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Kimileri, senenin geri kalan 9 ayını sadece yaz mevsimine ulaşmak için yaşar. Çünkü 
sadece yaz mevsiminde var olduğunu sonuna kadar hisseder, yaz mevsiminde kendini 
daha rahat ifade eder ve yaz mevsiminde kendini daha iyi sergiler.

Bütün yıl boyunca spor salonlarında o muhteşem “yaz vücüduna” ulaşmak için ter 
dökenlerdenseniz, bu sayımızı çok seveceksiniz.

Yaz gelmeden, son iki-üç ayda biraz vücudunuzu forma sokmak isterseniz, fitness ve 
beslenme uzmanlarının tavsiyelerinden spor yaparken dinleyeceğiniz şarkılara, işin 
psikolojik boyutundan, Alp Selçuki gibi Türkiye’nin en fit adamının fotoğraflarıyla ve 
dünyanın en büyük gey sporcularından Tom Daley’in hayatıyla kendinizi motive etmeye 
kadar dolu dolu bir fitness sayısı sizi bekliyor. Ama elbette Nisan sayımızda sadece 
fitness yok. 

Moda blogger’ı Onur Erol’un bizim için geride bıraktığımız Moda haftası(MBFWI)’nı 
değerlendirdiği yazısına ek olarak, moda köşemizin yazarı Serdar Egemen bizim 
için Giyim Kodları’nı değerlendirdi. Mayıs ayındaki 60. Eurovision yarışmasının finali 
şerefine, Mayıs ayı için hazırladığımız özel dosyalar öncesinde, hem konuk yazarımız 
Kutay TheJai Eurovision’un önemli anlarını yazdı  hem de Spartacus Gey Rehberleri’nin 
de katkılarıyla size Eurovision’un yapılacağı Viyana’yı tanıttık. 

Sekizinci sayımızda, daha da büyük bir ekiple, size eşcinsel yaşam ve kültür öğelerini 
dopdolu olarak sunan, Türkiye’nin değil dünyanın en önemli dergilerinden biri olmak 
için çalışıyoruz. 
Yaz gelmeden, vücudunuza ve alışkanlıklarınıza en uygun programı bularak kendinizi 
motive etmeniz ve sağlıklı yaşamanız dileğiyle.

Sevgilerimle

Yaz Gelmeden...

Murat RENAY
GZONE Yazı İşleri Müdürü
murat.renay@gzone.com.tr

EDİTÖRDEN
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ALIŞVERİŞ ÖNERİLERİ
MÜZİK

SÖYLEŞİ: AYER
SANATTA GÖRÜNÜRLÜK FESTİVALİ

MODA HAFTASI ARDINDAN
GİYSİ KODLARI: FALLUS VE RAHİM

YOK ARTIK HANİ BİZ MARJİNALDİK DEDİRTEN FETİŞLER
SANAT & GALERİ: PORNCEPTUAL

TRANS: RU PAUL’S DRAG RACE
TOM DALEY

SÖYLEŞİ: ALP SELÇUKİ
BİR ZAMANLAR:  FUTBOLCU ŞARKICI ÜÇGENİ

SPOR SALONUNDA YAPILMAMASI GEREKEN 10 HAREKET
SPOR: VÜCUT TİPİNİZE GÖRE ANTRENMAN

DOĞRU BESLENMEYE FORMA GİRMENİN 5 ÖNEMLİ YOLU
VEGANİZM BİR SPOR MUDUR?

PSİKOLOJİ
SAĞLIK

FOTO GALERİ: MARCO MARCO
İSTANBUL FİLM FESTİVALİNİN GÖKKUŞAĞI FİLMLERİ

60 YILLIK BÜYÜK GEY EĞLENCESİ: EUROVISION
SEYAHAT: VİYANA

İÇİNDEKİLER
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ANGEL MCCOUGHTRY: 
FENERBAHÇE BENİ İŞİMLE 
TEHDİT ETTİ
Kız arkadaşı Brande Elise nişanlandığı haberini 
daha önce yalanlayan Fenerbahçe’nin eski 
basketbolcusu Angel McCoughtry, sosyal medya 
üzerinden ilginç bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe’nin eski basketbolcusu Angel 
McCoughtry, 26 Kasım 2014’te kız arkadaşı 
Brande Elise ile nişanlanmış, ancak olay medyaya 
yansıyınca, sosyal medya hesabı üzerinden bir 
yalanlama geçip, kendisinin eşcinsel olmadığını 
ifade etmişti.
Şubat 2015’te kulüple yaşadığı sorunların ardından 
Fenerbahçe’den ayrılan McCoughtry, bugün 
sosyal medya hesabından ilginç bir açıklama 
yaptı. Brande Elise ile gerçekten nişanlandığını 
vurgulayan McCoughtry, şunları yazdı:
“SON TAKIMIM BENİ İŞİMLE TEHDİT ETTİ”
“Evet ayrımcılığa uğradık. Arkadaşlarımızı 
kaybettik. Aile üyelerimiz üzgün. Kararımızı 
onaylamadıklarını söylediler.
Bildiğim tek şey aşk harika bir duygu. Denizaşırı son 
takımım, sosyal medya üzerinde yalan bir açıklama 
yapıp ilişkimin doğru olmadığını açıklamazsam 
beni işimden olmakla tehdit etti. Ancak tüm 
bildiğim, aşk harika bir duygu.
Hepimizin yargıç olduğunu ve bunun insanın 
doğası olduğunu anladım ancak Tanrı’yla daha çok 
konuştum. İnsanların yargısının yukarıdaki güçten 
çok daha güçlü olduğunu asla hissetmedim.
O bana düşmenin, öğrenmenin ve büyümenin 
hayat olduğunu söyledi. Fakat kalbimi hep temiz 
tuttum ve bütünüyle ona inandım. Bildiğim 
kadarıyla da aşk çok harika bir duygu ve Tanrı 
sevgidir.”

CİNSİYET DEĞİŞTİREN ÇOCUKLUK 
ARKADAŞI İLE EVLENİYOR
İngiltere’de Christopher Dodd isimli 27 yaşındaki bir 
adam cinsiyet değiştirerek Fay adını alan çocukluk 
arkadaşı Kevin ile evlenme kararı aldığını açıkladı.
Çocukluk yıllarını en iyi arkadaşı Kevin ile futbol 
ve Playstation gibi “erkeksi” oyunlar oynayarak 
geçirdiğini söyleyen Dodd, zamanla birbirlerinden 
koptuklarını ve onu 15 yaşından 21 yaşına dek hiç 
görmediğini söyledi.
Sun gazetesine konuşan Dodd, çocukluk arkadaşı 
Kevin’ı yıllar sonra ilk kez bir doğumgünü partisine Fay 
Purdham isimli bir kadın olarak geldiğinde gördüğünü 
söyledi.
Dodd ilk başta karşısındaki kadının çocukluk arkadaşı 
Kevin olduğunu kabullenmekte zorlandığını kabul etti 
ancak “Onun artık çok güzel bir kadın olduğunu ve 
önemli olan tek şeyin de bu olduğunu” söyledi.
Evlenmeyi planladığı eski arkadaşına “İlk görüşte 
âşık olduğunu” söyleyen Dodd, “O tepeden tırnağa 
büyüleyici bir kadın ve ben gerçekten çok şanslı bir 
adamım” dedi.

TUNUSLU SİYASİ: İSLAM FARKLI CİNSEL YÖNELİMLERE SAYGI 
DUYACAKTIR
Tunus’ta cumhurbaşkanlığı seçimine katılmayan En Nahda Hareketinin lideri Raşid El-Gannuşi, eşcinseller 
hakkında ilginç bir öneriyi gündeme getirdi..

Tunus’ta Nahda Hareketinin Lideri Gannuşi, eşcinsellerle ilgili gündem yaratacak bir teklif ortaya attı. Gannuşi, 
eşcinsellerin yaşam haklarının yasal hale getirilmesi gerektiğini, İslam’ın da cinsel yönelimlere saygı duyacağı 
yorumunda bulundu.
IslahHaber’in jaridet-almachriq.blogspot.com sitesine dayandırdığı habere göre; Tunuslu siyasetçi, düşünür 
ve En Nahda Hareketi lideri olan yazarın açıklamasının devamında Eşcinsellerin cinsel ilişkilerinin yasal hale 
getirilmesi talep edilirken İslam’ın da onların cinsel yönelimlerine saygı duyacağını açıkladı.
Daha öncede buna benzer bir açıklama yapan Gannuşi bir röportajında, tüm Semavi dinlerin eşcinsellige karşı 
olduğunu dolayısıyla kendisinin de onaylamadığını ancak bunun özel hayatı ilgilendiren bir konu olduğu için 
kanunun (devletin) karışmaması gerektiğini herkesin hesabını yaratıcısı huzurunda vereceğini açıklamıştı.
Yaptığı konuşma sonrası çok tepkiler alacağı belirtilen Gannuşi’nin ‘Medeniyet Yolumuz’, ‘Batı ve Biz’, ‘Filistin 
Sorunu Yol Ayırımında’, ‘Kuran ile Müslümanların Gerçeği Arasında Kadın’ ve ‘İslam Devletinde Yurttaşlık 
Hakları’ gibi kitapları bulunuyor.

HABERLER
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AIHM’DEN TÜRKİYE’YE TRANS 
GEÇİŞ SÜRECİ DAVASINDA PARA 
CEZASI
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye’de 
cinsiyet geçiş ameliyatı olmak için mahkeme 
izni alamayan trans erkeğe ilişkin kararını bugün 
açıkladı. Özel yaşama saygı hakkının ihlal edildiğini 
hükmeden mahkeme, Türkiye’yi 7.500 Euro para 
cezasına mahkûm etti.
AİHM, Türk Medenî Kanunu’nun cinsiyet geçişiyle 
ilgili 40. Maddesine dair Y.Y. – Türkiye davasında 
nihaî kararını bugün açıkladı. Mahkeme, oybirliğiyle 
aldığı kararda Türkiye’nin başvurucu Y.Y.’ye 7.500 
Euro manevî tazminat cezası ödemesi gerektiğine 
hükmetti.

TRANS MELEKLER İZMİR’DE 
MİSAFİRHANE AÇACAK

İzmir Trans Melekler Viyana’da nefret saldırısı 
sonucu yaşamını yitiren Defne Hande Öncü adına 
misafirhane açıyor. İzmir Trans Melekler’den 
İlkim Tanyeli 5 Nisan’da misafirhane giderleri 
için yapacakları dayanışma gecesi ve neden 
misafirhane açtıklarını KaosGL.org’a anlattı.
İstanbul LGBTİ’nin açtığı Çingene Gül Misafirhanesi 
ve Trans Melekler’in desteğiyle yine İstanbul’da 
açılan Eylül Cansın  Misafirhanesi’nin ardından 
İzmir’de de trans kadınlar zor durumda kalan, 
gidecek yeri olmayan arkadaşları için misafirhane 
açıyor.
İzmir Trans Melekler’in açacağı misafirhanenin 
öyküsü ise yine transfobik şiddet sonucu 
yaşamını yitiren bir trans kadına dayanıyor. 
Geçtiğimiz günlerde Viyana’da öldürülen 
İzmirli trans kadın  Hande Öncü’nün adı 
misafirhaneye verilecek.  Defne Hande Öncü 
Misafirhanesi  transfobik nefret cinayeti sonucu 
yaşamını yitiren trans kadınların isminin yaşatıldığı 
bir yer olacak.

INDIANA DİNSEL ÖZGÜRLÜK 
YASASI DEĞİŞTİRİLİYOR

Geçtiğimiz hafta ABD’nin Indiana eyaletinde 
imzalanan dini özgürlük yasasının LGBTI bireylerin 
özgürlüklerini kıstıtlaması sebebiyle protestoları 
ABD’yi aştı. Birçok sanatçının katıldığı protestolara 
ülkenin önde gelen şirketleri ve iş adamlarının da 
katılması sonucunda yaratılan gündem sayesinde 
Indiana geri adım attı. 2 Nisan’da Indiana eyalet 
yetkililerinin yaptığı resmi açıklamayla yasanın 
LGBTI özgürlüklerini koruyucu maddeler eklenerek 
yeniden düzenleneceği açıklanırken, eyalette 
yaşayan LGBTI bireyler bu gelişme sonucunda özel 
kutlama gerçekleştirdi.

Indiana dinsel özgürlük yasasına Apple, Starbucks, 
Wallmart gibi ülkenin dev markaları yanı sıra, Cher, 
Miley Cyrus, Lady Gaga ve Madonna gibi ünlüler 
tepki göstermişti.

AHMET YILDIZ’A ADALET 19. DURUŞMADA DA GELMEDİ!

Eşcinsel olduğu için 2008 yılında babası tarafından Üsküdar’da öldürülen Ahmet Yıldız’ın ardından açılan 
davanın 19. duruşması 26 Mart’ta İstanbul Anadolu Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Ahmet Yıldız’ın ölümünün ardından 7 yıl geçmesine, dava süreci 6 yıldır devam etmesine rağmen Yıldız’ın 
katili baba Yahya Yıldız henüz bulunamadı. Katil baba Yahya Yıldız hakkında kırmızı bültenle arama emrinin 
infazı bekleniyor. Konuyla ilgili Mahkeme ile Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü arasındaki 
yazışmalar da devam ediyor.
SPoD LGBTİ ve Kürdistani LGBTİ Meclisi’nin katılım çağrısında bulunduğu davayı Av. Rozerin Kip takip etti. 
Duruşmaya SPoD LGBTİ ve Hêvî LGBTİ aktivistleri de katıldı. Aktivistlerin bir nefret cinayeti olması sebebiyle 
davaya müdahil olma dilekçeleri ise reddedildi.
Davanın bir sonraki duruşması 7 Temmuz 2015 saat 10.40’ta İstanbul Anadolu Adliyesi 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülecek.

HABERLER
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EŞCİNSEL UYGULAMASI GRINDR 
YASAĞI ANAYASA MAHKEMESİNE 
TAŞINDI

Kaos GL Derneği, erkek erkeğe tanışma uygulaması 
Grindr’a yönelik kullanım engelinin kaldırılması için 
dernekten Umut Güner adına bugün Anayasa 
Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.
Uygulama, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı 
tarafından Ağustos 2013 itibariyle koruma tedbiri 
alınarak erişime engellenmişti.
Eşcinsellik otomatik olarak suç sayılıyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi’nden 
Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak’ın desteğiyle 
hazırlanan başvuruda erişim engelleme kararının 
müstehcenlik ve fuhuşu tanımlamadığı, eşcinselliği 
otomatik olarak suç olarak saydığı belirtiliyor.
Uygulamaya erişim, kişisel bilgilerin rıza dışı 
yayınlandığı gerekçesiyle savcılığa yapılan 
bir başvuru sonucunda engellendi. Anayasa 
Mahkemesi’ne yapılan başvuruda ise, mahkeme 
tarafından verilen tedbir kararıyla olayla hiçbir ilgisi 
olmayan müvekkilin de belirsiz bir süre zarfında 
olumsuz etkilendiğine dikkat çekiliyor.
Grindr’a erişim engeli kararına karşı Kaos GL 
Derneği’nden Umur Güner adına Ocak ayında 
İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği’ne itirazda 
bulunulmuş, itiraz Şubat ayında İstanbul Anadolu 
3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedilmişti.

