmak istediğiniz bir 
dönemden geçmektesiniz, 
dolayısı ile yaşayacağınız 
sıkıntılar veya birtakım 
problemler olursa kaynağa 
inin derim. İş örneğin, belki 
değişim gerekiyor ve siz 
yenilenmek istiyorsunuz, evse 
eğer sorunlar açığa çıkıyor 

belki evi değiştirme zamanınız, 
yaşam alanınızda yenilik 
ihtiyacınız yüksek ama fırsat 
veya imkan yaratamıyorsunuz.  
Bu belirttiğim konular Nisan 
ortası gibi başlayıp, Mayıs 
ayında öneli olabilir. Dediğim 
gibi sorunun kaynağına inmeli 
ve kökünden halletmelisiniz. 
MerkürRetrosu 27 Nisan’da 
başlıyor. Haritanızın en 
tepesinde retro yapacak 
olması biraz kafanızı 
karıştırabilir. Etkisi Mayıs 
ayında çok daha öne çıkıyor 
aslında, bu da gösteriyor ki; 
eski bir konu açılıyor. Belki 
daha önce kaçırdığınız bir 
fırsat geliyor, tekrar konuşuyor, 
karar almak durumunda 
kalıyorsunuz. Yuvada ve 
yaşam alanınızda belki 
değişim gerektirecek birşey 
bu! Para da önem kazanıyor, 
kazanç arttırmak istiyorsunuz, 
bunlar dediğim gibi bu ay 
sonu gibi sizi etkileyemey 
başlayabilir ve Mayıs sizin için 
önemli olur. 

Ay’ın fazlarına baktığımızda ;  
7 Nisan’da Koç burcunda 
Yeniay olacak.  22 Nisan’da 
Akrep burcunda Dolunay 
gerçekleşecek.  Koç 
burcundaki YeniAy Uranüs 
enerjili. Yani sürpriz kararlara 
açık, uzaklar ve uzak çevreler 
ile ilgili önemli bir konu, 
gelecek ile ilgili bir fikir ve 
değişim arzunuzu tetikleyebilir.  
22 Nisan’da Akrep burcunda 
gerçekleşecek Dolunay ise 
Yuvanızda olacak. İş ve 
ev konularını tetikleyecek.  
Zaman yönetimi konusunda, 
sorumluluklarınız konusunda 
biraz sıkıştıracak. Dolunay 
zamanları stres vardır, aynı 
zamanda bir farkındalık söz 
konusudur. Açık ve net fark 
edebileceğimiz zamanlardır. 
Sizler ise bu dolunayda, ev 
ve iş, aile ve sorumluluklar, 
alışkanlıklarınız ve değiştirmek 
istediğiniz konular, kiminiz 
de anne ve babanız arasında 
kalabilirsiniz. Ebeveynler, 

aileniz ve yuvanız önem 
kazanırken, kendi yaşam 
alanınıza odaklanırken, bir 
takım şeyleri değiştirme 
arzusunda olabilirsiniz. 
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Sevgili Başaklar,  bu ay 2 
Retromuz olacak.  İlk olarak 
16 Nisan’da  Yay burcunda 
başlayacak olan Mars Retrosu. 
2.Retro ise 27 Nisan’da Boğa 
burcunda başlayacak olan 
Merkür Retrosu.   Dolayısı ile 
ayın ilk yarısında genel olarak 
işlerinizi organize etmeye, 
varsa eğer önemli kararları 
öne almaya, önemli imza ve 
anlaşmalarınızı yapmaya 
dikkat edin derim...   2.yarı 
itibari ile Retrolar biraz 
yavaşlatacak ve birtakım 
engellemelere neden 
olabilecek.  

5 Nisan’da Venüs Koç 
burcunda olacak.  Venüs’ün 
bu alanda ilerleyecek olması 
gösteriyor ki, maddi konularda 
birtakım kazanımlar adına 
girişimcisiniz. Ortak iş 
yaptığınız insanlar olabilir, 
ayrıca eş veya ailenin de 
maddi konularda birtakım 
kazanç avantajları yaşama 
durumunun da devrede 
olabileceği bir süreci 
tetikleyebilir. Bir yandan 
avantajlar yakalıyor ve 
bir yandan da kiminiz 
sanki bir maddi destekde 
bulunuyorsunuz. Alacak 
verecek konuları, bütçe ve 
planlama gibi durumlar 
önem kazanıyor. Kiminiz 
sanki yurt dışına çıkaya 
hazırlanıyorsunuz, belki 

ödemeniz gereken paralar 
birazda harç vs gibi konular 
olabilir.  Bir yatırım konusu da 
önem kazanabilir, sanki para 
biriktirmeye başlıyorsunuz, 
ödeme planlı hazırlıyorsunuz 
gibi bir durumda söz konusu.  
6 Nisan’da Boğa burcuna 
geçiş yapan Merkür ve 19 
Nisan’da ise Güneş’in Boğa 
burcuna geçişi ile birlikte 
neşeniz ve keyfiniz de artıyor.  
Seyahatler konusunda şanslı 
bir dönemi tetikliyor bu 
yıldızlar, aynı zamanda tanıtım, 
ön plana çıkma, kendinizi 
fark ettirme konusunda da 
desteklere açık oluyorsunuz. 
Yurt dışı ile ilgili konular, 
sınavlar olabilir önemli olacak 
sizler için. Zihniniz açık ve 
berrak olacak ve kendinizi 
rahat ifade edecek, kararlı 
ve istikrarlı hissedeceksiniz. 
Özellikle burcunuzun yönetici 
gezegeni Merkür ve Jüpiter 
arasında hissedilecek güzel 
enerjiler bu ay size uzun 
soluklu bir konuya başlama 
arzusu getirebilir. Jüpiter 
hala retro gökyüzünde ve 
Merkür’de 27 Nisan’da Retroya 
başlıyor. Bu da gösteriyor 
ki, bu 2 gezegen arasındaki 
dost enerjiler birden fazla 
kez tekrarlanacak.  Mayıs 
son hafta her ikisininde 
düz pozisyonda olduğu ve 
aralarındaki dost enerjinin 
aktif olduğu zamanlar. Bu 
bana size bir fırsat geleceğini 
düşündürüyor ama belki bu 
fırsat sizin hissedeceğiniz 
ama elinize geçmesi için 
biraz bekleyeceğiniz bir konu 
olabileceğinide düşündürüyor. 
Bir fırsat yakalamak istiyor, 
şanslı bir oluşum içine giriyor 
gibisiniz, sadece biraz sabır 
özellikle Merkür 27 Nisan 
itibari ile Retroya başlıyor, 
demekki birşeyleri gözden 
geçirmeniz gerekiyor, farklı 
açılardan değerlendirmeniz 
ve daha titiz olmanız gereken 
bir zaman içinde olduğunuzu 
düşündürüyor. Merkür yönetici 
gezegeniniz, retro dönemleri 

