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ONUR ÖZIŞIK
GENEL YAYIN YÖNETMENİ

Editörden

18 aydır geliştirerek sizlere sunduğumuz GZONE’un, şahsen benim için en önemli sayısı 
olması sebebiyle, sadece bu aylık bu köşeyi sevgili Murat Renay’dan çalmak istedim. 

Geçtiğimiz yıl, henüz beşinci sayımızı çıkarmaya hazırlanırken böyle bir sayı hazırlama 
isteğimize, altında ezilmekten korktuğumuz, henüz hazır olduğumuza inanmamamız 
sebebiyle iştahımızı bir yıl ertelemek zorunda kaldığımız, AYSEL GÜREL özel sayısıyla karşı 
karşıyayız. 

Şimdi ‘’bu adam nereden çıktı, neden bu kadar zamandır yazmadı da şimdi bu yazıyı 
o yazıyor?’’ diye soracak olursanız, cevabı da Aysel’de saklı. Henüz ergen yaştayken 
hayatımın kesiştiği kahramanım Aysel’ime hazırladığımız bu özel sayıda, benim de bir 
şeyler karalamamam kabul edilemezdi. 

Bazı dokunuşlar vardır ki hayatlarımızda, aslında olduğumuz kişi olmamıza sebep olurlar. 
Uzaktan bakıldığında birçok insanla ortak yaşadığınız bir özellik olmasına rağmen, kendi 
içinizde ise kendinizi özel hissetmenizi sağlarlar. Bundan tam 8 yıl önce, henüz ben 
çocukken tanıştığım Aysel’imi, bugün 30 yaşına gelmiş bir birey olarak, her geçen gün daha 
çok hissediyorum, daha çok özlüyorum, daha çok öğreniyorum.

Öğretmenim, arkadaşım, sevgilim, sevdiğim…. ve daha nice kelimelerin anlamı Aysel’im. 
Cesaretim, yalnızlığım, kalabalığım, korkularım…. ve bütün duyguların da tasviri Aysel’İm.

Uzun zamandır, büyük titizlikle hazırladığımız bu sayıda, bize güvenen sevgili Müjde Ar, 
Mehtap Ar ve Söz Ar’a, bize kapılarını açtıkları için özellikle teşekkür etmek istiyorum. 

Aysel sayesinde tanıştığım, canım arkadaşım Yonca Lodi’ye, Aysel’i hiç tanımamasına 
rağmen onun ideolojisini gururla taşıyan Mabel Matiz’e ve bizle Aysel’lerini paylaşan tüm 
Aysel’in Askerlerine de binlerce teşekkür iletmeden olmaz. 

Özel sayılarımızın kahramanlarından Suat Kavukluoğlu’na, çalışmalarını bizle hiç 
düşünmeden paylaştığı için minnetlerimizi iletmeden olmaz… 

Türkiye’de Kadın hakları için en önemli isimlerinden biri Aysel Gürel, aslında bilmediğimiz 
birçok LGBT hikayesinin de kahramanları arasında. Bize bıraktığı en büyük mirası ‘’SEVGİ’’ 
olan bir ozan. Özgürleşme yolculuğumuzda kendini öne atmış bir kahraman. 

Ne kadar da çok şey borçlu olduğumuz, kendi nesliyle yetinmeyip, her neslin insanı olmuş, 
hiç yaşlanmamış bir idol… Bu yüzdendir, hayatta belki de tek gurur duyulacak hissimizdir 
#AYSELİNASKERLERİYİZ diyebilmemiz…

#AYSELİNASKERLERİYİZ
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MUMBAI ONUR YÜRÜYÜŞÜ HİNDİSTAN’I GÖKKUŞAĞINA BOYADI
Hindistan’ın 18.4 milyon nüfusuyla, en kalabalık şehri Mumbai, 06 Şubat Cumartesi günü 
gerçekleşen Onur Yürüyüşü ile gökkuşağı renklerine boyandı. 

Şehrin en geniş meydanlarından August Kranti Meydanı’nda buluşan LGBT bireyler ve 
destekçiler, buradan Kennedy köprüsüne ve Opera Binası’nı ziyaret ederek tekrar August 
Kranti Meydanı’na ulaştı. Şehirde 9. kez gerçekleşen Onur Yürüyüşü’ne bu sene 7.000 
üzerinde katılımcı olduğu bildirildi.

TRANSFOBİK DOKTORA TÜRK 
TABİPLER BİRLİĞİ’NDEN CEZA
Türk Tabipler Birliği (TTB), trans bir kadını 
muayene etmeyen jinekolog hakkında 
uyarı cezası verdi.

Trans kadın H.Ç. 2014 Haziran’ında 
gittiği Beyoğlu Prof. Dr. Reşat Belger Göz 
Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi 
Ünitesi’nde muayene olmak istemiş ve 
jinekolog F.H. tarafından “durumu tasvip 
edilmediği” gerekçesiyle reddedilmişti.

Jinekolog doktor F.H.’nin, bir hastasını 
trans olması nedeniyle muayene etmeyi 
reddetmesi üzerine Türk Tabipler Birliği 
doktor hakkında inceleme yaptı ve 90 
liralık uyarı cezası verdi. Hasta H.Ç.’nin, 
Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve 
Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) 
ile birlikte yaptığı şikayeti inceleyen ve 
doktorun ifadesini alan TTB, ‘doktorun 
hastaları reddetme hakkının sonsuz 
olmadığına’ karar verdi.

CHP MİLLETVEKİLİNDEN AİLE 
BAKANI’NA LGBT SORUSU
CHP Manisa Milletvekili Dr. Tur YILDIZ 
BİÇER Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Sema Ramazanoğlu’nun yanıtlaması 
istemiyle verdiği soru önergesinde; 
LGBT bireylerin haklarından Mersin 
müftülüğünün 4-6 yaş arasındaki 
çocuklara gelinlik giydirilmesine; Kuran 
kurslarındaki taciz ve cinsel istismardan 
sokaklardaki kadına yönelik şiddete kadar 
bir dizi soru sordu.

Ramazanoğlu’na kardeşinin Bakanlık 
yaptığı dönemde “eşcinsellik hastalıktır, 
tedavi edilmelidir” sözünü hatırlatan Biçer;” 
siz de öyle düşünüyor musunuz?” diye 
sordu.

Biçer verdiği soru önergesinde ayrıca eski 
Bakan Ayşegül İslam’ın tecavüze karşı 
çocuklarınıza çığlık atmayı öğretin sözünü 
de hatırlatan Biçer; siz de bu yöntemi 
onaylıyor musunuz ve yeterli buluyor 
musunuz diye de ekledi.
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RUS LGBTI AKTİVİSTİ ÜLKESİNDEN KOVULUYOR!
Rusya’nın en önemli LGBT aktivistlerinden Nikolai Alekseev, Rusya’nın homofobik 
yasalarının mimarı Vitaly Milonov tarafından ülkesinden kovuldu. 

Rusya’nın Vitaly Milonov tarafından hazırlanan ve kabul edilen homofobik yasalarını Avrupa 
İnsan Hakları mahkemesine şikayet eden LGBTİ aktivisti Nikolai Alekseev ülkesinden 
kovulma tehditi yaşıyor.

Bir süredir İsviçreli bir sevgilisi olduğu bilinen aktivistin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 
Rusya’yı şikayet etmesi üzerine konuşan bakan ve homofobik yasanın mimarı Vitaly 
Milonov, ”Ülkesini terketmeyi dilerse, İsviçreli bir sevgilisi olduğunu bildiğimiz Nikolai 
Alekseev’e tek yönlü, ekonomi sınıfından bir uçak bileti hediye etmeye hazırım. Dilerse 
İsviçre’de, dilerse dünyanın herhangi başka bir yerinde yaşayabilir, yeter ki Rusya’da 
kalmasın. Rusya’nın ülkesine zarar vermek isteyen insanlara ihtiyacı ve yaşam alanı yoktur.” 
dedi

Bu açıklamaya cevap veren Alekseev ise, ”Bizleri ne kadar istemeseler de, bizler bu ülkenin 
vatandaşlarıyız. Burada doğduk, burada büyüdük ve burası onların olduğu kadar bizlerin de” 
diyerek, Bakan Milonov’un teklifini reddettiğini duyurdu.

MADRİD METROSU TRANS BİREYLERE ÜCRETSİZ!
İspanya’nın başkenti Madrid’de başlatılan yeni bir uygulamayla trans bireyler metroda 
ücretsiz seyahat edebiliyor. 

Geçtiğimiz hafta İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleşen bir trans cinayeti sebebiyle 
kolları sıvayan şehir belediyesi, trans bireylere gösterilen ayrımcılığa karşı birçok kampanya 
geliştirdi. Şehirde ilk yürürlüğe giren uygulamaya göre trans bireyler artık metroyla ücretsiz 
seyahat edebilecekler.

Şehirde yaşayan trans bireylere 38 kere metroyu ücretsiz kullanma hakkı olan bir kart 
hazırlayan belediye, internet sitesinden yaptığı duyuruyla trans bireyleri bu kartlardan almak 
için başvurmaya davet etti. Trans bireylere gösterilen ayrımcılığa karşı, Madrid halkını da 
hoşgörüye davet eden belediye, trans bireylerin toplum içerisinde özgürce yaşamaları için 
benzer çalışmaların devam edeceğini de duyurdu.

POLİS, NEFRET SUÇLARINA 
KARŞI EĞİTİLECEK
Polis Akademisi’nin AGİT ile imzaladığı 
zapta göre kolluk kuvvetleri nefret suçları 
konusunda eğitilecek. Eğitimin cinsel 
yönelim ve cinsiyet kimliğini kapsayıp 
kapsamayacağı bilinmezken, nefret suçu 
mağdurlarının polise başvurmaktan 
korktuğu raporlarda görülüyor.

Polis Akademisi Başkanlığı ile Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 
arasında, “kolluk kuvvetlerine yönelik 
nefret suçlarına karşı eğitim uygulaması” 
konusunda mutabakat zaptı 22 Ocak’ta 
imzalandı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre AGİT 
Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları 
Bürosu Başkan Yardımcısı Beatriz Balbin, 
programın, nefrete dayalı suçları tespit 
etme ve bu konuları araştırma konusunda 
ilgili polis ve kolluk kuvvetlerine ek bilgiler 
ve beceriler katacağını umduğunu dile 
getirdi.

Balbin, “Kolluk kuvvetleri hedeflenen 
toplum konusunda, ilk temas noktası 
olduğu için onların nefrete dayalı suçları 
önleme ve buna müdahale etmede bilgi 
ve becerileri arttığında, toplumla ilişkileri 
daha iyi bir hale gelecektir. Toplumun 
kolluk kuvvetlerine güveni artacaktır” diye 
konuştu.
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KÜLTÜR & SANAT
AYIN EN YENİLERİ

Kültür & Sanat 
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STEVE AOKI
13 ŞUBAT | VOLSWAGEN ARENA - 
İSTANBUL
Henüz 19 yaşında bir üniversite 
öğrencisiyken kurduğu Dim Mak Records 
ile müzik piyasasına adım atan Steve Aoki, 
ilk albümünü bir remix albümü olarak 
2007’de çıkardı. Müzik kariyeri boyunca 
will.i.am, Afrojack, LMFAO, Iggy Azalea, 
Lil Jon, ve Laidback Luke gibi vokaller ve 
prodüktörlerle çalışan Steve Aoki ayrıca 
Kid Cudi ve daha bir çok ünlü ismin 
parçalarına yaptığı remix’lerle de büyük 
beğeni aldı. Yaptığı müzikle olduğu kadar 
çılgın sahne şovları ve sürprizleriyle de 
konuşulan Amerikalı şovmen, dünyanın 
en iyi DJ’lerinin belirlendiği “DJ Mag Top 
100” listesine ilk kez 2011 yılında 42. 
sıradan giriş yaptı, 2013 yılından bu yana 
ise listenin ilk 10 basamağındaki yerini hiç 
kaybetmedi. 

Kendine has tarzı, marjinal kişiliği ve çılgın 
sahne şovları ile bir fenomen haline gelen 
Steve Aoki, Beat The Night ve Rapsody 
Travel & Events’in ortak organizasyonu ile 
13 Şubat Cumartesi akşamı İstanbul’un 
en yeni ve en kaliteli etkinlik merkezi 
Volkswagen Arena’da Türk hayranlarıyla 
buluşmaya geliyor.

HOZIER
03 MART | VOLSWAGEN ARENA - 
İSTANBUL
Off The Hook, alternatif müzik dünyasında 
son yıllarda öne çıkmış, yenilik getirmiş ve 
takdir toplamış grup ve sanatçıları ağırlıyor. 
Seneye yayılacak konserler ile kendimizi 
herhangi bir janra ile sınırlamayıp, alternatif 
gelenekten gelen grup ve sanatçıların canlı 
performanslarını sizlerle buluşturacak, 
sizlere daha geniş bir yelpazeden düzenli 
haberler ulaştıracağız.

Off The Hook, 6 Aralık 2015 tarihinde 
Volkswagen Arena’da gerçekleştirilen 
Editors konseriyle başladı. Seri 3 Mart 
2016 tarihinde yine Volkswagen Arena’da 
gerçekleştirilecek Hozier konseriyle devam 
ediyor.

!F İSTANBUL BAĞIMSIZ FİLMLER FESTİVALİ 2016
18 - 28 ŞUBAT | ÇEŞİTLİ SİNEMA SALONLARI - İSTANBUL
!f İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali, 15 yıldır 80.000 kişilik izleyici kitlesiyle 
kültür sanat hayatına yeni bir soluk getiren, dünyanın her yanından farklı bakışları 
sinemaseverlerle buluşturan ve düzenlediği partiler, atölyeler ve çeşitli etkinliklerle 
programını zenginleştiren bir oluşum.Her yıl İstanbul’da, Ankara’da ve İzmir’de 
Cinemaximum Sinemalarında Şubat ve Mart aylarında izleyicisiyle buluşan festival, filmleri 
farklı ve güncel temalar altında toplayarak izleyicisine ulaştırıyor. Bir festival tarafından 
dünyada ilk kez gerçekleştirilen ‘alternatif dağıtım ve paylaşım’ projesi !f ² ile, Türkiye ve 
komşu ülkelerde 30’dan fazla kente festival ruhu taşıyor.

‘!f Türkiye’den Kısalar’ bölümüyle yüzlerce genç yönetmeni bir araya getiren !f, $10.000 
ödüllü uluslararası yarışması ‘!f !nspired / Keş!f’ ile dünyanın farklı ülkelerinden gelen 9 
filmi ve tanınmış sinema profesyonellerini davet ederek İstanbul’u yenilikçi sinemanın 
merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçlıyor. 2015 yılının diğer yarışmalı bölümü ‘Love & 
Change / Aşk & Başka Bi’ Dünya’ ise başka bir dünya hayaline tutkulu filmleri uluslararası 
bir paylaşım platformunda bir araya getiriyor.  Yarışma, başka bir dünya hayaline 
$10.000’lık bir ödülle katkıda bulunuyor.

Kültür & Sanat | Ayın Etkinlikleri
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CHRIS DE BURGH
28 ŞUBAT | ÜLKER SPORTS ARENA - 
İSTANBUL
70’lerden günümüze hiç eskimeyen, 
birbirinden kıymetli şarkılarla mücevher 
gibi bir gece yaşayacak İstanbul... 
Romantizmin en yalın, en kalbe kazınan 
şarkıları Chris de Burgh’ün kadife sesi 
ve benzersiz sahne şovuyla hafızalara 
işlenecek. 

Chris de Burgh “The Lady in Red”, “Don’t 
Pay the Ferryman”, “A Spaceman Came 
Travelling”, “The Traveller” gibi klasiklerini, 
diskografisinin en romantik şarkılarıyla 
beraber İstanbullu hayranlarına icra 
edecek.   

MAZHAR OLMAK
12 ŞUBAT | ZORLU P.S.M - İSTANBUL
Mazhar Alanson, Atlantis Yapım 
organizasyonuyla, 12 Şubat Cuma günü 
Zorlu PSM’ de MAZHAROLMAK1 adı 
altında bu zamana kadar hiç açmadığı 
dünyasını açıyor!
 
Mazhar Alanson,  MAZHAROLMAK1 adı 
altında, bu zamana kadar hiç açmadığı 
dünyasını açıyor.

Anlatmalı, çalmalı, söylemeli ‘Bir 
Mazhar Alanson sahnelemesi’ olan 
MAZHAROLMAK1 nerede mi geçiyor? 
Galiba evinin salonunda.Hayranlarını 
evinin salonuna davet etmiş hissi 
verecek sohbetiyle birlikte romantik 
şarkıların, balatlarının yanı sıra Alanson’un 
olağanüstü sesinden bu zamana kadar 
hiç duymadığınız efsaneleşmiş şarkılarını 
dinleyeceksiniz.

ATA DEMİRER GAZİNOSU
23 ŞUBAT | BOSTANCI G.M. - İSTANBUL
Ata Demirer, uzun bir aradan sonra yeni 
gösterisi “Tek Kişilik Gazino’yla izleyicisiyle 
buluşuyor. 

Başarılı komedyenin yeni gösterisi, 
Türk Sanat Müziği’nden operaya, halk 
müziğinden popa ve arabeske kadar 
geniş bir repertuvara sahip. Ata Demirer’e 
sahnede Taşkın Sabah yönetiminde bir 
orkestra ve zaman zaman dansçılar eşlik 
ediyor.  

Seyircinin hasretle beklediği mizah dolu 
hikayeler de şarkı aralarında sahnede yerini 
alıyor. Ata Demirer kendine has üslubuyla 
bir yandan şakalarıyla seyirciye kahkahalar 
attırıyor, bir yandan da şarkılarıyla, tiyatro 
sahnesine hoş bir seda getiriyor... 

MEHMET ERDEM
18 ŞUBAT | BABYLON BOMONTİ - 
İSTANBUL
Öğrencilik yılları da dahil olmak üzere 
müzikten hiç kopmayan Mehmet 
Erdem, lise döneminde çeşitli gruplarda 
enstrümanist ve vokalist olarak yer aldı, 
bir çok sanatçının albümünde stüdyo 
müzisyenliği yaptı. Bu dönemde önemli 
müzisyenlerden ud, cümbüş, perdesiz 
gitar, bağlama dersleri aldı. 2008 yılında 
“Deli Deli Olma” adlı filme Özgür Akgül ile 
beraber yaptığı müzikle “Altın Portakal 
Film Festivali”’nde “En İyi Film Müziği” 
dalında ödül aldı.  Ayrıca kariyeri boyunca 
“Çalgı Çengi”, “Memleket Meselesi”, “Sizi 
Seviyorum”, “Polis”, “Dol”, “Avrupa Avrupa”, 
“Kalbim Seni Seçti”, “Leyla ile Mecnun”, 
“Kalpsiz Adam”, “Sınıf” gibi bir çok film ve 
dizinin özgün müziklerine imza attı.

HAZIRLAYAN: ONUR ÖZIŞIK
onur.ozisik@gzone.com.tr
twitter.com/onurozisik |  instagram.com/onur.ozisik
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AYŞEGÜL ALDİNÇ
SEK’İZ
PUAN: 4,5/5
Ayşegül Aldinç’in benzersiz bir sesi var 
ve bu sesi her zaman çok iyi şarkılarla 
duymak istiyoruz. İyileri bir kenara 
bırakalım, Aldinç’in 2000 yılındaki 
albümü “Nefes”in üstüne yeni şarkılar 
duyabilmemiz için bile 10 sene geçti. O 
şarkılar Sezen Aksu elinden çıkma “O Kız” 
ve “Ağla” idi, hatta o gazla bir Aksu şarkısı 
daha (“Li Lal Lal La La”) söyledi Aldinç ve 
tekrar beklemeye geçti. Bir süredir de yeni 
bir albüm üzerinde çalıştığını ve bunun 
bir proje albümü olduğunu biliyorduk. 
“Yeni şarkılar beklerken sakın eski 
şarkılarını tekrar söylemeye kalkmasın” 
falan derken biz, neyse ki korkulan olmadı 
ve 8 farklı söz yazarı/besteci ortaklığı 
ile hayata geçirilen “Sek’iz” karşımıza 
çıktı. Tüm bu besteciler şarkıları Ayşegül 
Aldinç söylesin diye düşünerek mi yazdı 
gerçekten o kadarını kestiremiyorum ama 
bu konuda zaten bir sıkıntı yok, çünkü 
Aldinç “müzikal bir yolculuk” sayılabilecek 
albümündeki her şarkıyı kendi şarkısı 
yapmayı kolaylıkla beceriyor. Örneğin 
“tipik ötesi” bir Kenan Doğulu bestesi 
diyebileceğim “Kendisi”ni Doğulu’nun 
vokallerine rağmen ele geçiriyor Aldinç. 
Tatlı birer meltem havasındaki düetler 
(Gökhan Türkmen ile) “Durum Leyla” 
ve (Eflatun ile) “Seni Sevmek Var Ya” ya 
da Harun Tekin eşlikli elektronik “Kim 
Kaybeder” için de durum böyle. Göksel’in 
yazdığı “Unutamadım” albümün (kırık) 
kalbi olarak orta yerinde dururken finaldeki, 
Nada grubu ile kotarılan “Derine”de Aldinç 
her tarzın defterini nasıl dürdüğünü bir kez 
daha gösteriyor. Maalesef Ajda Pekkan ile 
kaydettikleri “Ucuz Roman”ın bir kopyasını 
(“Aşk Gelince”) yapan Yüksek Sadakat ise 
albümün tek zayıf halkası.

RIHANNA
ANTI
PUAN: 4/5
Yayınlanma süreci yılan hikayesine 
dönen son Rihanna albümü nihayet 
kulağımızda. Şarkıcı 4 yıl boyunca her 
yıl yayınladığı 4 albümle hit kraliçesine 
dönüşmeyi (ve bir parça kabak tadı 
vermeyi) başardıktan sonra, kariyerindeki 
en uzun arayı verdi. Bu ara boşuna 
verilmedi elbette, ya eskilerinden çok daha 

bombastik hitlerle dönecekti RiRi ya da 
bir müzikal değişim geçirecekti. 2015’te 
yayınlanan ve bu albüme girmeyen 3 tekli 
“FourFiveSeconds”, “American Oxygen” 
ve “BBHMM” 2. seçeneğin gerçekleştiğine 
dair bir sinyal vermişti. Albümün isminin 
“Anti” olduğu açıklandığında ise durum 
netleşti. Rihanna, ondan bekleneni 
vermeyecekti. Albümü dinlediğinizde 
kolayca anlıyorsunuz ki bu hitsiz bir 
Rihanna albümü. Peki bu kötü bir şey mi? 
Asla. Belki de “Rated R”dan beri ilk kez 
bir Rihanna albümünü üst üste dinlemek 
istiyorum ve dinledikçe daha iyi olacağını 
düşünüyorum. İlk tekli olarak seçilen Drake 

eşlikli “Work” tüm tropikal hissine rağmen 
standart bir pop teklisi değil örneğin. 
Albümün genelinde de birçok türü bir 
araya getiren karanlık ve tuhaf bir müzik 
(bkz. “Woo” ve  “Desperado”) var. Açılıştan 
içimizi karartan “Consideration”, Prince-
vari “Kiss It Better”, Tinashe’nin deneysel 
r&b’sine yakın duran “Needed Me” ve nefis 
Tame Impala coverı “Same Ol’Mistakes” 
bunun en güzel örnekleri. Hatta albüm 
finale doğru edepsizce retrolaşarak (“Love 
On The Brain” ve “Higher”) Rihanna’nın 
sesini çok enteresan bir şekilde de sunuyor 
bize. Ama albümün dağınık fikirler toplamı 
hissi vermesi kafa karıştırıyor.

Kültür & Sanat | Ayın Müzikleri
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SIA
THIS IS ACTING
PUAN: 3,5/5
Sia’nın yeni albümü harika bir fikirden 
yola çıkıyor. Başkalarını düşünerek yazdığı 
ama bir şekilde o kişilerin seslendirmediği 
şarkıları kendisi söylüyor Sia. Bilhassa 
son 5 yıldaki hızlı yükselişini, hem kendisi 
hem de diğer şarkıcılar için yarattığı 
liste başı şarkıları düşünerek bir sürü hit 
adayı ile dolu bir albüm bekliyoruz. Ve 
nitekim özellikle Adele’in son albümü “25” 
için yazılmış ama o albüme girememiş 
açılıştaki iki şarkı “Bird Set Free” ve “Alive” 
bunu doğruluyor. Bunlardan ilki açılıştaki 
piano bölümüyle Adele’in “Someone 
Like You”sunu fazlaca hatırlatırken 
ikincisi ise “power-ballad” kategorisinde 
Celine Dion seviyesini zorluyor (-ki Dion 
dayanamayarak konserlerinde söyledi bu 
şarkıyı). Albüm boyunca Sia’nın kendi de 
formüle olduğunu kabul ettiği, dinleyene 
güç veren tarzda gümbür gümbür şarkılar 
(en barizi “Unstoppable”) dinliyoruz. Bir 
noktadan sonra ister istemez bazılarını 
(“House On Fire” ve “Footprints” gibi) 
diğerlerinden ayırt etmek zorlaşıyor. 
Rihanna’nın “Loud” albümüne koysanız 
cuk oturacak “Move Your Body” veya 
Beyonce’nin “B’Day” döneminden fırlamış 
“Sweet Design” ise iyi olmakla beraber 
sound olarak biraz geç kalmış geliyor 
kulağa. Dahası, ne kadar başkasını 
oynuyor da olsa Sia’yı bilhassa “Thong 
Song”u samplelayan “Sweet Design”ı 
söylerken hayal etmek güç. Ama Kanye 
West eli değmiş “Reaper” ve finaldeki 
“Broken Glass” ve “Space Between” gibi 
şarkılarla Sia’nın oynamaya falan ihtiyacı 
olmadığını zaten anlıyorsunuz.

AYŞE HATUN ÖNAL
ŞEYTAN TÜYÜ
PUAN: 5/5
Bu şarkı Ayşe Hatun Önal’ın Alper Narman 
ve Onur Özdemir ile 3.ortak şarkısı ve 3.kez 
tam 90’dan gollerini atıyorlar (“hat trick” 
oldu, tebrikler!). Üstelik önceki şarkılarının 
yakınından bile geçmeden yapıyorlar 
bunu. “Şeytan Tüyü” insanı kasıla kasıla 
yürümekle dans etmek arasında bırakan, 
nefis bir ritim üzerinde ilerleyen şeytani 
şekilde eğlenceli bir şarkı. Aranjör Gürsel 
Çelik bu besteye hak ettiği mükemmellikte 
funky bir düzenleme yaparken, sesine hala 
anlamsızca bir şüpheyle yaklaştığımız 

Ayşe Hatun Önal resmen avaz avaz 
söylüyor şarkıyı ve hiçbir falso vermiyor. 
Şarkıcının aynı ekiple hazırladığını 
umduğum bu yıl çıkacak olan albümünü 
sabırsızlıkla bekliyorum artık.

SİMGE SAĞIN
YANKI
PUAN: 5/5
“Yankı” altında imzası olan isimleri 
düşündüğünüzde (Ersay Üner, Sezen 
Aksu, Deniz Erten, Ozan Bayraşa ve 
Simge ortak çalışması) kaderinde iyi 

olmak olan bir şarkı. “Miş Miş” sonrası 
hamlesinin öneminin son derece farkında 
olan Simge bu şarkıda, Ozan Bayraşa’nın 
şahane düzenlemesi ile sesinin daha 
önce hiç duymadığımız kırılgan bir tonuyla 
tanıştırıyor bizi. Ortaya çıkan sonuç 
Kıvanç K.’nin Sezen Aksu’nun şarkılarına 
dokunduğu 90’ların sonundaki o harika 
dönemden fırlamış gibi bir etki yaratıyor. 
Simge’nin fısıldayarak konuştuğu final 
bölümü ile artan dramatik etki de bonusu 
olmuş.  Yaz aylarına da bu kalibrede 
bir bomba patlatırsa, Simge’yi yeni pop 
prensesi tacıyla karşılıyor olacağım.

Kültür & Sanat | Ayın Müzikleri
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İLYAS YALÇINTAŞ
İÇİMDEKİ DUMAN
PUAN: 4/5
Erkek seslerine kolaylıkla hayran olmayan 
ben, yarışma programında “İncir”i 
duyduğum andan beridir İlyas Yalçıntaş’ın 
hayranıyım. O patlamanın ardından son 
derece isabetli bir kararla, albüm çıkarmak 
için acele etmedi Yalçıntaş, malum şarkı ve 
bir diğeri (“Olmazsa Olmazımsın”) ile Enbe 
Orkestrası albümünde yer aldı. İyi ki de öyle 
olmuş, çünkü ilk solo albümü “İçimdeki 
Duman” ağırlıklı olarak cover şarkılardan 
oluşsa da tamamen bu yeni ve fazlasıyla 
umut vaat eden yorumcunun müzik 
piyasasına kazandırılmasını amaçlıyor. 
Sırtını kesinlikle aranjör başarısına 
yaslamıyor bu çalışma, zira albüm nadiren 
bozulan ritmiyle orta tempolu ve romantik 
bir dinleme vaat ediyor. Gücünü de en fazla 
Yalçıntaş’ın kendine has yorumu ve nasılsa 
hem vakur hem kırılgan olabilmeyi beceren 
sesinden alıyor. Örneğin yanlış ellerde 
kötü yollara düşebilecek Asuman Krause 
coverı “Çok Yalnızım” Yalçıntaş’ın kontrollü 
performansı ile albümün en büyük 
kozlarından biri haline geliyor. 90’lardan 
bu albüme çok isabetli seçilmiş Gökhan 
Tepe’nin “Zor Gelir”ini ve Sarıkabadayı’nın 
“Sadem”ini esas yorumcularından daha 
sağlam söylüyor Yalçıntaş. 90’lar popuna 
öykündüğe de doğru aslında (kendisi 
“gitarıyla şarkı söyleyen çocuk”un ta 
kendisi) ama şarkılar arasında Yavuz 
Çetin’in “Sadece Senin Olmak İçin”ini 
ya da Redd’in “Nefes”ini gördüğünüzde 
Yalçıntaş’ın bundan çok daha fazlası 
olduğunu hissedebiliyorsunuz. Albümdeki 
yeni şarkıların hepsi de Yalçıntaş için 
biçilmiş kaftan ama ben en çok nakaratı 
bir harika olan “Dönebilsen” ve efkarlı “Aşk 
Adam Seçiyor”u beğendim.

OZAN DOĞULU FEAT. GÜLDEN 
MUTLU & BAHADIR TATLIÖZ
UZUN LAFIN KISASI
PUAN: 3.5/5
“Gülden Mutlu tamam da Bahadır Tatlıöz 
kimdi ya?” diye sorup akabinde Youtube 
araması yaptığımda bir parça şok oldum. 
Karşıma 2 yıl önce albümü çıkmış, düetleri 
ve akustik performansları dahil bir dolu 
videosu olan bir adam çıktı. Radyolarda 
daha önce dinlediğim ama kim bilir 

kime ait olduğunu zannettiğim birkaç 
parçanın sahibiydi Tatlıöz. Neyse efendim, 
tanışıklığımız geç olsun güç olmasın, 
Tatlıöz’ün hemencecik akla yerleşen 
şarkısına Ozan Doğulu hemencecik 
bacaklara yerleşen bir düzenleme yapmış. 
Gülden Mutlu ise her yeni şarkısında 
şaşırtmaya devam ederek, bu dans 
şarkısına güzelce nağmelerini armağan 
etmiş.

ONURR
AŞKLAR ÖLMEZ
PUAN: 3/5
Onur Özdemir’i sevmekten vazgeçmem 
mümkün değil. Zira benim için çok özel 
bir grup olan Sakin’in kalbiydi kendisi. 
Grubun dağılması sonrası Alper Narman 
ile beraber yazıp başkalarına verdikleri 
şarkılarla da sıklıkla hedefi tutturdular 
(sen değil, Keyf-i Halik). Gel gör ki kendi 
seslendirmek için, ısrar ve inatla ‘Hababam 
sınıfı marşı’ tadındaki şarkılar yapmaya 
devam edecek sanıyorum. Bir önceki teklisi 
“Artist”e kıyasla bu 2 dakikalık şarkının 
tutma şansı daha fazla ve kendisinin 
‘ben işimi 2 dakikada hallederim’ tavrını 
da cesurca buldum, ancak EP’deki diğer 
abidik şarkı “Leylekler” de, remixler de, 
hepsi fazlasıyla ‘piyasa’ diye bağırıyor 
ve Onurr’un buna ihtiyacı olmamalı diye 
düşünüyorum.

Kültür & Sanat | Ayın Müzikleri
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KALBEN
KALBEN
PUAN: 4/5
Kalben Sağdıç internet müzik fenomenleri 
konusundaki cehaletimin yüzüme bir tokat 
gibi inişinin son örneği. Aslında durumu 
bu şeklinde özetlemek büyük haksızlık 
olur. Çünkü Kalben konserler veren biri 
ve şarkılarının bu akustik kayıtları çok 
ciddi dinlenme/izlenme sayılarına erişmiş 
durumda. Ben bir yıl önce “Sadece” ve 
“Saçlar”ı dinleyip çok beğenmiştim fakat 
devamında gitgide artan takipçi kitlesinin 
bir parçası olamadım. Neyse ki, herkes 
benim gibi yapmadı ve Kalben geçen bu 
süre içinde (kendisi hiç umursamasa da) 
bu underground kitlenin “it-girl”ü haline 
geldi. Bu başarı da akıllı yapımcıların 
gözünden kaçmadı. Nihayetinde Kalben, 
DMC gibi ülkenin en büyük ve prestijli plak 
şirketinden, (ona çok yakışır şekilde) kendi 
ismini taşıyan ilk albümüyle karşımızda. 
“Albüm yapınca Kalben bozulur mu?” 
diye düşünenler olabilir, rahat olabilirler. 
“Aç değil, açık değilim, kaçığım çorap gibi 
kış gününde” diye başladığı ilk şarkısı 
“Çorap”tan itibaren Kalben gayet sağlam, 
net ve direkt. Bu özellikle ezilmiş bir 
kadının ya da aşktan uçan bir kadının 
albümü falan değil. Kalben her kadın gibi; 
farkı, ne hissediyorsa çok taze bir üslupla 
ifade ediyor ve onun olduğunu anında 
anlayabileceğiniz sesiyle harikulade 
yorumluyor. “Ömür Geçmez” ile Mabel 
Matiz’e, “Haydi Söyle” ile İbo’ya dokunmuş 
olsa da bu dört başı mamur ‘tek kadın 
albümü’nde en sevdiklerim “Doya Doya”, 
(2 versiyonuyla da) “Saçlar” ile “Sadece”, 
retro soslu “Fırtınalar”, Yasemin Mori’yi 
hatırlatan vals “Sana Ne Oldu” ve tüm 
tuhaflığıyla “Mitoz Mayoz” oldu. 

YONCA LODİ
ÖZLÜYORUM
PUAN: 4/5
Bu ayki Aysel Gürel yazımı yazarken 
diskografisine geri döndüğüm Lodi’nin 
20 yıla yakın kariyerinde bir sürü harika 
şarkısı olduğunu hatırladım. 2014 tarihli 
albümü “12 Ay”ın üzerine çıkardığı, sözleri 
Sirel’e ait bu Yunan bestesi ise maalesef 
onlardan birisi değil. Lodi’nin söylediği 
her şeyi sınıf atlatan bir sesi var, o konuda 
şüphemiz yok ama mesele eğer sağlam bir 
tekli yaparak gündeme gelmek ise ve eğer 
siz bunu daha önce “Emanet” gibi bir şarkı 
ile yaptıysanız, biz dinleyiciler sizden biraz 
daha fazlasını bekliyoruz. Farkındayım, 
Lodi bu “yetişkin-pop” kategorisini çok 
sevdi ve o kulvarda tırmalıyor ama bu nefis 
sesi biraz daha taze ve farklı şarkılarla 
duymak istemek de benim hakkım.

Kültür & Sanat | Ayın Müzikleri

SUADİYE
CESARETİM YOK
PUAN: 3.5/5
Suadiye, 2013’teki ilk albümüne rağmen, 
ismini geçen yıl dj Cihat Uğurel ile yaptığı 
Aşkın Nur Yengi’nin “Sıramı Bekliyorum” 
coverı ile duyurmaya başlayan 21 yaşında 
bir şarkıcı. Kendi bestelerini de yapmasına 
rağmen bir öncekine benzer bir adım 
atarak, yine cover bir şarkıyla karşımıza 
çıkıyor. Kendisinin eski şarkılarına da kulak 
kabartmış biri olarak diyebilirim ki, 91 çıkış 
tarihli bu Şehrazat bestesi şarkıcının sesi 
için doğru bir tercih. İskender Paydaş’ın bu 
yeni sağlam düzenlemesini ve şarkının ilk 
yorumcusunun Yonca Evcimik olduğunu 
da hesaba katarak sonuçta orijinalinin 
hakkını veren, final bölümünün gereksiz 
yere uzatılması dışında üstüne bile çıkan 
bir versiyon olmuş.

HAZIRLAYAN: MERT BELL
mert.bell@gzone.com.tr
twitter.com/mertbell |  instagram.com/mertbell
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LGBT SİNEMA

AĞIR ROMAN
Film, 70’li yıllarda, İstanbul’da, yoğun 
olarak Romanların yaşadığı Kolera 
Sokağı’nda geçer.

Salih (Okan Bayülgen), mahallenin saygı 
duyulan berberi Ali’nin (Savaş Dinçel) 
en küçük oğludur ve araba tamirciliği 
yapmaktadır. Mahallenin sevilen 
kabadayısı ve koruyucusu Arap Sado 
(Burak Sergen) mahalledeki kötü niyetli 

kabadayılarla hakimiyet mücadelesi 
esnasında öldürülünce Salih mahallenin 
yeni koruyucusu rolüne soyunur, ancak 
bu zor görev için henüz hazır ya da uygun 
değildir.
Arka planda Kolera Canavarı denen bir 
katil rastgele cinayetler işlemekte ve 
mahalleye dehşet salmaktadır. Salih’in en 
yakın arkadaşı Orhan (Küçük İskender) 
eşcinseldir ve Salih’e aşıktır. Bu karmaşada 
Salih, babasının evine kiracı olarak taşınan 

Hıristiyan kızı Tina’ya (Müjde Ar) aşık olur. 
Mahalleyi haraca bağlayan yeni kabadayı 
Reis (Mustafa Uğurlu) hayat kadını olan 
Tina’ya da haraç vermesi ve kendisiyle 
birlikte olması için baskı yapmaktadır. Tina 
ile aşk yaşamaya başlayan Salih, hayat 
kadınlığını bırakmasını ister. Bir süreliğine 
işi bırakan Tina, parasızlık nedeniyle 
yeniden işe dönmek zorunda kalır.

Tina işi bırakınca kazancından olan 
Tina’nın eski pezevengi ve Reis’in yeni 
adamı Nihat, Tina’nın yanağını, ceza 
olarak, jiletle çizer (façasını bozar). Salih 
Nihat’ı öldürür ve firar eder. Semtin ülkücü 
polis şefi ile yakın ilişki içinde olan Reis, 
Salih’in bulunması için babası Berber 
Ali’ye işkence yaptırır. Salih yakalanır ve 
hapse atılır. Reis Tina’yı Salih’in serbest 
bırakılması karşılığında birlikte olmaya ikna 
eder.

Yönetmenliğini Mustafa Altıoklar’ın yapmış 
olduğu film, öyle bir eser ki, yönetmenin 
adının dahi önüne geçmiş ve onun 
daha iyi bir eser yaratmasına pek imkan 
tanımamıştır. 

Filmde Kolera’nın eşcinsel ve trans 
bireylerinin de hissedilir şekilde ön planda 
olduğu aşikar. 

Filmin hepimizi kendine hayran bıraktıran 
monologunu da söylemeden olmaz:

Kulağınızı dört açın ve beni dinleyin 
leylekler. Ben ki Profesör Gaftici Fethi 
olarak Kolera Açıkhava Üniversitesinin 
Seksoloji Profesörüyüm. Bugün sizlere 
manitalar hakkında çok önemli bir tüyo 
vereceğim. Beni dikkatle dinleyin. Efendim, 
manita “seni seviyorum, evlenelim” 
ayakları yaparsa önce yüz mumluk 
ampule yarım metre mesafeden bakın 
sonra gözlerinizi ampulden ayırıp 
manitanın gözlerinin içine dikin. Eğer 
hâla cıvırın gözlerini görüyorsanız onunla 
hemen evlenin.

Kültür & Sanat | Ayın Filmleri
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ÖLÜM VE ÖTESİ
VİZYON TARİHİ 12 ŞUBAT 2016
Güzel ve çekici bir kadın olan Anna Fritz tanınmış bir aktristir ve bir otelde ölü olarak 
bulunması büyük bir sansasyon yaratır. Cesedi bir hastanenin morguna gönderilir. Pau ise 
bu morgda çalışan rahat iletişim kuramayan içine kapanık bir gençtir. Pau, Anna Fritz’in 
cansız bedenini gördüğünde kendini  onu hayran hayran  izlemekten alıkoyamaz. Anna’nın 
çıplak bir fotoğrafını çekerek en yakın arkadaşı Ivan’a gönderir. Bir süre sonra Ivan ile diğer 
arkadaşları Javi sarhoş bir halde Pau’nun çalıştığı hastaneye gelip Anna’yı görmek için 
oldukça ısrar ederler. Amaçları ise Anna ile birlikte olan son kişiler olmak ve bu şerefe nail 
olmaktır. Hèctor Hernández Vicens’in yönetmenliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda 
Alba Ribas, Cristian Valencia, Bernat Saumell ve Albert Carbó bulunuyor.

GİZLİ DÜNYA
VİZYON TARİHİ 25 ŞUBAT 2016
Jack ve annesi dört duvarla çevrili kutu gibi bir odada yaşamaktadırlar. Mutfak, banyo, 
uyku ve televizyonun aynı metrekarede hayat bulduğu bu karanlık ve kasvetli oda, Jack’in  
tanıdığı tek dünyadır. Televizyon ise onun en iyi arkadaşıdır. Peki ne zamana kadar?

Emma Donaghue’un çok satan kitabından sinemaya uyarlanan Gizli Dünya’nın başrolünde 
Brie Larson yer alıyor. 5 yaşındaki oğlu ile küçük bir odaya hapsedilen annenin dramını 
anlatan Gizli Dünya, kaçış için riskli bir plan yapan anne oğlun gerilimini sinema ekranlarına 
taşıyor. 

SAUL’UN OĞLU
VİZYON TARİHİ 19 ŞUBAT 2016
1944 yılında Auschwitz’deki vahşet 
kampında geçen hikayade Macar esir Saul 
Auslander’in hikayesi konu ediliyor. Saul, 
üst yetkililer tarafından öldürülmeden önce 
birkaç aylığına krematoryumda çalışması 
için seçilen komandolardan biridir. 
Krematoryumun insanlık dışı gündelik 
işlerini yürütürken bir gün yakın zamanda 
yakılacak olan bir çocuğun cesediyle 
karşılaşır. Çocuğun peşine düşen Saul, 
kampa yeni gelen insanlar arasında kendi 
topraklarından insanların olduğundan da 
şüphelenir. Saul kısa bir süre içerisinde 
çocuğun vahşice yakılmasını önlemek 
ve onu geleneklere uygun bir şekilde 
gömebilmek için tüyler ürperten bir 
maceraya atılacaktır.

László Nemes’in Cannes Film Festivali’nde 
ses getiren ilk uzun metrajlı filminin 
başrolünde ilk oyunculuk deneyimini 
gerçekleştiren Géza Röhrig bulunuyor. 
Saul’un Oğlu yabancı dalda oskar ödülün 
en güçlü adayı olarak gösteriliyor.
Macaristan yapımı olan film 
eleştirmenlerden de tam not aldı.

Kültür & Sanat | Ayın Filmleri
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DANİMARKALI KIZ
VİZYON TARİHİ 12 ŞUBAT 2016
David Ebershoff’un aynı isimli kitabından uyarlanan Danimarkalı Kız, Lili Elbe ve Gerda 
Wegener’in gerçek yaşamlarından esinlenen çarpıcı ve çetrefilli bir aşk hikayesi. Yönetmeni 
Oscar ödüllü Tom Hooper olan film, Lili’nin bir transeksüel olarak çığır açan yolculuğunu 
ve Gerda ile olan evliliklerinin sıradışı öyküsünü anlatıyor. Filmin başrollerinde Oscar’lı 
oyuncu Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Ben Whishaw, Sebastian Koch, Amber Heard ve 
Matthias Schoenaerts yer alıyor.

Tarihin ilk trans bireyini yaşadığı her evreyle  naif  bir dille anlatan The Danish Girl, Eddie 
Redmayne’nın büyüleyici performansıyla göz dolduruyor. 

AŞKIN SEÇİMİ
VİZYON TARİHİ 12 ŞUBAT 2016
Nicholas Sparks’ın çok satan romanından 
uyarlanan The Choice’un yönetmenliğini 
Ross Katz üstlenirken, filmin başrollerinde 
Alexandra Da Dario, Benjamin Walker, 
Maggie Grace, Teresa Palmer, Tom 
Wilkinson yer alıyor.  Mutlu ve hayatından 
memnun olan bir tıp öğrencisi Gabby 
Holland’ın, kadınların karşı koyamadığı 
yakışıklı Travis Shaw’a komşu olması, 
ikiliyi asla hayal edemeyecekleri olaylara 
dahil eder. Travis,  daima bir kadınla ciddi 
bir ilişki yaşamanın rahat yaşam tarzını 
kısıtlayacağına inanmaktadır, Gabby ise 
uzun soluklu bir ilişki yaşamakta olduğu 
erkek arkadaşıyla evlenmek üzeredir. Ta ki 
karşı koyulmaz bir arzu, aykırı çiftin itinayla 
planlanmış hayatlarını alt üst edene 
kadar. Fırtınalı bir flört evresinin ardından 
Gabby ve Travis evlenip, el ele yürüyen 
ve her kararı birlikte alan bir aile kurar, bir 
gün içlerinden biri hayatlarının en önemli 
seçimini tek başına yapmak zorunda 
kalana kadar. 

Çatışmaların bir an olsun eksik olmadığı 
ve alışılmışın dışında tarzıyla bir çok 
kategorinin iç içe geçtiği bu film güzel 
bir yapım olmanın yanı sıra özlenen  
doksanlar kuşağının postmodern bir 
yansıması.

DEADPOOL
VİZYON TARİHİ 12 ŞUBAT 2016
Marvel Stüdyoları’nın yeni bir X-Men spin off’u olan projede yönetmenliği Tim Miller 
üstlenirken, senaryo Rhett Reese ve Paul Wernick ikilisine ait. Filmde Wade Wilson / 
Deadpool karakterini canlandıracak isimse Ryan Reynolds. Deadpool karakteri, X Men 
Origins: Wolverine’de karşımıza çıkan Deadpool’dan daha farklı bir yapıya sahip olacak. 

Deadpool’u diğer karakterlerden ayıran özellikse onun 4. duvarı kırabilmesi yani kendinin 
bir çizgi roman (oyun, çizgifilm vs.) karakteri olduğunu bilmesidir. Okuyucu ile iletişime 
geçebilir, gerçek dünyayla alakadar konuşabilir bu çoğunlukla okuyucuyu güldürür.Absürt 
zekanın güzel bir ürünü olan Marvel karakteri Deadpool Taco ve Chimchanga’ya bayılır.
Komik ve sapık bir kişiliğe sahiptir . Kafasında iki ses vardır biri akılcı diğeri ise eğlenceli 
fakat saçma şeyler söylemektedir.

Kültür & Sanat | Ayın Filmleri

HAZIRLAYAN: RIFAT CAN CİHANGİR
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LGBT KİTAPLIĞI

TEK BAŞINA BİR ADAM
CHRISTOPHER ISHERWOOD
George, Kaliforniya’da bir üniversitede 
ders veren elli yaşlarında, İngiliz asıllı bir 
profesördür. Yaşamını paylaşan arkadaşı 
Jim’i bir araba kazası sonucu kaybetmiştir. 
Ama yaşamayı sürdürmek zorundadır. 
Komşu evlerin çocuklarına kızarak; 
Aldous Huxley hakkında ders vererek; 
tenis kortundaki sarışın delikanlının 
görüntüsünü zihnine yerleştirerek; öteki 
öğretim üyeleriyle çene çalarak; kocası 
tarafından terkedilmiş bir kadın arkadaşıyla 
kafa çekerek... 
Öğrencilerine yaşı ve İngilizliği, toplumun 
geri kalanına ise eşcinselliği nedeniyle 
yabancılaşmıştır. Ama Christopher 
Isherwood’a göre insanoğlu, sevdiklerini 
kaybetmenin, yalnızlığın, yabancılığın 
üstesinden gelmeyi de başarabilecek 
güçtedir. Başarmalıdır... 
Ülkemizde “Kabare-Cabaret” filmine 
kaynaklık eden öyküleri dolayısıyla 
tanıdığımız Isherwood’un Türkçe’deki 
ilk romanı “Tek Başına Bir Adam”, 
Fatih Özgüven’in çevirisiyle Yapı Kredi 
Yayınları’ndan çıktı.
Christopher Isherwood, en önemli 
romanlarından biri olarak kabul edilen 
ve Tom Ford tarafından, başrolünde 
Colin Firth, Julianne Moore ve Matthew 
Goode’un da yer aldığı etkileyici, şık bir 
sinema uyarlaması da çekilen Tek Başına 
Bir Adam ( A Single Man) , eşcinsel 
edebiyatın en ilgi gören örneklerinden biri.
1904-1986 yılları arasında yaşayan 
Isherwood, eşcinsel alt kültürüne sadece 
bu eserle değil, 1929-1933 yıllarını 
geçirdiği Berlin’i anlattığı “Hoşça Kal 
Berlin” ve “Mr.Norris Changes Trains” isimli 
romanlarını da bıraktı. Isherwood, 1976’da 
otobiyografisi “Christopher and His Kind”ı 
da yazmıştı. 

Kültür & Sanat | Ayın Kitapları
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BAYAN PEREGRINE’NIN TUHAF 
ÇOCUKLARI
RANSOM RIGGS
Gizemli bir ada. Terk edilmiş bir yetimhane. 
Fazlasiyla tuhaf fotoğraflardan oluşan 
bir koleksiyon.Tüm bunlar kurgu ile 
fotoğrafçılığı nefes kesici bir şekilde bir 
araya getiren ve unutulmaz bir okuma 
deneyimi sunan Bayan Peregrine’in Tuhaf 
Çocukları romanında keşfedilmeyi bekliyor.
Yaşadığı korkunç aile trajedisi 
yüzünden Galler kıyılarındaki, dünyadan 
uzakta kalmış bir adaya yolculuk 
eden on altı yaşındaki Jacob, burada 
Bayan Peregrine’in Tuhaf Çocuklar 
Yetimhanesi’nin yıkıntılarını keşfetmekle 
kalmayıp, Bayan Peregrine’in çocuklarının 
sadece tuhaf olmaktan çok daha fazlası 
olduğunun farkına varır.

New York Times bestseller listesinden 108 
haftadır inmeyen, aklınızdan çıkmayacak 
eski fotoğraflar eşliğinde okuyacağınız 
Bayan Peregrine’in Tuhaf Çocukları, 
gölgelerde geçen bir macera arayan her 
yaştan okuyucuyu içine çekecek eşsiz bir 
roman. 

MERHUME
MURAT UYURKULAK
Hayat ölümden beter olduğunda, cinayet 
hobiye dönüşür.
‘Bir gün, öyle bir an geldi ki, kötü biri 
olmaya karar verdim. Taştan bir kalple 
kurtulurum sandım. Ama çok geçti artık, 
tüm vakitlerin sahibi silahına benden önce 
davranmıştı, şahane bir tebessümle bastı 
tetiğe, kurtulamadım, günaha girdiğimle 
kaldım.
Şimdi önüm arkam sağım solum üstüm 
başım yüzüm gözüm tövbe...’

Olayı çözsen de kaderi değiştiremezsin. 
Beyhudelik zindanından çıkamazsın. Bunu 
sen de biliyorsun.Kült romanlar Tol ve 
Har’ın yazarı Murat Uyurkulak’tan tehlikeli 
bir eser: Merhume.

İlk harfinden son harfine dâhiyane 
buluşlarla dolu… Hali pürmelalimizi deşifre 
eden bir macera! Zifirî karanlıkta yalnız 
olmadığını, çığlıkları duymaya başladığında 
anlayacaksın!

KIRMIZI SAÇLI KADIN
ORHAN PAMUK
İlk aşk deneyimi bütün bir hayatı belirler 
mi? 
Yoksa kaderimizi çizen yalnızca tarihin ve 
efsanelerin gücü müdür?
Orhan Pamuk, Yapı Kredi Yayınları’ndan 
çıkan yeni romanı Kırmızı Saçlı Kadın’da 
bizi otuz yıl önce İstanbul yakınlarındaki bir 
kasabada liseli bir gencin yaşadığı sarsıcı 
bir aşk hikâyesiyle, büyük bir insani suçun 
peşinden sürüklüyor.

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

Kültür & Sanat | Ayın Kitapları
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SEVGİLİLER GÜNÜ 
SORUNSALI

SEVGİLİLER GÜNÜNÜZE 
FARKLILIK KATMAK İÇİN YARATICI ÖNERİLER

Sevgililer Günü Sorunsalı
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NE ALMALI?
SEVGİLİLER GÜNÜNDE, SEVGİLİNİZİ HAVALARA UÇURACAK HEDİYE ÖNERİLERİ

SWEATSHIRT
Belki fikir itibariyle çok klasik bir hediye olacak 
fakat o kadar güzel ve birbirinden farklı 
sweatshirtler var ki, muhtemelen sevgiliniz bu 
durumdan hoşnut kalacaktır.

POP. SEE. CUL
Dogs All Over Sweatshirt
147.50 TL / Vakkorama

LES BENJAMINS 
Destinition Sweatshirt

638 TL / Les Benjamins

TRAŞ SETİ
Sevgililer günü hediyesi olarak ‘Traş Seti’ 
almak ne kadar mantıklı bilinmez fakat 
“Bana böyle bir hediye alınsa mutlu olur 
muyum?” sorusunu kendinize sormak, 
karar aşamasında size yardımcı olacaktır.

CHEZ & SPAKE 
Seyahat Traş Seti

495TL / shopigo.com

BAXTER OF CALIFORNIA 
Shave 1.2.3 Traş Kiti

265 TL / shopigo.com

1 2

İÇ ÇAMAŞIRI
Ve yine geldik klişe hediyelerden birine… 
Fakat sevgiliniz iç çamaşırına önem veriyorsa 
Aussiebum’ın bu sevgililer günü özel modelleri 
onu mutlu edecektir.

3

AUSSIEBUM 
Loverboy İç Çamaşırı

45 TL / aussiebum.com

Sevgililer Günü Sorunsalı | Ne Almalı?
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4

DIANA F+ CORTINA 
Fotoğraf Makinesi

323 TL / Lomography

LOMO ‘INSTANT 
MARRAKESH

476 TL / Lomography

LOMO FOTOĞRAF MAKİNESİ
Son yıllarda yeniden gündeme gelen Polaraid ve Lomo fotoğraf makineleri 
sevgilinize alabileceğiniz güzel hediyelerden. Hatta belki mutluluğunuzu 
ölümsüzleştirmenize önayak olacaktır.

5

HERSCHEL 
Cüzdan

375 TL / Beymen

CÜZDAN
Farkında olmasak da, gündelik hayatta en çok 
kullandığımız eşyalarımızdan biridir cüzdan. Sevgilinize 
alacağınız bu hediyeyle, her gün elinde taşıdığı cüzdanını 
bir kenara bırakıp, yeni bir başlangıç yapmasına yardımcı 
olacaktır.

