




GENEL YAYIN YÖNETMENİ
ONUR ÖZIŞIK

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
MURAT RENAY

TASARIM & GÖRSEL YÖNETMEN
ONUR ÖZIŞIK

FOTOĞRAFLAR
ALEE TE

SEDA YEŞİLYURT

EDİTÖRLER
ALEE TE

BENER HAMAMCI
DENİZ DÜZ

DİDEM KIYGI
DİNÇER GÜNER

FERHAT JAK İÇÖZ
HAKAN EREN

KAAN ARER
MURAT RENAY

ONUR ÖZIŞIK
ONUR UÇAR

ÖZGÜR ÖZTÜRK
SERDAR GÖZELEKLİ

KATKIDA BULUNANLAR
BRIAND BEDFORD
BUĞRA LEVENT
CIZIS_KRAYST
DENİZ FEHMİ DEMİREZEN
MEHMET UĞUR YÜKSEL
NICK SMORTY
SEAN HOWELL
TAMER GÜRSOY

ONLINE DERGİ UYGULAMA
NGM TÜRKİYE

ONLINE WEB SİTE EDİTÖRLERİ
ENGİN AKYOL
MERT GÜLER
SERKAN ŞAFAK
YAĞIZCAN AKBULUT



4   GZONE / gzone.com.tr

EDİTÖRDEN

EDİTÖRDEN
----------------------------- 

Sonbaharın melankolisini hissettirdiği bu 
günlerde okumaktan zevk alacağınız 
konular ve röpörtajları size ulaştırmak 
için harıl harıl çalıştık ve şu anda 
okuduğunuz bu derginin yeni sayısı 
sizlere ulaştı.

“Tarkan’ın eski sevgilisi” imajından kurtulamayan 
Nil Özalp sadece G ZONE’a özel açıklamalar 
yaptı ve cesur bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. 
Önümüzdeki günlerde adını sıkça duyacağınız 
yakışıklılardan Buğra Bahadırlı geleceğe dair 
planlarını bizlere anlattı. Magazin dünyasının en 
acar muhabiri Seyhan Erdağ ünlüler dünyasındaki 
eşcinselliğin kapısını araladı. Türkiye’nin resim 
alanındaki iftihar ettiği en önemli isimlerden Taner 
Ceylan G ZONE’un sorularını cevapladı. Liseli 
LGBT’ler de bu ay G ZONE için Kaan Arer’in 
konuğu oldu. Yani özetle, G ZONE sizler için ay 
boyu konuşulacak özgün içeriklerini üretti. 

Ekim ayında sayfalarımıza konuk olan gey blogger 
Nick Smorty, Niran Ünsal’a ince göndermeler 
yaparken, Göz Banyosu isimli yeni köşemizde 
Buğra Levent model Jon Kortajarena’nın resimli 
biyografisini çizdi. Sonbahar’ın en gözde trendlerini 
yazan Bener Hamamcı’yı şahane bir Marc Jacobs 
portresiyle Alee Te takip etti. Ünlü astrolog Dinçer 
Güner Burçlar’ın ekimayındaki seyrini size aktarırken 
bu sayfanın güzel illustrasyonlarını da Deniz Fehmi 
Demirezen hazırladı. Dünyanın en büyük gey şehir 
rehberi SPARTACUS’ün sponsorluğunda sizi 
Berlin’e seyahate çıkarmayı da ihmal etmedik. 
Türkçe dilinde yayınlanmış en kapsamlı Berlin Gey 
Rehberi’ni de ilerleyen sayfalarımızda bulacaksınız. 

Şimdi arkanıza yaslanın ve dışarıdaki serin havaya 
inat, bu ayki G ZONE’un sayfalarında sıcacık bir 
gezintiye çıkın. 

Unutmadan ; Sizlere kocaman bir teşekkür 
borçluyuz. Türkiye’nin ilk eşcinsel yaşam dergisi 
G ZONE’u hem çok desteklediniz hem de çok 
sevdiniz. Eylül ayı boyunca güncel haberlerin 
yer aldığı web sitemiz www.gzone.com.tr ‘ye ve 
ilk sayımıza büyük ilgi gösterdiniz. Web sitemiz 
her gün binlerce kişi tarafından ziyaret edilmeye 
devam ederken eylül sayımız 10.000’den fazla kişi 
tarafından okundu. Rakamlar her gün artmaya da 
devam ediyor. 

Bizleri sahiplendiğiniz için sizinle ne kadar gurur 
duysak az. Siz de Türkiye’nin ilk eşcinsel yaşam 
dergisi G ZONE’la gururlanmaya ve bizi izlemeye 
devam edin.

Sevgilerimizle

GZONE 
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KISA KISA

MASTÜRBASYON 
VİDEOLARI 

İNTERNETE DÜŞEN 
SPORCU MICHAEL 

HOFFMAN: 
EŞCİNSEL DEĞİLİM
----------------------

internete düşen mastürbasyon 
videoları ile Eylül ayında gündeme 
oturan sporcu Michael Hoffman, 
bu videoları hakkında konuştu.
Ünlü sporcu, bu videoları 
geçmiş yıllarda paraya ihtiyacı 
olduğu bir dönemde çektiğini 
ve birkaç kişiye sattığını açıkladı. 
Videolar sebebiyle kendisinin 
eşcinsel zannedildiğini ancak 
eşcinsel olmadığını fakat 
onlarla da bir sıkıntısı olmadığını 
sözlerine ekleyen sporcu, 
bundan böyle bu videoların 
birçok kişi tarafından izlenmiş 
olmasına alışmak zorunda 
olduğunu ve artık insanların 
hakkında ne düşündüğüyle 
ilgilenmeyeceğini dile getirdi.

G ZONE’UN LANSMAN 
PARTİSİ COŞTURDU

----------------------
Türkiye’nin eşcinsel yaşam dergisi G ZONE ilk sayısını 19 Eylül 
gecesi Love Dance Point’te kutladı. İlk sayı için Adem ve Havva’nın 
yediği günah elmasını Adem ve Adem’e uyarlayan partinin konsepti 
İLK GÜNAH’tı. Mekanı elma şekerlerinin süslediği gecede eğlence 
hiç durmadı. Yüzlerce kişinin sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenerek 
Türkiye’nin ilk eşcinsel yaşam dergisinin çıkışını kutladığı partinin 
birbirinden ünlü konukları da vardı.Geceye özel performanslarıyla 
sahne alan Deha Bilimlier, Emir Yargın ve Nil Özalp davetlileri eğlendirdi.



GZONE / gzone.com.tr   9

KISA KISA

İSTANBUL BOĞAZINDA 
EŞCİNSEL DÜĞÜN

----------------------
5 Eylül 2014 tarihinde İstanbul boğazındaki bir teknede, sembolik bir 
düğünle evlenen eşcinsel çift Ekin Keser ve Emrullah Yavuz, geçtiğimiz 
ay gündeme bomba gibi oturdu. Çiftle ilk röpörtaj Kaos GL için Emre 
Korlu tarafından yapılmıştı. Bu röpörtajın ardından çiftin düğün video-
su ve diğer fotoğrafları da ortaya çıkınca Türkiye, ana haber bülten-
lerine de konu olan bu düğünü konuştu. Çiftin mutluluğunu Zeynep 
Beşerler, Burcu Güneş ve Reyhan Karaca gibi sanatçılar tebrik etti.

LAMBDA 
ISTANBUL
TAŞINDI

----------------------
Homofobik ve transfobik 
ayrımcılıktan dolayı bir süredir 
yer bulamayan, Istanbul’un 
LGBTİ dayanışma derneği 
Lambdaistanbul, Kadıköy’e 
taşındı. Eski yerinden ev sahibi 
tarafından çıkarılan Lambdais-
tanbul LGBTİ, yoğun çabalar 
sonucunda yeni yerine taşındı.
Ofis bulma sürecinde iyice açığa 
çıkan homofobik ve transfo-
bik ayrımcılıklar, Lambdaistan-
bul Kültür Merkezi’nin bir süre 
kapalı kalmasına yol açmıştı. 

BOĞAZİÇİ 
ÜNİVERSİTESİ’NDEN 

HOMOFOBİYE KARŞI MESAJ
----------------------

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, tüm öğrencilere heteroseksizm 
ve homofobiye karşı durmanın en temel ilke olmasını içeren bir 
dönem başı duyurusu yolladı.Rektörlük, “Şiddet ortamından uzak, 
ırkçı, heteroseksist/homofobik ve benzer ayrımcı dil ve nefret 
söylemlerini dışlayan, her türlü tacize hayır diyen ve başkalarının 
yaşantılarına ve yaşam biçimlerine saygı gösteren bir eksenden 
hareket edilmesi hepimiz için en temel ilke olmalıdır” dedi.  
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LADY GAGA’DAN TÜRK LGBT’LERE MESAJ
------------------------------------------------------------------

Dünyaca ünlü sanatçı Lady Gaga Avrupa Turnesinin ilk konseri olma özelliği de taşıyan İstan-
bul konserini 19 Eylül gecesi İTÜ Stadyumu’nda verdi. Konsere gelen eşcinsel hayranlarına yöne-
lik de övgüde bulunan Amerikalı şarkıcı, “Dünyayı dolaştım. İnanın gey olmak çok zor. Ne old-
uğunuzdan utanmayın ve kendinizle gurur duyun. Çünkü Tanrı hepimizi seviyor” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN İLK TRANS VE GEY DEFİLESİ
------------------------------------------------------------------

Türkiye’nin ilk trans ve gey defilesi “But Trans Dayanışma Defilesi” 20 Kasım Perşembe günü saat 
21.00′de Şişli Belediyesi Kent Kültür Merkezi’nde yapılacak.
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En güncel haberleri okumak için her gün 
mutlaka Türkiye’nin en güncel eşcinsel 
magazin haber sitesi 

www.gzone.com.tr ‘yi 
ziyaret edin.

MÜSLÜMAN EŞCİNSELLER İÇİN AÇILAN 

CAMİ KAPATILDI
------------------------------------------------------------------

Güney Afrika’da Prof. Taj Hargey’in geçen hafta açılışını yaptığı, eşcinsellere de açık olan ilk cami, 
‘park yeri olmaması’ gerekçe gösterilerek kapatıldı.Belediye yetkilileri, Cape Town’da açılan camide 
her 10 kişi için bir araçlık park yeri olması gerektiğini söylüyor. Camiyi açan, İngiltere’nin Oxford 
Üniversitesi Müslüman Eğitim Merkezi’nde profesör olan Taj Hargey’e göre ise bu bir ‘bahane’. 
BBC’nin haberine göre, Hargey “Kent konseyi saçma kanunları gerkeçe göstererek camiyi kapa-
tmaya çalışıyor, ama bu beni korkutamaz” dedi. Caminin yeniden açılıp açılmayacağı bilinmiyor.
Kadınların da imamlık yapabildiği ve erkeklerle aynı odada namaz kılabildiği “Açık Cami”ye bölge-

deki müslümanlar tepki göstermiş, Hargey ölüm tehditleri almıştı.
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-----------------------------

LİSELİ LGBT
----------------------------- 

RÖPORTAJ: KAAN ARER 
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------------------------------------
“KENDİ GETTOLARIMIZDAN 

SIKILMIŞTIK VE PİKNİĞE GİTTİK.”
------------------------------------

Ağustos ayında 
“ S ı c a k l a r ı 
Koliliyoruz” ve 
“Pikniğe bekleriz 
şekerim” sloganları 
twitterda dönmeye 

başladı. Gökkuşağı renklerinden 
bir ağacın bulunduğu çok 
tatlı bir afişleri vardı. İnsan 
haliyle merak ediyor “Kim bu 
LiseliLGBTİ grubu?” diye. “Kimler 
yönetiyor?””Kimler tarafından 
kurulmuş?”  “Bir destekçileri 
var mı?” ”Sadece liseli gençler 
mi?” Eğer öyleyse, “O zaman bu 
çocuklar nasıl bu kadar organize 
olabildiler?” gibi aklıma bir sürü 
soru üşüştü. 

Eğer gerçekten varsa ve faal ise 
liseli bir LGBT grubun olması 
kadar güzel bir şey olamaz. Tam 
da kendini kabul etme çağında 
gençlerin gideceği, kendini yalnız 
ve yanlış hissetmemesi için doğru 
bilgileri alabileceği bir yer olur. 
Orada büyük ihtimal akranlarıyla 

tanışacak, tartışacak ve ne kadar 
doğru öğrenirse o kadar bilgili bir 
şekilde özgüvenini besleyecek.
Liseli LGBT’lerin 22 Ağustos 
Cuma günü piknikleri vardı, 
ben de bir e posta yollayarak 
onlarla tanışmak istediğimi 
belirttim. Bana cevap yazan 
Emre’ye “Yetkili kişiyle görüşmek 
istiyorum, o sen misin?” 
dediğimde “Yatay bir örgütlenme 
içindeyiz bu yüzden grubumuzun 
bir yetkilisi bulunmuyor.” demişti. 
Bu cevap bana oldukça 
profesyonelce geldi, böyle bir 
şey beklemiyordum. Bu çocuk 
acaba liseli mi ki diye düşündüm!
Bloglarında yer alan kuruluş 
metni oldukça ilgi çekici. Siyasi 
bir duruşun yanı sıra özgürce 
toplumsal kültürün iki yüzlülüğüne 
isyan ediyorlar. “Aileden, 
sokaktan başlayıp, okulda 
devam eden, eğitim hayatımızı 
gasp eden homofobiye, bifobiye, 
transfobiye karşı; birlik olma, 
örgütlenme, ses çıkarma kararı 

aldık… Koridorlar gökkuşağı 
olana kadar, kitaplardan 
renklerimiz saçılana kadar, eşit 
koşullarda, parasız, anadilde 
eğitim hakkımızı alıncaya kadar 
mücadelemiz sürecek!” 

Bu arada röportaja Erkan ile 
Büşra gelip tüm sorularımı açık 
yüreklilikle cevapladılar. Tam 
da beklediğim gibi fikir sahibi, 
vizyonel, ayakları yere basan, 
hayalleriyle dünyanın dönme 
hızına ivme katan bireylerle 
karşılaştım. Bu gençler o kadar 
hevesli ve cesurlar ki geleceği 
ellerinden kaçırma şansları 
yok. İkisine de çok teşekkür 
ediyorum, röportaj haricinde 
de aklıma takılan tüm konuları 
onlara sordum. Ülkenin geleceği 
ve homoseksüel kültür üzerine 
neler düşündüklerine o kadar 
değer veriyordum ki cevaplarıyla 
kendi fikirlerimi karşılaştırmak ve 
kendi kendimi onların gözünden 
eleştirmek istedim. 
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LiseliLGBTİ nedir, bir grup mudur, platform 
mudur, topluluk mudur nedir?
Bir oluşumdur.

Peki, nasıl oluştunuz?
Lambda İstanbul’un üniversitelilerden oluşan 
bir gençlik grubu vardı. Beyaz Kargalar. Bu grup 
pek bir şey yapmıyordu. Daha sonra da kapandı 
zaten. Orada bulunan Fatih diye bir arkadaşımız, 
o zamanlar Lise 2 ye gidiyordu. O bir Facebook 
grubu açmış. LiseliLGBTİ diye. Ama sayfanın içi 
boştu. Daha sonra Emre Fatih ile iletişime geçmiş. 
Böyle bir grup mu kuruldu diye sormuş.

Emre liseli mi bu arada?
Emre bu yıl mezun oldu, üniversite kazandı, o 
zamanlar liseliydi. Grupta zaten herkes liseli. 
Aslında Fatih Emre’ye sadece Facebook gurubu 
olduğunu, kimsenin ilgilenmediğini, içinin boş 
olduğunu söylemiş. Sadece kişisel paylaşımları için 
açmış. Bunun üzerine Ocak ayı gibi Emre bu grubu 
hareketlendirmek istiyor ve alt yapısını hazırlayıp 6 
Şubatta ilk toplantı çağrısı gerçekleştiriyor. 

Bu çağrı sadece Facebook üzerinden mi 
yapıldı?
Facebook, Twitter ve sosyal medya gereçleri 
üzerinden, ayrıca KaosGL’nin internet sitesinden. 
Lambda İstanbul’da ilk toplantıyı gerçekleştirdik. 
Ama Lambda İstanbul ile hiçbir bağlantımız yok. 
Sadece mekân olarak orayı kullanıyorduk. Bunu 
özellikle belirtmek istiyorum; çünkü sonra bu 
konuda çok eleştiri alıyoruz.

Eleştirecek ne var ki? Lambdaya bağlı olsanız 
ne değişir? Ne yani size “Lambda’nın çocukları” 
mı diyorlar mesela?
“Siz Lambda’ya bağlısınız artık, isminizi oradan 
duyuruyorsunuz.” diyorlar. Oradan destek 
gördüğümüzü filan sanıyorlar. Ama bizim orayla 
hiçbir alakamız yok. Sadece mekanını güvenli 
olduğu için kullanıyorduk o kadar.

İlk toplantıya kaç kişi geldi?
Yirmi kişi geldi. Oldukça heyecanlıydık, gittik 
oturduk böyle. Herkes bir sus pustu o gün.

Emre ile arkadaş değil miydiniz önceden? Siz 
orada kimseyi tanımıyor muydunuz ki?
Yok, kimse kimseyi tanımıyordu. Çağrıyı gören, 
katılmak isteyen herkes tek başına gelmişti. 
Öncesinde hiç eşcinsel bir arkadaşım yoktu ki 
kol kola girip beraber gelelim bu toplantıya. İlk 
toplantıda bir kuruluş metni hazırladık. Blogta 
yayınlanan metin ilk gün yazıldı ve imzalandı. Daha 
sonra bu toplantıları sürekli yapmaya başladık. 

Nasıl, her hafta toplanıyor muydunuz mesela?
Hayır, başlarda ayda iki defa yaptık. Okuldaki 
derslerin durumuna göre değişiyordu. Bir ara 2 
ay toplanamadık, herkesin sınavları vardı. Bir ara 
da her gün toplanır olmuştuk. Tarihler düzenli 
değildi ama hadi toplanıyoruz dediğimizde herkes 
geliyordu ve her toplantıda sayımız çok artmasa 
da yeni yeni yüzler görüyorduk. Bu da bizi mutlu 
ediyordu. 

Peki, bu toplantıya gelenlerden kaç genç 
ailesine açılmıştı?
İlk toplantıya geldiğimizde sadece 4-5 kişi 
ailesine açılmıştı. Toplantıların sürdüğü süreçte 
her toplantıda birisi daha “ben de açıldım”, “ben 
de açıldım” diye gelmeye başlamıştı. Oluşum 
sürecinde sayı 10 civarına yükseldi. Örneğin bir 
arkadaşımız ilk önce annesine açılmıştı, daha sonra 
da annesiyle beraber toplantıya gelmişti. Annesi de 
bizi tanımak istiyordu. Çünkü hiçbir şey bilmiyordu. 
Örneğin bana “Sen erkek erkeğe olanlardan 
mısın?” demişti mesela. Gey kelimesini bile 
bilmiyordu. Toplumda eşcinselliğin sadece seksten 
ibaret olduğu düşünülüyor, gey dediğimizde erkek 
erkeğe yatanlar diye biliniyor. Bu yüzden ailelerin 
gelip bizimle tanışması çok büyük bir olaydı, o gün 
hepimiz ayrıca bir mutlu olmuştuk. Toplantı sonrası 
yemeğe filan gitmiştik.
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Bu toplantılarda neler yapıyorsunuz?
Toplantılarımızı iki bölüm şeklinde yapıyoruz. 
Birinci bölümde oluşumun durumunu, 
geleceğini, bütçemizi, yapacağımız etkinliklerimizi 
konuşuyoruz. İkinci bölümde ise daha çok eğitici 
sunumlar hazırlayıp bunlar üzerinden tartışıyoruz. 
Bazen “İnterseks”in ne olduğunu, bazen trans 
politikalarını eleştiriyoruz. Trans birey cinayetleri 
olduğu zamanlar özellikle bu konular üzerinde 
durmaya çalışıyoruz. 

Piknikten önce başka büyük bir etkinliğiniz 
olmuş muydu? Çünkü ben sizi piknik ile 
tanıdığım için öncesini bilmiyorum.
Onur haftası kapsamında “Eğitimde 
Heteroseksizim” konulu bir panel düzenledik. Bu 
panelde EğitimSen LGBT komisyonu ve Mimar 
Sinan Flu Baykuş topluluğu ile bir arada çalıştık. Bu 
panel sayesinde sesimizi birçok LGBTİ oluşumuna 
duyurmuş olduk. Bizim gerçek bir varlık olarak 
ortaya çıkmamız bu panelle oldu.

Piknik kararı nasıl çıktı? Neden piknik?
Biz her toplantıdan sonra hemen Lambda’nın 
çevresinde bulunan kafelere giderdik. Biliyorsunuz, 
oralarda gey dostu kafeler var. Bir süre sonra 
hayatımız sadece 2-3 kafe, 1-2 sokaktan ibaret 
oldu. İnanılmaz derece sıkışıp kalmıştık, kendi 
gettomuzu yaratmıştık. Dışına çıkamıyorduk. 
Bu yüzden havaların güzelleşmesini de fırsat 
bilip insanların içine karışma kararı aldık. Aslında 
insanlardan kendimizi soyutlamıştık. Piknik hem 
açık havaya çıkma hem de bakın bizler de varız 
deme girişimiydi. Ayrıca daha yoğun bir katılım 
olacağını düşündük. Çünkü toplantılara belirli kişiler 
gelmeye başlamıştı. Ne de olsa toplantı deyince 
sıkıcı bir şey olduğunu düşünenler gelmiyor. Aslında 
biz o sıkıcı toplantılara gelmeyen arkadaşları da 
evlerinden çıkarmayı hedefledik. 

Piknik duyurusunu nereden yaptınız?
Bu sefer Twitterı çok yoğun kullandık. Daha sonra 
bloğumuz ve Facebook grubumuzdan afişlerimizi 
yayınladık. KaosGL de internet sitesinden 
duyurumuzu yaptı. Ayrıca gruptaki herkes kendi 
hesaplarından da paylaştılar. 

Pikniğe kaç kişi geldi?
Otuzdan fazla kişi geldi. Çünkü biz otuzdan 
sonrasını sayamadık. Gelen geçen bile bizim 
eğlencemizi görünce katıldı diyebiliriz. 

Peki, piknik için özellikle organize oldunuz 
mu? Kim kek getirecek, kim börek, kaşık, top 
getirecek gibi bunları belirlediniz mi?
Biz liseliyiz. Okuldan bu tür durumlara alışığız. 
Okullarda olduğu gibi liste çıkardık, daha sonra 
bunu yayınladık ve isteyenler istediğini seçti ve 
getirdi. 

Yıldız parkı o gün kalabalık mıydı, herhangi bir 
sıkıntı çıktı mı, sataşan filan oldu mu?
Yok, park o gün çok sakindi. Hatta ilk gittiğimizde 
heteroseksüel bir çift bir piknik masasına eşyalarını 
koymuşlar fotoğraf çekiliyorlardı. Bizim arkadaşlar 
da artık yorulmuşlardı gidip o banka oturdular. Bu 
çift bizi çok kalabalık görünce gelip eşyalarını alıp 
gittiler. Biz biraz onları ötekileştirmiş olduk sanırım. 
Ama hiçbir sataşma filan olmadı. Oldukça güzel 
geçti. Müzik açtık, Ankara havası filan oynadık. 

Pikniğe aniden çıkıp gelen birisi oldu mu yoksa 
herkes önceden haber vermiş miydi?
O şekilde gelen olmadı; ama pikniğin sonuna 
doğru oradan geçenler bizim eğlencemizi görünce 
katılmak istediler. Hatta bitmesine doğru bazı 
arkadaşlarımız oradan tanıştıklarıyla Taksime 
eğlenmeye bile gittiler. Yani orada heteroseksüel 
bireylerle tam bir buluşma geçirmiş olduk.

Katılan herkes LGBTİ miydi?
Yok, heteroseksüel arkadaşlarımız da vardı. 
Oluşumumuzun içinde zaten heteroseksüel bireyler 
var. Toplantılarımıza da geliyorlar, bu tür etkinliklere 
de katılıyorlar. Onlar bizi desteklemekle yükümlü 
hissediyorlar kendilerini.

