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Editörden

#VURURYÜZEİFADESİ
MURAT RENAY
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

2016’nın ilk sayısında, capslere ve sayısız espriye konu olan “Vurur Yüze İfadesi” kalıbıyla
geçtiğimiz senenin en çok dinlenen şarkıcılarından biri olan Merve Özbey’i kapağımıza
taşıdık. Ropörtaj patlaması yaşadığımız bu sayımızda hor gördüğümüz bir iş kolu olan seks
işçilerinin haklarını savunmak için her şeye direnen, Kırmızı Şemsiye kurucularından Kemal
Ördek de var.
Bu sayımızdaki uluslararası konuğumuz Jake Graf ise yazdığı film senaryolarıyla,
oyunculuğuyla son zamanlarda gördüğümüz en aktif translardan bir tanesi. Birçok insana
ilham verecek hayat hikayesine göz atmanızda fayda var.
Dünyaca ünlü Türk ressam İsmail Acar, sosyal medyanın en komik isimlerinden Şahin
Action da bu sayımızda yer alıyor. Pornografi’nin “sanat” olup olmadığını tartışmaya açan
Kaan Arer’in yazısı, en yeni adreslerle ve keyifli gezi yazısıyla Amsterdam rehberi, en yeni
din Zuizm araştırması ve sembolik de olsa Türkiye’nin ilk evlenen çifti Ekin & Emrullah
çiftinden Ekin Keser’in bizzat araştırdığı Eşcinsel Evliliğin Bilinmeyenleri dosyası da bu
sayının ilgi çeken içeriklerinden.
1 Ocak sabahından itibaren, yeni bir yıl geldi diye, sanki sihirli değnek değmişcesine her
şeyin daha iyi daha güzel olacağına inanıyoruz. Kendimize belki de tutamayacağımız sözler
veriyoruz. Yıl sonunda baktığımızda bu vaatlerin önemli bır kısmını gerçekleştirememiş
olduğumuzu görüyoruz muhtemelen ama olsun, umut iyidir, umut insanı yaşatır, diri tutar.
2016’da, geçtiğimiz yıl yaşadığımız LGBTİ Onur Yürüyüşü’nün aynını yaşamamayı umut
ediyoruz mesela, hiçbir LGBTİ bireyin nefret cinayetine kurban gitmemesini de ümit
ediyoruz veya ülkemizde ayrımcılıkla ilgili yasal düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz.
Ümit ettiğimiz için görünür olmaya, burada olmaya devam edeceğiz. Bildiğimiz yolda
yürüyeceğiz, zorluklarla karşılaşsak da pes etmek yok.
Bir derginin basılmıyor olması, bu dijital çağda, az insana ulaştığı anlamına gelmiyor. Her ay
onbinlerce kişiye erişen ve Hornet sayesinde Türkiye’deki 300binden fazla kullanıcının adını
ezbere bildiği GZone’un eriştiği kitleyi küçümsememkte fayda var.
Tüm medya dünyasına, yıllardır aktivistlerin söylediği bir sloganla sesleniyoruz: Buradayız,
alışın, gitmiyoruz…
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ABD EŞCİNSELLERİN KAN
BAĞIŞI YASAĞINI KALDIRDI

AHMET YILDIZ’IN KATİL ZANLISI BABASININ YAKALANMASI İÇİN
KAMPANYA
15 Temmuz 2008 tarihinde babası tarafından eşcinsel olduğu için katledilen Ahmet Yıldız’ın
8 Eylül 2009 tarihinde açılan davası aradan 6 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen halen
sonuçlanamadı.
Firarda olan katil zanlısı baba yakalanamadığı için sonuçlanamayan davanın takipçilerinden
olan Hevi LGBTİ derneği Change.org üzerinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,İçişleri
Bakanı Efkan Ala ve Interpol’e yönelik çağrıda bulunarak kampanya başlattı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), eşcinsel
erkeklerin kan bağışı yapmasını engelleyen
30 yıllık yasağı kaldırdı. Ancak son bir yıl
içinde cinsel ilişkiye giren eşcinsel erkekler
hala kan veremeyecek. İngiltere, Avustralya
ve Japonya dâhil bir dizi ülkede de benzer
bir politika uygulanıyor. Kanada’da ise bu
kısıtlama 5 yıl.
Ancak ABD’de bazı eşcinsel aktivistler, ‘son
bir yıl’ uygulamasının ayrımcılık olduğunu
savunuyor.
İtalya, Meksika, Polonya, Portekiz, Rusya
ve İspanya’da eşcinsellerin kan vermesine
ilişkin herhangi bir yasak yok. Fakat bu
ülkelerde kan bağışında bulunmak isteyen
eşcinseller daha katı bir sorgulama
sürecinden geçiyor.

HALİL İBRAHİM DİNÇDAĞ: 150 İŞE BAŞVURDUM, HİÇBİRİ KABUL
EDİLMEDİ
Mesleğini yapmasına eşcinsel olduğu ‘gerekçesiyle’ izin verilmeyen hakem Halil İbrahim
Dinçdağ, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) açtığı tazminat davasını 29 Aralık’ta kazandı.
Mahkeme, TFF’nin hakem Dinçdağ’a 23 bin TL ödemesine karar verdi.
Cumhuriyet Gazetesi’nden Damla Yur, Dinçdağ ile röportaj yaptığı röportajda Dinçdağ
şunları söyledi: Bu süreçte 17 yıl boyunca çalıştığım radyo programcılığından da çıkartıldım.
Ayrıca abartısız söylüyorum ki 150’nin üstünde işe başvurum maalesef kabul edilmedi.
2009’dan beri işsizim. Hâlâ iş bulamıyorum. Doğal olarak para kazanamıyorum. Sağlık
sorunlarıma karşı mücadelemi de zor şartlarda sürdürüyorum. Aşk hayatım yok. En büyük
aşkım ve destekçim annemdi. Onu da 2013 yılının 12 Mayıs Anneler Günü’nde kaybettim.
Bu süreçten sonra kendimi tamamen mücadeleme adadım. Aşk olayını rafa kaldırmadım
ama hayattaki önceliğim değil.
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CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI LGBTİ’LERE KATLİAM ÇAĞRISI
YAPANLARI KAALE ALMADI
“Lut kavmi” afişlerine ve afişleri yayınlayan internet sitelerine dönük LGBTİ örgütlerinin suç
duyurusuna ‘kovuşturmaya gerek olmadığı’ yanıtı geldi. Yanıtta, “Afişleri tespit edemeyiz”
denilirken, katliam çağrısının İnternet Kanunu’nda ‘suç olmadığı’ yer aldı.
Ankara sokaklarına “Lut kavminin çirkin işini yapanı görürseniz faili de mef’ulü de
öldürünüz” yazılı afişler asan Genç İslami Müdafaa grubu, gencislamimudafaa.com,
kureselanaliz.com internet siteleri ve servis sağlayıcı hakkında suç duyurusuna yanıt geldi.
Kaos GL ve Pembe Hayat derneklerinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları
Bürosu’na asılan afişler ve internet sağlayıcısı hakkında suç işlemeye tahrik ile halkı kin ve
düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarından cezalandırma istemi reddedildi.
Başsavcılık, sokaklara asılan afişlerin hangi tarihte asıldığını ve MOBESE’lerle tespitinin
mümkün olmadığını öne sürdü. Haberlere konu olan ve çok sayıda fotoğraf ile asıldığı
konumlar kanıtlanan afişlerin belirlenemeyeceğinin iddia edilmesi dikkat çekti.
Başsavcılık, suça ilişkin ABD ile de yazıştıklarını ve ABD yasalarında sövme ve hakaret suçu
olmadığı için konum bilgisi alamadıklarını belirtti

YUNANİSTAN BAŞBAKANI
ÇİPRAS EŞCİNSEL
CAMİASINDAN ÖZÜR DİLEDİ
Yunanistan’da, 22 Aralık 2015’te “medeni
birliktelik” yasası parlamentoda 194
oyla kabul edildi. Parlamentoda eşcinsel
evliliklerin de kanunen yasal hale gelecek
olması hakkında konuşan Yunanistan
başbakanı Aleksis Çipras, oylama
sonrasında konuşma yaptı.
Themanews’un haberine göre,
konuşmasında “Bu yasa, zamana
yaraşan bir hareket değildir, bir özürdür”
diyen Çipras, sözlerine şöyle devam
etti: Bu yasanın çıkması ile tarihimizdeki
büyük bir utanç dönemi kapanmış,
yurttaşlarımızın inkar ve marjinalize
edilmesinin sonuna gelinmiştir. Bu yasa
aylar hatta yıllar önce meclisimizden
geçmeliydi.

ABD SURİYE VE IRAKLI
MÜLTECİLERDE ÖNCELİĞİ
LGBT’YE VERİYOR
Beyaz Saray’dan Suriye ve Iraklı mülteciler
hakkında açıklama geldi. Saray ABD’ye
yerleşmek isteyen mültecilerde önceliği
LGBT bireylere vereceklerini açıkladı.
Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest’ın
yaptığı açıklamaya göre ABD’de mülteci
kabulünde bulunacak. ABD’ye yerleşmeyi
düşünen Suriye ve Iraklı mültecilerde
beklenen şartlardan biri ise ülkelerinde
hiç bir şekilde yaşayamaz olmaları
olduğunu açıklayan sözcü, Işid tarafından
eşcinselleri katletmesinden dolayı ABD’ye
30’u aşkın eşcinsel erkeğin yerleştirilmesi
kesinleştiğini de sözlerine ekledi.
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ONUR HAFTASI GÖNÜLLÜLERİNİ ARIYOR
Geçen yılki Onur Yürüyüşü’ne polis saldırısının takipçisi olduğunu söyleyen Onur Haftası
Komitesi, 2016 yürüyüş ve haftayı örgütlemek için gönüllüler arıyor.
Her sene yenilenen kadrosuyla Haziran ayında İstanbul’u gökkuşağına boyayan Onur
Haftası’nda her isteyen gönüllü olabiliyor.
Geçtiğimiz yılın Onur Haftası Komitesi’nin gönüllü çağrısı şöyle:
“Paneller, atölyeler, partiler, oyunlar, ödül töreni, piknik, Onur Yürüyüşü… Yapılacak çok iş var.
“Geçen yıl Onur Haftası Yürüyüşünde “orantısız” bir polis şiddetine maruz kaldık. Yürüyüş
sonrası 13’üncü İstanbul LGBTİ Onur Yürüyüşü’ne kanuna aykırı saldırı emri veren İç İşleri
Bakanı Sebahattin Öztürk, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Selami
Altınok ve kanuna aykırı emirleri uygulayan polis memurları hakkında Çağlayan Adliyesi’nde
suç duyurusunda bulunduk. Sürecin takipçisi olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz.
“Bunu bu sene 24 yıllık örgütlü mücadelemizde olduğu gibi, hep birlikte verdiğimiz gönüllü
emekle, birlikte uçuracağımız fikirlerin, yaratıcı çözümlerin sayesinde aşabileceğimize
inanıyoruz. Onur Haftasının senin fikirlerine ve emeğine bu sene her sene olduğundan daha
fazla ihtiyacı var.”

CAROL VE DANISH GIRL BAFTA
ÖDÜLLERİNE ADAY GÖSTERİLDİ
Başrollerinde Cate Blanchett ve Rooney
Mara’nın yer aldığı Todd Haynes’ın
lezbiyen temalı filmi Carol BAFTA
ödüllerinde tam 9 dalda ödüle aday oldu.
Film, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi
Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Kadın
Oyuncu dallarında da yarışacak.

GRINDR’DA DEFİLE YAYINI YAPILACAK
Londra Fashion Week’teki J.W. Anderson’un defilesi ilginç bir yayına sahne olacak.
Ünlü gey çöpçatan uygulaması Grindr, 31 yaşındaki İngiliz modacının defilesini
platformundan canlı olarak yayınlayacak. Defileyi sadece Grindr kullanıcıları mobil telefon
ve ipad uygulamalarından canlı olarak izleyebilecek.
HighSnobiety’deki habere göre Anderson konu hakkında şöyle konuştu: Modanın da seksi
bir platform olduğuna inanıyorum. Hepimiz insanız ve bir şekilde birilerine cinsel çekim
hissetmemiz gerekiyor. İş kıyafete gelince bu da bunun bir parçası.
Grindr kullanıcılarına bu özel şovu izlemek için bir kod ve link adresi yollanacak. Şov bu link
üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Eddie Redmayne ise BAFTA ödüllerine
trans kadını canlandırdığı “The Danish Girl”
filmiyle aday oldu ve ikinci BAFTA ödülü
kazanmak konusunda umutlu.
British Academy of Film and Television
Arts (İngiliz Film ve Televizyon Sanatları
Akademisi) ödülü olan BAFTA, 14 Şubat
Pazar günü düzenlenecek törenle
dağıtılacak.
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KÜLTÜR & SANAT
AYIN EN YENİLERİ
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SEZEN AKSU İLE SEZEN’Lİ YILLAR

TAN TAŞÇI

15 - 16 OCAK 2016 | VOLSWAGEN ARENA - İSTANBUL
Son kırk yıldır hayatımızın fonunda hep onun sesi ve müziği vardı. Olağanüstü sesi,
unutulmaz besteleri, şarkılarında insanın iç dünyasındaki serüvenine dair gözlemleri,
dünyanın baş döndürücü hızına yetişme çabası, Türkiye’nin siyasi ve kültürel iklimin
değişiminin birinci elden tanıklığının da yer aldığı 40 yıla damga vuran o müthiş şarkıları
benzersiz bir ekibin işbirliği ile hayat buluyor.

06 ŞUBAT 2016
JOLLY JOKER - İSTANBUL
Son olarak Dj Yasin Keleş ile beraber ‘‘Paşa
Paşa’’ isimli bir tekliye imza atan, pop
müziğin güçlü sesi Tan Taşçı, Jolly Joker
sahnesinde.

Most Production farklı disiplinlerden isimleri bir araya getirip hazırladığı Sezenli Yıllar’da bu
sefer Türkiye’nin minik serçesinin arkasında sadece başarılı bir orkestra değil ilginç fikirler,
modern dans koreografileri, sosyal medyanın kullanıldığı, interaktif, izleyicilerin de katılacağı
görsel ve müzikal sürprizlerle dolu bir şovu ortaya çıkartan dev bir ekip var.

KAMURAN AKKOR

MODEL

15 OCAK 2016 | KATS SAHNE - İSTANBUL
Sanat müziğinin efsane ismi Kamuran Akkor ve korosu, 15 Ocak Cuma akşamı Kats
Sahne’de muhteşem bir konser verecek. Türkiye müzik tarihinde çok sayıda Altın Plak ve
ödülün sahibi olan Kamuran Akkor, kendi adını taşıyan korosu ile sahneye çıkacak. Şehrin
yeni sanat mekanı olan Kats Sahne’de 15 Ocak Cuma akşamı gerçekleşecek konserde
birbirinden güzel ve unutulmaz şarkılar seslendirilecek. Değerli yorumcu Kamuran Akkor
herkesi derinden etkileyen sesi ile izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

30 OCAK 2016
JOLLY JOKER - İSTANBUL
Sevilen Rock grubu Model, 30 Ocak
akşamı Jolly Joker sahnesinde
HAZIRLAYAN: ONUR ÖZIŞIK

onur.ozisik@gzone.com.tr
twitter.com/onurozisik | instagram.com/onur.ozisik
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TROYE SIVAN
BLUE NEIGHBOURHOOD
PUAN: 5/5
Koca gözlü tazecik yetenek Troye Sivan’ın
WILD isimli EP’sinden Ekim sayısında
uzunca bahsetmiş ve kendisine ne çok
bayıldığımı ifade etmiştim. O albümdeki
travmatik “FOOLS”dan çekingen ve
seksi “BITE”a kadar tüm şarkılar hedefi
tutturuyordu. Neyse ki hezeyanlarım yersiz
değilmiş, Sivan’ın “WILD”daki 6 şarkıya
eklediği 9 yeni şarkı ile piyasaya sürülen
bu ilk albümü “Blue Neighbourhood”
doğrudan bir pop başyapıtı. Zaten
albümün tanıtımı için seçilen (aynı
zamanda nefis Blue Neighbourhood
video üçlemesinin son halkası olan)
“TALK ME DOWN” insanın tüylerini diken
diken eden melodisi ve sözleri ile bunun
sinyalini veriyordu. Sivan yazdığı tüm
sözlerin otobiyografik olduğunu bizzat
ifade ediyor; bunlar hem kendi doğup
büyüdüğü mahallesindeki anılarını (80’leri
sakin sakin bünyesine işleyen “COOL” ve
heyecanlı “LOST BOY”) hem de şimdiki
koşturmacalı ve göçebe hayatına ait
detayları ( “YOUTH” ve Sam Smith ile The
Weeknd’in aşk çocuğu gibi duran “TOO
GOOD”) kapsıyor. Aslında albümdeki
şarkıların hepsi ayrılıkla ilgili ama Sivan
aynı anda hem şefkatli, hem tuhaf, hem
de cool olmayı öyle iyi beceriyor ki (bu
noktada şarkıcının, kendisinin hayranı
olan Taylor Swift’e benzediğini söylemek
mümkün) şarkıların en melodramatiğini de
(Betty Who ile kotarılan nefis “HEAVEN”)
en tatlısını da (bir başka ortaklık olan
“for him.”) kendinizden bir şeyler bularak
dinliyorsunuz. Dilerim ki bu genç delikanlı
bildiğini okumaya devam eder ve büyük
başarı kazanır.

COLDPLAY
A HEAD FULL OF DREAMS
PUAN: 3/5
2000 yılındaki ilk albüm “Parachutes”ten
bu yana Coldplay’in yörüngesinden
uzaklaştığım zamanlar oldu (az değil, 15
yıla 7 albüm sığdırmışlar) ama ‘güvenilir’
bulunan radyo-dostu şarkıları sayesinde
Chris Martin’in sesi mutlaka hayatım(ız)
a girmeyi becerdi. Veda albümü olarak
niteledikleri AHFOD, bir önceki albüm
“Ghost Stories”in kalbi kırıklığına karşılık,
o dönemde karısı Gwyneth Paltrow ile
anlaşmalı olarak ayrılan Chris Martin’in

“bekar günlerime dönüyorum, seveceğim,
gezeceğim” albümü aynı zamanda.
Albümün tanıtımında da ısrarla altı çizilen
bu ‘pozitif’lik zaten albümün müzikal
evrenine yansıtılmak istenmiş ve Rihanna,
Katy Perry fabrikasyon hitlerinin yaratıcısı
Stargate prodüktör koltuğuna oturtulmuş.
Ama armut uzağa bir yere düşmüş
mü diye soruyorsanız, ortada öyle bir
durum yok. Misal anlaşmalı ayrılan eş
Paltrow stüdyonun içine kadar girmiş,
elektronik bir ritim üzerinde ilerledi diye bizi
kandıramayacak kadar klişe bir Coldplay
bestesi olan “Everglow”a sesiyle eşlik

ediyor. Eğer poplaşmak/hafifleşmek gibi
bir arzuları vardıysa grubun tüm riskleri
göze aldıklarına inanmıyorum. Ki zaten
bu noktada en korkusuz davrandıkları
şarkılar olan “Birds” ve (neredeyse “Get
Lucky” kadar pervasız) ilk tekli “Adventure
Of A Lifetime” görevlerini yerine getiriyor.
Onun dışında, Beyonce’ye solo bir bölüm
veremeyen “Hymn for The Weekend” gibi
yarı pişmiş bir tat bırakıyor bu albüm.
Eski usül bir Coldplay şarkısı dinlemek
isteyenlere ise “Amazing Day”i öneririm.
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ŞENAY LAMBAOĞLU
BAŞKA TÜRLÜ BİR ŞEY

FULİN
KAYF-İ HALİK

EMRE ALTUĞ
ÇITA

PUAN: 4/5
Caz yorumcusu Şenay Lambaoğlu’nun
3.albümü bu ve önceki albümlerinin
aksine bunun bir caz albümü olduğunu
söylemek zor. Pop külliyatımızın en sağlam
erkek bestecilerinin işleri arasından en
sevdiklerini seçmiş kendisi ve onları
seslendirmiş. Lambaoğlu’nun devasa
bir sesi yok (varsa da bunu gösterme
derdiyle şarkı söylemediği kesin) ama
kendine özgü bir rengi var. Bu renk kimi
şarkılara çok yakışırken (Zafer Cınbıl’ın
aşıklara şifa şarkısı “Sevdanın Yolları” ile
Ezginin Günlüğü’nün “Seni Düşünmek”i)
kimilerinde ise (zorlandığını düşündüğüm
Fikret Kızılok’un “Farketmeden”i gibi)
heyecan yaratmıyor. Yalnız bir gerçek
var ki o da Can Çankaya önderliğindeki
tüm müzisyen ekibin şarkıların
düzenlemelerinde harikalar yarattığı. Bu
anlamda tüm şarkı seçimleri ile birlikte
bu albüm, Zuhal Olcay’ın fırsatı çok
kötü kaçıran “Başucu Şarkıları 3”ünün
yerinde gururla ve rahatlıkla olabilirmiş.
Örneğin henüz geçen ay Ceyl’an
Ertem’in “YUH!”unda çok daha sade bir
versiyonla dinlediğimiz “Uçurtma” burada
Lambaoğlu’nun tarzına çok uygun şekilde
sıcak hatta tropikal bir yolculuğa çıkmış
ve sonuç harikulade olmuş. Orijinal
formundan dönüştürülerek bambaşka,
rüyamsı bir atmosfer kazandırılan “Başka
Türlü Bir Şey” için de aynı şey geçerli.
Kapanıştaki Vedat Sakman’ın “Yolum
Yok”unda ise Okay Temiz vurmalıları ile
adeta hipnotize ederken Lambaoğlu da
en iyi vokal performanslarından birini
veriyor, nihayetinde albümü yeniden
başlatıyorsunuz.

PUAN: 2/5
Alper Narman ve Onur Özdemir ikilisinin
de nur topu gibi bir kötü çocuğu oldu.
Bu şarkının altından girdim, üstünden
çıktım ama sevmeyi beceremedim. Hatta
dinledikçe daha fazla kusur buldum. Son
derece tanıdık bir melodi üzerinde ilerleyen
ve tamamen “keyf-i halik/bombastik/
fantastik” kelimelerinin kafiyelerine
anlamsızca güvenerek yazılmış vasat bir
şarkı bu. Emrah Karaduman ile çalıştığı
2014 tarihli “İçinden Oku”nun trashpopu (‘trash’i iyi manada kullanıyorum)
Fulin’in üzerinde çok daha iyi duruyordu.
Bu kez yeni şirketinde, Nicki Minaj’ı
gururlandıracak kadar cilalı bir paketle
karşımızda kendisi ama keşke başka bir
şarkı ile olsaymış.

PUAN: 3/5
Emre Altuğ’un ciddi takipçileri var mıdır,
merak ediyorum. “İbret-i Alem” çıkalı
17 yıl olmuş ve o günden beridir çok
kötü şarkılar da söylemedi ama fazla da
bir iz bırakmadı. Kariyerinin başında el
üstünde tutulan fiziğini de düşünecek
olursak bugün bir popstar olamamasında
kendi hırssızlığının payı büyük diye
düşünüyorum. 3 şarkı ve 2 versiyondan
oluşan bu “maxi single” da benzer bir
hırssızlığın ürünü gibi duruyor. İrfan Özata
bestesi olan “Çıta” hiç fena değilken çıkış
için seçilen “Dokunduğun Gibi” şarkıcıdan
duymaya alışık olduğumuz tarzda bir
düşük tempolu. Volga Tamöz’le kotarılan
“Çok Ayıp” ise Altuğ’un ihtiyacı olan gaz
aslında, dilerim farkındadır.

gerçek sahibi olmadığı iddia edilen
Ayla Çelik’in yeni teklisi “Aşk Şarkıları”
kucağıma düşüverdi. Çelik, o şarkıyı
kendisi yazdı mı yazmadı mı o konuda
atıp tutamam ama Çelik’in şarkıcılığı
hakkında söyleyecek birkaç şeyim var.
“Aşk Şarkıları” kulağı kolay yakalayan
bestesine ve “aşk şarkılarına biri dur
demeli” gibi sloganlaşabilecek bir cümleye
sahip olmasına rağmen Çelik’in ışıksız
ve özelliksiz yorumu nedeniyle sınıfı
geçemiyor maalesef. Erhan Bayrak’ın
tangoyla flört eden aranjesi de kötü değil
aslında.

AYLA ÇELİK
AŞK ŞARKILARI
PUAN: 2/5
Gündem çalıntı söz-beste skandalıyla
çalkalanıyorken çok ciddi bir müzik
yazarı olarak bu olaydan bahsetmemem
olmazdı, değil mi? Şansıma, “Türkan”ın

HAZIRLAYAN: MERT BELL

mert.bell@gzone.com.tr
twitter.com/mertbell | instagram.com/mertbell
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LGBT KİTAPLIĞI
ÜÇ AYNALI KIRK ODA
MURATHAN MUNGAN
Murathan Mungan’ın en sevilen
kitaplarından biri olan “Üç Aynalı Kırk Oda”,
aynı zamanda Türk Edebiyatı’nda içinde
eşcinsel temalar bulunduran kitapların da
en önemli örneklerinden biri.
“Alice Harikalar Diyarında”, “Aynalı
Pastane” ve bu iki hikayeyi küçük bir
ilmekle birbirine bağlayan “Gece Elbisesi”
isimli 3 bölümden oluşan kitap ilk olarak
Mayıs 1999’da yayınlandı. Şu an 8.basımı
yayında olan kitap ilk üç baskısında 80.000
adet satmıştı.
Aynalı Pastane isimli uzun hikayeden bir
bölüm şöyle:
“Aliye, Aynalı Pastane’de yıllarını geçirir.
Sevdalı gençlerin göz süzmelerine,
varsıl kokonaların afra tafralarına,
arabulucuların yapmacık kibarlıklarına
tanık olur. İlk günlerin coşkusunu yitirmiş,
usanmıştır çalışmaktan, tekdüzelikten ve
parasızlıktan. Ayağına çorap alamamakta,
eskilerini onartmaktadır. Kasada otururken
kamburunu çıkarır, patronu uyardığında
toparlanır. Yaşamının iyice anlamsızlaştığı,
gelecek için evlilik, için, hiç umudu
kalmadığı günlerden birinde Muştik’le
tanışır. Onu zaman zaman pastanede
görmüş, uzaktan tanımış, ilgisini de
çekmiştir. O işine bağlı biridir. İşi ise
pezevenkliktir. Aliye’nin tüm yaşamı değişir.
Aynalı Pastane’nin kasasında oturan
sessiz kız artık bir fahişedir. Muştik’in
cinsellikle ilgisi yoktur. Aseksüeldir. Hiçbir
kadını arzulamamış, hiçbir gövdeye
cinsel ilgi duymamıştır. “Zaten, iki insanın
birbirinin bu kadar çok içine girmesi
hoşuma gitmiyor
“
Okumayanlar için LGBT kitaplığına
kesin eklenmesi gereken, okuyanlar
için hatırlaması hoş olan bu kitaba göz
gezdirmekte fayda var.
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EŞEKARISI FABRİKASI
IAN BANKS
The Independent’a göre “Yüzyılın en iyi
100 romanından biri.” olan Eşekarısı
Fabrikası’nın kitap kapağından:
“Blyth’ı öldürdükten iki yıl sonra küçük
kardeşim Paul’ü öldürdüm, ama Blyth’ın
ölümü ile karşılaştırınca daha mühim,
daha farklı sebeplerim vardı. Bir yıl sonra
da birdenbire gelen bir istekle aynı şeyi
Esmerelda için yaptım. Şu ana kadarki
skorum, üç. Yıllardır kimseyi öldürmedim,
böyle bir niyetim de yok. Öyle bir dönem
geldi ve geçti.”
Sadece 16 yaşında olan Frank’in
olağanüstü özel, aykırı dünyasına kaldırabilecekseniz eğer - adım atın.

KADINSIZ ERKEKLER
HARUKİ MURAKAMİ
Bir kadını yitirmek, tüm kadınları yitirmek
demek…

BİR BAR FİLOZOFU
SEMİH ÇALIŞKAN
Çapamarka’nın beyin takımından Semih
Çalışkan’ın kitabı, bir zamanlar Twitter’da
yankı uyandıran @1barfilozofu isimli
hesabın hikayesinin romanı. Hayli eğlenceli
bu romanın eşcinseller için sürprizli bir
sonu olduğunu da belirtelim.
Kitap kapağından:
Uzun uzun yıllar önce ormanın
derinliklerinde aşkın değerini bilen
insanların yaşadığı gizli bir köy vardı, onlar
kendilerine “âşıklar” derlerdi, çok iyiydiler…
Ve sonra insanı aşktan soğutan, korkunç
eski sevgili vardı, o kötüydü… Bir gün
ormana yolunuz düşerse etrafı dikkatlice
dinleyin. Belki o korkunç eski sevgilinin
çığlıklarını duyabilirsiniz. Ve iyi bir çocuk
olursanız belki aşkı bile görebilirsiniz…
Aşk acısı insanı nasıl filozof yapar? Bu
acıdan nasıl kurtulunur? Dahası nasıl
yeniden aşık olunur?
@1BarFilozofu yürekten, ağız dolusu
anlatıyor hayatını, Ve sonunda buluyor en
derinde olanı!..

Bir gün sen de kadınsız erkeklerden
olacaksın. O gün en ufak bir uyarı, küçücük
bir ipucu vermeden; önsezi olarak
hissettirmeden ya da içine doğmadan;
kapını çalmadan, hiç beklemediğin
bir anda seni bulacak. Bir köşeyi
döndüğünde, aslında çoktan oraya varmış
olduğunu anlayacaksın. Geriye dönmek
mümkün olmayacak. O köşeyi bir kez
dönünce, orası artık senin için mümkün
olan tek dünya olacak. O dünyada
sen kadınsız erkeklerden biri olarak
anılacaksın.
Hep bu soğuk çoğul eki ile...
Bir kadının özlemini çeken, yasını tutan; bir
kadın tarafından aldatılmış, terk edilmiş
olmanın acısıyla yaşayan, aşkla kendinden
vazgeçen erkeklerin öyküleri…

HAZIRLAYAN: MURAT RENAY

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

CAROL

VİZYON TARİHİ: 29 OCAK 2016
Sosyetenin tanınmış zenginlerinden Carol,
1950’lilerin New York’unda zengin bir
hayat sürmektedir.Evlidir ancak kocasıyla
sorunları vardır ve boşanmak istemektedir.
Kızının velayeti konusu ise hayatındaki
yegane sorundur.Bir noel akşamı kızı
için oyuncak almak istediği dükkanda
tezgahtar Therese ile tanuşır.Therese, genç
ve henüz hayat için toy sayılabilecek güzel
bir kızdır. Carol Therese’in noel akşamı
spontane gelişen bir araba yolculuğunda
iki kadın birbirlerinin çekimlerinden kendini
alamazlar ve bu yasak aşk macerlarının
başlangıcı olur.
1953 yılının Amerikasında Carol için hiç
de hoş karşılanmayacak bu yasak aşk,
film boyunca gerilimli anlara neden olsa
da durumun heyecanı ve filmin ritmi
açısından eşsiz bir dönem filmi sunuyor
bizlere.
Filmin başrollerinde Lord Of the Rings
serisi ve Woody Allen’ın yönetmenliğini
üstlendiği “Blue Jasmine” filmlerindeki
performanslarıyla hafızalarımıza kazınan
Cate Blanchett’a “ “Ejderha Dövmeli
Kız” ve “Trash” filmlerinden hatırlanan
performanslarıyla Rooney Mara eşlik
ediyor. Carol rolü Cannes film festivalinde
Cate Blanchett’e en iyi kadın oyuncu
ödülünü kazandırmış olmasının yanında
Todd Haynes’in yönettiği bu lezbiyen
temalı film eleştirmenlerden de tam not
aldı.
Bir dönem filmi olmasının yanı sıra eşsiz
sanat yönetimi ve Carter Burwell’in müthiş
müzikleriyle Carol, Oscar Ödülleri için de
oldukça iddialı bir film.
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ANNEMİN YARASI

HER ŞEY AŞKTAN
VİZYON TARİHİ 29 OCAK 2016
Başrollerinde Hande Doğandemir ,Şükrü Özyıldız ve Mithat Can Özer’in oynadığı filmin
yönetmen koltuğunda Andaç Haznedaroğlu var.Ünlü bestekar ve şarkıcı Sezen Aksu’nun
oğlu Mithat Can Özer’in oyunculuğunun yanı sıra filmin müziklerinin de yaratıcısı.Pelin,
hayatının aşkı İlker tarafından düğün arefisinde aldatılır.Dünyası başına yıkılan Pelini’i
yaşadığı hayal kırıklığından çekip alacak olan yakışıklı bir rock grubu davulcusu olan
Burak’tır.

VİZYON TARİHİ :5 ŞUBAT 2016
Çekimlerine Belgrad’da başlanan filmin
başrollerini Ozan Güven ,Meryem Uzerli,
BelçimBilgin, Okan Yalabık ,ve Bora Akkaş
paylaşıyor. Yönetmen koltuğunda ise
BKM’nin “Çok Film Hareketler Bunlar”
filminden tanıdığımız Ozan Açıktan yer
alıyor. Meryem Uzerli’yi “Hürrem”den sonra
ilk kez farklı bir rolde izleyeceğimiz film,
Bosnalı Salih’in anne ve babasını arayış
hikayesini anlatıyor.

KÖTÜ KEDİ ŞERAFETTİN
VİZYON TARİHİ 5 ŞUBAT 2016
Bir ilkbahar sabahı arkadaşlarıyla mangal
hazırlığında olan anti kahraman Kötü Kedi
Şerafettin ile arkadaşları Martı Rıfkı ve
Fare Rıza bu hazırlığın planladıkları gibi
gidemeyeceğini anlarlar. Zira aynı gün
içerisinde babası Tonguç tarafından evden
kovulan Şero bu da yetmezmiş gibi aşık
olur ve başka bir kediden çocuğu olduğu
öğrenir.Bütün bu olumsuz durumlardan
sonra bir de bir grup düşman saldırısıyla
yüzleşmek durumunda kalır.
Bülent Üstün’ün yaratıcısı olduğu aynı
isimli çizgi romanından uyarlanan Kötü
Kedi Şerafettin’in yönetmen koltuğunda
Mehmet Kurtuluş ve Ayşe Ünal var.
Eşsiz bir seslendirme kadrosuna da sahip
olan animasyon filminin seslendirme
santçıları ise Uğur Yücel,Demet Evgar ve
Güven Kıraç gibi ünlü isimler.

EL CLUB
VİZYON TARİHİ: 15 OCAK 2016
Tony Manero ,Post Mortem,No gibi
filmleriyle tanınan yönetmen Pablo
Larrain’in yeni filmi El Club başrollerinde
Roberto Farias ,Antonie Zegers,Alfredo
Castro ve Alajendro Goic’le karşımıza
çıkıyor.Berlin Altın Ayı Film Festivali’nde
Büyük Jüri Ödülü’nü alan filmin konusu
Şili’deki bir sahil kasabasında aynı evi
paylaşan bir grup rahibin hayatı.İşledikleri
suçlar yüzünden kiliseden uzaklaştırılmış
bu rahiplerin günahlarıyla yüzleşmelerini
karanlık bir atmosferde konu edinen
yönetmen filmin açılışını bir durum
öyküsünü anlatır gibi bir ustalıkla sakince
işiliyor.Seyirciler ise olacaklardan habersiz.
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SUFFRAGETTE
YOUTH
VİZYON TARİHİ 22 OCAK 2016
Başrollerinde Micheal Caine , Harvey Keitel ve Rachel Weisz gibi isimlerin yer aldığı Youth,
premierini Cannes Film Festivali’nde yaptı.İngilizce dilinde ikinci kez yönetmenlik koltuğuna
oturan filmin yönetmeni Paolo Sorrentino, aynı zamanda filmin senaristi. Fred ve Mick
iki eski arkadaştır. Yılların yorgunluğunu atmak adına Alp’lere doğru yolculuğa çıkan iki
kafadar sığındıkları konforlu otelde yeni nesil gençliğin ve kendi dönemlerinin bir kritiğini
yaparlar.Fred artık emekli olmuş bir besteci Mick ise üretmeye devam eden ve yeni bir
film hazırlığında olan bir yönetmendir.Fred’in tekrar besteciliğe dönmesi beklenmektedir.
”Youth” jenerasyonun ve değişen devrin ele alındığı şaşırtıcı bir varoluşçuluk öyküsü.

VİZYON TARİHİ 15 OCAK 2016
Başrollernde Helena Bonham Carter,Meryl
Streep, Carey Mulligan gibi yıldız isimlerin
yer aldığı Suffragette, Sarah Gavron’un
yönetmen koltuğunda olduğu ikinci uzun
metrajlı kurmaca filmi.Tarihin ilk feminist
ayaklanmasını başlatan kadınların gittikçe
acımasızlaşan hükümetlerine karşı
yürüttükleri mücadeleyi konu alan filmin
premieri 18 aralık 2015’de Londra’da
yapıldı.
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PRIDE AND PREJUDICE AND
ZOMBIES
VİZYON TARİHİ: 5 SUBAT 2016
Jane Austen’in Pride and Prejudice
romanından sonra Seth Grahame –
Smitle adıyla bu romana fantastik öğeler
katılarak yeniden yazılan halinin sinemaya
uyarlaması hepimizce merak konusu.
Yönetmen koltuğunda Burr Steer’ın
oturuduğu filmin premieri Londra’da
yapıldı ve eleştirmenler tarafından oldukça
beğenildi. Başrollerinde Lilly James ,Sam
Riley ve Matt Smith gibi isimlerin olduğu
film korku aksiyon ve romantik türünde.

#VururYüzeİfadesi

THE REVENANT
VİZYON TARİHİ 22 OCAK 2016
Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) hayvanları postları için avlayan ve geçimini aynı işi
yapan bir koloniyle beraber sağlamaktadır ancak bir ayının saldırısına uğramasıyla fiziksel
gücünü tamamiyle kaybetmiştir. Fizyolojik olarak mucizevi bir şekilde yaşıyor olsa da avın
yapıldığı karlı coğrafyada arkadaşları için artık bir engel olmaktan öte değildir nitekim onlar
tarafından belirlenen bir grup insanla terkedilerek yaşama tutunmaya çalışır ancak John
Fitzgerald’ın (Tom Hardy) ihanetiyle Hugh Glass daha da içinden çıkılmaz bir duruma
düşecektir.
Senaryosu aynı adlı Micheal Punk’nin romanından uyarlanan The Revanant’ın yönetmen
koltuğunda geçen yılın Birdman’iyle oskarı kucaklayan Alajendro Gonzalez İnnaritu
oturuyor.

SPOTLIGHT
VİZYON TARİHİ 29 OCAK 2016
Başrollerinde Micheal Keaton , Mark
Ruffalo ve Rachel McAdams gibi
isimlerin yeraldığı Spotlight gerçek
hikayeden uyarlanan bir film.Taciz
olaylarıyla gündeme gelen bir kilisenin
kendini aklamaya çalışmasıyla bu tacizi
aydınlatmaya çalışan Boston Globe
gazetcilerinin çatışmalarını konu edinen
filmin yönetmen koltuğunda Tom
McCarthy yer alıyor.

HAZIRLAYAN: RIFAT CAN CİHANGİR

rifatcan.cihangir@gzone.com.tr
twitter.com/rcancihangir | instagram.com/rifatcancihangir
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ALIŞVERİŞ
MODA, BAKIM VE TEKNOLOJİ OLMADAN BİRAZ EKSİK Mİ HİSSEDİYORSUNUZ?
İŞTE AYIN ÖNE ÇIKANLARI
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CURTIS KULIG X TOPMAN

LOU DALTON X RIVER ISLAND

TOPMAN yeni koleksiyonu için Amerikalı sanatçı Curtis Kulig ile iş birliği yaptığını duyurdu.
Kulig lüks kumaşlarla hazırladığı eklektik kolaksiyonunda Albert Einstein, Pablo Picasso,
Joseph Beuys ve Richard Avedon gibi isimlerden ilham alıyor. Dolayısıyla ‘zamansız’ bir
koleksiyon olarak tanımlanıyor. Curtis Kulig X TOPMAN koleksiyonu, ne yazık ki şimdilik
Amerika ve İngiltere’de birkaç TOPMAN mağazasında satışa sunuldu.

İngiltere’de son yıllarda öne çıkan erkek
modacılarından biri olan Lou Dalton, 13
parçalık yeni koleksiyonunu River Island
bünyesinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Fotoğrafçı Perry Ogden’ın Pony Kids
kitabından ve The Rat Catcher, The
Selfish Giant gibi filmlerden ilham alınan
koleksiyona, Ocak ayı içerisinde belirli
mağazalardan ve online store’dan
ulaşabileceksiniz.
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BERSHKA CROC BAG
Tasarım olarak kendi sınıfının iddialı
markası olan Bershka timsah baskılı
çantasıyla da dikkat çekti. Sırt çantasının
spor olma algısını kıran bu model oldukça
şık. Deri görünümlü,yarı timsah baskı,
çantanın sporluğunu çok şık bir şekilde
tamamlıyor ve böylelikle çantanın kullanım
alanını genişletiyor. Spor - gündelik
kombinlere ek olarak biraz daha şık
ortamlar için bu tarz deri çantaları tercih
etmekte fayda var.