6 PİKAP
Açıkçası böyle bir hediyeyi alıp 
da mutlu olmayacak bir insan 
tanımıyorum. Hepimizin içinde az 
ya da çok nostaljik bir ruh var. Ve 
yine çoğumuzun, plaklarla arasında 
duygusal bir bağ var. Sevdiği birkaç 
sanatçının plağıyla birlikte vereceğiniz 
bu hediye sevgilinizi mutlu edecektir.

 ION 
Pikap

299TL / D&R

7 EMPORIO ARMANI 
Kol Saati

1427,15 TL / Saat&Saat

DIESEL 
Kol Saati

1112,65 TL / Saat & Saat

SAAT
Yine bir hediye klişesi olan saat aslında bir 
erkeğe alınabilecek pahalı hediyelerin başında 
geliyor. Tabi çeşitli bütçelere uygun saatler de 
mevcut. Siz de bütçenize uygun bir saat seçip 
sevgilinize hediye edebilirsiniz.

SIX TIMES FIVE 
Çorap

24,90TL / sixtimesfive.com

ÇORAP
Bundan birkaç yıl önce böyle bir başlığın altına ‘çorap’ 
maddesini ekleyemezdim muhtemelen. Fakat son yıllarda 
o kadar farklı desenlerde çoraplar üretilmeye başlandı ki 
sevgilinize hediye olarak çorap alın diyebiliyorum.

8

Sevgililer Günü Sorunsalı | Ne Almalı?
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DIPTYQUE TAM DAO
Misk ve çiçek özüyle çeşitlendirilmiş odunsu kokusuyla 
sakinliğin ve sadakatin kokusu diyebiliriz.

9

ERMENEGILDO ZEGNA ACQUA DI 
BERGAMOTTO
Ana kokusu Bergamot olan parfümün alt notalarındaki 
Neroli ve biberiye ile lüks düşkünü sevgiliye alınacak en 
güzel hediyelerden biri

SWAROWSKI ALTO
 Bileklik

465TL / Swarowski

U BRACELET EROS 
Bileklik

395TL / Shopigo

BİLEKLİK
Sevgilinizle birlikte kendinize de alacağınız bir bileklik birlikteliğinizin 
sembolü haline gelebilir ve ilişkinizi bir adım ileri götürebilir. 

10

HAZIRLAYAN: ERDEM ORAYLI
erdem.orayli@gzone.com.tr
twitter.com/erdemorayli | instagram.com/erdemorayli
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NEREYE GİTMELİ?
SEVGİLİLER GÜNÜNDE, SEVGİLİNİZLE ROMANTİK BİR AKŞAMI 

GARİNTİLEYECEĞİNİZ LGBT DOSTU MEKAN VE ETKİNLİK ÖNERİLERİ

FRANKIE ISTANBUL
Nişantası’nda Teşvikiye caddesinde bulunan Frankie İstanbul güzel bir şehir manzarası, 
yüksek tavanları ve şık dekorasyonuyla sizi karşılıyor. Sevgilinizle baş başa sakin bir akşam 
geçirmek isteyenler için oldukça ideal. Frankie İstanbul’un Şefinin yerel ve mevsimsel 
ürünlerle ve modern pişirme teknikleriyle yarattığı özgün menü, Türk mutfak kültürü ile 
Akdeniz etkinliklerini bir arada sunuyor.

Teşvikiye Caddesi 41-41/A K.8
Nişantaşı/ İstanbul

BURSA

TAN TAŞÇI KONSERİ
Türk pop müziğinin sevilen 
isimlerinden Tan Taşçı Sevgiler Günü 
Özel programıyla Jolly Joker Bursa 
sahnesinde. Sevgilinizle beraber Tan 
Taşçı’nın birbirinden güzel şarkılarına 
eşlik etmek ve özel bir gece geçirmek 
için ideal.

Sevgililer Günü Sorunsalı | Nereye Gitmeli?
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KONAKLAYIN: NİŞANTAŞI’NIN KALBİNDE: THE 
SOFA HOTEL
Nişantaşı’nın hip oteli The Sofa Hotel, hem sevgililer günü 
hem de diğer günlerde partnerinizle beraber gönül rahatlığıyla 
konaklayabileceğiniz mekanlardan biri. 
 
“Aşkın cinsiyeti ya da yönelimi olmaz” mottosuyla hareket eden 
The Sofa Hotel, sevgilinizle, kimselerin sizi rahatsız etmeyeceği 
bir kaçamak planlamak için en doğru adreslerden biri olmasıyla 
bizlerin kalbini kazandı. 
 
Nişantaşı’nın kalbinde yer alan The Sofa Hotel’deki misafirliğimiz 
boyunca bizlerin mutluluğu için kişiye özel hizmetler sağlayan 
otel ekibinin sıcak yaklaşımı, bizlerin partnerlerimizle rahatlıkla 
konaklayabileceğimiz bir otel olduğuna yürekten inanmamızı 
sağladı. 
 
The Sofa Hotel’in bizler için bir diğer dikkat çekici özelliklerinden 
biri ise sanatla iç içe yaşayan bir otel olması; otele girişimizden 
itibaren çağdaş Türk sanatçılarının birbirinden değerli eserleri ile 
karşılandık. Otelin iç mekânları Fransa’da yaşayan ünlü heykel 
sanatçısı Osman Dinç’in pek çok özgün eserine ev sahipliği 
yapıyor. Otelin asansörlerindeki kısa yolculukta ise Seçkin Pirim’in 
ilginç tasarımları bize eşlik etti. Fuaye, Café Sofa ve odalarda ise 
çağdaş Türk sanatçılarının özgün eserlerine göz gezdirme fırsatı 
bulduk. 
 
The Sofa Hotel’in çatısında yer alan Frankie ise eşsiz manzarasıyla 
bizi büyüledi. Frankie’de pek çok önemli sanatçının da canlı 
performansına denk gelmeniz ve bu manzaranın tadını güzel 
müziklerle çıkarmanız mümkün. 
 
2015 World Luxury Hotel Awards’tan Luxury Boutique Hotel 
ve Luxury Design Hotel kategorilerinde ödüle layık görülen ve 
bizlerden de tam puan alan The Sofa Hotel’i 14 Şubat gecesi veya 
sonraki gecelerde mutlaka ziyaret etmenizi öneririz. 

Sevgililer Günü Sorunsalı | Nereye Gitmeli?
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SILA ZORLU CENTER KONSERİ / 
ÜCRETSİZ
Beşiktaş Belediyesi tarafından sevgililer 
günü için Zorlu Center’da gerçekleşecek 
olan Sıla konseri müzikseverler için 
unutulmaz bir akşam vaad ediyor. Konser 
Dj Show, sürpriz hediyeler, havai fişek 
gösterileri ve canlı bağlantılarla devam 
edecek.

BANKERHAN HOTEL’DE 
KONAKLAYIN
Galata’da bulunan şık konforlu bir butik 
otel olan Bankerhan, kaliteli ve şık odaları 
güler yüzlü hizmeti ve manzaralı odalarıyla 
sevgilinizle geçireceğiniz özel bir gece için 
size tüm olanakları sunuyor. Galata’nın 
tarihi atmosferinde konforun ve estetiğin 
keyfini çıkarın.

Bereketzade, Banker Sk. No:2,
Beyoğlu/ İstanbul

CANO KARAKÖY
İstanbul’un yükselen trendi Karaköy’ün 
yeni ama çok güzel mekanlarından 
biri olan Cano şık dekoruyla ve İtalyan 
mutfağı ağırlıklı menüsüyle dikkat çekiyor. 
Aynı zaman da sevgililer günü için özel 
hazırlanan mini konseriyle eşsiz bir müzik 
ziyafeti sizi bekliyor.

Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, 
Kemankeş Caddesi, No 83/A,
Beyoğlu/ İstanbul

LEB-İ DERYA
İstiklal caddesinde kumbaracılar 
yokuşunda bulunan Leb-i Derya enfes 
İstanbul manzarası ile açık havada 
unutulmaz bir atmosfer yaşatmak için 
sizi bekliyor. Özel bir sevgililer günü 
yemeği için ideal mekanlardan birisi olan 
Leb-i Derya bir çok damak tadına hitap 
eden menüler sunuyor. Leb-i Derya’nın 
kendine has, birbirinden farklı ve lezzetli 
kokteyllerini kesinlikle denemelisiniz.

İstiklal Cad. Kumbaracı Yokuşu, Kumbaracı 
Hanı İş No:115/7 Tünel/ Beyoğlu
Beyoğlu / İstiklal

İZMİR

GÜLŞEN KONSERİ
İzmir‘in prestijli konser alanlarından biri olan İzmir Event Hall, 13 Şubat akşamında 
Türk pop müziğinin sevilen ismi Gülşen‘i konuk ediyor. Gülşen, en çok sevilen aşk 
şarkılarını bu gece sevgililer için seslendirecek. Sevgilinizle beraber unutulmaz bir 
gece geçirmek için kendinizi Gülşen’in muhteşem sesine ve sahnesine bırakmanız 
yeterli.

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

Sevgililer Günü Sorunsalı | Nereye Gitmeli?
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MABEL MATİZ
AYSEL KİMYAMA KARIŞTI, BANA YÖN VERDİ, 

BENİ ÖZGÜRLEŞTİRDİ.

Söyleşi | Mabel Matiz
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Müziğimizde son 5 yılın en önemli 
keşiflerinden biri Mabel Matiz, nevi 
şahsına münhasır sanatçı kişiliğiyle 
gönlümüzü çoktan fethetmişti. “Sultan 
Süleyman” yorumunun eşsizliği ile de 
Aysel Gürel adının yanına kendi adını altın 
harflerle yazdıran Mabel Matiz’e bu özel 
sayımızda yer vermemek olmazdı…  

Sizin için gerçekten harika bir yıl 
oldu. 3.albüm ile daha öncekilerden 
farklı olarak çok daha geniş bir 
dinleyici kitlesine ulaştınız. Bunu neye 
bağlıyorsunuz? Albümü tasarlarken 
aklınızda farklı olan bir şey var mıydı?
“Gök Nerede” dinleyiciyi birleştiren, 
üslup olarak farklılıkları bir araya getiren 
renkli bir albüm. Albümümü Türkiye’ye 

MABEL MATİZ 
KİMDİR?
Mabel adını Kumral Ada Mavi 
Tuna adlı romanda yer alan Tuna 
karakterinin takma adından alır. Matiz 
ise, müziğini en iyi tanımladığına 
inanarak adına eklediği ve «çok 
sarhoş, düşkün kimse» anlamlarına 
gelen eski Yunanca kökenli argo bir 
kelimedir. 

Mabel, çocukluğunu ve ilk gençlik 
yıllarını, kendisine müzikal 
anlamda çok katkısı olduğunu 
ifade ettiği Erdemli’de geçirmiştir. 
İlkokulu Tömük Dr. Mustafa Erden 
İlkokulu’nda, ortaokul ve liseyi Erdemli 
Anadolu Lisesi’nde tamamlamış; 
2003’te üniversite eğitimi için 
İstanbul’a yerleşerek 2008’de 
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi’nden mezun olmuştur. 
2011 ‘de İstanbul Bilgi Üniversitesi 
İnsan Hakları Hukuku yüksek lisans 
bölümüne girmiş ve 2014’te buradaki 
eğitimini yarıda bırakmıştır.

Lise ve üniversite yıllarında kısa 
süreli gitar ve şan dersleri almış, 
üniversitede ilk müzik çalışmaları 
sayılabilecek birkaç cover grubu 
denemesinden sonra kendi içine 
dönerek kendi şarkılarını yazmaya 
ve daha sonradan adını duyuracağı 
ilk kişisel ev kayıtlarını almaya 
başlamıştır. 2008’den bugüne, gitar 
vokal ağırlıklı kaydettiği şarkılarını ve 
cover demolarını kişisel web sitesi 
üzerinden anonim olarak yayınlamştır.

2009 yazında müziğine büyük ilgi 
gösteren Engin Akıncı ile tanışarak 
ilk solo albümünün hazırlıklarına 
başlamış, proje dahilinde Alper Erinç 
ve Alper Gemici ile bir araya gelerek 
albüm için stüdyoya girmiştir. Mabel, 
müzikal prodüktörlüğünü ve bütün 
aranjelerini Alper Gemici ile birlikte 
üstlendiği ve 1 yıldan fazla bir süredir 
üzerinde çalıştığı, kendi adını taşıyan 
ilk albümünü 11 Mayıs 2011′de Zoom 
Kurumsal etiketiyle çıkarmıştır.

‘‘GEZİ PARKI’NDA ELLERİNDE DEV 
‘YASAK NE AYOL?’ PANKARTIYLA 
EN ÖNDE YÜRÜYEN LGBTİLER 
‘GEZİYORUM DÜNYA İŞTE’ 
ŞARKISININ KALBİDİR!’’

Söyleşi | Mabel Matiz

benzetiyorum bir nebze. Çıkış şarkısının 
“Gel” olması tesadüf değil. Birbirimizi 
duymaya ve anlamaya, birbirimize 
dokunmaya eskisinden daha çok 
ihtiyacımız var. Bu hislerle tasarladığım bir 
çalışmaydı en başından beri. Ne mutlu ki 
bir gerçekliği karşıladı.

Daha önceki albümlerinize baktığınızda 
yapmasaydım dediğiniz seçimler, 
söylemeseydim dediğiniz şarkılar oldu 
mu?
Söylemeseydim dediğim bir şarkı olmadı. 
Seçimlerimle de şimdilik problemim yok. 
Ama yıllar geçtikçe bazı eski kayıtlarıma 
bakıp onları yeniden kaydetmek istediğim 
oluyor.
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Bu albümle hızla, bu denli popüler olmak 
gözünüzü korkuttu mu ya da sizi şaşırttı 
mı? Yoksa bu aslında daha ilk albümden 
beri istediğiniz bir şey miydi?
Popülerliğin getirdikleriyle anlaşmak 
zaman zaman zorlaşabiliyor. Sorgulatan, 
düşündüren bir yer orası. Yine de çok 
takıldığım bir mevzu değil. Yer etmek 
derdindeyim daha çok. İnsanların 
zihinlerine girmekle, hayata bakışlarında 
neleri değiştirebileceğimle ilgiliyim. Popüler 
olmak bu konuda yardımcı bir güç sağlıyor.

Albümdeki şarkılara baktığımızda; 
Evgeny Grinko’nun Vals’ inden Atlar 
Yoruldu’nun Rock’n Roll’una ya da Ahu 
nun alaturkalığına kadar bir sürü farklı 
türe dokunuyorsunuz ama bütünü bir 
ahenk yaratıyor. Bunu nasıl başardınız?
Türleri birbirine karıştırmayı, yer yer 
ortadan kaldırmayı seviyorum. Müziğim 
dans pistlerinden, arka sokaklardan, 
kına gecelerinden, büyük caddelerden, 
dağ yollarından geçiyor. Yani ben nasıl 
yaşıyorsam, onu yansıtıyor. Ahu’daki 
bilindik alaturka - oryantal hikaye de, Atlar 
Yoruldu’daki protest tavır da benim; ya da 
Vals’teki soğuk Dorian Gray hissi ya da 
Sarışın’daki 90’lar çocuğu... Beş benzemez 
parçalardan oluşan bir toplam sunuyorum 
bu albümde ve her parçası benim. 

Albümde yazımı ve prodüksiyonu sizi en çok zorlayan şarkılar hangileriydi?
Ahu’nun nakarat sözlerini ilk yazımdan 5 yıl sonra, albümün bitmesine birkaç hafta kala 
ancak yazabildim. Beni epey uğraştırdı. Öyle geniş bir zamana yayıldı ki şarkının ilk kısmı 
başka, nakaratı başka birinden bahsediyor. 

Prodüksiyon olarak en çok yoran, zaman alan şarkı ise “Fena Halde Bela” oldu. Türlü 
kararsızlıklar içinde şarkıya 3 ay boyunca 6-7 ayrı versiyon yapıldı (rock, R’nB, samba, 80’ler 
vs gibi), albüm versiyonuna son haftalara gelindiğinde ancak karar verebilmiştik. Şarkı 
gerçekten başımıza bela oldu diye dalga geçiyorduk. Belki bu versiyonlardan bazılarını ayrı 
bir ep’de toplamayı düşünüyorum.

“Atlar Yoruldu” ve “Kaba Kağıt” gibi şarkılarda devlete, sisteme çaktığınız selamların 
farkındayız. Ama esas “yasak ne ayol?” sorusunu doğrudan sorduğunuz “Geziyorum 
Dünya İşte” ile LGBT’nin kalbine ok gibi saplandınız. O şarkının ortaya çıkışı nasıl oldu? 
Sinem Sal’ın sözleri nasıl dahil oldu şarkıya?
Geziyorum Dünya İşte’nin hikayesi ilginç. Mayıs 2013’te “Aşk Yok Olmaktır”ın klip setinde, 
çekime hazırlandığımız anlarda Cihan (Mürtezaoğlu) gitarla oyalanırken bir melodi 
çıkarmıştı, ben de onu kaydetmiştim. 3 gün sonra Gezi olayları patladı. Üstünden haftalar 
geçti. Bu melodiden ve o günlerde hissettiklerimizden bir şarkı yapmak istedim. Gezi 
Parkı’nda ellerinde dev Yasak Ne Ayol? pankartıyla en önde yürüyen LGBT’liler görseli bu 
şarkının kalbi olmalıydı. 

Şarkıyı yazdım ve sonu için bir manifesto hayal ettim. Sondaki bu şiir-manifestonun 
neredeyse tamamı Sinem’e aittir. Sınırları ortadan kaldıran, evrensel bir çözülmeyi işaret 
eden oldukça önemli bir metin o.

Bir küçük detay daha var: Şarkının söz müzik yazımı tamamlandıktan sonra c’sinin  Küçük 
Bir Aşk Masalı’nın b’sine çok benzediğini farkettim ve sevgili Ali Kocatepe’yi de beste sahibi 
olarak şarkıya dahil ettim. Pek çok özel ruhun katkıda bulunduğu, benim için oldukça özel 
bir eser oldu neticede.

KAZANDIĞI 
ÖDÜLLER
2013 Haliç Üniversitesi 2013’ün    
 En’leri Ödülleri 
2014 Ege Üniversitesi 3.Medya 
 Ödülleri 
2014    12.YTÜ Yılın Yıldızları 
 Ödülleri 
2014    11.Radyo Boğaziçi Müzik 
 Ödülleri 
2014    GQ Men Of The Year Ödülleri 
2014     41.Magnum Altın Kelebek 
 Ödülleri 
2015 12.Radyo Boğaziçi Müzik 
 Ödülleri 
2016 14.YTÜ Yılın Yıldızları 
 Ödülleri 
2016     5.TURKMSIC Yılın En’leri 
 Ödülleri 

Söyleşi | Mabel Matiz
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‘‘BOYSAN’I VE BÜTÜN YOL 
ARKADAŞLARINI SEVGİYLE 
SELAMLIYORUM’’

Söyleşi | Mabel Matiz
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Bir önceki albümdeki “Alaimisema”da 
yine LGBT marşı haline gelmişti. Siz 
bu konularda hassasınız ve biz de 
buna müteşekkiriz. LGBT hareketinin 
ülkemizdeki geleceği hakkında neler 
düşünüyorsunuz? Bu şarkılardan daha 
çokça yazıp, söyleyip, dinleyeceğimize 
inanıyor musunuz?
“Alaimisema” cinsel ayrımcılığa, 
homofobiye, transfobiye, totalde bütün 
nefret suçlarına karşı yazılmış bir şarkıydı. 
Konserlerde herkes, her kesimden ve 
düşünceden insan bu şarkıyla yan yana 
dans ediyor yıllardır. Homofobi bile var 
belki o dansın içinde ve dans ettikçe 
kırılıyor, değişiyor belki, bilemiyorum. 
Bunu görmek, deneyimlemek çok anlamlı 
benim için. Ses çıkaran, birleştiren, ötekiyi 
kollayan -ya da öteki kavramını silecek 
demeliyim belki- renkli şarkılar yazmaya 
elbette devam edeceğim. Ülkemizdeki 
LGBT hareketini de bu anlamda oldukça 
ilham ve güç verici buluyorum. Geçtiğimiz 
yıl Onur Yürüyüşü’nde yaşananlar, o 
polis müdahalesi çok üzücü ve moral 
bozucu olsa da, hâlâ anayasal birtakım 
düzenlemeler gerçekleşmemişse de, 
fotoğrafın tamamına baktığımda önemli bir 
yol alınmış olduğunu görüyorum ve zaman 
ilerledikçe her şeyin daha da iyileşeceğine 

Sizce bir Popstar mısınız yoksa rockstar 
mı? 
Buna bir isim koymayı istemem. Kendimi, 
sahnede içimden geldiği gibi ifade ediyor 
ve o enerji akışının içine bırakıyorum. 
Bıraktığım izlenim konusunda pek bir 
fikrim yok. Aslında çağ itibariyle starlık 
kavramının da değiştiğini, kısmen yıkıldığını 
düşünüyorum.. 

Albümdeki şarkılara video yapmaya 
devam edeceksiniz sanıyorum. “Gök 
Nerede” ile ilgili 2016 planlarınızdan 
bahseder misiniz?
Evet video kliplere devam edeceğiz. Şubat 
ayı içinde Adını Sen Koy’a, yaza girerken 
Ahu’ya, yaz bitmeden “Fena Halde Bela”ya 
video çekmeyi planlıyoruz. Yoğun konser 
programımız da yıl sonuna dek devam 
edecek.

Sezen Aksu, Nazan Öncel, Aysel Gürel 
gibi efsaneleşmiş şarkı yazarlarına olan 
hayranlığınızı biliyoruz. Kendi neslinizden 
kimleri seviyorsunuz, kimler size ilham 
veriyor?
Yasemin Mori, Can Güngör, Ah! Kosmos, 
Ayşe Hatun Önal, Gaye Su Akyol, Kalben, 
Adamlar, ilgiyle dinlediğim ve takip ettiğim 
arkadaşlarım. Alper Narman ve Onurr’un 
birlikte yaptıkları işleri ayrıca ilham verici 
buluyorum.

Aysel’in albümünde yorumlamak için 
“Sultan Süleyman”ı seçtiniz, bu şarkıyı 
seçmenizin hikayesi nedir? Aysel ve 
onun sözleri bütünüyle sizin için ne ifade 
ediyor?
Bir gün gazetede Aysel Gürel tribute 
albümünün haberini görüp çılgına 
döndüm. Aysel’e duyduğum derin sevgi 
ve hatta sahiplenme hissi beni harekete 

“AYSEL O KADAR 
BÜYÜK ŞEYLER 

YAPTI Kİ, 
KENDİ KENDİNİ 
SONSUZA DEK 

KORUR ONLAR.”

Söyleşi | Mabel Matiz

inanıyorum. Bu noktada, geçtiğimiz 
Eylül’de kaybettiğimiz çok değerli aktivist 
arkadaşımız Boysan’ı ve bütün yol 
arkadaşlarını sevgiyle selamlıyorum. 

Müziğinizi “alternatif” olarak 
tanımlıyorlar, daha doğrusu “pop” 
kelimesini sevmeyenler bu yaftayı 
yapıştırmaya bayılıyor. Bir yandan da 
şarkılarınız çoğunluğun kulağını hemen 
yakalayıveriyor. Bu “alternatif” ve “pop” 
kelimeleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
İlk albüm zamanında müziğimin adı 
sorulduğunda “alternatif pop” tanımını 
kullanıyordum ama zamanla bundan 
uzaklaştım. Bu tanımların Türkiye müzik 
endüstrisinde birer konumlanmayı işaret 
ettiğini farkettiğimden beri ben bunları 
reddediyorum. Ne mainstream tarafından 
alternatife karşı uygulanan ayrıştırıcı ve 
yok sayan tavrı doğru buluyorum, ne de 
alternatif olarak adlandırılan dünyanın 
popüler olana karşı duyduğu kibiri. “X 
ile Y aynı müzik listesinde yer alamaz” 
gibi dertlere düşecek kadar müzikten 
uzaklaşan anlamsız hırslar var. Aslında 
kendi adıma bu algıyı epey yıktığımı ve bir 
köprü oluşturduğumu düşünüyorum. Ya 
da en azından çabam bu yönde, bu sınırları 
daha belirsizleştirmek üzerine, diyebilirim.
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geçirdi, mutlaka bunun bir parçası olmak 
istiyordum. Öncesinde birkaç konserde 
“Sultan Süleyman”ı benzer bir aranjmanla 
çalmıştık, şarkım da hazırdı yani. Şarkıyı 
kaydettik, yapımcıyla iletişime geçtik ve 
birtakım süreçlerin ardından bi’ şekilde 
albüme dahil oldum. O noktada Aysel’in 
bizzat buna yardım ettiğini düşünüyorum. 
Özellikle bu şarkıyı seçmemin sebebi 
sözlerindeki zamansızlık; yer yer politik 
ve hatta protest ama sonuna kadar da 
naif olan o tavır.. Bütünde dünya tarihine, 
özelde Türkiye’nin yakın politik geçmişine, 
Deniz Gezmiş’lere ve 12 Eylül’lere dair 
yapıldığını düşündüğüm incelikli ve şairane 
göndermeleriyle çok fazla şey ifade ediyor 
hepimiz için. 

Aysel Gürel’n kişiliği ve ruhu, sizi ve 
Türkçe müziği nasıl etkilemiştir? Ne 
anlam ifade eder?
Çocukluğum Aysel’in sözlerini yazdığı ve 
çoğunlukla da Sezen’in söylediği şarkılarla 
geçti. Aysel kimyama karıştı, bana yön 
verdi, beni özgürleştirdi gibi hissediyorum. 
Şiiriyle, dünyaya bakışıyla bana kattığı çok 

şey var şüphesiz. Bu etkilerinin tamamını 
Türk pop tarihi üzerinde de bütün 
ayrıntılarıyla gözlemlemek mümkün. Aysel 
Gürel Türkçe sözlü müziğe şiirini veren ilk 
sanatçılardan. 

Bir şekilde “Sultan Süleyman”ı 
söyleyemeseydiniz, ikinci tercihiniz 
Aysel’den hangi şarkı olurdu, neden?
İlk aklıma gelenler: Bırak Beni, Bir Başka 
Aşk... İkisi de kişisel olarak bağ kurduğum 
şarkılardan. 

Sizi hiç Aysel Gürel ile yan yana 
görmememize rağmen, Aysel Gürel 
ideolojisini yeni jenerasyonda taşıyan 
az isimden birisiniz, bunu neye 
bağlıyorsunuz?
Merak ettiğiniz, izlediğiniz, dinlediğiniz 
şeylere dönüşüyorsunuz zaman içinde. 
Daha doğrusu bütün hepsi, içinizde bir 
şeye dönüşüyor ve sizi de dönüştürüyor. 
Zamanlar, mekanlar, cisimler, hatta 
bilgiler ötesi bir bağ bu. Aysel’i defalarca 
rüyamda gördüm ve onunla konuştum. 
Reel diye addettiğimiz bir dünyada bir 

araya gelememiş olsak da, neyin reel neyin 
rüya olduğu konusunda geniş şüpheleri 
olan biri olarak yine de kendimi şanslı 
varsayıyorum.

Sizce Aysel Gürel bu ülkeye neler kattı? 
Mirasları neler? Bu mirasların yeterince 
korunduğunu düşünüyor musunuz?
Cinsiyetler ötesi bir cesaret, korkusuzluk ve 
bağımsızlık duygusu. Sonsuz ihtişamda bir 
şiir, unutulmaz bir kahkaha ve rengarenk 
bir dünya anlayışı. Müjde Ar ve Mehtap Ar 
gibi iki büyük sanatçı ve Söz gibi şahane 
bir torun. Daha sayayım mı? : ) 

Aysel o kadar büyük şeyler yaptı ki, kendi 
kendini sonsuza dek korur onlar.

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

Söyleşi | Mabel Matiz
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DAVET SEZONUNA 
HAZIR MISINIZ?

TAKIM ELBİSE SATIN ALMADAN ÖNCE 
BİLMENİZ GEREKEN HER ŞEY

Moda | Davet Sezonuna Hazır Mısınız?



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Şubat 2016 |  S43

#AyselinAskerleriyiz

TAKIM ELBİSE 
TARİHÇESİ
Batı Avrupa’da bedene sıkıca oturan 
işlemeli ceketten bugünkü takım 
elbiseye geçiş 1666’da, Fransa’da 
XIV. Louis, İngiltere’de de II. Charles 
saraylarında başladı. Yeni moda 
uzun etekli ceketlerin geniş, uçları 
yukarı kıvrılmış kolları, önlerinde 
bir sıra düğmeleri vardı. Ceketin 
içine hemen hemen aynı biçimde 
bir yelek giyilir, yeleğin görünmesi 
için ceketin düğmelerinin bazısı açık 
bırakılırdı. Önceleri yeleklerin de 
uzun kolları vardı ve bunlar ceketin 
kıvrık kollarından dışarı taşardı; 
ama daha sonraları yeleklerin kolları 
bütünüyle ortadan kalktı. Ceketin 
de, yeleğin de yakası ya da klapası 
yoktu. Bu yeni moda giysi, diz altından 
bağlanan çoraplarla giyilen dar bir 
külot pantolonla tamamlanıyordu. 
1670’lerde bu tip takım elbise erkekler 
için temel giysi haline gelmişti ve 
18. yüzyılın sonuna değin önemli bir 
değişikliğe uğramadan kullanıldı.

Fransız Devrimi’nden 19. yy ortalarına 
değin erkek takım elbisesi bedene 
oturan kısa bir yelek, diz altına kadar 
uzanan bir külot pantolon ya da 
uzun pantolonla uzun bir ceketten 
oluşuyordu. Bu giysiyle birlikte silindir 
şapka giyilirdi. 1830’larda külot 
pantolon yalnızca sarayda zorunlu 
olarak giyiliyordu; saray dışında külot 
pantolon giyenler modaya uymayanlar 
ve yaşlılardı, yaygın olarak uzun 
pantolon kullanılıyordu.

Bugünkü takım elbisenin ilk örneği 
1860’ta günlük giysi olarak ortaya 
çıktı; resmi bir havası yoktu ve uzun 
pantolon, yelek ve kısa bir ceketten 
oluşuyordu. Orta sınıfın bir beyefendi 
gibi giyinme isteği erkek giysilerine 
rahatlığı getirdi. 19. yüzyıldan bu yana 
erkek modası büyük bir değişiklik 
göstermedi.

GÖMLEK SEÇİMİ
Formal giyimin en önemli parçası olan 
gömlekleri temelde yaka modeli, manşet 
ve kumaş olarak birbirinden ayırmak 
mümkün. Takdir edersiniz ki bu unsurlar 
gömleğin nerelerde giyilebileceğinin de 
belirleyicisi oluyor.
 
YAKA
Gömleğinizin yakası için takım elbisenizin 
en temel unsuru diyebiliriz. Çünkü 
gömlek yakasını belirlerken, beraberinde 
yakaya takılacak kravat ya da papyon gibi 
aksesuarı da belirlemek durumundasınız. 
Dolayısıyla zihninizde belirlediğiniz look’un 
ilk adımını, gömleğinizin yakasıyla atıyor 
olmalısınız.

DÜZ YAKA
En sık kullanılan gömlek yakası biçimidir. 
Geniş yaka, Fransız yaka, Klasik yaka 
olarak da adlandırılır. Temelde, yaka açıklığı 
ve yaka uzunluğunun eşit olmasıyla dikkat 
çeker. Düz yakalı gömlekler, ince kravat 
kullanımına uygunken, papyon ve kalın 

kravatlar için pek uygun değildir. Eğer 
geniş bir yüz yapınız varsa, bu tür yakası 
kapalı gömlekler tercih etmelisiniz.

GENİŞ YAKA
“Windsor” yaka olarak da bilinen 
düz yakaların en temel özelliği, yaka 
genişliğinin açık olmasıdır. Eğer takım 
elbisenizi kalın kravat veya papyonla 
kullanacaksanız bu tür gömlek yakalarını 
tercih edebilirsiniz. Özellikle uzun bir yüz 
yapınız varsa, modern kesim bir takım 
elbise ve tek renk bir kravatla geniş yakalı 
gömlekleri kullanabilirsiniz.

DÜĞMELİ YAKA
İlk kez 1896 yılında Brooks Brothers 
tarafından tanıtılan bu yaka biçimi aslında 
takım elbiseler için pek uygun değil. Kravat 
ya da papyon takmadan kullanmanız 
gereken düğmeli yakaları daha çok 
spor bir hava yakalamak istediğinizde 
kullanabilirsiniz.

Moda | Davet Sezonuna Hazır Mısınız?
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ATA YAKA
“Wing Collar” olarak bilinen bu yakalara döneminde M.Kemal Atatürk tarafından sıklıkla 
kullanıldığı için “Ata Yaka” deniliyor. Daha çok smokin ve hatta frak ile kullanılan bu 
gömlekler sadece papyonla kombinlenebiliyor.

MANŞET
Gömlek seçimi yaparken çoğu zaman diğer unsurlar, manşet seçiminin önüne geçer. Fakat 
manşetler formal giyimde en az yaka kadar önemli birer aksesuardır. Burada önemli olan 
ceketinizin kol boyunu, gömlek manşetini 1cm açıkta bırakacak şekilde ayarlamaktır.
DÜĞMELİ MANŞET
Düğmeli manşetler, kimi zaman tek, kimi zaman çift düğmeli olarak gömleklerde en çok 
karşımıza çıkan manşet türüdür. Çift düğmeli modeller bileğinizi tamamen sararak daha 
casual bir görünüm sağlar. 

KOKTEYL MANŞET
James Bond ‘Dr. No’ filminde Sean Connery ile ünlenen bu tür manşetlerin özelliği iki 
düğmeli ve köşeleri yuvarlanarak ikiye katlanıyor olmasıdır. Pek tercih edilmese de takım 
elbisenize farklı bir hava katacağı aşikar.

FRANSIZ MANŞET
Smokin dendiğinde akla ilk gelen manşet olma özelliğine sahip Fransız manşetlerde, 
uzun bırakılan manşet boyu ikiye katlanır ve kol düğmesiyle tutturulur. Ceket kol boyunun, 
manşeti 1cm açıkta bırakacak şekilde ayarlanması, bu tür manşetlerde değerlerine nazaran 
çok daha önemlidir.

KUMAŞ
Gömlek seçiminde en önemli unsurlardan 
biri de kumaş seçimidir. Bir gömleğin 
nerelerde kullanılabileceğini o gömleğin 
dokuması belirler. Takım elbiselerle 
mevsime göre pamuklu veya yünlü 
kumaşları kullanabilirsiniz. Bu tür 
kumaşlar ter emme özelliğine sahip 
oldukları için ceketinizin sizi terletmesine 
ve koku oluşumuna izin vermezler. Gerek 
görünüm, gerekse rahatlık açısından 
polyester karışımı olan dokumalardan uzak 
durmanızı tavsiye ederim. 
Dokuma biçimine gelecek olursak, takım 
elbise ile poplin gibi düz dokumaları tercih 
etmenizde fayda var. Bunun yanı sıra, kış 
aylarında balıksırtı dokuma gömlekler de 
tercih edebilirsiniz. 

Moda | Davet Sezonuna Hazır Mısınız?
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CEKET SEÇİMİ
Giyeceğiniz takım elbisenin tarzını 
belirlerken muhtemelen ilk dikkat 
edeceğiniz şey ceket modelidir. Fakat bu 
seçimi yaparken ceketinizin düğme sayısı 
ve yaka modelinin yanı sıra bedeninize 
uyup uymadığına dikkat etmelisiniz. 
Omuz ölçüsü baz alındığında, eğer kilolu 
bir vücuda sahipseniz geniş omuzlu, fit 
vücutlu biriyle aynı ceketi giymeniz gerekir. 
Fakat giydiğiniz ceket slim fit ise düğmeleri 
kapanmaz. Ceketinizin göbek bölgesindeki 
genişlik ‘drop’ terimiyle ifade edilir ve drop 
değeri ne kadar yüksek olursa, ceketin 
göbek bölgesi o kadar dardır. Seçiminizi 
bu durumu göz önünde bulundurarak 
yapmanız sizi bir adım öne taşıyacaktır.

Klasik ceketler yani tek, iki ya da üç 
düğmeli ceketlerin yakalarının V formu 
diğerlerine göre daha keskindir ve iyi bir 
tadilatla, güzel bir kravatla, vücudunuzu 
olduğundan daha güçlü gösterir. Kısa 
boylu veya kiloluysanız üç düğmeli ceketler 
kusurlarınızı kapatarak ve boyunuzu 
olduğundan daha uzun göstererek size 
yardımcı olacaktır. İki ve üç düğmeli 
ceketleri kullanırken, en alttaki düğmeyi 
iliklememeye özen göstermelisiniz. 

Kruvaze ceketler görünürde iki düğmeden 
oluşur. Fakat genellikle alt parçanın 
sarkma yapmaması için içten bir düğmesi 
ve ceketin dışında süs amaçlı düğmeleri 
vardır. Kruvaze ceketlerin ön kısmı klasik 

ceketlere nazaran daha çok üst üste biner. 
Bu tür ceketlerin içerisine yelek giymek 
affedilemeyecek bir hata olabilir. 

KUMAŞ SEÇİMİ
Düz siyah bir takım elbise düşünün… Evet 
her erkeğin dolabında bulunması gereken 
ve muhtemelen bulunan bir parça. Fakat 
bu takım elbiseyi diğerlerinden öncelikle 
ayıran şey siyah olması, kesimi veya 
modeli değil dokuma biçimidir. Eğer bir 
takım elbise satın alacaksanız, ilk dikkat 
etmeniz gereken nokta kumaşıdır. Genelde 
dokuma biçimi olarak tüvit, gabardin ve 
kaşmir kullanılır. Fakat lüks dokuma biçimi 
olan kaşmir, kumaşa parlaklık verdiğinden, 
son yıllarda tercih edilmiyor.

Takım elbise etiketlerine bakacak olursanız 
100s, 140s, 160s, 180s gibi ibarelerle 
karşılaşırsınız. Bu, kumaşın dokumasında 
kullanılan yün iplik sayısını gösterir ve bu 
sayı ne kadar yüksekse, o dokumadaki 
iplikler de o kadar incedir. Dolayısıyla 180s 
dokumaya sahip bir kumaş ana maddesi 
yün de olsa ipliklerinin inceliğinden ötürü 
ipeksi bir forma sahip olur.

TADİLAT

Şüphesiz ki formal giyimde en 
önemli unsur, ceketin ve pantolonun 
bedeninize kusursuz bir şekilde 
oturmasıdır. Alacağınız takım elbise, 
en iyi kumaşa da sahip olsa, en pahalı 
markaya da ait olsa vücudunuza 
oturmadığı sürece hiçbir şey ifade 
etmez. Burada doğru olan, yeterli 
zamanınız ve maddi olanağınız varsa 
takım elbisenizi usta bir terziye 
diktirmenizdir. Fakat birçoğumuz hazır 
giyime öncelik tanımaktan yanayız. 
Neyse ki takım elbise satan markaların 
çoğu ücretsiz tadilat hizmeti veriyor. 
Bu durumda, tadilat yapan kişi prova 
alırken siz de bazı unsurlara dikkat 
etmeli ve gerektiğinde uyarmalısınız.

Takımınızın özel dikim gibi 
görünmesini istiyorsanız ilk olarak, 
ceketinizin omuz çizgisinin omzunuza 
tam oturmasına dikkat etmelisiniz. 
Bunun yanı sıra, ceketiniz ne içinde 
kaybolacağınız kadar bol, ne de ön 
düğmelerden kasma yapacak kadar 
dar olmalı. Dar kesim bir ceketiniz 
varsa arka kuplardan, regular 
kesim ceketiniz varsa ceketin arka 
orta dikişinden bedeninize göre 
daraltılmalı, ceket boyu, boynunuzdan 
yere kadar olan mesafenin yarısı 
olacak şekilde ayarlanmalıdır. Kol boyu 
ise gömlek manşetlerini 1 cm açıkta 
bırakacak şekilde olmasına dikkat 
etmelisiniz.

Gelelim pantolona… Öncelikle 
takım elbise satın alırken ceket ve 
pantolonunuzu ayrı ayrı, bedeninize 
uyacak şekilde seçmeye özen 
gösterin. İyi tadilat yapılmış bir 
ceket, pantolonunuzdaki kusurları 
kapatacaktır. Tek şey hariç; paça 
boyu! Tadilat sırasında en çok dikkat 
etmeniz gereken şey paça boyunuzun 
düzgün alınması. Paçalarınızın 
kesinlikle ayakkabınızın üzerinde 
toplanmaması ya da bileğinizi açıkta 
bırakmaması gerekiyor. İdeal paça 
boyu, ayakkabınızı açıkta bırakacak 
şekilde ayarlanmalı. HAZIRLAYAN: ERDEM ORAYLI

erdem.orayli@gzone.com.tr
twitter.com/erdemorayli | instagram.com/erdemorayli
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YONCA LODİ
‘’ÖZGÜR İNSANIN TEK SAVCISI VİCDANIDIR’’

Söyleşi | Yonca Lodi

ELBİSE: COPURS LONDON
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YONCA LODİ 
KİMDİR?

İstanbul doğumlu olan Lodi’nin 
çocukluğunun büyük bir kısmı 
Beşiktaş’ta geçti. İlk ve Ortaokulu 
yine bu semtte bitiren sanatçı, 
kariyerinin temelini lise yıllarında attı. 
Okul orkestrasıyla çeşitli yarışma 
ve konserlere katıldı, lise 2. sınıfta 
Çağdaş Müzik Merkezi’ne kaydoldu.

İki yıl süreyle, İstanbul Devlet Opera 
ve Balesi solistlerinden Mine Mater 
ve Timur Selçuk’tan şan, solfej ve 
armoni dersleri alarak, 1992 yılında 
yetenek sınavını birinci olarak geçmiş, 
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet 
Konservatuarı Sahne Sanatları Opera-
Şan Bölümü’nde eğitimine devam 
etti. Prof. Dr.Güzin Gürel, Yekta Kara, 
Selçuk Uraz gibi hocalarla şan, solfej, 
piyano, armoni, sahne ve mim çalıştı.

1993’te arkadaşlarıyla kurduğu müzik 
grubuyla profesyonel olarak sanat 
hayatında yerini almaya başlayan Lodi, 
1996 yılında Sony Müzik ile albüm 
anlaşması imzalayarak 1999 yılı Mayıs 
ayında, kendi adıyla ilk albümünü 
çıkardı. 1999 yılı Kasım ayında, Metin 
Altıoklar’ın Asansör filminde, başrol 
oyuncularından Mustafa Uğurlu ile 
Budur Abi adlı parçayı seslendirdi. 
2000 yılı Eylül ayında, Yavuz Bingöl’ün 
Üşüdüm Biraz albümünde yer alan 
Aşar Gidersin ve Yalnız Şarkı adlı 
parçasında düet yaptı.

“BİZ BÜTÜN MÜZİK CAMİASI 
OLARAK AYSEL GÜREL’İ ÇOK 
ULAŞILMAZ BİR YERE KOYDUK.’’
Hayatımıza girdiği 1999 yılından beri, 
söylediği şarkılarla hem Türkçe müziğin 
hem de kalbimizin özel bir yerinde yer 
aldı Yonca Lodi.

Aysel Gürel’le pek çok şarkıya imza atan 
Yonca Lodi, hep seslendirdiği ballad 
şarkıların aksine, aslında eğlenceli, neşeli 
ve hayat dolu bir kadın.
Yonca Lodi, bizim içinde olduğuna 
defalarca şahit olduğumuz cesur kadını 
bu kez Gzone okuyucuları için ortaya 
çıkardı

Aysel Gürel’le olan özel bir bağın 
olduğunu biliyoruz. Bize sendeki Aysel’i 
anlatır mısın?
Bendeki Aysel, hayata dair birlikte 
yaptığımız şarkıların dışında, hayata dair 
de birçok şey öğrendiğim bir insan. Her 
türlü ilişki ile ilgili, aşkla ilgili, dostlukla ilgili, 
hayatla ilgili, iki çocuğuyla birlikte verdiği 
yaşam mücadelesi ile ilgili, yalnız bir kadın 
olarak, üstelikte bir söz yazarı olarak hatta 
bir ozan olarak hayata tutunma şekli ile 

ilgili benim ondan öğrendiğim çok fazla 
şey var. Ama bunları hiçbir zaman bir 
öğretmen edası ile yapmamış olması 
da başka bir şey tabii. Bir şey üretmeye 
çalışırken onun anlattıkları, hislerini 
dile getiriş şekli, samimiyeti, duyduğu, 
hissettiği, iyi, kötü hiçbir şeyi içinde tutmak 
istemeyişi, gerçekten samimi ve yakın 
bulduğu insanlara bunu bütün netliği ile 
aksettirmesi ile ondan çok şey öğrendim.

Sence Aysel Gürel adı şu an olması 
gereken yerde mi?
Ben Aysel’in değerinin bilindiğini 
düşünüyorum. Bir insanın gerçek değerini 
bir kişi bilse de çok, beş kişi bilse de çok, 
yirmi kişi bilse de çok. Çünkü nitelik, nicelik 
meselesi vardır ya! Önemli olan o değerin, 
o insanlarda ne kadar olduğudur. Şimdi 
sosyal medyada bakıyorum; sayısız Aysel 
GÜREL profili, şarkılarını, sözlerini paylaşan 
insan var. Aysel GÜREL dendiğinde 
onunla ilgili bir şeyler paylaşan insanların 
gözlerindeki mutluluğu görebiliyorum. 
Geçenlerde yakın arkadaşlarımdan bir 

tanesi anlattı: Bir yerde yemek yerken Aysel 
girip restorandan bir şey almış, tanımadığı 
halde arkadaşımın kendisine olan sevgisini 
hissedip  yanına gelip “ne tatlısın” diye 
yanağını sevmiş mesela. Arkadaşım bu 
anısını dolu dolu “Ben hayatım boyunca 
böyle bir heyecan yaşamadım” diyerek 
anlattı. 

Şimdi değeri biliniyor mu diye sorarsan; 
bir insanın bile birinin arkasından bunu 
hissetmesi bence çok özel -ki biz bütün 
müzik camiası olarak Aysel GÜREL’i çok 
ulaşılmaz bir yere koyduk.
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Biz bu ay “Aysel GÜREL’in askerleriyiz” 
diye bir kapakla çıkıyoruz. Sence Aysel 
GÜREL’in askeri nasıl olmalıdır?
Aysel hiçbir zaman samimi olmayan bir 
insanı yanında barındırmazdı. Aysel’in 
askeri samimi olmalı, net olmalı, iyisini, 
kötüsünü dan dan söyleyebilmeli, hiç 
kimseye karşı asla yalaka olmamalı, 
hayattaki duruşundan emin olmalı, ezik 
olmamalı, iyi veya kötü düştüğü yerden 
kalkmayı bilmeli ve aşkın her türlüsüne 
karşı dirençli olmalı, Aysel’in askerleri 
deyince bunlar geliyor aklıma. 
Kendisi ile başkalarının ilişkilerini, kendi 
ilişkilerini konuştuk, geçmişten, bugünden, 
platonik aşklardan konuştuk. Ben Aysel 
deyince aşkın her türlü haline, her türlü 
sorusuna cevap verebilen bir insan 
olduğunu düşünüyorum. Şimdi zaman 
zaman kendimde de fark ediyorum 
mesela, yakın dostlarım, benden 
küçükler veya benden büyükler bana akıl 
danışıyorlar ve ben de Aysel’den el almış 
gibi, hiç yadırgamayıp, “şöyle şöyle olacak” 
diye cevap veriyorum. Aysel’den sonra 
aşk terapisti tadında biri oldum, böyle 
de devam ediyorum. Tabii bu durumun 
duygusal şarkıları söylememle de alakası 
var. Terzi kendi söküğünü dikemese 
de aşkla ilgili tahminlerim, başkalarının 
ilişkileri ile ilgili önsezilerim %99 tutuyor.

Aysel şarkı sözlerinde kadının cinselliğini 
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YIPRANMAKTANSA, İŞİMİ YAPIP, 
EVE GELİP, KENDİ DÜNYAMDA SAKİN 
OLMAYI TERCİH ETTİM…
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kullanan ilk ozandı. Aysel’in bu topluma kadın hakları adına kattığı neler olmuştur 
sence?
30 yıla yakın olmuştur, bir kadın gerçekten aşık olduğu, tutku duyduğu bir adama” bu gece 
gel, yarın istersen yine git” yani gerisi mühim değil cümlesini yazıyor. 30 yıl önce Türkiye’si 
için değil, şu gün için bile cesaretli bir cümle. Aysel bu cümleleri kurabilen ilk kadın. “Benim 
seninle ileride öyle bir düşüncem yok kardeşim, ben bu gece seninle olmayı istiyorum ve bu 
tek dileğim” diyecek bu kadar aşık bir kadının dilinden bunu yazabiliyor. Aysel, tutkularının 
peşinden giden bir kadındı ve her şeye karşı, pazardaki kavanoza bile tutkuyla bağlıydı. 
Benim evimde hala Aysel’in pazardan aldığı tuzluk, biberlik olarak kullandığım kavanozlar 
var.Çünkü her gittiğimde ya bir magnet verir, mutlaka bir şey verirdi, insan hayatındaki her 
objeye, otrişlerine, yiyemediği Toblerone çikolatalara bile bağlıydı. Bu kadar hayata tutkuyla 
bağlı bir insanın aşkla ilgili yazdığı şeylerde tutku olmamasına imkan yok.  Yazdıysa da bu 
gerçekten böyle olduğu için yazılmıştır. 

Bence Aysel’i diğer söz yazarlarından ayıran şey, yazdığı her şeyin çok gerçek olması. 
Zaten ilerleyemediği yerde “ deliyim ben “ demiş. ”Deli Aysel” lakabını kabul etmiş o zaman, 
çünkü pervasızca ve tamamen perdesizce insanlara istediğini söyleyebilme ve istediği gibi 
davranabilme özgürlüğünü elde etmiş. Korkunç bir IQ göstergesi bu.Ne kadar egosuz bir 
insansın ki sen, sana deli demelerini memnuniyetle karşılayıp bütün bu deliliğin sağladığı 
konforu yaşıyorsun.Ben bundan bir kadın olarak çok fazla ders aldım ve sahnede duran, 
en çok sahnede yaşayan, sahnede mutlu olan bütün tutkularım, kendi halim, en konforlu 
halim, sahnede ortaya çıkan bir insan olarak ondan istediğimi, istediğim şekilde yaşarım 
mottosunu elde ettim. Sakin bir güç olmayı sürdürüyorum. Daha sakin, daha otokontrollü 
ama aslında kendi içinde gerçekten büyük bir özgür ruhum. Günümüz Türkiye’sinde 
çocuklu yalnız bir kadın olarak yaşamak kolay değil. İnat edince belli bir yoldan gitmeye 
karar verince oluyor; olmuyor diyemem. Çok yıpratıcı, çok zorlayıcı ama ben meydan 
okumayı seven bir insanım. Kolay kolay manipüle olan bir karakterim yok.

20 yıldır ne müzik anlamında, ne duruş anlamında kendinizi bozmadınız. Aslında kendini 
bozmamak mı bir duruş ve bir mücadele sence?
Vaat edilenlere karşı, iyi veya kötü her şeye karşı kendi doğrunu savunmak bir süre sonra 
yorucu oluyor. Bu fotoğraf çekimini de benim uç noktalarımın olduğunu bilinmesi için 
yaptım. Aklıma yatmayan bir şey olduğu zaman kabullenmem zor oluyor. Magazine 
malzeme vermeyi, işimin gerektirdiği bir takım ilişkiler yürütmeyi bünyem kabul etmedi. 
Yapmak istediğim şey iyi müzik, iyi şarkı söylemek, sahnede çok iyi olmak, hep hedeflerim 
bunlardı. Aysel’le de bunları konuşmuştuk, yirmi yaşında da öyleydim, aradan onca zaman 
geçti, yine öyleyim. Bunun doğru yol olduğunu, başta Aysel olmak üzere bir sürü insandan 
onay alarak bugüne geldim. Gençken onay alıyorsun, şimdi ise içten içe bunun doğru 
olduğunu biliyorsun. Şaşaanın, şatafatın ve şamatanın içinde yıpranmaktansa, işimi yapıp, 
eve gelip, kendi dünyamda sakin olmayı tercih ettim. Bu da her açıdan yıpranmamamı 
sağladı. Hem müziğim, hem yüzüm yıpranmadı, karakterimle ilgili yozlaşma olmadı. 
Birilerinin rüzgarına kapılıp gitmemek bana hep olumlu yansıdı.

Sahnede Yonca LODİ’yim ama en çok Yonca’ya yakın olduğum yer sahne. Sahnede 
çok eğleniyorum çünkü. Ben çok eğlenceli, gülmeyi, güldürmeyi çok seveni gerçekten o 
anlamda egosuz bir insanım.Belki çok ustalarla yıllarımı geçirdiğim için -Aysel’de onlardan 
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bir tanesi- hem alaylı, hem okullu olduğum 
için, konservatuardan da bir hoca 
kültüründen geldiğim için galiba birazcık 
törpüleye törpüleye geldim bugüne 
kadar. O egolarını törpülediğin zaman 
her dakika hep öğrenmeye ve amatör 
ruhu hiç kaybetmemeye yakın olduğunu 
bilince, esas amaç bu olunca o zaman 
daha az yıpranıp, egodan uzak sadece 
işini yapmaya odaklanıyorsun. O yüzden 
de sahne benim oyun alanım.Sahne,en 
çok eğlendiğim, en çok mutlu olduğum, 
kendimi en müthiş, en dayanılmaz, en karşı 
konulmaz hissettiğim yer. Bugüne kadar 
soğuk diye adlandırıldım. O benim aslında 
koruma bölgem. Soğuk eşittir asillikse 
teşekkür ederim ve benim için bu bir 
meziyet, iyi bir şey bu. Soğuk dediklerinde 
bilmeliler ki aslında bu benim kalkanım.
Güvendiğim, gerçekten yakın bulduğum, 
maskesiz insanların yanında benim ve de 
beni gerçekten dinleyen, seven, müziğimle 
var olmuş, müziğimle acılar yaşayan, 
müziğimle mutluluklar yaşamış insanların 
yanında da beni hiç tanımasalar da benim.

Türkiye’nin en güçlü seslerinden birisin. Ama bir o kadar da müzik dışında yani mesleğin 
dışında gündemde değilsin. Bu, bir çok insanın eleştirdiği bir şey. Ama bir taraftan da 
popüler kültür bunu gerektiriyor. Ne düşünüyorsun?
Popüler kültürün dayattığı şeyleri reddediyorum. Hep reddettim, reddetmeye de devam 
edeceğim. Ama yirmi yıldır buradayım ben ve yirmi yıldır müziğim sayesinde yaşıyorum, 
paramı buradan kazanıyorum ve bu şekilde geçiniyorum demek ki ben en azından bir 
şeyleri doğru yapıyorum ki buradayım. Bunu kendimi övmek anlamında söylemiyorum, 
bu benim kendimle de hesaplaşmam. Benim annem bile söylüyor “daha çok magazin 
programına çıksan” diye ama bugüne kadar ne evlendiğimi bilirler, ne boşandığımı bilirler, 
ne evladımın fotoğraflarımı bilirler. Bugüne kadar özel hayatımda beni görmek istedikleri 
yerlerde kendimi gösterdim. Benim hayatıma, yaptıklarıma dair söyleyecek bir malzemem 
olmalı ki ben magazinle içli dışlı olayım.

Kadın sanatçılarımız arasında bir sürü polemikler var, muhtemelen sen bunun başarı 
getireceğine inanmadığın için bu tartışmalara girmedin.
Aysel’den öğrendiğim şeylerden biri de bu. Ben hümanist tarafı fazla olan bir insanım. 
Herkesin bu hayatta eşit yaratıldığına inanıyorum, bunun için benim yeteneğimi başka 
birinin ezmesine izin vermem. Sırf yetenekliyim diye bu yeteneğim başka birinin yanında 
üstün olmama sebep olmaz. Allah bana bunu vermiş, güzel kullanayım, insanlara güzel 
şeyler yaşatayım diye vermiş, ben kendime şarkı söylediğim zaman bir manası yok ama 
ben birine bir şarkı söylediğim zaman o gidip sevgilisine evlenme teklif ediyorsa benim 
görevim burada başlıyor. 