HDP’DEN ÇOK KONUŞULACAK 
ADAY ADAYI

Türkiye Lezbiyen, Gay Biseksüel Transgender ve 
İnterseks Birliği Üyesi ve Ahura LGBTİ Oluşumu 
Aktivisti Gamze Yıldırım, Halkların Demokrasi 
Partisi (HDP) İzmir 1. Bölge’den aday adaylığı için 
başvurusunu yaptı.
Gamze Yıldırım’ın adaylığındaki en önemli etken 
yıllarca toplum tarafından dışlanması oldu. Cinsiyet 
kimliğinden dolayı büyük zorluk yaşadığını anlatan 
Yıldırım, “Okul dönemimde kendimi gizlemek 
zorunda kaldım. Okula gittiğim zamanlarda çok 
affedersiniz ama göğüslerimi bantlamak zorunda 
kaldım, kimse beni anlamasın diye. Dışlanmanın 
da beni ateşleyici yönü oldu. Bu yüzden daha 
görünür olmanın, siyasete atılmanın daha gerekli 
olduğuna karar verdim. Çünkü çok dışlandım, kabul 
görmedim hiçbir yerde. Bu yüzden görünür olarak 
siyasete atılıyorum. Eskiden beri siyasete ilgim 
vardı ama bu dışlayıcı dil, toplumun önyargıları 
beni daha da ateşledi. Bu yüzden böyle bir yola 
çıktım” ifadelerini kullandı.
Yıldırım, vekil olursa ilk olarak LGBTİ bireylerin 
istihdam ve barınma sorununa çözüm bulmak için 
çalışacağını söyledi.

İSPANYA SEKS İŞÇİLERİNE İŞSİZLİK MAAŞI 
İspanya’da bir mahkeme, seks işçilerinin diğer işçilerle eşit tutulması gerektiğine ve işsizlik maaşı gibi devlet 
yardımlarından faydalanabileceklerine hükmetti.
Times gazetesinde yer alan habere göre, Barcelona’da görülen davaya bakan hakim Juan Augustin Maragall, 
seks işçilerine işverenlerinin sözleşme vermesi gerektiğini, ayrıca işverenlerin sosyal güvenlik katkı paylarını 
ödemekle yükümlü olduklarını belirtti.
Benzer davalara emsal teşkil edecek
BBC Türkçe’deki haberde, Davaya konu Xcenter adlı mekanın masaj salonu olarak çalıştırıldığı fakat polis 
tarafından basıldığında seks hizmeti verdiği ortaya çıkmıştı. Davada iş hukuku ihlali bulunduğunu vurgulayan 
hakim, ayrıca kadınların haklarının da işyeri yönetimi tarafından ihlal edildiğini belirtti.
Hakim, şirkette çalıştırılan üç seks işçisinin sosyal güvenlik katkı paylarının çalışmaya başladıkları 2012 
tarihinden bugüne kadar ödenmesine hükmetti.

EN SON HABERLER İÇİN
www.gzone.com.tr
LGBTI HABER KAYNAĞINIZ

HABERLER
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07/04 - 17/05

THE PHANTOM OF THE OPERA
ZORLU PSM
ISTANBUL - 21:00

Paris Operası’nda hayalet olarak tanınan yüzü 
ileri derecede deforme olmuş bir müzik dahisinin, 
yetenekli ve güzel Soprano Christine’e olan 
saplantılı aşkını konu alan Operadaki Hayalet, 
kıskançlık, çılgınlık ve ihtirasın kesiştiği büyülü 
bir hikaye…

Gerek ‘The Music of the Night’ gibi ölümsüz 
eserleri, gerekse hafızalardan uzun süre 
çıkmayacak sahneleriyle Zorlu’da sezonun en 
çarpıcı etkinliği olarak dikkat çeken Operadaki 
Hayalet, izleyicilere ömür boyu unutamayacakları 
anlar yaşatacak.

FATBOY SLIM 
KÜÇÜKÇİFTLİK PARK
ISTANBUL - 14:00
İstanbul Blue Night, bu yıl da eğlence garantili! 
11 Nisan’da KüçükÇiftlik Park’ın sokak festivali 
ruhuyla kaplanacağı gecede; İstanbul Blue Night 
adeta “Festivalin böylesi sadece İstanbul’da 
olur!” dedirtmeye hazırlanıyor. Aynı gece, 
dünyanın en çok sevilen alternatif müzik 
gruplarından Rudimental’a ve Fatboy Slim’e 
ev sahipliği yapacak olan İstanbul Blue Night, 
İstanbullu müzikseverlere unutulmaz bir gece 
yaşatmak için geri sayıyor.

11/04

DADDY G 
ROXY
ISTANBUL - 22:00
Massive Attack’ın yanı sıra Tricky, Portishead 
ve yüzlerce diğer trip-hop sanatçısının da dahil 
olduğu “Bristol Sound”un mimarlarından olan, 
Massive Attack albümlerinden vokallerine de 
alıştığınız Daddy G, 30 yılı aşkın bir süredir dj’lik 
de yapıyor. 

Elektronik müzik pastasının en büyük 
dilimlerinden birini oluşturan çok önemli 
isimlerden olan Daddy G, çok özel performansı 
ile 17 Nisan’da Roxy’de.

17/04

CEM ADRIAN 
JOLLY JOKER 
ISTANBUL - 22:00
Farklı ses rengiyle dikkatleri üzerine çeken Cem 
Adrian, son albümü “Sana Bunları Hiç Bilmediğin 
Bir Yerden Yazıyorum” ile 24 Nisan’da Jolly Joker 
İstanbul’da sahne alıyor.

10 yıllık müzik kariyeri boyunca dinleyenlerinin 
karşısına hep “başka” çıkan Cem Adrian, yeni 
albüm ve en yer etmiş şarkılarıyla “bir performans 
sanatçısı” olmayı sürdürüyor.

24/04

ETKİNLİKLER



gzone.com.tr

www.gzone.com.tr | Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Nisan 2015 | S.13#GzoneFitnessÖzel

ARONCHUPA 
ROXY
ISTANBUL - 22:00
Shazam Türkiye listesinde en çok aranan “ I’m an 
Albatraoz “ parçası ile uzun zamandır liste başı 
olan AronChupa, 10 Nisan’da Roxy’de

10/04

GÖKSEL 
JOLLY JOKER
ISTANBUL - 22:00
Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Göksel, 
son albümü “Sen Orda Yoksun” ile 18 Nisan’da 
Jolly Joker İstanbul’da sahne alıyor.

18/04

SERTAB ERENER 
JOLLY JOKER
ISTANBUL - 22:00
Türk müziğinin en iyi seslerinden biri olan şarkıcı, 
yeni çalışmalarının yanı sıra eski şarkılarına 
da yer vererek seyircilere unutulmaz bir gece 
yaşatacak.

25/04

TAN TAŞÇI
JOLLY JOKER
ANKARA - 22:00
Türk pop müziğinin sevilen seslerinden Tan Taşçı, 
24 Nisan’da Jolly Joker Ankara sahnesinde...

24/04

SUSHI KURSU 
SUSHICO NİŞANTAŞI
ISTANBUL - 17:00
Uzakdoğu lezzetlerini meraklılarıyla buluşturan 
SushiCo, yine her yaştan meraklılar için sushi 
kurslarına başlıyor. 

SushiCo’da kendi Sushi’ni kendin yap!

Son dönemlerin en moda, en sevilen yiyeceği 
sushi! Japon mutfağının baş tacı, dünyada 
akım yaratan bir lezzet! Özel hazırlanma tekniği 
ve malzemeleri ile fark yaratan sushi’yi kendi 
ellerinizle yapmayı öğrenmek ister misiniz? 

Gelin bu lezzet sırrını, SushiCo’da işin 
ustalarından öğrenin, unutulmaz, keyifli bir 
kurs deneyimi yaşayın ve sevdiklerinize kendi 
elinizin değdiği sushi’leri ikram edin! Her hafta 
cumartesi ve pazar günleri Nişantaşı SushiCo’da 
Japon şef Yutaka Hoshino gözetiminde verilecek 
sushi dersleri hem eğlenceli, hem de çok lezzetli!

İşin ustası SushiCo’da, çeşit çeşit sushi’ler 
yapmayı öğrenecek, sevdiklerinizi bundan böyle 
birbirinden lezzetli sushi’lerle ağırlayacaksınız. 
Bundan sonra canınız çektiğinde kendi sushinizi 
hazırlayıp yiyebileceksiniz! İhtiyacınız olan tüm 
gıda ve ekipmanlar SushiCo’larda!  

26/04

HAZIRLAYAN:
Onur ÖZIŞIK
onur.ozisik@gzone.com.tr

ETKİNLİKLER
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AİR JORDAN FUTURE LOW WHİTE/GREY MİST
SPOR AYAKKABI

JOSHUA SANDERS
LACİVERT ŞAPKA

JOSHUA SANDERS
SİYAH SIRT ÇANTASI

WILLIAM WILDE
LATEKS İÇ ÇAMAŞIRLARI

ALIŞVERİŞ ÖNERİLERİ
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MY FEELINGS FOR YOU
AVICII

PUT THE NEEDLE ON IT
DANII MINOGUE02

01

TIME BOMB 
KYLIE MINOGUE

İŞPORTA 
ERDEM KINAY FT. AYNUR AYDIN04

03

DON’T STOP THE MUSIC 
RIHANNA

OVER MYSELF
KIESZA06

05

INDESTRUCTIBLE 
ROBYN

PERSONAL JESUS
DEPECHE MODE08

07

INDESTRUCTIBLE 
ROBYN

PERSONAL JESUS
DEPECHE MODE10

09

TERLETEN ŞARKILAR

SPOR SALONUNDA KALORİ YAKMANIZA YARDIMCI

BU LİSTENİN DEVAMI VE 
DAHA BİRÇOK LİSTE:
Spotify / GZoneMag

MÜZİK
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REBEL HEART
MADONNA
INTERSCOPE

Şubat sayısındaki bizi oldukça melodik 
bir Madonna albümünün beklediğine dair 
kehanetim gerçekleşmiş görünüyor. Ancak 
söylenmesi gereken daha önemli bir şey 
varsa o da Madonna’nın bu albümle herkes 
için bir şey yapmış olduğu. En kalabalık 
edisyonunda 23 yeni şarkı barındıran bu 
kocaman karışık bohçadaki şarkıların 
bir kısmı genç rakiplerine ve genç nesile 
yetişme derdiyle (“Illuminati”, “Bitch 
I’m Madonna”, “Iconic”) hazırlansa da 
albümün tadına en çok Madge kendini çok 
zorlamadığında ve daha kişisel hikayeler 
anlattığında varıyorsunuz. Bu anlamda 
“Rebel Heart”,”Messiah”,  ”Wash All 
Over Me” ve “Joan of Arc”ta mükemmel 
sonuçlar ortaya çıkmış. Gaylerin favorisi 
olacak “Beautiful Scars”, son 10 yıldaki 
en iyi teklisi “Ghosttown”, edepsizliğini 
kaybetmediği “Holy Water” ve egzotik 
“Body Shop” ise diğer favorilerim.

NO. 2
VOLGA TAMÖZ
POLL PRODUCTION

Bir diğer karışık bohça albüm ise aranjör 
Volga Tamöz ve şarkıcı dostları cephesinden 
geliyor. 90lara kan getiren önceki projesinin 
ardından bu kez çoğu ilk kez duyduğumuz 
şarkılardan oluşan 2 cdlik bir işle çıkıyor 
karşımıza Tamöz. Erdem Kınay’ın ilk 
“Proje” albümüne benzeyen, temponun 
kolayca düşmediği, arabaya takıldığında 
uzunca bir süre çıkarılmasın diye yapılmış, 
hedefine de yaklaşmış bir albüm bu. Hande 
Yener’li saf pop eğlenceliği “Sebastian”, 
modern olan her şeyin yakıştığı Atiye’den 
“Yoksun Sen”, İzel’in melodramatik diskosu 
“Unutmuşum”, Kınay’ın Merve Özbey’ine 
nispet eden Mervi’den dinlediğimiz 
“Büyüledin”, Mirkelam moduna girmiş 
Keremcem’den “Tuttum”, tüm divalığını 
kuşanmış Nükhet Duru’nun sesinden “Aşk 
Eğil Önümde” ve Yener’in drama kattığı 
Berksan macerası “Eve Nasıl Geldim” öne 
çıkanlar.

FİNNARİ KAKARASKA
YASEMİN MORİ
DOKUZ SEKİZ

İtiraf edeyim, Yasemin Mori’yi ilk albümü 
“Hayvanlar”dan sonra unutmuştum. 
Dinlediğim bu albüm kariyerinin 3.sü ve 
rahatlıkla söyleyebilirim ki müziğimizin en 
tutkulu hikaye anlatıcılarından biri kendisi. 
Tanıdık aşk hikayeleri de değil derdi çoğu 
zaman (zaten albümdeki tek geleneksel 
aşk şarkısı Ajda Pekkan coverı “Gel”). 
Şarkıcı bizi yarattığı “Finnari Kakaraska” 
isimli evrene götürüp denizdeki kaptanların 
(“Bitli Kaptan”), ormandaki avcıların 
(“Avcı”) öykülerini anlatıyor mesela. Daha 
kişisel (“Ellerimin Karası”) ve varoluşsal 
(“Kadınlar”) şarkılardan Bach’ın “Martı”sına 
( “Oyna”), Bukowski’ye (“Kim Var”) değen 
ve nihayetinde Nazım’a varan (“Kanatları 
Gümüş Yavru Bir Kuş”) büyülü, tuhaf 
bir albüm bu. Düzenlemelerde harikalar 
yaratan Can Çankaya ile birlikte tüm ekip, 
akıcı ve dinamik bir avant-garde denemesi 
ortaya koymuş

THREE OF US
THE SECRET TRIO
KALAN 

“Three of Us” İsmail Lumanovski’nin klarnet, Tamer Pınarbaşı’nın kanun 
ve Ara Dinkjian’ın uddan sorumlu olduğu The Secret Trio’nun ikinci 
albümü. Bu üç şahane müzisyen, bir kısmı ilk kez duyduğumuz, bir kısmı 
çoğumuzun bildiği (en bilinenleri Erkan Oğur eşlikli “Picture (Ağladıkça)” 
ve “Homecoming (Sarışın)” ) kendilerine has bir yorumla hayat veriyorlar. 
Oldukça sıcak ve adeta yanınızda çalınıyormuş gibi bir his veren, ustalıkla 
dokunmuş ama üstten bakmayan, dinleyiciden çok şey beklemeyen (zaten 
kendinizi kaptırmanız uzun sürmüyor) bu albüm; “Ah Le Yar Yar”dan 
“Hungarian Dance #5”a değişen beste seçimleri, oyunbaz düzenlemeleri 
(favorim “Of Song And Silence”, “Şinanay”, “Woodstock”) ve cazip konukları 
(Sezen Aksu vokalli “Benim Karanlık Yanım”) ile uyanmak istemeyeceğiniz 
bir müzikli rüya.