sizler için yorucu ama bir 
o kadar da birçok açıdan 
bakma ve değerlendirme 
yaptığınız zamanlar, dolayısı 
ile gözden geçirmek, araştırma 
yapmak, ve biraz da beklemek 
anlamını taşıyor. Mars 16 
Nisan’da başlıyor Retrosuna, 
yuvanızda yapacak Retroyu. 
Aileniz, yuvanız yaşam 
şartlarınız, evde yenilik veya 
tadilat, kiminiz için taşınma, 
enerji ve eforun aile ile 
ilgili konularda olabileceği 
zamanlar olduğunu gösteriyor.  
Mars haritanızda ortak 
kazanımları anlatmakta, aynı 
zamanda yaşama bakışınızı 
ve iletişim dilinizi, yakın 
çevre kardeş ve kuzenlerinizi. 
Mars Retro döneminde 
iletişim, kendinizi ifade, 
yakın çevre ilişkilerinizi de 
hareketlendirebilir. Kararlarınızı 
gözden geçirmenize neden 
olabilir, biraz stresli ve gergin 
hissedebilirsiniz. 

Ay’ın Fazlarına baktığımızda 
; 7 Nisan’da Koç burcunda 
YeniAy olacak. Uranüs enerjisi 
devrede bu Yeniay’da ani ve 
sürpriz gelir artışı, kazançlarda 
sıçrama, beklenmedik 
kazançlar ve avantajlar 
devrede olabilir. Olumlu şeyler 
yazmak istiyorum, olumluya 
kanalize olursak olumlu 
sonuçlar da doğurabiliriz, tabi 
giderler de bir o kadar artabilir, 
ortak kazanımlar önemli 
olacak. Özellikle ortak bir iş 
veya ortak bir projeye başlama 
kararı alabilir ve kazançlarda 
bir yenilik isteyebilirsiniz. Bir 
tazminat veya bir miras gibi 
durumda devrede olabilir 
açıkçası. Maddi konularda 
dengeler önemli diyebilirim.  
22 Nisan’da Akrep burcunda 
gerçekleşecek Dolunay ise 
haritanızda öncelikle iletişim, 
imzalar, kontratlar ile ilgili 
alanda. Aynı zamanda, 
kararlarınızın fark edilir 
görünür olduğu zamanlar, 
fikirlerinizi açıklayabilir, bir 
karar alabilirsiniz. Kardeş ve 

yakın çevre ilişkinizde önemli 
olabilir, onların hayatlarında 
dikkat çekecek bir konu veya 
durum devrede olabilir. Bu 
dolunayda aynı zamanda Baba 
veya Büyükbaba gibi kişilerin 
sağlık konuları da önem 
kazanabilir.  Dolunay enerjisi 
size bir seyahat ve uzaklaşma 
imkanı da verebilir. 
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Sevgili Teraziler,  bu ay 2 
Retromuz olacak.  İlk olarak 
16 Nisan’da  Yay burcunda 
başlayacak olan Mars Retrosu. 
2.Retro ise 27 Nisan’da Boğa 
burcunda başlayacak olan 
Merkür Retrosu.   Dolayısı ile 
ayın ilk yarısında genel olarak 
işlerinizi organize etmeye, 
varsa eğer önemli kararları 
öne almaya, önemli imza ve 
anlaşmalarınızı yapmaya 
dikkat edin derim...   2.yarı 
itibari ile Retrolar biraz 
yavaşlatacak ve birtakım 
engellemelere neden 
olabilecek.  

5 Nisan’da Venüs Koç 
burcuna geçiş yapıyor.  Karşıt 
burcunuza gelip yerleşiyor, 
ilişkileriniz için önemli 
bir süreci ve 23 Mart’ta 
burcunuzda gerçekleşen Ay 
Tutulmasını da tetikliyor. Bu da 
kiminize iş anlaşması kiminize 
de bir ortaklık konusu, kiminize 
de ilişkilerde önemli olacak 
bir durumu gündeme getiriyor 
diyebilirim.  Dikkatiniz ve ilginiz 
karşınızdaki insanlarda ve 
onlardan gelecek yorumlarda 
olabilir.  6 Nisan’da Merkür 
Boğa burcunda olacak ve 
19 Nisan’da da Güneş Boğa 
burcuna geçiş yapıyor. Bu 
geçişler gösteriyor ki, para 
ve ortak kazançlar adına 
hareketli bir durum ve 
konuda gündemde.  Gelir 

