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

TÜRKİYE BUNA HAZIR
Türkiye’nin ilk eşcinsel yaşam tarzı dergisi 
GZONE’dan sizlere kocaman bir merhaba,
EvetEvet sizleri çok beklettiğimizin farkındayız. Ancak 
Türkiye’de bir dergi çıkartmanın zorluklarına ek 
olarak, bu derginin eşcinsel içerikli olması, 
öngöremediğimiz pek çok aksiliğe ve sıkıntılara yol 
açtı. Bu problemleri aşma çabamız yüzünden sizlerle 
olan buluşma tarihimiz mecburen gecikti. Şimdilik 
online olarak App Store, Google Play Store ve PDF 
olarakolarak web sitemizden indirebileceğiniz dergimiz, çok 
yakında basılı haliyle sizlere ulaşacak. 

“Türkiye buna hazır mı?“ diye sorduğumuz ve 
cevaben beklemediğimiz kadar olumlu yanıtlar 
aldığımız bu dergimizle birlikte sizlerle beraber bir 
yolculuğun başlangıcındayız. Bu yolculukta dergimiz 
kendini hep geliştirecek. Türkiye’nin bu dergiye hazır 
olduğunu hep birlikte beraber göreceğiz.
İlkİlk sayımız için çok heyecan duyduk. Böyle bir 
derginin Türkiye’deki ilk örneği olmak bizlere çok 
büyük bir sorumluluk yükledi. Bu yüzden ekibimizdeki 
herkes sizlere bu dergiyi ulaştırmak için canla başla 
çalıştı.

BuBu sayımızı ağırlıklı olarak güçlü kadınlara ayırdık. 
Çünkü kadınların, biz eşcinsellerin hayatında çok 
önemli bir yer tuttuğuna inanıyoruz. Türkiye’den 
Hülya Avşar, Nükhet Duru, Ayşe Hatun Önal gibi 
büyük isimler ve dünyada eşcinsel haklarını savunan 
sanatçıların başında gelen Lara Fabian ilk sayımızın 

güçlü kadınları oldu. Bütün bu güçlü kadınlara hem 
bizleri büyüleyen kariyerlerini hem de LGBT hakları ile 
ilgili sorular sorduk ve cevaplar aldık. Bu sayede 
onları ne kadar sevdiğimizi bir kez daha anladık. Bir 
eşcinsel dergisinin ilk sayısında, beklentileri ters 
köşeye yatırarak, bu kadar çok kadına yer vermesinin 
nedeni aslında budur.

UzmanUzman editörlerimizin hazırladığı, eşcinsel yaşam 
tarzını yansıtan kitap, müzik, sinema, bakım, spor, 
moda, psikoloji ve seyahat yazılarımız da her 
sayımızda sizleri bekliyor olacak. Gey dünyasının hatrı 
sayılır bloggerlerı Kaan Arer ve Şeker Oğlan da ilk 
sayımıza özel yazılarıyla dergimizde yer aldılar. Hakan 
Eren arşivlerini GZONE için açtığı BİR ZAMANLAR 
yazısıyla ilk sayımızı yazısıyla ilk sayımızı renklendirdi.

Dergimizin sadece eşcinsellere değil bu yaşam tarzını 
merak eden ve dünyaya biz eşcinsellerin gözünden 
bakmak isteyen herkese hitap etmesi en büyük 
dileğimiz. 

Dergimizin isim babası Tamer Gürsoy’a ve sizlerle 
buluşmamızda katkısı olan herkese çok teşekkür 
ederiz. 
Keyifli okumalar dileriz.

Sevgi ve saygılarımızla

EDİTÖRDENEDİTÖRDEN
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NEFRET SUÇUNA KARŞI GEY POLİS
----------------------------------------------------------------------------------

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

İsveç, Stockholm Gey Polis Birliği çatısı altında 2000 
yılından bu yana cinsel tercihleri nedeniyle işyerlerinde 
ayrımcılık, kötü davranış ve nefret suçlarıyla mücadele 
ediyor. “Kimse aşkı yüzünden ayrımcılığa uğramamalı. 
Eşcinseller istedikleri yerde ayrımcılığa uğramadan 
çalışabilmeli. Buna polis teşkilatı da dahil.” şeklinde 
konuşan Stockholm Polis Teşkilatı polis şefi Göran 
StaStanton, polis teşkilatının cinsel yönelim konusunda 

duyarlılığını arttırmak ve ayrımcılığa karşı durmasını 
sağlamayı hedeflediklerini söylüyor. 

Birlik, bütün polis memurlarını LGBT konularında 
eğitiyor. Polis olmak isteyenler LGBT eğitimini almak 
zorunda. Eğitimler; ayrımcılık, nefret suçları, nefret suçu 
mağduru kişilerle iletişim gibi konuların yanı sıra 
“çalışma hayatında homofobi”yi de kapsıyor.

HABERLER
Hazırlayan: Deniz Düz

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

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

EDİTÖRDENEDİTÖRDEN



HABERLERHABERLER

GZONE.COM.TR   EYLÜL 2014 SAYFA 09GZONE.COM.TR   SAYFA 08 EYLÜL 2014

İSVEÇ BAŞBAKANI ONUR 
YÜRÜŞÜNDE

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

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

Stockholm’un Avrupa Kültür Başkenti ilan edildiği yıl (1998) kutlanmaya 
başlanan LGBT Onur Haftası, bu sene 600 binin üzerinde kişinin 
gerçekleştirdiği bir yürüyüşle tamamlandı. Muhafazakâr Parti’den seçilen 
Başbakan Reinfeldt, sekiz yıllık iktidarı boyunca ilk kez bu sene, 2 
Ağustos’ta 17.si düzenlenen Onur Yürüşü (Pride)’ne katıldı. 

SStockholm Pride Derneği, hafta boyunca süren etkinlikleri ve yürüşü 
organize etmenin yanında İsveç Parlamento Seçimi için özel bir çalışma da 
sürdürüyor. Parti liderleri, LGBT Onur Haftası’nda, seçim yılı tartışması için 
bir araya geliyor. Parlamentoda temsil edilen partilerin başkanları, derneğin 
bu çalışmasına büyük oranda katılması, derneğin ağırlığını ortaya koyar 
nitelikte. 

JAMES FRANCO’DAN 
YENİ FİLM

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

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

Geçtiğimiz günlerde aktör James Franco twitter 
hesabından “New film: “MICHAEL” Gay Activist Mode” 
(Yeni film: MICHAEL Gey Aktivist Modu) duyurusuyla 
filmden bir sahne paylaştı. 2013’de Sundance Film 
Festivali’nde gösterilen ve cüretkar bir şekilde 
eşcinselliği ele alan ”Interior. Leather Bar.”ın hem 
yönetmenliğini yaptığı hem de oynadığı Franco’nun 
Michael’iMichael’i gerçek bir hikayeye dayanıyor. Film 
homoseksüel bir dergi editörünün evli ve heteroseksüel 
bir din adamına dönüşümünü konu ediyo. Yönetmen 
Justin Kelly filmi şu şekilde değerlendiriyor: “Bu sadece 
eski bir geyin hikayesi değil. Bu film, gerçekten kuvvetli 
inanç ve bir yere ait olma arzusu ile  ilişkili bir hikaye.”

EŞCİNSEL
SİNEMA 
BAŞKA
SİNEMA’DA

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

Sinema eleştirmenlerinin eşcinsel 
sinema başyapıtı olarak 
değerlendirdiği, iki erkeğin aşkını 
anlatan Weekend (Haftasonu); 
Ağustos ayında Başka Sinema 
Salonlarında gösterime girdi. 

2009’da2009’da çektiği “Greek Pete” adlı 
ilk filmiyle adını duyuran eşcinsel 
İngiliz yönetmen Andrew Haigh’in 
ikinci uzun metrajı Weekend, 
gösterildiği ülkelerde oldukça ses 
getirdi. Londra’dan San 
Francisco’ya, Toronto’dan Los 
Angeles’a;Angeles’a; katıldığı bütün 
festivallerin gözdesi olan film, 
çeşitli ödüllerin de sahibi oldu. 
Beklenmedik bir aşk hikayesini 
tüm çıplaklığı ile 48 saate sığmak 
zorunda kalan sevgi ve seks dolu 
bir heyecanı anlatan bir bağımsız 
film örneği. film örneği. 

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

FACEBOOK 
CİNSİYETİNİZİ

BİLİYOR MUSUNUZ?

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

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

Facebook, geçtiğimiz Şubat ayında cinsiyet seçeneklerini 
2‘den 49‘a yükseltmişti. Sürekli gelişen ve kullanıcıların 
ihtiyaçlarına göre şekillenen Facebook, kullanıcılarının cinsel 
kimlik seçiminde erkek ve kadın seçeneğinden fazlasını 

sunabilmek için LGBT topluluklarıyla işbirliği yaptı. 

SonSon haliyle 70′e çıkan cinsiyet seçenekleri, şimdilik sadece 
Birleşik Krallık kullanıcılarına sunuluyor. Facebook aynı 
zamanda cinsel kimliklerini ifade etme konusunda kararsızlık 
yaşayabilecek kullanıcıları da düşündü. Kullanıcıların cinsiyet 
tercihlerinin istedikleri kişilere görünüp görünmemesini 

getiren bir filtreleme getirilmesi de sözkonusu. 

LAMBDA’YA YENİ OFİS 
ARIYORUZ

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

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

Türkiye’nin ilk LGBTİ örgütlenmesi olan 
Lambdaistanbul, yükselen kiralar ve ayrımcılık 
nedeniyle ofis bulamadıklarını açıkladı. 2002‘den bu 
yana Taksim’de ofisleri bulunan dernek, Mayıs ayından 
beri ofis aradıklarını ancak Beyoğlu’nun “soylulaştırma” 
çalışmaları nedeniyle yükselen kiralar ve bu çalışmanın 
içine “eşcinsel ve translara yer yok” anlayışı 
doğrultusunda doğrultusunda ofis bulamadıklarını açıkladı. 
Resmi sitelerinde yaptıkları açıklamaya göre tüm bu 
olumsuz gelişmelere rağmen dernek tüm çalışmalarına 
ve etkinliklerine devam ediyor. Dernek, koordinasyon 
toplantısını 1 Ağustos’ta Mis Sokak’ın Tarlabaşı 
girişinde gerçekleştirerek ofislerinden olsalar dahi 
yerlerinden edilemeyeceklerinin altını çizdi. 

1950 yılından bu yana eşcinselliğin yasak olduğu 
Uganda, geçen seneye kadar eşcinsellere karşı 
dünyadaki en sert yasalardan birine sahipti. 
Eşcinselliğin ömür boyu hapisle cezalandırıldığı 
Uganda’da konuya ilişkin yasanın idam cezasıyla 
ağırlaştırılması, uluslararası platformda dehşetle 
karşılanmıştı. Barack Obama’nın “iğrenç” olarak 
ninitelendirdiği, BM Sekreteri John Kerry’nin Nazi Dönemi 
Yahudi karşıtı yasa çalışmalarına benzettiği tasarı 
geçtiğimiz aylarda iptal edildi. 

Tüm bu gelişmelerden sonra Uganda, Ağustos ayında 
ilk Onur Yürüşünü tamamladı. Polisin yürüş için izin 
verdiği Uganda’da eşcinsel hakları için mücade devam 
edecek ancak sürecin çok daha umut dolu olacağı açık.

UGANDA İLK KEZ 
YÜRÜDÜ

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

-------------------------------------------
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LADY 
STARLIGHT 
KONSER SONRASI 

PARTY

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

16 EYLÜL
XL CLUB

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

TARKAN
5 GÜN BOYUNCA 
İSTANBUL’DA

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

03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 EYLÜL
ISTANBUL CEMİL TOPUZLU AÇIKHAVA 

TİYATROSU

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

SEZEN AKSU
GELENEKSEL 

YAZ KONSERLERİ
28 - 29 EYLÜL

ISTANBUL CEMİL TOPUZLU AÇIKHAVA 
TİYATROSU

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

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

XLarge Club sizleri, Lady Gaga'nın "Lady Gaga's 
ARTRAVE: the ARTPOP Ball" turnesi kapsamında 
çıkacağı konser sonrasındaki Offical After Party'e 
davet ediyor! Lady Gaga'nın tek DJ'i Lady Starlight, 
parti boyunca XLarge kabininde olacak. Ayrıca 
ARTRAVE: the ARTPOP Ball ekibi de şovları ile bu 

özel gecede birçok sürprize imza atacak.

Megastar Tarkan sevilen şarkılarıyla her yaz 
olduğu gibi Açıkhava sahnesinde sevenleriyle 

buluşuyor.

Bütün konserlerine "Tek dileğim buradan evinize 
mutlu şekilde dönmeniz" diyerek başlayan Aksu, bu 
yaz da dopdolu sahnesi ve repertuvarı ile gelen 
herkesi evine mutlu göndermeye niyetli görünüyor. 

ISTANBUL’U SALLAYACAK!
16 EYLÜL

I.T.Ü STADYUMU

Bugüne kadar gerçekleştirdiği turnelerle 4 milyon üzerinde konser bileti satan, zamanımızın en popüler 
global ismi Lady Gaga, Lady Gaga’s artRAVE: the ARTPOP Ball turnesi ile ilk kez Türkiye’ye geliyor. 

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

LADY GAGA
-----------------------------------------

-----------------------------------------
ETKİNLİKLER
-----------------------------------------
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NÜKHET  DURU  & TİMUR 
SELÇUK

İKİ DEV İSİM YENİDEN AYNI SAHNEDE
26 EYLÜL

ISTANBUL BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİ

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

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

Geçtiğimiz kış beraber bir turneye imza atan, Türk müzik tarihinin 
yaşayan iki dev ismi yoğun istek üzerine yeniden Istanbul’da

AYSU
BACEOĞLU
DJ KABİNİNDE

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

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

05 EYLÜL
XL CLUB ISTANBUL

Şarkıcı Aysu Baceoğlu 
Dj MusT eşliğinde 05 Eylül akşamı 

sevenleriyle buluşuyor

CEM 
ADRİAN
ŞEKER PRENS İLE TUZ 

KRAL’IN AŞKI

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

13 EYLÜL
KADIKÖY HALK EĞİTİM MERKEZİ İSTANBUL

Farklı ses rengiyle dikkatleri üzerine çeken Cem 
Adrian, son albümü Şeker Prens ve Tuz Kral'a ait 
şarkılarını sizlerle buluşturmaya devam ediyor.

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

KAFASI KARIŞIK
KONTRTENOR

NURİ 
HARUN
ATEŞ

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

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

13 EYLÜL
GARAJİSTANBUL

Kafası Karışık Kontrtenor, unutmak, 
hatırlamak, gülümsemek ve 
durmadan dans etmek için yeni 
sezonda yine garajistanbul 

sahnesinde...

SUSHI USTASI
OLUN

SUSHI 
ATÖLYESİ

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

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

Sezonu Japon bir üstad Matsumoto 
ile karşılıyoruz. Bilenler bilir; sushi 
ince iştir, aceleye gelmez, tecrübe 
ister. Itsumi’nin sushi şefi MSA 
mutfağına konuk oluyor; en özgün 
ve sevilen sushi uygulamalarının 
bütün sırları açığa çıkıyor. Siz de bu 
eşsiz deneşsiz deneyim için biletinizi 

şimdiden alın!

06 EYLÜL
M.S.A.

TASARIMSEVERSEN
KAÇIRMA

GARDEN
SALE

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

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

Birbirinden farklı tasarımların özel 
fiyatlarla sunulduğu Garden Sale, 
çeşitlenen içeriği ve zenginleşen 
tasarım ürünleriyle  üçüncü kez 
tasarımseverlerle buluşacak. 

06 - 07 EYLÜL
KÜÇÜKÇİFTLİK PARK

İSTANBEAR
FEST

İSTANBUL AYILARI

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

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

18 - 19 - 20 - 21 EYLÜL
ÇEŞİTLİ MEKANLAR İSTANBUL

Istanbear sonbahar festivali her sene olduğu gibi 
bu sene de Eylül ayında gerçekleşiyor. 2014 yılının 

resmi barı But XL. 
Ayrıntılı bilgi için: www.istanbulbear.org
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PHARELL
WILLIAMS

GNCFEST BU SENE BİR ŞAHANE DOSTUM!

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

07 EYLÜL
I.T.Ü STADYUMU

"Happy" şarkısı ile dünyaca ünlü ve bu sene Grammy’e damgasını vuran Pharrell Williams’ın yanı sıra bir başka 
dünya yıldızı Rita Ora, şarkıları dillerden düşmeyen Inna ve Türkiye’nin en önemli isimlerinden maNga, Mabel 

Matiz, Model ve gün boyu sürecek oyunlar, eğlenceler, şarkı seçmeler, daha neler neler... 

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

EXCLUSIVE 
REMIXES
YAKINDA...
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Mankenlik yaparken de aklında hep 
müzik var mıydı? Yoksa “bir şansımı deneyeyim” 
gibi bir düşünce ile mi müziğe geçiş yaptın?
TTesadüf gibi duran şeyler seni hayat amacına doğru 
yönlendirir. Müzik benim için her zaman vardı ama 
profesyonel olarak modellikten sonra başladım. 
Tesadüfen! O dönem beraber dizi çektiğim Başak 
Sayan’ın basına “Ayşe’ye albüm yapıyoruz” diye 
verdiği demeçle ile bu adım atılmış oldu.

MankenliktenMankenlikten müziğe geçerken ne gibi tepkiler 
geldi? Şevkini kıran yorumlar oldu mu?
İllaİlla ki önyargılarıyla hayatı yorumlayan karakterlerin 
eleştirisi oldu ama ben dışarının sesine kulak 
vermediğim için hiç kimseye aldırış etmeden yürüdüm 
gittim. Birinin bana şunu ya da bunu yapamazsın 
demesi bende ters etki yaratır, daha inadına yapmak 
gelir içimden.

İlk albümdeki “Çeksene Elini” isimli progressive 
house şarkı dönemine göre yeni çıkış yapan bir 
şarkıcı için cesur bir adımdı. Hafif argo sözler de 
öyle. Bu şarkı sana nasıl geldi, bu şarkı fikri nasıl 
oluştu?
İlk albümüme başlarken o zamanki aranjörümün
veve başka bir müzisyen arkadaşımın tavsiyesiyle iki 
tane şarkı aldım ve söyledim, fakat ikisi de yapmak 
istediğim müzikten çok çok uzaktı. “Çeksene Elini”nin 
alt yapısını ilk duyduğumda “işte bu” dedim ve 
üzerine hemen söz yazıp stüdyoya girdim. Sonuç 
mükemmeldi. Alınan ders şuydu : İşi biliyor diye 
kimseye teslim olma. İç sesin her şeyin doğrusunu 
sana söyler”sana söyler”

Sustuysam” albümü bence halen Türkçe
müzik tarihinin en iyi vokal House, R&B albümü. 
Yapılmayanı yapan bu albümü oluştururken nasıl 
bir süreci takip ettin?
“Sustuysam” albümünü yaparken çok yoruldum. 
Bütün besteleri kendim yaptım. Matematiğini 
bilmediğin bir yolda yürümek kolay olmadığı için 
sanırım tükenmişlik sendromuna kendimi kaptırıp, 
albüm sonrası müzikten uzaklaşmıştım ta ki Alper 
Narman’la buluşana kadar.

Müzikal kariyerinde ruhunu kimler besliyor? 
En çok kimleri dinler ve ilham alırsın?
İçinde yerli ezgileri taşıyan dünya müziği’nden 
beslendiğim kesin. Belli bir akımın takipçisi değilim 
ama kahır aktaran şarkı sevmem ve uzak dururum.