MÜZİK
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G.D.K.A.
EMİR YARGIN
WE PLAY

Geçen yaz çıkardığı “Kanka Olurduk 
Ölümüne”nin ardından ne yapacağı 
merakla beklenen Emir Yargın’ın ikinci 
solo albümü karşımızda. Yargın elektronik 
müziğe hakim bir müzisyen, albüm de 
tek şarkı hariç “Kanka”nın yeni akustik 
versiyonu bu temel üzerine inşa edilmiş.
Yargın’ın alışılmadık söz yazım tarzının kimi 
şarkılarda  “Sakın Bebeğime Yaklaşmayın” 
melodi sizi ne kadar sarsa da, eşlik etmenizi 
zorlaştırdığını düşünüyorum. Ancak 
şarkıcının kadın-erkek ilişkileri (“Kalple 
Beynin Savaşı”) ile bilhassa ayrılıklar ve 
unutmak (albümün isim şarkısı ile favorim 
“Zihni Silikler”) üzerine söyleyecek iyi 
şarkıları var. “Oturmaya mı Geldik?”, “Ah 
Dün Gece Ben Ne Yaptım Be” ve “Araba 
İçin Baslı Müzik” gibi kötü denemeler 
yerine ise “Büyük Kaçış Planı” gibi taze ve 
onu üst lige çıkaracak şarkılara yönelmesi 
gerek.

THE DAY IS MY ENEMY
THE PRODIGY
COOKING VINYL

İngiliz elektronik müzik efsanesi Prodigy’nin 
6 yıl aradan sonraki albümü, grubun punk/
elektronik gücünü ve tüm agresifliğini 
onlara hem aşırı hayran olduğum hem de 
onlardan tırstığım 90lı yılların sonundaki 
seviyesine yaklaştırmış görünüyor. 
Albümün ilk teklilerinden, solistlerden 
Keith Flint’in tüm gücünü ortaya koyduğu 
“Nasty” ve 2000lerin yıldız djleri ile dalga 
geçtikleri “Ibiza” gibi eğlenceli şarkılara 
rağmen oldukça sinirli ve şiddetli bir albüm 
“The Day…”. Tüm bu agresiflik 25 senelik 
kariyeri olan grubun sahne şovlarına çok 
daha yakışacaktır eminim. Her şarkı bir 
yıldız olmasa da özellikle vokalde Maxim’in 
coştuğu rock dozu yüksek “Get Your Fight 
On”, teknonun Allahı “Destroy”, Martina 
Topley-Bird destekli albümün isim şarkısı 
ve albüm favorilerim “Wild Frontier” ile 
“Rok-Weiler” kanı beyninize sıçratacak.

DEĞMEZSİN AĞLAMAYA
İREM DERİCİ
GNL

Single/maxi single kraliçesi İrem Derici’nin 
artık kaçıncısı olduğunu karıştırdığım bu 
son atağında elimizde Hüseyin Boncuk’a 
ait iki yeni şarkı ve şarkılardan birinin 
şarkıcının kendi tabiriyle “kociş” remixi 
bulunuyor. Derici “dişi Mustafa Ceceli” 
olmak istiyor sanki, çünkü bu şarkılar 
sözlerden aranjelerine Ceceli kitlesine 
hitap ediyor ve açıkçası ben bu noktada 
“Zorun Ne Sevgilim”i dinleyicisine bu 
kadar iyi satan kadından daha iddialı/farklı 
bir şey beklediğimden hayal kırıklığına 
uğruyorum. Çok çalacak bu şarkılar, o ayrı 
tabi.

İNŞALLAH
MİTHAT CAN ÖZER
POLL PRODUCTION

Mithat Can Özer’in ne yapmaya çalıştığını anlayamıyorum. Hayır, 
çocukluğum boyunca onun yerinde olmayı hayal edip ondan nefret ettiğim 
için değil, başkalarına verdiği şarkıları (Tarkan’ın ağzında dakikasında 
hite dönüşen “Acımayacak” ve soru işaretlerimin en büyüğü “Lolita”) ve 
grubu Pis’ton ile kaydettiği bir önceki rock albümünü düşündüğümde, bu 
remixi bulunan single kafamı karıştırıyor. “İnşallah” bir zamanlar Levent 
Yüksel’in söylediği şarkılara benziyor ama Sezen Aksu’nun biricik oğlunun 
kariyerine ne sağlayacak onu göreceğiz.

HAZIRLAYAN:
Mert BELL
mert.bell@gzone.com.tr

MÜZİK
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KAYAHAN’IN 
ARDINDAN

K
ayahan’a özel bir şey yazacağım 
aklımın ucundan geçmezdi. 
Hakkında yazacak şey 
bulamamaktan değil elbette, ben 
Kayahan’ı sevmem. Sevmezdim 
ya da her neyse, ama şimdi durum 

farklı. 

Bir süredir beklenen vedasının ardından onun 
yazdığı sözlere, şarkılara geri döndüm ve içim 
buruldu haliyle. Artık yavaş yavaş çocukluğuma 
ait çok belirgin hisleri, anları temsil eden ya 
da o anlara fon oluşturan şeylerin, insanların 
elimden kayıp gitmesiyle ilgili bir şey de olabilir. 
Velhasıl Kayahan artık yok.

Bu ülkede herkes “Yemin Ettim”i ezbere 
bilerek doğar. Sanıyorum Kayahan’ın kitleler 
üzerindeki gücünü belirtmek için bu ifade 
yeterlidir. Sadece söz konusu şarkı değil, 
aynı tahrip gücünde en az 5 şarkısını daha 
sayabilirsiniz. 

Nilüfer gibi bir yorumcunun kariyerini yeniden 
canlandırmıştır Kayahan şarkıları. Hepimizin 
aklına kazınmış tüm o şarkılar bir tarafa; aşık 
olmak için “Gözlerinin Hapsindeyim”den daha 
güzel bir şarkı olabilir mi mesela?

Her hali ve tavrıyla, karakterinin tüm ağırlığını 
karşısındakine hissettiren Kayahan’ın yazdığı 
sözlere de, sesine de yansımıştır bu ihtiras. “Sarı 
Saçlarından Sen Suçlusun”u ilk dinlediğimde 7 
yaşında sarı kafa bir çocuk olarak beni ölümüne 
korkutan Kayahan, “Kara Saplantım” sağ olsun, 
yıllar sonra kafamdan/kalbimden atamadığım 
saplantılarıma nefes olmuştu.

“Şikayetim Var”la sarhoş olmak ayrı bir 
keyiftir benim için ya da “Mavilim”le gerdan 
kırmak.

İçimi tuhaf eden son şarkısı “Gönül Sayfam” 
ise tam 15 yıl önceymiş. O zamandan beridir 
de belki başkaları tarafından söylenen şarkıları 
hariç aklıma bile gelmemiştir.

Yalnızca bir şarkı hariç (en sevdiğim şarkısı) ve 
ne tuhaf ki o da şu sözleri içeriyor: “Sıram gelip 
hayat bitince bu elmanın yarısı olmayacak.”
Bu eksiklik hissi de bizde baki kalacak Kayahan 
Usta.

HAZIRLAYAN:
Mert BELL
mert.bell@gzone.com.tr

MÜZİK
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AYER

UMARIM TOPLULUĞUMUZ YAKIN ZAMANDA 
TÜRKİYE’DE VE ORTA DOĞU’DA DA HAKETTİĞİ 

ÖZGÜRLÜĞE ERİŞİR.

SÖYLEŞİ
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Ü
nlü  fotoğrafçılar  Rick Day ve Steve 
Benisty’nin yönetmenliğinde 
çekilen, Hornet, Grindr gibi 
uygulamalarda aradığımız anlık 
tatmini eleştirdiği Digital Fantasy 
video klibiyle ilgimizi çeken New 

York, Brooklyn çıkışlı R&B ve Elektronik Pop 
şarkıcısı ve üreticisi Ayer ile müzikten LGBTI 
haklarına kadar farklı konuları konuştuğumuz 
bir röportaj gerçekleştirdik. Her sorumuza 
oldukça samimi cevaplar ile geri dönen 
dünyaca ünlü sanatçıya bu mütevazi duruşu 
için de ayrıca teşekkür ederim. 

Sözü çok fazla uzatmadan sizi Ayer ile başbaşa 
bırakıyorum. 

İlk olarak müzikal kariyerinden başlayalım, 
bizler ‘’Digital Fantasy’’ yi çok sevdik, bize 
kendinden bahseder misin?
Çok teşekkür ederim. Amerika başta olmak 
üzere Dünya’nın farlı ülkelerinde, farklı 
prodüktörlerle ve müzik yazarlarıyla çalışmış, 
New York, Brooklyn çıkışlı bir müzisyenim. 
2012 yılında kariyerime Elektronik Müzik ile 
başladım, 2013 yılında ilk teklim ‘’Circle Down’’ 
u çıkardım. Halen Hollanda, Rusya ve ABD’de 
çalışmalarıma devam etmekteyim, belki 
yakın bir gelecekte Türkiye’de de bir şeyler 
yapabilirim. 

Yeni şarkın ‘’Digital Fantasy’’ de Grindr, 
Hornet ve Tinder gibi sosyal mecraları ve 
orada gecelik ilişki arayan dijital çağın 
insanlarını eleştiriyorsun. Peki sence dijital 
çağda aşk ne alemde?
Kolay yolla, internet sayesinde insanlarla 
tanışma olasılığı bence aşkın gelişmesi için 
gereken ortamın etkisini azaltıyor. Benim için, 
belki de çok daha iyi bir adayın bir tıklama 
ötemde olma olasılığını bilmem, bir ilişkiye 
başlamama engel oluyor. Tabii bu bakış açısı 
coğrafyalara göre değişiklik gösterebilir, 
en azından Amerika’da öyle olduğunu 
söyleyebilirim. Bence dijital çağda aşk, 
yaşaması ve büyütmesi günden güne zorlaşan 
bir algı. 

Birçok kültürde anlaşılması zor ya da tepki 
çekecek detaylarla dolu bir video klip 
hazırladınız. Bunun senin global anlamda 
kariyerine kötü etki edebileceğini düşünüyor 
musun?
Umarım etmez. Videonun yönetmenleri Rick 
Day ve Steve Benisty ile beraber şarkıdaki 
hikayeyi biraz herkese uyarlamak istedik. 
Kimsenin reddedemeyeceği bir noktaya 
taşımak da diyebiliriz. Bir şansla videoda 
kendine benzeyen bir karakter bulamayan 
birileri çıkarsa, sanırım kendi içinde yaşattığı ve 
sakladığı cinselliği ile ilgili bir şeyler bulacaktır. 

Peki videonun çekim süreci nasıl gelişti?
Bir yıla yakındır Rick Day ve Steve Benisty ile 
beraber çalışıyoruz. Onlarla ilk tanıştığımda 
şarkıyı dinlettim ve anladım ki aslında şarkının 
hikayesine aynı bakış açısıyla yaklaşıyoruz. 
Onlar da bu sohbetimizi bir kurguya taşıyıp, 
daha önceden çektikleri fotoğraflardan 
esinlenerek videoda yer alan karakterleri 
çıkarttılar. Sonrasında kastın da oluşumu 
ile videonun çekimleri iki gün sürdü. Benim 
müziğimin üzerine böyle bir hikaye dikmelerini 
izlemek ise bana inanılmak keyif verdi.

Sence dijital çağdaki ilişki yozlaşmalarının 
nasıl önüne geçebiliriz?
Bunun cevabını gerçekten bilemiyorum. Kendi 
özel hayatıma baktığımda da aynı yozlaşmayla 
karşılaştığım için bunun formülü hakkında en 

ÇOK DAHA İYİ 
BİR ADAYIN BİR 

TIKLAMA ÖTEMDE 
OLMA OLASILIĞI 

BİR İLİŞKİYE 
BAŞLAMAMA ENGEL 

OLUYOR

SÖYLEŞİ
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ufak fikre erişemiyorum. Bence en önemlisi 
bir şekilde, cinsel ya da değil karşılaştığımız 
insanların insanlıklarına ve güzelliklerine 
dokunmak gerek, biz en azından videoda bunu 
anlatmak istedik. 

Yeni EP çalışman “In My Headphones” 28 
Nisan’da yayınlanacak. Bize bu EP’deki diğer 
şarkılardan da bahseder misin?
Bu EP’deki şarkılar diğer projelerimden çok 
daha şahsi diyebilirim. Kendi hayatımda 
tecrübelediğim ilişkiler ve olaylardan 
esinlenerek yazdığım şarkıları 90’lar R&B’si 
ve Disko müziği ile harmanladım. “In My 
Headphones” daha önce yayınladığım tekliler 
dışında hazırladığım, farklı şarkılardan oluşan 
ilk projem ve bunu insanlarla paylaşmak için 
can atıyorum. Çıkış tarihine kadar iTunes 
üzerinde ön satışta ve 28 Nisan tarihinde resmi 
olarak çıkıyor. 

Türkiye ve Orta Doğu’daki özgürlükler 
hakkında ne düşünüyorsun?
Bildiğim kadarıyla Orta Doğu ve Türkiye LGBTI 
bireyler için özgürlüklerden yoksun. Çok fazla 
bilgim olmamasına rağmen edinebildiğim 
haberlerden takip ediyorum. Umarım 
topluluğumuz yakın zamanda Türkiye’de ve 
Orta Doğu’da da hakettiği özgürlüğe erişir. 