Ben eğer bu yeteneğimi insanlar aleyhine kullanmak durumuna düşersem kendime ihanet 
edeceğimi düşünüyorum. “Delirmiş bu kadın” diyebilirsiniz ama bu delilikse ben gerçekten 

‘‘BAŞKA BİR ŞARKICI KADINA, “ O BÖYLE YAPMIŞ MI” 
DEMEK BENİM İÇİN SADECE ZAMAN KAYBI’’
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bunu bu şekilde düşünüyorum. Ben sahneye çıktığım zaman o insanların eğlenmesini, 
hüzünlenmesini, güzel hayatlarında güzel bir gece olarak anmalarını istiyorum. Benim böyle 
bir misyonum var ve ben bu misyonu sonuna kadar savunacağım. O yüzden de başka bir 
şarkıcı kadına, “ o böyle yapmış mı” demek benim için sadece zaman kaybı.

Konservatuar, opera kökenlisin. Opera Türkiye’de çok gündemimizde olan bir müzik 
değil. LGBT kitlesini de dahil edersek yeni jenerasyonda genelde ballad şarkılar söyleyen 
Lara Fabian, Celine Dion ‘un Türkiye’deki tek temsilcisisin. Sence sanatsal anlamda bu 
sana bir misyon yüklüyor mu?
Bana iyi ballad şarkılar geldi ve kaçırmak istemedim açıkçası ve değerlendirdim. Mesela 
önümde çok hareketli bir şarkı var, onunla devam edeceğim, biraz şaşırtmaca yapma 
zamanı geldi. Bunun yanı sıra her ne kadar balatlarla anılsam da sahne repertuvarım 
inanılmaz hareketli ve cıvıl cıvıldır, ben gibi aslında. Herkes zannediyor sahnede sürekli slow 
şarkılar söylüyorum ama alakası yok. 
İlk çıkış şarkım bir ballad olduğu için daha sonra da Aysel’le çalışırken de çok güzel şeyler 
denk geldi. Hareketli şarkıda “Saklanma anılar ardına sakın” cümlesini kuramazsın, bu 
cümleleri söylemek istedim.

Yeni albüm ne zaman?
Eylül’e inşallah, 2016 bitmeden düşünüyorum. “Özlüyorum” yeni çıktı, arada tekrar bir single 
sonra albüm gelecek. Ben sadece iyi şarkı söylemeyi ve iyi müzik yapmayı hedefledim. Bir 
şeylerin temsilcisi olmak beni çok fazla ırgalamıyor. Gerçekten bunlara hiç takılmadım.
 

Birilerinin kraliçesi, prensesi olayım 
derdinde olmadım. Müzikte böyle rütbelere 
inanmıyorum. Ben bir şarkı söylüyorum ve 
biri gözümün önünde gözyaşı döküyorsa 
ben oradayım,daha büyük bir zenginlik yok, 
daha büyük bir tahtta yok.

Türkiyede sence LGBT hakları olması 
gerektiği yerde mi? Orta doğu ve 
Avrupa’daki duruma baktığın zaman neler 
söylemek istersin?
Şu bir gerçek ki gitgide muhafazakarlaşan 
bir Türkiye var. Muhafazakarlaşma 
dendiği zaman tırnak içinde aykırı yaşayan 
insanların hayatına etki ediyor. İnsanların 
özgür olmasından yanayım. Özgürlük 
deyince sanki tu kaka bir şeymiş gibi kötü 
bir şeymiş gibi algılanmamalı. Özgürlük 
deyince insanların kendi alanlarını 
kendileri yaratmaları akla gelmeli. Özgür 
insan kimseye zarar vermez. Özgür 
insan ne yapacaksa iyiliği de kötülüğü de 
kendine yapar. O yüzden sadece özgürlük 

‘‘ÖZGÜR İNSAN KİMSEYE ZARAR VERMEZ. ÖZGÜR 
İNSAN NE YAPACAKSA İYİLİĞİ DE KÖTÜLÜĞÜ DE 
KENDİNE YAPAR’’
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konuşabildiğimiz günleri diliyorum. 
Bırakın özgür olsun insanlar, kimin kimle 
ne yaptığı, ne yediği, ne içtiği, kimin ne 
şekilde dua ettiği, ibadet yaptığı, yapmadığı 
bunların hiç biri bir diğerini ilgilendirmez. 
Hepimiz tek bir yaradana hesap vereceğiz. 
O yüzden kimse kimsenin yargıcı olamaz, 
avukatı olamaz. Herkes kendinin avukatı, 
savcısı, hakimi olmalı.Vicdan diye bir şey 
var, ondan daha büyük bir savcı yok. Ne 
kadar kalabalıklar içinde olsak da her 
şekilde tek başına yaşamayı diretmek 
diye bir şey var, aldığımız güçte en büyük 
avukatlardan.

Opera kökenli olduğun için bunu 
soruyorum. Opera konusunda tarihteki 
en önemli eşcinsel temalı olgulardan 
biri kastratolardı ve bu topraklarda da 
vardılar. Şu anda insan haklarına aykırı 
olduğu için yok diye biliyorum. Türkiyede 
bilinmeyen bir şey, belirli kaynaklardan 
bilebiliyoruz. Anlatmak ister misin?
Kastrat tenorların ortaya çıkışı yine bir 
yasaktan dolayı oluyor. 18.yüzyıla kadar 
kadının sahneye çıkması yasak, kadın 
sesi yasak. Öyle olunca partisyonlar 
yazılıyor, hayatın içinde kadın olduğu için 
kadını reddedemezsin ve bu olay ortaya 
çıkıyor. Geçmişte de günümüzde de en 
büyük hata burada, kadın hayatı yaratan 
şey. Hayatı yaratan bir şeyi hiçbir yerde 
reddedemezsin, parmaklıkların arkasına, 
duvarların arkasına gizleyemezsin. 
Bu yasaktan ve bu sese ihtiyaç 
duyulduğundan dolayı kilise 16. Yy 
başında iyi şarkı söyleyen çocukları , o 
çocukluk seslerini muhafaza etmek için 
hadım edilmek yoluyla, ailelerin onayıyla 
seslerinin bu şekilde kalmasını sağlıyorlar. 
Bunlar soprano hatta lirik sopranolarla 
aynı tondalar. Önce Roma’da başlıyor 
sonra galiba Almanya da ve Avrupa’nın 
diğer şehirlerine ilerliyor. Mozart, kastrat 
tenor pertisyonu yazan en büyük 
bestecilerden bir tanesi. Günümüzde 
mezzosopranolar, sopranolar söylüyor bu 
eserleri. Hadım edilmiş kastrat tenor değil 
de o ses aralığını kullanan kontrtenorlar 
var. Bir cinse yapılan haksızlık yüzünden 
diğer bir cinsin gördüğü zulüm aslında. 
Ying yang meselesi. Sanat adına erkeğe 
zulüm ediyorsun. İnsan bedenine insan 
ruhunun izin vermediği her şeyin yapılması 
bence tecavüzdür.Eğer o ruh seni kabul 
etmiyorsa senin o insan bedenine yaptığın 
şey tecavüzdür.

Eşcinsel evlilikler hakkında ne 
düşünüyorsun?
Bence Türkiye de böyle bir şeyin yasal 
olmasına çok ama çok uzun yıllar var, 
belki de hiçbir zaman olmayacak. Bence 
camia kabul etmeli, hayalperest olmanın 
bence çok fazla faydası yok. Evet laik bir 
ülkede yaşıyoruz ama toplumsal olarak 
muhafazakar bir ülkede yaşadığımız için 
bunu kabul etmemiz lazım. Ben zaten her 
türlü aşka onay veren bir insanım, her türlü 
aşk benim için kutsal.Aşkın her türlüsü 
bence bir takım onaylar altında yaşanmasa 
da olur.

Eşcinsel bireylerin ilişkileri kanunen 
tanınmıyor. Sivil birliktelik bir çok yerde 
gündemde. Bu şu anlama geliyor; ben bir 
yerde komaya girersem, akrabam yoksa, 
beni yaşatmak konusunda o bir karar 
veremiyor, devlet karar veriyor…
Sadece bununla ilgili değil bir sürü 
konuda bu tip açıklar var. Miras diye bir 
şey yok mesela. Ben çok zenginim ve 
paramı çocuğuma bırakmak istemiyorum 
arkadaşıma bırakmak istiyorum, öyle 
bir şey yapamıyorsun. Sadece LGBT ile 
ilgili değil bu açıklar, bir sürü konuda, 
insan hakları ile ilgili bir sürü sıkıntılar 
var. Ben bir bireyim ve ben hayatımda 
aklım yerindeyken bunun böyle olmasını 
istiyorum deyip, altına imza atıp, sonra 
belgeli bir şey yapamıyor olma durumu var.

Bunları değiştirmek için ne yapmak 
gerekiyor sence?
Bunları değiştirmek için önce zihniyetin 
değişmesi lazım. Okumakla, üniversite ile, 
eğitimle olmuyor sanki bir şeyler. Daha 
kökten, daha farklı, daha başka türlü bir 
eğitime, başka şeyler söylemeye, daha 
güzel cümleler kurmaya ihtiyacımız var. 
Herkesin ağzı sadece birilerini kötülemek 
ve eleştirmek adına açılıyor bugünlerde. 
Kimse kimse için empati yapma gereğini 
duymuyor. Daha kökten, daha büyük 
sıkıntılarımız var, oralara inmemiz lazım. 
Ben televizyonda da görüyorum,arada 

‘‘KORKUNÇ BİR ŞİDDET PENÇESİNİN 
ALTINDAYIZ, HERKES BİRBİRİNE 
ÖFKE DUYMAKTA’’

seyrediyorum, tekrar ikinci dal sosyoloji 
ve psikoloji okumaya karar verdim. İhtiyaç 
duyuyorum ve bu kadar insan varken 
bunların analizini yapma isteği doğdu 
içimde. Çok ciddi sosyologlar, psikologlar, 
ciddi çalışma grupları kurulmalı, incelemeli, 
çünkü biz böyle bir toplum değildik, bize 
bir şeyler oldu, bu kadar kutuplaşma 
olması normal değil. Her şeyden 
önemlisi çok sevgisiz bir toplum olduk. 
Sevgisiziz, mutsuzuz, tepkisiziz, her şeye 
alışkınız, kabulleniyoruz ve bizi biz yapan 
değerlerden gitgide uzaklaşıyoruz. Korkunç 
bir şiddet pençesinin altındayız, herkes 
birbirine öfke duymakta. Yolda gidiyorsun 
ufacık bir kavga etsen adam levye ile 
çıkıyor arabadan. Bunlar normal değil. Bu 
farklı bir tür cehalet, bununla uğraşmak 
lazım. Çözüm yolu buralardan geçiyor. Bize 
ne oldu konusunu bir çözmemiz lazım.
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BANKSY’LER
SOKAK SANATININ İLAHI BANKSY VE İLHAM OLDUĞU, 

LGBT AKTİVİSTİ SOKAK SANATÇILARI

D Ü N Y A Y I  D E Ğ İ Ş T İ R E N

Sanat | Dünyayı Değiştiren Banksy’ler
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Dünya değişecekse, bu tek bir yöntemle değil, Pawn Sacrifice filminde Bobby Fischer’ın 
sonunda kazandığı maçta da yaptığı gibi her yönden atak yaparak olacak. 

Günlük hayat kısıtlandıkça, elimizden düşürmediğimiz telefonlarla attığımız tweet’lerin 
de bir anlamı var, son dönemin tartışma konusu olan eğlence programlarında yapılan 
protestoların da. Tabii her zaman dünya dertlerinden en çok nasibini sanat alıyor. 
Sanatın her türlüsü insan ruhuna ayrı dokunsa da, bu ay hakkı hiçbir zaman yeteri kadar 
verilemeyen sokak sanatından bahsedeceğiz. 

Kendi dünyanıza dalmış yolda yürürken, birden gözünüzün önünde beliren ve tokattan 
beter çarpan çalışmalar, belki de LGBT hakları için sandığımızdan daha önemli. “Peki 
LGBT temalı çalışmalar yapan street artistler kimler?” diyenler için dev hizmetimiz 
başlıyor…

BANKSY KİMDİR?

Dünyanın en esrarengiz 
sanatçılarından biri olan ve kendisiyle 
ilgili İngiliz olması dışında neredeyse 
hiçbir şey bilinmeyen efsanevi 
sokak sanatçısı Banksy ünlü olmayı 
reddedip, maskesi ardına saklandıkça 
dikkatleri daha çok üstüne çeken 
bir aktivisttir. Banksy adıyla bilinen 
sanatçının 1974 Bristol doğumlu 
olduğu iddia edilmektedir.

Hiphop kültürüyle beraber 1970′lerin 
başında ortaya çıkan graffiti, zaman 
içerisinde birçok evrim geçirmiştir. 
1980′lerde Pop Art akımdan fazlaca 
etkilenmiş olan graffiti stencil boyama 
adı verilen şablon tekniğini Pop 
Art’tan almıştır. Banksy’nin eserlerinin 
karakteristik özelliğini de bu teknikler 
oluşturmuştur.

Banksy, 1990′ların başında serbest 
bir graffiti sanatçısı olarak sokaklara 
resimler yapmaya başlamıştır. Londra 
ve Bristol’de yapmış olduğu graffiti 
sanatı ile ilk kez dikkatleri üzerine 
çekmiştir. Genelde eserlerinde anti-
savaş, anti-kapitalist ve anti-kuruluş 
gibi düşünceli görsel hale getirmesiyle 
ünlüdür. Her zaman krizin, çatışmanın 
ortasındaki insanların problemlerine 
dokunacak işler çıkaran, bir başka 
deyişle dünyanın kanayan yaralarına 
parmak basan bir tarzı olmuştur. 
Eserlerinde belli başlı imgeler kullanır, 
çocuklar, balonlar, yaşlılar, polisler, 
askerler ve maymunlar gibi…

Londra’nın birçok duvarını süsleyen 
Banksy’nin en bilindik eserlerinden 
olan bu eser Kırmızı Balonlu Kız 
ismiyle anılmaktadır. Bu eser “Her 
zaman umut vardır!” anlamını 
taşımaktadır. Madonna, Justin Bieber 
gibi isimlerin de Banksy hayranı 
oldukları bilinmektedir. Hatta öyle ki 
Justin Bieber’in kolunda bu kırmızı 
balonlu kızın dövmesi bulunmaktadır.

BANKSY’NİN LGBT ETKİSİ
Street art denince, şüphesiz ki akla 
ilk gelen isim Banksy dünyaca yüzü 
bilinmeyen, selfie’leriyle değil, yaptığı 
eserlerle tanınan ve dünyayı değiştiren bir 
gerilla artist. 

Şu anda var olan sergisi büyük 
tartışma konusu olsa da, o konuya 
girerek Banksy’nin içini bir kez daha cız 
ettirmeden kendisinden bahsedelim. 
Kapitalizmi, ırkçılığı ve homofobiyi  

eleştirdiği eserleriyle dünyanın dört bir 
yanında tanınan sanatçının en ünlü 
çalışmalarından biri de öpüşen polisler, 
orjinal adıyla “Kissing Coppers”. 2005 
yılında İngiltere Bringhton kentinde Prens 
Albert barının duvarına sprey boyayla 
yaptığı bu eser, Banksy’nin en önemli 
eserlerinden kabul ediliyor. 2014 yılında 
da, bir müzayedede adının bilinmesini 
istemeyen bir koleksiyoncu tarafından 575 
bin dolara satın alınıyor.

Sanat | Dünyayı Değiştiren Banksy’ler
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IS GAY

Stalls’u hiç duydunuz mu bilemiyoruz, 
kimine göre inanılmaz zekice bir iş 
yaparken, kimine göre yaptığı “şey” 
street art sayılmıyor. Okul döneminde 
hocalarından biri, eşcinseller dahil 
herkese “gay” kelimesini yasaklıyor; 
çünkü “gay”, kötü, aptal gibi negatif 
bir kelime. Bunun saçmalık olduğunu 
düşünen ve “eşcinseller vardır, 
her yerdedir” diyen Stalls, Banksy 
eserlerinin ve diğer çalışmaların 
üzerinden oklar çıkararak “is gay” 
yazıyor. Tabii onun oyun alanı sadece 
duvarlar değil, bazen bir bar tuvaleti 
de mesajını vermesi için olanak 
sağlayabiliyor.

BLACKHAND
İran’ın Banksy’si olarak tanınan Blackhand, 
graffitinin yasak olduğu bu ülkede 
protest tavrını olabildiğince cesur bir 
şekilde sergiliyor. Homofobiyi, Gazze’deki 
katliamları, organ satışının legal olmasını 
net ve çarpıcı bir şekilde şehirlerin 
duvarlarına yansıtan sanatçının tekniği de 
Banksy’yi andıran şekilde stencil üzerinden 
ilerliyor. 

Guardian’la yaptığı röportajda Banksy’nin 
ne kadar ilham verici olduğunu anlatıp 
tüm sokak sanatçıları için okunması 
gereken bir ansiklopedi olduğunu 
vurgulamıştı ve herhangi bir galeri yerine 
ülkenin duvarlarının onun kanvas tabloları 
olduğunu, mümkün olduğunca çok 
insana mesajlarını ulaştırmak istediğini de 
eklemişti. Hepimiz gibi istediği şey daha 
fazla özgürlük olan Blackhand’in en ünlü 
çalışmalarından biri, Tahran’daki bir duvara 
yaptığı homofobi karşıtı eser.

Sanat | Dünyayı Değiştiren Banksy’ler
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PASHA P183
2013 yılında 29 yaşındayken hayatını 
kaybeden sanatçı, inanılmaz bir 
yetenek ve vizyona sahip olmasının 
yanında “Rusya’nın Banksy’si” olarak 
da tanınıyordu. Ölümü de hayatı gibi 
gizemli olan sanatçının Banksy’den 
önce bu işe başladığı söyleniyor. Gerçek 
bir aktivist olan P183, politik ve Putin’i 
eleştiren eserler yaparken, enstelasyon 
çalışmalarından, gerçek hayattaki 
öğelerden ve perspektif oyunlarından 
da yararlanıyordu. Kapı kapı gezdiğimiz 
modern sanat müzelerinden ziyade, 
yaşadığımız şehrin sokaklarında P183’ün 
işleri gibi zeka fışkıran eserler görmek 
muazzam bir his olsa gerek.

HAZIRLAYAN: YEŞER SARIYILDIZ
yeser.sariyildiz@gzone.com.tr
twitter.com/Androverdose | instagram.com/yesersariyildiz
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MÜJDE AR
LGBT HAREKETİNİN 

“SAPAN ATAN TEYZE”Sİ OLMAK İSTİYORUM

Söyleşi | Müjde Ar
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MÜJDE AR KİMDİR?
Aysel Gürel ile gazeteci Vedat Akın’ın 
ilk çocukları olarak dünyaya geldi, 
Mehtap Ar’ın da ablasıdır. Sekiz 
yaşında Oraloğlu Tiyatrosu’nda 
sahneye çıktı. 1970’lerin başlarında 
tiyatro ve fotoroman oyunculuğu, 
fotomodellik ve mankenlik yaptı. Halit 
Refiğ’in yönetmenliğini yaptığı, Halid 
Ziya Uşaklıgil’in ünlü romanının ilk 
televizyon uyarlaması olan 1975 tarihli 
Aşk-ı Memnu dizisindeki “Bihter” rolü 
ile bir anda şöhret oldu ve sinemaya 
geçti. Bu arada şarkıcı olarak sahneye 
de çıktı.

1981’de Atıf Yılmaz’ın yönettiği Deli 
Kan ve Ömer Kavur’un yönettiği Ah 
Güzel İstanbul gibi daha nitelikli ve 
iddialı yapımlarda rol almaya başladı. 
Birçok sinema oyuncusunun cesaret 
edemediği zor rolleri üstlenerek, 
gitgide, cinselliğinden çekinmeyen, 
sorunlarına sahip çıkmak isteyen bir 
kadın tipi yarattı. 

Yönetmenliğini Mustafa Altıoklar’ın 
yaptığı Ağır Roman’da (1997) Tina 
karakterini, Sinan Çetin’in yönettiği, 
2000 yapımı Komser Şekspir’de 
emektar bir hayat kadınını, Atıf 
Yılmaz’ın son filmi olan 2004 yapımı 
Eğreti Gelin’de ise yaşına göre olgun 
davranmayan oğlu Ali’yi evlendirmeye 
çalışan İffet karakterini canlandırdı.
Müjde Ar, 40 yılı aşkın sanat hayatında 
Atıf Yılmaz, Zeki Ökten, Halit Refiğ, 
Osman F. Seden, Nejat Saydam, 
Kartal Tibet, Ertem Eğilmez, Şerif 
Gören, Sinan Çetin, Ömer Kavur, Başar 
Sabuncu, Mustafa Altıoklar ve Serdar 
Akar gibi yönetmenlerin filmlerinde rol 
aldı.

Adı Vasfiye ve Aaah Belinda 
filmlerindeki oyunuyla 1986 Antalya 
Altın Portakal Film Festivali’nde, Yolcu 
filmindeki rolüyle de 1993 Antalya 
Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi 
Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. 1997 
yılında düzenlenen 34. Antalya Altın 
Portakal Film Festivali’nde Yaşam 
Boyu Onur Ödülü aldı.

“ANNEMİN BANA BIRAKTIĞI EN 
BÜYÜK MİRAS ÖZGÜRLÜK!”
Türk Sineması’nın en cesur ve en efsanevi 
kadın oyuncularından Müjde Ar, Aysel 
Gürel’in ölüm yıldönümüne özel olarak 
hazırladığımız bu özel sayı için, annesi 
ve kariyeri ile ilgili merak edilenleri, 
Türkiye’nin toplumsal durumunu, kendi 
bakış açısından, tüm içtenliğiyle anlattı.

Öncelikle Aysel’in LGBT dünyasına 
bakışını sizden dinleyebilir miyiz?
Annem zaten cinsiyet kavramını 
tanımayan bir insandı. Yazdıklarından, 
hayata bakışından, insan ilişkilerinden 
anlıyoruz ki annem için sadece insan 
vardı. İnsanların hangi modelle dünyaya 
geldikleri, toplumun onlara ne gibi etiketler 
çizdikleri; kadın, erkek, gey, o ya da bu, 
annem için son derece önemsiz şeylerdi. 
Annem için sadece insan vardı ve yürek 
vardı. aynı şeyi bize de aşıladı. Asla 
homofobik değildi, tam tersi toplumun 
tüm ezilen kesimlerinin yanında olduğu 
için, bu hareketin de yanındaydı. Biz böyle 
bir ortamda büyüdük. Evimize giren çıkan 
insanların cinsiyetleri, tercihleri hayatımızın 
hiçbir yerinde ayrı bir pencere olmadı. 
Annemin de öyleydi… 

Aysel Gürel Türkiye’nin en büyük 
ikonlarından biri, hem kadınların, hem 
geylerin, hem de transların ikonu... Sizce 
Aysel toplumdaki herkesin ikonu olmayı 
nasıl başardı?

Söyleşi | Müjde Ar

Müthiş bir sevgi dünyası vardı annemin. 
Koşulsuz insan sevmeyi öncelikle kendine 
prensip edinmişti. Herkesi seven, bunun 
için de hiç rol yapmayan biriydi. Seven 
derken bunu yüreğinin genişliği anlamında 
söylüyorum, yoksa haz etmediği insana 
da “ben senden sıkıldım” der, 5 dakikada 
kapının önüne koyardı. Ama orda o 
insanların cinsiyetlerinin bir önemi yoktu. 
Bir de bizim gibi kapalı toplumlarda her 
şey, her konu öcü haline getirildiğinden 
annem aydın bir insan olarak ve gerçek 
bir entelektüel olarak bunu bir dışlanma 
konusu yerine tam tersi açıkça konuşulan, 
bağra basılan, tartışılan meseleler haline 
getirdiği için her kesimden insan onu çok 
seviyordu. Bir ara İstanbul Belediyesi’nin 
kadınlarının düzenlediği birkaç toplantıya 
katılmıştı, Mehtap anlatmıştı, oraya 
gittiğinde bütün başı örtülü, mütedeyyin 
kadınlar annemi çevirip çevirip “Sen bizim 
hayatımızsın” demişler. Sokakta buna 
benzer olaylara ben de şahit oldum. Çünkü 
annem için kategorize etmek diye bir şey 
yoktu. Zaten seçtiği iş de, yaptığı iş de 
bütün insanlığa aitti. Bir de asla sahte yüzü 
yoktu, neyse oydu hangi ortamda olursa 
olsun. Ve toplum tarafından aşağılanan 
insanların: gey, fahişe, şöyle ya da böyle; 
hepsinin yanındaydı ve aşağılayıcı her şeye 
toptan karşıydı.



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Şubat 2016 |  S62

#AyselinAskerleriyizSöyleşi | Müjde Ar



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Şubat 2016 |  S63

#AyselinAskerleriyiz

Aysel şarkı sözleriyle de Türkiye’deki 
birçok tabuyu yıkan bir kadındı. Örneğin 
ilk kez “sevişme” kelimesini bir şarkıya 
koyan o. Siz kendi aile yaşantınızda 
bundan etkilendiniz mi?
Herkes herkesi onaylayamaz elbette. Bu 
nedenle toplumun bazı kesimlerinden “Deli 
Aysel’in kızları” damgasını yedik açıkçası 
ama bundan asla rahatsız olmadım, 
kendime de “Deli Aysel’in kızıyım” diyorum 
ben. Fakat annem, özgürlükçü düşünceye 
sahip olmasına rağmen, bizi yetiştirirken 
belli kurallarla büyütmek zorunda kaldı. 
Bunu da daha sonra kendisi, kadının 2.sınıf 
insan olarak görüldüğü bir toplumda iki kız 
çocuğunu bekar bir annenin büyütmesinin 
ne kadar zor olduğunu söyleyerek bize 
izah etmişti. O anlamda baskıcı bir anneydi 
ama biz nedenini tabi sonradan fark ettik. 
Çok zor bir yoldan geçmiş.

Nasıl bir anneydi Aysel?
Zor bir anneydi. Sürekli tembihleyen ve 
korkuları olan bir anneydi. Bir kere geçim 
sıkıntımız belimizi büküyordu. Çünkü 
annem aslında varlıklı bir ailede doğmuş ve 
boşandıktan sonra hayatı alt üst olmuştu. 
Ardından da tiyatro imdadına yetişmiş. 
Ama annem zaten karakter olarak nevi 
şahsına münhasır bir tipti, dominanttı, 
bazen çok sertti ve bütün bunları da 
toplumdaki iki yüzlü ahlak anlayışına karşı 
yaptığını söylerdi.

Aysel’in kızı olmak size neler kattı, size 
bıraktığı en büyük miras neydi?
En büyük miras özgürlük. Ben özgür 
bir kadınım, özgür bir insanım, kimseyi 
de takmam, bu saatten sonra daha da 
takmam. Çünkü annem bize toplumda 
kadının birey olarak tek başına var 
olabileceğini ve emeğiyle istediğini 
alabileceğini aşıladı hep. Biz de bunun 
karşılığını gördük.  Mehtap’a da bana 
da güçlü olmayı, topluma direnmeyi, 
saçma sapan ahlak yargılarının altında 
ezilmemeyi, yaftalamalardan korkmamayı 
öğretti. O nedenle heykeli dikilecek 
anneydi.

Çok değer verdiğim bir arkadaşım vardı, 
ona “ben dayanıyorum, bunun altından 
kalkabileceğimi hissetmiyorum” demiştim 
annemi kaybettikten sonra. Vefat ettiğinin 
sanıyorum 2. Yılıydı ve ben bir rüyada 
gibiydim. Bana döndü dedi ki: “Neden öyle 

düşünüyorsunuz ki, siz O’sunuz”. O beni çok rahatlattı. Çünkü annem, hem benim hem 
Mehtap’ın hücrelerine o kadar işlemiş ki, bazen kendimden korkuyorum. Konuşmalarım, 
tonlamalarım, yemek yiyişim, insanlarla ilişkilerimde reaksiyonlarım… Ben reankarnasyon, 
öbür hayat gibi konulara hiç takılmam ama 1 yıl önce Almanya’da trende gidiyordum, 
ağaçlıklı bir yerden geçiyorduk ve başımda berem vardı. Camda beremi düzeltirken, kendi 
yansımamı gördüm ve gördüğüm kadın annemin son haliydi. Bu bir yanılsama tabii ama 
ben kendime orada dedim ki “Ben Aysel’im, Aysel’e bir şey olmadı”. Annem o kadar kendi 
hamuruna yoğurup bizi kendine benzetmiş, insanlığa katmak istediği her şeyi kültürüyle 
ve bilgisiyle öylesine bize katmış ki… O halde Aysel burada, yani yeni Aysel, ben ve Mehtap; 
zaten o tip olarak da çok benziyor.

Sizin film kariyeriniz üzerine olan etkisini de bu anlamda görebilmek mümkün aslında. 
Siz de 80’lerden itibaren çektiğiniz filmlerle, edebiyatta Aysel’in yaptığı gibi, sinemadaki 
alışılmış kadın temsilini yıktınız. Bu bilinçli bir tercih miydi?
Şimdi tabi orda toplumsal bir hareket de oldu. Orda bir taban oluştu. O hareketle beraber 
yürüdüm ben o filmlerde. Tek başına olan bir şey değildi. Orada bir feminist hareket oluştu, 
kadın yazarlar öne çıktı, kadın hakkı ve hukukundan söz edilmeye başlandı ve toplumsal bir 
değişim oldu. Şimdikinin tam tersine, kadın özgürlüklerini baskılayan değil önünü açmaya 
çalışan bir hareketti ve filmlerim o hareketle örtüştü.

Yeni jenerasyonda böyle isimler yok ama?
Çünkü şimdi işin şekli değişti. Oyuncu dediğin televizyonda dizi çeker oldu. Kendi birikimini, 
kendi geçmişini, hayatını, biriktirdiklerini ortaya çıkarabilecekleri bir platform da kalmadı. 
Belki öyle oyuncular var ama bunu gösterebilecekleri mecra yok artık.

Bizim birçok konuda tabularımızı yıkıp büyümemizi sağlayan iki kadınsınız. Aysel hep 
çok ortadaydı, siz neden şimdilerde geri çekildiniz?
Toplumsal değişimler insanın yapmak istediklerini geriye atıyor. Yıllar geçtikçe bir 
mücadelenin içinden çıkıyorsunuz. Bugün kadının toplumdaki durumuna, kadın 
cinayetlerine baktığım vakit “Acaba bu filmleri boşuna mı yaptım?” diyorum. Ne yararı oldu? 
Sanatın topluma yararı ne? Hangi toplumda sanat geçerli? Ama şunu da reddetmeyim 
ki hala sokakta bana insanlar “O filminizi 40 kere, bu filminizi 50 kere izledik” diyorlar. 
Ama dinamikler farklılaştıkça, insanlar baskı altına alındıkça bir yandan başka şeylere de 
yönlendiriliyorlar. Popüler kültür, eğlence şekil değiştiriyor. Sabahtan akşama yarışma 
programı izleyen bir toplum haline geldik. Sinema da aynı şekilde şekillendirildi. Bunu 
“komedi filmleri çekilmesin” şeklinde söylemiyorum, onlar da olsun elbette ama 100 film 
çekilip 100ü de birbirine benziyorsa ve herkes Recep İvedik gibi oynamaya başlamışsa, 
burada çok ciddi bir sorun var demektir. Bu aynılığın bir parçası olmak ya da olmamak 
meselesi var yoksa oyuncu eskimez ki. Ben okur-yazar bir insanım da. Her dakika 
okuyorum, yazıyorum, düşünüyorum. 2 yıldır senaryo yazıyorum ve tabi ki film yapmak 
istiyorum. Ama ya o yeni var edilen kültürün bir parçası olacaksın ya da kenardan 
bakacaksın. Başka bir yol gösterilmiyor.

Ama Türk sinemasının size ihtiyacı var.
Var. Ama hangi mecrada ne yapacağım? Benim geldiğim noktada yapmak istediğim 
filmlerin seyircisi herhalde yüz bini geçmez. Toplumda insanların sorunlarını, dertlerini 
ifade etmek isteyen, onları irdeleyen filmler… Bugün artık tabu olmaktan çıkmış olan şeyler 
yeniden tabu haline geldi.

Örneğin bizim neslin sokağa, trans bireylere, fahişelere vs. olan korkusunu yendiği bir 
filmde, Ağır Roman’da oynadınız.
Müthiş bir romandı o. Allah rahmet eylesin, Metin Kaçan olağanüstü yazmıştı. Bir daha da 
ne onun gibi bir adam gelir, ne de öyle bir roman yazılır.

Türkiye’de cinsiyet ötekileştirilmesi git gide artıyor, sizce bunun nedeni nedir? 
Nefret olarak soruyorsan, o nefret hep vardı ve çok fazlaydı. O anlamda değişen bir şey 

Söyleşi | Müjde Ar
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MÜJDE AR 
FİLMLERİ 
(1970 - 1985)
Dul Bir Kadın (1985) 
Adı Vasfiye (1985)
Fahriye Abla (1984)
Gizli Duygular (1984)
Dağınık Yatak (1984)
Şalvar Davası (1983)
Güneşin Tutulduğu Gün (1983)
Aile Kadını (1983) 
Göl (1982)
İffet (1982)
Ah Güzel İstanbul (1981)
Deli Kan (1981) 
Feryada Gücüm Yok (1981)
Çirkinler De Sever (1981)
Kır Gönlünün Zincirini (1980)
Aşkı Ben Mi Yarattım (1979)
Şahit (1978)
Güneşten de Sıcak (1978)
Kaybolan Yıllar (1978)
Töre (1978)
Uyanış (1978)
Kibar Feyzo (1978)
Sarmaş Dolaş (1977)
Vahşi Sevgili (1977)
Lanet / İlenç (1977)
Nehir (1977)
Günahın Bedeli / Tokat (1977)
Kızını Dövmeyen Dizini Döver (1977)
Gülen Gözler (1977)
Tatlı Kaçık (1977)
Deli Gibi Sevdim (1976)
Selam Dostum (1976)
Taşra Kızı (1976)
Mağlup Edilemeyenler (1976)
Öyle Olsun (1976)
Adalı Kız (1976)
Gel Barışalım (1976)
Tosun Paşa (1976)
Köçek (1975)
Babacan (1975)
Baldız (1975)
Batsın Bu Dünya (1975)
Pisi Pisi (1975)
Sayılı Kabadayılar (1974) 

Söyleşi | Müjde Ar

olmadı. Toplumun daha muhafazakar 
olduğu dönemlerde sesler daha çok 
yükselir, aynı şekilde bana karşı da öyle. 
Mesela benim sahte bir twitter hesabım 
var ve belli bir partiyi tutan insanları 
kızdıracak tweetler atılıyor ordan. Kendi 
adıma hesap açtım ve defalarca o hesabın 
bana ait olmadığını belirtmeme rağmen 
“S*ktir olan o*ospu sensin” diye cevap 
yazıyorlar. Şimdi artık burada hangi 
nefretten bahsediyoruz? Ezik insanlar her 
an nefretle pompalanmaya ve patlamaya 
hazırlar. Aynı kesimden bir başkası da “Bu 
kadına küfretmekten vazgeç, sen de öbür 
tarafta bunun hesabını verirsin” diyor. Ona 
verilen cevap da “Senin de ananı, avradını” 
oluyor. Burada böyle bir kokuşmuşluk 
varsa, artık bu bizim tartışmamızdan daha 
büyük boyutta, çok vahim bir şey. Sosyal 
medyadaki seviyeye bakıyorum, yazık 
olduğunu düşünüyorum.

Gezi bir umuttu ama parladı ve söndü. 
Gözünü kaybeden, kulağını kaybeden, 
çocuğu kaybeden insanların öyle bir 
üstüne gidildi ki insanlar vatan hainliklerine 
kadar suçlandı ve o hareketin bastırılması 
bir zafer olarak algılandı belli bir kesim 
tarafından. Şimdi o insanlarla nefretin 
sınırını tartışmak için neyi bekliyoruz ki?

“KİM KİMİNLE İSTERSE EVLENİR, 
KİM KİMİNLE İSTERSE MİRAS 
HAKKINDAN İSTİFADE ETTİRİR!’’

Peki ne yapmak gerekir?
Direnç gösterilecek. Tabi ki toplum sürekli 
değişime uğruyor ama zor olacak. Hiç de 
kolay görmüyorum doğrusu. Çünkü karşıya 
konulan hainlik ve günahkarlık kavramları 
o kadar sert ki… Tarihe baktığımızda 
da bununla olan mücadele çok dişlidir 
zaten. Şu yoldan gidilecek şeklinde de akıl 
verecek konumda göremiyorum kendimi. 

Eşcinsel evlilikler hakkında ne 
düşünüyorsunuz?
Valla kim kimle evlenmek istiyorsa 
evlensin. Ben aslında evlilik karşıtı bir 
insanım. İkinci eşimle de 10 yıl sonra 
yeğenimin tazyikiyle evlendim. İmzayı bir 
tarafa bırakacak olursak, evlilikte işin özü 
kiminle yaşamak istediğinizdir. Ahmet 
Mehmet’le mi yaşar, Mehmet Süheyla ile 
mi yaşar, kim kiminle isterse yaşar. Ben 
çocuk edinilmesine de karşı değilim.

Evliliğin istenmesi aslında haklar 
açısından. Partnerinizi varis 
seçemiyorsunuz, başına bir kaza, hastalık 
geldiğinde onu göremeyebiliyorsunuz. 
Bu artık ırkçılık boyutuna geldiğini 
gösteriyor meselenin. Kim kiminle 
isterse evlenir, kim kiminle isterse 
miras hakkından istifade ettirir. Bizden 
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daha medeni, hakların daha rahat 
konuşulduğu toplumlarda halledilmiş bu 
konular. Ama şunu bilhassa söylüyorum: 
kadın özgürleşmedikçe toplum asla 
özgürleşemez. Tüm özgürleşmelerin 
hepsi birbirine fazlasıyla bağlıdır. Kadın bu 
toplumda kendini erkeğe eşit görmüyor ki, 
erkek dünyasından gelen tüm dayatmaları 
kabul ediyor. Onun için ben bu ataerkil 
düzenden nefret ediyorum. Hayatta nefret 
ettiğim tek şey var: bu ataerkil düzen, bu 
maço düzen!

Neyse ki de bu düzene karşı gelen bir 
sürü film yaptınız… 
Şimdi yapamam o filmleri. 

Hiç kormadınız mı o zamanlar bu filmleri 
yaparken?
O zaman toplum bu kadar gergin değildi, 
nefret böyle tırmandırılmamıştı, “sen” “ben” 
ayrımı yoktu bu kadar, “onlar” ve “biz”, 
“geyler” ve “çok erkekler” gibi ayrımlar 
yoktu. Şimdi böyle kavramlar var. 

MÜJDE AR 
FİLMLERİ 
(1985 - .....)
Bozkırda Deniz Kabuğu (2009)
Kilit (2007)
Eğreti Gelin (2004)
Komser Şekspir (2000)
Dar Alanda Kısa Paslaşmalar (2000)
Ağır Roman (1997)
Yolcu (1994)
Arabesk (1988) 
Kaçamak (1987)
Afife Jale (1987) 
Aaah Belinda (1986)
Asiye Nasıl Kurtulur (1986)
Kupa Kızı (1986)
Asılacak Kadın (1986) 
Teyzem (1986)

Söyleşi | Müjde Ar

Oynadığınız filmlerden en çok hangisi 
etkiledi sizi peki?
Beni en çok etkileyen “Teyzem”dir.

LGBT’den birçok kişi de aynı şekilde 
düşünüyor. Sizce neden?
Ümit Ünal yazmıştı senaryosunu. Harika 
bir senaryodur. Ümit önce Atıf Yılmaz’a 
vermiş senaryoyu, Atıf abi “bundan bir 
şey olmaz” demiş. Sonra Ümit senaryoyu 
bana verdi, biz o sırada “Adı Vasfiye”yi 
çekiyorduk. Neticede filmi yaptık. 
“Teyzem”in herkese dokunmasının 
sebebi, ‘Teyzem’in aslında orda bir figür 
olmasıdır. “Teyzem” herkestir. Toplumda 
yok edilmiştir herkestir. Geydir, kadındır, 
lezbiyendir, insandır, herkestir. Her ailenin 
bir kurbanı vardır. O kurbandır ‘teyzem’. 
Onun için çok etkilemiştir. Ve aslında o 
film eksik oynamıştır maalesef. Yargıtay 
kararıyla sansürlü oynamıştı. Teyzemin 
üvey babanın tecavüzüne uğradığı sahne 
vardı, o sahneleri çıkarmak zorunda 
kalmıştık biz. 

Yeni filmleri nasıl buluyorsunuz?
Çoğunlukla seyretmiyorum. Komedi 
filmlerinin çok azını seyrediyorum zaten. 
100 filmin çoğu birbirinin aynı dedim ya. 
Ben onlara “yeni klip sineması” diyorum.

Son olarak; Türkiye’de LGBT hareketi 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Ben destekliyorum. Türkiye’deki 
hareketlerin içinde pek görünmedim 
ama yurtdışında her gördüğüm harekete 
atladım (Gülüşmeler). Burada polisin 
yaklaşımı beni korkutuyor. Zaten bir gözüm 
yüzde otuz görüyor, diğerinin de başına bir 
şey gelmesin diye çıkmıyorum. Yoksa ben 
de LGBT hareketinin “sapan atan teyze”si 
olmak istiyorum aslında. Yanınızda 
olmasam bile beni sürekli öyle algılayın. 

HAYATTA NEFRET ETTİĞİM TEK ŞEY VAR: BU ATAERKİL 
DÜZEN, BU MAÇO DÜZEN!

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

RÖPORTAJ: ONUR ÖZIŞIK
onur.ozisik@gzone.com.tr
twitter.com/onurozisik |  instagram.com/onur.ozisik
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AYSEL’İN 
ŞARKILAR TARİHİ
AYSEL GÜREL’İN MÜZİKAL TARİHÇESİ

Aysel Gürel Özel | Aysel’in Şarkılar Tarihi
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Yaklaşık 40 yıl boyunca şarkı sözleri 
yazdı. Aslında şarkı sözleri değil, biraz şiir, 
biraz öykü, biraz da romandı yazdıkları. 
Şarkılarında en çok aşkların ve kadınların 
hikayelerini anlattı. Ve onun yazdıkları Türk 
popunun kimi çok ünlü, kimi henüz yeni 
tanınan, kimi yıllardan beri dinlediğimiz, 
kimi ilk kez duyduğumuz seslerle buluştu. 
En çok kadınlara, en çok kadınları yazdı 
şarkılarında.. Müjde Ar, NTV’deki “Söz 
ve Müzik” belgeselinde şöyle anlatmıştı 
annesini..

“Kadının aşağılanmasına, kadına hakaret 
edilmesine, kadın-erkek ayrımcılığına, 
kadının eşit muamele görmemesine 
son derece karşıydı. O deli , çılgın halleri, 
tavırları hepsi pozdu, numaraydı. Mahsus 
yapıyordu. Değer yargılarını yerinden 
sarsmak için. Annemin her şeyle bir zoru 
vardı. Değer yargılarıyla, tırnak içinde 
ahlak ölçüleriyle. Bu topraklarda yaşayan 
herkesin her türlü sıkıntılarıyla. Bence 
büyüklüğü de oradan geliyordu. Bütün 
bunları öyle güzel sözlerinin içinde dile 
getirdi ki, bugün hala o şarkılar yaşıyor.”

ZOR YILLARINDA KELİMELERE SIĞINDI
Üniversitede edebiyat fakültesinde eğitim 
alan Aysel Gürel, daha sonra hayatına 
tiyatro oyuncusu olarak devam etme 
kararı alır. İki çocuğunun babasının onu 
aldattığını öğrendiğinde hiç düşünmeden 
boşanır ve kızlarını yanına alıp zorluklar 
içinde bir hayat yaşamaya başlar. Bir 
yandan da yazmakta, sarı sayfalı bir defteri 
mısralarla doldurmaktadır. O günlerde 
tiyatrosunda çalıştığı Baha Boduroğlu o 
defteri bir gün görür ve orada beğendiği 
bir şiiri besteler. Türk popunun eğlenceli 
klasiklerinden biri olacak “Gençlik Başımda 
Duman” böyle doğar.

“KOVALADIKÇA KAÇAN, ATEŞ BÖCEĞİM 
MİSİN?”
“Gençlik Başımda Duman” ya da bilinen 
adıyla “Ateş Böceğim”, Türk popunda 
Aysel Gürel devrini başlatan şarkı olur. 
Yetmişlerin ortasıdır. 45’lik plaklarda Aysel 
Gürel imzası giderek daha çok görünmeye 
başlayacaktır.

KİMLER HANGİ 
AYSEL ŞARKILARINI 
SESLENDİRDİ?
AJDA PEKKAN
Ömür Boyu (1981)
Bir Resmin Yok Bende (1989)
Yok (1993)

ALİ GÜVEN
Bütün Kızlar Güzel (1999)

ASRIN
Titre (2003)

ASU MARALMAN
Yollar (1980)

ASYA
Romantik Aşk (1994)
Uçtum Seninle (1994)
Vurulmuşum Sana (1994)
Yoksun Sen (1994)

AŞKIN NUR YENGİ
Güzel Şeyler Söyle (Harun Kolçak ile 
bilikte) (1987 Eurovision)
Ayıpsın (1992)

ATİLLA ATASOY
Farzet ki Ben Seni Hiç Tanımadım 
(1987)
Gör Bak Aşk Neymiş (1987)
Marmaris (1987)
Gizli Çiçek (1991)
Bu Şarkı Bizim Olsun, Halim Yok 
(1994)

ATİLLA TAŞ
Ateş Böceği (2000)

AYLA DİKMEN
Olacak Olacak (1979)

AYLİN LİVANELİ
Arama, Bana Müsade (1992)
Aşk Bir Savaştır (1995)

AYLİN ASLIM
Hasret (2014)

Aysel Gürel Özel | Aysel’in Şarkılar Tarihi
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AYSEL GÜREL, SEZEN AKSU VE 
ONNO TUNÇ BULUŞMASI
“HER ŞEYİN BEDELİ VAR, GÜZELLİĞİNİN 
DE.. BİR GÜN GELİR ÖDENİR, ÖDE 
FİRUZE…”
80’li yıllar geldiğinde Aysel Gürel artık 
aranılan şarkı sözü yazarlarından biri 
olmuştur. “Gençlik Başımda Duman”dan 
sonraki ilk büyük Aysel Gürel hiti “Firuze” 
olur. Bu şarkı kısa sürede ülke çapında 
büyük fırtınalar koparır. Sezen Aksu’yu çok 
daha büyük kalabalıklara taşıyan “Firuze”, 
Aysel Gürel’in de söz yazarlığında bir 
dönüm noktası olur.

Bu şarkı 70’lerde başlayan Sezen Aksu 
- Aysel Gürel işbirliğinin uzun süreli bir 
yol arkadaşlığına dönüşmesini sağlar. 
“Firuze”den sonra Sezen Aksu ve Aysel 
Gürel, artık sadece müzikte değil, özel 
hayatlarında da yedikleri içtikleri ayrı 
gitmeyen dostlar olmuşlardır.

“BİR SIR GİBİ SAKLARIM SENİ, BİR 
YEMİN, BİR GİZLİ DÜŞ GİBİ…”
Aynı dönemde Sezen Aksu ve Onno 
Tunç’un arasındaki yakınlık, zamanla bir 
aşka dönüşür. Müzikal öngörüsü çok 
yüksek bu iki müzisyenin yanlarına Aysel 
Gürel’i de alarak daha önce yapılmamış, 
yeni şeyler üretme çabası, 1984’te 
piyasaya çıkan “Sen Ağlama” albümüyle 
taçlanır.

Gerçek bir başyapıttır bu albüm. O 
yıllarda TRT denetiminin sert kuralları ve 
arabesk furyasının ezici gücü karşısında 
kan kaybeden pop müzik, “Sen Ağlama” 
albümüyle yeniden nefes alıp vermeye 
başlar. Önceki çalışmalarında birbirinin 
yeteneklerini yoklayan bu 3 isim, bu 
albümde güçlerini tam anlamıyla 
birleştirmiş, ortaya kusursuz şarkılar 

KİMLER HANGİ 
AYSEL ŞARKILARINI 
SESLENDİRDİ?
AYŞEGÜL ALDİNÇ
Bir Bahar Aşkısın (1988)
Bir Kız (1988)
Gözlerin Su Yeşili (1988)
Gülbeyaz (1988)
Sen Güneşten Önce Gel (1988)
Ah Sevdiğim (1991)
Gelmeyeceğm (1991)
Ne Güzel (1991)
Yolun Başı (2013)

BANU KIRBAĞ
Bırak Ellerimi (1990)
Bir Bahar Aşkısın (1990)
Bu Gece Beni Düşüneceksin (1990)
Her Günüm Sevda Günüdür (1990)
Çivi (1992)

BENDENİZ
Kırmızı Biber (2004)

BETÜL DEMİR
Denizler Yandı (2005)
Balkaram (2008)

BİLGEN BELGÜ
Islansın Gözlerim (1981)

BURCU GÜNEŞ
Alaylı (2005)
Kahve Telvesi (2005)
Pardon, Tılsım (2005)
Zorba Aşk (2005)
Coğrafya (2004)
Artık Aşk Yok (2007)

BÜLENT ERSOY
Sevda (1985)

CANAN TAŞKIN
Na-nay, Sistematik (1993)
Yarın Asla Yok (1993)

CEYLAN ERTEM
Son Bakış (2015)

ÇETİN ALP
Opera (1983)

Aysel Gürel Özel | Aysel’in Şarkılar Tarihi
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çıkmıştır. Sezen Aksu o dönemi yıllar sonra 
bir televizyon programında şöyle anlatır

“Öyle bir dönemdi ki ; gece gündüz 
beraberdik sabahlara kadar. Müthiş bir 
iletişim vardı aramızda. Aynı anda ağlayıp 
aynı anda gülüyorduk.”

“HAYDİ GEL BENİMLE OL, OTURUP 
YILDIZLARDAN BAKALIM DÜNYADAKİ 
NESLİMİZE…”
Sözlerini Aysel Gürel’le Sezen Aksu’nun 
birlikte yazdığı, Onno Tunç’un bestelediği 
albümün açılış şarkısı “Sen Ağlama” 
hem Sezen Aksu’nun kariyerinde, hem 
de Türk pop müziğinde yeni bir dönüm 
noktası olur. Bu albümde Aysel Gürel aynı 
zamanda, “Haydi Gel Benimle Ol”, “Bir 
Başka Aşk” ve 2. Dünya savaşında hayatını 
kaybedenlere yazılan “1945” ağıdının 

sözlerini de yazmıştır.

“DEĞER BİR TANEM, AŞK İÇİN HER 
ŞEYE…”
Sezen Aksu, “Sen Ağlama” ile girdiği 
bu yeni yola, 1986 yılında yayınlanan 
“Git” albümüyle devam eder. Aksu’nun 
sesinde ve şarkı söyleme stilinde belirgin 
bir farklılığın olduğu bu albümde yine 
Sezen Aksu ve Aysel Gürel neredeyse 
bütün şarkıların sözlerine, Onno Tunç ise 
müziklere imzasını atmıştır.
Büyük ilgi gören ve çok yüksek satış 
rakamlarına ulaşan bu albümle Aksu, Gürel 
ve Tunç ortaklığının başarısı tescillenir.

“NE İNKAR, NE İTİRAF, BU YALNIZCA 
SİTEM…”
Albüm sözlerini Aysel Gürel’in yazdığı 
“Değer mi” ile açılır. Gürel’in aşk dolu 

KİMLER HANGİ 
AYSEL ŞARKILARINI 
SESLENDİRDİ?
DEMET SAĞIROĞLI
Bir Vurgun Bu Sevda (1997)

DENİZ SEKİ
Bu Sevda Bu Şehre Sığmaz (2014)

EBRU ŞİMŞEK
Ağır Takılalım (2003)

EMEL ERDAL
Gör Bak Aşk Neymiş (1985)

EMİR
Elebaşı (2009)

ERCAN TURGUT
Meyhanenin Kanunu (1982)
Parasız Milyonerim (1982)
Firuze (1983)

FERDİ ÖZBEĞEN
Sarhoş Olunca Anılar (1983)
Ah Benim Şarkılarım (1992)
Hadi Gel Sevişelim (1992)
Bu Sevda Bu Şehre Sığmaz (2001)

FİKRET URAL
Çantada Keklik (1987)
Dilberim (1987)
Düşün Beni (1987)
İstiyorum (1987)
Nakoro Tumoro (1987)
Sen Ne İlksin Ne de Son (Müzik: Aysel 
Gürel) (1987)
Şaheser (1987)

GÖKBEN
Yak Gönül Yak (1986)
Yaz Gülü (1986)
Gel (1988)
Tatildeki Sevgilim (1988)
Akasya, Gözyaşı (1989)
O Gittiğinde Tam Hazirandı (1989)
Severken Yoruldum (1989)
Şekerim, Tüteceğim (1989)
Aşktan Güzel Ne Var (1990)
Kıskanmıyorum (1990)
Olsan da Olur Olmasan Da (1990)
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incelikli sözleriyle “Değer mi” yavaş yavaş 
Türk pop müziğin ritmini de yükselten, 
yeni bir döneme müzikseverleri hazırlayan, 
o dönem bütün bar ve kulüplerde en çok 
çalan şarkı olmuştur. Albümde öne çıkan 
“Git” ve “Beni Unutma” gibi şarkıların 
sözlerinde Sezen Aksu imzası görülürken, 
albümün bir başka tutkulu aşk şarkısı 
“Yalnızca Sitem” Aysel Gürel’in kaleminden 
dökülmüştür.

“YAĞMURU KİM DÖKÜYOR, ÜNZİLE KAÇ 
KOYUN EDİYOR…”
Aysel Gürel bu albümde “Ünzile”, “Ah 
Mazi” ve “Sonbahar” gibi daha toplumsal 
meseleleri anlattığı şarkılarıyla da 
karşımıza çıkar. Özellikle birkaç koyun 
karşılığında erken yaşta evlendirilen 
“Ünzile”nin dramını anlatan aynı adlı şarkı, 
günümüzde hala kanayan çocuk gelinler 
yarasının ağıdı olur. Daha sonraki yıllarda 
Gürel, Ünzile’nin hikayesinin devamını da 
kaleme almış, Ünzile’nin sonrasında neler 
yaşadığını da anlatmıştır. Fakat bu sözü, 

henüz bestelenmemiştir.

“BU DÜNYA NE SANA, NE DE BANA 
KALMAZ…”
 Sezen Aksu ve Aysel Gürel ortaklığı 
1988’de yayınlanan “Sezen Aksu’88” 
albümüyle devam eder. Albümün açılışını 
Aysel Gürel’in yazdığı “Sarışın” şarkısı 
yapar. Kısa sürede çok sevilen bu şarkı, 
popülerliğini günümüze dek sürdürür. 
Albümde yine sözlerini Aysel Gürel’in 
yazdığı “Sultan Süleyman” hem o yıllarda, 
hem de özellikle 2013’te yayınlanan 
“Aysel’in” albümünde Mabel Matiz 
yorumuyla en ses getiren Aysel Gürel 
şarkılarından olur.