artışı söz konusu olabilir, 
ortak gelirlerde hareketlilik 
devrede. Ailenin kazançları 
önem kazanıyor, sizin de 
aynı şekilde kazançlarınızda 
artış yaşamak adına birtakım 
girişimleriniz söz konusu. 
Merkür ve Güneş ortak 
kazançlar, genel olarak gelirler 
ve bütçe konusunu önemli 
yaparken, 27 Nisan’da Boğa 
burcunda başlayacak Merkür 
Retrosu ise beklenen gelirlerin 
ve ortak kazanımların biraz 
beklemesi veya gecikmesi 
gibi bir durumu anlatmakta.  
Ortak kazanımlar, eski bir 
konunun tekrar gündeme 
gelmesi, belki beklediğiniz 
bir tazminat, belki bir miras, 
tamamlanmamış bir kaynak 
veya borç konusunu tetikliyor. 
16 Nisan itibari ile aktif olacak 
Mars Retrosu ise kardeşler, 
iletişim ve seyahatler 
alanınızda başlıyor olacak. 
Zihninizi yorgun hissederken, 
yakın çevre ilişkilerinizde 
bazı prüzlere neden olabilir. 
Örneğin komşular, kardeş 
veya kuzenler ile ilişkileriniz. 
Ya da kardeşlerinizin 
hayatında önemli ve etkili 
bir dönem, yeni bir oluşum 
içine girdiği, yaşamında 
bazı değişim kararları aldığı 
dönemleri de anlatabilir.  Tabi 
ilişkilerinizde bu retrodan 
etkilenebilir. Aslında hem 
Mars, hem de Merkürün 
retro yapacağı alanlar 
gösteriyor ki, bir değişim 
kararı ve yenilenme arzusu 
da duyuyorsunuz.  Mars 
Nisan boyunca burcunuza 
dost enerjide, cesaretli 
ve girişimcisiniz, cesareti 
Mars’dan alıyor ve hayatınıza 
yön veriyorsunuz. Bir ortak iş, 
proje veya ev yaşamı adına 
bir takım değişimler önem 
kazanıyor gibi. Harcamalara 
dikkat etmelisiniz, gelir gider 
dengeniz özellikle merkür 
retrosu itibari ile önem 
kazanacak. Beklediğiniz maddi 
destek ve avantajlar söz 
konusu ama retro gecikmeler 

ve ertelenmelere neden olabilir. 

Ay’ın Fazlarına baktığımızda 
; 7 Nisan’da Koç burcunda 
bir Yeniay olacak.  Karşıt 
burcunuzda ilerleyen Venüs’ün 
ilişkiler konusunda hareketliliği 
de arttırdığı dönemdesiniz. Koç 
burcundaki Yeniay ise Uranüs 
enerjisi de barındırmakta, yani 
sürpriz bir şekilde bir ilişki 
içine girebilir, aniden evlilik 
kararı alabilirsiniz. Her türlü 
ortaklı konular, ortak projeler 
ile ilişkili olan 7.evinizde 
gerçekleşecek olan Yeniay 
ile ortak proje içinde birlikte 
çalıştığınız kurum ve kişileri 
değiştirmek de isteyebilirsiniz, 
yön değiştirmek isterken 
hayatınıza bir yenilik katmak 
isteyebilirsiniz. Eğer evliyseniz 
veya uzun soluklu bir ilişki 
içindeyseniz onun yaşamında 
da önemli bir dönemin 
başlangıcı söz konusu olabilir. 
öne çıktığı, dikkat çektiği bir 
dönemi anlatabilir bu Yeniay. 
22 Nisan’da Akrep burcunda 
gerçekleşecek Dolunay ise 
para aksınızda olacak. Maddi 
konular zaten Merkür ve 
Güneş’in Boğa geçişi ile birlikte 
önem kazanmış durumdaydı 
ve Ay sonundaki bu Dolunay 
ise bütçe konusunun 
önemli olacağını gösteriyor. 
Kazanmak ve kazanç arttırma 
ihtiyacınızı, gider gelir 
dengenize odaklanacaksınız 
diyebilirim. Sahip olduklarınız, 
sahip olmak istedikleriniz, tüm 
bunlar önemli. Altını çizmek 
istiyorum, Mars Retrosuna 
Yay’da başlıyor fakat Mayıs 
ayında kaynaklar alanınız 
Akrep burcuna geri dönüş 
yapıyor olacak. Masraflarınızın 
artacağı bir dönem çekecek 
sizleri Mayısta hissetmeye 
başlayacaksınız, Merkür’de 
biraz para konularını öne 
çıkartacak. Bu da gösteriyor 
ki, gelirler ve kazançlar önem 
kazanıyor olacak sizler için. 
Akrep burcundaki Dolunay 
zamanı güzel bir bütçe yapın 
derim. Gider ve gelir dengenize 

önem verin bana kalırsa. 
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Sevgili Akrepler,  bu ay 2 
Retromuz olacak.  İlk olarak 
16 Nisan’da  Yay burcunda 
başlayacak olan Mars Retrosu. 
2.Retro ise 27 Nisan’da Boğa 
burcunda başlayacak olan 
Merkür Retrosu.   Dolayısı ile 
ayın ilk yarısında genel olarak 
işlerinizi organize etmeye, 
varsa eğer önemli kararları 
öne almaya, önemli imza ve 
anlaşmalarınızı yapmaya 
dikkat edin derim...   2.yarı 
itibari ile Retrolar biraz 
yavaşlatacak ve birtakım 
engellemelere neden 
olabilecek.  