Bir eşcinsel olarak Türkiye’de yaşayan LGBTI 
bireylere özel bir mesajın var mı?
Size başka insanların nasıl baktığını asla 
önemsemeyin, asıl önemli olan sizin gerçeğiniz. 
İnsanların size bakış açısını değiştirmekle 
uğraşmayın, birebir kendiniz olun, asıl göreviniz 
kendiniz olmak. Ne kadar çok insan kendi olup, 
dış seslere kulak asmazsa, o zaman toplum da 
kabul edişe geçecektir. Amerika’da şu an olan 
bu, yavaş yavaş gerçekleşti ama gerçekleşti. 
Özetlemek gerekirse, kendiniz olun, kendinizi 
sevin ve kendinizi koruyun. 

KENDİNİZ OLUN, 
KENDİNİZİ SEVİN 

VE KENDİNİZİ 
KORUYUN. 

RÖPORTAJ:
Onur ÖZIŞIK
onur.ozisik@gzone.com.tr

SÖYLEŞİ
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SANATTA GÖRÜNÜRLÜK
FESTİVALİ

TOPLUM VE SANAT ARASINDA BAĞI GÜÇLENDİRMEK İÇİN

SANAT
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M
imar Sinan Üniversitesi 
Çağdaş Dans Anasanat Dalı 
öğrencilerinin geçen sene 
ilkini düzenlediği “Sanatta 
Görünürlük Festivali”nin bu 
sene ikincisi yapılıyor. Bir çok 

gönüllü sanatçının ve bu alanda yetişen yeni 
sanatçı adaylarının projelerini sergileyeceği 
festival, ücretsiz olması ile birlikte sanata 
maddi değer biçilmesinden dolayı toplum 
ile sanat arasında kopan bağı güçlendirmeyi 
hedefliyor. Dünya Dans Günü’nü de kapsayan 
festival, bu yıl da 24-29 Nisan tarihleri arasında 
gerçekleşecek ve sahne ile sınırlı kalmamayı, 
kamusal alanda da kitlesi ile buluşmayı 
amaçlıyor.  Geçtiğimiz sene seyiricisiyle 5 
günde 40’a aşkın performansın buluştuğu 
festivalde, bu sene daha fazla performansın bir 
araya gelmesi bekleniyor.

PEKİ GEÇTİĞİMİZ SENE FESTİVALDE NELER 
OLDU?
Geçen sene küçük bir fikir, dev bir festivale 
dönüştü. Bize sevgiyi, barışı, umudu, özgür 
beden ve düşünceleri tekrardan hatırlatan 
ve hissettiren Koreograf Tuğçe Tuna, “Tuzla…
Buz..” adlı eseri ile İstiklal Caddesi’nde festivalin 
açılışını yaptı. Ardından Tünel Meydanı’ nda 
diğer sanatçıların eserleriyle festivalin kamusal 
alandaki gündüz gösterimleri sona erdi. Akşam 
gösterimleri ise MSGSÜ Şebnem Selışık Aksan 
Sahnesi’ nde değerli  sanatçıların eserleriyle 
ilk gününü sona erdirdi. Festivalin takip 
eden ilk üç günü yine kamusal alanla sahne 
arasındaki maratonla festival hedefine ulaştı. 
Kamusal alandaki seyirci ile sahneyi birleştiren 
festival, arada kopan bağı tekrardan oluşturdu. 
Festivalin son gününü de kapsayan Dünya 
Dans Günü ile festivalin havası tamamen 
değişti. İki ayrı bölümden oluşan günde, farklı 
disiplinlerden projeler de festivale eşlik etti. 
Festivalin kapanışı, Belçika’ lı Koreograf Ann 
Van den Broek’ un Çağdaş Dans öğrencileri 
ile yaptığı repertuar çalışması “Variation” ile 
Dünyanın ve Türkiye’ nin en iyi balerinden birisi 

olan Ayşem Sunal ve İstanbul Devlet Opera 
Balesi’nin baş baleti Berk Sarıbay’ın muhteşem 
düeti ile oldu. Festivalin son günündeki 
beklenmedik ilgi ve katılım başta festival 
ekibini ve festivale katkıda bulunan herkesi 
şaşırtarak mutlu etti ve ekip 2.sini düzenlemek 
üzere heyecanla çalışmalara koyuldu.

PEKİ BU SENE NELER YAPACAĞIZ?
Yapacağız diyorum, çünkü festivalin 
organizasyon ekibinde ben de yer alıyorum. 
Festivali yaratırken ekip arkadaşlarım; Su Güzey, 
Metehan Kayan, Hasan Ünal ile birlikte kendi 
alanımızda yani dans camiasına yeni katılan 
bizlerin ve profesyonel sanatçıların gösteri 
olanaklarının neredeyse olmadığı gördük. Hele 
de festival gibi bir olanağın… Ülkemizde bazı 
nedenlerden dolayı sanattan kopan toplumu 
görünce dayanamadık ve halkın ayağına sanatı 
ve dansı götürüp, sevdirmeyi hedefledik. 
Festivalin ilk senesinde beklentilerin üstünde 
ilgi görmesi ve gelen tepkilerden çok memnun 
kalmamız, bizi ekip olarak heyacanlandırdı 
ve 2.Sanatta Görünürlük Festivali için kolları 
sıvadık.

Festival bu sene açılışını, “Sanatta Görün” 
yürüyüşü ile yapıyor. Bu sene festivalde konuk 
olarak Konservatorium Wien Privatüniversitat’ 
dan misafir sanatçılar da yer alacak. Yine 
festival ilk 3 günde sokakta başlayıp, sahneye 
taşınıyor. Festivaldeki bir diğer yenilik ise 
atölyeler… Atölyelere iki gününü ayıran festival 
hip-hop, beden müziği gibi farklı disiplinlere de 
yer veriyor. Festivalin mekanlarından birisi de 
mimari sanatının eserlerinden Tophane-i Amire 
binası. 

Yine bu yıl festivalin son günü Dünya Dans 
Günü’nde gerçekleşiyor. Festival, ilk olarak 
MSGSÜ Fındıklı Yerleşkesi’nde Koreograf 
Mihran Tomasyan ile başlayacak ve akşam 
matinesinde, MSGSÜ Şebnem Selışık Aksan 
Sahnesi’nde Aydın Teker’in aKabı adlı eseri 
ile final yapacak. Ardından ise Fındıklı 

Yerleşkesi’nin rıhtımında 2.Sanatta Görünürlük 
Festivali kapanış partisi ile festival son bulacak.

Dünyada bir çok yürüyüşün amacı; azınlıkta 
olan kitlelerin kendilerini görünür kılmasını 
hedeflemeleridir. Bu yürüyüşlerin önde gelen 
örneklerinden birisi de LGBTİ Onur Yürüyüşü’dür. 
Ülkemizde ise 2005 yılından beri onur yürüşleri 
düzenli bir şekilde yapılıyor. Biz de sanatın 
hala var olduğunu ve mücadeleye devam 
ettiğini göstermek ve alanımızda kendimizi 
görünür kılmak için 24 Nisan Cuma Günü Saat 
15.00’de İstiklal Caddesi’nin başında “Sanatta 
Görün” yürüyüşüne herkesi bekliyor olacağız. 
Gökkuşağı bayraklarınızı, bedenlerinizi, 
kalbinizi ve unutmadan düdüklerinizi alın ve siz 
de festival yürüyüşümüze katılın…

Bu arada festivalin tüm etkinliklerini resmi 
internet sitesi ve facebook adresinden takip 
edebilirsiniz…

Son olarak başta Murat Renay olmak üzere 
ve GZONE ekibine, beni GZONE ailesine dahil 
ettikleri için sonsuz teşekkür ederim. Bu aydan 
itibaren her ay sahne sanatları sayfasında 
yazacağım.

SANAT

HAZIRLAYAN:
Berk ŞENÖZ
berk.senoz@gzone.com.tr
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MODA HAFTASI’NIN ARDINDAN

İSTANBUL’DAN MODA RÜZGARI GEÇTİ

İSTANBUL MODA HAFTASI’NIN ARDINDAN

KONUK YAZAR: MODA BLOGGER ONUR EROL



gzone.com.tr

www.gzone.com.tr | Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Nisan 2015 | S.25#GzoneFitnessÖzel

İSTANBUL MODA HAFTASI’NIN ARDINDAN

H
epinize merhaba, bir İstanbul 
Moda Haftasını daha geride 
bırakırken hafızamda kalan birçok 
detayı ve   izlenimlerimi burada 
paylaşmaktan onur duyuyorum. 
Bu haber yazısında izlenim 

olarak sadece tasarımcılarımızın tasarımlarına 
yer vermek isterdim lakin Mercedes Benz 
İstanbul Moda Haftası   boyunca yaşanılan ve 
görmezden gelemediğim şeyler olmasaydı…

Öncelikle Türkiye’de moda sektörünün günden 
güne iyi gittiği haberini verebilirim fakat bir 
blogger olarak özellikle yurtdışı deneyimlerim 
arasında olan Milano moda haftası ve Pitti fuarı 
ardından inanın ki düşünüyorum da biraz daha 
yolumuz var.

Bu söylemim, tabii ki altını çize çize belirtmek 
zorundayım ki sokak modası, tasarımcılar ve 
etkinliğin ev sahibi olan Pr ajansları ile alakalı…

NEDEN TÜRKİYE’DE SOKAK MODASI YOK?
2 yılı aşkın süredir moda ile alakadar 
durumundayım. Bu durum karşısında 
düşündüğümde Türkiye’de neden hala sokak 
modası’nın olmaması! Bu konuya bizzat gerek 
yazılı gerekse dijital medya kanallarının el 
atması gerekiyor! Ülkemizde moda adına 
birşeyler yapılıyorsa bunu gerek tasarımcılar 
gerekse moda yazarlarına daha çok yer 
verilmeli diye düşünüyorum.

Moda fotoğrafçılığı da aynı konu ile alakalı 
bizim gördüğümüz detayları keşke görebilecek 
kapasitede olabilseler ve bunu ellerinde 
tuttukları makinenin hakkını vererek çekseler 
inanın kid aha iyi olmaz mıydı?

Yani durum şu ki yukarda saydığım meslek 
gurubundaki insanlar geçekten moda’dan 
anlıyorlar mı?  Bu beni açıkcası düşündürüyor? 
Anrepo’da kafasına sürahi takan adamı 
fotoğraflyıp gazetelerin başköşesine koymak 
ya da belirli dergilerin hatta bu sponsorluğa 

ev sahipliği yapan markanın kendi sayfasında 
paylaşması moda ile ne kadar alay geçildiğinin 
bir ıspatı değil midir?

Özellikle yurtdışında gerçekleşen moda 
haftaları ve fuarlarında rastladığımız rengarenk 
sokak stillerini umarım ki ilerleyen zamanlarda 
bizde de göreceğiz. Yep yeni sosyal medya 
hesapları açılacak bunlar inanınki çok bilinçli 
olacaklar modayı yazarken arkadaşım eşim 
dostum demeden hakkını vere vere ele 
alacaklarını umuyorum.

ETKİNLİK ALANI REZALETİ!
Gerçekleşen bu etkinliğin ne yazık ki bu 
seneki organizasyonda yerinin de değişmiş 
olması özellikle benim gibi bir çok bloggerı 
hüsrana uğrattı. Önceki yıllarda Antrepo 
3’te gerçekleşen moda haftası bu sezon yer 
değiştirerek Antrepo 7’ye taşındı. Belki de 
bizim bilmediğimiz neden dolayısı ile bunu 
yapmış olabilirler fakat çevre düzenlemesi 
tam bir facia durumunda olduğunu belirtmek 
isterim. Fotoğraf çektirebileceğimiz bir alan 
bulmakta bu kadar zorlanacağımız aklımızın 
ucundan geçmezdi fakat gelin görün ki durum 
tam da buydu.

TASARIMCILARA NE OLUYOR?
Bildiğiniz üzere erkek moda blogger’ıyım 
ve toplamda erkek blogger sayıları 
kadınların çok çok altında toplasan 
5-6 erkek moda blogger’ı var. Moda 
haftası kapsamında davetiyelerin çoğu 
bize tasarımcılar tarafından geliyor. Bu 
sene özellikle PR ajansları davetiye ve 
takvim konusunda yine başarısızlıklarını 
ıspatlayarak ki bunu bekliyorduk. Kendi 
açımızdan bir çok şeyi de iptal etmiş 
olduk.

Neyse ki tasarımcılar bizi yanlız 
bırakmıyor. Özellikle bu yılki gerçeleşen 
tüm davetiyelerim onlar tarafından 

yollandı sadece biri hariç!

Özellikle tanışıklığım olmasına, daha 
önceden kendi koleksiyonunu taşımama 
ve özellikle burada sizlere Türkiye’deki 
erkek moda akımını sunmak isteyip 
ona da yer vermek istememden dolayı 
yaşadığım bu sorunu burada ele almak 
istiyorum.

Defile takvimi henüz çıkmış olduğu anda 
kendisine mesaj atıp moda showunda yer 
almak istiyorum ama sizden bana bir şey 
gelmedi dememe rağmen, beni davetiye 
için pr ajansına yönlendirmesine rağmen 
son güne kadar geri dönüş yapmayıp 
benim aramamı bekleyen…

Hadi ben arayayım yoğunlukta gözden 
kaçmıştır deyip Pr ajansını arayıp bana 
davetiye konusunda üzgün olduklarını 
söylemeleri beni gerçekten şaşırttı!

Nedenini inanın ki hiç bilmiyorum. 
Hadi bileyim ama ben blog yazıyorum 
bunu bilmemen ayıp diyeceğim o da 
olmayacak.

Fakat şunu söylemek istiyorum!
Sevgili Serdar Uzuntaş, eminim ki 
biliyorsun. Moda Haftalarında bloggerlar 
önemli rol oynuyor. Ve   yine eminim ki 
biliyorsun piyasa da kaç erkek moda 
yazarı / bloggerı var. İnan ki gerçekten 
kırıldım. Tabii ki   birileri davet edip 
etmemekte özgürsün ama bunu insanları 
oyalayarak yapamazsın! Biz de kendimize 
plan ve program içinde çalışırken hiç 
yapamazsın. Yürüdüğün yolda özgürsün 
tabi ama şunun farkında olmanı isterim 
defileni izleyip izlememek inan benim için 
önemli değil umarım bunun farkındasın.
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İSTANBUL MODA HAFTASI’NIN ARDINDAN

İstanbul Fashion Week’in açılış defilesini   Affair yeni koleksiyonu ile start alırken koleksiyondaki 
şal yakalı ceketler, deri takımlar ve kadife smokinler markanın yaratmak istediği algıyı destekliyor. 