CanınCanın istediği zaman albüm veya single 
yapıyorsun, sürekli üretmek gibi bir derdin 
olmadığını düşünüyorum. Müzik çalışmalarında 
arayı çok açıyorsun, kendini özletiyorsun.
Seni müzikle ortada göremediğimizde neler 
yapıyorsun?
CanınınCanının istediğini yapmak dünyanın en büyük 
zenginliği bence, müzik yapmadığım zamanlarda da 
yeniden yaratmak için vakit ayırdım ve yenilenmeye 
yer açtım. Gezdim seyahat ettim, görmediğim yerleri 
gördüm. Sosyal medya bizi bir birimize daha da 
yaklaştırdı anı anına görüyoruz, duyuyoruz . Delilik 
gibi resmen zaman mekan kavramını aşma devriminin 
içinde yaşıyoruz...içinde yaşıyoruz...

Yeni single ile “gay ikonu” olmanın daha da altı 
çizildi. Önemli gay barlarda da sahne aldın, çok 
ilgi gördün. Eşcinsellerin sana olan bu pozitif ilgisi 
karşısında şaşkın mısın?
Elbiselerin satış etiketleri gibi ikonların da sonu çöp. 
Bu yüzden sınıflandırılmak, üzerimde etiket taşımak 
istemiyorum . Kimse lütfen beni bir şey ilan etmesin 
çünkü ben sadece işimi yapıyorum insanları 
seviyorum ayırmadan ayrılmadan. Yaptığım işte bile 
bir şarkım diğerine benzemez, benzetmemeye gayret 
ederim. Kraliçemiz ne demiş: Beni kategorize etme 
benlebenle oynama”. Gay barlar, enerji boyutunda benim 
en rahat ettiğim mekanlardı. Kendimi prenses gibi 
hissettim. Evimin salonunda arkadaşlarımla buluşmuş 
gibiydim.

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

”ÖZGÜR OLMAK İSTİYORSAN
ÖZGÜR BIRAKMAYI 

BİLECEKSİN”

AYŞE
HATUN
ÖNAL
Röportaj: Murat Renay
Fotoğraflar: Alee Te

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

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

YENİ KRALİÇE
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”ELBİSELERİN 
SATIŞ 

ETİKETLERİ GİBİ 
İKONLARIN 
DA SONU ÇÖP.”

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

------------------
Bir lezbiyen dergisinden teklif gelse röportaj 
eşliğinde cesur pozlar verebilir misin?
Dergi çekimlerini seviyorum. Çekimlerimde cesur 
pozlardan ziyade farklı bakışları ararım. Doğal sade ve 
yalın çekimler tercihimdir. Ekibine inandığım bir 
dergiyse elbette yaparım.

AAynı şekilde, heteroseksüelliğinden yüzde yüz 
emin olan bir erkek şarkıcı tepkiler üzerine bir 
eşcinsel dergisine kapak olmaktan çekiniyorsa 
onun hakkında ne düşünürsün?
BizlerBizler değişken varlıklarız. O gün uygun değildir, böyle 
olması gerekmiştir, bugün ben oldum yarın o olur 
diğer gün bir başkası. Şimdi bende bir sürü tv 
röportajına “tamam, söz yapacağız” diyorum, sonra 
yapmaktan vazgeçiyorum, ne var ki bunda. 
Eleştirilecek bir durum gibi görünmüyor bana. Özgür 
olmak istiyorsan özgür bırakmayı bileceksin.
ÖzgürlükÖzgürlük karşıtı bütün bakışları değiştirmek isterdim. 
Tercihlere aşırı eleştirel bakış açısı yaşamı 
daraltmaktan başka bir işe yaramıyor.
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BANG BANG

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

JESSIE J ft. 
NICKI MINAJ & ARIANA GRANDE

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

RnB ve Hip Hop dünyasının en havalı kadınları bir araya geldi ve geçtiğimiz ayın en
 çok konuşulan şarkısı ortaya çıktı. 

AYIN ŞARKISI

-Kiezsa-Hideaway
-Kylie Minoque- I Was Gonna Cancel (Moto Blanco Remix)

-Neon Jungle-Breaveheart
-J-DA-Dum Rakka

-Gaye Su Akyol-Develerle Yaşıyorum
-Emir Yargın-Kanka Olurduk Ölümüne
-Faul, -Faul, Wad Ad & Fnau- Changes

-Mr.Probz-Waves
-Ana Tijoux- 1977 (Funky Judge Remix)
-Gisele,Bob Sinclar-Heart Of Glass
-İskender Paydaş feat.Tarkan- Hop De

-Hadise-Nerdesin Aşkım?
-Maroon 5- It Was Always You

-Bingo Pl-Bingo Players- Knock You Out (Hardwell Remix)
-Stephane Pompougnac-Reload

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

BU ŞARKILARI
DİNLEMEDEN GEÇMEYİN

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



HADİSE
TAVSİYE

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

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

Her ne kadar klibinde LGBT ile ilgili hiçbir temaya yer 
vermemiş olsa da şarkının nakaratı ve diğer sözlerine 
gizlenen göndermelerle (marşla yürüyorsun,dolaba mı 
saklıyosun?) kalbimizi kazanan ve 2013 yılı Onur 
Yürüyüşü sloganından adını alan NERDESİN AŞKIM?'ın 
çıkış şarkısı olarak seçildiği Hadise'nin yeni albümü, 
ona karşı ön yargılı olanları bile şaşırtacak derecede 
gügüzel. Albümün gizli hiti PRENSES'in bütün diğer 
şarkılardan rol çaldığı çalışmada, YAZ GÜNÜ, BU 
ARALAR ve İSTİSNA gibi ilgi çekici çalışmalar da var. 
YOLUMUN IŞIĞI isimli ballad da albümün 
sürprizlerinden. 

OZAN DOĞULU
130 BPM MODERATO

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

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

Yine bol star destekli bir Ozan Doğulu albümü daha. 
Ebru Gündeş'ten Ajda Pekkan'a Gülşen'den Şebnem 
Ferah'a pekçok önemli Türkçe Pop sanatçısını bir 
araya getiren albümde, dinleyicisini pek 
yakalayamayan çıkış şarkısı, Kenan Doğulu ve Ajda 
destekli HARİKA'nın dışında, Gülşen'in şahane 
yorumladığı Sezen Aksu klasiği NAMUS, Yunan şarkıcı 
Paola'nınPaola'nın Gine Mazi Mou Ena'nın aranjman versiyonu 
Ziynet Sali'nin hayat verdiği NAPARSAN YAP ve gizli 
hit BÜYÜK YÜRÜRÜM dikkat çekiyor. Remixine hiç de 
gerek olmayan Sezen Aksu'nun İSTANBUL İSTANBUL 
OLALI şarkısının hayal kırıklığını bir kenara koyarsanız 
bol ritme boğulan bu albümde çoğu cover olan 
şarkılara eşlik ederek bir süre gönül eğlendirmeniz 
mümkün. mümkün. 

LANA DEL REY
ULTRAVIOLENCE

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

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

Şubat 2012'de röpörtaj verdiği Vogue dergisine bir 
daha asla albüm kaydetmeyeceğini beyan eden 
depresyon kraliçesi Lana Del Rey, bize ne mutlu ki bu 
fikrini değiştirip yeni albümü ULTRAVIOLENCE'i 
çıkardı.Yeni albümün bomba açıklaması ise, sektörden 
pekçok erkekle yattığını açıkça söylemesi oldu. 
Konuyla ilgili şarkı FUCKED MY WAY UP TO THE TOP 
sesses getiredursun, albümün çıkış şarkısı WEST COAST 
da onun melankoli denizinde seyahat etmeyi 
sevenlerin yeni gözdesi oldu.Hipnotize edici 
vokalleriyle süslenen yeni Lana Del Rey albümü yine 
dürüst sözlerle dolu bir albüm. Lana Del Rey 
sevenlerin daha fazla seveceği, sevmeyenlerin ise 
şarkıların remixlerini beklemekten başka çaresi 
olmolmayan dingin bir albüm. 

ROBIN THICKE
PAULA

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

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

Son yılların Soul ve Pop türünde parlayan 
yıldızlarından Robin Thicke, önceki çalışmalarına 
nazaran daha akustik tınılar taşıyan bu albümünde, en 
ses getiren çalışması BLURRED LINES kadar çarpıcı bir 
çalışma ortaya koyamıyor. Latin ritmlerinden 
beslenen bu yeni albümdeki şarkılar arasından GET 
HER BACK ilk single olarak seçilmiş.Yurt dışındaki 
kakaynaklarda eşi Paula Patton'dan boşanma albümü 
olarak geçen PAULA albümünde ayrıca WHATEVER I 
WANT, YOU'RE MY FANTASY, BLACK TAR CLOUD, THE 
OPPOSITE OF ME gibi şarkılar da dikkate değer.

SPOTIFY'DAYIZ!
G Zone ekibinin en sevdiği 
şarkıları Spotify'dan hemen 
dinlemek için bu ayın listesini 
“G ZONE Eylül 2014” olarak 
çalma listelerini ara!
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BU VIDEOLARI 
İZLEMEDEN GEÇMEYİN

VIDEO SEÇMECESİ
-----------------------------------------

----------------------------------------- CALVIN HARRIS  
SUMMERTIME

AMANDA LEPORE 
TURN ME OVER

Nil Özalp Kal Aklımda

NİL ÖZALP ft. SERDAR ORTAÇ
KAL AKLIMDA

RÖYA
MEN SENSİZ

JESSY WARE
TOUGH LOVE

OZAN DOĞULU ft. ZİYNET SALİ
NAPARSAN YAP



Serdar Gözelekli
serdar.gozelekli@gzone.com.tr

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

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

Stranger by the lake, orjinal adıyla l’inconnu 
du lac, 2013 yapımı bir Alain Guiraudie filmi. Cannes 
film festivali gösterim kategorisi – un certain regard- 
da dahil olmak üzere birçok festival jürisini ve 
seyircisini tabir-i caizse dumura uğratmış ve 
büyülemiş bir fransız yapıtı. 

BazıBazı sinefillere göre 2013 ün en iyi filmleri arasında 
sayılan film, yönetmen Guiraudienin altıncı göz 
ağrısı(!) ve bir ayağı sağlamca yerde, diğeri koca bir 
bulutun üzerinde, bol ödüllü, son filmi. 

SesSes ve seks getiren filmler kategorisine üst sıralardan 
giriş yapan “Göldeki yabancı”, bol çıplaklık, gerilim ve 
cinsel hazzın çevresinde dolaşan sıkı bir hikaye. 
Bütün bunların dışında bir aşk cinayetinin doğurduğu 
başka bir “aşk ve çark hikayesi” 

SenaryosuSenaryosu yine yönetmenin cesur kaleminden, bir göl 
kıyısına doğru yola çıkarak perdede hayat buluyor. 
Cesur diyorum çünkü filmde bir eşcinsel ilişkinin her 
evresine şahit olmak mümkün. 

ÖnÖn sevişme-giriş-gelişme ve mutlak sonuç/boşalma 
evrelerini , kimilerini rahatsız edebilecek, kimilerini ise 
hayran bırakacak şekilde ve sadelikte, altını 
çizmeliyim – bol bol- kullanan yönetmen, hikayeyi 
öyle bir kurguda işliyor ki tek mekan filmi olduğunu 
izlerken unutup kendimizi göl kenarında çırılçıplak 
güneşlenirken buluyoruz.  Evet film tek bir mekanda 
-sainte-c-sainte-croix gölünde geçiyor. 

Fransız dizileriyle ünlenen Pierre Deladonchamps, 
“frank” karakteriyle başrolün hakkını vermiş 
diyebilirim. Basit ama bir o kadar da etkili 
oyunculuğu,  aktörün kucağına -birçok adaylık 
sonrası- “cineuphoria” ve “cesar” da en iyi aktör 
ödüllerini düşürmüş.

Konusuna gelirsek; (Bu yazının devamı filmle ilgili 
sürpriz gelişmeleri içermektedir)
Film,Film, Frank karakterinin gölde kaba tabirle “çarka”, 
kibar dille “partner arayışına” gelmesiyle başlıyor. Göl 
kenarında güneşlenen ve birbirlerini izleyen nudist 
eşcinsellerin arasından geçerek kendine 
güneşlenecek bir yer buluyor.  Bizde yanına 
kuruluveriyoruz. Burada kendinden yaşça büyük ere 

Patrick d’Assumçao nun canlandırdığı “henri” 
abimizle tanışıyor. Bana göre filmin en tiplemesi olan 
Henri, garip ve analizi zor bir karakter. Eşcinsel değil 
ama buna rağmen sürekli göl kenarında. Henri ve 
Frank’in sohbetlerinden göl ve çevresi hakkında 
bilmemiz gereken kuralları ve hikayeleri öğrenirken, 
Frank, gözüne bir başka eşcinseli kestiriyor ve aşık 
oluyooluyor. “Michel” Aslında “Michel ve sevgilisi”.

Michel ve sevgilisi gerçeğiyle yüzleşen Frank, bir 
yandan gölün etrafında gezinerek bize sevişen 
eşcinselleri tanıtırken diğer yandan Michel ile 
bağlantı kurmaya çalışıyor ve başarıyor. Yönetmen’in 
cesareti biraz orman içindeki bu sahnel
dayanıyor-ki bütün film boyunca çıplaklık seyirci için 
sorun olmaktan çıkmışken, birleşmenin en ince 
ayrıntısına kadar görmek bizler için biraz şok etkisi 
yaratıyor. 

FilminFilmin seyiri Michel’in sevgilisini gölde boğarak 
öldürmesi ve ona aşık olan başrolümüz Frank’in buna 
şahit olmasıyla değişiyor. Bir Bam! daha derken 
yönetmen yumruklarını ardarda sıralıyor. 

Frank ve Michel beraber oluyorlar. 

Frank’inFrank’in aşkı gördüğü cinayet üzerine enteresan bir 
şekilde daha da perçinleniyor. Maktül sevgilinin 
cesedinin bulunmasıyla işe birde dedektifler katılıyor. 
Bu devrede Frank çoktan katile aşık olmuş ve 
dolayısıyla bunu dedektiflerden saklıyor.

GerilimiGerilimi aynı seviyede tutarak alkışı hakeden 
yönetmen, filmin sonuna kadar bize “Henri” 
karakterinin önemini, Frank’in bilinçaltı yaralarını, 
Jeffrey Dahmer kılıklı katil “Michel” in ne kadar iyi seks 
yaptığını, ormanda bu kadar eşcinselin arasında eli 
aletinde gezen zavallı yalnız bir adamı –ki bize bu 
sapıklık(!) olarak sunuluyor-  anlatarak bizi her 
izleyicininizleyicinin yıllardır sorduğu ve her filmde de soracağı 
klişe soruya yönlendiriyor. 

“Peki şimdi ne olacak?”

Filmi izlediğinizde bu sorunun bir anlamı kalmadığını 
anlayacaksınız. Öyle bir durum yaratılmış ki, hayran 
olmamak ve nefret etmemek imkansız. Ters köşe 
beklerken yönetmen sizi bir çember’e sokuyor ve 
çemberi daraltmak yerine genişletiyor. Çember o 
kadar genişliyor ki kendinize sorduğunuz sorular da 
kaybolup gidiyor.

GöGöreceli kavramlar olan “iyi ve kötü”nün yanına bir de 
“aşk” ekleniyor.

Homoseksüel ya da heteroseksüel olun, farketmez. 
Gösterişten uzak ve sizi bir kum torbasına 
dönüştüren bu filme bir şans verin derim.
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Masadaki ikinci filmimiz,  tüm dünyanın 
sabırsızlıkla beklediği ve “neden bu kadar sabırsızca 
bekledik ki?” diye sorduğu bir Luc Besson filmi, 
“Lucy”

DahaDaha önce Taksi, 5. element, Angel-a, Jean d’arc, 
Nikita gibi filmleriyle sinema tarihine altın harflerle 
kazınan Luc Besson son yapıtında, başrolü, yıldızı 
günden güne parlayan ve yeteneği güzelliğini 
gölgelemeye başlamış aktris Scarlett Johannson’a 
emanet etmiş. Yanına da bir Morgan Freeman 
eklemiş. Eklemiş diyorum çünkü Morgan Freeman 
hikayeninhikayenin içinde ezilmiş ve devede kulak olarak 
görevini başarıyla tamamlamış. 

Görüntü yönetmeni, Bessonun sürekli çalıştığı isim 
Thierry Arbogast. Dolayısıyla filmde görsel açıdan 
hiçbir boşluk barınmıyor. Aksine Arbogast filme kuş 
kondurmakla kalmamış, uçak indirmiş diyebilirim. 
Ama Besson’un kalemindeki boşluklar, maalesef, filmi 
kült yapıttan, seyirlik bir bilim kurguya dönüştürmüş.

VVe bu dönüşüm bize yüksek bütçeli filmlerin her 
zaman iyi olmayacağını koca bir kahkahayla- kötü 
karakter kahkahası- bir kez daha gösteriyor.

Gelelim filme;
FilminFilmin konusu “Insan, beyninin tamamını 
kullanabilseydi ne olurdu?” sorusunun üzerine kurulu. 
Belki, bizlerin heyecanla filmi bekleme nedenlerinden 
biri de bu.

Konu ve çıkış noktası şahane, ama vardığı nokta iyi 
olmasının yanında, tatmin edici değil.

OyuncuOyuncu Johansson gözlerini, istemeden, bir 
uyuşturucu çetesinin kollarında açıyor.  Uyuşturucu 
sevkiyatını gerçekleştirmek üzere güzelim karnını 
yararak uyuşturucuyu içeri saklıyorlar, üzerine bir 
güzel de dikiyorlar. Buraya kadar herşey sorunsuz. 

Lucy’ninLucy’nin metamorfozu, sevkiyat öncesi zincirlenmiş 
bir şekilde beklerken karnına bir tekme yemesiyle 
başlıyor. Karnındaki yeni ve “prototip” olan 

uyuşturucu dağılıyor ve kanına karışıyor. Oradan da 
zor olmayan bir tahminle beynine. Lucy kendine 
geldiğinde beyninin kapasitesini iki katına çıkmış 
buluyor. Bu gelişim filmin sonuna kadar ilerliyor. 
Bessonun en sevdiği konu “intikam” çerçevesinde 
Scarlett Johannson, insanoğlunun gücünün sınırlarını 
bize layıkıyla öğretiyor. 

İnsanlarıİnsanları havada uçurmaya, düşünce okumaya ve 
yeni yeteneklerin her dakika eklenmesiyle aksiyonun 
temposu artıyor ve keyifle izlemeye devam ediyoruz. 
Geçirdiği evrimle insanlıktan tamamen uzaklaşan 
Lucy korktuğu gücü anlamaya başladığında filmin 
aradığı fakat aslında bulamadığı sorun ortaya çıkıyor:

Hayatını,Hayatını, beynin sınırlarını genişletmeye ve 
bilinmeyenleri çözmeye adamış  Profesör 
Norman-Morgan Freeman- burada devreye giriyor. 
Lucy’nin bir nevi akıl hocası olarak gelişimin varacağı 
noktayı görmek adına izlemeye başlıyor. İzlemeye 
diyorum çünkü izlemek dışında çok bir etkisi 
olamıyor.

ZiraZira Lucy herşeyi kendi kendine hallediyor. Bıraksanız 
dünyadaki bütün işleri o yapacak hatta dünya yerine 
o bile dönse sorun olmaz.

BeyninBeynin tamamını kullanmaya başladığında ise zamanı 
kontrol etmeye başlıyor. İlk insana, dinazorlara ve 
hatta büyük patlamaya kadar dönerek bizlere görsel 
bir şölen hazırlayan Besson daha fazla ileriye 
gidemeyerek filmi bir yerde tıkıyor. 

EvEvrenin oluşumunu ve paralel evrenleri bizlere havai 
fişek gösterisi gibi sunduktan sonra Lucynin gelişimi 
tamamlanıyor ve yok olarak aslında heryerde var 
oluyor. 

ÖğÖğrendiği büyük sırrı bir flashdiskte(!?!) Dr. Norman’a 
miras bırakarak ebediyete doğru kayboluyor. Tabi 
bizim öğrenmek için filmin sonuna kadar beklediğimiz 
“sır” da onunla beraber uçup gidiyor. 