5 Nisan’da Venüs Koç 
burcuna geçiş yapıyor. Günlük 
tempo  ve rutinininizde 
yardımlar aldığınız, çalışma 
arkadaşlarınız ile uyum 
yakalayabildiğiniz bir süreçte 
olabileceğinizi göstermekte.  
Rutininizde size neşe ve keyif 
veren birtakım alışkanlıklar 
kazanma isteğiniz de devrede 
olabilir. Sağlık konularında 
Venüs’ün bu alanda geçiş 
yapması sebebi ile de denge 
yaratabilirsiniz.  Fakat Nisan 
ortasında ilişkilerde ani ve 
beklenmedik değişimler 
riski de var açıkçası.  7 
Nisan’da Koç burcunda bir 
Yeniay olacak, bu Yeniay’da 
Uranüs enerjisi de dikkat 
çekiyor. Sürpriz değişim 
kararı alabilme durumunuzu 

gösteriyor bu aslında, değişmi 
istediğiniz alan ve konular 
rutininiz, günlük temponuz 
ve çalışma ortamınız 
gibi. Venüs evet şanslı ve 
destekleyici koşulların alt 
yapısını hazırlıyor, bu da eğer 
çalışmıyorsanız iş görüşmeleri 
adına hareketliliğin artacağını 
da anlatabilir, çalışıyorsanız 
çalışma ortamınınızda belki 
de birtakım değişilere şahitlik 
ediyor olabilirsiniz. çalışma 
arkadaşlarınızın işten ayrılma 
süreci gibi bir durumda söz 
konusu olabilir. Rutininizde 
birtakım değişimler devrede 
olabilir anlayacağınız. 

6 Nisan’da Merkür karşıt 
burcunuz Boğada olacak ve 19 
Nisan’da Güneş Boğa burcuna 
geçiş yapacak. Şimdi karşıt 
burcunuza gelip yerleşecek 
olan bu yıldızlar sizi harekete 
geçirmek istiyorlar sanki. 
Hangi konularda? İlişkiler, 
ortaklıklar ve ortak projeler 
adına hareketli bir dönem 
ve süreç olacak diyebilirim.  
Siz ve eşiniz, ilişkiniz ve aynı 
zamanda siz ve iş birliği 
içinde olduğunuz kurum yada 
kişiler. Biraz karşınızdaki 
insanların davranışları, 
söyledikleri önem kazanırken, 
rekabete de çekilebilirsiniz. 
Dikkatiniz ilişkilerde ve 
ortaklı konularda olacak, 
gözlem yapıyor ve son 6 ayın 
blançosunu çıkartıyorsunuz 
sanki.  16 Nisan itibari ile 
yönetici gezegeniniz Mars Yay 
burcunda Retrosuna başlıyor.  
Kaynaklar ve kazançlar konusu 
önemli ve masraflarınızın da 
arttığı bir dönemdesiniz. Mars 
kaynak arttırmak konusunda 
sizi harekete geçirirken bir 
yandanda ihtiyaçlarınızın 
ve masraflarınızın da 
yükseldiği bir zaman diliminde 
olduğunuzu gösteriyor. 
Retroya başlaması ise 
son derece önemli. Çünkü 
burcunuzu yönetiyor ve 
yönetici gezegenininiz Retroya 
başlayacağı için, enerjinizi 

aşağı çekebilir açıkçası. 
Para kazanma şeklinizi 
değiştirebilirsiniz, yaşamınızda 
değişim ihtiyacınız son derece 
yükselebilir.  22 Nisan’da 
burcunuzda Dolunay olacak. 
Bu da gösteriyor ki kendinize 
önem vermek ve önceliklerinizi 
belirlemek istiyorsunuz. 
Aynı zamanda karşınızdaki 
insanlardan da beklentileriniz 
yüksek. İlişkilerde birtakım 
gerginlikler devrede olabilir. 
Kararlarınız ve kendinizi ifade 
edişiniz önem kazanabilir. 
Zaten bu tarihte Mars Retrosu 
da devrede olacağı için, 
genel değişim arzunuz da 
önem kazanabilir.  Merkürün 
27 Nisan itibari ile Retroya 
başlaması,  ilişkiler konusunda 
soru işaretleri yaşama 
olasılığınızı da anlatmakta. 
Belki bir başlangıç, bir 
anlaşma veya istediğiniz 
yenilik için harekete geçme 
arzunuz devredeyken, bunun 
için doğru zamanda olup 
olmadığınızı tekrar gözden 
geçirmek isteyebilirsiniz.  
Parasal konularda Merkür 
Retrosunda sizler için önemli 
olacak. Beklediğiniz ve beklenti 
içine girdiğiniz gelirler ile 
ilgili bir kararınızı etkileyecek. 
Çünkü genel olarak Koç 
burcundaki Yeniay etkileri ile 
iş görüşmeleri, yeni bir ortam 
yaratma arzunuz ve çalışma 
koşullarınızdaki durumlara 
önem verirken, Retro ile birlikte 
gelen teklifleri değerlendirebilir, 
anlaşma ve orta yol bulmak 
konusunda bazı soru 
işaretleriniz önem kazanabilir. 
Fakat 16 Nisan itibari ile 
başlayacak olan Mars 
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YA
Y

Sevgili Yaylar,  bu ay 2 
Retromuz olacak.  İlk olarak 
16 Nisan’da  Yay burcunda 
başlayacak olan Mars Retrosu. 
2.Retro ise 27 Nisan’da Boğa 
burcunda başlayacak olan 
Merkür Retrosu.   Dolayısı ile 
ayın ilk yarısında genel olarak 
işlerinizi organize etmeye, 
varsa eğer önemli kararları 
öne almaya, önemli imza ve 
anlaşmalarınızı yapmaya 
dikkat edin derim...   2.yarı 
itibari ile Retrolar biraz 
yavaşlatacak ve birtakım 
engellemelere neden 
olabilecek.  