PULL & BEAR X STAR WARS
Serinin son filminin geçtiğimiz ay vizyona girmesiyle birlikte birçok marka gibi
Pull&Bear’da Star Wars’un logosu ve en bilindik karakterlerini içeren T-shirt, sweatshirt
ve aksesuarlardan oluşan bir kapsül koleksiyon hazırladı. Koleksiyona pullandbear.com
adresinden ve Pull&Bear mağazalarından ulaşabilirsiniz.

HAZIRLAYAN: ERDEM ORAYLI

erdem.orayli@gzone.com.tr
twitter.com/erdemorayli | instagram.com/erdemorayli

HAZIRLAYAN: KEREM CAN DUM

keremcan.dum@gzone.com.tr
twitter.com/keremcandum | instagram.com/keremcandum
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GIVENCHY MISTER LIGHT INSTANT
LIGHT CORRECTIVE CONCELEAR
Givenchy, benim renkli kozmetikte en
sevdiğim ve en çok güvendiğim markaların
başında geliyor. Gerek ürün yelpazesi,
gerek doğal duruşları gerek de kalıcılığıyla
her ne kadar pahalı bir marka olsa da işin
uzmanı olarak söyleyebilirim ki verdiğiniz
her kuruşa değiyor. Mister Light ise
benim uzun zamandır kullandığım, bitince
büyük bir yasa boğulduğum harika bir
kapatıcı. Hem kapatıcı hem de aydınlatıcı
diyebilirim. Öyle gelinin kız kardeşi misali
simli bir aydınlık değil ama bahsettiğim,
oldukça natürel ve de yumuşak. Ürün
tene uyumu, kalıcılığı ve başarılı yapısıyla
benden büyük bir geçer not alıyor.
Canımsın Givenchy!

NİVEA MEN SPREY DEODORANT
Alışık olduğumuz alüminyum şişelere
sahip deodorantlar yavaş yavaş piyasadan
çekilmeye başladı. Hem kullanıcıların
şikayeti hem de ozon tabakasına
verdikleri zarardan ötürü bu soruna yeni
bir çözüm arayan markalar ise cam
şişelerdeki alüminyumsuz deodorantlara
geçmeye başladı. Bunlardan deneyimleyip
gözlemleyebildiğim ilk marka ise Nivea
Men oldu. Normalde Nivea’nın sprey
deodorantlarını hiç beğenmezken, cam
şişedeki bu yeni versiyonlarına bayıldım.
Hem ter kokusunu önlüyor hem cildinizi
tahriş etmiyor hem de ozon tabakamıza
zarar vermiyor. Ter problemini ortadan
kaldırmayı neredeyse başaran bu sprey
deodorantları bir alıp denemenizi öneririm.

RIVAL DE LOOP PURE SKIN KONZENTRAT
Ülkemizde fazla bilinmese de Rival de
Loop drugstore kozmetik dünyasında
ismini kanıtlamış bir markadır. Almanya
orijinli markanın geniş ürün yelpazesine
ülkemizde sadece Rossmann
mağazalarından ulaşabilirsiniz. Ben erişkin
sivilcesi dediğimiz 20li yaşlardan sonra
oluşan sivilcelerle başımın büyük bir
belada olduğu bir dönem bu ampüllerle
tanıştım. Açık konuşmalıyım ki kurtarıcım
oldular. Her bir kutu 7 ampül içeriyor,
7 ampül de 7 günü temsil ediyor. Her
gece uyumadan önce cildinizi iyi bir
temizleyiciyle temizleyip bu ampülleri
masaj yaparak uygulamanız gerek. 7
günlük kompleks bakımın sonunda
erişkin sivilcelerinizde büyük bir azalma
göreceksiniz. Uygun fiyatlı bu kompleks
kesinlikle yağlı cilde sahip her erkeğin
bakım rutininde yer almalı.

THE BODY SHOP VIRGIN MOJITO BODY
SORBET
Her ne kadar kışın ortasında olsak da
yoğun nemlendiricileri, ağır baharatlı
kokuları hala sevmiyorum ve sanırım bir
süre daha sevemeyeceğim. Hal böyle
olunca ben de yazdan kalma kokulara
hasret kalıp, yazın rafa kaldırdığım
Virgin Mojito Body Sorbet’i de tekrar
kullanmaya başladım. Her duştan sonra
nedense vazgeçilmezim oldu diyebilirim.
Yağlı bir cilde sahip olduğum için hafif
nemlendiriciliği bana oldukça yetiyor fakat
tatlı bir mojitoyu andıran kokusu insanı
bu ürüne bağımlı hale getirebiliyor kısa
bir sürede. Meraklıları için duyurayım,
Virgin Mojito serisi The Body Shop’ın kısa
zamanlı bir koleksiyonu. Her an tükenebilir
yani, en yakın mağazadan ısrarla istemeyi
unutmayın.

ZIRH WASH
Zirh, daha önce de bahsetmiş olduğum
gibi dünyanın sayılı erkek bakım
markalarından biridir. Ürün yelpazesi hem
geniş hem iddialı hem de yüksek fiyatlıdır
aslında. Ülkemize Gratis tarafından bir
süre önce getirilmeye başlanan marka,
rağbet görmediği için maalesef piyasadan
çekildi. Hem de orijinal fiyatlarının yarı
fiyatına satılıyorken… Konumuza dönecek
olursak markanın en ünlü ürünlerinden
biri de köpük formdaki temizleyicisi Wash.
Hem buram buram maskülen kokuyor
hem de cildi irrite etmeden derinlemesine
temizliyor. Artık ülkemizde bulunur mu
bilmem ama yurtdışında rastgelirseniz
eğer, bol bol stoklamanızı tavsiye
ediyorum.

ULRIC DE VARENS FLASH
Erkek parfümlerinde çok fazla
kullanılmayan ama benim hasta olduğum
bir nota vardır; elma. Eğer bugüne kadar
elma notasına sahip hiçbir erkek parfümü
koklamadıysanız birazdan bahsedeceğim
UDV Flash’i koklamalısınız. Piyasaya bu
ay giriş yapan ve yine Türkiye’de ürünü
deneyebilme şansına erişen ilk kişi olarak
söyleyebilirim ki parfüm hem uygun fiyatlı
hem gayet kalıcı hem de bir o kadar kaliteli
bir ürün. Yine ortak zevke hitap edebilecek
bir koku aralığına sahip UDV Flash,
uygun fiyatlı parfüm kategorisinde sahip
olunabilecek en akıllıca seçimlerden biri.
HAZIRLAYAN: ALI RIZA TUNÇER

aliriza.tuncer@gzone.com.tr
youtube.com/care4male | instagram.com/care4male
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EŞCİNSEL DÜNYASINA SAHTE
PROFİLLERİ AVLAYAN ARKADAŞLIK
UYGULAMASI: HANKY
Dünya eşcinsel dünyası yeni bir erkek
eşcinsel arkadaşlık ve çöpçatanlık
uygulaması ile çalkalanıyor. Hanky’ye
üye olmak için içeriden üç tane onaylı
kullanıcının sizin gerçek olduğunuzu
onaylaması gerekiyor. Tüm dünyada
eşcinseller bu uygulamada yer almak için
birbirleriyle yarışıyor.

HARMAN KARDON ONYX STUDIO 2
BLUETOOTH SPEAKER
Küçük bir uyduya benzeyen şık tasarımıyla
Harman Kardon Onyx Studio 2, müzik
dinleme keyfinizi yepyeni ve oldukça kaliteli
bir boyuta taşıyor. Nerede kullanırsanız
kullanın, bulunduğu ortamın her zaman
baş tacı olacak.
Bluetooth bağlantı gücü ve şarj edilebilir
Li-ion bataryasıyla, Harman Kardon
bluetooth hoparlörler, iki farklı cihazla aynı
anda bağlantı kurabiliyor. Sırayla müzik
çalma ve dinleme keyfi çok daha pratik ve
keyifli bir hale gelecek.
Her yere götürebileceğiniz kablosuz

İLK İNSAN TAŞIYAN DRONE: EHANG 184
Çinli drone üreticisi Ehang Inc yeni Ehang 184 drone’unu CES 2016’da tanıttı ve bu drone,
bir insanı taşıyan ilk otonom hava aracı olacak. Araç, dört pervaneli küçük bir helikopter gibi
gözükmekte. Bu drone tam şarj durumunda 2 saat boyunca uçabiliyor ve yaklaşık olarak
100 kg taşıyabiliyor. Araç, küçük bir sırt çantası ve bir kişiyi taşıyacak boyutta ve okuma
ışığı ile klimaya da sahip.

hoparlörlerin, 5 saate kadar kesintisiz
müzik çalma özellikleri bulunuyor.
Bu sayede açık havada yapacağınız
aktivitelerde veya yürüyüşlerinizde
kendinizle birlikte çevrenizle de güzel
müziği paylaşabilirsiniz.
Harman Kardon ile aynı zamanda
müthiş kalitede konferans aramaları
gerçekleştirebilirsiniz. Dış gürültüyü
tamamen iptal eden ve sadece seslere
odaklanan Harman Kardon Onyx Studio
2, tertemiz ve net görüşmeler yapmanızı
sağlıyor. Ödüllü bir tasarım olan Harman
Kardon, evinize hem kaliteli müziği hem de
şıklığı getirecek.

STAR WARS BB-8 AKILLI ROBOT
Hayalini Kurduğunuz Droid İşte Bu!
BB-8 ile tanışın: özgün karakteristiği ve
hareketleri ile mobil uygulama destekli
Droid.
Star Wars’ün yeni robotu BB-8’in akıllı
telefonlar tarafından kumanda edilebilir
versiyonu yeni nesil oyuncakların son
örneği. Bu oyuncak sayesinde, evinizde
iletişime geçebildiğiniz bir robotunuz
olacak.
HAZIRLAYAN: ONUR ÖZIŞIK

onur.ozisik@gzone.com.tr
twitter.com/onurozisik | instagram.com/onur.ozisik
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2016’DA STİLİNİZ NASIL OLMALI?
YENİ YILDA TREND OLMAK İÇİN 5 BİRBİRİNDEN YARATICI İPUCU
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2015 resmen bir anda bitti. Geriye trendleri
kaldı. Ama emin olun yıllardır hayatımızda
olan, bir türlü kurtulamadığımız, nedense
tüketemediğimiz bazı trendler, stil
zorlamaları ve klişeleri var. 2016 onlardan
kurtulduğunuz bir yıl olsun. İsraf değil,
daha bilinçli ve seçici olmak aslında ideal
olan. Bazı parçalardan kurtularak ve
yenileriyle biraz risk alarak şık olmanın
tadını çıkartığınız, özgürce kendi stilinizi
yansıttığınız bir yıl olsun.

BASKIDAN VAZGEÇMEYELİM AMA..!
Sade ya da şık şekillere giren baskılar
aslında birbirinden çok farklı ortamlarda
farklı kombinler edilere uyum
sağlayabiliyor. Ama uyumsuz gözükmesi
de pek muhtemel. Örneğin, iş ortamında
daha çok sokak stili için uygun olan büyük
görselli üstleri giymek biraz dikkat çekip,
göz yorabilir. Bu özellikle iç ortamlarda
gömlek seçimleri için çok önemli. Bu
noktada baskılı gömleğinizi tek renk
veya baskının renklerine yakın bir kat
giyerek sadeleştirebilirsiniz. Ve üstünüzü
çıkarmadığınız sürece tarzınız hakkında
bir ipucu verebilir. Yada başka bir deyişle,

#VururYüzeİfadesi

sade tarzınızı yakadan ufak bir baskılı gömlek ile az da olsa renklendirebilirsiniz. Ek olarak
büyük, baskıların kısa boylular tarafından tercih edilmesi onların yararına olacaktır.
Son olarak baskının kalitesinden de kısaca bahsedelim. Ucuz baskıdan kaçınalım.
Aksi takdirde baskının kırılıp döküleceğini göreceksiniz. Adeta bant gibi, bir üst giysinin
üstündeki baskıları tercih etmeyelim. Mümkünse dijital baskıları tercih edelim. Dijital baskı,
tekniğinden ötürü de uzun ömürlü.
İŞ ÇIKIŞI: TEK PARÇA FARKI
Uzun, büyük, şişik kabanlardan kurtulalım! Artık lütfen dolaplardan bile kalksın! Çünkü çok
yer kaplıyor eğer bu 3 özelliğe de sahipse. Bide bu duruma kat kat giyinmek eklenince,
adeta 2 katı büyüklüğünde yürüyen kabanlara dönüşülebiliyor giyen kişi. Oldukça kaba
gösteriyor vücud hatlarını. Çok soğuk zamanlarda özellikle bu tip kabanlar yerine kalın
kaşe kabanlar, yada paltolar kullanılabilir. Bu durumda en azından şişmiş bir görüntüden
uzaklaşmış oluruz. Bu büyük koca kaban sorunu çalışanların , özellikle de kurumsal
stillerinden çıkıp gün sonunda spor-şık olmaları zorlaştıran bir durum.
Örneğin, gömlek-ceket giymek zorunda olan bir çalışan için gömleğinin yerine ince ve koton
bir sweatshirt giymesi onu iş çıkışı ortamında spor bir hale sokabilir. Bu kombindeki ceketin
mümkün olduğunca spor olmasına özen gösteriniz.
DETAY GÖSTEREREK: KAŞMİRLER & İNCE YÜN ÜSTLER
Sweatshirt üstü kazak yada tam tersi.. Her ikisi de kışın üşümemek için giyilebilir pek tabi.
Ama birbirini tamamen yok edecek şekilde, detay göstermeden üstleri kombinlemeye ne
gerek var? Bu durum pantolon altına tayt giymek yada ısınmak için termal giymek gibi değil
pek. Giymek için giymeyelim. Giyelim ve böylece stilimiz hakkında ipucu verelim.
Kaşmirin hissiyatı, hafifliği, buna rağmen çok sıcak tutması gerçekten onu eşsiz kılıyor. Bir
parçadan birden çok konuda verim alabiliyorsunuz. Ama her daim pahalı ve öyle olmaya
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devam edecek. Yinede indirim zamanları uygun fiyatlarda bulunuyor. Dolabınızda bir tane
kaşmir kazak olmasında fayda var. Genelde tek renk olan kaşmirler bu sadelikleri sayesinde
göz yormayacak ve kombinlerinizde size kolaylık sağlayacaktır.
%100 yada (hava derecesine bağlı olarak) %100e yakın ince yün kazakları kaşmire tercih
edebilirsiniz. Özellikle yün kazakları kaşmirlerinden ayıran en büyük özelliklerden biri daha
gündelik, spor kombinlerle uyum sağlaması. Kaşmirin yün kazaklara göre daha sade bir
duruşu var.
Yün yüzdesi artıkça daha çok ısınacak ve kat kat olmaktan uzaklaşacaksınız. Bu
kombininize detay katma ihtimalinizi artırır. Hem kat kat olmazsınız, hem de üşümeden
balıkçı yada gömlek yaka detayı göstererek şık olabilirsiniz.
SPOR VE ŞIKI BİRBİRİNE KARIŞTIRALIM MI?
Alınacak risklerin başında kuşkusuz tarzları birbirine karıştırmak geliyor. Risk almak
gerekiyor. Gidilecek ortamın uygunluğuna dikkat ederek tabi. Örneğin, giydiğiniz rahat
eşofman takımı siyah olmayan bir kaşe palto ile kombin edin. Genelde şık ortamlarda
giyilen kaşe palto sizin rahat kombinizi gri veya camel rengi ile çok zahmetsiz ama şık bir
şekilde tamamlayacaktır. Benzer kombinlerde sweatshirt içine tişört yerine balıkçı yaka
eklerseniz bu rahat şıklığınızı bir adım daha öne taşımış olup dikkat çekeceksinizdir.
Benzer bir tarz karıştırma, takım elbiseler için de yapmak mümkün. Genelde gömlek ile
kombinlenen takım elbiseyi şık, parlak renklerde yada detaylı tişörtler ile tamamlayın.
Böylece gömlek klişesinden ve o zoraki gömlek kombininden kurtulun. İçine tişört giyilen
takım elbise kombini pek tabi spor ayakkabı ile daha spor bir hal alabilir. Gideceğiniz
ortama göre bu seçimi yapmak size kalıyor.

Yada genelde başımıza gelen; özellikle
indirim zamanları ihtiyaç olmayan parçalar
almış halde bulabilirsiniz kendinizi. Ve
yıllar içinde onlar birikebilir. Bu parçalardan
giyilmemiş olanları dolapta yer kaplamak
yerine ufak tadilatlarla tekrar hayata
döndürmek mümkün.
Diğer seçenek diktirmek. Tabi öncelikli
yapılacak bi eylem değil. Hatta lüks gibi
gelebilir düşününce. Ama unutmamak
gerekiyor, diktireceğiniz herhangi bir
parça bile mağazadan aldığınızdan daha
kullanışlı olup, sizi içinde daha rahat ve
mutlu hissettirecektir. Sizin üstünüze göre
yapılacaktır, neyle kombinleyecekseniz
boyu vb. size göre ayarlanacaktır. Kaldı ki,
mağazadan alınan hazır giyimlerin büyük
bir kısmının bedenimize fit olmadığını
düşünürsek, en azından tadilat için
mutlaka terziye uğramak gerekiyor.
Kısacası, diktirmek hak ettiğiniz bir
lüks, tadilat ise henuz fark etmediğiniz
ihtiyacınız olabilir.

BULAMIYORSAK, NEDEN DİKTİRMİYORUZ Kİ?
Ne istediğinizi çok iyi bilip de bulamıyor olabilirsiniz. Örneğin istediği kalitede kumaştan
üretilen parçalar bulamıyor olabilirsiniz. Kışın şık yünlü pantolonları, tişört üzerine
giyilebilicek biraz kalın kumaşlı gömlekleri bulmak sıkıntı olabiliyor.

HAZIRLAYAN: KEREM CAN DUM

keremcan.dum@gzone.com.tr
twitter.com/keremcandum | instagram.com/keremcandum
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JAMES DEAN
SONSUZA KADAR GENÇ
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Gençlik ateşinin getirisi serseri ruh,
imrendiren bir zeka, eşsiz bir yakışıklılık
ve efsanevi bir duruş. 24 yaşındayken
geçirdiği trafik kazasıyla aramızdan
çok erken ayrılan James Dean’den
bahsediyoruz. Bu ay onun dünyasına ve
doğru adımlarla dolu kariyerine yolculuk
yapacağız.

HERŞEY NASIL BAŞLADI?
Takvimler 8 Şubat 1931’i gösterdiğinde
Indiana’da başlıyor James Byron Dean’in
–kısa süreceği öngörülemeyecek olanyaşam yolculuğu. Çocukluğuna annesinin
kanserden ölmesi, talihsiz bir piyango
gibi vurduktan sonra, babası tarafından
yengesiyle amcasının yaşadığı çiftliğe

gönderildi. Kendini geliştirmenin ve
dinamizmin önemine erken anlamış olacak
ki, lise yıllarında pek çok alana girişti.
Okulun drama ve münazara derslerine,
basketbol takımına katılması da bunun
örneği.
Sosyalleşme konusunda adımlar attığı
Fairmount Lisesi’nde mezun olduktan
sonra, hayatı Kaliforniya’da şekillenme
sürecine girdi. Zira babası ve üvey
annesiyle beraber yaşamaya başladıktan
sonra, Kaliforniya Üniversitesi’nde
Drama eğitimi almaya başladı. Aldığı bu
eğitim, ona James Whitmore’un drama
atölyelerinin kapısını açtı; ufukta da küçük
çapta rol alacağı tiyatro oyunları ve diziler
vardı.
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JAMES DEAN
EŞCİNSEL MİYDİ?
Gündem konusu böylesine
efsanevi ve yakışıklı bir yüz
olunca, cinsel yönelimleri
hakkında dedikoduların
olmaması abes bir durum
olurdu. (Dean’in eşcinsel
olduğunu belirterek, askerlikten
muaf olma isteği de bu
dedikoduların fitilini ateşledi.)
Ancak bunları ileri sürenlerin,
Dean’in ‘yakın bildiklerinin’
olması düşündürücü. Rock
Hudson’la ilişki yaşadığı, Dean’in
biyografisini ilk yazan kişi ve
yakın arkadaşı William Bast
tarafından rivayet edildi. “Rebel
Without A Cause”un (Asi Gençlik)
yönetmeni, Dean’in eşcinsel
ilişkiler yaşadığını dile getirdi.
Bu konuyu da, özgür ruhlu
Dean’imizin evvel zaman içinde
verdiği bir röportajdan alıntıyla
sonlandırmak gerek: “Hayır,
eşcinsel değilim ama bütün
hayatımı da sınırlarla geçirmeyi
düşünmüyorum.”

ÇEKİLİN YENİ BİR YIDIZ DOĞUYOR!
Ancak New York, kendisi için şöhreti yakalamasına tanıklık ve aracılık eden bir destinasyon
oldu. Burada küçük rollere hayat verdiyse de, Broadway’de “See The Jaguar” oyununa dahil
olması, ona bu şehrin ilk güzel sürprizi oldu. New York’a ayak bastıktan bir yıl sonra “Actors
Studio” ya dahil olması; ona global çapta başarıya sahip oyuncularla çalışma ve televizyon
sektörüne adım atma imkanları sundu. Zira The Philco Television Playhouse ve Armstrong
Circle Theatre’daki birçok televizyon programında yer aldı.
Peki Hollywood rüyası nasıl başladı? “The Immoralist” adındaki Broadway oyunu sayesinde
artık ödüllü bir oyuncuydu! Bu oyundaki rolü, ona ‘En İyi Oyuncu’ Bloom Ödülü’nü
kazandırdı. En büyük yapım şirketlerinden biri olan Warner Bros, kendisinin göstermiş
olduğu başarının farkına bu sayede varmış oldu. Warnes Bros ile işbirliği, 1955’te ilk
ürününü verdi: Dean’in ilk filmi “East Of Eden”. Filmiyle aynı yıl, Empire dergisinin “Sinema
Tarihinin En Çekici 100 Yıldızı” listesine parlak bir giriş yaptı.
Kendisinin ‘tapılası’ hallerini ortaya çıkaran “Rebel Without a Cause” (“Asi Gençlik”),
filmografisine damga vurdu. Bu filmde Jim Stark karakterini canlandırarak nefes kesen
yakışıklı, etkileyici bir rol performansı sergileyerek Natalie Wood ile iyi bir ikili oldu.
İdol olarak benimsenmesi ve hala yad edilen imajı, bu efsanevi filmin ona kattığı artı
değerler arasında konumlandı. O dönemde yaşayan gençlerin kabuklarını kırmalarına ve
özgürlüklerinin tadını çıkarmalarına öncülük etti. Adeta, topluma uyum zorluğu yaşayan ve
kırılgan olan gençler için yeni bir umut kaynağı peyda olmuştu.

“Asi Gençlik” in uyandırdığı yankıdan
sonra, kendisini “Giant” (“Devlerin Aşkı”)
filmi bekliyordu. Elizabeth Taylor ve
Rock Hudson ile birlikte oynadığı bu
yapım, ne yazık ki onun son filmi oldu.
Ölümünden sonra vizyona giren “Giant”,
ona “En İyi Erkek Oyuncu” dalında Oscar
adaylığı getirdi. Ancak Dean, tam doruk
noktasına ulaşmışken bizlere veda etti ve
bu başarısına –en azından bizim aşina
olduğumuz bir boyutta- tanıklık edemedi.
ONU ÖLÜME GÖTÜREN NEYDİ?
Hızlı araba kullanmanın tehlikesini bile
bile bu tutkusundan vazgeçmeyen Dean,
kullandığı 550 Spyder Porsche marka
arabası ile 30 Eylül 1955’te kaza yaptı.
Güvenlik konulu reklam filmi çekse de,
kendisi ‘güvenlik’ kavramından son derece
uzak bir şekilde ölümle tanıştı.
Son aylarda basın, Dean’in kaza yaptığı
Porsche’nin lanetli olduğunu ileri sürdü
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ARABAYA NE
OLDU?
James Dean’in içinde hayatını
kaybettiği spor otomobil,
bu kazadan sonra hurdaya
çıkmış, parçaları satılmış ve yol
güvenliğinin anlatılması üzerine
sergilenmeye başlanmıştı.
Ancak araçtan alınan parçaları
kullanan bir yarışçının kaza
geçirerek ölmesi; hurda aracın
1960’ta Los Angeles’tan Miami’ye
bir konteyner içinde götürülürken
kaybolması ise otomobilin ‘lanetli’
sıfatını kazanmasına yol açtı.
2005’te ise Volo Müzesi 1960’tan
beri kayıp olan araçla ilgili bilgi
veren kişiye 1 milyon dolarlık bir
ödül verileceğini açıkladı.
Kazadan sonra bir tamirhaneye
çekilen arabanın motoru yerinden
çıkıp düştü ve bir tamircinin iki
bacağını birden kırdı.
Arabanın motorunu satın alan bir
doktor, motoru yarış arabasına
taktırdı. Ancak kısa bir süre sonra
bir yarış esnasında öldü. Aynı
yarışta James Dean’in arabasının
şaftının takılı olduğu bir araba da
kaza yaptı ve onun sürücüsü de
hayatını kaybetti.
Dean’in Porsche’u tamir edilip
tamirhaneden çıkartıldıktan bir
süre sonra tamirhane yandı.
Daha sonra Sacramento’da
sergilenen araba bulunduğu
platformdan düştü ve bir çocuğa
çarparak kalçasının kırılmasına
neden oldu.
Oregon’da arabanın taşındığı
TIR’ın römorku yerinden çıktı ve
bir dükkana girdi.
Son olarak 1959”da çelik
destekler üzerinde duran araba,
gizemli bir şekilde 11 parçaya
bölündü.

ve deliller ortaya koydu. Gizemli şekilde
11 parçaya bölündüğünü söyleyenler
de oldu; bacak kırığı ve kalça kırığı gibi
çeşitli kazalara yol açtığını, hatta ölüme
götürdüğünü de.
AŞK HAYATI DRAMA DOLU VE ŞANSSIZ
James Dean, güzeller güzeli İtalyan aktris
Pier Angeli’yle aşk yaşadı. Ancak efsane
yakışıklımızın Katolik olmaması, çiftin
evlilik hayallerine ket vurdu ve Angeli’nin
annesi bu ilişkiyi onaylamadı. (Pier Angeli,
dilediği mutluluğu gelecekte yaptığı
evliliklerde bulamayacaktı. Mutsuzluk, onu
39 yaşında intihar ederek yaşamına son
vermeye itti. Söylenenlere göre, ölürken
kalbinde sadece James Dean vardı.)
Zaten yakışıklımız da, Angeli’yle
ayrılığından sonra mutlu ilişkiler yaşamadı;
kısa bir süre sonra Liz Sheridan ile
nişanlandı, ancak bu ilişki de ayrılıkla
sonuçlandı.

Aramızdan sadece 24 yaşındayken
ayrılarak arkasında yüzlerce soru işaretleri
bırakan Dean, ilham kaynağı olarak
belleklerimizdeki tazeliğini hala koruyor.
Bundan 20 yıl önce resminin anı puluna
basıldığı bu genç sinema dehasının adına
yazılmış onlarca şarkı ve yapılmış film
bulunuyor. Onun yaşamını özetleyen de,
biraz klişe olacak ama, The Eagles’ın
“Yaşamak için çok hızlı, ölmek için çok
genç” şarkısı.
Düşündükçe insan, kısır döngüye
girebiliyor; ama neden bu kadar erken
gittin James? Senin enerjine, hayata
başkaldırışına, zekana ve dinamizmine
ihtiyaç duyacağımızı tahmin edemedin mi?
Ama şunu bil ki, ‘gerçek’ sevenlerin kimseyi
“Yeni James Dean” olarak adlandırma
niyetinde değil.
HAZIRLAYAN: BUĞRA LEVENT
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STALK’LAMAK DA
NE DEMEK?
Bir ekşi sözlük yazarı aslında olayı
çok güzel özetlemiş, Stalk’lamak
‘’Halk arasında, merak edilen
şahsın her türlü sosyal ortamda
araştırılması, didiklenmesi, takip
edilmesi’’ anlamına geliyor.

Son zamanların en gözde kelimelerinden
STALK, günlük kullanım dilimizde artık
bir fiil olarak karşımıza çıkıyor. Sosyal
medyada dedektiflik yapmaya verilen
‘’HAVALI’’ bir isim olsa da, neredeyse her
gün birilerini STALK’lar olduk. Peki, bu
dedektiflik işinde ne kadar profesyoneliz,
sosyal ağlarda aradığımız kişiyi
bulmak adına ne kadar bilgiye sahibiz?
İşte sosyal ağlar ve stalklamak için
uygulayabileceğimiz çakallıklar….

FACEBOOK
Sosyal ağların şüphesiz en büyüğü olan
Facebook’ta bir insanın şahsi profilini
ancak arkadaşı olursak görebiliyoruz.
Arkadaş olmadığımız sürece ancak
kullanıcının tercih ettiği kısıtlı bilgiye sahip
olabildiğimizden dolayı, ne yapıp, ne edip
stalk’layacağımız kişiyle arkadaş olmamız
gerekiyor.
Bir şekilde paylaşım ormanına dönen
Facebook’ta stalk’ladığımız kişinin anlık
yaptıklarından ziyade, genel zevklerine ve
bilgilerine sahip olabiliyoruz.

INSTAGRAM
Git gide görselleşen dünyamızda, merak
ettiğimiz kişinin fotoğraf albümüne
ulaşıyoruz. Stalkladığımız kişi, eğer bir
Instagram tutkunuysa (günde 2 ve daha
fazla görsel yayınlıyorsa), Instagram
aslında bu konuda bizim en yakın
dostumuz.
Son güncellemesiyle takip ettiğiniz kişilerin
yeni bir görsel paylaşması durumunda
bildirim almamızı sağlayan bir özellik de
getiren Instagram’da bunun için takip
ettiğimiz kişinin bildirimlerini açmamız da
yeterli. Stalkladığımız kişi bizi engellemiş
ise üzülmeye değecek bir durum yok,
web üzerinden kişinin Instagram profili
kilitli değil ise, web üzerinden sosyal
ağa oturum açmadan profilleri özgürce
görüntüleyebiliyoruz.
Eğer stalkladığımız kişinin Instagram
şifresini bir şekilde ele geçirebiliyorsak,
(aşkım, bana Instagram şifreni
verseneeee!!) işte o zaman kişinin direkt
mesajlarından tutun da, gizlemeyi
tercih ettiği yorumlara kadar, önümüzde
bambaşka bilgiler açabilecek birçok

Instagram bağlantılı mobil uygulama
bulunuyor. Uygulamalara erişmek için
uygulama marketlerine başvurmanız ise
yeterli!
SNAPCHAT
Sıra geldi bir stalker’ın en zevk aldığı
mecraya. Snapchat üzerinden gönderilen
video ve görseller sadece bir ya da iki
kez izlenebildiği gibi, kişinin herkese açık
paylaşımları ise sadece 24 saat boyunca
görüntülenebiliyor. Bu demek oluyor
ki, stalk’ladığınız kişinin en özel bilgileri
Snapchat’te!
Snapchat üzerinde Stalk yapmak için
şahane bir ikna yeteneğine sahip olmak
şart. Kişinin herkese açık paylaşımları
dışında, size özel görüntüler yollamasını
sağlamak belki de bu konunun en zevk
verici anı diyebiliriz.
Stalker’lar olarak snaplerin ekran
görüntülerini de çekmeye bayılıyoruz,
ancak uygulamanın özelliklerinden
biri de ekran görüntüsü alanları
kullanıcıya bildirmesi olduğundan dolayı
yakalanmamız garanti. Bu konuda da
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yardımımıza birçok kaçak uygulama
yetişiyor. Stalk uğuruna akıllı telefonunuzu
hacklemeyi göze alıyorum diyorsanız,
buyurun sizi önden alalım…
WHATSAPP
Akıllı telefonlarda en çok kullandığımız
uygulama da aslında bir stalk diyarı.
Obsesyon yaptığımız kişinin en
son ne zaman uygulamada online
olduğunu ve attığımız mesajı ne zaman
okuduğunu karşı taraf izin verdiği sürece
görebildiğimiz uygulamanın az bilinen bir
özelliği de mevcut.
Stalkladığımız kişinin telefonu
erişebileceğimiz uzaklıktaysa, akıllı
telefonumuza Whatsapp’ın web
sürümünü çalıştıran bir uygulamayı
indirerek, QR kod okutma tekniği ile kişinin
Whatsapp hesabının bir kopyasını kendi
telefonumuza ekleyebiliyoruz. Şaka değil,
bu bir gerçek! Dikkat edelim, sıkıntılı
derecede obsesyona sebep olabilen bu az
bilinen özellik sayesinde bilmek istediğimiz
bilgiler artık emrimize amade!

#VururYüzeİfadesi

SWARM
Konum paylaşımı konusunda en
sevdiğimiz uygulama olan Swarm
sayesinde Stalkladığımız kişinin nerelerde
gezdiğini öğrenmek için Swarm’dan
eklememiz yeterli, fakat daha fazla bilgi
için yapmamız gereken bir şeyler daha var.
Swarm’ın bir özelliği de arkadaşlarınızın
check-in yapmasa da bulunduğu semti
göstermesi, ancak bu özelliği kullanmak
için kişinin ayarlarından bu özelliği aktif
hale getirmek gerek. Kaçak yollarla ele
geçireceğimiz akıllı telefonda, bu özelliği
açmamız dedektiflik işinde fazlasıyla
işimize yarayabilir.
ICLOUD
Stalkladığımız kişi bir iPhone kullanıcısı
ise işimiz biraz daha kolaylaşıyor.
Stalkladığımız kişinin ICLOUD hesabının
şifrelerini alıp, iPhone’undan ‘’Find My
iPhone’’ özelliğini açtığımız zaman, kişi
nereye giderse gitsin Icloud web üzerinden
haritada yerini kolaylıkla bulabiliyoruz,
e-postalarını da okuyabiliyoruz.

ICloud’un özelliklerinden biri de fotoğraf
paylaşımı olduğunu unutmayalım, siz siz
olun elinize almışken fotoğraf paylaşımını
da açın ki, telefona eklenen her fotoğrafı
görüntüleyebilin. Korkun bizden!
Android kullanıcıları üzülmesin, Icloud
kadar kolay olmasa da Google’ın da benzer
bir özelliği bulunuyor.

TWITTER
Instagram’a benzer bir özelliği olsa da,
Twitter Stalk konusuna en az hizmet eden
sosyal ağ. Uygulama içerisinde bildirim
özelliğini açtığınız taktirde kişinin attığı
bütün tweetlerden ilk kez haberdar olsak
bile, daha fazlasına ulaşmak için şifreyi
kırmamız gerekiyor.

HAZIRLAYAN: ONUR ÖZIŞIK

onur.ozisik@gzone.com.tr
twitter.com/onurozisik | instagram.com/onur.ozisik
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RESİM SANATININ ORİENTALİST KAHRAMANI
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İSMAİL ACAR
KİMDİR?
1971 doğumlu ressam İsmail
Acar, çalışmalarını tarihte üç
imparatorluğa başkentlik yapmış
İstanbul’da sürdürmektedir. 1992
yılı Marmara Güzel Sanatlar
Üniversitesi’nden Prof.Dr. Ergin
İnan’ın atölyesinden mezun
olmuştur. 1993 yılındaki tezini
“Teknoloji ve Sanat” üzerine
yapmıştır. İsmail Acar’ın eserleri
yurt içi ve yurt dışında birçok
galeri, müze ve koleksiyonlarda yer
almaktadır. 2001 yılından itibaren
gerçekleştirdiği tüm sergilerde,
sergi gelirinin bir kısmını sosyal
yardım amaçlı çalışan vakıf-dernek
ve kuruluşlara bağışlamaktadır.

‘‘EĞER SANATI SOKAĞA, HALKIN
ANLAYACAĞI ALGILAYACAĞI
BOYUTA İNDİRMEZSENİZ BUGÜN
IRAK’TA IŞİD’İN YAPTIKLARINA,
AFGANİSTAN’DA TALİBAN’IN
YAPTIKLARINA TÜRKİYE’DE DE
RASTLARSINIZ’’
Şeb-i Arus kapsamında Mevlana temalı
bir sergiyle yeniden gündemde olan,
resim sanatında Orientalist akımın
dünya genelinde yaşayan en büyük
temsilcilerinden İsmail Acar ile eğitim,
sanat ve Türkiye’de LGBT’nin etkilerini
konuştuk.

Tüm sanat dallarında olduğu gibi
resimde de farklı akımlar, yaklaşımlar
var. Siz resim sanatında kendinizi nasıl
konumlandırıyor, tanımlıyorsunuz?
Ben yaşadığım toplum ve kültürden
yola çıktım kendi kültürümü ve kendi
toplumumu gözlemledim.
80’li yılların sonu 90 lı yılların başlarına
doğru bu coğrafyada yaşayan ve tüm
sanatla kültürle uğraşan herkes İstanbul’a,

boğaza bakıp New York un gökdelenlerini
çiziyordu. Bense “niçin insan başını kaldırıp
gördügü şeyi çizmez, çevresindeki bir
çok değere izole bir duruş sergiler” diye
bu topluma ait degerleri ilham alanımın
orta yerine yerleştirdim. Bunun evrensel
anlamda bir karşılığının olduğunu çok
düşünmedim .Ben buna,geçmişi, bu günü
ve yarını da içine alan “yeni gerçekçilik”
diyorum
Resim yapmaya kaç yaşında başladınız?
Ve ressam olmaya ne zaman, nasıl karar
verdiniz?
Kendimi bildim bileli resim yapıyordum
ancak benim için 15 yaşında üniversiteye
psikoloji okumaya başlayıpta güzel
sanatlar fakültesini keşfetmemle resim
hayatımda real bir gerçekliğe dönüştü.

Toplam otuz beş kişisel sergi
açan ve kırkın üzerinde karma
sergiye katılan İsmail Acar,
çalışmalarını İstanbul’da
sürdürmektedir. Ayrıca eserleri
Avrupa başta olmak üzere, Arap
Yarımadası, ABD, Japonya,
Çin, Kanada, Rusya ve Meksika
gibi ülkelerin müze ve özel
koleksiyonlarında yer almaktadır.
İsmail Acar, 2005
yılında Redd grubunun ilk albümü
olan 50/50’nin kapak ve kartonet
illüstrasyonlarını yapmıştır.
2000 yılında Kaş limanında 350
metre uzunluğundaki duvar resmi
projesini dört asistanı ile birlikte
gerçekleştirmiştir.
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KATILDIĞI
BAZI ÖNEMLİ
SERGİLER

2011 “Sema”, Türk ve İslam
Eserleri Müzesi, İstanbul, TÜRKİYE
2011 “Beş Duyu, Kırmızı Oda Beyaz
Oda” 12. İstanbul Bienali Paralel
Etkinlik, İstanbul, TÜRKİYE.
2010 “III İstanbul”, Çırağan
Kempinski, İstanbul, TÜRKİYE.
2010 “Yunus Emre Beş Duyu” Aya
İrini, İstanbul, TÜRKİYE.
2010 Doğunun İkonları, Palazzo
Giovane, Foransa, İTALYA.
2010 Türkler Viyana’da sergisi
Jüdisches Museum Wien, Viyana,
AVUSTURYA.
2009 Floransa Bienali, Floransa,
İTALYA.
2009 Doğu’nun İkonları, Çırağan
Kempinski, İstanbul, TÜRKİYE.
2009 Chianciano Bienali, İTALYA.
2008 Ferrara Bienali, İTALYA.
2008 Doğunun İkonları, Dubai,
B.A.E.
2008 Uluslararası Moskova Sanat
Fuarı, Moskova, RUSYA.
2008 Tulip Topkapı Sarayı,
İstanbul, TÜRKİYE.
2007 Makedonya Ulusal Müzesi
Anadolu’nun Sultanları ve Kralları
sergisi, Üsküp, MAKEDONYA.
2007 Miami Art Basel, Miami, ABD.
2007 Uluslararası Floransa Bienali,
Floransa, İTALYA.
2005 Champs-Elysees Melanj
Objeler, Paris, FRANSA.
2005 51. Uluslararası Venedik
Bienali, Venedik, İTALYA. Büyük
kanal boyunca 23 ayrı saray, bina
ve müzede “Sultanlar Venedik’te
(Sultans in Venice)” sergisini
gerçekleştiren sanatçının Fendaco
dei Turchi (Doğal Tarih Müzesi)
ve Insituto di Scienze Lettere ed
Arti, Palazzo Cavalli Franchetti,
Venedik Sanat Edebiyat ve Bilimler
Akademisindeki sergisini ve
enstelasyonlarını Grand Canal
boyunca ortalama her gün 45.000
sanat sever izledi.
2004 Uluslararası Arap Bienali,
Bahreyn, B.A.E.

