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[ EDİTÖRDEN ] [ EDİTÖRDEN ]

Dünya AIDS Günü olarak ilan edilen Aralık ayının ilk günü, hepimizi durup düşünmeye, HIV 
statümüzü bilmeye, doğru bildiğimiz yanlışları öğrenmeye davet ediyor. 
Türkiye’de öyle olduğunu bilse de bilmese de HIV Pozitif virüsü taşıyan binlerce kişiyle birlikte 
yaşıyor, sabahları işe gidiyor, aynı iş yerini paylaşıyor, muhabbet ediyor, aynı gece klübünde 
eğleniyor, gülüp eğleniyor, öpüşüyor ve sevişiyoruz. İlaç tedavisi ile AIDS’e dönüşmesi engelenen 
HIV virüsü taşıyan insanları sosyal ortamlarımızdan dışlamadan, bir gün aynı duruma kendimizin 
de düşebileceğini hesaba katarak hem HIV ile yaşamayı hem de HIV’le savaşmayı öğrenmemiz 
gerekiyor.

İşte bunun için HIV ve AIDS’i konuşmayı normalleştirmek ve sadece eşcinsellere özgü bir hastalık 
olarak algılanmasından kurtarmak gerekiyor.
G ZONE DERGİ, tam da bu amaca hizmet etmek adına, bu ay Pozitif Yaşam Derneği’nin de 
işbirliğiyle, HIV+ ÖZEL sayısını sizlere sunmaktan onur duyar. HIV/AIDS HAKKINDA SORMAK 
İSTEDİKLERİNİZİ bir başlık altında topladık, içinden HIV/AIDS geçen filmleri listeledik, hayatını 
HIV/AIDS’e adayan veya bu AIDS’ten ölen kişilere saygı duruşunda bulunduk. Sağlık bölümümüzü 
de bu virüse ayırıp, blogger Kaan Arer’den bizim için bir HIV + konulu hikaye yazmasını rica ettik.

Bu ayın gurur duyduğumuz başka bir olayı ise, Türk pop Müziği’nin en önemli erkek 
vokallerinden Tan Taşçı’nın kapağımızda yer alması oldu. Heteroseksüelliğinden ve cinsel 
yöneliminden emin olan bir insanın Türkiye’nin ilk eşcinsel yaşam dergisinin kapağında yer 
almasından daha doğal bir şey olamayacağını düşünüyoruz ancak elbette kimsenin cesaret 
edemediğini yapan ilk isim olduğu için Tan Taşçı’ya binlerce teşekkür ederiz. Röpörtajdaki dobra 
açıklamaları ile de gündem yaratacağına eminiz.
2014’ü geride bıraktığımız şu günlerin hepinize uğurlu gelmesini dileriz.

Seneye görüşürüz :)
G ZONE EKİBİ

[EDİTÖRDEN
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[ KISA KISA ] [ KISA KISA ]

[KISA KISA]
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AYTA 
SÖZERİ 
“DİVA” OLDU

Ünlü oyuncu Ayta Sözeri’den sevenlerine sürpriz. 
Provaları hala devam etmekte olan Bildiğin 
Tiyatro‘nun oyunu ”DİVA” 16 Aralık salı 
gününden itibaren her salı Tatavla Sahne’de ” perde” 
diyecek. Şu günlerde Ulan İstanbul dizinde oyunculuk 
hayatına devam eden sahnelerin aranılan solisti Ayta 
Sözeri yoğun temposuna rağmen Tiyatro’ya Hayır 
diyemedi.

Başak Kıvılcım Ertanoğlu’nun yazıp,yönetmenliğini 
yaptığı ‘DİVA’ oyunu için kafanızdaki Diva algısını 
değiştirecek diyen Ayta Sözeri şimdiden çok heyecanlı. 
Ayta Sözeri’ye oyunda daha önce ”KAYIP ŞEHİR” 
dizisinde de rol arkadaşı olan Elifcan Ongurlar eşlik 
edecek.

[
[ KISA KISA ] [ KISA KISA ]
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FİNLANDİYA’DA 
EŞCİNSEL 
EVLİLİK 
YASALLAŞTI

Finlandiya parlamentosunda bugün 
oylanan yasa ise eşcinsel evlilikler 
yasa tarafından tanınır hale geldi. 105 
oyla onaylanan yasaya karşı 92 red oyu 
kullanıldı. Bu şekilde Finlandiya Kuzey 
Avrupa’da eşcinsel evliliği yasallaştıran 
son ülke oldu.

[ AVRUPA 
PARLAMENTOSU 
KALKINMA 
POLİTİKASINA 
LGBTİ’LERİ EKLEDİ

Avrupa Parlamentosu, Kasım ayı 
içerisinde yaptığı oylamada Birleşmiş 
Milletler kalkınma stratejisine LGBTİ 
haklarının eklenmesini kabul etti.

Avrupa Parlamentosu, 2015’ten sonra 
küresel kalkınma politikalarındaki 
önceliklerini belirlediği raporu dün oyladı. 
Raporda, LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, 
trans, interseks) haklarının yanı sıra 
cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile cinsel 
haklar ve üreme hakları vurgulandı.
Rapor, Avrupa Parlamentosu’nun 
kalkınma politikasında “mülteciler 
ile LGBTİ bireyler ve HİV ile yaşayan 
bireylerin de aralarında olduğu 
azınlıkların haklarının korunması ve 
saygı görmesi” gerektiğine dikkat 
çekiyor.

[
[ KISA KISA ] [ KISA KISA ]
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APPLE STORE 
HIV İÇİN 
BAĞIŞ 
TOPLUYOR[

1 Aralık Dünya AIDS günü yaklaşıyor, 
GZONE HIV farkındalık sayısı için hazırlıkta 
olduğumuz şu günlerde bazı şeyler 
bizi çok mutlu ediyor. Dünya teknoloji 
devi apple AIDS farkındalığı ve AIDS’e 
karşı savaşın ilerleyebilmesi adına APP 
STORE üzerinde özel bir kategori üretti. 
Birçok büyük uygulamanın dahil olduğu 
kampanya sebebiyle 24 Kasım & 7 
Aralık arasında kampanyaya dahil olan 
uygulamalardan adınıza bağış yapılıyor.

LGBT AİLELERİ 
OLUŞUMU 
LISTAG “FARK 
YARATANLAR”DA[ LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, 

interseks) bireylerin anne, baba ve diğer 
yakınlarının oluşturduğu bir sivil toplum 
örgütü olan LİSTAG, 2008 yılının Ocak ayında 
kuruldu.

LGBT bireylerin, ailelerinin ve toplumun LGBTİ 
ve homofobi konusunda bilgilendirilmesi 
ve bilinçlendirilmesi amacıyla faaliyetlerde 
bulunan LİSTAG, Cinsel Eğitim ve Tedavi 
ve Araştırma Derneği’nde her ay düzenli 
olarak toplantılar yaparak LGBTİ bireylerin 
yakınlarını buluşturuyor. LİSTAG aktivistleri 
ve aileleri şu ana kadar bine yakın aileye 
ulaşarak bu süreçte neler yapmalarını 
gerektiği konusunda bilgilendirdi.

Sabancı Vakfı’nın toplumsal gelişmeye 
katkıda bulunan “sıra dışı kişilerin 
olağanüstü öykülerini” anlattığı “Fark 
Yaratanlar” programı altıncı sezonunda da 
devam ediyor. Altıncı sezonun ikinci Fark 
Yaratan’ı ayrımcılığa karşı ezber bozan 
bir oluşum olan LGBTİ Aileleri ve Yakınları 
Grubu (LİSTAG) oldu.

[ KISA KISA ] [ KISA KISA ]
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FENERBAHÇELİ 
BASKETÇİDEN 
EŞCİNSEL 
EVLİLİK[ Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nın 

ABD’li oyuncusu Angel McCoughtry, 
sevgilisi Brande Elise ile nişanlandı.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nın 
ABD’li yıldızı Angel McCoughtry, bir süredir 
beraber olduğu sevgilisi Brande Elise ile 
nişanlandı. Çift, nişan fotoğraflarını sosyal 
medyadan paylaştı.
Angel McCoughtry-Brande Elise çiftinin 
önümüzdeki aylarda ABD’de eşcinsel 
evliliğinin serbest olduğu bir eyalette 
evlenmeleri bekleniyor.

[ KISA KISA ]
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[ETKİNLİKLER]

[ ETKİNLİKLER ] [ ETKİNLİKLER ]
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MORRİSEY
07 ARALIK 2014 
VOLSWAGEN ARENA 
İSTANBUL

Alternatif rock müziğin en önemli gruplarından The 
Smiths’in vokalisti, yaşayan efsane Morrissey, Avrupa 
turnesi kapsamında Türk hayranları için 7 Aralık 2014 Pazar 
akşamı Volkswagen Arena’da sahne alacak. Volkswagen 
ana sponsorluğunda, Pozitif Live tarafından düzenlenen 
konserde, Morrissey son albümünün ikinci single’ı olarak 
yayınlanan ve İstanbul’un karmaşık ve kaotik sokaklarının 
duygusunu veren, cigar-box gitar ezgileri ve şehrin 
sokaklarından ses kayıtları içeren “Istanbul” şarkısını da 
seslendirecek.

[
[ ETKİNLİKLER ] [ ETKİNLİKLER ]
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MODEL
12 ARALIK 2014 
JOLLY JOKER 
İSTANBUL[

FERHAT
GÖÇER
05 ARALIK 2014
B.G.M İSTANBUL[

AZİS
06 ARALIK 2014
MASLAK ARENA
İSTANBUL[

ŞEBNEM
FERAH
12 ARALIK 2014
B.G.M İSTANBUL
[

[ ETKİNLİKLER ] [ ETKİNLİKLER ]
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BENT
12 ARALIK 2014 
D22 TİYATRO 
İSTANBUL[

1976 yılında Martin Sherman tarafından 
yazılan Bent, yazarına ve dünyanın çeşitli 
ülkelerinde eseri sahneleyen oyunculara pek 
çok ödül getirdi. Yayınlandığı günden bu yana 
popülerliğini sürdüren Bent, Nazi döneminin 
üzerine gidilmeyen şiddet alanlarından biri olan 
cinsel kimlikleri nedeniyle ötekileştirilen bireyler 
üzerinden iyiyi, kötüyü ve özgürlüğü anlatıyor. 
Mesut Özkeçeci tarafından Türkçeleştirilen eser, 
Türkiye’de ilk defa D22 tarafından sahnelendi.

Yönetmen: Meltem Cumbul
Oyuncular: Berkay Ateş, Can Kulan, Emir 
Çubukçu, Sercan Sungur, Necati Kutlu, Mesut 
Özkeçeci
Konuk oyuncu: Reha Özcan

CEYLAN
ERTEM
05 ARALIK 2014
MODA SAHNESİ[ OWEN 

PALLETT
19 ARALIK 2014
SALON İSTANBUL[

[ ETKİNLİKLER ] [ ETKİNLİKLER ]
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VİKTOR 
LAZLO
11 ARALIK 2014 
CRR İSTANBUL
[

JOSHUA
BELL
16 ARALIK 2014 
ZORLU P.S.M
[

[ ETKİNLİKLER ]
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[ YILBAŞI
ETKİNLİKLERİ]

[ ETKİNLİKLER ] [ ETKİNLİKLER ]
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AJDA 
PEKKAN
31 ARALIK 2014  
WOW İSTANBUL[

Türk Müziği’nin Süper Star’ı Ajda Pekkan 
muhteşem repertuvarı ve eşsiz sahne şovları ile 
yılbaşı gecesi WOW İstanbul Hotels & Convention 
Center’da sevenleri ile buluşuyor.

Ayrıca Eda-Metin Özülkü, Ferda Anıl Yarkın, Sibel 
Alaş ve Hazım Körmükçü’den kurulu Ünlüler 
Orkestrası ve daha pek çok sürpriz unutulmaz 
bir yılbaşı gecesi WOW İstanbul’da.

Çok özel tatlardan oluşan gala yemeği ve 
ikramları ile yılbaşı geceniz hem eğlenceli hem 
de leziz tatlarla unutulmaz olacak.

Yılbaşında gala gecesine katılacak konuklar için 
WOW İstanbul ve WOW Airport Oteller’de özel 
fiyatlarla konaklama imkanı sunuluyor. WOW 
Istanbul otellerinde konaklama yapanlar 2015 
yılının ilk sabahını leziz tatlardan oluşan zengin 
bir brunch keyfi ile karşılayacaklar.

[ ETKİNLİKLER ] [ ETKİNLİKLER ]
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SILA 
31 ARALIK 2014 
VOLSWAGEN 
ARENA İSTANBUL[

Beşinci stüdyo albümü “Yeni Ay” ile bu yılın 
dijital ve fiziki satış listelerinin zirvesine oturan 
Sıla, yeni yıla da dinleyicileriyle birlikte girecek!

Bu yılın en çok konser veren sanatçılarından, Solfej 
ve Gişe Organizasyon’un birlikte düzenlediği 
etkinlikte, 31 Aralık gecesi İstanbul’un en iyi 
akustiğe sahip yeni konser salonu Volkswagen 
Arena sahnesinde 2015’i karşılayacak olan Sıla; 
yeni yıla girerken dinleyicilerine unutulmayacak 
bir müzik ziyafeti yaşatacak.

İREM 
DERİCİ 
31 ARALIK 2014  
HİLTON İSTANBUL[

2014 müzik listelerine ve müzik sektörüne 
damga vuran, imza attığı albümlerle, farklı ve 
enerjik sahne performansı ile 2014 senesinin 
en çok konser yapan sanatçısı “İrem Derici”, 
Volume Up Organizasyon farkıyla Yılbaşı gecesi 
Hilton sahnesinde olacak.

Farklı sesi ve güçlü yorumuyla dikkatleri çeken 
İrem Derici, geçen yıl Bensiz Yapamazsın 
ardından yaz için özel hazırladığı yeni single’ı 
Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı’nı dinleyicilerine 
sundu ve ardından sanatçının İki adını verdiği ve 
içinde iki yeni şarkıyla bir de versiyon bulunan 
maxi single albümüyle müzikseverlerle buluştu,  
İrem Derici 2014 yılının son gecesinde İstanbul 
Hilton Convention Hall 1’da sahne alıyor. 
Yılbaşına özel hazırlanacak olan dekor, stand ve 
loca düzeni ile Hilton Otel konforunda unutulmaz 
bir gece ile kapılarını aralıyor.

[ ETKİNLİKLER ] [ ETKİNLİKLER ]
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GÖKHAN
TÜRKMEN
31 ARALIK 2014  
J.JOKER ANTALYA[

Jolly Joker Antalya, yeni yıla Gökhan 
Türkmen’le giriyor!

Öncesinde Aslı Demirel’in sahne alacağı 
gecede, Gökhan Türkmen ve sonrasında 
sürpriz DJ’lerle yeni yılı, unutulmaz bir 
gece ile Jolly Joker Antalya Concert 
Hall’de hep beraber kutlayacaksınız!

DUMAN 
31 ARALIK 2014 
J.JOKER
ANKARA[ Jolly Joker Ankara’da sınırsız ikramlar ve 

eğlenceyle Duman yılbaşı konseri... 

Müzik kariyerleri boyunca “Her Şeyi Yak”, 
“Senden Daha Güzel”, “Aman Aman” gibi birçok 
hit şarkıya imzasını atan Duman, geceye katılan 
konuklara sınırsız ikramlar eşliğinde unutulmaz 
bir gece yaşatacak.

[ ETKİNLİKLER ] [ ETKİNLİKLER ]
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cd

[DÜNYANIN TANIDIĞI TÜRK BALET

UTKU BAL
RÖPORTAJ: MURAT RENAY

[ SÖYLEŞİ ] [ SÖYLEŞİ ]
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Balet olmak çocukluk hayalin miydi? Bugünlere 
nasıl bir süreçten geçerek geldin?
Folklor, tiyatro evde şarkı söylemek, arkadaşlarımla 
eve gelen misafirlere gösteri yapmak gibi aklına ne 
gelirse bir şekilde sanatla ilgilenen bir çocuktum. 
Ancak bale ile ilgilenmek bir yana, balenin ne olduğuna 

dair hiçbir fikrim yoktu. Ama hayat bana, bale ile ilgili herşeyi daima 
kendiliğinden getirdi. Kadere inanıyorum bu konuda.
Annem benim sanatla ilgili tüm faaliyetlerle ne kadar mutlu olduğumu 
fark ettiği için, bir gün gazetede Antalya Devlet Opera ve Balesi’nin 
çocuk balesi ve korosu bölemlerine genç yetenekler aranıyor ilanı 
görünce ilgilenmiş. Beni alıp, koro için seçmelere götürdü.
Şarkı söyleyeceğim diye beklerken, yere yatırıp vücuduma baktılar, 
bana dön falan dediler. Ne olduğunu pek anlamadım, heralde 
şarkı söylerken dans da edeceğiz diye bakıyorlar sanıyorum. Ama 
o aralar okulda  hoşlandığım bir kız da bu secmelere katılmıştı , 
onu da orada görünce  havaya girdim. Sonra eve bir telefon geldi, 
bale bölümüne seçilmişim.Anneme koro yerine bale seçmelerinin 
saatini vermişler meğer telefonda! Eee kız da seçilmiş, ben de bale 
yapmaya karar verdim.

Zaman içinde asıl aşk bale haline geldi. Çocuk balesinde haftada 
1 gün bale dersi bana yetmedi,  Antalya Lir Kültür ve Sanat 
Merkezi’ne gitmeye başladım. Ardından konservatuar macerası 
başladı. Ortaokulun seviyesini vererek direk Hacettepe Üniversitesi 
Devlet Konservatuarı lise bale bölümünü kazandım. Lise 1 ve 2. sınıfı 
burada okuduktan sonra lise 3. sınıfta İstanbul Üniversitesi Devlet 
Konservatuarına yatay geçiş yaptım ve üniversiteyi burada bitirdim.
Okuldan mezun olduktan 2 sene sonra Paris’e “Académie 
Internationale  De La Danse”ta 2 haftalık dans eğitimlerine katıldım. 

O dönemde akademide  “1789 Les Amants de la Bastille” müzikalinin 
seçmeleri yapılıyordu 2000 kişi arasından seçilen 15 kişiden biri 
oldum. Hem Akademi’de eğitim hem de kadrolu dansçı olma teklifi 
aldım.

Vize almak ciddi bir sorun oldu maalesef. Paris’te öyle bir teklif 
hazır beklese bile, Türkiye’den seni alkışlarla yollamıyorlar. Kader 
yine benzer bir şekilde devreye girdi. Kaderim beni bu kez Paris’te 
yaşamaya ve bale yapmaya yolladı. Hem 1789’da hem de başka 
müzikallerde dans ettim, ayrıca akademide oyunculuk eğitimime 
devam ettim. Bazı projelerde hem oyuncu hem şarkıcı olarak da 
görev aldım.

Dans dışında nelerle ilgileniyorsun?
Müzik bir tutku elbette. Konservatuar yıllarımdan bu yana piyano 
çalıyorum. Bu konuda daha da çalışmak istiyorum aslında. Oyunculuk 
eğitimleri benim için bir yandan da kendimle ilgili keşiflere çıktığım bir 
tür hobi. Kendimi farklı farklı karakterlerle ifade etmek keyifli. Bale, 
vücudun tüm kaslarını kontrol altında tutmayı öğrettiği için, daha 
normal ve rahat bir formasyon olarak, biraz daha sakin bir spor gibi 
geliyor bana oyunculuk. Günde en az 8 saat dans ediyorum. Ama 
birkaç gün dans etmeyecek isem mutlaka koşuyorum. Bisiklete 
biniyorum.

Dinlenme yöntemim ise gerçekten “hiçbir şey yapmamak”. 
Bazen birkaç gün evden hatta yataktan çıkmadan kendimi film 
izlemeye vererek dinlendiriyorum. Buna ancak birkaç ayda bir vakit 
buluyorum. Ama inan çok iyi geliyor. Bu sırada da en çok pasta ve 
çikolata ile ödüllendiriyorum kendimi. Biliyorsunuz Fransız mutfağı 
da bu konuda bir harika!

[ SÖYLEŞİ ] [ SÖYLEŞİ ]

“KADERİM 
BENİ  PARİS’TE 
YAŞAMAYA VE 
BALE YAPMAYA 
YOLLADI”[



S. 42   ARALIK 2014  www.gzone.com.tr   www.gzone.com.tr   ARALIK 2014   S.43

Paris’teki tüm müzikal ve dans gösterilerini izlemeye çalışıyorum. 
Sinemaya gitmek de keyif aldığım bir dinlenme yöntemi. Son 2 
senedir Paris’te yoğunlaştırılmış bir şekilde oyunculuk dersleri 
alıyorum. Vakit buldukça da buradaki akademide de piyano 
derslerine katılıyorum.

Türkiye’de baletliğin yeteri kadar anlaşılabildiğini düşünüyor 
musun? Sadece balet olarak Türkiye’de var olabilmek mümkün 
mü?
Bu da bir meslek. Genel algının tam tersine baletim dediğimde tuhaf 
tepkiler görmüyorum açıkçası. Ne ben ne de ailem garip bir yorumla 
karşılaşmadık bugüne kadar. Belki çevremin beni zaten başka bir 
şey olarak hiç görmemesinin de etkisi vardır elbette. Ama bence 
sorun haline gelmesini isteyen bir kesim var sadece. Yoksa bu da 
bir sanat dalı, bir meslek. Özellikle iyi ya da kötü değil!

Zor bir süreç yaşıyoruz, belki kavramlar yeniden yerine oturuyor. 
Pekçok konuda alışkanlıklar değişiyor. Ama dünyada hem bale hem 
de pekçok başka sanat dalında Türk olarak çok isim yer alıyor. Inan 
Paris’te zaman zaman tuhaf sorularla karşılaşsam da arkadaşlarım, 
o her zaman sorulduğu varsayılan soruları sormuyorlar bana. Ben iyi 
bir örneğim nihayetinde onların gözünde.

Balet figürünün feminenlikle özdeşleştirilmesi hakkında ne 
düşünüyorsun?
Yaptığımız dans, tamamen estetik üzerine kurulu. Erkekliği sembolize 
eden dünya üzerindeki genel tüm algıların dışında bir dili var. Bu 
nedenle feminen algılanması çok normal. Çünkü evrensel bir algının 
tam tersi bir vücut dili kullanıyoruz bir bakıma. Ama bu nihayetinde 
bir koreografi ve sahnede büründüğümüz bir rol. Tabii ki hiçbirimiz 
özel hayatımızda o kıyafetlerle ve figürlerle kahve almaya gitmiyoruz.  
Öyle olsaydı tuhaf olmaz mıydı?

Seni birçok sanatçının klibinde ve sahnesinde izledik. Kimlerle 
çalıştın? O dönemlerle ilgili anıların var mı? En severek çalıştığın 
şarkıcı hangisi oldu?
Liste çok kabarık! Ajda Pekkan, Bengü, Kenan Doğulu, Serdar Ortaç, 
Hepsi, Demet Akalın, Gülben Ergen, Nilüfer,Deniz Seki, Burak Kut, 
Meyra, Funda Arar, Kubat, Serkan Cağrı, Betül  Demir, Ziynet Sali, 
Enbe Orkestrası, Hande Yener, Halil Sezai, Tan Taşçı, Sinan Akçıl. 
Kimi isimlerle uzun süre çalıştık, kimileriyle birkaç projede.