Başka şehirlerde de buluşmalar, toplaşmalar 
olacak mı? İstanbul özelinde bir oluşum 
musunuz?
Oluşum kurulduktan 2 ay sonra bütün şehirlerden 
istek gelmeye başladı. “Hep İstanbul’da 
toplanıyorsunuz, gettolardan çıkmıyorsunuz…” 
diye eleştirildik. “Biz oraya gelemiyoruz, siz gelin.” 
dediler. Biz de ilk olarak Ankara’da toplanma 
kararı aldık. Biz oraya gitmeden orada bir oluşum 
başladı. Bizden de iki arkadaş oraya gözlemci 
olarak gidecek. Biz Adana ve İzmir’e de ulaşmaya 
çalıştık, olumlu cevap alamadık daha. Şimdilik 
sadece Ankara’da bir etkinliğimiz var. 

Okullarda eşcinsel bireyler tartaklanmaya, 
sözlü tacizlere maruz kalıyorlar. Bunları hepimiz 
yaşamışızdır. Bu duruma özel bir etkinlik, 
protesto, muhalif duruş kararınız var mı?
Bunları toplantılarımızda konuşuyoruz. Çünkü 
aramızda sorun yaşayan çok arkadaşımız var. Bu 
yüzden ilerleyen günlerde sticker bastıracağız. 
Tuvalet kapılarının arkalarına, okulun duvarlarına 
yapıştırmayı düşünüyoruz. LGBTİ bireylerin 
görünürlüğünü arttırmak için çok basit metinler 
hazırlayıp okullara yapıştırmayı planlıyoruz. 
Broşürler bastırmıştık, bunları dışarıdan okulun 
bahçesine atıp kaçmayı filan planladık ama onu 
daha gerçekleştiremedik.
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MABEL 
MATİZ

-----------------------
17 EKİM - J. JOKER ISTANBUL
----------------------- 

Kendi adını taşıyan ilk albümü 
yayımlanır    yayımlanmaz 
çok geniş bir kitleye ulaşan 
Mabel Matiz, dinleyicileri ve 
Türkiye’nin önde gelen müzik 
eleştirmenleri tarafından 
ülkemizin en fazla gelecek 
vadeden genç müzisyenleri 
arasında gösterildi.

 
DENİZ AKKAYA & AŞKIN 

KAPIŞMAK
--------------------------
30 EKİM - BKM MUTFAK SAHNE
-------------------------- 

Aşkım Kapışmak ve Deniz Akkaya, kadın-erkek ilişkilerini mizahi ve 
farklı bir dille anlatan yeni stand-up gösterileri “İlişkiler Komedisi” 
ile 30 Ekim 2014 Perşembe günü Must Entertainment’ın prodük-
siyonunu  üstlendiği  Gala  Gecesi  ile  BKM  Mutfak  Sahne’de...

 
TEOMAN

-----------------------
12 EKİM - KÜÇÜKÇİFTLİK 

PARK
----------------------- 

Teoman, Athena, Duman, 
Selami Şahin, Büyük Ev 
Ablukada, Bubituzak ve 
sürpriz isimler 12 Ekim 
Pazar günü Küçükçiftlik 

Park’ta.
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HERCULES & THE LOVE 

AFFAİR
-----------------------

16 EKİM - BABYLON ISTANBUL
----------------------- 

New Yorklu neo-disco ekibi Hercules & Love Affair Tonight It’s Your 
Time etkinlikleri kapsamında 16 Ekim akşamı Babylon sahnesinde. 
Eşcinsellerin de en sevdiği gruplardan biri olan Hercules & Love 
Affair, 2008’de yayınladıkları “Hercules & Love Affair” ve 2011’da 
yayınladıkları “Blue Songs” ile disco’dan house’a, acid’den synth 
pop’a kadar uzanan geniş bir yelpaze sunuyor. Aynı zamanda 
grubun başını çeken Andrew Butler’ın 2012 Kasım ayında 
yayımladığı bir DJ Kicks albümü de bulunuyor ve grup son olarak 
bu sene “The Feast of the Broken Heart” albümünü yayınladı.

 
KİMSENİN 
ÖLMEDİĞİ 

BİR GÜNÜN 
ERTESİYDİ

-----------------------
18-30 EKİM 

ÇEŞİTLİ SALONLAR
----------------------- 

Sumru Yavrucuk’un bir 
transseksüeli başarıyla can-
landırarak herkesi kendine 
hayran bıraktıran tek kişilik 
oyun, kaçıranlar için 18 Ek-
im’de Caddebostan Kültür 
Merkezi Küçük Salon, 21 
Ekim’de Ataköy Yunus Emre 
Kültür Merkezi ve 30 Ekim’de 
Kozyatağı Kozzy Gazanfer 
Özcan & Gönül Ülkü sahnel-

erinde. Bileler Biletix’te. 

 
FİLMEKİMİ

-----------------------
11- 17 EKİM - İSTANBUL

----------------------- 

Her sene sonbaharı bekle-
memizin en önemli sebeplerin-
den biri olan Filmekimi’nde 
bu sene, eşcinsel Fransız yö-
netmen Xavier Dolan’ın son 
filmi Mommy, David Cronen-
berg’in Maps To The Stars, 
Richard Linklater’ın Childhood 
gibi beklenen filmler Türkiye 

galalarını yapacak. 
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TAN TAŞÇI

-----------------------
18 EKİM - BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİ

----------------------- 

Hit şarkılarıyla başarılı albümlere imza atan, son zamanlar-
da besteci ve yapımcı kimliğiyle müzik dünyanızda sizlere 
eşlik eden Tan Taşçı, 18 Ekim’de kariyerindeki ilk Bostancı 

Gösteri Merkezi konserini veriyor.
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BU VİDEOLARA DİKKAT

-----------------------

CHARLİ XCX - BOOM CLAP ECHOSMİTH - COOL KİDS

JENNİFER LOPEZ - BOOTYKRUM - BEZCHUVSTVEN 

MAGIC - RUDE MAROON 5 - ANIMALS

SIMGE - BIP BIP SILA - REVERANS
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DENİZ SEKİ - İZ 

---------------------------------------
Deniz Seki’nin yaz aylarının 
başından beri piyasaya çıkması 
beklenen albümü nihayet yayın-
landı. “Hayat İki Bilet” isimli hare-
ketli şarkıyla açılan albüm, klip 
şarkısı “İyisin Tabi”ile devam ediyor. 
Bu şarkı “Bain Aydayek” isimli Arap 
şarkısının aranjmanı. Deniz Seki 
albümünün şarkı sözlerinde sanki 
içinde bulunduğu sıkıntıları özetle-
miş. Sade altyapılarla düzenlen-
miş albümde “Bu Sevda Bu Şehre 
Sığmaz” ve “Sevemem Artık” gibi 
cover şarkılar da var. Sonbaharın 
melankolisine uygun, naif ve lez-
zetli bir albüm. İZ’in Deniz Seki’nin 
son albümü olmaması en büyük 

dileğimiz.

 
MAROON5 - V 
---------------------------------------
Seksi solisti Adam Levine’ın lo-
komotifi olduğu Maroon 5’ın 
5.stüdyo albümü “V”’nin müj-
decisi olan “Maps” ve “It Was 
Always You” isimli şarkıları bir 
süredir zaten dinliyorduk. Al-
bümün bol kan ve çıplaklık içeren 
videosu “Animals” da geçtiğimiz 
günlerde görücüye çıktı. Kendine 
özgü bir soundu olan Maroon 5’ın 
bu yeni albümü de pek fazla sür-
priz içermiyor ancak elbette bu 
ayın en önemli çalışmalarından. 
Albümde No Doubt’ın eski solisti 
Gwen Stefani ile olan ballad “My 
Heart is Open” da gelecekteki 

hitlerden biri olacağa benzer. 
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7800 ÇEŞME
VOL.5 BY 
DOĞUŞ 

ÇABAKÇOR 
----------------------------------

Türkiye’nin en beğenilen Dj’le-
rinden Doğuş Çabakçor, yaz 
aylarında bizleri eğlendird-
iği şahane şarkıların olduğu 
yeni bir derleme CD yayınladı. 
Iyeoka’nın “Simply Falling”inin 
“Kadebostany-Walking With 
A Ghost”un sample’larıyla re-
mixlediği muhteşem Doğuş 
Çabakçor remixiyle açılan 
albüm dikkat çekici diğer 
şarkılarla devam ediyor. Al-
bümde “Stop(Alceen Remix)”, 
“The Sun”,”Different Folks” ve 
“Tutamıyorum Zamanı” sam-
plelarıyla mixlenen “Bring The 
Sun”a dikkat. Yaz aylarındaki 
akşamüzeri partilerinize geri 

döneceğiniz bir albüm.

PIXIE LOTT - PIXIE LOTT 
----------------------------------

Pixie Lott’un soul ve R&B müziğe göz kırpan “ Motown” 
türündeki son albümü eleştirmenler tarafından pek beğe-
nilmese de, albümün çıkış şarkısı “Lay Me Down” ve açılış 
şarkısı “Nasty” bir hayli eğlenceli. Soul müzik yapan beyaz 
kızlar kervanından olan İngiliz şarkıcı Pixie Lott’un bu 
üçüncü stüdyo albümünde “Break Up Song” ve “Ain’t got 
you” gibi güzel ballad’lar da var. Evet, Pixie bir Amy Wine-
house değil ama yine de zenci gırtlaklı şarkıcıları sevenler 

zevkle dinleyebilir. 
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NİL ÖZALP
----------------------------- 

RÖPORTAJ: MURAT RENAY          FOTOĞRAFLAR: ALEE TE

MODA EDİTÖRÜ: BENER HAMAMCI

RÖPORTAJ
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“ARTIK KİMSENİN ESKİ 
SEVGİLİSİ DEĞİLİM!”

------------------------------------

RÖPORTAJ

Geçtiğimiz yıllarda “Acıkolik” ve “Kalp 
Boş” ve bu günlerde “Kal Aklımda” 
şarkısıyla karşımıza çıkan NİL 
ÖZALP G Zone’un Ekim sayısı için 
iki çırılçıplak erkek modelle stüdyoya 
girdi ve cesur bir çekim yaptı. Ona 

hep sorulan ve gündemden düşmeyen “Tarkan’ın 
eski sevgilisi” sorularını ise sıkılarak da olsa bizi 
kırmamak adına cevapladı…

Müzikal yolculuğun nasıl başladı? Nereden 
günümüzdeki noktaya kadar geldin?
İlk sahne aldığım günlerde yaşım tutmuyordu. 15 
yaşından beri sahnedeyim. Kendi orkestralarım da 
oldu ve amatör yerlerde çıktığım da oldu. Burada 
sanatçılara back vokal ve kendi albüm çalışmalarım 
başladı. İlk albüm için Ersay Üner ve Serdar Ortaç 
sonra da albüme adını veren ACIKOLİK şarkımı 
da Tarkan’dan aldık. O dönem çıkan bütün kadın 
şarkıcılar bir duraklama süreci geçirdik ve bekledik. 
O dönem yeni çıkan birçok insan ikinci albümünü 
çıkaramadı. Yeni albümde ise çıkış şarkımız eski 
arkadaşım Serdar Ortaç’tan oldu.

Müzikte idollerin kimler? Yurt içi veya yurt dışı?
Önceki röpörtajlarımda bu soru geldiğinde birkaç 
isim saymıştım ama aslında idolleştirmeye karşıyım. 
İdolleştirmek yerine biraz daha özgünleştirme 
taraftarıyım. Herkes kendine has olunca daha 
dikkat çekiyor.

“Fanlık” müessesesine de karşı mısın?
Fanlık demeyelim de şarkıcıların her yaptıklarının 
örnek  alınmasına çok karşıyım. Çünkü herkes 
sonuçta normal bir insan. Popüler dediğin insan 
da kusursuz değil. İnişlerimiz ve çıkışlarımız 
var. Diğer insanlar gibi hata yapıyoruz. Birinin 
“örnekleştirilmesi” o kişinin hata yapma özgürlüğünü 
kısıtlıyor. Kimsenin bu anlamda popüler edilmiş 
şeylerin peşinden çok fazla koşmaması lazım.

İkinci albümün DURMA’yı çıkardın. Kariyerinde 
kendini nerede görüyorsun?
Şu anda koşuşturma sürecindeyim. Kendime 
dışarıdan bakamıyorum. Şu anda kariyerimi inşa 

ettiğim dönemdeyim. Aslında en riskli dönemlerden 
biri bu çünkü şu anki seçimlerim benim ileride 
karşıma negatif olarak da çıkabilir.

İşte tam burada, üzerine yapışan “Tarkan’ın 
eski sevgilisi” etiketini sormak istiyorum. 
Tarkan Türkiye’deki en çok sevilen sanatçıların 
başında geliyor. Acaba bunun negatif etkisini 
gördün mü?
Ben bunun ilk albümümde dezavantajını yaşadığımı 
inanıyorum. İşte bu yüzden bu ilişkiyi ön plana 
çıkarmak istemedik. Ancak elbette bu duyuluyor 
ve konuşuluyor. Ben o dönem bir dolu müzikal 
çalışma yaparken, ödüller alırken bunların hiçbirinin 
esamesi okunmadı ve hep bu ön planda oldu.  Beni 
hep “Tarkan’ın sevgilisi” olarak gündeme getirdiler. 
Ancak bunun asla Tarkan’la ilgisi yok. Başka 
birinin sevgilisi de olsam bununla göze batmak 
istemezdim. Ben daha bireysel olarak kendi 
yaptıklarımla ayakta durmayı seven bir insanım. 

Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yiyecek ve 
bundan sonraki ilişkilerinde bir gizlilik durumu 
söz konusu olacaktır kesin?
Evet aynen öyle. Şu anda ilişkimi gizli yaşıyorum ve 
bu yüzden isim veremiyorum.

Türk Pop Müziği’nde kadın şarkıcı olmak erkek 
şarkıcı olmaya göre dezavantajlı olan bir şey mi 
sence? Özellikle pop star yarışmalarında finale 
bile kalamayan kadın şarkıcıları hep görüyoruz.
Aslında en çok kadın şarkıcılar iş yapıyor. Hatta 
günümüze de baktığımızda şu anda geçmişten 
bugüne ayakta kalanlar yine çoğunlukla kadın 
şarkıcılar. Erkeklerin yıllar geçtikçe yıpranması söz 
konusu olabliyor ama kendine bakan kadın her 
yaşta güzel. Erkek şarkıcıların fan kitleleri de onları 
takibi biraz erken bırakıyor sanırım. Çok az erkek 
şarkıcı ayakta kalıyor.

Kadın şarkıcıların başına hep bir sıfat geliyor. 
“Bilmemne’nin sevgilisi” “Eski manken” vb 
gibi. Erkek şarkıcılarda sanki bu sıfatsızlığın 
dezavantajı yaşanıyor. Evet. Yakın arkadaşlarım 
arasında da erkek şarkıcılar olduğu için rahatlıkla 
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söyleyebilirim. Onlar da bunun eksikliğini 
yaşıyorlar. Ancak “yakışıklı şarkıcı” vb denebiliyor. 
Erkekler kendilerini ön plana çıkarmak açısından 
zorluk yaşıyorlar.

Bizim dergideki fotoğraf çekimi sıra dışı 
ve cesur bir çekim oldu. İki çıplak erkekle 
aynı stüdyodaydın. Buna nasıl cesaret 
ettin?
Sizin derginin buna uygun olacağını 
düşündüm. Dünyanın her yerinde sanatçılar 
bu tarz eşcinsel dergiler için bu şekilde 
çekimler yaparlar. Bunu yapmak gerektiğini 
düşünerek bir sakınca görmedim. Normal 
hayatta çok cesaretli bir tip değilim aslında 
ama çok eğlenceli bir ekiple çalıştım. Çekim 
sırasında gözlerimi kapattılar. Kalabalık 
olmayan bir ortamda çekim yaptık.

İkinci sayımızda yer alarak ve lansman 
partimizde sahneye çıkarak bize destek 
verdin. Eşcinsel hakları senin için neden 
önemli?
Aslında ben eşcinsel hakları diye ayırmak 
istemiyorum. Bana göre başlı başına özgür 
insanın hakları diye bir şey var. Herhangi 
bir insanın hakkına müdahale ediliyorsa bu 

beni üzer. Yapı olarak bayrağı eline alıp bir 
şeyleri savunan biri değilim. Doğayı akışına 
bırakmışımdır. Dünyanın döngüsünde de 
kendini yenilemesi zaten var ancak elimden 
geldiğince, yapılabilecek bir şey varsa destek 
olmak adına buna yardımcı olurum. 

Bir “gey ikon” olmak ister misin? Kimse 
aslında yola böyle çıkmıyor ama böyle 
anılmak ister misin?
Aslında herkesin beni kucaklamasını isterim 
ancak geylerin de beni ayrıca sevmesini 
isterim çünkü onların gözüne, bakışlarına ve 
zevkine çok güveniyorum. Onların beni hoş 
bulmaları, beni beğenmeleri hoşuma gider. 
Ben onları zevkli bulduğum için beni takdir 
etmeleri hoşuma gidiyor elbette.

Son klibinde erkek erotizmi çok var. Bunun 
nedeni ne?
Kliplerde her zaman hep kadın erotizmi oluyor. 
Neden erkek erotizmi de olmasın? Kadınların 
ve eşcinsellerin gözü gönlü açılsın. Bunda 
hiçbir sakınca yok. 
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JON KORTAJARENA
----------------------------- 

HAZIRLAYAN: BUĞRA LEVENT

Evvel zaman içinde “Umutsuz 
bir romantiğim. Beş gün içinde 
yaşamınızı değiştirebilecek büyük 
bir aşka inanıyorum. Belki bu 
sadece genç oluşumdandır,” 
açıklamasını yapan seksi model 

Jon Kortajarena, hala aşık olmaya bu kadar 
meyilli mi, bilinmez; ancak tek bildiğim hayli 
gönülçelen bir görünümü olduğu! Şimdi onu 
daha iyi tanımanın zamanı. 

Köpeğiyle oynayan; astronot, kasiyer, boyacı ve 
itfaiyeci gibi meslek gruplarını icra etmek isteyen 
renkli bir çocukken seksi bir genç adama 
dönüşen Jon Kortajarena, halen aile bağlarına 
çok önem veriyor. Öyle ki, her Pazar ailesiyle 
yemek yediklerini belirtiyor. Hatta, kendisinin 
bu mükemmel saç kesiminin annesinin eseri 

olduğu belirtiliyor. Annesine düşkün bir erkek 
olması hayli hoş bir detay, değil mi?
Seks sembolü olarak lanse edilmekten 
hoşlanan ve öpüşmeye bayıldığını belirten Jon, 
Barcelona’da keşfediliyor ve o günden bugüne 
başarı ivmesini hiç düşürmeden çalışıyor. 
Bugüne dek, Versace,Guess, H&M, Etro, 
Just Cavalli, Trussardi, Giorgio Armani, David 
Yurman ve Bally’nin yüzü olarak arz-ı endam 
eden Jon, çalışkan bir model anlayacağınız. 
Chanel, Salvatore Ferregamo, Dolce&Gabbana, 
Armani ve Versace podyumlarının tozunu 
attırması da kendisinin çalışkanlığını kanıtlayan 
en güçlü örneklerden biri.  Ayrıca 324.000’i 
geçen Instagram, 121.000’i geçen Twitter 
takipçilerinden dolayı Models.com’un Social 
Listesi’nin 9. sırasında yer alan yakışıklımız tam 
bir gönülçelen!

GÖZ BANYOSU
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Filmografisinde “Hombre 2000” ve “Ma 
Ma” filmleri yer alan ve 2009 yapımı “A 
Single Man” de Tom Ford’la çalışma olanağı 
bulan modelimiz, filmde Carlos karakterini 
canlandırmıştı. Bu filmdeki sigara içerkenki 
seksiliği ve flörtöz hallerinden sonra, ikonik 
tasarımcı Tom Ford onu ilham perilerinden 
biri olarak ilan etti. Sinema sektöründe yer 
alırsa, çok farklı karakterlerin altından başarıyla 
kalkacağına eminim. Zira modellik de, tıpkı 
oyunculuk gibi aslına bakarsanız. Jon, çoğu 
markanın yüzü olduğunda, kliplerde  yer 
aldığında ve podyumlarda salındığında aslında 
bize iyi bir oyuncu olabileceğini kanıtladı. Neden 
mi dediniz? Bu dediklerimi yaparken de kılıktan 
kılığa girmiyor mu kendisi?

Peki, tutku ve cesaret kavramlarını hayatı 
boyunca göz önünde bulunduran Jon’u nasıl 
biri etkiliyor? Öncelikle, iki kişinin arasındaki 
kimyanın oluşması gerektiğine inanıyor kendisi.  
Eksantrik, eğlenmeyi bilen, kendini özel 
görmesine yardım eden kişilere aşık olduğunu 
belirten hit yakışıklının kriterleri de nefes kesici 
görünümüyle doğru orantılı.

Jon, doğayla iç içe olmayı çok seviyor. Yürüyüş 
ve koşu yapmayı da asla ihmal etmiyor. Sosyal 
medyada hayranlıkla baktığımız fit görünümünü 
de bu sportifliğine borçlu. Kıvrımlı vücut hatlarına 
tahammülü olmadığını verdiği röportajları 
detaylı okuduğunuzda anlayabileceğiniz Jon 
Kortajarena, parmakla gösterilen ‘mükemmel’ 
bir model olmak için elinden gelenin çok daha 
fazlasını yapıyor zannımca. Mükemmelliğine 
rağmen, arkadaşları tarafından yakışıklı 
bulunmaması da garip değil mi?
               
Gelelim kendisinin stiline: Mesleği gereği, 
birbirinden şık takım elbiselerin  ya da en ilginç 
formlu kıyafetlerin içinde olan modelimiz, günlük 
hayatta sadelikten yana. Hırkaları, jean’leri, 
basic ya da mesaj veren tişörtleri içinde de stil 
sahibi görünen Jon, katıldığı davetlerde kurduğu 
tasarımcı kontakları sayesinde de çarpıcı 
seçimleriyle göze çarpıyor. Tom Ford ve Karl 
Lagerfeld’la arası iyi olduğu için de alternatifi bol 
doğrusu!
Ah be, Jon! Senle uzun uzun bir röportaj 
yapmak hayalim. Hem görsel şölen niteliğinde 
olduğun için seni görmüş olmak, seni sorduğum 
sorular sayesinde yakınen tanımak beni mutlu 
edecektir. Ne dersin? 

GÖZ BANYOSU
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MARC JACOBS
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HAZIRLAYAN: ALEE TE



34   GZONE / gzone.com.tr

Hiç hayatınızda bir 
sergiye süper-
market arabasıyla 
gitmek istediğiniz 
oldu mu? Benim 
oldu.

Musée des Arts Decoratifs’te 
küratör eşliğinde gordugum 
bu serginin, her iki tasarımcıya 
yani hem Mösyö Louis Vuit-
ton hem Marc Jacobs’a olan 
saygımın katlandığı bir sergi ol-
masının ötesinde, içimdeki şid-
det duygusunu ortaya çıkardı.

Evet Marc Jacobs’ın “My Choc-
olate Box” dediği camekanın 
tam karşısındayiz. Çikolata ve 
çantaya bayılan bir kadın olarak 
çok tahrik edici bir görüntüye 
bakıyorum. Bir çekiç, bir süper-
market arabası işimi görür.

Önce yangın alarmını çalıştırırım, 
herkes dışarı kaçar. O hen-
gamede çekici indirdiğim gibi, 
LV özel koleksiyon çantaları 
süpermarket arabama tepeleme 
doldururum. Çantaların sar-
hoşluğunda yapabildiğim en 
akılcı plan bu.
Bu derece sapkın şeyler 
düşünürken küratör kadının 
Fransız aksanlı İngilizcesi ile 
irkiliyorum “...all of these bags 
appeared for just one season...” 
E onu diyorum ben de, ya şim-
di ya hiç. Bir daha bu çantaları 
bırakayım satın almayı, bir arada 
görme ihtimalim bile yok.

Louis Vuitton, üvey annesi-

PROFİL

nin zulmünden ve çiftçi olan babasından yani evinden 14 yaşında 
ayrılarak Paris’e geliyor. 1 yıl boyunca yemek ve yatacak yer parası 
bulabilmek için günlük işlerde çalışıyor. Dünyaya hükmeden bir lüks 
marka hikayesinin başlangıcı bir Sindirella masalı tadında.

Vuitton gerçek anlamda bir vizyoner. Dönemin Paris’inde sadece 
1 günlük gezi için gereken “perfect wardrobe” (kusursuz gardırop) 
aşağıdaki gibi minimum 5 kocaman elbiseyi gerektiriyor. Ayıplanma-
mak için bu kostümlerin günün belli saatlerinde sırayla giyilmesi şart. 
Louis Vuitton, bu hacimli kıyafetleri zenginler için şık ve pratik bir 
şekilde taşınabilir hale getiriyor.