5 Nisan’da Venüs dost 
burcunuz Koç’a geçiş yapıyor.  
Aşk konusunda şanslı 
olduğunuzu söylemeliyim.  
Geçen ay Koç burcunda 
hareket eden Merkür bu 
konuda yine şansınızı 
arttırmıştı, yani geçen ay 
hayatınıza bir kişi girmiş 
olabilir, aşk konusunda 
hareketli bir ay yaşamış 
olabilirsiniz. Bu ay Venüs’ün 
Koç burcundan geçişi yine bu 
konunun hayatınızda önemli 
olduğunu göstermekte. 7 
Nisan’da birde Yeniay var 
Koç burcunda, yani aşk ve 
ilişkiler adına gerçekten 
hareketli ve sürprizlere açık 
bir aydasınız. Bu Yeniay 
kiminize de sürpriz çocuk 
haberi getirebilir, eğer anne 

veya baba olmak istiyorsanız 
bu konuda gerçekten son 
derece güçlü destekler söz 
konusu.  Zaten anne veya 
babaysanız çocuklarınızın 
hayatında önemli bir haber, 
bir yenilik kararı da olabilir 
açıkçası.  6 Nisan itibari ile 
Merkür Boğa burcunda olacak 
ve 19 Nisan’da Güneş’in 
Boğa burcuna gelişi ile birlikte 
temponuz hareketlenmeye 
başlayacak diyebilirim. Tempo 
yükseliyor, enerjiniz artıyor ve 
oradan oraya koşturuyorsunuz 
sanki ayın genelinde.  İş 
görüşmeleri yapabilir, fazlası 
ile evrak işleriniz artabilir 
sevgili Yay’lar. Merkür ay 
sonunda Retroya başlıyor 
olacak.  27 Nisan itibari ile 
günlük rutininizdeki işleriniz 
sizi zorlayabilir ve bunaltabilir. 
Aynı zamanda sağlık konuları 
da önem kazanabilir. 
Kendinize bakmanız 
gereken bir dönemdesiniz.  
Burcunuzda 2 önemli gezegen 
ilerlemekte.   Satürn Eylül 
2015 itibari ile burcunuda 
ve 6 Mart itibari ile de Mars’ı 
misafir ediyorsunuz.  Bu 2 
gezegenin burcunuzda olması 
hayatınızda genel anlamda 
efor ve enerjinin yükselmiş 
olduğunu, yaşamınızda ciddi 
ve insiyatif aldığınız dönemden 
geçtiğinizi ve yorulduğunuz bir 
süreç içinde olduğunuzu da 
göstermekte. 16 Nisan itibari 
ile Mars’ın Retroya başlaması 
sizi çok yakınen ilgilendiriyor, 
çünkü Retrosunu burcunuzda 
gerçekleştiriyor. Yaşam 
sahnenizi değiştiriyorsunuz 
sanki, yönetici gezegeniniz 
Jüpiter ve Satürn arasındaki 
zorlayıcı etki biraz iş ve kariyer 
konularında da zorlandığınızı, 
ve hatta kariyer değişimi dahi 
istediğinizi de düşündürüyor 
açıkçası.  Venüs Nisan 
ortalarında Uranüs ile yakın 
temasta ve Plüton ile zorlu 
bir enerjide olacak. Rutin ve 
genel olarak çalışma konuları 
ve ortamınızı anlatıyor Venüs, 
dolayısı ile ay ortası itibari 

ile beklenmedik değişim 
ve yenilik gibi durumlarda 
devrede olabilir. İş değiştirme 
ihtimaliniz devrede olabilir 
açıkçası. Tabi bireysel 
haritanızdaki etkiler önemli 
fakat genel olarak bir değişim 
için sanki zorlanıyor ve baskı 
görüyorsunuz bir diğer yandan 
da.  Ortamda değişimler, 
üstler ile ilişkiler, enerjinizin 
ve eforunuzun düşmesi gibi 
durumlara açık olabilirsiniz. 
Başta da söylediğim gibi, 
kendinize ve beslenmenize 
önem vermelisiniz.  22 
Nisan’da Akrep burcunda 
Dolunay var. İç dünyanız 
ve ruhunuzun ihtiyacı olan 
dinginlik önem kazanacak 
bu dolunayda. Özgürleşme 
arzunuz da yükselebilir, neleri 
sıkı sıkıya tuttuğunuz ve 
neleri bırakmanız gerektiğiniz 
ile yüzleşecebilirsiniz. 
Rutininizde ihtiyacınız olan 
yeni düzenlemeler, değişimler 
ve bu alandaki yoğunluktan 
bunaldığınız zamanlar olacak. 
Enerjinizi ve eforunuzu dengeli 
kullanmaya ve kendinizi çok 
yormamaya gayret etmelisiniz. 
Mars 2 yılda 1 kez retro 
yapar ve Retro yaptığı alanda 
değişim getirir, burcunuzda 
Retro yapması ise sizi bir 
değişime hazırlıyor  diyebilirim. 
Satürn ise sorumluluklarınızı 
arttırmış durumda bir diğer 
yandan.  Hedef belirlemeli ve 
sakinliğinizi korumalısınız.  
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OĞ
LA

K

Sevgili Oğlaklar,  bu ay 2 
Retromuz olacak.  İlk olarak 
16 Nisan’da  Yay burcunda 
başlayacak olan Mars Retrosu. 
2.Retro ise 27 Nisan’da Boğa 
burcunda başlayacak olan 
Merkür Retrosu.   Dolayısı ile 
ayın ilk yarısında genel olarak 
işlerinizi organize etmeye, 
varsa eğer önemli kararları 
öne almaya, önemli imza ve 
anlaşmalarınızı yapmaya 
dikkat edin derim...   2.yarı 
itibari ile Retrolar biraz 
yavaşlatacak ve birtakım 
engellemelere neden 
olabilecek.  