Pekçok önemli firmanın özel geceleri için de özel koreografiler ve 
sürprizler hazırladığım dans çalışmaları yapıyorum. CnnTürk’ün 
tamamen yabancı misafirleri için hazırladığı bir davette flashmob 
gösterisi hazırlayıp, ekran yüzlerine de dans dersi vermiştim. 
Konuklar, CnnTürk ekranındaki yüzleri birden bir dans show 
sergilerken izlemiş, çok şaşırmışlardı. Yaptığım en keyifli işlerden 
biriydi mesela bu!

Ajda Pekkan’ın Turkcell Kuruçeşme Arena konserlerinden birinde, 
sahnenin en tepesinden bir halka içinde dans ederek inecektim. 
Teknik ekip 20 metre yükseklikteki traslara tırmanmaya korktu ve bu 
işi bir şekilde yapamadı. Günü trasların tepesinde tüm bağlantıları 
yaparak geçirdim. Akşam da kendi hazırladığım mekanizmaya 
güvenerek sahneye indim!
 
Bir başka seferinde, yine Kuruçeşme Arena’da Nilüfer konseri ile 
Rumelihisarı Demet Akalın –Murat Boz konseri aynı geceye denk 
geldi. Birinde dans edip, deniz taksi ile diğerine yetişip, oradan 
çıkıp yine Arena’ya dönerek geceyi kapatmıştım. Adrenalin dolu bir 
geceydi!

Sıla ile çalışmak biraz daha farklı benim için bunların arasında. Sıla 
sadece sahneye bir renk olarak kullanmıyor dansçılarını, sahneye bir 

hikaye ile çıkıyor ve o hikayeyi o, şarkılar ve biz birlikte anlatıyoruz. 
Aynı zamanda Sıla’nin orkestrası ile olan yakın bağına hayranım. 
Gerçekten bir aile gibiler. Kısa bir süre için de olsa, onun ekibinde 
yer alıyor olmak bana cok keyif vermişti.
Benim ailem ve onun ailesinin de bir arada olduğu, hayatımızda iş 
dışında dostluk da paylaştığımız için Betül Demir de diğer isimlerden 
biraz daha farklıdır benim için.
 Enbe Orkestrası sanırım en çok sahneye çıktığım isim! Behzat 
Gerçeker dostluğu ile de kıymetlidir. Turkcell Kuruçeşme Arena’da 
Maria Frangoulis ile verdikleri konserde dans etmek benim için 
keyifli anlardan biridir mesela. Konseri hem annem izlemişti, hem de 
Kemal Kılıçdaroğlu. Aynı gece annemden, Sayın Kılıçdaroğlu’ndan 
ve Frangoulis gibi bir dünya starından dansımla ilgili övgü almış 
olmayı unutamam!

Şu anda Paris’te yaşıyorsun. Uluslararası Cezayir Dans 
Festivali’nde bir Türk olarak Fransa’yı temsil ettin. Bu nasıl 
gerçekleşti?
3 yıldır Paris’te yaşıyorum. Burada bir çok dans grubu ile çalışıp 
birçok müzikal,defile ve özel gösteride yer aldım. Cezayir’deki dans 
festivali de bunlardan sadece biri.  2 senedir beraber çalıştığım 
koreograf Lamia Safieddine bu seneki Uluslararası Cezayir Dans 
Festivali’ne benim de içinde bulunduğum daha önceden de bir çok 
ülkede yapmış olduğumuz ve seyirci tarafından büyük ilgi gören   “A 
Corps et a Cris”  adlı eseri ile katıldı.

Benim için inanılmaz bir gururdu. Bir Türk dansçı olarak Fransa’yı 
temsil eden ekibin içinde yer aldım. Gösteri harika geçti ve seyirci 
tarafından ayakta alkışlandı. Bu gösteri ile 2 ay sonra Avrupa turnesine 
çıkıyoruz. Gösterilerimi Facebook ve Twitter’dan duyuruyorum 
düzenli olarak.
 
Paris’teki projeler devam ederken, birkaç farklı proje için Türkiye’ye 
de gelip gidiyorum. Aslında 3 yıldır özel projelerde sahneye çıkmaya 
sık sık geldim zaten. Şimdi buradaki ve İstanbul’daki ajanslarım ile 
hayatımı tam olarak hem Paris hem İstanbul’da yürüteceğim bir 
sistem üzerine çalışıyoruz. Üstelik edindiğim tecrübelerle bir süre 
kendi ülkemde bir projede yer almak beni çok mutlu edecek.

Türkiye’deki LGBT hakları konusundaki düşüncen nedir? Yurt 
dışını da değerlendiren biri olarak neler söyleyebilirsin?
Özgürlüklerimiz bir başkasının özgürlüğü ile sınırlı. Yaşamın her 
alanında. Ama maalesef tüm dünyada pratikte bu. Hayal ettiğimiz, 
olması gerektiği  gibi yürümüyor. Türkiye’de bu konuda yaşananlar 
elbette uzaktan bakınca daha çok üzüyor insanı. Ama biliyorsunuz, 
dünyanın hiçbir yerinde de kolay değil.  Fransa geçen yıldan bu yana 
eşcinsel evliliğe izin verilmesini, sokaklarda neredeyse çatışmaya 
varan yürüyüşlerle tartıştı. Orada da burada da bu kadar tartışmasak, 
herkesi seçimini yaşamakta özgür bırakabilsek keşke. Kimse cinsel 
kimliği nedeniyle hayatında tercihler yapmak, ötekileşmek zorunda 
kalmamalı. 

[ SÖYLEŞİ ] [ SÖYLEŞİ ]
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[CHANNING
TATUM

HAZIRLAYAN: BUĞRA LEVENT

[ GÖZ BANYOSU ] [ GÖZ BANYOSU ]
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Dergimizin Aralık sayısı için erken çalışmaya başladım. 
Bu kadar erkenci olmamın sebebi, konuların eğlenceli 
ve deyim yerindeyse kendini yazdıran konular 
olmasıydı belki de. George Clooney hakkında,  The 
Sun gazetesine,  “O dünyadaki en ilginç adam. Elinden 
her iş gelir… Sanırım, demeye çalıştığım, onunla 

seks yapabilirdim.”. diyen ‘evli’ ve homofobiden koşarak kaçan bir 
adam, bu ay sayfalarımıza konuk oldu sevgili G Zone okurları! Fazla 
iddialı bir girizgah olduğunun farkındayım; ama kendisinin portresini 
yazmakta karar kıldığım şu dakikalarda onu anlatmadan evvel neden 
onu seçtiğime dair bir gösterge olsun istedim.  Dilin, insanın kendini  
özgürce açığa vurmasında büyük bir rol oynadığını bildiğimden; bu 
güçlü ve hesapsızca  açıklamaları, onun gözümdeki değerini daha 
da arttıran ve kendisini kaleme almama iten detay oldu, evet.  Lafı 
daha fazla uzatmayayım. Karşınızda People dergisi tarafından “En 
Seksi Adam” seçilen Channing Tatum!

26 Nisan 1980 doğumu Channing Tatum; aktör ve film yapımcısı 
kimlikleriyle biliniyor. Geçmişinde ise striptizcilik, dansçılık, modellik 
reklam filmi oyunculuğu gibi pek çok kimlik bulunuyor. Ünlü olmadan 
önce, Chan Crawford  takma adını kullanarak striptizcilik yapan 
Channing’in ekranla buluşmasının orijini ise Ricky Martin’in konser 
videosunda dansçılık yaptığı dönem.  Pepsi , Mountain Dew  gibi bir 
dizi reklamda da karşımıza çıktığını ekleyeyim.

Filmografisine geçmeden evvel, evliliğinden bahsedeyim istiyorum.  
2006 yılında “Step Up” filminin çekimlerinde Jenna Dewan ile 
tanışıyor Channing Tatum. Filmin çekimleri bittikten kısa bir süre 
sonra geçen flört döneminden sonra,  2008 Eylül’ünde Maui, 
Hawaii’de nişanlanıyor çiftimiz.  11 Temmuz 2009’da da Malibu, 
California’da evleniyorlar.  Geçtiğimiz Mayıs ayında, Everly Elizabeth 
Maiselle’in dünyaya gelmesiyle, kız babası olan Channing ve Jenna, 
umarım mutlulardır!

Ben, kendisini  2012 yapımı olan “The Vow” filminde canlandırdığı 
Leo karakteriyle keşfettim.  Haklısınız, epey geç  bir keşfedişti 

bu. Yanlış anlaşılma olmasın; kendini ‘cismen’ bilmeme rağmen, 
oyunculuk performansı hakkında bir bilgim yoktu.  Ama bu filmi 
izlerken, gözyaşlarına boğulmamak elde değildi açıkçası! “Aşkı 
uğruna her şeyi göze alabilen, sabırlı ve romantik bir erkekle biz 
de karşılaşabilir miyiz?” sorusunu, filmi izleyen  okurlarımız da 
kendilerine sormuşlardır. Yanılıyor muyum? 

Kendisinin lügatına ‘filmografi’ sözcüğü 2005 yılında giriyor. Zira bu 
yıl içinde “Coach Carter”, “Hawoc” ve “Supercross” gibi filmlerde rol 
alıyor. 2006 yılında ise “She’s the Man” de Duke Orsino, “Step Up” da 
Tyler Gage,  “A Guide to Recognizing Your Saints” filminde ise Genç 
Antonio karakterine hayat veriyor.  2007 yılında, kısa film olan “The 
Trap” te Greg’i ve  “Battle in Seattle” da Johnson’u;  2008’de ise, 
“Step Up” ın devam filmi niteliğinde olan “Step Up 2: The Streets” te 
Tyler Gage’i,  “Stop-Loss”ta  Steve Shriver’ı canlandırıyor.
Aksiyon filmlerinin favori yüzlerinden biri olarak lanse edilen 
Channing Tatum’un diğer iddialı projeleri arasında Duke/Conrad 
Hauser karakterlerine hayat verdiği “G.I. Joe: The Rise of Cobra”, 
Marcus Aquila rolünde olduğu “The Eagle”, Jonathan ‘Milk’ White’ı 
canlandırdığı “The Son of No One” yer alıyor.  Channing cephesinden 
yeni film haberleri de geliyor. 

2012 yapımı “Magic Mike” ise yer aldığı en iç gıcıklayıcı film, 
diyebilirim. Baştan çıkmak ve çıkarılmak isteyenlerin adresi olan bu 
filmde Mike Martingano karakteriyle izlediğimiz Channing, gerçek 
bir arzu nesnesi olduğunu kanıtladı.  Birbirinden seksi yıldızların yer 
aldığı ve bu filmin devam niteliğinde olan “Magic Mice XXL” ı da 
büyük bir merakla bekliyorum. 

Futbola olan yeteneğinden dolayı burs alan ancak okuldan atılan, 
daha sonra striptizcilikten başarılı bir aktöre evrilen Channing’in 
hayatının her döneminde bir muzırlık var. Ancak bir yandan da sadık 
ve romantik kalan, aile bağlarına önem veren yakışıklımız hakkında 
bir kanıya vardım: Kendisinin olumsuz yönlerini, mükemmel halleriyle 
görünmez kılan insanlardan biri olduğunu düşünüyorum. Hep böyle 
şahane ve seksi kal, Channing!

[ GÖZ BANYOSU ] [ GÖZ BANYOSU ]



S. 48   ARALIK 2014  www.gzone.com.tr   www.gzone.com.tr   ARALIK 2014   S.49

[ HIV ÖZEL SAYGI DURUŞU ] [ HIV ÖZEL SAYGI DURUŞU ] 

[SAYGI 
DURUŞU

HIV/AIDS YÜZÜNDEN HAYATINI KAYBEDEN YA DA HIV 
POZİTİF TEŞHİSİ KONDUKTAN SONRA KENDİLERİNİ 
BU ALANDA SAVAŞMAYA ADAYAN EN ÜNLÜ KİŞİLERE 

HAZIRLAYAN: MURAT RENAY & ONUR ÖZIŞIK



S. 50   ARALIK 2014  www.gzone.com.tr   www.gzone.com.tr   ARALIK 2014   S.51

EAZY-E
7 EYLÜL 1963 - 26 MART 1995[

26 Mart 1995’te AIDS sebebiyle hayatını 
kaybeden ABD’li rapçi Eazy-E bu hastalık 
sebebiyle ölen en ünlü isimlerdendi.

[ HIV ÖZEL SAYGI DURUŞU ] [ HIV ÖZEL SAYGI DURUŞU ] 
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GİA CARANGİ
29 OCAK 1960 - 18 KASIM 1986[

1970’lerin sonu ve 1980’lerin başı boyunca 
mankenlik yapmış ABD’li modeldir. Gia 
Carangi’ye tetkikler sonucu ilk olarak zatürre 
teşhisi konuldu ancak daha sonra AIDS 
olduğu anlaşıldı. Ölüm nedenini birçok insan 
bilmiyordu, moda dünyasından yalnızca 
birkaç kişi biliyordu. Carangi, AIDS’ten ölen 
ilk kadın ünlü olarak biliniyor.

[ HIV ÖZEL SAYGI DURUŞU ] [ HIV ÖZEL SAYGI DURUŞU ] 
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[ HIV ÖZEL SAYGI DURUŞU ] 

ISAAC ASİMOV
2 OCAK 1920 - 6 NİSAN 1992[

Isaac Asimov Yahudi asıllı ABD’li yazar ve biyokimyacıdır. 
Pek çok konuda yapıtları olmasına karşın, bilim kurgu 
eserleri ve popüler bilim kitapları ile tanınmıştır. 1983’te 
olduğu by-pass ameliyatındaki kan naklinde kendisine 
verilen enfekte kan nedeniyle AIDS’e yakalandı ve 6 Nisan 
1992’de bu hastalık yüzünden öldü. AIDS’ten öldüğü 
gerçeği ölümünden on yıl sonra kamuoyuna açıklandı.

[ HIV ÖZEL SAYGI DURUŞU ] 
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JOHN C. HOLMES
08 AĞUSTOS 1944 - 13 MART 1988[

John C. Holmes tüm zamanların en çok 
porno film çeviren erkek oyuncusuydu. 
Porno dünyasına penis büyüklüğü (34.3 cm) 
ile damgasını vuran Holmes, uyuşturucu, 
mafya ve cinayetlerle anılan kariyerinin son 
döneminde AIDS’e yakalanarak hayatını 
kaybetmiştir.

[ HIV ÖZEL SAYGI DURUŞU ] [ HIV ÖZEL SAYGI DURUŞU ] 
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OFRA HAZA
09 KASIM 1957 - 23 ŞUBAT 2000[

İsrailli şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Ofra Haza ayrıca ünlü 
bir mezzo-sopranoydu. Sesinin tonal kalitesi kusursuza 
çok yakın olan Haza, iki kere mucizevi şekilde ölümden 
dönmüş, 1987 ve 1994’teki uçak kazalarından kurtulmuştu. 
2000 yılında Aids’e bağlı organ bozukluklarından ölen 
şarkıcının ailesi ve yakın çevresi Aids’i nasıl kaptığı ve 
ölümü hakkında açıklamada bulunmadı.

[ HIV ÖZEL SAYGI DURUŞU ] [ HIV ÖZEL SAYGI DURUŞU ] 
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ARTHUR ROBERT ASHE
10 TEMMUZ 1943 - 6 ŞUBAT 1993[

Kariyerinde üç Grand Slam şampiyonluğu olanArthur Robert Ashe 6 Şubat 1993’te 
dünyada bir numara olmuş ABD’li tenisçiydi. Ashe’nin 1980’lerin başında geçirdiği 
bypass ameliyatı sırasında verilen kanlardan HIV kaptığı açıklandı. 1992’nin 
Nisan ayında hastalığını kamuoyuna duyuran sporcu, HIV ve AIDS konusunda 
toplumu bilinçlendirme girişimlerine başlamıştır. AIDS’i Yenmek için Arthur Ashe 
Derneğini ve Halk Sağlığı için Arthur Ashe Enstitüsünü kuran tenisçi, 6 Şubat 
1993’te AIDS’e bağlı olarak gelişen zatürre sebebiyle hayatını kaybetti.

[ HIV ÖZEL SAYGI DURUŞU ] [ HIV ÖZEL SAYGI DURUŞU ] 
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ANTHONY PERKINS
04 NİSAN 1932 - 12 EYLÜL 1992[

Anthony Perkins 12 Eylül 1992’de hayatını kaybeden ABD’li sinema oyuncusudur. 
Yönetmenliğini Alfred Hitchcock’ un üstlendiği Sapık filmindeki Norman Bates 
karakteri ile hatırlanmaktadır. 1992 yılında AIDS nedeni ile 60 yaşında yaşama 
veda etmiştir. Cenazesi yakılmıştır. 1973’te Berry Berenson ile evlilik yapmıştır 
ve bu evlilikten iki oğlu olmuştur. Anthony Perkins’in karısı 2001’de 11 Eylül 
saldırısının kurbanlarından biridir. Anthony Perkins sinema tarihinde yaşamış en 
ünlü biseksüel aktörlerden birisidir.

[ HIV ÖZEL SAYGI DURUŞU ] [ HIV ÖZEL SAYGI DURUŞU ] 
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[ HIV ÖZEL SAYGI DURUŞU ] 

RUDOLF NUREYEV
17 MART 1938 - 06 OCAK 1993[

Rudolf Nureyev, uzun sıçramaları ve hızlı dönüşleri Vaclav Nijinski’nin 
efsaneleşmiş gösterilerine benzetilmiş, SSCB’den ayrılmasından sonra Margot 
Fonteyn’in gözde partneri ve büyüklü küçüklü birçok bale topluluğunun konuk 
sanatçısı olarak ünlenmiş Tatar asıl balettir. Nureyev yıllarca mücadele ettiği 
AIDS hastalığının yol açtığı kalp yetmezliği sonucu 6 Ocak 1993’te Paris’te 
hayatını kaybetmiştir.

[ HIV ÖZEL SAYGI DURUŞU ] 
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[ HIV ÖZEL SAYGI DURUŞU ] 

KEİTH HARİNG
04 MAYIS 1958 - 16 ŞUBAT 1990[

1980’li yıllarda New York şehrinin grafiti ve sokak resim 
sanatındaki en büyük isimlerinden Keith Haring, açık bir 
eşcinseldi. 1988 yılında AIDS teşhisi konulduğunda, AIDS 
hastası çocuklara yardım ve görsel sağlayan Keith Haring 
Vakfı’nı kuran sanatçı 1990 yılında vefat etti.

[ HIV ÖZEL SAYGI DURUŞU ] 



S. 68   ARALIK 2014  www.gzone.com.tr   www.gzone.com.tr   ARALIK 2014   S.69

[ HIV ÖZEL SAYGI DURUŞU ] 

LIBERACE
16 MAYIS 1919 – 04 ŞUBAT 1987[

1950-1970’li yıllar arasında Amerika’nın en önemli piyanist ve sahne 
sanatçılarından biri olan Liberace, hayatını büyük bir zenginlik ve ihtişam 
içinde yaşadı. 1980’li yılların sonunda hızla kilo kaybeden sanatçı için 
“karpuz diyeti yapıyor” haberleri çıksa da ölümünden sonra yapılan otopside 
Liberace’nin AIDS olduğu ve buna bağlı komplikasyonlardan öldüğü ortaya 
çıktı. 

[ HIV ÖZEL SAYGI DURUŞU ] 
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MAGİC JOHNSON
 14 AĞUSTOS 1959 - .......[

LA LAKERS isimli basketbol takımında oynarken 5 kez NBA 
şampiyonluğu kazanan 1959 doğumlu sporcu Earvin ‘Magic’ 
Johnson, 1991’de HIV olduğunu öğrendikten sonra 1996’da 
mesleğinden emekli oldu. Ona konulan HIV teşhisi halkın 
“heterokseksüellerin de HIV+ olabileceği” hakkında kafa 
yormasını sağladı. Basketbolu bıraktıktan sonra Magic Johnson, 
güvenlik seks ve HIV/AIDS’le savaşma yolunda kamuoyunun en 
önemli figürlerinden biri haline geldi. 

[ HIV ÖZEL SAYGI DURUŞU ] [ HIV ÖZEL SAYGI DURUŞU ] 
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[ HIV ÖZEL SAYGI DURUŞU ] 

GREG LOUGANIS
29 OCAK 1960 - ........[

1988 ABD Yaz Olimpiyatlarının en başarılı isimlerinden yüzücü Greg Louganis, 
ABC televizyonunda “Yılın Sporcusu” seçilmişti. Aynı sene HIV Pozitif teşhisi 
konan sporcu hayat hikayesini “Breaking the Surface” kitabında anlatmıştı. 
Louganis şu anda ABD Dalma takımının koçu ve danışmanı olarak görev 
yapıyor. 

[ HIV ÖZEL SAYGI DURUŞU ] 
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ROCK HUDSON 
17 KASIM 1925 – 2 EKİM 1985[

ABD’li oyuncu Rock Hudson 1950’li ve 1960’lı yılların romantik karakteri 
olarak tanındı. Yaklaşık 70 filmde ve pek çok televizyon dizisinde rol aldı. 
Daha çok Doris Day ile oynadığı filmler ile bilinir. AIDS’e bağlı hastalıktan 
ölen dünyaca ünlü ilk kişidir. Cenazesi yakılmıştır.
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[FREDDIE
MERCURY

BEN STAR OLMAYACAĞIM, 
BEN EFSANE OLACAĞIM!

[ HIV ÖZEL SAYGI DURUŞU ] [ HIV ÖZEL SAYGI DURUŞU ] 
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O Rock’ın gördüğü en büyük ikon. Doğu kökenli bir 
Batı tanrısı. O dünyanın en büyük efsanelerinden, 
Freddie Mercury. 

Parsi kökenli bir ailenin Zanzibar’da doğup, 
Hindistan’da olgunlaşıp, önce İngiltere, oradan 

da tüm Dünya’yı fethedişi sanırım Freddie’nin hayatını özetlemeye 
yetecektir. Dış görüntüsü sebebiyle komplekse bir çocukluk ve 
gençlik geçirdikten sonra yeteneği ile önce dijital sanatta, daha 
sonrasında ise müzikte tanrılaşmıştır. 

Zanzibar’ın İngiltere’ye karşı bağımsızlığını ilan ettiği yıllarda tüm 
ailesiyle doğduğu topraklardan İngiltere’ye göç eden Mercury’nin 
Kashmira adında da bir kız kardeşi bulunuyor. İngiltere’de Ealing 
Art College’de aldığı grafik tasarım eğitiminden sonra atıldığı müzik 
kariyeri boyunca birçok sanatçıya ilham kaynağı olmuştur. 