Louis Vuitton’un kurulduğu günden son reklam filmine kadar hep 
anlattığı “seyahat” hikayesi işte bu şekilde başlıyor.
w
Onlarca valiz taşımak zorunda olan soylular, her bir valiz için ayrı 
bir anahtara sahipken; Louis Vuitton müşteriye özel anahtar sistemi 
getirerek tek bir anahtar ile tüm valizleri açabilme konforunu müşter-
ilerine sunuyor. Bu, o dönemin müthiş bir inovasyonu.

Louis Vuitton 1880’lerde “çakma” tehlikesi ile karşı karşıya geliyor. 
Özgünlüğünü korumak ve taklit edilebilmeyi engellemek için bugün 
milyonlarca kadının düşlerini süsleyen ve LV’nin 2013 koleksiyonun-
da kıyafetlere de yansıyan “damier” desenini 1888’de yaratıyor. Evet, 
125 yıldır bu desen hiç yok olmadı. Hep konuşulan “zamansız” bir 
stile sahip olmanın en başarılı örneklerinden biri.

------------------------------
ALEE TE

alee.te@gzone.com.tr
------------------------------
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RÖPORTAJ: MURAT RENAY
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Hiper gerçekçi resimleriyle dünyaca 
tanınan, Türkiye’de kuşağının en pa-
halı ressamı Taner Ceylan geçen ay 
İstanbul’daydı!
Sanatçının ‘Altın Çağ’ serisinden iki 
yeni eserinin de yer aldığı solo göster-

imi, Paul Kasmin Gallery ile ArtInternational’da 
sergilendi. Sanatçının geçen yıl New York’ta Paul 
Kasmin Gallery’de gerçekleşen “Kayıp Resimler” 
sergisinin ardından başlattığı “Altın Çağ” desen 
serisinden “Persephone” ve “Cypharissus” adlı 
işlerini Türkiye’de ilk kez görme fırsatı bulduk. Aynı 
zamanda, sanatçının aynı seri için ürettiği “Ay Teni” 
ve ilk heykeli “Ay Masalı”nın dünyadaki ilk gösterimi 
ArtInternational’da yapıldı.

Resimlerinde eşcinsel temalara da yoğunlukla yer 
veren Taner Ceylan’la G ZONE için görüştük

Eserlerinizde eşcinsel ilişkinin, penisin hatta 
spermin çarpıcı bir şekilde kullanılması ile neyi 
amaçlıyorsunuz?
Resmimdeki su bardağı da, tavus kuşu da, gül 
de benim için aynı çarpıcılıkta. Bir sanatçı olarak 
imajların anlamları farklı farklı olsa da bendeki etki-
si eş düzeyde. Bu sebeple bahsettiğiniz çarpıcılık 
aslında izleyici üzerinde ortaya çıkıyor. İzleyici 
bildiği ama çok rahat görmediği / bakamadığı  an 
ile karşılaştığında sanırım daha fazla tepki veriyor. 
Sonuçta neyi nasil gösterdiğiniz çok önemli, bura-
da estetik kriterler çok önemli. 

Eserlerinizi yaratırken Türkiye ve İstanbul’dan 
ne kadar besleniyorsunuz? Bu ülke ve bu şehir 
sizi hangi yönleriyle besliyor?
Bir sanatçı yaşadığı yerden bağımsız olamaz. Şe-
hirin, toplumun, yönetimin sanatsal üretimler üze-
rinde kesinlikle birebir etkileri vardır. Benim san-
atımda da doğrudan imajlarla olmasa da etkisi 
yadsınamaz. Örneğin New York ve Londra oradaki 
sisteme dahil olmak icin sizi atölyenize üretmeye 
sokuyor. Türkiye’de ise tam tersine bir etki var, bu-
rada öfkelenmemek ve savaşmamak için atölye 
sığınak görevi görüyor.

Bir zamanlar öğretim üyeliği de yaptınız. Son-
ra çalıştığınız okuldan sergilediğiniz bir eser 
müstehcen bulunduğundan zorla istifa et-
tirildiğiniz söylendi. Katıldığınız bazı sergile-
rde eserleriniz eşcinsel ilişki, penis gibi gör-
seller içerdiğinden sergi kataloglarını bazı 
matbaacıların renk ayrımı yapmayı ve basmayı 
reddettiği de duyuldu.Belki daha bilmediğimiz 
başka engellemelerle de karşılaştınız. Türki-
ye’de gördüğünüz bu baskılar üretim sürecinizi 
nasıl etkiliyor? Bu yüzden mi Türkiye’den git-
tiniz?
Bir yere gitmiş değilim. Buradaki atölyemde de 
üretiyorum New York’takinde de. Beni bir sonraki 
seviyeye taşıyacak galeri New York’ta oldugu için 

artık bir ayağım orada. Hepimiz büyük küçük ge-
leceğimizi veya kendimizi değiştiren bir çok olay 
ile karşılaşıyoruz. Bahsettiğiniz üniversiteden atıl-
ma sürecim beni aşarak çok büyüdü ve çok tep-
kiler aldı. Fakat hiç bir zaman üretimlerimin içini 
değiştirmemde bir baskı hissetmedim.O zaman-
lar veya şimdi tepkilerle baş edecek gücüm vardı. 
Sabırlı bir şekilde devam ederseniz, samimiyseniz  
sanatınızdan vazgeçmiyorsunuz. Cinsellik benim 
için çok önemli. Duadan veya meditasyondan farklı 
değil. Tanrıya ulaşmanın yollarından biri. Bu neden-
le de sanatımı hala şekillendiriyor.

Sizde en çok yeri olan eserleriniz neler? Ve 
neden? En sıkıntıyla ürettiğiniz? En zevkle 
çalıştığınız? En heyecan duyduğunuz eserler 
hangileri?
Bu gerçekten cevaplanması imkansız bir soru. Her 
resmim aynı zamanda otobiyografik bir günce. Her 
birinin önemi ayrı. 
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SİYAHİ KIŞA İNAT 
ZIT DESENLER

----------------------------- 
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Sürekli “yağsa da ra-
hatlasa” dediğimiz 
karanlık ve kasvetli 
havaların başladığı 
şu günlerde bir 
türlü adam akıllı in-

dirmemiş olan yağmur yüzünden 
kışlık kıyafetlerimizi giyemedik. 
Şortlarımızın üzerine rüzgarlıklar, 
hırkalar ve ince montlar giymek 
isterken derken şortlar henüz 
rafa kalkamadı.

Havası da kıyafetlerdeki renkleri 
gibi siyahi olan kışa inat eder gibi 
bu sezon tasarımcıların hazır-
lamış olduğu zıt ve hayvansal 
desenler, araya serpistirilmiş 
canlı renkleri,  puantiyeler, ve  
batikler baskıların sahip olduğu 
koleksiyonlar çoktan mağazalar-
da yerini aldı ve tükenmeye 
başladı.

Tam da bundan bahsediyorum 
işte , desenleri çarpıştırmak, 
tonsürton renkler kullanmak 
serbest. Umarım herkes güzel 
kombinler çıkarır. Sınırı aşıp da 
palyaçoya dönmeyin.

Givenchy karışık renklere sa-
hip baskı desenli üstler hos bir 
görüntü  sergilerken sıkıcı kış 
renklerine hoş bir hareket katıyor.  
Bu baskıları da takım elbiselere 
uygulayıp markaya sadık centil-
men bir stili kullanan erkeklere 
sportif bir dokunuş yapıyor.

Bu yarışta herkes kendi çizgisiyle yerini almış gözüküyor. Hal böyle 
olunca klasikleşmiş siyah, gri , lacivert takımların yerine bu kış tonsür-
ton giyilen takımlar herkesi şaşırtıyor. Bordolar, morların tonları ve  
caramel renkli takımlar sizleri şaşırtmasın.  

Paçalar daha kısalırken düz paça yerine duble paça uygulamaları, 
saatlerin yanına takılmış metalik ve boncuklardan oluşan bileklikler 
hoş birer tamamlayıcı oluyor. Aman dikkat, küçük çantaların yerine 
bu sezon iri bol nubuk çantalar revaçta.

Sıcak yazda giyilemeyen pantolonlar daha da daraldı. Artık skinny 
giymeyen erkek neredeyse yok. 

Saint Laurent erkeği klasik  kumaş skinny üzerine  deri ceketle ma-
skulenliğini vurgularken, siz de dik yaka(boğazlı) kazaklarınızla bu 
şıklığı tmamalayabilrisiniz. 

Lanvin, kullandığı parlak kumaşlarla skinny’e ayrı bir hava katmış 
durumda. Kombinlemede bu riski göze alanlar sokağa çıkmadan 
bir kaç kez kendini aynada kontrol etmeliler. Zira kombini uygulaya-
mayanlar için oldukça kötü bir görüntü çıkabilir ve bu pantalonlar 
kumaşından dolayı oldukça iddialı

------------------------------
BENER HAMAMCI

bener.hamamci@gzone.com.tr
------------------------------

Givenchy
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Bu tip şahane skinnylere 
tasarımcılar hem paltolarda hem 
de sportif üstlerde over size 
uygulamışlar. Bir çogumuzun 
sevmediği bu over size ürünleri 
bence denemekten kaçınmayın. 
Zira çok güzel tasarımlar var. 

Dolce&gabbana’nın bu over-
size üstlerde kullandığı şovalye 
baskıları harika gözükürken Cal-
vin Klein collection sadeliğinden 
hiç vazgeçmemiş. 

Gucci ise kullandığı peluşlarla 
dışarıda montsuz kalan kimseyi 
üşütmeyeceğe benziyor. 
Kris Van Assche nin  oversizleri 
benim bir numaram olmuş du-
rumda.

Bu tip şahane skinnylere 
tasarımcılar hem paltolarda hem 

Dolce & Gabbana Kris Van Assche

de sportif üstlerde over size 
uygulamışlar. Bir çogumuzun 
sevmediği bu over size ürünleri 
bence denemekten kaçınmayın. 
Zira çok güzel tasarımlar var. 

Dolce&gabbana’nın bu over-
size üstlerde kullandığı şovalye 
baskıları harika gözükürken Cal-
vin Klein collection sadeliğinden 
hiç vazgeçmemiş. 
Gucci ise kullandığı peluşlarla 
dışarıda montsuz kalan kimseyi 
üşütmeyeceğe benziyor. 

Kris Van Assche nin  oversizleri 
benim bir numaram olmuş du-
rumda.

Ayrıca çok soğuk olmayan kış 
günlerinde bomber ceketler size 
koruyacağa benziyor. 

Zara’dan tutun da  Lanvin ‘e 
, Ferragamo’ya kaddar bütün 
koleksiyonlar bu ceketlere sahip.  
Deri , örme, nubuk gibi bir çok 
alternatifini bulacağınız ceketlere 
Missoni de erkek koleksiyonun-
da  yer verirken klasik Missoni 
desenini yerlere kadar uzanan 
iri örmeyle yapılmış hırkalarda 
göreceğiz. 

Siz de canlı renkleri kışa inat kul-
lanmaktan kaçınmayın.

Bu ceketler benim stilim değil 
diyorsanız. Kürkler uzunuyla 
kısasıyla dolabınızda yerini alma-
ya hazır. 

İmitasyonlardan edinin. Özellikle 
alırken tekrar tekrar okuyun, so-
run inceleyin . İhtişamlı şıklığınızı 
sergileyin.Kenzo, Prada,  Cos-
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Calvin Klein Collection Dolce & Gabbana

tume National,  Valentino , Fen-
di, Louis Vuitton size yardımcı 
olacaktır.

Erkek ürünlerinde daha önceden 
ufak ufak gördüğümüz nakışlar 
bu sezon bizimle baskın hatlarıy-
la birlikte olacak. Modern çizgil-
erin yanı sıra çiçek nakışları, taş 
ve boncuk eklemeleriyle oldukça 
yer bulacak.

Bayılıyoruz,  giymekten bık-
mıyoruz, dikkat çekiciliğini se-
viyoruz. Hayvansal desenler. 
Gömlekte, çantada, pantalon-
da , ayakkabıda gibi uzayan 
bir listeyle her yerde görüyoruz 
artık. Yazın renkleniyorlar  kışın 
koyu renklere bürünüyorlar. 

Sanırım en sevdiğim halleri kışın 
doğal hallerine dönmeleri. Aksi 
halde yazın  bu desenler doğaları 
dışına cıkıp içlerine turuncular 
pemceler karışması pek hoşuma 
gitmiyor. Bu sezon ise leopların 
yanı sıra zebra nın daha baskın 
halini göreceğiz. Yaşasın hayvan 
sevgisi…

Dsquared2

Lanvin Missoni

MODA
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Dior Hommes Prada Costumes National

MODA
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BUĞRA 
BAHADIRLI
----------------------------- 

RÖPORTAJ: ONUR ÖZIŞIK        FOTOĞRAFLAR: SEDA YEŞİLYURT

BU ADAMA DİKKAT!
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“BİLLUR İLE ARTIK BİR 
ÇOCUĞUMUZ VAR”

------------------------------------

Buğra Bahadırlı, Billur Kalkavan’ın 
sevgilisi olarak magazin dünyamız-
da ünlense de aslında fazlasıyla aklı 
başında ve entelektüel bir oyuncu. 
Kendisiyle Karaköy’ün eşsiz manzaralı 
oteli The Haze’de bir araya geldik ve 

Billur Kalkavan’la birlikte kurdukları Türkiye’nin ilk 
bağımsız İnternet televizyonu Billur TV’yi konuştuk.

İsminizi çok fazla medyada duymamamı-
za rağmen internet üzerinde ismi eşcinseller 
tarafından en çok aranılan ünlüler arasın-
dasınız. Bunu neye bağlıyorsunuz ? 
Bilmiyorum, beni ne kişilik ne de karakter olarak 
tanıyorlar. Herhalde tip olarak eşcinsellerin 
beğendiği bir tipe sahibim. İnsanın iç dünyasını 
dışarıya yansıttığına inanıyorum. Bir fotoğraftan 
bile benim tutumumun ve düşüncelerimin an-
laşılabildiğini düşünüyorum. Homofobik bir karak-
tere sahip değilim ve sanırım bu eşcinsellerin 
beğenisine yansıyor.

Başarılı bir oyuncusunuz, kendinizi Türk oyun-
culuk pastasının neresinde görüyorsunuz?
Cinsiyet ayrımcısı bir insan değilim ama ülkemizde 
bu sektör Tv ağırlıklı yürümekte. Doğal olarak TV 
dünyasının ana hedef kitlesi ise kadınlar. Dünyada 
TV dünyası yapımları kadına yönelik 
hazırlanıyor. Ben konuya biraz daha eril ve dişil 
enerji bakış açısından bakıyorum ve dişil enerjiye 
sahip insanların daha çok hedef kitlemizde old-
uğunun da farkındayım. Kendime bakacak olur-
sam, hem genç kızların hem de olgun kadınların 
ilgisini çekebilecek bir fiziğe sahip olduğumu ama 
bunun yanında da tüm toplumun da ilgisini çeke-
bilecek biri olduğumu düşünüyorum. Sonuç olarak 
bir aktör 7 den 70 e, cinsiyet ayrımcılığı da yap-
madan herkese hitap edebilmek zorunda. 

Yani bir aktörün hedef kitlesi olmamalı mı ?
Aktörlük doğru hissiyatı verme mesleğidir. Sadece 
bir kitleye yönelik işler yapmanın sonucu ise o kit-

leyle beraber kaybolmaktır. Bu yüzden aktörlüğün 
bence başlıca kuralı doğru projede yer 
almaktansa doğru hissiyatı gerçekçi bir şekilde 
vermektir. 

Sinemaya baktığımız zaman bazı gerçekler var. 
Hepimizin imrendiği bir Hollywood sineması, 
daha sanatsal dokunuşlara sahip bir Avrupa 
sineması ve daha etnik kültürden doğan 
Bollywood. Sizce de Türk sineması bunların 
hangisine daha yakın? 
Bence bambaşka bir sinemamız var. Sanat dertten 
doğar, sinema içinse anlatacak bir derdiniz olmak 
zorunda. Sonuç olarak insanlara varolan gerçekleri 
dışında bir hayal dünyası, ikinci bir 
gerçeklilik  sunuyoruz ve bunu doğru başarabilmek 
için bulunduğu toplumun kültürünü ve 
gerçeklerini barındırması gerektiğini düşünüyorum. 
Bu sebepten sinemamızı bir tarafa yakın 
görmüyorum, aksine özgün olması gerektiğini 
düşünüyorum. Sonuçta bu üç örnekte ait oldukları 
kültürlerden doğmuş. Zaten sanat konusunda bizi 
körelten başlıca problemimiz, kendi içimizde bir 
kıyas algısı oluşturmamız ve kendi kültürümüzden 
sanat ürünleri doğuramıyor oluşumuz. 

Birçok Türk yönetmenin Avrupa Sineması ile 
ortak çalıştığını görüyoruz ancak diğer büyük 
sinema sektörlerinde yokuz. Bu durum bizi 
Avrupa Sinemasına yaklaştırmaz mı ?
Bilemiyorum ama bana daha çok Türk yönetmen-
lerinin Avrupa’da edindiği başarıyı ulus olarak faz-
la sahiplenmemizden dolayı oluşan bir algı olarak 
geliyor. Sonuç olarak onlar Avrupa’da yaşayan 
Türk yönetmenler, orda yaşadıkları kültürü bizim 
kültürümüzle harmanlayarak sunuyorlar. Bu ise 
Avrupa sineması için de Türk sineması için de farklı 
bir ürün olarak ortaya çıkıyor zaten. 

Gelelim Billur Tv’ye, İnternet üzerinden yayın 
yapan bir televizyon kanalı kurdunuz. Bu proje 
nasıl doğdu, neden böyle bir projeye imza at-
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mak istediniz?
Artık yeni bir dünyada yaşıyoruz. 
Çocuklarımız ellerinde tab-
let bilgisayarlarla büyüyor, yeni 
nesil dadılar artık dijital ortam-
daki uygulamalar oldu.  Tüke-
tim alışkanlıkları da bu yönde 
değişmeye başladı. Araştırma-
lara göre ülkemizde beş sene 
içerisinde her eve bir akıllı tele-
vizyon gireceği konuşuluyor. 
Sonuç olarak TV kanallarının yer-
ini yavaş yavaş TV uygulamaları-
na bırakacağı bir yakın geleceğe 
doğru gidiliyor. Billur TV’yi kurma 
amacımız insanlara doğru bilg-
ileri kendi seçimlerine bırakarak 
eğlenceli bir yolla ulaştıracak bir 
platform oluşturmaktı.

Peki neden bu programları 
Televizyonda yapmıyorsunuz? 
Televizyon zaten bilinen, çok 
büyük güce sahip, hepimizin 
yer almaktan çok zevk aldığı, 
ana gelir kaynağımız olan bir 
sektör. Ancak varolan bir düzen 
içerisinde kendinize yer açmak, 
o düzeni kırmak çok zor. Bu se-
bepten yeni bir platformda, yeni 
bir şey üretmek çok daha ko-
lay ve önü açık. Eskiden Televi-
zyon’da şu an internetin olduğu 
gibi yeniliklere aç bir sektördü, 
zamanla kendi doğruları, sistem-
leri, grafikleri oturdu. Şimdi sıra-
da internet var. 

Internet üzerinde Billur Tv’nin 
içerisine dahil olabileceği 
global düzeyde dev video 
platformları ve sosyal ağlar 
mevcutken dışında kalma ter-
cihiniz neden? 
Buyük platformlar bence video 
tüketim çöplüğü gibi, bilgiyi ar-
amak konusunda çok kalabalık 
alanlar. Eğer biz görsel bir şey 
yapıyorsak bu platformlar üze-
rinden buyurun bizi arayın de-
mek gibi bir lüksümüz yok. Bu 
yüzden biz kendi olanaklarımız-
la, kendi düzenimizle kendimizi 
göstermeyi ve bizimle beraber 
ilerlemek isteyen herkesle be-
raber ilerlemeyi tercih ediyoruz. 
İnternet ortamı bu platformlara 
alternatif olmanızı sağlayacak te-
knolojiyi sunarken neden ben bir 
yabancıdan izlenmeyi bekleyey-
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im, aynı şekilde birçok yabancı 
server firması bana bu teknolojiyi 
sağlarken ben alternatifler olan 
bir Türk firmasını tercih ediyo-
rum. 

Peki Billur Tv’de herhangi bir 
sansür olacak mı?
Biz ilk etapta cinsel sağlık vid-
eolarıyla başladık. Burda porno 
yok, erotizm yok, sex yok. Bu 
programlar RTÜK kontrolü al-
tında hazırlanmış programlar ve 
+18 uyarısıyla yayınlanıyorlar. 

Cinsel sağlık konusu da ülke-
miz için zor ve riskli bir konu 
değil mi? 
Bizim anlatmak istediğimiz şu 
ki, Dünya’da üç tane tabu var: 
1. Din, 2. Para, 3. Cinsellik. Biz 
de bu denli hayatımızda önemli 
olup, aynı zamanda konuşmanın 
bile tabu sayıldığı bu üç şeyden 
birini, cinselliği insanlara anlat-
maya çalışıyoruz. Cinsellik bizim 
Dünya’ya geliş şeklimiz ve in-
sanlar bu konuyu daha konuş-
maya çekinirken, daha tam bil-
gilenememişken Dünya’ya kendi 
çocuğunu getirince o çocuğu ne 
denli sağlıklı yetiştirebileceğini 
nereden bilebilir ki? 

Tanrı’nın gerçek yaratma 
gücünün üzerini tabularımızla 
ve bilgisizlikle o kadar örtmüşüz 
ki gerçek gücümüzün farkına 
varamıyoruz. İnsanlar cinsel ra-
hatsızlıkları sebebiyle doktora 
gitme cesaretini gösterseler bile 
gittiklerinde bu konu hakkında 
konuşmaya çekindikleri için şifa 
bulamıyorlar. Anlatamadıkları 
dertlerine şifa bulmaya çalışıyor-
lar. Bunun başlıca sebebi olan 
utanç aynı zamanda TV ekranın-
da da mevcut olabiliyor, bir erkek 
sertleşmesiyle ilgili sorunu eşiyle 
yan yana TV ekranından izlem-
eye çekinebilir ama internet bu 
konuda daha kullanıcının ken-
dine özel bir mecra. 

Tabii ki de cinsellik riskli bir konu, 
amacımız bizim bu konuda 
Don Kişot’luk yapmak da değil, 
yayınlarımızı hazırlarken uzun 
yıllar sonucu, toplumun alışkan-
lıklarına göre oturmuş varolan 
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Tv yayın standartlarında hazırlıyoruz ve konumuz 
gereği insanlara daha da saygılı davranmaya özen 
gösteriyoruz. 

Billur TV’nin yüzü Billur Kalkavan, aslında bu 
konuda ülkemizin dişi Don Kişot’u. Cinsel sağlığı 
konuşabilen ve bu konunun konuşulmasını 
başlatan tek kadın. Bu yönde düşünürsek Billur 
TV’nin ileride daha büyük bir sosyal sorumluluk 
projesine dönüşmesi mümkün mü ? 
Zaten amaç da biraz bu. Billur Tv çok yeni olması-
na rağmen daha ilk günlerinde beklediğimizden 
daha fazla ilgiyle karşılandı. Bu ilgiyle beraber biz 
de doğru bilgiyi insanlara ulaştırmanın daha büyük 
bir sorumluluk olduğunun farkına vardık. Şu anda 
Billur TV’nin herhangi bir gelir kaynağı olmamasına 
rağmen büyütmek için çalışıyoruz. 

Billur Tv’de Cinsel Sağlık dışında ikinci 
ana başlığınız Astroloji. Birbirine zıt iki dalı 
bünyenizde topluyorsunuz. Neden astroloji? 
Billur ile benim 5 senelik bir ilişkimiz var ve astro-
loji ikimizin de hayatını düzenlerken danışmak-
tan kaçınmadığımız ve fazlasıyla faydalandığımız 
bir ilim dalı. Astrolojik danışmanlarımıza ilişkimizi 
danıştığımız zaman bize, sizin ilişkinizin 4. yılında 
bir adım ötesi var diyorlardı. Yıllardır bu adımın ne 
olduğunu düşünüyorduk, biyolojik olarak müm-
kün olmasına rağmen çocuk sahibi olmak istemi-
yoruz, bunun yanı sıra evlenmek de istemiyoruz. 
Bu adımın ne olduğu konusunda çok meraklıyken, 
ilişkimizin 4. yılında Billur TV doğdu. Artık ilişkimizin 
bir çocuğu var: Billur TV.