Özellikle koleksiyonu tamalayan kovboy çizmeleri bendenden tam not aldı.

AFFAIR
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Benim favori tasarımcım diyebilirim kendisine, her nereye gitsem valizimde muhakkak Emre’den bir 
parça vardır. Nedeni çok iyi arkadaş olduğumuzdan değil tabii ki sadece güzel iş çıkarıyor ve başarılı 

bir tasarımcı!

Bunu  dışında bir çok tasarımcı gibi egosu da olmaması ve farkında olması herşeyin cevabı diyebilirim.
Emre’nin yeni koleksiyonu  ‘Mengütay’   bordo ve morun, lacivert ile buluştuğu, sezonun trendleri 
arasında yer alan örme ve deri detaylar ön plana çıkıyor. Örme ceketler, deri ve yün kabanların 
dikkat çektiği koleksiyon 120 parçadan oluşuyor ayrıca kısa – uzun yağmurlukların ön planda olduğu 

bu koleksiyon herkesten tam not aldığının da altını çizmek istiyorum.

Ayrıca defilenin en önemli detayı ise Bennu Gerede’nin ikiz çocukları Daren ve Dilan Gerede’de 
defilede boy gösteren isimlerden oldu.

EMRE ERDEMOĞLU

İSTANBUL MODA HAFTASI’NIN ARDINDAN
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İSTANBUL MODA HAFTASI’NIN ARDINDAN

Tween’in Istanbul moda haftasında olacağını duyduğumda gerçekten çok sevindim. Bu gibi markalar 
bildiğiniz gibi moda haftalarında yer almıyorlar. Ama bunun da kırılması gerekiyor diye düşünürken 
Tween bir ilke imza atarak İstanbul moda haftasında hafızalardan silinmeyecek bir koleksiyon ile 

adeta büyüledi

Kozmopolit  erkekleri, lüks bir seçkiyle podyuma yansıdı. İkonik parçalarını yeniden yorumlayan 
marka, paltoları ve ince işçilikle dokunmuş trikolarıyla lüks havayı yakaladı. Desenlerin birbirine 
karıştığı kumaşlar ve dokular üç boyutu etkiyi yakalıyordu. Koleksiyonun en modern parçası ise terzi 

titizliğinde dikilmiş eşofman kumaşından pantolonlardı. 
 

TWEEN
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İSTANBUL MODA HAFTASI’NIN ARDINDAN

Sonbahar/Kış ‘Atlas’ isimli koleksiyonunu moda severlerin beğenisine sunan Sepin, Hitit ve Urartu 
uygarlıklarının estetiğinden ilham almış. Tasarımlarında lacivert, koyu gri, taş, indigo ve siyah gibi 
sakin tonları; hardal ve gümüş ile hareketlendiriyor. Koleksiyonda el boyaması sünger baskılar, 
kabartmalı jakar desenler, brode işlemeler ve dijital baskılar; geniş pilili farklı boylarda pantolonlar, 
uzun kazaklar ve gömlekler ile kullanılıyor. Pamuklu flanel, kupro ve yün karışımlı kumaşlar; indigo 

boyamalar, pinstripe çizgiler ile bir araya geliyor.

GİRAY SEPİN
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İSTANBUL MODA HAFTASI’NIN ARDINDAN

Galaksiler arası hayali bir yolculuğu Osmanlı kültüründen öğelerle birleştiren koleksiyonda galaksi 
baskısı tamamen Osmanlı mimari motiflerinden ilham alınarak oluşturuldu.

Koleksiyonun monokrom renk paletinde koyu deniz mavisi ve bordo tonları dikkat çekiyor Sonbahar/
Kış 2015 sezonunda sıklıkla göreceğimiz deri, koleksiyonun birçok parçasında karşımıza çıkıyor.

Her sezon olduğu gibi bu sezon da spor giyime üstün kaliteli bir dokunuş katan Les Benjamins, 
maskülen bir stili gardırobun olmazsa olmaz parçalarını yeni materyeller ve detaylarla zenginleştirerek 

yansıtıyor.

LES BENJAMINS
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İSTANBUL MODA HAFTASI’NIN ARDINDAN

Niyazi Erdoğan yeni koleksiyonu için heyeltıraş İlhan Koman’dan ilham almış. Niyaz Erdoğan’ın 
hazırladığı koleksiyonda 60’lı yılların havası hakim. Neon renklerinde kullanıldığı koleksiyonda 

kullanılan baskılı sweatshirt’ler erkekler için bu sezonun favorilerinden olacak.

Zıtlıkların uyumunu yansıtan tasarımlara, tekno kumaşlar, ince işlenmiş yün yüzeylere hafif yıkamalı 
denimler ve parça boya pamuklular eşlik ediyor. Son iki sezondur Niyazi Erdoğan’ın imzası haline 
gelen sportif dokunuşlar, bu sezon yine karşımıza çıkıyor. Siyah, gri ve maviler, yeşil, bej ve kahveler ile 
buluşarak bir bütün oluşturuyor. Aynı zamanda bir önceki koleksiyonda gördüğümüz sırt çantalarını 

bu koleksiyonda farklı renklerde görmüş olmakta güzel.

NİYAZİ ERDOĞAN
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İSTANBUL MODA HAFTASI’NIN ARDINDAN

“Geometri oyunu”

Tanju Babacan, ismini karakteristik kırmızı sakallarından alan Red Beard markasının 2015 sonbahar 
kış koleksiyonu geometrik desenler hakimdi! Sarı, siyah ve mor tonların tezat havasına eşlik eden 

sade kumaş pantolon ve ceket uyumu oldukça hoşuma gitti.

Özellikle ceket yaka detaylarındaki asimetrik kesimler ve bunu tamamlayan aksesuarlarla 2015 kış 
erkeğini daha da cesur kılmış durumda...

RED BEARD
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İSTANBUL MODA HAFTASI’NIN ARDINDAN

‘Kırmızı erkeğe çok yakışıyor’ 

Moda haftasında görücüye çıkardığı 2015 sonbahar kış koleksiyonunda Akkaya Kırmızı rengin hakim 
olduğu bir show ile karşımıza çıktı, kadife ceketler, pelerin ve transparan detayların hakim olduğu 
koleksiyonda bir başka detay ise derinin hemen hemen her kombin detayında göze çarpmasıydı…

HAKAN AKKAYA

HAZIRLAYAN:
Onur EROL
www.onurollstyle.co
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GİYSİ KODLARI: FALLUS VE RAHİM

SESSİZ OLMALIYIZ, KONUŞMAYALIM, ÜST BAŞIMIZ 
GÖVDELERİMİZİN DURUMU AÇIĞA VURACAKTIR NASIL BİR 

YAŞAM SÜRDÜĞÜMÜZÜ

CORİOLANUS, 5.PERDE, 3.SAHNE,
WILLIAM SHAKSPEARE

MODA
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D
aha önce hiç bulunmadığınız 
bir evde gözünüzü açtığınızı 
hayal edin. Kim evi? Oraya nasıl 
geldiniz? Dün gece neler oldu? 
Hiçbir şey hatırlamıyorsunuz. 
Odada uyandığınız yatağın ve 

bir giysi dolabının dışında herhangi bir şey yok.  
Yataktan usulca çıkıp kapıya yöneliyorsunuz ve 
o da ne? Kapı kilitli. Bir, iki kapı zorlamasından 
sonra çabanızın nafile olduğunu fark edip giysi 
dolabına yöneliyorsunuz ve kapağını açmanızla 
birlikte nasıl birinin evinde olduğunuza dair ip 
uçlarını toplamaya başlıyorsunuz. Burada size 
yol gösterecek tek şey kıyafetler. Hadi o zaman 
başlayalım...

Gözünüze ilk çarpan askıda birbirlerini 
sükunet içerisinde izleyen beyaz gömlekler. 
Hepsi muntazam bir şekilde ütülenmiş. 
Yakaları dikkatinizi çekiyor. Kola ile özenle 
sertleştirilmişler. Her biri yüzyıllardır 
bozulmamış bir anıt gibi kusursuz şekilde 
gömleğin bedeninden yukarıya doğru 
yükseliyor. Kenarları parmaklarınıza değse 
kesecek kadar üçgen, sivri formlara sahip. 
Bugüne kadar gördüğünüz (piramitler de 
dahil) bütün üçgenlerden daha kusursuz 
görünüyorlar. 

Yakaların büyüleyiciliğinden zorlukla uzaklaşıp 
ip uçlarını aramaya devam ediyorsunuz. Ceketler, 
polo yaka t-shirtler, sweat shirtler, o etkileyici 
gömlekler... Şekilleri, sayıları, delik yapıları 
birbirinden farklı olsa da hepsinin düğmeli 
olduğunu algılamanız çok zaman almıyor. Nasıl 
bir takıntı birisine bütün üst giysilerini düğmeli 
seçmeye yönlendirir? Tedirginliğinizin giderek 
arttığını hissediyorsunuz. Sadece kıyafetler 
görmeyi planladığınız bir dolabın içerisinde 
aklınızı kurcalayan göstergeler ile boğuşmaya 
başlıyorsunuz.

Dolabın kapağına asılı kravatları inceleyerek 
gizemli yolculuğa devam ediyorsunuz. Kalın, 
ince, düz, desenli sayamayacağınız kadar çok 
çeşit var karşınızda. Boyna takılan aksesuarlara 
bu kadar düşkün birisinin dolabında kravat 
dışında bir aksesuarın olmaması bir tesadüf 
olamaz diye düşünürken dudaklarınızdan şu 
sözcükler dökülüyor. “Peki neden hiç papyon 
ya da Amerikan kravatı yok?” İş artık iyice 
içinden çıkılmaz bir hal almaya başlıyor.

Alt tarafta bulunan çekmeceyi açmak hiç 
içinizden gelmese bile bu esrarengiz oyunun 
istemsizce hareket eden bir parçası olarak 
kendinize engel olamıyorsunuz. Özenli bir 
şekilde yerleştirilmiş iç çamaşırları ve çoraplar 

karanlık bir cadde gibi karşılıyor sizi. Asalet 
ve kasvet arasında gelgit yaşarken yine yeni 
sürprizlerin tam karşınızda durduğunu fark 
ediyorsunuz. Çorapların hepsi klasik model, 
iç çamaşırlarının hepsi önden pencereli. Çiş 
yaparken hiç kimsenin iç çamaşırlarında 
kullanılan bu gereksiz açıklığı kullanma ihtiyacı 
duymadığını düşünerek hepsinin inatla neden 
bu özelliğe sahip olarak seçildiğini kavramaya 
çalışıyorsunuz.

Giysi tercihleri konusunda bu kadar kuralcı 
olmanın normal bir psikolojinin göstergesi 
olmayacağını anlamanız uzun sürmüyor. Her 
nerede ve kimin evindeyseniz bir an evvel bu 
yabancı mekandan kurtulup kendinizi sokağa 
atmak istiyorsunuz. Halbuki son zamanlarda 
ne kadar tekinsiz geliyordu size sokaklar. Ama 
şu anda bulunduğunuz durumdan daha iyi bir 
tercih olduğunun bilincindesiniz. Çekmeceyi 
kapatıp doğrulduğunuzda şapkaları fark 
ediyorsunuz. Üst süte dizilmiş ve birbirlerinin 
içlerine geçirilerek yer tasarrufu sağlanmaya 
çalışıldığı belli olan kep, asker, fötr, kasket, 
avcı modeli hacimli şapkalar. Hepsinin öne 
ya da yukarıya doğru uzantıları var. Bu kadar 
çeşitliliğin içerisinde bone, bere gibi düz 
modellerin yer almaması yine içinize bir kuşku 
dalgası salıyor. 

MODA
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Bu kadar gariplik yeter diyerek tekrar 
kapıya doğru yönelip, içinizi saran korku ve 
şüphenin verdiği itici güç ile şansınızı bir 
kere daha deniyorsunuz. Ve başardınız. Sizi 
özgürlüğünüze kavuşturmasını umduğunuz 
sokak kapısının yerini kestirmeniz ile birlikte 
hızlı adımlar ile yönünüzü o tarafa doğru 
çeviriyorsunuz. Ayakkabılarınızı bulmak için 
tam girişte duran ve o çok sevdiğiniz İsveç 
kökenli dekorasyon mağazasından aşina 
olduğunuz portmantonun kapağını açmanızla 
birlikte son şok ile karşılaşıyorsunuz. Sivri 
burunlu bir düzine ayakkabı var karşınızda. 
Kimisi neredeyse çarık formunda olan bu 
ayakkabıların arasında sizinki bir an evvel 
evden gönderilmeyi bekleyen üvey evlat gibi 
görünüyor. Giymeye bile fırsat bulamadan 
kendinizi kapının önünde, yüzünüze vuran 
güneş eşliğinde derin derin nefes alıp verirken 
buluyorsunuz.

Yaşadıklarınızı iki sokak arkanızda bırakıp 
adımlarınızı yavaşlatmaya başladığınızda 
kafanızda oluşan soruların cevaplarını bulmaya 
çalışıyorsunuz. Bu kadar sabit giysi tercihlerine 
sahip olan kişi kimdi? Neden çekmecesindeki 
onlarca çoraptan bir tanesi soket değildi? Bir 
insanın dolabında hiç mi düğmesiz basic t-shirt 
bulunmaz? Pekala o ayakkabılardan bir tanesi 
bile mi sneaker olmaz? Sorular sorular...

Yukarıda okuduğunuz bütün bu örnekler 
giysilerdeki fallus sembolizminin cinsel gücü 
ileten göstergeleridir. Kimi kaynaklarda erkek 
cinsel organı olarak tanımlanan fallus, aslında 
çok daha derin anlamlar taşımaktadır. Her 
şeye gücü yeten, güç sahibi, muktedir anlamı 
da taşıyan bu terimin çıkışı erkek egemen 
düşüncenin getirisi olarak düşünülür. Fakat 
fallusu tamamen erkek ile ilişkilendirmek 
mümkün değildir. Nitekim cinsiyet ayırt 
etmeksizin güç sahibi olmak yani fallusa 
sahip olmak bütün bireylerin arzusudur. Fakat 
giysilerin kodsal çözümlemelerinde genellikle 
arkeolojide olduğu gibi fallus penis formu 
olarak ele alınır. Bu kodlamanın yansıması giysi 
tercihlerini ve yorumlamalarını yapan kişilerde 
bilinçaltının göstergesidir. 

Fallusu penis formu ve güç göstergesi olarak 
açıkladığımıza göre şimdi yukarıdaki polisiye-
gerilim havasında anlattığımız bölümde 
geçen ve gösteren konumunda olan giysilere 
değinelim. Böylelikle hem sizin hem de bu 
giysileri tercih eden kişinin bilinçaltını gün 
ışığına çıkaralım.