Geniş kitlelerce Dünya’nın en iyi erkek solisti ilan edilen Mercury, 
grubu Queen ile rock ve operayı birleştirerek bambaşka bir müzik 
tarzı yakalamıştır. Freddie Mercury, Queen’in “Greatest Hits” 
albümündeki 17 şarkının 10’unun yazarıdır. Bunlar arasında: “Killer 
Queen”, “Bohemian Rhapsody”, “Somebody to Love”, “We Are the 
Champions” ve “Don’t Stop Me Now” sayılabilir. 1980’lerde grubun 
dört üyesi de şarkı yazıyordu. Ancak Mercury’nin şarkılarında 
dikkati çeken en büyük özellik, rock, heavy metal ve disco gibi 
farklı tarzları kullanabilmesiydi. Popüler şarkı yazarlarının besteleriyle 
karşılaştırıldığında Freddie Mercury’nin eserlerinin müzikalite 
açısından kompleks olduğu görülmekteydi. Örneğin, “Bohemian 
Rhapsody” nin çevrimsiz bir yapısı vardır ve yaklaşık 60 akor içerir. 
Buna karşın, “Crazy Little Thing Called Love” şarkısında sadece 
birkaç akor vardır. Mercury oldukça karmaşık harmoniler yazmış 
olmasına rağmen, çok az nota bilgisi olduğunu söylemiştir.

Queen topluluğunun dört üyesi de şarkı yazarı olmasına rağmen, 
ilk albümlerinin yapımında Queen ile birlikte stüdyo çalışmalarına 
katılan yapımcı Gary Langan: “Freddie, diğerlerinin şarkı yazmalarına 
her zaman destek vermiştir. Oysa çalıştığım diğer gruplarda durum 
hiç de böyle değildi; belli bir kişi şarkı yazardı, başka yazan olursa 
da şarkısını kabul ettirmek için epeyce uğraşması gerekirdi.” 
demiştir. Mercury şarkılarının çoğunu piyanoda yazmış ve genellikle 
grup arkadaşları ve gitarist Brian May için teknik olarak zor notalar 
seçmiştir. Gitar yeteneği oldukça düşük seviyede olmasına karşın, 
gitar için de “Bohemain Rhapsody” de duyulanlar dahil olmak üzere 
pek çok melodi ve riff yazmıştır. “Crazy Little Thing Called Love” 
şarkısını da gitarda yazmıştır.

Queen ile yaptıkları çalışmalara ilaveten Mercury iki de solo albüm 
çıkarmıştır: “Mr. Bad Guy” (1985) ve “Barcelona” (1988). İlki daha 
çok pop ağırlıklı olup disko ve dans müziği tarzındadır. “Barcelona” 
ise Mercury’nin hayranı olduğu opera sanatçısı Montserrat Caballé 
ile birlikte kaydedilmiştir.

İngiltere’de albüm listelerinde 23 hafta kalmasına rağmen, Queen’in 
diğer albümlerine göre “Mr. Bad Guy” ın ticari anlamda pek de başarılı 
olmadığı söylenir. Buna karşın, 1993’te “Living On My Own”’un bir 
remiksi (aynı albümden bir şarkı) İngiltere listelerinde birinci sıraya 
yükselmiş, 13 hafta listede kalmış ve Mercury’ye ölümünden sonra 
Ivor Novello Ödülünü kazandırmıştır. Müzik eleştirmeni David Prato, 
“Mr. Bad Guy”ı “baştan sona seçkin” olarak nitelemiş ve Mercury’nin 

“bilinmeyen bir bölgeye uzanarak saygın bir iş yaptığını” söylemiştir. 
Albümde ağırlıklı olarak sintisayzır kullanılmıştı ve bu durum önceki 
Queen albümlerinin karakterinden çok farklıydı.

“Barcelona”, opera şarkıcısı Montserrat Caballé ile kaydedilmiş olup 
pop müzik ile operanın elementlerini içeriyordu. Caballé, albümün, 
kendi kariyerindeki en büyük başarılarından biri olduğunu söylemiş 
ve Mercury için: “O sadece bir pop şarkıcısı değil, bir müzisyen idi, 
piyanonun başına geçer ve beste yapmaya başlardı. Farklı müzik 
stillerini bir araya getirmenin yeni bir yolunu keşfetmişti. O bu işi 
yapan ilk ve tek kişidir.” şeklinde konuşmuştur.[16] Eylül 2006’da, 
İngiltere’de Freddie Mercury’nin 60. doğum günü şerefine, onun 
solo çalışmasını da içeren bir derleme albüm piyasaya çıkmıştır. 
Albüm İngiltere listelerine ilk 10’dan giriş yapmıştır.

Mercury, Michael Jackson ile, “There Must Be More To Life Than 
This” ve “State of Shock” gibi resmen yayımlanmayan birkaç 
şarkıda birlikte çalışmıştır. Mercury’nin, Michael Jackson ile birlikte 
kaydettiği “Victory” adlı parça henüz piyasaya çıkmamıştır. İkinci 
şarkı, 1984’de yayımlanan Victory albümünde olup, sonunda Mick 
Jagger ve The Jacksons tarafından okunmuştur.

Mercury’ye 1987 ilkbaharında AIDS teşhisi kondu. Oysa o yıl 
yayımlanan bir röportajında Mercury, test sonuçlarının negatif çıktığını 
söylemiş ve AIDS olduğunu inkar etmişti. İngiliz basını, bu inkarlara 
rağmen Mercury’nin sağlığı ile ilgili olarak yayılan dedikoduların peşini 
bırakmıyordu. Yaşamının son yıllarında, “These Are the Days of Our 
Lives” filmindeki sıska görünüşü de bu dedikoduların yayılmasını 
körüklüyor ve ciddi bir rahatsızlığı olduğunu belli ediyordu.

22 Kasım 1991’de Mercury, Queen’in menajeri Jim Beach’i 
Kensington’daki evine çağırdı ve bir basın açıklaması hazırladılar. 
Ertesi gün, aşağıdaki açıklama basına verildi:

“ Son iki hafta boyunca basında yapılan yoğun varsayımlar 
üzerine, testlerimin HIV pozitif çıktığını ve AIDS taşıdığımı 
onaylıyorum. Bu bilgiyi bugüne dek gizli tutmamın, yanımdakilerin 
mahremiyetini korumak adına doğru olacağını düşünmüştüm. Fakat 
artık, dostlarımın ve dünya çapındaki hayranlarımın gerçeği bilme 
vakti gelmiştir ve umarım herkes bu korkunç hastalıkla mücadelede 
doktorlarıma katılacaktır. Mahremiyetim benim için her zaman önemli 
olmuştur ve fazla röportaj vermememle ünlüyümdür. Bu tutumum 
bundan sonra da böyle devam edecektir, lütfen anlayışla karşılayın. 
”

Freddie Mercury, bu açıklamadan 24 saat kadar sonra, evinde, 
yakın arkadaşlarının kollarında, 45 yaşında öldü. Resmi ölüm nedeni, 
AIDS’ten dolayı yakalandığı bronşiyal pnomöni idi. Yıllardır dinsel 
törenlere katılmamasına rağmen, cenaze töreni zerdüşt bir rahip 
tarafından yönetildi. Kensal Green mezarlığında yakıldı. Küllerine 
ne olduğu bilinmemekle birlikte, Cenevre Gölüne serpildiği, ailesine 
verildiği gibi çeşitli rivayetler vardır.

Uzun yıllar boyunca Mary Austin adında çok yakın olduğu bir kız 
arkadaşı olmasına rağmen, Freddie Mercury seks yaşamı hakkında 
oldukça açıksözlü olmuştur. 70’li yılların sonunda verdiği bir 
röportajda gazeteciye: “Bir nergis kadar geyim canım” demiştir. 
1970’lerin sonlarından itibaren Mercury’nin erkeklerle olan aşk 
maceraları başlamış ve Austin ile ilişkisi sonlanmıştır. Ancak ikili 
gene de yakın arkadaş olarak kalmış ve Mercury, Austin’i gerçek 
arkadaşı olarak tanımlamıştır. 1985’teki bir röportajda Mercury, 
Austin hakkında: “Bütün aşıklarım niye Austin’in yerini alamadıklarını 
soruyorlar. Çünkü bu imkânsız. Tek arkadaşım Mary ve ben başka 
birini istemiyorum. O benim yasal eşim. Bu benim için evlilik gibi. 
Birbirimize inanıyoruz ve bu bana yeter. Bir erkeğe, Mary’e aşık 
olduğum gibi olamazdım.” demiştir.

[ HIV ÖZEL SAYGI DURUŞU ] 

DİŞLEK OLMAMDAN HOŞLANMIYORUM. 
ONLARI YAPTIRACAĞIM AMA DAHA 
VAKTİM OLMADI. ONUN DIŞINDA...
MÜKEMMELİM.[

[ HIV ÖZEL SAYGI DURUŞU ] 
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[ HIV ÖZEL SAYGI DURUŞU ] 

BEN SADECE 
MÜZİK 
OROSPUSUYUM, 
CANIM![

[ HIV ÖZEL SAYGI DURUŞU ] 
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Mercury 1983’te Jim Hutton adında yeni bir aşık bulmuştur. 
Hutton, Mercury’nin yaşamının son altı yılında onunla birlikte 
olmuş, hastalığı sırasında ona bakmış ve öldüğünde de yatağının 
yanıbaşında olmuştur.Hutton’a göre, Mercury ondan kocası olarak 
bahsetmekteydi ve öldüğünde de Hutton’ın ona verdiği evlilik 
kurdelasını takıyordu.

Freddie Mercury’nin, uzun yıllar boyunca düzelttirmek istediği, göze 
çarpan dişlek bir çene yapısı vardı. Meslek yaşamının ilk yıllarında 
dişlerini düzelttirmek istediğini belirtmiş fakat vakit bulamadığından 
dolayı pişman olduğunu söylemiştir. Böyle bir ameliyatın sesine de 
zarar verebileceğinden korktuğunu da belirtmiştir. Gülümserken, 
dişlekliği görünmesin diye genellikle eliyle ağzını kapatırdı.

Cat Fancy dergisinin Ocak 2004 sayısındaki habere göre, Mercury 
kedileri çok severdi ve hatta hayatının bir döneminde 10 kadar kedisi 

vardı. Mercury’nin kişisel yardımcısı Peter Freestone, patronunun 
kedilere “en az insanlar kadar değer verdiğini” yazmıştır. Nitekim, 
Mr. Bad Guy albümü ve “Delilah” şarkısı kedilere ithaf edilmiştir. 
Mercury, video ve albüm kapaklarında bir kediyi canlandıran giysiler 
giymiştir.

Mercury, Parsi kökenli olduğunu pek çok hayranından gizlemiş ve 
röportajlarda soykütüğünden nadiren bahsetmiştir. Çoğu kaynakta 
Freddie Mercury’nin Hint kökeninden geldiği belirtilse de, aslında 
kendisi İran’a Müslümanlık geldiği zaman Hindistan’a göç eden 
Zerdüştlerin soyundan gelmektedir. Pek çok arkadaşı, Mercury’nin 
etnik kökeninden utandığını ve uzun yıllar Hint göçmenlere karşı 
şiddet ve ırkçı isyan hareketlerine sahne olmuş bir ülkede ırkçı bir 
tepkiden korktuğunu açıklamışlardır. Öte yandan gruptaki arkadaşı 
Roger Taylor, Mercury’nin etnik kökenini, sadece rock müzisyeni 
kimliğine uymadığı için geri plana ittiğini ileri sürmüştür.

[ HIV ÖZEL SAYGI DURUŞU ] 

DAHA BÜYÜK, 
DAHA İYİ - 
HERŞEYDE.[

Freddie Mercury’nin ailesi, onun çocukluğunda hep Hint müziği 
dinlerdi ve onun ilk etkilendiği kişi de bir Bollywood playback şarkıcısı 
olan Lata Mangeshkar idi. 

Record Collector dergisine göre, İngiltere’ye taşındıktan sonra, 
Mercury büyük bir Jimi Hendrix, The Beatles ve Led Zeppelin 
hayranı oldu. Hendrix için: “Jimi Hendrix çok önemlidir. O benim 
idolümdür. Sahndedeki duruşu ile bir rock yıldızı için tam bir örnek 
teşkil eder. Onu birisiyle karşılaştırmanıza imkân yoktur. Sihiriniz ya 
vardır ya da yoktur. Geliştirilecek bir şey değildir bu. Onun yerini 
kimse dolduramaz.” demiştir. 

Mercury’nin hayran olduğu bir diğer kişi de, şarkıcı ve oyuncu Liza 
Minnelli idi. 1975 yılında verdiği bir röportajda Minnelli için: “Liza’nın 
her tarafından yetenek akıyor. Üstün bir enerjiye ve güce sahip. 
Kendini dinleyicisine aktarması ise çok etkileyici. Ondan öğrenilecek 
çok şey var. şeklinde konuşmuştur

Queen ile birlikte “Under Pressure” şarkısını kaydeden ve The 
Freddie Mercury Tribute Konserinde sahne alan rock yıldızı David 
Bowie, Mercury hakkında: “Tüm teatral rock yıldızları içinde Freddie 
bu işi en ileri götürendir. Tayt giyen bir adama her zaman hayranlık 
duymuşumdur. Bir kez onun konserini izledim ve gerçekten de 
dedikleri gibi seyirciyi avuçlarının içine almasını gayet iyi biliyor. Bir 
klişeyi kendi avantajına dönüştürebiliyor.” demiştir.

Queen’in geride kalan üyelerinden Brian May ve Roger Taylor ile 
sahne alan pop yıldızı Robbie Williams: “Freddie, eğer oradaysan ve 
çalışmanı kanalize etmek için bir sanatçı seçmek istiyorsan, lütfen 
bana bir albüm ya da en azından ortadaki sekizi ver.” demiştir.

LGBT aktivistlerince sürekli eleştirilen Axl Rose da sadık bir Freddie 
Mercury hayranı idi ve: “Çocukken Mercury’nin şarkı sözlerine 
tutunmasaydım, nerede olurdum bilemem. Müziğin tüm formlarını 
onlardan öğrendim. Tüm yaşamım boyunca daha büyük bir 
öğretmenim olmadı.” dediği bilinir.” Rose, The Freddie Mercury 
Tribute Konserinde, “We Will Rock You” ve “Bohemian Rhapsody” 
şarkılarında Elton John’a eşlik etmiştir.

Kurt Cobain, intihar ettiğinde (1994) bıraktığı iddia edilen notta 
şunlar yazılıdır: “Okurken veya yazarken müzik dinleme veya müzik 
oluşturma zevkini yıllardır hissetmedim. Bu konuda hissettiğim 
suçluluk duygusunu tarif etmeye kelimeler yetmez. Örneğin, sahne 
arkasında iken ve ışıklar sönüp de kalabalığın çılgınca haykırışları 
başladığında, bu beni Freddie’yi etkilediği gibi etkilemiyordu. Freddie 
bundan hoşlanıyordu, kalabalıktan gelen sevgi ve hayranlıktan tat 
alıyordu, ki buna hep saygı duymuş ve kıskanmışımdır.

Bir radyo röportajında şarkıcı Tori Amos, 1999’daki şarkısını 
(Sugar ) yazabilmek için Freddie Mercury’nin ruhunu çağırdığını 
söylemiştir: “Banyodaydım. Kafamın içindeki ses Freddie’ninki idi, 
akorlarla oynuyordum ve bu şarkıyı yazmama neden olan bu şeyleri 
düşünüyordum ve birden onun: “Şeker, o bana şeker getiriyor” 
dediğini duydum. ve dedim ki: “Teşekkürler Freddie…”

Müzik dünyasından yakın arkadaşı Elton John ise Freddie’nin 
ölümü üzerine şu cümleyi söylemiştir: “Tanrı en sonunda kare asını 
tamamladı dostum.. Janis Joplin, John Lennon , Elvis Presley 
ve sen...Arkadaşım olduğun için teşekkürler.. Seni her zaman 
seveceğiz.”

2014 yılını uğurladığımız şu günlerde kendi adıma Mercury hakkında 
düşündüğüm tek şey ise ‘’Freddie müziğiyle de, yaşantısıyla da 
halen insanlığı etkilemekte. Yıllar geçse de Freddie ölümsüzlüğün 
en kıymetli mücevheri olmaya devam edecek’’

[ HIV ÖZEL SAYGI DURUŞU ] 
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[TAN 
TAŞÇI

DOBRA DOBRA

RÖPORTAJ: ONUR ÖZIŞIK      FOTOĞRAFLAR: TAN TAŞÇI

[ KAPAK SÖYLEŞİSİ ] [ KAPAK SÖYLEŞİSİ ] 
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T    ürk pop müzik dünyasının en güçlü seslerinden biri 
olmanın yanında en cesur yıldızlarından biri Tan Taşçı. 
Uzun zamandır hiç bir yere röportaj vermeyen yıldız 
bizler için hem sorularımızı dürüstlükle cevapladı hem de 
müzik dışında ilgilendiği fotoğraf sanatını konuşturarak 
kendi fotoğraflarını çekti. 

Geçtiğimiz ay hem yeni albüm hem de bir konser DVDsi 
habercisi, ’’Ağrılı Başımız’’ isimli bir tekli çalışmasıyla sessizliğini 
bozdun. Uzun zamandır bir albüm yerine teklilerle ilerliyorsun. 
Bunun sebebi nedir?
Uzun zamandır istediğim özeni göstererek bir albüm yapmıyorum  
fakat müziğe olan ihtiyacımı konserler ve dijital teklilerle gideriyorum. 
Bu arada besteler yapıyorum. Geçtiğimiz ay Bostancı Gösteri 
Merkezi konseri için özel ‘’Ağrılı Başımız’’ ı çıkardık, bu kez Bırak 
Beni gibi yalnızca dijital değil aynı zamanda CD olarak da üretildi. 
Allbüm yaptığınız zaman konu sanat kalıbından çıkıp ticari kaygıya 
dönüşüyor, bu kaygı süreci beni yapmam gerekenden soğutuyor. 
Bir süre internet özgürlüğümü kullanıp, dijital projelerde yürümeyi 
tercih ettim işin açıkçası.

Yeni bir albüm hazırlığında olduğunu da biliyorum, peki bu 
albümün detayları nedir? 
Evet bir albüm hazırlıyorum ancak repertuar sürekli değişiyor. Uzun 
zamandır bir albüm yapmadığım için yeni projem üstünde çok daha 
özenli çalışıyorum. Bu albümü ticari açıdan belirli kitle ve mecralara 
yönelik bir repertuar, bir playlist olsun da istemiyorum. Günümüz 
albümleri tüketim hızımıza ayak uydurmak adına hızla üretilen ürünler 
olduğunu düşünüyorum ve yalnızca rafta isminizin bulunması adına 
çıkarıldıklarını düşünüyorum, bu albümün öyle olmasını istemediğim 
için işi biraz ağırdan alıyorum. İlk albümüm 8/10 yıl boyunca 
biriktirdiğim şarkılardan oluşmuştu ve başarısı aşikar. Bu albümün 
de öyle olması için Acele etmeden Ya da başka duygulara girmeden 
en kendim gibi olarak çıkaracağım.
Albümün çıkış tarihi 2015 başı olacak fakat değişkenlik gösterebilir. 
Repertuara yeni bir şarkı girebilir, düzenlemelerde değişikliğe 
gidilebilinir, aklımıza yeni fikirler gelebilir. Bu sebeplerden 
düşündüğüm tarihten daha da gecikebilir, ancak dediğim gibi doğru 
olanın bu olduğunu düşünüyorum.

Seni tanıyan biri olarak, benim gördüğüm iki tane farklı Tan var. 
Biri sahnede gördüğümüz melankolik Tan, diğeri ise sosyal 
medyada gördüğümüz eğlenceli Tan. Neden bu iki mecrada iki 
farklı Tan görüyoruz?
Bizlerin kendimizi doğru tanıtmamız için fazla platform seçeneğimiz 
yok. İyi ki sosyal medya hayatımıza girdi ki en salt halimizi orada 
sunabiliyoruz. Televizyonun bir samimiyetsizliği var, bir kandırma, 
belki de bir görev hali var. Hele ki son zamanlarda ki yasaklı halini de 
bunlara eklersek orada olduğun gibi olamıyorsun, sahte bir gülücük 
oluyor yüzünde. Orada sen hangi şarkıyı seslendiriyorsan o şarkı 
olmak zorunda kalıyorsun.

Televizyon Dünyasının sahte olduğunu mu düşünüyorsun ? 
Televizyon projesi teklifleri alıyor musun? Neden televizyon 
programlarına katılmıyorsun?
Televizyonda herkesin sahte olduğunu ve televizyonun bir aptal 
kutusu olduğunu düşünüyorum.Ve tezattır belki ama bu sebepten 
çok da iyi bir televizyoncu olabilirim aslında.Dönem dönem teklifler 
alıp toplantılar yaptım fakat düşündüğüm farkı yaratabilecek projeler 
yok. Hep kendine hizmet ediyor. Sanat ve topluma da biraz hizmet 
etmesi gerekli. Uff çok sıkıcıyım değil mi ? 

Çocukluğuna gidecek olursak, senin müzikalitenin ve 
kariyerinin oluşmasında Türkiye’den ve Dünya’dan hangi 
sanatçılar etkiledi?
Başarı hikayesi güzel olan her sanatçı beni etkiledi çocukken. 
Değişik mozaiklerden oluşan bir çocukluk yaşadım, çok ufak yaşta 
polifonik korolarda ‘’Gospel’’ tarzda şarkılar da söyledim. Sonrasında 
konservatuarda opera okurken, TRT korolarında bir dönem Halk 
ve Sanat Müziği de söyledim. Halen o dönemden bir Sanat Müziği 
kalıntısı var, albümlerimde Sanat Müziği şarkıları yorumlamamın 
da asıl sebebi budur. Yine konservatuar devam ederken bir grup 
kurup barlarda popüler şarkılar söylemeye başladım. Bu sebepten 
dinlediğim sanatçılarda hep birbirinden farklı mozaiklere ait sanatçılar 
oldu. Önemli olan kendi isteklerini gerçekleştirmiş olmaları bence. 
Mesela konservatuar dönemimde dinlemek için Jose Carreras, 
Maria Callas, Domingo’lar sayabilirim ama bu yine de üzerimdeki 
Pavarotti etkisini azaltmadı.  
Popüler müzik adına fazlaca 80 ve 90’lardaki tüm başarılı popçuları 
da dinledim. Bazen alakasız bir şarkının içinde bulurum kendimi. 
Arkadaşlarım dinlediğimi anlamasın diye kulaklıkla dinlediğim şarkılar 
olur. Ben o dinlediğim şeyi sanat eseri olarak dinliyorumdur, içinde 
duygular vardır. Bir fado bir oyun havası yada bir arya olabilir. Güzel 
bulduğum her şeyi dinlerim ve insanların da güzel buldukları her 
şeyi dinlemesini öneriyorum. Konu tek bir sanatçıya takıntılı olmak 
olduğu zaman iş sanattan çıkıyor. Sanat çok kollu bir kavram olduğu 
için önyargısızca güzel olan her şeye kulak vermek gerektiğini 
düşünüyorum.
 