“SEN AYDINLIĞA, BEN SANA HASRET…”
Aynı albümde yine sözlerini Aysel 
Gürel’in yazdığı “Seni İstiyorum” cesur 
sözleriyle Aksu diskografisinin en sevilen 
şarkılarından biri haline gelir. Yine bu 
albümde yer alan “Hasret” ise Attilla 
Özdemiroğlu’nun “Kurbağalar” filmi için 

KİMLER HANGİ 
AYSEL ŞARKILARINI 
SESLENDİRDİ?
EROL EVGİN
Çek Halatı Gönlüm (1988)
Dudaklar (1988)

GÜL ERDA
Bir Ömür Gibi (1992)

GÜLŞEN
Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam (2006)

GÜZİN İLE BAHA
Deli Balım (1973)
Yörük Yaylası (1974)
Ateş Böceğim (1977)

HAKAN PEKER
Camdan Cama (1990)
Senin İkizin Var Mı? (1990)
Vazgeçemiyorum (1994)
Bağlanmam (1999)
İmla Hatası (1999)
Sevdim (1999)

HARİKA AVCI
Biri Bulunur (İşte Yine - 1994)

IŞIN KARACA
Kayıp Gölgeler (2004)
Tercüme (2004)
Yetinmeyi Bilir Misin? (2004)
Hoşgörü (2004)

İPEK PINAR
Var Gibisin (1989)

JALE
Süreyya (1986)
Bir Fantastik Aşk (1989)
Alavavere Dalavere (1993)
Çığlık Çığlığa (1993)
Kolay Kolay (1993)
Olmaz Olmaz (1993)
Çal Felekten (1994)
Gel Güzelim Gel (1994)
Bitti Tamam (1998)
Sarı Saçlı Mavişim (1998)
Sevdam Acıyor (1998)
Şerefim Üstüne Yemin Ederim (1998)
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bestelediği ana tema üzerine Aysel Gürel’in 
özgürlüğe hasreti yazdığı, dokunaklı 
sözleriyle gönüllere yerleşir.

“YAŞADIĞIM EN DELİ AŞKSIN SEN…”
 1989’da yayınlanan “Sezen Aksu 
Söylüyor” albümünde yine Aysel Gürel, 
Sezen Aksu ve Onno Tunç başroldedir. 
Bir aşkın en tutkulu hallerini anlatan Aysel 
Gürel’in yazdığı “Bırak Beni”ye Sezen Aksu 
“Gidiyorum”la cevap vermiş, Aksu’nun 
Onno Tunç’la yaşadığı tutku dolu ve gel 
gitli ilişkiyi en net biçimde ortaya koyan 
şarkılar müzik tarihine yine bu üçlünün 
imzasıyla kaydedilmiştir. Aynı albümde 
genç yaşta idam edilen Erdal Eren’e Aysel 
Gürel’in sözleri “Son Bakış”la veda etmek 
zorunda kalan üçlü, yine Gürel imzalı 

“İstanbul Hatırası”yla eski İstanbul’a son 
bir hüzünlü selam göndermiştir.

“BİR YANIMIZ HER DURUMA MÜSAİT…”
Sezen Aksu’nun 1991’de yayınlanan 
“Gülümse” albümü 90’lı yıllara yön veren, 
pop müzik patlamasının fitilini ateşleyen, 
her şarkısı hit olan en sevilen Aksu 
albümlerinden olur. 90’lar pop müzik 
patlamasında en önemli payı olan isimse 
şüphesiz bu albüme “Hadi Bakalım” ve 
“Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam” şarkılarıyla 
imzasını atan Aysel Gürel’dir.. Gürel aynı 
yıllarda Yonca Evcimik’e yazdığı “Abone”, 
Nilüfer’e yazdığı “Şov Yapma” ve “Yeniden 
Sev”, Selda Bağcan’ın yorumladığı “Ziller 
ve İpler,” Zerrin Özer’den “Otuzbeşe Bakla”, 
“Tayfun’dan dinlediğimiz “Hadi Yine İyisin”, 

KİMLER HANGİ 
AYSEL ŞARKILARINI 
SESLENDİRDİ?
LEVENT YÜKSEL
Mutsuzsun (2000)
Yoksun Sen (2007)

MABEL MATİZ
Sultan Süleyman (2013)

METİN ŞENTÜRK
Yalnızca Sitem (1999)

MEYRA
Uçan Halı (2005)

MİNE KOŞAN
Acelen mi Var (1992)

MUAZZEZ ABACI
Firuze (1983)

NAZAN ŞORAY
Aşkımızın Kıymetini (1990)
Elem Tere Fiş (1990)
Naz Dudaklım (1990)

NECO
Gramafon (1984)
O Şarkıyı Henüz Yazmadım (1984)

NİL BURAK
Hayrola (1989)
Oldu Olacak (1989)
Sevdanı Sürüdüm (1989)
Şıkı Şık (1989)
Yüreğim Götürmüyor (1992)

NİL ÜNAL
Camdan Cama (1990)
Yaseminler Güller (1990)
Yıllar Çileli Geçti (1990)
Böyle Aşk Olmaz (1993)
Fiskos (1993)
Gönül Abla (1993)

NİRAN ÜNSAL
Bir Vurgun Bu Sevda (1998)
Firuze (1998)
İtiraf Ediyorum (1998)
Masum Günahlar (1998)
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Sertab Erener’in söylediği “Ateşle Barut” 
ve Ozan Orhon’a verdiği “Oldu mu Şimdi” 
gibi şarkılarıyla dünyada ve Türkiye’de 
yaşanan gelişmelerle şekillenen yeni bir 
pop müziğin yine baş mimarı olur. 90’larla 
birlikte başlayan hızlı tüketim çağına en 
güzel cevabı ironik, eğlenceli ve tekerlemeli 
sözleriyle y ine Aysel Gürel verir.

“Gülümse” albümünden sonra Sezen 
Aksu, Onno Tunç’tan ayrılır. Ondan sonraki 
albümlerinde Aysel Gürel imzası da yer 
almayacaktır. İkilinin son birlikte çalışması 
Sezen Aksu’nun 2000 tarihli “Deliveren” 
albümünde yer alan “Okudum da” şarkısı 
olur.

Yıllar sonra ölümünün 1. Yılında Akatlar 
Kültür Merkezi’nde yapılan anma 
gecesinde şöyle tarif eder Sezen Aksu, 
Aysel Gürel’i…
“Aysel’in kimseye bir şey öğretmek, 
kimseye kendini iyi göstermek gibi bir 
derdi yoktu. Kimsenin gözünde değerli 
olabilmek gibi bir gayreti yoktu. Gerçekten 
kendisi olabilen bir tek kişi gördüm ben 

hayatımda, o da Aysel’dir. Oraya nasıl 
varılır, orası neresidir ben bilmiyorum. 
Çok özeniyorum. Hepimiz çok özeniyoruz, 
bütün kızları. Ama o başka bir boyut. Bunu 
biliyoruz. Hepimize nasip olsun. Ayna 
tutuyordu bize ve o tuttuğu ayna bizim 
kendi kurguladığımız gerçeği çoğunlukla 
parçalıyordu. O yüzden ona aşık olduk 
toplu olarak…”

2013’te NTV’de yayınlanan “Söz ve Müzik” 
belgeselinde Müjde Ar, o döneme dair 
şunları söyler:

“Onno, Atilla, Aysel, Sezen… Bunların 
hepsi zırdeliydi. Kanları çok tuttu. Bu 
birliktelik müthiş bir şeydi. Kelimelerle 
falan anlatılamaz. Bunların gecesi yoktu, 
gündüzü yoktu. Gece 3’te o, ona geliyor, 
sabaha karşı 4’te Sezen bize geliyor. 
“Bunun burasını gel değiştirelim” diyor, 
Aysel’i alıyor, 5 gün eve kapatıyor. Ben 
“Annem, sana mı geldi” diyorum Sezen’e. 
“Yo, yok burada” diyor.
Böyle bir hayat yaşadılar birlikte. Sadece 
ve sadece müzik için.. “

KİMLER HANGİ 
AYSEL ŞARKILARINI 
SESLENDİRDİ?
NİLÜFER
Bir Mevsim Arıyorum (1986)
Bu Gece Beni Düşüneceksin (1988)
Şov Yapma (1992)
Her sevda Bir Veda (1992)
Yine Yeni Yeniden (1992)
Bosna’da Bıraktım Kalbimi (1994)
Eğrisi Doğrusu (1994)
Es Deli Rüzgar (1994)
Ne Masal Ne Rüya (1994)
Sevda Sardı Başımı (1994)
Zorba (1994)
Beni Benimle Anla (1997)
Öyle Bir Sevgi (2008)

NÜKHET DURU
Sevda (1985)
Şadırvan (1985)
Bir Kadın (1987)
Çek Halatı Gönlüm (1987)
Fantasia (1987)
Hani Hani (1987)
Özledim (1988)
Ağla (1992)
Aldırma (1992)
Aman Tanrım (1992)
Aynada Dün Gece (1992)
Benimle Oynama (1992)
Leyla Her Zaman Leyla (1992)
Eski Mahalle (2008)

PINAR AYLİN
Çöl Fırtınası (2000)

REYHAN KARACA
Aferin Sana (1993)
Gelecek Yaz (1993)
Komşu Komşu Hu (1993)
Veresiye Olmaz (1993)
Aşkım Aşk Zaman (1997)
Gölge Çiçeği (1997)
Söndür Beni (2008)

RÜYA ERSAVCI
Yasak Sokaklar (1993)
Bağlandım (1995)
Hepsini Al (1995)
Sevme Beni Böyle (1995)
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AYSEL GÜREL’İN NÜKHET 
DURU’DAN ZERRİN ÖZER’E DİĞER 
ÖNEMLİ BULUŞMALARI
Aysel Gürel uzun yıllar Sezen Aksu ve Onno 
Tunç ile popuna büyük hitler kazandırmaya 
devam ederken, bir yandan da Ercan 
Turgut’tan Zerrin Özer’e, Nil Burak’tan 
Selçuk Ural’a, Attila Atasoy’dan Ajda 
Pekkan’a, Nükhet Duru’dan Nilüfer’e dek 
birçok popüler isim için de şarkı sözleri 
yazar.

“SEVDA, SEVDA, UNUT ONU DİNSİN 
GÖNLÜNDE FIRTINA..”
Nükhet Duru’nun 1985 yılında yayınlanan 
albümüne adını veren “Sevda”, tıpkı 
“Firuze” gibi bir kadın öyküsüdür ve 
bestesini Atila Özdemiroğlu’nun yaptığı bu 
şarkı da büyük başarı kazanır. “Sevda”nın 
sözlerini yazması için Aysel Gürel’i bir 

türlü yakalayamayan Nükhet Duru, yıllar 
sonra NTV Söz ve Müzik belgeselinde; onu 
mecburen eve kapattığını anlatır. Evinde 
Aysel Gürel’i misafir ederken annesinin 
de kendilerine eşlik ettiğini söyleyen Duru, 
“Sevda”dan önce Aysel Gürel’in annesi 
için “Güzelsin Güzel” adlı şarkıyı kaleme 
aldığını söyler.

Nükhet Duru, aynı anma gecesinde ise 
şöyle anlatır Aysel Gürel’i..

“Sezen’imin de söylediği gibi, çok fazla bir 
şey öğretmeye hevesi yoktu. O, öğrenmeye 
niyeti olanın zaten alacağını bilirdi. 
Ortaya bırakırdı o sözlerini. O küçücük 
bünyesinde aynı anda 1500 kadını birden 

KİMLER HANGİ 
AYSEL ŞARKILARINI 
SESLENDİRDİ?
SAADET SUN
Ayrılmam (1993)
Hatırlarsın (1993)
Yaz Akşamları (1993)
Yazık Bana (1993)

SELDA BAĞCAN
Ziller Ve İpler (1992)
Asya Ağlıyor (1992)
Çifte Çiftetelli (1997)

SERKAN
Mühür (2006)

SERTAB ERENER
Hasret (1989)
Sen Benimlesin (1990)
Ateşle Barut (1992)
O’ye (1992)
Aşk (1999)
Vur Yüreğim (1999)
Sır (1999)
Yolun Başı (1999)
Zor Kadın (1999)
Hani Kimi Zaman (2002)
Güle Güle Şekerim (2002)
Yaklaş (2002)

SEVİNGÜL BAHADIR
Her Şey Müzik (1990)

SEYYAL TANER
Sen de Dans Et (1987)
Delidir Atlarım (1993)

SİBEL CAN
Uslanmıyorsun (1992)
Eğer İstersen (2009)

TAN TAŞÇI
Bırak Beni (2014)

TÜLAY ÖZER
Yıllar Çileli Geçti (1989)
Durun Yıllar (1989)

ŞEHRAZAT
Rüşvet (2008)
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barındırabilen, bir bakışında yüzlerce 
mana gönderebilen tanıdığım çok özel bir 
kadındı.”

“HANİ DÜNYA TATLISI BİR DÜŞ 
KURARDIK HEYECANLA..”
Aysel Gürel’in Türk popunun büyük 
seslerinden Zerrin Özer’le de 80’li yıllarda 
çalışmaya başlar. Bu buluşmanın en çok 
ses getiren şarkılarından biri, bir Garo 
Mafyan besteci olan “Dünya Tatlısı” olur. 
NTV’deki “Söz v e Müzik” belgeselinde 
Zerrin Özer, Aysel Gürel’le bir anne- kız 
ilişkisi yaşadıklarını anlatır:

“Dünya Tatlısı’ndan çok önce başlayan bir 
dostluğumuz oldu. Benim hayatımdaki 
en büyük sırdaşımdı. O yüzden benim 
nelere tepki gösterip, nelere kızabileceğimi, 
neleri sevip sevmediğimi, bir sevgide 
beklentilerimi , tamamıyla Zerrin Özer’in 
karakterini, benden bile çok daha iyi bildiği 

için bu kadar çok özdeşleşti onun sözleri 
benimle.”

Zerrin Özer, “Dünya Tatlısı”ndan sonra 
“Arzular Var Ya”, “Hani Yeminin”, “Sat 
Gitsin”, “Otuzbeşe Bakla” gibi başka Aysel 
Gürel şarkıları da yorumlar.

“ALLAH’IM KÖR ET BENİ…”
Seksenli yıllarda Aysel Gürel ilk kez 
projede kızı Müjde Ar’la buluşur ve Ertem 
Eğilmez’in filme aldığı “Arabesk” adlı 
müzikal komedi filminin şarkı sözlerini 
yazar. Filmin başrollerinde Müjde Ar 
ve Şener Şen vardır. Besteler ise Atilla 
Özdemiroğlu’na aittir. Filmin şarkıları bir 
albüme dönüşmez ama yine de dillere 
dolaşır, uzun süre unutulmaz.

“BİR VURGUN BU SEVDA…”
1997 yılında Mustafa Altıoklar’ın sinema 
filmi olarak çektiği “Ağır Roman”, anne 

KİMLER HANGİ 
AYSEL ŞARKILARINI 
SESLENDİRDİ?
SEZEN AKSU
Allahaısmarladık (1977)
Söyle Kimsin (1977)
Ben Her Bahar Aşık Olurum
En Uzun Gece, Hoşgörü
Lunapark (1981)
Düm Tek (1982)
Firuze (1982)
Şöyle Yürekli bir Sevda (1982)
1945 (1984)
Bir Başka Aşk (1984)
Bu Gece (1984)
Sen Ağlama (1984)
Ah Mazi (1986)
Değer mi (1986)
Sonbahar (1986)
Ünzile (1986)
Yalnızca Sitem (1986)
Hasret (1988)
Sarışın (1988)
Seni İstiyorum (1988)
Sultan Süleyman (1988)
Bırak Beni (1990)
İstanbul Hatırası (1990)
Son Bakış (1990)
Hadi Bakalım (1991)
Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam (1991)
O-kudum-da (2000)
O Kadın (2008)

TARKAN
Sevdanın Son Vuruşu (2008)
Hadi Bakalım (2010)

ŞEBNEM ÖZSARAN
Mega Megaloman
Pasaportunu Verdim
Kaybolan Aşk, Çılgın (1993)
Poyraz (1996)

ŞENER ŞEN
Aşk Olsun (1989)
Allahım Kör Et Beni (1989)
Salla Salla (1989)
Terkedildim (1989)
Olsun Hala Ümidim Var (1989)
Pembe Sevda (1989)
Amerikalı (1993)
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kızı, yani Aysel Gürel ve Müjde Ar’ı tekrar 
bir araya getirir. Filmin tema şarkısı “Bir 
Vurgun Bu Sevda”nın sözleri Aysel Gürel 
tarafından yazılmış, filmin müziklerini ise 
Atilla Özdemiroğlu yapmıştır. Aysel Gürel 
bu filmde ayrıca oyuncu olarak da yer alır.

“TANRI UNUTMUŞ OLSA DA, VUR 
DURMA VUR YÜREĞİM VUR…”
Görülmemiş bir üretkenlikle şarkı sözleri 
yazar Aysel Gürel. Kimi kez şiir gibi yazar 
bestelenir, kimi kez de bestelerin üzerine 
yazar sözleri. Her yazdığı her yaştan, her 
kesimden dinleyicinin kalbine dokunmakta, 
diline dolanmaktadır. Bunu çok iyi bile 
müzik piyasasında Aysel Gürel şarkı 
sözlerine büyük bir talep oluşmuştur. 
O hepsine yetişir, herkes için yazar. 
Hatta çoğu zaman şarkı sözlerini para 
bile almadan dağıtır sevdiği insanlara. 
Yazdıkları şarkılara sığmaz, şarkı sözlerinin 
yazılı olduğu kağıtlar evini doldurur.

2000’li yıllarda Aysel Gürel şarkı sözlerini 
seslendirenler arasında Sertab Erener, 

Işın Karaca, Bendeniz, Serdar Ortaç, 
Burcu Güneş, Yonca Lodi gibi isimler 
vardır. O yıllarda özellikle Sertab Erener’in 
yorumladığı “Vur Yüreğim”, “Aşk”, “Zor 
Kadın”, “Yolun Başı”, “Sarıl Bana” ve 
“Sır”la birlikte Yonca Lodi’nin yorumladığı 
“Saklanma”, ve “Hıçkırmalısın” çok sevilen 
Aysel Gürel şarkılarından olur.

“SEVDANIN SON VURUŞU”
Şarkılara hayat veren kalem, Şubat 
2008’de durur. Aslında durmak denmez 
buna. Çünkü o kadar çok yazmıştır 
ki 40 yıldır, daha uzun yıllar boyunca 
Türk popunu besleyebilecek bir kaynak 
kalmıştır geriye. Nitekim ölümünden sonra 
bestelenmemiş şarkı sözlerinden biri 
Tarkan tarafından bestelenir ve yüne büyük 
bir hite dönüşür. “Sevdanın Son Vuruşu”, 
Aysel Gürel dehasının ölümsüzlüğünü bir 
kez daha ispatlar. Şarkının bestelenme 
süreci mucizevi olur:

Aysel Gürel’in Şişli’deki evini bilenler iyi 
bilirdi. Sanatçının mutfak dolaplarından 

KİMLER HANGİ 
AYSEL ŞARKILARINI 
SESLENDİRDİ?
YONCA EVCİMİK
Abone (1991)
Sonbaharda Geleceğim (1991)
Taksit (1991)
Yalancı Bahar (1991)

YONCA LODİ
Dönmeyeceğim (2001)
Son Dua (2001)
Çözemedin (2001)
Bir Türkü (2001)
Saklanma (2007)
Hıçkırmalısın (2007)
Yalan Gibi (2008)

ZERRİN ÖZER
Ağlamayacaksın (1986)
Dayanamıyorum (1987)
Kıskan beni (1987)
Bırak Ellerimi (1987)
Dünya Tatlısı (1988)
Hani Yeminin (1988)
Sat Gitsin (1988)
Bana Ne (1988)
Aşk İstiyor Gönlüm (1988)
Arzular Var Ya (1990 )
Otuzbeşe Bakla (1991)
Alacakara (1996)
Sevdam Kara Çizgide (1996)
Nazım Tuttu (1996)
Çiçeksiz Bahçe Sokağı (2008)

ZÜLFÜ LİVANELİ
Sürgün (1988)

banyo fayanslarına, masalardan 
duvarlara, gazete köşelerinden aynalara 
evinin hemen hemen her köşesine şarkı 
sözlerini not ettiği yıllardır anlatılıyordu. 
Kızı Müjde Ar, Gürel’in ölümünden sonra, 
evin her yerinden şarkı sözleri çıktığını, 
bütün bunları kayıt altına almakta çok 
zorlandıklarını söylemişti. “Sevdanın Son 
Vuruşu” ise ne yazık ki o dönem kayıt 
altına alınanlardan biri olamıyor, evin bir 
köşesinde kendi kaderine terk ediliyor. Ta 
ki eve Gürel’den sonra taşınan kiracı sözü 
evin bir köşesinde bulana kadar. Aysel 
Gürel’in el yazısıyla yazdığı şarkı sözünü; 
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aynı zamanda Tarkan’ın arkadaşı olan 
kiracı, Tarkan’a ulaştırıyor. Sözleri çok 
seven Tarkan, emin olmak için Müjde Ar’a 
sözün Aysel’e ait olduğunu doğrulatıyor ve 
çok kısa sürede bu sözleri besteliyor.

“BEN O KADIN OLAMADIM…”
Aysel Gürel için yapılan ilk saygı albümü 
“Çınar 1”, onun hayata veda etmek üzere 
olduğu dönemde hazırlanır ve ölümünden 
sonra yayınlanır. Albüm onun isteği üzerine 
tamamen yeni şarkılardan oluşmaktadır. 
Sezen Aksu’dan Nükhet Duru’ya, Zerrin 
Özer’den Nilüfer’e Aysel’in yakın dostları 

bu albümde yeni Aysel Gürel şarkıları 
yorumlar.

“AYSEL’İN….”
2013 yılında ise Aysel Gürel şarkılarını 
sevenler, seslendirenler ve besteleyenler, 
onun anısına bir kez daha buluşur. Bu 
ihtişamlı buluşmanın yaşanacağı albüme 
“Aysel’in” adı verilir. Tarkan’dan Sezen 
Aksu’ya, Ajda Pekkan’dan Mabel Matiz’e, 
Ayşegül Aldinç’ten Sertab Erener’e birçok 
isim bu albümde yeniden Aysel için bir 
araya gelir. Albümde Tarkan’ın yorumuyla 
“Firuze”, Mabel Matiz yorumuyla “Sultan 

Süleyman” özellikle yeni kuşağın gönlüne 
yerleşir. Sevenleri, hayranları, yolu 
Aysel’den geçenler için zaten onun şarkıları 
hep kalplerde, gönüllerde çığlık çığlığa 
çalmaya, hep bir ağızdan söylenmeye 
devam etmiş, devam da edecektir…

ROL ALDIĞI 
FİLMLER
Yurda Dönüş (1952)
Tek Kollu Canavar (1954)
Meyhane Köşeleri (1954)
Üvey Ana (1971) Aysel
Mıstık (1971)
Gümüş Gerdanlık (1972)
Silemezler Gönlümden (1974)
Hop Dedik Kazım (1974)
Öyle Olsun (1976) 
Tantana Kardeşler (1976)
Kaybolan Saadet (1976)
Arzu (1976)
Yansın Bu Dünya (1977) 
Hacer Vur Gözünün Üstüne (1977)
Enayiler Kralı (1977)
Bir Tanem (1977)
Aşk Dönemeci (1977)
Kan (1977)
Beyaz Kuş (1977)
Kupa Kızı (1986)
Ağır Roman (1997)
Fosforlu Cevriye (2000)
Şarkıcı (2001)
Bendeniz Aysel (2005)

HAZIRLAYAN: SUAT KAVUKLUOĞLU
Kaynak: NTV Söz ve Müzik belgeseli
twitter.com/suatkavukluoglu

HAZIRLAYAN: YAVUZ HAKAN TOK
Kaynak: NTV Söz ve Müzik belgeseli
twitter.com/yavushakantok
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AYSEL’İN SESLERİ
AYSEL’İN SÖZLERİ, ONLARIN KARİYERLERİNE IŞIK TUTTU
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15. MABEL MATİZ
Aynı zamanda gelmiş geçmiş en iyi Sezen 
Aksu coverı da olan “Sultan Süleyman”da 
Mabel ve ekibi orijinal versiyonun yapısını 
tamamen ters yüz ederek şarkının 
esansına ulaşmıştı.   “Ümit öylece kaldı 
da ümit edeni söyle kim aldı” dizesi başta 
olmak üzere tüm sözlerin uçları daha 
keskindi, Mabel ise hiç acele etmeden 
tüm yaralarımızı göstere göstere şarkıyı 
söylüyordu.

14.TARKAN
Bu listede Aysel Gürel’in ölümünün 
ardından onunla buluşan iki kişi var 
(diğeri Mabel Matiz). “Sevdanın Son 
Vuruşu”nun Tarkan’a ulaşma hikayesi, 
eğer bize medyada anlatıldığı gibiyse, 
gerçekten film gibi. Ama Tarkan’ın esas 
başarısı, eline şans eseri ulaşan bu veda 
notu niteliğindeki harika sözlere hakkını 
teslim edip belki de son büyük Aysel hitine 
imzasını atmasındaydı. 

13.YONCA EVCİMİK
Yonca Evcimik’in 90’lar pop patlamasında 
ne gibi önemli bir noktada durduğunu 
hepimiz biliyoruz. Bu başarıdaki en büyük 
payelerden birini albümün isim şarkısı ve 
aynı zamanda birkaç nesil çocuğun marşı 
olan “Abone”nin söz yazarı Aysel Gürel’e 
çıkarmak gerek. Yalnızca “Abone” değil, 
diğer iki önemli hit; Black Box grubunun 
“Fantasy” coverı olan “Yalancı Bahar” ve 
“Taksit Taksit” de Aysel’in sihrini taşıyordu.

12.BURCU GÜNEŞ
Güneş 3 farklı albümünde Aysel Gürel 
ile çalışan şanslı yorumculardan biri. 
2001 tarihli “Tılsım” albümündeki ilk 
birlikteliklerinden, herkesi güvercin 
adımlarla yaklaştıran albümün isim şarkısı 
ve Sezen Aksu’dan “Hoş geldin” olarak 
bildiğimiz Ara Dinkjian bestesi “Zorba Aşk” 
öne çıkmıştı. 2006’daki son ortaklıkları 
“Artık Aşk Yok” ise Gürel’in hüzünlü 
sözlerine Güneş’in yaptığı flamenko beste 
ile en iyi sonucu aldıkları şarkıydı.

11.YONCA LODİ
Lodi’nin 2007 tarihli “Yolumu Bulurum” 
albümündeki iki vahşi Aysel Gürel sözü  
“Hıçkırmalısın” ve “Saklanma” Lodi’nin 
6 yıllık sessizliğini bozmasında layıkıyla 
rol oynarken aslında bu beraberlik 2001 
tarihli ikinci albüm “Aşkta ve Ayrılıkta”da 
çoktan başlamıştı. Aynı minvaldeki “Son 
Dua” da iyiydi ama Gürel’in ayrılığı en tatlı 
şekilde içine sindiren bir kadını yarattığı 
“Çözemedin” ve kapanıştaki rüyamsı “Bir 
Türkü” başka güzeldi.

10.LEMAN SAM
Aslında Zülfü Livaneli’nin 87 tarihli 
“Gökyüzü Herkesindir” albümünde, üstelik 
Sezen Aksu ile düet olarak yayınlanan bu 
Livaneli bestesinin neden Leman Sam 
versiyonu ile bu listede yer aldığını merak 
ediyorsanız, Sam’ın 89 yılındaki “Livaneli 
Şarkıları” albümündeki yorumuna ama 
bilhassa Gürel’in iç acıtan “Her durakta, 
her uykuda, sürgün her nefeste yalnızdır / 
Her şafakta, her yudumda, hasret sancıdır” 
dizelerine hakkını verişine bir kez kulak 
vermeniz yeterli.
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09. NECO
Kendisinden dinlediyseniz eğer, Gürel’in 
84 yılı Eurovision Türkiye elemeleri için 
sözlerini yazdığı Selmi Andak bestesi “O 
Şarkıyı Henüz Yazmadım”ı Neco adeta 
tüm hücreleriyle söyler. Bir söz yazarının 
kendisi için de manidar olacak “işte ben 
o şarkıyı henüz yazmadım”  sözlerini 
Gürel ta o tarihlerde kaleme almış ama 
maalesef ki bu şarkı elemeyi geçememiş. 
Yerine gönderilen 5 Yıl Önce, 10 Yıl 
Sonra’nın “Halay”ını bugün pek kimseler 
hatırlamazken bu şarkı klasikleşmiş 
durumda.

08. DEMET SAĞIROĞLU
Tek Aysel Gürel şarkısı ile en yüksek 
yeri kapan Sağıroğlu’nun “Bir Vurgun 
Bu Sevda” gibi büyük bir kozu var elinde 
elbette. Gürel’in kızı Müjde Ar ile beraber 
rol de kestiği, insanı harap eden “Ağır 
Roman” filminin şarkılarından biriydi 
bu ve Sağıroğlu şarkının (ve Atilla 
Özdemiroğlu’nun muhteşem bestesinin) 
altından başarıyla kalkıyordu. Aynı 
albümde Aysel’in sözlerini yazdığı ve Yusuf 
Taşkın’ın söylediği parça tesirli ağıt “Ağla 
Sevdam”ı da unutmamak gerek.

07. MFÖ
MFÖ gibi bir grup ile Aysel’in bir araya 
gelmesi çok önemli bir olay elbette ve iyi 
ki Gürel aramızdan ayrılmadan 2 yıl önce 
bu buluşma gerçekleşmiş, grubun 2006 
tarihli “AGU” albümüne “Vurgun Yedim” 
ve “Silmez Gibisin” şarkıları girmiş. İkisi 
de Fuat Güner bestesi olan bu harika 
şarkılardan bilhassa “Vurgun Yedim” daha 
Aysel’in ilk dizelerinden (“Aşkta böyle 
derinlere inmeseydim, sevenlerden başka 
türlü sevmeseydim”) içinizi çok fena 
oyacağının sinyalini veriyor.

06. ZERRİN ÖZER
Şarkılarını tutkuyla, kendini kaybedercesine 
yorumlaması ile bilinen Özer için Aysel’in 
sözleri biçilmiş kaftan aslında. Ancak 
beraberlikleri Özer’in bugün pek de yüzüne 
bakılmayan arabesk albümleri (“Kırmızı”, 
“Dayanamıyorum”) ile başlamış. Yine de o 
dönemde bile Banu’nun yardımıyla “Bırak 
Ellerimi” gibi nefis bir sonuç elde etmişler. 
Devamında ise pek eğlenceli “Dünya 
Tatlısı” ve yine Gürel’in 90’lara armağan 
ettiği bir başka tekerleme olan “35’e Bakla” 
gibi şarkılar gelmiş.

05. ASYA
Tek albümde Gürel ile çalışarak bu 
sıralamadaki en yüksek yeri hak 
eden 90’ların en harika ve en kıymeti 
bilinmemiş yorumcularından Asya, 94 
tarihli ilk albümünde cehennem misali 
yandığı “Vurulmuşum Sana”dan vallahi 
öptürmediği “Romantik Aşk”a kadar 
Gürel’in her hecesinin hakkını veriyordu. 
Esas gollerini ise tam zıt iki şarkı olan 
flörtöz “Uçtum Seninle” ve Gürel’in kalp 
kırıklığına yeni bir boyut kazandırdığı 
“Yoksun Sen” ile atıyordu. Eminim ki Aysel 
(ve Nilüfer) gurur duymuştu.

04. NÜKHET DURU
Duru toplamda 4 albümünde Aysel Gürel 
sözlerini yorumladı. Bunlardan ilki “Sevda” 
öyle bir gürültü koparmıştı ki bugün hala 
Duru’nun sahnede en çok istek alan 
şarkılarından biri olma özelliğini koruyor. 
Ardından Gürel, Duru’nun “Çek Halatı 
Gönlüm” ve “Aman Tanrım” albümlerinde 
de birçok şarkının sözlerini yazdı. Ancak 
bu listede bana düşen, ikilinin bir araya 
geldiği en özel şarkıyı, 88 tarihli “Benim 
Şarkılarım” albümünün harika Cenk 
Taşkan bestesi  “Özledim”i hatırlatmak 
oluyor.
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03. SERTAB ERENER
İlk albümü “Sakin Ol”daki sözleri Gürel’e ait olan “O’ye” Erener’in 
kariyerinin en çocuksu noktası olmakla birlikte bu ikilinin (Demir 
Demirkan’ı da katarsak, bu üçlünün) her şarkısının nokta atışı olduğu 
albüm, 99 tarihli “Sertab Erener” idi. Erener’i yeni bir zirveye taşıyan 
“Vur Yüreğim” ile orada epey kalmasını sağlayan “Aşk”, “Yanarım”, 
“Zor Kadın” ve “Yolun Başı” Aysel’in dokunduğu şarkılardı. En kalp 
sızlatan şarkı ise ister istemez Gürel’in kendini anlattığını hissettiren 
“Sır” idi. 2002 tarihli “Turuncu”da ise süper eğlenceli şarkıları “Güle 
Güle Şekerim”, “Hani Kimi Zaman” ve “Yaklaş” eşliğinde Aysel, tüm 
muzırlığıyla adeta Sertab’ın yanında o trampolinde zıplıyordu.

02. NİLÜFER
Nilüfer’in Aysel Gürel ile birlikteliği, 2 şarkı için de olsa 80’lerin 
ortasında başlamıştı  (özellikle “Bu Gece Beni Düşüneceksin”i 
çoğumuz hatırlarız). Ancak en lezzetli ürünleri dinlememiz 92 
tarihli efsane albüm “Yine Yeni Yeniden” ile gerçekleşti.  Aysel’in 
kaleminden bu albüme; isim şarkısı, Nilüfer’i 90’lara en eğlenceli 
şekilde taşıyan “Şov Yapma” ve ayrılık sonrası dinlemenin ölüme 
neden olabileceği “Her Sevda Bir Veda” taşmıştı.  94’teki “Ne 
Masal Ne Rüya”da da birçok güzel şarkı için (“Sevda Sardı Başımı”, 
“Es Deli Rüzgar”) bu beraberlik devam etti ama hiçbiri “Nilüfer’le” 
albümünün baş döndürücü Fahir Atakoğlu valsi “Beni Benimle 
Anla”nın muazzamlığına erişemedi.

01. SEZEN AKSU
Listedeki birinciliği şüphe götürmeyecek 
Sezen Aksu, Gürel’in sözlerine herkesten 
daha fazla hayat veren ve üstelik onunla 
beraber şarkılar yazmış biri. Kendi sihirli 
beraberliklerinden biz dinleyenler için öyle 
muhteşem anlar yarattılar ki çoğumuz 
o şarkıların sözlerinin Sezen’e mi yoksa 
Aysel’e mi ait olduğundan emin değiliz, 
umursamıyoruz da pek fazla. Gürel, 
şimdi artık efsaneleşmiş olan “Firuze” 
ve “Ünzile”de iki bambaşka kadının 
hikayesini de yazdı, kalbimize ok gibi 
saplanan Erdal Eren ağıtı “Son Bakış”ı da. 
“Ben Her Bahar Aşık Olurum” ve “Benimle 
Ol” ile ayaklarımızı yerden kesen de oydu, 
“Yalnızca Sitem” ve “Bırak Beni” ile dibe 
vurduran da. “İstanbul Hatırası” ve “Ah 
Mazi” gibi olan bitenin çok üzerinden 
seanslar ile bizi kendimizden geçirmeyi 
de bildi, tam hayatın ortasından geçtiği 
“1945” ve “Hoşgörü” ile hedefi vurmayı da. 
Ve Aysel’i Aysel yapan en önemli şey, o 
vahşi yaşama ve sevme arzusu da daima 
şahlandı şarkılarında: “Seni İstiyorum”dan 
“Ne Kavgam Bitti Sevdam”a kadar. Ve 
Sezen Aksu, sen büyük kraliçe, iyi ki nefes 
oldun bu şarkılara! 

HAZIRLAYAN: MERT BELL
mert.bell@gzone.com.tr
twitter.com/mertbell |  instagram.com/mertbell
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MEHTAP AR
AYSEL’İN KIZI OLDUĞUM İÇİN KENDİMİ ÇOK 

ŞANSLI HİSSEDİYORUM!
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Aysel Gürel’in kızı olmak. İşte Mehtap 
Ar bu tasvire tam anlamıyla uyuyor. 
Kendini sanata adamış bir annenin, aynı 
yoldan yürüyen kızı. Yıllarca köy, kasaba 
demeden, ülkenin en kırsal bölgesine 
bile koşarak giden bir tiyatro oyuncusu, 
kendisini çocuklara sanat aşılamaya 
adamış bir kahraman. Mehtap Ar, bize 
Aysel’in ışığıyla aydınlanan yolculuğunu 
anlattı…

Aysel GÜREL’in kızı olmak nasıl bir 
duygu? Anlatır mısınız?
Biz çok şanslıyız, yani benim de ablamın 
da çok şanslı olduğunu düşünüyorum. 
Aysel’in kızları olduğumuz için. Bu, 
dünyanın en büyük ödülü bizim için. Ne 
kadar müthiş bir kadın! Bir kere, çok iyi 
bir -bunlar artık klasikleşti ama- çok iyi 
bir ‘Cumhuriyet kadını’. Korkunç kültürlü, 
araştırmacı, bilgili, çok tutucu; mesela 
annemin o yönü hiç bilinmez yani biz 
genç kızlık dönemimizde çocuktuk, hiç 
nefes aldırmazdı bize. Babasız çocuk 
yetiştirmenin zorlukları bunlar. Bundan 
50-55 yıl önce, bir ihanet uğruna çıkıp 
yürüyen bir kadın! Affeden bir kadın değil. 
Şimdi baktığımız zaman ‘İşte aman 
canım, erkektir, yapar da eder de” deniyor. 
Bir kere yapsa n’olur? Üç kere yapsa 
ne olur? İhaneti, hiçbir konuda ihaneti 
kabul eden bir kadın değildi. Ve bana 
hamileyken babamın ihanetini yakalıyor 

ve anneanneme Askeri savcı dedeme diyor ki “böyle böyle, ihanet var, boşanıyorum ama 
ben çocuğumu doğuracağım” Bundan 59 yıl önce bu şartlarda beni doğuran bir kadın. Çok 
güçlü bir kadın yani, bunu şimdi bile yapacak kadın bulmak biraz zor.

Peki çocukluk yıllarınıza geldiğimizde, Aysel şöhret olmadan önce sizler nasıl bir 
çocukluk geçirdiniz?
Biz Fatih-Karagümrük’te büyüdük. Annem şöhret değildi ama tiyatro sanatçısıydı. Biz 
dersin ortasındayken kapı açılırdı. ‘Aa artistin kızları, artistin kızları’ diye bizi işaret ederlerdi. 
Yani anlamazdık niye, o çocuklar niçin böyle bir şey yapıyor. 
Annem, Münir ÖZKUL Tiyatrosu, Lale ORALOĞLU Tiyatrosu’nda çalışıyordu. Biz öyle bir 
ortamdaydık. Fatih -Karagümrük o zaman çok modern bir yerleşim merkeziydi. Şimdiki gibi 
değildi. Annemin şöhret olmasıyla olmaması arasında bir fark yoktu. Annem hep aynı, hep 
Aysel’di yani, hep çılgındı. 

35 yaşındaydı, Bulvar Tiyatrosunda oynarken Kuaför Hilmiye’ye mor saç boyatmış bir 
kadındı. O zaman, yani belki Amerika’da bile böyle bir şey yok. Kuaföre giriyor, o boyayı ona 
karıştırıyor, yani hep aykırıydı. Hep kendi kurallarıyla yaşadı. 

Peki madem Aysel hep böyleydi, sizce şöhretin ona ne faydası olmuştur?
Şöhretin şu faydası olmuştur anneme: Annem Türkiye’de “şarkı sözü yazarlığı” diye bir 
meslek oluşmasına sebep olmuştur. Eskiden, yazıyorlarmış; biri besteliyormuş;  biri de 
okuyormuş… Annem bunu işi olarak, meslek olarak kabul ettirmiş. Her Türkolog, her 
Türkoloji mezunu, şair olamıyor. Her şairin yazdığı şiir şarkı sözü olmuyor. 

Matematik de çok güçlüydü annemde, yani yaşamı bir matematik olarak ele alırdı. Bugün 
“dokuz sekizli” yaşamım, bugün “dört dörtlük” bugün “iki dörtlük” falan diye. Ve bu şarkı 
sözündeki inanılmaz başarısı, matematiğinin çok güçlü oluşuyla ilgili. 

Buna rağmen annem çok rahat bir yaşam süremedi. Hep mücadele etti, ekonomik olarak. 
En güzel yıllarında kadınlığını yaşayamadı. “Hani eve adam alırım da adam kızlarıma mı 
zarar verir, kızlarıma mı dokunur?” diye, ki anneme ‘Fatih güzeli Aysel’ derlerdi. Annem 
Fatih’te dolaşınca kepenkler indirilirmiş, onun arkasında yürürlermiş. O kadar güzel 
bir kadın. İki çocuğu var ve babaları yok diye gençliğini, kadınlığını, en güzel çağlarını 
yaşamıyor, çok fedakar.

Peki sizin çocukluk döneminden hatırladığınız ne vardır?
Çok korkaktık biz, annem bizi her dakika “keserler, biçerler, öperler” aman diye korkuturdu. 
Kimse ne kesti ne biçti bizi ama ‘Aa ne güzel çocuklar’ derlerdi bize, biz koşardık eve 
saklanırdık. Çok korkak büyüdük yani.

Sizce şimdi Türkiye’nin o dönemiyle bu dönemini nasıl karşılaştırırız? Aysel’in kattıklarını bir 
tarafa koyarak diyorum…

Çok ileriyi gören bir kadın. Bu “Ünzile” şarkısıyla alakalı bir sürü yalan yanlış şey çıkıyor, ben 
onun doğrusunu da söyleyeyim burada: Annem bunu birebir yaşadı. 
Aşağı yukarı ben 7 yaşındayım ablam 9 yaşında. 52 yıl önce Münir ÖZKUL Tiyatrosu’yla 
Anadolu’ya, Urfa’ya gidip, Urfa yolunda da Birecik’e gidiliyor. O yol üzerinde, -o zaman tabi 
şimdiki gibi istasyon yok- kamyoncuların durduğu, yemek yediği yerde tütün toplamaya 
giden insanlar var. Onlar da orada yemek yiyor, annemler de. Onlardan dinlediği bir hikaye 
bu, çocuk gelin hikayesi. Birebir dinlediği hikaye. Ve sonra bu işçiler bir traktörün arkasına 
yüklenmiş gidiyor, yolculuğun devamında biz bir kaza görüyoruz ki meğer o insanlar bu 
kazada telef olmuş. Çok etkilendiği bir hikayeydi bu. 

Aysel çok sosyal ve herkesle dost bir insandı değil mi?
Ben derdim ki “Ya anne her gün Beyoğlu her gün Beyoğlu!’. Ne yapıyorsun orada?” derdim. 
“İşe mi girdin devlet dairesine mi gidiyorsun sabah sabah?” Yok illa ki orada otururdu, 

“ANNEM 
FATİH’TE 
DOLAŞINCA 
KEPENKLER 
İNDİRİLİRMİŞ, 
ONUN 
ARKASINDA 
YÜRÜRLERMİŞ. 
O KADAR GÜZEL 
BİR KADIN’’

Söyleşi | Mehtap Ar



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Şubat 2016 |  S83

#AyselinAskerleriyiz

Odakule’nin önünde. Orada üniversitelilerle 
ve diğer tüm insanlarla sohbet ederdi. 
Her gün sokaklardaydı. Mesela orada 
bir köfteci var, pek iş yapmıyor. Annemi 
bir gün çağırıyor. “Aysel Hanım gel bir 
köfte ikram edeyim size” diye ve en öne 
oturtuyor annemi. Salon aniden doluyor. 
Annemi gören giriyor filan.

Annem, ondan şarkı sözü almaya 
gelenlerin, yeni çıkacak isimsiz şarkıcıların 
çoğunun cebine para koyup yollardı -ki 
parası yoktu annemin. Ama kadın gelmiş 
elinde çocuğuyla şarkı yapıcak. ‘Al yavrum 
bununla da çocuğuna şunu al bunu 
al.’ diye para verirdi. Hep şarkı almaya 
gelenleri böyle yollardı.

Aysel Türkiye’de şarkı sözlerinde ilk 
“sevişmek” kelimesini kullanan kadındı. 
Hem şarkı sözü olarak hem de söylem 
olarak. Kadın olmaktan çekinmeyen, 
kadın olunca kapanmayan ve açık açık 
her şeyi konuşan bir kadındı…
Yaşanamadığı için konuşulmayan 
şeyleri söylediği için tabi. “Ben kadınların 
bilinçaltıyım” derdi. Yani onların 
yapamadıklarını, söyleyemediklerini ben 
söylüyorum. Ben hatta hastanede geceler 
boyu o kadar çok sohbet ettim ki onunla. 
Çok da değil zaten iki ay on gün sürdü 
annemin teşhisiyle aramızdan ayrılması. 
Her şeyin çok farkındaydı. Mesela derdi 
ki, ya derdi ‘Ben saçımı topuz yapıp, 
entel gözlüğü takıp, döpiyesle bu lafları 

söylesem kimse beni dinlemezdi” Bu 
benim kostümüm, lafımı anlatma lafımı 
dinletme kostümüm. 

Mesela annemin o yaşadığı aşklar, hiçbiri 
tensel değil hani diyelim ki aşık oldu. 
Serdar Ortaç’a biliyorsunuz, tensel hiçbir 
şey yok. Hiçkimseyle annemin öyle bir 
ilişkisi olmadı. Tamamen duygusaldı 
yaşadıkları. Öyle mutlu hissediyordu 
kendini. “Aşk bende var” derdi “Aşk bir 
kostüm, ben istediğime giydiririm, ona 
olmazsa ondan çıkartırım” derdi. 

ROL ALDIĞI DİZİ VE 
FİLMLER
2014 - Roman Havası (TV Dizisi) 
2005 - İnadım İnat (TV Dizisi) 
2005 - Bendeniz Aysel (TV Dizisi) 
1999 - Evimiz Olacak mı? (TV Dizisi) 
1998 - Erguvan Yılları (TV Dizisi) 
1997 - Ruhsar (TV Dizisi) 
1996 - Kaldırım Çiçeği (TV Dizisi) 
1996 - Hüzün Çiçeği (TV Dizisi) 
1996 - Hayat Bazen Tatlıdır(TV Dizisi) 
1995 - Çiçek Taksi (TV Dizisi) 
1995 - Kopgel Taksi (TV Dizisi) 
1990 - Doyumsuz (Sinema) 
1989 - Bir Aşk Bin Günah (Sinema) 
1988 - Evcilik Oyunu (Sinema) 
1986 - Veda Türküsü (Sinema) 
1986 - Kupa Kızı(Sinema) 
1984 - Çalsın Sazlar (Sinema) 
1984 - Kayıp Kızlar ((Sinema) 
1983 - Gırgıriyede Cümbüş (Sinema) 
1983 - Bataklıkta Bir Gül (Sinema) 
1982 - Görgüsüzler (Sinema) 
1981 - Şöhretin Sonu (Sinema) 
1981 - Azap Çiçeği (Sinema) 
1980 - Devlet Kuşu (Sinema) 
1976 - Öyle Olsun (Sinema) 
1976 - Nerde Beleş... (Sinema) 
1976 - Mağlup Edilmeyenler (Sinema) 
1976 - Darbe (Sinema) 
1976 - Adalı Kız (Sinema) 
1975 - Pisi Pisi (Sinema) 
1975 - Kokla Beni Melahat (Sinema) 
1975 - Başka Osman (Sinema) 
1975 - Beş Milyoncuk Borç (Sinema) 
1975 - Ateş Böceği (Sinema) 
1974 - Reisin Kızı(Sinema) 
1974 - Olmaz Böyle Şey (Sinema) 
1974 - Ayrı Dünyalar (Sinema) 

‘‘AYSEL KAPIYA GELİR, ZİLE 
AÇILANA KADAR PARMAĞINI 
KOYARDI. ÇEKMEZ ELİNİ. ‘‘NİYE 
BÖYLE YAPIYORSUN? BİZ KAPININ 
ÖNÜNDE SANDALYEDE Mİ 
OTURUYORUZ?’’ DİYE SORUNCA  
“BENİM FARKLI OLDUĞUMU 
BİLİN”DİYE CEVAP VERİRDİ’’
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Aysel’siz yaşamak nasıl oldu sizin için?
Aysel’siz yaşamak çok zor geldi bana, sekizinci yıl oluyor. Çünkü her şeydi o. Annemdi, 
babamdı son dönemde bebeğimdi, sevgilimdi, aşkımdı her şeydi Aysel bizim yaşamımızda. 
İnşallah anneme layık olmuşuzdur diye düşünüyorum, ki bizden memnundu yani bizi 
seviyordu. Beni biraz daha gariban gördüğü için beni daha biraz daha fazla seviyordu.
(Gülüyor) 
Hep ben annesiz kalırsam ne yaparım diye düşünürdüm son yıllarda. Çünkü aniden bir 
kilo kaybı falan olmuştu. Hani bir şeyler hissediyorsunuz ama konduramıyorsunuz, hani 
onsuz hiçbir şey yapmamışım yaşamımda. Mutfakta hastalığı öğrendikten sonra ay nasıl 
ağlıyorum ağlıyorum ‘Anne nerdesin, anne nerdesin?’ Müjde hep onu diyor. Hala her sabah 
kalktığımda ‘Annecim günaydın!’ derim. Her dakika dua ederim. 

Gelirdi evin kapısına mesela, zile parmağını koyardı açılana kadar. (Gülüşmeler) Çekmez 
elini.Ulan manyak mısın? Niye böyle yapıyorsun? Biz kapının önünde sandalyede mi 
oturuyoruz? “Benim farklı olduğumu bilin”derdi. Hakikaten her uzun zilin çalışında annem 
geliyordu aklıma. Şimdi Müjde de onu diyor: O zil bir uzun uzun çalsa, beş dakika gelse ve 
konuşsa bizimle. Ben soramadım çünkü, o hiç hastalığını konuşmak istemedi. Doktora bile 
tahlil öncesi “bakın” dedi “ben bir şey söylüyorum, eğer o hastalıksa ben bunu konuşmak 
istemiyorum! Ben bu hastalığı kabul etmiyorum” dedi ve hiç konuşmadı. Biz de hiç 
konuşmadık ama bu benim içimde bir yaradır. Keşke konuşsaydık. 

Hep bütün yaşamı ‘Bir ev alabileyim, kira ödemeyeyim’ düşüncesiyle geçti. Çünkü bütün 
yaşamı kirada geçmiş. Son birkaç yılında ev sahibi olabildi, yani o da kalem ucuyla 
mütevazi bir ev oldu.

Siz de bir annesiniz. Peki Aysel’in annelik duygusundan alıp, oğlunuz Söz’e 
aktardıklarınız neler?
Söz bir erkek çocuğu olarak beni biraz baskıcı bulur. Ama benim baskılarım değişiktir. 
Suruç olayları olsun herhangi bir başka olay olsun, her olay beni ağlatır. Annem de son 
dönemlerinde ‘Katiyen ağlamayın!, Genç askerler ölüyor, genç polisler ölüyor, gençlere 
ağlayın ben yaşadım gördüm’ derdi. 

Şimdi mesela oğlumla bizim kavgamız şu; mesela işe gidiyor, ‘Oğlum işe varınca ara’ 
diyorum, aman Allah kıyamet kopuyor “Ben çocuk muyum?” diye. 

Annemde de o vardı. Gece on birde arardı “Ne yapıyosun?” diye. “Gazın başındayım içime 
çekiyorum” derdim. “Gaz kapalı mı, o kapalı mı, bu kapalı mı?” diye sorardı habire (Gülüyor)  
Hep ama hep, başımıza bir şey gelicekmiş gibi davranırdı. Evde prova yaptırtırdı bize; 
mesela yolda yürürken çantan omzunda, çantanı çalıcaklar, ne yaparsın?” Bunun provasını 
yaptırırdı. “Çantanı çıkartıp vericeksin. Buyrun efendim” diyeceksin. “Güle güle kullanın” 
Bütün yaşamı bizi koruyup kollamakla geçti. ‘Anne kocamanız ya!’ derdim ‘Hayır!’ derdi.

Aysel’in bir de Türkiye’deki kadın haklarına olan ilgisi dışında bir de transseksüellere çok 
büyük bir sevgisi vardı. 
Çok severdi onları. O kadar seviyordu ki translar da annemi çok severdi.  Sırf 
transseksüeller orada yaşıyor diye Ülker Sokak’tan ev aldı. Translara kiraya verdi. Sonra 
o evin üst katını da aldı. Fakat olaylar çıktı. Mahalle baskısı yüzünden maalesef orada 
barınamadılar.

Sırf evi kontrol bahanesiyle giderdi, onlarla 
çay içerdi, sohbet ederdi. Onlara çok yakın 
hissederdi kendini ve onlara yapılan bu 
olaylardan sonra o Ülker Sokak’taki o evi 
sattı. “Onların istenmediği bir yerde ben 
de kalmak istemiyorum” dedi. Sırf translar 
orda diye almıştı o iki evi.

Aktivist Aysel’e gelmek istiyorum. Şimdi 
günümüze gelirsek Gezi olaylarını örnek 
alacağım. Sizce Aysel Gezi olaylarında 
nerede olurdu?
En başta olurdu ama yine de bizi koruma 
kollama adına bazen çekindiği oluyordu 
olayların içine girmek düşünüldüğünde. 
Herkes, yani annemi tanıyan herkes biliyor 
ki; kalbi, yüreği, bedeni orada. Orada 
yatıp kalkmak isteyeceğini de zaten biz 
biliyoruz. Fakat orada bile böyle bir şeyden 
dolayı bize zararı olurdu diye çekinirdi, 
bulunmayabilirdi diye düşünüyorum. Ama 
onun sağı solu da belli olmazdı. “Haayt” 
diye bayrakları açıp giderdi de belki. 
Onun o “anne” tarafı aldığı son nefese 
kadar hep ağır bastı. Sonuç olarak Gezi’de 
sessiz kalmazdı ama kaldığı anlar bile olsa 
bizi korumak için sessiz kalırdı bence.

Bu ayki dergimizin manşeti “Aysel 
GÜREL’in Askerleriyiz!” Sizce Aysel 
GÜREL’in askeri nasıl olmalı?
Çok dürüst, korkunç dürüst bir kadındı 
annem. Çok yürekli, yalandan nefret eden 
bir kadın. Hep doğruları, yani o yanlış 
bir şey olsa bile hep doğruları söyleyen, 
çok dürüst, çok namuslu, Atatürk aşığı 
bir kadın! Atatürk’ü de görmüş, önünden 
geçmiş Dolmabahçe sarayının önünde. 
Hep anlatır dururdu. 

İnsanların işinde dürüst olmasını isterdi, 
namuslu olmasını isterdi. “Herkesin 
namusu kendine” derdi. Yalnızlığı çok 
severdi. “Kendi kendine kalmak çok büyük 
bir lüks ve dünyanın en güzel şeyi” derdi. 
Biz bile annemin evine telefon açmadan 
gidemezdik. Kapının önündeyiz, arardık. 
“Manyak mısın? Çıksana yukarı” derdi. 
Yalnızlık tercihiydi ama haftanın üç günü 
bende kalırdı.

Bir gün oturuyoruz, vefatından son üç dört 
gün önce falan; Bak dedi, ben şimdi bir 
yolculuğa çıkıyorum” dedi. “Evet Aysel” 
dedim. “Ulan dedim burada da bir doktor 
buldun de mi hemen?” dedim. “Hemen evi 

‘‘AYSEL, SIRF TRANSSEKSÜELLER 
ORADA YAŞIYOR DİYE ÜLKER 
SOKAK’TAN İKİ EV ALDI.’’
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kiraya veriyorsun” dedi. Möbleli iki buçuk 
ediyor, möblesiz iki bin. Onları hesaplamış, 
gitmiş emlakçıya. “Hemen kiraya 
veriyorsun, kendine gelir elde ediyorsun. 
Ben hani gideceğim. Ben yolculuğa 
çıktıktan sonra bir hafta içinde evi kiraya 
ver. Para gelsin sana aç kalma” dedi. 