Billur TV’nin arkasında siz ve Billur Hanım dışın-
da kaç kişi çalışıyor?
Billur TV 5 kişi ile yola çıktı ama ekibimiz 10 kişi 
oldu, git gide büyüyor ve büyümeye de devam et-
mesini istiyoruz. Hepimizin farklı meslekleri ve pro-
fesyonel hayatları var, bu proje bizim çocuğumuz 
ve eğlenerek faydalı bir iş çıkardığımız, gelir elde 
etmeyi düşünmeden çalıştığımız bir alan. Bu ekibe 
dahil olmak isteyen herkese de kapımız açık. 

İnternet mecrası diğer medya mecralarının ak-
sine global ulaşılabilirliği en kolay mecra. Bil-
lur TV’yi başka dillere de açmayı düşünüyor 
musunuz ? 
Cinsel sağlık konuşmak bizde olduğu kadar birçok 
kültürde de bir tabu. Bu sebepten yola çıkarak 
bütün programlarımız için Arapça, İspanyolca ve 
İngilizce altyazılarını hazırlıyoruz. Bunun yanı sıra 
işitme engelliler için de Türkçe altyazılar hazır-
lanıyor. 

Bir yeni medya yaratıcısı olarak, internet hak-
kında bu kadar bilgilisiniz, sosyal medya kul-
lanımınız ve paylaşımlarınıza bakarsak gay-
et aktifsiniz. Peki başta bahsettiğimiz 3 tabu, 
sizce sosyal medya toplumu içerisinde bu tab-
uları yıkmadı mı?
Ben yıktığına inanmıyorum. Sosyal medya insan-
ların bilip bilmedikleri konularda Don Kişot’luk 
oynadığı bir platform haline geldi. Sosyal medyada 
insanlar gerçekten olmadıkları, bir sebepten olmak 
istedikleri insanlar gibi davranıyor, oysa ki gerçeklik 
3 boyutta var olmaktır. Sosyal medyada ancak 2 
boyutta var olunabiliyor. 

Mobil teknolojinin yatırım aldığı bir dönemdey-
iz, Billur Tv mobil teknolojiyle nasıl bir ilişkide?
Billur TV mobilde de sorunsuz çalışan bir altyapıya 
sahip. Gelişen teknolojilerle Billur Tv’yi her türlü te-
knolojiye entegre etmek için çalışıyoruz. 

Billur TV’de başka içerikler de görecek miyiz?
Şu anda bir üniversite öğrenci birliğiyle işbirliği 
yapıyoruz, kendi kısa filmlerini yayınlayabilecekleri 
bir platform oluşturmak üzereyiz. Genç beyinlerin 
sınırsız yaratıcıkla yaratabileceklerinin farkındayız 
ve bu konuda çalışmalarımız devam edecek. Billur 
TV televizyona  bir alternatif değil, gerçek bir bilgi 
ve paylaşım platformu olacak. Konusunda en iyil-
erle çalışmaya, bizim gibi düşünenlerle yola devam 
etmeye kararlıyız. Büyük bir sorumluluk aldık ve 
bunun ciddiyetinin farkındayız

Billur TV’de LGBTT’nin yeri ne kadar olacak? 
Her şeyden önce şöyle bir gerçek var, insan ayır-
mak ayrımcılığın en büyük ayıbı. Biz bu işe kadın, 
erkek, eşcinsel ve ergen cinsel sağlığı olarak 
başladık. Özellikle eşcinsel cinsel sağlığı konusun-
da çok mesaj alıyoruz, özellikle bu konu hakkında 
programlarımız olacak ve olmak da zorunda zaten.

Türkiye’deki LGBTT hareketi hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 
Bu konuyu kabul etmeme durumunu anlayamıyo-
rum. Bireysel uyanışla farkındalıkla insanlık başlar, 
cinsel kimliklere karşı hiç bir yargılama lüksümüz 
yok. Aslında her şeyin başı bilgilenmek, insan-
lar bilmedikleri şeylerden korkarlar. Farkındalıkla 
başlayacak olan bir özgürleşme süreci olduğunu 
düşünüyorum. 
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Cold in July 2014 yapımı bir Jim Mickle 
filmi. Filmin oyuncu kadrosu olgun ve 
yakışıklı erkekleri beğenen izleyicilere 
ilaç gibi gelecek. 
Oyuncular mı? 2006 yılından bu 
yana, 8 sezon boyunca Dexter olarak 

izlediğimiz Michael C. Hall, 80’lerin fenomeni Mi-
ami Vice’in daracık kotlu, yakışıklı detektifi James 
Crockett olarak bağrımıza bastığımız Don Johnson 
ve en son August: Osage County ‘de ciğerimizi 
delen Sam Shephard. Olgun ve hala yakışıklı bu 
kadroya bir de Vinessa Shaw eklenmiş. Kendisi 
çok tanınmasa da, Kubrick ‘in Eyes Wide Shut’ın-
da oynamış olması, bu yazıda anılmasına yeterli. 
(Kubrick’in filmlerinde rol alan bazı oyuncuların 
çekimler sonrasında tedavi gördükleri bir gerçektir.)

Richard Dane (Michael C Hall) 1989 Temmuz’un-
da, bir gece ailesiyle, Şirinler kadar mutlu ve mavi 
uyurken (seyredince ne demek istediğimi anlay-
acaksınız), evine hırsız girer. İstemeyerek de olsa 
hırsızı tek kurşunla indiren Richard, vicdan azabının 
verdiği dürtü ile işi gücü bırakır adamın cenazesine 
gider. Daha arabasından inmeden, hırsızın babası 
Russel (Sam Shephard) , Richard’ın sübyan olan 
oğlunu öldürmekle tehdit eder. Aman n’oluyor, 
kan davası mı izleyeceğiz derken, filmin karakter-
leri ve dolayısıyla seyri bir hayli değişiyor . Oğlunun 
ölmediği öğrenen baba, düşmanıyla dost olup 
oğlunu arıyor.

Bam!! 
Bu noktadan sonra film bir “snuff” filmine dönüyor. 
Filmi ikiye bölerek değerlendirmek yanlış olmaz. 
Birinci bölümde sıradan bir kasabalının hırsız da 

olsa birini öldürmesi, sonucunda gelişen sıkı bir 
gerilim, kurbanın faili ile babası arasındaki sinir bo-
zucu çatışma ve bir ailenin verdiği hayat mücade-
lesi. 

Çok da zevk alıyoruz bu bölümden. Gel gör ki, 
Bu noktadan sonra, üç dakika önce can düşmanı 
olan iki adamın aynı hedefe beraber yürüdüklerini 
görüyoruz.

Görüyoruz da yiyor muyuz? 

Yönetmenin hatırına kendimizi biraz zorlayıp yiy-
oruz çünkü Jim Mickle’ın bir önceki filminin (We 
Are What We Are) bizdeki hatırı büyük.
Yönetmen gönülleri fethedeli çok olmuş.
Jim Mickle yeni dönem Amerikan korku sineması 
yönetmenlerinden biri olarak anılıyor. Bugüne ka-
dar bütün filmlerini, senarist Nick Damici ile bir-
likte yazmış. Gelen hazır senaryoyu çekip öncesi 
ve sonrasıyla ilgilenmeyen yönetmenlerden değil. 
Hikâyeyi buluyor, senaryoya müdahil oluyor hatta 
kendi yazıyor, filmi çekiyor ve sonunda da kendi 
bağlayıp seyre hazır hale getiriyor. 
Yönetmen 2010’da çektiği Stakeland ve 2013’te 
çektiği Kan Kokusu (We Are What We Are), ile 
rüştünü ispatlamakla kalmayıp, kimi sinefiller 
tarafından ayakta alkışlandı. Özellikle “Kan Koku-
su” hafızalarda kazınmakla kalmadı, bünyeyi altüst 
eden filmler katregorisinde üst sıralardan kendine 
kalıcı bir yer buldu.

Kan Kokusu’na şöyle bir dokundurursak;
Meksikalı Jorge Michel Grau’nun 2010 yapımı “So-
mos lo Gue Hay” isimli filminin yeniden çevrimi olan 
Kan Kokusu (We Are What We Are) geçtiğimiz Ni-
san ayında ülkemizde vizyona girdi. 
Film orjinalinden çok farklı kurgulanmış. Mickle ken-
di stilini katmakla kalmayıp, bütün filmi değiştirmiş. 
Yeniden çevrimden ziyade yeni bir film olmuş (We 
are What we are). Filmi izlemenizi şiddetle tavsiye 
ederim. 

“Temmuz soğuğuna” gelirsek, iyi vakit geçirmek, 
Dexter’ın bitmesi ile özlemeye başladığımız Mi-
chael C. Hall’u görmek ve önümüzdeki senelerde 
adını daha sık duyacağımız bir yönetmenin çok da 
başarısız sayılmayacak bir çalışmasını izlemek için 
gidip görmenizi tavsiye ederim. Bu filmi seyrettik-
ten sonra özellikle korku türünün hayranları olanlar, 
Kan Kokusu’nu da, serin geçeceğe benzeyen bu 
sonbaharda, evde battaniye partisi yaparken sey-
retmeliler.

Herşeyden önce, tatmin olacağınız ve bittikten 
sonra uzun bir süre akılda taşıyacağınız türden bir 
yapıt. 

İyi seyirler.

------------------------------
SERDAR GÖZELEKLİ

serdar.gozelekli@gzone.com.tr
------------------------------



54   GZONE / gzone.com.tr

TV

TWİTTER’IN SEVİLEN ŞAHSİYETLERİNDEN 

@CİZİS_KRAYST, G ZONE İÇİN YAZDI:

ORANGE IS THE 
NEW BLACK
----------------------------- 
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Orange is The New Black, ilk sezonu 
2013 yazında Netflix’in üzerinde 
yayınlanan bir dizi. Konusu, Piper 
Kerman’ın 2010 yılında yayınlanan 
aynı isimli hatıratından esinlenilm-
iş. Başrolde Taylor Schilling var. 

Kendisini, Zac Efron ile oynadığı 2012 yapımı “The 
Lucky One” ’dan hatırlayabilirsiniz. 

Dizinin ismi, İngilizce bir deyişten alınmış ve “Turun-
cu Şimdi Çok Moda” demek. Bu isim, dizinin 
geçtiği Litchfield kadınlar hapishanesindeki mah-
kûm tulumlarının renginden geliyor.
Tema müziği, “You’ve Got Time” bir Regina Spek-
tor bestesi. Sözleri de ona ait. Söyleyen de o. Takım 
çalışması falan yok yani. İngilizceniz “alekta movik 
movik” seviyesinde olsa bile şarkı dilinize dolanıyor. 
2014 Grammy ödülüllerinde “En İyi Görsel Medya 
Şarkısı” ödülünü kaptı. Dikkatinizi çekerim, yarıştığı 
kategoride Adele, Lana Del Ray, Diane Warren gibi 
isimler vardı. 

Senaristlerden biri olan Lauren Morelli geçen Mayıs 
ayında bir açıklama yayınlayarak lezbiyen olduğunu 
açıkladı. Morelli açıklamasında bunu ilk olarak 2012 
sonbaharında dizinin karakterleri arasında geçen 
diyalogları yazarken fark ettiğini belirtti. Daha son-
ra dizide rol alan Samira Wiley’le ilişki yaşamaya 
başladı ve kocasından ayrıldı.

Dizi, okumuş, kültürlü ve iyi bir ailenin kızı olan ama 
pratik zekâsı çok da iddialı olmayan Piper Chap-
man’ın  hapse düşmesi ile başlıyor. Piper hapse 
düşmeden önce Larry ile nişanlı olmasına rağmen 

(Larry karakterini oynayan Larry Biggs’i, Ameri-
kan Pastası’ndaki mastürbasyon sahnelerinden 
hatırlayacaksınız), bir barda tanıştığı Alex Vause’a 
aşık oluyor. Alex uluslararası bir uyuşturucu şe-
bekesinde kurye olarak çalışıyor. Ha, belki bilmek 
istersiniz; Alex erkek değil, kadın. Beraber ülke ülke 
gezip sevişirlerken, sonunda bir gün “the amazing” 
Amerikan polisine enseleniyorlar.
Piper, hapishanede bilmediği bir dünya ile 
karşılaşıyor. Bocalıyor, aç kalıyor, dayak yiyor. Alex 
de aynı hapishaneye düşünce, olaylar daha da 
karmaşık bir hal alıyor. O karmaşa içinde her şey 
değişebiliyor; görevler, cezalar, mahkûmlar arasın-
da tutulan saflar ama değişmeyen tek şey cinsel-
lik.  Hapishane ortamında, eşcinsel ilişki kaçınılmaz 
olarak sıkça yaşanıyor; kimileri severek ve tercih 
ederek, kimileri ise yokluktan. (Sadece bu bile diziyi 
yaşadığımız çevre ile özdeşleştirmeye yetiyor.)

En dikkat çekici karakterlerden biri şüphesiz, So-
phia Burset. Sophia, evli ve erkek çocuk sahibi 
bir aile babası iken istediği hayatın bu olmadığını 
fark ederek cinsiyet değiştirmeye çalışan trans 
bir kadın. Ameliyatı için gereken parayı bulmaya 
çalışırken kredi kartı sahtekârlığı yapıyor ve yaka-
lanıyor. Bu karakteri, Laverne Cox canlandırıyor. 
Cox, 2014 yılında bu rol ile Grammy ödüllerinde 
en iyi kadın oyuncu ödülüne trans bir kadın olarak 
aday gösterilerek tarihe geçti. Bir başka ilginç 
ayrıntı da, dizide Sophie’nin değişimden önceki 
aile babası halini, trans oyuncunun ikiz kardeşi M. 
Lamar Cox canlandırıyor.

Bunlar haricinde mahkûmlardan oluşan bir dizi 
karakter var: Hapishane mutfağını yöneten Red, 
Piper’a âşık olan Crazy Eyes, kendini skor yap-
maya adamış lezbiyenler Nicky ve Big Boo, daha 
romantik bir lezbiyen olan Pousey (yazarın part-
neri oynuyor), erkek gardiyanlara hayır diyemey-
en Dayanara, hapishane müdürü Joe Caputo ve 
diğerleri… Hepsinin hikayesine bol seks, çıplaklık 
ve küfür eşliğinde şahit oluyoruz.
Dizi, Netflix üstünde yayınlanıyor. Netflix birçok  
ülkede yayın yapan bir online medya akışı 
hizmeti ama  henüz Türkiye’de hizmet vermeye 
başlamadığı için çok bilinmiyor. Dizinin şu ana ka-
dar 13’er bölümlük iki sezonu yayınlandı. Üçüncü 
sezon 2015 yaz aylarında yayınlanacak.

Eğer bir dizifilseniz ve karışık insan ilişkilerine, aşka, 
egoya ve sisteme dair sorularınız varsa bu diziyi 
seveceksiniz. Bunun yanısıra, bir dolu mahkumun 
kendileri ile ilgili tercihlerini bu coğrafyadaki çoğu 
insandan daha özgür yaşadığına, bunun da bir 
kıyamete sebep olmadığına şahit olacak ve şart-
larınızı sorgulamaktan kendinizi alamayacaksınız.

Şimdiden iyi seyirler.

TV

------------------------------
 @cizis_krayst

------------------------------
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Yıllardır ünlülere hep o sorular sordu, 
“şimdi biraz da biz ona soralım” diyer-
ek yola koyulup, magazin dünyamızın 
en dobra kadını Seyhan Erdağ ile bu-
luştuk. Popüler kültürün tam ortasın-
da ama bir o kadar da sıkılmıştı. Sey-

han bütün şeffaflığıyla magazin dünyamızı anlattı, 
biz dinledik. Lafı fazla uzatmadan sizi bomba gibi 
açıklamalarla baş başa bırakıyoruz.

Türkiye ‘de magazin dünyasının tam ortasın-
daki isimlerdensin. Geçtiğimiz ay ilk sayısını 
çıkardığımız G ZONE’a destek verdiğin için 
başta çok teşekkür ederim. Sence Türkiye’nin 
ilk eşcinsel dergisine ülkemiz erkek yıldızlarının 
bakışı neden bu kadar çekingen? 
Bu çok kapsamlı bir konu, sanatçıların çevresin-
den bakmak gerek ilk başta. Yurt dışındaki san-
atçıların kurumsal yapısı ne yazık ki yok. Ülkem-
izde sanatçıları arkadaşları, kuaforleri, kuaförlerinin 
yanındaki çırakları, modacıları yönlendiriyor. Bu 
yanlış anlaşılmasın, bu insanları kötülemiyorum, 
bu insanların hepsine birey olarak saygım var ama 
yönlendirmemesi gereken insanların sanatçıları 
yönlendirmesi söz konusu. Her sanatçının duruşu 
ve düşüncelerini benimsemiş bir ekibi olması ger-
ekir ve bu ekibin gösterdiği istikrar doğrultusunda 
markalaşma olabilir. Bizim sanatçılarımız her 3 ayda 
bir, her yeni projede başka bir basın danışmanı, 
başka bir menejerle çalıştıkları için markalaşma-
ları çok zor olabiliyor. Yani bu durumda aslında en 
önemli şey ekip çalışması, ekibinin sanatçıyı doğru 
yönlendirmesi gerekiyor, işte bizim sanatçılarımızın 
çoğunda bu eksik. 

Türkiye’deki kurumsallaşamamanın, ekipleşe-
memenin asıl sebebi nedir?
Türkiye’de gerçek basın danışmanı yok. Üniversit-
eden mezun olduktan sonra, orda aldığın teorik bil-
giyle bir sanatçıyı yönlendiremezsin. Mesela bir ses 

sanatçısından bahsedeyim, çoğu sanatçıların Tür-
kiye’de yeni albümleri hep farklı şirketlerden çıkıyor, 
doğal olarak o sanatçının yaptırım gücü yoksa yeni 
şirketinin yönlendirdiği ekiple çalışmak zorunda 
kalıyor. Bir de bizim sektörümüzde fazlasıyla var 
olan ayak kaydırma oyunları var, sanatçıların yeni 
ekip kurmak konusunda birileri hep akıllarını çeliyor. 
Çoğu zaman bir sanatçının başarısızlığına sebep 
ekibi değil, kendisidir. Sanatçıların aynaya bakıp 
düşünmeleri gerekiyor, o köşe yazarı bana nasıl 
davranıyor veya çoğu zaman selam bile vermek-
ten kaçındığı o kameraman ona nasıl davranıyor. 
Özetlemem gerekirse, bizim sanatçılarımızda anal-
iz yok. Ben neredeyim? Marka yönetimim nasıl 
işliyor? Hedef kitlem kim? Sanatçılarımızın çoğu 
markalarının farkında bile değil, sadece para ka-
zanmayı hedefliyorlar. Onların bakış açılarında 1 
ayda 3 konseri varsa o bir başarı.

Peki sence ne yapmaları gerekiyor?
Başta her yeni projede ekip değiştirmekten kaçın-
malılar. Komik bir şey daha söyleyeyim sana, biz 
magazin basını mensupları kendi aramızda, bir-
birimize en çok sanatçı telefonu sorarız. O kadar 
değişiyor ki o numaralar, falanca kişiye nasıl, nere-
den ulaşırım diye soruşturmak zorunda kalıyoruz. 
Bunun dışında,onları temsil eden insanların nasıl 
telefonda görüştüklerini dinlemeliler. Ben olsam 
merak ederim, beni temsil eden kişi beni nasıl tem-
sil ediyor, o telefonla arayan basın mensubuyla ya 
da organizatörle nasıl konuşuyor, neler söylüyor. 
İnsan bir merak eder.

Türkiye’de magazin gündemi aynı isimler 
arasında dönüyor. Yeni isimlerin girmesi neden 
bu kadar zor? Bunun başlıca sebebi reyting. Reyt-
ing o kadar illet bir şey ki, 15dk lık reyting sonuçları 
geliyor önümüze ve bir bakıyoruz ki o hep var olan 
insan ekrandayken program izlenme

“MÜZİK DÜNYAMIZDA 
ERKEK EŞCİNSELLİK 

HAKİMİYETİ VAR”
------------------------------------
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oranı tavan yaparken hemen 
ardından yayınladığımız yeni bir 
ismin röportajında izleyici hemen 
başka kanala zıplamış.

Reyting kaygısı yazılı basında 
da, radyolarda da var. Bu du-
rumda yeni isimlerin çıkması 
imkansızlaşmıyor mu?
Türkiye’de yeni isim çıkama-
masının çok sebebi var. Bir dö-
nem cebine para koyan herkes 
albüm yapar oldu. Bu kadar ko-
lay olmamalı her şey. Biraz da 
zorlukların olması normal geliyor 
bana. Bir doktor olmak için yıl-
larını veriyor insanlar. Bir doktor 
ancak belirli bir yaşa ve deney-
ime gelince rahatlarken neden 
bir şarkıcının işi o kadar kolay 
olsun ki? Keşke insanlar biraz 
çekinseler bu sektörden, biraz 
“bu iş zor” deseler keşke. Her-
kes ya şarkıcı ya da dizi oyuncu-
su olmak istiyor, neden? Çünkü 
Halit Ergenç’in bir dizi bölümün-
den 60.000TL aldığını duymuş 
bir yerden, bende olabilirim di-
yor. Bilmiyor ki Halit Ergenç bu 
statüye ulaşana kadar neler 
yaşadı. 

Bir ünlü sosyolojik olarak 
topluma örnek olmalı mı?
Bence sadece ünlüler değil her-
kesin birbirine örnek olması ger-
ekiyor ve evet kitlesi olan insan-
ların bu konuya daha fazla önem 
ve özen göstermesi gerekiyor. 
İnsanlar o ünlüleri görebilmek 
için harçlıklarını biriktiriyor, ev-
lerini terk ediyor. Ünlülerimiz bu 
insanlara borçlu, eğer o trilyon-
luk villarlarda oturuyorlarsa, son 
model arabalara biniyorlarsa, 
insanların 1 yıllık maaşlarını bir 
konserde kazanıyorlarsa, örnek 
olmak zorundalar. Sonuçta ün-
lüleri takip eden ana kitle 11 ila 
16 yaş arasında ve evet bu kitl-
eye örnek olmak zorundalar.

Dünya starlarına baktığımız 
zaman gençlerin örnek aldığı 
isimler hep anarşistler değil 
midir? Mesela Justin Bieber? 

Biz her zaman anarşist ruhları 
sevmişizdir. Justin Bieber örneği-
ni bilmiyorum, tanımıyorum. Tür-
kiye’ye geldiğinde gördüğüm 
kadarıyla son derece saygısız bir 
çocuk, çocuk dememin sebebi 
37 yaşımdayım ve onun yaşın-
da çocuğum olabilirdi. Geçen 
gün belgeseline rastladım. 50 
yaşında bir divayı izleyeceklerine 
onu izlemeyi tercih edebilirler, 
ama bilmiyorum çünkü Justin 
Bieber’ı takip etmiyorum. Benim 
bu meslekte 23. yılım doldu ve o 
çekim gücünü çok gördüm, bel-
ki çoğumuzun ilgisini çekmeyen 
bir şey toplumda son derece ilgi 
çekebiliyor. Mesela bir örnek ve-
reyim Sezen Aksu’nun Gülümse 
kapağındaki küt, kahküllü saçı. 
Neredeyse toplumun çeyreği bir 
dönem aynı saç stiliyle dolaştı. 
Biz 501 kotların peşine düşmüş 
bir milletiz, nasıl Justin Bieber’ın 
peşine düşmeyelim. 

LGBT hakları için magaz-
in figürlerimizin sosyal me-
dya üzerinde paylaşımlarını 
görürken harekete geçmek 
konusunda da bir o kadar 
eksik kaldıklarını fark edi-
yoruz. Bilgisayar başında 
destek verdikleri şeylere 
yaşantılarında neden destek 
vermiyorlar? 
Biz sosyal medyada çocukları 
kurtarırız, vatanı kurtarırız, hay-
vanları kurtarırız, kan ararız, or-
gan ararız gezi parkı için yazarız 
ama gerçek hayata gelince hiç 
bir şey yapmayız. Biz iki yü-
zlü değil bin yüzlüyüz. Biz artık 
tamamen çıkarları için hareket 
eden bir toplum haline geld-
ik. Ben çok röportaj yaptığım 
insanlarla kafede karşılaşınca 
beni görmezden geldiklerini bil-
irim, ya da ekranda birbirlerine 
canım cicim gibi davranan san-
atçıların ekran dışında birbirlerini 
tanımamazlıktan geldiklerini de 
çok iyi biliyorum. 

RÖPORTAJ
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Konu LGBT hakları ise, bir de bunun üzerine şu 
anki yönetim de girince ‘’aman ben şimdi buna 
katılırsam belediye festivallerinden olurum’’ diye 
korkuyorlar. 