İlk örneğimiz olan kolalı gömlek yakaları erkek 
cinsel organı ve dolayısı ile erkeklik göstergesidir. 
Sertlik ve bütünden ayrı bir uzantı olarak göze 
çarpan sivrilikler bir fallus tasviridir. Yapılan 
çalışmalarda erkeklerin sert, kolalı ve yüksek 
yakalı gömlek giydiklerinde kendilerini daha 
güçlü, itibarlı hissettikleri sonucuna varılmıştır. 
Özellikle kendilerini cinsellikten, cinsiyetten, 
kibirden ve güçten soyutlamış olan din 
adamlarının giysilerinde yaka kullanılmadığını 
göz önünde bulundurursanız yakanın sembolik 
kodunu çözebilirsiniz. 
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*Çıkarım: Evinde uyandığınız kişinin itibar, 
güç ve otorite düşkünü birisi olma olasılığı 
yüksektir. Aynı zamanda bir din adamı olmadığı 
da neredeyse açıktır.

Düğme ve ilik tıpkı prizlerde olduğu gibi 
erilliğin(fallus) ve dişilliğin(vajina) sembolik 
göstergeleridir. Her ne kadar prizlerde olduğu 
kadar günlük yaşamda bu özellik dilsel olarak 
gösterilmese de düğme ve ilik birbirlerinin 
içinden geçme-geçirilme yapısı ile erkek ve  
dişi karakterlere sahiptir. Bir giyside ne kadar 
düğme mevcut ise o kadar fallik çağrışıma 
sahip olduğu söylenebilir.

*Çıkarım: Giysi dolabı içerisinde gördüğünüz 
bütün üst giysilerin düğmeli olması, yatağında 
uyandığınız şahsın bilinçli ya da bilinçsiz olarak 
cinsel birleşmeye dair mesajını, düşkünlüğünü 
iletmede düğmeleri aracı olarak kullanması 
anlamına gelebilir.

Dolapta karşımıza çıkan ikinci gösterenimiz 
kravatlardı. Belki de direkt olarak penisi 

sembolize en bilindik giysi olarak tanımlamak 
mümkündür kendisini. Düğüm yeri testisleri 
vurgularken aşağıya doğru uzayan kısım penisi 
niteler. Kravatın bir erkek giyim eşyası olması 
da bu durumu kuvvetlendirmektedir. John T. 
Malloy yaptığı bir araştırmada kravatın kişilik 
algılaması üzerindeki etkilerini araştırmış ve 
şaşırtıcı sonuçlara ulaşmıştır. New York’da 
gerçekleşen deneme esnasında Malloy 
insanlara yaklaşıp, son derece utandığını ama 
cüzdanını evde unuttuğunu, çok zor durumda 
kaldığını ve eve gitmek için 75 Cent’e ihtiyacı 
olduğunu söylemiş. Bunu günün en kalabalık 
zamanında iki saat boyunca yapmış. İlk saat 
kravatsız takım elbise ile insanlardan yardım 
isteyen Malloy 7,26$  kazanç elde etmiş. 

İkinci saatte ise aynı takım elbiseye sadece 
kravat eklemiş ve yardım istemeye devam 
etmiştir. 2. saatte kazancı 26$ olmuş. 
Araştırmanın sonucunu John T. Malloy şöyle 
özetlemiştir; “Kravat sorumluluk sahibi olmanın 
ve saygınlığın bir sembolü. Başka insanlara sizin 
kim olduğunuz hakkında, itibarınızı azaltan ya 
da arttıran mesajlar veriyor.”

* Çıkarım: Bu açıklamadan sonra kafanızı 
karıştıran meçhul şahsın en azından çevresi 
tarafından sorumluluk bilincine ve saygınlığa 
sahip birisi olarak konumlandırıldığını 
anlamışsınızdır. Ayrıca cinsel gücünü dışarı 
yansıtma isteği de bilinçaltında yatan yüzlerce 
şeyden bir tanesidir.

Gelelim size karanlık bir sokağı anımsatan 
çekmecelerde karşılaştığınız çorap ve iç 
çamaşırlarına. Öncelikle klasik(uzun konçlu) 
çoraplar yapıları itibariyle fallus temsilidirler. 
Bu tip çorapların genellikle erkekler tarafından 
tercih edilmesi, kadınların ise daha kısa 
çoraplara yönelmesi giysi cinsiyetlerinin 
toplumların bilinçaltındaki yansımalarıdır. 
Erkek iç çamaşırlarının ön bölümünde bulunan 
açıklık ise tamamen penise(fallusa) yönelik 
bir uygulamadır. İşlevsel olsun olmasın bu 
açıklıkların çevrelerine geçirilen biyeler 
sayesinde penise hacim kazandırdığı açıktır. Bu 
fallusu ön plana çıkarmak için özellikle yapılan 
bir uygulamadır. Aynı uygulamayı özellikle 
erkek jeanlerinde de sıklıkla görmekteyiz. 
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Genellikle erkek jeanlerin önlerindeki 
kapamalarda (patlarda) çift kat kumaş 
kullanılması ve birleştirme malzemesi olarak 
fermuara nazaran daha hacimli bir yapıya sahip 
olan düğmelerin tercih edilmesi, hatta bazen 
o bölgede süsleme,aşındırma gibi dikkati 
daha da çeken işlemlerin yapılması tesadüf 
değildir. Penise(fallusa) dikkat çekme güdüsü 
yüzyıllardır mevcut bir durumdur. Örneğin 
Adem’in bir incir yaprağı ile tasviri fallusun 
varlığına bir göndermedir.

*Çıkarım: Sanırım yukarıdaki uzun 
açıklamadan sonra kişiliğini-kimliğini tespit 
etmeye çalıştığımız şahsın penisini ön plana 
çıkarma konusunda ısrarcı birisi olduğunu 
anlamışsınızdır. Bunun nedeni sahip olduğuna 
dikkat çekmek isteği ya da onu olduğundan 
büyük göstermek arzusu olabilir. 

Birbirinin içerisine geçmiş hacimli şapkalara 
geldi sıra. Hikayenin anlatımında ve burada 
hacim kelimesinin altını özellikle çizmek 
istiyorum. Şapka hem eril hem dişil olanı 
sembolize edebilir. Bu noktada ayırt edici 
özellik olarak devreye şapkanın hacmi ve 
uzantıları girer. Eğer bone, bere, takke gibi 
hacimsiz olanlarından bahsediyorsak burada 
fallustan bahsetmek mümkün değildir. Hacimli 
olanlar fallusa işaret eder ki burada penis 
formundan ziyade muktedirlik göstergesidir. 
Bir örnekle durumu daha iyi anlayabiliriz. 
Bildiğiniz gibi geçmişten günümüze erkekler 
selamlaşırken şapkalarını çıkartırlar ve aşağıya 
doğru indirirler. Bu hareketin altında yatan 
anlam karşıdakine saygı gösterdiğini ve 
kendisini üstün görmediğini belirtmektir. Yani 
şapka ile birlikte fallusta indirilmiştir. 

Çıkarım: Bere, takke, bone gibi hacimsiz 
başlıkların daha çok din adamları tarafından 
tercih edildiğini düşünürseniz bütün 
şapka tercihlerini hacimli-çıkıntılı-uzantılı 
şapkalardan yana kullanan bu kişinin muktedir 
yapısını göstermek için bu yola başvurduğunu 
söyleyebilirsiniz. Elbette kelliğini saklamak 
için sürekli şapka takma gibi bir alışkanlık 
elde etmiş olabileceği gerçeğini de gözden 
kaçırmayın.

Ve sivri burun ayakkabılar. Birçoğunuz 
için tamamen bir zevksizlik örneği olan bu 
modellerin geçmişi Orta Çağ’ın uzun burunlu 
çarıkları poulainelere kadar uzanmaktadır. 
Ortaya çıktıkları dönemde bariz penis 
çağrışımlarına neden oldukları için toplum 
ahlakını bozduğu düşünülmekteydi. Hatta o 
zamanlarda bazı çevrelerce bu uzun burunlu 
ayakkabıların kullanılmamasına yönelik 
girişimlerde bulunulduğu yazılı kaynaklarda 
yer almaktadır. Gerçekten poulaineler formsal 
fallus göstergesi olarak verilebilecek en iyi 
örneklerdendir. Günümüzde de özellikle baskın 
erkek grupları tarafından kullanım sıklığı 
düşünüldüğünde uzun burunlu ayakkabıların 
cinsiyetini algılamak zor olmayacaktır.

Çıkarım: Hikayemizin sır perdesinin arkasında 
gizlenen şahsın zevksiz ve moda dışı olmasının 
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yanı sıra barındırdığı fallus olgusunu dışarı 
vurma yolu olarak uzun ve sivri burunlu 
ayakkabılardan yararlandığı sonucuna 
varabilirsiniz.

Giysilerin sembolizminde rahim olgusu fallus 
(penis)  kadar sık görünmemektedir. Bununla 
birlikte Ernest Jones’un “Soğuk, Hastalık ve 
Doğum” isimli makalesinde bahsettiği kişilerin 
anne rahminden çıktıktan sonra yaşadığı 
anneden ayrılma korkusunun giysi sembolizmine 
nasıl yansıdığına dair çözümlemelerde bulunan 
Flügel ilginç tespitlerde bulunmuştur. Flügel 
“… Eğer böyleyse ve soğuk, ancak rahme 
dönerek yeterince korunabileceğimiz düşman 
dünyanın zorluklarından biriyse, bizi soğuğa 
karşı koruyan bilinçaltımızda koruyucu rahme 
denk düştüğünü düşünebilir ve giysilerin kimi 
zaman rahim-sembolleri olarak işlevlerini 
yerine getirmelerini bekleyebiliriz” sonucuna 

varmıştır. Doğum esnasında bilinçaltımıza 
kazınan sevgiyi kaybetme, ayrılma ve yalnızlık 
hisleri gerçekten de giysi tercihlerimize 
yansımaktadır. Hepimizin kendimizi iyi 
hissetmediğimiz zamanlarda bizi sıcak tutan, 
saran giysilere yönelmesinin nedeni doğum 
esnasında yaşadıklarımızın bilinçaltımıza 
işlemesinin sonucudur. Aslında hepimizin 
depresyon hırkası, kazağı, battaniyesi olarak 
adlandırıp kullandığı bu giysiler bizim için 
rahim görevi görür. Burada giysinin sembolü 
hisle bağlantılıdır. Mesela eğer dolabı 
açtığınızda karşınıza bol bedeni saran ve sıcak 
tutacak giysiler ile karşılaşsaydınız o zaman 
meçhul kişi hakkında yalnızlıktan korkuyor, 
kendisini korumasız hissediyor ya da annesi ile 
arasındaki bağ çok güçlü gibi varsayımlarda 
bulunabilirdiniz.

Giysilerin sadece bedeni saran, şık gösteren 

kumaş yığınları olduğunu unutun ve her 
defasında üzerinizde sizin anlatan sessiz bir 
çığlık olduğunun bilincine varın. Aynı şekilde 
date yapmakta olduğunuz ve kapalı kutu 
olduğunu buluştuktan sonra anladığınız kişilerin 
karakterlerini onların giysilerinden çözmeye 
çalışın. Çünkü giydiklerimiz sandığımızdan 
fazlasıdır.

HAZIRLAYAN:
Serdar EGEMEN
serdar.egemen@gzone.com.tr

MODA
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FETİŞLER
YOK ARTIK HANİ BİZ MARJİNALDİK DEDİRTEN

FETİŞLER
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F
etişten ne zaman bahsedilse akla 
gelen ilk şey ayak fetişi oluyor. 
Yıllardır konuşula konuşula ayak 
fetişi o kadar normalleşti ki, ayak 
fetişiniz varsa, bunu saklamanız için 
pek bir nedeniniz kalmadı. Ancak 

bunun yok bdsm’si, yok külotlu çorabı falan 
derken, araştırdıkça fetiş dünyasının inanılmaz 
bir derya deniz olduğunu ve orda aslında 
acayip bir sektör olduğunu görüyorsunuz. 

BDSM’den girdiğim için “yeni bir şey yok, onu da 
biliyoruz zaten” diye düşünmeyin. O tamamen, 
benim hayal gücümün fetiş konusundaki 
yetersizliği nedeniyle yaptığım başlangıç. 
Yoksa akla hayale gelmeyecek fetişler ve bu 
fetişe sahip insanların gizli toplulukları var.
Bu insanlar gizli sosyal mecralar vs dışında 
birbirlerini görünce tanıyorlar mı, anlıyorlar 
mı, gizli simgeleri var mı falan bilmiyorum ve 
deli gibi merak ediyorum bu olayların nasıl 
geliştiğini. 

Diyelim ki bir şekilde tanıştın adamla, 
hoşlandınız, date’in birinde “Bugün iş çok 
yorucuydu, istifa edeceğim sanırım. Ya bu arada 
ben kanepeyle sevişmekten hoşlanıyorum 
(nip tuck izleyenlerin gözünde canlandı değil 
mi?), kanepenin üstünde 3some yapmaya ne 

dersin?” dese ne yapacaksın? Bir taraftan da 
aldığın en masum 3some teklifi değil mi? “Ay 
ben gülerim” diyenler, bendensiniz.

Lafı çok dolandırmadan bulduğum en yok artık 
insanlar neler yaşıyor lan hani biz marjinaldik 
fetişlerini açıklıyorum. (Uslu bir çocuk olmanıza 
bile gerek yok, google’a yazınca neler neler 
bulunuyor)

POPPERS:
Hayır bir uyuşturucu ismini yanlış yazmadım, 
inanmazsınız ama balon fetişi bu. Şimdi lütfen 
sadece bir balonla nasıl bir fetiş olabilir diye 
devamını okumadan 5 saniye kendi içinizde 
düşünün. 

Aklınıza gelenler umarım başınıza gelmez 
diyerek açıklıyorum. Balonun rengi, kokusu 
ve şişmesiyle tahrik olan ve patlamasıyla da 
orgazm olan bir grup var. Şimdi lütfen söyleyin 
bana, çok şanslı değiller de ne? Sevgiliye 
yaptığın sürprize gel, “Sevgilim, bugün içinde 
her renk olan 100lük paket aldım, gidip Taksim 
Meydan’da public yapmaya ne dersin?” 
“Seni çok özledim, şimdi o balonu şişir ve bana 
videosunu gönder lütfen.”
“Beni bir baloncuyla aldattığına inanamıyorum!” 
“Ya ne olacağıdı?”