Benim hayatımda en şanslı hissettiğim 
şeydir Aysel’i tanımış olmak. Size 
gelelim; çocuk tiyatrosu devam ediyor 
mu?
Etmiyor! Türkiye’nin dünya rekoru benim 
çocuk tiyatromda. Altı yılda bir milyon 
izleyici, seksen bir il, altı yüz doksan ilçe 
gibi sayılara ulaştım. Dünya rekoru bu.
Sabancı Vakfı’yla olan bir projeydi ve bitti. 
Hakkari, Mardin, Şırnak, Silopi, Cizre’ye 
gittik. Taksim-Şişli gibiydi benim için 
gittiğimiz o yerler. Ama şimdiki Türkiye’nin 

bu şartlarında yapamazdık herhalde. Proje 
biteli iki yıl oldu. Çalışmak, üretimde olmak 
çok önemli. Annem yetmiş dokuz yaşında 
son gecesine kadar yazdı, çalıştı, üretti. 

Şimdi kızıyordur bana çalışmıyorum diye. 
Ama yani iş yok ne yapayım! Annemin 
telif haklarıyla ufak tefek ilgilenmeye 
çalışıyorum ama o da bir şey değil zaten.

Türkiye’de yaşam özgürlüklerini nasıl 
buluyorsunuz? 
Ben Türkiye’de hiçbirimizin özgür 
olmadığını düşünüyorum.Ben kendi 
payıma da, yani hep bir “acaba”lar, 
korkular, ertesi gün nasıl bir dünyaya 
uyanacağımızın korkusu… Belki çocuğum 
olmasaydı korkular daha az olurdu 
ama Türkiye’nin bu şartlarında hiçbir 
kadının veya erkeğin özgür olmadığını 

düşünüyorum. Kadın-erkek ayırmıyorum. 
Hiçbirimiz özgür değiliz.

Peki LGBTİ’yi nasıl ve nerede görüyorsun 
bu “özgürlük”te?
Ben de onlardanım, yani ben de sizdenim. 
Ben de LGBT’yim. Korkularımız aynı yani… 
Bir kere, bir insanı ayırmak çok ayıp bir şey. 
Yani ne cinsiyet olarak ne de başka bir şey 
olarak… Sen kadınsın sen erkeksin diye bir 
şey yok! İnsan olmak çok önemli ve ben 
böyle bir ayrıcalık varsa sizlerden olup o 
ayrıcaklıkla yaşamayı tercih ederim. 

ÇOCUK TİYATROSU KONUSUNDA ALTI YILDA BİR 
MİLYON İZLEYİCİYLE DÜNYA REKORUNU KIRDIM!

RÖPORTAJ: ONUR ÖZIŞIK
onur.ozisik@gzone.com.tr
twitter.com/onurozisik | instagram.com/onur.ozisik
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AYSEL GÜREL
TEK BAŞINA BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞU

Aysel Gürel Özel | Tek Başına Bir Sivil Toplum Kuruluşu: Aysel Gürel
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Aysel eve geldiğinde zile parmağını dayar 
ve kapı açılana kadar çekmezmiş. “Ulan 
kapının dibinde mi yaşayacağız, ev hali 
bu diye düşünürdük, ama annem içeri 
girince ‘Ben ayrıcalıklıyım geldiğimin 
bilinmesini isterim’ derdi.”

Mesela tıraş bıçaklarını çöpe atmadan 
önce kâğıtlara sararmış. “Neden?” 
diye sorunca: “Eğer bir gariban çöpleri 
karıştırırsa eli kanamasın” dermiş. 

‘İlham bana gelmez, çünkü ben ilhamın 
kendisiyim’

İnsanoğlu tabii olarak cahil doğar ve 
eğitime muhtaçtır. Haliyle çaba sarf 
etmeden hak etmez, bazısı ise doğuştan 
getirdiği mazlum geçmişiyle hak eder de 
sahip olamaz. Bizi var olmamız gereken 
yere taşıyan mucizevi erdemler cesaret 
ve samimiyettir. Cesur değilsen, ancak 
bir başkasının hayatını yaşarsın. Seni 
yönlendiren bir toplum da olabilir, bir eş 
ya da kendini bilmez aile büyükleri. Onlar 
verir hükmü sen ancak onların hükmü 
dar boğazında var olursun. Sesin yudum 
yudum boğulurken boğazında, “anlayın 
beni” bakışıyla bakınırsın ortaya. Çünkü 
gözler dayanamaz hiçbir zulme, dil belki 

söz dinler de konuşmaz ama gözler anlatır 
her türlü derdi. Kimi çaresizliğini anlar 
da sesini çıkaramaz, kimisi memnundur 
yaptığından anlayacak bir şey bulamaz. 
İşte o an insanın silkelenmeden 
doğrulması, ayakları üzerinde durmadan 
yaşayamacağını anlaması gerekir. 

Anlamak, farkında olmakla başlar. 
Farkında olmak ise gelen işaretlere açık 
olma durumudur. Milenyum çağının 
moda terimi “farkındalık yaratma” 
eylemi o kadar önemlidir ki demokratik 
toplumlarda eşit bireyler yaratabilmek 
farkındalık yüzdemize bağlıdır. Sivil 
toplum örgütlerinin en birincil görevi 
toplumun modernize isteklerini arttırarak 
bir fakındalık barajı oluşturabilmektir. 
Sivil toplum örgütlerine o kadar az 
rağbet gösteririz ki bazı yüksek gönüllü 
insanlar tek başına sivil toplum örgütü 
gibi toplumun doğru bir şekilde kanalize 
edilebilmesi için çaba harcarlar.

Bu aşamada Aysel Gürel hem bu 
toprakların kadını olduğunu kabul etmesi 
hem de aldığı aile kültürü, üniversite 
eğitimiyle sahip olduğu iki kız çocuğuna 
bakma iç güdüsünü birleştirerek 
olunabilecek en modern kadını temsil 

etmeye çalışmıştır. Samimiyeti ve cesareti 
onun protest duruşunun en sağlam 
dayanağı olmuştur. Aysel Gürel gerek 
dini gerekse de toplumsal kabullerden 
oluşan “doğru” inanış ve yaşam tarzına 
itiraz edilmesi gerektiğine inanmış ve 
bu doğrultuda yaşamıştır. Dünyanın 
döndüğü gerçeğini kabul ettikten sonra 
hiçbir şeyin sabit kalamayacağını 
kanıksayan batı toplumunun gelişmesine 
ayak uydurulması ancak bu bakış 
açısını topluma yedirebilmekten 
geçmektedir. Yıllar geçtikçe daha küresel 
bir dünyada yaşamaya alışan toplum 
elektriği, interneti, cep telefonlarını, chat 
programlarını kullanmayı kabullenirken 
kadının, çocuğun ya da hayvanın sosyal 
hayattaki yerini tekrardan sorgulamalı ve 
yeni düzenlemeler yapması gerektiğini 
anmalıydı. Bu noktada toplumda 
farkındalık yaratabilmek hiç kolay değildi.

Bu toplumda farkındalık yaratarak sözünün 
önemsenmesini dileyen Aysel Gürel bilerek 
ve isteyerek kendi adını “deli”ye çıkarmıştır. 
Böylece toplumun hatalarını yüzüne vurma 
cesareti katlanacak, kimseden korkusu 
kalmayacaktı. Yoksa Aysel Gürel ne bir deli, 
ne de mecnun olacak kadar romantikti. 
Aysel tek kişilik bir sivil toplum örgütü 

Aysel Gürel Özel | Tek Başına Bir Sivil Toplum Kuruluşu: Aysel Gürel
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gibi çalışan, eli bol, yüreği açık, sevgi 
ve samimiyeti sorgulamamaya alışmış 
adaletli bir toplum önderiydi. 

Aysel bıraktığı vasiyetle de toplumun tüm 
bireylerine sesleniyor: “Tüm kadınlara 
söyle; bilsinler ki ben 80 yaşıma kadar 
çalıştım ve dimdik ayaktayım. Çalışmak 
ve ayakta kalmak güç ama ben başardım, 
tüm kadınlar da başarabilir.” Bir toplumun 
kadını güçlü ve bağımsız ise eğilmeden 
büyümesini bilir. 

Aysel Gürel üniversitede okurken 
çalışmaya başlamış, müstakbel eşine 
bizzat evlenme teklif ederek evlenmiş, iki 
kızı olduktan sonra aldatıldığını öğrenerek 
boşanmış, üç kuruş parayla kızlarına kol 
kanat germesini bilmiş, bu süreçte hem 
çalışmış hem şiir yazmış muhteşem 
bir şairdir. İnsanların bilinç altına nasıl 
gireceğini bildiği için tüm davranışlarını 

ona göre ayarlamış, kızlarını yetiştirirken 
bile vicdanlarına seslenmiş bir annedir. 

Mehtap Ar: “Annemin çok değişik bir 
tarzı vardı. Müjde hatalıysa beni, ben 
hatalıysam Müjde’yi döverdi. Bunu 
vicdan azabı çekmemiz için yapardı.” 
Hiçbir zaman toplumun öğretilerine kulak 
asmamış, doktrinlerden sıyrılmayı bilmiş 
bunları yaparken sırtında taşıdığı bilgiye 
ve kalbinde taşıdığı yaşam coşkusuna 
güvenmiş bir kadındı. 

Şimdi, bu toplumun kabul edilemeyen 
bireyleri olan eşcinseller Aysel Gürel’i örnek 
almalıyız. Onun cesaretini, samimiyetini, 
her hamlesini açık açık oynayarak gölge 
hayatlar yaşamamasını, deyim yerindeyse 
toplumun üzerine ışık gibi doğmasını 
ve yazdığı şarkı sözleriyle her bir gönle 
nasıl dokunmayı başardığını örnek almalı, 
varlığımızı bu noktadan yola çıkarak 

topluma anlatmalıyız. 

Aysel Gürel her şeyden önce muhteşem 
bir kadındır. Gerçek, samimi, dogmatik 
dünyaları yıkmasını bilen, yaşadığı 
dönemin şeklini almaktan çok şekil 
vermeyi kendine görev bilmiş bir kadın. 
Toplumun alışılagelmiş gidişatına dur 
demekten çekinmeyen, tüm protest 
duruşlara örnek olacak bir insandır.

“Bakma sen herkes benim kadar rahat 
olmak istiyor aslında ama cesaretleri yok. 
Bu yüzden seviyorlar beni, erkekler bu 
yüzden aşık oluyor bana.”

HAZIRLAYAN: KAAN ARER
kaan.arer@gzone.com.tr
twitter.com/BiGayinGunlugu | instagram.com/KaanArer
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BİR MODA İKONU
AYSEL GÜREL

“AYSEL VE ANNA”

Aysel Gürel Özel | Bir Moda İkonu Aysel Gürel
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Bazılarının bedeni için ilerler zaman 
ruhlarına dokunmadan. Saçlarına yıldızlar 
düşmeye başlasa bile ruhu, ilk şiirini 
kuzusuna yazacak kadar masum olduğu 
yaşlarda kalır. Aykırı olmak zordur. Hele 
kadın olarak aykırı olmak her yerde zordur. 
Bu nedenledir ki dünyanın neresine 
giderseniz gidin “flaneur” denildiği zaman 
akla erkekler gelir. Gerçi kadınlar için 
“flaneuse” kullanılsa da sonuç olarak 
akılda beliren imge cinsiyete bürünmüştür.

Düşünceleri, hayata bakışı, yaşayışı 
ve giydikleri ile normlara (toplumsal) 
uymamak ne kadar zor olsa da kendin 
olmak ve hafızalara kazınmak bir o 
kadar güzel. İşte bu yazı böyle özel bir 
kadın için. Giyinirken hikayeler anlatan, 
üstünde taşıdığı renk cümbüşüyle amacı 
doğrultusunda yalını yakalayan bir kadın. 
Ruhu için zamanı durdurarak zamanın 
çok ama çok ilerisine geçebilmiş, yaşama 
sevincini asla kaybetmemiş, aşka aşık bir 
kadın...

Öyle bir insan düşünün ki 30lu yıllar 
çocukluğunu şekillendirmiş ve yılların 

bütün birikimini çılgın milenyum çağına 
taşımış. Fransız tasarımcı Louis Réard 
1946 yılında bikini diye bir bez parçasını 
ortaya çıkardığı için Avrupa’da taşlanırken, 
üstünden 10 yıl geçmeden İstanbul’un 
göbeğindeki evinin balkonunda bu avuç içi 
kadar giysiyle güneşlenebilecek cesarete 
sahip olsun. Çoğu kişinin bütün enerjisini 
kaybettiği 70li yaşlarda 20lerindekilerin 
bile göze alamadığı bir stil ile ortalarda 
salınsın. Rengarenk peruklar, abartılı 
makyajlar, karnaval alanından toplanmış 
izlenimi veren otrişler,  bedeni sımsıkı 
saran jarse elbiseler, en minisinden etekler, 
dekolteler, file çoraplar, çeşit çeşit desenler 
ve onların süslediği kazaklar, bluzlar, 
platform topuklu şuh ayakkabılar ve kalın 
çerçeveli gökkuşağını kıskandıracak kadar 
renkli gözlükler onun için neredeyse bir 
üniforma sıradanlığında olsun.

Başka bir ülkede yaşasaydı grotesk 
modanın en önemli temsilcilerinden biri 
olarak adlandırılacak, dünyanın önde 
gelen moda haftalarında en ön sırada 
ağırlanacak, trend magazin dergilerinde 
sözü en çok geçen kişilerden olabilecek, 

yepyeni tasarımcıların elinden tutup 
önlerini açabilecekken Türkiye’de adı “Deli” 
olarak anıldı Aysel Gürel. Ne yazık. Her ne 
kadar sözünü dinletebilmek, kalıplaşmış 
insan modelleri arasında yitip gitmemek 
adına giyinmiş olsa da bu rolü hak ettiğinin 
bu olmadığını da biliyordu gibi geliyor 
nedense bana.
Avrupa’da Anna Piaggi’nin Aysel ile 
benzer cesaretle benimsediği tarz parmak 
ısırtırken, bir çoklarına rol model olurken 
benim güzel ülkem yine anlayamadı 
elindekinin değerini. İnanıyorum ki başka 
bir alemde Anna, Aysel ile karşılaştığında 
soracağı ilk soru şu olacak “Siz de mi bir 
stil tanrıçasıydınız?”

HAZIRLAYAN: SERDAR EGEMEN
serdaregemen.com
twitter.com/srdregemen

ANNA PIAGGI

Aysel Gürel Özel | Bir Moda İkonu Aysel Gürel
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SÖZ AR
AYSEL, ADIMI ASLA KİMSEYİ ALDATMAYAYIM 

DİYE ‘‘SÖZ’’ KOYMUŞ

Söyleşi | Söz Ar
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Aysel Gürel’in torunu Söz Ar da 
GZone’un bu özel sayısına konuk oldu ve 
anneannesini (ya da kız kardeşini) bizlere 
kendi bakış açısından anlattı…

Türkiye’nin en büyük ikonlarından 
birinin torunusunuz. Aysel Gürel nasıl bir 
anneanneydi? 
Sonsuz bir sevgi ile dolu, harika bir insandı. 
“Torun sevgisi mesuliyetsiz olur” deyip 
beni annem ve teyzemden çok severdi. 
Anneanne demeyi 12-13 yaşında bıraktım; 
Aysel veya kız kardeşim diyordum. Kendisi 
vatanını çok seven, Cumhuriyet ve Atatürk 
kadınıydı. Beni de öyle yetiştirdi.

Kadın egemen bir ailede büyüdünüz, 
Anneniz, teyzeniz ve anneanneniz, 
Türkiye’nin en deli kadınları arasında bir 
erkek olmak nasıl bir his? Hayatınıza 
neler kattı? Bugünkü sizin oluşmasına 
nasıl katkıları oldu? 
Türkiye’nin (belki de dünyanın) en şanslı 
çocukluğunu yaşadığımı söyleyebilirim. 
En deli demek kolay ama aslında en zeki 
demek lazım. Anneannem tiyatrodan 
aldığı 3 kuruşluk maaşla iki tane çok 
ama çok çalışkan, namuslu, akıllı, kendi 
ayaklarının üstünde duran kız yetiştirmiş. 
Annem ve teyzem de bana aynı duyguları 

yansıtıp, Türkiye’nin en ücra köşelerine 
götürüp hayatın sadece bizim yaşadığımız 
gibi ‘’güzel’’ ve ‘’kolay’’ olmadığını, ne 
kadar şanslı olduğumu her zaman 
gösterdiler. Anneannem son anına kadar 
üretti, dolayısıyla kadın doğasındaki 
doğurganlıktan gelen ‘’üretkenlik’’den 
dolayı kadın üstünlüğüne inanan birisiyim.
Fakat bu ileri zekalı delileri nötrlemek 
tahmin ettiğiniz üzere kolay bir şey değil. 
Bu konuda Ercan babamın emeği çok 
büyük, bana her zaman kendi oğlu gibi 
davranıp ben bizimkilerle tartıştığımda hep 
ara buluculuk yapmıştır. Onun da hakkını 
ödemem mümkün değil.

Aysel Türkiye’nin en önemli 
Türkologlarından da biriydi, eğitim 
hayatınızda Aysel’in etkileri nasıl 
oldu? Türkçe ile ilgili kendinizde baskı 
hissediyor muydunuz? Size destek oluyor 
muydu? Anılarınız var mı? 
İlkokuldaki şiir ve kompozisyon 
ödevlerimde çok yardım etmiştir. İnsanlar 
günlük hayatta  Türkçe’yi çok yanlış 
kullanıyor. Bu duruma çok sinir olur ve 
herkesi düzeltirdi. Mesela ‘’Yaarın’’ değil 
‘’yarın’’. Ben de bu durumlarda insanları 
uyarır hale geldim.

Tüm Türkiye’nin sosyolojik öğretmeni 
diyebiliriz Aysel Gürel için. Aşkı ve 
sevgiyi toplumumuza öğretmiş yüce 
bir öğretmen. Sizin özel hayatınıza, 
ilişkilerinize nasıl etkileri oldu bu 
durumun?
Her yeni kız arkadaşıma kraliçe gibi 
davranırdı beni üzmesin diye. Çok aşık 
olmuş ve aldatılmış bir kadındı. Dolayısıyla 
asla kimseyi aldatmayayım diye adımı Söz 
koymuş. Dolayısıyla adımı koyuşunda bile 
belki de karakterime yön vermiş bir insan.

Türkiye’deki yaşam özgürlükleri hakkında 
düşünceleriniz neler? Aysel’in bu konuda 
da toplumumuza çok öğretisi oldu. Sizce 
şu anki toplum Aysel’in bize aşıladıklarını 
ne denli yaşıyor? 
Ünzile’yi bir daha dinleyin, cevabı 
bulacaksınız.

Kural tanımamak sizin ailenizin 
genlerinde var. Anneanneniz, teyzeniz, 
anneniz, peki siz kural tanıyor musunuz? 
Üzerimize baskı yapan kurallarla Aysel 
nasıl mücadele ederdi, sizce yeni 
jenerasyon nasıl mücadele etmeli? 
Kural tanırım elbette, bizimkiler de tanır. 
Otoritenin olduğu yerde; devlet olsun iş 
yeri olsun,  doğal olarak kurallar oluyor. 

“AYSEL, KENDİNİ “BEN TÜRK KADINININ BİLİNÇ 
ALTIYIM” DİYE BETİMLERDİ.”

Söyleşi | Söz Ar
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Fakat kurallar her ne sebeple olursa olsun 
çarpıtıldığında tepki meydana çıkıyor. 
Çıkmalı da. Aysel deli kimliği ile mücadele 
ederdi; delidir ne yapsa yeridir mantığıyla, 
yeni jenerasyon da belki bunu uygulamalı.
    
Sizce yeni jenerasyon Aysel Gürel’i 
yeterince tanıyor mu? Aysel sizce onların 
genlerine ne kadar işledi? Ne kadar daha 
işlemesini isterdiniz? 
Genlerinde tabii ki var. Herkes Aysel’in 
şarkılarını mırıldanır fakat onun olduğunu 
bu jenerasyon az biliyor. Türkiye’de 
problem şu ki, şarkılar söz yazarı ve 
besteciden çok seslendiren ile anılıyor. 
Bunun düzeltilmesi lazım.

Bu sayımızın başlığı Aysel Gürel’in 
Askerleriyiz! Sizce Aysel Gürel’in askerleri 
nasıl olmalı? 
Aysel Türkiye’nin her kesiminden insanların 

haklarını savundu. Dolayısıyla Aysel’in 
Askerleri’nin belirli bir cinsiyeti, ırkı, dini, 
kökeni olmaz. İnsanlardır sadece.. Aysel 
çöpe kesici hiçbir şey atmazdı, kağıt 
toplayıcıları veya sokakta yaşayan ve 
çöpten yemek toplamak durumunda 
bırakılan insanlara bir zarar gelmesin diye. 
Sizce yeni jenerasyonun Aysel Gürel’i 
anlaması için neler yapması gerekiyor? 
Öncelikle tanıması sonra da şiirlerini 
okuması lazım. Kendini “ben Türk kadınının 
bilinç altıyım” diye betimlerdi.

Aysel Gürel’in size bıraktığı en önemli 
mirası herhalde nasihatleridir. Bizimle 
paylaşmak ister misiniz? 
Çalış, çalış, çalış!!! Üret, üret, üret!!!  
Türkiye’de maalesef; sözüm meclisten 
dışarı, ilham geliyor yazıyorum, kafam iyi 
olunca daha üretken oluyorum, sahneye 
çıkmadan mutlaka içerim diyen sanatçı 

fukaralarına kaldık. Bunların külliyen 
saçmalık olduğunu söyler, eşşek gibi 
çalışmayan kimse başarılı olamaz derdi.
Annem ve teyzem 7’lerinden beri çalışırlar, 
ben de onların yolundayım...

Aysel Gürel’i 3 hashtag ile tanımlamanız 
gerekirse? 
#çalışın #üretin #sevişin 

Aysel Gürel şu anda yaşasaydı, sosyal 
medyada aktif olur muydu? Hangi sosyal 
ağları kullanırdı? 
Teknolojiyle arası sıfırdı.

Genlerinizde sanat var; Tiyatro, sinema ve 
edebiyat. Peki siz neden kendinizi sanatın 
dışında tutuyorsunuz? Bilmediğimiz bir 
sanat ilginiz var mı? 
8 sene piyano, 2 sene davul çaldım. 
Ufakken de annemin tiyatrosunun provaları 
bizim evde yapıldığı için her sahneyi 
ezbere bilirdim. Oyuncularından biri 
kazık attığında beni okuldan alırlardı, ben 
oynardım o rolleri. Bundan ileri gitmedim. 
İlla sanatçı ailenin çocuğu sanatçı olacak 
diye bir kaide yok. Sanatçıların çocuklarının 
çoğu maalesef aynı işleri yapmaya çalışıp 
beceremiyor.

Kafam matematiğe basıyor, finanstan çok 
keyif alıyorum. Eczacıbaşı Yapı Grubu’nda 
çok mutlu bir şekilde anneannemin 
tabiriyle eşşek gibi çalışıyorum ve kendi 
paramı kendim kazanıyorum.
İnsanın kendi parasını kazanması kadar 
güzel bir şey yok.

Türkiye’de LGBT özgürlükleri hakkında 
düşünceleriniz neler? Sizce neler 
yapılması gerekiyor? 
Üniversitedeyken bir dönem dünyanın 
en güzel şehri Vancouver’da değişim 
programıyla UBC(University of British 
Columbia)’da okudum. Orada 2 tane 
gey arkadaşım vardı. Hatta birisi beni 
Türkiye’ye ziyarete geldi. Gelmeden önce 
başıma bir şey gelir mi diye sordu ve bu 
beni çok utandırdı. Resmen orta doğu 
ülkesi vatandaşı muamelesi gördüm. 
LGBT özgürlüklerini tartışıyor olmak 
bile kanımca hakaret sayılmalı. Hepimiz 
insanız.

‘‘LGBT ÖZGÜRLÜKLERİNİ 
TARTIŞIYOR OLMAK BİLE HAKARET 
SAYILMALI’’

RÖPORTAJ: YAĞIZCAN AKBULUT
yagizcan.akbulut@gzone.com.tr
twitter.com/yagizcanakbulut | instagram.com/yagizcanakbulut
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AYSEL’İN ASKERİ OLMAK
GÖKKUŞAĞININ ALTINDA BÜTÜN 

ÇOCUKLARINI AŞKLA ÖPÜŞTÜREN KADIN

Aysel Gürel Özel | Aysel’in Askeri Olmak
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Aysel Gürel, satır satır yazdığı, ilmek 
ilmek işlediği, dünyanın bütün renkleriyle 
boyadığı rengarenk gökkuşağının altında 
buluşturdu hepimizi. Dünyanın bütün 
güzel çocuklarını, aşkla yanan kalplerini , 
arzuyla bakan gözlerini, tutuşan tenlerini 
kanatları altına aldı. Herkes bir arada 
olsun, birbirini çok sevsin, deliler gibi 
aşık olsun, hiç durmadan doya doya 
sevişsin istedi. En çok da herkes kırsın 
o zincirlerini; ruhunu, gönlünü özgürce 
göklere uçursun, serseri bir martı gibi 
dünyayı dolaşsın, en olmadı durduğu 
yerde sevda yüklü bir bulut olsun da 
yeryüzüne aşk yağdırsın istedi. Bizim 
görevimiz ondan bize kalan gökkuşağını 
kalbimizde bir damga gibi gittiğimiz 
her yere götürmek, tanımış olanlara 
yeniden ve hep hatırlatmak; tanıma şansı 
olmamışlara en baştan öğretmek:

‘Gel yavrum, aşkın alfabesi bu 
topraklarda buradan başlar. Aysel’den...’

Yeri geldi bir yanımızın her duruma müsait 
olduğunu bize bir aynayla gösteriverdi, yeri 
geldi bütün aşklarına kurutulmuş güllerden 
muzip bir selam yolladı. Yüreğindeki 
fırtınayı bir türlü dindiremediği renkli ve 
özel öyküsünde; anıların şeffaf olup; bir 
de ışık alırsa insanı olduğundan daha 
büyük göstereceğini çok erken fark etti. 
Nefes aldığı süre boyunca ısrarla aşkın her 
şeye değer olduğunun altını çizdi. Hem 
de rengarenk peruklar, otrişler ve sınır 
tanımaz makyajıyla… Cesurdu, hesapsızdı, 
zehir gibi zekası, dünyadan büyük yüreği 
vardı. Aklıyla yürüdü, kalbinden geçtiği gibi 
yaşadı, yaşadığı gibi yazdı. O dünyanın 
çevresinde değil, dünyayı kendi çevresinde 
döndürdü, adeta hepimizle kafa buldu, 
eğlendirdi, ama en çok da kendi eğlendi. 
Aslında hepsi o ilk cümleyi söylemek, son 
noktayı koymak içindi: “ Aklınıza mukayyet 
olun ama yaşarken hep kalbinize göre 
yaşayın. “

Türk Pop müziği tarihi adına baktığımızda 
ise, zaten öncülüğü, ileri görüşlülüğü ve 
çağ değiştirecek kadar radikal ve sivri 
oluşu tartışılamaz bile… Sözleriyle Sezen 
Aksu’yu da bambaşka bir yere taşımayı 
başardı, Yonca Evcimik’e yazdığı Abone 
ile 90’lar popuna yön vermeyi de… Yazdığı 
en hafif sayılabilecek, en sakızlı hallerinde 
bile hep ince bir zeka, bir ölçü ve usül 

bilme zerafeti vardı. Öyle de özel ve farklı 
bir sıcağı vardı ki, herkesin Aysel’iydi o… 
Sezen Aksu’nun da, Müjde Ar’ın da, Zerrin 
Özer’in de, Nilüfer’in de, Şehrazat’ın da, 
Yonca Lodi’nin de, Tarkan’ın da… Müzik 
dünyasında Serdar Ortaç’tan İbrahim 
Tatlıses’e kadar bu kadar çok dost 
biriktiren ve bu kadar büyük bir kalabalık 
tarafından güzel hatırlanan çok az insan 
var belki de…

Zaman zaman onunla ilgili yaşadığım, 
onda tanık olduğum her şeyin, en başta 
da bizzat kendisinin bir hayal olduğunu 
düşündüğüm olur. Çünkü normal insan 
zekasının kabul etmekte zorlanacağı 
kadar sıra dışı biriydi o. Bu dünyaya ve 
hepimizin sıradanlığına büyük gelen bir 
ruhtu. Aynı zamanda onu düşünürken; 
özellikle yaptıkları ve sözleri aklıma 
geldiğinde çok gururlandığım da olur. En 
çok da gururlandığım olur. Böyle özel bir 
kadınla aynı dili konuştuğumuz, aynı çağı 
paylaştığımız için hepimizin kendini çok 
şanslı hissetmesi gerekiyor.

Yıllar önce aramızdan ayrıldığı haberini 
aldığım zaman en çok da “zerafet”in 
kalesinde büyük hasar meydana geldiği 
için üzülmüştüm. Artık o kale çoktan yıkıldı 
diye düşünüyorum şimdi…

”O hepimizde eksik kalan, zamanla yok 
olan pek çok şeyin son temsilcisi olarak 
öylece orada durmalıydı, bizle kalmalıydı.” 
düşüncesi beynimi kemiriyor sürekli. 
Nasıl unutabilirim şimdi, masumiyetini 
Dünya Tatlısı’nın…”İkimiz henüz çok genç/ 
Soruyorduk birbirimize/ O büyülü şey 
neydi/ Arıyorduk gözlerimizle” Macunlu 
sohbetlerini de unutamam, ballı lokma 
tatlısını da, kurutulmuş güllerini de, yosun 
tutmuş duvarlarını da, esmer ellerini en çok 
da…

Nasıl izi kalmaz ki kaldırımlara düşen 
sümbüli yağmurların, mum alevinde 
titreyen eski günlerin; nasıl sesi duyulmaz 
ki nezaketli ince sözlerin, göklerden 
mavi mavi taçların, dillenmemiş bakire 
aşkların… Sanki bir masaldı o… Adı bile 
o kadar belli ki: Tabiî ki sizin de aklınıza 
ilk gelen şey: Aysel Harikalar Diyarı’nda… 
Onu anlatmak için başka söyleyecek bir 
şey bulamıyorum.. Sezen Aksu’nun dediği 
gibi “Belki yeni kelimeler, yeni anlatımlar 

bulmamız gerekebilir…”

En çok da onunla sonsuz ağrının, 
yalanın, dolanın, vicdansızlığın olduğu 
bu dünyada tanıştığım için kendimi 
kutsanmış hissediyorum. Ona tanık olmak, 
onu hissetmek ve yaşamak, benim ben 
olmamda ve de pek çoklarının kimlik 
kartında gerçekten önemli.

Bir bilge nezaketiyle bize üflediği nefes, 
önümüze güller sererek yürüttüğü ve öyle 
olmadığına bizi ikna ettiği “ince,uzun, 
dikenli yollar”… Nasıl teşekkür etsem az 
gelir, ne söylesem onun yanında yeterli ve 
kafi olamaz…

Bir arkadaşım söylemişti, o öldüğünde.. 
Şimdi altına aynen imzamı atmak 
istiyorum. “Aysel ölmedi, sadece adres 
değiştirdi” diye.. Onun yeni adresinde 
bir yandan mutlu ve huzurlu olduğuna 
inanmak istiyorum. Öyle olsun diye dua 
ediyorum ama bir yandan acıyla biliyorum 
ki yine en çok halimize o üzülüyordur. “Ben 
bu çocuklara hiçbir şey öğretemedim mi 
neden bu kadar acı ve savaş var hala” 
diye…

Aysel öyle güzel, öyle mağrur ve özgür 
yürüdü ki hayatını; haksız olan herkese 
kafa tuttu, bütün insanların eşit haklara 
sahip olabilmesi için mücadele etti. 
Herkes var olsun, istediği gibi yaşasın, 
bir başkasının özgürlüğüne dokunmadan 
canı ne isterse yapsın istedi. Biz onsuz, 
geride kalan karşısında o kadar cesaretli 
kalabilecek miyiz bilmiyorum. Yine onu 
hatırlayıp ona tutunarak devam etmeye 
çalışmaktan başka yapacağımız gerçekten 
bir şey yok… Önünde saygı ve sevgiyle 
eğiliyor, hepimiz adına aşk dolu bir selam 
yolluyorum Aysel’e… Aşk ve Aysel nerede 
olsa yine buluşurlar ama biz fanilere dünya 
üzerinde “aşk” ı anlatan ayna artık yok… 
Aslını geçtim, suretini bile bir yerlerde 
bulabilir miyiz, emin değilim…

HAZIRLAYAN: SUAT KAVUKLUOĞLU
suatkav@gmail.com
twitter.com/suatkavukluoglu

Aysel Gürel Özel | Aysel’in Askeri Olmak
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AYSEL’İ ANLATTILAR
ONUNLA BERABER GÜZEL ESERLERE İMZA ATANLAR, ONU TANIMA 

MUTLULUĞUNA ERİŞENLER VE ONU TANIMASALAR DA ONUN SICAKLIĞINI 

YÜREKLERİNDE HİSSEDENLER KENDİ “AYSEL”LERİNİ ANLATTILAR…



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Şubat 2016 |  S98

#AyselinAskerleriyiz

SEZEN AKSU
**Kafa” dergisi için Aysel Gürel’e özel 
kaleme aldığı yazı
Aysel gibi insanlar ezber bozmak için gelir, 
gidişleri de öyledir.  
O kadar verici ve bereketlidirler ki “yokluk” 
kavramı yok olur… 
Bazı anlarda çok sert gelse de O’nu bir 
daha göremeyecek olma duygusu, neyseki 
sıcaklığı hemen geri gelir tüm canlılığı ile…
Taşıdığı o muazzam hayatiyetle hiçbir yere 
sığmayan bir ruh, elbette gittiği alemden 
de selam etmeyi bırakmaz. 
Gün içinde ya bir anıda ya bir şarkıda ya 
da evimdeki fotoğrafında karşıma çıkıp,  
konuşur illaki Aysel’im benimle…
Ezelden böyleydik, sözlerle atılmış bir sıkı 
düğümdü aramızdaki. Anam olurdu, dizine 
yatar anlatırdım; en kafa arkadaşımdı, 
karşılıklı güler konuşurduk… 
Kızım da olurdu bazen söz dinleyen, tüm 
safiyetiyle kalıp büyümediği için hiçbir 
zaman… Hayatımdaki çoğu rolümün -ana, 
arkadaş, evlat, eli kalem tutan Sezen’in- 
ustası o… 
Üstâdım işte; üstüne başka söz var mı?
O yüzden o benim kendime “Söz”ümdür... 
Tuttuğum bırakmamacasına; uçmasın diye 
kalbime yazdığım…

ŞEHRAZAT
Aysel’im...
Türkiye’nin görüp görebileceği en şahsına 
münhasır insanlardan biriydi. 
Müthiş bir söz yazarı, müthiş bir zeka, ama 
benim için en özel olanı da, o hepimizin 
annesi gibiydi...

NÜKHET DURU
**NTV- Söz ve Müzik belgeselinden 
alınmıştır...
Tam “nevi şahsına münhasır” kelimesinin 
karşılığıydı Aysel. Deli derdi kendine ama 
dünyanın en akıllı kadınıydı. Keşke Aysel 
gibi kadınlar, anneler çok olsaydı, bugün 
Türk kadını çok daha ileri bir seviyede 
olurdu. Asla boyun eğmeyen, hayatla 
birebir savaşan cengaver bir kadındı, 
sanatının yanında. O yüzden ölümsüzleşti. 
O yüzden hep kalbimizde yeri olacak. 

ZERRİN ÖZER
**NTV- Söz ve Müzik belgeselinden 
alınmıştır...
Anne kız gibiydik. ”Dünya Tatlısı”ndan 
çok önce başlayan bir dostluğumuz 
vardı. Bir anne-kız ilişkimiz vardı ve 
benim en büyük sırdaşımdı. Onunla aynı 
yüzyılda bulunmaktan son derece gurur 
duyuyorum. Onu tanımış olmaktan, 
onun yüreğini hissetmiş olmaktan, onun 
hassasiyetini, insanlara güzel yaklaşımını, 
onun affediciliğini yaşamış olmaktan 
dolayı çok mutlu hissediyorum... Onun 
3. kızı olmaktan her zaman büyük gurur 
ve mutluluk duydum. Ömrümün sonuna 
kadar duyacağım.

AJDA PEKKAN
**NTV- Söz ve Müzik belgeselinden 
alınmıştır...
Aysel tam yemelikti. Çok şeker çok tatlı 
biriydi. Böyle tam yemelik yani. Böyle alıp 
içinize sokasınız geliyordu Aysel’i. Ben onu 
çok seviyordum. Çok birlikte olamadık. 
Onun bir iki şarkısını söyleyebildim. Ama 
uzaktan da olsa onu hep çok sevdim. 

Aysel Gürel Özel | Aysel’i Anlattılar
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TİMUR SELÇUK
**NTV- Söz ve Müzik belgeselinden 
alınmıştır...
Sevgili Aysel, yaşadığı gibi yazan, şarkı 
sözünde şiirselliği yakalamış ve geliştirmiş 
olan bir şairdir. En çok sevdiğim yanı 
dürüstlüğü, yaşadığı gibi olmasıydı. O 
yüzden de hala gönlümüzde zaten.

GARO MAFYAN
**Aysel-in” albümü sonrası gelen 
görüşlerdir. NTV’den alınmıştır...
Aysel Abla aslında bir filozof, bunu çok 
iyi değerlendirmek lazım. Söylediği bir 
kelimeyi hiçbir şekilde bulamazsınız. Yani 
günlerce değil aylarca arayıp o kelimeyi 
bulmak çok zor bir şeydi. Onun hakkını 
ödeyemem.

Onun bir çantası vardı. Her aklına gelen 
bir şeyi hemen bir kağıda yazar, ondan 
sonra çantasına koyardı. O çantayı açma 
hakkı sadece bendeydi. Onu gururla 
söyleyebilirim. “Ablacım çantanı getirir 
misin?” derdim o çıkmayan çanta gelir 
bohça hemen. Sözlere bakarım falan 
oradan bir şeyler filan buluruz. Aysel 
Gürel olmak başka bir şeydi. Yoksa söz 
yazarı, şiir yazarları da var ama şarkı sözü 
yazmak çok kolay bir şey değil. Çünkü 
bir melodinin üzerine yazıyorsunuz, size 
verilmiş bir şeyin üzerine yapıyorsunuz. 
Mutlaka konuyu bulmak zorundasınız, 
müziğin sizi etkilemesi gerekiyor ki bir şey 
üretebilesiniz. 

İlk albümü için Yonca Evcimik’le 
çalışıyoruz, Yonca telefon açtı, “Abi,” dedi 
“Evde misin sana geliyorum, Aysel Abla 
bana bir söz verdi, sana iletmemi istedi” 
dedi. “Tamam” dedim. Bir söz geldi, 
önce dedim ki ben yanlış okudum galiba 
“aboneyim abone,biletleri cebimde hadi 
lokmalı neyse haydi hayırlısı” falan diye. 
“Bu ne parçası?” dedim telefon açtım 
“Aysel Abla ne yazdın sen” dedim, “Ne 
yazdığım seni hiç alakadar etmez,sen 
sadece bunu bestele, bu ülkeyi yıkacağız” 
dedi. Tamam dedim ve ben de bir saatte 
parçayı yaptım yolladım. “Bu iş bitmiştir” 
dedi onu hatırlıyorum. 

AYKUT GÜREL
**NTV- Söz ve Müzik belgeselinden 
alınmıştır...
Aysel çok özel biriydi. Çok enteresan 
biriydi. Şimdi Hadi Bakalım’ı da yazıp 
Firuze’yi de yazabilme zekasında olmak 
başka bir şeydir. Aysel çok dehşet bir 
zekaydı. Edebiyatçıydı. Kelimelerle, 
duygularla oynardı. Muhteşem sözler yazdı

LEVENT YÜKSEL
**Aysel-in” albümü sonrası gelen 
görüşlerdir. NTV’den alınmıştır...
Aysel o kadar renkli bir kişilikti ki. İnanılmaz 
bir kadındı, inanılmaz güzel bir kadındı. 
Yani söyleyecek söz bulamıyorum 
açıkçası. Gidiyorsun mesela diyorsun 
“bu kelimeyi değiştirir misin benim için 
Aysel’cim?” diyorsun. 28 tane laf çıkarıyor 
o kelimenin yerine. Öyle bir birikim, öyle 
bir bakış açısı var ki inanılmaz. Aslında 
yaşamına baktığınız zaman hiç de öyle 
kolay bir hayat değildi, hiç de öyle kolay 
aşklar yaşamamıştı hiç de öyle kolay bir 
hayatı olmamıştı ama süper bir insandı. 
Ona buradan en büyük öpücüklerimi 
gönderiyorum, Aysel’im benim.

EMRE ALTUĞ
**Aysel-in” albümü sonrası gelen 
görüşlerdir. NTV’den alınmıştır...
Aysel Gürel’le bizim tanışıklığımız herhalde 
bir 10 sene filan sürmüştü. Yani son 10 
senesinin içinde vardım. Tanıdığım en 
özel insanlardan ve Türkiye’nin başına 
gelmiş en güzel şeylerden de bir tanesidir. 
Özellikle burada di-li geçmiş kullanmadım 
çünkü en güzel şeylerden bir tanesi 
olmaya devam edecek. Son güzellik de 
bize onun bıraktığı bu muhteşem sözleri 
ve muhteşem şarkıları tekrar bir araya 
toplama fikri oldu. Bu fikrin içinde ben 
de olduğum için kendimi çok şanslı 
hissediyorum. Nur içinde yat Aysel.

Aysel Gürel Özel | Aysel’i Anlattılar
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DENİZ AKKAYA
Her dinlediğimde hayatla, güzel ülkemin 
yaralı ve yorgun kadınları ile derdi 
olan,duyarlı büyük bir ruhtan üflenen 
sözleri duyarım Ünzile’de…

Aysel Gürel bu ülkenin aydın,okur 
yazar,çizer kadınlarındandı,iyi kalpli ve 
ülke dertlerine hassas bir vatandaştı. Bu 
nedenlerle doğru anlaşılması neredeyse 
imkansız mizacını ancak yazdığı sözler 
ile ortaya koyabilmiş gerçek bir kadındır. 
Uçuk ve serseri görünümün altında 
yumuşacık bir yürek taşırdı Aysel Gürel. 
Zor bir insandı kendisi,enerji saçardı çünkü 
etrafına. Gerçek enerjimizi ve gücümüzü 
bastırmaya yönelik düzenlenmiş bu 
global sisteme tezat duruşu ile bize zor 
gelirdi. Aysel Gürel ideal insanın en renkli 
haliydi. İyi ki Aysel gibi şahane bir ruhla 
şu bedendeki hayatımda bir zamanlar 
karşılaştık ve mesaimiz oldu uzun uzun…
Bir şeyler kaldı ondan bana ruhumda elbet.

AŞKIN NUR YENGİ
**Aysel-in” albümü sonrası gelen 
görüşlerdir. NTV’den alınmıştır...
Sevgili Aysel ablamla acayip bir  hikayem 
var ve bunu anlatmak isterim: Çok yıllar 
önce ben daha vokalistken, Sezen ile 
Amerika’da bir konserimiz vardı ve Aysel’le 
birlikte gitmiştik. Aysel gece kahvaltı 
etmeyi çok severdi. Gece odanın telefonu 
çaldı, Aysel abla heyecanlı bir şekilde 
“Aşkın hemen kalkıyorsun bana geliyorsun” 
dedi. “Aysel abla ne oldu?” dedim, önemli 
bir şey oldu, rahatsızlandı veya hastalandı 
diye düşündüm. “Hemen bana geliyorsun” 
dedi. Peki dedim koşa koşa giyindim, gittim 
yukarıya baktım ki küçük bir sehpanın 
üzerine gazete kağıdı sermiş, kahvaltılık 
bişeyler koymuş. Fakat bulunduğumuz otel 
bir gökdelen ve bana dedi ki “şu pencereyi 
açıp reçelleri verebilir misin?”. Şaka yapıyor 
zannettim ilk önce, sonra hakikaten 
gördüm ki o ufacık açılan pencerenin 
pervazına otelden sabah bir sürü aldığı 

küçük küçük reçelleri dizip onları oraya 
soğumaya bırakmış. Kahvaltıdan sonraki 
sabah da “7:30 da çıkıyoruz yola” dedi. 
“Nereye gidiyoruz Aysel abla?” diye 
sorunca “Seninle 42. caddeye gidiyoruz. 
42. caddede çok güzel bir bit pazarı var” 
dedi. Sabah oldu, biz 1-1,5 saatlik bir 
uykuyla erkenden 42.caddeye gittik, bit 
pazarını dolandık fakat tabii ki çok büyük 
paralar yok yanımızda, ufak tefek paralar 
var. Saat akşamüstü 4 sularında artık 
pazarla işimiz bitti dönme yoluna geçtik. 
Yolları da kaybettik ara sokaklara girdik. 
Biz yürürken aniden iki tane siyahi adam 
önümüze geldi “çıkarın paraları” dedi. 
Ben de 16-17 yaşındayım, adamların ne 
dediğini bile anlamıyorum doğru düzgün. 
Aysel abla Türkçe olarak “bende para yok 
her şey onda dedi” ve adamların ikisi de 
bana doğru geldi. Zaten cebimde Allahtan 
bozuk paralar vardı. Ne kadar param varsa 
çıkardım verdim ama baktım Aysel abla 
sanki çetenin bir elemanı gibi arkasını 
döndü ve gitti. Koşa koşa peşinden 
gittim “Aysel abla sen ne yaptın?” dedim “ 
Adamlar beni dövecekti”. “Ne yapayım?” 
dedi “Kendimi kurtarmam gerekiyordu ve 
senin paranın olmadığını da biliyorum bari 
sendeki küçük paralar gitsin”. Bu arada 
çorabının arasından bayağı büyük bir deste 
para çıkardı ve dedi ki “Bak gördün mü? 
Sendeki küçük paralar sayesinde büyük 
paraları kurtardım”

AYŞEGÜL ALDİNÇ
**Aysel-in” albümü sonrası gelen görüşlerdir. NTV’den alınmıştır...
Bir gün Beyoğlu’nda yürüyorum, Galatasaray Lisesi’nin karşısında bir baktım Aysel 
kaldırımda oturuyor. Gözüme inanamadım “Ne yapıyorsun burada?” dedim, “Öyle 
oturuyorum, dinleniyorum, etrafıma bakıyorum” dedi. Sonra “hadi kalk bize gidelim” dedim 
“yok, işim var, yazılacak sözler yapılacak işler var” dedi. 

Aysel’le bizim çok şarkımız oldu,onun çok şarkısını söyledim. Özellikle Sezen Aksu- Aysel 
Gürel işbirliği şarkıları söyleyenlerdenim ne mutlu ki. Aysel çok önemli ve çok renkli bir 
kişilikti -ki herşeyden önce insandı, günümüzde böyle bir özelliğe çok rastlanmıyor. Hem 
çok yetenekli hem çok iyi, hem çok güzel her zaman güzeldi Aysel. Aysel her yaşında güzel, 
onu sevgiyle hasretle anıyorum.

Aysel Gürel Özel | Aysel’i Anlattılar
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İLKER ÖZDEMİR
Dünya hayatını, varoluşunun getirdiği 
melekelerle hep ‘yüksek’lerde yaşayan, 
ruhu bedenine büyük gelenler taifesinden 
Aysel Gürel, az ama öz sözle çok şey 
anlatmış. Herkes anlasın, herkese ulaşsın 
diye ‘pop ozanlığı’nda karar kılmış, ‘aşka 
âşıklar’dan olduğu için sahip olduğu 
camdan kalbi, yüzde yüz kendi tasarımı 
‘Deli Aysel’ zırhıyla korumaya çalışmış, 
yaşsız, zamansız, mekânsız bir zamane 
dervişiydi . 

Bir insanı tanıdığında onun ses tonundan, 
yaydığı elektrikten ona ne için yaklaştığını, 
niyetini anlayan, niyet okuyan bir insandı.
Onunla geçirdiğim onca yılda hayatımın 
yarısı Aysel’le geçti. Onun bu zaman 
zarfında değiştirdiği neredeyse on evde 
de vardım ben. Müjde ve Mehtap’ın 
da bahsettiği Ülker sokaktaki evinin 
tadilatı sırasında, ustaları kontrol etmeye 
gittiğinde, defalarca kendisine eşlik ettim. 

Sokağın girişinde Aysel belirir belirmez 
bir şenlik başlar, balkonlar onun sevenleri 
ile bir anda dolar, Aysel çok önem verdiği 
ve sevdiği sokağın renkli sakinlerine hiç 
birini atlamadan selam verirdi. Bazen 
davetleri kırmaz, konuk olarak girdiğimiz 
evde sıcak çay eşliğinde diğer evlerden 
gelen “can”ların toplanmasıyla oluşan 
mecliste , hayattan , yaşanan zorluklardan 
,karşılaşılan insanlık dışı tavırlardan 
,ailelerin kabulleniş hikayelerinden 
mütevvelit uzun sohbetler edilirdi.Anneleri 
ile birlikte yaşayan çoğu üniversite mezunu 
, meslek sahibi ama diğer aile fertlerinin 
dışlaması yüzünden yaşadığı şehri terk 
edip, İstanbul’un kucağına düşmüş, bu 
her biri ayrı ayrı yazılacak birer roman olan 
hayatların sunduğu ikramları asla geri 
çevirmez, onların evlerinin bir parçasıymış 
gibi davranırdı. Aysel Ablaydı hep. Özellikle 
de farklı olduğu yavrusuyla beraber 
olmak için eşini dostunu, evini barkını 
bırakmak zorunda kalmış analara omuz 
olurdu. Onurlu bir hayatın, doğruluğun, 
dürüstlüğün ve çalışma ile azmin hayatın 
gerçek gerçeği olduğunu, birbirlerine sahip 
çıkmaları gerektiğini hep öğütledi.

Şakalar, fıkralar, yaşanan komik olaylar su 
gibi akıtırdı zamanı ...

Çok önemserdi, saygı duyardı, ve kendi 
sohbetlerimizde; ‘’bu insanlar öz insan, hiç 
bir zarar gelmez onlardan ,ruhları başka 
,özgür olmalılar ve özgür bırakılmalılar’’ 
derdi bana .İNSANLIK önemliydi, ırk, din, 
dil, cinsiyet, tercihler, mezhepler değil. Bir 
de SEVGİ ve uğruna binlerce şiir yazdığı 
AŞK…

VJ BÜLENT
Teşvikiye komşum, sırdaşım, sevgilimi en çok.soran, merak eden, halimi bilen tatlı 
komşum: AYSELim… Evine kolay kolay kimseleri almazdı, asosyal hiç değildi ama çok 
kalabalık olsun sevmezdi. Asildi çok, yalnızlığı severdi, daha iyi üretebilmek için….
Kral TV’de ben gece yayını yaparken beni arardı konuşurduk klip aralarında. Bir gece 
edeki telesekreterime bir mesaj bırakmış, ben dinlemedim diye kızdı. Oysa hiç yoktu o 
mesaj ya da silinmişti… 
Onun kadar mütevazisi, humanisti, anarşisti, sevgi yumağı bir pamuk prenses bir daha 
bu dünyaya gelir mi bilmem?
Bir gece benden yayında yazdığı şiiri okumamı istedi, Serdar duyar mı acaba? dedi. İçim 
cız etti o an. Ölüm döşeğindeyken Serdar Ortaç’a gizli saklı haber gönderdiler, gelsin 
ziyaret etsin diye, onu bile kabul etmemiş Serdar. 
Eşcinselmiş, orospuymuş, ev hanımıymış, erkekmiş, yaşlıymış, gençmiş, hiç ayrım 
yapmadan bağrına basardı. Onun en büyük sihri de bence buydu.

OBEN BUDAK
Tam da onun doğum gününde çıkacak 
olan yeni sayınız beni düşünmeye 
sevk etti ve fark ettim ki Aysel Gürel’in 
sözlerinde bulunan lezzeti, onun ardından 
kimsede yaklayamamışız. Yıkılsa da 
asla yerle bir olmayan gücünü, sevdasını 
şarkılarına katan bambaşka bir kadındı 
o. Hayata seyirci kalanları sevmez, direk 
çatışma yerinde bulunmayı seçerdi. Bu 
yüzden saygı gördü herkesten, sonuna 
kadar gerçekti, samimiydi, derindi. 
Galatasaray’daki evime geldiği günü 
hatırlıyorum da, asansör olmadığı için 
ikinci kata gelene kadar söylenmişti. 
Kapıdan girer girmez de “Aklını kullansan 
sana asansörlü bir ev alacak sevgili 
bulurdun, burada böyle yaşamazdın” 
demişti o dönemki sevgilimin yanında hem 
de! Öyleydi çünkü, şarkıları gibi hayattan 
da lafını esirgemezdi. Bir ara eski sözleri 
ile dolu notlar bulununca sevinmiş, kim 
bilir ne şarkılar kalmıştır geriye demiştim. 
Onları karıştırıp ortaya bir şey çıkaran olsa 
ne güzel olur. Özlüyoruz seni en samimi 
deli, şarkıların da olmasa bu ayrılık zor…

Aysel Gürel Özel | Aysel’i Anlattılar
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NURİ HARUN ATEŞ
Aysel Gürel; ülkeyi zekayla karşı karşıya 
bırakan -ki bu kulvarda nadir rastlanan- 
şarkılara imza atmış şahane kadın. Üstelik 
bu zeka, dengeyle yoğrulmuş bir zeka -ki 
buna da az rastlanır. İyiyi, kötüyü kendine 
sevgili bellemiş, ayırmadan anlayabilmiş, 
sevebilmiş, bir de üstüne yazabilmiş bir 
şahanelik kendisi. Gerçekliğine uzanan 
elleri aklıyla kırmış, uzandıkları yere güle 
oynaya yollamış bir tavizsiz kişi.

Bazı şarkılarında zarif, bazılarında naif, 
bazılarında ihtiraslı, bazılarında huzurlu, 
hınzır, komik ama her ne şekilde olursa 
olsun zekice sözleriyle ve el değdirmediği 
aklıyla hep gözümüzün önünde, 
kulağımızın dibindeydi ne mutlu ki. Bizleri 
ne kadar seviyordu bilemiyorum ama 
çok iyi anlıyordu orasından adım gibi 
eminim. Her nereye gittiyse eşsiz ruhu 
orayı rengarenk bir bahçeye döndürmüştür 
biliyorum. Sözleri kaldı ardında ve güzel 
gözlerindeki hiçbir ağırlığı olmayan, 
tanımlanamayan eşsiz bakışları. Çok 
güzeldi çok, hep güzeldi hep, hala, daima, 
hep öyle tek…

TAN TAŞÇI
Aysel özellikle 80’li ve 90’lı yıllarda doğan 
herkesin DNA’sına işlendi. Aşklarımızda, 
sevinçlerimizde, hüzünlerimizde artık bir 
refleks olarak onu yaşatıyor ve anıyoruz.

Nasıl olur yazdığı şarkılar yeni jenerasyona 
aynı anlamda ve daha modern duyulabilir 
bilmiyorum ama bu oluyor. Bu Aysel’in 
edebi uslubunun da yüceliğini gösteriyor.
   
Ben bunu son yıllarda seslendirdiğim 
Cover’ları ile deneyimledim. Onun yazdığı 
bir şarkıyı seslendirme şerefe nail oldum 
ve anladım ki o şarkılar her jenerasyonun 
şarkıcıları yorumlasın diye yazılmış. 
Dönemlik değil, ilelebet hit olmak için 
yazılmış şarkılar...