Konu LGBT den açılmışken, Bülent Ersoy ile 
yakın olduğunu biliyoruz. Bülent Hanım’ın Tür-
kiye’de translar arasındaki neredeyse tek ikon 
olmasına karşın hiç bir zaman Trans hakları 
hakkında desteğini görmedik, işitmedik. Bunun 
nedeni nedir sence?
Hiç böyle bir konuyu konuşmadık. Ama bence 
mecbur da değil. Mesela kendi açımdan bir örnek 
vereceğim, ben mesleğim açısında bunca yıldır 
herkese destek olmuşumdur ama benim desteğe 
ihtiyacım olduğu bir dönemde o destek verdikler-
imin hiçbiri bana destek vermedi. Bana beni tanı-
mayıp, beni araştıran köşe yazarlarından destek 
geldi. Belki Bülent Hanım’a da böyle olmuştur. 
Sonuçta Bülent Hanım 8 ya da 10 yıl boyunca bu 
ülkede kendi doğruları, kendi bedeni, kendi cin-
sel tercihi sebebiyle çalıştırılmaması gibi bir dö-
nem yaşadı, bilmiyorum o dönemde ona destek 
verildi mi ki şu anda o destek versin? Ben de 
artık kimseye destek vermiyorum, çünkü canımı 
yaktılar bunca zamandır. Bizim ülkemizde başarı 
alkışlanmıyor, belki Bülent Hanım’a da böyle bir 
şey olmuştur. Sonuçta yaşım sebebiyle o dönemi 
onunla yaşamadım, bilmiyorum ama arşivlere de 
bakmış biri olarak öyle olduğunu düşünüyorum. 

Sonuçta çok yakın bir geçmişten beri ülke-
mizde Trans Onur Yürüyüşleri düzenleniyor. 
Bülent Hanım’ın da bu yürüyüşlerde yer alması 
gerekmez miydi?
Bu yürüyüşler yapılıyor ama sonucunda ne oluy-
or? Kimsenin hakları verilmedikten sonra hiçbir 
şey olmuyor. Biz aslında birey olarak çok zavallıyız. 
Mesela bir kafede bir transeksüel çalışsa keşke. 
Ama yok, ne yazık ki o kişi hiç bir şey yapmasa 

bile müşteriler şikayet eder. Biz ilkokulda bile alay 
edilir diye diş tellerimizi, gözlüklerimizi takamadık. 
Lafa gelince müslümanız ama gıybet konusunda 
da en öndeyiz. Biz hiç bir acıda birlikte değiliz, biz 
toplum olarak etiketi yapıştırırız, ötekileştirirz biter. 
Lafa geldiğinde hümanistiz. 

Peki LGBT hakları ve son yıllardaki çalışmalar 
hakkında ne düşünüyorsun? Hiçbir sonuç alın-
mıyor mu sence?
Ben boş konuşma taraftarı değilim, ben İstanbul’un 
göbeğinde bu kafede çalışan bir transseksüel göre-
mediğim sürece hiç bir hareketin sonuç bulduğuna 
inanmıyorum. Artık insana inancım kalmadı. 

Magazin içerisindeki ötekileştirmeye gelmek 
istiyorum. Mesela magazin insanları içerisinde 
yer almak için aleni eşcinsel olduğu bilinen, 
feminen bir figür zorla maço bir görüntüye sa-
hip olmaya zorlamıyor mu?
Bunun illa ki zorlama olduğunu düşünmüyorum. 
Bunu bireyler kendileri de saklamayı tercih ediyor. 
Erkek olup da daha feminen tavırdaki kişiler için 
söylüyorsan da illa adını koymaya gerek yok ki, za-
ten herkes anlıyor neyin ne olduğunu. 

Türkiye’de ekranda kadın eşcinselliğinin önü 
erkek eşcinselliğinden daha mı açık? 
Hayır, Türkiye’de hiç bir eşcinselliğin önü ekranda 
açık değil.

Ülkemizde Erkek eşcinsellerin en çok çalıştığı 
sektör sanat, eğlence ve medya dünyası. Bunu 
neye bağlıyorsun?
Yaratıcılıklarına. Her iki cinsiyetin de bakış açısın-
dan bakabilme kabiliyetine sahipler. Bu konuda 
eşcinseller çok yaratıcı ve başarılı. Ama müzik 
dünyamızda erkek eşcinsellik hakimiyeti de var, bir 
dönem İsmail Türüt’ün dediği halen geçerli.

Son zamanlarda ekranlarda var olan ve eşcin-
sellere karşı olan bir sansür söz konusu. Me-
dyanın arka planında geçen biri olarak soruyo-
rum, böyle bir sansür var mı? 
Bu durum tamamen kraldan çok kralcılık durumu. 
Öyle bir yaptırım yok.Kendi kendilerine oto sansür 
uygulayan bir medyaya dönüştük. Mesela TV de 
geçen gün köçekler oynadı. Bunu televizyonlar 
“etnik kökenli bir dans” adı altında yayınlayabiliyor-
larsa Seyfi Dursunoğlu’nun Huysuz Virjin karakter-
ini de yayınlayabilirler. 

Yakın geçmişe nazaran magazin programlarının 
Tv kanallarında azalmasının sebepleri nelerdir?
Bunun yönetimle alakası yok, o dönem yapılan 
magazin programları gerçekten benim de hiç 
hoşuma gitmeyen sivrilikte magazinlerdi. Saldır-
gan, terbiyesiz ve kalitesiz magazine o kadar tepki 
geldi ki artık aile magazini yapılıyor.
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Ayşe Kulin okumanın 
bir nevi gelenek 
haline geldiği bir 
ekolde yetiştim ve 
annemin önerisiyle 
başladığım Ayşe 

Kulin okurluğunun hakkını, Ayşe 
Kulin’in satırlarından, onu keşfet-
meye çalışarak verebilirdim.
‘’Füreya’’ adlı romanı, Türki-
ye’nin ilk kadın seramik sanatçısı 
olan ve gerçek anlamda özel 
bir kadın olarak nitelendirebi-
leceğimiz Füreya Koral’ı derinle-
mesine keşfetmemi sağlarken; 
‘’Sevdalinka’’ ve ‘’Nefes Nefese’’ 
gibi başarılı romanları da ‘Tarih’  
gibi bana oldukça sıkıcı gelen 
bir disipline yakınen ilgi duymamı 
sağladı. ‘’Adı:Aylin’’ de, ayakta 
alkışlanacak başarıya sahip olan 
bir kadını tanımamız için müthiş 
bir fırsattı diyebilirim. Kendinizi 
sorgulamanızı sağlayan, akıcı 
diliyle kitaplarına ister istemez 
kilitleyen bir yazarı nasıl olur da 
sevmezdim.
Ayşe Kulin’e hayranlık duyduğu-
mu, geçtiğimiz yıllarda çıkardığı 
ve büyük yankı uyandıran ‘’Gi-
zli Anıların Yolcusu’’ romanı 
sayesinde tekrar keşfettim.  
Eşcinsellik gibi üzerine yazıl-
ması en güç, hatta çoğu kişiye 
göre dolambaçlı olarak kabul 
gören olgulardan birinin üzer-
ine yazmaya cesaret ettiği için 
de çok mutlu olmuştum. On-
dan beklediğim; eşcinsellik üze-
rine yazılmış kitaplardan en iyi 
birini yazmış olmasıydı. Örnek 
vermek gerekirse; ironik diliyle 
kendine hayran bırakan Perihan 
Mağden’in ‘’Ali ile Ramazan’’ı: ya 
da beni ağlatmayı başaran ve 

kendimi sorgulamamı sağlayan 
Duygu Asena’nın ‘’Param-
parça’’sı kadar mükemmel ol-
masıydı dileğim.
Şimdi gelelim asıl konumuz olan 
‘’Bora’nın Kitabı’’na. Anlaya-
cağınız gibi, ‘’Bora’nın Kitabı’’, 
Gizli Anıların Yolcusu’nun de-
vamı niteliğinde ve Bora’nın ha-
yatına odaklanmış durumda. Ro-
man, ‘’Gizli Anıların Yolcusu’’na 
nazaran  daha çarpıcı. En azın-
dan, gerçekleri yansıtabilmeyi 
hayli başarabilmiş gibi geldi 
bana. Bora’nın hayatına giren-
leri çok doğru tasvir ettiğini 
düşünüyorum Ayşe Kulin’in.  
“Gizli Anıların Yolcusu”nda het-
eroseksüel olan ve eşcinselliği 
daha önce aklından geçirmey-
en İlhami’nin adım adım Bora’ya 
aşık oluşuna değiniliyorken; Bo-
ra’nın Bedrettin oluşundan ken-
dine yepyeni bir benlik yaratışına 
tanıklık ediyor “Bora’nın Kitabı”. 
Bunun yanı sıra, bu romanda 
dikkatimi çeken bir diğer detay 
da; Bora’nın, nam-ı diğer Be-
drettin’in- geçmişinin karanlık 
günlerinin ufak bir şahidi olan 
köyündeki arkadaşı Recep ile 
karşılaşınca; gerçek benliğinden 
uzaklaşamayacağı, geçmişiyle er 
ya da geç yüzleşeceği gerçeği-
yle  yüz yüze gelmesi. Bastırılmış 
duyguları açığa çıkarmak yerine 
daha da derinlere ittikçe hayata 
karşı nasıl mağlup olunduğunu; 
toplumun kanayan ama halen 
kabuk tutamamış yarası  taciz 
ve tecavüzlerle, homofobik un-
surlarla birleştirerek bize sunan 
“Bora’nın Kitabı”, aslında bizleri 
daha duyarlı olmamız adına uy-
andırıyor!

Hormonlu Domates Ödül 
Töreni’nden ‘Homofobi Basın 
Ödülü’nü alan Ayşe Kulin, bence 
pek homofobik değil. Zira “Bo-
ra’nın Kitabı” nda anlatılanlar, in-
sanın içine işliyor ve hatta demin 
de belirttiğim gibi bir aydınlatma 
sağlıyor aslında. Eşcinselliği ele 
alan kitaplardaki gibi burada da 
ufak hatalar olmasına rağmen, 
yine de başarılı. Onca eşcin-
sel karşıtı yazara karşın, edebi 
değeri olan eserlere imza atan 
Ayşe Kulin, aktivist bir tutum ser-
gileyerek iyi ki böyle bir romanı 
yazdı. 
Rahatsız olduğum tek nokta, 
“Bora’nın Kitabı”nda da, Ayşe 
Kulin’in bazı romanlarında da 
sıkıcı genelev hikayelerinin ken-
dine yer edinmesi. ‘’Adı:Aylin’’de 
‘Kız Nuri’ olarak nam salan karak-
terin, bazı hormon ilaçları alması 
sonucu geneleve gidip erkekliğini 
fark etmesi ve evde bunun şen-
likler halinde kutlanması pek bir 
abartılı gelmişti bana. ‘’Bora’nın 
Kitabı” nda da buna benzer bir 
genelev hikayesi- daha doğrusu 
heteroseksüelliğe zorlanınca er-
eksiyon kaybetme hikayesi- var. 
Bora’nın arkadaşları tarafından 
zorla geneleve götürülüp, ‘’ibne’’ 
olup olmadığının tescil edildiği 
bölümde, ‘’Elin gittikçe kabaran 
çüküm, giderek küçülüyordu.’’ 
benzeri bir cümlenin kitapta yer 
alması ve ‘’çük’’ gibi argo bir 
kelimenin kullanılması kulağa 
da göze de pek hoş gelmiyor 
doğrusu.
Sizler, eğer hala okumadıysanız; 
kırsal kesimden çıkarak, ne olur-
sa olsun hayallerinin ve aşkının 
peşinden koşan, eşcinselliğin-
den utanmamaya çalışan Bo-
ra’nın hikayesine kulak verin der-
im. G Zone okurlarından ufak bir 
ricam da var;  o da eşcinsellikle 
alakalı ne bulurlarsa okumaları 
ve değerlendirmeleri. Kültürel 
açıdan besleyici olsun ya da ol-
masın, kendi hayatlarınızla bağ 
kurmanız ve karşılaştırma yap-
manız açısından bu çok önem-
li. Ayrıca, okuduğumuz kitaplar, 
hayatımıza yepyeni bir pencere 
açmıyor mu?

KİTAP
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------------------------------
HAKAN EREN

birzamanlar@gmail.com
------------------------------

TÜRKİYE’DE 
ÇILGINLIĞIN ADI: 
SEYYAL TANER

----------------------------
Sahnelere şarkı söylerken dans ve showu birleştiren ilk isim 
olmuştu Seyyal Taner. 70’lerin yarısından sonra sahnelere 
başka bir boyut getirdi. Sahnelerde ilk çılgınlıkları onda gördük. 
Maskelerle mi çıkmak, dans grupları ile show mu, ilginç 
kıyafetler mi, sahneye motorsikletle mi gelmek, daha neler neler 
gördük Seyyal Taner ile. Şimdilerde Lady Gaga fırtınası esiyor 
olabilir ama daha Lady Gaga dünyada yokken ondan daha 
çılgını Türk sahnelerinde idi lütfen bunu göz ardı etmeyelim.

Şimdi HEY dergisi kapağında gördüğünüz Ş.D.A.T. 
formülü nedir diye merak edenleriniz olabilir hemen onu 
da açıklayalım: ‘’Şarkı + Dans + Akrobasi + Teknik ‘’ 
Dergiye bakarsanız yıl 1979. Maskesi 
şahane formülü bahane diye özetleyebiliriz.

BİR ZAMANLAR
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ZEKİ MÜREN’İN SAHNE 
KIYAFETLERİ

----------------------------
Zeki Müren’in sahne 
kıyafetlerine verdiği isimler 
gazino ilanlarına kadar 
yansımıştı. Kıyafetleri kadar 
onlara verdiği isimlerde 
konuşulurdu. Eğer yolunuz 
Bodrum’dan geçerse 
Zeki Müren müzesinde 
bu kıyafetlerin çoğunu 
görebilirsiniz.

Smokinli ve takım 
elbiseli başladığı 
sahne yaşantısın-
da 70’lerin başında 
radikal bir kararla 
sahneye mini etekle 

çıkmaya karar veren Zeki Müren 
sahnelerde ve müzik dünyasın-
da yeni bir çığır açmıştı.  İlk 
defa mini etek giyerek  sahn-
eye çıkacağı gece tepki alırım 
diye kıyafetin altına giyebileceği 
bir pantolon bile hazırlayan Zeki 
Müren halkın tepkisi olmadığını 
görünce muhteşem kıyafetler 
serisine sahneye çıktığı sürece 
devam etti. Yüksek topuklu 
ayakkabıları, çiçeklerle bezen-
miş sahne kostümlerini, allı pullu 
işlemeleri olan pelerinli kıyafetleri 
ve hatta sahnede tek omuzu 
açık kıyafetleri bile ilk sahnele-
rde Zeki Müren giydi.  Aslında 
60’ların sonlarına doğru makyajı 
ve kıyafetlerinde başlamış olan 
frapanlık 70’lerin başında bam-
başka boyuta girmişti ve smokin 
yerini pullu kıyafetlere bırak-
mıştı. Sadece kıyafetleri ile değil 
yaptırdığı sahne dekorları ile de 
hep konuşuldu Zeki Müren’in 
sahnesi. 

Her ne kadar Zeki Müren’in 
Amerika seyahati sırasında 
sahnelerde Liberace’yi seyret-
tikten sonra sahnelerde tama-
men değişime girdiği dediko-
dusu olsa bile ve her ne kadar 
Liberace kıyafetleri gibi sahne 
kostümleri tasarlayarak giymiş 
olduğu düşünülse bile o tarihle-
rde Türkiye’de böyle bir sahne 
devrimini başarması ve  özellikle 
Türk halkının hoşgörüsünü ka-
zanmış olması bu dedikoduyu 
önemsiz kılıyor. 

Kendi tasarladığı kostümleri ka-
dar onlara verdiği isimler bile çok 

ilgi çekmiştir. ‘Beklediğim Gün’, 
‘Erguvanların Aşkı’, ‘Hıçkıran 
Gitarlar’, ‘Kuğuların Sohbeti’, 
‘Sevda Akvaryumu’, ‘Sabah 
Yıldızı’, ‘Şeker Prens’, ‘Bekle-
diğim Gün’, ‘Nefti Geceler’  gibi 
isimler koydu tasarladığı sahne 
kıyafetlerine.

Türkiye’de sanatçının özel hayatı 
ile çok ilgilendiğimiz bir gerçek. 
Bir sanatçının cinsel tercihin-
den yaşam tarzına kadar, sahne 
kıyafetlerinden özel hayatına 
kadar tüm yaşadıkları topluma 
ters geldiğinde, toplum hemen 
afaroz etmeye hazırdır. Ama un-
utulmaması gereken şey sadece 
Türkiye’de bunu Zeki Müren ters 
yüz etmiştir. 

Bu Türkiye Zeki Müren’i her 
zaman sevecektir.
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MUHTEŞEM
BERABERLİKLER

----------------------
Sahnelerde proje beraberlikler her zaman iş ga-
rantisi getirmiştir. Sanmayın bu son yıllarda bu 
muhteşem sahne beraberlikleri yaşanıyor. 60’lar-
da 70’lerde 80’lerde bile böyle sahne birliktelikleri 
yapıldı. İşte size 80’lerin son zamanlarından bir 
gazino ilanı. Bir araya gelmez diye düşünülen iki 
dev isim aynı sahneyi paylaşmış; Muazzez Abacı 
ve Bülent Ersoy. Programı sunan o günlerin 
popüler mankeni Gizem Özdilli. Küçük Emrah artık 
büyümüş Mezdeke sahnelerde fırtına gibi esiyor-

du.

PLAK KAPAKLARI
----------------------

Öyle çok 45’lik plak yayınladı ki 60’ların ilk yarısından 80’lerin ortalarına kadar. Beraber bir tur 
yapalım yayınlanan bazı plak kapaklarına bakarak. Şimdi bu isimlerin single yapma şansları var mı 

acaba diye düşünmeyin lütfen.
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KAAN ARER

kaan.arer@gzone.com.tr
------------------------------

Kaan Arer 27 yaşında, tipik bir ter-
azi burcudur. Gey olduğunu kabul 
ettikten sonra bigayingunlugu.
blogspot.com.tr bloğunu yazmaya 
başlamıştır. İstanbul’da “Turing To-
plantısı” adını verdiği kitap, kültür 
ve tartışma buluşmaları düzenle-
mektedir. Aslen Matematik Öğret-
meni olan Kaan yayıncılık sek-
töründe editör olarak çalışmaktadır.
----------------------------

Tarih boyunca süregelen tatlı bir derttir; 
yalnızlık hissi. Kime dokunsam, hangi 
arkadaşıma baksam bir yalnızlık kokusu 
alıyorum. Bitkin bakışlar, davranışların-
da mutsuzluk izleri, her şeyim var ama 
tutunacak bir sevgilim yok yakarışları. 

Bu durumda olan o kadar çok tanıdığım var ki in-
anmazsınız. 

Bu yalnızlık duygusunun çözümüne dair yaptığımız 
sohbetlerin sonucu hep aynı çözüme uzanıyor: 
Uzun süreli bir ilişki. Herkesin uzun süreli bir il-
işkisi olsa musmutlu yaşayacak yani. Tek gecelik 
olmayan, içinde sevgiyle bakışmaları, uzun uzun 
sevişmeleri, sabah kahvaltılarını, arkadaş ziyaret-
lerini, yaz tatillerini kapsayacak, belki aynı evde 
yaşanacak, bir nevi evlilik durumu ihtiyacı. Bu 
çözüme gayri ihtiyari hak veriyorum. Biz ne ka-
dar kendimizi homoseksüel olarak tanımlasak 
da doğduğumuz andan itibaren heteroseksüel 
kültürün dayatmalarına maruz kalıyoruz. Haliyle 
heteroseksist bir kültürde yetişiyoruz ve aldığımız 
kültürel değerlere göre yalnızlığın çözümünü ev-
lenip aile kurmak, çoluk çocuk sahibi olmak gibi 
görüyoruz. 

Tek bir sevgili ile bir ömür geçirmek güzel bir fikir; 
fakat heteroseksüel değiliz ve bu kültürün alt öğel-
erine, ilişkiyi ayakta tutan mahalle baskılarına sahip 
değiliz. Heteroseksist ilişkilerin gerçeği olan “Ma-
halle baskısına muhtaç olmak” büyük bir ironi. Hat-
ta aileyi bir arada tutan hatırı sayılır eşraf, eş, dost, 

anne-baba baskısı ve özellikle ebeveynlere sabır 
aşılayan bir çocuğumuzun olma ihtimali de yok. 
Anlayacağınız bir gey mahalle baskısı söz konusu 
değil. Siz ayrılınca arkadaşlarınız barışmanız için bir 
şeyler yapmazlar. “Yetişkin iki insanın kararıdır” der, 
saygı duyarlar. Sen deli gibi âşık olursun, sevdiğin 
adamla bir ömür tasarlarsın, adam bir ay sonra 
gelir, “ben ayrılmak istiyorum” der, çeker gider. 
Onun önünde durabilecek kültürel bir yapı söz 
konusu değildir. Annesini arayıp “Oğlunuz masum 
duygularımı kullanarak beni kirli emellerine alet etti, 
beni kirletti, şimdi de evlenmek istemiyor…” diye-
mezsiniz ki!.

Kabul etmeliyiz ki kısa süreli ilişkiler gey dünyasın-
da normaldir. Mutsuzluk üzerine inatla bir ilişki 
sürdürülmez. Heteroseksüel aileleri incelediğimizde 
karı koca arasında büyük bir uyuşmazlık, anlaşma-
zlık olsa bile ayrılmayı düşünmüyorlar. Yıllarca se-
vişmiyorlar, ya da başka başka sevgililer ediniyorlar 
ama aynı evde yaşıyorlar. Çok büyük kavgalar çık-
mıyorsa, şiddetli geçimlilik maddesinden yararla-
narak sözde evliliklerine devam ediyorlar. 

Hangi gey böyle bir ilişkiye “eyvallah” der? 
Biz ilişkilere dair ne istediğimizi biliyor muyuz?

Aslında birlikte vakit geçirmekten zevk alacağın, 
uzun süre gözlerinin içine sevgiyle bakacak birisi-
yle ilişki sürdürebilmek zor değil. Peki, neden yap-
amıyoruz! Çünkü buna ne kadar hazırız ve buna ne 
kadar ihtiyacımız var bilmiyoruz. 

EŞCİNSEL 
DÜNYASINDA 
UZUN SÜRELİ 

İLİŞKİLER 
İMKANSIZ MI?

----------------------------
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Yalnızlığını giderebilecek tek ilacın uzun süreli bir 
ilişki olduğunu mu düşünüyorsun? Yoksa gerçek-
ten sadakat ve sevgiyle uzunca bir süre sebat ede-
bilecek güce sahip misin? İstediğin adamı olduğu 
gibi mi yoksa olmasını istediğin gibi kabul ediyor-
sun! Uzun süreli ilişki kompleks bir direşme duru-
mudur. Hele ki kültürel desteklerden de yoksun-
san, tek başına ne kadar direnebileceğine iyi karar 
vermen gerekir. 

Başka ihtimaller yok mu? 

Uzun süreli ilişki tek çözüm yolu değil ki. Belki kısa 
süreli ilişkilerle mutlu olacaksın. Belki flörtöz bir 
yapın var ve her gördüğün yakışıklıyla sohbet et-
mek seni mutlu ediyor. Neden açık ilişkilerin prensi 
olmayasın ki? Sabit bir sevgilim olsun; ama başka-
ları da hayatıma rahatça girsin çıksın diyebilirsin. 

Gördüğünüz gibi daha çok seçenek ve sorulması 
gereken çok soru var. Ve çözüm gayet basit. İlk 
olarak kendinizi bilinçsiz bir şekilde baskılamaktan 
kurtulun daha sonra da samimi olun. Evet, kendi-
nize samimi olmanız yeterli. Şahsiyetinize bir ayna 
tutun; davranışlarınızı, beğenmediğiniz şeyleri, lük-
slerinizi, beklentilerinizi, imkânlarınızı ve özellikle 
kendinizi ne sandığınızı bir bir itiraf edin. Eğer bir 
çözüm istiyorsanız buna mecbursunuz. Siz kend-
inize ayna tutmadığınız sürece bizim komşu gelip 
tutacak değil ya. Profesyonel yardım almak için 
psikoloğa gitseniz, o da çocukluğunuza inerek size 

kendinizi tanıtacak. Tanımanız için yardım edecek. 
Önemli olan kendinizi tanımanız ve ne istediğinizi 
bilmeniz. İnanın mutlu olmak için uzun süreli ilişkil-
ere muhtaç değiliz!

İlişkinin kısası, uzunu olur mu?