‘‘GÜNÜMÜZDE DÜNYA İLE AYNI
NEFESİ SOLUYAN BİR GENÇ NESİL
VAR, TEK SORUNLARI ÇOK SABIRSIZ
OLMALARI’’
Üniversite yolculuğunuz biraz dolambaçlı bir yolda seyretmiş. Önce Psikoloji sonra Güzel
sanatlar… O süreç nasıldı, nasıl bir öğrencilik yaşadınız?
Ben o dönemde Güzel Sanatlar Fakültesi’nin varlığını bilmiyordum.
İstanbul’a psikoloji okumak için gelmiştim. Ama her zaman resim çiziyordum hatta harçlık
dahi kazanıyordum çizdiğim resimlerden.Psikoloji ise sadece kazandığım bir sınavın
sonucuydu. Biraz da aslında sanata da yakın olmasından dolayı seçmiştim psikolojiyi.
Güzel sanatların varlığını öğrenmem direkt olarak resim bölümü sınavlarına girmeme sebep
oldu. Öğrencilik yıllarımda hem çalışıp hem okuyordum. O dönemde birçok önemli insanla
tanışma fırsatı da buldum. Birçok hoca ile çalışma fırsatı da buldum üniversitede.
Önceki soruyla paralel olarak; ülkemizde bir çok genç, üniversite sınavına girip para
kazanacağı bir meslek edinmek dışında bir seçenekten haberdar bile değil. Bu ortamda
nasıl sanatçı olunur? Siz nasıl bu noktaya geldiniz?
Geçmişle bugün arasında hem üretim kültürü hemde tüketim alışkanlıkları çok değişti.
Bizim öncelikli hedefimiz bu işin başında atölye kiramızı ödeyebilmek ve telefon paramızı
ödeyebilmekti. telefoda elbette hatlı bir telefondu bu koşullarda bir atölye ve iki arkadaş
olarak yola çıkıp bu serüvene başladık.
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başarının en önemli kriteri oldu birçok
önemli kişi önce benim resimlerimi yurt
dışında görüp tanıdı.Eğer ilk Türkiye’de
benim resimlerimle karşılaşsaydılar belki
de bu kabullenme bu derece olmazdı.
Son dönemde birçok bienal, sanat
etkinliği sokakla buluşma temasını
işliyor. Siz de Kaş limanı, Kadıköy
Salı Pazarı gibi yerlerde dev resimler
yapıyorsunuz. Tuvaliniz sokak, duvar
oluyor bir nevi. Sanatın sokağa inmesi
neden önemli?
Aslına bakarsanız sanat insanın oldugu bir
yerde anlam kazanır.
Eğer sanatı sokağa halkın anlayacağı
algılayacağı boyuta indirmezseniz bugün
Irak’ta IŞİD’in yaptıklarına, Afganistan’da
Taliban’ın yaptıklarına Türkiye’de de
rastlarsınız
Bu anlamda ben bunu gelecege dair
toplumsal bir sorumluluk olarak
görüyorum.

‘‘TÜRKİYE’DE SANAT VE SANAT
PİYASASI HER GEÇEN GÜN
ARTARAK KENDİ KISIR PİYASA
ÇELİŞKİLERİNİN ALTINDA EZİLMEYE
DEVAM ETMEKTEDİR’’

Dünyada ve Türkiye’de birçok sergide,
etkinlikte yer aldınız. Resim sanatının
hakkını veriyor dediğiniz yer, en mutlu
ayrıldığınız etkinlik neredeydi?
51. Venedik Bienalli, Floransa
bienalleri,Tokyo, Londra, Riyad diye
sıralayabilirim. Elbette İstanbul ve
Türkiye’yi de bu sıralamada iyi bir yere
koyabilirim.
Sizin etkilendiğiniz, sanatınızı
şekillendiren sanatçılar kimler?
Rembrandt, hocam Ergin İnan ve o
dönemde atölyesinde çalışma imkanı
buldugum David Salle

Günümüzde ise dünya ile aynı nefesi soluyan bir genç nesil var tek sorunları çok sabırsız
olmaları bana kalırsa ama çok zor bir rekabetin içindeler.

Günlük yaşam ve çalışma rutininiz nasıl?
Her gün tüm zamanım 16 saat ve çok
yogun geçiyor.

Ben kişisel sergiler yapmaya başladıkça yeni fikirler oluşturmaya başladım ve biraz dünyayı
dolaşmaya başlayınca da Türklerin Türk gibi davranmadıklarını, kendi varlıklarını dışarıda
gizlediklerini, bir İtalyana bir İngilize benzemenin, benzetilmenin büyük onur kaynağı
olduğunu gördüm. Ancak şunu da gördüm Fransızlar Fransız gibi, İngilizler İngiliz gibi,
Japonlar Japon gibi, Amerikalılar Amerikalı gibi yaşar tüketir ve sanat üretirken, Türkler Türk
gibi hisettenmekten ve üretmekten utanıyordu, çagdaşlaşmayı batılılaşmayla karıştırmış
durumdaydı .Ben o günlerde şunu söyledim: Onların evlerinin arka penceresi Louvre’a
bakıyor ya, benimki Boğaz’a Ayasofya’ya ve 10 000 yıllık yerleşik Anadolu’ya bakıyor.
Bu benim çıkış noktam oldu. İnsanlar ve sanat çevresi ilk kez belki de bir bakışta türk gibi
resim yapan bir ressam gördüler. Kaftanlar, çiniler, laleler, narlar, sultanlar birden bire türk
sanat aleminin merkezine beni taşıdı.Ve tabi ki en önemlisi yurt dışı sergileri bu durumdaki

Ressamlık kariyerinizde önemli
dönüşümler oldu mu? Bir sanatçı olarak
tema çeşitliliği sizin için ne kadar önemli?
Ben genellikle bazı temalar seçiyorum
ve o konular etrafında bir süre dönüp
dolaşıyorum. Dünden bu güne bakıldığında
çok da özde bir değişiklik olmadığını
düşünüyorum bazı farklılıklar olmasına
rağmen.Örneğin bugün ya da son beş
senedir benim sergilerime görme engelliler
de geliyor ve benim sergilerimi gezebiliyor.
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KAZANDIĞI BAZI
ULUSLARARASI
ÖDÜLLER
2009 Floransa Bienali birincilik
ödülü, İTALYA.
2009 Chianciano Bienali birincilik
ödülü, İTALYA.
2008 Uluslararası Moskova Sanat
Fuarı ödülü, RUSYA.
2007 Floransa Bienali birincilik
ödülü, İTALYA.
2005 Yılın sanatçısı, TÜRKİYE.
2004 Yılın sanatçısı, TÜRKİYE.

‘‘ORTADOĞU KÜLTÜRÜNÜ YA DA HİÇ BİR KÜLTÜRÜ
KÜÇÜMSEMİYORUM’’
Bir resmin niteliğini belirleyen en önemli
unsurlar neler?
Sanatçının kendisi ve ele aldığı konu
karşısında sanatçının kendi aldığı tavır.
Bunlar da teknik başta olmak üzere
tema ve de hatta ve hatta günümüzde
galeri küratör, kolleksiyonerler, sanat
piyasası ve müzelerin de bu unsurları
belirleyebildiğini maalesef görebiliyoruz
çevremizde. Ben sadece tema ve teknik
birlikteliginde sadece sanatçı tavrının her
şeyi belirlemesinden yanayım.
Sanatın topluma etkisi ve sanatla
toplumun etkileşimi ülkemizde ne
düzeyde sizce? Bu alanda neler
yapılabilir?
Türkiye’de sanat ve sanat piyasası
her geçen gün artarak kendi kısır
piyasa çelişkilerinin altında ezilmeye
devam etmektedir. Sanat, günümüz
Türkiyesinde tamamıyla nitelik ve nicelik
sorgulamasından yoksun bir şekilde
piyasa şartlarına endekslenmeye
çalışılmakla birlikte, sadece ekonomi
boyutuna sürüklenmektedir.
Bundan sonra neler yapmak istiyorsunuz?
Ya da imzanızı nereye, nasıl atmak
isterdiniz?
Önümüzdeki yıllarda biraz sosyal ve
gönüllülük üzerine faaliyetlere daha da
fazla zaman ayırmak istiyorum. Bu yıl
Birleşmiş Milletler bana gönül elçiliği

teklifi yaptı biraz bu konuya da zaman
ayırmak istiyorum. Şu an Güneydoğu’da
sığınmacılarla alakalı bazı projeler
yürütüyorum. Bu projelerin artması
yönünde girişimlerim ve çalışmalarım
artarak devam edecektir.
Türkiye’de LGBT özgürlükleri nasıl
buluyorsunuz? Sizce neler yapılmalı?
Kalabalıklar içinde yaşanıyorsa, kendimizin
anlaşılmasını istiyor ve talep ediyorsak
bizim karşımızdakini de anlayıp anlayış ve
saygı göstermemiz gerekiyor.
Her duruma insani açıdan bakarsanız
bazı durum ve kavramlar sorun olmaktan,
sorun gibi görünmekten çıkar, herkesin
kendini ifade özgürlüğü o toplumun kendi
yapısını göz ardı edilerek. Müsbet bir
sonuca ulaşılamaz, aksine bu durum o
alandaki kişilerin kendi yaşam alanlarını
sınırlamakla kalmaz bir çatışma alanına
da dönüşür. Bu konuda sabırlı ve saygılı
olmak her bireyin kendini ifade edebilme
özgürlüğünün teminatı olabilir...
Türkiye’de ve dünyada LGBT ve sanat
ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
İnsanların kendi yaşam çizgilerinde kaldıgı
sürece herkesin kendi seçtigi hayatını
yaşama hakına ve kendini ifade hakkına
sahip oldugunu düşünüyorum. Sanatta
ise entellektüel bir denge mevcuttur.
Doğal ve normal olan bir durumun bazı

hassasiyetlerini görmezden gelerek var
olanı umursamadan yaşamak sadece
kişilerin kendi yaşam alanını kısıtlar.
Özgür olma ve özgür davranma farklı
olma içgüdüsü iki kayramıda bir noktada
kesiştiriyor. Entellektüel dengeyi sağlayan
kişi bu iki durumda bu anlamda birbirlerine
parelel hareket eder.
Sanatta Queer akımını nasıl
değerlendiriyorsunuz? İlham alıyor
musunuz?
Normal düşünme şekline karşı çıkış eger
kendini sadece var etmek maksatlıysa
bana çok samimi gelmiyor. Ancak kendi
dışındaki birçok kavramı meşru sayarak
bunu yapıyorsa, kendi dışındakinlerin
varlıklarını meşru sayıyorsa bu şekilde
ancak kendini daha iyi ifade edebilir.
Sanat zaten normal düşünce şekliyle ifade
edilebilecek, kendini ifade edebilecek bir
alan değildir.Devricidir ama yıkıcı değildir
sanat. Her şeyin kendi ifade alanında
ve kendi çizgileri içinde özgürce yapılan
entellektüel bir üretimdir... Queer akım diye
adlandırılan kavramın ilham alanı sanattır
ya da sanatçılardır ama gün bittiğinde biz
Andy Warhol’u eserleriyle, üretimleriyle
tanıyoruz
Orta Doğu kültüründen ilham alıyorsunuz.
Sizce Orta Doğu’da sanat ve yaşam ne
kadar özgür? Neden?
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Ortadoğu da kendi inandığı doğrultuda bir
özgürlüge sahip. Oradaki yaşam ve kültür
zannedildiğinin aksine bir dayatma degil
bir seçim, elbette Abbasi Emevi sanatı
o topraklarda etkisini hala sürdürüyor.
Avrupa’da görülen özgürlük, siyasi ve
ilmi, bütün alanlarda sömürgecilikten
kurtulmasıdır -ki devrim olayları, birçok
yönü ile Araplara, güzel İslami esintilere ve
eski çağlardaki parlak kültürlerinin aydınlık
ufuklarına borçludur. Ortadoğu kültürünü
ya da hiç bir kültürü küçümsemiyorum.
Modern Türkiye’den bahsedecek olursak,
sizce Türkiye’de sanata bakış açısı nasıl
değişiyor?
Türkiye Cumhuriyeti genç bir devlet,

hala 17 yaşındaki bir delikanlı genç gibi.
Fransızların 1886 yılında ülkelerine sembol
Eyfel kulesini yaptıklarında Fransa’nın 100.
kuruluş yılıydı. Bu açıdan baktığımızda
Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünkü kültürü
ancak babadan miras kalan kısmı kadarıdır
ve de bundan sonra kendi üretecegi
kültürdür. Modern Türkiye’nin kültür ve
sanata bakışı bireylerinin sanata bakışı ile
eş anlamlıdır, bu anlamda da bir kültür ve
sanat politikasının oluşması bazı taşların
yerine oturmasıyla alakalı bir durumdur.
Türkiye’de bireyler yerel yönetimler siyaset
ve devletin bugün için gerçekten sanata
duydukları bir zaruretten bahsetmeyi
çok isterdim. Kimliksiz yapılaşmanın
her yanımızı sardığı, yeşilin hiç farkında

olunmadığı, nefes alamayan yeni hayat
biçimleri olan şehirlerin akşamdan
sabaha etrafımızı kuşattığı, kültür sanat
merkezlerinden çok futbol stadyumlarının
bir bir alışveriş merkezlerinin yükseldiği
günümüz Türkiyesinde yine de kültür ve
sanat adına gelecekten ümitliyim...

RÖPORTAJ: ONUR ÖZIŞIK

onur.ozisik@gzone.com.tr
twitter.com/onurozisik | instagram.com/onur.ozisik
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TÜM BİLİNMEYENLERİ
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EDİTÖRÜN ÖZEL
ANLAM VE ÖNEMİ

GZone’un bu özel araştırmasını,
aynı zamanda GZone editörlerinden
olan, Türkiye’de ilk kez bir düğün
yaparak evlilik bağıyla birbirlerine
bağlanan ikili Ekin ve Emrullah
çiftinden Ekin Keser hazırladı.

ANTİK ROMA’DA EŞCİNSEL BİRLİKTELİĞİ TASVİR EDEN BİR HEYKEL

TARİHTE EŞCİNSEL EVLİLİK
Yıllar boyu süregelen tartışmalara konu olmuştur ‘evlilik’. Gerekliliği ve gereksizliği sürekli
tartışılmıştır. Evliliğin tanımına gelecek olursak aile kurmanın ve çoğalmanın önemini
öne sürmüştür. Bu tanımda dinlerin büyük etkisi vardır.Fakat günümüzde evlenip aile
kurmayan,aile kurup evlenmeyen,çoğalmak istemeyen ya da çoğalan eşcinsel aileleri çok
rahat görebiliyoruz. Feministler eşdeğer evlilik terimini kullanmayı yeğlemişlerdir.
Tarihten günümüze gelen eşcinsel evliliklerle ilgili pek kayıt olmasa da eşcinsellikle ilgili
milyonlarca olay bulunmaktadır. Hatta çoğu kayıtta Ortaçağ’da evliliğin sadece serveti
düzenlemek ve cinselliği kontrol etmek için organize edilen ‘aşksız’ bir kurum olduğu,
dönemin ‘erkek’ karakteri, kadınların aşık olunamayacak kadar toplumsal hiyerarşinin
altlarında yer alması, aşkın daha çok ‘eşit erkekler’ arasında yaşanan bir duygu olduğu öne
sürülmüştür.
Kayıtlarda olan ilk eşcinsel evlilik Roma imparatorluğuna dayanır. Büyük Curio’nun
oğlu Küçük Curio, Antonius ile evlilik yapmıştır. Şair Martialis birkaç eşcinsel evlilikten
bahsetmiş, Juvenalis ise doğal bir şekilde eşcinsel evlilik törenlerine katıldığından
yazılarında bahsetmiştir. Hükümdar Neron’un ise azatlı,genç kölesini hadım ettirip onunla
resmen nikah kıydığı tarih sayfalarında yer almıştır. Ne zaman ki Hristiyanlık Roma
İmparatorluğu’nun resmi dini olmuştur, ardından eşcinsel evlilikler yasak kılınmış ve cezası
idama kadar yol açmıştır.
Çin’de ise Ming Hanedanı döneminde ( takriben 1368-1644 yılları arasında) Fujian diye
adlandırılan bölgede kadınlar süslü törenlerde belirtilmiş sözleşmeyle kendilerini daha genç
kadınlarla bağlarlardı.
Geçtiğimiz dönemler boyunca eminiz ki kayıtta olmayan bir çok evlilikler veya düğünler
yapılmıştır. Ta ki kaybettiğimiz medeniyet bizi bulamaya çalışana kadar…

ANTİK MISIR’DA
EŞCİNSEL EVLİLİK
Antik Mısır’da soylular eşleriyle
beraber gömülürdü. İsimlerinin
Niankhkhnum ve Khnumhotep
olduğu tahmin edilen iki soylu
erkeğin aynı mezar içerisinde
yatmaları ise mezarın duvarına
resmedilmiş eşcinsel ilişkilerine
bağlanıyor.
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EŞCİNSEL EVLİLİK
SEKTÖRÜNÜN
BÜYÜKLÜĞÜ
Evlilik sektörü sadece ABD’de
yaklaşık 800.000 kişiye iş
imkanı sağlamakta. Bu sektörün
büyüklüğü ise yıllık 51 Milyar
Amerikan Doları. NerdWallet.com’a
göre, eşcinsel evliliklerin ülke
genelinde yasal hale gelmesinden
sonra bu rakama yaklaşık 2,5
Milyar Dolar’ın daha ekleneceği
düşünülmekte

TAYLAN’DA GERÇEKLEŞEN 3’LÜ EŞCİNSEL EVLİLİK

ÇİN’DE BİR EŞCİNSEL EVLİLİK

AFRİKA’DA EVLİ, EŞCİNSEL BİR ÇİFT

AFRİKA, ASYA VE TAYLAND
Afrika kıtasında 2006’dan beri sadece Güney Afrika’da eşcinsel evlilikler yasallaştı. Diğer
bölgelerde ise halen hapis ya da ölüm cezaları hüküm sürmektedir.Hatta Mısır’da 2014
yılında yapılan eşcinsel düğünü, çiftlere ve katılan misafirlere hapis cezasına yol açmıştır.
Asya kıtasının hiçbir bölgesinde eşcinsel evlilik adına bir adım atılmamış bazı bölgeleri
sadece eşcinsel kadın ilişkilerini serbest kılıp erkek eşcinsel ilişkilerini hapis ya da ölüm
cezalarıyla sonuçlandırmaktadır. Peki neden sadece kadın? Bu ise ucu açık tartışması
büyük bir durumdur fakat bu olumsuzluklara rağmen Karolina ve Kristina adlı çift
Kazakistan’da evliliklerini gerçekleştirdiler. Karaganga’da ki bir eşcinsel klübünden ‘özel bir
izin belgesi’alıp evlendiklerini dile getirdiler.

HİNDİSTAN’DA BİR EŞCİNSEL EVLİLİK

Tayland’da ise ilk eşcinsel evlilik başlık parası vererek gerçekleşti. Tayland gelenek ve
göreneklerine göre yaşı daha büyük olan Choengchai Plubpiboon 33 bin dolar ve 10
Cumhuriyet altını vererek Uthane Korasing ile evlendiler.Yine Tayland’da geçen yıl sevgililer
gününde 3’lü erkek eşcinsel evliliği gerçekleşti.Geçtiğimiz günlerde de Çin’de evlenmek
isteyen bir çift mahkemeye başvurdu.Mahkeme evlilik talebini olumlu karşıladı.
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İRLANDA REFERANDUMU KUTLAMALARI

AVRUPA VE AMERİKA
Amerika kıtasına gelecek olursak eğer Kanada 2005’ten beri, Meksika’da 2010’dan beri
(Mexico City’de gerekleştirilen evlilikleri tüm eyaletler tanımak zorundadır), Saint Pierre
et Miquelon 2013’ten beri, Birleşik devletlerde ise 2015’ten beri tüm eyaletlerde geçerli
kılınmıştır.
Karayipler’de 2013’ten beri Guadeloupe (Fransa’ya bağlı),Martinique (fransa denizaşırı
toprağı)’de yasal evlilikler başlatılmıştır.
Güney Amerika’da , Arjantin 2010’dan beri yasal olan ama öncesinde 2009 yılında her
ikiside AIDS’li olan Jose Maria Di Bello ile Alejandro Freye, eyalet valisinden çıkan özel izinle
Dünya evine girdi. Brezilya 2013’ten beri,Kolombiya’da 2011’den beri, Fransız Guyanası ve
Uruguay’da 2013’ten beri yasallaşmıştır.
Avrupa’nın kuzeyinden başlayacak olursak Norveç ve İsveç’de 2009’dan beri,İzlanda
2010,Danimarka 2012, Birleşik Krallıklar’da 2014’ten beri, Kuzey İrlanda hariç diğer
bölgelerde yasallaşmıştır.
Avrupa’nın Batısı’nda 2011’den beri yasal olan ve eşcinsel evliliği ilk yasallaştıran ülke
Hollanda’dır. Belçika 2003,Fransa’da 2013’te yasaya konmuş ve ilk evlenen çiftleri Vincent
Autin- Bruno Boileau olmuştur. Hatta nikahı kıyan Belediye Başkanı Helene Mandroux
ilk eşcinsel nikahı kıyan belediye başkanı olarak tarihe geçti.Lüksemburg’da ise 2015’ten
beri yasallaşmıştır.Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel birlikte olduğu partneri Gauthier
Destenay eşcinsel evlilik yapan ilk AB lideri olmuştur.Geride kalan 3 ülke ise henüz buna
dair bir adım atmamıştır.
Güney Avrupa’nın ise sadece iki ülkesinde ,2005’ten beri İspanya’da,2010’dan beri ise
Portekiz’de yasallaştı. Bilinen en yeni eşcinsel evlilik Dünya’nın ilk eşcinsel polis evliliği
İspanya’da gerçekleşti. Chema ve Jonathan çiftinin evliliklerinde üniformalarıyla ve diğer
polis arkadaşlarıyla evlilik törenlerinde yer alması İspanyol basınının gündemine oturdu.

BAZI ÜNLÜ
EŞCİNSEL
ÇİFTLER

Jodie Foster ve Alexandra Hedison
George Takei ve Brad Altman
Ellen Degeneres ve Portia De Rossi
Neil Patrick Harris ve David Burtka
Cynthia Nixon ve Christine
Marinoni
Elton John ve Davis Furnish
Lance Bass ve Michael Turchin
Rosie O’Donnell ve Michelle
Rounds
Melissa Etheridge ve Linda Wallem
Michael Kors ve Lance LePere
Ryan Murphy ve David Miller
Tom Ford ve Richard Buckley
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CHARLES F. HUNTER VE RAMADAN ÇAYSEVER

TÜRKİYE’DE
EŞCİNSEL EVLİLİK
TARTIŞMASI

GZone dergisinin Şubat ayı kapağında
düğünlerinde hiç özel fotoğrafları
çekilememiş olan Ekin ve Emrullah
çifti, “Yaşasın Eşcinsel Aşk” başlığıyla
damat+damat olup özel fotoğraflar
çektirmişti. GZone’un en çok okunan
sayılarından biri olan bu sayıda
aralarında Onur Baştürk, Dilara Endican,
Naim Dilmener ve Zeliha Sunal gibi
ünlüler konu hakkında genelde olumlu
olan fikirlerini beyan etmişti. Demet
Akalın ise GZone’un Haziran 2015
sayısı için eşcinsel evlilik hakkında
“Yakın zamanda mümkün görünmüyor”
demişti.
EKİN VE EMRULLAH

VE TÜRKİYE...
Türkiye’den bahsedecek olursak henüz
nefret cinayetlerinin önüne geçilmediği
sürece yasallaşması istenen evlilik
haklarından söz edilmesi hiç hoş bir
durum değildir fakat geçtiğimiz 2014
yılının Eylül ayında yasal olmasa da
alternatif bir nikah kıyan Ekin ve Emrullah
çifti, eşcinsel çiftlerin görünürlüğü
konusunda önem taşımış, mecliste konu
olmuş ve ülkenin yöneticileri tarafından
tartışılmıştır. Ardından, ABD İstanbul
Başkonsolosu Charles F. Hunter ve
Türkiye’li Ramadan Çaysever ile evlenmesi
gündemi meşgul etmişti. Bundan önce de
2012 yılında Muğla’nın Fethiye İlçesi’ne

bağlı Ölüdeniz’de,İngiltere’nin İstanbul
Başkonsolosluğu görevlisi,Vickie Jenner ile
Charlotte Winsor’un nikahını kıymıştı.
Son olarak Okyanusya kıtasında 2013’ten
beri sadece Yeni Zelanda, Yeni Kaledonya,
Fransız Polinezyası, Hawai, Wallis ve
Futuna ülkelerinde yasallaşmıştır.
Umuyoruz ki ülkelerde yasallaşacak evlilik
yasalarından önce nefret cinayetleri son
bulur!

HAZIRLAYAN: EKİN KESER

ekin.keser@gzone.com.tr
twitter.com/ekinkeser | instagram.com/ekinkeser
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ME RV E ÖZ BE Y
VURUR YÜZE İFADESİ, LİSTEBAŞI OLDUK BİTANESİ...
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MERVE ÖZBEY
KİMDİR

17 Temmuz 1989’da İstanbul’da
doğan Merve Özbey, İstanbul
Teknik Üniversitesi’nde Türk
Sanat Müziği eğitimi aldı. Ebru
Gündeş ‘e vokal yaparak müzik
piyasasına adım atan Özbey,
ardından da Demet Akalın, Bengü,
Özcan Deniz, Ferman Toprak,
Utku ve Yaşar İpek gibi isimlere
vokallik yaptı.Türkiye’nin en önemli
aranjörlerinden Erdem Kınay’la
tanıştıktan sonra. Kınay’ın 2012
yılında Kınay’ın çıkardığı Proje
albümünde “Duman” şarkısını
seslendirdi. Şarkı büyük kitlelere
ulaşarak, Özbey’in ilk kez
duyulmasını sağladı.2013 yılında
Kınay’ın ikinci albümü olan Proje
2’de “Helal Ettim”le yer aldı. 2015
yılının Temmuz ayında Merve
Özbey’in ilk albümü “Yaş Hikayesi”
piyasaya sürüldü.

Merve Özbey, ismini geniş kitlelere
duyurmasını sağlayan Erdem Kınay ile
tanışana kadar neler yapıyordu? Bir
albüm yapma hayaliniz hep var mıydı?
Bir yandan okul hayatım bir yandan
konservatuar hayatım devam ediyordu.
Gece çalışıp gündüz okula gidiyordum.
Kendimi bildim bileli şarkı söylerdim
ama sahne tozunu yutmaya 13 yıl önce
başladım. -Şimdi düşündüm de az bir
zaman da değilmiş :)-Akademisyen
olmak istiyordum. Okulu, okul hayatını,
arkadaşlarımı çok sevdiğim için hep
cazip gelmişti.. Albüm hayalim hiç olmadı
aslında …
Erdem Kınay’ın özellikle kadın vokallerle
çok iyi sonuçlar aldığını çoğu dinleyici
bilir. Siz onun işlerini takip ediyor
muydunuz? Sevdiğiniz ya da favoriniz
olan şarkıları var mıydı?
Evet tabi ki takip ediyordum. Müziğin
içinde olduğum için aranjörleri takıp
ederdim, ki Erdem Türkiye’de en iyi 5 isim
varsa bence ilk sıradadır… Ayşe Hatun
Önal’ın ‘Kırıcan mı belimi’ bence Türkiye’ye
yeni bir soluk getirmiştir.

‘‘İYİ ŞARKI, İYİ ARANJE VE İYİ
SÖZLER BULUŞTUĞU ZAMAN
YÜZÜNÜZ GÖRÜNMESE DE FARK
ETMİYOR’’
İlk proje albümünde “Duman” büyük olay
yarattı ve bunda sesinizin/yorumunuzun
büyük payı olduğu için adınız hızla
duyuldu. İkinci albümde de işbirliği
devam etti. Ancak sizi görsel olarak
uzakta tuttular. Bu bilinçli bir tercih
miydi? Neden böyle yapıldı?
“Duman” benim için çok çok büyük bir
şanstı; kırılma noktası dıyebiliriz aslında…
Sözler ve beste çok sağlamdı… Ben de
yorumumu katmaya çalıştım tabi ki. Proje
1 ve Proje 2, yani aslında bütün albümler
çok büyük emek istiyor… Erdem’in bana
Proje 2 albümünde de yer vermesi benim
için çok önemliydi. Bana inandı ve güvendi,
ben de yüzünü kara çıkartmadım.
“Duman” ve “Helal Ettim” Erdem’in “Proje”
albümlerinde yer aldığı için önde olması
gereken zaten Erdemdi. Bu stratejik
bir durum değildi aslında; “saklanalım
gözükmeyelim” demedik ama öyle
algılandı. Buradan şunu görmüş olduk ki,
iyi şarkı, iyi aranje ve iyi sözler buluştuğu
zaman yüzünüz görünmese de fark
etmiyor. “Duman” “Helal ettim” ve “Yaş
Hikayesi” 30 şarkı gücünde bence

Klipler sayesinde sizi hep yüksek tempolu
şarkılarla dinledik ama aslında kendi
albümünüzde düşük tempolu şarkılar
daha ağırlıklı. Hangi kategorideki şarkılar
aslında Merve’yi tanımlıyor? Bir yorumcu
olarak hangilerini seslendirirken daha
rahat hissediyorsunuz?
Zannediyorum ki slow söylerken daha
mutlu hissediyorum kendimi. Albümde
çok sağlam slowlar var. Yakında bir
tanesini kliplendireceğiz.
Çok sakin bir yapınız var gibi görüyoruz,
bir yandan da tüm hitleriniz dans
şarkıları. Sahnede bu durum nasıl
gelişiyor? Orada nasıl hissediyorsunuz,
şarkılarla coşabiliyor musunuz?
Evet gerçekten çok sakin bir yapım vardır.
Çok sinirlendiğim zamanlar hariç.
Şarkılarımdaki hareketliliği seviyorum.
Özellikle Erdem’le beraber sahnedeyken
devamlı zıplıyoruz. Ancak ne yazık ki dans
edebilen bir kadın değilim. Çok utanıyorum.
Dans ederken arada bir kıvırmaya
çalışıyorum ama olmuyor. Belki ilerde şu
içimdeki tabumu kırabilirim.
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‘‘LGBTİ BİREYLER GÖKKUŞAĞI
BAYRAKLARIYLA ONUR
YÜRÜYÜŞÜNDE NE KADAR ÖZGÜRCE
YÜRÜYEBİLİYORLARSA O KADAR
ÖZGÜRLER İŞTE’’
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Albüm çıkmadan önce “Vurur yüze
bitanesi” kalıbının bu kadar ünlü olup,
capslere ve daha pek çok espriye konu
olacağını düşünmüş müydünüz?
Hayır bunu tabi ki beklemiyorduk. Bir gün
kim ne yazmış diye araştırırken bir arkadaş
“vurur yüze ifadesi, o kız kimdi bitanesi?”
diye tweet atmış, ben de onu RT edip daha
yaratıcı bir şeyler yazınca ortaya böyle bir
şey çıktı sanırım. Bunlar toplamda 3 günde
oldu. Sosyal medyanın gücünü bir kez
daha anlamış olduk.
“Topsuz Tüfeksiz”e de video çektiniz ve
albümdeki dans şarkıları bitti. Bundan
sonraki klip hamleniz ne olacak? Sizi
düşük tempolu bir şarkı ile ilk kez
duyacak çoğunluk için ne planlıyorsunuz?
Sıradaki klip slow bir şarkıya olacak.
İnsanlar aslında benim slow okuma
yapabileceğimi biliyorlardı, alışkınlar ama
tabı ki albümün ilk slowu olacağı için ben
de merak etmiyor değilim açıkcası. (Klip
şarkımız sürpriz olsun)

#VururYüzeİfadesi

Albümde sizin için en özel şarkı hangisi?
(Bizim favorimiz sizin için tüm “bağırıyor
gibi söylüyor” eleştirisi yapanların
dinlemesi gerektiğini düşündüğümüz
“Yağmur”)
Çok teşekkür ederim, böylelikle sadece
bağırarak okumadığımızı da tescillemiş
olduk.
İnanın bana hepsi çok özenli seçildi ve
ilmek ilmek incelendi, o yüzden bir ayrım
yapamıyorum. “Ödeştik”, “Yagmur” “Allaha
emanet ol” “Usta” ”Yaş Hikayesi” “Topsuz
Tüfeksiz” ve “Vicdanın Affetsin”, hepsi çok
güzel benim için
Birçok dinleyici sesinizi ve tarzınızı
vokalistliğini de yaptığınız yorumculara
benzetiyor. Ben ise sizi, gerek sakin
duruşunuz gerek de şarkılarınız
bakımından Nalan’a benzetiyorum.
Nalan’ı siz de sever misiniz?
Benim çocukluğum “Nalan” hayranlığıyla
geçti. Çok severdim onun okumasını. Tarz
olarak benziyor muyuz diye düşünmedim
ama her solistten feyz aldığım zamanlar
olmuştur, neden olmasın belki ileride bir

Nalan şarkısı ya da albümlerinde okuduğu
şarkılardan biri coverlanabilir.
Türkiye’deki pek çok hayranınız gibi
LGBT bireyi olan hayranlarınız da var.
Türkiye’deki LGBT özgürlükleri hakkında
ne düşünüyorsunuz? Sizce ne aşamada?
LGBT bireylere yönelik şiddetin,
ayrımcılığın giderek tavan yaptığı bir
ortamda özgürlükten de bahsedilemez.
LGBT bireylerin birçoğu cinsel kimliklerini
saklayarak yaşıyor maalesef. Can
güvenlikleri yok, fiziksel ve ruhsat
şiddete maruz kalıyor, istedikleri her iş
kolunda özgürce çalışamıyorlar. Çok ileri
gitmeye gerek yok; ellerinde gökkuşağı
bayraklarıyla onur yürüyüşünde ne
kadar özgürce yürüyebiliyorlarsa o kadar
özgürler işte!

RÖPORTAJ: MERT BELL

mert.bell@gzone.com.tr
twitter.com/mertbell | instagram.com/mertbell

İLÜSTRASYON: ONUR ÖZIŞIK

onur.ozisik@gzone.com.tr
twitter.com/onurozisik | instagram.com/onur.ozisik
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KAYA K MODASI
KAYAK YAPARKEN DE ŞIK OLMANIN 10 YOLU
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Kış aylarının kendini göstermesiyle
birlikte plaj sezonu yerini kayak sezonuna
bıraktı. Kış tatilleri kayak, snowboard gibi
aktivitelerin yanı sıra, après-ski denilen
kayak sonrası resort içi sosyal aktiviteleri
de kapsıyor. Genele bakıldığında kişinin
giyim tarzı, kış ve kayak tatillerinde yaz
tatillerine oranla fazla çok önem teşkil
ediyor. Aşağıda paylaşacağımız bilgileri
göz önünde bulundurarak tatil bavulunuzu
hazırlamanız, kış tatillerinde de stil sahibi
olmanıza yardımcı olacaktır.

SWEATPANTS
Son yıllarda yeniden gündeme gelen paçaları kelepçeli veya lastikli eşofman altları kayak
kıyafeti olmasa da, karda yürüyüş yaparken ya da açık hava etkinliklerinde paçalarından
soğuk havanın girmesini engelleyerek sizi koruyacaktır. Bu pantolonları seçerken termal
özelliğinin olmasına ya da iç bölgesinin yünlü ya da pamuklu olmasına dikkat ettiğiniz
takdirde soğuktan korunma oranınız daha da yükselecektir.

KÜRKLERLE BARIŞIN
Öncelikle hayvanların kürklerinin kumaş
olmadığını hatırlatmak gerekli. Günümüzde
piyasada gerçeğinden ayırt edilemeyecek
kadar güzel imitasyon kürkler mevcut. Biz
de imitasyon kürk kullanmanızı şiddete
öneriyoruz. Gelelim son yıllardaki kürkün
yükselişine; en başta belirttiğimiz gibi,
imitasyon kürklerin gerçeğini aratmayacak
bir hal almasıyla kürkün yeniden
hayatımıza girişi başladı. Montlarınızın
ve paltolarınızın çeşitli noktalarına
ekleteceğiniz kürkler ya da takacağınız
kürk aksesuarlar kar tatillerinizde özellikle
après-ski zamanlarında dikkatleri üzerinize
çekecektir.

KAPİTONE VE ŞİŞME MONTLAR
Teknolojinin tekstil sektöründeki etkisiyle beraber, şişme ve kapitone montlar son yıllarda
gözle görülür bir evrim geçirdiler. Örneğin Uniqlo ultra light yelekler ve ceketler artık dış giysi
ve iç giysi arasında bir katman görevi görüyor. Bütçenizi biraz daha yükselttiğinizde, deri ve
yün detaylardan oluşan kaz tüyü Moncler, Sportalm montlar hem kar tatillerinizde hem de
soğuk kış günlerinde şıklığınızı bir adım öne çıkaracaktır.
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AYAKKABILARA DİKKAT!
Buz ve karla beyaza bürünmüş bir zemin söz konusu olduğunda, kuşkusuz ki botlar ve
çizmeler en uygun ayakkabılardır. Özellikle Fracap ve Red Wing gibi markaların ürettiği
Goodyear tabanlı botlar tercih etmeniz ayaklarınızı hem soğuğa hem de suya karşı daha
dayanıklı kılar. Aynı zamanda goretex kumaş teknolojisiyle üretilen bot ve sneakerlar suya
karşı yüzde yüz koruma sağlayacaktır. Tüm bunların yanı sıra, sadece kayak tatillerinde
ve karlı havalarda giyildiğinde stil sahibi olunabilecek günlük hayatta uzak durmanız
gereken Moon Boot’lar geniş renk yelpazesiyle kayak yaparken kendi stilinizi yansıtmanıza
doğrudan yardımcı olacaktır. Alternatif olarak Moncler ve Sorel gibi markaların botlarına da
göz atabilirsiniz.

RENKLERDEN KORKMAYIN!
Son yıllarda gündelik hayata da giren
neon ve lame gibi renkler kış sporlarında
uzun süredir kullanılıyor. Yansıtıcı özelliği
olan bu renkler karla birleştiğinde göz
alıcı hale geliyor. Tabi bu da özellikle
acemi kayakçıların kaybolma riskini
azaltıyor. Kayak esnasında giyeceğiniz
kıyafetin renklerinden korkmayın. İnanın
kıyafetinizin rengi ne kadar kitsch ise bir o
kadar güzel gözükecek.

GEÇMİŞE BİR GÖZ ATIN!
Kayak modası ile günlük moda arasında oldukça keskin bir çizgi var. Dolayısıyla sezon renkleri ve modellerinin sözü burada pek geçmiyor.
Kayak kıyafetinizi seçerken ve stylinginizi yaparken 60’ların, 70’lerin kayak modasına göz gezdirebilir, hatta karşılaşırsanız vintage kayak
kıyafetleri satın alabilirsiniz.
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GÖZLÜK MEVZUSU
Eğer güneşli havada kayak yapacaksanız
kuşkusuz ki en önemli aksesuar kar
gözlüğüdür. Çünkü kardan ve buzdan
yansıyan güneş ışınları göz sağlığı için
çok daha zararlı olup kar körlüğü gibi
hastalıklara neden olabilir. Özellikle kayak
esnasında hem soğuk rüzgardan hem
de güneşin yansımasından korunmak
için dışında yansıtıcı filmi bulunan ve
göz bölgesini tamamen kaplayan kayak
gözlüğü kullanmalısınız. Alacağınız
gözlüğü gündelik hayatta da kullanmak ya
da daha stylish bir görünüm yakalamak
isterseniz Julbo’nun gözlüklerine
bakabilirsiniz.

#VururYüzeİfadesi

BERE VE ATKI İKİLİSİ
Bu üçlü, sadece kayak tatillerinin değil, kış
aylarının her daim vazgeçilmezi niteliğinde.
Kayak yaparken özellikle yünlü, polar ve
içi kürklü pilot tipi bereler soğuktan en çok
korunması gereken bölgenizi koruyacaktır.
Kazağınızla uyumlu örgü bereler ise kayak
sonrası partilerinde stilinizin tamamlayıcısı
olacaktır.
Kayak yaparken klasik atkıların yerine,
polar boyunluk kullanmanız sizi
hem atkınıza sahip çıkmak zorunda
bırakmayacak, hem de daha sıcak
tutacaktır. Après-ski zamanında ise, yine
giydiğiniz kazakla uyumlu örgü ya da
kaşmir atkılar kullanabilirsiniz.

NORDİK KAZAKLAR
Bildiğiniz gibi bizim tatil için bir süre
katlandığımız hava koşulları Kuzey Avrupa
ülkelerinin yılın birçok ayında içinde
bulunduğu mevsim. Bu mevsim farkı
nordik ülke insanlarının sosyal hayatlarına,
davranış ve bakış açılarına, sanat ve
tasarımlarına da yansıyor. Dolayısıyla,
kuzey ülkelerin yöresel desenleri kar, odun,
şömine gibi kavramlarla bire bir eşleşiyor.
Siz de kayak sonrası içkinizi yudumlarken
giymek üzere nordik temalı kazaklara göz
atabilirsiniz.

TERMAL ÜRÜNLER
Kayak yaparken giydiğiniz kayak kıyafetleri
sizi soğuktan koruyacaktır. Muhtemelen
kış tatilinizin tamamını kayak yaparak
geçirmeyeceksiniz. Böyle durumlarda daha
gündelik kıyafetlere başvurabilirsiniz. Fakat
bu kıyafetler her zaman sizi soğuktan
korumayabilir. Bu durumda, kıyafetlerinizin
altına termal T-shirtler, taytlar ve çoraplar
giyebilir, böylece hem soğuktan korunup
hem de günlük tarzınızdan ödün vermemiş
olursunuz.