O sonsuzluğa kavuşan az sayıdaki 
değerlerimizden “Zamansız Aysel “
Biraz daha bizimle olmasını ve onunla 
paylaşabilmeyi çok isterdim.

SEÇİL TUNCEL (LGBT AKTİVİSTİ) 
Normlara meydan okuyan, ısrarla bunu sürdüren güzelimiz Aysel Gürel’i sevgiyle anıyoruz.
Toplumca hepimize çizilen rollerin dışına çıkmak için uğraş veriyoruz. Elimizden geliyorsa 
doğrudan kendi yaşantımızı, ailelerimizi yeniden şekillendirerek yapıyoruz. Bazen patikalar 
açarak, açık veya gizlenerek, bazen el yordamıyla bizi saran çemberi genişletmeye 
çalışarak… 

Görünür olma korkularımızı boşa çıkarmak için, bazen de birbirimizi anlayabilmek için 
lubunyalara bir fırsat, çocukluğumuzdan yaşlılığımıza kadar geçen hayatımızı klişelerle, 
öğretilmiş davranışlarla geçirmememiz için bir bir ışık oldu. Bir çok kadına “kocasız” 
da güzel yaşanabileceğini gösterdi. Kadınların kendi hayatlarına sahip çıkarak özgürce 
yaşayabileceğinin örneğiydi. Zengin performansını güzellik kalıplarına hapsettirmedi, iki 
yüzlü ahlak çukuruna hiç düşmemesinin nedeni kendi yaşantısından taviz vermemesiydi. 
Kendi hayatını gizlemek için başkalarının yaşantısıyla uğraşıp bok attığını görmedik hiç. 
Ahlak denilen kirliliğe hiç bulaşmadığı için hayatını, yaşantısını koruyabildi belki de. 
Bize bıraktığı şarkı sözleriyle, yaşlanınca edeplice oturması beklenirken “normal” 
davranmayıp genç mantiler yediği için, pembe peruk taktığı, en çok “yaşına rağmen” 
edeplice oturmayı reddettiği için biz de çok sevdik onu…

EKİN & EMRULLAH (LGBT 
AKTİVİSTLERİ)
Uyu,uyu,uyu güzel kadın!
 Ölüm uzak senin heyecan dolu ruhuna, 
uyu sen güzel kadın! 
Taşır mı sandın fani bedenin, güzelliğini! 
Uyu, uyu Aysel’im uyu,
 uyu ki uç kuşlar gibi... 
Maviliğinde dans etsin,
 bulutlara dolansın saçların,
 Denizlere yaz şarkılarını,
 müziğin olsun rüzgar yapraklara çarparak, 
uyu,uyu,uyu sen güzel kadın, 
Uyu ki uç kuşlar gibi! uyu,uyu,uyu Aysel’im 
uyu! 
Dedik biz Aysel için! Cüret ettik 
,sevgimizden... Gökyüzünden duymuştur 
bizi belki de! Bu sözlerimiz uçmuştur ona 
belki de! Bize bir kere daha cesaret verdi. 
Aysel bir kere daha ‘önünüze bakın’ dedi. 
Unutmuyoruz! Biz Aysel’in askerleriyiz!
 
Unutmuyoruz! Biz Aysel’in askerleriyiz!

Aysel Gürel Özel | Aysel’i Anlattılar
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LUBUNCA
KÖKENLERİ NEREYE DAYANIYOR?

Kültür | Lubunca
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LUBUNCA NEDİR?
Lubunca, Labunca, Labunyaca, 
Kelavca denmiştir. Lubunyalar hadi 
bakalım, Lubunca’ya alıkalım.

Lubunca yaklaşık  yüz elli üç – 
dört yüz kelime ve seksen beş 
kökten oluşmaktadır,eklerin de 
dile katkıda bulunduğu,insanların 
bu ekleri kullanarak şahsi,doğal 
kelimeler türettiği hatta Lubunca’nın 
haznesinin bu şekilde genişleyeceği 
düşünülmektedir. Jargonda bağlamsal 
olarak seks, yaş, güzellik, beden, 
toplumsal cinsiyet, para, suç, etnisite 
gibi kavramları içeren kelimeler 
vardır. Seksle ilgili olan kelimeler de 
kategorilere ayrılmıştır. Örnek verecek 
olursak bunların en başında cinsiyet 
rolleri geliyor. Ardından cinsel ilişki, 
cinsel organlar, seks işçiliği, ilişkiler, 
flört ve fetişle ilgili olan kelimeler 
takip ediyor.

LUBUNCA SÖZLÜK
-A-
ALIKMAK: YAPMAK / ETMEK (YARDIMCI 
FİİL) / KUR YAPMAK / İLGİLENMEK /
SARKMAK / İTİRAF ETMEK
ALBERGO: OTEL 
ALTIM: YANIMDAKİ 

-B- 
BALAMOZ: YAŞLI ERKEK 
BALİNA: ASKER 
BUT:  BÜYÜK / ÇOK... ÖRN: BUT ŞUGAR 
(ÇOK GÜZEL), BUT SİMİLYA (BÜYÜK PENİS) 
BELDE: PARA 
BELDELİ KOLİ: PARALI KARŞILIĞI CİNSEL 
İLŞKİ
BELDELİ LAÇO: SATILIK ERKEK / JİGOLO
BALAMOZ: YAŞLI ERKEK.
BARON: ZENGİN YAŞLI ERKEK. 
BADEM: GÖZ
BADEM ŞEKERİ: BAHRİYELİ
BABİLOF: DIŞKI
BEYBİ (BK. PAPARON): POLİS 
BARE: LİRA / TÜRKİYE LİRASI / TL

-C- 
CONCON: TESTİSLER / HAYALAR 
CİCİ: MENİ 
CİCİ NAŞLATMAK: BOŞALMAK 

CIVIR: KÜÇÜK SAYILABİLECEK KIZ 

-Ç- 
ÇARK YAPMAK / ÇARKA ÇIKMAK: 
DOLAŞMAK / ARANMAK / VOLTA ATMAK
ÇORLAMAK: ÇALMAK / HIRSIZLIK 
ÇORCU: HIRSIZ 
ÇANGAL: AYAKKABI
ÇERÇEVE: YÜZ

-D- 
DİGİN: HEM AKTİF HEM PASİF / ÇİFT 
TARAFLİ ERKEK / YAKIŞIKLI LEZBİYEN
DOMEZ: GETİR GÖTÜR İŞLERİ YAPAN

-E- 
ELVAN: ORTA BOY (GENELLİKLE 
PENİS BOYUTLARINI TARİF EDERKEN 
KULLANILIR)
EZİK (YAPMAK): DÖVMEK / BAĞIRMAK / 
KÖTÜ SÖZ SÖYLEMEK / KÜFÜR ETMEK
EMRAH: EŞCİNSEL OLMAYAN ARKADAŞ / 
CİNSELLİK YAŞANILMAYAN ARKADAŞ

-F-
FARAŞ: ÇOK CİNSEL İLŞKİYE GİRMEKTEN 
DOLAYI ANÜSÜ GENİŞLEMİŞ

-G- 
GULLÜM: EĞLENCE / GIRGIR / ŞAMATA
GACI: KADIN / PASİF EŞCİNSEL ERKEK
GACIVARİ: KADINSI / KADINSI ERKEK 
GERİM: BEN

-H- 
HAPUTKA / PUTKA: KADINLIK ORGANI 
HATAY’A GİTMEK: ERKEK 
MASTÜRBASYONU 
HABBE: YEMEK
HABBE ALIKMAK: YEMEK YEMEK
HOY (BK. NAKKA): YOK  (ÖRNEK; KOLİ 
HOY = KOLİ YOK)

-İ-
İNCİ: DİŞ

-K- 
KA: KALİTE / KALİTELİ / ZENGİN
KELAV: FAHİŞE
KÜR: YALAN 
KEZBAN: SAF / TECRÜBESİZ / CAHİL
KAŞAR: TECRÜBELİ / BİLGİLİ
KEVAŞE: OROSPU
KÖFTE YAPMAK: KARŞI TARAFIN 
PENİSİYLE OYNAMAK 

Kültür | Lubunca
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Kökeni 17. ve 18. yüzyıllar arasına 
dayanır. Köçeklerin ve tellakların 
kullandığı, zamanla gelişmiş, tüm 
Balkanlar’a (Yuanistan, Romanya, 
Bulgaristan, Makedonya, Sırbistan) 
yayılmıştır. Lubunca kelimesi Romence’de 
ki kadın sex işçisi anlamında ki ‘lubni’ 
kelimesinden geldiği söylenir.

Lubunya kelimesi ilk başta feminen 
geyler ve trans kadınlar ile bağdaşmış 
ardından  tüm LGBTİ ve LGBTİ bireylere 
yakın insanlar tarafından kullanılmaya 
başlanmıştır.

Yunanca, Arapça,Farsça, İngilizce, 
Bulgarca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, 
Rumca, Kürtçe, Fransızca, Türkçe, 
Osmanlıca ve Romence argosundan 
gelen kelimelerin harmanlanmasından 
oluşmuştur.

Bu çeşit jargonlar başka ülkelerde de 
görülmüş, kamusal ve özel alanda 
diyalogların anlaşılmaması ve bu yolla 
hayatta kalmak amacıyla türetildiği 
düşünülmektedir.

Jargonun yaygınlığı 80’ler ve 90’lar da 
artmış fakat günümüzde kullananların 
azaldığını ,sebebinin ise LGBTİ bireylerin 
topluma daha çok entegre olmalarıyla  
bağlantılı olduğu söylenilmektedir. 
Jargonun ise’ yaşamalı mı yaşamamalı 
mı?’ tartışmaları sürüyor.
Siz tartışadurun bizde Lubunca 
öğrenelim! Ha bu arada unutmadan, Siri 
ile lubunca konuşmaya çalışan lubunyayı 
da izlemeyi unutmayın!

KOLİ: CİNSEL İLİŞKİ / MÜŞTERİ /YATAK 
ARKADAŞI
KOLİ KESMEK: CİNSEL İLŞKİDE 
BULUNMAK
KOLİYE NAŞLAMAK: CİNSEL İLŞKİYE 
GİTMEK
KÜRDAN: KÜÇÜK (GENELLİKLE PENİS 
BOYUTLARINI TARİF ETMEK İÇİN 
KULLANILIR) ÖRN: KÜRDAN SİMİLYA 
(KÜÇÜK PENİS) 
KAKİZ NAŞLATMAK: BÜYÜK TUVALET
KOLİKA: MAKYAJ 
KOLİTİRİKA NAŞLATMAK: TÜYLERİ 
KESMEK / AĞDA YAPTIRMAK 
KUKİRİKLENMEK: UYUMAK
KUŞKA (KUÇKA): TRANSEKSÜEL 
VAJİNASI (KADIN VAJİNASINA “PUTKA” 
DERLER)
KÜNEK: GÖTLEK, PASİF EŞCİNSEL

-L- 
LAPIŞ ALIKMAK: ÖPÜŞMEK 
LUBUNYA: PASİF ESCİNSEL 
LAÇO: AKTİF / YETİŞKİN AKTİF ERKEK 
(30-35 YAŞ ARASİ) / ERKEK / KOCA
LAÇOVARİ: ERKEKSİ 
LAVAŞ ALIKMAK: LAVMAN /
CİNSEL İLŞKİ ÖNCESİ ANÜS TEMİZLİĞİ 
LAKİ: AHLAK POLİSİ
LAFONTEN: TELEFON
 
-M- 
MANTİ: GENÇ AKTİF ERKEK 
MADİ: KÖTÜ / FESAT / HUYSUZ /PİS / 
ÇİRKİN / BELA / DELİLİK / KALİTESİZ /  
UYDURUK / OLUMSUZ
MADİLİK: KÖTÜLÜK / BELA ÇIKARTMAK / 
DELİRMEK 
MADİ ŞUGARİYET: KESİCİ DELİCİ ALET
MİNCO: ANÜS 
MAYDANOZ: SAÇ
MOTOFOR: DIŞKI
MUŞ: BURUN

-N- 
NAŞLAMAK: GİTMEK / KAÇMAK / 
KALKMAK / PENİSİN SERTLESMESİ / 
EREKSİYON
NAFTA:  25-30 YAŞ ARASİ ERKEK
NAKKA: HAYIR / YOK / BURADA DEĞİL 
/ BENDEN BU KADAR / PES ETTİM / 
KALMADI
NAKKA TRİKA: TÜYSÜZ
NAKİNTA: ÇİRKİN
NACİYE: ESRAR / OT

-P- 
PAPARON (BEYBİ): POLİS 
PİYİZ (Pİ’İZ): İÇKİ 
PİYİZ (Pİ’İZ) ALIKMAK: İÇKİ İÇMEK
PİŞAR NAŞLATMAK: KÜÇÜK TUVALET
PAPİK: KAFA YAPMAK İÇİN ALINAN 
UYUŞTURUCULAR
PUTKA: KADİN CİNSEL ORGANİ 
PURİ: YAŞLI 
PÖÇÜK: AKTİF GÖRÜNÜMLÜ PASİF
PENİZ: SOHBET / MUHABBET
PENİZ ALIKMAK: SOHBET ETMEK /  
KONUŞMAK

-S- 
SİMİLYA: PENİS 
SİPET: ORAL SEKS
SİPSİ: SİGARA 
SİRKAF: EV / MÜSAİT YER 
SÜRÜNGEN: EŞCİNSELLERİN SİRTİNDAN 
GEÇİNEN / HIRSIZLIK YAPAN / 
GÜVENİLMEZ ERKEK 

-Ş- 
ŞUGAR: GÜZEL / HOŞ / TATLI / YAKIŞIKLI 
ŞİL: BELALI / PSİKOPAT
ŞUGARİYET: TAKI / ZİYNET EŞYASI
ŞOVŞAK: ERGEN ERKEK ÇOCUK 
ŞORŞAK: ÇOCUK 

-T- 
TİTA: MEME 
TATO: HAMAM 
TİKELMEK: BAKMAK
TUTMAK: HOŞLANMAK
TALİGA: ARABA
TALİKATÖR: TAKSİCİ / ŞOFÖR
TARİKA: BIYIK
TRİKA: SAKAL
TARİZ: AŞIK / SEVGİLİ / FLÖRT EDİLEN 
KİŞİ

-V-
VAKKO ALIKMAK: TELEFON NUMARASI 
VERMEK

-Z-
ZIRIL ZIRIL / ZIRILŞAH: FEMİNEN ERKEK

Kültür | Lubunca
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SUADİYE
“BİZ SANAT YAPIYORUZ, 

İÇİMİZDE KÖTÜ DUYGULAR OLMAMALI!”

Söyleşi | Suadiye
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SUADİYE KİMDİR?
Suadiye (tam adıyla Suadiye Övenç) 
5 Mayıs 1991 yılında Karaman’da 
dünyaya geldi. Baba kökeni 
Selanik’lidir. Suadiye isminin anlamı 
mutluluk olup, çok eskilere dayanır, 
İstanbul’un en nezih yerlerinden 
olan Suadiye semti II. Abdülhamit 
zamanında Maliye Nazırı olan Reşat 
Paşa’nın kızı Suad Hanım’a ithafen 
verilmiştir. Suadiye’nin ismi buradan 
gelmektedir ve bu adı ona anneannesi 
koymuştur. 

Suadiye, Beykent Üniversitesinden 
mezun oldu. SAE Technology 
College’de Ses Mühendisliği okuluna 
gitti. Suadiye, besteci ve şarkı sözü 
yazarlığı kişiliği ile de ön plana çıkıyor. 
Sanatçının kendisine ait birçok 
bestesi ve şarkı sözü bulunuyor.

Suadiye Eylül 2015 itibarıyla ünlü 
menajer ve PR danışmanı Özgür 
Aras ile çalışmaya başlamış olup, 
Özgür Aras’ın prodüktörlüğünde 
yeni bir şarkı projesine girmiştir. Söz 
ve müziği Şehrazat’a ait olan, 1991 
yılında Yonca Evcimik tarafından 
yorumlanan “Cesaretim Yok” şarkısını 
ünlü aranjör İskender Paydaş’ın 
yeni düzenlemesi ile Özge Fışkın’ın 
vokal yönetiminde Suadiye yeniden 
seslendirmiştir. “Cesaretim Yok” 
şarkısı Avrupa Müzik tarafından 15 
Ocak 2016’da çıkarılmıştır. Albüm 
fotoğraflarını ünlü fotoğrafçı Lara 
Sayılgan çekmiştir.

‘‘LGBT’LERE SÖYLEMEK İSTEDİĞİM; 
İÇİNİZDEN GELDİĞİ GİBİ HAREKET 
EDİN VE HAYALLERİNİZDEN ASLA 
VAZGEÇMEYİN…’’
90’lı yılların şarkılarını coverladığı 
teklileriyle Türkçe müziğe taze bir soluk 
getiren Suadiye, Şubat sayımızın konuğu 
oldu…

İsminizle başlamak istiyorum. Oldukça 
sıra dışı ve akılda kalıcı bir isim bu. Size 
verilme hikayesi nedir?
İsmim çok eski yıllara dayanıyor. 
İstanbul’un Suadiye semtinden geliyor, 
anlamı “mutluluk” demek. Suadiye semti  
2. Abdülhamit zamanında Maliye Nazırı 
Reşad Paşa’nın kızı “Suad” Hanım’dan 
alıyor ismini. Suadiye benim gerçek ismim. 
Tam ismim Suadiye Övenç. Dediğiniz gibi 
akılda kalıcı ve farklı olduğundan dolayı 
sadece Suadiye ismini kullanıyorum. Bu 
ismi bana anneannem koymuş. Sanatçı 
olduğum için sahne adı olarak kullandığımı 
düşünenler olabiliyor.

Çocuk yaşlardan müzik eğitimi aldığınızı 
biliyoruz. Peki, albüm yapma isteği nasıl 
ortaya çıktı?
Tek yapmak istediğim mesleğin şarkıcılık 
olduğunu hissettiğimde.. Sahneye 
çıkma hayali kurduğumda.. Müziğe aşık 
olduğumda ve hayatımı müziğe adamak 
istediğimden bu yana..

Kendi şarkılarınızı yazmanıza rağmen 
bir önceki “Sıramı Bekliyorum” ve yeni 
tekliniz “Cesaretim Yok” ile cover şarkılar 
söylemiş oldunuz, bu bilinçli bir tercih 
miydi?
Evet bilinçli tercihlerdi. İlk albümüm kendi 
bestelerimden oluşan 10 şarkılık bir 
albümdü. O zaman bana, herkes cover 
şarkı çıkarırken siz yeni şarkılarla çıktınız 
denilmişti. Cover şarkılar yapmak fikri o 
zaman kafamda ve hayalimde oluştu. Çok 

fazla popüler olmuş şarkıları coverlamak 
istemedim. O yüzden “Sıramı Bekliyorum” 
şarkısını çıkardım. Yeni çıkan şarkım 
“Cesaretim Yok”, prodüktörüm Özgür 
Aras’ın bir projesi. Bestesi ve sözleri 
Şehrazat’a ait kış mevsimine çok uygun 
muhteşem bir slow. 

91 doğumlusunuz ama 90’lar popunu 
seviyorsunuz anlaşılan. O dönemden ve 
tüm zamanlardan favori şarkıcılarınız ve 
albümleriniz nelerdir?
90’lı yıllarda henüz çok küçük olduğum için 
Barış Manço’nun yeri bende çok ayrıdır. 
Barış Manço – Müsadenizle çocuklar 

Söyleşi | Suadiye
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albümü çok özeldir. Favori şarkıcım 
Ajda Pekkan’dı ilk hayranlık duymaya 
başladığım zamanlardı o yıllar. Yonca 
Evcimik’in şarkılarında deli gibi dans 
ettiğimi hatırlıyorum. Kendine Gel, Abone, 
Bandıra Bandıra, şarkılarını çok severdim. 
Özellikle 8:15 Vapuru benim için özeldi 
hiç unutmam annemle bu şarkıda dans 
ederdik.

Oldukça gençsiniz ve bu son 
çalışmanızda sizinle yaşıt bir şarkıyı 
(“Cesaretim Yok”) söylüyorsunuz. Üstelik 
şarkı, Şehrazat gibi çalışmalarında çok 
titiz bir söz yazarı/besteciye ait. Bu sizi 
korkutmadı mı? Şehrazat ve İskender 
Paydaş gibi iki ustayla çalışmak nasıl bir 
deneyimdi?
Evet benimle yaşıt bir şarkı bu benim için 
çok daha özel yapıyor şarkıyı.. Şehrazat 
Hanım’la tanışmaya evine gideceğim 
zaman çok heyecanlanmıştım. Ona 
turkuaz rengi bir çiçek götürmüştüm. Çok 
beğenmişti. Odasının  birinin tamamen 
turkuaz rengi olduğunu görünce çok 
şaşırdım. “Suadiye, nerden bildin en 
sevdiğim renk olduğunu?” demişti. 
O zamandan bu yana birbirimizi çok 
seviyoruz. Tabii ki bir yandan çok korkuttu 
beni, ne de olsa Türkiye’nin en önemli ve 
değerli bestecilerinden kendisi. Şarkıyı 
stüdyoda Özge Fışkın yönetiminde 

okudum. Aranjeyi çok sevdiğim her 
zaman çalışmak istediğim İskender 
Paydaş yaptı. İlk buluşmamız İskender 
Paydaş’ın Bodrum’daki stüdyosu oldu. 
Şarkıyı canlı olarak ilk kez orada okudum 
piyano eşliğinde. Menajerim ve ben 
şarkının ruhunu o an hissettik ve çok güzel 
olacağını anlamıştık. Şarkıda çalınan o 
canlı enstrümanlar ise şarkıyı çok farklı 
boyuta getirdi.

Pop müzik piyasasında bilhassa 
kadınlar arasında sıkı bir rekabet var. 
Kendinizi diğerlerinden ne noktada farklı 
görüyorsunuz? 
Hırs ve rekabet etme isteği belki daha 
çok başarılı yapabilir ama kalbimize kötü 
tohumlar da atabilir. Ben olaya şöyle 
bakıyorum; diğer insanlardan farkımız iyi 
bir insan olup çok çalışmak ve disiplinli 
olmak ve sadece kendimizle ilgilenmek 
olmalı, o zaman dünya hepimiz için güzel 
olur. Kimse kimsenin başarısına engel 
olamaz ki. Biz sanat yapıyoruz, içimizde 
kötü duygular olmamalı. Hepimiz kendi 
dünyamızı yaratabiliriz. İnanın bu kadar 
nefes hepimize  yeter ve artar. 

Bu şarkının ardından yeni bir albüm 
gelecek mi? Suadiye’nin müzik 
piyasasında kalıcı olmak için aklında ne 
gibi planlar, hayaller var?

Planlarım her çıkardığım albümün 
diğerinden daha çok başarılı olması.  
Şarkılarım hayallerime giden yolun 
basamakları olması.

İyi şarkı söyleyen, dans da edebilen 
güzel bir kadınsınız. LGBT hayranlar 
biriktirmeniz fazlasıyla muhtemel. Siz 
onlar hakkında neler düşünüyorsunuz. 
Özellikle kendi yaşıtınız LGBT’lere vermek 
istediğiniz bir mesaj var mı?
Şuan biz 90’lı yıllarda doğanların en güzel 
çağları hala çocukluğumuzun en ufak 
ayrıntısını bile hatırlayabildiğimiz, sanki 
zamanı durdursak çocukluğumuza geri 
dönebileceğimizi hissettiğimiz zamanlar. 
Öncelikle çok teşekkürler. Sizlerin, 
okuyucularınızın kalbini ve sevgisini 
kazandıysam ne mutlu bana. LGBT’lere 
söylemek istediğim; içinizden geldiği 
gibi hareket edin ve hayallerinizden asla 
vazgeçmeyin. Hayatta en önemlisi ve 
değerlisi, iyi bir insan olmaktır. Sizleri çok 
seviyorum.

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

Söyleşi | Suadiye
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!F ISTANBUL
!F ISTANBUL’UN LGBT İÇERİKLİ FİLMLERİ

Kültür | !F Istanbul
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!F MEKANLARI
15. !f İstanbul Bağımsız Filmler 
Festivali, 18-28 Şubat tarihleri 
arasında İstanbul’da Beyoğlu Fitaş, 
Cinemaximum Nişantaşı City’s, 
Cinemaximum Kanyon, Cinemaximum 
Budak; 3-6 Mart tarihlerinde de 
Ankara’da Cinemaximum Armada ve 
İzmir’de ise Cinemaximum Konak Pier 
sinemalarında 

İş Bankası Maximum Kart partnerliğinde 
düzenlenecek !f İstanbul Bağımsız Filmler 
Festivali, bu yıl 15. yaşını seyircileriyle 
kutluyor! Yılın en çok konuşulan filmlerini 
Türkiye’ye getiren, !f music partileriyle 
şehri ayağa kaldıran !f İstanbul, 18 
Şubat’ta İstanbul’dan yola çıkıyor, 3-6 Mart 
tarihlerinde de Ankara ve İzmir’e uğruyor! 

40 ülkeden, 112 filmin gösterileceği  
!f İstanbul, bu yıl da LGBT ve 
kuir film takipçilerinin ilgi odağı 
olacak.“Tangerine”den “Grandma/
Anneanne”ye, yılın merakla beklenen 
‘gökkuşağı’ filmleri Türkiye’de ilk kez !f 
İstanbul’da gösterilecek!

!f İstanbul’un ilk yılından beri, sevmekten 
korkmayanların ve gökkuşağının altında 
hepimize yer var diyenlerin filmlerini 
buluşturduğu “Gökkuşağı” bölümünde 7 
film gösterilecek:

Beş yıl önce !f’te gösterilen “William 
S. Burroughs: A Man Within” filmiyle 
tanıdığımız Yony Leyser’in seyirciyi 
günümüz Berlin yeraltı dünyasında ve 
sıradışı barlarında gezintiye çıkararak 
dokunaklı, ayrıksı ve kışkırtıcı insan 
hikâyeleri anlattığı ilk kurmacası “Desire 
Will Set You Free/Arzu Seni Özgür 
Bırakacak”; Bombay’lı müzisyen Sahil 

FESTİVALİN LGBT İÇERİKLİ 
FİLMLERİ

ve New York’ta hayatına devam eden 
işkolik Jai’in birlikte çıktıkları kısa tatilde 
iki erkeğin arasındaki ilişkiyi konu alan 
Hindistan yapımı“Loev/Akş”; Karolina 
Bielawska’nın kendisi olmayı hayatındaki 
herkesten çok isteyen bir kadının 
hikâyesini konu alan belgeseli “Call Me 
Marianna/Bana Marianna De”; “La Nana/
Hizmetçi”, “Old Cats/Yaşlı Kediler” gibi 
filmlerinde yarattığı özgün kara mizahıyla 
eleştirmenleri ve seyirciyi büyüleyen Şilili 
yönetmen Sebastián Silva’nın, bir gey çiftin 
en yakın arkadaşlarından taşıyıcı anne 
olmasını istemeleri sonrası gelişen olayları 
anlattığı, 2015 Berlin’den Teddy Ödülü’nü 
almış “Nasty Baby/Yaramaz Bebek”; 
“American Pie/Amerikan Pastası”nın 
yaratıcısı ve fenomen televizyon dizisi 
“Mozart in the Jungle”ın senaristi Paul 
Weitz’ın yönettiği, Lily Tomlin’in yılın en çok 
övülen performanslarından birini verdiği 
komedi “Grandma/Anneanne”; Havana’nın 
kendine has havasında geçen, içten 
hikâyesini klişelere düşmeden anlatmayı 
başaran, İrlanda’nın 2016 Oscar adayı 
“Viva” ve Rüzgâr Buşki’nin yönettiği, 2013 
Haziran’ında İstanbul’da geçen, direnişin 
rengarenk filmi “#direnayol” , Sean Baker’ın 
iPhone 5s kullanarak çektiği, hem hikâyesi 
hem de tekniğiyle senenin en yenilikçi 
yapımları arasında yer alan, özellikle 
başrol oyuncuları Kitana Kiki Rodriguez 

ve Mya Taylor’ın enerjik performanslarıyla 
seyircinin gönlünü kazanan, trans 
bir kadının hapishaneden çıkıp eski 
sevgilisinin onu aldattığını öğrenmesinin 
gürültülü hikayesi “Tangerine”; tartışmalı 
filmlerin yönetmeni Gaspar Noé’nin 
Cannes’da kuyruklara yol açan ve izleyen 
herkesi şoke eden, üçlü aşk hikâyesini 
konu alan son filmi“Love 3D/Aşk 3D” 

MAPPLETHORPE, BRANDO, IRİS VE 
NATARO’YA DAHA YAKINDAN BAKIN!
!f İstanbul ayrıca, geçmiş ve günümüz 
sanat dünyasından LGBTİ ünlülerin 
filmleriyle de heyecan yaratıyor. Dünya 
prömiyerini bu yıl Sundance’te yapacak 
olan ve Berlin Film Festivali’nin ardından 
ilk kez !f İstanbul’da gösterilecek 
“Mapplethorpe: Look at the Pictures/
Mapplethorpe: Fotoğrafa Bak!”, 1989’da 
kaybettiğimiz efsanevi sanatçı ve 
fotoğrafçı Robert Mapplethorpe’a adanmış 
ilk belgesel olma özelliği taşıyor. “Party 
Monster” filmiyle tanıdığımız Fenton 

Kültür | !F Istanbul
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Bailey ve Randy Barbaro’nun HBO için 
çektikleri film, Patti Smith’in National Book 
Award ödülünü kazanan ve ülkemizde de 
büyük ilgi gören “Just Kids/Çoluk Çocuk” 
kitabında dostluklarını ve aşklarını anlattığı 
Robert Mapplethorpe’un bugün bile olay 
yaratan fotoğraflarını ve provokatif hayatını 
konu alıyor. Debbie Harry’den Blondie’ye, 
Fran Leibowitz’den Brooke Shields’a, 
ve tabii ki Patti Smith’e, pek çok ünlü 
ismin Mapplethorpe’tan aldıkları ilhamı 
konuştukları “Mapplethorpe: Fotoğrafa 
Bak!”, sanatçının hayatına dair bugüne 
dek görmediğimiz arşiv görüntülerini ve 
işlerinden örnekleri ilk kez hayranlarıyla 
buluşturuyor.

DAVİD BOWİE KLASİKLERİ !F’TE
!f İstanbul’un bu yıla özel bölümlerinden 
“David Bowie …” de kalbimizi hızlandıran 
bir diğer bölüm kuşkusuz. !f İstanbul, 10 
Ocak’ta kaybettiğimiz, sinemadan müziğe 
pek çok alanda unutulmaz eserler vermiş, 
70’lerden bugüne, tarzı ve duruşuyla sanat 
ve moda dünyasını derinden etkilemiş 
David Bowie’nin ilk sinema filmi “The Man 

Who Fell to Earth/Dünyaya Düşen Adam” 
ve sinema tarihinin en etkileyici lezbiyen 
sevişme sahnelerinden birine tanık 
olacağımız “The Hunger/Açlık”,yenilenmiş 
kopyalarıyla Türkiye’de ilk kez !f İstanbul’da 
gösterilecek.

GÖKKUŞAĞI PARTİSİ 26 ŞUBAT’TA
!f İstanbul’un ilk yılından beri şehrin tüm 
renklerinin birlikte kutlandığı, yılın en çok 
beklenen partisi Gökkuşağı ise 26 Şubat’ta 
gerçekleşecek! Parti, bu yıl “Gökkuşağı” 
bölümünün en kıvrak filmi, Berlin’in artık 
dünyaca ünlü underground müzikleriyle 
bezeli “Desire Will Set You Free/Arzu 
Seni Özgür Bırakacak”tan esinleniyor. 
Cinemaximum Nişantaşı City’s’de 
yapılacak gösterimin ardından konukları 
Babylon’a çağıran Gökkuşağı Partisi, 
filmin müzik süpervizörü Joey Hansom’ın 
özel setiyle başlayacak ve ardından 
gecenin kraliçesi, filmin de oyuncularından 
Venezuelalı şarkıcı ve DJ Aérea Negrotile 
devam edecek. Gecenin kapanışı ise 
İstanbul eğlence hayatının yakından 
tanıdığı Mr. Sür’den gelecek. !f music parti 

biletleri, öğrenci 35 TL, tam 45 TL olarak 
Biletix’te satışta!

BİLETLER BİLETİX’TE!
15. !f İstanbul Bağımsız Filmler 
Festivali’nin biletleri 5-7 Şubat tarihlerinde 
İstanbul, 19 – 21 Şubat tarihlerinde de 
Ankara ve İzmir için biletix’te % 10 indirimle 
ön satışa çıkacak. Bu yıl festival biletleri 
biletix’ten ve sinema gişelerinden satın 
alınabilecek.

Piersinemalarında gerçekleşecek. Bu 
yıl !f music partileriBabylon’da, festival 
etkinlikleri ise DEPO ve SALT Galata’da 
düzenlenecek.

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

Kültür | !F Istanbul
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KEREM TEZGEL
“MÜCEVHERİ, “TAKI”DAN ÇOK “TAVIR” SATIN ALDIĞINI BİLEN 

KİŞİLERİN KULLANMASINI İSTERİM’’

Ayın Erkeği | Kerem Tezgel
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Modellik kariyerini bir kenara itip, 
kendini mücevher tasarımcılığına 
adayan, Türkiye’nin en önemli erkek 
modellerinden Kerem Tezgel, ilk 
koleksiyonunda Barok çizgiler taşıyan 
uniseks mücevher markası TYRAN 
DESIGN’ı bizlere anlattı. 

Biraz kendinden bahseder misin? 
Kerem Tezgel kimdir?
2007 yılında bir markanın yüzü olarak 
moda sektörüne adım attım. 8 yıldır çeşitli 
dergi ve markalara modellik yapıyorum. 
2016 yılının başlangıcıyla, erkek ve kadın 
mücevher markası olan TYRAN‘ın startını 
verdim…

Modellik kariyerin nasıl başladı? Birçok 
meslektaşın sonrasında oyunculuğa 
geçiş yaptılar sen neden oyunculuk 
düşünmedin?
Hikayesi bir Jean firmasının yüzü olmam 
ile başladı . Modellik öncesi de extravagant 
bir durumum vardı , modellik sürecinde 
de bu durum değişmedi, karakterim 
üzerinden iş alıp aldığım işe karakterimi 
kattım. Kariyerim boyunca özellik son 3 
yılda fashion film adına bir çok iş yaptım 
ama dizi sinema sektörünün uzun vadeli 
planlarım ile paralellik göstermediği için 
istemedim.

Mücevher tasarımına olan ilginden 
bahsedelim. Mücevher tutkun nereden 
geliyor?  Tyran Design fikri nasıl ortaya 
çıktı? Bize biraz bahseder misin?
Sanat tarihi eğitimim sırasında katıldığım 
arkeolojik kazılarda toprak altından 
çıkardığımız antik objeler üzerine marka 
fikri ortaya çıktı. Beni heyecanlandıran 
dinamikler içinde en önemlisi mücevherin 
zamansız ve lüks durumunu bir marka 
karakteri potasında eritebilme fikri oldu. 

Mücevher tasarımlarını taşımasını 
düşlediğin ünlüler var mı? Kimler?
Daniel Day Lewis ve yeni jenerasyondan 
Tom Hardy. İkisi de girdikleri karaktere 
kendi doğalarını yansıtabilen ender 
oyunculardan. 

Sence mücevher bir lüks müdür? Neden?
Mücevher kullanılan maden ve değerli taş 
bakımından kesinlikle zamansız ve lüks 
bir duruma sahip. TYRAN’ı da bu sebeple, 
mücevheri “takı”dan çok “tavır” satın 
aldığını bilen kişilerin kullanmasını isterim.

Ayın Erkeği | Kerem Tezgel

TRENÇKOT: ŞEBNEM GÜNAY / SHOWROOMIST
MÜCEVHER: TYRAN



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Şubat 2016 |  S116

#AyselinAskerleriyizAyın Erkeği | Kerem Tezgel

SMOKİN CEKET: VAKKO
PAPYON: VAKKO
GÖMLEK: VAKKO

MÜCEVHER: TYRAN
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‘‘BİRİSİ KAFANIZA 
SİLAH DAYAYANA 
KADAR ÖZGÜR 
OLDUĞUNUZU 
SANIYORSUNUZ.’’

Ayın Erkeği | Kerem Tezgel

SWEATSHIRT: SELİM BAKLACI / Dİ FASHİON BRANDİNG
MÜCEVHER: TYRAN
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Markanın ortaya çıkışında model 
olmanızın ve moda sektörüyle olan yakın 
ilişkilerinizin olum veya olumsuz etkileri 
oldu mu?
Akademik eğitim ile moda sektörü TYRAN 
için köprü kurduğunu söyleyebilirim. 
Modellik sürecinde doğru insanlar ile 
kurduğum dirsek temasları marka için 
doğru yatırımlar oldu.

İlham almak için neler yaparsın? Sana 
ilham veren sanat dalları nelerdir?
Sanat ilham noktasında doğru bir yerde 
dursa da daha çok felsefe ve psikoloji 
üzerinden şekillenen koleksiyon oluşturma 
aşamalarım var. İlk koleksiyonda da 
Caravaggio’nun sanatından öte, sanatçının 
psikolojik süreçlerini barok detayları ile 
metalaştırdık .

İstanbul’un en sevdiğin semti?

İstanbulun bir çok semtini seviyorum 
özellikle uzun yürüyüşler yaptığım ara 
sokak güzergahlarımı.

Sosyal medya ile ilgili ne düşünüyorsun? 
Kendini hangi mecraya daha yakın 
hissediyorsun?
Görsel iş yaptığım için Instagram’ı 
kullanırım, hiç twitter insanı olmadım.

Kendini 3 motto ile tanımlar mısın?
Do It Or Die – Nec Spe Nec Metu – 
Humilitas Occidic Superbiam

Kendini metropolde mi daha rahat 
hissediyorsun doğada mı? Neden?
Metropol çocuklarıyız bunu kabul etmemiz 
gerekiyor. Doğa ile aram tatilden öteye 
gidemiyor.

Modellikten tasarımcılığa uzanan 

girişimci bir hayatın var. Kendini 10 yıl 
sonra nerede görmeyi diliyorsun? Bu 
yolda ne adımlar atıyorsun?
TYRAN markası uzun vadeleri 
planlarımdan ilkiydi, hayatımın 10 yılından 
çok kalanı ile yakın ilişki içinde olacağını 
öngörüyorum.

Sence özgürlük nedir? Tanımladığın 
özgürlük kavramına bakarsak Türkiye’de 
özgür müsün?
Özgürlük iki yüzlü bir kavram ve bu konuda 
pragmatik olduğumu itiraf edebilirim , 
birisi kafanıza silah dayayana kadar özgür 
olduğunuzu sanıyorsunuz. 

Ortadoğu’da azınlık ve LGBT hakları 
hakkında ne düşünüyorsun? Türkiye’de 
durum nedir? Neler yapılmalıdır?
Ortadoğudaki siyasi çıkar çatışmaları ve 
paraleli savaşlar üzerinden konuşursak 
azınlık haklarının çiğnendiği aşikar .Bu 
durum LGBT için de öyle. Eşcinselliğin 20. 
Yüzyıla kadar özellikle Fars edebiyatında 
tema olarak kendini ortaya koyduğu aşk 
kavramına, İran’ın şeriat rejimi ile birlikte 
bir yasaklama, yokmuş gibi davranma 
söz konusu oldu. Türkiye için özgürlükler 
konusunda durum gittikçe kötüleşmekte. 
Sıkıntılı ve depresif, yer altında kalmış bir 
alt kültürü yaşamaya mahkum oluyorlar. 
Kimliklerini gizli tutmalarının yanında 
depresyon ve bazen intihar gibi sonuçlarla 
karşılaşıyorlar. Hepimiz özgürlükler 
konusunda destek olup sesimizi 
yükseltmeliyiz.

SAÇ: FARUK ELDEM / MOS BEBEK
instagram.com/farukeldem

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

MEKAN: THE SOFA HOTEL
thesofahotel.com

FOTOĞRAFLAR: MUSTAFA SARIKAYA
mmustafasarikaya.tumblr.com
instagram.com/mmustafasarikaya

MAKYAJ: MELİS İLKKILIÇ
instagram.com/melisilkkilic

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

Ayın Erkeği | Kerem Tezgel

SMOKİN CEKET: VAKKO
PAPYON: VAKKO
GÖMLEK: VAKKO

JEAN: MAVİ
MÜCEVHER: TYRAN
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AYIN INSTAGRAM 
ERKEĞİ: CHES
INSTAGRAM: @yo_ches
YAŞ: 29
BOY: 172
KİLO: 73
YAŞADIĞI YER: Mexico city
MESLEK: Reklam Ajansı Yöneticisi
FAVORİ YEMEĞİ: Ispanaklı pizza
HOBİLERİ: Yoga yapmak en büyük tutkusu. 
Korku filmi izlemeye ve uzun yürüyüşler 
yapmayı çok seviyor.
MOTTOSU: Yukarıdaki aşağıdaki gibidir, 
aşağıdaki de yukarıdaki gibi.
SEKS HAYATINI ÖZETLEYEN ŞARKI:
ATB - Could You Believe

Ayın Instagram Erkeği
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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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TRANS YARIŞMALARI
TÜRKİYE’DEN DÜNYAYA TRANS GÜZELLİK YARIŞMALARI

Trans Yaşam | Trans Yarışmaları
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TÜRKİYE’DE 
TRANS GÜZELLİK 
YARIŞMALARI
Ulaşılan en eski kaynağa göre 2013 
yılında İstanbul’da bir gey mekânda 
yapılan yarışmada Çağla Akalın birinci 
gelmiştir. 2014 yılına gelindiğinde 
BUT Trans güzellik yarışması adıyla, 
eğlence amacının dışına çıkılarak 
daha ciddi bir organizasyon tertip 
edilmeye başlanmıştır. Trans onur 
haftasıyla aynı anda yapılan güzellik 
yarışması LGBT camiasını ikiye bölse 
de Türk ve Dünya basınında geniş 
yer bulmuştur. Yarışmada birinci 
seçilen Yankı Bayramoğlu Tayland’da 
düzenlenen yarışmada Türkiye’yi 
ilk kez temsil etmeye hak kazanan 
kişi olmuştur. Yankı Bayramoğlu 
aynı zamanda müslümanların yoğun 
olarak yaşadığı bir yerden yarışmaya 
katılmasıyla da ayrı bir renk katmıştır. 
Yarışmadan 6. Olarak Türkiye’ye 
geri dönmüştür. Yarışmanın birincisi 
Venezuela’dan katılan Isabella 
Santiago olmuştur.
      
İlk kez düzenlenen yarışmanın 
ardından büyüyen polemikler 2015 
yılındaki organizasyonun bağımsız 
bir komite tarafından yürütülmesi 
kararıyla sonuçlandı. Angel Of 
Turkey adıyla düzenlenen yarışmada 
Damla Deniz birinci gelmiştir. Fakat 
Damla Deniz’in yarışma sonrası 
yaşamış olduğu olaylar neticesinde 
uluslararası düzeyde temsiliyet 
konusunda trans melekler oluşumu 
Melek Zuzi İslamoğlu’nu aday 
göstermiştir. Önceki yıldan bir fark 
daha olarak Başak Avcı da adaylığını 
ilan etmiştir. Böylece 2015 yılında 
Türkiye’den iki aday yarışmaya 
katılmıştır. Yarışmada Filipinler’den 
Trixie Maristela kazanmıştır. Türk 
adaylar ise ilk üçe girememiştir.

** cis-kadın kelimesi biyolojik 
cinsiyeti ve cinsiyet kimliği birbiriyle 
uyumlu olan kadınları ifade 
etmektedir.

 Dünya’nın dört bir yanında -neredeyse 
her an düzenlenen- binlerce farklı 
güzellik yarışmalarında yarışmacı 
olmak için can atanlar yalnızca cis-
kadınlar değil. Transların içinde de 
güzelliklerini sergilemek ve ödüller 
kazanmak isteyenler var. Yazıda 
bahsedilen yarışmalar sadece trans 
kadınların katılabildiği, özel düzenlenen 
yarışmalardır. Trans erkekler içinse 
herhangi bir yarışma söz konusu değildir.
 
Söz konusu güzellik yarışmalarının 
içerisine bir tutam transseksüellik eklendiği 
zaman iki farklı görüş ortaya çıkıyor. 
Tahmin edersiniz ki bu zıt görüşler küçüklü 
büyüklü polemiklerin de kıvılcımı oluyor. 
Bu görüşlerden ilki güzellik yarışmalarının 
da trans görünürlüğüne olumlu katkıda 
bulunduğu ve trans kadınların toplumla 
kaynaşmalarına yardımcı olduğu 
yönündedir. İkinci görüş toplumsal 
kaynaşma olacaksa bile trans kadınların 
kendilerini birer “ürün” haline dönüştürme 
pahasına bunun gerçekleştiğini iddia 

DÜNYADA TRANS GÜZELLİK 
YARIŞMALARI

ediyor. Ayrıca ikinci görüşten insanlar trans 
güzellik yarışmaları ile LGBT aktivizminin 
yüzeyselleştiğini ya da amacından 
saptığını, toplumun değerleriyle birlikte 
asimile olunduğunu da savunuyor.

Dünya genelindeki trans kadınlar 
arasından en güzelini seçen yarışma 
Tayland, Pattaya’da Miss International 
Queen adıyla düzenlenmektedir. Temeli 
ise 1974’te Sutham Planthusak tarafından 
kurulan Tiffany’s Show Pattaya, yani 
Güneydoğu Asya’nın ilk “otantik travesti 
kabare” gösterisiyle başlamıştır. Bu 
otantik gösterinin yanında 1998 yılında 
Miss Tiffany’s Universe adıyla bir güzellik 
yarışması da ortaya çıkmış oldu. Bu 
yarışma, 2004 yılında ise günümüzdeki 
adını alarak düzenlenmeye devam etmiştir. 
      
Miss International Queen, Kasım ayının ilk 
haftasında düzenlenmektedir. Yarışmaya 
katılacak ülkeler adaylarını yollayabilmek 
için Kasım ayından daha önceki bir tarihte 
temsilcisini seçer. Katılım koşullarında 

Trans Yaşam | Trans Yarışmaları
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diğer yarışmalara göre iki farklılık mevcut. 
Bu yarışmaya katılabilmeniz için biyolojik 
olarak erkek doğduğunuzu ispatlamak 
durumundasınız. Ayrıca yarışmaya sadece 
Pre-op ya da Post-op transseksüeller 
katılabilmektedir.
      
Gelen adaylar arasında 25 kişi yarı finale 
kalmaya hak kazanmaktadır. Yarı-finalistler 
10 gün boyunca çeşitli etkinliklerden 
oluşan bir kampa alınmaktadır. Diğer 
güzellik yarışmalarından pek bir farkı 
yoktur. Bu yarışma özellikle Taylandlılar 
tarafından merakla beklenen etkinlikler 
arasındadır ve oldukça da popülerdir. 
Tayland televizyonlarında yarışma canlı 
yayınlanmaktadır. Eğer ki Türkiye’den 
izlemek isterseniz, sadece internet yoluyla 
mümkündür.

Yarışmanın elbette aktivist amaçları da 
var. Bunlar; Uluslararası LGBTİ toplulukları 

arasındaki bağların kuvvetlenmesi ve 
Dünya çapında trans haklarıyla ilgili 
farkındalıklar yaratılmasıdır. Yarışmadan 
elde edilen gelirler ise Tayland Royal AIDS 
Vakfına bağışlanıyor.
      
2004’ten 2015’e kadar 2008 yılındaki 
Tayland’da baş gösteren siyasi 
huzursuzluk dışında yarışma her sene 
düzenlenmiştir. İlk 3 dereceye giren trans 
yarışmacıların katıldıkları ülkeye göre 
dağılımları şöyledir;
10 Tayland
5 Brezilya
5 Filipinler
3 ABD
2 Güney Kore
2 Japonya
Birer kişi olmak üzere Meksika, Hindistan, 
Lübnan, Nijerya, Lao Cumhuriyeti ve 
Venezuela 

Türkiye’den son iki yıldır yarışmalara 
katılım olduğu için derece gelmemesi 
yadırganacak bir durum değildir. Daha 
sonraki yıllarda da yarışmacı göndermeye 
devam edildiğinde daha fazla başarı elde 
edilecektir. Her yılın yarışmacısı bir sonraki 
yıla hazırlanacak aday için bir rehber 
olacaktır. 11 yıllık yarışma geçmişinde 
Tayland, Brezilya ve Filipinler adına katılan 
yarışmacıların daha şanslı ya da daha 
başarılı oldukları da göze çarpıyor. Yine 
de yarışma trans hakları için bir kamuoyu 
oluşturmayı amaçladığından kazanmak ya 
da kaybetmek o kadar da önemli olmasa 
gerek…

HER YIL 
BİRİNCİ OLAN 
YARIŞMACIYA 
AŞAĞIDAKİLER 
HEDİYE 
EDİLMEKTEDİR:
 Her yıl birinci olan yarışmacıya 
aşağıdakiler hediye edilmektedir; 

-12 bin 500 Amerikan Doları 

-Woodlands Resort&Hotel’de bir   
yıllığına otel dairesi

-Air Asia havayollarından 2 gidiş 
dönüş uçak bileti  

-Pratunam Poliklinik ve Vplast 
Klinik’ten bir hediye çeki

-Pattaya’da düzenlenen Tiffany’s 
Show’a ömür boyu VIP giriş kartı 

-Diğer sponsorlardan da birçok hediye 
setleri

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

Trans Yaşam | Trans Yarışmaları
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FARUK ELDEM
HAIR & ACCESORIES

instagram.com/farukeldem
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ENKA DEMİRAY
PARODİ VİDEOLARIYLA ŞÖHRETİ TÜRKİYE’Yİ AŞTI!

O ARTIK GLOBAL BİR YOUTUBE FENOMENİ!

Söyleşi | Enka Demirkay
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ENKA KİMDİR?
LGBTİ dünyasının ve pek çok 
heteroseksüel hayranının Azis 
şarkılarını adapte ettiği videolarla da 
tanıdığı 27 yaşındaki Enka, sadece 
bu videolar ve parodi videolarıyla 
değil, drag şovları ve dans ekibiyle 
yaptığı sahne performanslarıyla da ilgi 
çekiyor.

‘‘AZİS BENİ TAKDİR ETTİ VE O DEV EGOLU ADAM BİLE 
ÖNÜMDE DEFALARCA EĞİLDİ’’
Çocukluk hayalin şu anda yaptığın işi 
yapmak mıydı ve eğitimin nedir?
Çocukluk hayalim biraz karmaşık. Hep 
uçak mühendisi olmak istemişimdir. Bu 
, ortaokul çağına kadar süre gelen bir 
hayaldi benim için. Sonra ailem ile bir 
seyahatimizde, uçak türbülansa girince 
bu hayalimden vazgeçtim. Ve iş alanım, 
yani meslek hayalim bilişim sektöründe 
konsol oyunu yapmak idi. Ta ki liseye gelip 
tiyatroya başlayana kadar. 
Şu an yaptığım tam anlamıyla tiyatro 
olmasa da teatral bir bütünlükte 
çalışıyorum.

Sahnedeki drag şovlarının ve tüm diğer 
şovlarının LGBT görünürlüğüne katkısı 
olduğunu düşünüyor musun? 
Açıkcası sahne şovlarımı bir LGBT 
katkısından çok farklılıkların aslında 
“normal” olabileceğini göstermek amaçlı 
drag şovlar sergiliyorum. Ve bizler hep 
farklı olana alıcı gözü ile bakarız. Fakat 
Türkiye’nin doğu bölgesi dahil bir çok 

şehrinde sahne aldım ve olumsuz tepkiler 
yerine muhteşem kalabalık ve harika 
tepkiler ile karşılaştım. Sanırım az da olsa 
katkım vardır herhalde :)

Azis’in şarkılarıyla ünlendin? Onun 
şarkılarıyla anılmak konusunda ne 
düşünüyorsun? Onun şarkılarını adapte 
etme hakkı olan Türkiye’deki tek 
insansın? Onunla nasıl iletişim kurdun? 
Sana yaklaşımı nasıl? 
Aslına bakarsanız Azis şarkılarıyla pek 
ünlenmedim. Azis şarkılarıyla hayran 
kitlem ikiye bölündü. Parodilerimi sevenler 
sahne şovlarımı sevmiyor, sahne şovlarımı 
sevenler parodilerimi sevmiyor. 

“Tavukları Pişirmişem” klibim şu an 10 
milyon izlenmeye ulaştı ve orada bir 
heteroseksüel karekteri canlandırıyorum. 
Şimdi ise bu kitleyi dengelemek amacım.

Azise gelince; onun sahne parodisini 
yapmıştım ve sahnesinde o dev egolu 

adam bile önümde defalarca eğildi. Türkiye 
gündemiyle kalmadım, dünya gündemine 
düştüm. “Rihanna’nın Teklifini Reddeden 
Azis, Türk Enka’nın Önünde Diz Çöktü” diye 
başlık attılar. Ve Balkan fırtınam böylelikle 
başladı. Sonra Azis’le çok samimi olduk. 
Bulgaristan’a gitmeme vesile oldu ve orada 
tam 6 ta Sofya’da onunla yaşadım. Bir 
bakıma çırak-usta ilişkisini ve yurtdışındaki 
sahneleri gördüm. Beni bir kardeşi gibi 
sever ve her fırsatta beni Azis’e soran 
kişilere “Onu çok seviyorum” diye de ekler. 
Teşekkür ederim elbette kendisine. 

Şarkılarının hikayelerinden bahseder 
misin? Onları yazarken neler hissettin? En 
önemlilerinden özellikle?
Her şarkımı kendim yazıyorum. Ve 
hepsinin bir hikayesi var. Kısaca önemlileri 
başlık halinde anlatayım o zaman:

ALAYINA ZAM! 
“Azis- Sen Trope” Coverı bir parça. 1 hafta 
TV de haberleri izledikten sonra delirip 

Söyleşi | Enka Demirkay
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kaleme aldığım ve Türkiye’deki sorunları 
paylaştığım bir parça. Hatta Türkiye 
Gençler Birliği tarafından resmi marş bile 
ilan edildi.
Türbanlıysam Sana Ne?
O Geymiş Kime Ne ?
Kürtajımdan Ona ne? 

KAFAN MI GÜZEL?
Ayrıldığım sevgilimle yaşadıklarımı 
kaleme almıştım. Kendisi sürekli “Barlara 
gidelim,eğlenelim” kafasında idi. Tabi ki 
olmadı ve ayrıldık. Sanırım fazla söze gerek 
yok, şarkım konuyu net olarak anlatıyor: 
Hadi Yoluna Kaşar Almıycam” diyerek :)

TOPRAĞA HAPSETTİM
Yine ayrıldığım kişiye artık hiçbir şey 
hissetmediğimi anlayıp da kaleme aldım. 
“Seni Aklımdan Çıkardım” parçası idi ;
Ne çok sevmiştim
değer Vermiştim
Şimdi Ellerde
Ah Nerede...

NERDESİN AŞKIM (ÖKÜZ)
Bu şarkımı da annem ve babamla yaptığım 
telefon görüşmesinden sonraki otobüs 
yolculuğunda ağlaya ağlaya yazmıştım ve 
hiç unutmam muavin sürekli peçeteyle su 

getiriyordu.
Annem dedi
Babam dedi
Dimdik olup savaşmalısın
Sen renklerle kuşatılmışsın

Ve daha yazdığım çok şarkı var. Bu Hayat 
Benim , Alırım Aklını Şakam Olmaz , Sen 
Kim Köpek ? Gibi.  Önce yayımlanacak olan 
yeni parçam ise “Yavşak, Kaltak…”

Bu şarkım belki de en acıklı hikayeden 
oluşuyor. Sevdiğim ve yarım kalan bir 
aşkın meyvesi… “Aşkım, Bir tanem” gibi 
sözler yazmak isterdim fakat öyle bir 
tokat vurdu ki bana, 4 ayda anca kendime 
geldim. Sonra harika bir ekipten proje 
teklifi geldi. Türkiye’deki DubStep müziğin 
öncülerinden Frizzep ekibi bana altyapı 
hazırladı. Ve 3 ay sonra o kişiye özel 
YAVŞAK sözleri döküldü kalemimden. Belli 
mi olur, bundan sonra “huzurum oldu artık” 
diye 2. bir devam parçası yazarım belki.