Yazının boyunca kısa süreli ya da uzun süreli ilişkil-
er diye tanımladım; ama şu da bir gerçek ki bu il-
işkileri sınıflandıran bir merci yok! Ben, yaşadığım 
bir buçuk aylık bir ilişkiyi bir ömür boyunca un-
utamıyorsam, bu ilişkinin kısa süreli mi uzun süreli 
mi olduğuna kim karar verecek? Bunun kararını an-
cak ben verebilirim ve bu tür sınıflandırmalara gerek 
duymuyorum. Bir ilişki sabırla arzuladığınız zaman 
başlar. Arzulamaya devam ettiğiniz sürece sürer. 
Sabredip onu bekleyecek bir sevgi yüreğinizde 
varsa, işte o ilişki ister 30 gün sürsün ister 30 yıl, 
sizin için ömürlük olacaktır. 

“Kuş olsun, insan olsun.
Yalnızlık sevmeyi bilmey-
enlerin icadı.” 
E. Cansever
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Geçtiğimiz Eylül ayı, gey camiası 
açısından oldukça hareketliydi. 
Sonbahar havaları gibi ılık ılık esen 
rüzgarla keyiflendik çoğunlukla, ba-
zen de çıkan fırtınalarda homofobik 
söylemlerle mücadele ettik. 

Şu an ikinci sayısını okuduğunuz G Zone, tartışma-
ların içinde ve nihayetinde bizlere ulaştı. Ellerinize 
sağlık. Heyecanla okuduk; okumaya da devam 
edeceğiz. Belki bundan on yıl sonra, saçlarım iy-
ice aklaşıp “silver daddy” olduğumda, bu sayıları 
okuyup “Ahhh mazi” temasındaki hayıflanmalarımı 
sıralayacağımı söylemeden geçemem.

İstanbear Festival’in de Sonbahar ayağı gerçekleş-
ti. Hamam partileriyle olsun, club eğlenceleri ile 
olsun yine her türlü gönülleri fethettiklerini özellikle 
söylemem gerek. Bir sonraki festivali heyecanla 
bekliyoruz.

Eylül ayının en önemli olaylarından bir diğeri de Lady 
Gaga’nın sansasyonel İstanbul ziyareti ve konseri-
ydi. Deli dolu şarkıları ve danslarının arasında gök-
kuşağı bayraklarının dalgalanmasını da izledik. Za-
ten pride havasında geçen konserde, Gaga ‘şimdi 
ne yapacak?’ diye hayranlıkla beklerken öyle laflar 
etti ki, yıllardır beklediğimiz desteği görebilmenin 
huzuruyla, benliklerimizin yanı sıra çığlıklarımızı da 
özgür bıraktık.

“Dünyayı dolaştım. İnanın gay olmak çok zor. 
Ne olduğunuzdan utanmayın ve kendinizle gurur 
duyun. Çünkü Tanrı hepimizi seviyor”

O henüz Türkiye’ye adım bile atmamışken, onu 
ahlaksızlıkla suçlayanlar “kültürümüz”e saygı duy-
masını salık vermişti bile. Sanki kültürümüzde 
hiç hoşgörüden bahsedilmiyormuş gibi… Ye-
ni-popüler ahlak bekçimiz, olanca hıncıyla sosyal 
medya üzerinden kinini sağa sola dağıttı. Sanırız 

unuttuğu şey, eşcinselliğin değil; sevgi kadar ne-
fretin de bulaşıcı olduğuydu. Gaga haliyle hiçbirini 
umursamadı. Bir gün önce sahnede çıplak kalarak 
kostümünü değiştiren evrensel gay ikonumuz, er-
tesi gün İstanbul sokaklarında başını kapatıp gezdi. 

Ahlak bekçilerinin parmakları ise, “İşte bundan 
bahsediyoruz” nidalarıyla Gaga hayranı eşcinselleri 
gösteriyordu. Çevremizden gördüğümüz kadarıyla 
klasik Türkiye ayrışmasından farklı olarak bu kez, 
kendini laik-çağdaş-özgürlükçü addeden kişil-
erden de homofobik söylemler duymaktı. Onlar 
da –sanki bir lütufmuş gibi- kimsenin gayliklerine 
karışmadıklarını, ama konserde görülenlerin ve 
bekçilerimizin hedef gösterdiklerinin “normal” ol-
madığı fikirlerini dillendirdiler. Sorulan “kime göre, 
neye göre” soruları elbette yanıtsız kaldı.

İşte tam bu sıralarda okuduk “İstanbul’da ilk eşcin-
sel evlilik” haberini. Biz de şahit olduk Ekin ve Em-
rullah’ın evliliklerine. Aşkla dolu ömürler diliyoruz. 
Bir yastıkta kocasınlar.

Senin çocukların kadar biz de değerliyiz!

Söyledikleri, yazdıkları ve paylaştıkları ile tam olarak 
ne yaptığını anlayamadık Niran Ünsal’ın. Yargıla-
mak haddimize değil ancak bir şeyler söylemeden 
önce nerelerden geldiğimize bakmamız gerek. İn-
sanlar değişir elbette, bazen iyi ve bazen de kötüye 
doğru. Ancak fütursuzca üretilen söylemlerden 
doğacak nefret suçlarına maruz kalabileceklerin 
yaşadıkları değişmez. Kayıtlara geçen hiçbir olay 
olmasa dahi, duygusal boyutta yaşanan şiddetin 
zararları da hafife alınacak cinsten değil.

Senin çocukların kadar değerliyiz biz de. Babasının 
söyledikleri üzerine intihar edecek kadar çare-
siz kalan Okyanus da, ailesi tarafından katledilen 
Ahmet de, Roşin de değerliydi en az onlar kadar. 
Sevgi, seninki kadar LGBT çocuklar için de önemli. 

------------------------------
NICK SMORTY

bir-tirtil.blogspot.com.tr
------------------------------

“ÇÜNKÜ TANRI 
HEPİMİZİ SEVİYOR”

----------------------------
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Kin aşılayan söylemlerdense, sevgiyle kucaklayan 
öğütlerini ve hatta şarkılarını bekliyoruz. 

Ayrıca Lady Gaga konseriyle de bir kez daha gördük 
ki “star” olabilmenin en önemli yolu LGBT’lerce 
beğenilmekten geçiyor. Destek veren söylemleri 
üretmeden yıldız olan örnekler de elbette olabilir. 
Sanırım bunun nedeni de yeniliğe açık olan, farklı 
düşünebilen ve hissedebilen LGBT’ler… Bunun 
bilimsel bir kanıtını sunamıyoruz maalesef ancak 

dünyada ve ülkemizde birçok örneğini görebilirsin. 

Bütün bunlar olmasa dahi, biz seni muhteşem ses-
in ve harika şarkılarınla hatırlamak istiyoruz. Çünkü 
gelen her şey “Haktan”… Ve bizler de sevda 
büyüsü, nazlı bir çiçek, bir orman kuytusu  “Firuze” 
gibi acele etmeden, sevgiyi bekler dururuz. 
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UZM. KLİNİK PSİKOLOG 

FERHAT JAK İÇÖZ
ferhatjakicoz@gmail.com

ferhatjakicoz.wordpress.com
------------------------------

İLİŞKİLER DÜNYASININ 
ZORLU SULARINDA 

SEYRETME
----------------------------

Ünlü varoluşçu felsefeci ve zamanının 
en önemli fikir önderlerinden Jean-
Paul Sartre’ın “öteki (diğer insan) 
cehennemdir” sözü her halde herkesin 
zihninde çarpıcı kareler canlandırır. 
Jean-Paul Sartre bu lafı ederken uzun 

dönem beraber olduğu ve modern tabirle “açık 
ilişki” yürüttüğü sevgilisi -ki kendisi de çok önemli 
bir felsefeci ve düşünürdür- Simone de Beauvoir’ın 
ne kadar etkisi olduğunu hala bilmiyoruz. Ancak bu 
sözün, hepimizde aşağı yukarı benzer çağrışımları 
olduğu kesin; Ömür boyu çok istemiş olsak da, 
sürpriz bir şekilde aniden başlamış olsa da, ilişki 
yaşamak belalı ve zor bir yoldur. 

Bu noktada, heteroseksüel çiftlerle LGBTT çiftler 
arasında çok temel farklar olduğuna inanmıyorum; 
biriyle bu kadar yakın olmak başlı başına bir iş 
ve kimse için kolay değil. Kendi içinde kesinlikle 
bakılması gereken bir çok meselesi vardır.

Ancak meselelerin ilişkisel boyutuna gelmeden 
önce dönüp kendimizi sorgulamakta fayda var. 
Her şeyden önce biraz duraklayıp “ilişkilere” dair 
nasıl bir yerde durduğunuzu anlamaya çalışın. 
Kendinize şunu sorun; ilişki istiyor muyum? (veya 
bir ilişkiniz varsa bu ilişkiyi istiyor musunuz? 
İstemiyorsanız istemediğiniz bu ilişki mi, yoksa 
genel olarak ilişkisel alan mı yorucu gelmeye 
başladı?) Cevabınız her ne olursa olsun, ikinci 
aşamada kendinize dair bu araştırmayı başka bir 
soruyla bir sonra aşamaya taşıyın; ilişki deyince 
zihninizde nasıl bir resim veya resimler canlanıyor? 
Basit bir kaç soruyla derinleşebilecek bu 
araştırmayı sürdürmek en azından sizin ilişkilerden 
beklentilerinizi netleştirmenize yardımcı olacaktır. 
 
Bir çok kişi çok ilişki istediğinden ama uygun 
birilerinin karşılarına çıkmadığından bahsediyor. 
Böyle insanlarda hep merak ettiğim neden ilişki 

istedikleridir. Bir dakika durun ve kendinize sorun, 
ilişki isteğiniz nereye dayanıyor? Sevgili sahibi olmak 
bir sosyal statü sembolü mü, bir aktivite arkadaşı 
mı arıyorsunuz kendinize, yoksa doyurucu ilişkilerin 
beraberinde getirdiği derin bağlara ve kendinizin en 
incinebilir yanlarınızı ortaya koymaya hazır mısınız? 
Büyük bir ihtimalle ilişkisel dünyada yapılabilecek 
en büyük (hatta tek hata) “sevgilim olsun çamurdan 
olsun” yaklaşımıdır. İlişkiler zordur, bu yüzden 
derin bağlarla beslenmediği sürece yaşaması ve 
girdiğiniz zahmeti karşılaması imkansızdır. 
  
Diğer önemli bir nokta ise ortak bir ilişki tarzı 
tutturmak ve aynı olmasa da hayatta benzer yönlere 
bakmak. Bunun içine paylaşılan aktivitelerden, 
beraber yaşama tercihine, ilişkiyi “exclusive” mi 
yoksa açık mı yaşamak istediğinize kadar bir çok 
konu giriyor. Bu ve benzeri konularda benzer bir yere 
bakmıyor olsanız da, konuşmaya ve buluşmaya 
açık bir tavırla iki tarafında sahiplenebileceği bir 
dinamik oluşturmak mümkündür. 
 
Son olarak, ilişkisi olup, bundan memnun olmayıp, 
yine de yıllarca sürdüren kişilere değinmek isterim. 
Eğer siz de kendinizi bu kategoride buluyorsanız, 
kendinize dürüst olmanın vakti gelmiş demektir. 
Kendinize dürüst derken, kendinize karşı 
cezalandırıcı veya öfkeli olmaktan bahsetmiyorum. 
Sakince ve gerçekten merak ederek kendinize şu 
soruyu sorup gelen cevapları bir kenara koyun, 
bakalım neler çıkacak; ne oluyor da ben mutsuz 
olduğum bu ilişkide kalmayı tercih ediyorum? 
Korkular, endişeler, kayıp ihtimalleri veya memnun 
olmasanız da çok tanıdık bir yerde barınmanın 
verdiği konfor çıkabilecek cevaplardan sadece bir 
kaçı. 
 
Kısaca ve özetle, ilişki dünyası zor bir dünya ve 
sadece derin bağlarla beslenerek anlamlı bir 
hale gelebilir. İlişkinizi veya ilişkisizliğinizi nasıl 
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yaşarsanız yaşayın, gerçekten size ait olacak 
şekilde, sahiplenebileceğiniz ve sorumluluğunu 
alabileceğiniz bir şekilde, isteyebileceğiniz bir 
şekilde yaşayın. Hayattaki genel “niyetleriniz”le 
örtüşsün. Nasıl olursa olsun, sizin olsun, kendinizi 
sürüklenirken buluyorsanız orada olmayan bir şey 
var demektir. Son olarak da yaşadığınız her ne ise, 
mutlu bir ilişki, mutsuz ve içinden çıkamadığınız 

bir kapan, tercihli bir yalnızlık veya bir türlü 
kıramadığınız bir tecrit hali, kesinlikle iç dünyanız 
için bir anlamı vardır ve boşuna değildir.

Son olarak okuyuculara kısa bir not; bundan 
sonraki aylarda bu sayfalara taşımamı 
istediğiniz bir konu varsa, lütfen çekinmeyin ve 
email atın! 
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------------------------------
ÖZGÜR ÖZTÜRK

ozgur.ozturk@gzone.com.tr
------------------------------

CİNSEL YOLLA 
BULAŞAN 

HASTALIKLAR bölüm ıı

----------------------------

CİNSEL YOLLA BULAŞAN VİRAL 
HASTALIKLAR

GENİTAL HERPES ( UÇUK )
Genital Herpes virüsünün genital bölge ve rektu-
mun çevresindeki (kalın bağırsağın anüse açıldığı 
son kısım ) deri ve mukozalarda lezyonlara neden 
olduğu, cinsel yolla bulaşan viral bir hastalıktır. 

HSV-1 ve HSV-2 olmak üzere iki tip herpes sim-
pleks virüsü vardır. HSV-2 genellikle cinsel yolla 
bulaşırken, HSV-1 genellikle ağızda enfeksiyona 
neden olur. Her iki herpes simpleks virüsü genital 
organları, rektumun çevresindeki deriyi ya da elleri 
enfekte edebilir ve vücudun başka bölgelerine bu-
laşabilir. Herpesli kişilerde sifiliz ya da şankroid gibi 
cinsel yolla bulaşan başka organizmalar da olabilir.

Hastalığın ilk belirtileri enfeksiyondan 4-7 gün son-
ra başlar. İlk belirtileri genellikle kaşıntı, uyuşma 
hissi ve duyarlılıktır. Daha sonra küçük bir alanda 
kızarıklık, ardından küme şeklinde küçük ve ağrılı 
kabarcıklar oluşur. 

Kabarcıklar patlayarak daire halinde duyarlı yaralar 
oluşturur. Genellikle ağrılı olan yaralar birkaç gün 
sonra kabuk bağlar. İdrar yapma güçlüğü olabilir 
ve yürümeyle birlikte ağrı meydana gelebilmekte-
dir. Yaralar yaklaşık 10 gün içinde iyileşir, ancak 
iz bırakabilir. Ateş ve halsizlik olabilir. HIV virüsü 
enfeksiyonu olan ve bağışıklık sistemi bozulmuş 
olanlarda herpes şiddetli olabilir, vücudun başka 
bölgelerine yayılabilir, haftalarca ya da daha uzun 
sürebilir ve tedaviye karşı direnç kazanabilir. Böyle-
likle tedavi edilmesi güç bir durum alır.
 
Virüs pelvis sinirlerinde yaşamını sürdürdüğünden 
ve yeniden aktive olduğundan, belirtiler tekrarlama 
eğilimi gösterir. HSV-2 pelvis sinirlerinde yeniden 
aktive olabilirken, HSV-1 daha çok yüz sinirlerinde 
aktive olur. Virüslerden biriyle daha önce enfek-
siyon gelişmiş olması diğerine karşı kısmi olarak 

bağışıklık kazanılmasını sağlayabilmektedir. 
 
Tedavi en çok belirtilerin başlamasından son-
ra erken dönemde başlanırsa etkilidir. Bu ilaçlar 
lezyonlardan canlı virüs bulaşmasını azaltarak bu-
laşma riskini de düşürür. İlaç belirtilerin şiddetini de 
azaltabilir ancak tekrarını önleyemez. 

GENİTAL SİĞİLLER
Genital siğiller cinsel yolla bulaşan papilloma 
virüslerinin neden olduğu, genital bölgede görülen 
siğillerdir. Genital siğillere sık rastlanır ve kötü bir 
görüntüye neden olduğu, bakterilerle enfekte old-
uğu ve bağışıklık sisteminin bozuk olduğunu gös-
terebileceği için sorun oluşturur. Kadınlarda rahim 
kanserine neden olabilmektedir. 

Genital siğiller vücudun ılık, nemli yüzeylerinde 
görülür. Siğiller genellikle 1-6 ay sonra küçük, nem-
li, pembe ya da kırmızı şişlikler olarak ortaya çıkar. 
Hızla büyür ve sapları oluşur. Aynı bölgede genel-
likle birden fazla siğil gelişmekte olup, kaba yüzey-
leri nedeniyle küçük bir karnabahar görüntüsü 
verir. Bağışıklık sistemi bozuk olanlarda çok hızlı 
büyüyebilirler. 
 
Genital siğiller genellikle görüntüsüne bakılarak 
tanınabilir. Ancak, sifilizin ikinci dönem evresinde 
görülen yaralarla karıştırılabilir. Sıra dışı görünen ya 
da inatçı siğiller cerrahi girişimle çıkartılıp kanserli 
olup olmadığını anlamak için incelenebilmektedir. 
 
Dış genital organlardaki siğiller lazer, kriyoterapi 
(dondurma ) ya da lokal anestezikler kullanılarak 
cerrahi girişimle çıkartılabilir. Genital siğiller sık sık 
tekrarlayabilir ve tekrar tekrar tedavi edilmesi gere-
kir. Cinsel partnerler muayene ve tedavi edilmelidir. 

HEPATIT B
Hepatit B virüsü karaciğere yerleşip orada 
çoğalarak karaciğeri tahrip etmesi ile ortaya çıkan 
bulaşıcı bir hastalıktır. Hepatit B ayrıca aşı ile ko-
runulabilir hepatitler içerisinde tek kronikleşen  

SAĞLIK
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hepatit tipidir. Hepatit B Türkiye’de ve Dünya’da 
önemli bir sağlık sorunu olup, Dünya’da yaklaşık 
iki milyar kişinin Hepatit B’ye yakalandığı bilinme-
ktedir. Bunun yanında 350 milyon kişi bu virüsü 
kronik olarak taşımaktadır. Ülkemizde de durum 
farklı değildir. Türkiye’de bugün her 3 kişiden yak-
laşık 1’i Hepatit B virüsü ile karşılaşmıştır. Yine her 
10 kişiden 1’i Hepatit B virüsünü taşımakta ve bu-
laştırmaktadır. Hastaların %75-80’inde hiçbir belirti 
görülmez. Kuluçka süresi olan 2-6 ayın sonunda 
gözlenebilen hastalık belirtileri; aşırı halsizlik ve 
yorgunluk hissi, iştah kaybı, bulantı, kusma, deride 
ve göz aklarında sararma, idrar renginde koyulaş-
ma, karın ağrısı ve karaciğer bölgesinde hassasi-
yettir.
 
Hepatit B AIDS’te olduğu gibi kan yoluyla ve çok 
sıklıkla da yakın temas ile bulaşır. Ancak Hepatit 
B virüsü AIDS’ten 50 ila 100 kat daha bulaşıcıdır. 
Hepatit B virüsünün bulaşmasında ev içi bulaşma 
da önemlidir. Derideki bir çatlak ya da açık yara 
ile temas eden bir damla kan ya da tükürük bile 
hastalığın bulaşması için yeterli olabilmektedir. 
Bunun dışında en ciddi bulaş yollarından bir tane-
si de taşıyıcı anneden bebeğine olan bulaşmadır. 
Çünkü anneden bebeğe bulaşmalarda bebekle-
rde kronikleşme şansı %90 gibi çok yüksek bir 
değerdir. Hepatit B’nin bir diğer bulaşma yolu 
cinsel ilişki ile bulaşmadır. Kan ve kan ürünlerinin 
kullanımı, kirli enjektörler, cerrahi müdahale, kuaför 
ve berberlerdeki iyi sterilize edilmemiş manikür-pe-
dikür setleri, traş bıçakları, makaslar ve diş fırçaları 
Hepatit B virüsünün bulaşmasına aracılık ede-
bilmektedir. Steril olmayan aletlerle yapılan sünnet 
ve kulak delme gibi işlemler de Hepatit B’nin bu-
laşması için önemli bir risk oluşturmaktadır.
 
HEPATİT B VİRÜSÜ TAŞIYICILIĞI “ NE DEME-
KTİR ?
Bu virüs ile temas eden kişi belirli bir süre sonunda 
(»6 ay) mikrobu vücudundan atmayı başaramaz. 
Bu durumda kişi virüsü yaşam boyu vücudunda 
“taşıyacak” ve etrafa yayacaktır. Ancak taşıyıcılar-
da hastalık durumu farklılık gösterir. Bazı kişilerin 
karaciğerlerinde önemli değişiklikler meydana gel-
mezken, bazılarının karaciğer hücrelerinde ağır 
hasarın ortaya çıktığı klinik vakalar meydana ge-
lebilir. Bu gruptaki bireylerde, yıllar sonra siroz ve 
karaciğer kanseri görülebilir.

Hepatit B’de risk birçok bulaşıcı hastalıktan çok 
farklıdır, çünkü kronik hepatitlilerin %25’i primer 
karaciğer kanseri ve siroz nedeniyle ölmektedir, 
çünkü Hepatit B tüm dünyadaki primer karaciğer 
kanserlerinin %60-80’inden sorumludur. Ve primer 
karaciğer kanserleri kanser ölümleri içinde ilk üç 
sırada yer almaktadır. Hepatit B virüsü sigaradan 
sonra bilinen en yaygın kanser nedenidir. 
HEPATİT B RİSK GRUBUNDA YER ALANLAR;

- Hepatit B virüsü taşıyan anneden doğan bebekler
- Ev içinde Hepatit B hastası ya da taşıyıcısı olanlar
- Birden fazla kişi ile korunmasız şekilde cinsel  
  ilişkisi olanlar
- Kan ve kan ürünleri kullananlar
- Hemodiyaliz uygulanan hastalar
- Damar içi ilaç bağımlıları
- Sağlık personelleridir.

Kesin tedavisi olmayan bu hastalığa karşı bazı kişil-
erde Hepatit B virüsüne karşı koruma gerçekleştire-
cek antikorlar bulunduğu gibi koruma bulunmayan 
kişilerde aşılama yöntemiyle Hepatit B virüsüne 
karşı en etkili korunma yöntemi gerçekleştirilebilir. 

HEPATIT C
Hepatit C virüsü, kan naklinden oluşan hepatit 
vakalarının en az yüzde 80’inin ve birçok dağınık 
akut hepatit vakasının nedeni olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Virüs, en sık olarak, ortak iğne kulla-
nan uyuşturucu bağımlıları arasında bulaşır. Cinsel 
temasla bulaşması sık değildir. Hepatit C, kronik 
hepatite, bazı siroz vakalarına ve karaciğer kanser-
ine neden olur. Bilinmeyen nedenlerden ötürü, 
alkol kullanımı nedeniyle karaciğer hastalığı olan-
larda hepatit C de görülmektedir; bu iki hastalığın 
bir arada olması, tek başına birinin vereceği zarar-
dan daha büyük ölçüde karaciğer fonksiyonunun 
bozulmasına yol açmaktadır.

Hepatit C virüsünün hastalık süreci önceden tah-
min edilememektedir: Akut hastalık genellikle hafif 
düzeydedir, ama karaciğer fonksiyonları birkaç ay 
süreyle düzelip ardından tekrar kötüleşebilir ve bu 
düzelip kötüleşmeler tekrarlanarak devam edebilir.
Hepatit C kronikleşme olasılığı en fazla olan türdür. 
Hafif şiddette olması ve çoğunlukla herhangi bir 
semptom oluşturmamasına rağmen, hepatit C 
çok ciddi bir rahatsızlıktır; çünkü hastaların yaklaşık 
beşte birinde siroz gelişir.

Akut viral hepatit olan bir kişi, virüsün kronik 
taşıyıcısı olabilir. Taşıma aşamasında kişide hiçbir 
semptom ortaya çıkmaz, ancak kişi aslında 
hastadır. Bu durum sadece hepatit B ve hepatit C 
virüslerinde oluşur, kronik bir taşıyıcıda karaciğer 
kanseri gelişebilir.