Müziğinde melankolik olmana rağmen özel hayatında da 
fazlasıyla eğlencelisin. Takipçilerin yada arkadaşların sana 
şaşırıyor mu ?
 Beni gerçekten müziğimle tanıyan insanlar beni bir bakıma gerçekten 
tanıyan insanlardır. Melankolik değilim ben, aslında duygusalım bu 
daha geniş bir kapsamdır. Bazen melankolik bazen eğlenceli bazen 
mutlu bazen sinirli, hepsi uçlardadır ama beni tanıyorlar orası kesin. 
Bu soruyu sosyal medyayı örneklendirerek cevap vermek daha 
açıklayıcı olur. Mesela benim profilimde 100.000 takipçim var diyelim. 
Bir sosyal medya araştırması yaparak ortalamaya vurunca 80.000 
kadarının dinlediği benim tarz müziğimle alakalıysa diğer 20.000’lik  
kitle genel olarak herkesi takip eden popüler kültür magazin ya 
da merakla gelen takipçilerdir. Bu durumda takipçi sayım yüksek 
oranda benimle direk ilişkili ve ilgili oluyor ve bu insanlar beni doğal 
olarak böyle tanıyor. Zaten o sanatçının eserine, mesleğine doğru 
baktığın zaman ancak onu tanıyabilirsin. 

Bu bahsettiğin yalnızca kendi şarkılarını üreten yorumcular için 
geçerli değil mi?
Bir şarkının söz yazarı ve bestecisinin sahibi sanılması Orta Çağ 
sanat anlayışı gibi geliyor bana. O şarkının bestecisi, söz yazarı 
kadar aranjörü ve tatbiki yorumcusu da önemlidir, ki günümüzde 
aranjörlerin de albüm yaptıklarını görüyoruz. Söz yazarların da . Ve 
tabii yorumcu albümleri gibi ilgi görüyor. Bu kavramların hepsi ayırt 
edilmeli. O sanat eseri ile o sanatçıyı tanımak istiyorsa sanatın hangi 
dalını o eserde icra ediyorsa ona bakılır. Bizde bunlar henüz varılan 
kavramlar değil ne yazık ki.
Mesela bugün, çok duygusal, hayata ve aşka dair mükemmel 
mesajlar taşıyan bir Sezen Aksu şarkısını psikopatın biri yorumlasa 
‘’ne güzel, ne kadar naif adam’’ diye sevebilirsiniz. Tehlikeli değil mi? 
Bu örnekleri çoğaltabilirsin, ilginç sonuçlar verir.

Opera kökenlisin, popüler müzik üretiyorsun. Hangi dönemin 
popüler kültüründe yaşamak isterdin?
Geçmiş bana çok karanlık geliyor. Eski dönemin sanatçıları bana 
çok bilinmez geliyorlar. Mesela bu yaşadığım dönemin şeffaflığı 
yok geçmişte. Bu sebeple tam da şu dönemde yaşamaktan 
memnunum ama konu sanat üretimi ise yine bu dönemde, ama 
bu dönemin Avrupa’sında üretmek isterdim. Yaptıklarım daha kolay 

[ KAPAK SÖYLEŞİSİ ] 

İNSANIN CİNSEL 
YÖNELİMLERİNİ 
ÜZERİNE BASA 
BASA YAŞAMASINI 
ANLAMSIZ VE AVAM 
BULUYORUM.[
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anlaşılırdı. Bu yanlış anlaşılmasın, Amerika’da olmak kesinlikle değil, 
Avrupa’da üretmek isterdim. Avrupa’nın sanat anlayışını, geçmişini, 
saygısını bütün coğrafyalara tercih ediyorum. Fakat dünyaya nerede 
geliyorsan vazifen oradan beslenmek ve anlatmak.

Türkiye’nin ilk eşcinsel yaşam dergisine kapak olan ilk erkek 
yıldızsın. Türkiye’deki LGBTI haklarını nasıl buluyorsun?
Konunun LGBTI olarak bir ismin altına toplanması bile kötü ve 
vahşi bence. Bu konuda daha korkutucu şartlarda yaşayan 
komşu ülkelerimizi de bildiğimiz için yine Türkiye’deki durumu 
değerlendirirsem, ne amaçla ve neden yapıldığını bilmememe 
rağmen, bir şeyler yapıldığına inanıyorum. İnsanlar da birbirlerine 
sahip çıkıyor, özellikle metropollerde farklı cinsel yönelime sahip 
insanlar açık ve rahatlılıkla yaşayabiliyorlar. Benim de gey ve 
biseksüel arkadaşlarım var ve onların gerek iş hayatımda gerekse 
özel hayatımda çok dostluklarını ve faydalarını gördüm. Ve bence asıl 
sorun eşcinsel insanlar metropoller dışında çok rahat yaşayamıyor.
Fazlasıyla eşcinsel hayranın var, bunu neye bağlıyorsun? 
Ben insanları ayırmayı sevmiyorum, insana karşı zaafım var ve insanlar 
için sanat yapıyorum. İnsanları cinsel yönelimlerine, inançlarına veya 
maddi gelirlerine göre ayırmıyorum. Sanatımı herkes için yapıyorum 
ve bu enerjim sanırsam insanlara doğru ulaşıyor.

Arkadaşın olup bu sorunun cevabını biliyor olmama rağmen bir 
konuya açıklık getirmek gerektiğini düşünüyorum. Hakkında 
fazlasıyla eşcinsel dedikodusu dönen ünlülerimizdensin, 
eşcinsel misin? Bu dedikoduları neye bağlıyorsun?
Eşcinsel değilim, bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Sanırsam bu 
dedikoduların sebebi belki ben hayatımı heteroseksüel olduğumun 
üzerine basa basa yaşama ihtiyacı duymamam olabilir. İnsanın 
cinsel yönelimlerini üzerine basa basa yaşamasını da anlamsız ve 
avam buluyorum. Belki dünyada ve ülkemizde o kadar fazla örnek 
var ki  bu şekilde düşündürüyorumdur. Belki sadece öyle düşünmek 
istiyordur karışamazsın ki saygı ile karşılıyorum.
Bazen hayata dair doğru cevapları almak için çocukluğumdan yola 
çıkıyorum, çocukken hayranı olduğum hiç bir sanatçıyı çok seksi bir 
kadın ya da çok yakışıklı bir erkek diye sevmiyordum. Onları sadece 
yaptıkları işlerden ve saçtıkları enerjilerden dolayı seviyordum. Mesela 
çocukken Michael Jackson’ı çok dinliyordum ama onu herhangi bir 
cinsel dürtüyle örtüştürerek dinlemiyordum. Büyüdükçe insanları 
kategorileştirmeye, etiketlemeye doğru gidiyoruz. Bu “erkek”, bu 
“kadın”, “zengin” “fakir” “soylu” “soysuz” “dinli” “dinsiz” diyerek 
ayrıştırıyoruz. İşte bu da tam anlamıyla kirlenmek oluyor. Konuya 
çocukluk saflığıyla bakıyor olsak, ne böyle dedikodular olur ne de 
insanları ötekileştirmeye gideriz.

TÜRKİYE’DE HİÇ 
BİR SANATÇI PARA 
KAZANMAYACAKSA 
VEYA HİÇ BİR MENFAATİ 
YOKSA, TOPLUMSAL 
HAREKET İÇİN KILINI 
KIPIRDATMAZ! 
[
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Bir röportajında ‘’Sanatçı Apolitik Olmalıdır’’ demiştin. Peki 
sanatın ve sanatçının bir cinsiyeti olmalı mıdır?
Sanat dişidir duygunun en içe dönük halidir. Savaş ise tezattır 
tamamen insanın en dışa dönük halidir ve erkektir.
Sanatçı apolitik olmalıdır ve siyasete hizmet etmemelidir. Sanatçı 
insana hizmet etmelidir. Bahsettiğim apolitiklik aslında siyasete 
hizmet etmemesi gerektiği konusudur. Günümüz siyasetinde partiler 
kuruluyor, partiler kapanıyor, inan bu konular hiç umurumda değil. 
Bu konuların beni ilgilendiren tarafı sadece insana dokunan tarafı.
 
Spiritüel tarafı ağır bir insansın, günümüzdeki metropol 
insanının ruh halini nasıl buluyorsun?
Şehirleşmek çok önemli bir kavram insanlar o şehirde dönüşüyor 
zamanla. Geçmişe bakarsak sanat hep şehirleşmeden doğmuştur. 
Ve mutlaka şehir sanata etki etmiştir Avrupa şehirlerinde bu 
kavramları çok rahat gözlemleyebiliyorsun. Mesela bir şehirde 
Barok varsa giyimleri ve sanatları hala abartılı ve özenli İstanbul’a 
geldiğimizde, şehrin kozmopolitik durumunu aşmış karmaşıklığını 
yaşayan herhangi biri nasıl bir ruh halinde ve dönemde olduğumuzu 
anlatabiliyor kıyafet ya da dinlediği müzikle. Resmen bir kutuplar 
çatışması gibi. İstanbul’da her şeyden var, her fikirden var, bu 
kadar sanat içinde nasıl oluyor da aynı çatı altında yaşamayı 
sürdürebiliyoruz, cidden inanılmaz.
 
İleride bir çocuğun olduğunda, bir gün çocuğun sana eşcinsel 
olduğunu açıklarsa tepkin nasıl olur?
Ebeveynler çocukların hayatlarını yaşaması adına açılan kapılardır. 
Çocuğuna doğru etik anlayışla yaşamayı öğretmesi bir ebeveynin 
en baş görevidir. Her insan belirli sınavlar vermek için dünyaya 
geliyor. Kimimiz karşı cinsine ilgi duyuyor, kimimiz de hemcinsine 
ilgi duyuyor. Ben çocuğumun doğru etik anlayışla yaşayacağından 
emin olduktan sonra hayatında yapacağı her seçime ve yönelime 
saygı duyar ve yanında olurum.

1 Aralık Dünya HIV farkındalık günü sebebiyle dergimizin Aralık 
sayısında HIV konusunu işledik. Sence Türk insanı olarak HIV 
riskinin farkında mıyız?
HIV’nin patlamaya hazır bir volkan gibi bir tehdit olduğunu 
düşünüyorum. HIV hakkında daha fazla konuşulsa ve daha fazla 
farkındalık yaratılsa bu ve keşke insanlar başta cinsel korunmanın 
önemini öğrense çok iyi olur. Toplum olarak cinsel baskı 

altında yaşadığımız için, cinsellik konuşulması ayıp bir kavram 
olmaktan çıkamıyor. HIV farkındalığı için öncelikle cinselliğin 
özgürce konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Halen ülkemizde 
damacanayla, eşekle köpekle birlikte olmaya çalışan insanlar var, 
bu daha cinsellikten bi haber HIV’i gel de sen anlat  bu insanlar. 
Cinsellik doğru öğretilmek zorunda.
HIV farkındalığı konusunda Dünya’da popüler kültür sanatçıları 
büyük önem taşıdı. Mesela Madonna HIV farkındalığı konusunda 
birçok proje yürütüp insanları bilgilendirdi. Neden Türkiye’de 
sanatçıları benzer cinsel sosyal sorumluluk projelerinde 
göremiyoruz?
Türkiye’de hiç bir sanatçı para kazanmayacaksa veya hiç bir 
menfaati yoksa, toplumsal hareket için kılını kıpırdatmaz! 
 
Buna kendini de dahil ediyor musun?
Kendimi de dahil ediyorum. Yeterince özgür olmayan sanatçıların 
işi zor biraz, sadece siyaseten falan anlaşılmasın genel anlamda 
böyleyiz . Kaygılar ve etkiler altında sanat yaptığımızda kendimiz 
olamayız. Mesela kendi adıma sık sık ziyarete gittiğim otistik okulum 
vardı veya kişisel destek verebildiğim dostlarım oldu. Bu platformlar 
sorumluluk projesi gibi popüler hallere dönüşünce işler biraz değişti 
ve uzak kaldım.  
 
Peki bu hiyerarşik durum medya sektöründe de var mı ?
Her sektörde mükemmel işleyen bir hiyerarşik sistem var. Benim bu 
hiyerarşik sistem içerisinde nasıl var olduğumu sorarsan, sanırım 
ben çok şanslı bir insanım diyebilirim.
 
Geçtiğimiz ay Seyhan Erdağ ile yaptığımız röportajda ‘’Türk 
Pop Müzik Dünyasında Erkek Eşcinsellerin Egemenliği Var’’ 
demişti. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun?
90 larda erkek eşcinsellerin elindeydi. 2000’lerden sonra başka 
bir kavramın eline geçti, kapitalizm buraya da el attı. Çıkacak pop 
sanatçısı, patlatılacak albüm, dizi vs bir düzen tarafından yönetiliyor. 
Keşke yine eşcinsellerin elinde olsa diyebilirim.

 Bunun sebebi acaba sanatçıların siyasilerden fazla dinleniyor 
ve önem veriliyor olmaları değil mi? Bush’un ABD başkanıyken 
Madonna’nın kendisinden daha fazla önemsenmesi konusunda 
bir açıklaması da olmuştu. Türkiye’de de durum bu şekilde mi? 
Bush’u kutluyorum, çok doğru bir açıklama yapmış. Kendisi zaten 
dünyamızın başına değişik bir bela oldu. Siyasiler neden seçim 
dönemlerinde sanatçılarla daha yakın diye sorsan cevabım sanattaki 
bu güç olurdu. Türkiye’de de böyle bir durum geçerli ancak ülkemizde 
herkes sanatçı. Bizim ülkemizde herkesin, her konuda bir fikri var. 
Bu yüzden bir sanatçının toplumsal hareketi başlatması da çok 
güç. Gerçek sanatçılarımız ve aydınlarımız olmalı!  Öyle bir haldeyiz 
ki kim büyük güçse sanatçılar da onların arkasında yer almaya 
başladı. Bu konuda Da Vinci gibi anlatımlarının altında da anlatım 
saklayabilen sanatçıları takip etmek gerektiğini düşünüyorum, ki 
dönemimizde onların da anlatmak istediklerini anlamak isteyen 
olduğuna inanmıyorum. Daha çok popüler sanatçılar takip ediliyor 
ki popüler sanatçılardan da sanatın gücü gibi olgular oluşamaz. Bu 
çok önemli bir ayrım.

Son zamanlarda ülkemizde bilhassa İstanbul’daki bazı 
belediyelerde LGBTİ hoşgörü kampanyaları başlatıldı. Bu 
konuda ne düşünüyorsun?
Bundan doğal birşey yok ki. Ben siyasi taraftan yapılan hiç bir şeyin 
samimiyetine inanmıyorum. Bunlar yapılması gereken şeyler zaten. 
Alkışlamak bana saçma geliyor. İnen uçağı “ölmedik şükür” şeklinde 
alkışlayan yolcularız biz bence.

KONUNUN LGBTI 
OLARAK BİR 
İSMİN ALTINA 
TOPLANMASI 
BİLE KÖTÜ VE 
VAHŞİ[
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CEY’LAN  
ERTEM
AMANSIZ GÜCENİK
SONY MÜZİK TÜRKİYE
[

Ceyl’an Ertem, Sony Music etiketiyle yayımladığı yeni 
albümü “Amansız Gücenik” ile yeniden müzikseverlerle 
buluştu. 14 şarkının yer aldığı ve prodüktörlüğünü Can 
Güngör’ün üstlendiği albümde Ceyl’an Ertem, sekiz şarkının 
söz ve müziğine kendi imzasını attı. Cem Tuncer, Can Güngör, 
Cihan Mürtezaoğlu, Cenk Erdoğan ve Elif Çağlar gibi değerli 
müzisyenlerin de şarkılarının yer aldığı albümde ayrıca; 
sözü ve müziği Mabel Matiz’e ait olan “Umut Var” ve Ceyl’an 
Ertem’in “ilham kaynağım, dev ruh” olarak tanımladığı 
Yıldız Tilbe’nin Ertem’e özel kaleme aldığı “Kahroloji” isimli 
yepyeni bir şarkısı da bulunuyor.

Kendine has yorumu ve masalsı şarkılarıyla müzik 
dünyasında kendine özgü bir yer edinmiş olan Ceyl’an Ertem, 
“Amansız Gücenik” albümünde müzik tarihinin unutulmaz 
şarkılarından ikisini de yepyeni düzenlemeleriyle yeniden 
yorumladı. Ceyl’an Ertem; daha önce birçok kez sahnede 
seslendirdiği ve yorumuyla büyük beğeni topladığı, Yıldız 
Tilbe’nin “El Adamı” şarkısına müzikseverlerden gelen 
yoğun talep üzerine “Amansız Gücenik” albümünde yer 
verdi. Sözleri Şahin Çandır, bestesi ise Avni Anıl’a ait olan 
bir Türk Sanat Müziği klasiği “Ah Bu Şarkıların Gözü Kör 
Olsun” eserine de sesiyle yeniden hayat veren Ceyl’an 
Ertem, albümde saklı parça olarak yer alan bu şarkıda da 
Can Güngör’le düet yaptı.

Albüm fotoğrafları için Aytekin Yalçın’ın objektifinin 
karşısına geçen Ceyl’an Ertem’in “Amansız Gücenik” 
albümünün kapak ve kartonet tasarımını ise Burcu Ürgüt 
hazırladı.

Ceyl’an Ertem’in; adını ünlü şair Edip Cansever’in “Ben Ruhi 
Bey Nasılım” şiirinde geçen bir tasvirden alan “Amansız 
Gücenik” albümü müzik marketlerdeki yerini aldı. Albümün; 
sözleri Ceyl’an Ertem, bestesi ise Cenk Erdoğan’a ait 
olan çıkış şarkısı “Bile İsteye” çok yakında video klibiyle 
ekranlardaki yerini alacak.

ROBER
HATEMO
PABUCUMUN DÜNYASI
SONY MÜZİK TÜRKİYE[

Rober Hatemo, geçtiğimiz günlerde yayınladığı yeni şarkısı 
“Pabucumun Dünyası” ile dört yıllık suskunluğuna son vererek 
sevenlerine albüm müjdesi vermiş ve albümüyle aynı ismi taşıyan 
şarkısıyla da müzikseverlerin kısa sürede büyük beğenisini 
kazanmıştı. Sevilen sanatçı, adeta bir yıldızlar geçidinden oluşan 
yepyeni albümü “Pabucumun Dünyası” ile yeniden müzikseverlerle 
buluşuyor...

1997 yılında başlayan müzik kariyerine 6 albüm, 1 de maxi 
single sığdıran Rober Hatemo’nun, Sony Music etiketiyle müzik 
marketlerde yerini alacak olan “Pabucumun Dünyası” albümünde 8 
şarkı yer alıyor. Süpervizörlüğünü Emre Aksu ve Rober Hatemo’nun 
birlikte üstlendiği albümün müzik prodüktörlüğünü, aynı zamanda 
tüm şarkıların düzenlemelerine de imzasını atan Erhan Bayrak 
üstlendi. Albümde yer alan sekiz şarkının tamamının mix’leri ise 
Özer Yener tarafından yapıldı.

Yıldız Tilbe, Taner Ayan, Fettah Can, Alper Narman ve Onur Özdemir 
gibi müzik dünyasının sevilen isimlerinin yepyeni şarkılarını 
seslendiren Rober Hatemo, yıllar geçse de unutulmayacak iki esere 
yeniden hayat verdi. “Pabucumun Dünyası” albümünde; Yıldırım 
Gürses’in 1983 yılında seslendirdiği unutulmaz şarkısı “Felek” ve 
yine daha önce Coşkun Sabah, Bülent Ersoy gibi müzik dünyasının 
dev isimlerinden dinlediğimiz; sözleri Ahmet Selçuk İlkan’a, bestesi 
ise Özer Şenay’a ait olan unutulmaz eser “Gönül Sayfası”, yepyeni 
düzenlemeleri ve Rober Hatemo’nun güçlü yorumuyla yeniden 
hayat buldu.

Uzun süredir büyük bir titizlikle hazırlanan “Pabucumun Dünyası” 
albümünün stil danışmanlığını Tanju Babacan üstlenirken, Rober 
Hatemo albüm fotoğrafları için Jerry Stolwijk’in objektifinin 
karşısına geçti.

[ MÜZİK ] [ MÜZİK ] 
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WHITNEY
HOUSTON
LIVE
SONY MÜZİK[

6 Grammy ödüllü Whitney Houstonın ilk canlı albümü özelliğini 
taşıyan ve Billboard R&B listesine ilk sıradan giriş yapan 
“Whitney Houston Live: Her Greatest Performances” albümü 
CD ve DVD versiyonlarıyla şimdi müzik marketlerde. Houstonın 
başarılı kariyerindeki en unutulmaz canlı performanslarının 
yer aldığı albümün prodüktörlüğünü, Pat Houston ve Whitney 
Houston Estate işbirliğinde, Sony Music Entertainmentın üst 
düzey yetkililerinden 5 Grammy ödüllü Clive Davis üstleniyor.

“Whitney Houston Live: Her Greatest Performances” 
albümünde, Houstonın, 1983 yılında “Merv Griffin Show” 
da sergilediği “Home” performansından, 2009 yılında “The 
Oprah Winfrey Show”da seslendirdiği “I Didnt Know My Own 
Strength” şarkısına kadar en nefes kesici performansları yer 
alıyor. 

ONE 
DIRECTION
FOUR[

Her albümde daha kişisel bir hale gelen grubun şarkıları, 
“FOUR” albümünde de grubu bir üst seviyeye taşıyor. Albümün 
çıkış şarkısı olan ve geçtiğimiz günlerde Danny DeVito’nun 
da yer aldığı bir video kliple One Direction hayranlarının 
beğenisine sunulan “Steal My Girl” şarkısı; grubun sadece pop 
değil farklı türlerden de ilham alan ve gelişen müzikal yönünü 
gözler önüne seriyor. Grup üyeleri Louis ve Liam’ın geçen yazın 
en popüler şarkılarından biri olan “Best Song Ever”ı yazan Ed 
Drewett, Wayne Hector, Julian Bunetta ve John Ryan ortaklığı 
ile yazdığı şarkı; hayranlarının yeni albüme ilişkin meraklarını 
bir nebze giderdi.

94 liste birinciliği bulunan ve 46 milyonun üzerinde albümü 
satılan One Direction sadece 4 yılda başarısı tüm dünyaya 
yayılan ünlü bir pop müzik grubu oldu. One Direction, 3. stüdyo 
albümü “Midnight Memories” ile Amerika’daki Billboard 
Listeleri’ne ilk 3 albümü ile yine 1.sıradan girerek IFPI’ın 2013 
raporlarına göre tüm dünyada en çok satan grup unvanına 
sahip oldu.