BessonBesson için büyük gişeli başarılı bir film ama Besson 
hayranı için hayal kırıklığı diyebilirim. Film, 
eğlendirmek adına görevini başarıyla tamamlasa da 
ertesi gün aklınızda kalacak cinsten değil. Yine de, iyi 
çekilmiş bir aksiyon filmi olarak görürseniz benimki 
kadar canınız yanmayabilir ve zevk alabilirsiniz.
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PARAMPARÇA
DUYGU ASENA

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

-----------------------------------------
KİTAP

Bir erkek...
Herkes gibi kimi zaman mutlu
kimi zaman acılar içinde.
Ama onun bir farkı var...
O paramparça...
Ruhuyla, cinselliğiyle iki ayrı insan...
ÇünÇünkü o evli bir erkek, ama başka bir erkeği seviyor.
Acımasız, anlayışsız yaşam içinde
yapayalnız ve parçalanmış.
Toparlanamıyor, çaresiz, çözümsüz...

Duygu Asena’nın ölmeden önce, 2004 
yılında kaleme aldığı son romanı PARAMPARÇA, evli  
ama erkeklere olan ilgisini de yitirmemiş bir adamın 
hikayesini onun ağzından aktarıyor. 

Roman,Roman, eşcinsel erkeklerin geçtiği yolları, chat 
odalarını, gizli bakışmaları, buluşmaları, yasak 
addedilen sevişmeleri , çelişkileri, iki arada bir derede 
kalmaları, aldatılmaları -yani özetle eşcinsellerin 
günlük hayatında yaşadıklarını- çok da uzak olmayan 
geçmişe ait bir dönemi tarihe not düşerek anlatıyor. 

EşcinselEşcinsel bir erkek olarak bu kitabı okurken, yine 
başka bir eşcinsel bir erkek olan ana karakterin 
ağzından anlatılan bu hikayeyi, bir kadının yazmış 
olduğu gerçeğini kabullenmekte zorlanabilirsiniz. 
Duygu Asena, özellikle kitabı okuyan eşcinseller için 
bu ana karakteri ustalıkla işleyerek, gayet elle tutulur 
ve inandırıcı hale getirmiş.

KitabınKitabın içeriğini bilmeyen biri, neredeyse yarısına 
kadar bu romanın bir eşcinsel erkekle alakalı 
olduğunu anlamakta güçlük çekebilir. Kitabın akışını 
röportaj sorularına cevap veren baş kahraman 
üzerinden yürüten Asena, romanını zekice 
kurgulayarak bu kişinin eşcinsel olduğunu başlarda 
okuyucusuna açık etmiyor. Amaç, bu insani duyguları 
heteheteroseksüel olan ya da olmayan herkesin 
hissedebileceğine okuyucusunu ikna edip, empati 
oluşturup sonra ona gerçeği açıklamak. Bu amacına 
da ulaşıyor.

PARAMPARÇA'nın baş karakteri aslında yaptığı 
hatalar ve eşine yaptığı haksızlıklar yüzünden politik 
doğrucu olan roman okuyucusunun kolaylıkla 
benimseyebileceği bir karakter değil, bir 
anti-kahraman. Ancak onun göstermelik olarak 
üstlendiği zorunlu rol yüzünden yaşadığı kapana 
kısılmışlık, bu karakterle ister istemez bir empati 
kurmanızıkurmanızı sağlıyor. Sömürüye hayli açık olan 
konusunu kötüye kullanmamak için de bir emek sarf 
edildiği aşikar. Romanın ucu açık ve kararı 
okuyucusuna bırakan finali de okuyucusunu işin içine 
katıp karakterle gönül bağı kurmasını sağlıyor.

Eşcinsel edebiyat alanındaki Türkiye’deki (hatta 
dünyadaki) en önemli eserlerden bir tanesi olan 
romana ne yazık ki özellikle Duygu Asena yaşarken 
hakkı teslim edilmedi. Halen de pekçok insanın bu 
kitaptan haberi bile olmayabilir. 

AncakAncak özellikle, Ayşe Kulin’in sipariş üzerine yazıldığı 
belli olan eşcinsel içerikli kitaplarını yere göğe 
sığdıramayanların, halen Paramparça'yı 
okumadılarsa bu açığı kapatmasında büyük fayda 
var.

KİTAPKİTAP
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Lara Fabian, Dünya’nın en güçlü kadın 
solistlerinden biri olmasının yanında sanatı ile fobilere 
ve ırkçılığa karşı savaş açmış, modern bir savaşı. 
Silahı olan sesi ve kalkanı olan şarkılarıyla geçtiğimiz 
ay ülkemiz için özel olarak hazırladığı, Mustafa Ceceli 
ile düet çalışması  ‘’Al Götür Beni / Make Me Yours 
Tonight’’ ın tanıtımı ve Mustafa Ceceli’nin Harbiye 
AçıkhavaAçıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirdiği konserine 
konuk olmak için Istanbul’a geldi. Konseri kaçırdım 
diye üzülmeyin, Lara Fabian önümüdeki kış ülkemiz 
için bir ‘’Best Of’’ albüm ve aynı temada konserler için 
tekrar Türkiye’ye gelecek. 

Bir Lara Fabian hayranı olarak bu röportajı 
gerçekleştirirken önünde titriyor olarak sorularımı 
yönelttim, ve sizlere bu muazzam sanat dolu kadının 
bizim ülkemizdeki ötekileştirmeye karşı bakış açısını 
sordum, kendisi de büyük samimiyetle cevapladı. 

LaraLara Fabian gibi dev bir ismin ülkemize özel bir 
proje yapmasına pek alışık değiliz,  Mustafa 
Ceceli ile buluşmanız nasıl oldu ? 
LosLos Angeles’da yaşayan, biri Türk asıllı, iki prodüktör 
arkadaşım, Matt Ersin ve Jean-François Veneziano 
bana bu projeyi önerdi. Öncelikle Mustafa Ceceli’nin 
‘’Es’’ isimli şarkısını dinledim ve şarkının sözlerini 
anlamasam da Mustafa’nın sesinden ve yorumundan 
çok etkilendim. Bunun üzerine Matt ve Jean - 
Francois Mustafa Ceceli ile irtibata geçtiler ve bir gün 
Belçika’daBelçika’da Matt’in evinde kendisiyle buluştuk. Bu 
buluşmada piyano başında ilk kez ‘’Make Me Yours 
Tonight’’ ı beraber söyleyince seslerimizin ne kadar 
uyumlu olduğunu farkettik Projeye sonrasında 
şarkının Türkçe sözlerini yazan sevgili Sezen Aksu’da 
katıldı. 

“Neden Türkiye?”, “Neden Brezilya?”, “Neden 
Almanya?” diye de sorabilirsiniz. Dünya’nın birçok 
yerinde projelerim oluyor aslında. Bir sanatçı olarak 
aslında bu da yarışımın da bir parçası. Türkiye’nin ise 

en büyük farkı, ben ülkenize tek başıma gelmiyorum, 
yanımda büyük yetenekli bir Türk sanatçıyla, Mustafa 
Ceceli'in rehberliğiyle geliyorum. Mustafa Ceceli ile 
tanışmamız  benim için bir armağan, düetimiz de 
Türkiye için bir sürpriz.

Ülkemize daha önce de geldiniz. Geçen gelişinize 
göre ne gibi değişiklikler fark ettiniz ? 
Türkiye’yeTürkiye’ye ilk gelişim, henüz 19 yaşımdayken Çeşme 
Festivali için olmuştu. Daha sonrasında birkaç kez 
konser vermek için de geldim ancak hiç bir zaman 
tam anlamıyla gezmek için vaktim olmadı. Ülkenizin 
ekonomik ve sivil toplum açısından son yıllarda büyük 
değişimler yaşadığını ve her yerde olduğu gibi bu 
değişimlerin sancılı olduğunu biliyorum. Bu yıl ‘’Best 
Of…UnpluggedOf…Unplugged’’ konserlerim için yeniden Türkiye’ye 
geleceğim, bu kez İstanbul’u ve insanlarınızı daha iyi 
tanıma şansım olacağını ümit ediyorum.

Türk kültüründe sizi etkileyen, bu projeyi 
gerçekleştirmeyi sağlayan konular nelerdir?
Alışılmış, "Ülkenizi cok beğeniyorum" tipi kalıplaşmış 
sözler beklemeyin benden. Türk kültürunü henüz 
tanımıyorum. Ama Türkiye'nin sadece "Boğaz 
manzarasi"  "Lokum" ve "Kebap" dan ibaret 
olmadığını çok iyi biliyorum, ve  ülkenizle gerçek 
anlamda "tanışmak" istiyorum. 

BenimBenim yaklaşım noktam, doğal olarak muzik. Mustafa 
Ceceli'nin, Sezen Aksu'nun,  Tarkan, Sertab Erener, 
Barış Manço gibi sanatçilarınızın müziklerini 
dinlediğimde, bu seslerin,  ezgilerin ve renklerin 
arkasında binlerce yıllık bir uygarlık birikimi ve 
detaylarla dolu bir dünya  olduğunu duyuyorum. Daha 
önceleri başka ülkelerde de düetler yaptım, farklı 
dilledillerde şarkı söyledim. Bunların her biri, bir macera. 
Hepsi bende iz bırakan ve beni hem sanatçı hem de  
insan olarak zenginleştiren buluşmalardı. "Al Götür 
Beni" de, benim için hem Mustafa ile hem de 
muazzam zenginlikte ve kompleksite içeren bir kültür 
ile tanışmanın ilk adımı oldu. Tanışmanın daha ilk 
aşamasındayız.

Mustafa Ceceli ve Sezen Aksu dışında 
ülkemizden beğendiğiniz ve beraber şarkı 
söylemek istediğiniz sanatçılarımız var mıdır ? 
DahaDaha once belirttiğim isimler dışında, Matt bana 
ülkenizin diğer müzik stillerini de dinletti. Bana bir 
playlist hazırladı. Ajda var, Tarkan da var. İçindeki 
bütün  isimleri ezbere bilmiyorum.  Sadece pop değil, 
Klasik Türk Müziği , Turk Halk Müziği, "Arabesk” ve 
“Fantezi”  stilininden örnekler dinledim, hem 
"klasikler" olarak anılan sanatçılarınızdan, hem de 
genç nesilden ögenç nesilden örnekler.

Bunları dinlediğimde, muziğin evrenselliği 
konusundaki söylemin ne derece doğru olduğunu bir 
kez daha görüyorum. Ayrıca, bildiğiniz gibi ben 
kismen Italyan asıllıyım, annem Sicilya kokenli. Sicilya 
Akdeniz'in tam ortasında.  Akdeniz kültürü benim  
DNA'mde var. Bazı Türk müzik ezgileri dolayısıyla 
bana zannettiğinizden çok daha yakın. Anlamadığım 
sözlesözlerden öte, şarkıların ve seslerin  ifade ettiği 
duyguları içimde hissediyorum. Ama ısmarlama 
şeklinde şu ya da bu sanatçıyla düet yapmak isterim 
demek, kendimi beğenmişlik olur. Düetler 
hesaplanarak yapıldığında olmuyor; Doğal olarak, 
hayatın yolunuzda karşınıza çıkardığı insanlarla, bir 
şeyleri gerçekten hem sanatçı olarak, ama özellikle 
"insan" olarak  paylaşıyorsanız bir şey ifade ediyor ve "insan" olarak  paylaşıyorsanız bir şey ifade ediyor ve 
güzel oluyor. Mustafa ile yaptığım bu projenin de 
bundan dolayı her anlamda "güzel" olduğunu 
düşünüyorum.

Jenerasyonum için çok önemli bir idolsünüz, 
şarkılarınız duygularımızın fon müziği niteliğini 
taşıyor. Bu durum size neler hissettiriyor?

Ben konuya daha çok sahip olduğum bir şans olarak 
bakıyorum. Bu şansa sahip olduğum için şaşkınlıktan 
çok şükran duyuyorum. Bana beslenen sevgiye 
sebep aramıyorum, tıpkı aşk adına da bir sebep 
aramadığım gibi. Sanırım asıl konu özde hislerin karşı 
tarafa geçip geçmediği. Bu büyük bir büyü, bu 
sebepten bu konu hakkında herhangi bir açıklama 
aramamakaramamak gerekiyor, sadece yaşamak gerekiyor. 
Nasıl hissettiğimi ise tek bir cümleyle özetleyebilirim: 
Kendimi gerçekten şanslı hissediyorum. 

Hoşgörü için birçok projede yer aldınız, özellikle 
‘’Deux ils, Deux Elles’’ video klibinizde de açıkça 
homofobiye karşı olduğunuzu belli ettiniz. Bu 
proje nasıl doğdu?
Hoşgörü çok önemli bir konu. Hoşgörülü olmak 
eninde sonunda homofobi gibi ırkçı yaklaşımları 
sonlandıracak. 

KonuKonu hoşgörüden açılmışken, geçtiğimiz sene 
ülkemizde Eurovision gibi bir müzik yarışması bile 
belirli kitleler tarafından tepki toplayıp, ülkemizde 
yarışmacılardan birinin bir trans birey olması 
sebebiyle yayınlanmadı. Bu konu hakkında neler 
söyleyebilirsiniz? 
SanırımSanırım bir muhafazakarlık biçimi söz konusu. 
İnsanları farklılıkları sebebiyle dışlamak ne yazık ki 
tahmin edemeyeceğiniz ilerici gruplar arasında ve 
Dünya’nın en kalkınmış ülkelerinde bile olan bir 
problem . Bazen toplum ve aile yaşantılarında, yanlış 
inançlar sebebiyle sınırlar olabiliyor, ben bu yapıları 
yargılamıyorum, bir sanatçı olarak bu yapıdaki 
insanlarıninsanların nasıl bu önyargıları, korkuları, fobileri 
aşabileceklerini anlamaya çalışıyor ve müziğimi 
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kullanarak bu insanlara farklılıklara karşı hoşgörülü 
olmak adına bazı mesajlar iletip ufuklarını açmaya 
çalışıyorum. 

BuBu konularda sizin sorunuz gibi Türkiye’den 
konuşabileceğimiz gibi Rusya’dan, ya da Fransa’nın 
muhafazakar Hristiyan’larından, İtalya’da eski 
Papa’nın açıklamalarından da konuşabiliriz. Bu 
konuya ülkesel olarak değil, genel bakmak gerekiryor. 
Yıl 2014 olmasına rağmen sanırım Dünya’da inançlar 
ve hoşgörü ile ilgili çözülemeyen ve özellikle de 
LGBTI’leriLGBTI’leri de etkileyen büyük bir problem söz 
konusu. 

Eurovision’dan konuşurken, bu yarışma sizin 
kariyeriniz için de büyük bir adım niteliği 
taşımıyor mu?
Büyük bir adım değil ama benim kariyerimdeki ilk 
televizyona çıkışımdı. Kariyerimdeki büyük adım ise 
Fransızca olmasına rağmen bütün Dünya’yı dolaşıp 
her ülkede bilinirlik sağlayan ‘’Je T’Aime’’ isimli 
şarkıdır. 

EşcinsellerinEşcinsellerin sanat üzerindeki etkileri 
tartışılamaz, peki sizin kariyerinizde hiç 
eşcinsellerin etkisi oldu mu? 
AilemdenAilemden sonra benim için en önemli insan, en yakın 
arkadaşım bir eşcinsel. 30 yıldır tanıdığım bu insanın 
homofobi ve ırkçılık sebebiyle neler yaşadığını 
bilmem, onun arkadaşı olarak şahit olmam ve ona 
karşı beslediğim sevgi beni Dünya’daki hoşgörü 
problemiyle ile ilgili bir şeyler yapmaya iten 
sebeplerdendir. Ve bu insan da tek değil, etrafımda 
fazlasıylafazlasıyla eşcinseller var. Onları neden bu kadar 
sevdiğimin  sırrı sanırım fazlasıyla duygusal olmaları 
ve içlerinde her iki cinsiyeti de yaşıyor olmaları. Ama 
butun escinsellerin "yaratici" olduklarini soylemek de 
bir karikatür olur. Escinseller toplulmun her kesiminde 
varlar. Eşcinsel hukukçular, muhasebeciler, polisler  
de var. Insanlari kategorize etmemeliyiz. 

Bu konuyla ilgili ilk yazdığım şarkı ‘’La Difference’’ 
oldu, ve sonrasında ikincisi ise ‘’Deux ils, Deux Elles’’ 
oldu. Daha fazlasını yazmak zorunda kalmadığım 
zamanların da geleceğine inanıyorum. Bir sanatçı 
olarak bu ayrımcılığa parmak basmak zorunda 
olmadığım, insanların farklılıkları kabul edeceği 
günlerin bir an önce gelmesini diliyorum.

BiBirçoğumuz için ‘’Je T’aime’’, Immortelle gibi 
şarkılarınız hayata karşı ders niteliği taşıyor. Sizin 
için bir hayat öğretmeni diyebiliriz. Sezen Aksu ki 
bu toprakların en büyük öğretmeni, ‘’Al Götür 
Beni / Make Me Yours Tonight’’ da onun sözlerini 
Türkçe yorumladınız. Bu iki büyük öğretmenin 
buluşmasında hakkında neler söylemek 
istersiniz?istersiniz?
Sezen Aksu gibi mistik, duygulu ve spiritüel bir şairin 
sözlerini yorumlamak gerçekten tarif edilemeyecek 
bir his. 

Özel hayatınızla neredeyse hiç haber olmayan bir 
sanatçısınız. Şarkılarınızı dinlediğimizde sizin 
gerçekten çok güçlü, savaşçı bir kadın 
olduğunuzu hissediyoruz. Peki özel hayatınızda 
şarkılarınızda olduğunuz kadar güçlü müsünüz, 
yoksa aksine kırılgan mısınız?
SanırımSanırım her ikisinin de bir karışımıyım. Bir kadınım, bir 
eşim ve bir anneyim. Eğer hayatınızda annelik kadar 
büyük bir sorumluluk alıyorsanız güçlü olmanız 
gerekir ve evet güçlü bir kadınım. Diğer tarafta her 
insan gibi benim de hassas olduğum, kırılgan 
olduğum dönemlerim oluyor. Ne mutlu ki bu 
dönemlerimde beni yalnız bırakmayan çok güçlü bir 
çevçevrem, dostlarım ve ailem var. Eğer sorunuz 
göründüğüm kadar güçlü olup olmadığımsa, sanırım 
değilim. Daha çok kaygılı bir insan olduğumu 
düşünüyorum. 
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Hepimize hayırlı uğurlu olsun diyerek yeni bir 
dergiyle Merhaba diyoruz. Uzun yıllardır giyim üzerine 
bir çok proje yürütüp birçok kişiye danışmanlıkveren 
ben, bu sefer de yine şaşırtmayarak giyim üzerine 
herşeyi bana ayrılan sayfalara yayacağım. Düşündüm 
taşındım hali hazırda her stil danışmanının ritüeli 
olarak moda haftasında yer alan defileleri incelemek 
yerineyerine farklı bir konu seçtik. Bir solukta tüm dergiyle 
okuyacağınız bir yazı olduğunu düşündüm. Keyfini 
çıkarın. 

Moda sürekli değişen, yenilenen kimi zaman 
yinelenen ama hayatımızdan hiç çıkmayan yegane 
etken. Birkaç yıl öncesine kadar moda erkekleri  bu 
kadar sarmamışken sokaklarımız uzun sakalları, kısa 
paça pantalonları, lace–up ayakkabılarıyla  gezen stil 
sahibi erkeklerle tanışmamışken, retro güneş 
gözlüklerimiz, deri çantalarımız değişmez 
aksesuarlarımızaksesuarlarımız olduğunun farkında varmadan; biz 
daha küçükken annelerimizin şeffaf paketle aldığı içi 
10 lu 20 li kar beyazı belden lastikli beyaz donlarımız 
vardı. 