Sevgili balon fetişistleri, lütfen bu fetişinizin 
kıymetini bilin, şişir patlat dur, ne güzel hayat.

KNISMOLAGNIA:
İsmi her ne kadar aşırı bilimsel görünse ve 
karizmatik olsa da, bildiğin gıdıklanmaktan 
tahrik oluyorlar. Orta okulda falan nasıl 
eğlenmişlerdir düşünsenize. İşte, okulda, 
alışverişte, gece kulübünde gıdıkla gitsin, 
orgazmdan orgazma. “Gıdıkla yavrum gıdıkla”, 
“gıdıklasana canım” gibi sonsuza kadar 
dinlemememiz gereken şarkıların da neden 
yazıldığını anlamış oluyoruz böylece. Bu fetişi 
olan arkadaşım varsa nolur söylesin, bir şey 
soracağım.
PS: Merak edip şarkıları google’lamamanızı 
şiddetle öneririz.

YETİŞKİN BEBEK SENDROMU
Adından da hemen anlaşılacağı gibi, bu 
insanlar seks öncesi bebek gibi giyiniyorlarmış. 
Ne çeşit bebek olduğunu anlamadım açıkçası, 
bez bağlayan falan var mıdır acaba? Tövbeler 
olsun. Bundan sonra sevgilisiyle bebek gibi 
konuşan kızlara ön yargılı yaklaşmak yerine, bir 
bildikleri vardır belki gözüyle bakalım.

SPLOSHERS:
Tam anlamıyla “seni yemek istiyorum” fetişi. 
Krema, Nutella falan gibi değil, her yerinizin 
yemekle kaplı olması gerekiyor. Bu fetişin 
boyutları nelerdir, “Hayatım çok kilo aldım, bu 
akşam hafif bişiler olsun. Çikolata yemekten 
dilim damağım kuruyor, kereviz falan yapalım 
diyorum şeker komasına gireceğim.” noktasına 
gelebilen çift var mı bilemiyorum, ama 
gözümün önüne çok korkunç şeyler geldiği 
için Sploshers’cılara “afiyet olsun” diyerek, 
kendilerini burda bırakıp yolumuza devam 
ediyoruz.

KÜRK FETİŞİ:
Burda gözünüzün önüne gelen kürkünün 
içindeki çıplak kaslı erkekleri ve onların 
adonislerini bir kenara kaldırın, yerlerine peluş 
ayıcıkları koyun! 
Açıkçası ben bir tek köpeğim peluş 
oyuncaklardan tahrik oluyor sanıyordum, oysa 
ki vakti zamanında deterjanla verilen Yumoş, 
bir kısım insanlık için dev hizmetmiş.
Dahası da var, seksten once hayvan kostümü 
giyiyorlar bu tip fetişistler. Koca bir ayıyla ya da 
at kafası takmış biriyle seviştiğinizi hayal edin. 
Garipsediniz mi? O zaman şimdi bir de horoz 
kostümlü birini hayal edin.

Dağılabilirsiniz.

HAZIRLAYAN:
Yeşer SARIYILDIZ
yeser.sariyildiz@gzone.com.tr

FETİŞLER



gzone.com.tr

www.gzone.com.tr | Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Nisan 2015 | S.42#GzoneFitnessÖzel

PORNCEPTUAL
PORNOGRAFİK SANAT KAVRAMI

SANAT & GALERİ
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G
zone’da artık yepyeni bir köşe 
daha başlıyor. Dünya genelinde 
ilginç sayabileceğimiz sanat 
akımlarının öncüsü sanatçıları ve 
önde gelen işlerini tanıtacağımız 
‘’Sanat & Galeri’’ köşesi Nisan 

ayı itibariyle başlıyor.

Çoğunuz belki haberdarsınız ama Dünya’da çok 
garip oluşumlar mevcut. Bu oluşumların belki 
de en marjinali ‘’Pornceptual’’ bu ay Gzone’a 
konuk oldu. Brezilya’da kurulan, oradan 
Berlin’in çılgın gece hayatına taşınan, zaman 
zaman başka şehirlerde de kendini gösteren (iki 
kez Istanbul’da), sanat ve eğlencenin bir arada 
yürüyeceğine inanan ve bunun içine bir de 
pornografi ekleyen, internet siteleri ülkemizce 
yasaklı Pornceptual’ın kurucusu Chris Phillips 
ile mini bir röportaj gerçekleştirdik. Sözü 
çok fazla uzatmadan sizleri Chris Phillips’in 
yarattığı bu ilginç akım ile başbaşa bırakıyorum

Kısaca Porncepual’ı anlatır mısınız?
Sanatsal algı kilişeleri içerisine yerleştirilmiş 
bir sanat projesi olarak başlamış olsa da, 
Pornceptual gördüğü ilgi sayesine büyüyen bir 
online sanat galerisidir.

HAZIRLAYAN:
Sami SİPAHİ
sami.sipahi@gzone.com.tr

Kimler yer almaktadır? 
Cinselliklerini yaratıcılıkla harmanlayıp, bunu 
en saf haliyle gösterme cesaretine erişen 
herkes yer almaktadır. 

Yani tek sanatçı bazlı bir oluşum değil mi? 
Hayır, Pornceptual,insanların cinselliklerini 
yaratıcı bir şekilde ortaya çıkarmak  için 
cesaretlendiren kollektif bir oluşumdur.

Pornceptual’ın başlangıcından bahseder 
misiniz?
Brezilya’da kurulmuş bir online platformken 
gördüğü ilgi sayesinde fazlasıyla büyüdü. 
Zamanla Dünya’nın farklı metropollerinde 
organizasyonlar yaparak farklı kültürlerde 
sesimizi duyurmaya başladık. Her geçen gün 
de bu hedefle büyümeye devam etmekteyiz

İki kere İstanbul’da sizi görme şansı bulduk. 
Burada neler yaptınız?
Söylediğim gibi, Brezilya çıkışlı, Berlin 
merkezi bir oluşumuz ve Dünya’nın farklı 
metropollerinde kendimizi göstermek 
istiyoruz. Londra, Amsterdam gibi şehirlerden 
sonra Istanbul’da da bir organizasyon yapmayı 
istedik. Geri dönüşlerin oldukça fazla olmasıyla 

bu organizasyonun ikincisini de yaptık. 
Önümüzdeki planlarda Istanbul’da üç aylık 
aralıklarda farklı organizasyonlar planlıyoruz. 
Ne yaptığımızı merak ediyorsanız, 
Istanbul’da gerçekleştireceğimiz bir sonraki 
organizasyonda sizleri de aramızda görmek 
isteriz, gelişmeleri resmi sosyal medya 
hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

SANAT & GALERİ
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TRANS

RU PAUL’S DRAG RACE
DRAG QUEEN’LER YARIŞIYOR
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TRANS

B
ir yarışma, 7 sezondur sürüyor. Ve 
hala da süreceğe benziyor, çünkü 
yayınlandığı ilk günden itibaren 
oldukça büyük bir ilgiyle izleniyor. 
Başta Amerika olmak üzere birçok 
ülkeyi daha sallamaya devam 

eden RuPaul’s Drag Race’den bahsediyorum. 
Yarışmanın adını türkçeye çevirecek gibi 
olursak; “RuPaul’un Drag yarışı” gibi bir şey 
çıkar karşımıza. O zaman ilk önce bu RuPaul 
kimdir, onun hakkında bilgilenelim.

Yazar, oyuncu, manken, drag queen, yapımcı, 
şarkı sözü yazarı, sunucu… Bunların hepsi 
RuPaul’u tanımlıyor, yani elinden her iş 
geliyor. 55 yaşında, enerjisini oldukça koruyan 
biri olması da ayrıca göze çarpıyor. Kendini 
insanlarla ilk kez 1983 yılında kısa filmlerle 
(The Blue Boy Terror, Wild Thing, Terror II 
ve daha sonraki diğerleri) tanıştıran RuPaul, 
bununla yetinmeyerek 1987 yılında “RuPaul 
is: Starbooty” filminde “Starbooty” olarak 
karşımıza çıktı. Bir süre film sektöründe 
başarılı işlere imza attıktan sonra 1993 yılında 
ilk albümü olan “Supermodel of the World”ü 
çıkarmıştı. Albümde pop ve house tarzında 
şarkılar bulunuyordu. 1994 yılına geldiğimizde 
RuPaul, “Sister, Sister” adlı bir sitcom dizisinde 
“Marje” karakterini oynayarak aynı zamanda 
da bir televizyon yıldızı ve bir beyaz cam yüzü 
olma yolunda adım atmıştı. 

Bu kadar proje, iş ve başarıdan sonra 
takvimler 2009 yılını gösterdiğinde eşi benzeri 

görülmemiş bir yarışma programı başlıyor; 
RuPaul’s Drag Race. Drag Queen’liğe yeni bir 
soluk, hakettiği görünürlüğü getirme ve bazı 
eğlence kurallarını da yeniden yazan mucize 
bir yapım. Konusu isminden de anlaşıldığı 
gibi, Drag Queen’ler ve Cross Dresser’lar 
yarışıyor. Her hafta kıyasıya bir mücadele 
var. Yarışmacılar her hafta en iyi Drag Queen 
performansını sergilemek için canla başla 
çalışıyorlar. RuPaul(ki o bir üstad)’ün de 
dahil olduğu dört kişilik ekip ve üçüncü 
sezondan itibaren de her hafta değişen konuk 
jürliere kendini beğendirebilmek için elinden 
gelenin çok daha fazlasını yapmak… RuPaul’ü 
yarışmada şöyle düşünün; İşte Benim Stilim 
Yarışması’nın Uğurkan Erez’i + Öykü Serter’i. 
Konuk Jüriler ise gerçekten Dünya’da en çok 
tanınan starlar arasından seçiliyor. Mesela Demi 
Lovato, Pamela Anderson, Adam Lambert, 
David Burtka, Chaz Bono bunlardan birkaçı. 
Fakat dikkat çeken bir unsur var ki; HALA Lady 
Gaga konuk Jüri olarak masaya oturmadı! 

Aslında yarışma denince herşey üç aşağı beş 
yukarı aynıdır; “Belirli bir tema ve formatı, 
yarışmacıları, işinin üstadı denilebilecek ve 
aynı zamanda şöhretli jüriler” bu yarışmayı 
farklı kılan en büyük şey ise fikri. Yani Drag 
Queen yarışı olması. Her hafta jürinin karşısına 
çıkılır, seçilen tema(her haftanın bir teması var) 
ile alakalı performanslar sergilenir ve puanlar 
alınır. Etap etap da eğlenceli mini yarışmaları 
var, akıllara zarar. Bu yarışmada da birçok 
ihtimal var performansına göre. Ya koruma 

altına alınırsın, ya yüksek ya düşük bir dereceye 
girersin, YA DA ELEMEYE KALIRSIN. Peki 
elemeye kalanlar neler yapıyor? Bir sonraki 
haftaya kalabilmek için kıyasıya mücadele 
veriyorlar. Bunu da şarkı ve dans ikilisinden 
oluşan bir performans ile sergiliyorlar. Tabi 
haftanın en yüksek puan ile kazananına da 
sembolik ve komik bir ödül veriliyor, verilen 
küçük ödüllerin de yarışmaya farklı bir hava 
kattığı aşikar (büyük ödül 100.000$’ı katılan 
tüm yarışmacılar alamıyor yani).

Genel olarak şunu söyleyebilirim ki her bölüm 
ayrı bir görsel şölen. Gerçekten bir yarışmadan 
öte görkemli bir show izliyorsunuz. Gerek jüri, 
gerek cast, gerekse de yarışmacılar bu işin 
içine ruhlarını tam anlamıyla katıyorlar. Hatta 
bazen “bu bir dizi mi yoksa” demekten de 
kendinizi alamıyorsunuz. Jüri üyesi demişken, 
aynı zamanda programın sunucusu ve 
programa ismini veren dahi RuPaul’un abartılı 
sayılabilecek büyüklükteki jest ve mimikleri 
için bile izlemeye başlamalısınız(tavsiye 
ederim). Yarışmacıların ise hem giyinik, hem 
de günlük hayatta ki erkeksi halleriyle birlikte 
programa çıktıklarından yarışma bol bol 
samimiyet kokuları yayıyor. Bu samimiyeti 
sağlayan başka bir unsur ise sadece podyum 
ve gösteri anlarının değil, backstage kısmının 
da programda gösterilmesi. Aynı zamanda 
o haftanın konseptine uygun giysilerini de 
kendilerine gelen kutular içerisinden çıkan 
malzemelerle yine backstage’de hazırlıyor 
her yarışmacı. Makyajlarını da kendileri 
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yapıyor tabi, kısacası tam bir yetenek şovu. 
Yarışma aynı zamanda izlerken de öğreten bir 
fonksiyona sahip, tabi anlamak isteyene.

Her sezon yarışan Drag Race’ler oldukça 
iddialı oluyor, yarışmanın ve RuPaul’ün yanına 
yakışır derecede. Hatta bazıları biyolojik 
olarak kadın doğanlara öyle bir taş çıkartıyor 
ki izleyenler şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. 
Gerçekten giyinmeyi ve kendine iyi bakmayı 
iyi biliyorlar. Ha bir de makyajı. Tucking’den hiç 
bahsetmeyeceğim ki eğer bir Drag Queen’seniz 
bunu illa ki biliyor olmanız lazım(penis 
gizleme/yok etme illüzyonu). Giyinik hallerinin 
hepsi de Lady Gaga ile yarışır, o kadar azimliler 
yani. İçinizdeki kadını dışarı çıkaramıyorsanız, 
kadınlığımı nasıl tatmin edeceğim diyenler 
için de şu kadarını söyleyebilirim ki “program 
oldukça dişi” Kadınlığın en kadın halini 
görüyorsunuz ve bu bile sizi oldukça mutlu 
ediyor, depresyondaysanız da çıkarma 
garantisi var(antidepresanlar çöpe). Teknoloji 
geliştikçe eğer bu program devam ederse 
izleyenlerimizin evlerine samimiyetin yanında 
östrojen kokuları da sıkmaya başlayabilirler. 

Peki ABD’de bu yarışma nasıl bu kadar tuttu 
ve ünü buralara kadar geldi? ABD’ye bizzat 
gitmiş olup da eğlence sektörünün içini dışını 
görenler benden daha iyi bilecektir ki Drag 
Queen şovları bir sektör haline gelmiş durumda. 
Büyüklü küçüklü bir çok kulüp ve diğer eğlence 
mekanlarında oldukça rağbet gördüğü için de 
Drag Queen’ler de istihdam açısından sektörün 
arananları arasında. E bu da, hem LGBT hareket 
direnişinin bir kazanımı, hem de toplumsal 
kabullenmenin aşılıp artık günlük hayatın içine 
iyice entegre olunduğunun göstergesidir.