[ MÜZİK ] [ MÜZİK ] 
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BU ŞARKILARI 
DİNLEMEDEN 
GEÇMEYİN[

CALVİN HARRİS FT. ELLİE GOULDİNG: OUTSIDE
BEYONCé: 7/11
MARK RONSON FT. BRUNO MARS: UPTOWN FUNK
ZAZ: PARIS SERA TOUJOURS PARIS
CAZZETTE & TERRİ B:  BLIND HEART
GWEN STEFANİ: BABY DON’T LIE
DUKE DUMONT: WON’T LOOK BACK
SELENA GOMEZ: HEART WANTS WHAT IT WANTS
CEY’LAN ERTEM: KAHROLOJİ
PARİS COMBO: JE TE VOIS PARTOUT
KİEZSA: NO ENEMIESZ
PORTECHO: YOU THE LIVING
PANTEROS 666: BABY F-16
JESSİE J: BURNIN UP
AVİCİİ: LAY ME DOWN (BLACK COFFEE REMIX)
CEM ADRİAN & ŞEBNEM FERAH : İNCE BUZ ÜZERİNDE 
YÜRÜYORUM

YUKARIDAKİ ÇALMA LİSTESİNE SPOTIFY ÜZERİNDE “G ZONE 
ARALIK 2014” İSMİYLE ULAŞABİLİRSİNİZ

AYRICA, BU ŞARKILARA DA DİKKAT!

ZİYNET SALİ: BUGÜN ADIM LEYLA
GÖKHAN SAYHAN: GİDERİM DÖNMEM
HADİSE: PRENSES
FARAH ZEYNEP ABDULLAH: GEL YA DA GİT

[ MÜZİK ] 
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KİTAP:
BANA Bİ’ŞEY 
OLMAZ!
ESEN KİTAP[ HIV ve AIDS. Hayatımıza girdiği ilk günden bu yana ahlaksızlıkla, 

dramla, ölümle ama hep ötekiyle anılan bir virüs, bir tıbbi 
sendrom. 

Edebiyat ve sanat ortamımız bu konu hakkında neredeyse yok 
denecek kadar az yapıt verdi bugüne kadar. Bu az sayıdaki 
yapıtın tamamı ise yine aynı bakış açısıyla HIV’i bir yana 
toplumu bir yana koymak yolunu seçerek, virüsün sadece 
belli grupların meselesi olduğu savını güçlendirdi.  Oysa artık 
bütün Dünya biliyor ki; HIV’de diğer tüm virüsler gibi herkesi 
etkileyebilecek, düzenli tedaviyle AIDS’e dönüşmeyen ve 
hiçbir şeyden vazgeçilmesini gerektirmeyen, ahlaki değil tıbbi 
bir durum.

Bu kitapta kimileri ilk kez öykü yazan yazarlar, HIV pozitifleri 
toplumdan ayrı bireyler gibi konumlamadan hem onların hem 
de toplumun tutumunu anlamaya ve söz  konusu HIV olunca 
belki de ilk kez empati yapacak okura ‘bana bi’şey olmaz’ 
dedirtmemeye çalıştılar. Bütün yazarların da tıpkı okurlar gibi 
ilk kez HIV hakkında yazdığı düşünüldüğünde, bu geç kalmış 
çabanın zorluğu ve değeri bir kez daha anlaşılacaktır.

HIV tanımlanalı otuz üç, Türkiye’de ilk AIDS vakası görüleli 
yirmi dokuz, virüsü ölümcül olmaktan çıkarıp kronik taşıyıcılık 
seviyesine indiren etkin tedavi bulunalı on sekiz yıl oluyor. 
Elinizdeki kitap Türkiye’de HIV/AIDS konusunu tamamen 
pozitif bir dille ele alan ilk kitap!

İyi okumalar…

[ HIV ÖZEL KİTAP ] 
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[ HIV HAKKINDA 
BİLMEK İSTEDİĞİNİZ]AMA SORMAYA ÇEKİNDİĞİNİZ

HER ŞEY
HAZIRLAYAN: MURAT RENAY

HIV/AIDS ile yaşayanların geciken haklarını savunmak, dayanışma 
sağlamak, toplumdaki ön yargıları yıkmak için Haziran 2005’ten beri 
önemli çalışmalar yürüten Pozitif Yaşam Derneği’nin Yönetim Kurulu 
Üyesi Arda Karapınar, G ZONE’un “HIV Farkındalığı” özel sayısı için HIV 

ile ilgili aklınızda olabilecek soruları yanıtladı.

[ HIV ÖZEL SIKÇA SORULAN SORULAR ] [ HIV ÖZEL SIKÇA SORULAN SORULAR ] 
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( )HIV NASIL VE 
NE YOLLARLA  

BULAŞIR ?

Kısaca özetlersek HIV sadece sıvı transferiyle 
bulaşabilen bir virüs.  Tanımlanmış bulaş yolları 

şunlardır: korunmasız cinsel ilişkide sıvı transferi, 
kan  transferi ve gerekli önlemler alınmazsa 

anneden bebeği doğum yoluyla bulaşır. Burada 
bahsedilen yollar dışında hiçbir şekilde HIV bulaşı 
olması söz konusu değil. Ter, tükürük, idrar hatta 

sivrisinek sokması gibi speküle edilmiş yolların hiç 
biriyle HIV bulaşması mümkün değil.

( )HETEROSEKSÜEL 
BİREYLERDE DE YAYGIN 

OLMASINA RAĞMEN HIV/AIDS 
NEDEN EŞCİNSELLERLE 
ÖZDEŞLEŞTİRİLMİŞTİR?

Bu, tıbbın 80’lerin başında büyük bir hata yaparak 
daha sonra HIV olarak tanımlanacak olan bu 

virüsü eşcinsel kanseri olarak tanımlaması ve 
öyle duyurmasından kaynaklı bir efsane. 80’lerin 

başında sebebi anlaşılamayan ve daha sonra 
HIV kaynaklı olduğu anlaşılan ölümlerin tamamı 
eşcinsel kitle arasında gerçekleşti ve tıp durumu 
sadece eşcinsellere özgü gibi algıladı. Çalışmalar 
bu yönde devam ederken bir kadın ve çocukta da 

benzeri bulgulara rastlanınca bu yanlıştan dönüldü 
ama ilk anda ortaya atılan fikir bazı zihinlerde geri 
dönülmez bir ön yargı yarattı ve günümüze kadar 

uzandı.

[ HIV ÖZEL SIKÇA SORULAN SORULAR ] [ HIV ÖZEL SIKÇA SORULAN SORULAR ] 
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( )HIV İLE ENFEKTE OLMAMAK 
İÇİN EŞCİNSELLERİN ÖZELLİKLE 

DİKKAT ETMESİ GEREKEN  
BİR NOKTA VAR MIDIR?

Virüsten korunmanın tek ve çok basit bir yolu 
var; tüm cinsel ilişkilerde korunmak. Buna dikkat 

edilirse başka bir şeye odaklanmaya gerek 
kalmayacaktır.

( )HIV TESTİNİ NEREDE 
YAPTIRABİLİRİM? 
ÜCRETSİZ OLARAK 

YAPTIRABİLİR MİYİM?

Bu test tüm Üniversite ve Devlet  hastanelerinin  
enfeksiyon servislerinde yaptırılabilir. Eğer 

Sosyal güvence varsa test tamamen ücretsiz. 
Ayrıca Şişli belediyesi sağlık işleri müdürlüğünün 
başlattığı LGBTİ bireylere yönelik ücretsiz bir test 

kampanyası var. 

[ HIV ÖZEL SIKÇA SORULAN SORULAR ] [ HIV ÖZEL SIKÇA SORULAN SORULAR ] 
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( )HIV OLDUĞUMU 
TESPİT ETTİM, 

ŞİMDİ HANGİ YOLLARI 
İZLEMELİYİM?

Öncelikle tek tespit yönteminin test olduğunu 
vurgulayalım. Anti-HIV testinden sonra yapılan 

ikinci bir test ile durum kesinleşir. Bu ikinci teste, 
doğrulama testi deniyor. Sonuç geldikten sonra 
yapılacak iki şey var, birincisi bu alanda  uzman 

birisinden (doktor olabilir, aktivist olabilir, dernek 
yetkilisi olabilir) doğru ve detaylı bir danışmanlık 

almak. İkinci adım ise vakit kaybetmeden HIV 
tedavisinde yetkin bir enfeksiyon servisine erişerek 
başlangıç testlerini yaptırarak takip/tedavi sürecini 

başlatmak. İlk testlerden sonra ortaya çıkacak 
tabloya göre doktorunuzla birlikte ilaç kullanmaya 

başlayıp başlamayacağınız kararlaştırılacak 
ve sonraki her adım doktorun bilgisi dahilinde 

gerçekleşecek.

[ HIV ÖZEL SIKÇA SORULAN SORULAR ] 
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( )HIV TEDAVİSİ MÜMKÜN 
BİR HASTALIK MIDIR? 

NELERE DİKKAT 
EDİLMELİDİR?

HIV etkin tedaviyle kontrol altına alınabilen, 
baskılanabilen ve genel sağlınızdan bir şey 

kaybetmeden yaşayabileceğiniz bir virüs. Henüz 
virüsü   vücuttan  tamamen atan tedavi yok 

ancak bugün ulaşılan nokta, hayatımızı düzenli 
ilaç tedavisiyle virüsü hiç taşımıyor muşuz gibi 

sürdürebilmemizi sağlayacak kadar ilerledi. 
Dolayısıyla HIV kontrol edilebilen bir virüs 

diyebiliyoruz. 

( )DEVLET VE SGK HIV 
TEDAVİSİNİ %100 
KARŞILIYOR MU?

Bütün testler ve ilaçlar sosyal güvenlik kapsamında 
tamamen ücretsizdir.

[ HIV ÖZEL SIKÇA SORULAN SORULAR ] [ HIV ÖZEL SIKÇA SORULAN SORULAR ] 
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( )HIV TESPİTİMİ YAPAN VEYA 
HIV TEDAVİMİ YAPAN HASTANE,  

AİLE VEYA İŞ YERİME  
BENİMLE İLGİLİ BİLGİ VERİR Mİ?

 Yasal olarak hasta bilgilerinin sizden başka biri ile 
paylaşması yasaktır. Hiç kimsenin hastane içinde 

ne hastane dışında böyle bir hakkı yok. Böyle 
bir durum ilgili yasalara göre kişisel bilgilerin 

paylaşılması bakımından suç ve ağır cezaları var. 
Bu kişi sağlık personeli de olsa, arkadaşınız da 

olsa, ailenizden biri de olsa yasal zeminde suçtur 
ve cezalandırılır.

( )HERHANGİ BİRİNİN 
HIV OLDUĞUMU İFŞA 
ETMESİ SUÇ MUDUR?

Evet suçtur. Kişisel bilgilerin rızamız olmadan 
herhangi bir biçimde paylaşılması kesin bir  suçtur 

ve cezai yaptırımı vardır.

[ HIV ÖZEL SIKÇA SORULAN SORULAR ] [ HIV ÖZEL SIKÇA SORULAN SORULAR ] 
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( )HIV OLDUĞUMU 
İŞ YERİME BİLDİRMEK 

ZORUNDA MIYIM?

Hiç kimsenin böyle bir zorunlulugu yok. HIV 
çalışmaya engel olmadığı gibi sosyal ilişkilerle de 
bulaşmadığı için sadece sizi ilgilendirir. Dünyanın 
pek çok ülkesinde ve Türkiye’de HIV pozitiflerin 

çalışma hayatındaki haklarını koruyan yasal 
düzenlemeler  var. Bu bakımdan hem yasal hem 

de sosyal olarak HIV durumunuzu işyerinizle 
paylaşmak gibi bir zorunlulugunuz yok. Hiper 

tansiyon hastaları ya da şeker hastaları durumlarını 
iş yerleriyle paylaşmak zorunda mı? HIV pozitifler 

neden olsun?

[ HIV ÖZEL SIKÇA SORULAN SORULAR ] 
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( )HIV YÜZÜNDEN 
İŞİMDEN KOVULURSAM 
NELER YAPABİLİRİM?

Yapılacak ilk iş büyük bir kavga çıkarmadan, 
akıllıca davranarak kovulma gerekçesinin HIV 
olduğunu ifade eden yazılı bir evrak almak. HIV 

çalışma hakkı önünde bir engel olmadığı için HIV 
yüzünden kovulduğunuzu ispatlarsanız, dava 

açabilir ve hem maddi hem de manevi kazanımlar 
elde edebilirsiniz.Kimsenin böyle bir duruma 

maruz kalmasını istemeyiz ama eğer bu tip bir olay 
gerçekleşirse Pozitif Yaşam Derneği’ni arayarak 

hukuki destek talep edebilirsiniz.

H
IV

 ve A
ID

S
 H

EP
İM

İZİ İLGİLENDİRİR

AKLINIZA TAKILAN BAŞKA BİR SORU MU VAR? 
YARDIM MI ALMAK İSTİYORSUNUZ?

Pozitif Yaşam Derneği’ne ulaşın
HIV’le yaşıyorsanız, aklınıza gelen her tür sorunun yanıtını aramak, destek bulmak, konunun 

uzmanlarından danışmanlık almak, sorunların çözümü için beraber alternatifler üretmek, diğer 
HIV’le yaşayan kişilerle dayanışmak için Pazar günü hariç her gün  Pozitif Yaşam Destek Merkezi ile 

bağlantıya geçebilirsiniz.
 

Dernek İletişim
 

E-posta :
pym@pozitifyasam.org
info@pozitifyasam.org

[ HIV ÖZEL SIKÇA SORULAN SORULAR ] [ HIV ÖZEL SIKÇA SORULAN SORULAR ] 
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[BRENDAN 
DOOLING

HAZIRLAYAN: BUĞRA LEVENT
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Heteroseksüel bir erkeğin gay bir karakteri canlandırması, 
kolay değil. Hatta gerek  dizi, gerekse bazı filmlerde 
gereksiz yere aşırı derece feminenleştirilmiş ve gerçeği 
yansıtmayan eşcinsel karakterlerle karşılaşıyoruz. 
Ancak “Sex And The City” dizisinden önceki Carrie 
Bradshaw’a ışık tutan ‘The Carrie Diaries’, gey bir 

karakterin portresini kusursuz biçimde gözler önüne seren bir 
yapımdı. Gelin, şimdi burada Walt karakterine hayat veren Brendan 
Dooling’i tanıyalım.
Öncelikle neden Brendan’ı yazmayı tercih ettiğimle başlayayım. 
Salt eşcinsel  karakteri canlandırmadaki başarısı değildi beni onu 
yazmaya iten. HIV sayısı hazırladığımızdan ve kendisinin rol aldığı 
‘The Carrie Diaries’ in bir bölümünde HIV ve AIDS’e odaklanıldığından 
Brendan’ın bu sayımız için doğru yüz olduğuna kanaat getirdim.  
( Editörün Notu: Bu bölümde Walt’un sevgilisi Bennett’ın  eski 
sevgilisinde AIDS’in tespit edildiği ve Walt’un korkuları anlatılmıştı. 
Pek çok önemli mecrada da bu bölümün HIV’e olan farkındalığı 
arttırdığından bahsediliyordu hatta .) 
Oyunculuğa tiyatroyla başlayan Brendan, sosyal medya hesapları 
sayesinde onu gözlemlediğim kadarıyla sempatik, sıcakkanlı ve 
hayli neşeli… Twitter’da 36.000’e yakın takipçisi, Instagram’da ise 
36.583 takipçisi var kendisinin. Twitter hesabında fikirlerini içinden 
geldiği gibi beyan ettiğine ve LGBT’yi destekleyen paylaşımlarına 
rastlayabilirken, “The Carrie Diaries” teki eski rol arkadaşlarıyla 
arasının ne kadar iyi olduğuna da tanıklık edebilirsiniz. Pek aktif 
olarak kullanmasa da Instagram hesabında da birbirinden muzır 
fotoğrafları ve videoları mevcut.
Karakterine gelirsek…  Kedisiyle televizyon izlerken çektirdiği bir 
fotoğrafı olan yakışıklı oyuncu, hayvanları çok sevdiğini dile getiriyor. 
Ayrıca dizi için başta Carrie’nin sevgilisi Sebastian Kydd karakterini 
canlandırmak adına seçmelere gittiğini ancak Austin Butler’ın sarı 
saçlarıyla onu geçtiğini itiraf edecek kadar da eğlenceli bir yakışıklı 
olduğunu belirtmeliyim. İşini aşktan ön planda tutan Brendan 
hakkında yazılıp çizilen aşk dedikodularına rastlamak pek de olası 
değil.
Verdiği bir röportajda, Walt karakteri hakkında şu açıklamaları yapmış 
Brendan: “Tüm sezon boyunca Walt, şehri tanımaya çalışıyor ve başka 
bir dünyanın da olduğunu görüyor; bir bakıma kendi kutusundan 
ve kabuğundan çıkmaya başlıyor. O, Castlebury’de bir kabuk 
içerisinde yaşıyor ve şehri tanıdıktan sonra kabuğunun gerçekten 
gerekli olmadığını fark ediyor. Bu yüzden onun kadınsı tarafı biraz 
daha ortaya çıkmaya başlıyor, diyebilirsiniz. Şehirde o kadar zor 
değil, daha çok özgür ve açık olacak. Daha kolay gülümseyecek ve 
nefes alabilecek; ben bunu sabırsızlıkla bekliyorum.”. Gerçekten de 
kendisinin dediği gibi oldu ve ikinci sezonda gay olduğunu özgürce 
söyleyen bir Walt’la karşılaştık. İlk sezonda kız arkadaşı Maggie’ye 
karşı sadece arkadaşça hisleri olduğunu anlayan ve adım adım 
cinsel kimliğini keşfeden Walt, ikinci sezonda sevgilisi Bennett ile ufak 
dargınlıklar yaşasa da; ikili mükemmel bir çift oldukları gerçeğinden 
asla uzaklaşmadılar. Böylece Walt da,  beyaz atlı prensini bulduğunu 
izleyicilere kanıtlamış oldu. 
Kendisinin filmografisinde  ‘Charlie, Trevor, and a Girl Savannah’, 
başrolünde Guy Pearce’ın olduğu ‘Breathe In’ ve bir kısa film olan 
‘Somewhere Road’ gibi yapımlar yer alıyor. ‘An Elf’s Story: The Elf on 
the Shelf’ adlı animasyon filmde de Chippy karakterini seslendiren 
sempatik yakışıklı, yıldızını erken parlatanlardan. ‘The Carrie Diaries’ 
sadece iki sezon sürse de, kendini bizlere kanıtlama fırsatı bulan 
Brendan Dooling’in yepyeni projelerle sahalara dönmesini temelli 
ediyorum.
BRENDAN’I TAKİP ETMEK İSTERSENİZ:
instagram.com/buhdools
twitter.com/buhdools 

[ GÖZ BANYOSU ] [ GÖZ BANYOSU ]
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[ SÖYLEŞİ ] [ SÖYLEŞİ ]

[ERKEK MODA BLOĞU’NDA BİR 
DÜNYA MARKASI

ONUR EROL
RÖPORTAJ: MURAT RENAY   
FOTOĞRAFLAR: İLKAY KAYA

Son dönemde dahil olduğu, wannabemag isimli 
Uluslar arası gözde moda bloggerı platformu, 

30.000’e yakın Instagram, 138.000 Google Plus 
takipçisi ile Türkiye’nin en başarılı moda blogger’ı 
ONUR EROL, G ZONE Dergisi Aralık sayısı için hem 

sorularımızı cevapladı hem de bize özel bir fotoğraf 
çekimi yaptı…
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Onur Erol Kimdir, klişe olacak ama bize biraz 
kendinden bahseder misin?
Rize’de doğdum, doğum tarihimi söyleyerek yaşımı 
deşifre etmek istemiyorum:) Şaka şaka 30 mayıs 
1978 tarihinde doğdum. İstanbul’a 96 yılında 
geldim ve geliş amacımda modellikti. Aynı yılda 

bir yarışmaya fotoğrafımı gönderdim, burada yüzüm beğenildi, ve 
model olarak bir şekilde bu piyasaya girdim.Dürüst olmak gerekirse 
o dönemde modellik tam bir kara bulut içersindeydi ve kendimi geri 
çekmem gerekti ve bir şekilde yeme içme sektörüne adım attım. 
Papermoon’da aşcılık yaptım, oldum. Muftakta kariyerim fazla uzun 
sürmedi. Kabına sığmayan bir adamdım o zamanlar. Saçlarım platindi 
herkese farklı geliyordum ki farklıydım da zaten. Bu durum ister 
istemez mutfaktaki insanlarla aramda uçurum oluşmasına sebep 
oluyordu. Olaylar rahatsız edici boyutlara gelince mutfağı bıraktım 
ve ilk olarak müşteri olarak gittiğim Aşşk Kahve’de işe başladım, 13 
senedir de buradayım. Kısaca hikayem budur. Bunun dışında şiir 
yazmak ve resim yapmak hayatımın ayrılmaz bir parçasıdır.

Moda bloggerı kavramı tam olarak ne demektir? Bir moda 
bloggerı neyi takip eder, neye önem verir ve kullanıcılarına 
yansıtır?
Valla bende çok duyuyorum nedir bu moda bloggerı? Kime sorsam 
“ben bloggerım” diyor. Anlamış değilim. 
Öncelikle moda bloğu değil de blog nedir diye başlayayım. Eskiden 
popüler olan günlüğün modern şeklidir de diyebiliriz ya da sanal 
ortamda tutulan günlükler diyelim.  Kişiler herhangi bir konudaki 
düşüncelerini tıpkı günlük tutuyormuş gibi yazarlar. En son izlenen 
film, en sevilen yemeğin yapılışı, denemeler, şiirler, herhangi bir kitap 

hakkında inceleme vs. bloglarda yazılabilecek konulardan birkaçıdır. 
Bu saymış olduğum konulardan bir diğeri de moda... Moda hakkında 
tutulan günlükler diyebiliriz. 
Moda bloggerları her şeyi takip edip her şeye önem verebilir, fakat 
moda hakkında neleri takip eder diyorsanız hemen hemen bütün 
markaları analiz edebileceğini söyleyebilirim. Çünkü işin en önemli 
noktası o açıkcası ben yerli yada yabancı ne olduğunun önemi yok 
modaya dair herşeyi takip ediyorum. Çünkü bir konu hakkında 
ahkam kesmek istiyorsanız önce onu iyi bilmeniz gerekiyor. Ve bu 
şekilde kendi tarzınla harmanlayıp ( gerek yazı gerekse görsel ) seni 
takip edenlerle paylaşırsın.

Bir zamanlar hobi olarak başladığın bu iş şimdi hayatının 
merkezinde yer alıyor. Peki sen moda bloggerı olmaya nasıl 
karar verdin? 
Çocukluğumdan itibaren yakamı bırakmayan bir ilgi buydu. 
Üniversiteye girmeme ramak kala kendimi model olarak buldum ve 
doğal olarak moda ile aramda bir bağ oluşmaya başladı. Fakat  ilk 
açtığım blog modadan çok farklı olarak bir şiir bloguydu. Şiirler 
toplanıp kitaplaşınca bomboş kalan bir blogda yapabileceğim eksik 
olan ve tamamlanması gereken erkek modasını ele almaktı sadece. 
Açıkcası kadınlar üzerinden devam eden bir trend beni rahatsız 
ediyordu ve bir çok arkadaşımın da desteğiyle bu alana yöneldim.