90lardan sonrada yüksek bel buz mavisi jeanlerimiz 
yerini bol düşük bel pantolonlara bırakırken farkında 
olmadan iç çamaşırlarımızda da değişime gittik. Bu 
vucudu sarmayan penye kumaştan yapılmış renkleri 
kimi zaman birbirleri ile uyumlu kimi zaman birbiriyle 
uyumsuz karelerden oluşmuş ekose desen bol  
boxerlar giyer olduk. Çoğu zaman kendisini kontrol 
etmemizeetmemize engel olan bu boxerlar  bir slip edasıyla 
yukarıya doğru topaklanır, yetmezmiş gibi bir de bel 
bölgesinde bir balon edasıyla kendini dışarı atardı. Bu 
anlamsız korkunç görüntü çoğumuzun hafızlarından 
silinmez bir hal aldığına eminim.

Yıllar hızla ilerlerken erkek modası da hızlı değişim ve 
gelişimlere şahit oldu.  Ardı ardına  açılan,  büyük 
markalar ve büyük markaların  başından ayrılan ünlü 
tasarımcıların kurduğu kendi isimlerine ait markalar şu 
an en ünlü sokaklarda yerini almakta. Aslında 
çoğumu zincir mağazalardan alışveriş yapmayı tercih 
ediyoruz. Bulmakta güçlük çekilen tasarım erkek 
aksesuarlıaksesuarlı bulmak bile Nişantaşı, Beyoğlu, Galata da 
oldukça kolay. Bu hızlı ilerleyiş Türk erkek giyim 
tasarımcılarınıda yerlerinden kaldırıp daha sağlam 
adımlar atmalarına ve olan yerlerini 
sağlamlaştırmalarına olanak sağladı. Serdar Uzuntaş, 
Emre Erdemoğlu, Niyazi Erdoğan, Tolga turan ve 
Hakan akkaya gibi erkek giyiminde rol alan 
tasarımcılarıntasarımcıların tasarımlarını  kombinlerine katmayanlar 
hazır giyimden yararlanmayı tercih ediyor. 

Dışarıya çıkarken bile kendimizi defileye hazırlar gibi 
giyinir olduk.Sokakta oluşturduğumuz stil halimizi 
yine aynı şekilde spor salonlarında da 
sergiliyoruz.Daha çok tercih edilen fosforlu renkli 
ayakkabılarımıza kombin şortlar, t shirt veya atletler 
yetmezmiş gibi durumu abartıp her kombinimize ayrı 
renk kulaklık takar olduk.

ErkekErkek iç çamaşır markaları türkiye’de sınırlı iken 
Dünya üzerinde 100 ü aşkın iç çamaşırı markası var. 
Mağazaları ve İnternet satışı üzeirnden oldukça 
yüksek kazançlar elde etmekteler. Bunun farkına 
varan yerli atılımcılar web sitetleri kurup  ve iç 
çamaşırı tasarımı yapmakta gecikmediler. Dünya ‘da 
çok büyüyen bu sektörde ki markalar her sezon yeni 
modelermodeler çıkarmakta ve bu modelleri birbirinden ünlü 
futbolc, rugby oyuncularının yanı sıra ünlü modelleri 
kullanmaktadırlar. Birbirinden erotik sahnelerin yer 
aldığı tanıtım videoları tıklanma rekorları kırmaktadır.

Geçtiğimiz yıl ünlü Tasarımcı Tanju Babacan 
tasarladığı çamaşırı bir türk markanın web sitesinde 
satışa sunuldu. Bende Sayın Babacan’ın 
tasarımından bir arkadaşımın hediye etmesiyle  
edinmiş oldum. 

BayanlaBayanlarda çanta , ayakkabı, birçok erkekte de saat 
ve bileklik takıntısı var. Bende iç çamaşırı takıntısı 
varmış 94 adet olduğuna gore :)

Önce çok şık  kahve rengi yılan derisi kabartmalı 
çanta bırakılır yere, ardından lacivert suet ve acı 
kahve renk deriyle yapılmış makosen aykkabılar çıkar. 
Beyaz dar kesim  gömleiğin düğmeleri çözülür ve hiç 
durmadan lacivert paçaları double kısa olarak terzinin 
kusursuzca diktiği kumaş pantalon çıkarılır.  Adamın 
giymiş olduğu  ince biyeli fuşyayla bezenmiş cam 
göbeğigöbeği slibi çok diikat çekicidir. Bütün gözler 
kendisine çevrilmiştir. Hatta ona bakanların çoğunun 
bu slip neden bende yok nerden buldu acaba 
sorularının düşündürmektedir.

İlk once paçalı don olarak adlandırğımız bir haldeyken 
yerini lastikli slip e ve hemen ardından boxer a bırakan  
iç çamaşırlarımız. Şİmdi üzerine yapılan aksesuar ve 
kesimlerle 50 nin üzerinde modeli var. İsin özü slip, 
trunk, boxer ve biraz daha kışkırtıcı olan en çok da 
sporcuların kullandığı jockstraplar ve tangalar.  
Fosforlu renkler, desenler, bazen de basicler. Ne 
olursaolursa olsun herkes soyunma odalarında birbirinden 
değişik iç çamaşırlarıyla salınmakta.  Hatta son 
zamanlar herkes bir kas kütlesine dönüşmüşken bu 
kişiyi daha seksi gösteren iç çamaşırlar  kaslı vucuda 
sahip olmayan  bile oldukça seksi gösteriyor.  
Bayanlarında artık eşleri için büyük rağbet 
gösterdikleri ve hiç düşünmeden aldığı bu 
çamaşırlaçamaşırlare talep her geçen gün artmakta.Bener Hamamcı     

bener.hamamci@gzone.com.tr
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 TERS KÖŞE

Çoğu kadının doğuştan elde ettiği maddi manevi tüm 
hakları o dişiyle tırnağıyla mücadele ederek 
kazanmıştır çünkü. Hem de tüm güçlü statükolara tek 
başına, yel değirmenlerine karşı durur gibi durduğu 
için. 

ArtıkArtık hiçbir kimseden onay almasına gerek olmayacak 
kadar varlıklı olmasına rağmen, canlı yayında “Oğlum 
olsa askere göndermem” lafını cesurca söyleyebildiği, 
Popstar yarışmasında feminen davranışları yüzünden 
diğer jüri üyelerinin alaylarına maruz kalan bir genci 
haykırarak savunabildiği için güçlü bir kadındır Bülent 
Ersoy. Hepimiz çok farkında olmasak da, biz 
eşcinellereşcineller için önemi de büyüktür.Türkiye’de daha 
“eşcinsel” lafının bilinmediği, homoseksüellerin “kırık, 
top, yumuşak” diye aşağılandığı bir dönemde 
“transseksüel” kavramını kafalara zorla kazıttığı için 
güçlüdür. Zeki Müren gibi eşcinselliğini bir kere bile 
itiraf etmeyip, “paşa” ünvanını almakla onur duyan, 
askere yakın duran bir “sanat güneşi”nin kadınlarla 
yanakyanak yanağa dudak dudağa çektirdiği sahte aşk 
fotoğraflarına karşın kendisi olmayı başardığı için 
güçlü bir kadındır o. 

Onu, tuhaf kıyafetleri, heybetli görüntüsü ve 
Osmanlıca konuşmalarıyla sadece bir “kitch” öznesi 
olarak bilen yeni LGBT nesillerin de onun “kadın” 
olmak için verdiği bu büyük mücadeleyi bilmesi 
gerekir.

Bülent Ersoy’un 14 Nisan 1981’de gerçekleşen 
Londra’daki cinsiyet değiştirme ameliyatı da Türk 
basını tarafından yakından takip edilmiş hatta 
ameliyat sonrasında elinde içinde belirsiz bir nesne 
olan kavanozla çektirdiği fotoğrafla “Bay Bülent Ersoy 
bu kavanozda” diye manşet atılarak, ameliyatta 
kesilen penisinin bu kavanozun içinde olduğu iddia 
edilmişti. edilmişti. 

Cinsiyet değiştirme haberlerinin dışında, ona getirilen 
yasaklarla da gündemde kalan Bülent Ersoy’un bu 
yasağı almasına sebep olan hadise, Ağustos 1980’de 
İzmir Fuarı’nda yaşanmıştı. Seyircilerin tezahüratları 
üzerine sahnede göğüslerini açan Ersoy hakkında 
açılan soruşturma, bir hakime hakaret etmesi ile de 
katmerlenince Bülent Ersoy’a cezaevi yolu göründü. 
KısaKısa bir süre Buca Cezaevi’nde kalan Ersoy’a yapılan 
baskı bununla da kalmadı. Darbe sonrasındaki 
yasakçı zihniyet Haziran 1981’de Bülent Ersoy’la 
birlikte tüm travesti ve transseksüellerin sahneye 
çıkmasını yasakladı. 8 yıl süren bu yasak Türkiye 
LGBT tarihindeki en kara lekelerden biri olmaya 
devam ediyor. 

1981’de geçirdiği ameliyat sonrasında fiziksel olarak 
kadın olan Ersoy’un kanunlar karşısında tanınıp, 
pembe nüfus kağıdı alması ise Turgut Özal 
zamanında çıkarılan bir yasa ile 1990’lı yıllarda 
olabildi. Bülent Ersoy, zorlukla, söke söke aldığı bu 
pembe nüfus kağıdını gerektiğinde, canlı yayınlarda 
bizzat halkın gözüne sokmuştur. Haklıdır da. 

TERS KÖŞE
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BÜLENT 
ERSOY

GÜÇLÜ BİR KADIN
---------------------

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

Bir gey dergisine güçlü bir kadın hakkında 
yazmam istenince,-belki kimileriniz halen 
yadırgayacaktır ama- Bülent Ersoy’dan daha uygun 
biri olamayacağını düşündüm.

AslındaAslında onun hayranı sayılmam hatta onu fazla ağdalı 
ve fazla ağır bulurum ancak geçmişten bugüne 
yaşadıklarına, yaptıklarına bakarsak, bir eşcinsel 
olarak, duruşuna, kavgasına hayran kalmamanın 
imkanı olmadığını düşünüyorum. 

Şu an 63 yaşında olan Bülent Ersoy’un DİVA olması 
kolay olmadı. Geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatı 
öncesinde de kamuoyunun gözde isimlerinden biri 
olan Bülent Ersoy’un o zamanlarda gazetelerde çıkan 
haberlerine bakınca, basın tarafından bir çeşit 
“ucube” muamelesi gördüğünü söylemek yalan 
olmaz. Uzun dönem kadınlarla ve erkeklerle olan 
ilişkileriilişkileri irdelenen Bülent Ersoy’un, erkek olduğu 
dönemlerde Mehpare Dilber isimli bir nişanlısı olduğu 
iddia edilmiş hatta ameliyat sonrasında aynı kadınla 
yapılan röpörtajda “Bülent’in kadın hali umrumda 
değil, ben hala onun erkek halini hatırlıyorum” sözleri 
manşetlere taşınmıştı.

Murat Renay

1978 doğumlu bir boğa burcu olan 
Murat Renay, SÖYLENMEYEN ve BEN 
SENİN BİLDİĞİN ERKEKLERDEN 
DEĞİLİM isimli iki eşcinsel otobiyografi 
kitabının yazarıdır.Gays of 
Turkey.com’un kurucusu olan Renay, 
halen blog yazarlığı ve DJ’lik yapmakta 
olup, bilişim sekolup, bilişim sektöründe çalışmaktadır.
www.muratrenay.com

murat.renay@gzone.com.tr
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BİR EŞCİNSELE AŞIK OLAN
KADINLAR
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Kaan Arer

Geçtiğimiz Ağustos ayında Ayşe 
Arman’a verdiği ve daha çok 
askerlik anılarını anlattığı 
röpörtajla dikkatimizi çeken Kaan 
Arer’i konuk ediyor. 

bigayingunlugu.blogspot.com.tr

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

------------------------------------------------------
dünyalara dalış yapmaya hazırlanırken, bir e-posta 
geldiğini gördüm. Tanımadığım bir kadın, bana 
eşcinsel olup olmadığımı soruyor. “Evet, eşcinselim. 
Buyurun.” dedim. Meğer güzel insan, kendi gibi 
yakışıklı bir erkeğe âşık olmuş. Düşünün ki okurum 
kendisini hiçbir aşk hikâyesinin içine koyamıyor. 
Çünkü bizim aşk hikâyelerimizde hep erkekler 
kadınlarınkadınların peşinden koşar ya, ben şimdi Mecnun 
muyum ya da Ferhat mıyım yani diye bana soruyor. 
Bu arada acilen bir eşcinsel aşk hikayesi de yazılmalı 
yoksa edebiyatımız bu eksikliği kaldıramayacak.-

Sorunumuz ise büyük. Çünkü bu güzel insanın âşık 
olduğu süper yakışıklı, güçlü, kuvvetli ve sarışın 
adamaçık bir eşcinsel. “Kapalı eşcinsellik mi var?” 
demeyin sakın, “açık eşcinsel” toplumdan 
gizlenmeyerek yaşayan geyler için kullandığım bir 

Sıcak bir yaz günüydü, buzlu suyumla 
masama oturmuş minik bilgisayarımdan büyük 

tabir. Ama sevgilisi filan yok, öyle yalnız. Şimdi ne 
yapabiliriz diye bana soruyor!

Durum Vahim: 
Yapılabilecek Tek Şey…
AslındaAslında hiçbir şey yapamayız. Biliyorum üzücü. 
Çünkü gey olduğunu kabul etmiş bir erkek kendisine 
ne kadar âşık olursa olsun bir kadınla ilişki 
yaşayamaz. Doğru olan da bu. Yaşaması için toplum 
baskılarına yenik düşmüş olması, gey dünyanın sahte 
gülücüklerinden bıkmış olması, cinselliğini hayatından 
çıkarmış olması gibi ekstrem durumlar söz 
konusudukonusudur. O yüzden” bir geye âşık olan kadınlar” ya 
da “bir heteroseksüele âşık olan geyler” lütfen ilk 
olarak onlardan uzaklaşmaya çalışın. Yakın durdukça 
daha da bağlanacaksınız, daha da ona ulaşmak 
isteyeceksiniz,” olmadı arkadaş kalırım, yeter ki her 
gün onu göreyim” diyeceksiniz ama acımasız bir son 
adım adım yaklaşacak. O aşk size mutluluk yerine 
oldukçaoldukça büyük bir hüzün, az biraz masumiyet ve 
bolca gözyaşı getirecektir. Dışarı çıkın ve hayata bir 
kez daha başka bir gözle bakmaya çalışın. Biliyorum 
kolay değil, ama böyle bir aşkta ısrar etmenin de 
manası yok!

Adamın Biseksüel Olma İhtimali Üzerine 
Konuşursak…
Yardım çağrısı aldım ya ateş yüreğime düştü bir kere. 
Kesin yardımcı olmam lazım, keza terazi burcuyum. 

HiçbirHiçbir şey yapılamayacağını söylediğim halde durumu 
zorlamaya başladım.  Aklıma ilk üşüşen fikir acaba 
biseksüel olabilir mi? –Bu arada Sağlık Bakanlığımız 
yayımladığı son sözlükte Biseksüelliği Türkçeleştirdi: 
Erdişi - Eğer biseksüel olma ihtimali varsa neden 
kadın okuyucumla da ilgilenme olasılığı olmasın. 
Hemen araştırmaya başlayalım. Bir erkeğin biseksüel 
olduğunuolduğunu anlamanın en güzel yolu direkt sormaktır 
aslında; ama bizim durumumuzda işlemez bir 
yöntem. O yüzden laf arasında biseksüellik hakkında 
neler düşündüğünü ağzından almaya çalışabiliriz.  
Biseksüellik geyler arasında çok tartışmalı bir 
konudur. Bazıları gerçekten bu yönelimin olmadığına 
inanırlar. Biseksüelim diyen kişilerin aslında 
eşcinselliklerini tam olarak kabul edemediğini, arada 
derede gidip geldiklerini söylerler. Tabii, onları da 
anlıyorum. Çünkü biseksüellik biraz çok riskli, ne 
birazı bayağı bayağı riskli, adam her iki cinse de açık 
yani. yani. 

Bazı geyler ise Kinsey Skalasıyla sıkı sıkıya 
barışıktırlar. Açıkçası ben de öyle. Kinsey’e göre 
cinsel yönelimler çok net olamaz, belli bir çizgi 
üzerinde dağılırız. Bazı insanlar cidden sadece 
heteroseksüeldir, bazıları sadece homoseksüel, ama 
geriye kalanlar ise bu arada dağılırlar. Yani 
biseksüeldirler ve herkes bireysel bir orana sahiptir. 
KimiKimi daha çok heteroseksüel olabilirken, kimi daha az 
homoseksüel olabilir. (Aynı şey oldu sanırım. 
Çaktırmayın.) 

Anlayacağınız bu konuda hafif bir sohbet bile yeterli 
olacaktır. Hemen adamın durumu ortaya çıkar. Tabii, 
biseksüelliğe inanıyor olması biseksüel bir hayat 
isteyeceği anlamına da gelmez. Yani boş iş. Tekrar 
başa döndük.

Gelelim En Önemli Konuya: Vajina Fobi
BaşkaBaşka büyük bir etken ise acaba vajina fobisi var mı? 
Bu da geyleri birbirinden ayıran bir etkendir. Çünkü 
bazıları gerçekten vajina görmeye dayanamaz iken, 
bazıları nötr kalır, bazıları ise vajinadan hoşlanır. “Ay 
bunlar nasıl gey böyle” demeyin, normal insanlarız 
işte. Her şey mümkün. Vajina fobisi olan birisine 
kadınların hiçbir şekilde yaklaşamayacakları açık bir 
gerçek.gerçek. O yüzden bu da bir sohbet konusu edilebilir 
ve düşünceleri alınabilir. Ve umutlar yine çöp bulutu 
olur, uçar gider…

Sonuca Gelelim
Yukarıda saydığım hiçbir etken aşk acısını manipüle 
edebilecek güçte değil. Ve aşıksanız eğer ne seks 
gelir aklınıza, ne de dünyevi sorunlar. Tek ihtiyaç 
duyacağınız şey size bakan bir çift gözün içinde 
parıldayan göz bebekleridir. Ve siz onunla birlikte 
mutlu bir hayat düşlerken benim saydıklarım devede 
tüy kalır. O yüzden ben susayım, şair konuşsun ;)

 “Hayat kısa, kuşlar uçuyo “Hayat kısa, kuşlar uçuyor.” Cemal Süreya
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Eğer bir çocuğa iyi giyinmesi gerektiğini, kötü 
giyinmenin diğer insanlara saygısızlık olacağını 
öğretirseniz, elbette genç ve kirlenmemiş beyni bu 
öğüdünüzü bir akıl süzgecinden geçirecektir. Kimi 
çocuk bu öğüde “çok saçma” diye cevap verebilir. 
Kimisi ise bunu dert eder ve çocukluğunu iyi giyinme 
üzerine düşünerek geçirebilir. Sonunda da iyi giyimin, 
lüksünlüksün ve karizmanın şifrelerini çözmüş bir tasarımcı 
olarak dünyayı kendine hayran bırakabilir. Tıpkı Tom 
Ford gibi.

Tom Ford’un annesi iyi giyinme üzerine çocuğuna 
öğüt verdikten bir kaç yıl sonra Tom’a çok şık bir 
hediye sunuldu. Bir çift Gucci Loafer ayakkabı. Yıllar 
sonra Gucci’yi küllerinden diriltecek kişiye gelen bir 
mesaj mıydı acaba ayakkabılar? Bunu bilemeyiz ama 
bir gerçek var ki Tom Ford’un iyi giyinme üzerine 
deneyimleri küçüklükten itibaren oluşmaya başlamış.
2828 Ağustos 1962’de Teksas’ta doğan Tom Ford 17 
yaşında sanat tarihi okumak üzere New York’a gider 
ama bir yıl sonra okulu bırakır ve reklam filmlerinde 
oynar. Aklında moda vardır ama yine de farklı bir yol 
izleyerek Parson’s School of Design’da mimarlık 
okumaya karar verir.Bu okulu da bırakır. Ama 
mimarlık eğitiminin Tom Ford’a iki katkısı olur. 
BunlaBunlardan birincisi o dönemde Pop Art’ın yaratıcısı 
Andy Warhol’la tanışmasıdır. Bu Tom Ford’un kişiliğini 
keşfinde önemli adımdır. Özellikle de cinsel kimliğini 
bulmasında. Diğer katkıya ile yazının ilerleyen 
paragraflarında değineceğiz çünkü bu genel bir kabul 
değil, yazarın naçizane kişisel saptaması olacak. 
(Belki de o kadar önemli değildir!)