5 Nisan’da Venüs Koç burcuna 
geçiş yapıyor. Koç haritanızda 
yuvanızı anlatan bir burç ve 
7 Nisan’da Koç burcunda 
birde Yeniay olacak ve hatta 
Yeniay’da Uranüs enerjiside 
devrede. Bu da gösteriyor 
ki, yuvanız, aileniz ve aile 
yaşamınız, ailenizdeki kişiler 
içinde önemli ve dikkat çekici 
bir ay olacak diyebilirim. 
Yuvada yenilik, tadilat veya 
taşınma konuları önem 
kazanabilir. Ev değiştirme 
arzunuz önem kazanabilir ve 
aile bireyleri için önemli bir 
ay olabilir.  Bir diğer yandan 
kariyer konularınız da önemli 
23 Mart’ta Terazi burcunda 
gerçekleşen Ay Tutulması 
Nisan ilk hafta tetikleniyor 
ve iş çevreleri ve üstleriniz,  

çalışma koşullarınız da 
sizler için önem kazanıyor. 
Belki bu taşınma iş ile ilgili 
bir durumu da gösterebilir.  
Kariyer göstergeniz Venüs 
Nisan ortasında Uranüs ile 
yakın temasta, bu da size 
işte bir değişim getirebilir 
açıkçası. Belki yeni bir 
ortamda olma arzunuzu 
anlatabilir, sorumluluk alanınız 
değişebilir, kiminiz iş değişimi 
için fırsat arıyorsanız belki 
sürpriz bir değişim kararı 
alabilirsiniz. 6 Nisan’da Merkür 
Boğa burcunda olacak, sizi 
desteklemeye başlayacak 
olan Merkür özellikle rutininiz 
ve temponuz konusunda 
yardımlar alabileceğinizi, genel 
olarak denge yaratabileceğinizi 
göstermekte. 16 Nisan’da 
Güneş’in de Boğa burcunda 
gelişi ile aşk ve ilişkiler adına 
da güzel enerjiler devrede 
olacak diyebilirim. Bireysel 
olarak yaşam neşenize ve 
motivasyonunuza önem 
verdiğiniz, kısa yolculuklar 
yapmak istediğiniz, kişiler 
hobi ve keyifli konularınıza 
önem verdiğiniz bir döneme 
giriyorsunuz.  Merkür ve Güneş 
desteği arkanızda olacak. Aşk 
ve ilişkiler adına da sizler için 
destekleyici bir zaman. Eğer 
kalbiniz boşsa aşık olmak ve 
hayatınızda birinin olmasını 
son derece isteyeceğiniz ve 
hatta bu konuda şanslı da 
olabileceğinizi söylemeliyim.  
Şimdi Venüs ve Uranüs 
kavuşumu gerşekleşiyor 
ay ortasında ve Venüs aynı 
zamanda aşk göstergeniz, 
bu biraz Aşk konusunda 
beklenmedik ve sürpriz 
olaylara sebep olabilir. Bir 
anda aşk, beklenmedik bir 
kopuş belki de! 27 Nisan’da 
Merkürün Boğa burcunda 
Retro yapacak olması da 
gösteriyor ki, birtakım geçmiş 
konular ve konuşmalar da 
gündeme gelebilir, eski bir aşk 
belki gündeme gelebilir Retro 
ile birlikte. İlişkinizde eğer 
birtakım anlaşmazlıklar varsa 

sorunları çözebilir ve orta yol 
bulabilirsiniz.  Yani sevgili 
Oğlaklar, Aşk ve hobileriniz, 
yaşam motivasyonunuzu 
arttırma arzunuz yükseliyor 
ve fakat birtakım sürprizleri 
de beraberinde getiriyor sanki 
yıldızlar.  16 Nisan itibari ile 
Yay burcunda ilerleyen Mars’ın 
Retrosu devrede olacak.  
Enerji ve eforu analatan bu 
gezegenin Retro zamanları 
haliyle enerjiler biraz düşer 
ve haritanızda içsel alan 
dediğimiz, bilinç altınız, 
sağlığınız ile ilgili konulara 
etki ederken ayrıca ev ve 
yuva konularında da birtakım 
durumları açığa çıkartıyor 
gibi.  Mars yuva göstergeniz, 
ev yaşamınızdaki değişimler 
ve yenilik arzunuz zaten 
Venüs’ün ve aynı zamanda 
Yeniay’ın da etkisi ile önemli 
olmuştu ve şimdi Mars’ın 
Retroya başlaması ise eski 
bir konuyu gündeminize 
taşıyabilir. Taşınmak, ev 
aramak belki de söz konusu 
olabilir.  22 Nisan’da Dosy 
burcunuz Akrepte Dolunay 
olacak, sosyal ortamlarınız 
ve arkadaş çevreniz önemli 
bu dolunayda. Tabi aşk ve 
ilişkiler aksınız etki aldığı 
için bana kalırsa bu ay sizler 
için aşk konusu son derece 
önemli ve öncelikli.  Dolunay 
zamanları aynı zamanda 
olayların görünür olduğu 
zamanlardır. Dostluklarınız 
önem kazanıyor, belki bazı 
arkadaşlarınız ile birtakım 
gerginlikler yaşayabilirsiniz 
veya arkadaşlarınızın birtakım 
problem yada sorunları ile ilgili 
konular gündemde olabilir. 
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KO
VA

Sevgili Kovalar,  bu ay 2 
Retromuz olacak.  İlk olarak 
16 Nisan’da  Yay burcunda 
başlayacak olan Mars Retrosu. 
2.Retro ise 27 Nisan’da Boğa 
burcunda başlayacak olan 
Merkür Retrosu.   Dolayısı ile 
ayın ilk yarısında genel olarak 
işlerinizi organize etmeye, 
varsa eğer önemli kararları 
öne almaya, önemli imza ve 
anlaşmalarınızı yapmaya 
dikkat edin derim...   2.yarı 
itibari ile Retrolar biraz 
yavaşlatacak ve birtakım 
engellemelere neden 
olabilecek.  