Kaç kişilik bir ekibin var ve görevleri neler?
Benimle çalışan birebir çalışan asistanım ( elim ayağım gibi 
diyebilirim  ) ve bir  fotoğrafçım var. Bunun dışında birçok fotoğrafçı 
ile çalışıyorum fakat ekip olarak şu an için 3 kişiyiz. Türkiye’de ve 
dünyada takip ettiğin moda bloggerları kimler? 

KİME 
SORSAM 
“BEN 
BLOGGERIM” 
DİYOR…[

KADIN 
MODA 
BLOGGER-
LARININ 
ÇOĞU VASAT[

Türkiye’de ve dünyada takip ettiğin moda bloggerları kimler? 
Türkiyede takip ettiğim bir çok moda bloggerı var fakat sadece takip 
ediyorum. Hem takip edip hem de ilham aldığım bloggerların hepsi 
yurtdışından.

-Palayo Diaz
-Mariano Di Vaio
-Adam Gallagner
-Mass Luciano
-Robero De Rosa
 Takip ettiğim bloggerlardan ilk 5’i

Türkiye’de moda bloggerlığının hakkıyla yapıldığına inanıyor 
musun? İsim vermeden ya da istersen vererek, bu alanda 
neleri eksik görüyorsun vizyon olarak? Özellikle yanlış yapılan 
uygulamalar neler?
Bu soruyu benim dışımda herhangi birine de sorsanız yanlış 
yapılmadığını iddia edecek fakat gerçek anlamda bakılınca Türkiye, 
bloggerlığı yeni yeni kavrıyor ve anlamaya çalışıyor. Tabii ki doğal 
olarak yanlış yapanlar var. Benim blogger olarak görmek istemediğim 
tek şey aynı hafta içinde herkeste aynı kombin! Bu bana çok saçma 
geliyor. Mesela özellikle kadın bloggerların çoğu tam bir vasat. Stil 
sahibi olmak, farklı bir şeyi kendine yakıştırmak ayrı kombinlemek 
ayrı bir iş bunların hepsini başarabileni tam olarak görmüş değilim. 

Beğenmediğin bir marka veya ürünüyle ilgili post giriyor musun 
yoksa beğendiklerini duyurmayı mı tercih ediyorsun?
Doğal olarak beğenmediğim bir yemeyi sevmem. Bazen ister istemez 
projelerde özellikle beğenmediğim şeyleri giymeyi tercih etmiyorum 
fakat bu beğenmediğimiz şeyin de reklamını yapmayacağız anlamına 
gelmiyor.
Bu yüzden genelde kendim seçiyorum giyeceğim kıyafetleri.

Tarz veya trend olan bir şeyi yakışmasa da giyer misin?
Valla şu aşamaya gelene kadar giymediğim bir şey kalmadı desem 
yeridir. Fakat günlük yaşamda son derece rahat giyinmeyi seviyorum. 
Ama Yakışmayacak bir şey yoktur diyelim çünkü mutlaka yanlış 
kombinlenmiştir desek yeridir.

”Şık” tam anlamıyla ne demek? Tanımı nedir?
Hoş, güzel, zarif, elegant geliyor benim aklıma, sizin?

Dünyanın en önemli moda blogger’ı platformlarından 
wannabemag’le yolun nasıl kesişti bize anlatır mısın?
Aslında ne olduysa Milano Haftası sonrası oldu. Belki Türkiye’de 
fazla hissettiremedik ama biz Duygu ( Duygu Şenyürek) ile Milano 
moda haftasına bir şekilde ismimizi kazıyıp geldik. Yurt dışında moda 
haftaları çok önemli ve sokak modası daha da önemli. Bu durumda 
biz acayip bir şekilde ilgi gördük ve boy boy fotoğraflarımız yer aldı 
her yerde.
Döndüğümde mailimde WannaBeMag’ten gelen e-posta ile 
karşılaştım ve Türkiye’den benimle çalışmak istediklerini, tarzımın ve 
stilimin tüm dünyaya duyulması gerektiğini anlatan uzunca bir mail 
sonrası başladı her şey.
Bu arada yukarda bahsettiğim sokak modası ve moda hakkındaki 
düşüncemi burada açmak istiyorum.
İstanbul’da yapılan moda haftasına biz aylar öncesinden 
hazırlanıyoruz. Giyeceğimiz kıyafetlerin hepsi özenle seçiliyor. Ama 
gelin görün ki basının moda ile alakası yok hatta moda dergilerinin 
de öyle onların amacı ünlü kim gelmiş onu çekmek... Neyse burada 
size artık güzel bir iş düşüyor, lütfen İstanbul moda haftasında orada 
durun ve görün acayip güzel sokak stillerini,inanın ki buna ihtiyacımız 
var.

Aşçılık, şiir ve moda? Senin hayatında üçü de var. Kesiştiği 
yerler neler?
Dünyada yaşıyorum, burada nefes alıyorum. Kendimi seviyorum, 
birilerini seviyorum, aşık oluyorum, acıkıyorum, acı çekiyorum.

Türkiye’de ve dünyada moda sektörünü eşcinseller yönetiyor. 
Moda sektörünü özellikle eşcinsel erkek modacıların domine 
ettiğini söyleyebiliriz. Bunun sebebi ne olabilir? Bu konu 
hakkındaki fikirlerin neler?
Umuda inanıyor olmak, zoru başarabileceğini bilmek!
Tek bir çerçeveden bakmamak, bazen gözün göremediğini 
görebilmek yada hayal edebilmek..

ONUROLLSTYLE’I TAKİP ETMEK İÇİN:
www.onurollstyle.co 
www.instagram.com/onurollstyle 
www.twitter.com/onurollstyle 
www.facebook.com/onurollstyle 

[ SÖYLEŞİ ] [ SÖYLEŞİ ]
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[BİR
ZAMANLAR

HAZIRLAYAN: HAKAN EREN

[ BİR ZAMANLAR ] [ BİR ZAMANLAR ]

YAZARA ULAŞMAK İÇİN:
Twitter: @ErenHakan
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70’lerde 80’lerde yeni yılın yaklaştığını TRT yılbaşı özel 
programına kimler çıkacak kavgaları basına yansıyınca 
daha iyi anlardık. Bu sene dansöz var mı yok mu diye 
konuşulurdu günlerce. Dansöz olsun olmasın yıllarca 
yılbaşına Zeki Müren’le girmeye alıştık TRT ekranlarında. 
Zeki Müren’in yılbaşı mesajlarını özlemle anmamak elde 

değil. Yine yılbaşı yaklaştı ama televizyonun eski cazibesi yok artık 
bizler için. Yine de eski yılbaşı görüntülerine denk geldiğimizde 
seyretmeden geçemiyoruz.

Sadece yılbaşı TV programları değil, o zamanın en popüler 
dergilerinde yılbaşı kapak pozunu kim verecek diye de merak 
ederdik. HEY, SES, GONG, HAYAT gibi en önemli dergilerde kapakta 
kim olacak yarışı olurdu. Şimdi böylesi sektörde çok etkin müzik 
ve sinema dergilerimiz yok ama eski kapaklara tekrar bakmak bile 
başka bir keyif bana sorarsanız. Bu dergilerin ve gazetelerin yılbaşı 
kapakları kadar verdikleri takvimler de çok özeldi bizler için. Biz 
bu takvim posterleri odalarımızın duvarlarına asardık. Gördüğünüz 
gibi çıplak kadınlar bile olurdu takvim fotoğraflarında ama inanın o 
yıllarda bundan kimse rahatsızlık duymazdı.  PAZAR , MODERN 
GAZETE, HAFTANIN SESİ, HAFTA SONU, OKEY gibi gazete ve 
dergiler evimize rahatlıkla girerdi ve sayfalarındaki çıplak fotoğraflar 
kimseye rahatsızlık vermezdi. Şimdilerde böylesi takvimler veren 
gazete ve dergiler kalmadı. Zaten olsa bile, o takvimleri odalarının 
duvarlarına rahatsızlık duymadan asacak kimse de kalmadı sanırım.   
Sayfayı çevirdiğinizde göreceksiniz. Bu sayıda 1973 ve 1974 yılı 
takvimlerini hediye ediyoruz. Hiç işinize yaramaz biliyoruz ama 
en azından gözünüz gönlünüz şenlenir. O yılları hatırlayanlar biraz 
nostalji yapar, yaşı daha genç olanlar ise bir zamanlar toplum olarak 
nasıl “açık” görüşlü olduğumuzu görür.

YENİ YIL 
GELDİ...                      
TAKVİMLERİ 
DUVARLARIMIZA 
ASALIM[

Zeki Müren her sene bize yılbaşına 
girerken şöyle seslenirdi; 

‘Yeni yıl hepinize mutluluklar 
getirsin canımdan çok sevdiğim 

dinleyicilerim.’’

[ BİR ZAMANLAR ] [ BİR ZAMANLAR ]
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TÜRKİYE’DE 
KÜLT OLMUŞ 
İLK SEX 
ROMANI 
 ‘’FIRINCININ 
KIZI’’
[

60’larda 70’lerde ve 80’lerde internet gibi bir ortam 
olmadığı için bir kaç nesil sexi o zamanlar satılan 
dergilerden romanlardan öğrendi. Bu dergiler evlere 
ödemeli gönderildiği gibi gazete bayilerinde poşetli 
veya poşetsiz şekilde rahatlıkla satılırdı. Dergiler sanki 
bilgilendirme üzerine kurulmuş gibi gözükse bile ağırlığı 

görsellik üzerinde olur yani bol bol çıplak kadın fotoları olurdu. 
İçerisinde yazılan bilgilerin doğruluğu tartışılırdı ama zaten amaç 
erotik fotoları pazarlamaktı.
Ergenliğine ‘Fırıncının Kızı’ kült romanı ile giren bir nesil var ortada. 
Şimdi yaşları 45-55 arası olanlar özellikle. Entrikalarıyla Fransız 
Saraylarını birbirine katmış bir fırıncının kızı hikayesinde erotizm 
ön planda olmasına rağmen kitabın adı ve kapağı ile ünlü olmuştu 
bizde. 

O zamanın büyük gazetelerine ve dergilerine bu tür kitapların ilanları 
rahatlıkla çıkabiliyordu ve sizlere bir sürü ilan örneği sunuyoruz.
20TL ile ‘Eşinizi Yatakta Nasıl Çıldırtabilirsiniz’  konusunu çözebiliyor 
yine aynı paraya tüm ‘Cinsel Sorunlar’ ınızı çözebiliyorsunuz. 15TL’ye 
aşk doktorundan ‘Sevişmede Başarı Metodu’ nu öğrenirken 50adet 
cinsel gücü arttıracak kuvvet macunu tarifinamesine bedava sahip 
oluyorsunuz. 
Mahkemeden beraat eden ‘SEKS 75’ kitabı kapışılıyor bitmeden 
tükenmeden almak lazım.
Şimdi sizlere bu kitaplar bu dergiler komik gelecektir ama 
babalarınızın bu kitaplarla büyüdüğü gerçeğini değiştirmeyecektir. 
Bu ilanları babalarınıza gösterebilirseniz bir ‘Ahhh ahh’ iç geçirme 
sesini duyabileceğinizi şimdiden söyleyelim.

[ BİR ZAMANLAR ] [ BİR ZAMANLAR ]
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[ İÇİNDEN HIV VE AIDS 
GEÇEN ÖNEMLİ

 FİLMLER ]
DERLEYEN: MURAT RENAY

[ HIV ÖZEL SİNEMA ] [ HIV ÖZEL SİNEMA ] 

1984’ten günümüze kadar HIV ve AIDS, 100’den 
fazla film, dizi ve dokümanter için önemli bir konu 
teşkil etmiştir. Amerikan ana akım sinemasından 
çıkan  Philadelphia, Hollywood’un AIDS üzerine 

yapmış olduğu ilk filmdir. Bu filmden öncesi HIV/
AIDS’i doğrudan konu alan filmlerin neredeyse 
tamamı bağımsız sinema akımının ürünleridir.

*Yazının Derlendiği Kaynaklar: Sineobjektif.com ( Yazarlar: Gürk Bavuk, Okan Akdemir, Bahtiyar Uslu, 
Gülsüm Yıldız, Mustafa Deniz Karatay), Sinemalar.com, Beyazperde.com, 
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DALLAS BUYERS CLUB
2013[

Yön:Jean-Marc Valeee
Oyn: Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Jared Leto

Ron  Woodroof’ın hayatının beyazperdeye aktarıldığı başyapıt olan 
Dallas Buyers Club’ı (Sınırsızlar Kulübü), başrol oyuncusu Matthew 
McConaughey’e Altın Küre ve Oscar ödül törenlerinde “En İyi Erkek 
Oyuncu” ödüllerini kazandırmıştır. Filmde karşımıza çıktığında ilk bakışta 
tanıyamadığımız Jared Leto ise, yine Altın Küre ve Oscar ödül törenlerinde 
“En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödüllerini kazanmıştır.Hiv ve AIDS’in tedavi 
sürecinin anlatıldığı filmde aynı zamanda elektrik tesisatçılığı da yapan, 
tipik Teksaslı bir rodeocu Ron Woodroof’un Hiv etkisi altındaki yaşamı 
seyirciye aktarılıyor.

[ HIV ÖZEL SİNEMA ] [ HIV ÖZEL SİNEMA ] 
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GIA
1998[

Yön:Jean-Marc Valeee
Oyn: Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Jared Leto

Ron  Woodroof’ın hayatının beyazperdeye aktarıldığı başyapıt olan 
Dallas Buyers Club’ı (Sınırsızlar Kulübü), başrol oyuncusu Matthew 
McConaughey’e Altın Küre ve Oscar ödül törenlerinde “En İyi Erkek 
Oyuncu” ödüllerini kazandırmıştır. Filmde karşımıza çıktığında ilk bakışta 
tanıyamadığımız Jared Leto ise, yine Altın Küre ve Oscar ödül törenlerinde 
“En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödüllerini kazanmıştır.Hiv ve AIDS’in tedavi 
sürecinin anlatıldığı filmde aynı zamanda elektrik tesisatçılığı da yapan, 
tipik Teksaslı bir rodeocu Ron Woodroof’un Hiv etkisi altındaki yaşamı 
seyirciye aktarılıyor.

[ HIV ÖZEL SİNEMA ] [ HIV ÖZEL SİNEMA ] 
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PHILADELPHIA
1993[

Yön:Jonathan Demme 
Oyn:Tom Hanks, Diesel Washington

Filmin yapım dönemi, eşcinselliğin Batı’da bile hala tabu olmaktan 
çıkamadığı ve AIDS hastalığıyla ilgili toplumsal bilincin henüz yerleşmediği 
bir dönemdir. Ancak film ile beraber özellikle ABD ve Avrupa’da önemli 
bir konu olmaktan çıkan eşcinsellik ve eşcinsellerin eşit haklara sahip 
olduğu olgusu, çok akıcı ve gerçekçi bir dille ortaya konulmuştur. Tom 
Hanks’in böylesine zor ve duygu yoğunluğuna sahip gerçek bir karakteri 
hakkıyla canlandırması sayesinde En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar alması 
sonucunda Philadelphia, tüm dikkatleri önce filme ve sonrasında da AIDS’e 
ve eşcinsellerin hak mücadelesine çekmeyi başarmıştır.

[ HIV ÖZEL SİNEMA ] [ HIV ÖZEL SİNEMA ] 
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THE NORMAL HEART
2014[

Yön:Ryan Murphy
Oyn: Matt Bomer, Marc Ruffalo, Julia Roberts

Larry Kramer’ın 1985 yılında prömiyeri yapılan otobiyografik tiyatro oyunu 
The Normal Heart adlı eserinden aynı isimle Ryan Murphy yönetmenliğinde 
senaryolaştırılıp filme çekilen metin, 80’lerin başında Gay Revolution‘ın 
ardından seksin, cinselliğin tabu olmaktan çıkmasını ve ardından patlak 
veren Aids salgınının ilk yıllarını konu alıyor. The Normal Heart sosyal 
farkındalık, önyargılar ve özellikle Aids ile savaşta neredeydik, nereye 
geldik diye soran ve sordurtan bir film. Hastalığın evreleri, duygusal iniş 
çıkışlar, cinselliğin yaşanmasında hastalık engeli, GMHC topluluğu üyeleri 
ile Ned Weeks’in aralarında yaşadıkları sorunlar vs. gibi konular ekseninde 
ne kadar dram yüklü olabiliyorsa bir film, burada da o kadar dram mevcut 
ki bunun, filmin bir eksisi olduğu söylenebilir. 
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PRECIOUS
2009[

Yön:Lee Daniels
Oyn: Gabourey Sidibe, Mo’Nique, Paula Patton, Mariah Carey

Babası tarafından hamile bırakılmıs, AIDS hastası ve annesi tarafından 
sürekli hakarete ve fiziksel şiddete maruz kalan, ergen bir kızın sarsıcı 
hikayesi Precious. Precious, Amerika’daki binlerce benzeri genç kız gibi, 
aile içi şiddet mağduru, hüzünlü bir çocuktur. Precious’un bir diğer sorunu 
da aşırı kilosundan dolayı içine kapanık bir genç kız olmasıdır. Ancak 
yaşadığı tüm bu sorunlu yanlara rağmen Precious içinde bulunduğü durumu 
kaderinin bir parçası olarak kabullenerek bir çıkış noktası bulma umudu 
taşır. Bu umudun kapısı, yaşadığı sorunlardan hayal dünyasında gezintiye 
çıkarak kaçmasıyla açılabilecektir. 
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RENT
2005[

Yön:Chris Colombus
Oyn: Rosario Dawson,Taye Diggs,Jesse L. Martin,Idina Menzel 

Bu film, aslında 1996 gösterim tarihli RENT müzikalinin -ki o da Giacomo 
Puccini’nin La Boheme adlı operasından uyarlanmıştır- beyazperdeye 
yansıtılmış halidir. RENT, 1980’li yılların sonlarında New York’un Aşağı Doğu 
Yakası Alphabet City‘de hayatta kalmaya ve kiralarını ödemeye çalışan, 
bohem hayatı yaşayan sekiz farklı karakterin hikayesini anlatıyor. Film 
temelde eşcinsellik, transseksüellik, parasızlık, aşk, dostluk, uyuşturucu, 
AIDS ve dayanışma gibi birçok konuya değinir.“Hayatlarını sevgiyle ölçen” 
bu karakterler, bir yandan sanatlarını ortaya koymaya çalışırken, bir yandan 
da yoksullukla, evden atılma tehlikesiyle ve AIDS ile mücadele ederler. 
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THE HOURS
2002[

Yön:Stephen Daldry
Oyn:Meryl Streep, Nicole Kidman, Julianne Moore, Ed Harris 

The Hours (Saatler), İngiliz feminist yazar Virginia Woolf’un gerçek 
hayatını konu alan, farklı yıllarda ve şehirlerde yaşamış üç kadının, aslında 
dışarıdan kusursuz gibi görünen ama aslında içlerinde büyük fırtınalar 
kopan hayatlarını anlatan 2002 yapımı Michael Cunningham‘ın aynı adlı 
kitabından uyarlanmış filmidir. Yıldız oyunculardan kurulu kadrosu olan 
film birkaç hikayenin birleşiminden oluşur. Hikayelerin bir tanesinde, 
AIDS  olan Richard (Ed Harris) yazdığı son romanıyla ödül almaya hak 
kazanır fakat ona göre ödül alması, hayatının son günlerini geçirdiği için 
insanların ona duyduğu acıma duygusundan ileri gelen bir lütuftur. Richard 
hayatta kalmak için çok fazla çaba göstermez. Doktorları bu hastalıkla 
yıllarca yaşayabileceğini söylerler, fakat Richard ödül alabilmesini bile 
AIDS olmasına bağlar. Oysa ki istediği hayat, yalnızca yazmak istediği için 
yazmak ve sorgulanmamaktır. Virginia Woolf’un son yıllarında yaşamakta 
olduğu hayat da böyledir. 
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THE LIVING END
1992[

Yön:Gregg Araki
Oyn: Mark Dytri, Craig Gilmore

İkisi de HIV pozitif olan eşcinsel jigolo Luke ve film eleştirmeni Jon, kendi 
hayatlarında nelerin doğru olduğunu, Amerika’da nelerin yanlış olduğunu 
bulmak üzere bir yolculuğa çıkarlar. Mottoları da „Dünyayı siktir et“tir! 
Kuir sinemanın önemli filmlerinden biri olan „The Living End“ ilk gösterime 
sunulduğu zamanlarda ABD’nin HIV hastalarına göstermediği önemi gözler 
önüne sermişti.
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İNCİR REÇELİ
2011[

Yön:Aytaç Ağırlar
Oyn: Halil Sezai, Melike Güner

Adını esefle andığımız tek HIV/AIDS’le ilgili film ne yazık ki Türkiye’den. 
Güzel bir aşk filmi gibi başlayan, iyi çekilmiş, iyi oynanmış ve izleyen çoğu 
insanın “çağdaş bir Love Story uyarlaması” diyebileceği İNCİR REÇELİ , 
HIV ve AIDS’le ilgili öyle yalan yanlış şeyler söylüyor ki insanın isyan edesi 
geliyor.Senaryosundaki hatalara Pozitif Yaşam Derneği’nin müdahale 
etmesine rağmen bilnçsiz yaklaşımını değiştirmeyen senarist ve yönetmen 
Aytaç Ağırlar, HIV virüsü bulaşmış kişileri AIDS hastalarıyla bir tutmanın 
yanı sıra, onların toplumdan izole edilmesi gerektiği gibi abuk mesajlar 
veriyor. Hem Türk Sinema tarihinin hem de HIV/AIDS konulu filmlerin kara 
lekesi İncir Reçeli, ne yazık ki azımsanmayacak bir gişe yaptı ve fazlaca bir 
hayran kitlesine sahip oldu.
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[ DARALIRSAN 
SESLEN! ]

YAZAN: KAAN ARER

 KAAN ARER, G ZONE’UN HIV+ ÖZEL SAYISI İÇİN KALEME ALDI:
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Deniz iyi bir çocuktu. Kolay kolay üzülsün istemiyordum. Bu Yeşil 
Vadi nasıl birisiydi hiç bilmiyordum. Ama ayrıldıkları zaman hem 
tuhaf bir sevinci vardı, değişik bir yaşam isteği hem de elinden bir 
şeyler kayıp gidiyormuş gibi bir telaşı. Sanki birçok şey yolunda 
giderken bazı çok önemli şeyler ise sekteye uğramış gibiydi. Neler 
olmuştu acaba? Bu çocuğun ne gibi bir isteği bizim naif adamımızı 
bu hale getirdi. Denizden ilk öğrendiğim bilgi yarın yine görüşecekleri 
üzerineydi. Yarın yine görüşeceklerse bu üstü kapalı sevinç neden 
bulutluydu? Deniz neye karar verme aşamasındaydı. Bir şey üzerine 
bolca düşünüp kararını netleştirmesi gerektiğine inanıyordu. Hayır, 
19 yaşındaki bir gençten bu kadar büyük ve sıkıntılı ne istenebilirdi 
ki? Şaşırıp kalmıştım. Eve gittiğimizde neler olduğunu anlayacaktım 
elbette. Yol boyunca sessizce bekledim.
Eve girdiğimiz gibi Deniz bilgisayarına oturup araştırmaya başladı. 
Tüm kaynaklardan aynı hastalığı araştırıyordu. Bu hastalığın bizim 
Yeşil Vadiye ait olduğunu anladım. Yeşil vadi fotoğrafı aslında büyük 
bir ironiymiş bunu anladım. Sonbaharına girmiş gencin hayalini 
kurduğu sağlıklı yaşamın fotoğrafı.
Daha sonra Deniz’in anlattığına göre Yeşil Vadi ile bir masaya 
oturmuşlar. Bir iki kelam etmişler. Bizimkisi delicesine etkilenmeye 
başlamış, tüm hal ve hareketlerinden sevgisini nasiplendirirken “çok 
önemli bir şey söylemem gerekiyor” demiş ve başlamış anlatmaya. 
“Bunu sana anlatmadan konuşacağımız, yaşayacağımız her şey 
büyük bir yalandan ibaret olacaktır. Benim hayatımın bir gerçeği var 
ve sen bir doktor adayısın. Beni en iyi sen anlarsın ve çok daha 
az yargılarsın diye düşünüyorum. Dün akşam Hornet’te dolaşırken 
bir doktor ile karşılaşmayı filan beklemiyordum. Aslında artık hayata 
küsmüştüm, kimseyle karşılaşıp buluşmayı bile hedeflemiyordum. 
Sana ve senin bu naif sohbetine yenik düştüm ve randevu vermek 
zorunda hissettim kendimi. Birisiyle bir şeyler yaşamam aslında hiç 
saçma değil; ama toplum ve cahilce geliştirilmiş baskıcı bakış açısı 
beni ve benim gibi hasta olan kişileri içeri itiyor, evine kapatıyor. 
Bazen hemşireler bile çok itici davranıyorlar. Aslında onlar biliyorlar 
bu hastalığın nasıl bulaştığını ve aslında nasıl da bulaşmayacağını. 
Korkuyorlar, bir insanın kendisinden korkulması, öcü gibi bakılması 
öyle ağır geliyor ki yaşamak yerine, insan içine karışmak yerine eve 
kapanmayı daha çok sever oluyorsun. Ben HİV pozitifim. Bu virüsü 
eski sevgilimden kapmışım. Kapmışım diyorum çünkü benimle 
sevişirken o da bilmiyordu. Biz Konya’da üniversite okurken tanıştık 
ve kimse dışarıdan neler olacağını bilemez. İkimizde çok sağlıklı 
görünüyorduk. Ben âşık oldum, o da beni seviyordu, sonra beraber 
yaşamaya başladık. Sevişiyorduk herkes gibi. Kim bilebilir ki içimizde 
taşıdığımız virüsün neler yapabileceğini, ne zaman geldiğini ve ne 
türde acılar çektirmeden gitmeyeceğini. Ailelerimiz bizi ev arkadaşı 
olarak biliyorlardı. Günler geçti, aylar geçti üniversitede son yılımızdı.  