Aklında fikrinde moda olan Tom Ford mimarlık 
eğitimini de bırakır ve moda eğitimi alır. Mezun olunca 
da Cathy Hardwick’in asistanı olmayı başarır. Avrupalı 
tasarımcılardan Armani ve Chanel’i beğeniyordur. 

Onlarda her zaman giyilecek bir şeyler bulmayı 
seviyordur Tom Ford. Lüks, elegan ve ikonik olanı.

1988’de1988’de Tom Ford modanın kalbine doğru bir 
yolculuğa çıkar ve İtalya’da Gucci’nin kapısını çalar. 
Gucci lüks ve ihtişam demektir ama eskiden. Uzun 
süredir inişte olan marka yeni bir soluk arayışında 
Tom Ford’u baş tasarımcı yapar. Çünkü çok 
çalışkandır Tom, günde sadece bir kaç saat uyur, hep 
not defteriyle gezer ve yaratıcıdır her şeyden önce.

Gucci’yiGucci’yi ayağa kaldırma serüveninde Tom Ford kadar 
bir kadının da adını anmadan olmaz. Kim mi? Tabi ki 
Madonna! 1995 yılında Madonna’nın MTV Müzik 
Ödülleri töreninde giydiği Tom Ford imzalı Gucci 
gömlek o kadar beğenilir ki Gucci’nin satışlarında 
patlama yaşanır. Mavi korse tarzı gömlek “zamansız 
kıyafetler” arasına katılır. Marka yeniden ihtişamın ve 
statünün sembolü olustatünün sembolü olur.

Gucci’nin bu yükselişi 2000 yılında Yves Saint 
Laurent’le birleşmesi ile sonuçlanır ve Tom Ford bu 
kez YSL’nin baş tasarımcısı unvanını alır. Yıllardır 
tanınan bir tasarımcıdır, onun koleksiyonları merakla 
beklenmektedir. Ve derken Tom Ford YSL’den istifa 
eder. İstifa haberi bir bombadır. Patlamıştır, kargaşa 
yaratmıştır ve sonrası sessizliktir.

TTom Ford gitmiştir. Tepe noktasındayken gitmiştir. İki 
yıl kendisinden ses çıkmaz. Bu çok cesur bir adımdır 
çünkü moda dünyası “görünmemeyi” hiç sevmez. 
Geçen yıl ne giydiğini bile unutan bir dünyadır bu ve 
iki yıl fazladır.

FazlaFazla mıdır acaba? Tom Ford tekrar ortaya çıktığında 
bu sefer moda dünyasına sadece kendisi olarak 
dönmez. Aynı zamanda bir marka olarak döner ve ilk 
çıkışını güneş gözlükleriyle yapar. Onun bir dahi 
olduğuna şüphe kalmamıştır. Derken Black Orchid 
parfümünün yarattığı deprem gelir. Tom Ford’un 
tasarladığı parfümün reklamı o kadar kışkırtıcıdır ki, 
ahlakiahlaki bir sorgulama yapmadan o reklamı 
tamamlamak mümkün değildir. Kadınların  tüm ahlaki 
sınırlanmışlıklarını bir reklam filmiyle ve cinsiyetsiz bir 
parfümle gözlerine sokmayı başaran Tom Ford 
parfümünün kokusundan çok satış tekniği ile kendini 
konuşturmayı başarır. Ancak o akıllı bir adamdır. 
Merak uyandırdığı şeyin arkasında yaratıcı bir şeyler 
olması geolması gerektiğini bilir ve buna göre markasını yönetir.
“ Reklam kampanyaları moda ve tasarım dünyasının 
şovudur. Bu şovla dikkatleri üzerinize çeker ve 
koleksiyonunuz hakkında merak uyandırırsınız. Bu 
iddianın arkasında yaratıcı bir koleksiyon olmak 
zorunda. Yoksa gümlersiniz.”

Yaratıcı koleksiyonlarını her seferinde konuşturmayı 
başaran Tom Ford dünyada en çok giydirmek istediği 
erkeği de giydirdi. Kim mi O? Tabi ki James Bond. 
Yakışıklı, karizmatik ve şehirli erkeğin sinemadaki 
temsili, Tom Ford’un dar kesimli ceketlerinin ve açık 
yakalı gömleklerinin içinde Quantum of Solace’de boy 
gösterdi. Daniel Craig’in en beğenilen James Bond 
olupolup olmadığı konusunda bu kadar çok tartışma 
yürütülmesinin ardındaki Tom Ford etkisini es 
geçmemek lazım. Aslında Tom Ford, James Bond’u 
aynı kendisi gibi giydirdi desek yeridir. Zira Tom Ford 
stili de dar kesimli ceketler, açık yakalı gömlekler ve 
detay terziliğini içeriyor.

Peki Tom Ford özel yaşamında neler yapıyor? 
Kadınların aklını başından alacak kadar yakışıklı ve

karizmatik bir adam olan dahi tasarımcı 26 yıldır 
Vogue Hommes İnternational’ın başında olan 
gazeteci Richard Buckley ile birlikte. Dünyanın en 
tanınan gey çiftlerinden biri olan ikili 2012 yılında 
taşıyıcı anne kanalıyla bir de erkek çocuk sahibi 
oldular.

(Mimarlık(Mimarlık eğitiminin Tom Ford’a ikici katkısı ile ilgili 
naçizane fikrim. Mimarlık eğitimi Tom Ford’a çok iyi 
bir “yapı” duygusu kazandırmış olmalı. Resimlerde de 
göreceğiniz gibi tasarladığı kadın giysilerinde adeta 
mimari bir hava var. Omuz ve yaka kesimleri sert ve 
keskin hatlar içeriyor. Sütun gibi ya da antik dönem 
heykelindeki “mimari heykel” kavramındaki gibi, ne 
dersiniz?)dersiniz?)

------------------------------------------------------
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HÜLYA
AVŞAR
Röportaj: Murat Renay
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DUYARLI VE 
ANNE

RÖPORTAJ

AŞK Büyükse albümünü birçok müzik 
türünü bir arada topluyor, peki siz son 
albümünüzü nasıl tanımlıyorsunuz?
Hiçbir şekilde özel bir tanımlamam olmayacak çünkü
albümalbüm konusunda her yaptığım albüm her zaman 
geride kalmıştır, hep bir sonrasını çok daha farklı 
yapmaya çalıştım. Bu albümde sevdiğim şarkılar çok 
ama geçmişe baktığım zaman çok çok yıllar öncesine 
baktığım zaman mesela 10 sene öncesi yaptığım 
albümlerde çok daha fazla sevdiğim şarkılar var. Bu 
demek oluyor ki hiçbir albüm benim için ayrı değil. 
SadeceSadece o senenin yapılmış olan bir ürünü, özel bir yeri 
hiçbir zaman omadı. Bu albümün de öyle özel bir yeri 
yok ancak sevdiğim şarkılar var ve zaten bu albüm en 
çok klip çektiğim albüm oldu. Ama bundan sonra 
albüm yapmayacağım, single yapmayı düşünüyorum 
en doğrusu o. Mesela o zaman o şarkı daha çok 
sevdiğim bir şarkı olabilir onun için şu anda 
albümleriminalbümlerimin ya da şarkılarımın özel bir yeri yok. Ama 
sinema filmlerim için aynı şeyi söyleyemeyeceğim, 
hepsinin ayrı bir yeri var.

Hala “Yar Senin Derdin Ne?”, “Aradın Mı?”  
şarkılarınızı dinlerken bir o yana bir bu yana  
sallanmadan duramıyoruz, peki sizi en çok  
eğlendiren, dinlemeye doyamadığınız şarkınız  
hangisi?
Biraz evvel dediğim gibi, her gelen yeni şarkı diğerinin
yeriniyerini alıyor. Onun için direkt bu şarkım açıkçası şu 
anda aklıma da gelmiyor belki de. Mesela bu son 
albümde “Koca Lazım” beni eğlendiriyor şu anda ama 
daha sonra daha çok eğleneceğim bir şarkı çıkabilir. 
Albüm o yüzden her sene gelip geçici bir ürün olarak 
kalıyor benim için.

BiBirçok gey hayranınız var ve sizi gerçekten çok 
seviyorlar, peki sizin eşcinsel camia ile ilişkiniz 
nasıl, yakın gey arkadaşlarınız, çalışanlarınız var 
mı?
BenBen herkesi insan olarak görüyorum, eşcinsel ya da 
heteroseksüel bu benim için çok önemli değil. Evet 
asistanım gey, fakat eşcinsellerin benim için ne 
bileyim, birtek farkı var tek önemsediğim, 
duygularından mıdır, hissetiklerinden midir nedir, 
gerçekten çok akıllı ve kıvrak zekaya sahip oluyorlar. 

DolayısıylaDolayısıyla bu benim için çok önemli, herkeste 
olmayan bir zeka ve espri kabiliyeti oluyor. Onun için 
onlarla birlikte olup keyifli vakit geçirmekten zevk 
alıyorum. Bu arada bir o kadar da tehlikeli oldukların 
inanıyorum, onların canını yaktığınız zaman gerçekten 
bulunduğunuz yeri terketmekte fayda vardır diye 
düşünüyorum. O da onların güçlerini gösteriyor. 
TamamenTamamen düşüncelerim bu. Ancak her zaman, her 
şekilde yanlarındayım. Bu tamamen benim şahsi 
yıllardan beri düşüncem.

Hiçbir zaman bir Ajda Pekkan ya da Hande  Yener 
gibi olmasa da daha duygusal daha başka  bir gay 
hayran kitleniz var, peki sizce sizin gay  
hayranlarınızı ayıran en büyük özellik nedir?
Bunun cevabı aslında sizde, ben bunun cevabını 
veremem. Sinema filmlerim olsa gerek diye 
düşünüyorum, zaten bu saydığınız isimler ikisini de 
seviyorum o ayrı ancak ben sinema filmlerimle girdim 
dünyanıza diye düşünüyorum, bundan sonra da 
böyle olacak.

AAynı zamanda twitter, instagram gibi sosyal 
medya ağlarında çok aktif olarak sizi görüyoruz, 
bu günlerde... Sosyal medyanın olmadığı 
zamanlar ve şimdiki zamanı karşılaştıracak 
olursak ünlüler ve hayranları arasında sizce ne 
gibi değişiklikleri oldu?
ÇokÇok önemli bir değişiklik oldu. Bir kere basının, 
medyanın tanıttığı kişilikler olmadığımızı anladılar, 
Çünkü, koyduğun resim, yaptığın yorumlar çok 
önemli. Dolayısıyla senin gerçek kişiliğini tanıtan bir 
mecra olduğunu düşünüyorum. Benim için çok 
önemli. Baya bir fark olduğunu düşünüyorum. Yani 
artık gerçekten ya sevdiğiniz kişiyi daha çok 
sevdiğinizsevdiğiniz ya da nefret ettiğinizi düşünüyorum. Ya da 
sevginizin azaldığını veya çok daha fazla çoğaldığını 
düşünüyorum. Mutlaka bu duygular samimi olarak 
geçiyor diye düşünüyorum.

“ZEHRA BİR GÜN EŞCİNSELİM 
DESE BANA HİÇ GARİP 

GELMEZ.“
----------------------------------------------------------------------------------

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

RÖPORTAJ
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Zamanında Hülya dergisinde eşcinsellerin, 
başörtülülerden daha çok ezildiğini söylemiştiniz,
peki şimdiye baktığınızda o günden bu güne 
değişen birşeyler var mı Türkiye’de sizce?
BenceBence iyiye giden birşey var herşeye rağmen. 
Özellikle Gezi’den sonra herşey çok daha farklı 
olmaya başladı, Onur Haftası Yürüyüşü daha 
kalabalık, birçok yerde eşcinsel çalışana rastlıyorum 
hatta ağırlıklı olarak ve de baskın da olduklarını 
düşünüyorum. Bana göre bir ilerleme var ancak tabii 
transların durumu hala büyük sorun Türkiye’de, 
zorunluzorunlu olarak seks işçiliği yapmak zorunda 
kalmalarından tutun da, uğradıkları şiddete kadar, 
ancak o konuda da iyi şeyler oluyor, görüyorum 
mesela Michelle Demishevich var, trans bir muhabir, 

çok başarılı buluyorum.

Bir anne olarak, kızınız ya da çocuğunuz size 
eşcinsel olduğunu açıklasa tepkiniz ne olurdu?
BuBu soruyu bana yıllar önce sorsaydınız gerçekten 
başıma çok büyük bir olay gelmiş gibi düşünüp 
üzülebilirdim. Daha doğrusu niçin bu ortamda bu 
kadar ikinci sınıf olarak görüldüğünüzü düşündüğüm 
için üzülürdüm, hayat şartlarınızın zorlaşacağı için 
üzülürdüm. Ama şimdi büyük söylememek lazım ama 
evladımdır, başımın üstünde yeri vardır, ayrıca da 
banabana hiç garip gelmiyor bana şu anda. Bilmiyorum 
zaman değişti, belki insanın kendi çocuğuyla ilgili 
duyguları değişik olabilir ama hiç garip gelmiyor şu 
anda hiç olayı büyüteceğimi sanmıyorum.

BİR ZAMANLAR

AYIN DERGİ KAPAĞI
Yıl 1981. Bülent Ersoy İngiltere’den ameliyat sonrası 
yurda dönüşü ve ilk beyanatı.

RÖPORTAJ
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Hakan Eren
birzamanlar@gmail.com

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

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

70’li yıllarda en sevdiğimiz şey yılın 
sanatçılarının toplu fotoğrafları idi. Dergilerin 
kapaklarını süsler ve o kadar yıldızı barındıran bu 
dergi kapaklarını poster gibi duvarımıza asardık. 

Yıl 1973. Zeki Müren yılın TSM erkek sanatçısı. Tarık 
Akan yılın en iyi erkek sinema oyuncusu seçilmiş. 
Seçilenlerin diğerleri fotoğrafta gördüğünüz gibi Emel 
Sayın, Türkan Şoray ve Ajda Pekkan. Ödül töreni 
sonrası SES dergisi kapağı çekimi yapılacak ve haliyle 
bu pozda Zeki Müren ve Tarık Akan yanyana gelecek. 
1.92cm boyunda olan Tarık Akan’ın yanında 
koskocamankoskocaman Zeki Müren cüce gibi duracak değil ya. 
Çekime her zaman giydiği 20cm’lik ayakkabıları ile 
gelir ve kapakta görüldüğü gibi Zeki Müren kendine 
boyu kısa dedirtmez.

Gazinolar İstanbul’un en önemli eğlence 
mekanları iken İstanbul gecelerini gazino kadrolarının 
yer aldığı neonlar renklendirirdi. Gazinoların önlerinde 
olan neonlara bakmak gazeteye verdikleri gazino 
ilanları kadar keyifli idi. Bu neonlarda alt üst ve 
büyükleri yüzünden sanatçılar arasında ne kavgalar 

çıktığını gazino dönemlerini araştırdığınız zaman 
göreceksiniz. En üste yazılmak için çalışırdı sanatçılar. 
Assolistlerde İstanbul’da en büyük neon yazısı için 
savaşırdı resmen. Şimdi gazinolar yok. Alt üst kavgası 
yok. Muhteşem kadrolar yok. İstanbul renksiz ve 
gazeteler muhteşem kadro ilanlarından yoksun.

AYIN
PLAK KAPAĞI

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

------------------
DRAMALI HASAN OYUN EKİBİ 

1 Numara Plak

A - YİNE VERİRDİM SANA 
B - AY, AMAN, OF

ZEKİ MÜREN
KISA OLAMAZ

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

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

İSTANBUL’DA
NEON SAVAŞLARI

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

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

BİR ZAMANLARBİR ZAMANLAR
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YORUMSUZ
------------------

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

Orhan Gencebay kucaklamış Müjde Ar ile Sezen 
Aksu’yu ve GONG dergisine yaptıkları röportaj için 
poz vermişler. Yorum yapmayacağız ama aynı pozun 
2014 modelini tekrar yapsak diyorum.

GZONE.COM.TR   SAYFA 56 EYLÜL 2014



RÖPORTAJRÖPORTAJ

GZONE.COM.TR   EYLÜL 2014 SAYFA 59

NÜKHET
DURU
Röportaj: Onur Özışık

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

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

KORKUSUZ BİR 
SAVAŞÇI
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Aynı zamanda twitter, instagram gibi sosyal 
medya ağlarında göremiyoruz sizi ama sosyal 
medyanın olmadığı zamanlar ve şimdiki zamanı 
karşılaştıracak olursak ünlüler ve hayranları 
arasında sizce ne gibi değişiklikleri oldu. 
IskalamışsınızIskalamışsınız :) İkisinde de varım ama üslubum ve 
duruşum genelde neyse orada da öyle varım, bizlerin 
hayranından çok anlayıp seveni olur. Çünkü yeni 
keşfetse bile farkı ayırt etmekte gençlerimiz harika! 

Dünyada eşcinsellerin hayatını kolaylaştırmak için 
birşeyi değiştirebilseydiniz, neyi değiştirirdiniz? 
Önyargıyı….Önyargıyı…. Bunu bir meseleymiş gibi öğretilmiş 
duygularla hareket edenleri yani!

Sizce neden “gay ikonu”sunuz? Eşcinseller sizi 
neden ikonlaştırmış olabilir?
Dişilik kavramını doğru taşıdığım için, belirgin bir 
tarzım olduğu için ve şarkılarımın hümanist bir 
söylemi olduğu için. 

Bir anne olarak, çocuğunuz size eşcinsel 
olduğunu açıklasa tepkiniz ne olurdu? 
Yukarıdaki cevaplarımda belli ediyorum ama, evlat 
evlattır. Bir ayrım gütmezdim. 

ÇokÇok özel gay hayranlarınız var ve sizin diğer ikon 
diye bahsettiğimiz isimlerin dışında çok sağlam 
bir duruşunuz olduğunu 3-5 yıllık değil, ömür 
boyu gay ikonluğu ünvanına sahip olduğunuzu 
söylüyor, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? 
Biliyorum ve beni benimsedikleri için şükran doluyum. 
Çağ depişiyor ve zorluklar ve ifadeler de buna paralel. 

GeGerçek anlamda ödün vermez mücadele ruhunuz, 
mücadele anlayışınız sizi siz yapan ve eşcinsel 
kitle tarafından da sevilmenizi sağlayan, peki sizin 
için eşcinsellere en uygun olduğunu 
düşündüğünüz şarkınız hangisi? 
BenimBenim bütün şarkılarım bir başkaldırı, meydan okuma 
ve direnç argümanı barındırır ve derinliği bütün 
LGBT’lere uyar. 

”KARİYERİMİ İNSAN OLMAK
ÜZERİNE YAPTIM”

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

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

Nükhet Duru hepimizin en çok sevdiği 
isimlerden, zaman zaman “İyi Oldu Gelmediğin” 
şarkısıyla ağladığımız, zaman zaman eskimeyen 
güzelliğine hayran olduğumuz bir isim.
GüzelGüzel sözlerinize çok teşekkür ederim. Zaten o 
şarkıları, etkilenmeniz ve bazen mutlu, bazen hüzünlü 
ama hep umutlu hissedebilmeniz için seslendirdim ve 
devam ediyorum. Sesimle duygularımı yansıtmayı ve 
hayatı süslemeyi seviyorum ve yaşamımda en iyi 
yaptığım şey olduğuna inanıyorum. 