HAZIRLAYAN: ERDEM ORAYLI

erdem.orayli@gzone.com.tr
twitter.com/erdemorayli | instagram.com/erdemorayli
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SA Hİ N.ACT IO N
KOMİK VİDEOLARIYLA ONBİNLERİ GÜLDÜRÜYOR
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‘‘HOMOFOBİK
BİR ELEŞTİRİYİ
KABUL
ETMİYORUM’’
Özellikle kadın karakterleri canlandırdığı,
Vine ve Instagram’daki kısa ve komik
videolarıyla son dönemin en sevilen sosyal
medya şöhretlerinden biri olan “ sahin.
action”, hakkında merak edilenleri GZone
için cevapladı…

Seni Instagram/Vine videolarınla
tanıyoruz. Bizi güldüren bu videoları
çekmeden önce neyle ilgileniyordun?
Halen yaptığın diğer işler neler?
Ben Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro
Bölümü mezunuyum ve aynı zamanda
profesyonel Zumba eğitmeniyim. Şu an bu
işle ilgileniyorum. Akademi , özel kolejler
ve devlet okullarında çocukları yıl sonu
gösterilerine hazırlıyorum. Yonca Evcimik
ile de birlikte çalıştık.
6 saniye ya da 15 saniye. Sosyal
medyadaki video sürelerinin kısa olması
senin gibi komik videolar çeken biri için
avantaj mı dezavantaj mı? Neden?
Bence avantaj. Uzun videolar izleyeni
sıkabiliyor, kısa ve öz olması her zaman
daha eğlenceli.
Videolarında genelde kadın karakterleri
de komplekssiz şekilde canlandırıyorsun?
Üzerime yapışır veya homofobik eleştiri
alırım diye bir korkun var mı?
Kadın karakterleri canlandırmamın sebebi
şu: Bütün malzeme kadınlarda. Erkeklerde
çok malzeme yok. Olanı da yapıyorum
zaten. Üzerime neden yapışsın. Ben
insanları güldürüyorum. Homofobik bir
eleştiriyi kabul etmiyorum. Zaten bugün
günümüz televizyon programlarında
peruk takıp bir kadının taklidini yapan
birçok kişi var. Kadın taklidi yapınca
eşcinsel olmuyorsun . Ben oyuncuyum ve
bu konuda bir eğitim aldım, bu da bir rol
zaten.

#VururYüzeİfadesi

SAHIN.ACTION
KİMDİR?
26 Mart 1989 yılında doğan
Şahin Deviren, Müjdat
Gezen Sanat Merkezi Tiyatro
Bölümü’nden mezun. Şahin
Deviren, sosyal medyada
Dubsmash adıyla bilinen,
kullanıcıların dizi, film veya
müziklerin seslerini kendi
görüntülerine dublajladığı
teknikle yaptığı videolarla
ünlendi. Sahin.action adıyla
bilinen Şahin Deviren’in
dubsmash tekniğiyle
canlandırdığı ünlülerin
başında Seda Sayan, Yıldız
Tilbe, Bu Tarz Benim Kızları
ve eski Türk filmi oyuncuları
geliyor. Şahin Deviren’in
Instagram’da 55binin
üzerinde takipçisi var.

Bugüne kadar aldığın en acımasız ve en güzel eleştiri/yorumlar neydi?
En acımasız eleştiri : Vayy hayvan herif baş örtülü kadınlara hakaret ediyor ( bunu diyen
kezban videoyu ne izlemiş ne de anlamıştır ) Gülsem mi ağlasam mı bilemedim o an.
En güzeli de : Seni ailecek izliyoruz. 80 yaşındaki babaannem bile “aç bakalım beinmki ne
paylaşmış bugün diyor. 7 den 77 e herkesi güldürmek güzel bir şey tabi.
Taklidini yaptığın ünlülerden yorumlar aldın mı? Aldıysan nelerdi?
Aldım tabi ki. Genelde “bayıldım” , “Harikasın sen” veya “çatlaksın “ diyorlar.
İlerideki hedeflerin neler? Oyunculuk alanında ilerlemek istiyorsun sanırız. Nasıl rollerde
yer almak istiyorsun?
Zaten şu an bir kaç proje geldi. Sanırım kısa bir süre sonra göreceksiniz ekranlarda.
Ben aslında drama mezunuyum, komedi yaparak insanları nasıl güldürdüğümü kendim bile
anlamış değilim. Zaten normal hayatta videolarım kadar şen şakrak birisi de değilim. Ben
daha trajedi yüklü, dram yüklü rollerde oynamak isterim tabi ki.
Hayal gücünü sınırlamadan cevap verirsen; hangi ünlü ile video çekmek isterdin ve
neden? Yerli veya yabancı?
Nursel Köse ile çekmek isterdim çünkü son zamanlarda bana göre mimiklerini en iyi
kullanan kadın oyuncu o.
RÖPORTAJ: MURAT RENAY

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

FOTOĞRAFLAR: ERŞAH KIZILTAŞ
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PORNOGRAFİ
SANAT MIDIR YOKSA ABARTI MI?

“ÖZGÜR BİR TOPLUMDA YAŞAMAK İÇİN BİR BEDEL ÖDEMELİSİNİZ…
DÜNYADAKİ LARRY FLYNT’LERE MÜSAMAHA GÖSTERMELİSİNİZ.”
LARRY FLYNT - PORNOGRAFİ YAYIMCISI (NEWSDAY)

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Ocak 2016 | S67

#VururYüzeİfadesi

Sanat | Pornografi

BİLİMDE
PORNOGRAFİ
ETKİSİ

Batı Avustralya Üniversitesi`nde
yürütülen araştırmada belli bir
cinse (kadın veya erkek) spesifik
pornografinin sperm üzerindeki
etkisi incelendi. Araştırmada
bir gün heteroseksüel erkek
deneklere üç kadının yer aldığı
pornografik bir film izletildi.
Başka bir gün aynı deneklere iki
erkekle bir kadının yer aldığı bir
film izletildi. Deneklerin spermleri
erkeklerin bulunduğu pornografik
filmi izledikleri zaman aktif hale
geldiği gözlendi. Çalışmanın
lideri Leigh Simmons, “İki erkek
ve bir kadını izleyen deneklerde
mastürbasyon ejakulasyonunda
sperm hareketliliğinin arttığını
gördük.” dedi.

PORNOGRAFİ NEDİR?
“Pornografi Sanatı” dediğim an büyük
bir yargısal kabul ile yazıya başlamam
gerekiyor. Çünkü sanat ve pornografi
kelimelerini yan yana getirebilmek için
bağdaştırıcı bir savaş vermek gerekli.
Bazı çevrelerce sanat ne kadar özgür bir
alan ise pornografi “porno” kelimesinden
ibaret, aşağılama veya bayağılaştırma
içeren cinsel açlığın iğrenç yüzü gibi sığ
bir etkinlik olarak algılanıyor. Bu yüzden
pornografinin tanımına, tarihine, ekonomik
gelişimine baktıktan sonra pornografinin
sanat ile ilişkisine iki farklı bakış açısı
sunarak açıklamaya çalışacağım.
Pornografinin neden sanat olamayacağını
ya da neden sanat olduğunu okuduktan
sonra nihai kararı siz vereceksiniz.

Pornografi, en basit ve temel tanımıyla
cinselliğin şehvet uyandırmak veya
erotik tatmin için açıkça gösterilmesidir.
Fransızca’dan Türkçe’ye geçen bu kelime
aslen Eski Yunanca’da fahişe anlamına

gelen “porne” kelimesi ile yazı, kayıt resmetme anlamına gelen “grapheia” kelimelerinin
birleşiminden meydana gelen “fahişeliğin gösterilmesi” kelimesinden gelmektedir.
Tevekkeli, tarihin bir şeyleri kayıt altına almaya başlamasından bu güne hep en son
kaydetme, grafikleme, gösterme teknolojileri cinselliğin kaydedilmesi, resmedilmesi,
gösterilmesi için kullanılagelmiştir. Paleolitic dönem mağara duvar resimlerinde abartılı
insan cinsel organlarının resmedilmelerine rastlanmıştır. Bu açıdan baktığımızda
pornografinin tarihi insanlık tarihi ile birdir. Her yeni teknolojinin icadından kısa süre sonra
kitaplarda, resimlerde, fotoğraflarda ve filmlerde pornografik öğeler hep bulunagelmiştir.
Ayrıca neyin pornografi olduğu neyin olmadığı konusunda net bir karar bulunmamaktadır.
Bu konuda D. H. Lawrence: “Birine pornografik görünen, bir başkası için dehanın
kahkahasıdır.” diyerek karmaşanın altını çizmiştir. Örneğin canlı seks ve striptiz şovları,
çeşitli telefon hatlarından ve internet sitelerinden yapılan görüntülü ve sesli sohbetler, şovlar
vb. pornografinin mi, fahişeliğin mi, yoksa sadece temel hak ve özgürlüklerin mi konusudur,
bu konuda bir mutabakat var mı?
Çeşitli kaynaklardan edinilen bilgiye göre en az 130 farklı pornografi türü bulunmaktadır.
Bir erkekle bir kadının misyoner pozisyonunda birleşmesinin gösterildiği film türü yalnızca
bunlardan bir tanesidir. Çeşitliliğin ne seviyeye varabileceğini göstermek adına, Muppet
Show’daki Gonzo karakterinin adını taşıyan ve “büyük burunlu insanların birlikteliklerini”
konu alan “Gonzo Porn” isimli bir sınıflandırmanın dahi bulunduğunu biliyoruz. Devletlerin
ezici çoğunluğu tarafından yasaklanan bazı tip pornografik filmler (pedofili, zoofili pornoları
vb.) bu sayının dışındadır.
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Pornografi şu anda tüm dünyada
bazı tahminlere göre 40 milyar doları
aşkın cirosu olan bir sektördür. Gerek
pornografinin sınırlarının belirsizliğinden
gerekse pornografinin bazı ülkelerde
kısmen bazı ülkelerde tamamen
yasaklanmış olmasından ötürü karaborsa
veya kayıtdışı ekonomi sayılması
icabettiğinden elimizde net rakamlar
bulunmamaktadır. Mümkün olan genellikle
Pornografi sektörünü de içeren seks
endüstrisine ilişkin tahminlerden çıkarım
yapmaktır. Tahminlere göre sektörün
büyüme hızı inanılmazdır: 1970’te ABD’de
yayınlanan “Müstehcenlik ve Pornografi
Komisyonu Raporuna” göre mezkûr
yılda pornografi sektörü en fazla 10
milyon dolarlık bir sektörken günümüzde
pornografi sektörünün ABD’de yılda en az
11,000 filmin çekildiği, 13 Milyar dolarlık bir
sektöre dönüşmüştür.
Pornografi, ilk olarak 1967’de
Danimarka’da serbest bırakılmıştır.
Halen ABD’de ve birçok ülkede belli
seviyelerde kısıtlamalarla karşılaşmakla
beraber serbesttir. Bu kısıtlamalar çocuk
ve hayvan pornosunu içerebileceği gibi
İngiltere örneğinde olduğu gibi tecavüz
ve şiddet pornolarını da içerebilir.
Türkiye’de pornografi üzerine bir kanun
düzenlenmemiştir, ancak TCK’da
müstehcenliğin tanımı ve yasal durumu
vardır. Bununla beraber Telekomunikasyon
İletişim Başkanlığı re’sen müstehcen
bulduğu bütün internet sitelerine erişim
yasağı getirmektedir. Bu yasak o seviyeye
varmıştır ki Türkiye’de basılı olarak
satılabilen Playboy dergisinin internet
sitesine erişim engellenmiştir. Bu konuda
özgürlük yanlıları tarafından açılan dava
ise kaybedilmiştir.
Dünya genelinde, Kuzey ve Güney
Amerika’da, Avrupa’da, Japonya’da
Pornografi serbestken Küba, Çin,
Orta Doğu Ülkeleri, Suudi Arabistan,
Vatikan, Malezya ve İran’da Pornografi
yasaklanmıştır. İfade hürriyeti ile
pornografi serbestisi arasındaki kolerasyon
ilk bakışta bile göze çarpmaktadır. Serbest
kaldığı ülkelerin hemen hemen hepsinin
çocuk ve hayvan pornosuna karşı sert
yasaları bulunmaktadır.

HAYVANLARDA PORNOGRAFİ ETKİSİ

Erkek maymunlar, kendilerine gösterilen resimler arasında en çok karşı cinsin
kaba etine ve gruptaki baskın erkeğin yüzüne ilgi göstermişlerdir. Böylece
maymunların da pornografiye bir insan gibi tepki verdiği ortaya çıkmıştır.
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PORNOGRAFİ SANAT MIDIR?
PORNOGRAFİ ASLA SANAT OLAMAZ (!)
Bu kadar büyük bir geçmişe ve mali güce
sahip sektör sanatın bir kolu olabilir mi?
Dinsel, ahlaki ve törel yasakların tümden
yok olmadığı yerlerde pornografi bir kısım
kamusal alanlarda hâlâ yasaktır. Dolayısı
ile pazarı genişletmek isteyen pornografi
yayımcıları bir çözüm olarak pornografinin
kültüre, sanata sızdırılması ve zamanla
ona dahil edilmesine vesile oldular. Ve
böylece, bu gizlenme pratiği ile pornografi,
modern sanatın dokunulmaz, eleştirilemez
saygın mabetlerinde, sanat galerilerinde
ve müzelerde, yasanın takibine uğrama
kaygısı taşımadan müşterisi ile
buluşmakta ve kamusal alanlarda ahlak
zabıtalarının soruşturmasına ve saldırısına
maruz kalmadan varlığını devam
ettirmektedir.
Sanat, modern dünyanın en kutsal, ve
en korunaklı alanıdır. Geleneğe karşı bir
put kıran olarak işlev gören, saygın ve
neredeyse eleştiriden münezzeh, ahlaktan
muaf bir etkinlik alanıdır. Modern sanat

ve ona dahil olan her unsur, ahlaka karşı bir dokunulmazlık zırhına bürünmektedir; “sanat,
ahlakdışı olamaz” klişesi bu anlayışın göstergesidir. Bu aynı zamanda “yasadışı sanat
yoktur” demektir, çünkü; ahlaki olan kolaylıkla yasak olmaz. Böylece müstehcen olan, sanat
maskesi ve hilesi ile ahlakı askıya alırken, yasadan ve yasaklardan da paçayı sıyırmaktadır.
“Yeni sanat”ın merkezinde hedonizm vardır. Amaç, hem kalite hem de kantite olarak
olabildiğince daha çok arzunun tahrik ve tatminidir ve tabi ki tüm bunlar kapitalin egemen
araç ve amaç olduğu bir piyasa içinde vücut bulmaktadır. Ve tüm bunların ardında “hazların
kullanımı ve denetimi” ile “toplumsal gövdenin” kontrolünü sağlayan bir iktidar kavrayışı
vardır.
PORNOGRAFİ ZATEN BİR SANATTIR
Bu kadar büyük bir geçmişe ve mali güce sahip sektör sanatın bir kolu olamaz mı?
Sanat, insanda estetik duyguyu heyecana getirecek eserler meydana getirme işidir.
Pornografi tam da bu konuda çalışarak neredeyse sanatın tanımını oluşturur. İnsanlara
estetik vücutların en güzel mekanlarda nasıl bir cinsellik yaşayabileceğinin ender örneklerini
sunmak için büyük bir çaba harcar. İzleyen insanların estetiksel açlığını doyuma ulaştırmayı
hedefler. Ayrıca bir toplumun en yüksek duygusu seks olursa, kendini ve çevresindekileri
tüketmek olursa, bu değersiz, çirkin ve üzücü resimleri bir araya toplayan pornografi
insanların bir yansıması değil midir? İçinde bulunduğu toplumun ahlaki değerlerine nasıl
tecavüz ettiğini en sarsıcı yüzüyle yine pornografi anlatmaz mı?
Sanat insanların kendini açıklamaya çalışması, sorgulaması, kendisi için doğru olanı bulma
çabasıdır. Pornografi içimizdeki sürüngeni, insanlık dışı insanı ortaya çıkarmakta başarılıdır.
Üstelik feminizmin ortaya çıkmasından sorumlu kötülük tanrıçası olarak insanların
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daha çok tartışmasına, birey haklarını
düşünmesine yardımcı olmamış mıdır?
Yine sanatın tanımlarına dönersek, sanat
insanları düşündürmeli, kitleleri harekete
geçirebilecek güçte olmalıdır. Uzun vadeli
olmalıdır. Pornografi de uzun vadelidir.
Kuşkusuz, hiç bir zaman sona ermeyecek,
feminizm gibi yeni akımları destekleyecek,
hiç duyulmamış sevişme çeşitleri ortaya
çıkarmaya devam edecektir.
Pornografi istenirse aşırı derecede
estetiktir, modern sanatın merkezinde yer
alan hedonizme hizmet eder, istenmezse
hiç estetik değildir, açıkça çirkindir. İçinde
sevgiden çok nefret barındırır. Pornografi

#VururYüzeİfadesi

bu anlamda kübik sanat olamaz mı?
Pornografi zaman zaman duygusallık
gibi tehlikeli hislerden insanları
uzaklaştırarak pragmatizmi güçlendirdiği
için toplumun ilerlemesine faydalıdır. Bu
durumda pornografi uygarlığın gelişmesi,
medeniyetin süt dişleri için en vazgeçilmez
kalsiyum kaynağı değil midir!
Pornografi içimizdeki dehşetengiz
saldırgan, cinselliğe aç, ruhu olmadan
bedeniyle hareket eden tarafımızı ortaya
çıkarttığına göre diğer sanat kolları gibi
bilinçaltını anlatır. Pornografinin hayal
gücü, yedinci sanatın edepli alanlarında
gördüğümüz hayal gücünden hayli fazladır.

Yani “kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi”
durumu pornogafide son derece yaygındır.
Sanat, insanoğlunun iç ve dış dünyasının
etkisinde kalarak oluşturduğu duyulara
yönelik beğenisel ve estetik yönleri, yararlı
yönlerinden daha çok olan bir çalışma
alanı ise pornografi neden bu alana dahil
olmasın ki? Pornografinin acımasız bir
sektör olması aynı zamanda sanat eseri
ortaya çıkaramayacağının göstergesi
midir?
HAZIRLAYAN: KAAN ARER

kaan.arer@gzone.com.tr
twitter.com/BiGayinGunlugu | instagram.com/KaanArer
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JAK E G R AF
KISA FİLMLERİNDE TRANSLARI ANLATIYOR
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‘‘CİNSİYET GEÇİŞİ
YAPMASAYDIM
ŞU AN NEREDE
OLURUM
BİLMİYORUM
ANCAK İYİ
BİR YERDE
OLMAYACAĞIM
KESİN’’
İlginç bir kariyerin var, sinema kariyerine
başlamadan önce neler yapıyordun?
Tüm zamanımı filmlerimle ilgilenerek
geçirmek istesem de gündüz tam
zamanlı bir işim var. Çocuklara Fransızca
öğretiyorum ve pek çok konuda onlara
danışmanlık veriyorum. Bu işi 18 yıldır
yapıyorum. Çocuklara hayranım ve
yaptığım iş beni arta kalan zamanlarımda,
yani filmlerimi yazar ve çekerken daha
yaratıcı olmaya yönlendiriyor.
Hayatındaki en büyük kırılma noktası
neydi?
Geçtiğimiz yıl muhteşemdi. İki ödül
kazanan filmim dünyada pek çok yerde
gösterildi. Dergilere kapak oldum ve
trans görünürlüğünü arttırarak pozitif
mesajlar yaymakta yardımcı oldum.
Aslında geçtiğimiz yılın benim için bir
dönüm noktası olduğumu söyleyebilirim
ancak özel hayatımdaki kırılma noktası
ise; 8 yıl önce artık cinsiyet geçiş sürecine
başlamaktan başka çarem olmadığını
anneme söyleyecek cesareti bulduğum
zamandı. Bu çok uzun bir yolculuk
oldu ancak inanıyorum ki beni şu an
bulunduğum güzel yere getirdi. Eğer
cinsiyet geçişi yapmasaydım şu an nerede
olurum bilmiyorum ancak iyi bir yerde
olmayacak olduğum kesin. Doğrusu, şu
an burada olamazdım.

JAKE GRAF
KİMDİR?
Dünyanın en yakışıklı ve en
etkileyici trans erkeklerinden biri
olan Jake Graf, trans karakterleri
merkezine koyan ödüllü kısa filmler
çekiyor, filmlerde oyuncu olarak yer
alıyor ve transların sesini yaptığı
işlerle duyurmaya çalışıyor…
Sinema çevrelerinde yankılar
uyandıran, ilk trans kadın Lili
Elbe’nin hikayesinin anlatıldığı
“The Danish Girl” filminde de
küçük bir rolü olan Jake, trans
görünürlüğüne yaptığı katkılarla, bu
ay GZone’un en özel konuklarından
biri…

Sinema sektörüne nasıl girdin? Bir trans erkek olarak hiç zorluk çektin mi?
İlk senaryomu, kısa filmim X-WHY için yazmıştım. Her zaman yazmayı sevdim ve kendi
hayatımda yaşadığım fiziksel geçiş sürecinin bu senaryoda yerini bulması hoşuma gitti.
Kendimi bu kadar ortaya koymaktan aslında korkmuş olsam da eğer cinsiyet geçişine
cesaret ettiysem kesinlikle bu filmi çekmeye de cesaret edebilirim diye düşündüm. Film
Londra Lezbiyen ve Gey Film Festivali’nde gösterilip beğenilince bu konuda bir yeteneğim
olduğunu düşünüp devam ettim ve “Brace” isimli filmimi yazdım.
Trans olmanın beni engellediğine inanmıyorum ancak açıkcası başka şekilde olmayı da
bilmiyorum ve bu yüzden bu konuda yorum yapamam. Bence çok çalışmak, biraz yetenek
ve kendini fazlasıyla yaptığın işe adamak her zaman işe yarar. İster trans, gey veya ne
olursanız olun!
Sence filmler trans kitle için güzel şeyler vaat ediyor mu?
Bence hiç olmamasındansa, filmlerin varlığı insanlara umut verebilir. Ben kendimle ilgili
hiçbir şeyi filmlerde göremeden büyüdüm ve kendimi çok yalnız, dışlanmış hissetim. Belki
de bunu ekranda görmek derdime biraz çare olabilirdi.
Trans karakterlerin hikayelerinin daha görünür olmasını çok önemli buluyorum çünkü genç
translar kendi odalarında korkmuş/kaybolmuş hissettikleri zaman ekranda temsillerini
görerek bunun onlara umut ve dünyada yalnız olmadıklarını hissettirmesi onları yaşam ve
ölüm arasındaki çizgide tutabilir.
Yeni projelerin yine kısa filmler mi olacak, yoksa uzun metrajlı filmler, festival filmleri
veya gişeye hitap eden filmler de çekmeyi düşünüyor musun?
En son üzerinde çalıştığım kısa film Dawn’ın başrolünde bir trans kadın var. Bu filmin de
diğerleri kadar takdirle karşılanacağını düşünüyoruz.
Kısa filmler çekmeyi seviyorum. Herkes bana uzun metrajlı bir film de çekmemi söylüyor,
hatta senaryomuz da hazır ama zaman bulduğumuzda yapacağız.
Yeni projelerin yine kısa filmler mi olacak, yoksa uzun metrajlı filmler, festival filmleri
veya gişeye hitap eden filmler de çekmeyi düşünüyor musun?
En son üzerinde çalıştığım kısa film Dawn’ın başrolünde bir trans kadın var. Bu filmin de
diğerleri kadar takdirle karşılanacağını düşünüyoruz.
Kısa filmler çekmeyi seviyorum. Herkes bana uzun metrajlı bir film de çekmemi söylüyor,
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Geçiş süreci sonunda bu keşifler olabiliyor.
Ve eminim ki birçok insan cinsiyete
takılmadan randevulaşmaya açık.
“Brace” aynı zamanda birbirine uygun
olmayan iki karakterin de hikayesi.
Gerçek hayatta bunları yaşadın mı?
Çoğu zaman! Trans bireyler olarak, anlayış
ve bizim olduğumuz gibi kabul eden,
trans olma durumumuza aldırış etmeyen
insanlar arıyoruz. Elbette trans olmanız
sizinle mutlaka anlaşacakları anlamına
gelmiyor. Hayatımda bir kez trans bir
kadınla çıktım, çok iyi anlaşmamıza
ve benim onu çok güzel bulmama
rağmen trans olmamız yüzünden gelen
bazı güvensizlikler yüzünden ilişkimiz
yürümedi.

JAKE GRAF’İN
YAZDIĞI KISA
FİLMLER
2015 Brace
2015 I Chance
2012 Cocktale
2011 X-Why

‘‘TESTESTERON ALMAYA
BAŞLADIKTAN BİR YIL SONRA
ERKEKLERİ ÇOK ÇEKİCİ BULMAYA
BAŞLADIM’’
hatta senaryomuz da hazır ama zaman bulduğumuzda yapacağız.
“Brace” filmi hakkında konuşursak, trans bir bireyin eşcinsel olması filmlerde pek
işlenmeyen ve cesaret isteyen bir konu. Bu konuda bir film yapmak sizce riskli mi yoksa
LGBTI içerikli filmler için yeni bir açılım mı?
“Brace” filmi de benim için çok kişisel bir hikaye. Testesteron almaya başladıktan bir yıl
sonra erkekleri çok çekici bulmaya başladım. Ve hayatımda ilk kez bu hikayeyi anlatmak
istedim. Bu filmden sonra yüzlerce trans erkek tarafından teşekkür telefonları aldım. Bu
cinsel yönelime sahip kişileri görmezden gelmediğim için çok sevinçliydiler.

“Chance” filmi gey temalı olmasına
rağmen etnik ayrımcılık konusunda da
söyleyecek sözü olan bir film. Sence etnik
ve cinsel yönelim ayrımclığı birbiriyle
nasıl benzeşiyor?
“Chance” filmi benim kişisel deneyimlerimi
en az yansıttığım film oldu. Bu yüzden
de yazma konusunda en zorlandığım
filmdi. Bence ister cinsel yönelim ister
ırk ayrımcılığı olsun, her ne ayrımcılığına
maruz kalırsanız kalın, bu sizde aynı kötü
etkiyi yaratıyor. Bu filmde, İngiliz beyaz
erkeğin aksine, cinsel yönelimini gururla
kucaklayan ve kendi hayatını tehlikeye
atan bu Müslüman erkeği filmin merkezine
koydum.
Kısa film için bile olsa, aynı zamanda
filmi yönetmek ve rol yapmak zor olsa
gerek. Sizce bu daha yorucu mu yoksa
film için daha verimli mi oluyor?
Aynı anda filmi yönetmek ve oynamak
çok zor. Bunu 2009’da Cocktale isimli
filmimde denemiştim. Ancak açıkca
konuşmak gerekirse, kamera açılarını ve
benzeri şeyleri başka birinin düşünüp beni
yönetmesini daha fazla tercih ediyorum.
Buna rağmen, elbette kafamdaki
hikayeyi yazmak ve filme dökmeyi de
çok seviyorum ve geri dönüşünü daha
tatminkar buluyorum.
Bu sene, web için Spectrum East isimli bir
diziyi yazacağım. Başroldeki erkeklerden
biri de benim. Bir an önce onun akışına
kapılmak için heyecan duyuyorum.
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Orange Is The New Black’in trans kadın
oyuncusu Laverne Cox hakkındaki
düşüncelerin neler? Oyunculuğunu
beğeniyor musun?
Bence kesinlikle muhteşem ancak
dizide yeteri kadar potansiyelinden
faydalanılmadığını düşünüyorum.
3.Sezondaki hikayeleri daha ilginç ve
anlamlı olabilirdi. Yine de yazarların
bizim hikayelerimizi anlatacak kadar ona
güvenmeleri güzel bir şey.
Eğer trans hareketi hakkında, Caitlyn
Jenner gibi kuir düşünceden uzak ve
trans toplumundaki rolünün ne anlama
geldiğinden haberi olmayan birinden daha
fazla söz söyleyebilirse Laverne Cox’a
daha fazla güveneceğim.
Trans aktivizm konusunda önde gelen
bir isimsin. “Trans Olmak Neye Benzer?”
projesinin videosu nasıl ortaya çıktı?
Uzun zamandır bir YouTube videosu
yayınlamak istiyordum ancak yıllardır trans
bireylerin videolarını yakından takip eden
biri olarak, yapacağım bu videonun sadece
benimle alakalı olmasını istemiyordum.
Daha geniş bir bakış açısıyla, pozitif ve
canlı bir iş yapmak istedim. Filmdeki
arkadaşlarımı çok dikkatli seçtim ve iyi
konuşmacılar olmasına dikkat ettim. Şu
anda 250 binin üzerinde görüntülenme
sağladık ve daha şimdiden yenisinin
üzerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Yani demek ki iyi bir şey yaptık.
Vücüdun hem erkek eşcinseller hem
de kadınlar tarafından beğeniliyor. Fit
olmanın sırrı ve güzel formunun sırrı ne?
Çok kibarsınız! Benim için kendi
vücudumun içinde rahat edebilmek çok
önemli ve ben erkekte her zaman atletik,
kaslı vücutları çok beğenmişimdir. Haftada
5 gün egzersiz yapıyorum ve uzun yıllar bir
hayli alkol aldıktan sonra artık sadece özel
günlerde içki içiyorum. Herkes için uygun
olmayabilir ancak yaklaşık 30 sene aynada
gördüğünden hoşlanmamış biri olarak
buna değdiğini düşünüyorum.

‘‘CAITLYN JENNER KUİR
DÜŞÜNCEDEN UZAK VE TRANS
TOPLUMUNDAKİ ROLÜNÜN NE
ANLAMA GELDİĞİNDEN HABERİ
OLMAYAN BİRİ’’
Türkiye’deki trans erkek ve kadınlar
hakkındaki düşüncen nedir? Onların
yaşam koşullarını biliyor musun?
Türkiye’deki ve tüm dünyadaki trans
insanları cesaretlendirmek için neler
söylemek istersin?
Kabul etmem gerekir ki pek fazla
Türkiye’den trans insan tanımıyorum.
Ancak ülke olarak bu kavramı kabul
etmeye yakın olduklarını görüyorum.
1988 yılından beri insanların cinsiyet
geçişi yapmasına izin verildiği bilgisini
aldım. Açıkcası 1982’den önce eşcinsel
olmanın yasal olmadığını düşünürsek,
bizim İngiltere’de edindiğimiz haklara yakın
sayılır.
Dünyanın neresinde olursanız olun,
ülkeniz ne kadar liberal olup translığı ne
kadar kabul etmişse olsun, aileniz ve
arkadaşlarınızın sizi kabul edebildiği kadar

bu hayatta var oluyorsunuz.
Trans olan herkese söyleyebileceğim;
kendiniz olun. Kendinize dürüst olun
ve mümkün olduğunca kendinizi
kucaklayın, kabullenin. Benim en büyük
pişmanlıklarımdan biri cinsiyet geçiş
sürecimi daha erken başlatmamış
olmamdır mesela. Onca yılımı boşa
harcadığımı hissediyorum.
Kendinizi kabullenmek kolay olmayacak ve
bir gecede gerçekleşmeyecek elbette ama
ancak kendinize dürüst olabilirseniz her
şey iyiye gidebilir.
RÖPORTAJ: DENİZ SU TIFFANY

denizsu.tiffany@gzone.com.tr
twitter.com/bndevrmtiffany | instagram.com/bndevrmtiffany
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ZUİZM
İZLANDA’NIN YENİ DİNİ
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ZUİZM TANRILARI
Zu (İran ve Sümer’de Anzu), Akad
mitolojisindeki pek önemli olmayan
bir tanrı. Tanrıça Siris’in oğludur.
Zu ve Siris, ateş ve su soluyabilen
dev kuşlar olarak görülmüştür.
Buna rağmen, Zu aslan başlı
bir kartal olarak da tasavvur
edilmiştir.

Farkında mısınız bilmiyorum; ama son
bir yıldır İzlanda hiç olmadığı kadar
gündemde. Dev buzulun içindeki partisi,
İzlanda’nın başka bir gezegenden
düştüğünün kanıtı olan bilmem kaç
fotoğraflık listeler falan derken, İzlanda
her geçen gün kendisini biraz daha çekici
hale getiriyor ve bulduğumuz her fırsatta,
kendimizi İzlanda överken buluyoruz.
İzlanda hakkında en son konuştuğumuz
konuysa, şu ana kadar birçoğumuzun hiç
duymadığı, Zuizm dini oldu.
Kasım ayında, İzlanda’da 3 binden fazla
kişi (yani ülke nüfusunun %1’i) dinini
değiştirip Sümer tanrılarına inanan Zuizm
hareketine üye oldu. Bu esnada, basit bir
matematik hesabı yapıp ülke nüfusunun
sadece 300 bin kişi olduğunu (İstanbul’un
nüfusu 14,03 milyon) fark etmenizi ve bu
bilgiyi bir kenara koymanızı rica ediyorum.

ZUİZM 101
Zuizm’e kısa bir giriş yapalım. En basit
haliyle; antik Sümer tanrılarına ibadet
edenlerin dini.

İzlanda’lılar ne oldu da birden Zuizm’e geçtiler diyecek olursanız, aslında konunun dinle tam
bir ilgisi yok. Olay tamamen devletin topladığı din vergisi ve bunun sonucunda ortaya çıkan
bir tepkiden ibaret.
İzlanda’da herkesin dinini resmi kurumlara kaydettirme zorunluluğu var ve ülkenin dörtte
üçü Evanjelik Lutheran Kilisesi’ne üye. Devlet herkesten, yıllık 80 Dolar, yani yaklaşık 240 TL
din vergisi alıyor ve bunu, devlette kayıtlı olan dini kurumlara dağıtıyor. Ülkede, bu vergiden
yararlanan yaklaşık 40 dini kurum bulunuyor.
2013’te vergiye tepki duyanlar, Zuizm hareketini de dini kurum olarak kaydettirmişti, ancak
daha sonra yeteri kadar aktivite yapılmaması nedeniyle lisans iptal edilme noktasına kadar
geldi. Bunun üzerine, Zuizm hareketi kendilerine üye olanların ödedikleri vergilerin, devletten
gelecek paradan onlara geri ödeneceğini duyurdu. Bunun üzerine de, devlet o halde gelir
vergisi kesileceğini söyledi.
Bazı siyasetçiler Zuizm’in gerçek bir din olmadığını iddia etse de, Zuizm hareketinin
agnostik (bilinmezci) olduğunu söyleyen sözcüsü Sveinn Thohallsson ise, “Gerçek bir dini
kurum nedir? İnancı nasıl ölçersiniz?” diyor.
DİNE KÜFRETMEK SERBEST
İzlanda’da din konusu bundan ibaret değil tabii ki. İzlanda Parlamentosu, geçtiğimiz yıl,
1940 yılından beri var olan dine küfretmeyi yasaklayan yasasını da iptal etti.
Parlamentodaki 63 sandalyeden 3’üne sahip olan Korsan Parti (adamların mecliste bu
isimde bir partileri var, düşünebiliyor musunuz?) tarafından, Paris’te gerçekleşen Charlie
Hebdo saldırısının tarafından sunuldu. 75 yıl boyunca geçerliliğini koruyan bu yasa, hukuki
alanda tanınan dini toplulukların kutsal değerlerine küfür veya hakaret edilmesine para
cezası ya da 3 aya kadar hapis cezası öngörüyordu.
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Korsan Parti (söyledikçe zevke geliyorum) milletvekilleri, kürsüde “Ben Charlie Hebdo’yum”
diyerek ilk başarılarını kutladı.
İnancın nüfusunuzda yazan kelimeden ya da –mış gibi davranmaktan çok öte bir yerde
olduğunu anlayabilen 300 bin kişinin bir arada olduğu bir ülke düşünüp Türkiye’yle
karşılaştırmaya ne dersiniz? Sizin de aklınıza hemen 1milyon TL’lik Mercedes S500 Long
model araba ya da kutsal kitabı elinde tutup siyaset malzemesi yapan adamlar geldi mi?

olarak ölümsüzlük gibi çeşitli özelliklere
sahip olan kişilerdi. Üstün güçlere sahip
olsalar da, Sümerler’de bu güçler sınırsız
değildi ve birtakım yasalara bağlı kalmak
zorundaydılar. Hatta tabletlerde de bazen
tıpkı politikacılar gibi hile hurda yaptıklarını
görüyoruz.

ZUİZM TAM OLARAK NASIL BİR DİN?
“Peki bu İzlanda’lılar tam olarak neye ibadet etmeye başlamışlar?” diyenler için dev hizmet,
onu da araştırdık.

Tanrıların çocuk yapıp (en az 3 çocuk
yapın) üremesiyse, bereketi artırıyordu ve
Tanrıların nüfusu da bu şekilde artıyordu.

Öncelikle Sümerler, Mezopotamya’ya yaklaşık olarak M.Ö. 3500’lerden sonra gelmeye
başlıyorlar ve farklı gruplar halinde yerleşerek şehir devletleri kuruyorlar. Bildiğiniz gibi
yazıyı da Sümerler buluyor ve hesap kitaptan dini inançlarına kadar her şeyi tabletlerinden
öğrenebiliyoruz.

DİN ANLAYIŞI
Cennet ve cehennemin olmadığı dünya
anlayışında, amaç dünyevi fayda ve
mutluluktu.

Tabletlerden yola çıkarak, rahatlıkla söyleyebiliriz ki, Sümerler’de din hayatın merkezinde
bulunuyor ve bir Sümerli, tanrıların ihtiyaçlarını giderip onlara hizmet ettiği ve tanrılar da
hizmetten memnun kaldığı sürece değerli ve saygın oluyor.
PEKİ KİM BU SÜMER TANRILARI?
Sümer dini, çok tanrılı dinlerden, Dinin temelini de tanrıların kurduğu birlik, panteon
oluşturuyor.
Şu anda biraz komik olsa da, Sümerler tanrılarına “dingir” diyorlardı. Bu tanrılar, yiyen,
içen, savaşan, sevinen, kızan, mutlu olan, çocuk sahibi olabilen, insana benzeyen, farklı

HAZIRLAYAN: YEŞER SARIYILDIZ

yeser.sariyildiz@gzone.com.tr
twitter.com/Androverdose | instagram.com/yesersariyildiz

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Ocak 2016 | S79

#VururYüzeİfadesi

@GZONETRANS

TRANS DÜNYASINA ÖZEL INSTAGRAM

facebook.com/gzonemag
twitter.com/gzonemag
plus.google.com/+GzoneMag
instagram.com/gzonemag
www.gzone.com.tr
Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Ocak 2016 | S80

Yaşam | Trans Meslekler

#VururYüzeİfadesi

TRANS MESLEKLER
SEKS İŞÇİLİĞİ YAPMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ!
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Yaşam | Trans Meslekler

LANA WACHOWSKI

GİRİŞİMCİ OLUN

Yapılabilecek birçok mesleğin yanı
sıra, girişimci olarak hayalinizdeki
meslek ya da projeye yatırım
yapabilirsiniz. Türkiye’de ve
dünyada birçok melek yatırımcı,
girişimcilerin projelerine destek
oluyor, sermaye sağlıyor.
Translar da elbette tüm insanlar gibi
yetenekleri ölçüsünde her mesleği
yapabilirler. Fakat bir mesleğe/işe
tutunabilmek için sadece “yapabiliyor”
olmak yetmiyor. Öncelikle o işe alınmak
gerekir. Transların yaşadığı sorun
tam da burada, işe alınma sürecinde
yaşanıyor. Şimdi, işe alınma ve kendini
ispatlama aşamalarını geçerek birer örnek
teşkil edecek transları ve mesleklerini
inceleyelim.
AŞÇILIK
Türkiye’de Aşçı olabilmenin iki yolu var.
Birincisi özel aşçılık okullarına giderek
sertifika almak, ikincisi de üniversiteye giriş
sınavlarına girerek önlisans ya da lisans
bölümlerini kazanarak eğitimini almak.
Elde edeceğiniz sertifikayla birlikte kendi
restoranınızı açabileceğiniz gibi başka
bir restoranda da çalışabilirsiniz. Örnek
olarak fazla ünlü olmayan biri; Handan
Altoğlu bunu Kanada’da başarmış. Onun iş
bulması Türkiye’de yaşayanlara göre daha
kolay olmuştur, fakat Türkiye’de genel
olarak iş bulmanın zorluğunu da akıllardan
çıkarmamak gerek.