Kış ayında o zatürre oldu. O kadar hastalandı ki bir türlü iyileşme 
gösteremiyordu. Üniversitenin hastanesine yatırmak zorunda kaldılar. 
Ben ara ara derslere gidiyordum, bol bol başında bekliyordum. Sonra 
annesi geldi, ben başa çıkamaz oldum, gencecik bir beden, deli gibi 
dinç ve güçlü bir beden, bu yüzyılda zatürreden ölecek değildir değil 
mi? Ben de hiç tahmin etmezdim. Annesi gelince, babası da geldi, 
sonra onu alıp gittiler. Aylarca iyileşemeyince gerekli tüm testleri 
yapan doktorlar onun HiV pozitif olduğunu söylediler. O an ben 
de oradaydım. Babası gözleriyle bana baktı, demir gibi bakıyordu, 
o bakışlar yüreğimi delip geçiyordu, kimse hiç konuşmuyordu. 
Gözlerimden yaşlar süzülüyordu. Kendim için mi yoksa onun için mi 
süzülüyordu bir türlü ayırt edemiyordum. Yaşarmış ve işte o günden 
itibaren yaşlanmış kendi gözlerimle nereye bakacağımı bilemedim. 
Kendi içime mi baksam, yoksa hemen kendi ailemi mi arasam, 
yoksa gey olduğuma mı yansam, hemen test yaptırmak için aşağıya 
mı koşsam. O anı, ailenin kahroluş sahnesini, sevdiğim adamın 
elimden kayıp gidişini anlatamam. Çünkü düşünecek yüreğim, söz 
söyleyecek aklım kalmamıştı. Hemen koşa koşa kendimi en güvenli 
hissettiğim yere, evime gittim. Uyudum. Uyuyunca geçeceğine 
inanmak istedim. Uyumak hep iyi gelirdi bana, sessizleştirirdi, 
sinirliysem sakinleştirirdi, hep “uyuyunca geçer” derdi annem, işte 
o an annemi dinledim. Ama eninde sonunda uyandım. Baktım ki 
ben de hastayım. Çünkü neredeyse iki yıldır ilişki içindeyiz, teste bile 
gerek yok, bana bulaşmama ihtimali yok.  Araştırmaya başladım. 
Bu hastalığı hep duyuyorduk ama nasıl bulaşır, tedavisi nedir hiçbir 
bilgim yoktu. Biz seks yapıyorduk ve hiç prezervatif kullanmamıştık. 
Ne gerek vardı ki? Ben hasta değildim, o hasta değildi, kim kime ne 
bulaştıracaktı? Ama işte böyle basit değilmiş dünya, ama bunu çok 
geç öğrenmenin sıkıntısı yüreğimi kavuruyordu. Nefessiz kalıyordum. 
Aklıma annem geliyordu, oğlu mühendis çıkacak diye evde kurula 
kurula bekleyen, şimdiden gelinine çeyiz düzüp torunları gözünde 
tüten annem. Şimdi ben ona gey olduğumu mu açıklayayım, yoksa 
aids olduğumu mu, acaba hangisini önce söylesem annemin canı 
daha az acırdı.”
Bu sohbet Deniz’in da canını yakmıştı. İlk başta hiç beklemediği bir 
durumla karşı karşıya geldiği için dumur olmuştu, bir şey diyememişti, 
ama eve geldiği an kararını vermişti. Deniz doktor adayıydı, hani 
derler ya “iyi olacak hastanın ayağına doktor gelir” diye, işte öyle 
olmuştu. Deniz aklına koydu, eğer Yeşil Vadi de kabul ederse bir 
ilişkiye başlayacak ve onunla birlikte bu ölümlü dünyada sevdiği 
adam için savaşacaktı. Bu alanda hem farkındalık yaratmak için 
çalışacak hem de en zor anında onun yanında olacaktı. İşte Deniz’e 
yakışan da buydu. Ben de ayağa kalktım ve Deniz’i gözlerinden 
öptüm. Tabii o bunu görmedi, bilmedi; ama bence derinden hissetti.

Bu akşam evde bir aşk kokusu vardı. Aşk köpeği 
olduğum için bu kokuyu iyi alırım. Ama kim aşık olacak, 
kim maşuk, tahmin bile edemiyordum. Aşk bir ortama 
ilk önce kokusuyla gelir, sonra yerleşir. Hani derler ya 
“aşk insanı güzelleştirir” diye, işte o kozmetik işlem 
kokuyla başlar. Sonra insanın gözlerinin içi ışıldar, sonra 

saçları daha gür ve parlak çıkmaya başlar. Vücut maşuğuna sahip 
olabilmek için tüm gücünü kullanır. Deniz elindeki akıllı telefonundaki 
tanışma programında gezinmeye başlayınca bir şeyler bulacağını 
anladım. Bu gezinme esnasında değişik bir fotoğrafa rastladık. 
Gencin biri ne kendi fotoğrafını koymuştu ne de internetten 
indireceği bir manken fotoğrafını. Çok güzel bir yeşil vadinin 
fotoğrafı vardı. Aylardan Ekim sonuydu ama fotoğraf ilkbahardan 
kalmaydı. Bu gencin hiçbir özelliğini fotoğraftan çıkartamıyorduk 
elbette. Deniz hemen alt köşelerde yazan bilgilere odaklandı. Boy, 
kilo, mesafe gibi bilgilerin yanında arayışını açıklayan birkaç cümle 
bulunuyordu. Yazdığı cümlelerden bir şey anlamak pek mümkün 
değildi. “Daralırsan seslen! Darılırsan unut gitsin!” bu çocuk neyin 
peşindeydi. Yirmi iki yıllık ömrüyle kime ne dersi vermek istiyordu 
ki? Bu arada boyu 176 cm, kilosu 65 filan. Yani gayet fit, ama bu 
bilgilerden de anlayabileceğimiz gibi öyle kaslı bir tip değil, çünkü 
kilosu ucu ucuna boyuna yetişiyor, daha zayıf olsaydı bildiğimiz Cin 
Ali diyecektik, ya da şimdilerin modern söylemiyle “Ceset”. Neyse 
tip olarak uygun birisi olabilir ama hiçbir fotoğrafı yok, sadece yeşil 
bir vadi. Çok uzaktan minik minik ağaçlar, ortadan akan bir su filan. 
Hadi bul bakalım, sarı çizmeli Mehmet Ağa.
Deniz bu süreçte başka profilleri de gezdi, fotoğraflara baktı, dibinin 
düştüğü birkaç fotoğrafı uzun uzun seyrettikten sonra öğrenilmiş 
çaresizliğine yenilip hiçbir şey yazmadan telefonu kapattı. Çünkü 
ev arkadaşı ona söz verdiği sofrayı hazırlamış, yemeğe çağırıyordu. 
Deniz’in gey olduğunu bilmeyen ev arkadaşına bir şey çaktırmaması 
gerekiyordu. Programı telefonunda görse bile işi anlayacak kadar 
zeki bir çocuktu ve daha açılması için yeterli şartlar sağlanmamıştı. 
Deniz tüm yemek boyunca yeşil vadinin arkasındaki sırrı düşündü, 
yemeği yerken sürekli merakına yeniliyor, kendi kendini yiyordu. 
O zaman bir selam yazsaydı, şimdiye cevap gelmiş olurdu ve bir 
muhabbet oluşurdu. Ayrıca Deniz’in yüz fotoğrafları vardı, acaba bu 
Yeşil Vadi onu beğenecek miydi bakalım? Yani yeni birisini bulmanın 
tüm keşmekeşi, tüm belirsizliği ve sıkıntılı zaman dilimi bir anda 
yüreğine üşüşmüştü. Ama ona enerji veren doğru birisini bulursa 
yaşayacağı mutluluk güdüsüydü.
Yemekten kalkar kalkmaz, sofrayı toplayıp, bulaşıkları yıkadı ve hemen 
odasına kapandı. “Daralırsan seslen!” diye açık çağrıda bulunan 
Yeşil Vadi hala programda aktif olarak bulunuyordu. Deniz, artık 
daralmıştı ve seslenmenin tam zamanıydı. Konuşmaya başladılar. 
Konuştukça ısısı artan gaz zerreleri gibi bulundukları kaba sığmaz 
olmuşlardı. Deniz’i uzaktan göz hapsine almıştım, yatağında uzandığı 
halde yerinde duramıyordu. Bir ayaklarını uzatıyor, bir kolunun 
üzerine yatıyor, bir bağdaş kurup oturuyor, farkında değildi ama 
neredeyse her beş dakikada bir pozisyon değiştiriyordu. Birbirilerini 
bulmanın verdiği heyecanla kanları kıpır kıpır kaynayan iki erkeğin bir 
telefon programı üzerinden mesajlaşmalarına şahit olmak beni de 
ayrıca heyecanlandırıyordu. Çünkü Deniz onunla konuşmasa ders 
çalışacaktı ve artık tıp fakültesinin birinci sınıf derslerini çalışmaktan 
bıkmıştım. Deniz için hava hoş tabii o hala doktor olacağım, prestijli 
bir mesleğim olacak, ailem benimle övünecek havasında dolaşıyor, 
çalışmaktan hiç sıkılmıyor. 
Gecenin ilerleyen saatlerinde Yeşil Vadinin adını, sanını, nerede 
oturduğunu filan hepsini birden ben de öğrendim. Bu arada 
Deniz’e bol bol fotoğraflarını da atmıştı ve gördüğümüz kadarıyla 
pek hoş bir çocuktu. Üniversiteden yeni mezun olmuştu, İzmir’de 
ailesinin yanında yaşıyordu. Oturdukları semt bize yakındı. Bu gün 
İzmir’de denizin coştuğu bir gündü, bol dalgalı, çokça karışık, bolca 

çamurluydu. Sahile indiğimizde denizin üzerinde insanların attığı pet 
şişeler, naylon torbalar bile yoktu. Sanki deniz sinirlenmiş hepsini 
birden içine almıştı. İnsanlar hala çayını kahvesini içmek için kordona 
çıkadursun, fakat deniz onları bu gün hiç sakin karşılamıyordu, pek 
misafirperver değildi. Sanki bizim evde de o coşkunun etkilerini 
görüyoruz, hikâyemizin kahramanı hafiften hafiften yarın olmasını 
bekleyemez bir heyecana hapsoluyor, bu mahkûmiyetten zevk 
alır konuma geliyordu. Bir insan ne zaman özgürlüklerinden kendi 
isteğiyle feragat eder? Âşık olduğu an. Eğer âşıksan tek bir isteğin 
vardır ve gerisi insana fuzuli gelir. Bizim Deniz, daha 19 yaşında, 
haliyle genç çocuk, bundan önce birkaç deneyimi oldu elbette; ama 
onda böylesi bir muhabbet aşkı görmemiştim. Özeline girmemek 
için neler yazıştıklarına filan bakmıyordum; zaten onu ve heyecanını 
izlemekten ben bile mutlu oluyordum. Sanki âşık olacak olan 
benim…
Gecenin ilerleyen saatlerinin de sonuna geldikleri zaman çocuk 
yarın onların üniversiteye, hatta direkt fakültelerinin hastanesine 
geleceğini, tetkiklerini yaptırdıktan sonra yüz yüze görüşebileceğini 
söyledi. Deniz bu kadar erken bir randevu sahibi olabileceğini 
beklemiyordu. Şimdiye kadar ki konuşmalarında herhangi bir 
hastalıktan bahsetmemişti. Tabii olarak birisi 19 diğeri 22 yaşında 
olan gençler sohbetlerinde ilaçlardan, doktorlardan ya da tedavi 
masraflarından filan konuşmazlar. Bunlar biraz daha elli yaş üstü 
sohbetlerin konusudur. Deniz gençliğin verdiği dinamik duruş 
sebebiyle Yeşil Vadinin hastalığının çok mühim bir şey olmadığını 
tahmin etti ve pek üzerinde durmadı. Bu yüzden Deniz hem sevinçli, 
hem de telaşlı bir şekilde yamaç paraşütü yapar gibi adrenalin dolu 
vücuduna sahip çıkmaya çalışıyordu. Sevinci zamanla telaşını altına 
aldı, halt etti, bizimkisi de mutlu mutlu uyumaya daldı. Artık Yeşil 
Vadinin hem telefon numarasına hem de en yakın tarihten onunla 
bir randevuya sahip. Deniz’in o mutlu ve huzurlu uykusunu izlerken 
benim de gönlüm geçmiş, tatlı tatlı rüyalar görmüşüm. Sabah 
olduğunda kendimi huzurlu bir hayalin içerisinde uyanmış bir şekilde 
buldum. Bu hiç görüşmeden başlayan gönül ilişkisinde ben de 
kendimi bir taraf gibi hissediyordum. 
Deniz sabaha uyanır uyanmaz ne giyeceği üzerinde uzunca 
düşündü. Bu ilk izlenim kıyafeti önemliydi, ne abartmalı ne de çok 
salaş bırakmalı. Ayarı tutturmak bundan sonraki tüm davranışları 
etkileyecektir, her zeki erkek bunu bilir. Bu yüzden en sevdiği 
oduncu gömleğini ve klasik kot pantolonunu giydi, üzerine bir de 
yelek giyerse biraz daha özenli duracağına inanıyordu, bence de iyi 
durmuştu, üstüne kabanını geçirip ilk ders için yola çıktı. Üniversitede 
buluşma saatleri 12 gibi öğle arasına denk geliyordu. O saatte 
Deniz’in de dersi yoktu, dersi olsa da girmezdi ki! Ona sorsanız 
akşamki yazışmaya dayalı muhabbetten pek hoşlanmıştı. Müzik 
zevklerinden, sevdikleri yemeklere kadar konuşmuşlar, patlıcan 
üzerinde anlaşmışlardı. Ailevi ilişkilerinden, genel olarak geçmiş 
deneyimlerinden filan bahsetmişlerdi. Deniz hemen aklından planlar 
yapmaya başlamıştı, onu odasına nasıl sokacaktı, ev arkadaşına ne 
diye tanıştıracaktı, tabii evine gelmesi için ilk önce en azından bir hafta 
dışarıda görüşeceklerdi, ama çok da bekleyemezdi, hayat akarken 
o ilişkinin demlenmesine zaman ayıramazdı, ona özgürce sarılma 
isteği vardı bunu çok fazla durduramazdı. Dudakları çok çekici 
duruyordu. Gözlerine uzun uzun bakarsa hasreti diner sanıyordu. 
Deniz yeniden bir çocuktu, sanki Yeşil Vadi için doğmuştu. İyi ki 
“Daralırsan seslen!” demişti, seslenmişti ve onlarca gün sonra o 
nefret etmeye başladığı programdan adam gibi birini bulmuştu. 
Seks yapmanın ötesinde bakışmaya kâfi gelecek birisini bulmanın 
inanılmaz hazzına kapılmış gidiyordu. 
O gece yorgunluktan iyi uyumuştu; ama gün geçmek bilmiyordu. 
Saat nasıl 12 olacaktı ve bizim Yeşil Vadi gelecekti, merakla 
bekliyordu. Dersten derse giriyordu ama o gün hangi konuların 
işlendiğinden bile haberdar değildi. Bu çocuk biraz kolay mı kanıyor 
ne! Tamam, bir aşk kazasına rast geleceğimizi ben de hissetmiştim 
ama bir gecelik sohbetten bu kadar heyecan! Bu gençleri anlamak 
kolay değil. 

[ HIV ÖZEL HİKAYE ] [ HIV ÖZEL HİKAYE ] 
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Genel yayın yönetmenlerimizden Onur Özışık bu ayın 
teması aids olacak dediğinde aklıma ilk gelen 20. 
yüzyılın ünlü düşünürlerinden ve psikoterapistlerinden 
Viktor Frankl’ın “acı engellenebilecekse, ne pahasına 
olursa olsun engellenmeli” ve “değiştiremediğimiz 
ve bize acı veren bir durumla karşılaşınca hala 

özgürlüğümüz devam eder, o değiştiremediğimiz acıya karşı 
alacağımız duruş ve tavır özgürlüğümüzdür” cümleleri oldu. Bu 
nedenle aidsle ne kadar alakanız olursa olsun, bu yazıyı okuyun – 
hepimizin hayatında değiştiremediğimiz ve bize acı veren durumlarla 
karşılaşıp bu durumlarla yaşamaya çalışıyoruz. 
 Aids de hayatın karşımıza çıkardığı ve şu an için 
değiştiremediğimiz (daha henüz tam bir tedavisi bulunmadığı için) 
koşullarından biri. Evet, aids veya diğer bütün hastalıklardan ve 
acılardan kaçınmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Aids 
özelinde bu cinsellikte korunma olduğu gibi, hayatın diğer alanlarında 
da aslında sürekli kendimize iyi bakmaktır. 
 Ancak aidsle temas etmek dünyanın sonu değil. Aids hakkında 
son gelişmeleri incelerken aids kelimesinin sürekli büyük harflerle, 
AİDS (veya İngilizce’de AIDS) olarak yazıldığı dikkatimi çekti. Tabii ki 
, bunun, aids kelimesinin bir kısaltma olmasından ötürü olduğunun 
farkındayım. Ama o büyük harflerle yazılı olan AIDS adeta kocaman 
bir damga, taşınması zor bir yük hissi uyandırdı ki, zaten bu durumla 
yaşayan bir çok kişi de yaşadıklarının böyle bir yere denk düştüğünü 
söyler. Bu yazıda aids kelimesini özellikle diğer bütün kelimeler gibi 
kullanmayı tercih ettim, bir yerde yazının mesajını başka bir şekilde 
de aktarmak için.
 Evet, aidsle temas etmiş olmak dünyanın sonu değil, ama 
bu yine de çok kolay bir durumla karşılaşıldığı anlamına kesinlikle 
gelmiyor. Yeni tedavi yöntemleriyle artık aidsle temas etmiş bireyler 
aidsle temas etmemiş bireyler kadar uzun ve sağlıklı yaşamlar 
sürebiliyorlar. Ancak bu, aidsi beraber yaşamayı öğrenilecek ve 
beraber yaşanacak bir olgu olarak kabul etmekle mümkün.
 Aidsle yaşam üzerine daha olumlu kısmı geçmeden önce, 
belki de bu olumluluğun gerçekdışı ve toz pembe görünme riskine 
karşı, kişinin hayatına giren bu yeni koşulu kabullenmenin de bir süreç 
olduğunu vurgulamakta fayda var. Her şeyden önce büyük bir şok, 
belki pişmanlık, belki kendini suçlama, kendine ve başkalarına öfke, 
belki bir yas, bir kayıp hissi aslında böyle bir haberi aldıktan sonra 
verilebilecek çok doğal tepkiler. Bir yerde kabullenmek ve aidsle 
beraber yaşamaya başlamak oldukça uzun sürebilecek bir süreçtir. 