TTam Zamanında albümünüz birçok müzik türünü 
bir arada topladı ve yeni bir albüm 
hazırlığındasınız peki siz son albümünüzü nasıl 
tanımlıyorsunuz? 
Albüm,Albüm, evet, yoğun, farklı ve ağırığı olan bir çalışma 
oldu. Zaten alışılan ve bekleneni verdik sayılır. Ama 
şimdi iyi ve özel şarkılar değil, sezonluk şarkılar hızla 
yerine yerleşiyor. Gerçek şarkılar da zamana yayılıyor. 
Albüme olan ilgiden ve gidişinden memnunum. Ama 
yeni projelere de her zaman açığım. Yaşamın kendisi 
bir deneyim ve “nitelik” faktörü. Bana uyarsa her 
zaman heyecan duyarım. zaman heyecan duyarım. 

Müzikal kariyerinizde ruhunuzu kimler besliyor, en 
çok kimden etkileniyorsunuz? 
Herşeyden önce kariyerimi insan olmak üzerine 
yaptım. Kelebeğin renkleri, çiçeklerin açıp solması, bir 
çocuğun kahkahası, yaşlı bir teyzenin tebessümü 
beni yaşama bağlar ve besler. Ve “MÜZİK” onsuz bir 
dünyayı düşünemiyorum, ne kadar korkunç bir yer 
olurdu. Güzel müzik yapan, güzel şarkı söyleyen her 
sanatçıdan etkilenir, heyecanlanırım. 

Sizin kaç yıl önce yaptıklarınızı günümüzde hala Sizin kaç yıl önce yaptıklarınızı günümüzde hala 
yapamıyorlar, müzikal anlamda günümüz 
şarkıcılarını değerlendirecek olursak nasıl bir 
ortam görüyorsunuz? 
BenBen öyle bakmıyorum, sadece şartlar farklı, Bizim 
zorluğumuz yokluktu ama dünya ölçülerinde 
üretmeye çalışıyorduk. Adanmış, aşkla, inatla iyinin 
olması için gayret sarf ediyorduk. Her stüdyo başka 
bir fakirlikti 4 kanal kayıt yapılıyordu ama herkes 
birlikte çalıp söylediğinden gerçek ve samimi eserler 
çıkıyordu.

Şarkılar binbir süzgeçten geçerdi, sözü, bestesi, 
armonik yapısı, tarzı… Şimdi ise varlık içinde yokluk 
yaşanıyor, şarkının aslı yokken ritimler hazır 
teknolojiyle süslenip bunun üzerine deyimler sözlüğü 
ya da sokak dilinden yazılmış espri ve dile dolanacak 
slogan üretiliyor. Bir mevsimde unutuluyor. En 
öncelikli şey eğlence. Halbuki yıllarca dinlendikten 
sonra bile bir şarkı zevk veriyorsa “O” şarkıdısonra bile bir şarkı zevk veriyorsa “O” şarkıdır. 
Tabii bunun içinde iyi niyetli ve nitelikli üretenleri ayrı 
tutuyorum. Onları siz de bizde iyi biliyoruz, parlıyorlar 
mesela “Cem Adrian” 

Hepimiz hala “Mahmure”, “Çeribaşı” şarkılarınızı 
dinlerken bir o yana, bir bu yana sallanmadan 
duramıyoruz. Peki size en çok eğlendiren, 
dinlemeye doyamadığınız şarkınız hangisi? 
“Mahmu“Mahmure” kendimi bastırmaktan vazgeçtiğim ve 
saraydaki odalık kızı canlandırdığım ve en eğlendiğim 
şarkılardan biridir. Resimli Osmanli Tarihi romanından 
bir alıntı ve gerçek kültür mirasımızın hoş bir motifidir. 
Yazarı da Turgut Özakman…. 

BiBirçok eşcinsel hayranınız var ve sizi gerçekten 
çok seviyorlar, peki sizin eşcinsel camia ile 
ilişkiniz nasıl, yakın gay arkadaşlarınız, 
çalışanlarınız var mı? 
BenBen insana cinsel yönelim ayrımı yapmam. Ama 
geyler hayatın her dalında çok yetkin ve hayatı 
güzelleştiren insanlardır. Yetenekli, neşeli vefalı ve 
yakın yakın dostlarım çok var, birlikte çalıştığım da 
öyle. 

Hiçbir zaman bir Ajda Pekkan ya da Hande Hiçbir zaman bir Ajda Pekkan ya da Hande Yener 
gibi olmasa da daha duygusal daha başka bir 
gay hayran kitleniz var, peki sizce sizin gay 
hayranlarınızı ayıran en büyük özellik nedir? 
Bilmem hiç düşünmedim ama çok yıla yayılan ilişkiler 
oluşturmasak da tanışmış gibi bir fikir oluşturabiliyor. 
Beni tanıyınca sevmeleri mümkün. 

Şimdiye kadar pop müzik listelerini sallayan Şimdiye kadar pop müzik listelerini sallayan 
albümleriniz oldu ancak son albümünüzde müzik 
listeleri pek umrunuzda değil gibi, sadece 
kendiniz için söylemişsiniz tüm şarkıları biraz 
anlatabilir misiniz? 
TTespit doğru ama eksik, aynı zaman da farkındalığı 
yükek bir dinleyici kitlesi hedefledik. Her şarkının 
tortusu, bittikten sonra da kalmalı ve düşündürmeli. 
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EMİR YARGIN
MÜZİĞİN HINZIR ÇOCUĞU

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

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

Röportaj: Onur Özışık          Fotoğraflar: Alee Te
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Kanka olurduk ölümüne yine alternatif bir kitleye 
ulaştı, seni neden ana akım medyada 
göremiyoruz?
BununBunun sebebi sanırsam müzik tarzım. Türklerin 
dinlediği yabancı popüler müziğe yakın bir tarzım 
olduğunu düşünüyorum ama bu müzi tarzı türkçe 
sözlü olduğu zaman alternatif olarak sınıflandırılıyor. 
Mesela geçtiğimiz günlerde sevdiğim, Weekend’in bir 
şarkısını üzerine Türkçe sözler yazdım ve söyledim, 
bence çok güzeldi ama o şarkıyı sevenlere bunu 
TurkçeTurkçe sunsanız büyük ihtimal beğenmeyeceklerdir. 
Ne yazık ki elektronik müziği ülkemizde dinleyenler 
benzer tarzda şarkılarla Türkçe karşılaşınca 
afallıyorlar. Ben bu konuda inat ediyorum, Türkçe 
sözlerle alışık olunmayan tarzlarda müziğin üzerine bu 
sözleri yerleştirmek konusunda kendimi usta olarak 
görüyorum. Kelimelerle oyun oynayabiliyorum ve 
bunubunu kukağı hiç rahatsız etmeyecek şekilde 
sunduğuma inanıyorum. Bunların yanı sıra, ana akım 
medyada yer alabilmek için biraz daha zamana 
ihtiyacım var sanırsam, zamanla insanlar bana ve 
müziğime alışıyorlar. 

Peki sence bu bahsettiğin müzik tarzları ve 
Türkçe söz konusu sana dinleyicilerin önyargı ile 
yaklaşmasına sebep oluyor mu?
EvetEvet bence bir ön yargı var ve aslında bu ön yargı 
birçok yerde önümüzü tıkıyor. Mesela ‘’Kanka 
Olurduk Ölümüne’’ yi tanınan bir pop solisti 
söyleseydi, eminim ki bahsettiğimiz bu ana akım 
medyada fazlasıyla yer alırdı. Fakat benim duruşum 
alışılmış bir duruş olmadığı için, imajımın da farklı 
olması sebebiyle beni alternatif olarak 
sınıflandırıyorlasınıflandırıyorlar. 

Son videonda eskiye nazaran daha olgun, daha 
oturaklı bir imaj çiziyorsun, bu single Emir 
Yargın’ın olgunluğunu açıklaması mı ? 
İlk albümüme nazaran olgunlaştım. Dönüp baktığım 
zaman ne kadar tatlı çocukmuşum diyorum. Aslında 
bakarsanız ülkenin gidişatı olarak iki - üç yıl önce 
hayatlarımız daha farklıydı. Özellikle bizim 
sektörümüzde yer alan jenerasyonum olarak ileride 
gördüğümüz ışık daralmaya başladı, yaşlarımız 
büyümeye başladı ve şahsi olarak da başımdan 
birçokbirçok yaşlandırıcı olay geçti. Sonuç olarak daha 
güçsüz ama dışarıya karşı daha olgun bir Emir oluştu. 
Sanırım büyümek de böyle bir şey. 

Türk müzik endüstrisinde kendini nerede 
görüyorsun?
Aslında önemli bir yerim olduğunu düşünüyorum. 
Sektör içerisinde bir köşedeyim, bu şu anlık küçük bir 
köşe olabilir ama ben bu işi asla bırakmayacağımı 
biliyorum. Sektör, dinleyici ya da para önemli değil, 
devam ettiğim sürece kapsadığım alanın gittikçe 
büyüdüğünü ve büyüyeceğini de biliyorum. 

ÜlkemizdeÜlkemizde alternatif olarak algılanan bir hayat 
biçimin ve sanat anlayışın var, kendini Türk 
kültürünün neresinde görüyorsun?

Kendimi birebir bu kültürün içinde görüyorum. Dış 
görünüşümgörünüşüm ve video kliplerim, şarkılarım sebebiyle 
farklı görünsem de Türkiye’nin neresinde olursa olsun 
yoldan geçen herhangi biriyle oturup saatlerce 
sohbet edecek, paylaşacak bir şeyler bulabilirim. 
Türkiye’deki arabesk kültürünün ise müzik yapmaya 
başlayana dek farkında değildim, buna hiç bir türlü 
uymayarak en mutsuz şarkımı bile deliler gibi dans 
ettiettirecek bir altyapı eşliğinde sunuyorum. 
Türkiye’de sanatçıların imajlarına baktığınız zaman o 
kişinin nasıl bir müzik yaptığını hemen hemen tahmin 
edebiliyorsunuz, sanırım bu matematik bende 
işlemiyor. Tipimde ne varsa, insanlar benim müziğimi 
duyunca bana yakıştıramıyor. Sonuçta elektronik 
müzik yapıyorum ve ülkemizde bu müzik tarzını hapçı 
müziği olarak sınıflandıran, ya da Hande Yener’in eski 
tarzıtarzı olarak konumlandıran ve yatsınmayacak bir kitle 
var. 

Peki senin Türkiye’deki ana akım popüler müziğe 
önyargın var mı ? 
Çok dikkatli bir dinleyici ve acayip bir gözlemci 
olduğumu düşünüyorum, çok yetenekli insanların 
olayı çözüp tam gerekeni yaptıklarını düşünüyor ve 
onları taktir ediyorum. Bunun dışında tabiiki birkaç 
isim var ki beni çok sinirlendiren, hakikaten insanları 
aptal yerine koyduklarını düşünüyorum ama bu 
isimlerde bunu bir şekilde insanlara sevdiriyorlar, bu 
dada bir pazarlama dehası. Türk popunun zirvesine 
baktığımızdaysa gerçekten çok doğru isimler, çok 
ince düşünerek, güzel işler yapıyor ve seviyorum.

Türkiye’de müzik adına bir idolün var mı ? 
İdol değil ama Özkan Uğur gibi biri olmak isterdim. 
Sadece şarkıcılık olarak değil, her yeteneğiyle öyle biri 
olmak isterdim 

Çizgi film karakteri gibi bir imajın var, özel 
hayatında da çizgi film dünyasında mı 
yaşıyorsun?
HiçHiç cool bir adam değilim, ama evinde enteresan 
objeleri olan gerçekten de göründüğüm gibi bir 
adamım. Sesimin de çizgi film karakterlerine 
benzediğinden dolayı yakın zamanda bir kukla 
filminde seslendirme yapacağım. 

BirBir şarkında ‘’Benim Robot Arkadaşlarım Var’’ 
diyorsun, peki bu arkadaşların gerçekten de var 
mı ? 
OO arkadaşlarımı evden çaldılar. Tokat şarkımda geçen 
bir sözdür o, ve o şarkının videosu için hazırladığımız 
robot kostümlerini evimden çaldılar. Tam bir Tv 
projesine katılacaktım, o gün o kostümlerin çalındığını 
farkedince programı iptal etmek zorunda kalmıştım. 

SeniSeni dinleyen geniş bir LGBT kitlende mevcut, 
senin Türkiye’deki LGBT hareketine bakış açın 
nedir?
Tabiiki sonuna kadar desteklemekteyim, sosyal 
çevremde de fazlasıyla arkadaşlarımdan LGBT 
bireyler var. Her şekilde desteğim. 

Yağmurlu bir Istanbul akşamı, Kuledibi 
sokaklarında bir kafede, son zamanlarda Türk 
müzik dünyasının bence en enteresan 
müzisyenlerinden biriyle söyleşi yapmak için 
buluştuk. Emir Yargın, genç yaşına rağmen ilk 
albümü Tokat ve hemen akabinde single 
çalışması ‘’Kanka Olurduk Ölümüne’’ ile hem 
enteenteresan bir kitleye hitab ediyor, hem de alışık 
olmadığımız cinsten söz yapısı ile ülkemizin tek 
düze müzikalitesine göğüs geriyor. 

Emir Yargın, kısaca bize kendinden bahseder 
misin? Bu enteresan söz yapısıyla donatılmış 
şarkılarla bizi dans pistinde eğlendirirken 
düşündüren, farklı saç stiline sahip adam kimdir?
Ben kendi hikayelerini müzik yolu ile anlatmayı tercih 
eden bir adamım aslında. Şarkılarımda kendi 
karakterimi de yansıttığımı düşünüyorum, bu sebeple 
herhangi bir şarkımı dinleyerek hakkımda her şeyi 
anlayabilirsiniz. Eğlenceli olduğu kadar da melankolik 
bir yanı olan, zıpır sayabileceğiniz kadar çocuk ama 
hep yenilikçi bir adamım. 

Müziğini Nil Karaibrahimgil’e benzetiliyor peki 
senin için Nil Karaibrahimgil’in erkek versiyonu 
diyebilir miyiz?
BenzetenlerBenzetenler çok oluyor, şarkılarımdaki özellikle söz 
yapısı sebebiyle böyle bir benzetme olduğunu 
düşünüyorum. Nil’in müziğini ben de çok seviyorum, 
bu benzetme de beni hiç rahatsız etmiyor. Anlatım 
tarzı açısından, benim için Nil Karaibrahimgil’in erkek 
versiyonu diyebiliriz.

TTürkiye’de alışık olmadığımız kadar eğlenceli 
şarkılar yazıyorsun, peki özel hayatında da 
şarkıların kadar eğlenceli bir adam mısın ? 
SevgiyiSevgiyi ve mutluluğu paylaşmayı seven biriyim, hani 
bir ortama girince orayı neşelendiren biriyim. Geç 
adapte olan ama adapte olduğu zaman ise tam 
adapte olan bir kişiliğim var, ilkokul ikinci sınıfta 
hayata açıldığımdan beri aslında aynı Emir’im. Tabii 
bunun yanında yalnız kaldığımda çok rahatsız biriyim. 
Eğlenceli, heyecanlı bir insan olamadığım zamanlarda 
ise kendime kızıyorum. ise kendime kızıyorum. 

Mutsuzluğu bile mutlu bir şekilde anlatan bir 
edebiyatın var, peki özel hayatında mutlu bir inan 
mısın, yoksa altyazılarında olan o mutsuz adam 
mısın?
Kendimi çok didikleyen, fazla titiz biri olmama rağmen 
onu ben de tam çözemedim. Ne olduğuma dair, 
kendi kişiliğime dair keşfetme çabası beynimin içinde 
sürekli çalışan bir mekanizma. Halen tam anlamıyla 
keşfedemedim ama dışarıdan bakıldığında o hiç bir 
şeyi sallamayan, Dünya’nın en goy goy adamı 
değilim. Mutsuz ve huzursuz yanlarım var, bunu 
ancak bana çok yakın kişiler yüzüme vurabiliyorancak bana çok yakın kişiler yüzüme vurabiliyor

”İNSANLAR 
MÜZİĞİMİ 
TİPİME 

YAKIŞTIRMIYOR”

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

----------------------
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Cinsel yolla bulaşan hastalıklar dünyada en 
sık rastlanan enfeksiyon hastalıklarından olup batı 
ülkelerinde bu hastalıklar 1950’lerden 1970’lere 
doğru giderek artmıştır. Dünyada her yıl 250 milyonu 
aşkın insan gonoreye (bel soğukluğu ) hastalığına 
yakalanmaktadır. Sifiliz vakalarının sayısı 50 milyon 
civarındadır. 

GünümüzGünümüz şartlarında cinsel yolla bulaşan hastalıkların 
çoğu, tedavi edilebilmekte ve bulaşması 
önlenebilmektedir. Eski organizmaların yeni ya da 
ilaca dirençli türleri, yeni ortaya çıkan etkenler, hayat 
koşullarının değişmesi ve daha serbest yaşam tarzları 
nedeniyle yayılım hızla ilerlemektedir. 

OrtayaOrtaya çıkan HIV/AIDS, çeşitli nedenlerle gizlenen ve 
gerçek sayılarına ulaşmanın mümkün olmadığı bu 
hastalıklar toplum önünde tartışılır hale gelmiştir. Son 
derece yıkıcı ve halen tedavisine sahip olamadığımız 
hastalık nedeniyle alınan tüm önlemler diğer cinsel 
yolla bulaşan hastalıklar için de koruyucu önlemler 
oluşturmaktadır. 

CinselCinsel yolla bulaşan hastalıkların kontrol altına 
alınması, tanı ve tedavi için tıbbi olanakların 
sağlanmasıyla olur. Cinsel yolla bulaşan hastalıklarda 
eğitim şarttır ve günümüzde birçok insan halen daha 
korunma ve bulaşma yolları hakkında doğru bilgiye 
sahip değildirler. 

BuBu yazımızda sizlere hem cinsel yolla bulaşan 
hastalıklar çeşitlerine, bulaşma yollarına ve korunma 
yöntemleri hakkında yer ayırdık. 

CİNSEL YOLLA BULAŞAN 
BAKTERİYEL HASTALIKLAR:

BEL SOĞUKLUĞU
HastalığınHastalığın kuluçka (hastalığın vücuda girdikten sonra 
ortaya çıkmasına kadar geçen süre ) 2-6 gündür. 
Erkekte penis ucundan sarı yeşilimsi akıntı meydana 
gelir. İdrar yaparken yanma ve ağrı, sık sık ve az 
miktarda idrara çıkma şikayetlerine rastlanır ve kötü 
kokuludur.  Bel soğukluğu kolay tedavi edilebilir 
bakteriyel bir hastalık olup, tedavi edilmezse 
infertiliteye (kısırlık ) neden olabiliinfertiliteye (kısırlık ) neden olabilir. 

SİFİLİZ-FRENGİ 
BelirtiliBelirtili ve belirtisiz dönemlerde seyreden, deri, 
mukoza ( iç organların ve dışarıya açılan iç organların 
boşluklarında en dış katmanı oluşturan kaplayıcı 
sümüksü yapı ) ve iç organları tutabilen, tedavi 
edilmediğinde kronikleşen cinsel yolla bulaşan 
bakteriyel bir hastalıktır. 
 
HastalığınHastalığın cinsel yolla, tükürük, yara akıntısı, kan gibi 
vücut sıvılarına temasla bulaşması hastalığın sosyal 
açıdan önemini arttırmaktadır. Etkili tedavi 
yöntemlerinin olmasına rağmen son yıllarda toplumda 
sifiliz görülme sıklığında artış olmaktadır. Seyahat, 
göçler ve eğitim yetersizliği kaynaklı ve 
sosyoekonomik düzeyi düşük toplumlarda daha sıktır.  
BulaşmaBulaşma cinsel yolla olmakla birlikte daha nadir 
olarak kan nakli, öpüşme ve yaraya temas şeklinde 
de olabilmektedir. 
 
Sifiliz birinci, ikinci, latent ve geç dönem olmak 
üzere 4 dönem şeklinde bulgular vermektedir. 