BÜLENT ERSOY

LAVERNE COX

SİNEMA
Aynı aşçılıkta olduğu gibi özel atölyelerden, hatta özel hocalardan, bir de üniversiteye giriş
sınavının ilk aşaması olan YGS’den baraj puanı geçip konservatuarların yetenek sınavlarına
da girmeniz gerekiyor. Oyuncu olmak için “başka şekillerde gündeme gelmek haricinde”
çok fazla emek harcandığı göz önünde bulundurulursa trans kimliğinizle karşılaşacağınız
ekstra bir zorluk sizi çok da geriye atmayacaktır. Bu emeği vermeye hazırsanız size ilham
olacak birsürü isim var; Dünya üzerinde en ünlü trans oyuncu Laverne Cox, Türkiye’den
ise en ünlü Ayta Sözeri. Bunun dışında Didem Soylu, Seyhan Arman, Çağla Akalın ve yıldızı
gelecekte parlayacak bir diğer oyuncu ise Göksu Başaran. Matrix filminin yönetmeni Lana
Wachowski’yi ve hem yönetmenliği hem de oyunculuğu bir arada götüren, bu ayki GZone
dergi konuklarından trans erkek Jake Graf’ı da unutmamak gerekir. Sonuçta bir süre de olsa
erkek rolü oynadınız ya da oynuyorsunuz, bu durumda tüm transların oyunculukta bir nebze
daha şanslı olacağı söylenebilir.
SES SANATÇISI
Oyunculuk için almanız gereken eğitim gibi YGS baraj puanı ve konservatuar yetenek
sınavını geçmeniz gerekiyor. Fakat diğerlerinden çok farklı bir yol daha var; yetenek
yarışmalarına katılmak. Yetenek yarışmalarına katılmadan önce keşfedilmenin yolu ya
inşaat işçisiyken türkü söylemek, ya da gazinolarda üvertür olarak sahne alırken ünlü
bir “yapımcının” sizi dinlemesi gerekliydi. Ses sanatçısı ya da şarkıcı olduktan sonra iş
alabilmeniz için iyi bir sese ek olarak tanınmanız, ünlü olmanız, bunun için magazinlerde de
boy göstermeniz gerekir. Dünya çapında örneklerden Conchita Wurst ve Dana International,
Türkiye’de ise diva Bülent Ersoy ve Utku Uysal’dan bahsedebiliriz.
MODA TASARIMCISI
Günümüzde bütün popüler mesleklerde olduğu gibi özel kurslar veya YGS+yetenek
sınavı ikilisiyle moda tasarımcısı olabilirsiniz. El yatkınlığınız, çiziminiz ve stilinizin olması
gereklidir. Bir ihtimal daha var; bambaşka bir sektörde ya da modaya yakın başka bir
sektörde Türkiye veya Dünya’nın tanıyacağı kadar ünlü olmak, kendi isminizi marka haline
getirmek. Bu insanların tasarladıkları her kıyafet kapış kapış tüketiliyor. Hayal gücünüzün
ve gözlem yeteneğinizin fazla olması gerektiğinden bahsetmiyorum bile. Bu meslekle Gogo
Graham, Isis King ve Mogok Paul Paul tanınan translardandır.
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CONCHITA WURST

DANA INTERNATIONAL

DAHA KOLAY İŞ BULABİLECEĞİNİZ MESLEKLER
Geliri açısından tatmin edici olup olmadığı size kalmış, fakat Türkiye’de de halen çok zor
olsa bile imkânsız olmayacak satış görevlisi, garsonluk, kuaförlük, makyözlük, tur rehberliği,
sosyal medya uzmanı vs. mesleklerde de iş bulmanız mümkün. Eski zamanlarda başka
meslekleri düşünmek hayal bile olamazken günümüzde bir iş olmazsa artık diğer işe
kabul edilebiliyorsunuz. Hayata bir yerinden tutunmaya başlamak için “huzur ve güvenle
yapacağınız her meslek” geçerli sayılır. Halk eğitim kurslarıyla sertifikalı eğitim alıp iş sahibi
olabilmek daha mümkün görünüyor.
NEREDE ŞANSINIZ DAHA FAZLA?
Yapacağınız mesleğe, çalışacağınız sektörlere bakmadan genel bir ayrımdan söz edilebilir;
Özel ve Kamu. Özel işletmelerde kanunları işletmenin kurucusu koyar, adı üstünde patron
kendisidir. Transfobisini yenmiş bir patron yapacağınız işin niteliğine bakar. Kamuda
ise kuralları devlet koymuştur. Patron ise 657 sayılı Devlet Memurları kanunudur. En üst
makam dahi sadece kanun uygulayıcısıdır, bu yüzden kamu sektörlerinde şansınız biraz
daha az. Bu kanunun g-bendine göre “Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve
derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak” memuriyete alınmama ve
varsa memurluğunuzun sona erdirilmesi demek. Aslında bahsedilen şey ucu açık olan
genel ahlak konusu. Halen mavi kimlikli birinin kadın olması ya da pembe kimlikli birinin
erkek olması durumu “genel ahlakın” dışında kaldığı için translar cinsiyet geçiş süreçlerinin
sonunda yeni kimliklerini almadan kamu sektöründe çalışamazlar.

SON OLARAK
Her ne kadar cinsiyet kimliğiniz ayağınıza
çelme taksa da elbette ki bunlardan
başka işler de yapabilirsiniz. Transfobinin
3-0 yenik duruma düşürdüğü gerçeğine
rağmen bu transfobinin bitmesi için
kimsenin harcayacak çok zamanı yoktur.
Kim bilir? Belki de sizin atacağınız bir adım
Türkiye’deki transseksüeller için olumlu
ve dönüştürücü bir etki yaratır! Transları
istihdam etmemenin kaybetmek olduğu
anlaşıldığında iş bulmak biraz daha
kolaylaşacak.

HAZIRLAYAN: DENİZ SU TIFFANY

denizsu.tiffany@gzone.com.tr
twitter.com/bndevrmtiffany | instagram.com/bndevrmtiffany
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K E M AL ÖR D E K
“KIRMIZI ŞEMSİYE DERNEĞİ” BAŞKANI
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KIRMIZI ŞEMSİYE
DERNEĞİ NELER
YAPAR?
Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık
ve İnsan Hakları Derneği, 11
Nisan 2013’te Ankara’da, bizzat
seks işçileri tarafından kuruldu.
Yönetim kurulunun hepsi seks
işçilerinden oluşuyor. Dernek, seks
işçiliği yapan erkekler, kadınlar ve
translara yönelik doğrudan hizmet
sunuyor ve seks işçiliği yapan
vatandaşların genel insan hakları
durumunun iyileştirilmesi için
savunuculuk çalışmaları yapıyor.

‘‘SEKS İŞÇİLERİNİN DE TÜM
DİĞER VATANDAŞLAR GİBİ YEMEK
YAPTIĞINI, ÇOCUK BAKTIĞINI,
EV TEMİZLEDİĞİNİ, VERGİ
ÖDEDİĞİNİ, ÜLKENİN DERTLERİYLE
DERTLENDİĞİNİ, SEVİNÇLERİYLE
MUTLU OLDUĞUNU ANLATIYORUZ’’
Heteroseksüel kadın, erkek ve LGBTİ seks işçilerinin haklarını savunan, sağlık sorunlarıyla
ve diğer toplumsal sorunlarıyla ilgilenen “Kırmızı Şemsiye” derneğinin başkanı Kemal Ördek,
geçtiğimiz sene içerisinde aynen bu hak ihlallerinden birini yaşadı ve evinde gaspa maruz
kaldı. Yaşadıkları bununla da bitmedi; şikayet için gittiği karakolda da hakarete ve kötü
muameleye uğradı.
Kemal Ördek, hem dernek çalışmalarını hem de gasp sürecinde yaşadıklarını tüm
samimiyetiyle GZone’a anlattı…
Bu röportajı okuduktan sonra birine küfür etmek için “orospu” demeyi içiniz el vermeyebilir.

Kırmızı Şemsiye Derneği,
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu
ile birlikte 1,5 senedir birlikte
çalışıyor. Türkiye’nin 5 iline gidip
o illerdeki seks işçilerine eğitimler
düzenleyen dernek ayrıca, bu
illerdeki valilikler, halk sağlığı
müdürlükleri, emniyet yetkilileri ile
görüşmeler gerçekleştirdi.
Kırmızı Şemsiye Derneği,
kendi avukat ağı üzerinden
seks işçilerine hukuki destek/
danışmanlık sunuyor. Türkiye’nin
çeşitli illerindeki barolara kayıtlı
avukatları bir araya getiriyor ve
geniş katılımlı avukat eğitimleri
düzenliyor. Dernek, 2016 içerisinde
Mersin, Diyarbakır ve Ankara’da 3
geniş katılımlı eğitim düzenleyecek
ve bu eğitimlere sadece bu illerdeki
barolar değil, bütün illerden
barolar/avukatlar katılacak.

Kırmızı Şemsiye Derneği hangi ihtiyaca
istinaden kuruldu? Sizi bu derneği
kurmaya iten sebepler neydi?
Kırmızı Şemsiye, seks işçilerinin
gündelik hayatlarında maruz kaldıkları
hak ihlallerine karşı kamuoyu ve
yetkililer nezdinde görünürlük yaratma
hedefiyle kuruldu. Derneğimizi, sadece
seks işçilerinin kendi dillerinden hayat
hikayelerini, acılarını, karşılaştıkları
zorlukları anlatmak maksadıyla kurmadık;
buna ek olarak, seks işçilerinin de birer
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özne olduğunu, kendi hak talepleri
olduğunu, kendilerinin de savunuculuk
yapabileceklerini göstermek maksadıyla
da kurduk. Bizim adımıza konuşan
uzmanların değil, bizzat seks işçilerinin
kendi bakış açıları ile politika yaptıkları bir
kuruluş bu. Çünkü bizim adımıza konuşan
ve seks işçisi olmayanların gündelik
hayatlarımızı şekillendirme kapasitesi
var ve biz yani işin özneleri bunu doğru
bulmuyoruz. LGBTİ’ler adına LGBTİ’ler,
seks işçileri adına seks işçileri, kadınlar
adına kadınların konuşması gerekir. Biz
de bunu iddia ediyor ve sorunlarımıza ve
hak taleplerimize sahip çıkıyoruz. Arabesk,
ağlak politikalar değil, irade sahibi ve ne
istediğini bilen özneler olarak taleplerimizi
gündeme getiriyoruz.
Seks işçileri, algı olarak küfürlerle anılan
bir iş kolunun çalışanları aynı zamanda.
Bir hayli aşağılanan ve hor görülen bu
kesimle alakalı bu algıyı düzeltmek için
neler yapmak gerekiyor sizce?
Bu algıyı düzeltmek, yani toplumsal olanı
düzeltmek çok zor ve bizler bu zorluğun
farkındayız. Bireyleri değiştirmek, var olan
algıları yıkmak, toplumun hiç bilmediği
konularda bilinçlenmesini sağlamak
çok zor. Önyargılarla anılan bu konunun,
ahlak sosuna bulanmış kadın bedeni
tartışmalarının, milli ve manevi değerler
hatırlatılarak hedef gösterilen LGBTİ seks
işçilerinin olumsuz bir imaj ile anılmasının
önüne geçmek çok zor. Ancak, bu algının
değiştirilmesi için yapılabilecekler var.
Bu algının uzun vadede, adım adım
değiştirilebileceğinin bilinciyle, kamuoyuna
yönelik savunuculuk çalışmaları yapıyoruz.
Türkiye’nin hemen hemen her ilinden
üniversite öğrencileri lie görüşmeye,
onlara sorunlarımızı anlatmaya gayret
ediyoruz. Sivil toplum kuruluşlarına ve
dolayısıyla farklı toplumsal kesimlere
yönelik çalışmalar yapıyoruz. Seks
işçilerinin de tüm diğer vatandaşlar gibi
olduğunu, yemek yaptığını, çocuk baktığını,
işe gider gibi seks işçiliği yaptığını, ev
temizlediğini, vergi ödediğini, ülkenin
dertleriyle dertlendiğini, sevinçleriyle mutlu
olduğunu anlatıyoruz. Yaptığımız iş dışında
hiçbir farkımızın olmadığını, üretilen veya
yeniden beslenen ahlak kodlarının “ahlaklı”
ve “ahlaksız” ayrımı yaparak toplumun
arasına nifak soktuğunu, zaten sürekli
sorunlarla boğuşan seks işçilerinin daha
çok dertlendiğini ve bunun da toplumsal
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‘‘TOPLUMUN SEVMEDİĞİ
“İBNELER” BİR DE SEKS İŞÇİLİĞİ
YAPIYORLARSA “FUHUŞ YAPAN
İBNELER” OLARAK ALGILANIP DAHA
ÇOK HEDEF ALINIYORLAR’’
huzursuzluğu arttırdığını anlatıyoruz. Sorunlarımızı daha da görünür kılabilmek amacıyla
sosyal medya üzerinden daha fazla kişiye ulaşmaya gayret ediyoruz. Farklı toplumsal
kesimlerin düzenlediği konferanslara katılıyor, sorunlarımızı anlatıyoruz. Tabii yaptıklarımız,
kaynak yetersizliğinden ve bazı başka sınırlılıklarımızdan dolayı yeterli olamayabiliyor.
Ancak derneği kurduğumuz andan itibaren insanların algılarında bir kırılma noktası
yarattığımız aşikar. Daha önce, seks işçiliği dendiğinde tüyleri diken diken olan kişiler şu an
seks işçileri ile görüşmek istiyor, hikayelerini anlamak istiyor.
Derneğiniz seks işçilerinin ne gibi ihtiyaçlarını veya taleplerini karşılıyor?
Dernek, öncelikle seks işçilerinin sorunlarının görünür kılınması maksadıyla, seks işçileri
ile röportajlar ve anketler gerçekleştirerek yayınlar hazırlıyor, bastırıyor ve kamuoyu ile
yetkililere dağıtıyor. Seks işçilerinin en acil ihtiyaçlarından olan hukuki danışmanlık ve
doğrudan hukuki destek sunuyoruz. Halihazırda 4 kişilik bir avukat ekibimiz, seks işçilerinin
maruz kaldıkları hak ihlalleri karşısında kriz avukatlığı da dahil olmak üzere hukuki destek
sunuyor. Ankara Barosu Gelincik Merkezi ile çalışıyor ve rehber avukatların seks işçilerinin
hassasiyetleri noktasında farkındalıklarının artmasını sağlıyoruz. Türkiye’nin birçok ilinde
avukatlara yönelik seks işçilerinin ihtiyaçları ile ilgili geniş katılımlı eğitimler düzenliyoruz.
Böylece avukata erişimi olmayan seks işçileri ile avukatları bir araya getiriyor ve uzun
soluklu hukuki desteğin sağlanmasının yolunu açıyoruz. Seks işçilerine ücretsiz kondom
dağıtıyoruz. Farklı illeri periyodik olarak ziyaret edip seks işçilerini cinsel sağlık ve genel
sağlık konularında detaylı şekilde bilgilendirdiğimiz toplantılar düzenliyoruz. Cezaevlerinde
bulunan seks işçilerine yönelik maddi yardım toplamak maksadıyla çeşitli tiyatrolar, partiler
organize ediyoruz, işbirlikleri kuruyor ve elde edilen geliri cezaevlerine gönderiyoruz.
Cezaevlerindeki seks işçilerine mektuplar gönderiyor, temel bazı ihtiyaçlarını imkanlarımız
ölçüsünde karşılamaya gayret ediyoruz. Seks işçilerini konferanslar, seminerler,
atölyelere dahil ediyor, çeşitli kurumlarla irtibata sokuyor ve görünürlüklerini arttırıyoruz.
Genelevlerde hak ihlali yaşayan seks işçisi kadınlar ile irtibata sokuyor, valilikler veya
emniyet ile görüşerek sorunlarının çözümünü sağlıyoruz. Belediyeler, valilikler, bakanlıklar,
milletvekilleri, siyasi partiler ve STK’lar ile düzenli görüşmeler yapıyor ve sorunlara çözüm
önerileri getiriyoruz. Sosyal veya ekonomik desteğe ihtiyaç duyan seks işçilerini ilgili kamu
kuru ve kuruluşları veya durumu iyi olan diğer yurttaşlarla irtibata sokarak belirli ihtiyaçların
sağlanmasına vesile oluyoruz. Bu ve benzeri birçok faaliyeti gerçekleştiriyor ve toplamda
seks işçilerinin ihtiyacını duydukları birçok konuda destek sağlıyoruz.
Dünyada seks işçiliğinin hor görülmediği bir ülke var mı? veya bu konuda herkesten fazla
yol kat etmiş olan?
Seks işçiliği meselesine yönelik olumsuz bakış açısı veya hor görme durumunun ülkelerdeki
mevzuat ve uygulamalar ile ilgisi var. Seks işçiliğinin kriminalize edildiği ve seks işçilerinin
baskılandığı ülkelerde seks işçilerine yönelik daha çok toplumsal damgalanma, ayrımcılık
ve şiddetin olduğunu görüyoruz. Şeriat kanunları ile yönetilen ülkeler ile seks işçiliğinin
kadın bedenine yönelik bir tür şiddet veya insan ticaretinin bir örneği olarak görüldüğü
batı ülkelerinde seks işçileri her türlü kriminalizasyon ve dışlanma ile karşılaşmakta.
Muhafazakarlık veya radikal feminist yaklaşımlar seks işçiliğinin kriminalize edilmesiyle
sonuçlanıyor. Dolayısıyla, seks işçilerinin evleri sürekli kolluk kuvvetleri tarafından basılıyor,
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‘‘GASP VE
HAKARET
DAVALARIMI
TAKİP
EDECEĞİM,
GİDEBİLECEĞİM
YERE KADAR DA
GİDECEĞİM’’
mühürleniyor, para cezalarına çarptırılıyorlar veya hapis ile cezalandırılıyorlar. ABD’de
seks işçiliği tümüyle suç olarak sayılıyor, Hollanda ve Almanya’da seks işçiliği mevzuatça
düzenlenmiş durumda, İskandinav ülkelerinde seks işçilerinin müşterileri cezalandırılırken,
Yeni Zelanda gibi ülkelerde ise seks işçiliği tümüyle suç olmaktan çıkarılmış durumda.
Küresel seks işçileri hareketi, Yeni Zelanda’da olduğu gibi seks işçiliğinin tümüyle suç
olmaktan çıkarılması gerektiğini iddia ediyor. Çünkü bu sistemde, seks işçilerinin adalete
güveni artıyor, herhangi bir hak ihlali yaşadıklarında suç duyurusunda bulunabiliyorlar ve
kolluk kuvvetleri seks işçilerine yönelik baskılama yöntemlerini kullanmıyor. Ek olarak, cinsel
sağlık ve seks işçilerinin genel sağlığı ile ilgili iyileşmeler görülüyor bu sistemde.
Türkiye’deki seks işçilerinin dünyadakilere göre farklı olan sorunları neler?
Dünyanın birçok ülkesinde sorunları en az çözülen toplumsal gruplardan biri seks işçileri.
Hangi ülke olursa olsun, seks işçilerinin ciddi sorunları var. Türkiye’de ise muhafazakarlık
ekseninde, ahlakçı bakış açısı üzerinden seks işçilerinin baskılandığını görüyoruz.
Türkiye’deki seks işçiliği mevzuatının kadın bedenini tahakküm altına alan bir bakış açısına
sahip olduğunu ve bu bakış açısının ataerkil söylemlerle desteklendiğini görüyoruz.
Dolayısıyla, seks işçilerinin ataerkil kültür ve dini motiflerle süslenmiş söylemlerin
desteklediği uygulamalarla hedef alındığını görüyoruz. Türkiye’ye özgü olan, seks işçilerinin
dünya üzerinde en çok öldürüldüğü ülkelerin arasında olması. En yoğun şiddet örnekleri
Türkiye’de yaşanıyor. Adalete erişimin en az olduğu, seks işçisi transların, eşcinsellerin ve
kadınların en çok namus cinayeti ile karşılaştığı ülkelerden biri de ne yazık ki Türkiye.
Özellikle LGBT seks işçilerinin diğerlerinden farklı sorunları neler?
LGBT’ler homofobi, bifobi ve transfobi ile karşılaştıkları kadar seks işçiliği yapıyorlarsa bir
de orospufobi ile karşılaşıyorlar. Dolayısıyla iki farklı toplumsal dinamik tarafından hedef
alınıyorlar. Toplumun sevmediği “ibneler” bir de seks işçiliği yapıyorlarsa “fuhuş yapan
ibneler” olarak algılanıp daha çok hedef alınıyorlar. LGBT olmak, seks işçileri için birçok
büyük olumsuzluğun yaşanması manasına geliyor kısacası.
Bundan birkaç ay önce yaşadıklarını hepimiz okuduk ve çok üzgünüz. Tekrar geçmiş
olsun. Olay şu anda ne aşamada? Dava süreci ilerliyor mu? Hangi noktada?
Bahsettiğiniz olay ile ilgili devam eden iki dosyam bulunuyor. Bir tanesi Ankara 1. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde devam ediyor. Cinsel saldırı, tehdit, hakaret, alıkoyma ve hırsızlık üzerinden
devam eden bir dosya bu ve bu dava açılana dek birçok olumsuzluk yaşadım. LGBT ve
seks işçisi olmanın getirdiği her türlü olumsuzluk olay gecesinde bana yaşatıldı. 3 saldırgan

tarafından maruz kaldığım hak ihlallerine
ek olarak Esat Polis Merkezi’ndeki polisler
tarafından maruz kaldığım işkence ve
kötü muamele de beni yordu. Saldırganlar
aleyhine yapmış olduğum suç duyurusu
davaya dönüştürüldü ve ilk duruşma 27
Ekim 2015’te görüldü. İkinci duruşmam
26 Ocak 2016’da yine Ankara 1. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde. Bu dosyada
saldırganlar ne yazık ki bütün taleplere
rağmen tutuklanmadılar. Ek olarak
hakkımda verilen koruma kararı Ankara
8. Aile Mahkemesi’nce yenilenmedi.
Dolayısıyla, devlet şu an beni korumuyor.
Sanıklar ellerini kollarını sallayarak Ankara
sokaklarında dolaşırken ben tedirginlik
içerisinde hayatımı sürdürmeye gayret
ediyorum.
Saldırganlar aleyhine açılmış olan davaya
ek olarak, olay sonrası götürüldüğüm Esat
Polis Karakolu’nda o gece bulunan polisler
aleyhine de kötü muamele, işkence,
görevi suiistimal, hakaret, tehdit, suçluyu
kayırmak ve kollamak, nefret söylemi
gibi fiiler üzerinden suç duyurusunda
bulundum. Olayın üzerinden 6 ay
geçmesine rağmen hala bir ilerleme yok.
25 Aralık 2015’te polisler aleyhine Ankara
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube’de ifade
verdim. İfademi verirken bile polislerin
kötü muamelesine maruz kaldım. Devlet,
kendi elemanını koruyor, olan bana oluyor.
İfademin alındığı yer, Ankara Emniyeti’nde
nezarethanelerin yanındaydı, zaten aylardır
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Söyleşi | Kemal Ördek
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‘‘TARİH GERİYE GİTMEZ,
TOPLUMSAL GELİŞMELERDE
GÖRÜNÜRLÜĞÜ BİR DEFA
ELDE EDEN LGBT GRUPLARIN
GÖRÜNÜRLÜĞÜ DE EKSİYE
DÖNMEZ. BUNA KARŞI ÇIKANLAR
KENDİNİ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNDE
BULACAK’’
travmatize olmuş durumdayım, psikiyatrik tedavi görüyorum, ilaçlarla ayakta duruyorum
ama devlet ifademi almak için beni yüzlerce polisin arasına, nezarethanelerin yanına,
ifademi alırken bile umursamaz bir tavır takınan polislere beni mecbur ediyor. Polisler
aleyhine ifade verirken, ifademi alan polis, olay esnasında ağladığımı söylediğimde, “neden
ağladın ki*” diye sorabiliyor. Polislerin yargılanmasına bir türlü geçilemiyor, adalet gecikiyor.
Hem saldırganlar, hem polisler ortaya çıkardıkları suçlar ortadayken rahat dolaşırken, ben
polis merkezleri ve adliyelerde sürünüyorum. Olayları sürekli anlatıp travmatize olmak
zorunda kalıyorum. Kim bilir bu süreç ne kadar daha sürecek ve sonucu ne olacak… Bir
başkası olsa çoktan vazgeçmişti belki de saldırganlar ve polisler aleyhine suç duyurusunda
bulunmaktan; çünkü sistem o kadar uzatıyor ki işi, resmen size vazgeç diyor. Ben bu iki
dosyayı tüm translar ve seks işçileri için devam ettireceğim. Gidebileceğim yere kadar da
gideceğim. Yeter ki kamuoyu arkamda destekçi olsun.
Bunca zamandır Türkiye’de LGBTİ aktivistliği yapıyorsun, Kırmızı Şemsiye dışındaki
kurumlarda da yer aldın. Türkiye’deki LGBTİ hareketinde sence son 10 yılda olumlu
anlamda yol alabildik mi? Düşüncelerin neler?
Türkiye’de her şey bir anda değişebiliyor, siyasi gündem, yaşanan olaylar bütün
alanlardaki aktivizmi dönüştürme kapasitesine sahip. Dolayısıyla bu soruya net bir cevap
veremeyebilirim. Ancak bir şey söyleyebilirim, o da Türkiye’deki LGBTİ toplumunun
görünürlüğü en az son 20 yıldır yürütülen faaliyetler sebebiyle artmış durumda. Bütün
LGBTİ STK’larının bunda payı ve emeği var. Hepsinin ödediği bedeller var, ortaya koydukları
mücadele var. Bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Geldiğimiz noktada, LGBTİ
görünürlüğü – elbette yeterli olmasa da ve sorunlar çok olsa da – 10 yıl önce hayal

edemeyeceğimiz düzeyde.
Tarih geriye gitmez, toplumsal
gelişmelerde görünürlüğü bir defa elde
eden grupların görünürlüğü de eksiye
dönmez. Buna karşı çıkanlar kendini
tarihin çöplüğünde bulacaklar. Bir kere
bu ateş yandı, özgürlükler bizi bekliyor.
Orta veya uzun vadede. Umutsuz olmak
için çok sebep var, ancak umutlu olmak
için de sebeplerimiz var. En başta bugüne
dek yürütülmüş ve belirli bir görünürlüğe
erişmiş bir mücadele var. Bu mücadele
yükseldikçe, muhafazakarlık ve LGBTİ
karşıtlığı da yükseliyor. Bu doğal bir süreç.
Biz ne kadar sesimizi yükseltirsek, bize
karşı olanlar da sesini yükseltiyor, biz
görünür oldukça bize saldırılar da görünür
oluyor. Ama bu bedellerin ödenmesi
sonrasında bizim aleyhimize bir süreçle
karşılaşmayacağımızı düşünüyorum.
Sevseler de sevmeseler de LGBTİ’lerin
var olduğunu, korksalar da korkmasalar
da LGBTİ’lerin de tüm vatandaşlarla
eşit olduğunu kabul edecekler. Buradan
geri gidiş olmayacak. Yaşanabilecek
geri gidişler, geçici olacaktır. Ödenecek
bedeller olacaktır ama zaten toplumsal
hareketler bu şekilde anaakımlaşır,
görünürlüğü artar ve kazanım elde eder.
Dolayısıyla sabırlı olmak ve mücadeleyi
daha da yükseltmek gerekir. Hareketin
eksiklikleri var, daha yapılabilecekler
var, kendimize yöneltmemiz gereken
eleştiriler var, kendi kendimizi yeniden
gözden geçirmemiz gerekiyor; ancak
ileriye gidiyoruz bütün bu süreçleri
yaşarken. Eksiklikleri görerek, olumluya
doğru kendimizi geliştirerek, Türkiye’deki
LGBTİ’lerin hareketten beklentilerini iyice
ölçerek, tartarak ve önceliklerimizi gerçekçi
şekilde belirleyerek ilerlememiz gerekecek.
Bunu başarırsak ve hareket olarak tek
parça olabilirsek, önümüzde durmaya
cesaret edebileceklerini zannetmiyorum.
Durabileceklerini düşünenlerin ise bizi
yanlış bir şekilde hafife aldıklarını fark
edecekleri kanaatindeyim. Yeter ki hareket
gelişsin, güçlensin, dayanışmayı arttırsın.

RÖPORTAJ: MURAT RENAY

murat.renay@gzone.com.tr
twitter.com/muratrenay | instagram.com/muratrenay
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HER GEY BUNLARI YAPMALI!
-En az bir tane çok yakın hetero arkadaş edinmeli...
- Bir kez bile olsa ciddi ve uzun süreli bir ilişki yaşamalı...
- Çekinmeden beğendiği kişiye yaklaşmalı, flört etmeli, ona olan ilgisini belirtmeli...
- Yukarıdan bahsettiğim kişi tarafından geri çevrilmekten korkmamalı
- Biseksüel biriyle çıkmalı...
- Madonna, Cher, Barbra Streisand gibi bir gay ikonunu mutlaka ve mutlaka sahnede
seyretmeli...
- Her fırsatta seyahat etmeli...
- Yentl, Sunset Boulevard, Gypsy, All About Eve filmlerini kesinlikle izlemeli...
- En az bir kez kesinlikle drag queen veya king olmalı...
- Circuit partilerden birine mutlaka katılmalı...
- Kendinden en az 10 yaş büyük biriyle çıkmalı...
- Kendinden en az 5 yaş küçük biriyle çıkmalı...
- Bir LGBTİ organizasyonuna destek vermeli...
- En az bir eski sevgiliyle arkadaş kalmalı...
- Bir gay düğüne gitmeli...
- Ufkunu genişletip bir fetişini ‘keşfetmeli’...
- Trans bireylere her konuda destek vermeli...
- Üzerine yapıştırılmış ‘klişelerden’ arınmalı...
- Bir Broadway müzikaline gitmeli...
- Plajda, arabada veya asansörde seks yapmalı...
- ‘Zilzurna’ aşık olmalı...
- Altın Kızlar dizisinin her bölümünü seyretmeli...
- Tek eşli ilişki yaşamalı...
- Açık ilişki yaşamalı...
- Ailesiyle olan ‘göbek bağını’ koparmalı...
Yukarıdaki listedeki maddeleri hayata geçiren bireylerin daha dolu dolu, daha mutlu bir
hayat yaşayacaklarına inanıyorum. Tabii bu naçizane bendenizin fikri. Listeyi yazdıktan
sonra şöyle bir okudum da, hepsi bir heteroseksüelin de yapması gereken şeyler gibi geldi
bana... Acaba düşündüğümüz kadar farklı değil miyiz birbirinizden? Ne dersiniz? ;) ;) ;)
HAZIRLAYAN: SARP YAMAN

sarp.yaman@gzone.com.tr
twitter.com/sarpyaman | instagram.com/sarpyaman
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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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AYIN
INSTAGRAM
ERKEĞİ:
@nusrulla_s
YAŞ: 27
BOY: 186 cm
KİLO: 92 kg
YAŞADIĞI YER: St. Petersburg, Rusya
MESLEK: Kahve dükkanı işletiyor
FAVORİ YEMEĞİ: Peynir ve Cheeseburger
HOBİLERİ: Fitness, Kahvecilik ve Fotoğraf
MOTTOSU: Hayatta başımıza gelen her
şey en iyisi içindir.
SEKS HAYATINI ÖZETLEYEN ŞARKI:
Amy Winehouse – Back to Black
HAZIRLAYAN: YAĞIZCAN AKBULUT

yagizcan.akbulut@gzone.com.tr
twitter.com/yagizcanakbulut | instagram.com/yagizcanakbulut
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AYIN ÜNSÜZ AMA GÜZEL ERKEĞİ:

DENİZ EROL ATMACA
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Erkekler | Ünsüz Ama Güzel

İnstagram Facebook Twitter sence
hangisi?
Hangi amaçla kullandığınla ilişkilendirilir.
Ben sadece instagram kullanıyorum.
Kendini 3 hashtag ile tanımlar mısın?
#Im #coming #home
Her gün olsa yerim dediğin bir yemek?
Kırmızı et diyebilirim özel olarak steak,
bonfile.
Kaybettiğine en çok üzüldüğün şey?
Boşa geçen her saniyem.
Seksi 3 kelime ile tanımlar mısın?
Buğulu kesik görüntüler
Kendini en seksi hissettiğin yer?
Spor salonu.
Seks hayatınız bir şarkı olsa hangi şarkı
olur?
Chet - Faker I’m Into You
... olsa/olmasa dünya daha güzel bir yer
olurdu?
Kenevir yasal olsa dünya daha güzel bir
yer olurdu.
Ama olmasa diyebileceğim binlerce
düşünce var.
İÇ ÇAMAŞIRI: H&M

Her ay olduğu gibi, bu ay da ülkemizden bir
erkeği sizlerle tanıştırıyoruz.
KARŞINIZDA OCAK AYININ ÜNSÜZ
AMA GÜZEL ERKEĞİ, 22 YAŞINDA,
İSTANBUL’DAN BİR BARISTA:
DENİZ EROL ATMACA

Yaş ve Burç?
22 Yaşında, Aslan burcuyum
Eğitim durumu ve meslek?
Sinema, televizyon programcılığı Önlisans
bitirdim, işletmeyle Lisansa tamamlıyorum.
Bir buçuk yıldır bar sektöründeyim. Şu an
Suadiye’de Coffee Craft ın müdürlüğünü
yapıyorum.

Kariyer hedefin nedir?
Bir kariyer hedefim yok. Tek bir şeye
kanalize olmadım hiç bir zaman. İşimin
en iyisi olmak huyumdur. Hayallerimi
gerçekleştirmek için çalışıyorum yani
kariyer aslında amaç değil araç.
Türkiye’de yaşam özgürlüğü hakkında ne
düşünüyorsunuz?
Özgürlük çok göreceli bir kavram. Bütün
eylemlere karşıt bir kural getirildiğinden
dolayı istemsiz bir çatışma yaşıyor insan.
Bu da kaygıları doğuruyor. Bu noktada
özgürlük denilen kavram benim için
başlamadan son buluyor.
Türkiye’de lgbt hakları hakkında ne
düşünüyorsunuz?
Alkol ve cinselliğin toplumsal baskı altında
olduğu bir ülkede geleceğe çok umutla
bakamıyorum

Yaşamak istediğin bir şehir?
California, Santa Monica.
Sporun hayatındaki yeri? Tutkunu
olduğun bir spor branşı?
Spor hayatımın çok geniş bir yerini
kaplıyor. İş dönüşünde salon sporları ve
yüzmeye gidiyorum.
Bir dönem fitness eğitmenliği yaptım.
Ekstrem sporlara büyük hayranlanlığım
var.
Hangi süper güce sahip olmak isterdin?
Uyumadan hayat süren bir süper
kahraman olmak isterdim. Hayatın 20, 30
yılını uyuyarak geçirmek biraz can sıkıcı.

Modayla aran nasıl?
Her insan kadar takip ediyorum modayı.
Kendime ait bir tarzım olduğunu
düşünüyorum biraz New Yorker biraz
Urban.
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ALKOL VE
CİNSELLİĞİN
TOPLUMSAL BASKI
ALTINDA OLDUĞU BİR
ÜLKEDE GELECEĞE
ÇOK UMUTLA
BAKAMIYORUM
KABAN: VITALE BARBERIS CANONICO / VAKKO
AYAKKABI: NIKE
İÇ ÇAMAŞIRI: H&M
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Dolabında en sevdiğin giysin?
Oduncu gömleklerim.
En son izlediğin film?
Matt Damon ın başrol aldığı The Martıan
Gece hayatıyla aran nasıl? Parti insanı
mısın yoksa sakinliği mi tercih edersin?
Gece hayatıyla aram pekiyi değil. Yaptığım
iş nedeniyle zaten gece çalışıyorum.
Sosyalleşmek için ayda bir çıkıyorum.
Genelde sakinliği tercih ediyorum.
Kendini en huzurlu hissettiğin yer?
Spesifik bir yer aklıma gelmiyor
ama gözümü kapattığım da kendimi
okyanus kenarında ya da bir yelkenli de
düşünüyorum.
Kendinde değiştirmek istediğin bir
özelliğin var mı?
Kendimle barışık bir insanım. O yüzden
değiştirmek istediğim bir şey yok.
İstanbul’un en sevdiğin semti?
Sarıyer/ Kilyos
Sence cinsellik bir tabu mu?
Evet ama eskisi kadar değil.
Kendini hangi hayvana benzetirsin?
Ortak duygular yaşadığım bir At var
herhalde. Yorgunluğa bakmadan kendine
zarar vermek pahasına, itaat uğruna gayret
gösterip karşısındaki insanı memnun
etmeye çalışır.
Tek gecelik ilişkiler hakkında ne
düşünüyorsun?
Duyguları köreltir.
Hiç aldatıldın mı?
Bilmiyorum aldatıldım mı? Aldatıldıysam
da canı çekmiş yapmıştır.
İlişki de romantik bir erkek misin?
Hiç sorma bu soruyu. Genelde doz aşımı
veriyorum. Yeni nesil materyalist hatunlar
ne anlar romantizmden abi!
Karşıdaki insandan aniden soğumana
neden olacak şey nedir?
Ani ruh hali değişimleri.

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Ocak 2016 | S96

Erkekler | Ünsüz Ama Güzel

#VururYüzeİfadesi

JEAN: MAVİ
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JEAN: MAVİ
İÇ ÇAMAŞIRI: H&M

Seni hayatta en çok korkutan şey nedir?
Hastalık
Planlı mı bir insan mısın yoksa daha çok
spontane mi?
Planlı bir insanım. Yaşadığım planlı hayatın
içinde spontane anlarımda oluyor tabi ki.
Bir fantastik/mitolojik karakter olsaydın
kim olurdun? Neden?
Mitolojik bir karakter olsaydım Gladyatör
olurdum, özel biri değil. Yalnız yorgun bir
savaş eseri.
Motton nedir?
Evden uzakta. Şehir çocuğu değilim galiba
bu yüzden sık sık doğaya kaçıyorum

bağlanmak benim mizacımda yok.

FOTOĞRAFLAR: GÖKHAN YEREBAKMAZ
instagram.com/gokhanyerebakmaz

Seni en çok sinirlendiren şey?
Sorumsuzluk.
Ayakları yere basan birisi misin yoksa
havai mi?
Ayakları yere basan biriyim. Ama Havai ye
gitmek istiyorum.
Hayatta tesadüflere inanıyor musun?
Bunun ilgili bir anın var mı?
Tesadüflere fazlasıyla inanıyorum. Ama
anılarımı anlatmayacağım :D

MODA DİREKTÖRÜ: KEREM CAN DUM

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

RÖPORTAJ: YAĞIZCAN AKBULUT

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

SAÇ & MAKYAJ: DENİZ EDA GÖZE
instagram.com/denizeda

MEKAN: BAKERHAN HOTEL
instagram.com/bankerhan
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TEHLİKENİN
FARKINDA MISIN?
BİR KEREDEN BİR ŞEY OLMAZ DEME!

CİNSEL YOLLA BULAŞAN BAKTERİLER HAKKINDA NE KADAR BİLGİLİSİN?
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Sağlık | Cinsel Yolla Bulaşan Bakteriler

CİNSEL YOLLA
BULAŞAN
HASTALIKLAR
(CYBH) VE
ENFEKSİYONLAR
(CYBE)
ARASINDAKİ
FARK NEDİR?

ENFEKSİYONLAR: Cinsel yolla
bulaşan enfeksiyon, herhangi bir
tür cinsel temasla -oral, vajinal
veya anal yollarla- bir bireyden
diğerine hastalık etkeninin
geçişidir. Bu enfeksiyon etkeni
viral, bakteriyel, mantar veya
parazit kaynaklı olabilir. CYBE’ler
bazen belirti verebileceği gibi
çoğu zaman da herhangi bir belirti
vermezler.

SIKLIKLA GÖRÜLEN BAKTERİLERİN
YOL AÇTIĞI HASTALIKLAR
Cinsel ilişki sırasında bireyler arasında birçok bakteri geçişi gerçekleşse de bu bakterilerin
çok az bir kısmı vücutta hastalık oluşmasında rol oynar.
BEL SOĞUKLUĞU
Amerikan halkında en sık görülen ikinci CYBH’ tır.(Bu konuda Türkiye’de yapılmış nitelikli bir
araştırma ne yazık ki bulunmamaktadır.) Yalnızca insanlarda görülür. İnsan vücudu dışında
uzun süre yaşamını devam ettiremediği için neredeyse bütün geçişlerin tamamı cinsel yolla
gerçekleşir. Erkeklerde genellikle kısa süre içinde(yaklaşık 1 hafta) belirti verirken kadınlarda
herhangi bir belirti gözlenmemen olasılığı daha yüksektir. En sık belirtisi idrar yaparken
yanma ve ağrı hissi oluşumudur.
Kesin tanıya götüren belirti ise idrar yolundan gelen sarı-yeşil renkli akıntıdır. Bu akıntı
kadınlarda da gözlenmekle birlikte daha çok erkek bireylerde görülür. Taşıyıcıların çoğunda
herhangi bir belirti gözlenmediği için bireyden bireye bulaşma rahatlıkla gerçekleşmektedir.
Basit bir antibiyotik tedavisiyle etkili bir şekilde tedavi edilir. Tedavi edilmezse kısırlığa yol
açabilir.
FRENGİ
Frengi hastalığı yalnızca insanlarda görülür. Frengi vücutta uzun yıllar hiçbir belirti
vermeyebilir. İnsandan insana geçişi genellikle cinsel temasla gerçekleşir. Cinsel temas
olmaksızın taşıyıcı kişiyle yakın temasta bulunmak da hastalığın bazı evrelerinde insandan
insana geçişini sağlayabilir.

HASTALIKLAR: Cinsel yolla
bulaşan hastalık, herhangi bir tür
cinsel temasla -oral, vajinal veya
anal yollarla- bir bireyden diğerine
geçiş imkanı olan enfeksiyonların
bireyde herhangi bir belirti veren
rahatsızlığa yol açmasıdır.
ARALARINDAKİ FARK: CYBE ve
CYBH arasındaki temel fark ise
CYBE’de vücutta gözle görülen
veya hissedilen herhangi bir
belirti görülmesi zorunlu değilken,
CYBH’de hastalığa yol açan
bakteri, virüs, mantar ya da
parazit vücutta herhangi bir belirti
oluşmasını sağlar. CYBE’de vücutta
herhangi bir belirti olmak zorunda
değildir ve birey sadece taşıyıcı
özellik gösterir. CYBE taşıyıcılarının
çoğu zaman herhangi bir şikayeti
olmadığından dolayı bu durum
genellikle belirlenemez ve
kişi farkında olmadan taşıdığı
enfeksiyonu başka bireylere
bulaştırır.

Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Ocak 2016 | S101

Sağlık | Cinsel Yolla Bulaşan Bakteriler

Frengi hastalığında dört evre gözlenir.
Frengi etkeni olan bakterinin bulaşması
gerçekleştikten on ila doksan gün
sonra birincil evre belirtileri ortaya çıkar.
Hastalığın birincil evresinde bulaşma
yerinde halk arasında ‘Frengi çıbanı’
olarak bilinen ülserli yapılar görülür. Bu
ülserli yapılar genellikle ağrısızdır. Birincil
evreden sonra görülen belirtisiz evrede
hastada herhangi bir şikayet gözlenmez.
Fakat bakteri kan yolunu kullanarak
vücuda yayılmaya devam eder. Belirti
vermeyen periyodun ardından bir ila üç
aylık süreçte ikincil evre görülür. İkincil
evrede bakteri vücudun birçok kısmına
yayılmıştır ve bireyin lenf bezlerinde elle
hissedilen şişlikler, hafif ateş, avuç içi ve
ayak tabanında yaralar ve deride döküntü
gözlenir. Gizli evrede ise herhangi bir belirti
olmamasına rağmen bakteri vücutta
bulunmaya devam eder ve yapılan kan
testleri pozitif sonuç verir. Üçüncül evrede
ise bakteri, sinir sisteminde ve kalp damar
sisteminde geri dönüşü olmayan hasarlar
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bırakır ve ölüme dahi sebep olabilir.
En önemli tanı koyma yöntemi bireyde gözlenen belirtilerdir. Belirtileri gösteren bireylerde
kan tahlili yapılarak kesin tanı konulur. Erken dönemde tanı konulduğunda antibiyotik ile
kesin tedavisi mevcuttur.
YUMUŞAK YARA
Yumuşak yara hastalığı cinsel bölgede ve kasıklarda bölgede ‘Şankroid’ adı verilen ağrılı
yaralara yol açan bir hastalıktır. Eğer tedavi edilmezse o bölgedeki lenf bezlerine de
yayılabilir. Eskiden daha çok tropikal bölgelerde görülmekteyken dünyanın globalleşmesiyle
birlikte ülkemizde de daha sık görülmeye başlanmıştır. Basit bir antibiyotik tedavisiyle
hastalıktan tamamen kurtulmak mümkündür. Eğer tedavi edilmezse HIV kapma riskini
arttırır.
İDRAR YOLLARI ENFEKSİYONU
İdrar enfeksiyonuna birçok bakteri sebep olabilir. En sık yola açan bakteri Chlamydia
Trachomatis’tir. Bu bakterilerin bulaşması en sık korunmasız cinsel ilişki yoluyla
gerçekleşir. Chlamydia trachomatis Amerikan halkında en sık görülen CYBE’dir.
Enfeksiyon özellikle erkeklerde belirti vermez, bu yüzden farkında olmadan bireyden
bireye bulaşma rahatlıkla gerçekleşmektedir. Cinsel bölgedeki enfeksiyona elle
dokunduktan sonra elin gözle teması sonucunda genital bölgedeki enfeksiyon göze
geçebilmektedir, bu nedenle elin gözle gereksiz temasından kaçınılmalıdır. Bazı bölgelerde
göz enfeksiyonlarının kalıcı görme kaybına yol açtığı bildirilmiştir. Belirtileri: idrar yaparken
yanma ve acı, cinsel ilişki sırasında ağrı ve cinsel ilişki sırasında kanama, cinsel bölgede
yaralar, sık sık idrara gitme isteği, vajinal akıntı, vaginal bölgede yanma ve kaşıntıdır.
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Bireydeki belirtilerden ve idrar tahlillerinden faydalanılarak tanı konulur. Kısa süreli
antibiyotik tedavisiyle etkili bir şekilde tedavi edilir.
BU BAKTERİLERİN BULAŞMA İHTİMALİNE KARŞI NASIL BİR ÖNLEM ALABİLİRSİNİZ?
Eğer yukarıda anlattığımız bu hastalıklardan herhangi birine sahipseniz, bunu başkalarına
bulaştırmanın önüne nasıl geçebilirsiniz? Bu hastalıkların tanısını ve etkili tedavisini nerede
alabilirsiniz?
Şimdi bu soruların cevaplarına bakalım. Birinci ve ikinci soru için cevap verecek olursak,
öncelikle bu hastalıklara karşı %100 korunmamızı sağlayan herhangi bir aşı maalesef
mevcut değil. En önemli korunma yolu ise tam koruma sağlamasa da ilişki sırasında
PREZERVATİF kullanımıdır. Diğer bir seçenek ise cinsel partner sayısını sınırlandırmaktır.
Tek eşli olsanız bile hiçbir zaman karşı tarafa tam olarak güvenme şansınız olamayacağı
için veya bireyde herhangi bir belirti görülmeme olasılığı bulunmadığından, her koşulda
prezervatif kullanılmalıdır.
Üçüncü sorunun yanıtına gelecek olursak bu hastalıklara tanı konulması ve etkili bir şekilde
tedavi edilebilmesi için herhangi bir devlet hastanesinin, eğitim araştırma hastanesinin
veya üniversite hastanesinin ya da özel hastanenin ‘Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji’ polikliniğine başvurmanız yeterlidir. Bütün bunlara ek olarak birden fazla
cinsel partneri olan veya bu hastalıklardan herhangi birini geçirmiş birisinin düzenli olarak
cinsel yolla bulaşan hastalıklar testi yaptırması gerekmektedir.

Özetle; CYBE ve CYBH ’ler dünyanın
her yerinde ülke , ırk ve bölge ayrımı
gözetmeksizin sıklıkla görülmektedir.
Bu enfeksiyonlardan korunmanın en
önemli yolu ilişki sırasında PREZERVATİF
kullanımının sağlanması ve düzenli olarak
CYBE testi yaptırmaktır. Eğer herhangi
bir bakteriyel CYBH taşıyıcısı iseniz bu
hastalıkların nerdeyse tamamından basit
bir antibiyotik tedavisiyle kurtulmanız
mümkündür. Tedavi olmanız sizin ve
partnerinizin sağlığını koruma açısından
çok önemlidir. Bu tür rahatsızlıklarda
hasta olan kişi ve partneri birlikte tedavi
edilmelidir. Bu yüzde yeri geldiği zaman
partnerinize açık olmaktan çekinmemeli
ve aynı açıklığı partnerinizden isteme
hakkınız olduğunu da unutmamalısınız.
*Bu yazı sadece bireyleri bilgilendirme amacıyla
yazılmıştır. Bu yazıda geçen bilgiler herhangi bir
hastalığın tanısında veya tedavisinde kesinlikle
kullanılamaz. Eğer bahsedilen belirtilerden herhangi

Bu bakterilerin vücudumuzun herhangi bir bölgesinden diğerine taşınmasına yol açan
en büyük neden ise KORUNMASIZ ANAL İLİŞKİDİR. Prezervatif kullanılmadan anal ilişki
gerçekleştirildiğinde kalın bağırsağın uç kısmında bulunan bakterilerle penisle direk temas
eder ve bu bakteriler penise bulaşır. Bulaşan bakteriler genellikle idrar yolu enfeksiyonlarına
sebep olur. Bu enfeksiyonlar bazen hiç belirti vermeyebileceği gibi genellikle en büyük belirti
idrar yaparken ağrı ve yanma hissidir, nadiren idrarda kan görülebilir. Bu tür enfeksiyonlar
doktora gidildiği basit bir antibiyotik tedavisi ile etkili bir şekilde tedavi edilebilmektedir.

birine sahip olduğunuzu düşünüyorsanız etkili tanı
ve tedavi için doktorunuza başvurunuz.

HAZIRLAYAN: ATA YÜCE

ata.yuce@gzone.com.tr
twitter.com/atayuce | instagram.com/atayuce
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SAĞLI K LI YAŞ AM
BESLENME, ANTRENMAN VE PSİKOLOJİ
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YAĞ YAKMAK
İÇİN YİYİN,
BOL BOL
YİYİN, YEDİKÇE
ZAYIFLAYIN
Beslenme uzmanlarının yaptığı en son
açıklama tüm dünyada şok etkisi yarattı.
Artık 2 hafta çikolata, makarna, pilav,
döner, pasta ve börek çörek yiyerek
zayıflamak mümkünmüş … !
Düşünsenize. Acıktınız mı? Gelsin
baklavalar, gitsin börekler, yatıya da kalsın
zeytinyağlı sarmalar.
Yıllardır beklediğiniz bir haber bu değil mi?
Haaahhhh işte daha çok beklersiniz!
Bir an olsun heveslendiniz ama doğru
söyleyin. Dolapta ne kadar tatlı varsa
ağzınıza tıkıştırdığınızın hayalini kurdunuz.
Olsun üzülmeyin. Şimdi size
öğünlerinizden eksik etmemeniz gereken,
yağ yakmanıza yardımcı olan gıdaları
anlatacağım. Bu sayede hem daha hızlı kilo
verecek, hem de sağlıklı besleneceksiniz.
Tabii hemen aklınıza bu gıdaları
kilolarca yiyip zayıflamaya çalışmayı
getirmeyin. Önereceğim yiyecekler sadece
metabolizmanızı hızlandıracaklar.
Yoğurt ile başlayalım; kilo verirken yoğurdu
lezzetli bir araç yapan unsur içindeki
proteindir. Protein midede uzun süre
kalıcıdır. Bu da sizi uzun süre tok tutmaya
yardımcı olur. Bonus olarak, vücut proteini
sindirirken karbonhidratlardan daha fazla
kalori yakar. Yağsız, yarım yağlı ve az
şekerli çeşitleri tercih etmenizi öneririm.
2015 in popüler besini Quinoa, kilo verme
planınızda en star yiyecektir. Bu tam tahılın
bir su bardağında 8 gram açlık bastırıcı
protein ve 5 gram lif bulunur. Üstelik pirinci
pişirmek kadar kolay bir şekilde pişer.
Aynı zamanda demir, çinko, selenyum ve
E vitaminiyle doludur. Akşam yemeği için
birkaç sebzeyle, kuruyemişle ya da bir
yağsız proteinle karıştırabilirsiniz.

Gelelim tarçına. Tarçının kan şeker seviyelerini düşürmede önemli etkileri bulunuyor.
Tip 2 diyabeti olanlar için büyük bir kurtarıcı olabilir. Geleneksel rolünde herkes tarçının
faydalarından yararlanabilir. Kalori eklemeden sadece tat vermesi için kahvenize,
çayınıza ya da yoğurdun içine karıştırabilir ya da elmanın üstüne serperek tatlı ihtiyacınızı
karşılayabilirsiniz.
Acı biberler, Kapsaisin denilen tatsız bileşenleri içerir. Baharatlı habanaros olarak daha fazla
bulunabilir, fakat aynı zamanda Jalapeno’da da ortaya çıkar. Bu bileşenler atıştırmalıkları
frenlemeye ve metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olur, fakat yalnızca bir süre için.
Araştırmacılar, yiyeceklerde acı veya baharat olduğunda insanların daha az yeme eğilimi
gösterdiğini söylüyor.
Yeşil çay.Bazı araştırmalar yeşil çayın vücutta abdominal yağları yakmada uyarıcı etki
yaratarak kilo vermeyi destekleyebildiğini gösteriyor. Yeşil çay metabolizmayı doğrudan
etkileyen bir tür fitokimyasal olan “kateşin” içeriyor. En fazla yararı almak için günün belirli
saatlerinde yeşil çay içmeniz gerekir. Çayınızı sıcak içmeniz gerekir çünkü bu şekilde içmesi
daha uzun sürer, bu da kalori alımınızı yavaşlatır.
Kolesterolün can düşmanı Greyfurt, herhangi bir sihirli yağ yakıcı etkide bulunmazken diyet
yapanları tok tutmaya yardımcı olur. Bunun nedeni ise sindirimi uzun süren çözünebilir
liflerden bol miktarda olmasına bağlıdır. Yemeklerden önce bir yarım greyfurt yemek ya da
bir bardak greyfurt suyu içmek, tok hissetmenize yardımcı olur ve yemek esnasında daha
az kalori almanızı sağlar.
Ve yazın vazgeçilmezi buz gibi kıpkırmızı bal gibi Karpuzzzzz.
Su içeriği bakımından yüksek olan yiyecekler bağırsakta daha fazla yer kaplar. Vücudun
sinyalleri yeterince yediğinizi ve diğer yiyeceklere fazla yer kalmadığı gösterir. Birçok çiğ
sebze ve meyve, su ve vitaminle dopdolu olup, kalori bakımından düşüktür. Karpuz bunun
en güzel örneğidir. Bir antioksidan olan likopenin en zengin kaynağıdır. Ve gününüze biraz
A ve C vitaminlerini katmak için iyi bir tercihtir. Lif zengini oluşu da tok kalmanıza yardımcı
olur. Fakat yüksek miktarda şeker içerdiğinden abartmadan yenmelidir.
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Söz meyvelerden açılmışken elma ve armudun da su içeriği yüksektir. Daha uzun süre tok
tutabilmesi açısından daha fazla lif için kabuklarıyla birlikte tüketilmesi gerekir. Unutmayın
meyvenin suyundan çok kendisini tüketmelisiniz. Böylece hem daha fazla lif almış
olursunuz, hem de meyveyi çiğneyerek yediğiniz için bu, daha uzun süre etkili olur ve biraz
zorlanma gerektirir. Yani smoothie’nizi yudumlamak yerine meyveyi çiğneyerek yemek
daha fazla kalori yakmanızı sağlıyor.
4’te 1 ölçü ile kıyaslandığında 2 ölçü taze üzüm, su içeriği bakımından yüksek değerdedir.
Evet 100 kaloriden biraz daha fazladır ama taze üzümün büyük bir porsiyonu daha fazla
tatminkar nitelikte görünür.
Kuru meyveler makul ölçülerde kullanıldığında, birazcık kuru üzüm ya da kuru kızılcık bir
salatayı daha çekici kılar.
Diğer meyveler gibi orman meyveleri de uzun süre tok kalmanızı sağlar, su ve lif açısından
zengindir. Bir diğer özellikleri ise çok tatlı olmalarıdır. Bu sayede orman meyveleri kurabiye
veya brownie’lerden aldığınız tatlı hissiyatının aynısını sağlar ve çok daha az kalori alırsınız.
Orman meyveleri arasında yabanmersini öne çıkar, çünkü hem bulması kolaydır hem de
antioksidanlarla yüklüdür.
Gelelim sebzelere: Çiğ sebzeler aslında en muhteşem atıştırmalıklardır. Gevrek arzusunu
bastırırlar, çok fazla su ile doludurlar, tok hissetmeye yardımcı olurlar ve kalori bakımından
yüksektirler.
Yarım ölçü doğranmış kereviz sadece 8 kaloridir. Kerevizi çok az yer fıstığı ezmesine
batırarak yiyebilir, havuçlarınızı ince doğradıktan sonra salsa sosla yemenizi önerebilirim.
Canınız cips ve dipsos çektiğinde onu cips ve çiğ sebzelerle yer değiştirmeyi
deneyebilirsiniz.
Araştırmalar, sabahları açma poğaça gibi karbonhidratlar yemek yerine protein
tüketildiğinde daha uzun süre tok kalındığını gösteriyor.
Bir yumurta sadece 75 kaloridir. Yüksek kalitede protein içerir. Karbonhidrat ağırlıklı bir
kahvaltı yerine bunu tercih edin. Vücut yumurtayı sindirirken daha fazla kalori yakar. Eğer
kolesterolünüz varsa haftada kaç yumurta yiyebileceğinizi mutlaka doktorunuza danışın.
Rüya gibi olsa da en sevdiğiniz içecek aslında metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı

olup kilo vermenizi sağlıyor. Kahve
metabolizmayı biraz da olsa çalışmaya
teşvik eder. Tabii bunun kilo vermede
etkisi tabii ki küçüktür. Bu arada ufak bir
hatırlatma yapmak isterim; frappuccino
veya mocha cappuccino gibi kahveler
kalori bombasıdır.
Yulafa gelince; yulafın yağ yakmadaki
önemini 3 özellikle açıklayabiliriz: Lif
zengini tam tahıllı yulaf olması, çok
sulu olması ve sıcak olması. Bu çok
tamamlayıcı bir kombinasyondur. Sıcak
yiyecekleri yemek uzun sürer ve bütün bu
sıvı ve lif uzun süre tok hissetmenizi sağlar.
Kendiliğinden şeker eklenenleri satın
almayın. Nasıl tatlandıracağınızı kendiniz
seçebilirsiniz. Tarçın ya da muskat ile
karıştırmak hiç şeker eklemeden yulafınıza
tat kazandırır. En olmadı bir kaşık bal
şekerlendirmeye yardımcı olacaktır.
Sizi bir de Tabouli ile tanıştıralım. Bulgurun
bir çeşidi taboulidir. Lif ve protein
açısından zengin, fakat yağ ve kalori
açısından düşüktür. Bu da minimum
kaloriyle daha tok hissetmenizi sağlar.
Ayrıca zengin tadı tatmin edici olmasını
sağlar. Çok lezzetli olduğu için daha
fazla yağ eklemenize gerek yoktur. Bunu
bir yiyeceğe dönüştürmek için Meksika
fasulyesi, ekstra domates, salatalık ve
maydanoz eklemenizi öneririm.
Eğer salatanızı zeytinyağı ve sirke ile
tatlandırırsanız bir başka yağlarla savaşan
yiyeceğin faydasını görürsünüz. Daha fazla
araştırma gerekir fakat bazı araştırmalar
sonucunda, sirkenin vücuttaki yağları
kırmaya yardımcı olduğu ortaya çıkmıştır.
Yağları etkileyip etkilemese de sirke en iyi
seçimdir. Çok lezzetlidir ve salatanızı daha
doyurucu yapar, aynı zamanda hiç kalorisi
yoktur.
Ve son olarak: Bal. Diyet yaparken tatlı
ihtiyacınızı organik bal ile gidermek aynı
zamanda kilo vermenize yardımcı olabilir.
“Nitrik oksit” içeren bal yağın hücrelerden
ve vücuttan daha hızlı atılmasını sağlar
Kış geldi, hava soğudu, kar yağdı, çamura
battı mazeretlerinden kurtulun ve adım
atın. Spor yapamasanız bile en azında
evinize 2 durak önce inip fazladan yürüyün.
Bu havalarda diyet yaparken bağışıklık
sisteminizi çökertip hastalığa davetiye
çıkarmadan
beslenin.
HAZIRLAYAN:sağlıklı
EZGİ SAYAN
ezgi.sayan@gzone.com.tr
twitter.com/SayEzgi
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NEDİR BU
WING CHUN?

Birçoğumuz bu dövüş sanatını
efsanevi dövüşçü Bruce Lee
sayesinde tanıdık. Bruce Lee bu
sanatı son dönemlerde filmlere
konu olan Ip Man sayesinde,
o da bunu bir rivayetlere göre
annesinden bir başka kayıtlara
göre ise Chan Wa Shun adında ki
büyük bir ustadan öğrenerek bu
günlere gelmesini sağlamıştır.
Tarihsel kökenine kısa bir göz
atacak olursak bir çok doğu
kültürüne sahip dövüş sanatlarında
olduğu gibi bu dövüş sanatı da
Shaolin tapınaklarında Budist
bir rahibe tarafından ortaya
çıkarılmıştır.

BİR KADININ ELİNDEN ÇIKAN
DÜNYANIN EN GÜÇLÜ DÖVÜŞ
SANATI: WING CHUN
Kadın diye başlayarak cinsiyetçilik yaptığımı sanmayın, Wing Chun tüm dövüş sanatları
içerisinde neredeyse en hızlı ve en önemli tekniklere sahip bir dövüş sanatıdır.
Wing Chun’un ana felsefesi bir tehlike anında en hızlı ve gösterişsiz şekilde tekniği
uygulamasıdır. Dolayısıyla hız, bu felsefede diğerlerine nazaran en ön plandadır. Diğer
dövüş sanatlarında bir takım gösteriş figürlerinin barınmasının yanında bu dalda gösteriş
figürleri neredeyse hiç bulunmaz. Bu öğretiyi uygulayan usta kişiler ise Wing Chun’ nun
aslında bir hayatta kalma aracı olarak anlaşılması gerektiğini söylerler. Kick Boks, Karate
gibi sporlarda görebileceğiniz yüksek tekmeler bu sporda bulunmaz. Ortaya çıkaran kişinin
bir rahibe olduğunu düşünürsek, bayanların bu dövüş sporlarını öğrendiklerinde gücün
yerine, tekniğin ve hızın ne derece önemli ve etkili olduğunu göreceklerdir. Birbiri ardına
sıralanan yumruk kombinasyonları ile hem saldırı hem de savunma konumunda kalınır.
Tekmeler ise daha çok saldırganın alt bölgelerine uygulanır. Teknikler öylesine hızlıdır ki
saldırganın hiçbir hamle yapmasına izin vermeden tüm karşılaşmayı lehte tamamlanmasını
amaçlanır. Çok basit ama etkili bu öğreti sürekli gelişime açık bir halde günümüze kadar
mükemmel hale gelmiştir.
4 TEMEL ESAS
Sadece 4 temel esasa dayanan bu felsefe çok akıcı ve sade olmak kaydıyla gelişime açık
haldedir. Bu 4 esaslardan ilki kaçmamaktır! Wing Chun saldırgana karşı daima ilerlemeyi ve
en hızlı kullanılabilecek bir silah ile rakibe sürekli saldırıyı öğretir. İkinci esas ise mesafeyi
sürekli kendini savunacak ve saldıracak en yakın mesafede tutmaya çalışmaktır. Kol
boylarımız bacaklarımıza nazaran daha kısa olduğundan ve bu felsefe daha çok kolları
kullanmayı öğrettiğinden dolayı mesafe sürekli saldırgana yakın tutulmalıdır. Bununla
beraber üçüncü ana esas ise rakibin saldırısına asla müdahale etmeden onun gücünü
lehe kullanacak bir şekilde izin vererek geçiştirmektir. Yani saldırgan size yumruk atmaya
çalıştığınızda bu yumruğa karşı gelmek yerine onu savuşturup o an rakipte oluşan
savunmasız anı kullanmayı öğretir. Bu sayede gereksiz yaralanmaların ve güç kaybının
önüne geçmeyi hedefler. Son esas ise rakibin asla geri çekilmesine izin vermemektir.
Saldırgan sizden uzaklaşmaya çalıştığı zaman ona saldırı ve savunma hattını koruyacak

şekilde takip etmekten asla geri durmamak
bu felsefenin temelidir. Oldukça basit ve
etkili bu dört ana unsur saldırganın asla
bir daha saldıramayacak hale getirene dek
onunla mücadele etmeyi öğretir.

TÜRKİYE’DE DE BU DÖVÜŞ SANATINI
ÖĞRENEBİLİRSİNİZ
Birçok dövüş ve savunma sanatında
olduğu gibi bu sanatı da Türkiye’ de
çok rahatlıkla öğrenebileceğimiz yerler
mevcuttur. Düzenli antrenman ve iyi bir
koordinasyon eğitimleri ile birlikte sizde
çok iyi bir şekilde bu felsefeyi öğrenebilir,
hiçbir kas gücüne ihtiyaç olmadan
sadece koordinasyon ve hız yeteneği
ile son derece etkili bir dövüş sporu
öğrenebilirsiniz. LGBT camiası maalesef
ülkemizde birçok kişiden halen saldırılara
maruz kalmakta ve şiddet görmektedir.
En azından bu saldırı ve tacizlere karşı
kendinizi koruyacak ve güven kazanmanızı
sağlayacak bir dövüş/savunma sanatı
öğrenilmesinin faydası olacağını
düşünmekteyim. Şiddet hiçbir şeyin
çözümü değil fakat savunma durumu söz
konusu olduğunda kaçınılmaz sondur.

HAZIRLAYAN: ONUR UÇAR

onur.ucar@gzone.com.tr
twitter.com/MrOnurUcar | instagram.com/BenOnurUcar
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BÜYÜK
DEĞİŞİMLER,
FARKLI OLMAK,
YENİ YIL
KARARLARI
şekillendirmek yerine hayatın karşınıza
koyduklarına sadece tepki vererek mi inşa
ediyorsunuz hayatınızı?

Bilmiyorum, sizin de huyunuz mudur yeni yıla girerken kararlar almak. Hollywood sağ olsun
bu “kararlar alma” meselesini oldukça karikatürize etti, ancak yine de işin içinde önemli ve
değerli bir parça olduğunu düşünüyorum.
Her şeyden önce, hayatınıza yön verecek, nereye hareket edeceğinize dair bir fikir sahibi
olmanızı sağlayacak, hayatınıza bir çerçeve verecek karar almak için illa ki yılbaşını (veya
doğumgününüzü) beklemenize gerek yok.

Bu da bir duruş. Ancak en az diğer duruşlar
kadar yakından bakılmayı, araştırılmayı hak
ediyor. Ne oluyor da bu kadar rotasızsınız?
Rota sahibi olmak ağırlık yapıyor, bundan
mı uzak durmak istiyorsunuz? Yoksa hiç
arzularınızı ifade edecek, onların peşinden
gidecek bir alana sahip olamadınız mı?
Kendi isteklerinizi, hayalleriniz ve
arzularınızı keşfetmek için hiç bir zaman
geç değil. Kolay da değil, ama bir yerden
başlamak lazım.

İkincisi, bu kararlarla ilişkiniz Bridgit Jones vari bir mücadeleye dönmek zorunda hiç değil.
Belli başlı kararlar alabiliyor olmak tek başına çok önemli bir güçlülük, arzu, istek
göstergesidir. Hayatınızı istediğiniz bir yöne doğru sevk etmek istiyorsunuz. Tek başına
bunun bile çok değerli olduğunu gözden kaçırmamanızı öneririm.

Hayatta yön sahibi olmak her şeyden
önce size çok iyi gelecek. Ama o yönlerle
de, kararlarla da “sağlıklı” bir ilişki kurmak
lazım. Akmalarına, değişmelerine, farklı
şekiller almalarına izin verin.

Peki ya sonra? Kararlarınızla nasıl bir ilişkiniz oluyor?
Kimileri kararlarını adeta bir otorite yerine koyar. Onlara göre yaşamak zorunda olduğunu
varsayıp ilerlemeye çalışır. O kararlardan her saptığında ise yoğun bir öfke, suçluluk ve
yetersizlik hissedebilir. Belki de hatırlamakta fayda olacak önemli diğer bir nokta kararların
sizin kararlarınız olmasıdır, siz kararlarınızın insanı değilsiniz, onların kölesi de olmak
zorunda değilsiniz.

Eğer yeni yıl kararlarınıza hala sıkı sıkıya
sarılır haldeyseniz, hala aranız iyiyse,
süper! Ola ki işin rengi değişir diye bir yazı
yazmak istedim.
Hepinize güzel bir 2016 dilerim.

Tabii ki kararlarınızı uygulayamıyor olmak üzücü, sinir bozucu veya hayal kırıklığı yaratabilir.
Ancak altına bakmak da her zaman fayda var. Ne oluyor da uygulayamadınız acaba?
Kararlar gerçekten sizin kararlarınız mı, yoksa başka gündemlerle alınmış, pek de size ait
olmayan kararlar mı? Beklentileriniz çok mu yüksek? Ne oluyor da kendinizi böyle yüksek
beklentilere koşuyorsunuz?
Bazen de insan nereye devam edeceği konusunda karar değiştirir. Bir zaman için istediği
şeyi istemez olur. Kendinize bu esnekliği tanıyor musunuz? Siz kendinize spontan, biraz
oyuncu, çokça da rahat olmak için alan tanıyor musunuz?
Bir de madalyonun öteki yüzü var. Hayatınıza yön verecek kararlar almayanlardan mısınız?
Hayalleriniz yok mu? Varsa da “zaten gerçekleşmez” deyip kenara koyanlardan mısınız?
Kararlar alanlara, hayaller kuranlara hafif küçümseyerek mi bakanlardansınız? Hayatınızı

UZM. KLİNİK PSİKOLOG FERHAT JAK İÇÖZ
iletisim@varoluscuakademi.com
www.varoluscuakademi.com
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AMSTERDAM
ÖZGÜRLÜKLERİN BAŞKENTİ
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TURİZMDE
AMSTERDAM
Amsterdam, en çok ziyaret edilen
5. merkezdir. Yıllık 4.2 milyon
turist ülke dışından Amsterdam’a
gelir. 17’si 5 yıldızlı olmak üzere
350 otel ile toplamda 45 bin yatak
kapasitesi bulunmaktadır.
Şehirde birçok müze
bulunmaktadır. Bunların en
önemlileri Rjiksmuseum diğeri ise
Van Gogh Museum’dur. Bunların
dışında, Amsterdams Historisch
Museum, Rembrandthuis,
Anne Frank Huis, Hermitage,
Tropenmuseum, Verzetmuseum
Stedelijik Museum’u sayabiliriz.

Avrupa’nın eğlence başkenti, gezmeyi seven herkesin en azından bir kez mutlaka görmek
isteyeceği, keyif verici madde ve seks denilince akla gelen ilk şehir, kanallarıyla ünlü
Amsterdam… Amsterdam hakkında herkesin bir fikri vardır mutlaka; kimi çok güzel bulur,
kimi çok küçük; kimine çok eğlenceli gelir, kimine çok dejenere; kimi sakinliğinden sıkılır,
kimi sabaha kadar süren eğlencesinden uyuyacak vakit bulamaz. Amsterdam turistik
öneminin yanı sıra, Hollanda’nın en kalabalık ve kültürel ve ticari yönden de en önemli şehri.
Esas olarak Amstel nehri çevresindeki kanalların üzerine kurulmuş olan şehir, 17. yüzyıldan
kalma binaların korunmasıyla eşsiz bir göz ziyafeti sunuyor. Şehir merkezinden içeriye
doğru hilal şeklinde uzanan kanallarda yüzlerce köprü, kanallardaki gezinti tekneleri ve
klasik Amsterdam binaları, binlerce bisikletle bir araya gelince herkes birden fotoğrafçı
oluveriyor. Köprü üstünde demirlere yaslanmış bir bisiklet, arkasında kanal ve Amsterdam
binaları, Amsterdam tatilinin vazgeçilmez fotoğraf karesi…
Avrupa’nın en büyük ve en işlek havaalanlarından biri olan Schiphol Havaalanı’ndan
şehre en hızlı ve ekonomik ulaşım trenle sağlanıyor. Tren biletinizi kredi kartıyla bilet
otomatlarından ya da orada bulunan gişelerden nakit olarak satın alabilirsiniz. Farklı dil
seçeneklerinin ve detaylı yönlendirmelerin bulunduğu otomatlarda tek yön bilet 4 Euro. Gün
içinde yaklaşık her 10 dakikada bir hareket eden trenlerle Centraal Station’a 15 dakikada
konforlu bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ana tren garından daha çok bir alışveriş merkezini
andıran Centraal Station’dan Hollanda’nın ve diğer Avrupa ülkelerinin bir çok şehrine de tren
seferleri düzenleniyor.
Centraal Station’dan şehir merkezine doğru Damrak Caddesi’ni takip ederek
yürüdüğünüzde sizi ilk önce Dam Meydanı karşılıyor. Şehrin tam ortası diyebileceğimiz
Dam Meydanı’nda Kraliyet Sarayı, sergi alanı olarak kullanılan Nieuwe Kerk ve Madame
Tussauds Müzesi yer alıyor.

Genelevlerin olduğu “Kırmızı
Işıklar” bölgesi (“Red Light
District”) ile daha çok tütünle
karıştırılarak ya da karıştırılmadan
içilen esrarın, Space Cake (esrarlı
kurabiye) ve mantarların(magic
mushroom) satıldığı
“kahvehane”ler (“Coffeeshop”)
kente gelenlerin ilgisini çeken
yerler arasındadır.

MUTLAKA : KALVERSTRAAT’TA
ALIŞVERİŞ YAPIN
De Bijenkorf, meydanda bulunan, bir çok
lüks markayı bulabileceğiniz büyük bir
katlı mağaza. Şehrin çoğu noktasında
olduğu gibi burada da ücretsiz WiFi’dan
yararlanabilirsiniz. Kalverstraat, şehrin
en işlek alışveriş caddesi. Cadde üstünde
bir çok ünlü markanın mağazası, kafe
ve restoranlar ile hediyelik eşya satan
ufak dükkanlar bulunuyor. Caddenin
hemen başındaki Pancake Factory,
orijinal Hollanda pancake çılgınlığı
yaşayabileceğiniz bir restoran. Fiyatları
oldukça makul olan bu restoranda tabii
ki siz de Nutella’lı pancake denemek
isteyeceksiniz. Cadde üzerindeki bir
çok kafede lezzetli hamur işi yiyecekleri
denemeniz mümkün. Yine bu caddede
bir Türk simit restoran zincirinin şubesine
rastlayınca şaşırmayın.
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AMSTERDAM’DA
ULAŞIM
Amsterdam bisiklet dostu bir
şehirdir. Şehirde bisiklet yolları
ve bisiklet park alanlarıyla
“bisiklet kültürü”nün geliştiği bir
merkezdir.
Şehirde 1 milyonu bisiklet
bulunduğu tahmin edilmektedir.
Ancak bisiklet hırsızlığı oldukça
yaygındır. Bu yüzden bisiklet
sahiplerinin büyük kilitlerle
bisikletlerini hırsızlara karşı
koruma eğilimi vardır. Şehir içinde
araç kullanmak tercih edilmez.
Çünkü park ücretleri oldukça
yüksektir.
Ayrıca birçok cadde ve sokak
araç trafiğine kapatılmıştır. Toplu
taşıma otobüs ve tramvaylar ile
sağlanır. Şehirde dört metro hattı
bulunmaktadır, beşinci hat ise
yapım halindedir (ancak kentin
doğal dokusuna zarar vermemek
için yapımı yavaş sürmektedir).
Kent kanalları artık çoğunlukla
yük ya da yolcu ulaşımı için
değil, tekne gezintileri için
kullanılmaktadır. Amsterdam ana
tren istasyonu’ndan ve kentin
öteki bir iki yerinden kalkan 40-50
kişilik gezinti tekneleri ile kentin
kanalları gezilir. Bunun dışında
özel tekneler ve pedallı 4 kişilik
tekneler (“su bisikletleri”) de
kanal gezileri için kullanılır.

MUTLAKA : VAN GOGH VE
RJIKSMUSEUM’U ZİYARET EDİN
Cadde kıvrılarak, kanalların üzerinden
geçerek ve başka caddelerle de birleşerek
Müze Meydanı’na kadar devam ediyor.
Bu meydanda adından da anlaşılacağı
üzere Amsterdam’ın en ünlü müzeleri;
Rjiksmuseum ve Van Gogh Müzesi
bulunuyor. Rijksmuseum (Devlet Müzesi)
Amsterdam’ın en çarpıcı ve en önemli
müzesi. Müzede birçok Rembrandt
tablosu ile birlikte, 1400 - 1900’ler arası 5
bin kadar resim sergileniyor. 200’den fazla

Van Gogh eserinin ve 500 kadar taslak çalışmasının sergilendiği Van Gogh Müzesi’ne giriş
için önceden biletinizi almanızda fayda var, çünkü girişte sürekli uzun kuyruklar oluşuyor.
Müzenin ayrı bir bölümünde de Japon eserleri sergisi bulunuyor.
Amsterdam, müze bakımından çok zengin bir şehir. Ufak bir alanda bir çok müzeyi yan
yana bulmak ve ziyaret etmek mümkün. Rembrandt’ın ve Anne Frank’in bir dönem
yaşadıkları evleri de müze haline getirilmiş ve ziyaret edilebilir. Anne Frank’ın doğduğu ev
her yıl yaklaşık 1 milyon kişi tarafından ziyaret ediliyor.
Şehirdeki diğer önemli müzeler arasında Amsterdam Tarih Müzesi, Hermitage,
Tropenmuseum, Verzetmuseum Stedelijik Müzelerini sayabiliriz.
MUTLAKA : VONDELPARK’TA DOĞAYLA BÜTÜNLEŞİN
Güzel bir havada müze ziyaretlerinden sonra şehrin en büyük parklarından biri olan
Vondelpark’ta yorgunluğunuzu atabilirsiniz. Bunun yanı sıra, Anne Frank evinin de
bulunduğu bölge olan Jordaan, kanal boyunca uzanan balkonları çiçekli evleri ile farklı
bir atmosfer yaratıyor. Kanal kenarlarındaki kafelerde tüm gece boyunca oturulabilir.
Bölge adeta kanal boyu evleri müzesi görünümünde. Ayrıca, Müze Meydanı’nda bulunan
“I amsterdam” panosu önünde de fotoğraf çektirmeyi unutmayın tabii. Şehrin bir çok
yerindeki hediyelik eşya dükkanlarında Amsterdam temalı ufak ürünler bulabileceğiniz gibi,
çiçek pazarından alabileceğiniz özel paketli lale soğanları da ilginç bir hediye olabilir.
MUTLAKA : ŞEHRİ BİSİKLETLE DOLAŞIN
Şehir merkezindeki yolların neredeyse tamamı sadece yayalara ait; ve tabii ki bisikletlere.
Amsterdam, ulaşımda bisiklet kullanılan en büyük şehirlerden biri. Şehrin her köşesinde
birbirine bağlanmış onlarca bisiklet görüyorsunuz. Şehir içinde herkes bisiklet kullanıyor;
işine gidiyor, alışverişini yapıyor, çocuğunu taşıyor. Yollar, kaldırımlar ve tüm trafik
bisikletlere göre tasarlanmış ve hiçbir sorun yaşanmıyor. Şehirdeki tek araç gürültüsü
ambulans veya polis sireni, onun dışında hiçbir gürültü yok.
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AMSTERDAM’DA
ÜNİVERSİTE
HAYATI
Amsterdam’da Amsterdam
Üniversitesi (Universiteit van
Amsterdam) ile Vrije Universiteit
Amsterdam (Amsterdam Özgür
Üniversitesi) adında iki üniversite
vardır. Bunlar dışında üniversite
olmayan, ancak bazıları lisans
(B.Sc.) diploması veren birkaç
yüksek okul da bulunur.
Kentin en büyük üniversitesi
olan Amsterdam Üniversitesi
1632 yılında kurulmuş olup,
Avrupa’nın değerli araştırma
üniversitelerinden biridir.
Amsterdam Özgür Üniversitesi ise
1880 yılında, sonradan başbakan
olacak Abraham Kuyper’ce,
tutucu-Protestan ( Kalvinci)
yapıda kurulmuş olup, adını devlet
ile kilise kurumlarından bağımsız
olmasından alır.
Amsterdam’da üçüncü bir
üniversite kurma çalışmaları
başlamıştır. Kent ekonomisine
daha da canlılık getirmesi, kenti
uygulamalı bilimler konusunda
yabancı kuruluşların yatırımları
için daha da çekici yapması
beklenen bu üniversitenin
teknik bir üniversite olması
düşünülmektedir.

Şehirde ulaşım bisiklet başta olmak
üzere tramvay ve metro ile de sağlanıyor.
Özellikle tramvayla şehrin her yerine
ulaşmak mümkün. Gece saatlerinde ise
bazı hatlarda tramvaylar sabaha kadar
sefer yapıyor. Ayrıca gece otobüsleri de
var. Kanallarda ise 40-50 kişilik gezinti
tekneleriyle dolaşmak mümkün. Farklı tur

seçeneklerini bütçenize göre değerlendirip
gündüz veya gece 1 saatlik kısa tur
yapabilir ya da hop on – hop off şeklinde
günlük tur alarak şehri kanallar vasıtasıyla
gezebilirsiniz.
Amsterdam tabii ki sadece müzelerden,
kanallardan ve bisiklet dolu sessiz ve
düzenli caddelerden ibaret değil. Keyif

verici madde kullanımının serbestliği,
seks işçiliğinin belli kurallarla düzenlenip
nispeten kurumsallaşmış olması ve başka
yerde bulamayacağınız eğlence mekanları
Amsterdam’ın eğlence hayatını ön plana
çıkartıyor. 24 saat yaşayan şehirde, günün
her saati kendinize farklı bir eğlence
yaratmanız mümkün.
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DİKKAT:
UYUŞTURUCU
ANCAK BELLİ
KURALLAR
DAHİLİNDE VE
BELLİ BİR DOZDA
SERBEST!
Uyuşturucu kullanımının belli bir
miktara kadar serbest olduğu
Amsterdam’da buna karşın,
sauna başta olmak tüm eğlence
mekanlarında uyuşturucu
kullanımına asla tolerans
gösterilmeyeceği ve kullandığı
tespit edilenlerin mekandan
çıkarılacağı konusunda uyarılar
bulunuyor.
Eğlencesi bir yana, düzeni
ve tablo gibi güzelliğiyle de
kendine her zaman hayran
MUTLAKA : RED LIGHT BÖLGESİ’NDE TUR ATIN
Meşhur Red Light bölgesi, genelevlerin, seks shopların, canlı seks showları yapılan
tiyatroların ve bazı kulüplerin bulunduğu, Amsterdam’ı ziyaret eden herkesin mutlaka
görmek istediği bir bölge. Bölgede farklı sokaklarda farklı zevklere hitap eden genelevler
bulunuyor.

bırakan Amsterdam, gezmeyi
seven herkesin mutlaka gitmesi,
görmesi gereken şehirlerin
başında geliyor. Dünyada en çok
turist çeken 5. şehir olması da
bunu kanıtlıyor.