5 Nisan’da Venüs Koç 
burcuna geçiyor.  İletişim 
ve seyahatler alanınız Koç 
burcu yönetiminde Venüs’ün 
bu alanda olması seyahat 
fırsatları getirebilir aynı 
zamanda iletişim trafiğinizde 
hareketlilik getirecektir.  Kısa 
yolculuklar yapabilir, yakın 
çevre ilişkilerinizde yoğun 
olabilir.   Kardeşler konusu 
da önem kazanıyor bu ay, 
onun yaşamında bir yenilik 
ve hareketlilik de devrede 
olabilir. Biraz evrak işleriniz de 
artıyor gibi, imzalar gündeme 
gelebilir belki uzak yolculuklar 
ve seyahatler için evrak 
hazırlığı içinde olabilirsiniz.  7 
Nisan’da Koç burcunda Yeniay 
olacak bu da gösteriyor ki, bir 
kararınızı açıklıyor veya bir 

karar veriyorsunuz. 23 Mart’ta 
gerçekleşen Ay Tutulmasının 
etkisini hissediyoruz Nisan 
ilk hafta, dolayısı ile Nisan ilk 
10 gün önemli bir karar alma, 
açıklama ve hayata geçirme 
durumunuz olabilir. Aynı 
şekilde bu karar sizin ile ilgili 
olabileceği gibi, kardeşiniz ile 
ilgili de olabilir. Venüs yuva ve 
ev yaşamınızı da ilgilendiriyor, 
bir taşınma ve yer değişimi 
isteğiniz de devrede olabilir 
açıkçası. Yaşamınızda bir 
değişim ve tabi aynı şekilde 
kardeş ile ilgili bir konu 
kiminiz içinde. 6 Nisan’da 
Merkür Boğa burcuna geçiş 
yapıyor ve 19 Nisan’da da 
Güneş Boğa burcunda olacak.  
Yuva ve aile konuları Boğa 
yönetiminde sizler için, bu da 
aslında  evinizin ve yaşam 
alanınızın önemli olduğu, ilgi 
ve dikkatinizin biraz yerleşme 
veya tadilat gibi işlerde 
olabileceğinide gösteriyor. 
27 Nisan’da Merkür Retro 
dönemi örneğin yerleşme, 
taşınma döneminiz olabilir 
açıkçası. Yuvanızda yapacak 
Merkür Retrosunu bu da 
gösteriyor ki, hem sizin hem 
de ailenizin genel yaşamında 
değişim enerjisi söz konusu 
olabilir.  Aile bir arada birtakım 
kararlar alabilirsiniz, nasıl 
yapsak acaba dediğiniz bazı 
konular veya durumlar.  Mars 
Yay burcunda ilerlemekte, Yay 
burcundaki Mars’ın burcunuzu 
son derece desteklediği bir 
dönemdesiniz, cesaretli ve 
atılımcı hissedebilirsiniz, 
Mars kariyer göstergeniz aynı 
zamanda ve şu anda kazanç 
arttırmak ve daha girişimci 
olmak adına da destekliyor 
sizleri. Hatta 7 Nisandaki Koç 
burcu YeniAy’ınde önemli bir 
gösterge,  yeniayın yönetici 
gezegeni ve destek açısı ile 
hadi karar al, hayata geçir, 
cesaretli ol diyor sizlere.  
Fakat 16 Nisan itibari ile 
Retroya başlıyor ve biraz 
iş çevrelerinizde değişim 
gibi, pozisyon değişimleri 

gibi durumlarda devrede 
olabilir açıkçası. Sanki siz 
bir değişim için harekete 
geçmek istiyorsunuz ama 
bu değişim öncesinde yani 
yaklaşık Temmuz sonuna 
kadar olan süreçte biraz 
bekliyorsunuz gibi bir durumda 
var açıkçası. Sizi yoğunluğa 
ve biraz da tempoya çekecek 
diyebilirim. Üstleriniz ile 
ilişkileriniz önemli olacak gibi, 
yönetimsel değişimler de 
devrede olabilir.  22 Nisan’da 
Akrep burcunda Dolunay 
olacak, bu dolunay kariyer 
alanınızda gerçekleşiyor. 
Ay kariyer alanınızdayken,  
Güneş ise Boğa burcunda 
yani yuvanızda olacak. İş ve 
yuva aksınız tetiklenecek. 
Baştan beri söylediğim ev 
değişimi konuları olabileceği 
gibi, kiminizde iş çevrelerinde 
bir değişimi yaşayabilirsiniz. 
Sanki bir yer değişimi konusu 
gündemde gibi, kiminiz yuvada 
ve kiminiz de iş çevrelerinde 
bu değişimi hissedebilirsiniz. 
Astroloji olasılıkları gösterir, 
mutlaka taşınma veya yer 
değiştirme yaşarsınız tabi 
ki diyemem ama bunu 
arzu edebilir ve genel bir 
değişim arzunuz yükselebilir 
diyebilirim. 
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BA
LI

K

Sevgili Balıklar,  bu ay 2 
Retromuz olacak.  İlk olarak 
16 Nisan’da  Yay burcunda 
başlayacak olan Mars Retrosu. 
2.Retro ise 27 Nisan’da Boğa 
burcunda başlayacak olan 
Merkür Retrosu.   Dolayısı ile 
ayın ilk yarısında genel olarak 
işlerinizi organize etmeye, 
varsa eğer önemli kararları 
öne almaya, önemli imza ve 
anlaşmalarınızı yapmaya 
dikkat edin derim...   2.yarı 
itibari ile Retrolar biraz 
yavaşlatacak ve birtakım 
engellemelere neden 
olabilecek.  