Birinci Dönem:  Vücuda giren bakteri lenf ve bakteri 
yoluyla yayılır. Ortalama 21 gün sonra giriş yerinde 
Şankr adı verilen kenarları belirgin, yuvarlak-oval, tek, 
tabanı temiz, sulantılı ve ağrısız bir yara oluşur. 
Bundan sonra yapılacak sifiliz testleri pozitif sonuç 
vermektedir. Çoğu kişilerde bu dönemde tek taraflı, 
deriye yapışık olmayan ve ağrısız lenf bezi büyümesi 
görülmektedigörülmektedir. 

İkinci Dönem: Bakterinin tüm vücuda yayıldığı 
dönemdir. Şankrın çıkmasından ortalama 1-6 ay 
sonra ateş, kas-eklem ağrıları, baş ve boğaz ağrısı, 
halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, bulantı kusma gibi 
belirtiler ortaya çıkar. Ciltte değişik özellikte 
döküntüler görülür. Bu döküntülere benzer şekilde 
ağız, yutak, genital bölge mukozasında gri-beyaz 
plaklarplaklar görülmektedir. Lenf bezi büyümeleri, kaş, saç 
dökülmeleri olur. 
 
Latent Sifiliz: İkinci dönem sifiliz bulgularının 
kaybolmasından, geç dönem sifiliz belirtilerinin ortaya 
çıkmasına kadar geçen süredir. Hastada bu dönemde 
klinik olarak bulgu olmasa da yapılan testler pozitiftir 
ve hasta bulaştırıcıdır. Tedavi edilmeyen hastalarda 
tekrarlamalar olabilir. 

GeçGeç Dönem Sifiliz: Hastalığa bağlı hasarlar bu 
dönemde görülür ve bu dönemdeki hasta artık 
bulaştırıcı değildir. Kalıcı hasarların oluşturduğu 
hastalıklar kalp ve damar hastalıkları, nörolojik 
hastalıklar ve doğumsal olarak kazanılmış anneden 
bebeğe geçişe bağlı olarak devam eden hastalıklardır. 
En dikkat çekici ve riskli olan durum beyin ve kalbe 
geçgeç dönem sifiliz sürecinde yerleşmiş olan bakterilerin 
hastanın durumunda kötüleşmeye ve ölümüne 
sebebiyet vermesidir. 

 

Özgür Öztürk
ozgur.ozturk@gzone.com.tr
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CİNSEL YOLLA
BULAŞAN HASTALIKLAR

BÖLÜM I
---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------
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Sifilizin tanısı klinik bulgular yanında, özel mikroskobik 
ve patolojik inceleme ile bakterinin görülmesi ile ve en 
kolay şekilde serolojik testlerle konmaktadır. Birinci 
dönem sifilizden 4-8 hafta sonra pozitifleşen VDRL 
(Venereal Disease Reseach Laboratory ) ve RPR 
(Rapid Plasma Reagin ) testleri taramada ve tedavi 
takibinde kullanılır. Yalancı pozitiflik ve negatiflik 
olabileceğindenolabileceğinden daha duyarlı ve özgül olarak TPHA, 
FTA-ABS, PCR gibi testler tanıyı teyit etmek amacıyla 
yapılabilmektedir. 

Erken dönem sifiliz tedavisinde kısa süreli penisilin 
yeterli olurken latent dönem ve geç dönem sifilizli 
hastalarda daha uzun tedaviler uygulanır. HIV (+) 
pozitif hastalarda tekrarlanma riski yüksektir. 

Cinsel yolla bulaşan bir hastalık olmasından dolayı 
toplumda gizlenmesine neden olabilmektedir. Ancak 
bu daha fazla kişiye bulaşmasıyla sonlanmaktadır. 
Hastalık kapmış ve tedavi olmamış bir kimsenin 
hastalığı uzun süre bulaştırdığı unutulmamalıdır. 
Hastalığa karşı koruyucu bir aşı henüz yoktur. Sifilizli 
kişilerdeki lezyonlar HIV geçişini kolaylaştırdığından 
HIVHIV ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalık testleri de 
yapılmalıdır. 

KLAMİDYA  
Yalnız hücrelerin içinde üreyen Chlamydia 
Trachomatis adlı bakterinin neden olduğu cinsel yolla 
bulaşan hastalıktır. En sık tropik ve ılıman bölgelerde 
görülür. 
 
Enfeksiyondan en az 3-12 gün sonra belirtiler ortaya 
çıkmaya başlar. Genellikle genital bölgede küçük, 
ağrısız, içi sıvı dolu bir kabartı oluşur. Bu kabarcık 
ülserleştikten sonra kasıkta bir ya da her iki taraftaki 

lenf düğümleri büyür ve duyarlılaşır. Enfeksiyon olmuş 
bölgeyi örten deri tabakası sıcak ve kırmızıdır. Tedavi 
edilmezse lenf düğümlerinin üstündeki deriye açılırlar. 
Buradan cerahat (iltihap ) ya da kanlı sıvı çıkar. 
Hastalık iyileştikten sonra iz kalabilir ve tekrar edebilir. 
Diğer belirtileri ise ateş, halsizlik, baş ağrısı, eklem 
ağrısı, iştah kaybı, kusma, sırt ağrısı ve rektumda 
kanlıkanlı irinti akıntıdır. Hastalığın erken dönemlerinde 
antibiyotik tedavisi başlanması gerekmektedir. 

KASIK GRANÜLOMU
Genital organlarda kronik iltihaba yol açan bakteriyel 
cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Ilıman iklimlerde 
ender, tropik bölgelerde sık görülmektedir. 
 
Belirtileri enfeksiyondan 1-12 hafta kadar sonra 
başlar. İlk belirti yuvarlak, ağrısız, kırmızı ve kabarık bir 
şişlik olarak görülmektedir. Enfeksiyon genital 
bölgededir ancak hem kadınlarda hem de erkeklerde 
anüs, kalçalar ve yüzde de enfeksiyon olabilir. 
 
BununBunun sonucunda kabarık şişlikler genital organları 
örtebilir. İyileşme yavaş olup bu şişlikler sıklıkla başka 
organizmalarla enfekte olur. Enfeksiyon tedavi 
edilmezse eklemlere, kemiklere ya da karaciğere 
yayılıp şiddetli kilo kaybı, ateş ve kansızlığa neden 
olabilir. 

GelecekGelecek Sayıda: Cinsel Yolla Bulaşan Viral 
Hastalıklar

BOTOKS ETKİSİ 
YAPAN MASKELER

Yüz Maskeleri: Hepimiz cildimizin daha dolgun ve canlı 
olması için botoks yaptırırız.  Fakat botoks etkisi yapan doğal 
bakımlarla ciltte botoks etkili bir görünüm yakalanabilir.

YUMURTALI BOTOKS MASKESİ
1 yumurta sarısı1 yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı limon suyu
1 tatlı kaşığı süt
1 tatlı kaşığı bal
1 tutam tuz

MalzemelerinMalzemelerin hepsini bir kasede karıştırın. Cildinize dairesel 
hareketler ile yedirdikten sonra bir müddet beklemelisiniz. 
Cildinizde kuruduktan sonra bir kat daha sürün. Sürdüğünüz 
kat kuruduktan sonra; bir kere daha sürün. En son kat 
kuruduktan sonra yıkayabilirsiniz. Cildiniz maske uygulaması 

sonucunda gergin ve hafif dolgun bir hal alacaktır.

DOMATES & ZEYTİNYAĞILI 
BOTOKS MASKESİBOTOKS MASKESİ

1 adet domates
1 tatlı kaşığı zeytinyağı

DomatesinDomatesin kabuklarını soyduktan sonra, rendeleyin. 
Domatesler iyice ezildikten sonra içine zeytinyağı ilave edin. 
Bu karışımı cildinize sürdükten sonra 20 dakika bekleyin. 
Cildinizi ılık su ile yıkayın. Cildiniz maske sonunda diri bir 
halde olacaktır. Cilde botoks etkisi yaptığı için 15 günde bir 

uygulayabilirsiniz.

BAKIM
ŞART
Hazırlayan: Didem Kıygı
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PSİKOLOJİ

Açılmak; İngilizce literatürde "coming out" 
olarak geçen, LGBT bireyin cinsel kimliğini toplumun 
diğer bireyleriyle, bir kesimiyle veya temas ettiği tüm 
kesimleriyle paylaşmasıdır. Ve de zaten çok da kolay 
olmayan hayata bir boyut zorluk daha katan bir 
süreçtir. Her LGBT bireyin karşısına çıkan önemli bir 
yol ayrımı; gizli kalıp kalmamak. 

YYazının sonunda söyleyeceğimi ve bu yazıda aslında 
anlatmaya çalışcak olacağımı, zemini ve çerçeveyi 
sağlam kurmak adına baştan belirteyim; bir, bu sizin 
kararınız olmalı, iki, kararınız ne olursa olsun bu 
kararın sorumluluğunu alabilmek için kararınızın 
sonuçları olduğunu göz önünde bulundurmanız 
gerekir, üç, açılmak bir kerelik değil, hayat boyu 
süsürebilen ve hatta süren bir süreçtir. Yani hayatta 
karşımıza çıkan bir çok mesele gibi bunun da "sihirli 
bir formülü" yok. Daha ziyade bir ömür boyu ilgi 
isteyen bir mesele olarak kalacaktır. 

Birinci noktayla başlamak gerekirse, açılmak 
gerçekten sizin kendi kararınız olmalı. Bir yandan 
cinsel kimlik bütün insanların hayatlarının önemli bir 
boyutudur. Mesele sadece kiminle cinsellik 
yaşamaktan hoşlandığınız meselesi değil, maalesef. 
İşin içine partner seçiminden, hayat tarzı tercihlerine 
(gitmekten hoşlandığınız yerler mesela), karşılaştığınız 
bibireylerin kimliğinizi ne kadar olgunlukla 
karşılayacağından, LGBT birey olmaya dair toplumun 
sahip olduğu milyonlarca önyargı giriyor. Bu azgın ve 
dalgalı sularda geminizi seyrettirecek olan sizsiniz. 
Tam da bu sebeple, cinsel kimliğinizi kiminle, ne 
boyutta, ne kadar paylaşacağınız, tamamen, sade ve 
sadece sizin kararınız olmalı. 

Buradan ikinci noktaya geçebiliriz; cinsel kimliğinizi 
paylaşmanın (ve paylaşmamanın) sonuçları olacaktır. 
Bu sonuçların ne olacağı sizin hayatınıza ve sizi 
çevreleyen insanlara oldukça bağlı. Ama bir klinisyen 
olarak tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim ki şu 
ana kadar duyduğum açılma hikayelerinden en 
kötüsü bile o kadar katastrofik değildi. Ama kolay 
açılmalaraçılmalar mıydı? Hiç de değil! Sonuç olarak bütün 
bunları ölçüp biçecek olan sizsiniz.  Kendi ailenizi, iş 
ortamınızı ve arkadaş çevrenizi en iyi siz bilirsiniz ve 
tam da bu sebeple bu sizin kararınız olmalı.  

Öte yandan gizliliği tercih etmenin de sonuçları 
mevcut. Cinsel kimlik, daha da önce belirttiğim gibi 
sadece kiminle yatağa girdiğiniz ile ilgili değil. Hayatın 
çok önemli bir parçası. Bunu gizli tutmak demek 
insanlardan hayatınızın bir parçasını hep sakınmak, 
kendi varoluşunuzun bir parçasını, büyükçene bir 
parçasını, eksik yaşamak demek. Daha "güvenli" 
gözükebilir ama yine sonuçları olacaktıgözükebilir ama yine sonuçları olacaktır. 

Son olarak da açılmak bir kerelik bir aksiyon değildir. 
Cinsel kimliğiniz ile ilgili açık olmaya karar verdikten 
sonra kendinizi anlatmanız gereken çok insan var; 
aile, arkadaşlar, iş çevreleri. Mesele böyle öbek öbek 
de bitmiyor, annenize söylemekten 
çekinmeyebilirsiniz ama iş babanıza gelince 
tereddütleriniz olabilir. X arkadaşınızın bunu çok 
doğaldoğal karşılaşacağından emin olabilirsiniz, ama Y'den 
emin olmayabilirsiniz. İş yerindeki oda arkadaşınızdan 
endişelenmezsiniz ama patronla konuyu 
paylaşmaktan o kadar da emin olmayabilirsiniz. Bir 
de bunun zaman boyutu var; bugün temas halinde 
olduğunuz herkese söylemiş olabilirsiniz, ama her 
gün yeni insanlarla tanışmıyor musunuz? Aslında 
açılmakaçılmak istediğiniz her bireyle süreç yeniden işlemeye 
başlıyor ve de bu da durumu çok kolaylaştırmıyor.

Sevelim veya sevmeyelim, topluluklar ve toplum 
içinde yaşıyoruz. Toplumun LGBT bireylerle ilgili 
görüş ve önyargıları hiç şüphesiz, öyle ya da böyle, 
LGBT bireyleri etkiliyor. Bu görüş ve önyargılar, 
duygusal olarak üzücü veya öfkelendirici olabildiği 
gibi, insanların hayatlarını bilfiil de etkileyebiliyor. 
Burada gözden kaçırmamak gereken nokta bu 
toplumsaltoplumsal bağlara (sevgi, arkadaşlık, iş, aile) 
ihtiyacımız olduğu. Tam da bu sebeple hesap oldukça 
karışıyor ve açılmak bir "mesele" haline geliyor. Ve de 
tam da bu sebepten ötürü bu kolay olmayan seyrin 
kaptanı siz olmalısınız. Kararınız her ne olursa olsun, 
sizin kararınız olsun.

Uzm. Klinik
Ferhat Jak İçöz
ferhatjakicoz@gmail.com

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

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

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

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

KARARINIZ 
NE OLURSA
OLSUN, SİZİN
KARARINIZ 
OLSUN

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

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

AÇILMAK MI?
AÇILMAMAK MI?

İŞTE BÜTÜN MESELE BU! 
MU?

PSİKOLOJİ
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içinizde spornoseksüel olmaya hevesiniz varsa 
kesinlikle et sever olmalısınız. Öğünlerinin geneli 
otlardan oluşan, bu kadar otçul bir insana 
verilebilecek en büyük eziyet haşlanmış tavuk ve 
yumurta yedirtmektir herhalde. Benim alışık olduğum 
kahvaltıda 1 tane yumurta yenir, 6 tane haşlanmış 
yumurta beyazı nedir yahu? 

YYirmi sekiz yıldır insan gibi yaşamaya alışan vücudum

zamanla etobur bir deney faresi olarak nefes almaya 
da alıştı. Kafanızda oluşturduğunuz soru 
baloncuklarını görür gibiyim, hayır hala o yaratıcı iç 
çamaşırlarını giyecek kadar fit bir vücuda sahip 
değilim, spornoseksüel olmak umduğumdan daha 
çok zaman alıyormuş ama hırsım halen yerinde. Siz 
de eğer spornoseksüel olmayı hedefliyorsanız, 
edindiğimedindiğim deneyime göre bu işin sırrı sabırlı, etobur 
bir deney faresi olmaktan geçiyormuş.

SPORNOSEKSÜELSİN?
NE KADAR

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

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

Gün geçmiyor ki yeni bir trend, yeni bir 
isimlendirmeyle karşılaşmayalım. Benim gibi 
dönemsel spor salonu maceralarınız oluyorsa size 
tanıdık gelecek olan bir karakterden bahsetmek 
istiyorum: 

Spora gelirken elinde shakerı, protein içeceğini içen, 
soyunma odasında vücudunda parça parça belli olan 
kaslarını kasa kasa soyunan, stil sahibi giyiminin yanı 
sıra iç çamaşırı seçimlerinde ağzı açık bırakacak 
cinste yaratıcı olan erkekler, size de benim kadar 
tanıdık geliyordur. İşte bu erkeklerin yeni bir ismi var: 
Spornoseksüel erkekler. 

PProtein ağırlıklı beslenmek, modellik yapmamasına 
rağmen bir model kadar vücuduna bakan bir 
spornoseksüel erkek olabilecek miyim diye kafamda 
soru işaretleriyle, geçtiğimiz yıl kendimi bir spor 
salonuna üye edip, bir personal trainer tuttum. 
Aynada kendime baktığım zaman beğeni seviyemin 
çok daha altında  seyretmekte olan vücut yapıma 30 
yaşımınyaşımın arifesinde çeki düzen vermem gerekiyordu. 
Üyesi olduğum salon (hayır, reklam yapıp adını 
vermeyeceğim) şehrin en gey yoğunluğu yüksek 
semtlerinden birinde, bir AVM nin otopark katlarından 
birinden türetildiği için midir bilmem ama salona ne 
zaman ayak bassam kendimi bir deney faresi gibi 
hissediyorum. 

Deney faresi olmak da sorun değil, ancak sizin de 

Onur Özışık

03 Ocak 1986 Istanbul doğumlu.
Lycée Pierre Loti Istanbul, Istek Vakfı 
Atanur Oğuz Lisesi mezunu,
Cushing Academy MA ve Haliç Üniv. 
Güzel Sanatlar Fak. Grafik Tasarım 
bölümünde okudu.
İngiliİngilizce, Fransızca ve Türkçe konuşuyor
Müzik yapımcısı, sanatçı danışmanı ve 
sanat yönetmeni olarak çalışıyor
www.onurozisik.com

onur.ozisik@gzone.com.tr
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Konuklarına eşsiz seyahat deneyimleri yaşatan HIP SULTAN'ın sponsorluğunda 19-23 Haziran arasında 
gerçekleşen Istanball Rainbow Fest, dünyadan ve Türkiye'den en seçkin DJ'ler, gogo boylar ve sahne 

sanatçılarını ağırladı.

ISTANBALL'un davetlileri tam 4 gün 4 gece boyunca toplam 10 partide Ultra Nate ve Danna Leese gibi 
house music diva'larının yanında, Paul Heron, Micky Friedmann, Leomeo, Steven Redant, Chris Bekker, 
Hugo Sanchez, Carlos Gallardo , Dj Kan ve DJ Tarkan gibi önemli djleri, dünyanın en ilgi çekici gogo 

boylarının şovları eşliğinde görme fırsatı buldu.

Bu ilgi çekici büyük organizasyon 2015'te de büyük ses getiBu ilgi çekici büyük organizasyon 2015'te de büyük ses getirecek.

Detaylı bilgi www.istanballfestival.net'de

ISTANBALL
----------------------------------------------------------------------------------

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

TÜRKİYE’NİN TEK RAINBOW FESTIVAL'I
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YUNANİSTAN
----------------------------------------------------------------------------------

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

TANRILAR DİYARI

SEYAHATSEYAHAT
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Şeker Oğlan
seker-oglan.blogspot.com

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

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

Yunanistan deyince akla bembeyaz evlerle 
süslü adalar, harika manzaralar, güzel yemekler, 
mitolojik hikayeler, Tanrılar, ouzo ve sımsıcak insanlar 
geliyor.

YYunanistan ile birbirimize hem çok yakın, hem çok 
uzağız. Pek çok insan sırf vizeler yüzünden hemen 
yanı başımızdaki bu cennet ülkeye ziyaret 
edemiyordu. Son dönemde Yunanistan içinde 
bulunduğu ekonomik sıkıntı yüzünden adalara gidişte 
vizeyi kaldırdı ve Yunanistan Türkler için favori 
destinasyonlardan biri haline geldi. Atina ve Selanik'i 
ziyaziyaret etmek isteyenler için de Yunanistan artık 
Türklere Schengen vizesini zorluk çıkarmadan veriyor. 
Son iki senedir vize için Yunanistan'a başvurup da 
vize alamayana rastlamadım. Uyarmadan da 
geçemeyeceğim: Yunanistan'ın verdiği Schengen 
vizeleri genellikle 15 gün kalma ve 3 ay geçerlilik gibi 
kısa dönem oluyor. Eğer uzun dönemli vize almak 
istiyorsanız size öneistiyorsanız size önereceğim ülke İtalya.