Sadece müzik/dans şovları mı 
yapıyorsun? Geleceğe dair planların 
neler?
Hayır. Bir dans şovları dışında bir parodi 
ekibim var zaten. Bir de kendi ismim ile 
olan 25.000 gibi rekor bir başvuru alan 

ajansım var. Kast ajansı alanında ilerlemek 
istiyorum. Geri kalan işlerimi hobi olarak 
yapmak şimdilik bana daha mantıklı 
geliyor.

Kliplerinin ve duruşunun “cesaret” 
gerektirdiğini düşünüyor musun?
Kesinlikle çektiğim klipler her baba yiğidin 
harcı değil. Kimisi neler neler diyor, 
kimisi beni yerden göğe sığdıramıyor. 
Ama buna “cesaret işi” değil de “parodi” 
diyelim. Orada bir karaktere bürünüyor gibi 
hissediyorum kendimi. Rolümü yapıyor 
ve çekiliyorum kendi dünyama. Onu bir 
rol olarak düşünmesem asla o makyajı 
yapmam.

İlham aldığın yerli yabancı sanatçılar 
kimler?
İlham alacağım sanatçılar Kesinlikle farklı 
ve seksi olmalı. Türkiye’de bu maalesef 
yok. Şov konusunda Britney Spears, Jay 
Z ve Beyonce, rahmetli Sabah ve Rola 
favorim.

Türkiye’deki LGBTİ hakları konusunda ne 
düşünüyorsun? 
Türkiye’deki LGBTİ hakları hakkında teknik 
bir bilgim olmasa da, geçtiğimiz yıllarda 
daha iyi olduğunu düşünüyorum. Onur 

‘‘ÖYLE KOYU LGBT BİREYİ HAYRANLARIM VAR Kİ, 
BENİM İÇİN EYLEM BİLE YAPTILAR.’’

Söyleşi | Enka Demirkay
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Yürüyüşü, 2015 yılında ilk defa engellendi 
ve sosyal medyadan takip ettiğim 
kadarıyla, insanların zedelenmesine 
çok üzüldüm. Sanıyorum ki bazi LGBTİ 
bireylerinin abartılı halleri diğer bireyleri 
de kirletiyor. Fakat sosyal medyanın 
genişlemesi ile bireyler artık daha özgür. 
Birçok LGBTİ bireyi artık korkmadan 
videolar , yayınlar yapıyor ve bir sosyal 
medya fenomeni olarak bu gelişmeyi gayet 
açık bir şekilde görebiliyorum. İlerisi mi? 

2014 yılında Kanal D’deki X Factor 
yarışmasına katıldın ve topuklu 
ayakkabılarla drag olarak böyle büyük 
bir kanalın TV programında kendini 
gösterdin. Sana o programda sansür 
uygulanmıştı. Bu konudaki fikirlerin 
nedir?
X Factor yarışmasında bir sansür 
uygulandı evet, benim performanslarım 
saat 20.00’de yayınlanan programda 12 
dakikalık şovun 3 dakikası gösterilirken 
23.00’ten sonra şovun ve benle ilgili 
yorumların tamamı gösterildi. Bunun 
yapımcılarla hiçbir alakası ile yoktu.
Sanıyorum kanal ile alakalıydı. 
Benim olduğum programlarda tanıtımlarda 
beni kullandılar ve yayını sırasında beni 
sansürledikleri için, bu konuya 2009’dan 
beri beni takip eden hayranlarımız tepki 
gösterdi. Kanal D ve Med Yapım’ın 
telefonları kilitlendi. Şarkımın adı gibi 
“Kafan Mı Güzel RTÜK?” diyerek RTÜK’e 
yürüyüş yapmıştı hayranlarım. Yayın 
sırasında 16 kez trend topic olduk 
Twitter’da. Gelen destek videoları 
muhteşemdi. Beni sevenlerin gücünü o 
zaman gördüm. 

İnsanlar bu tuhaf sansür yüzünden ne 
yaptığımızı tam olarak algılayamadı ve ben 
6 bölüm orada yer aldım. Zaten program 
da sonrasında jüri değişiklikleriyle vb apar 
topar bitirildi. 
Aslına bakarsanız Türkiye’de böyle bir 
şovu ilk kez biz yapmış olduk. Bu konuda 
sanatçıların büyük desteği oldu. Ve LGBTİ 
bireylerle birlikte heteroseksüel kesimin 
büyük desteğini gördük. Ekibim ve benim 
için “pişmişiz biz” dediğimiz bir zamandı 
benim için. 

Bugünlerde hangi projelerde göreceğiz 
seni?
2009 Yılındaki en sevilen parodim ile 
dönüş yapıyorum: NALET BURÇLAR. Bu 
parodinin senaryosu için 1 yıl astroloji 
eğitimi almıştım. Ve o zaman rekor 
kırmıştı. Şimdi tekrar ve Astrolog Kenan 
Yasin Bölükbaşı ile birlikte başlıyorum. 
Radionair’da Can Tosun’la beraber 
her pazartesi ve çarşamba canlı yayın 
yapıyorum.

“TV’DEKİ PERFORMANSIM 
SANSÜRLENDİĞİ İÇİN KANAL D 
VE MED YAPIM’IN TELEFONLARI 
KİLİTLENDİ” 

Sanırım şimdilik muamma.

Hangi cinsel yönelimden ve kesimden 
hayranların çoğunlukta? Bahseder misin?
Kesim diye ayırmıyorum fakat 
heteroseksüel kesimden çok fazla hayran 
kitlem var. Kıçımı yırtsam da eşcinseller 
beni anlamıyor. Elbette bazılarından 
bahsediyorum. Öyle koyu LGBT bireyi 
hayranlarım var ki, benim için eylem bile 
yaptılar. İyi ki varlar.

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

Söyleşi | Enka Demirkay
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Bir arkadaşıma bu ayki sayıda Aysel Gürel’i yazacağımızı söylediğimde “Kaçak notaları ev 
sahibi yapan kadın” diye bir söz sarf etti bana.

“Vay be” dedim içimden, Aysel’in adını duymak bile adamı şair yapıyor herhalde. (İnanın 
arkadaşımı tanısanız siz de aynı şeyi söylerdiniz…)

Hemen sevgili Google’la randevulaştım ve başladım Aysel Gürel’le yapılan röportajları 
okumaya. O, dilimize takılan şarkılarıyla sürekli kendini hatırlatsa da, bu çılgın kadını biraz 
daha yakından tanımaktı amacım.

Onlarca söyleşi arasında en çok bir tanesi dikkatimi çekti. Aysel, Tekstil Vizyon dergisi için 
Aylin Uysal’a konuşmuştu fakat ne hikmetse ‘muhabbetleri’ rafa kaldırılmıştı.

Yıllar sonra ortaya çıkan bu röportajda şöyle bir cümlesi var Gürel’in;

“Ben Aysel Gürel’im. Bir keresinde Zeynep Tunuslu ‘Sen hepimizden daha modacısın’ 
demişti. Çünkü ben ressamlar gibi renkleri karıştırmasını becerebiliyorum. İnsanlar 
gökkuşağını görünce hayran hayran seyrediyorlar, altından geçip dilek tutuyorlar ama belli 
bir yaşa gelince, Allah’ın o güzelim gökkuşağı renklerini ayıp diye giymiyorlar. Esas Allah’ı 
inkar bence budur. Vişnenin tadına bakıyoruz, mis gibi reçelini yapıp kokusunu içimize 
çekiyoruz ama o renk bir şey giyince ayıp öyle mi… Benim kitabımda yazmaz böyle şeyler…”

Aysel burada giyim tarzını tarif ederken ruhunun da analizini yapıyordu belki de... Çünkü o 
gökkuşağının her rengini hem üstüne hem de kalbine geçirmekten çekinmeyen güçlü bir 
kadındı. Peki neden toplumun her kesiminden insanlar bu kadar benimsedi Aysel’i? Halbuki 
en marjinalimizden marjinal, en çılgınımızdan çılgındı.

Çünkü hepimiz arada kafamıza pembe peruk takıp dolaşmak isterken, Aysel bunu 
korkusuzca yapıyordu.

Çünkü hepimiz duygularımızı kağıda dökmek isterken, Aysel sözleriyle klasikler yaratıyordu.

Çünkü hepimiz dürüstçe aklımızdakini söylemek isterken, Aysel hiçbir zaman lafını 
esirgemiyordu.

Kim bilir belki de insan kılığına girmiş kurda kuşa yem olmamak için ördüğü bir duvardı 
onun ‘deli’ hali... Fakat ne olursa olsun iyi ki Aysel’di, iyi ki deliydi, iyi ki şarkıların çok 
ötesinde ruhumuzun tercümanıydı.

SARP’IN KÖŞESİ
SARP YAMAN

Köşe Yazısı | Sarp’ın Köşesi



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Şubat 2016 |  S132

#AyselinAskerleriyiz

SAĞLIKLI  YAŞAM
SAĞLIK, BESLENME, ANTRENMAN VE PSİKOLOJİ

Sağlıklı Yaşam
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BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ GÜÇLENDİRİN!
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ GÜÇLENDİRİN!
Malumunuz kış döneminin en soğuk 
zamanlarını yaşıyoruz. Yılın bu 
zamanlarında günümüzün büyük bir 
çoğunluğunu kapalı ve düzenli olarak 
havalandırılmayan ev, okul, işyeri gibi 
mekanlarda geçiriyoruz. Bu durumdan 
dolayı hasta olanlarla daha sık yakın 
temasta bulunuyoruz ve dolayısıyla grip 
ve soğuk algınlığına yakalanma riskimiz 
de artıyor. Grip ve soğuk algınlığından 
korunmamızın için en etkili yolu ise, her 
gün vücudumuzu binlerce dış etkene karşı 
bir koruyan ve güçlü bir bariyer oluşturan 
bağışıklık sistemimizi güçlendirmekten  
geçiyor. 

GRİP AŞISI YAPTIRIN!
Öncelikle grip ve soğuk algınlığından 
biraz bahsedelim. Grip ve soğuk algınlığı 
rahatsızlıkları sanılanın aksine bakteri 
değil virüs kaynaklı rahatsızlıklardır. Bu 
yüzden antibiyotik kullanımı grip ve soğuk 
algınlığını tedavi etmekte başarılı değildir. 
Grip ve soğuk algınlığının seyri ve süresi 
kişiden kişiye değişebilir. Kimi kişiler hiç 
belirti vermeden atlatabileceği gibi bazı 
kişiler ise çok daha ciddi boyutlarda seyir 
gözlenebilir ve nadiren de olsa ölüme 
sebep olabilir. Bundan korunmanın en 
etkili yolu ise her yıl sonbahar mevsiminin 
başlangıcında özellikle risk grubundaki 
kişilerin grip aşısı yaptırmasıdır. Halk 
arasında grip aşısıyla ilgili doğru ve yanlış 
birçok  kanı bulunmaktadır. Grip aşısı her 
yıl Dünya Sağlık Örgütü’ne dünyanın her 
tarafından gönderilen, bir önceki yıl görülen 
virüs suşları(alt türleri) temel alınarak 
hazırlanır ve bilimsel veriler göz önüne 

alındığında %50’den fazla koruyuculuğu 
vardır. Grip aşısının her sene tekrarlanması 
önerilir, çünkü virüs her sene yapısını 
değiştirir, fakat bunun daha önce aşı 
yaptırmakla herhangi bir alakası yoktur. 
Önceki sene aşı yaptıran birisinin gelecek 
yıl grip olma yüzdesi aşı yaptırmayan 
birisiyle aynıdır. Türkiye’de bulunan grip 
aşılarında canlı ya da ölü virüs mevcut 
değildir bu yüzden aşı yaptırınca grip 
rahatsızlığına yakalanmanız veya grip 
belirtileri göstermeniz gibi bir durum söz 
konusu değildir. Grip aşısını neredeyse 
bütün eczanelerde 10-15 tl arası bir ücretle 
yaptırmanız mümkündür. Aşı ücreti yaşlı, 
hamile ve bazı diğer risk gruplarında 
sigorta tarafında karşılanır. Grip aşısı, gribe 
karşı %50’den fazla koruma sağlar ve 
eğer gribe yakalanılırsa rahatsızlığın daha 
hafif belirtilerle geçirilmesini sağlar. Grip 
aşısının bildirilen herhangi bir ciddi yan 
etkisi yoktur.

Aslında sağlıklı bir vücut demek aynı 
zamanda güçlü bir bağışıklık sistemi 
demektir. Bu yüzden vücudunuzu iyi 
bakmak ve onu sağlıklı bir şekilde tutmak 
için yaptığınız şeyler zaten aynı zamanda 
bağışıklık sisteminizi de güçlendirecektir. 
Bitkisel çaylar, vitaminler, gıda takviyeleri, 
sebze suları gibi şeylerden ziyade daha 
önce sayısız kere söylenmiş fakat 
yapılması genellikle en çok ihmal edilenlen 
önerileri göz önünde bulundurursanız, 
zaten bunların dışında ekstradan bir şey 
yapmanıza gerek kalmaz. 

Hareket edin!
Günün çoğunu geçirdiğiniz ev ve çalışma 
ortamından gün içerisinde kısa bir süre 
olsa bile uzaklaşmaya gayret gösterin. 
Hava ne kadar soğuk olursa olsun günde 
en az 30 dakika açık havada bulunmaya 
ve fiziksel aktivitede bulunmaya gayret 
gösterin. Temiz hava alıp hareket etmeniz 
aynı zaman odaklanma ve konsantrasyon 
performansınızı da arttıracaktır.

Sigarayı bırakın!
Sigara günümüzde ölüme yol açan 
çevresel faktörlerin başında gelmektedir 
ve aynı zamanda bağışıklık sisteminin 
zayıflamasına da yol açmaktadır. 
Ayrıca sigara içerken elin sürekli ağza 

götürülmesi de eldeki mikropların 
ağızdan vücuda yayılmasına ve hastalık 
oluşmasına sebep olur. Eğer sigarayı 
bırakamıyorsanız bile en azından evinizin 
içinde sigara içmemeye gayret edin.

Alkolü sınırlandırın!
Sınırlı miktarda alkolün özellikle kırmızı 
şarabın bağışıklık sistemini koruyucu etkisi 
olduğunu belirtmekte fayda var fakat yine 
de fazlasından kaçınılmasında yarar var. 
Günde bir kadehi   geçmeyin!

Şeker alımını azaltın!
Rafine şekerin, bağırsağımızda bulunan 
ve bağışıklık sistemizi güçlendiren yararlı 
probiyotik bakterilerin sayısını azalttığı 
yapılan son araştırmalarda kanıtlandı. Bu 
yüzden güçlü bir bağışıklık sistemi için 
şekerden uzak durmakta fayda var. Şekerin 
sadece yediğiniz tatlı ve meyvelerde değil 
aynı zamanda patates, makarna ve pirinç 
gibi gıdalarda da olduğunu unutmayın!

Kırmızı meyve ve sebzelere ağırlık verin!
Sebze ve meyveler genel olarak 
vücudumuzda zararlı maddelerin 
birikmesini önleyen antioksidan adı 
verilen bileşiklere sahiptir. Kırmızı sebze 
ve meyvelerdeki antioksidan miktarı 
diğerlerine göre daha fazladır, bu 
yüzden kırmızı sebze ve meyveleri sık 
sık tüketmeye gayret gösterin. Vitamin 
ve antioksidan içeriği yüksek kivi, nar, 
mandalina, portakal gibi meyveleri ve 
kereviz, turp, pancar, havuç, pırasa gibi 
sebzeleri tüketmeye ekstra gayret gösterin.

Baklagil tüketin!
Nohut, fasulye ve mercimek gibi gıdalar 
baklagil ailesinden olmakla birlikle ve 
aynı zamanda da zengin birer bitkisel 
protein kaynağıdır. Bitkisel proteinler 
bağışıklık sistemini ve vücut direncini 
güçlendirmekte önemli rol oynayan temel 
besinlerdendir. Ayrıca zengin bir protein 
kaynağı olduğu için kilo vermek isteyen 
ve vücut geliştirmeyle uğraşan kişiler 
tarafından da sıklıkla tüketilmelidir.

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

Sağlıklı Yaşam | Sağlık
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KIŞI VİTAMİNSİZ VE SUSUZ GEÇİRMEYİN!
SU SU SU VE YİNE SU…
Havaların soğumasıyla birlikte fiziksel 
aktivite ve su tüketimimizde yüksek oranda 
azalma olur. Fakat biz kışın aşırı terleyip 
sıcaklamadığımız için ne yazık ki bu su 
gereksinimimizi fark edemeyiz. O nedenle 
de sanılanın aksine vücut ısısını dengede 
tutabilmek için daha bol su içmemiz 
gereklidir. 

Eğer kışın da yeterli sıvı alabilirsek 
vücutta oluşan toksinleri atabilir, vücut 
fonksiyonlarımızın düzenli çalışmasını, 
metabolizma dengemizin sağlanmasını 
ve vücudumuzdaki pek çok biyokimyasal 
reaksiyonun gerçekleşmesini 
sağlayabiliriz. Hava ister sıcak ister soğuk 
olsun, her gün en az 2 / 2,5 lt su içmeye 
gayret göstermeliyiz.

VİTAMİN HER DAİM ŞART AMA BİLİNÇSİZ 
VİTAMİN TÜKETİMİNE DİKKAT!
 Hepimizin bildiği gibi kış demek aynı 
zamanda da hastalıkların hortlaması 
demektir. Düşen bağışıklık sistemimizi 
güçlendirmek için meyve ve sebzeler 
vazgeçilmezlerimizdir ama tabiî kafi 
miktarda olursa. Unutmamalıyız ki 
meyvenin içindeki de fruktoz adı verilen bir 
tür şekerdir. Meyveler her ne kadar masum 
görülse de fazla tüketimiyle kilo alımına 
neden olur çünkü içerdiği fruktoz en çabuk 

vücut yağı yapabilen şekerdir.
Özellikle kışın hepimizin yaptığı en 
büyük hatalardan biri de uzmana ya da 
doktorumuza danışmadan hastalıklardan 
korunma amaçlı vitamin ve mineral 
tabletlerine başlanmasıdır. Bu tabletler 
eğer bilinçsiz kullanılırsa anemiden tutun 
da saç dökülmesi ve mide bulantısı gibi 
birçok yan etki yapabilir. Yani faydalı bir 
şey yapalım derken sağlığımızı bozabiliriz. 
Ayrıca kışın çay, kahve tüketmek yerine 
vitamin C den zengin kuşburnu çayınız ya 
da ıhlamuru tercih etmek bizim için yararlı 
olacaktır.

D VİTAMİNİ DEPOLAYIN!
Kış mevsimi taze balığın tam sezonudur. 
Güneş görmediğimiz şu mevsimde D 
vitamini eksikliğimizi bir nebze gidermek 
amacıyla haftada en az 2  kere balık ve 
deniz ürünleri tüketebiliriz. Balık aynı 
zamanda içerdiği Omega 3 yağ asitleri 
ve selenyum minerali ile kalp dostu ve 
bağışıklık sistemi güçlendiricisidir.

Vitamin D depolarını doldurmaya devam 
etmek için günde 2 kez tam yağlı süt 
içebilir, yoğurt, peynir ayran gibi süt 
ürünlerini de tüketebiliriz.. Ayrıca süt ve 
süt ürünlerinde bulunan kalsiyum, fosfor, 
vitamin D kemiklerimizi korumakta da çok 
önemlidir.

BAĞIŞIKLIĞINIZI YÜKSEK TUTUN!
Bağışıklık sistemi, hastalıklara neden 
olan mikroorganizmalara karşı kişiyi 
koruyarak önemli bir görev yapmaktadır. 
Fakat bazen bu savaşta başarısız olmakta 
ve mikropların hastalıklara yol açmasına 
olanak vermektedir. Daha güçlü bir 
bağışıklık sistemine sahip olmak için 
ilk adım, sağlıklı yaşam stratejilerinin 
uygulanmasıdır. 

BUNLARDAN EN ÖNEMLİLERİ:
•    Sigara ile diğer tütün ürünlerinden ve 
alkolden uzak durmak,
•    Sebze, meyve ve kepekli tahılların 
bol, doymuş yağların ise az olduğu bir 
beslenme şekli uygulamak,
•    Düzenli egzersiz yapmak,
•    Uygun kiloda olmak,
•    Yeterli süre uyumak (7-9 saat),
•    Kan basıncını takip etmek,
•    Enfeksiyonlardan korunmak için 
hijyen kurallara uymak ve düzenli sağlık 
kontrollerinden geçmek,
•    Vücudun asit ve baz dengesinde, 
midenin rahat çalışmasında ve kişiye 
tokluk hissi uyandırmakta oldukça etkili 
olan suyun yeterli tüketilmesi bağışıklık 
sistemini güçlendirmek için önemlidir.
•    Mevsime uygun olarak, bulunulan 
ortamın ısısına göre giyinmek de kişiyi 
hastalıklardan korumaktadır.

HAZIRLAYAN: EZGİ SAYAN
ezgi.sayan@gzone.com.tr
twitter.com/SayEzgi 

Sağlıklı Yaşam | Beslenme
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SEVGİLİLER GÜNÜNDE PARTNERİNLE SPOR YAP

Ve sonunda senenin en aşk dolu günü 
geldi çattı. Fitness ve geriye kalan 
neredeyse tüm sporlarda partner çok 
büyük bir öneme sahiptir. Öyle ki, hedeflere 
ulaşma konusunda sizi en çok motive 
eden şey yanınızda sizinle beraber 
antrenman yapan bir sevgiliden daha fazla 
kimse olamaz. Bireysel sporlar dahil kişisel 
çalıştırıcı ile antrenman yapmıyorsanız 
eğer bu ay size bir bahane olsun ve 
sevdiğinizi spor salonuna götürmeyi 
kendinize amaç edinin! Bu ay size en etkili 
partner ile çalışabileceğiniz hareketleri 
paylaşacağım. Bu hareketleri uygularken 
size yardımcı olması için bir fitness 
antrenöründen destek alabilirsiniz.

WHEEL BARROW
Aktif bir şekilde Core (merkez bölge) 
bölgenizin çalışacağı bu harekette 
partnerlerden birisi yere elleri üzerinde 
duracak şekilde bekler. Diğer partner ise 
yerdekinin ayaklarını tutar ve yukarı kaldırır. 
Bu şekilde emin ve dikkatli adımlarla ileri 
doğru belli bir mesafe gider. Hareketin 
bir diğer adı ise “El Arabası” dır. Oldukça 
eğlenceli ve etkili bir harekettir.

PLANK HAND SLAP
İki partner elleri üzerinde plank hareketinde 
karşılıklı olarak bekler ve bir birinin eline 

tokalaşarak vücut merkez bölgesini aktif 
tutmayı amaçlar.

BACK TO BACK WALL SIT UP
Belki de bir çoğumuz bu hareketi çocukken 
beden eğitimi derslerinde arkadaşı ile 
yapmış olabilir. Partneriniz ile sırt sırta 
verip kollarınızı birbirinize dolayarak 
dizlerinizi büküp kalçanız yere paralel 
olacak kadar oturup bu pozisyonda 
bekliyorsunuz. Bacaklarınızın üst bölgesini 
çalıştıran bu hareketi dayanabildiğiniz 
kadar bekleyerek uygulayabilirsiniz.

PLANK/BURPEES
Partnerlerden bir tanesi yerde dirsek 
üzeri plank pozisyonunda bekler. Bir 
diğer partner ise onun yanında durarak 
zıplar ve diğer yana geçer. Daha sonra 
elleri yere koyup şınav pozisyonunda bir 
süre bekledikten sonra kalkıp diğer tarafa 
tekrar zıplar. Toplamda 1 dakika kadar bu 
hareketi yapabilirsiniz.

PLANK CRAWL UNDER
Partnerlerden bir tanesi yerde el üzeri 
plank pozisyonunda bekler ve diğer partner 
ise onun altından sürünerek diğer tarafına 

geçip plank pozisyonunda bekler. Bu sefer 
diğer kişi bekleyen partnerinin altından 
sürünerek diğer tarafa geçer. Uygun 
bir mesafe aralığı boyunca bu hareketi 
çalışabilirsiniz.

CRUNCH/MOUNTAİN CLIMBERS
Partnerlerden bir tanesi yerde sırt üstü 
yatarak mekik pozisyonu alır ve mekik 
çekmeye başlar. Diğer partner ise yerde 
yatan arkadaşının dizleri üzerine ellerini 
koyarak şınav pozisyonunda bekler ve 
dizlerini sıra sıra karnına çeker.

PARTNER LEG RAISES
Partnerlerden bir tanesi yere sırt üstü 
yatar. Bir diğer arkadaşı ise baş hizasına 
kadar ayakta durarak bekler ve yerdeki 
partner ayaktaki arkadaşının ayak 
bileklerinden sağlam bir şekilde tutar ve 
pozisyonunu alır. Yerde yatan ayaklarını, 
ayakta bekleyen partnerinin karın hizasına 
gelecek kadar kaldırır. Bu esnada ayakta 
bekleyen kişi ona doğru gelen partnerinin 
ayaklarını hızlı bir şekilde tekrar yere doğru 
iterek partnerinin alt karın bölgesini çok 
etkili bir şekilde çalıştırmasını sağlar.

Partner çalışmaları çoğu zaman çok 
eğlenceli ve gelişim odaklı olmasının 
yanı süre yapılan sporu çok daha motive 
edici ve süreklilik haline gelmesini 
sağlar. Tek başınıza antrenman 
yapmaktan sıkılmadınız mı? Eğer sizde 
bunca zamandır tek başına antrenman 
yapıyorsanız bu duruma bu ay bir 
son vermeli ve en yakınınızdaki kişiyi 
ikna ederek sporu beraber yapmanızı 
sağlayabilirsiniz. 

HAZIRLAYAN: ONUR UÇAR
onur.ucar@gzone.com.tr
twitter.com/MrOnurUcar | instagram.com/BenOnurUcar
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HAYATA SIKI SIKI TUTUNMAK
Varoluşçu psikoterapilerin amacı 
iyileştirmek veya tedavi etmek değildir. 
Daha ziyade kişinin kendi hayatını 
anlaması ve tanımasıdır. Bunu yapmanın 
temel yolu, kişinin tam karşısında duran 
zorluklarını ve tam olarak içinde yaşadığı 
kendine ait olan hayatını betimlemesidir. 
Bu betimlemenin beraberinde kişinin 
hayatına dair daha geniş bir anlayış ve 
hayatın vazgeçilmez gerginliklerinde daha 
cesaretle kalarak yaşamayı getireceğine 
inanılır. Bilmek özgürleştirir. Bilmek biten 
bir eylem değil, kendimizi bilmeye sürekli 
devam etmek özgürleştirir. 

Kişi, hayatına daha yakından baktıkça, 
onu betimleyip deneyiminde kaldıkça, 
tabi olduğu koşullara dair daha geniş bilgi 
edinir. Heidegger’e göre var olmanın bizi 
mecbur kıldığı bir ikilem azim ve akıştır. 
Bazen bazı şeyler için azmetmemiz gerekir, 
eğer kontrolümüz veya yapacak bir şeyler 
varsa. Bazen de akışına bırakmak, akışta 
kalmak, bir şeylerin evirilmesine tanıklık 
etmemiz gerekir. Betimlemeye dayalı bu 
araştırma kişinin ne için azmedebileceğini, 
ne için akışa tabi olduğunu anlaması için 

ise hayatidir. Kimisi azmedebileceği yerde 
akışa bırakır, kimisiyse yapacak hiçbir şey 
yokken azmetmeye çalışır. Yaşadığımız 
sorunların neredeyse tamamını bu iki 
kategoriye bölmek mümkündür. 

Delfi’deki Apollon Tapınağı’nda yazılı olan 
“kendini bil/tanı” sözleri bu açıdan oldukça 
anlamlıdır. Kendini bilmek, kendini tanımak 
bir hedef değildir. Dünyada kendini bilen 
ve tanıyan, ve de kendini bilmeyen ve 
tanımayan insanlar olmak üzere ayrılmış 
iki grup yoktur. Ama her birimiz için 
mümkün olan iki ayrı var olma hali vardır; 
kendini bilmeye ve tanımaya devam eden 
ve de kendini bilmekten ve tanımaktan 
uzak olan. Varoluşçu psikoterapilerde 
danışanlar felsefenin de yardımıyla nasıl 
bu kendini bilme ve tanıma yolunda 
kalabileceklerine dair temel bir duruş 
kazanırlar. Bu duruşun içerisinde belirtiler 
yok olur, sadece sıkıntılara dönüşür, hayat 
ise dalgalarında boğulunan bir okyanustan, 
dalgaları üzerinde sörf yapılan canlı ve 
aktif bir mücadeleye dönüşür. Doyum 
veren bir mücadeleye.
 

Bu keşif sürecinde belli sorulara sürekli 
cevap vermemiz gerekir. Bu sorular bir 
defa cevaplanmakla bir kenara konamayan 
sorulardır. Örneğin ilişkiler. İnsanın 
kendi teninin içini terk ettiği, kendi iç 
dünyasından başka yerlere uzandığı her 
noktada da başka bir insan olgusu kendini 
gösterir; ilişkisellik ve ilişkiler. Varoluşçu 
çerçeveden baktığımızda ilişkisellik 
insan olma halinin vazgeçilmez bir 
parçasıdır. Her gün, her an birileriyle ilişki 
halindeyiz. Şu an ben bu metni yazarken 
hayali okurlarımla ilişki halindeyim. Bir 
yandan yazarken, bir yandan da onların 
gözünden metni değerlendiriyorum. 
Bakkala gideriz kısa ve işlevselliğe dayalı 
bir ilişki haline gireriz. Alıp başımızı 
dağlara çıksak, inzivalara kapansak bile 
zihnimizin içi hep dünyayı paylaştığımız 
diğer yoldaşımız olan insanlarla doludur. 
İlişkisellik sadece insanlar arası bir unsur 
da değildir. Oturduğunuz sandalye ile de 
ilişki halindesinizdir, her adımda yerle 
de. İlişki halinde olmak dışında bir hal, 
insanlar için mümkün değildir. Bir açıdan 
ilişkilere mahkumuz. Bu da beraberinde 
ilişkilere dair birçok soruyu getirir. Pek 
tabii, her şeyden önce bu mahkumiyet 
sorgulanabilir. Madem ilişki halindeyiz 
her şeyle, nasıl bir ilişki olacak bu? 
Hep çatışma ve kaygı mı taşıyacak? 
Mükemmel, uyumlu, sorunsuz ilişkiler 
mümkün mü? Yoksa ilişkiler, sadece arada 
bir ateşkesler imzaladığımız bir savaş alanı 
mı olmalı hep? Yoksa mükemmel uyum 
diye bir şey var mı? Varoluşçu felsefe, 
ilişkilerin her zaman çatışma, çelişki, 
gerilim ve ikilemler içerdiğini ve bir taraftan 
da ilişkilere her daim mecbur olduğumuzu 
vurgular. Bu ikilem ve gerilim, hayatın 
görmediğimiz ihtimallerini gözler önüne 
serer. 
 
Soru sorarak, kendimizi tanıyarak, 
cevaplar verip o cevaplardan vazgeçerek 
ve yeni cevaplar bularak hayata sıkı 
sıkıya tutunabiliriz, mücadelenin içinde 
keyfi bulabiliriz. Sığınacak hazır ideolojik 
çerçeveler sadece “sığınaklardır”.

UZM. KLİNİK PSİKOLOG FERHAT JAK İÇÖZ
iletisim@varoluscuakademi.com
www.varoluscuakademi.com

Sağlıklı Yaşam | Psikoloji
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SELANİK
YUNANİSTAN’IN İZMİR’İ

Seyahat | Selanik
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SELANİK’İN 
KURULUŞU
Kent, MÖ 315 yılında Makedonya 
kralı Kassandros tarafından bugünkü 
Thermi’de kurulmuştur. Kassandros, 
Makedonya tahtında hak iddia 
edebilmek için evlendiği Büyük 
İskender’in kızkardeşi Thessalonike’nin 
adını bu şehre verdi. Thessalonike adı 
aynı zamanda Tesalya’nın Makedonlar 
tarafından fethedilmesini de hatırlatır.

Makedonya Krallığı’nın Yıkılmasından 
sonra, Milattan önce 168 yılında Roma 
Cumhuriyeti’nin egemenliği altına giren 
şehirde Milattan sonra 50 yılında Aziz 
Pavlus bir hıristiyan cemaat oluşturdu 
ve Hıristiyanlığı yaymaya başladı. 
4. yüzyılın son on yıllarına doğru 
İmparator Theodosios tarafından şehrin 
etrafı surlarla çevrildi. Selanik 550-750 
yılları arasında Makedonya’nın Slav 
ve Avar işgallerine uğraması sırasında 
dört defa kuşatıldı, fakat alınamadı ve 
Ortodoks Hıristiyanlığı’nın “bir kalkanı” 
olarak kalmayı başardı. 620’de büyük 
yıkım getiren bir deprem şehrin en 
eski yapılarını ve sütunlu sokaklarını 
yerle bir etti; böylece antik yerleşim 
yeri bütünüyle ortadan kalktı. Bundan 
sonra Selânik dar, eğri büğrü sokakları, 
binalar arasında bahçeleri ve yeşilliğiyle 
Ortaçağ Bizans modeline uygun 
biçimde yeniden inşa edildi.

904 yılı yazında Girit’ten gelen bir 
Arap donanması şehri ele geçirdi, 
on gün süren yağmanın ardından 
22.000 esir alarak Girit’e döndü. 10 
ve 11. yüzyılların başında Bulgar 
çarları Büyük Simeon ve Samuel’in 
şehri alma teşebbüsleri başarısızlıkla 
sonuçlandı. Şehir 1204 yılında, 
başkent Konstantinopolis Dördüncü 
Haçlı Seferi sırasında işgal edilince 
Bizans’ın elinden çıktı ve Latin Selânik 
Krallığı’nın merkezi haline geldi. Aziz 
Demetrios, Aya Sofya gibi birçok önemli 
Ortodoks kilisesi yerel halkı rencide 
edecek biçimde Roma Katolik kilisesine 
dönüştürüldü. Şehir 1246 yılında Bizans 
tarafından tekrar geri alınmıştır.

TAM BİR İLKBAHAR ŞEHRİ!
Yunanistan’ın en büyük ikinci şehri olan 
Selanik, ilkokul yıllarımızda Mustafa 
Kemal’in 1881 yılında dünyaya geldiği yer 
olarak hafızalarımıza kazındı.

Selanik’e ilk defa ayak basan herkesin 
ağzından mutlaka ‘Aynı İzmir!’, ‘İzmir’in 
birebir kopyası’ gibi cümleler çıkmıştır. 
Gerek Kordon boyu, gerek yerleşim, gerek 
insanlar bakımından gerçekten de İzmir’e 
oldukça benzerliği bulunan bu komşu 
şehir bir hafta sonu kaçamağını kesinlikle 
hak ediyor. Özellikle bahar aylarına gitgide 
yaklaştığımız şu günlerde seyahat planı 
yapmanın tam da sırası. Kış aylarında 
diğer tüm şehirler gibi sıkıcı olan Selanik 
yaz aylarında ise oldukça bunaltıcı ve 
tenha. O yüzden seyahat için en doğru 
zaman kesinlikle ilkbahar ayları. Çok fazla 
turistik bir şehir vaat etmeyen Selanik, 
gastronomi yönünden o açığı hemen 
kapatıyor. İstanbul’dan yaklaşık 1 saat 
20 dakikalık uçak yolculuğu ya da 7-8 
saat süren otobüs yolculuğu ile Selanik’e 
rahatça ulaşabilmek mümkün. Seyahat 
için gerekli prosedürleri yerine getirip kendi 
aracınızla seyahat etmek de bir başka 
alternatif.

Selanik denince akla gelen ilk şey Ouzo 
(Uzo) ve balık ikilisi olacaktır ama siz 
Selanik’e sabah ayak bastıysanız açılışı 
bir pastanede tatlı krema dolgulu sıcacık 

Bougatsa (Boyoz benzeri bir börek çeşidi) 
ya da pita ile yapabilirsiniz. Kıymalı, peynirli 
ya da ıspanaklı seçmek size kalmış. 
Kahvaltı sonrasında kendinizi hemen 
Aristoteleous Meydanı’nda bulacağınız 
kuşkusuz. Egnatia ve Tsimiski Caddeleri 
arasında yer alan ve denize kadar uzanan 
bu meydan adeta Selanik’in kalbi ve 
merkezi konumunda yer alıyor. Meydan 
üzerinde yer alan restoranlar ve kafeler 
gün boyunca frappe eşliğinde sohbet 
eden Selaniklilerle dolup taşıyor. Bir ucu 
denize kadar uzanan bu koca meydanın 
sol tarafında yer alan tavernalar ise daha 
çok akşamları hareketleniyor. Yoğun olarak 
Türk turistlerin de geldiği bu yerlerde 
Bosphorus, Marmara isimli tavernaların 
garsonlarının sizi Türkçe selamlıyor 
oluşu ya da menülerin Türkçe olması 
sizi şaşırtmasın. İstanbul’daki fiyatlarla 
neredeyse aynı fiyata hizmet alabileceğiniz 
bu tavernalar lezzetli Yunan mezeleri 
ya da taze deniz ürünlerinin tadına 
bakabileceğiniz sayısız mekandan sadece 
birkaçı. 

Yine bu meydandan denize doğru 
ilerlediğinizde hemen sağ tarafta 
içinde fırın, manav, kasap, şarküteri gibi 
dükkanların olduğu büyük bir açık pazar 
göreceksiniz. Pazarda sergilenen onlarca 
çeşit zeytin türü ya da sokak köşelerinde 
satılan koulouri (açık renkli, hafif tatlı 
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simit) bir kez daha Türkiye’de olduğunuzu 
hissettirecek size. Türk olduğunuz 
anlaşıldığı anda ‘merhaba komşi’lerin ardı 
arkası kesilmiyor. Genel kanının aksine 
herkes Türkleri çok seviyor ve herkesin 
mutlaka Türkiye ile ilgili bir hikayesi 
var hemen oracıkta dili döndüğünce 
anlatmaya çalışıyor size. Tezgahlardan 
uzatılan ikramlar da cabası.

Pazardan ayrılıp biraz daha denize 
doğru yaklaştığınızda sizi Tsimiski 
Caddesi karşılıyor olacak. Beyaz Kule’ye 
(Lefkos Pirgos) kadar uzanan bu cadde 
üzerinde H&M, Zara, Mango, Diesel gibi 
dünyaca ünlü markaların mağazalarından 
alışveriş yapabilir ya da cadde üzerinde 
bulunan Cafe Mikel’de bir frappe molası 
verebilirsiniz. Şehirde sadece üç tane 
Starbucks bulunurken Mikel’lere ise 
neredeyse her köşe başında rastlamak 
mümkün. 

Tsimiski Caddesi’nden sağa doğru devam 
ettiğiniz takdirde Liman’a ulaşabilirsiniz. 
Eskiden Selanik Limanı olan bu mekan 
restore edilerek bir kültür-sanat yuvası 

haline getirilmiş. İçinde birçok sergi 
alanının da yer aldığı bu liman yaz 
aylarında bir çok ünlü Yunan starının 
da konser için uğrak yeri. Ege Denizi 
manzaralı bu açık hava mekanda 10-15 
euro gibi komik bir fiyata Haris Alexiou’yu 
dinleyebilmek mümkün. Limanın sonunda 
yer alan denize sıfır Kitchen adlı restoran-
barda Ege Denizi’ne karşı yemeğinizi 
yiyip sonrasında ise sabaha kadar süren 
eğlenceye katılabilirsiniz. Yine liman 
çevresinde sıralanmış birbirinden ünlü 
kulüplerde sabahın ilk ışıklarına kadar 
popüler Yunan müziği eşliğinde Selanikli 
gençlerle eğlenmek mümkün. Eğlenceye 
oldukça düşkün olan Selanikli gençler 
neredeyse haftanın yedi günü bu mekanları 
dolduruyorlar. Sabaha karşı mekanlardan 
ayrıldıktan sonra en yakındaki Gyros 
(domuz ya da dana etinden yapılan döner) 
restoranına gidip bol cacıkili Gyros yemek 
de işin en keyifli kısmı..

Limandan çıkıp karşı istikamete doğru 
ilerlediğinizde ise sizi Ladadika yani 
bizdeki karşılığı Kumkapı ya da Çiçek 
Pasajı olan turistik tavernalar bölgesi 

KÜÇÜK KUMKAPI “LADADİKA”DA LEZZETLİ 
BİRBİRİNDEN MEZE VE YEMEKLERİ YEMEK İÇİN 
MİDENİZİ HAZIRLAYIN

karşılıyor olacak. (Taverna denince 
aklınıza çalgılı çengili yerler gelmesin. 
Yunan yemeklerinin yenildiği restoranlara 
taverna diyor Yunanlar. Eğer buzukili, 
sirtakili, tabak kırmalı bir eğlenceyse 
istediğiniz o zaman bouzoukialar tam 
aradığınız Yunan eğlencesi. Bizim zamanla 
kaybolan taverna eğlencelerimizin aksine 
genci, yaşlısı tüm Yunanlar kültür ve 
geleneklerine sıkı sıkı bağlılar…) Bizdekinin 
aksine fiyatları oldukça bu mekanlarda 
meşhur Greek Salata’yı ve taze deniz 
ürünlerini mutlaka denemelisiniz. Yanında 
uzo ya da ev yapımı şarap içmek ise sizin 
tercihinize kalmış. Şehrin iki farklı ucunda 
sadece iki şubesi bulunan “Elia kai Lemoni” 
adlı restoran gerek fiyatlar bakımından 
gerekse sunduğu birbirinden leziz Yunan 
yemekleri bakımından kesinlikle eşsiz bir 
yer. Fazla turistik olmayan bu mekanda 
yer bulmak neredeyse şans işi ama buna 
karşın Türkçe bir menüsü olması da 
takdire şayan.

Ladadika’dan tekrar Liman’a gelip kordon 
boyunca uzun bir yürüyüş sonrasında 
Selanik’in ünlü simge yapısı Beyaz Kule’ye 

Seyahat | Selanik
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HAZIRLAYAN: KOLAYGEZİ
www.kolaygezi.org

GİTMİŞKEN, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EVİNİ 
ZİYARET ETMEYİ UNUTMAYIN
(Lefkos Pirgos) ulaşmak mümkün. Kule 
olmasının yanı sıra müze de olan bu 
devasa kule Osmanlı İmparatorluğu 
döneminden bir hatıra. Kulenin tepesine 
çıkıp Selanik’e tepeden bakabilirsiniz 
ya da kulenin hemen kıyısından hareket 
eden teknelere binip Selanik’i denizden 
izleyebilirsiniz. Geceleri ışıl ışıl olan bu 
şehre bir kez daha hayran olacaksınız. 
Şehrin çeşitli noktalarında bulunan, 
belediyeye ait kiralık bisikletlerle kordon 
boyunda pedal sallamak da başka keyifli 
bir aktivite. 

Söylemiş olduğumuz gibi Selanik turistik 
anlamda çok fazla bir şey vaat etmiyor 
olsa da yine de Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Evi, Tarihi Aya Dimitri Kilisesi, Selanik 
Surları ve Arkeoloji Müzesi görülmesi 
gereken yerlerin başında geliyor. Bir hafta 
sonunuzu ayırmanız tamamen yeterli 
olacakken daha şehirden ayrılmadan 
tekrar geri gelmenin planını yapacağınıza 
eminiz.

Şehirdeki gey hayatına dair küçük bir not: 
Daha önce Selanik’e gitmeyenlerin böyle 
küçük bir şehirde pek renkli bir gey hayatı 

beklemediğine eminiz. Ancak Selanik bu 
konuda sizi bir hayli şaşırtabilir. Her sene 
Haziran ayında gerçekleşen ve renkli 
görüntülere sahne olan Onur Yürüyüşü 
başta olmak üzere, şehrin bakımlı ve 
yakışıklı eşcinsel/biseksüel nüfusunun 
sizlerin başını döndüreceğine eminiz. 

Seyahat | Selanik
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BARLAR
STRETTO
Adres:18 Karolou Diehl   
Tel: (2310) 275 159 

BAR ME
Adres: Ionos Dragoumi yakınında 
Agiou Mina sokağı No:3
Bar ve kulüp formatında hizmet 
veren, geceye akılmadan önce bir 
veya birkaç içki alabileceğiniz, 
bearlar, daddyler, twinkler yani 
kısacası şehrin gey ahalisinin sıkça 
ziyaret ettiği mix bir mekan.

ERKEK KULÜPLERİ
Play 
Adres: Odysseos Street 13, Vardari 
54629   
Tel:2310 500535 
Web sitesi: www.playthessaloniki.gr
3 katlı 300 metrekarelik bu mekanda 
salıncak, dark room, glory hole ve 
labirent gibi bölümler var. 

DANS KULÜPLERİ
DA DA CLUB
Adres: Peristeriou 4, Salonica 
Ladadika   
Tel: 6976 001001 
Daha çok lezbiyenlerin takıldığı bir 
kulüp olsa da elbette kapıları bütün 
eşcinsellere de açık. Video şovlar ve 
dans müzikleri ön planda. 

ENOLA
Adres: Valaoritou 19 54623 2.kat 
Web sitesi: www.enola.gr
GZone Yazı İşleri Müdürü ve DJ Murat 
Renay’ın da performans sergilediği 
Enola, şehrin en sıcak gey kulübü. 
Eğlenceli tematik partileri ve dostane 
personeli de cabası. 

SAUNALAR
CINE THANO
Adres: Konstantinoupoleos 75, 
Botsari 54644   
Tel:(2310) 837587 
Web sitesi: www.cinetheano.gr
Selanik’in doğusunda bulunan, 
sürprizli buluşmaların yaşanabileceği 
bir sinema. Straight, gey, bi veya 
cd’lerle karşılaşmak mümkün.

LAIKON
Adres:Monastiriou 7 , Vardari 
Meydanı’na yakın

VILMA
Adres: Gladstonos 5, Vardaris 

SAUNALAR
SPLASH
Adres: Afroditis 23, Vardaris 4 ve 
5.kat   
Tel:(2313) 013 813 
Web sitesi: www.splashsauna.gr
Şehrin en popüler mekanlarından 
biri olan bu 2 katlı saunada jakuzi, 
buhar odası, labirent, kabinler, snack 
bar ve chill out bölümü var. Yazın 
güneşlenme terası da açık. 

Seyahat | Selanik SPARTACUS Katkılarıyla
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Sevgili Koçlar,  Merkür Retrosu nihayet 
bitti fakat iletişimden sorumlu gezegenin 
hala biraz zorlu açıları devrede, özellikle 
Şubat ilk hafta. Bu da gösteriyor ki, 
çalışma koşullarınız ve rutininiz adına 
yoğunluk devam ediyor ve biraz daha efor 
harcamanız gerekiyor.  Zihinsel olarak 
baskı da hissediyor gibisiniz.  Her türlü 
tanıtım, yazılı sözlü iletişiminiz, kendinizi 
ifadeniz ve kararlarınız adına ayın ilk 
haftası dikkat çekici. Ocak ayında neler 
yaptınız bir düşünün, şimdi Ocak ayındaki 
yoğunluğunuzun veya değişimlerin artık 
düzene oturma zamanı. Parlak fikirlere, 
hızlı çözümlere de açık olabilirsiniz.  

Şans ve fırsatlardan sorumlu gezegen 
Jüpiter ile Merkür arasında etkili olacak 
olumlu ve destekleyici görünüm 4 
Şubat itibari ile etkili.  Jüpiter rutininiz 
ve temponuz adına sizlere yoğunluk ve 
hatta şans  getirirken, Merkür ile yapacağı 
destekleyici açı ile işlerinizi yoluna koymak 
adına da şanslar getirmekte.  Yoruldunuz, 
çalıştınız bazı değişimleri yaşadınız 
ve sanki bu ay  adaptasyon sürecinde 
gibisiniz.   14 Şubat itibari ile Merkür 
dost burcunuz Kova’da ilerlemeye 
başlayacak.  Aktiviteler, organizasyonlar 
artar, sosyal ortamınız hareketlenir. Zaten 
Güneş’te Kova burcunda çevreniz hareketli 
bu ay.

Yönetici gezegeniniz Mars Akrep burcunda 
ilerliyor. Aslında eforunuz, dikkatiniz 
kaynak arttırma girişiminde sevgili 

yaşama olasılığınızı arttırabilir.

19 Şubat’ta artık Güneş Kova burcunda 
olacak ve bir ay boyunca içsel dünyanız 
önem kazanacak. Sanki biraz kapalı 
ortamlara giriyorsunuz. İzole olmak 
isteyebilir ve dinlenmeye fazlası ile ihtiyaç 
duyabilirsiniz.  Sizler için önemli aslında 
Şubat ayı, sebebi ise 1 yıllık döngünüzün 
yavaş yavaş sonuna geliyorsunuz. Mart’ta 
Güneş burcunuza geçiş yaptığında 
yenilenecek ve enerjinizi arttıracaksınız. 
Bu yüzden Şubat dönemi özellikle 19 
sonrası biraz sanki genel olarak yılın 
muhasebesini yapıyor olursunuz.  22 
Şubatta Başak burcunda bir Dolunay 
olacak. Başak verimlilik, çalışma ve 
üretme ile de ilgilidir. Günlük temponuz, 
çalışma koşullarınız, birlikte çalıştığınız 
iş arkadaşlarınız veya size rapor eden 
kişiler, beklediğiniz destekler ve rutininizde 
düzenleme arzusu bu Dolunayın konusu. 
Ayrıca sağlığınız önem kazanıyor bu 
Dolunayda. Ay sonuna doğru sağlığınız ile 
ilgilenmek ve beslenmenize dikkat etmek 
isteyebilirsiniz.  Bazı alışkanlıklarınızı 
bırakma arzunuz da olabilir. Dolunayda 
size zarar veren alışkanlıklarınızı, sizi 
zorlayan bazı rutininizdeki durumları fark 
edip değiştirme kararı alabilirsiniz.

Koçlar.  Tüm ödemeleriniz, beklediğiniz 
gelirleriniz parasal dengeleriniz 
açısından bu ay dikkatli olmakta fayda 
var derim.  Sosyalleşiyorsunuz bir 
yandan da, bu da sizlere masraf getiriyor 
gibi.  Ortak kazanımlarda, beklediğiniz 
gelirlerde stresli durumlar söz konusu 
olabilir.  Güneş 19 Şubata kadar Kova 
burcunda ilerliyor. 8 Şubatta Kova 
burcunda bir de YeniAy olacak.  Yenilik ve 
başlangıç enerjisi ve sizler içinde şanslı 
bir takım adımlar atma adına güzel fakat 
Mars ve Güneş arasında yaşanacak stresli 
açılarda devrede açıkçası.  Çevrenizdeki 
kişilerin yaşamlarında değişim enerjisini 
gözlemleyebilirsiniz, arkadaş veya 
dostlarınız ile ilgili girişimlere de şahitlik 
edebilirsiniz, fakat bir yandan da yine çevre 
ilişkilerinizde ve hatta sevgiliniz ile bazı 
zıtlıklarda yaşayabilirsiniz.  Güneş ve Mars 
zorlu enerjisinde maddi anlamda baskı da 
devrede olabilir.  Biraz strese açık gibisiniz, 
özellikle 7-12 Şubat arası. 

Venüs 17 Şubat’a kadar Oğlak burcunda. 
Kariyerden destekler adına güzel 
fakat Plüton ile de bir yakınlığı söz 
konusu.  Ortaklıklar, ortak projeler bazı 
prüzler belki,  karşınızdaki insanlar ile 
iletişiminizde ve ilişkinizde biraz da güç 
çekişmeleri devrede olabilir. Ayrıca 6 
Şubatta Venüs – Plüton kavuşum açısı 
netleşiyor, ilişkinizi sorgulama, masaya 
yatırma isteğiniz artarken bu aynı 
zamanda birlikte iş yaptığınız insanlar 
ile de bazı sürtüşmeler veya fikir ayrılığı 

Astroloji
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Sevgili Boğalar,  Merkür Retrosu nihayet 
bitti fakat iletişimden sorumlu gezegenin 
hala biraz zorlu açıları devrede, özellikle 
Şubat ilk hafta.  Merkür ise haritanızda 
paranızı yönetmekte. Bu da gösteriyor ki 
maddi olarak hareketli bir Ocak yaşadınız 
ve özellikle Şubat ilk hafta da parasal 
durumlarınız önem kazanıyor.   Kiminiz 
eğitim, kiminiz de seyahatlere para 
harcadınız ve özellikle Şubat ilk hafta 
da bu durum hala devam ediyor 
gibi. Yani masraflar henüz bitmemiş 
sevgili Boğalar.  Fakat Oğlak sizler için 
destekleyici bir burç, bu yüzden yapılan 
harcamalar bana kalırsa sizi o kadar da 
zorlamıyor.  Venüs’te Oğlak burcunda 
ilerliyor bu da gösteriyor ki, uzaklar, 
eğitimler, seyahatler adına da şanslı bir 
dönemdesiniz. 

Venüs göksel temsilciniz ve yönetici 
gezegeniniz,  Oğlak burcunda olması 
da hayatınızda biraz sorumluluklarınızın 
da yükseldiğini   gösteriyor.  Sanki 
bazı kararlar alıyor ve bunu alırken 
de zorlanıyor gibisiniz.  Sebebi ise bu 
ay Venüs ve Plütonun yakınlaşması. 
Yaşamınıza değişik bir bakış açısı ile 
yaklaşıyorsunuz birde böyle bir durum 
var.  Neleri değiştiriyorsunuz böyle ve 
kendiniz ile ilgili önemli bir değişim gibi 
bu, bana kalırsa rutininizden de bunalmış 
gibisiniz ve aslında köklü değişim isteği 
biraz da düzeninizde yapmak istediğiniz 
değişimi de anlatmakta.  Bu ay çalışma 
arkadaşlarınızın koşulları da önemli gibi, 
belki iş değiştirmek isteyen, ayrılan kişiler 
de olabilir.  Hayatlarında önemli değişimler 
yaşarlar ve siz de buna şahitlik edersiniz, 
örneğin evlenebilirler.  Venüs ve Plüton’un 
yakınlık kuracağı  Şubat ilk hafta dönemi 
aşkta  tutkulusunuz açıkçası. Yaşamınızda 

artabilir Merkürün de gelişi ile birlikte. 
Dikkatleriniz işlerinizde olur. 17 Şubatta 
da Venüs Kova geçişi başlıyor, işte size 
beklediğiniz ve ihtiyacınız olan destekler 
Venüs’ün de gelişi ile birlikte ön planda 
olur.  Şubat kariyer, işiniz, kararlarınız 
adına öne çıkar, Merkür Retrosu boyunca 
araştırmış, düşünmüş ve beklentilerinizi 
masaya yatırmış olmalısınız. Şubat 
ise daha hareketli ve aynı zamanda da 
aksiyonlarınızın fark edileceği bir ay olur 
sizler için. 