HIV/ AIDS 
HIV virüsünün yol açtığı, vücutta bağışıklık sistem-
ini zayıflatarak vücudun hastalıklara savunmasız 
hale geldiği ve çöktüğü AIDS hastalığıdır. Burada 
karıştırılmaması gereken ve yanlış bilinen durum 
HIV hastalık taşıyan virüsün ismi, AIDS ise bu 
virüsün yol açtığı bağışıklık sistemi hastalıklarıdır. 
HIV virüsü taşıyıcısı olan bir hastada uzun yıllar 
hiçbir belirti görülmeyebilir. Bu geçen süre zarfında 
HIV virüsü diğer hastalıkların oluşmasını sağlayarak 
buna karşı savunma sağlayacak olan organizma-

SAĞLIK
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ları yok etmektedir. 

HIV’NIN BULAŞMA ŞEKİLLERİ:
-  HIV virüsü barındıran kan ürünlerinin başka    
   bir hastaya nakil edilmesi veya enjektörlerin  
   kullanılması
-  Vücudun herhangi bir yerinde bulunan açık yara, 
   kesik vs. gibi bölümlerden HIV virüsü bulunan 
   sıvının teması ile
- Cinsel ilişki sırasında korunmaksızın prezervatif 
   kullanılmaması
-  Hamilelik, doğum ve emzirme yolu ile
-  Steril edilmemiş aletlerin kullanılması. (Dövme, 
   piercing, diş çektirme, sünnet vs. gibi )

Toplum içinde bulaşıcı hastalığa yakalanmış kişiler 
maalesef ki bilgisizlik ve bulaşma korkusu nedeni-
yle dışlanmaktadırlar. Bu durum hasta psikolojisi 
açısından da sarsıcı bir durumdur. 

PEKİ HANGİ DURUMLARDA HIV VİRÜSÜ BU-
LAŞMAZ ?
- Aynı bardaktan su içmek veya yemek yemek
- Sarılmak, dokunmak, kucaklaşmak, tokalaşmak
- Sivrisinek ısırıkları
- Tükürük, gözyaşı, ter, öksürük, idrar, dışkı
- Deniz, sauna, hamam, yüzme havuz, tuvalet, - 
  musluk gibi ortak alan kullanımı veya dış temas 
  yoluyla bulaşmamaktadır. 

Bu nedenle aynı evde yaşamak, aynı iş ortamında 
birlikte çalışıyor olmak hastalığın size bulaşma risk-
ini taşımamaktadır.

HIV VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ:
- Gece terlemeleri
- İştahsızlık
- Halsizlik
- Vücut ağırlığının %10’nundan fazla kilo kaybı
- Kas ve eklemlerde ağrı
- Uzun süren ve nedeni bilinmeyen boğaz ağrıları
- Uzun süren ishal vakaları
- Vücudun belli yerlerinde oluşan ve geçmeyen   
  yaralar
- Tekrarlayan enfeksiyonlar

Ancak unutulmamalıdır ki şüpheli olmayan biriyle 
bile beraber olunduğunda hastalık bulaşabilir. Hak-
kında bilgi sahibi olunmayan bir kişiyle, ne kadar 
temiz görünürse görünsün, ilişkide prezervatif kul-
lanmak önemlidir. 

Prezervatifler arasında lateks yapılı olan ve sper-
misit içerenlerin kullanılması tercih edilmelidir. 
Spermisitlerin aynı zamanda mikroorganizmaları 
etkisiz hale getirebilme özellikleri de bulunmak-
tadır. Prezervatif bir kez kullanılmalı ve ilişki sonrası 
çıkartıldıktan sonra bağlanıp poşete konularak atıl-
malı ve eller sabunlu suyla yıkanmalıdır.

Ne kadar etkili korunma olursa olsun cinsel yolla 
bulaşan hastalıklar açısından herkes risk grubu 
altındadır. Bu hastalıkların çoğunda erken tanı ve 
tedavi hem kişinin sağlığının tekrar geri kazan-
dırılabilmesi, hem de hastalığın daha çok kişiye bu-
laşmasının engellenmesi açısından önemlidir. Her 
bireyin CYBH grubunda yer alan hastalıkların genel 
belirtilerini bilmesi ve belirtilerden bir veya daha fa-
zlası olduğunda çekinmeden doktora başvurması 
önemlidir.

Sağlıklı günler… 

SAĞLIK
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BAKIM

Güzel bir cilt için sadece cilt 
bakımı yapmak yetmez. Cildinizi 
içeriden de beslemeniz gerekmek-
tedir. 
Bu meyve suları cildinizin yenilen-
mesini ve daha sağlıklı ve canlı bir 

cildin oluşmasını sağlıyor.
 
Kırışık Ciltler İçin İçecek Tarifi
Yeşil elma ( 1 tane )
Kivi ( 1 tane )
Muz ( 1 tane )
Hazırlanışı: 
Ütün meyveleri kabuklarını yıkayarak katı meyve 
sıkacağında sıkınız ve günlük olarak 1 bardak 
içiniz. İçinde kalan meyve posaları ile de cildinize 
masaj yapabilirsiniz.
 
Parlak Cilt ve Saçlar İçin İçecek Tarifi
Limon kabuğu ( yarım )
Marul yaprağı ( 4 – 5 tane )
Salatalık ( 1 tane )
Maydanoz ( 10 dal )
Enginar ( yarım )
Elma ( 1 tane )
Zencefil ( 1 parmak kadar )
Semizotu ( 10 dal )
Hazırlanışı: 
Bütün malzemeleri yıkayıp meyve sıkacağından 
geçiriniz ve 1 bardak günlük tüketiniz. Saç sağlığın-
da da oldukça etkilidir.
 

Göz Altı Morlukları İçin İçecek Tarifi
Zencefil ( çok az )
Havuç ( 1 tane )
Elma ( kırmızı 1 tane )
Kırmızı lahana ( 4’te 1’i )
Hazırlanışı: 
Malzemeleri hepsini yıkayıp 4’e bölün ve meyve 
sıkacağından sıkıp gün içinde tüketin. Her gün 
içilebilir.
 
Lekeli ve Sivilceli Ciltler İçin İçecek Tarifi
Su ( yeterince )
Maydanoz ( 15 dal )
Zencefil ( çok az )
Limon suyu ( 1 tane )
Hazırlanışı:
Tamamını meyve sıkacağından geçirip günlük 
olarak içiniz. Cilt lekeleri ve iltihaplı sivilcelerde et-
kilidir.
 
Hücre Yenileyen İçecek Tarifi
Soda ( narlı 1 şişe )
Buz ( istediğiniz kadar )
Nar tanesi ( 1 avuç )
Hazırlanışı: 
Narlı sodanın içine nar tanelerini ezin ve dilediğiniz 
kadar buz ilave edip günde 1 tane için

------------------------------
DİDEM KIYGI

didem.kiygi@gzone.com.tr
------------------------------

SAĞLIKLI VE TEMİZ 
GÖRÜNÜMLÜ BİR CİLT 

ELDE ETMEK 
ZOR DEĞİL

----------------------------
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SPOR

YENİ MOTİVASYON 
KAYNAĞI:

ÖZEL VE GRUP 
DERSLER
------------
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SPOR

Tek başına çalışmaların yerine, takımlar 
halinde grupla çalışmak son yıllarda 
Fitness endüstrisinin lokomotif ülkesi 
ABD’de öylesine artmıştır ki, 2014 yılı 
fitness trendleri top 20 de kendisini 
bir çok ad altında ortaya çıkarmaya 

başlamıştır. Bunlar Boot Camp, Group Personal 
Training, HIIT ve daha bir çok isim altında 
sınıflanmıştır. 

Yıllardır spor salonlarında veya dışarılarda yapılan 
koşu, yüzme, bisiklete binme gibi aktif sporlarda 
insanlar ya tek başlarına ya da partnerleriyle çalışmış 
ve bu şekilde motivasyonunu yaptıkları spora 
adapte etmiştir. Özelikle fitness salonlarında tek 
başına çalışan insanların ilk zamanlarda yaşadıkları 
süreç oldukça zorlu olmuştur. Kişi, spor salonuna 
adım atana kadar binbir ruhsal motivasyonunu 
aştıktan sonra, yapılacak olan antrenmanlarda 
da ayrı bir zorluk çekmektedir. Hal böyle olurken 
insanlar ya kendilerine bir partner edinerek yaptıkları 
antrenmanı daha ısrarlı hale getirmeye çalışmış, ya 
da kişisel eğitmenler eşliğinde özel dersler alarak 
motivasyon kaynaklarını daha profesyonel kişilere 
bırakmayı tercih etmeye başlamıştır. Yıllardır süreç 
bu şekilde işlerken, zamanla bu ikili ilişkilerde de 
bazı aksaklıklar meydana gelmiştir. Partner olarak 
antrenman yapan kişilerin ortak zamanını spora 
ayırma konusu ve bireysel istekleri çakışmış, özel 
ders alarak profesyonel bir eğitmenle çalışan 
kişilerinde yüksek maliyetleri dolayısıyla devamlılığı 
sekteye uğramıştır. Bunlar gibi bir kaç etken 
yüzünden Amerika ve Avrupanın bir çok ülkesinde 
yeni bir akım çıkmış ve buna da Group Personal 
Training adı verilmiştir.

Kişisel grup çalışmalarının amacı çok basittir: 
Grubun bitmek bilmeyen yüksek enerji kaynağını 
bireylerin yaşamasını sağlamak. bu amaçla birlikte 
ortalama 10 kişilik mikro gruplar oluşur ve ortak 
bir çalışma programı ile beraber, gerek spor 
salonlarının stüdyolarında, gerekse park, orman ve 
sahil gibi açık havada grubun enerjisini yaptıkları 
antrenmanlara yansıtır.

Bu yazımızda kişisel grup çalışmalarının en 
gözde antrenman metodu olan Boot Camp’ ten 
bahsedeceğim. 

Grup çalışmalarının bir çok ekolü vardır. Boot 
Camp bunların arasında en disiplinli, sert ve 
tavizsiz olanıdır. Bu çalışmada bir takım oluşur. 
Takıma katılan her sporcu grubun eğitmeni 
tarafından tüm hareketleri disiplinli bir şekilde 
uygulamayı takıma katılırken kabul etmiş sayılır. Bu 
çalışmanın en önemli özelliği tavizsiz çalışma stili 
ile gelişim kesindir. Kısaca bu ekolden bahsetmek 
gerekirse, Boot Camp ülke ordularının askeri eğitim 
çalışmalarına dayanan ve bunu fitness sistemleri ile 
harmanlayarak uygulanmasını sağlayan  bir grup 
eğitim çalışmasıdır. Temeli askeri disipline dayanan 
bu çalışma ile gruba dahil olan en zayıf kişi kısa 
süre içerisinde takım lideri sayesinde en güçlü kişi 
ile eşit seviyeye gelerek gelişimini tamamlamış olur. 
Bir çok ülke ordularının eğitimlerde uygulanan bu 
çalışmada en etkili rol grubun çalıştırıcısındadır. 
Çünkü bu sıra dışı egzersiz modelini en sert, katı ve 
tavizsiz bir şekilde tüm öğrencilerine uygulatması 
ile grubu sürekli yüksek tempoda tutarak herkesin 
gelişiminde rol oynar. Bu antrenmanlarda 
kaytarma, eğitmen izin vermedikçe dinlenme ve 
kaçma yoktur. Herkes bu disiplinin bir parçası 
haline gelmiş ve grubun enerjisini kullanarak kendi 
limitinin sınırlarını zorlamayı baştan kabul etmiş 
sayılır. Dünyanın en kapsamlı ve eksiksiz fitness 
çalışması özelliğini barındıran tek eğitim sitili olması 
nedeniyle gruba dahil olan kişiler çok kısa bir süre 
içerisinde istedikleri formu yakalamış olurlar.

Boot Camp çalışmalarında her yer spor alanı, 
her hava koşulu bir etken sayılır ve eğitimin 
etkisini arttırmaktadır. Çünkü yağmur sonrası dahi 
bu eğitimlere geliyorsanız bu disipline adapte 
olmuşsunuz demektir. Spor salonlarının stüdyoları, 
parklar, ormanlar, sahil ve bir basketbol sahası 
dahi grubun çalışma alanı olur ve ortama göre 
çalışmalar ortaya çıkmış olur.

Ülkemizde de son yıllarda Boot Camp çalışmaları 
eğitimlerini almış fitness eğitmenleri tarafıdan belli 
başlı lokasyonlarda yapılmaktadır. Siz de bir park, 
sahil veya ormanda koşar  ya da yürüyüş yaparken 
grup şeklinde çalışanları görürseniz, onları çalıştıran 
eğitmenle iletişime geçip grupta boş kontenjan 
olup olmadığını öğrenerek bu sıra dışı çalışmaları 
tanımalısınız. 

Son bir kaç yılda İstanbul ve belli başlı illerde 
uygulanan bu çalışma modeli hızla çoğalacak ve 
neredeyse her açıkhava spor mekanlarında bu tarz 
çalışmalara şahit olacağınızı şimdiden söylememiz 
yanlış olmayacaktır.

Hepinize sağlıklı ve motivasyonu yüksek bir mevsim 
dilerim...

------------------------------
ONUR UÇAR

onur.ucar@gzone.com.tr
------------------------------
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TERAZİ BURCU
--------------------------
Ay başındaki tutulma ile 
birliktelikler, ortaklıklar, 
evlilik bu kişilerin sağlığı, 
eşinizin, partnerinizin veya 
ortağınızın hayatındaki 
önemli başlangıçlar, 
anlaşmalar, sözleşmeler 
tutulmanın ana konusu 
içinde yer alacaktır. 
Bu saydığım konularla 
ilgili hayatınızda yeni 
enerjiler, yeni başlangıçlar 
söz konusu olacaktır. 
Bazılarınız evlilik yolunda 
adımlar atabilirsiniz, 
bazılarınız önemli bir iş 
anlaşması imzalayabilir, 
ortaklık gerektiren işlere 
soyunabilirsiniz. İlişkiler 
için tamam mı devam mı 
soruna yanıt aranacağı 
zamanlar. Kötü giden 
bir ilişkiniz, ortaklığınız 
veya evliliğiniz var ise 
bu tutulma sayesinde 
artık nokta koymak için 
kolları sıvayabilirsiniz. 
Eğer iyi giden bir birliktelik 
ise bir üst kademeye 
taşımak için adımlar 
atılabilir. Özellikle mesleki 
anlamda destekleyici 
etkiler devrede olacak. 
beklenmedik kazançlarla 
karşılaşabilirsiniz

------------------------------
DİNÇER GÜNER

dincer.guner@gzone.com.tr
------------------------------

------------------------------
İLÜSTRASYONLAR: 

DENİZ FEHMİ DEMİREZEN
------------------------------

ASTROLOJİ
----------------------------
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KOÇ
--------------------------
Ekimde burcunuzda  bir 
ay tutulması meydana ge-
lecek. Kişiliğin öne çıkacağı 
durumlar, sağlığınız, fiziksel 
görünümünüz, hayatınız-
da önemli başlangıçlar, 
girişimler söz konusu ola-
caktır bu tutulma zamanın-
da. Bu tutulmada hem 
fiziksel hem de zihinsel 
olarak oldukça dikkat çe-
kici olacaksınız. Atacağınız 
adımlar, hayatınızın genelini 
etkileyecek tarzda olabil-
ir. Yeni başlangıçlarla ilgili 
fikirlerinizle dikkat çekecek-
siniz. Özel hayatınızla ilgili 
sorumluluk almaya, kon-
trolü ele geçirmeye, özel 
hayatınızı belki de düzen-
leme ve disipline etmek 
için uygun destekler altın-
da olacaksınız. 23 Ekimde 
ise hem akrep burcunda 
güneş tutulması meydana.  
Tutulma ile, finansal kay-
nak arayışı içinde iseniz 
bu tutulma zamanında 
destekleyici etkiler altın-
da olabilirsiniz fakat ka-
zançlar ve kayıplar bir 
arada görünüyor. Önemli 
anlaşmalar, sözleşmeler 
özellikle iş ve kariyerinize 
ilişkin gündeme gelebilir. 

BOĞA 
--------------------------
8 ekimde ise koç burcunda 
bir ay tutulması meydana 
gelecek; Bu tutulma 12. 
evinizde gerçekleşecek. 
12. ev astrolojide, kontrol 
dışı gelişen olaylar, gizlilik 
içinde hareket edilen, giz-
li düşmanlıklar, hastalıklar, 
engellenmeler, kısıtlanma-
lar, dedikodularla ilişkilendi-
rilir. Tutulma sayesinde 
bu konuların üzerine 
ışıklandırılır ve gözle görülür 
bir hale gelir.  Bu tutulma 
zamanında hayatınızda 
gelişen bir takım olay-
lar kontrolünüzün dışında 
gerçekleşebilir ki bu özel-
likle iş ve kariyerinizle ilg-
ili konular olabilir. Sizden 
gizlenen bir takım bilgiler, 
arkanızdan dönen bazı 
dedikodular gün ışığına 
çıkabilir. Size set veya en-
gel olunan koşullarla ilgili 
farkındalığınız artabilir. Size 
zarar vermek ihtimali olan, 
düşman kişilikleri rahatlık-
la tespit edebileceksiniz.
Sağlığınıza extra dikkat et-
mekte fayda var, özellikle 
alerji ile ilgili sorunlar ortaya 
çıkabilir. 

İKİZLER
--------------------------
Ekimde ise koç burcun-
da ay tutulması meydana 
gelecek. 11. evinizde 
gerçekleşecek olan bu tu-
tulma, sosyal yaşamınız, 
arkadaşlarınız, iş ile ilgi-
li finansal kazanımlarınız, 
hayattan ümit ettikleriniz 
ve beklentileriniz, başka-
larından destek bekle-
diğiniz konular üzerinde 
etkili olacaktır. Tutulma 
zamanı hayattan bekle-
diğiniz, ümit ettiğiniz iyi 
dileklerinizin gerçekleşme-
si kuvvetle muhtemeld-
ir. Sosyal çevrenizden ve 
arkadaşlarınızdan bilgi, 
iletişim anlamında güzel 
destekler alabilirsiniz. 23 
ekimde ise akrep burcun-
da güneş tutulması mey-
dana gelecek. Akrep bur-
cunda gerçekleşecek olan 
güneş tutulması ile odak-
lanacağınız konular; Gizli, 
saklı bazı bilgiler ve haber-
ler ortaya çıkabilir, iş ve 
çalışma koşullarınızda bir 
değişim, gelişmeler mey-
dana gelebilir, daha fazla 
çalışmanız, yorulmanız an-
lamına geliyor. Diyet veya 
spora başlayabilir, sağlıkla 
ilgili uzmandan danışmanlık 
alabilirsiniz.
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ASLAN
--------------------------
8 ekimde ise koç burcun-
da ay tutulması meydana 
gelecek. Bu tutulma 9. 
evinizde gerçekleşecek; 
uzak yerlere seyahatler, 
uzak akrabalar, hukuk-
sal konular, uluslar arası 
ilişkiler, ithalat, ihracat,-
satış, pazarlama, halkla il-
işkiler, tanıtım, sahibi hatırı 
sayılır kişiler, promosyon..
vb konular etki altında ola-
caktır. Hukuksal konularla 
ilgili güzel olumlu gelişm-
eler yaşayabilirsiniz, yurt 
dışı seyahatleri gündeme 
gelebilir, iş arayanlar bu 
dönem özellikle çok ulus-
lu bir firmada işe başlay-
abilirsiniz. 23 ekimde ise 
akrep burcunda güneş tu-
tulması meydana gelecek. 
Odaklanacağınız konular 
Beklenmedik, sürpriz, ani 
seyahatler gündeme gele-
bilir fakat bu seyahatlerde 
özellikle gecikmelere, eşya 
kayıplarına dikkat. İletişim 
evinizde gerçekleşecek 
olan bu tutulma internetle 
ilgili önemli başlangıçlara 
işaret edebilir, web sitesi 
yaptırabilir, blog oluşturabil-
ir, her türlü iletişim kanalı ile 
aktif bir şekilde iç içe ol-
manız gerekebilir. 

BAŞAK
--------------------------
Ay başındaki tutulma ile 
başkalarına ait kazançlar, 
miras, ortaklaşa kazanım-
lar, çok çaba sarf etmeden 
elde edilecek olan gelirler, 
kredi, borç, alacak-vere-
cek ilişkileri, ölüm, kayıplar, 
burs, sigorta primleri..vb 
konular bu tutulmanın ana 
konusu olacaktır. Tutulma 
zamanı özellikle boşan-
ma ile ilgili durumlarda 
nafakaya ilişkin özellikle 
güzel gelişmeler yaşay-
abilirsiniz. Yalnız harcama-
larınızı biraz denetim al-
makta fayda var. Eşinizden 
veya ortağınızdan finansal 
anlamda destek görebi-
leceksiniz. 23 ekimde ise 
akrep burcunda güneş tu-
tulması meydana gelecek. 
Beklenmedik, sürpriz, ani 
seyahatler gündeme gele-
bilir fakat bu seyahatlerde 
özellikle gecikmelere, eşya 
kayıplarına dikkat. İletişim 
evinizde gerçekleşecek 
olan bu tutulma internetle 
ilgili önemli başlangıçlara 
işaret edebilir, web sitesi 
yaptırabilir, blog oluşturabil-
ir, her türlü iletişim kanalı ile 
aktif bir şekilde iç içe ol-
manız gerekebilir. 

YENGEÇ
--------------------------
Ekimde ise koç burcun-
da ay tutulması meydana 
gelecek. 10. evinizde 
gerçekleşecek olan bu tu-
tulma, iş hayatı, iş hayatın-
daki dengeler, kariyerinize 
yönelik durumlar, yönet-
icililerle ilişkiler, toplum 
önünde olmanızı sağlaya-
cak konular üzerinde etki-
leyici olacaktır. İş arayanlar, 
işini değiştirmek isteyenler, 
terfi etmek isteyenler, iş 
ile ilgili takdir görmek ist-
eyenler için destekleyici 
etkiler devrede olacaktır. 
Fikirlerinizle, düşünceler-
inizle yöneticilerinizin old-
ukça dikkatini çekebilir-
siniz. İş ve kariyerinizle ilgili 
yeni bir takım başlangıçlar, 
adımlar gündeme gelebilir. 
Daha çok toplum önünde 
olmanız gereken koşullar-
la karşılaşabilirsiniz. Yal-
nız dikkatli olun, çok fazla 
göz önünde olacağınızdan 
dolayı hem iyi hem de kötü 
adımlarınız gözden kaç-
mayacaktır. 

ASTROLOJİ
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AKREP
--------------------------
Ay başındaki tutulma ile  iş 
ve çalışma ortamı, birlikte 
çalıştığınız kişiler, günlük 
rutin işler, kişisel gelişim, 
sağlığınızı ilişkilendiren 
konular, çok çalışılması ge-
reken durumlar, angarya 
uğraştırıcı işler bu tutul-
manın ana konusu içinde 
yer alacaktır. Bu tutulma 
zamanı çalıştığınız iş yerinin 
yeri veya kurumsal yapısın-
da bir takım değişiklikler 
meydana gelebilir, bazı 
görev değişimlerinden pek 
hoşlanmayabilirsiniz23 ek-
imde ise akrep burcunda 
güneş tutulması meydana 
gelecek. Burcunuzda bir 
güneş tutulması mey-
dana gelecek. Bu güneş 
tutulması zamanı odakla-
nacağınız konular; . Önce-
likle fiziki görünümünüz ve 
sağlığınızı ilgilendiren konu-
lar devrede. Bunun yanı 
sıra, ortağınız, partneriniz 
veya evli olduğunuz kişi ile 
ilgili stres yaratan, gergin-
liklerden uzak durmakta 
fayda var. İş ve kariyerin-
ize ilişkin özellikle sürpriz, 
beklenmedik ani gelişmel-
ere tanıklık edebilirsiniz. 

YAY
--------------------------
Akrep burcunda 
gerçekleşecek olan 
güneş tutulması ile oda-
klanacağınız konular; 
Hayatınızda kontrol ede-
mediğiniz veya öngöre-
mediğiniz durumlar ortaya 
çıkabilir, özellikle risklerden 
uzak durmak finansal an-
lamda risklere girişmek için 
uygun zamanlar değil.  Bu 
tutulma zamanında yakın 
çevrenizden birine veya 
bir arkadaşına önemli bir 
yardım ve destekte bulun-
manız gerekebilir. Hisleriniz 
kuvvetlenebilir, rüyalar ve 
bilinçaltı konuları ile ilgilen-
ebilirsiniz. Yaşamı, ken-
dinizi, dünyayı çok daha 
fazla sorgulayabilirsiniz ve 
cevapların daha çok somut 
şekilde olmasını isteyebil-
irsiniz. Hatırı sayılır, güçlü, 
konumu ve mevkisi iyi kişil-
erden muhteşem destekler 
alacaksınız. Bu destekler 
finansal anlamda da olabil-
ir. Yalnız olanlar, uzak yerle-
rdeki kişiler ile gönül ilişkisi 
içine girebilirsiniz. İthalat 
ve ihracat ve uluslararası 
işlerle ilgilenenler ise old-
ukça şanslı ve bereketli bir 
süreçte olacaksınız. 