Böyle bir durumda olan kişilerin kendilerine, etrafındakilerinin de bu 
kişiye destek verirken gerekli zamanı tanımaları oldukça önemlidir.
 Bu kabullenme dönemiyle beraber aidsle temas etmiş olan 
kişinin hayatının tamamının aids olmadığı gerçeğiyle yüzleşmesi 
çok değerlidir. Kişi hala hayatta anlam bulabilir, ona anlamlı gelen 
ve keyif veren aktiviteler bulup bu aktivitelere devam edebilir, hala 
üretmeye, sevmeye, deneyimlemeye devam edebilir. Aids olan, 
kişinin bedenidir; duyguları, düşünceleri ve en önemlisi benliğinin 
tamamı değildir. Kişinin varoluşunun hiç şüphesiz aidsle tamamen 
değişen kısımları olacaktır veya aidsten etkilenen kısımları olacaktır. 
Ama bu gerçekliği kişi hayatına entegre edip hayatına yeni ve anlamlı 
yönler vermeye devam edebilir. Aslında kimse bütün benliğiyle 
AIDS olmaz veya AIDS’e yakalanmaz; kişinin bedeni aidsle temas 
eder, kişi aidsle yaşamak zorunda kalır veya aidsle hayatına devam 
etmeyi öğrenmek zorunda kalır. Önemli olan, yaşadığımız sürece, 
başımıza ne gelirse gelsin, hala gerçekleştirebileceğimiz anlamların 
ve yaşayabileceğimiz keyifli bir hayat ihtimalinin mevcut olduğudur. 
Ama bu hayatın kolay olduğu, adil olduğu veya anlam ve keyfi 
bulmanın basit bir mesele olduğu anlamına gelmez.
 Bir çok insan aidsle beraber anlamlı yaşamlar sürüyor. Kimisi 
aids hakkında bilgilendirme yapacak derneklerde çalışmayı anlamlı 
buluyor, kimisi ailesi ve/veya dostlarıyla daha derin ilişkiler kurmayı. 
Önemli olan kişinin kendine özgü ve özel anlamını bularak hayatına 
devam etmesidir. 
 Hayatta bazen aleyhimize işlediğini düşündüğümüz şartları 
değiştirme imkanımız olur. Böyle durumlarda gerçekten değiştirmek 
için elimizden geleni yapmalıyız. Ama sıklıkla da “beraber yaşamak” 
zorunda kalacağımız ve değiştiremediğimiz durumlarla karşılaşırız, 
karşılaşacağız. Aids de bunlardan biri. Bu durumları kabullenmek, 
bu durumlarla beraber ‘hayatta kalmayı’ öğrenmek ve sonra bu 
durumlarla beraber anlamlı bir yaşam sürmek zaman isteyen uzun 
bir yolculuk. Değiştirebilecekleriniz veya değiştiremeyecekleriniz 
konusunda kendinizi çaresiz hissedebilirsiniz. Böyle durumlarda da 
belki de bir profesyonel rehberlik olarak psikoterapiyi düşünebilirsiniz. 
 Kapatırken ünlü filozof Martin Heidegger’den bir alıntı yapmak 
isterim: “eğer ölümü hayatımın içine katabilirsem, ölümün varlığını 
kabul edersem ve ölümle dolambaçsız bir şekilde yüzleşirsem, 
o zaman kendimi ölümün kaygısından ve hayatın adiliğinden 
özgürleştirebilirim – ve ancak o zaman kendim olmaya özgür 
olurum”. 

[ HIV ÖZEL PSİKOLOJİ ] 
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AIDS, HIV virüsünün etkisi nedeniyle insanlarda 
bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan ve 
çağımızın salgın hastalıkları arasında yer alan ölümcül 
bir hastalıktır.
HIV virüsü bağışıklık sistemini etkileyerek zayıf 
düşürmeye çalışıp enfeksiyonlara ve diğer hastalıklara 

karşı savunmasız bırakmaktadır.
AIDS, HIV virüsünün meydana getirdiği hastalıkların son aşamasıdır. 
Bu süreçte insan hayatını ciddi derecede etkileyerek iyileşmesi güç 
enfeksiyonlara ve kanser çeşitlerine yol açmaktadır.
1981 yılında ilk AIDS vakası ABD’nin New York ve Kaliforniya 
eyaletlerinde kayıtlara geçmiştir. Hastalığa yakalanan kişilerin çoğu 
bu virüsü cinsel yolla kapmış eşcinsel erkekler ve damar içi madde 
bağımlısı olanların ortak şırınga kullandıkları bilinmektedir.
1980 yıllarına bakıldığında hastalığın salgın boyutuna ulaştığı Afrika 
dikkati çekmiştir. El verişsiz yaşam standartları, cinsel ilişkilerde 
bilinçsiz birliktelikler, virüs bulaşmış fakat farkında olmayan annelerin 
gerçekleştirdiği doğumlar sonucu artan vakalar olarak ciddi 
boyutlara ulaşmıştır. Böylelikle AIDS ile ölümler dünyada 4. sırada 
yer almaktadır.
Yıllar süren çalışmalar neticesinde henüz HIV virüsünü yok 
edebilecek tedavi veya aşı bulunmamaktadır. Yalnızca, uzun süren 
araştırmalar ve tedaviler sonucunda hastaların yaşam kalitesinin 
arttırılmaya çalışılması ve erken ölümleri en aza indirgeyen, hayat 
boyu kullanılması zorunlu, yüksek maliyetli ilaçlar ile tedavi çalışmaları 
devam etmektedir.
1 Aralık Dünya AIDS Gününde, bu hastalıktan yaşamını kaybetmiş 
olanlar anılmakta ve bu hastalığa dikkat çekerek her yıl farkındalık 
yaratılmaya çalışılmaktadır. Her türlü cinsel yolla bulaşan hastalıklardan 
da korunmak için en iyi yöntem prezervatif kullanmaktır. 
Hastalıklardan korunma ve bulaşma yolları gibi temel ve hassas 
konuların ve bu hastalıkların yayılmasını önlemede en önemlisini 
toplum bilinci oluşturmaktadır. En çok ergenlikte, genç yaşlarda ve 
bilinçsiz bireylerde görülmektedir. Bununla mücadele edebilmek için 
eğitim, öğretim ve hastalıklı kişilere doğru davranış bilinci tedaviden 
çok daha etkili bir çalışmadır. Bunun için yapılması gereken aile içinde, 
okullarda, askeri birliklerde, iş yerlerinde, kamu alanlarında ve sivil 
toplum kuruluşlarının da çalışmalarıyla insanlar bilinçlendirilmelidirler. 
Cinsellikle ilgili 10 kişiden 8’i gibi ciddi bir istatistik gösteriyor ki 
insanlar bu konuda bilgi sahibi değiller. Bu gibi konulara ulaşmakta 
zorluk çektikleri gibi çekingenlikleri de bulunmaktadır.
Her  HIV virüsü taşıyıcısı AIDS değildir. HIV virüsü taşıyan birey uzun 
yıllar farkında olmayabilir. Erken tanı ve teşhis yöntemleri ile tespit 
edilmişse hastalığın ilerleyecek olan seyri durdurularak bağışıklık 
sisteminin güçlendirilip AIDS’e dönmesi engellenebilir. HIV virüsü 
dışkılama, idrar, mastürbasyon, terleme, kusma vs. gibi vücut dışına 
atılan herhangi bir sıvı ile atılmaz ve kendiliğinden geçmez.
HIV virüsünün tespiti için yapılmakta olan HIV1+2 ELISA ve HIV 
1/2 p24 antijeni gibi tespit edilebilecek kan tahlilleri yapılmaktadır. 
Şüpheli ilişkilerden 3 ay sonra yapılan bu testler negatif (-) çıksa 
dahi 6. ayda tekrar edilmelidir. 6. ay sonunda tekrar negatif (-) 
sonuç elde edilmişse bu kişi HIV virüsü taşımamaktadır. HIV pozitif 
(+) sonucuna varılan hastalar mutlaka T.C. Sağlık Bakanlığı’na 
bildirilmektedir. Bu bildirim, hastaların gizliliği açısından özel bir 
kodlama sistemi oluşturularak kayıt altında tutulur ve böylece kişinin 
kimliği bilinmemektedir. Sağlık bakanlığına bildirilen kişilerin test 
çalışmaları bakanlığa bağlı kurumlar tarafından tekrar edilmekte ve 
kesin sonuca varılmaktadır.
Dergimizin geçtiğimiz sayısında bu konuya yer ayırdığımız gibi 
HIV virüsünün bulaşma yollarını ve yanlış bilinen veya bilinmeyen 

bulaşma riskinin bulunmadığı maddeleri hatırlatmakta her zaman 
fayda var.
Bulaşma yolları;
Korunmasız her türlü ilişkiye girilen cinsel aktiviteler.
Kan ve kan ürünlerinin kullanılmasında. (Kan nakili ve damar içi 
uyuşturucu kullanımında ortak şırınga kullanımı.)
Diş tedavileri ve manikür, pedikür gibi bakımlarda.
Anneden bebeğe gebelikte, doğumda veya emzirme döneminde 
bulaşmaktadır.

Hangi yollarla bulaşmaz ?
Tabak, çatal,kaşık, bardak gibi eşyaların paylaşılması
Gözyaşı, ter, tükürük gibi vücut sıvıları
Ortak giysi kullanımı
Havuz, sauna, banyo, tuvalet gibi ortak kullanım alanlarını paylaşmak
Aynı odada bulunmak ve aynı havayı teneffüs etmek
Dokunmak, tokalaşmak, sarılmak.
Sivrisinek, arı, böcek gibi hayvanların ısırması veya sokmasından 
HIV virüsü bulaşmamaktadır.
HIV virüsü dış ortamda hava ile temas ettiğinde yaklaşık 30 dakikaya 
kadar canlı kalabilmektedir. Isıya dayanıksızdır. Çamaşır makinesinde 
60-70 derecede aktifliğini kaybeder ve bulaştığı dış yüzeylerde en iyi 
dezenfektanı çamaşır suyu olduğu bilinmektedir.
Dikkatinizin çekmesini isterim ki, bu kadar tehlikeli bir virüsün bulaşma 
yollarının ne kadar az olmasına rağmen, bulaşmadığı durumların 
çokluğunu insanların bilmedikleri veya yanlış bildikleri, korktukları ve 
bu yüzdende HIV virüsü taşıyan insanları öğrenip gördüklerinde onları 
ne kadar haksız yere dışlayarak yanlış davranışlarda bulunmuş olup 
ne derece değerlendirdiklerini düşünün. Hastalıklı veya hastalıksız 
herhangi bir konuda dahi olsa her birey topluma geri kazandırılmalıdır.
İnsanlarımızın ama bilerek, ama bilmeyerek çokça siyaset ve politika 
konularını konuştuğu ve konuşturulduğu bir toplum olmak yerine 
sağlık, bilim ve teknolojinin geliştirildiği ve insanların cinsel sağlık 
konularında bilinçlendirildiği bir toplum olmak temennisiyle. Cinsellik 
konuşmaktan kaçınmayın. “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.”
Sağlıcakla kalın.
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Hepimiz spor yapıyor ya da yapmıyor olalım aynada 
kendimize baktığımızda ilk gözümüze çarpan yerimiz 
göğüs, omuz, kollardır ve en önemli yer olan karın 
bölgemize bakarız. Bu herkesin ortak algısıdır. Buna 
diyecek hiçbir sözümüz yok fakat vücudumuzun bir 
yarısı da aynada göremediğimiz bölgemiz olan arka 

kısımdır. Baştan ayağa değinecek olursak omuz, sırt bel bölgesi, 
kalça ve bacakların arka bölümüdür ki bu bölgeyi çoğu zaman 
umursamayız ya da daha çok ihmal ederiz. Bu spor yaparken de 
böyledir. Örneğin spor salonlarında ağırlık antrenmanları yaparken 
kendimizi göğüs, omuz, kol bölgesini çalıştırdığımız zaman daha 
çok motive eder, sıkılarak da olsa karın egzersizleri yaparız. Çoğu 
zaman sırt kaslarını önemsiz bir şekilde çalışır, kalçaya özel önemi 
ise boş geçeriz. Bu ay ki yazımda sizler için arka kısım kaslarının ne 
derece önemli olduğundan bahsedeceğim.

Sırt bölgesi aslında bizim vücudumuzun en önemli bölgesi diyebiliriz. 
Omurgamızın çevresini kuşatan kasların hepsi buradadır ve bu 
bölgenin kuvvetli olması demek daha sağlıklı bir postür yani duruş 
ve sağlıklı bir vücuda sahip olmuşuz demektir. Sırt bölgesinde 
parça parça halinde bir çok kas grubu ve lokal kaslar mevcuttur. 
Antrenman yaptığımız vakit çoğu zaman duyacağınız kas isimleri 
latissimus dorsi, trapezius, multifidus, erector spinae olacaktır. Bu 
kaslar sırt bölgesinin büyük bir kısmını kaplayan ve çok önemli 
bir yere sahip olan kaslardır. Bunların altında var olan daha küçük 
boyutlarda ve vücudumuzun sabit durmasını sağlayan stabilizör 
kaslar dediğimiz bazı küçük derin kas grupları vardır. Bu kasları 
yeterince çalıştırmadığımız zaman çok ciddi sırt problemleri yaşar 
ve bozuk bir postüre sahip olmaya açık hale gelmişiz demektir. 
Bu bölgeyi çalıştıran onlarca hareket vardır ve bunların size uygun 
olanlarını spor salonunuzda var olan ve sizi iyi tanıyan antrenörlere 
sorduğunuzda onların vereceği egzersizleri uygulamak, sakatlığı 
minimuma indirmeyi sağlayacaktır. Aynada göremediğimiz bu 
bölgemiz göz hizasında olduğu için dikkat çeken ilk yerdir ve bu 
bölgenin yağsız bir kas kütlesine sahip olması bizim için çok daha 
çekici olacaktır. Geniş bir sırt bölgesini kim sevmez ki?

Sırt bölgesinin hemen aşağısında bel bölgesi bulunur ve bu bölge 
yağlanmaya çok müsaittir. Sadece görünüş olarak da değil, bel 
bölgesi sakatlanmaya en açık bölgedir. Omurganın cilde en yakın 
olduğu bölge olarak yer alır ve haliyle çevresini kuşatan ve onu ağır 
yük streslerinden koruyacak çok fazla kas yapısına sahip değildir. 
Erector spinae, multifidus ve transvers kaslarımız bu bölgededir 
fakat çoğu zaman bunlarda stabilizör yani gövdeyi sabit tutmaya 
yarayacak kaslardır. Hal böyle olunca bu bölgeyi korumak ve 
sağlamlaştırmak çok daha önemlidir. Bu bölgeye özel ayrıca postür 
bozuklukları da vardır. Örneğin lordoz (bel çukurluğu) ya da skolyoz 
(bel eğriliği) bunların başında gelir. İlk etapta çoğu zaman lordoz 
çekici bir unsur olarak gözükse de aslında bir duruş bozukluğudur 
ve kesinlikle giderilmesi gerekmektedir. Bunu anlamak içinde birkaç 
tane de testler vardır. Bunun için spor salonuna gittiğinizde orada 
var olan antrenörünüzden yardım istediğinizde bunun cevabını size 

rahatlıkla söyleyecektir. Skolyoz ise çok ciddi bir omurga problemidir 
ve bunu profesyonel anlamda ileri düzeyde olan antrenörler ve 
röntgen sonuçlarıyla beraber doktorlar bilebilir. Çoğu zaman ilerlemiş 
bir durumda ise ikinci bir göz olarak bir başkası bunu arkadan size 
dikkatli baktığında fark edebilir. Bel bölgesinin yağsız ve de güçlü 
olması bize çok daha seksi ve de çekici bir vücuda büründürecektir.

Arka bölgenin assolisti olan kalça kaslarına geldi sıra. Kadınlar 
üzerinde yapılan bir araştırmada, kadınların erkeklerde en çok 
baktıkları ve çekici gelen yerin kalçaları üzerinde olduğu kanıtlanmıştır. 
Hem kendimizi tatmin etmek adına hem de karşımızdakine görsel 
bir şölen sunabilmemiz adına kalça kasları gerçekten muazzam bir 
öneme sahiptir. Kendi kafamızı çevirdiğimizde göremediğimiz bu 
kasların görsel tadını sadece başkaları baktığında yaşayacağından 
emin olabilirsiniz. Bu bölgeyi antrenmanlarda çalıştırırken 
unutulmaması gereken birkaç husus vardır ki o da; bu bölgenin 
gerçekten yüksek kilolarda ve hissederek yapılması şarttır. Çünkü 
kalça kasları çok güçlü bir kas yapısına sahiptir ve tam anlamıyla 
kasılmasını sağlayabilmek için o bölgeye ciddi bir ağırlık ve etki 
uygulanmalıdır. Yaptığınız 10 kiloluk squat ya da 20 kiloluk deadlift 
hareketlerine birkaç kilo daha eklemeniz gerekebilir.

Bacağın arka bölgesinde bulunan kaslara genel anlamda hamstring 
kasları diyoruz. Bu kasları çalıştıran belli başlı çok özel hareketlerde 
vardır fakat bu kaslara ait birkaç önemli nokta bilinmelidir ki onlardan 
biride çok çabuk kısalmaya meyilli olmalarıdır. Bu neredeyse herkesin 
yaşadığı bir sorundur. Bu kasların boyunun kısalması demek daha 
az esneklik ve bozuk bir postür demektir. Bu bölge her antrenman 
sonrası ve gün içerinde mutlaka esnetme egzersizleri uygulanarak 
kas boyunun kısalmasına izin verilmemesi gerekmektedir.
 
Yazımın başında söylediğim gibi bizler hep aynada gördüğümüz 
ön bölgedeki kaslara özen gösteririz fakat bizim göremediğimiz 
bir dünya vardır ki bu ön kısımdan çok daha önemli bir bölgedir. 
Vücut başlı başına bir bütün ve uyum içerisinde çalışır. Antrenman 
yaparken iki üç gruba özel çalışmalar yapmaktansa lego parçaları 
gibi bütün olarak ele alıp parçaları doğru bir şekilde yerleştirmemiz 
gerekir. Şunu unutmayın ki kaslar arasında çok büyük bir uyum vardır 
ve biz buna kinetik zincir deriz. Bu zinciri bozmak çok zor bir durum 
değildir. Her kası çalıştırdığınızda tam zıt bölgesindeki kas grubunu 
özelliğine ve nerede olduğuna göre bir çalıştırma zorunluluğumuz 
vardır. Örneğin bacak kaslarını çalıştırdığımız gün 3 hareket bacağın 
ön kısmındaki kasları çalıştırıyorsak, bunun karşılığında 2 harekette 
arka bölgeye yani hamstring kaslarına uygulamak zorundayız. Bu 
kasların birbiriyle olan uyumun gerektirdiği bir zorunluluktur. Bunun 
için sizin elbette spor profesyonellerinden yardım almanız çok daha 
doğru olacaktır. Herkese güzel bir kış ve de günler dilerim. Hoşça 
kalın.
 
 
Arka bölgeleri çalıştıracak belli başlı egzersiz örnekleri;
Barfiks: Sırt bölgesini çalıştıran temel egzersizdir. İlk etapta yapması 
zor olacaktır çünkü sırt, omuz ve kol kaslarınızın kendi kilonuzu 
taşıyacak gücü olmayabilir.
Bendover dumbell rowing: Latissimus dorsi kasını çalıştıran temel 
bir harekettir. Kanat bölgesinin genişlemesini ve daha geniş bir sırta 
sahip olmak isteyenlerin mutlaka yapması gereken harekettir.
Back extension: Bel kaslarını çalıştıran en önemli harekettir. Sağlıklı 
bir bel ve omurga için mutlaka antrenman programlarına eklenmesi 
gerekir.
Barbell deadlift: Kalça ve arka bacak kaslarını çalıştıran temel 
egzersizdir. Aslında tüm vücudun kuvvetini arttırması yüzünden 
çoğu antrenmanda bir çok amaçla programlara yer verilir.
Leg curl: Hamstring kaslarına özel bir harekettir ve çok etkili bir 
şekilde çalışma uygular. Hareket bittiğinde mutlaka 15er saniyelik 
birkaç kez esnetme yapmanız gerekmektedir. 

[ SPOR ] [ SPOR ]
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[SIRP GÜZELİ:

BELGRAD
POWERED BY 

[ SEYAHAT ][ SEYAHAT ]

Sırbistan’ın başkenti Belgrad, geçtiğimiz yıllarda homofobik grupların 
saldırıları yüzünden onur yürüyüşünü gerçekleştirememiş olsa da 2014 

yılında bu emeline ulaşarak yüzlerce kişinin katıldığı bir LGBT Onur 
Yürüyüşü’ne sahne oldu. Sizlere tavsiyemiz, rahat bir apart oda,ev 

bulup „çalışmalarınızı“ GRINDR,HORNET ya da SCRUFF gibi gay dating 
uygulamaları üzerinden yürütmeniz. PLANETROMEO da bir hayli popüler. 
Çoğu 1.90’nın üzerinde, uzun boylu, eşofmanlı erkekleri beğeniyorsanız 
doğru yerdesiniz. Sırp eşcinsellerinin çoğunun „out“ olmak konusunda 

halen sıkıntı yaşadığını söyleyebiliriz. Özellikle halka açık alanlarda 
dikkatli olmanızda fayda var. İşaretlerden emin olmadan kimseye bir 

yaklaşımda bulunmamanızı tavsiye ederiz.

Bunların dışında Belgrad’ta, ünlü tarihi bölge Kalemegdan, alışveriş 
caddesi Knez Mihaliova, tasarım dükkanı ve restoran Supermarket, 
yaz aylarında daha hareketli olan adası Ada Ciganlija, şehri tepeden 

gören USCE Kulesi mutlaka görülmeye değer. Şehrin ortasında yer alan 
NATO’Nun bombaladığı bakanlık binasının tüyler ürperten enkazını 

mutlaka görün. Yerel içkilerden Rakija’yı çeşit çeşit aromalarla tatmayı, 
kaymaklı patates cipsi CHIPSY’i yemeyi unutmayın. 

Burada önerilen bütün yerlerde tanışacağınız kişilere gasp ihtimaline 
karşı, azami dikkat göstererek yaklaşmanız gerekmektedir.
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[ BARLAR ]
KANDAHAR 

Strahinjica Bana 48   
(064) 334 39 70. 

SMILEY
Terazije 3-5 

[ KAFELER ]
BIZZARE

 Zmaj Jovina 25    
(011) 303 38 70 

Geyler tarafından ziyaret edilen bir 
cafe-bar. Tam olarak bir gey cafe 
değil ama sıcak bir atmosferi var.

CAFE 24
 Kajmakcalanska 22 Cnr. Branka 

Krsmanovica,   
(060) 70 70 777 

ESPEHO CAFé  
Centinjska 4 pasage Buleva 

despota Stefana and 
Hilandarska’nın arasında 

[ DANS KULÜpLRI ]
CLUB APARTMAN

 Karadjordjeva 43 
Gey-dostu bir mekan. Mutlaka 

görülmeli.

NIGHT CLUB PLEASURE 
Kneza Milosa 9   
(062) 899 68 78 

Şehrin en popular gey ve lezbiyen 
klübü. Daha güzeli veya daha iyisi 
var mı diye düşünmeyin. En iyisi 

burası.

[ RESTAURANTLAR ]
SUPERMARKET

Višnjiceva 10 
Gey-dostu ve şehrin görmeniz 

gereken mekanlarında. 

ZAPLET
Kajmakcalanska 2    
(011) 11 2404 142 

Gey-dostu bir mekan

[ SEYAHAT ][ SEYAHAT ]
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[ ÖZEL KULÜpLER ]
BELDRADE BEARS

 (062) 9 611 449 
 www.belgradebears.webs.com

Sırbistan ve Belgrad çevresinden 
ayıların katıldığı klüp ayda 2-3 kez 

partiler düzenliyor.

GAY STRAİGHT ALLİANCE 
Cika Ljubina 12/5  11000   

 (011) 2624608  
www.gsa.org.rs

SPY
2452 241  

www.spy.org.rs

MENSEXCLUB :KLUB EGAL
 +381613162181
Obilicev Venac 3a

Planetromeo.com üzerinden 
Belgrad bölgesindeki 

“MenSexClub“ grubuna üye olarak 
özel parti tarihlerini mesaj olarak 

profiinize alabilirsiniz.