Yunanistan nüfusu yaklaşık 11 milyon olan küçük bir 
ülke. Başkenti ve en büyük şehri Atina. Yaklaşık 4 
milyon kişi Atina'da yaşıyor. Atina deyince insanın 
aklına ilk olarak Akropolis geliyor. Atina'nın 
merkezinde yüksek tek tepenin başında bulunan 
tapınak, kale, kalıntılar içeren tarih yığını bir bölge 
burası. Bu bölgedeki en önemli eser Parthenon! 

MüzeleriMüzeleri gezdikten sonra Ermou Caddesi'nde biraz 
salınabilir, ardından  Kolonaki'ye geçebilirsiniz. Burası 
şık cafeleri ve marka dükkanlarıyla ünlü bir bölge. 
Akşam Plaka'ya gitmenizi şiddetle tavsiye ederim. 
Merdivenlere sağlı sollu atılan masalarda oturarak 
sohbet edebilir, cana yakın Yunanlarla 
sosyalleşebilirsiniz.

Atina,Atina, aynı zamanda oldukça renkli bir gay yaşamına 
sahip. Tüm bu renkliliğe karşın Atina'da da gey olmak 
çok kolay değil. Buradaki durum da aslında 
Türkiye'den pek farklı değil: Eşcinseller askere 
alınmıyor, evlenmelerine ve evlat edinmelerine izin 
yok.  Ama halk tarafından eşcinsellere yönelik aşırı bir 
ayrımcılık ve şiddet de yok. Yolda el ele yürüyen bir 
çift görmedim ama etrafta gey olduğu açıkça belli çift görmedim ama etrafta gey olduğu açıkça belli 

olan insanlar vardı ve halk tarafından herhangi bir 
tepki görmüyorlardı. 

Atina'da 10 yıldır onur yürüyüşü düzenleniyor. Bu 
sene 14 Haziran'da LGBTİ bireyler Klafthmonos 
Meydanı'nı doldurdu ve büyük bir katılımla yürüdüler.

ŞehiŞehirde bir sürü gay bar, club ve sauna var. FOU, 
Sodade,S-Cape ve yeniden açılan The Apartment en 
popüler gey klüpler. Ayılar ve ayı severler kesinlikle 
FOU'ya uğramalılar. Burada eğlence sabahın ilk 
ışıklarına dek devam ediyor. 

SaunaSauna seviyorsanız özellikle Alexander Sauna'yı 
ziyaret etmenizi öneririm. Burası 4 kata yayılmış 
modern bir sauna. Darkroom, kabinler, sauna, buhar 
odası ve jakuzi bulunuyor. Genellikle insanlar 
akşamları ve geceleri geliyorlar. Evet, burası sabah 
03:00'e kadar açık. Ayrıca Cuma ve Cumartesi 
günleri sabah 07:00'ye kadar saunada kalabilirsiniz. 

YYunanistan, gay ve ada desem bana ne dersiniz: 
MYKONOS!

DünyanınDünyanın muhtemelen en ünlü gay friendly adası 
Mykonos'tur. Zaten bu denli ünlü olmasını da gaylere 
karşı toleransına borçludur. Burada plajlarda çıplak 
güneşlenebilir, sevgilinizle el ele yürüyebilir ve hatta 
açık alanda cinsel ilişkiye bile girebilirsiniz. YUH 
dediğinizi duyar gibiyim ama özellikle gece şehrin 
kuytu sokaklarında sevişenleri görmek şaşırtıcı 
değildir Mykonos'ta.değildir Mykonos'ta.

Elia Beach ve Super Paradise Beach adanın gayler 
için popüler plajları. Super Paradise Beach, son 
dönemde gayler arasındaki popülerliğini kaybetse de 
en rahat çıplak güneşlenebileceğiniz plajlar arasında. 
Ayrıca plajın arka tarafındaki kayalıklarda yaramazlık 
yapanlara rastlamak da burası için sıradan. Elia 
Beach ise son dönemde popüler olan bir plaj. Burada 
harikaharika kokteyller içip yemek yiyebileceğiniz bir plaj 
restoranı da bulunuyor.

Adadaki en popüler gay club Jackie O'. Bunun 
haricinde Elysium Gay Sunset Bar, Kastro's ve GLAM 

da keyifli zaman geçirmek için önerebileceğim yerler 
arasında. Özellikle Kastro'ya sırf gün batımını izlemek 
için bile gidilebilir.
GeyGey yaşantısı için olmasa bile Rodos, Girit, Samos 
ve Santorini adaları da görülmeye değer. Özellikle 
Santorini özenle korunmuş dokusuyla görenleri 
büyülüyor.

SıraSıra geldi Selanik'e. Selanik hepimizin tarih 
kitaplarında Atatürk'ün doğduğu yer olarak bildiği, 
Atatürk'ün doğduğu evin siyah beyaz fotoğrafının 
zihnimize kazındığı bir şehir. Yunanistan'ın nüfus 
bakımından en büyük ikinci şehri. Gerek iklimi, gerek 
şehrin konumu gerekse insanlarının yapısı ile 
Türkiye'den gidenler Selanik'i İzmir'e benzetirler. Türk 
olduğunuzuolduğunuzu öğrendiğinde insanlar önce Türk 
dizilerinden  ardından da İstanbul'da yaptıklarından 
bahsederler. Evet, Selanik'te yaşayan pek çok kişi 
İstanbul'u ziyaret etmiş.  İzmir'den daha küçük bir yer 
olmasına karşın Selanik'te pek çok gey ve gey dostu 
mekan bulunmakta. Selanik'te 3 senedir onur 
yürüyüşü de düzenleniyor. Bu sene yürüyüş  21 
Haziran'daHaziran'da büyük bir coşkuyla Beyaz Kule'nin 
bulunduğu meydanda yapıldı.

Selanik'e ilk kez gittiğimde şehrin çok küçük 
olduğunu düşünüp şehirde sıkılacağımı 
düşünmüştüm ama en çok eğlendiğim şehirlerden biri 
oldu burası. Şehirde ilk uğranacak mekan tabi ki 
Atatürk Evi. Burası aslında Atatürk'ün doğduğu ev 
değil ama ona benzeyen bir ev. İçinde de Atatürk'e ait 
herhangi bir eşya yok maalesef. Sadece duvarlarda 
fotoğraflarfotoğraflar ve yazılar var, bir de mumdan bir Atatürk 
heykeli. Aristoteles Meydanı bir sonraki durağınız 
olabilir. Meydanın mimari yapısı gerçekten çok 
estetik. Meydanda bulunan Electra Palace Hotel'inin 
terasına çıkıp bir şeyler içebilir ve manzaranın tadını 
çıkartabilirsiniz.  Buradan şehrin simgesi olan Beyaz 
Kule'ye gidebilirsiniz. Burası Osmanlı dönemimde 
zindanzindan olarak kullanılmış, şehir Yunanların eline 
geçtiğinde geçmişin izlerini silmek için beyaza 
boyanmıştır ve adını da buradan almaktadır. Tsimiski 
Caddesi'nde alışveriş yapabilirsiniz. Burası 
Selaniklilerin favori caddelerinden biridir. Selanik'e 
gidip de tavernada eğlenmeden olmaz. Ladadika, 
şehrin tavernaları ile ünlü bölgesi. Muhteşem 
yemekleryemekler eşliğinde geleneksel Yunan müzikleri 
dinleyebilirsiniz.

Selanik gey yaşamı bakımından oldukça keyifli bir 
şehir. Şehrin küçüklüğünden faydalanıp tüm 
mekanlara yürüyerek gidebilirsiniz. Şehirdeki en 
popüler gay mekan ENOLA. Valaoritou Sokağı'ndaki 
bir pasajın en üst katında bulunuyor. Yukarı çıkmak 
için uzun bir asansör kuyruğunda beklemek 
gerekiyor. Bazen dakikalarca sırada beklemeniz 
gegerekebiliyor. Bunu fırsata çevirip sosyalleşmenizi 
tavsiye ederim. Mekana girdiğinizde harika müzikler, 
sıcak insanlar ve çılgın bir eğlence sizi karşılıyor. 
Özellikle 02:00'den sonra herkes buraya geliyor. 

KALİMERA
KOMŞU

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

-----------------------------------------
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Daha erken saatlerde Bar Me  ve lezbiyen ağırlıklı bir 
klüp olan Dada Photography Club tercih edilebilir.

Selanik'teSelanik'te bir de sauna bulunuyor: SPLASH SAUNA! 
Avrupa'nın farklı şehirlerinde şubesi bulunan Splash 
Sauna'nın Selanik şubesi beklentilerimi sonuna dek 
karşıladı. Afroditis Sokağında bir binanın üst katında 
bulunan saunaya bir asansörle çıkıyorsunuz. Asansör 
ilk başta pek de tekin görünmüyor ama saunaya 
çıktığınızda sizi son derece modern bir işletme 
bekliyobekliyor. Özellikle yaz aylarında gittiyseniz terasında 
güneşlenmenizi tavsiye ederim. Mekanda oldukça 
büyük bir jakuzi, sauna, buhar odası, kabinler, 
darkroom ve bir bar bulunuyor. Barda kahveler 
ücretsiz. Bardaki eleman Frappe'mi hazırlarken bana 
Frappe'nin ilk kez Selanik'te yapıldığını anlattı. 
Yunanistan'da kahve deyince herkesin aklına Frappe 
geliyormuş.geliyormuş. Bu da benden size küçük bir genel kültür 
bilgisi!

Yunanistan'a ulaşım oldukça kolay. Çeşme'den ve 
Bodrum'dan kalkan Cruise gemileri ile adalara vizesiz 
gitmek mümkün. Son dönemde alternatiflerin 
artmasıyla fiyatlar da makul. Ya da İstanbul'dan 
otobüsle Selanik'e gidebilirsiniz. Bir çok tur şirketi 
özellikle Cuma akşamları İstanbul'dan kalkan 
otobüslerle Dedeağaç, Gümülcine, İskeçe ve 
Kavala'yaKavala'ya uğrayarak Selanik'e gidiyor. Kavala'ya 
gittiğinizde ünlü Kavala kurabiyelerinden yemeyi 
ihmal etmeyin. Son seçenek tabi ki uçak. THY, 
Pegasus gibi yerli havayolları ile uçabileceğiniz gibi 
Aegean Airlines ve Olympic Air gibi Yunan 
havayollarını da tercih edebilirsiniz.

Sonuç olarak bir şekilde kendinize bahane yaratın ve 
komşu Yunanistan'ı ziyaret edin. Kim bilir, belki de 
seyahatinizde bir Yunan Tanrısı ile tanışırsınız!
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TATİL SONRASI
FORMA GİRİN
---------------------------------

---------------------------------
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Onur Uçar
onur.ucar@gzone.com.tr
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Amaç, ister plajlarda vücudumuzu tamamen 
sergilemek olsun, isterse giydiğimiz bir kıyafeti 
hakkıyla taşıyacak bir vücuda sahip olmak olsun her 
erkeğin binlerce yıldır genlerinde dolaşan gizli bir istek 
ve arzu vardır ve o da vücudunun güçlü, dayanıklı ve 
de ihtişamlı gözükmesidir. Bunun en basit örneklerini 
eski antik çağ heykellerinde dahi görebiliriz. Tüm 
tanrılarıntanrıların vücut şekilleri büyük oranda kaslı ve de 
heybetlidir. Genlerimiz ve de atalarımız bu denli kas 
doluyken,şimdiki düşüncelere uyup “Slim(ince) bir 
vücut istiyorum” demek öz benliğimiz için büyük bir 
kandırmaca olabilir. Sözün özü, kaslı olmak ve kaslı 
bir şekilde kalmak erkeğin en önemli doğasıdır.

Hepimiz tatilimizi yaptık ve artık yeni bir mevsim ile 
beraber iş yaşantımıza ve eski düzenimize geri 
dönmeye başlıyoruz. Kimimiz tatili dikkate alarak 
öncesinde spora başlamıştı, kimimiz için bu önemli 
değildi çünkü uzun zamandır sporu hayatının içine 
entegre etmişti, kimisi ise ayva göbeği ile mutlu ya da 

vücudundan bihaber bir şekilde tatil merkezlerinde 
vücudunu ortaya koymuştu. 1 haftasından 1 ayına 
kadar geçirilen tüm zamanlardan dolayı artık vücut 
formu yavaş yavaş alarm vermeye başlamış, gece ve 
gündüz yiyip içilen yüksek kalorili ya da alkollü gıdalar 
ile vücut yapımız değişmeye başlamıştı.Tüm kış ve ilk 
bahar ayları boyunca saatlerce spor salonunda 
geçirilengeçirilen ağırlıklar altındaki zamanlardan dolayı bu yaz 
ayları güzel bir dinlenme zamanı oldu fakat süresi 
uzayan bu antrenmansızlık hepimiz için kas kaybı 
yaşanması açısından olumsuz bir durum olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu yazımızda kas, performans 
kayıplarını atlatmak ve eski formumuza geri dönmek 
adına yapmamız gereken adapte hareketleri 
paylaşacağız.paylaşacağız.

Bu egzersizleri geri dönüş açısından salonun içine 
atacağımız ilk adımdan itibaren 2 hafta ile 1 ayı 
kapsayacak bir şekilde hareket çizelgesinin önüne 
mutlaka yerleştirin. Evet biliyoruz, kısa bir süredir 
ağırlıklarınız, dumbell ve halterlerinizden uzak kaldınız 
ve vücudunuzun her bir hücresinin özlemle dolu 
olduğunu hissedebiliyoruz. Hemen antrenmanlara 
başlamalıbaşlamalı ve vücudunuzun formu bozulmadan tekrar 
kondisyonunuzu arttırmalısınız. Fakat buna başlamak 
için acele etmemelisiniz. Çünkü bu kadar ara 
verdikten sonra tekrar bıraktığınız şiddette 
başlayacağınız antrenmanlar sakatlanmanıza ve bu 
sefer daha da uzun bir süre spor yapamayacağınız 
anlamına gelebilir. Bunu önlemeniz adına, tıpkı spora 
başladığınızbaşladığınız ilk günler gibi ağırlıklardan uzak durmanız 
gerekiyor. İlk antrenmanlarınızda son yaptığınız 
antrenmanlara benzer bir stil ile fakat bu sefer daha 
düşük ağırlıklarla yçalışmanı gerekiyor.

MOUNTAIN CLIMBERS EXERCISE
Yere yüzüstü yatın ve ellerinizi omuz hizasında tutarak 
şınav pozisyonuna gelin. Sağ dizinizi kırarak göğüs 
hizasına doğru çekin ve uzatın.Sonra diğer 
bacağınıza da bu hareketi uygulayarak belli bir ritm ve 
tempoda hareketi tamamlayın.

BENCH PRESS WITH DUMBELLSBENCH PRESS WITH DUMBELLS
Bir flat bench sehpasına sırt üstü yatın ve iki dumbell'ı 
göğüs hizasında yukarıya kaldırarak bekleyin. 
Nefesinizi alarak kollarınızı yere paralel olacak kadar 
göğüs hizasında yanlara doğru indirerek tekrar nefes 
vererek kollarınızı kaldırıp hareketi tamamlayın.

PUSH UPS
HemHem vücut ağırlığında yapacağımız klasik şınav 
egzersizi ile vücudumuzu antrenmana hazırlamalı 
hem de core bölgemizi (Vücudumuzun denge bölgesi 
kaslarıdır.Kısaca söylemek gerekirse bunlar karın, 
kalça ve omurga bölgesi kaslarımızdır. Bu bölgenin 
dayanıklılığı düzgün bir duruşa ve sağlıklı bir gövdeye 
sahip olduğumuzu gösterir.) çalıştırabileceğimiz bir 
egzersizdiegzersizdir. Hareketi uygularken yere yüz üstü 
yatarak kolları iki yana açalım. Ellerimizi dirsek 
hizamıza getirerek gövdemizi yukarıya doğru iterek 
harekete başlangıç pozisyonumuzu alalım. Burada 
gövde yere tamamen paralel olmalıdır.Kalça ve 
boynun aşırı yukarıda ve aşağıda olmamasına dikkat 
edelim. Aşağı doğru inerken göğsümüz yere bir 
yumrukyumruk hizası kadar yaklaştıktan sonra tekrar 
yukarıya doğru iterek hareketi tamamlayalım. Bu 
egzersizi, 2/3 set halinde ve 10-15 tekrarlar halinde 
her antrenman başında uygulayalım.

SQUAT WITH DUMBELL
Bacaklarımızı kalça genişliğine getirerek, dumbell' lar 
yan tarafta duracak şekilde doğal bir pozisyonda 
aşağıya doğru oturarak kalçamız yere paralel olacak 
kadar aşağıya doğru inmeliyiz. Gövdemizi harekete 
başlangıç aşamasından, oturma pozisyonuna gelene 
dek öne doğru eğersek hem sakatlanmayı önlemiş 
olur, hem de hareketi daha doğru açıda yapmış 
oluruz.oluruz.

SPOR
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ONE ARM DUMBELL ROWING
BirBir flat bench sehpasına önce sağ dizinizi ve sağ 
elinizi koyarak gövdenizi yere paralel olacak konuma 
getirin. sonrasında diğer elinize aldığınız dumbell' ı 
kolunuzu dirseğimizden yere paralel olacak hizaya 
dek yukarıya doğru nefes vererek çekip tekrar nefes 
alarak aşağıya doğru sarkıtın.

LATERALL WITH DUMBELL
İkiİki dumbell' ı vücudumuzun yanında tutarak 
kollarımızı omuz hizasına gelene dek yere paralel 
olacak şekilde yukarıya doğru kaldırıp, yavaş ve 
kontrollü bir şekilde aşağıya doğru bırakarak hareketi 
tamamlayın.

JUMP WITH ROPE
DizleriniziDizlerinizi hafifçe kırın. ipi topuk kısımlarınıza doğru 
getirin ve kollarınızla beraber ip gergin kalacak bir 
şekilde başınızın üstünden gelecek bir şekilde öne 
doğru savurun. İp başınızın üzerinden geçtiği 
zamanda yerden yukarıya doğru ip ayaklarınızın 
altından geçecek kadar zıplayarak bunu belli bir ritim 
ve tempoda aralıksız tekrarlayın.

BICEPS WITH DUMBELLS
İki dumbell'ı omuz hizasında vücudumuzun yan 
kısmında tutarak dirseklerimizi kırarak yukarıya doğru 
kaldırıp, kolumuzu öne veya geriye doğru hareket 
ettirmeden tekrar aşağıya doğru indiriyoruz.

LYING BAREBELL TRICEPS EXTENSION
BirBir flat bench sehpasına sırt üstü uzanıp, halteri omuz 
hizanızda tutarak yukarıya doğru kaldırın. Kolumuz 
sabit kalacak bir şekilde dirseklerinizi kırarak halteri 
yavaş ve dikkatli bir şekilde aşağıya doğru indirin ve 
sonra kolunuzu hareket ettirmeden halteri tekrar 
yukarıya doğru kaldırın.

BASIC CRUNCH
Yere sırt üstü uzanıp dizlerinizi kırarak kendinize 
doğru çekin. Elleri yukarıya doğru kaldırın ve nefes 
vererek omuzunuzu yukarıya doğru kaldırarak 
gövdenizi öne doğru itin. yavaş bir şekilde tekrar 
geriye doğru gelerek hareketi tekrarlayın.

ANTRENMAN
PROGRAMI

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

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

Push ups                                     2/3 set 10-15 tekrar
Squat with dumbell                           3 set     10-15 tekrar
Mountain climbers                                       50 saniye
Bench press with dumbell                  3 set     10-15 tekrar
One arm dumbell rowing                     3 set     10-15 tekrar
Laterall with dumbell                          3 set     10-15 tekrar
JumpJump rope                                              50 saniye
Biceps curl with dumbell                     3 set     10-15 tekrar
Lying barbell triceps extension          3 set     10-15 tekrar
Basic crunch                                         3 set     10-15 tekrar
Legs up on floor                                  3 set     10-15 tekrar
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