OĞLAK
--------------------------
Ay başındaki tutulma ile  
geleceğe yönelik hedefler 
ve planlar, aile, ev, yerleşim, 
emlak, aile hayatı, yaşamın 
kökleri, aile büyükleri bu 
tutulmanın ana konusu 
içinde yer alacaktır. Bu tu-
tulma zamanı uzun süredir 
beklediğiniz hayalini kur-
duğunuz eve geçmek için 
fırsat yakalayabilirsiniz, 
işiniz için evinizi değiştir-
meniz gerekebilir. Aile 
içinde geçmişe ait bir takım 
konular yeniden su yüzüne 
çıkabilir ve irdelenebilir.. 23 
ekimde Akrep burcunda 
güneş tutulması meydana 
gelecek. Akrep burcun-
da gerçekleşecek olan 
güneş tutulması ile odak-
lanacağınız konular; sosyal 
çevre ve arkadaşlıklar ön 
planda, yeni sosyal çevreler 
içine girebilir, arkadaşlarını-
zla beraber ortak projeler 
veya destekler sayesinde 
finansal kazanımlarınızı 
arttırmanın yollarını aray-
abilirsiniz. Özellikle aşk 
ve çocuklarla ilgili ilişkile-
rde gerginliklere ve stresli 
zamanlara dikkat. Hayatını-
za yeni insanlar katılabilir 
bazıları ise ayrılabilir.

ASTROLOJİ
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KOVA
--------------------------
8 Ekimde koç burcunda 
ay tutulması meydana ge-
lecek. Bu tutulma sizlerin 
3. evinde gerçekleşecek. 
Eğitim, öğrenme, zihinsel 
faaliyetler, kardeşler, yakın 
yerlere seyahatler, birinci 
dereceden akrabalar, her 
türlü iletişim bu tutulmanın 
ana konusu olacaktır. Sö-
zlerinizle, düşüncelerinizle, 
fikirlerinizle oldukça dikkat 
çekeceksiniz. Bu fikirler, 
düşünceler yeni bir takım 
ortaklıkların, işlerin başla-
masına başlangıç verebil-
ir. Önemli bazı seyahatler 
gündeme gelebilir, size key-
if verecek haberler alabilir-
siniz. Bu tutulma sayesinde 
bir süredir kafanızda olan 
bir web sitesi açma, kitap 
yayınlama..vb konularla il-
gili güzel destekler alabilir-
siniz. Yine yeni bir eğitim, 
seminer, kurs gibi hayatını-
za yeni bilgiler akışı sağlay-
acak konulara rahatlıkla 
eğilebileceksiniz, bu bilgiler 
mesleki yaşamınızda size 
yarar sağlayacak eğitimle-
rde olabilir. 

BALIK
--------------------------
8 Ekimde koç burcunda 
ay tutulması meydana ge-
lecek. Bu tutulma sizler-
in finansal konularınızın 
üstüne adeta projeksiyon 
tutacak. Özellikle finan-
sal konularla ilgili güzel ve 
keyifli haberler alabilirsiniz. 
Yaptığınız, uğraştığınız iş 
ile ilgili yeni kazanç kapıları, 
yeni projelerle karşılaşabilir-
siniz.  Yalnız bu tutulma si-
zlerin iş yükünü biraz daha 
arttırabilir, yeni görev ve so-
rumluluklar alabilirsiniz.. 23 
ekimde Akrep burcunda 
güneş tutulması meydana 
gelecek.  Akrep burcun-
da gerçekleşecek olan 
güneş tutulması ile odakla-
nacağınız konular; Hukuk-
sal konular, idealleriniz, 
yabancılarla ilişkiler, ticaret 
konuları ön planda. Yöneti-
ci pozisyonundaki, isim 
yapmış, hatırı sayılır kişilerle 
ilişkilere dikkat, bir süredir 
değiştirmek istediğiniz ha-
yatınızı değiştirebilmek için 
fırsatlar yakalayabilirsiniz.

ASTROLOJİ
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G ZONE, dünyanın en büyük gey 
rehberi SPARTACUS ile işbirliği 
yaparak her ay size dünyadaki 
en önemli şehirlerin ve ülkelerin 
eşcinsel yaşam rehberini 
sunuyor.

İlk ayın konuk şehri, Almanya’nın en önemli 
eşcinsel merkezlerini barındıran BERLIN.

Berlin her zaman eşcinsellerin Avrupa’da 
ziyaret etmeyi sevdikleri şehirlerin en 
başında gelir. Avrupa’nın en önemli gey 
başkentlerinden biri olan Berlin’in belediye 
başkanının da açık bir eşcinsel olmasının 
şehrin insanlarının hoşgörüsüne katkıda 
bulunduğu aşikar.

“Ayılar”ın toplandığı Paskalya etkinlikleri, deri 
ve S&M tutkunlarını bir araya getiren Folsom 
Street Festivali, gey porno oyuncuları ve 
dikkat çeken DJ’leri buluşturan Hustlaball ve 
daha bir çok cinsel temalı partileriyle Berlin’in 
seksi bir şehir olarak adlandırılması çok 
normal. 

Tarihi yapıları, eski “duvar”dan kalan izleriyle 
ziyaret edilecek pekçok ilginç yere sahip 
Berlin’deki eşcinsellerin en yoğun yaşam 
alanları olan semtlerin başında Schöneberg 
ve Prenzlauer Berg geliyor. Bu bölgede 
pekçok eşcinsel otel, restoran, bar, club ve 
dükkana rastlamanız mümkün.

Bu sene 17-19 Ekim arasında HUSTLABALL 
partisine ev sahipliği yapacak olan Berlin’in 
gey hayatına önemli mekanlara ait notlarla 
göz atıyoruz. 
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TURİST BİLGİ OFİSİ
--------------------------
BERLIN TOURISM 
HER GÜN  08.00 - 22.00 ARASI AÇIK
MERKEZ TREN İSTASYONU ZEMİN KAT   
(030) 25 00 25 
WWW.VİSİTBERLİN.DE
OTELLER, BİLETLER VE ŞEHİRLE İLGİLİ 
TÜM BİLGİLER İÇİN BURAYA  DANIŞMAK 
MÜMKÜN

KÜLTÜR
--------------------------
BEATE UHSE EROTİK MUSEUM 
HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ 
09.00 - 00.00 ARASI, 
PAZAR 11.00 - 00.00 ARASI AÇIK
JOACHİMSTALER STRAßE 4
(030) 886 06 66  
WWW.EROTİKMUSEUM.DE
---------------------------------------
SCHWULES MUSEUM 
HAFTA İÇİ 14.00 - 18.00 
CUMARTESİ 14.00 - 19.00 ARASI AÇIK. 
SALI GÜNÜ KAPALI.
LÜTZOWSTRAßE 73   
(030) 69 59 90 50 
WWW.SCHWULESMUSEUM.DE
LGBT KONULARIYLA İLGİLİ ALMANYA’NIN 
TARİHİNE AİT SERGİLER VE BAŞKA 
ETKİNLKLERİN  OLDUĞU MEKANIN GENİŞ 
BİR ARŞİVİ VE KÜTÜPHANESİ MEVCUT.
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BARLAR

-----------------------------
BäRENHÖHLE 

SCHÖNHAUSER ALLEE 90   
(030) 44 73 65 53  

WWW.BAERENHOEHLE-BERLİN.DE
KÜÇÜK VE SEVİMLİ BİR BAR. 

ÇARŞAMBALARI HAPPY HOUR VAR.
------------------------------------

BARBİE DEİNHOFF’S 
SCHLESİSCHE STRAßE 16  

WWW.BARBİEDEİNHOFF.DE
ELECTRO VE PUNK MÜZİKLER

AĞIRLIKTA.
------------------------------------

BESENKAMMER 
RATHAUSSTRAßE 1  

(030) 242 40 83 
KÜÇÜK VE SEVİMLİ BİR BAR. 
DOĞU BERLİN’DEKİ NADİR 

GEY MEKANLARDAN.
------------------------------------

BİERHOF RÜDERSDORF 
RÜDERSDORFER STRAßE 70

(030) 29 36 02 15  
WWW.BİERHOF.İNFO

YAZIN BİRA BAHÇESİ OLAN MEKAN 
BÜYÜK BİR AÇIK HAVA BAHÇESİ VAR.

 YIL BOYU ÇEŞİTLİ PARTİLERE EV 
SAHİPLİĞİ YAPIYOR.

------------------------------------
BLOND 

EİSENACHER STRAßE 3A 
ECKE FUGGERSTRAßE     

(030) 664 03 947  
WWW.BLOND-BERLİN.DE

EŞCİNSEL SCHÖNEBERG’İN KALBİNDE 
BİR KOKTEYL BAR. 

JUKEBOX, KABLOSUZ İNTERNET, 
KARAOKE VE TOMBALA MEVCUT.

------------------------------------
BLUE BOY BAR 

EİSENACHER STRAßE 3A     
(030) 218 74 98 

WWW.BLUEBOY-BERLİN.DE
RENT BOYLARIN 

ÇOĞUNLUKTA  OLDUĞU BAR GECE 
03.00’TEN SONAR DAHA KALABALIK.

------------------------------------ 
BULL 

KLEİSTSTRAßE 35    
(030) 960 857 60  

WWW.BULL-BERLİN.DE
FETİŞ BAR. 24 SAAT AÇIK.

----------------------------------
CAFé ADAM 

KLEİSTSTRAßE 7     
(030) 23 62 47 00  

WWW.CAFEADAM.DE

------------------------------------
THE CLUB

BİEBRİCHER STR. 14   
WWW.THE-CLUB-BERLİN.DE

BAZI GÜNLER SERGİLER, DRAG SHOW-
LAR VE FİLM GÖSTERİMİ OLAN BAR.

------------------------------------
FLAX 

CHODOWİECKİSTRAßE 41    
(030) 44 04 69 88  

WWW.FLAX-BERLİN.DE
HOUSE MÜZİK YOĞUNLUKLU BİR 

KOKTEYL BAR. GENÇ KİTLE YOĞUNLUK-
TA. KARAOKE VE PAZAR BRUNCHLARI 

MEŞHUR. 
------------------------------------

HAFEN
MOTZSTRAßE 19   (030) 211 41 18  

WWW.HAFEN-BERLİN.DE
TREND VE POPULAR MEKANDA ÇEŞİTLİ 

ETKİNLİKLER VAR.

------------------------------------
HARDİE’S KNEİPE

ANSBACHER STRAßE 29  10789    
(030) 23 63 98 42  

WWW.HARDİESKNEİPE-BERLİN.DE
ORTA YAŞLI KİTLENİN YOĞUN 

OLDUĞU BİR MEKAN. 
------------------------------------

THE LİBERATE 
KLEİNE PRäSİDENTENSTRAßE 4   

  (030) 30 104 731  
WWW.THELİBERATE.COM

YENİ VE STİL SAHİBİ BİR 
KOKTEYL BAR.

------------------------------------
DER NEUE OLDTİMER 

LİETZENBURGER STRAßE 12  
 (030) 23 62 06 54 

ORTA YAŞLI SEVEN GENÇLER 
VEYA TAM TERSİ İÇİN. 



90   GZONE / gzone.com.tr

PİNOCCHİO 
FUGGERSTRAßE 3   
(030) 23 62 03 33 

WWW.PİNOCCHİO-BERLİN.COM
RENT BOY BAR.

-------------------------------------------
PRİNZKNECHT 

FUGGERSTRAßE 33 U-WİTTENBERG 
PLATZ, CONNECTİON DİSCO YANI   

(030) 236 274 44  
WWW.PRİNZKNECHT.DE

BÜYÜK VE POPULAR BİR MEKAN. 
KALABALIK BİR KİTLESİ VE İYİ BİR 

MÜZİĞİ VAR.
--------------------------------------------

ROSES 
ORANİENSTRAßE 187   

(030) 615 65 70 
POPÜLER VE SALAŞ BİR MEKAN.

--------------------------------------------
TOM’S 

MOTZSTRAßE 19   
(030) 213 45 70  

WWW.TOMSBAR.DE
BİR HAYLİ KALABALIK OLAN 

MEKANDA, TECHNO VE HOUSE DJ 
PERFORMANSLARI VAR. 

BERLİN’DE KESİN ZİYARET EDİLMESİ 
GEREKEN GEY MEKANLARDAN.

ERKEK KLÜPLERİ
-----------------------------

CLUB CULTURE HOUZE 
GÖRLİTZER STRAßE 71 U1-

GÖRLİTZER BAHNHOF    
(030) 61 70 96 69  

WWW.CLUB-CULTURE-HOUZE.DE
2 KATLI BAR VE DARKROOM ALANLARI. 

ÖZEL TEMALI PARTİLER. 
------------------------------------

COCKS BERLİN 
GREİFENHAGENER STRAßE 33   

015229416510  
WWW.COCKSBERLİN.DE
BÜYÜK DARKROOM VE 

SEKS OYUNCAKLARI. 
----------------------------------------

DARKROOM 
RODENBERGSTRAßE 23  

WWW.DARKROOM-BERLİN.DE
-------------------------------------------

NEW ACTİON 
KLEİSTSTRAßE 35  10787 

 WWW.NEWACTİONBERLİN.DE
GECE SAAT 1DEN SONRASI BİR HAYLİ 

KALABALIK.

------------------------------------
LABORATORY 

AM WRİEZENER BAHNHOF  
WWW.LAB-ORATORY.DE

BERGHAİN GİBİ DANS KLÜPLERİNİ 
DE BARINDIRAN LOKASYON, SADECE 

ERKEKLERE ÖZEL ORGANİZASYONLARA 
EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR. AÇIK OLDUĞU 
SAATLERDE İÇERİ GİRDİNİZ GİRDİNİZ, 

SONRA KAPILAR KAPANIP KİMSE İÇERİ 
ALINMIYOR VE „PRENSİM NE ZAMAN 

GELECEK?“ BEKLENTİSİNE SON 
VERİLİYOR. GENİŞ DARKROOMLARIN 
OLDUĞU MACERA DOLU BİR MEKAN. 

DİKKATLİ OLMAKTA FAYDA VAR.
DETAYLAR İÇİN WEB SİTESİNİ

 KONTROL EDİN.
----------------------------------------

STAHLROHR 2.0 
PAUL-ROBESON

STRAßE 50 PRENZLAUER BERG    
(0170) 803 76 91

  WWW.STAHLROHR.İNFO
KIYAFET KURALLARINA DİKKAT. PER-

SONELİ GAYET SICAK VE 
İNGİLİZCE KONUŞUYORLAR.

----------------------------------------
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KAFELER
-----------------------------

BERİO 
MAAßENSTRAßE 7 

U-NOLLENDORFPLATZ   
 (030) 216 19 46  

WWW.CAFEBERİO.DE
İKİ KATLI GEY BÖLÜMÜ OLAN 

KALABALIK KAFE. HAYLİ POPÜLER. 
YAZIN BAHÇESİ VAR. 

--------------------------------------------
MELİTTA SUNDSTRÖM 

MEHRİNGDAMM 61   
(030) 692 44 14 

SCHWUZ DİSCO GİRİŞİNDE. CUMA VE 
CUMARTESİ BİR HAYLİ KALABALIK.

--------------------------------------------
NEUES UFER 

HAUPTSTRAßE 157  10827   
 (030) 78 95 79 00  

WWW.NEUESUFER.DE
---------------------------------------------

CAFé BAR SAROTTİ
MEHRİNGDAMM 57

 BERGMANNSTRAßE
WWW.HOTEL-SAROTTİHOEFE.DE

KREUZBERG’İN GÖBEĞİNDE 
TREND BİR KAFE. PASTALARI 

MUHTEŞEM. AKŞAMA 
BAŞLAMAK İÇİN İDEAL. 

----------------------------------------------
SCHALL & RAUCH 

GLEİMSTRAßE 23 S/U-
SCHÖNHAUSER ALLEE   

 (030) 443 39 70  
WWW.SCHALL-UND-RAUCH.DE 

ASLINDA 2 YILDIZLI VE 28 ODALI BİR 
OTEL OLAN BU KAFEDE CUMARTESİ VE 

PAZAR ŞAHANE BİR KAHVALTI 
BÜFESİ VAR. 

---------------------------------------------
VANİLLE & MARİLLE 

HAGELBERGER STRAßE 1 MEHRİNG-
DAMM’A YAKIN    78 95 47 31 
 WWW.VANİLLE-MARİLLE.DE
EŞCİNSELLER TARAFINDAN 

İŞLETİLEN, BÖLGENİN KÜÇÜK 
AMA EN İYİ DONDURMACISI

---------------------------------------------
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DANS KULÜPLERİ
-----------------------------

BERGHAİN 
AM WRİEZENER BAHNHOF 

 WWW.BERGHAİN.DE
AVRUPA GECE HAYATININ EN EFSANE 
KLÜPLERİNDEN BİRİ OLAN BERGHAİN 

2011 YILINDA DJ MAG DERGİSİ
 OKURLARI TARAFINDAN 
DÜNYANIN EN İYİ GECE 

KLÜBÜ SEÇİLMİŞTİ. 
KLÜBÜN İÇİNDE PANORAMABAR VE 

BERGHAİN DİYE İKİ BÖLÜM VAR. 
KAPIDA GÜVENİK BİR HAYLİ SIKI. 

--------------------------------------------
CONNECTİON CLUB BERLİN 

FUGGERSTRAßE 33   
(030) 218 14 32  

WWW.CONNECTİONCLUB.DE
BERLİN’İN EN POPÜLER EŞCİNSEL 

 GECE KLÜPLERİNDEN. CRUSİNG İÇİN 
KORİDORLARI DA MEVCUT. 

--------------------------------------------
FİCKEN 3000 

URBANSTRAßE 70   
(030) 69 50 73 35  

WWW.FİCKEN3000.COM
SABAHA KADAR AÇIK OLAN BU KLÜP 
RAHAT OTURMA DÜZENİ VE KÜÇÜK 

DANS PİSTİ İLE İDEAL. 
SAAT 5‘TEN

 DAHA KALABALIK 
OLMASI MUHTEMEL.

--------------------------------------------
GMF 

KARL-MARX-ALLEE 34 @ CAFE 
MOSKAU,U-SCHİLLİNGSTRAßE    

(030) 28 09 53 96  
WWW.GMF-BERLİN.DE

ŞEHRİN EN İYİ GECE KLÜPLERİNDEN. 
ÜNLÜ DJ’LERİN PERFORMANSLARININ 

YER ALDIĞI STİLİZE BİR MEKAN. 
------------------------------------------

HUSTLABALL (KİT KAT CLUB)
KÖPENİCKER STRAßE 

76 U HEİNRİCH-HEİNE-STR  
WWW.HUSTLABALL.DE

SENEDE BİR KEZ YAPILAN VE GEY 
PORNO OYUNCULARININ YER ALDIĞI 

ETKİNLİK KİT-KAT CLUB’DA 
GERÇEKLEŞİYR. 

BU SENEKİ 17 EKİM’DE 
-----------------------------------------

-----------------------------------------
SCHWUZ 

ROLLBERGSTR. 26   
(030) 62 90 88-0  

WWW.SCHWUZ.DE
YENİ YERİNE TAŞINAN KLÜP 

35 YILDIR BERLİN GECE HAYATININ 
DEMİRBAŞLARINDAN. 

2 DANS PİSTİ, 3 BAR VE KOKTEYL 
SALONU İLE DAHA BÜYÜYEN KLÜPTE 
MADONNAMANİA VE POPKİCKER GİBİ 

TEMALI PARTİLE DÜZENLENİYOR. 
DRAG SHOWLAR DA VAR. 

-----------------------------------------
SO36 

ORANİENSTRAßE 190   
(030) 61 40 13 06  

WWW.SO36.DE
DİĞER KLÜPLERE GÖRE DAHA 

ALTERNATF BİR KALABALIK VAR. 
BURADA ALMANYA’DA YAŞAYAN 

EŞCİNSEL TÜRKLERE RASTLAMANIZ 
DAHA MÜMKÜN. MEKANDA AY İÇİNDE 

„GAYHANE“ KONSEPTLİ 
HOMO-ORİENTAL 

PARTİLER YAPILIYOR. 
---------------------------------------------

SEKS SHOPLAR
-----------------------------

İTY MEN SHOP & VİDEO
FUGGERSTRAßE 26  10777    

(030) 218 29 59  
WWW.CİTY-MEN.NET

--------------------------------------------
CONNECTİON SHOP 
FUGGERSTRAßE 33   

(030) 218 14 32 
 WWW.CONNECTİON-BERLİN.DE

--------------------------------------------
DARK ZONE 

URBANSTRAßE 64   
(030) 61 20 36 37  

WWW.DARKZONE-BERLİN.EU
VİDEO SATIŞI VE KABİNLERİN OLDUĞU 

SEKS İÇERİKLİ FİLMLER GÖSTEREN 
SİNEMA.

--------------------------------------------
DİLDOKİNG 

FELDTMANNSTRASSE 23   
(030) 34 35 30 55  

WWW.DİLDOKİNG.DE
-------------------------------------------
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SAUNALAR
-----------------------------

   
APOLLO SPLASH CLUB 

KURFÜRSTENSTRAßE 
101 U-WİTTENBERGPLATZ   

 (030) 213 24 24  
WWW.APOLLOSPLASHCLUB.DE
BERLİN’İN EN BÜYÜK SAUNASI.
 CRUSİNG ÇİN LABİRENTLER VE

 ISLAK BÖLGESİ VAR. 
İKİ KATLI SAUNA ALANINDA 

KÖPÜK PARTİLERİ DE YAPILIYOR. 
60 ADET ÖZEL ODASI OLAN 

MEKAN PAZAR ÖĞLEDEN 
SONRALARI VE CUMA/CUMARTESİ 

GECELERİ BAR ÇIKIŞLARINDA
 DAHA KALABALIK OLUYOR. 

----------------------------------------
BOİLER 

MEHRİNGDAMM 34  
U6/7-MEHRİNGDAMM    

57 707 175  
WWW.BOİLER-BERLİN.DE

BU ŞIK SAUNA ÜÇ KATLI BİR
 YERLEŞİMDE HİZMET VERİYOR. 

SPA İÇİN GÜNLÜK ÖZEL 
KAMPANYALARI, MAKUL 

FİYATLARI VAR. BÜYÜK CRUSİNG 
ALANIYLA ZİYARETE DEĞER.

---------------------------------------
GATE SAUNA 

HANNAH-ARENDT-STR. 6 
WİLHELMSTRAßE AND 

BRANDENBURGER TOR’A YAKIN, 
U-MOHRENSTRAßE/S-UNTER DEN 

LİNDEN    (030) 229 94 30  
WWW.GATE-SAUNA.DE

GENÇLER, ÇİFTLER VE AYILAR İÇİN 
ÖZEL GÜNLER YAPAN BU SAUNANIN 

BÜYÜK BİR BAR ALANI VAR.
 TURİSTLERİN HAYLİ RAĞBET ETTİĞİ 
BU MEKANDA ALMANYA’DA YAŞAYAN 

YAKIŞIKLI TÜRK ERKEKLERİNE 
RASTLAMANIZ MÜMKÜN. 

------------------------------------------

FITNESS SALONU
-----------------------------

MAXİMUS 
KURFÜRSTENSTR. 75
 U WİTTENBERGPLATZ    

(030) 21 91 33 33  
WWW.MAXİMUS-SPORTSCLUB.DE

YURT DIŞINDA SPORDAN 
VAZGEÇMEYENLER İÇİN MAXİMUS 

FİTNESS GÜNLÜK VE HAFTALIK 
ÜYELİK PAKETLERİ SUNUYOR. 

MUTLAKA UĞRAYIN
-----------------------------

BRUNOS 
BÜLOWSTRAßE 106   
(030) 61 50 03 85 
 WWW.BRUNOS.DE

ŞEHRİN GÖBEĞİNDE GÖKKUŞAĞI
 AYISIYLA SİZİ KAPISINDA KARŞILAYAN 

MEKANDA 
İÇ ÇAMAŞIRINDAN KONDOMA, LUBRİ-

CANT’TAN EŞCİNSEL
 İÇERİKLİ KİTAP, 

DERGİ VE VİDEOLARA
 KADAR HER ŞEY VAR. GÖZ 

ATMANIZDA FAYDA VAR. 
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