19 Şubat itibari ile Güneş Balık burcunda 
olacak.  Burcunuza dost enerjiler 
göndermeye başlıyor olacak sevgili 
Boğalar.  Çevrenizde hareketlilik artacak, 
daha sosyal ve hareketli bir dönemi 
tetikleyecektir. Kazançlar konusunda 
da destekler ve beraberinde avantajlara 
da neden olacakt diyebilirim. Sizler için 
Balık burcunun yerleştiği alan umutlarınız 
aslında.  Neptün bu alanda ilerliyor ve tam 
da karşıt burcu Başakta da Jüpiter transiti 
devam etmekte.  Şimdi Balık burcuna geçiş 
yapan Güneş, 22 Şubatta Başak burcunda 
yaşayacağımız Dolunay’da  gösteriyor 
ki, kalbiniz boşsa aşk önem kazanıyor. 
Eğer evliyseniz ve çocuk sahibi olmak 
istiyorsanız bu konuda da sürprizler 
olabilir.  Mart ayında Balık burcunda Güneş 
tutulması olacak ayrıca. Balık ve Başak 
aksı bu sene bayağı etkili. Bu da gösteriyor 
ki, 19 Şubat itibari ile Güneş’in gelişi ile 
birlikte motivasyon artışı devrede olmaya 
başlıyor sizler için. Jüpiter haritanızda 
zaten öyle bir alanda ilerlemekte ki, 
yenilenmek eğlenmek, aşık olmak ve aşkla 
bağlanmak istiyorsunuz. 

bir dönüşüm olabilir, farklılık arzusu olabilir, 
eski bir konuya bakış açınız olabilir sanki 
bir sıçrayış veya parlak bir fikirle bir karar 
da aldırabilir size yıldızlar. Fakat bu uzak 
yollar ile ilgili gibi. Belki bir teklif, veya her 
zaman yaptığınız bir şeyi farklı yapmak 
gibi, ya da bunu daha önce nasıl görmedim 
ya da düşünmedim der gibisiniz.

8 Şubatta Kova burcunda bir YeniAy 
olacak.  Kariyer alanınızı anlatıyor Kova 
burcunun yerleştiği alan ve  Mars ise 
ortaklıklar alanınızdan geçiş yapıyor. 
Öncelikle 7-12 Şubat arasında Güneş 
ve Mars arasında biraz zorlayıcı bir 
enerji hakim olacak gökyüzünde.  Eşiniz, 
ortaklıklarınız onların yaşamı ile ilgili bazı 
konu veya durumlar önem kazanıyor. 
Ya da siz beklentilerinizi açık ve net 
bir dille anlatıyorsunuz.  Öncelikle 
Mars’ın haritanızdan geçiş yaptığı 
alan farkındalıklarınızı da arttırıyor. 
Yani hayatınızda size destek olanlar, 
olmayanlar. Size zarar getirenler, fayda 
getirenler  önünüze düşüyor gibi, 
farkındasınız aslında daha doğrusu 
farkında oluyorsunuz. Tıkındığınız 
yerleri de fark ediyorsunuz, değiştirmek 
istediğiniz şeyleri de.  Haritanızın en 
tepe noktasında da YeniAy oluyor. Bu 
da gösteriyor ki fark ettiğiniz neler ise 
bunun ile ilgili de istek ve taleplerinizi de, 
beklentilerinizi de dile getiriyorsunuz. Bu 
eşiniz olabilir, birlikte hareket ettiğiniz 
insanlar veya iş ortağınız da olabilir. 

14 Şubatta Merkür Kova burcuna geçiş 
yapacak.  5 Ocakta Retroya tam da bu 
alanda başlamıştı ve şimdi tekrar aynı 
noktaya geliyor. İŞ hayatınız öne çıkıyor 
sevgili Boğalar. İş anlaşmalarınız olabilir, iş 
tekliflerine açık olabilirsiniz, görüşmeleriniz 
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Sevgili İkizler,  Merkür Retrosu nihayet bitti 
fakat iletişimden sorumlu gezegenin hala 
biraz zorlu açıları devrede, özellikle Şubat 
ilk hafta.   Yönetici gezegeniniz olduğu 
için sizleri biraz daha yoracak gibi ama 
sonrasında rahatsınız. Özellikle 14 Şubat’ta 
dost burcunuz Kova’ya geçişi size denge 
ve motivasyon getiriyor olur. Sıkın dişinizi 
biraz daha, az kaldı.   Şubat ilk hafta Venüs 
ve Plüton arasında da bir yakınlık devrede 
olacak.  Aslında maddi konularda son 
derece avantajlı bir dönemde olduğunuzu 
söyleyebilirim. Özellikle Venüs Oğlak burcu 
geçişi de parasal avantajlar getirmekte. 
Maddi konularda güç kazanıyorsunuz, 
Plüton ve Venüs arasındaki yakınlık her 
ne kadar biraz zorlayıcı olsa da, bu aşk 
konusunda rekabet durumu yaşamanıza 
neden olabilse de maddi konularda güç 
kazandığınızı da söyleyebilirim. Cinsellik ve 
tutku da bu ay ön planda sizler için.

14 Şubat Merkür ve 17 Şubatta ise 
Venüs  Kova burcuna geçiş yapıyor.  Kova 
yıldızları sizlere güzel haberler, seyahatler 
ve motivasyon getirirler. 8 Şubatta Kova 
burcunda bir de YeniAy olacak.  Eğitim 
hayatınız, kişisel gelişiminiz, yaşama 
bakışınız önem kazanıyor diyebilirim. 
Ayrıca yasal takip gereken bir konunuz 
varsa, devam eden davanız gibi bu 
konularda da sonuçlar devrede olabilir 
açıkçası.  Kova yıldızları ayrıca sizlere 
seyahat ve gezme fırsatları da getirir. 

çekiyor olacaksınız.   Mart çok hareketli 
olacak. Bir Güneş, bir de Ay tutulması 
yaşayacağız Mart’ ta ve Güneş Tutulması 
Kariyer alanınızda olacak. Yani haritanızın 
en tepe noktasında. Evet bu da gösteriyor 
ki, bu ay evet temponuz hareketli ama Mart 
yıldızları size bir terfi veya işte bir yenilik 
getirebilir.  Şubat ise özellikle Merkürün 
de Kovaya geçiş yapması ile birlikte 
zihinsel olarak sıradışı ve farklı düşünebilir, 
temponuzu veya istediğiniz düzeninizi 
oluşturmak için nasıl yol izlemeniz 
gerektiğini fark edebilirsiniz. 

Haritanızın en tepe noktası Balık 
yönetiminde.  19 Şubatta ise Balık 
burcuna geçiş yapacak olan Güneş 
kariyer konularınızın önem kazanacağını 
gösteriyor.  Zaten Şubatın büyük bir 
bölümü kariyerde yeniliğe, değişime 
hazırlanmanız için size parlak ve 
destekleyici fikirler getirmek istiyor, 
iletişiminiz beklentileriniz, vizyonunuz, 
yaşama bakış açınız Şubat ilk dönemde 
önemliyken, Şubat 3. Haftası itibari ile 
dikkat çekmeye başlıyorsunuz. 22 Şubatta 
Başak burcunda bir de Dolunayımız 
var.  Yuvanız ve Kariyeriniz bu Dolunayda 
tetikleniyor olacak. Çalıştığınız ve 
ürettiğiniz bir dönem ve ayrıca tekliflere 
ve yenilik arzusuna da bir o kadar açık 
olabileceğiniz bir dönem olacak.  

Mars günlük temponuz ve rutininizde 
birçok yoğunluk yaşamanıza neden 
olmakta.  8 Şubatta Kova burcunda 
yaşayacağımız YeniAy ise Mars ile sert 
görünümde. Aslında bir yandan sizi 
sıkıştıran bir tempo var ve bu tempoda 
neleri değiştirmeniz gerektiğine 
odaklanıyor gibisiniz.   Çalışma 
arkadaşlarınızın değişmesi, işleri biraz 
üstünüze almanız ve biraz yorulmanız 
söz konusu olabilir.  Belki bu yoğunluk 
sizi zorlasa da özellikle Şubat sonu gibi 
bunun meyvelerini de alabilirsiniz. Çünkü 
Balık burcuna geçiş yapacak olan Güneş 
gösteriyor ki, üstlerinizin de dikkatini 
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Sevgili Yengeçler,  Merkür Retrosu nihayet 
bitti fakat iletişimden sorumlu gezegenin 
hala biraz zorlu açıları devrede, özellikle 
Şubat ilk hafta.  Retro karşıt burcunuzda 
etkili oldu ve sizlerin karşısındaki kişiler bu 
ilişkiniz, ortaklıklarınız, ortak kararlarınız 
tam bir kafa karıtştırıcı bir durumdaydı 
diyebilirim.  Artık düz pozisyonda olması 
da gösteriyor ki, artık kafanızı kurcalayan 
konu veya durumlar netleşiyor ve zihniniz 
biraz daha açık, berrak ve net. Yani 
sevgili Yengeçler karar alıyorsunuz ve bu 
karar ya bir ilişki ya da bir iş bağlantısı 
ile ilgili gibi.  Eğer evliyseniz veya 
çalıştığınız kurumdan memnunsanız bu 
hayatınızdaki kişilerin veya sizlerin onlarla 
yaşadığı yanlış anlaşılma durumlarının 
da çözülmeye başlaması anlamına 
gelecek diyebilirim.  Bir düşünün derim 
Ocakta en çok düşündüğünüz ve içinden 
çıkamadığınız durumlar nelerdi diye.  Şubat 
ilk hafta Jüpiter ve Merkür arasındaki güzel 
etki de sizi rahat hissettirecek, zihinsel 
olarak da pozitife çekecek diyebilirim. 
Kiminiz de kardeşleriniz ile ilgili güzel 
haberler alırsınız. Yakın çevre ilişkileriniz de 
ısınıyor. Ocak biraz mesafe ve uzaklaşma 
enerjisi de vardı diyebilirim.

8 Şubat tarihinde Kova burcunda YeniAy 
olacak. Para ve para diyorum. Elinize 
bir para geçiyor veya size maddi fırsat 
getirecek bir konuya karar verdiriyor 
olabilir.  24 Ocakta parasal konular ile ilgili 

harekete geçer ve cesaret ile öne atılırsanız 
kısmetleriniz de arkanızdan geliyor olur. 
Ocak her nekadar sizi zorlamış da olsa, 
Şubat biraz rahat bırakmaya kararlı.  Spor 
yapın, açık havada olmaya önem verin ve 
mümkün olduğunca hareketli olun. Mars 
bunu bekliyor sizden.

19 Şubatta Güneş Dost burcunuz Balıkta 
olacak. 22 Şubatta ise Başak burcunda 
bir Dolunay olacak. Hem Balık, hem de 
Başak sizlere dost burçlar. Jüpiter de 
Başak burcunda 9 Eylüle kadar. Eğitim, 
workshop’lar, seyahatler, kararlar bu 
konulardan biri veya birden fazlası 
önem kazanacak bu ay.  Yakın çevreniz 
en yakın desteğiniz ve bir aradasınız. 
Kendinizi yazılı veya sözlü ifade ederken 
biraz dikkatli olun yeter ama bu Dolunayı 
bir hasat gibi düşünün.  Haritanızda 
nasıl düşünüyorum, kendimi nasıl ifade 
ediyorum, ne bekliyorum dediğiniz alanda 
olacak.  Beklentileriniz yüksel olabilir, 
Jüpiter büyütür çünkü ama bu Dolunayda 
ne istediğinize ve be beklediğinize ve 
bekledikleriniz için neler yaptığınıza 
odaklanın derim. 

bir baskı da yaşamıştınız, bu YeniAy bir 
çözümü de beraberinde getirebilir. Kredi mi 
almak istiyorsunuz, veya finansal avantaj 
sağlayacağınız bir konu mu gündeme 
geliyor vallahi böyle bir durum. Yani 
anlayacağınız alacağınız bir aksiyon var 
gibi ve bu size maddi olanak sağlayacak 
gibi duruyor.  Tabi Kova burcundan geçiş 
yapan Güneş sizi biraz içe de çekebilir. 20 
Ocaktan itibaren Güneş Kova burcunda 
ve 19 Şubata kadar bu alanda olacak. 
Sağlık konuları da önemli, yani sağlık 
harcamalarınız da olabilir, belki düzenli 
kontrolleriniz vs.  14 Şubatta Merkür ve 
17 Şubatta ise Venüs Kova burcuna geçiş 
yapacaklar.  Yani ne söyleyebilirim ki, bu 
yıldızlar size ekonominizi düzenlemeniz 
adına sürpriz kazançlar sağlayabilir. Eğer 
evliyseniz eşinizin de maddi imkanları 
artabilir, belki zam veya prim gibi bir durum 
da devrede olabilir.  Eğer çocuklarınız 
varsa onların bir seyahatleri de gündeme 
gelebilir. Hareketli olur ve sizler de biraz 
harcamlar yaparsınız ama dediğim gibi 
gelirler konusunda da avantajlara son 
derece açıksınız.

Mars Akrep burcunda ilerliyor ayın 
tamamında, çocuklar konusu onların 
hayatlarında hareketlilik ön planda. Bir 
diğer yandan da sizlerin de kendinizi 
harekete geçirmeniz de devrede. Nerde 
hareket orada bereket derdi eskiler, 
sizde de böyle bir durum var inanın. Siz 
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Sevgili Aslanlar,  Merkür Retrosu nihayet 
bitti fakat iletişimden sorumlu gezegenin 
hala biraz zorlu açıları devrede, özellikle 
Şubat ilk hafta.   Merkür haritanızda 
kazançlarınız ile ilgili alanda söz sahibi, 
ayrıca çevreniz dostlarınız, yaşam 
motivasyonunuzda.  Ocak maddi 
ve manevi olarak sizleri ne kadar 
zorladıysa Şubatta da bir o kadar strateji 
yapabiliyorsunuz. Parasal durumlarda 
yanlış kararlar, yanlış yatırımlar, ve belki 
geçmişte devrede olan yine işin içinde 
parasal durumların olduğu bir durumun 
sonuçları ile yüzleşmeler yaşattı sizlere. 
Şimdi artık neyse düz pozisyonda, daha 
akılcı ve geçmişten de oldukça dersler 
almış olarak devam ediyorsunuz yolunuza. 
Temponuzdaki yoğunluk veya sizlere 
angarya gelebilecek birçok konuda artık 
yavaş yavaş bitiyor diyebilirim.

Güneş Kova burcunda tam da karşı 
burcunuzda ilerliyor. 8 Şubatta da Kova 
burcunda bir YeniAy olacak.   Her türlü 
ilişki önem kazanıyor. Yaşamınızdaki 
insan örneğin, evliyseniz onun da önemli 
yenilikleri devrede olabilir, bekarsanız 
ilişkinizdeki gidişat konusu devrede, bana 
kalırsa açık açık konuşuyor olursunuz. 
Beklentileriniz, istekleriniz tabi ön planda 
ve bu konular devrede olacağı için bir 
karar da devrede. Yani bekarsınız diyelim 
ki bir evlilik kararı olabilir ve 14 Şubatta 
Merkür’ün de Kova burcuna geçişi ile 

Çünkü yıldızlar derki, karşınızdaki insanları 
dinleyin ve onların da ihtiyaçlarını ve 
beklentilerini fark edin.  

19 Şubatta Güneş Balık burcunda olacak 
ve 22 Şubatta da Başak burcunda bir 
de Dolunay gerçekleşecek.  Balık ve 
Başak aksı sizlerin maddi konularınızı 
anlatmakta sevgili Aslanlar.  Para, 
kazançlar, harcamalar önem kazanıyor 
olacak ay sonuna doğru.  Martta önemli 
parasal avantajlarınız olacak ama Şubat 
tüm bunun alt yapısını oluşturuyor alında 
bakacak olursanız. Bana kalırsa  ayın son 
haftası gerçekleşecek olan Dolunayda 
gider ve gelir dengenize odaklanırsınız 
bu aynı zamanda kazanç artışları için 
önemli farkındalıklarda getirir. Martta 
Balık burcunda bir de Güneş Tutulması 
olacak çünkü. Bu parasal konularda güç 
birleşmesi de olabilir, yani ortaklı işlere 
çekilme enerjiniz olabilir, veya kaynak 
arttırmak ile ilgili bir durum olabilir. 
Açıkçası Mart çok hareketli bir Ay olacak. 
Bu ay dikkatiniz her ne kadar ortaklık, 
ilişkiniz gibi konularda olsa da bir sonraki 
ay  finans durumlarınız önem kazanacak 
gibi durmakta.

birlikte teklifte olursunuz. Belkide teklif 
alırsınız bu da olabilir. Çünkü ilişkiler 
alanınız dikkat çekiyor olacak. Tabi bu ilişki 
aynı zamanda iş ilişkisi de olabilir. Bir iş 
teklifi yapabilirsiniz, bir ortaklık kararı da 
devrede olabilir.

14 Şubatta Merkür ve 17 Şubatta da 
Venüs karşıt burcunuza yerleşiyor olacak. 
Dikkatiniz karşınızdaki insanlarda, size 
verecekleri cevaplarda olacak. Ben ve sen 
dengeniz yani son derece önem kazanıyor 
sevgili Aslanlar.  24 Ocakta burcunuzda 
bir Dolunay olmuştu, bana kalırsa o 
dolunayda bir şeylerin temelini attınız 
siz zihninizde.  Evet ortak iş yaptığınız 
kişilere odaklanıyorsunuz, ya da ortak 
bir proje içinde olmak istiyorsunuz veya 
yaşamınızdaki kişi için önemli bir dönem 
olacak diyebilirim.

Mars Akrep burcunda ilerlemekte, yani 
Yuvanızdan geçiş yapıyor. Sizin gibi Sabit 
Nitelikte bir burçtur Akrepte, Güneşin 
de Kova’da olduğu dönem özellikle 19 
Şubata kadar olan süreç biraz stresliniz 
yalnız bunun altını çizmek isterim. 
gerilimli durumlara açık olabilir, belki 
de sizin planladığınız gibi ilerlemeyen 
durumlarınızda olabilir. Bu yüzden sizlerin 
en çok dikkat etmesi gereken durum ise 
ben değil biz demeniz. Yani sadece kendi 
pencerenizden bakarsanız alacağınız 
cevaplar sizleri huzursuz da hissettirmez. 
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Sevgili Başaklar,  Merkür Retrosu nihayet 
bitti fakat iletişimden sorumlu gezegenin 
hala biraz zorlu açıları devrede, özellikle 
Şubat ilk hafta.   Şimdi Merkür sizler için 
önemli, çünkü yönetici gezegeniniz, onun 
rahat etmesi sizleri de destekler ve zihinsel 
olarak da daha rahat olmanıza neden olur. 
Merkür sizi temsil ediyor, o yüzden yorgun 
ve motivasonsuz bir Ocak geride kaldı 
diyebilirim.  Şubat ilk hafta da Plüton ile 
yakın temasta, düşüncelerinize dikkat edin, 
zihninize herşeyi takmayın bana kalırsa. 
Ayrıca iş bağlantılarınız, kariyer yaşamınız 
ve bu alandaki yoğunluğunuz adına da 
rahatlamalar Şubat ilk hafta sonrasında 
rahatlamaya başlayacak.
Güneş 19 Şubata kadar Kova burcunda 
ilerlemekte. Kova çalışma koşullarınızı 
anlatmakta. Güneşin bu alanda ilerlemesi 
de gösteriyor ki temponuz artıyor 
ve yoğunluğunuz da devrede. Fakat 
bu yoğunluk sizleri zorlamak yerine, 
rahatlatacak gibi açıkçası. Siz çalışmayı 
ve üretmeyi seven bir burçsunuz zaten, 
düzenli ve yaptığınız işlerinizin veya 
çalışmalarınızın da takdir görmesine neden 
olacak diyebilirim.  Yani yaptıklarınız, 
emekleriniz görünüyor olacak.  14 Şubatta 
yönetici gezegeniniz Merkür Kova burcuna 
geçiş yapacak ve 17 Şubatta da Venüs 
Kova burcu geçişini yapıyor.   Anlaşmalar, 
imzalar, kararlar devrede olacak. 
Görüşmeleriniz artıyor bir diğer yandan da 
iş yoğunluğunuzda bu gezegenlerin gelişi 
ile birlikte artıyor. Özetle çok çalışacağınız 
bir süreç başlıyor sizler için.  8 Şubatta 
Kova burcunda bir de YeniAy olacak, bu 
YeniAy sanki size yenilik getirecek gibi. 

iyimser yanınızı arttırmış durumda, 
karşıt burcunuzda ilerleyen Neptün ise 
karşınızdaki insalar hakkında yanılsanma 
ihtimalini vermekte.   Ve tabi bir süredir 
yuvanızdan geçiş yapan Satürn’ü de 
unutmayalım. Sanki sevgili Başaklar, 
hayatınızda birtakım değişimler oluyor 
ve sizler de bu değişimlerin bir kısmını 
kontrol edebildiğinizi düşünseniz de 
aslında olaylar kendi içinde akıyor gidiyor 
gibi bir durumda devrede. Ay düğümleri 
Başak – Balık aksında bir diğer yandan 
da. Mart ayında da karşıt burcunuzda 
bir de Güneş Tutulması olacak.   Yani 
sevgili Başaklar, biraz şansınızın da 
yanınızda olduğunu bilin ama ilişkiler 
adına da kadersel bir dönemde de 
olduğunuzu söylemeliyim.  Hayatınıza 
giren insanlar, ilişkileriniz, ortaklıklarınız, 
ortak projeleriniz değişimleriniz, bu ev veya 
iş olabilir dikkat çekmekte. Şubat sonu 
yani Dolunay enerjisi bu konularda etkili 
olacak gibi.  Sadece karşınızdaki insanları 
değerlendirirken biraz daha dikkatli olmaya 
önem verin. Bir iş bağlantısı, bir ortaklık 
teklifi veya ilişkinizi daha ciddi bir boyuta 
taşıma durumunuz da devrede. Mart 
ayında çok daha fazla hissedeceksiniz bu 
durumları.  Bu ayın genelinde temponuza 
odaklanıyorsunuz. Kendinizi ihmal 
etmemeye önem vermelisiniz.

Başta da dediğim gibi, işlerinizi yoluna 
koymak istiyorsunuz ve yıldızlar da size 
yoğunluk getirirken, beklediğiniz desteği 
de beraberinde getiriyor olacak gibi 
diyebilirim.

Mars bir süredir Akrep burcunda 
ilerlemekte ve Şubat ayının tamamında 
da Akrep burcunda olacak.  Yakın çevre 
ilişkileriniz, örneğin kardeşler veya 
yakın akrabalar veya kuzenler ile olan 
görüşmeleriniz artabilir, ayrıca seyahat 
etme fırsatları da Marsın bu alanda oluşu 
sebebi ile ön planda olabilir.  Kova ve Akrep 
yıldızları birbirlerini zorlarlar, aslında bu 
kombinasyon sizlerin haritalarında işlerim, 
yoğunluğum ve bir yandan da zihinsel 
olarak yorgunluğum dediğiniz alanda. 
Yani bir yandan araştırmacı yanınız evet 
önde ama yakın çevre ilişkilerinizin de 
sizi zorladığı zamanlar, bir diğer yandan 
da işleriniz ve yoğunluğunuz. Yani sevgili 
Başaklar, yoğun ve hareketli ama bir o 
kadar da sizler için önemli kararları da 
alma ayınızdasınız diyebilirim.  Mars’ın 
bu alanda oluşu bir yandan da harekete 
geçiriyor olacak sizleri, özellikle Şubat 
2.haftası itibari ile diyebilirim.

19 Şubatta Güneş karşıt burcunuzda 
ilerlemeye başlıyor olacak. 22 
Şubatta da burcunuzda bir Dolunay 
olacak.  Evet önemli tüm bunlar. Yeni 
bir adım, başlangıç, ortak projeler 
adına önemli zamanlar, ilişkiniz adına 
da bir o kadar önemli sorumluluklar 
veya genel gidişatında önem verdiğiniz 
zamanlar.  Burcunuzda ilerleyen Jüpiter 
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Sevgili Teraziler,  Merkür Retrosu nihayet 
bitti fakat iletişimden sorumlu gezegenin 
hala biraz zorlu açıları devrede, özellikle 
Şubat ilk hafta.  Merkür Retrosu Oğlak 
burcunda oldu ve  yaşadığınız alan, aynı 
zamanda aileniz, aile fertleriniz onların 
yaşamında önemli olacak temalar Ocak 
ayında önemliydi ve Şubat özellikle ilk 
hafta da önemli açıkçası. Sanki aile bir 
arada önemli bir karar veriyorsunuz 
gibi.   Ocak ayında düşündünüz, nasıl 
yaparız dediniz belki de bu ay hayata 
geçiyor gibi.  Bana kalırsa kiminiz bir ev 
yatırımı olayını konuşuyorsunuz, para 
ile ilgili durumlar gibi, ya siz bir yatırım 
yapmak istiyorsunuz ve ailenizden destek 
bekliyorsunuz, ya da aile fertlerine maddi 
destek oluyorsunuz gibi.  Şubat ayında 
yatırım konusu devrede sizler için, parayı 
biryere kanalize ediyorsunuz.  Ya da 
ortada bir para var ve bu parayı nasıl 
değerlendireceğinizi konuşuyorsunuz 
bu da olabilir.   14 Şubatta Merkür ve 17 
Şubatta Venüs Kova burcuna geçiş yapıyor 
olacak.  Bu yıldızların geçişi ile birlikte 
keyiflisiniz, neşeniz de artıyor sevgili 
Teraziler. Yani evdeki konular, aile bir arada 
alınması gereken kararlar, veya dediğim 
gibi maddi bir durum ile ilgili durumlar 
konusu netleşiyor gibi.  Yaşam alanınızda 
bazı düzenlemeler veya değişimler de 
isteyebilirsiniz.

Güneş 18 Şubata kadar Kova burcunda 
seyahat ediyor ve 8 Şubatta bir de YeniAy 
olacak Kova burcunda.  Şimdi hem YeniAy, 
hem de Kova burcunda geçiş yapacak 
yıldızlar evet motivasyonunuzu arttırıyor. 
Öncelikle aşk teması ön planda olur, aşk 
kapıyı çalabilir tabi kalbiniz boşsa, eğer 
zaten aşkı yaşıyorsanız yaşamınızdaki 

19 Şubat itibari ile Güneş Balık burcunda 
artık, günlük temponuza hareketlilik 
geliyor.  İŞ yoğunluğunuz, günlük 
koşturmacalarınız artıyor sevgili Teraziler. 
22 Şubatta Başak burcunda bir de Dolunay 
olacak.  Bu dolunay sizlere biraz sağlığınız 
ile ilgilenme fırsatı getirebilir. Biraz iç 
sesinize kulak vermeniz gereken bir enerji 
de devrede olur.  Aslında genel olarak 
aya baktığımızda motivasyonunuzun 
yanı sıra bir yandan da bazı değişimleri 
hayatınıza geçirme ve yenilenme, bazı 
ortaklıklarınız olabilir veya ilişkiniz ile ilgili 
önemli kararlarınız da devrede diyebilirim, 
şimdi ay sonuna doğru ise rutininize 
odaklanıyorsunuz.  İş başvuruları, iş 
görüşmeleri adına da hareketli bir Mart 
bekliyor sizleri. Özellikle Mart ayında Güneş 
Tutulması da olacak.  Tüm bu etkileri Mart 
ayında ya bizzat sizin, ya da çalıştığınız 
çevrenin veya iş arkadaşlarınızı da 
ilgilendirebilecek bir değişim durumunun 
söz konusu olabileceğini de söyleyebilirim. 
Dolayısı ile 22 Şubattaki Dolunay rutininiz 
önemli ama asıl önemlisi iç sesinizi 
dinleyebilmeniz de önemli olacak.  Bu 
ay harcamalarınız da yüksek olabilir, 
bunun da altını çizmemek olmaz. Mars 
kaynaklar alanınızda ilerliyor, para önemli 
ve bunun için de önemli girişimleriniz de 
devrede.  Elinize geçecek bir para da söz 
konusu.  Bu ya eşten, ya da bir iş bağlantısı 
gibi bir durumdan olabilir. 

kişi ile yakınlığınız artabilir.  İlişkiniz önem 
kazanır ve size bana kalırsa bir karar 
aldırır. Hayatınızdaki insanın evlilik isteği 
gündeme dahi gelebilir.  Aslında  Kova 
yıldızları sizlere motivasyon getiriyor 
demiştim ya, tam olarak bu motivasyon 
tabi ki daha iyimser bir yaklaşım içinde 
olacağınızı da gösteriyor ve aklınız da 
ortaklık, ikili ilişkiler ve bir birleşme 
kararında gibi.  Motivasyon dediğimizde 
tabi aşkı ilk etapta düşünürüz ama aşk 
dışında farklı konularda da motivasyon 
olabilir buradaki durum.  Ayrıca anne veya 
baba olmak istiyorsanız Şubat bu konuda 
gayet şanslı bir ay olacak. 

Karşınızdaki insanlar, anlaşmalar 
veya imzalar adına da beklentileriniz 
varsa eğer bu konular da Şpubatta 
aydınlanıyor gibi.  Ama şaşırtıyorsunuz 
sanki, evet sanki öyle bir şey oluyor ki, 
sizden beklenen yerine farklı bir karar 
alıyorsunuz.  Şimdi motivasyon ve 
aşk kesinlikle var ama bir yandan da 
sürpriz bir karar ile ya bir ilişkinin içine 
giriyorsunuz, ya da bir anda farklı bir şey 
oluyor ve yön değiştiriyorsunuz.  Ya da bir 
anlaşma aşamasında yön değişiyor ve siz 
anlaşmıyor ama bambaşka bir teklif alıyor 
veya farklı bir karar alıyorsunuz.  Yani 
sevgili Teraziler şaşırtıcı kararlar geliyor 
gibi, beklediğiniz ama sizlerin bir anda 
beklenmeyen bir kararınız ile farklı bir 
yöne gidiyorsunuz gibi.  İlişkilerinizde 
biraz da rekabet var bu ay.  Yani hem 
iyiyim diyorsunuz, hem netleşiyorsunuz, 
hem rekabet içindesiniz, hem de 
motivasyonunuz yüksek gibi. Hadi siz 
yorumlayın tüm bunları. Şubatta seyahat 
ediyorsunuz ayrıca,  keyifli bir yolculuk da 
devrede olabilir.
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Sevgili Akrepler,  Merkür Retrosu 
nihayet bitti fakat iletişimden sorumlu 
gezegenin hala biraz zorlu açıları devrede, 
özellikle Şubat ilk hafta.  Beklediğiniz 
kazançlar, kaynak arttırmak adına önemli 
görüşmeler veya konuşmalar, aynı 
zamanda kararlar adına etkili bir Şubat 
bekliyor sizleri. Bu da gösteriyor ki, ya 
önemli bir karar veya önemli bir imza 
konusu devrede.   Burcunuzda ilerleyen 
Mars atılımcı ve öncü bir süreç içinde 
olduğunuzu da gösteriyor, Oğlak yıldızları 
ise sürüncemede olan konulardaki 
netlik kazanmanıza destek oluyor. Tabi 
hem retro bitti, hem de Venüs Oğlak 
sürecinde zihinsel olarak da bir rahatlama 
süreci devrede oldu gibi açıkçası.  Bu ay 
ise  netlik devrede diyebilirim.  Gelişim 
sağlayabileceğiniz bir durumun içindesiniz, 
kendinizi ileriye taşıyacak bir konu ve 
durum dikkat çekiyor Şubat ayında.   Tabi 
bir de iletişim trafiğiniz yoğun gibi, bolca 
görüşmeler içindesiniz aynı zamanda 
bolca da seyahat edebilirsiniz özellikle 17 
Şubata kadar olan süreçte.

Güneş yuvanızda ilerlemekte. 8 Şubatta 
birde YeniAy olacak tam da yuva 
alanınızda, bu da gösteriyor ki, yaşam 
alanınız ön planda ya yaşadığınız evde 
bir yenilik, ya da sizi etkileyen ve köklü bir 
değişim için sinyaller devrede gibi.  Yaşam 
alanınız, eviniz ve birlikte yaşadığınız 
kişiler ile ilgili konu ve durumlar ön planda 

gösteriyor ki ay sonuna doğru aşk önemli, 
kiminiz için de çocuklar konusu bir o kadar 
ön planda.  Özellikle Mart Balık burcundaki 
Güneş tutulmasına da ev sahipliği yapıyor 
olacak.  Çocuk sahibi olmak, çocuklar 
ile ilgili konular, çocuklarınızın hayatında 
önemli bir durum kararlar, anne veya baba 
olma isteğiniz öne çıkıyor olur. Tabi eğer 
evli değilseniz, aşk çok ön planda olur 
sevgili Akrepler.  Aşk geliyor bunun ayak 
sesleri de Şubat sonu itibari ile önde olur 
ama asıl Mart çok dikkat çekici olur. Evet 
genel olarak bu ay imzalar, kararlar eviniz 
yaşam alanınız ve ay sonuna doğru ise 
motivasyonunuz ve umutlarınız ön planda 
sevgili Akrepler.

diyebilirim.  Şöyle bir etkilere baktığımıza 
görüyoruz ki,  kararlar imzalar ve evde bir 
değişim durumu, tüm bunlar acaba bir 
ev alma kararınız devrede bunun ile ilgili 
kararlar mı alıyorsunuz acaba diye de 
düşündürmekte açıkçası.  Ya da taşınmak 
istiyorsunuz bu da olabilir, dikkatler yaşam 
alanınızda açıkçası. 

14 Şubatta Merkür ve 17 Şubatta da 
Venüs Kova burcuna geçiş yapıyorlar.  Ev 
yaşamınız adına güzel etkiler ve gelişmeler 
devrede olur. Biraz eve yatırım mı 
yapıyorsunuz acaba, eşya almak veya 
yenilemek isteyebilirsiniz. Ev yaşamınız da 
hareketlenir aynı zamanda, biraz misafir 
ağırlama süreci de başlar diyebilirim. 
Özellikle 17 Şubat sonrasında.  

Kova yıldızları evet ev yaşamınızı ön plana 
getirecektir, aynı zamanda kökleriniz 
adına da önemli, sizler için genel yaşam 
gidişatınıza da şöyle bir baktığınız ve 
sorgulama içinde olduğunuz zaman 
dilimini de anlatır fakat bir yandan da inatçı 
olduğunuz zamanlar olacak aman dikkat 
edin. Aileniz ile inatlaşmamaya önem 
verin. 
19 Şubatta Güneş Balık burcuna geçiş 
yapacak. Balık yıldızları sizlere enerji ve 
beraberinde de güzel haberler getirir.  Aşk 
önem kazanır Balık yıldızları etkili 
olduğunda ve bir de 22 Şubatta bir de 
Dolunay olacak Başak burcunda, bu da 
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Sevgili Yaylar,  Merkür Retrosu nihayet 
bitti fakat iletişimden sorumlu gezegenin 
hala biraz zorlu açıları devrede, özellikle 
Şubat ilk hafta.  Bu da gösteriyor ki, 
ilişkilerinizde özellikle alma ve verme 
dengenize önem vermelisiniz. Eşiniz 
olabilir, birlikte çalıştığınız veya iş yaptığınız 
kişiler olabilir bazı prüzleriniz devrede 
gibi, bunu Ocak ayında hissettmiş ve 
sizi zorlayan bazı ilişkiler içine girmiş 
olabilirsiniz, Şubat ilk hafta da hala biraz 
rekabet veya inatlaşma veya fikirsel 
ayrılıklar riskiniz söz konusu olabilir.   Para 
ve para diyorum sizler için, maddi 
konular ön planda ve bazı ödemeleriniz, 
para trafiğiniz kaynaklarınızda 
dikkatleriniz fakat bu ay bütçe dengenizi 
oturtuyorsunuz.  Biten ay masraflı bir aydı 
sizler için,  Şubat  ise yine biraz masraflı 
gibi ama artık kazançlarda avantajlı da 
başlıyorsunuz aynı zamanda.  Yani bütçeyi 
biraz daha dengeye oturtuyorsunuz 
diyebilirim.  Aslında enerjiler biraz 
rahatlıyor Şubat ayında, baskı da yavaş 
yavaş kalkıyor diyebilirim. 

Güneş dost burcunuz Kova’da ilerliyor ve 
8 Şubatta Kova burcunda bir de YeniAy 
olacak.   Bu sizlerin hayat bakışınızı 
anlatıyor, aklınıza gelecek parlak fikirleri, 
yaşama bakışınızı, yenilikçi ve farklı 
bir bakış açısı ile hayatınızda yeni bir 
pencere açma isteğinizi, aynı zamanda 
yakın çevrenizin de hareketleneceğini 
gösteriyor.  Kararlarınız önemli olacak 
Şubat ayında diyebilirim.  Sürpriz 
seyahatlere de açıksınız ayrıca,  belki ileri 
bir tarihte gideceğiniz bir tatilin planını 

açıları gösteriyor ki, kariyer konusunda, 
üstlerinizden alacağınız destekler 
konusunda yüzünüzü güldürecektir. 
Ama bu desteklerin yanı sıra bu yıldızlar 
sanki sizin biraz da değişim için kolları 
sıvadığınızı da düşündürüyor. Ya da yeni 
bir organizasyon içine giriyorsunuz.

19 Şubatta Güneş Balık burcunda 
olacak.  Yuvanız, aileniz, kökleriniz, 
eviniz Balık burcu yönetiminde.  22 
Şubatta da Başak burcunda bir Dolunay 
olacak.  Başak ve Balık aksı tetiklenecek 
bu Dolunayda.  Yani Güneş evinizde, 
Ay ise haritanızın en tepe noktasında 
olacak. Sevgili Yaylar, iş çevreniz ve 
yaşamınızdaki genel rutininiz, evim ve 
işim dediğiniz durumlar, bu alandaki 
yoğunluklar, iş çevrelerinizi ilgilendiren 
yenilikler veya değişimler, sizlerin ev 
ve iş arasındaki temponuz tüm bunlar 
Dolunayın konusu.  Bir konu görünür 
oluyor gibi, evet konular dediğim gibi evim 
ve iş yaşamım dediğiniz konuları ön plana 
getirir. Mart ayında tam da yuvanızda bir 
Güneş Tutulması olacak. Şimdi Mart yuva 
adına, aileniz ve kökleriniz adına önem 
kazanacak ama Güneşin zaten 19 Şubatta 
Balık burcunda geçişi ile birlikte artık sizler 
için sanki bir değişim arzusunu da öne 
çıkartacak. Dediğim gibi Dolunayı iyi takip 
edin, enerjiler iş veya ev konusunda bir 
değişim arzunuzu ön plana getirebilir. 

yapıyor veya biletini alıyorsunuz bu da 
mümkün açıkçası.  Ayrıca kardeşler 
konusu da ön planda, onun da yaşamında 
bir kararı önemli diyebilirim.  Şubat 
biraz kararlar, açıklamalar, zihinsel 
olarak yenilikçi ve farklı bir bakış açısı 
kazanmanız adına önem kazanıyor 
gibi.  Yakın çevreniz hareketli ve biraz da 
geziyorsunuz sevgili Yaylar. Zaten sizler 
için seyahat ve gezmek genel olarak 
yaşam motivasyonunuz, gezin bence de 
özellikle 14 Şubat Merkür ve 17 Şubatta 
Venüs’ün Kova burcuna geçişi ile birlikte 
seyahatler konusu da öne çıkar. Bavulu 
toplar ve gidersiniz bana kalırsa. 

Zihinsel konular hareketli Şubatta, aynı 
zamanda çevre ilişkileriniz de bir o kadar 
yoğun. Hem Kova burcundaki YeniAy hem 
de Kovaya geçiş yapacak olan yıldızlar 
eğitim konusunun da öne çıkacağını 
gösteriyor.  Yeni bir eğitim olabilir, veya 
bir sınav dönemi içinde olabilirsiniz biraz 
aklınızda araştırmalar, yeni şeyler öğrenme 
arzunuz ve bu konular ile ilgili bir başlangıç 
kararınızda öne çıkabilir açıkçası.

Venüs haritanızda günlük temponuzu 
ve rutininizi anlatıyor.  Şubat ilk 2 hafta 
biraz da yorulabilir, angarya işlerle 
uğraşabilirsiniz.  Ayrıca Şubat ilk 2 hafta 
sağlığınızı da ihmal etmeyin, kendinize 
bakın derim. Göksel temsilciniz Jüpiter 
Başak burcunda  ilerliyor.  Özellikle Şubat 
ilk 2 hafta, hem yüksek tempo ama bir 
yandan da kariyerde sürpriz fırsatlara 
da açık yapıyor olacak sizleri.  Venüs 
ve Jüpiter, Merkür ve Jüpiterin güzel 

Astroloji



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Şubat 2016 |  S153

#AyselinAskerleriyiz

OĞ
LA

K

Sevgili Oğlaklar,  Merkür Retrosu nihayet 
bitti fakat iletişimden sorumlu gezegenin 
hala biraz zorlu açıları devrede, özellikle 
Şubat ilk hafta.   Ocak sizi çok yordu, 
kiminiz sağlığınız ile kiminiz de genel 
olarak motivasyonu bulmak konusunda 
belki de zorlandınız, yoruldunuz ve 
yıprandınız. Haklısınız da Merkür Retrosu 
burcunuzdaydı, ve  Merkürün çok da 
zorlayıcı açıları devredeydi.   Merkür 
sizlerin rutininizi yönetiyor, genel 
sağlığınızı anlatan göksel temsilciniz, 
dolayısı ile çalışıyorsanız iş çevreleriniz 
de sizleri zorladı ve belki de yıprattı bu da 
mümkün. Ama şimdi Şubat ayında biraz 
rahatlıyorsunuz, fakat ilk hafta hali hazırda 
Merkür ve Plüton arasındaki yakınlık 
sürmekte yani rahatlama kademe kademe 
geliyor.  Aslında ne istiyorum diyorsunuz, 
buna Ocakta cevaplar aradınız, Şubatta ise 
ne istediğiniz çok daha rahat odaklanıyor 
ve hatta kendiniz ile ilgili bir kararı da 
alıyor olabilirsiniz.  Netleşiyorsunuz 
kısacası, ne istediğiniz veya istemediğiniz 
konusunda daha netsiniz.  Jüpiterin 
koruma alanındasınız,  özellikle Merkür 
ve Venüs’ün de Jüpiter ile yapacağı dost 
görünümler de gösteriyor ki, ne kadar 
zorlansanız da olumlu sonuçlara da 
açıksınız. Biraz akışına bırakın ve akışta 
olun bana kalırsa.
Venüs 17 Şubata kadar da burcunuzda 
ama onunda Plüton ile yakın teması 
olacak,  bu da gösteriyor ki, özellikle 
Aşk konusunda da önemli sizler 
için.   Karizmanız kesinlikle yüksek ama 
asıl önemlisi size ilgi duyanlar değil, sizin 
için doğru ilişki mi diye sorgulamanız söz 

hareketlilik ve iletişim trafiğiniz de 
yoğunlaşabilir. Tabi kendinizi ifade 
biçiminize önem vermelisiniz özellikle 
Dolunay haftası.  Mart önemli kararlar 
aldıracak sizlere sanki, Balık burcunda 
Güneş Tutulması olacak.  Dolayısı 
ile dolunay dönemi önemli bana 
kalırsa.  Zihniniz, yapmak istedikleriniz ve 
iletişim diliniz önem kazanıyor olacak.  Bir 
eğitime başlama arzunuz da yükseliyor 
olabilir bana kalırsa.  Dolunay haftasında 
zihinsel olarak daha farkında ve net 
olursunuz.  Ayrıca evrak işleri, imzalar ve 
kontratlar gibi konularda önem kazanıyor 
gibi.  Martta yapacağınız birşeyin belki de 
evrak hazırlığı gibi.  Vize veya pasaport 
olabilir.  Bir yolculuk mu devrede acaba. 
Aklınız biraz uzaklarda olacak gibi, özellikle 
ay sonunda.

konusu. Biraz kıskançlıklar da devrede 
olabilir, belki de bu konular sebebi ile 
ilişkinizi biraz sorgulama enerjiniz de 
devrede olabilir açıkçası.  Venüs aynı 
zamanda kariyer yaşamınızı ve yaşam 
hedeflerinizi de anlatıyor,  yapmak 
istedikleriniz, iş çevrelerinizdeki konular 
hem ön planda, ama biraz da tempodan da 
bunalmış durumdasınız. 

8 Şubatta Kova burcunda bir YeniAy 
olacak.   Maddi avantajlar geliyor, 
kazançlarda pozitif gelişmeler, parasal 
durumlarda avantajlar devrede olur bu 
YeniAy ile birlikte.  14 Şubat Merkür ve 
hemen ardından da 17 Şubatta Venüs 
Kova burcuna geçiş yapacaklar.   Kova 
burcunda ilerleyen bu Gezegenler ise 
maddi avantajları yakalayacağınızı da 
gösteriyor.  Dolayısı ile Şubat 2. Yarı 
kazançlar adına da şanslı enerjiler geliyor.

19 Şubatta Güneş Balık burcunda 
olacak.  Balık sizlerin iletişim, yakın çevre 
ilişkilerinizi ve zihinsel olarak yaşama 
bakış açınızı anlatıyor.  Dolayısı ile bu 
konular hareketleniyor, ertelediğiniz 
seyahatlerinize çıkma fırsatı da 
yakalayabilirsiniz.  İlişkileriniz, çevreniz 
hareketlenir  aynı zamanda. Yoğunluk 
geliyor aslında sevgili Oğlaklar. 22 
Şubatta  Başak burcunda bir de Dolunay 
olacak.  Başak ve Balık aksı önem 
kazanıyor olacak.  Sizler için iletişim 
önemli olacak.  Bir fikrinizi açıklamak 
olabilir, bir konuda karar vermek olabilir, 
yollar ve yolculuklar adına hareketli bir 
enerji devrede olabilir.   Çevrenizdeki 
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Sevgili Kovalar,  Merkür Retrosu nihayet 
bitti fakat iletişimden sorumlu gezegenin 
hala biraz zorlu açıları devrede, özellikle 
Şubat ilk hafta.    Merkür haritanızda 
hem aşkı anlatan gezegen, hem de 
finansal konularınız ile ilgili durumunuzu 
anlatan göksel  temsilciniz. Şimdi 
Aşkta kafanız karışmış olabilir açıkçası, 
ayrıca  ödeme planınızda da açıklar 
yaşamış olabilirsiniz.  Şimdi Şubat 
toparlanma ayı gibi diyebilirim, Ocak 
ayındaki değişimlerin getirdikleri ile 
Şubat ayında biraz işleri yoluna koyma 
durumu var. Dolayısı ile Şubat ilk hafta 
hali hazırda Merkür Plüton yakınlığı da söz 
konusu olduğu için, aklınızda öncelikle 
finansal durumunuzu netleştirmek, belki 
yüzleşmek, açıklar veya bütçenizde 
dengesizlikler varsa bunları fark etme 
haftanız.  Aşkta da sizin beklentileriniz ve 
karşınızdaki insanın yapabilecekleri biraz 
kafanızı bulandırmışsa olabilir. Konular 
önemli olmasa da belki iç dünyanızda 
gizliden gizliye ilişkinizi masaya 
yatırmış olabilirsiniz açıkçası.   Ama 
şunu da söylemeliyim, 14 Şubata kadar 
düşüncelerinizi gizleme enerjiniz hali 
hazırda devrede. Yani netleşseniz de aşk 
veya para veya aklınızı kurcalayan bir 
konuda olabilir, kendinizi gizliyor ve ön 
plana çıkartmıyorsunuz.  Belki de zamanını 
bekliyorsunuz bu da olabilir.

8 Şubatta burcunuzda YeniAy 
olacak.  YeniAy dönemleri çok 
önemlidir,  yenilenme enerjisi barındırır 
içinde, yenilik istediğiniz dönemleri de 
anlatır.  Yılda sadece 1 kez burcunuzda 

parasal konularınızı anlatan alanda.  Şimdi 
Venüs’ün burcunuzda olması size şans 
getiriyor ve parasal konulardaki bu 
hareketlilik de gösteriyor ki, bir miras 
veya beklediğiniz bir maddi destek gibi 
durumların da alt yapısını hazırlıyor 
gibi, belki de bir kredi alma kararının 
devrede.  Güneş para konusunda sizi 
avantajlı yapacak ve Jüpiter ise özellikle 
eş veya aile konusunda maddi desteklere 
açık olabileceğiniz bir süreçte olduğunuzu 
da gösteriyor.  Yani burcunuzdaki Venüs 
sizin şansınızı arttırırken, parasal konuların 
da öne çıkması bir avantajı da anlatıyor 
gibi açıkçası. Özellikle Mart ayında 
Güneş tutulması da olacak kaynaklar 
alanınızda, bu da gösteriyor ki elinize 
toplu bir para geçiyor olabilir ve Dolunay 
zamanında bunun ile ilgili haberleri 
alabilirsiniz.  Paranın elinize geçmesi Martı 
da bulsa, dolunay haberi getirir, ya da 
dediğim gibi kredi almak istersiniz bunun 
ile ilgili hesaplar devrede olabilir.  Tabi 
hertürlü alacak verecek konuları bu 
dolunayda önem kazanacak.  Para 
trafiğiniz  artıyor olur sevgili Kovalar.

YeniAy gerçekleşiyor ve bunu güzel 
değerlendirmenizi umut ediyorum.  Bir 
düşünün bana kalırsa özellikle YeniAy 
sonrası, ne istediğinize odaklanın.  Daha 
net cevaplar alabileceğinizi de 
söylemeliyim, aşk mı? İş mi? Genel 
yaşamınızdaki gidişat mı?  

14 Şubatta Merkür burcunuza geçiş 
yapacak ve hemen ardından da Venüs.  Bu 
yıldızların burcunuza gelişi sizlere bir oh 
dedirtecek diyebilirim.   Özellikle Şubat 
2. Yarı itibari ile sizde rahat ve kendinizi 
dengede hissedersiniz sevgili Kovalar. 

Haritanızın en tepe noktasında yani 
Akrepte gezinen Mars sizi bolca 
çalıştırıyor. İş temponuzu arttırıyor 
ve belki de üstleriniz ile ilişkileriniz de 
dahi biraz zorlanmalara neden oluyor 
diyebilirim.  Belki de kiminiz baskıdan biraz 
bunalmış hissedebilirsiniz.  Burcunuza 
geçiş yapan Merkür ve Venüs sizlere daha 
stratejik olmanız konusunda avantajlar 
getirse de, Mars ile sert açıları da devrede 
olacak açıkçası.  Yani inatlaşmalara 
karşı dikkatli olmalısınız.  Özellikle Şubat 
2.haftadan sonra.  

19 Şubatta Güneş Balık burcunda olacak. 
Kaynaklarınız ve paranız Balık burcu 
yönetiminde, ve  Balık burcunun yöneticisi 
Jüpiter ise Başak burcunda.  Güneşin Balık 
burcunda geçişi ile birlikte bu alandaki 
enerjiler gösteriyor ki, parasal durumunuz 
hareketleniyor ve ödemeler, alacak 
verecek konuları önem kazanıyor.  22 
Şubatta da Dolunay olacak tam da 
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Sevgili Balıklar,  Merkür Retrosu nihayet 
bitti fakat iletişimden sorumlu gezegenin 
hala biraz zorlu açıları devrede, özellikle 
Şubat ilk hafta.    Merkür ve Plüton 
arasındaki yakınlık Şubat ilk hafta da 
ilişkileriniz adına biraz zorlanacağınızı 
düşündürüyor açıkçası.   İlişkileriniz 
önemli, dolayısı ile işbirliği konusunda 
biraz zorlanmalar olsa da fikirsel 
noktada bir orta yol bulmaya gayret 
göstermelisiniz.  Öncelikle karşınızdaki 
insanlara ve onların yapabileceklerine 
de odaklanıyor olabilirsiniz, dolayısı 
ile beklediğiniz veya geciken durumlar 
ya iş bağlantılarınız ile ilgili olabilir, 
ortaklık veya ortak proje gibi durumlar, 
ya da hayatınızdaki insanın aynı şekilde 
ertelenen veya geciken konuları da devrede 
olmuş olabilir. Şubat ayında dolayısı ile 
geciken durumlar biraz daha açılıyor 
ve eşinizin veya sizin yaşamınızdaki 
hem iletişim kaynaklı problemler veya 
dediğim gibi bekleyen anlaşmalar 
çözüme kavuşabilir.  Biraz şaşırmalar da 
var bu ayın enerjisinde.   Venüs yaşama 
bakışınızı da anlatan gezegen olarak 
Plüton ile yapacağı yakın temas biraz 
zihinsel olarak sizi derinlere çekecek 
gibi duruyor açıkçası.  Konular çözüme 
kavuşuyor ama bir yandan da sizi de 
düşündürüyor gibi bir etki de devrede 
diyebilirim.    Para önem kazanacak, 
ortak gelirleriniz önem kazanacak aynı 
zamanda.  Bu yüzden konuların çözüme 
kavuşmasının yanı sıra sonuçların tam da 
beklediğiniz gibi olup olmaması da önem 
kazanacak gibi. Sürpriz maddi destekler 
alma durumunuzda var açıkçası.  Jüpiter 

geçiş yapıyor olacak.  Bu kendinize dönük 
olabileceğinizi ve ön planda olabileceğinizi 
de düşündürmekte ama her şekilde hem 
Merkür, hem de Venüs haritanızda gizli 
alanda geziniyor olacaklar.  Bu da hem 
sizin zihinsel olarak biraz izole olma 
ihtiyacınızı, hem de  gizli düşmanlıklara 
karşı da temkinli olmanız gerektiğini 
göstermekte.

22 Şubatta Başak burcunda bir Dolunay 
olacak.  Karşıt burcunuz Başak olduğu 
için ikili ilişkilerinize odaklanıyorsunuz 
ay sonunda.  İkili ilişkilerde gerginliklere 
dikkat!  Mart ayında burcunuzda birde 
Güneş tutulması olacak.  Dolayısı ile 
ilişkileriniz adına da önemli konular geliyor, 
dolunay bunu fark ettirir. Biraz izole olma 
ihtiyacınız da var ve dolayısı ile dolunay 
enerjisinde direkt olarak düşüncelerinizi 
gizleme durumunu da getirebilir. Yani 
bir şey düşünür, fark eder veya hayata 
geçirme kararı verirsiniz gibi bir durum 
var,  ama bu Mart ayında hayata geçermiş 
gibi durmakta.  Yani sevgili Balıklar, bu ay 
ortak projeler ve genel olarak kendiniz ile 
ilgili önemli farkındalıklar dikkat çekmekte. 

ve Venüs dost enerjisi de ortak 
kazanımlarınızın bu ay önem kazanacağını 
gösteriyor diyebilirim.  Bazı Balıklar da 
bir  karar verip imza atıyor gibisiniz, yine 
para ile ilgili bir konuyu ilgilendiriyor gibi.

8 Şubatta Kova burcunda bir YeniAy 
olacak.  Bu YeniAy’ın konusu aslında iç 
dünyanız sevgili Balıklar.  Genel enerjiler 
de gösteriyor ki, hem beklentileriniz hem 
de ortak projeleriniz önem kazandığı 
için belki de iç dünyanızda genel olarak 
biraz düşünme veya biraz da izolasyon 
ihtiyacınız da artıyor.  Yani sevgili Balıklar 
biraz düşüncelere de dalıyorsunuz, 
kendinizi belki de biraz gizlemek mi 
istiyorsunuz acaba.  Tabi Güneş’in 
haritanızın 12.evinden geçiyor olması 
enerjinizi dengeli kullanmanız gereken 
zamanlarda olduğunuzu gösteriyor.

14 Şubatta Merkür ve 17 Şubatta da 
Venüs Kova burcuna geçiş yapıyorlar.  Bu 
yıldızlarında haritanızın 12. Evine yerleşiyor 
olması genel sağlığınıza da dikkat 
etmeniz gerektiğini de vurguluyor.  Biraz 
kapalı alanlarda gibisiniz, bu kiminiz 
için biraz sağlığınız ile ilgilendiğiniz 
zamanlarda olduğunuzu düşündürebilir, 
kiminiz de belki biraz zihinsel olarak geri 
planda olmak arzusunda olduğunuzu 
da gösterebilir. Fakat her türlü farkında 
ve biraz da dikkatli olmalısınız, örneğin 
arkanızdan konuşulacak konular veya 
durumlara karşı!  Fikirlerinizi belki de 
açıkça dile getirmek istemediğiniz bir 
dönem içinde de hissedebilirsiniz.  Aslında 
19 Şubat itibari ile Güneş burcunuza 
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