Yine Red Light bölgesinde daha yoğun olmak üzere, şehirde bir çok sokakta bulunan ve
özel izinle çalışan Coffeeshoplarda esrar, space cake denen esrarlı kurabiye ve magic
mushroom denen mantar satışları serbest. Bu dükkanların önünden geçerken bile kafanız
hafif “dumanlanıyor”.
Ve Amsterdam Avrupa’nın ilk eşcinsel kenti olmasıyla birlikte, eşcinseller için de adeta bir
başkent. Eşcinsel evlilik, Hollanda’da 2001 yılında yasallaştırılmış ve birlikte yaşayan çok
fazla çift var. Dolayısıyla şehirde bir çok eşcinsel mekan var. Kaldı ki diğer tüm mekanlarda
da herhangi bir kısıtlayıcı uygulama bulunmuyor.
MUTLAKA : ŞEHRİN MARJİNAL KULÜPLERİNİ GÖRÜN
Amsterdam’ın gay eğlence hayatı oldukça hareketli. Church, Eagle, DirtyDick’s, Cuckoo’s
Nest gibi clublarda farklı günlerde düzenlenen özel temalı partilerde fetiş deneyimler
yaşarken, Soho, Taboo gibi barlarda daha sakin bir eğlenceyi tercih edebilirsiniz. Özellikle
temalı partilere gitmeye karar verdiğinizde mekanların web sitelerinden partinin özelliklerini,
dresscode (kıyafet kuralı) olup olmadığını ve giriş şartlarını mutlaka kontrol etmenizde
fayda var. Mekanlara giriş ücreti de partilerin temalarında olduğu gibi değişkenlik
gösterebiliyor.
Amsterdam’a daha önceden gidenler, meşhur Thermos Sauna’nın artık kapandığını

duyunca üzüleceklerdir. Ancak şehrin şu
anda tek saunası olan Sauna Nieuwezijds,
yeni açılmış olmasına rağmen genişliği,
temizliği ve konumu ile öne çıkan bir
mekan olmuş. Hemen hemen her gün
kalabalık olan sauna, özellikle hafta sonları,
Cuma akşamından Pazartesi sabahına
kadar nonstop açık olmasının da etkisiyle
daha bir yoğun oluyor. Hatta Cumartesi
geceleri o kadar yoğun olabiliyor ki
mekana ancak içeriden bir kişi çıktığında
girebiliyorsunuz. Giriş ücretinin yaklaşık
20 Euro olduğu mekanda ilk içeceğinizi
bardan ücretsiz alabiliyorsunuz.

HAZIRLAYAN: KOLAYGEZİ
www.kolaygezi.org
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THE QUEEN’S HEAD
Zeedijk 20
REALITY
Reguliersdwarsstraat 129
realitybar.nl
SOHO
Reguliersdwarsstraat 36, Çiçek
Pazarına yakın
soho-amsterdam.com
DE SPİJKER
Kerkstraat 4
www.spijkerbar.nl
İçinde Bilardo ve pinball makinesi
bulunan bir mekan. Üst katında
darkroom da var. Bir hayli popüler
TABOO
Reguliersdwarsstraat 45
www.taboobar.nl
Şehrin en popüler gey mekanlarından
biri.

KÜLTÜR

AMSTERDAM SEKS MÜZESİ
Damrak 18 Merkez İstasyona yakın.
www.sexmuseumamsterdam.nl.

BARLAR

AMISTAD
Kerkstraat
Amistad Hotel’in içinde
www.amistad.nl
İnternet cafe ve popüler gey noktası
AMSTEL FIFTY FOUR
Amstel 54,Halvemaansteeg
köşesinde
Uzun süredir varlığını koruyan bir bar.
THE CUCKOO’S NEST
Nieuwezijds Kolk 6
www.cuckoosnest.nl
Öğleden sonra daha iyi. Alt katta
crusing bölümü var.
ENTRE NOUS
Halvemaansteeg

DE ENGEL VAN AMSTERDAM
Zeedijk 21
www.engelamsterdam.nl
Terasına konan masalardan Zeedijk
kanalından insanlar izlenebilir.
EXİT APRèS CHİQUE
Reguliersdwarsstraat 42a
www.facebook.com/ ExitAmsterdam
LELLEBEL
Utrechtsestraat
4,tramwaylarının Rembrandtplein
durağı
www.lellebel.nl
Karaoke ve drag şovlar var.
MONTMARTRE
Halvemaansteeg 17
www.cafemontmartre.nl
PRIK
Spuistraat 109 , Dam meydanı ve
merkez istayona yakın
www.prikamsterdam.nl
Hollanda’nın en sevilen barı seçilen
bu yerde dost canlısı garsonlar ve
mix bir kalabalık size bekliyor.

TWENTY THREE
Kerkstraat 23
23amsterdam.nl
VIVE LA VIE
Amstelstraat 7, Rembrandt
meydanına yakın
www.vivelavie.net
THE WEB
Sint Jacobsstraat 4-6 www.
thewebamsterdam.com
Öğleden sonra kalabalıklaşıyor. EN
yoğun günü ise Pazar.

ERKEK KULÜPLERİ

CHURCH
Kerkstraat 52 , Leidsestraa’a yakın
tramway www.clubchurch.nl
Özel temalı partilerin olduğu,
Avrupa’nın efsane mekanlarından bir
tanesi. Mutlaka ziyaret edilmeli.
THE EAGLE
Warmoesstraat 90
www.theeagleamsterdam.com
Leather’a meraklı olanlar için bir
cennet.
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DIRTY DICKS
Warmoesstraat 96, Merkez İstasyona
yakın
www.dirtydamsterdam.com
Karanlık ve golden shower partileri
var. Detaylar için web sitesini ziyaret
edin.
WAREHOUSE
Warmoesstraat 96
www.warehouse-amsterdam.com
Çok popüler bir dans kulübü.

#VururYüzeİfadesi

DANS KULÜPLERİ
DE TRUT
Bilderdijkstraat 165
www.trutfonds.nl
Çok popüler olduğundan kulüp
hemen dolabiliyor. Erken gitmekte
fayda var.
NYX
Reguliersdwarsstraat 42
Eski Exit kulüp. Değişen
dekorasyonuyla.

SAUNALAR
JAVALI
Hectorlaan 3A
www.javali.info

SAUNA NİEUWEZİJDS
Nieuwezijds Armsteeg 95
www.sauna-nz.com
Amsterdam’ın merkezinde temizliğe
dikkat edilen, şehrin ve Avrupa’nın en
popüler saunalarından biri. Bar, özel
kabinler, Fin hamamı, Türk hamamı,
lounge ve crusing alanı var.

RAPIDO @ PARADISO
Weteringschans 6
www.clubrapido.com
Değişken tarihleri olan, Amsterdam’ın
en büyük dans etkinliği.
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FARUK ELDEM
HAIR & ACCESORIES

instagram.com/farukeldem
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hevesleniyorsunuz ama dediğim gibi nasıl
istediğinize odaklanın derim. Bu benim
hakkım demeden önce bunun faydalarını
toparlayın. En iyi nasıl yapabilirim
noktasında olmaya gayret edin.

Sevgili Koçlar, yeni bir seneden hepinize Merhaba. Bu ay Merkür Retrosu bekliyor bizleri.
İletişim ve haberleşmeden sorumlu olan Merkür 5 – 26 Ocak tarihleri arasında Retrosunu
gerçekleştirecek. Sizler için Merkür Retro döneminde ilk dikkat çeken hususlar ise
iletişim şekliniz, yakın çevreniz ile olan görüşmeleriniz, ayrıca günlük koşturmacalarınız
ama buradaki tempo biraz da eskiden kalan yarım ve finalize edilmesi gereken işler gibi
diyebilirim. Yani Merkürün sizden istediği, odaklan, halletmen gereken işlerini finalize
et, yarım ve tamamlanmamış konularını da sonuçlandır. Ayrıca bu Retro kiminize yeni iş
teklifleri de getirebilir.
3 Ocakta yönetici gezegeniniz Mars artık Akrep yolculuğuna başlıyor. Aslına bakarsanız bu
sizlerin de güç kazanacağınızı gösteriyor. Mars bir süredir Terazi burcundaydı, ilişkilerinizde
ve genel olarak enerjinizi etkin kullanmakta sorunlar da yaşamıştınız. Mars, bu ay artık
Akrepte ilerliyor, finansal durumlarınız ile ilgili konulara önem veriyorsunuz. Kaynak arıyor
gibisiniz sanki! Kaynak arttırmak adına güzel etkiler devrede, ama harcamalar ve parasal
durumlar da bir o kadar önem kazanıyor diyebilirim.
Venüs Yay burcunda ilerlemekte. Sizlere asıl destek Venüsten geliyor bu ay! Evet 23 Ocak
tarihine kadar Venüsün sizlere avantajlar getirmesini bekleyebiliriz. Venüs şans ile de
ilişkilidir, ayrıca sizlerin para göstergeniz. Kiminize gez biraz dolaş seyahatlere para harca
diyebilir, kiminiz de sosyal mecrada önde olabileceğiniz işler içine giriyorsunuz, kiminiz
için de özellikle ticaret ile uğraşıyorsanız alım satım konuları önem kazanıyor olur. Ve tabi
kiminize de bilgi de derinleş, yeni şeyler öğren diyor olacak. Şunu bilmelisiniz, Venüs 23
Ocak sonrasında Oğlak burcuna geçiş yapacak. Yani haritanızın en tepe noktasına gelip
yerleşecek, kariyer ve toplumsal statünüzü ilgilendiren alana. Göz önünde olabilir, yeni
kontaklar veya bağlantılar adına avantajlar sağlayabilir, hatta üstlerinizden de destekler
almaya açık olabilirsiniz. Venüs her ne kadar Oğlak burcundan geçiş yaparken biraz zorlu
transitler yaşayacak olursa olsun, sizi öne çıkartmak adına var gücü ile çalışıyor olacak.
İşte bu yüzden 23 Ocak tarihine kadar neler yaptığınız önemli! Unutmamalıyız, her bir
gezegen bir yerden geçiyor ve geçiş yaptığı alanda bizlere bazı fikirler veya tecrübeler
veriyor, bir sonraki burca geçişinde ise bizler bu etkileri devreye alıyoruz. Venüs burcunuza
dost ilerleyecek, ama Merkür Retro! Demekki şanslısınız ama aklınız da biraz karışık, iyi
analiz edin, hemen imza atmayın birşeylere, farklı açıdan değerlendirin ve en önemlisi ise
sorumluluklarınızı arka plana atmamaya önem verin derim.
Bu ayın ilk yarısında Venüs – Satürn ile Güneş- Plüton ile yakın temasta olacak. Güçlü ve
sizden yaşça büyük insanlardan destekler bekliyorsunuz. Fakat bir yandan da yaratıcılığınızı
ortaya koyarken, enerjinizi kullanırken de zorlanabilirsiniz. Başta da dediğim gibi, kaynak
yaratmak ile ilgili etkin kişiler ile konuşuyor gibisiniz. Bu kiminiz için üstler amirler olabilir,
kiminiz için de babanızdır bunu bilemem ama zihninizde olup bitenler sanki yapmak
istedikleriniz için ve istediğiniz bir başarıya adım atabilmek için bazı kararlar alıyorsunuz.
Belki çok çalışıyorsunuz bu da mümkün, belki de çalışmalarınızın karşılığını alıp almadığınız
ile ilgileniyorsunuz. Enerjinizi ve yaratıcılığınızı kariyerinize taşıyorsunuz ama güçlü ve
karizması yüksek insanlardan da destekler bekliyorsunuz. Paranızın hesabını özellikle
ayın ilk yarısında iyi yapmalısınız. Beklediğiniz destekler belki de sizlerin olayı sunuş
biçiminiz ile gelebilir, yani nasıl istiyorsunuz! Ortaya ne koyuyorsunuz, bir adım ileriye
gitmek istediğinizi düşünüyorum. Belki terfi almak istiyorsunuz, belki de bir iş bağlantısı için

10 Ocakta Oğlak burcunda bir Yeniay
olacak. Kariyer, hedefler, gelecek ve iş
hayatınız. Bu Yeniay’ın konusu bunlar
sizler için. Bu Yeniay sizlere hedef
belirlemek adına ışık olabilir, nasıl
ilerlediğiniz veya nereye varmak istediğiniz
ile ilgili farkındalıklarınız artabilir. Zaten
Merkür Retrosu da bunun için idealdir fark
etmek için hatta şahanedir.
20 Ocakta Güneş Kova burcuna geçiş
yapacak. Güneş’in Kova geçişinde
sizler için dost enerjiler devrede. Daha
umutlusunuz, daha yaratıcı ve avantajlar
adına da hareketlisiniz. Başta da dediğim
gibi, ayın ilk yarısındaki baskılar biraz
daha azalmış olacak. Yaratıcılığınız
artacak, çevrenizden destekler almaya da
açık olacaksınız. Sosyal ortamlarınız da
artabilir. Çevreniz de hareketlenecektir.
Yaşamınıza neşe katmak adına da
güzel destekler alıyor olursunuz. Aşk ve
ilişkilerinize daha fazla odaklanacağınızı
da söyleyebilirim. Özellikle 24 Ocak Aslan
burcundaki Dolunay’ın konusu sizler
için Aşk! Evet, aşkla bağlanmak, kişisel
konularınız, yaşam motivasyonunuz ve
sahne! Bir şeyin sonucunu alıyorsunuz,
ya da fark ediyorsunuz bu Dolunayda. Ay
biterken ilginiz ve dikkatleriniz biraz daha
değişimde olacak. İş ve kariyer adına
yaptığınız her türlü girişim kararı ve yenilk
arzunuzun hayatınıza geçişi gibi bir etki
devrede sanki!
26 Ocakta Merkür Retrosu bitiyor ama
aya noktayı koyarken Merkür ve Plüton
kavuşum etkisi de devrede oluyor. Zihinsel
olarak enerjik, en önemlisi de günlük
temponuz ve haliyle kariyeriniz ile ilgili
önemli farkındalıklar ve hedefleriniz
konusunda da net bir durumda olursunuz.
Her türlü, tanıtım haber verme, duyuru
yapmak ile ilgili de güçlü enerjiler var.
Sanki bir karar aldım ve duyuruyorum
diyorsunuz.
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Sevgili Boğalar, yeni bir sene ve senenin ilk ayından hepinize Merhaba. Bu ay Merkür
Retrosu bekliyor bizleri. İletişim ve haberleşmeden sorumlu olan Merkür 5 – 26 Ocak
tarihleri arasında Retrosunu gerçekleştirecek. Sizler için Merkür Retro döneminde
ilk dikkat çeken hususlar ise para durumlarınız, ayrıca aşk önem kazanıyor ve biraz
da beklentilerinizi mi masaya yatırıyorsunuz? Biraz bu konular hakkında düşüyor ve
beklentilerinizi gözden geçiriyor olabilirsiniz.
Öncelikle Merkür Retrosunu Oğlak burcunda yapacak, her ne kadar Retro da olsa bucunuza
dost görünümde. Uzak yollar, yolculuklar, uzaktan gelen haberlerde aklınız. Para ile ilgili
durumlar önemli bu ay, eski bir konu belki açılacak, kaynak ile ilgili avantajlı bir durum
devrede olacak gibi. Evliyseniz veya uzun süreli bir ilişkiniz varsa eşinizin de yakın çevresi
ile ilgili bazı durumlar da devrede gibi. Belki bir kardeşine finansal destek olacak, ya da
olmuştu eline bir para geçiyor olabilir açıkçası. Ayrıca Venüs’ün de Yay burcunda ilerliyor
olması da buradaki etkiyi güçlendiriyor. Yani sevgili Boğa’lar maddi fırsatlar, yararlar ve
güzel haberler devrede gibi, bu biraz da yanınızda olan insanlardan, eşten gibi.
Ayrıca Merkür Retrosu gecikmelere neden olabilir. Geciken ve ertelenen bazı durumlar ile
karşılaşabilirsiniz. Mesela bir seyahat konusu devrededir ama ertelemeniz gerekebilir,
şartlar değişebilir veya vazgeçebilirsiniz. Uzak çevreler ile bolca yazışmalarınız ve
görüşmeleriniz artabilir bu arada. Biraz zihinsel olarak da aktif bir dönemdesiniz. Eski
tecrübe ve birikimlerinizin fırsatları da devrede! Bazı Boğaları bir sınav bekliyor olabilir. Belki
bir konuda uzmanlık için çalışıyorsunuz, sınava hazırlanıyorsunuz.
Burcunuzun yönetici gezegeni Venüs 23 Ocak tarihine kadar Yay burcunda olacak. Parasal
avantajlar sağlıyorsunuz diyebilirim. Ama yine sanki eş veya aileden gelen bir destek
gibi bu! 23 Ocak sonrası da Venüs’ün Oğlak burcuna geçişi ile birlikte aslında son derece
destekler geliyor ama bu sefer siz biraz geziyor gibisiniz. Venüs size bir seyahat fırsatı
getirebilir. Hatta Merkür retro sebebi ile ertelenen bir seyahat durumunuz, Venüsün gelişi
ile birlikte devrede olabilir. Yani ayın son haftasında uzaklarda olabilirsiniz. Bir çok avantaj
Venüs’ün burcunuza yapacağı dost enerjileri ile ay sonunda motivasyonunuzu arttırabilir.
Fakat Venüs sağlam adım at demenize neden olacak. Belki de bazı gecikmeler sizler için
olumlu olacak sevgili Boğalar, bunu ay sonunda belki de fark edeceksiniz.
Mars 3 Ocak itibari ile karşıt burcunuz Akrep’te ilerlemeye başlıyor. İkili ilişkileriniz ve ortaklı
konularınız önem kazanıyor. Rekabete çekilebilirsiniz aman dikkat. Mars bu geçişinde
sizlere hadi harekete geç derken, gökyüzünde birçok gezegen ile uyumlu kontakta olacak.
Eşinizin bir girişimi ve onun hayatında bir yenilik durumu da devrede olabilir. Zaten ay
genelinde eşten, ortak projelerden güzel avantajlı durumlar da söz konusu açıkçası.
8 - 10 Ocak arası Venüs ve Satürn kavuşum açısı dikkat çekiyor. Disiplinli ve planlı
olmanızı istiyor sizden Satürn, özgürlük ve özgürce para harcamak isteseniz de bütçenizi
hatırlatacak! Evet, Venüs size fırsat getirirken, Satürn ise paranızın hesabını yaptıracak
diyebilirim. Ayrıca bu ikili gösteriyor ki biraz şikayetleriniz de artıyor. Sıkılabilir, kendinizi
biraz bunaltabilir, baskı hissediyorum ve özgür değilim dedirtebilirler.

hedefler ve kariyer planlarınız önem
kazanıyor sevgili Boğa’lar. Güneş’in
Oğlak burcundan geçişi sizi son derece
destekliyor öncelikle, haliyle sizler için bu
yeniayın son derece pozitif etkileri olacak,
özellikle Jüpiter’in pozitif enerjisi de bu
yeniayda etkinken, sizi ileriye taşıyacak
kararlar almaya açık olabilirsiniz. Ama
kesin karar için Retronun bitmesini
bekleyin bana kalırsa. Kişisel gelişiminize
önem verdiğiniz ve hedef belirlemeniz için
desteklendiğiniz bir ay içindesiniz özetle.
Kariyeriniz ile ilgili önemli hazırlıklarınız söz
konusu gibi açıkçası. Bir karar aldırabilir
sizlere yeniay dönemi, çünkü ay sonuna
doğru yuvanız ve kariyerinize odaklanıyor
olacaksınız. Bu yüzden bu yeniay dönemini
çok önemsemelisiniz. Ne istiyorum ben
derken, aklınız da biraz uzaklarda gibi.
20 Ocak’ta Güneş Kova burcuna geçiş
yapıyor. İşte sevgili Boğalar sizler için
önemli bir süreç başlıyor, kariyer ve
kendinizi gösterme döneminiz. 24 Ocak
ise Aslan burcunda Dolunay olacak. Kova
kariyerinizi, Aslan ise yuvanızı anlatmakta.
Bu da gösteriyor ki, iş hedeflerinize önem
veriyorsunuz. Köklü kararlar alıyorsunuz.
Bu dolunay belki sizi biraz sıkıştıracak ve
bunaltacak olabilir, Merkür retrosu hala
devam etmekte ama her ne olursa olsun,
ne kadar baskı da hissetseniz ileriye
bakmalısınız. Dikkat çekebileceğinizi
söylemeliyim, Güneş haritanızın en
tepe noktasına gelip yerleşiyor. Bu ay
dikkatleriniz ilişkiler ve ortak gelirlerde
sevgili Boğalar, ay sonunda ise sizleri
önemli sorumluluklar bekliyor gibi. Hedef
belirlediğiniz ve ileriye baktığınız bir ay
bekliyor sizleri.

10 Ocak tarihinde Oğlak burcunda bir Yeniay olacak. Kararlılık, başarılı adımlar, uzak
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Sevgili İkizler, yeni senden hepinize Merhaba. Bu ay Merkür Retrosu bekliyor bizleri.
İletişim ve haberleşmeden sorumlu olan Merkür 5 – 26 Ocak tarihleri arasında Retrosunu
gerçekleştirecek. Sizler için Merkür Retro dönemi ekstra önemli çünkü Merkür yönetici
gezegeniniz. Merkür Retrosuna Kova burcunda başlayarak, Oğlak burcunda sürdürecek.
Sizlerin haritalarınızda ise bu retro parasal konularda bazı gecikmeler anlamını taşımakta.
Beklediğiniz bir ödeme gecikebilir, beklediğiniz kaynak artışı için bazı prosedürler devrede
olabilir. Ama şunu da söylemeliyim bu Retro eskiden kalan bir iş belki, ya da sürüncemede
olan bir parasal bir konunun çözülmesinde yardımcı da olabilir. Öncelikle Merkür Retro
dönemleri sizleri biraz kendi içinize çekme zamanlarıdır. İletişimci bir burçsunuz, zihniniz
de her zaman aktif ama şimdi artık biraz mola zamanı. Kendi dünyanıza ve kişisel
gelişiminize odaklanma zamanı. Evrenin bilinmeyen sırlarından, metafizik konularına
kadar, derin konular hakkında araştırma yapabilir ve hayata farklı ve biraz gizemli gözlerle
de bakabilirsiniz açıkçası. 10 Ocakta Oğlak burcunda bir Yeniay olacak, Merkür’de
Oğlakta ve Oğlak burcu sizlerin karşınızdaki insanlardan beklentilerinizi, fayda ve fırsat
sağlayabileceğiniz konularınızı anlatmakta. Yeniay güzel bir başlangıç için sinyal yakarken,
Merkür Retrosu sebebi ile biraz beklemeniz gereken, veya prosedürlere takılan konular
olabileceğini de gösteriyor. Ay genelinde düşüncelerinizi rahatlatacak ve size moral
ve motivasyon verecek kişiler veya uğraşlar ile ilgilenmeye önem verin derim. Bolca
meditasyon yapın, ruhunuzun dinlenmeye ve bedenen de kendinize zaman ayırmaya
ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Bir de sağlık konularınızı ihmal etmeyin. Bir rahatsızlığınız
tekrar nüks edebilir, biraz bunun ile ilgilenmeniz söz konusu olabilir.
3 Ocak itibari ile Mars Akrep yolculuğu başlıyor. Bu da gösteriyor ki temponuz artıyor
ve ciddi bir yoğunluk bekliyor sizleri. Fakat Mars’ın bu alandan geçişi de gösteriyor ki,
sağlığınız öncelikleriniz arasında olacak bu ay. Aktif ve yoğun bir ay olacağa benziyor
ayrıca, rutininizde bazı değişimler ve yenilikler de devrede olabilir. Yoğunluk sebebi ile
biraz gergin de olabilirsiniz, fakat sinirsel gerginliklerinizi dışarıya yansıtmamaya önem
verin, aktif enerjinizi yürüyüş ve spor yaparak rahatlatmaya çalışın. Marsın bu alandan
geçişi sürecinde çalışma arkadaşlarınız ile de ilişkilerinizde bazı agresif durumlar devrede
olabilir. Yolda trafikte veya banka kuyruğunda farketmez, sizi sinirlendiren insanlar
çıkabilir karşınıza aman sakin olmaya gayret gösterin. Zaten unutmayın ay geneli yönetici
gezegeninin Retro olacak, zihinsel olarak rahat olmaya önem vermeniz sizi koruyacaktır.
Ruhsal dünyanız önem kazanıyor unutmayın! Kendinize önem vermeye odaklanın.
Venüs karşıt burcunuzda ilerlemekte. 23 Ocak’ta Oğlak burcuna geçiş yapacak ama ayın
genelinde karşıt burcunuzda. İlişkiler adına gayet güzel destekler de bu geçişte sizin
yüzünüzü güldürecek. Ayrıca hem Venüs’ün karşıt burcunuzda olması, ayrıca Marsın
çalışma koşullarınız ile ilgili alanda ilerleyişi ve ortak gelirlere önem vereceğiniz bir ayda
oluşunuz da gösteriyor ki, bazılarınız yeni iş çevrelerinde olabilirsiniz. İş tekliflerine açık
olmanız ve ortam değiştirmeniz de söz konusu olabilir.
Bu ay Güneş ve Plüton, ayrıca Satürn ve Venüs arasındaki yakınlaşmalar da özellikle Ocak
ilk 2 haftanın biraz daha sıkıştıracak bir etkisinin olacağını göstermekte. İlişkiniz ile ilgili
kiminizin evlilik yaşamınız ile ilgili bazı zorluklarınız devrede olabilir. Bir sorumluluk belki de
devrede bu ay, hem de kafanızı karıştıracak cinsten. Ya bir ortaklık ile ilgili bazı durumlar, ya
da evliliğiniz ile ilgili olabilir bazı prüzlü durumları açığa çıkartıyor gibi. Bu etkinin yanı sıra

ortak bütçe konularınız önem kazanıyor.
Bu yüzden bu ay sanki, ya bir karar
alıyor ve yolları birleştiriyorsunuz ama
söylemeliyim öyle kolay alamıyorsunuz
bu kararı, ya da bazı durumları finalize
ediyorsunuz, ya da bunu istiyorsunuz.
Her türlü şunu söylemeliyim ki sizi
zorlayan şartlar değişecek, bunalmayın
ve rahat davranın bana kalırsa. Sorun
veya sorumluluk olarak gördüğünüz bazı
durumların şartları farklılaşabilir çünkü.
10 Ocak Oğlak burcundaki Yeniayda biraz
daha farkında olursunuz aslında ne demek
istediğimin. Çözümler sizde aslında, yani
sizi zorlayan her ne ise buna çözümlerde
sizde. Yeniay dönemi kaynak adına size
önemli avantajlar getirebilir. Fakat kiminiz
içinde kaynak yaratma çabası olabilir.
Borç isterken, ya da bir kredi başvurusunda
olurken dikkat edin. Gerçekten ihtiyacınız
olup olmadına emin olun bana kalırsa.
20 Ocak’ta Güneş dost burcunuz Kova’da
olacak. Bu geçiş sizlere önemli avantajlar
ve farkındalıklar getirecek diyebilirim. 24
Ocak ise Aslan burcunda Dolunay yaşıyor
olacağız. İletişim trafiğiniz önemli ölçüde
hareketleniyor ve kararlı hissediyorsunuz.
Yakın çevrenizi ilgilendiren bazı duyumlar
da devrede olabilir. Kardeşleriniz ile ilgili
önemli kararlar, onların yaşamlarını
ilgilendiren bir konuda sizden fikir
alabilirler. Bu dolunay sizlere son derece
destek olurken bir yandan da zihinsel
olarak ne kadar aktif olacağınızı da
gösteriyor. Yanlış anlaşılma riskine karşı
dikkatli olmanız da fayda var.
26 Ocak artık biraz daha rahatlamaya
başlarsınız, Merkür Retrosu bitiyor ama oh
rahatladım demeniz ay sonunu bulabilir.
Özellikle 31 Ocak Merkür ve Plüton
kavuşum açısı devrede. Bu da gösteriyor
ki, ayı kapatırken sizler de bir konuda nokta
koyuyorsunuz. Ama bunlar hep kaynak ile
ilgili, kaynak arttırımı ayın en dikkat çeken
konularının başında. Sağlık ile ilgili işleriniz,
sigortalar vs gibi durumlar ve konular
ay genelinde önem kazanıyor. Sadece
ihtiyacınız olmayan bir borca çekilmeyin
derim. Enerjinizi de dengede kullanın, bunu
başarmanın en güvenli yollarından biri de
sizi yoran insanlara karşı kendinizi biraz
izole edin. Bu ay özellikle meditasyon ve
sizlere keyif verecek ortamlar konusuna
önem verin.
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YENGEÇ
Astroloji

Sevgili Yengeçler, yeni senden hepinize Merhaba. Bu ay Merkür Retrosu bekliyor bizleri.
İletişim ve haberleşmeden sorumlu olan Merkür 5 – 26 Ocak tarihleri arasında Retrosunu
gerçekleştirecek. Retro karşıt burcunuz Oğlak’ta olacak, hatta tam Kova burcuna geçiş
yaptıktan sonra tekrar Oğlak burcuna geçişi de gösteriyor ki, ortak kazançlar adına
veya eşinizin gelirleri ile ilgili bazı avantajlar devredeyken bazı şartlar belki de biraz
beklenmesi gerektiğini gösteriyor ve değişiyor. Bir ortaklık olabilir kiminiz için, tam karar
verdik hadi ilerliyoruz dediğiniz noktada bazı gecikmeler gibi, kiminiz için de ilişkiniz
veya evliliğiniz ile ilgili olabilir, problemlerinizi çözdüğünüzü düşündüğünüz bir noktada
veya konuda aslında bazı sorunların henüz finalize olmadığını fark edebilirsiniz. Bir
kararınızı tekrar gözden geçiriyorsunuz sanki ama bu dediğim gibi eşinizi ilgilendirebilir,
sizin ilişkinizi ilgilendirebilir veya sizin bir iş bağlantınız ile ilgili olabilir. Şartlar için biraz
bekliyor olursunuz. Bazı Yengeçler ise bir ilişkileri ile ilgili bazı soru işaretlerini çözmeye
çalışabilirler. Karşıt burcunuzda gerçekleşecek Retro gösteriyor ki, birilerini tanımaya veya
bir gizemi çözmeye de çalışıyor olabilirsiniz. Tabi bu aynı şekilde karşınızdaki insanın da
biraz zamana ve yaşamındaki bazı prüzleri çözmesi için vakite ihtiyaçlarını gösteriyor. Yani
sevgili Yengeçler, ilişkileriniz veya iş ortaklıklarınız ve karşınızdaki insanlardan beklentileriniz
artabilir ama gecikmeler yaşarsanız sinirlenmeyin bana kalırsa, çünkü retro dönemli analiz
için harikadır. Bitti dediğiniz veya olmaz dediğiniz bir durumu tekrar gözden geçirme
zamanıdır, gitti dediğiniz bir fırsat şartlar değişerek size gelebilir. Belki de farklı bir karar
verirsiniz, sizler için son derece yararlı olabilir bu gecikme her ne ise.
3 Ocak itibari ile Mars Akrep yolculuğu başlıyor olacak. Bu geçiş sizler için güzel ve
pozitif diyebilirim. Öncelikle aşk adına süper. Kalbi boş olan yengeçler için aşk kapıda.
Ayrıca bir hayalinizi veya çok gerçekleştirmek istediğiniz bir hobinizi yapma fırsatı da
beraberinde gelebilir. Kendi önceliklerinize önem veriyor ve yaşamınızda eğlenceye yer
açıyorsınuz. Çocuklar konusu öne çıkıyor kiminiz için, hatta onun için önemli olabilecek
bazı başlangıçlar da devrede olabilir. Kararlar ve adımlar atıyorlar gibi, kimi yengeçlerin
çocukları için seyahatler devrede derken bazı ertelenmeler de söz konusu olabilir.
5-6 Ocak döneminde Güneş ve Plüton kavuşumu devrede, tam da ilişkiler alanınızda
yaşıyorsunuz bu kavuşumu sevgili Yengeçler. Merkür Retrosu da bu alanda unutmayın, eski
konuların yanı sıra eşinizin bir konuda önemli desteğinize de ihtiyacı olabilir. Ayrıca güçlü
durmanız da gerekiyor gibi. 10 Ocak’ta karşıt burcunuz Oğlak’ta bir de Yeniay olacak. Bu
ayın konusu sizler için değişimler ve buna adaptasyon gibi bana kalırsa. Önemli kararların
devrede olduğu bir ay, sorumluluk adına da etkili bir ay açıkçası. Venüs ayın büyük bir
bölümünde özellikle günlük temponuzda, rutininizde sizlere destek olabilecek kişileri
karşınıza çıkartsa da, desteklendiğinizi hissettirse de aslında 9 Ocak civarlarında yuvanız
ile ilgili bir konuda zorlanmanıza da neden olacak gibi. Bu etki bir arkadaşınızın sizden
beklediği bir desteği de gösterebilir ama yuva konuları da bir o kadar önem kazanıyor
sevgili Yengeçler. Kendinizi ifade biçiminize özellikle aile bireyleri ile olan iletişiminize ayın
genelinde dikkat etmenizde fayda var.

#VururYüzeİfadesi

Özellikle 24 Ocak Aslan burcundaki
Dolunay ise parasal konudaki durumunuz
için önem kazanacak. Yani ne
bekliyorsunuz, ne elde edebiliyorsunuz,
nasıl kaynak yaratıyorsunuz, daha farklı
ne yapmanız gerekiyor bunları masaya
yatırıyorsunuz diyebilirim. Kazanç
arttırmak isteyebilirsiniz, merkür retrosu
da bazı konuları gündeminize getirebilir.
Bu konular zihninizi kurcalayan, eski
bir proje, yapmak istediğiniz ve yahata
geçirmek istediğiniz bir iş olabilir. Ayrıca
kiminiz içinde son derece araştırmacı bir
ay olacak. Bazı yazılı işleriniz devrede gibi,
kardeşleriniz ile ilgili olabilir, sizlerin bir
konuda bazı tez gibi, gireceğiniz bir sınava
hazırlanma dönemi gibi bir durumlarda
devrede açıkçası. Ocak ayını finalize
ederken, Merkür ve Plüton kavuşumu
tekrar devrede, güçlü kararlarınız veya bazı
kararlarınızın arkasında güçlü durmanız
önem kazanacak gibi. Sizi zihinsel olarak
zorlayan bir Aralık yaşadınız diyebilirim, bu
Ocak ayında da biraz sizi bunaltabilir.
Venüs 23 Ocak sonrasında karşıt
burcunuzda olacak, bu ilişkilerde
uzlaşmacı olabilmeniz adına sizlere
destekler getirecek fakat, ay genelinde
bazı kararlarınızı tekrar masaya da
yatırabilirsiniz.

20 Ocakta Güneş Kova burcuna geçiş yapacak. Bu geçiş parasal konularda bir rahatlama
yaşamanıza neden olabilir. Zaten Retro maddi konular ile ilgili bir avantajı getirirken
gecikmelere neden olmuştu. Güneşin gelişi ile ikili ilişkilerinizde parasal konuların da öne
çıkacağını gösteriyor. Ortaklık, evlilik, bütçeleri ayırma veya birleştirme olabilir bunların
devreye gelmesi ve gündeminize yerleşmesi ayın 2. Yarısından sonra devrede olacak.
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Astroloji

ASLAN

Sevgili Aslanlar, yeni senden hepinize Merhaba. Bu ay Merkür Retrosu bekliyor bizleri.
İletişim ve haberleşmeden sorumlu olan Merkür 5 – 26 Ocak tarihleri arasında Retrosunu
gerçekleştirecek. Çalışma temponuz, gün içi yoğunluğunuz, halletmeniz gereken işleriniz
ön planda olacak bu ay. Geçen aydan itibaren yoğun bir temponuz olduğunu söyleyebilirim
fakat bu ay sizler için bana kalırsa geçen aydan itibaren yaptığınız bazı işlerinizde veya
kararlarınızda bir revizasyon durumu da devrede olabilir. Bazı yenilikleri ve bu yenilikler
ile ilgili yoğun olacağınızı da düşünüyorum açıkçası. Bir çok prosedür ile bir arada uğraş
durumuz da olabilir. İmzalar ve kontratlar ama burada da belki bazı prüzlü durumların fark
edilmesi ve düzeltilmesi ile ilgili durumlar devrede diyebilirim. 10 Ocak’ta Oğlak burcundaki
Yeniay ise sanki bir yeniliği hayatınıza katacağınızı da göstermekte açıkçası. Çalışma
arkadaşlarınız değişebilir, siz ortamızda bazı değişimler yapabilirsiniz.
3 Ocak itibari ile Akrep burcunda ilerleyecek olan Mars gösteriyor ki, üzerinizde bir baskı
durumu da söz konusu. Yuva alanınıza giriş yapıyor Mars ve bu yolculuğunda sizi höklü
değişim arzusuna çekiyor açıkçası. Ya evinizde veya iş çevrelerinzide gerçekleşebilecek
yeniliğe, ve bu yeniliğe alama durumuna veya adapte olma durumuna, alışma durumuna da
olabilir çalışıyorsunuz. Hem Merkür Retrosu, hem de Mars’ın geçiş yapacağı alan sizin bazı
değişimleri hayatınıza geçirirken biraz zorlanabileceğinizi de anlatıyor açıkçası. Harekete
geç veya zaten gerçekleşen bir takım değişimleri hayatına uyumla gibi bir kombinasyon
söz konusu gibi geldi bana açıkçası. Fakat bu arada bu ay sağlığınıza ile de yakın
ilgilenmelisiniz. Eğer bir sağlıkçıysanız örneğin eski haftalarınız ile ilgilenmek durumunda
kalabilirsiniz. Yani memnuniyetsiz bazı hastalar gibi olabilir. Rutininizdeki düzenlemeler
vaktinizi alırken, kiminiz de ev yaşamınızı ihmal edebilirsiniz ve bu anlamda bazı sorun veya
prüzler ile uğraşabilirsiniz. Aslına bakacak olursanız ihtiyacınız olan denge yaratmak ama
bu ay gerçekten hangi alana koşturacağınıza siz bile biraz zor karar verebilirsiniz.
Venüs’ün Yay burcunda olması süper diyebilirim. 23 Ocak tarihine kadar size özellikle aşk
hayatınızda olumlu gelişmeler yaşatabilir. Hatta bu alandaki Satürn’de gösteriyor ki bazı
Aslanlar sanki bir karar alıyor gibi, mesela ilişkilerini bir üst boyuta taşımak isteyen Aslanlar
olabilir. Evlilik teklifi yapmak veya teklif almak gibi. Bazı Aslanlar ise aslında genel olarak
yaşamda düzen istediğiniz ve bazı düzenlemelere gittiğiniz için, aşk ile ilgili konularda belki
de bazı sonlanmalar isteyebilirsiniz. Ama bu da olumlu diyebilirim. Karar alamıyorum ve
bu ilişkide işler istediğim gibi gitmiyor diyorsanız eğer Venüs ve Satürn kavuşumu hadi
harekete geç diyebilir. Unutmayın, Satürn sorumluluk ve disiplin yıldızıdır ve uzunca bir süre
Aşk hayatınızda işleri yoluna koymak için gayret fösteriyor olacak. Her şekilde Venüs sizleri
destekliyor dolayısı ile alacağınız kararlar da destekleyici olacaktır. Tek risk tabi Merkür
Retrosu, siz kararınızı alsanız bile özellikle önemli bir kararı açıklamak için bana kalırsa
Merkür Retrosunu bekleyin yinede. Ayrıca Anne veya Baba olmak istiyorsanız, bunun ile
ilgili uğraşlarınız varsa da Venüs Yay geçişi son derece güzel diyebilirim. Bu ay aşk ve
çocuklar ile ilgili konularda destekler devrede olacak.
Güneş’in 20 Ocak’ta karşıt burcunuz Kovaya geçmesi ve 24 Ocak’ta burcunuzda
gerçekleşecek Dolunay aslında ay sonuna doğru ortak işler, ortak projeler adına hareketi
getiriyor olacak. İlişkiler, açıklamalar, kararlar, ortak projeler ay sonuna doğru gündem
maddenizde yerini alacak diyebilirim. Ben diyorsunuz biraz, ama ben derken karşınızdaki
insanların ihtiyaçlarını da son derece fark etmeniz gerekiyor. Dolayısı ile tek taraflı
olmamaya ve denge yaratmaya önem vermelisiniz, özellikle 24 Ocak haftasında.
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BAŞAK
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Astroloji

Sevgili Başaklar, yeni senden hepinize Merhaba. Bu ay Merkür Retrosu bekliyor bizleri.
İletişim ve haberleşmeden sorumlu olan Merkür 5 – 26 Ocak tarihleri arasında Retrosunu
gerçekleştirecek. Bu Retro dönemini önemsemelisiniz bir Başak olarak, çünkü Merkür
sizlerin yönetici gezegeniniz. Bir mola zamanı aslında Merkür Retroları, zihinsel olarak biraz
yavaşlamalısın, kendine önem vermelisin, planlı olmalısın diyor sizlere. Tabi kariyeriniz,
yaşam hedefleriniz ve bu alanda yapmak istedikleriniz içinde güzel bir revizasyon e plan
dönemi olacak. Yani işlerinize odaklanacak, yarım işlerinizi gönül rahatlığı ile halledebilecek
ve yeni seneyi güzel bir şekilde programlayacabileceksiniz. Eski konular, eski iş arkadaşları
ile görüşmeler adına da güzel destekler alabilirsiniz. İŞ arama veya başvurular adına da
hareket devrede olabilir. Tabi Retro eski konuları açabilir, eski bağlantılardan haberler
getirebilir ama yeni için biraz daha düşünmeniz gerekeni de anlatır. Yeniye yer açarkende
aslında daha planlı olmak önemli diyebilirim. Merkürün Oğlak burcunda olması ve bu
alanda Retro yapması aslında biraz dikkatinizin aşk konularında da olduğunu gösteriyor.
Bu aşk hem karşı cinse duyduğunuz ilgiyi anlatırken, kiminiz içinde aşk ile bağlanmak ve
zevk almak ile ilgili. Nelere aşk ile bağlısınız, neler sizi gerçekten mutlu ediyor ve yaşam
motivasyonunuz için neler yapıyorsunuz. Bunları da düşündürecek sevgili Başaklar. Eğer
kalbiniz boşsa bunun eksikliğini fazlası ile hissedebilirsiniz bu ay. Ayrıca eski aşklardan
haberler alabilir, karşılaşabilirsiniz de. Eğer kalbinizde bir prens ya da prenses varsa
ilişkiniz ile ilgili önemli bir süreç diyebilirim. Kıskançlıklara dikkat edin! Özellikle geçmişte
olan birşey, bitmiş gitmiş deyin bana kalırsa. Retro eski konuları açmasın. 10 Ocak Oğlak
Yeniay’ı güzel yenilikler, haberler ve motivasyon verecek sizlere. Bazı Başaklar çocukları ile
ilgili pozitif kararlar alacaklar, belkide onlar için önemli olan ama bir türlü başlamadığınız bir
konuyu netleştirirsiniz. Örneğin spora yazdırmak veya bir kursa göndermek gibi. Sizler için
de tabi son derece destekleyici ama bir o kadar da sorumluluk alıcı bir durum aslında. Neşe
ile başlamak isteyebileceğiniz bir durum bu. Belki de bir hobinizi işe çevirme arzusu ama
kiminiz için işin içinde çocuklar veya gençler ile ilgili bir vurgu söz konusu olabilir.