Venüs 5 Nisan itibari ile Koç 
burcunda olacak ve 7 Nisan’da 
da Koç burcunda bir Yeniay 
olacak.  Kaynaklar alanınız 
Koç burcu yönetiminde, 
paranız bütçeniz ve sahip 
olmak istediklerinizi anlatıyor 
aslında buraya geçiş yapan 
gezegenlerin enerjileri. Kaynak 
arttırmak istediğiniz ve buna 
zemin hazırlayabileceğiniz bir 
ay olacak fakat masraflarınızın 
da arttığı ve giderlerin 
de yükseldiği bir ayda da 
olabileceğinizi bellirtmeliyim.  
Yeniay Koç burcunda ve 
Koç burcunun yönetici 
gezegeni Mars ile son derece 
destekleyici bir enerjisi söz 
konusu.  Bu da gösteriyor ki, 
kariyerde atılımcı ve dikkat 
çektiğiniz bir dönemdesiniz. İş 

yoğunluğunuz yüksek olabilir 
ama bunun da mükafatını 
alma durumunuz söz konusu 
diyebilirim. 16 Nisan’da 
Mars’ın kariyer alanınızda 
Retroya başlayacağı dönem 
ve sonrası önemli diyebilirim.  
İş çevrelerinde birtakım 
değişim sinyalleri devrede 
olabilir açıkçası. Mars sizi 
hem çalıştırıyor ve yoruyor 
bir yandan da üstleriniz 
ile olan ilişkinize dikkat 
çekiyor, belki sizlerin de 
hırslı olduğunuz bir süreçte 
olduğunuzu gösteriyor, yaşam 
hedefleriniz konusunda da 
cesaretle harekete geçmenizi 
destekliyor fakat Retrosu ile 
birlikte yönetimde değişimler 
olabileceği gibi, sizlerin 
de iş değiştirme arzunuzu 
anlatıyor sanki, biraz yaşam 
hedeflerinizi tekrar gözden 
geçirmek istiyorsunuz gibi. 
Ayın ilk döneminde destekler 
alıyorsunuz evet ama ayın 
2.yarısı itibari ile aldığınız 
desteklerin de sizi sanki tatmin 
etmemesi gibi bir durumda 
söz konusu olabilir mi acaba? 
Şunu bilmelisiniz, size verilen 
sözlerin veya beklentilerinizin 
değişme ihtimali söz konusu 
olabilir.  Parasal konularda 
özellikle ay ortası itibari ile 
denge yaratmak konusunda 
zorlanabilirsiniz. Bütçenizi 
iyi planlamalı ve gereksiz 
masraflardan kaçınmalısınız.  
6 Nisan’da Merkür Boğa 
burcunda olacak ve 19 
Nisan’da Güneş Boğa burcuna 
geçiş yapacak. İletişim 
trafiğinizi arttıracak bu yıldızlar, 
yoğun ve tempolu olacaksınız 
diyebilirim. Fakat 27 Nisan’da 
Merkür’ün Retroya başlaması 
biraz zihninizi bulandırabilir, 
bazı kararlarınızı gözden 
geçirebilirsiniz. Kendinizi 
ifadede zorlanabilirsiniz ve 
yanlış anlaşılmalara açık 
olabilirsiniz.  Bu ay elinize toplu 
bir paranın geçme ihtimali çok 
yüksek açıkçası, fakat ayın 
2.yarısı itibari ile yıldızların 
zorlayacak olması da önemli. 

Yani bir fırsat gelirken, 
bir diğer yandan da biraz 
zorlanmalar var diyebilirim. 
Bütçeniz konusunda da 
aynı şekilde, ve üstleriniz, 
kariyeriniz ve iş yapış şekliniz 
tüm bunlar önemli olacak 
sizler için.   22 Nisan’da Akrep 
burcunda Dolunay olacak. 
Bu dolunay iletişim trafiğinizi 
oldukça hareketlendirecek, 
aynı zamanda bir karar 
almak isteyeceksiniz sanki. 
Zihniniz ve düşünceleriniz 
aslında aktif, kontrat ve 
imzalar da gündeminizde. 
Kardeşleriniz ile ilişkilerinizde 
de birtakım gerginlikler ve 
yanlış anlaşılmalar söz konusu 
olabilir.  Sanki ortak bir para 
konusunda belki kardeş veya 
kuzenlerle bir anlaşmalık 
da devrede olabilir gibi geldi 
açıkçası. Ortak kazançlar 
önem kazanıyor sizler için. 
Gelirlerinizi arttırmak ve hatta 
elinize toplu bir paranın geçme 
olasılığının yanı sıra sanki bir 
araç alıyorsunuz bazılarınız.  
Tabi iyi düşünmeniz gereken 
bir dönemdesiniz. Özellikle 
Merkürün Retro yapacağı 
dönem ve sonrası  size farklı 
fikirler getirebilir, bir kararınızı 
tekrar gözden geçirmek 
isteyebilirsiniz.  Retro 
dönemleri aynı zamanda 
ilişkileri düzeltmek için de 
güzel fırsatlar sunar, kardeş 
ve kuzenleriniz ile eğer bazı 
anlaşmazlıklarınız varsa orta 
yol bulabilirsiniz. Fakat Nisan 
2.yarı itibari ile biraz stresli, 
bunun için uygun zamanlar 
Merkür retro döneminde 
gerçekleşebilir. 
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