20 Aralık itibari ile Güneş Kova burcu
seyahati başlıyor olacak. Tempo
geliyor sevgili Başaklar ve hatta dikkat
çekmeye başlıyor olacaksınız. 24
Ocak’ta gerçekleşecek Aslan burcundaki
Dolunay’da bunu destekliyor diyebilirim.
Biraz iç dünyanıza dönecek ve
temponuzda sizi zorlayan bazı işleri artık
yapmama kararı alacaksınız. Gereksiz
işlerinizi ayırmanız, size daha iyi hizmet
verecek, sizi daha mutlu edecek işlere
kanalize olmanız adına farkındalıklar
saklıyor olacak bu Dolunay. Unutmayın
2016 Eylül ayına kadar burcunuzda
Jüpiter’i misafir ediyorsunuz. Bu da
gösteriyor ki, şanslı bir süreçtesiniz. Bunu
fark etmeniz ve yaşamınızdaki güzellikleri
arttırmanızı temenni ederim.

3 Ocak itibari ile Mars Akrep burcunda ilerlemeye başlıyor olacak. İletişim konularının
sizler için bu ay gerçekten önemi var. Bilgiye ulaşıyorsunuz ve sezgileriniz de beraberinde
güçleniyor algılarınız açılıyor gibi bir durum devrede gibi. Kısa yolculuklar adına da
hareketlisiniz ayrıca. Yakın çevre iletişiminiz de bir o kadar hareketli diyebilirim. Öncelikle
kardeşler konusu da öne çıkabilir bu ay, onların hayatlarında bir konuda gayret ve iradeye
şahitlik yapıyor olabilirsiniz. Eğitim ve öğretim konuları da önemli olacak. Bir sınav
dönemi olabilir, sizler için bolca okuyacağınız yazacağınız ve araştıracağınız bir dönemde
olabilirsiniz. Merkür Retrosu da bu konuda güzel destekler getirmekte zaten, bolca
araştırma yapın hangi konularda uğraşıyorsanız aslında bilgi siz istemeden önünüze de
düşebilir.
Venüs 23 Aralık tarihine kadar Yay burcunda olacak. Yay sizlerin yuvanızı anlatmakta, evde
olmaktan son derece mutlu olacağınızı söyleyebilirim. Evinizi güzelleştirmek, arkadaşlarınızı
davet etmek, organizasyonlar yapmak adına da keyifli. Fakat yuva şartlarınız genel olarak
değişime ve yenilenmeye açık. Unutmayın 2017 yılına kadar Satürn’ü evinizde misafir
ediyorsunuz. Bu da gösteriyor ki, kimi Başaklar ev alma, ev değiştirme veya yaşam
şartlarında bazı değişimlere açıklar. Özellikle 2015 Eylülünden itibaren. Şimdi Satürn yuvada
bazı değişim ve sorumluluğu anlatırken Venüs’ün bu alandan geçişi ise belki de ev ile ilgili
konularda artık sizlere de sinyal gönderiyor. Yani ev arama sürecinde olabilir ve Venüs’ün
de desteği ile arzu ettiğiniz bir evi bulabilirsiniz.
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TERAZİ

Sevgili Teraziler, yeni senden hepinize Merhaba. Bu ay Merkür Retrosu bekliyor bizleri.
İletişim ve haberleşmeden sorumlu olan Merkür 5 – 26 Ocak tarihleri arasında Retrosunu
gerçekleştirecek. Yuvanız ve bu alanda yapmak istediklerinize odaklanacaksınız
diyebilirim. Ayrıca aileniz öncelikleriniz arasında olacak bu ay. Evet Güneş’te Oğlak
burcunda, ve 10 Aralıkta bir de Yeniay olacak Oğlak burcunda. Tüm bu göstergeler
ışığında hem ailenize ve ilişkilerinize vereceğiniz önem artacak ama bunun yanı sıra sanki
bulunduğunuz koşulları da biraz masaya yatırıyor olacaksınız. Evimde mutlumuyum
diyebilirsiniz. Buradaki mutluluk manevi anlamda olabileceği gibi, maddi anlamda da
evinizdeki koşulları sorgulayabilirsiniz. Yani bir değişim arzusu duyabilirsiniz. Bu da
kiminize evde bir tadilat getirebilir, kiminiz için eşyalarda bir değişim arzusu ve bunu
hayatınıza geçirebilirsiniz, kiminiz de belki genel olarak yaşamınızda yapmak istediğiniz
değişimler adına şapkayı önünüze koyarsınız. Kökler, bu sizin kökleriniz yani ailenizi
anlatırken, aynı zamanda bireysel olarak sizin de kök salmanızı anlatmakta. Ailesi ile birlikte
yaşayan bazı Teraziler ev açmak isteyebilirler örneğin! 10 Aralık’ta Oğlak burcunda bir
Yeniay olacak. Yuvanızda gerçekleşecek bu Yeniay burada anlatmaya çalıştığım durum
ile ilgili sizin yaşam koşullarınıza uygun bir senaryo ile karşınıza çıkabilir. Ama konu
eviniz, yaşam şekliniz ve yerleşiminiz. Aileniz ve aile büyükleriniz ve tabi ortak konular
ve kararlarınız. Ayrıca bazı Teraziler için aile içinde konuşulması ve halledilmesi gereken
durumlar var diyebilirim. Bazı sorunlar, eski bir konu ile ilgili olabilir açılabilir, bu biraz
canınızı sıkabilir. Çünkü karar almanız gerekebilir. Karar almak konusunda aslında en
çok zorlanan burçlardan birisiniz sevgili Teraziler. Yani kimseyi kırmadan ve incitmeden
nasıl orta yolu bulabilirim diyen bir burçsunuz. Belki bu
Retro dönemi bunu en iyi dille
anlatmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca gönül almak içinde destekleriniz var, yani aileniz ile bir
anlaşmazlık durumunuz varsa da çözmek için adım atmanız gerekebilir.Ayın ilk 2 haftası
gökyüzü biraz daha gergin aslında, bunu da göz önünde bulundurun bana kalırsa.

hissettiğiniz baskı biraz dağılıyor. Evdeki
temponuz ve/veya misafirleriniz de
gidiyor olabilir. Kiminiz evde çok çalıştınız
açıkçası merkür retrosu bazılarınıza
evde yoğunluk ta verdi. Evet, Güneşin
Kova geçişi ile birlikte evdeki yoğunluk
nispeten hafifleyeceği için 20 Ocak sonrası
biraz daha aşka ve keyifli konulara vakit
ayırabilirsiniz. 24 Ocak Aslan burcunda
Dolunay olacak. Çevreniz hareketleniyor,
aik ve ilişkileriniz önem kazanıyor.
Seyahatler adına da sürprizler söz konusu
olabilir. Ay genelinde Merkür Retrosunu
hatırlayın sevgili Teraziler, bilinç altınız
iç dünyanız da Merkür yönetiminde, bu
da gösteriyor ki, iç dünyanızda da ev ve
yerleşim konularınızı ilgilendirebiliecek
bazı düşünceleriniz var. Nasıl yaparım
diyorsunuz belki de bir konu için. Mars’ın
kaynaklar alanınızda ilerlemesi belki
bazı Terazilere bir yatırım da yaptırabilir.
Cesaret edebilirsiniz belki de ay genelinde
aile bireyleri ile birlikte bu konulara önem
veriyor olacaksınız.

Yönetici gezegeniniz Venüs 23 Ocak tarihine kadar Yay burcunda. İletişim önemli, kendinizi
anlatabilmeniz ve ifade edebilmeniz ama bunu en doğru şekilde yapmaya önem vererek.
İdealleriniz artmış olabilir ve ayaklarınızı yerden kesecek ve belki de gerçekçi olmayacak
kadar beklentilerinizi artmış da olabilir bunlar mümkün, biraz gözlemleyin kendinizi ve
düşünce biçiminizi bana kalırsa. 23 Ocak sonrası Venüs Yuvada olacak artık. Bahsettiğim
olası sorunları halletme ve çözümleme için güzel tarihler. Özellikle aile ve yuva ile ilgili
konuları.
Mars 3 Ocak itibari ile Akrep yolculuğuna başlıyor. Para ve para diyorum sizler için.
Eşinizden bir kazanç veya avantaj yaşıyor olabilirsiniz tabi evliyseniz. Ama bekarsanız da
beklenmedik sürpriz maddi desteklere açıksınız. Fakat Mars size bolca da para harcatır
aman haberiniz olsun. Hatta harcarsınız ve nasıl harcadığınızı bile anlamazsınız. Tabi Mars
Akrep geçişi maddi kaynakları arttırmak, bunun ile ilgili güzel hamleler yapabileceğinizi de
göstermekte. Ama dediğim gibi para da harcatır. Zaten ev yaşamınızdaki değişim arzunuz
devrede, evde bazı tadilat işleriniz de olabilir. Bu bazen bilinçli bir şekilde olabilir ama
bazen hiç ummadığımız bazı eşyalarımız da durduk yerde sorun çıkartır. Belki beklenmedik
masraflar biraz da evinizdeki bazı değişimlere gidiyor. Gönüllü olabilir, beklenmedik ta
olabilir açıkçası.
20 Ocak’ta Güneş Kova burcunda seyahat etmeye başlıyor olacak. Hava elementi olan siz
sevgili Teraziler için bu geçiş son derece güzel destekleri saklamakta. Özellikle yuvada
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Sevgili Akrepler, yeni senden hepinize Merhaba. Bu ay Merkür Retrosu bekliyor bizleri.
İletişim ve haberleşmeden sorumlu olan Merkür 5 – 26 Ocak tarihleri arasında Retrosunu
gerçekleştirecek. Merkür iletişimi anlatan bir gezegen olarak, sizlerin haritalarında
tam da iletişimi anlatan alanda Retro yapacağı için bu ay özellikle yanlış anlaşılmalara,
kendinizi ifade edişinize önem vermeniz sizler için son derece faydalı olacak diyebilirim.
Ayrıca beklediğiniz bir takım haberler varsa bu konular da önem kazanıyor olacak bu ay!
Gecikmelere açık olabilirsiniz, sonuç beklediğiniz haberler olabilir ama bu alanda da bazı
gecikmeleri beraberinde yaşayabilirsiniz. Sanki bir konuda biraz zihniniz karşışacak gibi,
emin olamayacaksınız gibi. Nasıl yapmalı, ilerlemeli ve nasıl cevap vermeliyim diyebilirsiniz.
Bu gecikmeler bazılarınız için sanki biraz da parasal durumu anlatmakta. Kariyerden
elde ettiğiniz gelirlerinizde olabilir, ya da beklediğiniz bir miras olabilir veya bir kredinize
cevap olabilir. Bu ay anlaşmalar ve imzalar önem kazanıyor ayrıca. Yani imza atarken,
özellikle resmi imzalara son derece dikkat etmelisiniz. İş sebebi ile kontrat okuyor veya
teklif hazırlıyorsanız dikkatli olmalısınız, birden fazla kez revize etmeniz gerekebilir. Mail
hatalarına karşı da dikkatli olun. Göndereceğiniz bir email yanlış kişiye ulaşmasın sevgili
Akrepler. 10 Ocak tarihinde Oğlak burcunda bir Yeniay olacak. Bu yeniay her nekadar
sizlere bazı fikirler ve kararlar aldırsa da emin olmak ve hüküm vermek için yine biraz
bekleyin derim. Belki de sizin düşünmediğiniz veya fark etmediğiniz bazı farklı durumlar da
söz konusu olabilir, yeniden bir revize veya fikir değişikliği yaşayabilirsiniz. Özellikle iletişim
ve kararlarınız konusunda tabi dikkatli olmalısınız. Zihniniz biraz karışık ama siz bir o kadar
önde olmak ve kendinizi göstermek adına da cesaretlisiniz.
3 Ocak itibari ile yönetici gezegeniniz burcunuza geçiş yapacak. Bu sizi, hırslı ve kararlı
yapacak diyebilirim ama retroyu da hatırlamanızı rica ediyorum. Kendiniz ile ilgili yeni
adımlar ve yeni kararlar alma arzunuz da yükselecek sevgili Akrepler. Eğer ebeveynseniz
çocuklarınız ile ilgili konular da önem kazanacak diyebilirim. Kiminiz onların eğitim hayatı ile
ilgili bir konuda enerji ve efor harcıyor olabilirsiniz. Bütçe planları yapıyorsunuz sanki, maddi
konular önemli sizler için.
Kaynaklar alanınızda ilerleyen Satürn zaten Eylül 2015 itibari ile sizlere para konusunda
disipline ol diyor, ödeme planı çıkart veya planlı bir borca gir ve birşey sahibi ol diyor zaten.
Yay burcunda ilerleyen Satürn’e 23 Ocak tarihine kadar yine Yay burcunda ilerleyecek
Venüs’te eşlik ediyor olacak. Venüsün olduğu yerde aslında keyif vardır, bu ay Venüs siz
maddi destekler getirecektir. Ama Venüs ihtiyaçlarınızın da artmasına neden olacaktır,
giderler artarken kaynakları da beraberinde arttırmak isteyebilirsiniz. Evet Akrepler,
bir yanda ihtiyaçlarınız artıyor ve paralel olarak enerjiniz de yükseliyor ama bir yandan
da beklediğiniz haberler gecikiyor ve sanki sizleri duraksatıyor gibi bir durumun içine
çekiliyor gibisiniz. Fakat Merkür Retrosu çok da olumsuz çalışmıyor aslına bakacak
olursanız. Çünkü düşün ve farklı neler yapabilirsin diyor bir diğer yandan da. Alışılagelmiş
beklentileriniz, alışılagelmiş bir bakış açınız varsa eğer bu Retro farklı açıdan bakmanıza
ve bir anda zihninizde şimşek çakmasına da neden olabilir. Buldum diyebileceğiniz ve
farklı açıdan değerlendirebileceğiniz bazı durumlara da açıksınız. Alışılagelmiş ve fazlası ile
güvenlik sınırlarınızın içinde olmak yerine, yenilikçi olmaya önem verin bana kalırsa.

20 Ocak’ta da Güneş Kova burcu
yolculuğuna başlıyor. Eviniz ve yuvanız
önem kazanıyor. Ev yaşamınız ve bir
yandan da iş ortamınızı da ilgilendiren
bazı durumlar da önem kazanacak
diyebilirim. Çünkü 24 Ocakta Aslan
burcundaki Dolunay tam da bu konunun
habercisi. Kariyer alanınızda olacak
Dolunay, ay sonuna doğru beklediğiniz
haberlerin açıklanmasına, sizlerin
bazı konulardaki duyurularınıza veya
kararlarınızı açıklamanıza neden olacak
etkilerde diyebilirim. Bir terfi bekliyorsanız
bunun açıklanması ay sonunu bulacak
yani, üstlerinizden beklediğiniz haberler
de önem kazanacak gibi. Ayın genelinde
nasıl dediğiniz soruların cevapları, ay
sonuna doğru sizlere gelecek gibi duruyor
sevgili Akrepler. Tabi Mars burcunuzda
bu sizi güçlendiriyor ve 23 Ocak sonrası
Venüs’ün iletişim alanınıza girmesi ve
burcunuza dost ilerlemesi de gayet motive
edici olacak. Özellikle para göstergeniz
Jüpiter’e Venüs Oğlak geçişi de pozitif
etkide olacak. Maddi konulardaki
beklentileriniz ay sonuna doğru olumlu
cevaplar ile yüzünüzü güldüreilir ama bunu
en çok Şubat ayında hissedersiniz. Evet 26
Ocak Merkür Retrosunun bitişi ve Dolunay
enerjisi de gösteriyor ki, ay sonuna doğru
bazı düğümleri çözüyorsunuz. Zaten
burcunuzda ilerleyecek Mars ay genelinde
de sizlere güç ve karizma veriyor olacak.
Sadece aceleci olmayın ve sizin için
en doğru olanı isteyin. Önemli imzalar
ve kararlar devrede olacak ama biraz
beklemeniz gerekecek.

23 Ocak’ta Venüs Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş bakış açınızda poztif etkileri
devreye alıyor olacak. Daha iyimser bir enerjiyi tetikliyor olacak Venüs Oğlak geçişi. Tabi bu
tarihlerde artık Merkür Retrosunun bitişine de geri sayımda olacağız.
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YAY

Sevgili Yaylar, yeni seneden hepinize Merhaba. Bu ay Merkür Retrosu bekliyor bizleri.
İletişim ve haberleşmeden sorumlu olan Merkür 5 – 26 Ocak tarihleri arasında Retrosunu
gerçekleştirecek. Kaynaklar alanınızda önemli durumlar söz konusu. Para ve sahip
olduklarınız ve sahip olmak istedikleriniz önem kazanıyor bu ay. Kaynak arttırmak ve
avantaj yakalamak içinde aslında son derece stratejiksiniz. Güneş’te Oğlak burcunda
ve Merkür de bu alanda bir süredir ve bir de Dolunay yaşamıştık Aralık sonunda ve bu
etkiler de gösteriyor ki parasal durumlarınız gerçekten öncelikleriniz arasında sizler için.
Ocak ayındaki Retro gösteriyor ki, hem avantajlar var ama bu avantajların yanısıra biraz
da gecikmeler devrede olabilir. 10 Ocak tarihindeki Oğlak burcundaki Yeniay aslında
bir kaynak avantajını zaten göstermekte ve bana kalırsa kiiminiz için terfi veya zam
durumunuzu anlatmakta. Bunun ile ilgili görüşmelerinizi belkide Aralık ayından itibaren
dile getiriyordunuz, Yeniay sizlere haberi getirir ama elinize paranın geçmesi Şubat ayını
bulabilir. Yani avantajlı bir durum ve beraberinde bu avantajı yaşamak içinde biraz bekleme
süreci gibi. Bazı Yaylar için özellikle çalışmıyorsanız bolca iş görüşmeleri yaşayabilirsiniz,
hazırlıklar yapabilirsiniz. 10 Ocak bu yüzden önemli yani parasal durumunuz ile ilgili
gelişmeler Yeniay enerjisi ile devrede.
23 Ocak tarihine kadar burcunuzda ilerleyen Venüs desteğide sizler ile aslında. Yani hem
şansı yakalıyorsunuz, dikkat çekiyorsunuz ve kendinizi rahat bir şekilde ifade ediyorsunuz.
23 Ocak sonrasında Venüs’ün Oğlak burcuna geçişi ise Maddi konularda güzel gelişmeleri
tetikliyor olur. Zeten ay genelinde beklediğiniz avantajlar da söz konusu olacaktır.
3 Ocak’ta Mars Akrep yolculuğu başlıyor. İç dünyanız önem kazanıyor, aslında Mars’ın
Akrep geçişi sizler için belki biraz zorlayıcı olacak bunun nedeni belki gecikmelerin sizi
zorlaması olabilir. Size sunulan fırsatın veya teklifin istediğiniz ölçüde olmaması olabilir.
Bunun en önemli nedeni bana kalırsa yönetici gezegeniniz Jüpiter. Haritanızın en tepe
noktasında yerleşmiş durumda. Jüpiter evet şans ve fırsatlar gezegenidir fakat hem
burcunuzdaki Satürn ile hem de Güneş’iniz ile zorlu enerjilerde. Bu da beklentilerinizi
yükseltmenize ama Satürn enerjisi ile aslında elinizdeki değerleri ve sahip olduklarınızın da
farkındalığına çekmekte. Hızlı koşmak yerine, emin adımlar atma dönemindesiniz aslında,
beklentilerinizi yüksek tutmak tabi güzeldir ama buna kapılmamaya önem vermeniz
gerektiğinin de altını çizmeliyim ve şartlara uyum sağlamaya önem vermelisiniz.

enerjilerde. İletişim aksında yaşayacaksınız
Dolunayı. Bu da haberleşme trafiğinizin
hareketleneceğini gösteriyor. Yakın çevre
ilişkileriniz adına da önemli konuşmalar,
kararlar, duyurular demek. Evet ay
enerjisinde nasıl ki konumuz iç dünyanız
ve beklentileriniz ise, ay sonuna doğru da
haberler ve kararlar öne çıkıyor. Demekki
bir duyuru yapıyorsunuz, ya da size birşey
açıklanıyor ve siz öğreniyorsunuz. Maddi
konularda gecikmeler, zorlanmalar ve
güç kazanma çabanız da ayın enerjisinde
önemli. Yani sevgili Yay’lar öncelikleriniz
biraz şartlarınızı korumak ve sağlam
adımlar atmak olmalı. Bu ay iç sesinizi
de dinleyin derim, hisleriniz de güçlencek
ve eğer farkında olursanız çevrenizde
olup bitenleri de fark edebilirsiniz.
İyimsermisiniz kesinlikle evet ama
hakkınızı da aramanız gereken bir
aydasınız. Maddi konularda ve kariyer
çevrelerinizi ilgilendiren durumlarda
özellikle.

Kaynak konusu bu ay öncelikleriniz arasında, fırsatlar evet olabilir ama elinize toplu
paralar geçse dahi aslında Satürn sınavında olduğunuzu hatırlamalısınız. Kiminiz kariyer
yaşamınında bazı terfi ve yenilikler yaşarken, kiminiz de bazı sonlanmalar yaşayabilirsiniz.
Bu sizin isteğiniz ile olabilir veya sizin dışınızda gelişebilir. Elinize geçecek paralar belki
de tazminatınız olacaktır. İyi hesap yapın her türlü, maddi konularda stratejik ve planlı
olun. Eski borçlar, temizlenmesi gereken ödemeleriniz de devrede gibi. Biraz beklenmedik
harcamalarınız da söz konusu gibi. Şanslısınız Venüsü misafir ediyorsunuz ama bir yandan
da hem kendiniz ile ilgili yeni adımlar ve başlangıçlar istiyor ve maddi durumunuzu gözden
geçiriyorsunuz. Mars ise sizi içsel olarak zorlayacak. Sağlığa önem vermelisiniz ve bunun
yanı sıra arkanızdan olabilecek konuşmalara ve sizin kontrolünüzde olmayan gelişmelere
de açık olabilirsiniz. Yani stratejik ve uyanık olmalısınız bu ay!
20 Ocak’ta Güneş Kova burcuna geçiş yapıyor. Bu güzel ve destekleyici olacak. 24
Ocak tarihindeki Aslan burcundaki Yeniay’da aynı şekilde burcunuza son derece dost
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OĞLAK

Sevgili Oğlaklar, yeni seneden hepinize Merhaba. Bu ay Merkür Retrosu bekliyor bizleri.
İletişim ve haberleşmeden sorumlu olan Merkür 5 – 26 Ocak tarihleri arasında Retrosunu
gerçekleştirecek hem de sizlerin burcunda gerçekleşecek Retro. Şimdi sevgili Oğlaklar,
geçmişe döneceksiniz sanki ve bazı kararlarınızı gözden geçireceksiniz. Evet, kendiniz
ve yaşamınız ile ilgili olacak bu geriye bakış. Hayatınızın gidişatı önem kazanacak. Tam
bir planlama dönemi sizler için. Zaten bunu ara ara yapan bir burçsunuz, şimdi bunu
artık önemli farkındalıklar ile yeniliyorsunuz, yani 2016 planı yapıyorsunuz tam olarak.
Değiştirmek istediğiniz bazı şartlarınız olabilir, kendiniz ile ilgili artık bunu hayatımda
yapmıyorum veya tam tersi yapıyorum diyorsunuz gibi açıkçası. Özellikle günlük rutininizi
ilgilendiren bazı durumlar önemli sizler için. Birlikte yaşadığınız veya çalıştığınız insanlar
ve onların da yaşamlarındaki bazı yenilikler, değişimler dikkat çekebilir. Bir çevre değişimi
veya yeniliği yalayabilirsiniz, bundan da etkilenebilirsiniz. Tabi sizlerin de çevrenizdeki
insanlardan beklentileriniz önem kazanıyor olacak bu Retro sürecinde. Merkür Retro
dönemi sizleri düşündürecek diyebilirim, yeni şartlar ve avantajlar isteyeceksiniz ve bunu
nasıl elde edeceğinize odaklanacaksınız. 10 Ocak’ta burcunuzda gerçekleşecek Yeniay’da
bunun tam olarak alt zeminini hazırlıyor. Özellikle 9-10 Ocak dönemi biraz da gergin
aslında gökyüzünde, yani bazı haberler alabilir ve bitişler yaşayabilirsiniz. Bu değişim
sizlerin günlük rutininizi etkiliyebilir. Sizlerde yeniye odaklanmak isteyebilir ve yeni şartlar
için düşünebilirsiniz. Nasıl yapmalıyım veya nasıl ilerlemeliyim diyebilirsiniz. Jüpiter sizleri
destekliyor hem de haritanızın öyle güzel bir alanından alıyorsunuz ki bu desteği size uzak
yollar, yolculuklar ve uzak hedefler planla diyor gibi. Yani daha geniş açıdan bak diyor size
Jüpiter. Yeni eğitim, kurs, kişisel gelişim veya bir sınav olacaksınız bu konuda şanslar
hazırlıyor. Yani şimdide kalma ileriye bak ve fırsatlar aslında burada duruyor diyor gibi.
Retro sizlerin kendi yaşamınız ile ilgili revizasyon arzunuzu anlatmakta ve bu revizayonda
da iyi planlı ve programlı olmanız içinde biraz sizi içe çekmekte. Yani biraz izolasyon
arzunuz artabilir sevgili Oğlaklar. Yapılanma için ama unutmayın, ve kesinlikle vizyonunuzu
kullanın, ileriye dönük ve geniş açıdan bakın.
Yönetici gezegeniniz Satürn Yay burcunda ilerlemekte. Haritanızdaki ilerlediği alanda
sizlerin değişimde olduğunuzu gösteriyor zaten. İç dünyanızda belki bazı baskıları da
yaşıyorsunuz. Bu bir süre daha devam edecek unutmayın, Çünkü Satürn yapılanma
ve sorumluluk gezegenidir ve siz aslında Satürn yönetiminde bir burç olarak disiplin
ne demektir gayet iyi bilirsiniz. Evet Satürn size iç dünyanıza dönmeniz için sinyaller
gönderiyor. Bilinçaltınız, ve yaşamınızdaki gidişatta bazı memnuniyetsizlikleriniz varsa
eğer bunları değiştirmek için önce fark etmenizi sağlıyor. Yay burcunda ilerliyor ve geniş
vizyon. Aslında iç dünyanızda yaşadığınız özgürlüğünüzü, yaşama da kanalize et diyor gibi.
Venüs 23 Ocak tarihine kadar Yay burcunda olacak. İşte bu etki ile birlikte aslında içsel
özgürsünüz. Kendi dünyanızda olmak istiyorsunuz ve planlar yapmak istiyorsunuz. Merkür
Retrosu da bunun zeminini sağlayacak sizlere. Özetle biten ve değişen her durum sizleri bir
adım ileriye taşımak için olacak. Sadece bunu fark edin yeter.

uzun soluklu bir ilişkiniz varsa onlarında
hayatlarında aslında bir geri dönüş, bir
kararı gözden geçirme durumu var gibi.
Eğer problem yaşadığınız bir ilişkiniz varsa
top sizde unutmayın. Sizin kararınız ile
bir durum açığa kavuşacak ama siz bu
kararı çok kolay alamayabilirsiniz. Bana
kalırsa enine boyuna düşünmelisiniz zaten.
Merkür bunu isteyecek sizden. Dolayısı
ile heyecanlı ve umut dolu olsanız da, iç
dünyanızda biraz sakinlik ve izolasyon da
istiyorsunuz.
20 Ocakta Güneş Kova burcuna geçiş
yapacak. Maddi konularda avantajlar
getirecek sizlere. 24 Ocak ise Aslan
burcunda bir Yeniay bekliyor bizleri.
Beklentileriniz, sahip olduklarınız ve bu
tamamen maddesel olarak ama aynı
zamanda maneviyat için de önemli
farkındalıklar getirecek sizlere. Yani nelere
sahibim diyor olursunuz. Ama en önemli
soru ise nelere sahip olmak istiyorum ve
bunun için ne yapmalıyım ve nasıl harekete
geçmeliyim olmalı. Hedef belirleyin sevgili
Oğlaklar. Hedeflerinize ilerlemek için ise
neler yapmanız gerektiği ile çok güzel
farkındalıklar gelecektir. Siz sorun yeterki
cevap çok yakınınızda olacaktır. Satürn
iç sesiniz olarak zaten sürekli olarak
kulağınıza fısıldıyor gibi, biraz özgürleşmek
istiyorsunuz. Bunu elde edebilmek
için neler yapmanız gerektiği ise bu ay
burcunuzda yaşanacak Yeniay enerjisi ile
sizlere gelebilir. Güzel adımlarınız olsun.

3 Ocak itibari ile Mars Akrep yolculuğu başlıyor. Çevreniz hareketleniyor ve dostlarınız ile
görüşmeleriniz de artıyor. Ama bunun yanı sıra Mars hadi dedirtecek sizlere. Umutlarınız ve
beklentileriniz yükselecek ve bunlar adına enerji ve efor harcıyor olacaksınız. Potansiyelinize
odaklanacaksınız sevgili Oğlaklar. Yenilenme enerjisindesiniz. Yenilik sizler için önce plan
demek ve bu ay plan yapıyorsunuz. Aralık sonundaki Yengeç dolunayı ilişkilerinizde de biraz
agresyonu çekmiş olabilir sizlere bu ay ise tüm bunlarda masaya yatıyor. Evliyseniz veya
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Astroloji

KOVA

Sevgili Kovalar, yeni seneden hepinize Merhaba. Bu ay Merkür Retrosu bekliyor bizleri.
İletişim ve haberleşmeden sorumlu olan Merkür 5 – 26 Ocak tarihleri arasında Retrosunu
gerçekleştirecek. Haritanızda Retronun gerçekleşeceği alan gösteriyor ki, biraz yalnız
kalmak kendinize önem vermek istiyor olacaksınız. Kiminiz de belki bir operasyon
geçirebilirler, bir süredir ihmal ettiğiniz bir sağlık konusu ile ilgilenme durumunuz devrede,
Estetik bir operasyon da olabilir bu. Sağlık tabi bu ay sizler için önemli, beslenmenize ve
fiziksel olarak da ters hareket etmemeye özen gösterin derim. Ayrıca hayatınızdaki kişi, bu
evliyseniz eşiniz veya uzun süreli ilişkinizdeki kişide olabilir onun bir yoğunluğu ve temposu
ile ilgili destekler vermeniz gerekebilir. Fakat sevgili Kova’lar aynı şekilde desteğiniz belki de
onun bir sağlık sorunu için yanında olmanız gereken bir konuyu da anlatabilir.

teklifler gelebilir. Yaşamınızda içsel olarak
değiştirmek istediğiniz bazı durumlar
zaten devredeyken, yeniyi iş yaşamınızda
da arayabilirsiniz. Üstlerinizin baskısını da
hissedeceğinizi söylemeliyim. Yani hem
temponuz olacak ama bu ay genel olarak
gözlemcisiniz.

Evet, bu retro süreci sizi içsel olarak biraz bunaltabilir. Düşünüyorsunuz sanki! Evet, bir
süredir özellikle Aralıktan itibaren Merkürün Oğlak burcunda olması sizlerin bazı fikirlerinizi
veya beklentilerinizi tam açıklayamadığınızı da anlatmakta. Biraz düşüncelerinizi gizleme
durumunuz var. Ama unutmayın sizden bazı şeyleri saklayan kişileri de anlatabilir bu
durum. Bir karar verdim dediğiniz noktada bu kararı da gözden geçirmeniz gerekebilir.
Unutmayın Retro her nekadar Oğlak burcunda olsa da sizin burcunuzda başlayacak
aslında. Bu da tam bir karar aldım dediğiniz noktada bazı şeylerin veya şartların
değişmesine ve sizin bir fikrinizden dönmenize neden olabilir. Ortak kazanımlar adına
avantajlısınız. Parasal bir durumu gizliyor da olabilirsiniz açıkçası. Belki bir kazanç devrede
ama bunu söylemediniz veya elinize toplu bir para geçiyor ve bunu kendinize saklıyor da
olabilirsiniz. Kiminizinde aşk durumlarında kafası karışık olabilir sevgili Kovalar. Aşk önemli
ama sanki bazı sorunları da masaya yatırıyorsunuz, tam birşeyi açıklıyorum diyorsunuz
ki biraz bekleme kararı alıyorsunuz. Aşk ve para önem kazanıyor anlayacağınız. İçsel
dünyanıza çekiliyorsunuz ve sanki birşeyler gizliyorsunuz, belki de net olmak için zaman
yaratıyorsunuz.
Venüs 23 Ocak tarihine kadar Yay burcunda olacak. Dost çevreleriniz hareketli ve kendinizi
son derece enerjik hissedebilirsiniz. 23 Ocak sonrası ise Venüs’te Oğlak burcuna geçiş
yapacak. Bu geçiş özellikle ilişkiler adına da sizleri biraz gizli aşk ilişkilerine çekebilir.
Zaten Merkür Retro süreci henüz devam ediyor olacak Venüs geçiş döneminde, ve Retro
sizlerin standartlarınızı tekrar gözden geçireceğinizi de gösteriyor. Bir değişim kararı da
alabilirsiniz içsel olarak. 10 Ocakta gerçekleşecek Yeniay size içsel bir karar aldırabilir ama
bunu sonuçlandırmanız yani hayata geçirmeniz için de biraz bekleyebilirsiniz.
20 Ocak’ta Güneş burcunuzda olacak. Bu tabi enerjinizi sizleri biraz yukarıya taşıyacaktır.
Daha kararlı ve ne istediğinize de odaklanabileceğinizi de gösterecek haliyle. Şimdi
tamammı, devam mı dedirtecek sizlere Güneşin burcunuza geçmesi. 24 Ocak Aslan
Dolunayı da bunu işaret etmekte. Ay genelinde düşünüyorsunuz aslında, hem yaşam
motivasyonunuzu ve bu konuda neler yapacağınızı, yaşamınızdaki insanları, maddi
avantajları ve birlikte olduğunuz insanı veya ortak iş içinde olduğunuz kurumu da masaya
yatırıyorsunuz. Ay ortasına doğru zihninizde oluşan fikirleri, ay sonuna doğru hayatınıza
geçirmek isteyeceksiniz sanki. Dolunayda da netleşiyor olacaksınız sanki.
3 Ocak itibari ile Mars haritanızın en tepe noktasına yerleşecek. İş çevrelerinizde yoğunluk
devrede. Hatta bazı Kovaların iş yerlerinin taşınma durumu da gündeme gelebilir. Akrep
burcundaki Mars sizleri zorlayacak sevgili Kovalar. İŞ görüşmeleriniz de olabilir, yeni
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Sevgili Balıklar, yeni seneden hepinize Merhaba. Bu ay Merkür Retrosu bekliyor bizleri.
İletişim ve haberleşmeden sorumlu olan Merkür 5 – 26 Ocak tarihleri arasında Retrosunu
gerçekleştirecek. Dost çevreleriniz, yaşam motivasyonunuz önem kazanıyor bu Retro
döneminde. Çevre desteği de istiyor gibisiniz. Dostlarınızın da sizlerden beklentileri artabilir
açıkçası. Yuvada bir değişim veya yaşam koşullarınızda bir yenilik devrede olabilir. Belki de
desteği bu konuda istiyor ve bekliyorsunuz bu da olabilir. İlişkiniz ve yuvanızdaki koşullar,
bu iki konu beraberinde veya bu konulardan biri ön plana geliyor. Arabuluculuk yapabilir
veya sizlere arabulucuk yapacak dostlarınız olabilir bu ay. 10 Ocak’ta bir de Yeniay olacak
Oğlak burcunda. Umutla bakmak istiyorsunuz yaşamınızadaki bir konuya sanki. Bu
beklentilerinizi arttıracak ve motivasyon arayacağınızı da göstermekte. Yepyeni bir çevre
içinde olabilirsiniz bu ay.

açıkçası, sizde destek olacak insanlar evet
var ama sizinle farklı fikirde olan ve sizi
zorlayan bir çevre içinde de olabilirsiniz.
Aman dikkat edin, enerjinizi çeken insanlar
ile aranıza mesafe koymaya önem verin.

Merkür Retroları biraz düşündüren, enerjiyi içselleştiren durumları açığa çıkartır ve
araştırma yapmamıza da fırsatlar verir. Bu ay arkdaşlarınızdan alacağınız haberler
ve havadisler de önemli olabilir, sizlerin vereceğiniz havadisler de bir o kadar önem
kazanabilir. Öncelikle kalbiniz boşsa bolca sosyal ortamlarda olmaya önem verin derim.
Aşkı çevrenizde yakalayabilirsiniz. Birileri ile tanışabilirsiniz ve bu arkadaş çevrenizden
veya sosyal ortamlardan olabilir açıkçası. Ayrıca Retro eski dostlarınız, arkadaşlarınız ile
görüşme fırsatları da getirebilir sizlere.
Venüs 23 Ocak tarihine kadar haritanızın en tepe noktasına yerleşecek. Hedefleriniz,
üstleriniz, kariyeriniz ve iş bağlantılarınız konusunda şanslı hissedebilirsiniz. Yasal
konularınız ile ilgili bazı durumları da avantaja çevirebilirsiniz. Beklediğiniz takdiri de elde
edebilirsiniz bana kalırsa. Yüzünüzü güldürecek bir görev bekliyor sanki sizleri ama bu
sorumluluk da getiriyor olacak sizlere buna da dikkat edin. Yani altından kalkamayacağınız
bir sorumluluk kesinlikle değil bana kalırsa, bu sizi keyiflendirir ama biraz da çalıştırır sevgili
Balıklar.
Mars 3 Ocak itibari ile Akrep burcunda olacak. Seyahatler konusunda avantajlara açık
olursunuz. Ayrıca yasal prosedürleri devam eden dava olabilir, mahkeme işleriniz olabilir
bunlar ile ilgili gelişmeler de sizin avantajınıza olur. Mars size ihtiyacınız olan motivasyonu
ve desteği getiriyor çünkü. Çevrenizin desteğini ay genelinde arzu etseniz de, Mars sizlere
ilerleme ve kendi bakış açınızın doğru ve en güvenilir olduğunu da anlatacak ve hatırlatacak
gibi duruyor.
Evet Merkür yuva ve ilişkinizi yönetmekte. Gecikmeler ise bu belirttiğim konularda olmakta
ama yasal süreç içinde olan bir konuda da avantajlara açıksınız.
23 Ocak sonrasında Venüs Oğlak burcunda olacak. Bu çevre ilişkilerinizi ısıtacaktır. Özellikle
yanlış anlaşılma gibi bir durum varsa problemleri çözmek adına da gayet güzel olur Venüs
gelişi. Kendinizi dengelenmiş ve iyi hissettirir sizlere.
20 Ocakta Güneş Kova burcunda geçiş yapacak. Ve 24 Ocakta ise Aslan burcunda bir
Dolunay olacak. Aslında Güneş’in Kova burcuna geçişi de gösteriyor ki, iç dünyanız ve
biraz denge ihtiyacındasınız ve dolunay dönemi de temponuzda bir yoğunluğu ve aslında
sizlerinde temponuzda yapmak istediğiniz bazı düzenlemeleri anlatmakta. Yani ayı finalize
ederken biraz yorgun hissedebilirsiniz sevgili Balıklar. Bu ay çevreniz son derece hareketli
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