Peki neden Türkiye’de böyle bir şey yok? 
Çünkü homofobi ve transfobi konuları daha 
aşılamamış, cinsel devrimini yaşamamış 
bir yapıya sahibiz. Ayrıca geçim sorunları 
da büyük bir çoğunluğu ilgilendirdiğinden 
başka konularda kafa yormaya vakit ve enerji 
kalmıyor haliyle. Ayrıca ataerkil yapımız 
erkeği kadından üstün bir konumda tutarak 
“bir erkeğin kadın kılığına girmesini” oldukça 
ayıplar, fakat böylesi bir ülkede de Huysuz 
Virjin(Seyfi Dursunoğlu) gerçeği vardır. Son 
zamanlarda her ne kadar ruhu yok edildiyse 
de. Yine de bir Azize Musallat(Fehmi Dalsaldı) 
var, fakat o da nedense çok ilgi görmedi, yada 
göstertilmedi… Türkiye’nin drag queenlik 
konusunda bir RuPaul’ü de onlar olabilirdi. 
Ya da böylesi bir yarışma Türkiye’de de 
düzenlenebilirdi (yanlış hatırlamıyorsam buna 
benzer bir proje gündeme getirildi de son anda 
yayına alınmaktan vazgeçilmişti).

En yakın fırsatta hemen izleyin.

HAZIRLAYAN:
Deniz Su TIFFANY
denizsu.tiffany@gzone.com.tr

TRANS
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TOM DALEY
DÜNYA’NIN EN POPÜLER DALGIÇI

PROFİL
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F
itness’a ve spora adadığımız bir 
sayı yaptığımız için, cesur ve bir 
o kadar da yakışıklı Tom Daley’i 
es geçmek abesle iştigal olurdu. 
Kendisini 2,6 milyon takipçisi 
olduğu Twitter hesabında “Yüzücü 

deği, bir dalgıçım!” diyerek tanımlayan Tom’un 
dünyasını keşfetmeye hazır mısınız?

20’li yaşlarımızda kim olduğumuzun farkına 
vardığımız ve neler yapmak istediğimizin 
üzerine yeni düşünmeye başlıyor olabiliriz; 
ama Tom Daley, hayalleri konusunda erkenci 
davrananlardan. Kendisi, Plymouth doğumlu 
10 metre kule atlamada yarışan İngiliz kule 
atlayıcı. İngiltere’nin en ünlü sporcularından 
biri ve üç kere de  BBC’nin “Yılın Sporcu 
Karakteri” ödülüne layık görülen başarılı 
bir birey. Plymouth Dalış Kulübü sporcusu 
olarak nam salan yakışıklımızın, 7 yaşında 

dalmaya başladığı kendisi hakkında söylenen 
önemli bilgilerden. Spor alanında imza attığı 
başarılar ve aksiliklere göz atarsak… Mayıs 
2008’de FINA’nın 10 metre kule atlama 
erkekler kategorisinde 6. sırada yer almış; 
ancak Temmuz 2008’de FINA Grand Prixler’e 
katılmayınca 17. sıraya düşmüştür. 2008 Yaz 
Olimpiyatları’nda 10 metre kule atlama ve 10 
metre senkronize yarışlarında Büyük Britanya’yı 
temsil etmiştir. Finallere katılmaya hak kazanıp 
7. olmuştur.  2008 yılının istatistiklerinin bize 
gösterdiği bir detay da, TIME dergisinde 2008 
Yaz Olimpiyatları’nda izlenmesi gereken 100 
sporcu arasından 63. sırada olması. 2009 
yılında da dünya dalma şampiyonu olan 
Tom, Londra 2012 yaz olimpiyat oyunlarında 
ülkesine bronz madalya kazandırmıştır. 2014’te 
koçu değiştikten sonra da, başarı ivmesini hiç 
düşürmeyerek; Dünya serisinde uluslararası 
altın ve gümüş madalyaları kazandığını da ek 

bilgi olarak eklemeliyim. (Editörün Notu: Tom, 
geçtiğimiz yıl İngiliz Milletler Topluluğu’nun 
Glasgow’daki 10m Platformu’nda ve Berlin’de 
düzenlenen Avrupa Şampiyonları’nda gümüş 
madalyanın sahibi oldu.)

Gelin, onun hakkındaki istatistiki bilgileri 
bir kenara bırakıp, eğlenceli gerçeklere göz 
atalım. Zirvede kalmanın sırrının çok çalışmak 
olduğunu ve başarının da bunu izleyeceğinin 
altını çizen Tom’un kariyeri konusunda onu 
etkileyen ve ona ilham verenler kimler? Tabii 
ki ailesi ve koçu. Favori yemeklerinin arasında 
da –çoğumuzun da kaçamaklarının arasında 
yer alan ve kalorilerini önemsemediğimiz- 
sosis, patates püresi ve dondurma yer alıyor. 
Dalgıçlık kariyerine ek olarak, bir TV programı 
sunucusu olmak isteyen Tom hakkındaki 
flaş bir gelişme de kendisinin –bu yazıyı 
hazırlarken- yaklaşık 11 saat önce retweet 
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ettiği One Direction’dan ayrılan Zayn Malik’in 
yerine gruba katıldığı haberi. Bir online mecra 
PinkNews ortaya böyle bir iddia atmış. Gerçek 
mi, yoksa mizahi bir yönü olduğunu da zaman 
gösterecektir. Bunun yanı sıra, basına verdiği 
bir röportajda eşcinsel olduklarını açıklayan 
sporcuların destek göreceğinden bahseden 
kıtırımız, sevgilisi Dustin Lance ile mükemmel 
bir ilişki yaşıyor desem yeridir. İnsan hakları 
kampanyalarına destek olmaları ve sosyal 
sorumluluk projelerinde yer almak için can 
atmaları nefis bir gelişme kanımca.

Life Centre, Plymouth’ta 10m Platformu’nda 
493.70 skora imza atarak altın madalya 
kazanarak başarı hanesine yeni bir artı değer 
ekleyerek yoluna devam eden sporcumuzun 
hayatında arkadaşları, ailesi ve boş bulduğu 
vakitlerde de sörf yapmak önem teşkil ediyor.  
Tom hakkında pek çok çıkarım yapılabilir; 
28 Mart’ta annesinin doğum günü için 
haftasonunu Plymouth’ta aile saadeti yaparak 
geçiren ama havanın düşündüğü kadar güzel 
olmamasından şikayetçi olan genç ve yetenekli 
bir adam da olabilir ya da saçını kestirmekten 
dahi  keyif alan muzır bir delikanlı da.  Ben 
bunları söylerken sevgili Tom, birbirinden 
eğlenceli selfie’lerini Instagram hesabından 
paylaşıyor, arkadaşlarıyla çılgınca eğlenmenin 
ve gençliğinin tadını çıkarıyor, ya da yeni bir 
şampiyonluğa imza atmak adına var gücüyle 
çalışıyor olabilir!

HAZIRLAYAN:
Buğra LEVENT
bugra.levent@gzone.com.tr
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ALP SELÇUKİ
HEM MODEL, HEM DE PERSONAL TRAINER
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K
onu fitness olunca ülkemizin en 
iyi antrenörlerini araştırmaya 
koyulduk. Karşımıza birçok isim 
çıktı, ancak bir tanesi fazlasıyla 
ilgimizi çekti. Hem Türkiye’nin 
önde gelen erkek modellerinden, 

hem de özel antrenör. Karşınızda Alp Selçuki...

Merhaba, öncelikle bize kendinden bahseder 
misin ?
Celal Bayer Üniversitesi’nde son sınıf öğrencisi, 
Nişantaşı’nda bir spor salonunda Personal 
Trainer ve profesyonel modelim. 

Modellik kariyerin ile başlayalım. Modellik 
yapmaya nasıl başladın?
2013 yılında İzmir’de yapılan modellik yarışması 
Miss & Mr Model yarışmasına katıldım. Bu 
yarışmada kazandığım 2.lik ödülü ile beraber 
profesyonel modellik kariyerim başlamış oldu. 
Tabii fiziğimden, yürüyüşüme, bakışıma kadar 
birçok konuda eğitimler aldım ve sonrasında 
ajansımla beraber çalışmaya başladık. 

Peki ya spor?
Spor her zaman tutkumdu. Modellik öncesinde 
İzmir’de antrenörlük yapıyordum zaten. 
Modellik sebebiyle bir süre ara verdim ama 
tutkum ağır bastı, İstanbul’a yerleşince de 
dayanamadım, tekrar başladım. 

Şu anda bir yarışmaya hazırlanıyorsun. Bu 
yarışmadan bahseder misin?
Estetik Fizik Yarışması, yani fit olmak yarışıyor. 
Yanlış anlaşılmasın, vücut geliştirme yarışması 
değil, konu tamamen atletik fizikle ilgili. 

Yarışmaya nasıl hazırlanıyorsun?
Yarışma için öncelikle belirli bir kiloya düşme 
ve belli bir fizik yapısında olmak için kendime 
hedef koyup psikolojik olarak kendimi buna 
hazır hissetmeye çalıştım. Üç haftada 12 kilo 
kaybettim, önümde 8 günlük bir diyet daha var. 
Yarışmanın sonucunun, harcadığım bu gayrete 
değeceğine eminim

Üç haftada 12 kilo, nasıl bir beslenme planıyla 
başardın bunu?
İlk etapta hayvansal yağ ve proteinle beslenerek 
başladım, karbonhidratı hayatımdan tamamen 
çıkardım. Sonrasında zamanla yağı da 
azaltarak çıkardım. Tabii her şey beslenme 
değil, antrenman da çok önemli.

Yarışmadan sonra hayatında nelerin 
değişeceğini düşünüyorsun?
Öncelikle iyi bir derece almayı hedefliyorum 
ve sonrasında bu dereceyi en iyi şekilde 
değerlendireceğim. İleride hedefim Personel 
Training üzerine kendi spor salonumu açmak.

EN UMUTSUZ 
VAKAYI BİLE 15-16 
HAFTADA ‘TAŞ’A 

ÇEVİRİRİM!

Personal Trainer’lık konusuna dönersek, 
öğrencilerinin ilk olarak hayatlarında neleri 
değiştiriyorsun?
İlk olarak dengeli beslenmeleri için beslenme 
alışkanlıklarını değiştiriyorum. Bunun yanı sıra, 
disiplin, doğru antreman yapma, uyku düzeni 
gibi önemli konularda düzenleme sağlıyorum.

Benim antremanlarımda bu işin püf noktası 
budur diyebileceğiniz neler var ?
Hırs ve istektir. Benden hizmet alan ve benimle 
antreman yapan insanlarda bunu görmek 
istiyorum. Çünkü bu süreçte hata yapma 
şansınız hiç yok. Diyet uygulamadıktan sonra 
işin hiçbir anlamı kalmıyor.

Fit bir vücuda sahip olmak için ne kadar 
zamana ihtiyacımız var?
Bana gelen en umutsuz vakayı bile 1.5 ay 
içerisinde sağlıklı olarak ciddi rakamlarda kilo 
verdirip, 15-16 haftada taşa çeviririm.

KAPAK SÖYLEŞİSİ
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Personal Training ne işe yarar?
Personel Training bir insanın yaşam kalitesini 
arttırır. Doğru yaşamayı, kendini sevmeyi 
ve kendini keşfetmeyi sağlar. Beslenme 
alışkanlıkları başta olmak üzere, bugüne kadar 
yaşadıklarının yanlış olduğunun farkındalığına 
vararak bir sporcu gibi yaşamayı öğretir.

Her insanın Personal Trainer’a ihtiyacı var 
mıdır?
Özellikle metropol insanlarının.

Hangi yaş grubuyla daha verimli 
çalışabiliyorsun?
Genelde 35-45 yaş arası insanlar ile daha 
verimli çalışıyorum. Gençlere göre daha bilinçli 
ve disiplinli oldukları için antreman yapma 
programlarına daha dikkat ediyorlar. 

Konunun asıl özü disiplin olduğu için yaştan 
çok işi ciddiye almak önemli, sabah saatlerinde 
yapılan antremanlar daha verimli oluyor, 
bu sebeple sabah erken saatte antrenman 
yapabilecek kadar istekli herkesten kolay verim 
alabiliyorum.

Personal Training hizmeti alamayacak biri 
için önerilerin ne olurdu?
Sabah aç karnına 50 dakika yürüyüş kesinlikle 
iyi olacaktır. Sağlıklı beslenmeyle birlikte 
evde yapılabilecek temel egzersizlerden  4-5 
hareket inanın hiçbir şey yapmamaktan daha 
iyidir. Yaşam kalitenizi de yüzde 70 oranında 
arttıracak ve kendinizi daha iyi hissetmenizi 
sağlayacaktır.

Sporu sıkıcı bulan büyük bir kitle var. Bunu 
eğlenceli kılabilmek için neler yapabiliriz ?
Evet bir çok insan kapalı alanda antreman 
yapmaktan ve yalnız çalışmaktan sıkılıyor. 
Bunun yerine grup antremanlarına 
katılabilirsiniz. Bootcamp dediğimiz antreman 
sayesinde dışarıda antreman yapılabilir. Ve bu 
oldukça yaygın.

Peki, nasıl beslenmeliyiz?
İlk kural, proteinden kaçmamalıyız. Bunun 
yanı sıra, özellikle balıkta bulunun Omega3 
barındıran her türlü yiyeceği bol bol 
tüketmeliyiz. 

Bunun yanı sıra yumurtanın beyazı kadar sarısı 
da önemli, ayırt etmemek gerekiyor. Kuruyemiş 
olarak fındık, fıstık ve ceviz öneriyorum. Bol bol 
sebze, kırmızı et ve salata.

EŞCİNSELLER 
HER ZAMAN VE 
HER KONUDA 

EN İYİSİ OLMAK 
İSTEDİKLERİ İÇİN 
DAHA HIRSLILAR.

Dışarıda beslenmek zorunda olan biri için 
aynı soruyu soracak olursam?
Fast food’tan uzak durarak bunun yerine ızgara 
et, ara öğünlerde de tatlı yerine, fıstık, ceviz 
gibi kuruyemiş türleri yemek günlük enerji 
ihtiyacımızı karşılamış olur ve  daha zinde 
hissetmemizi sağlar diye cevaplarım.

Gelelim Adonis’lere. Adonis’ler nasıl çıkar? 
Beslenme, beslenme, beslenme ve doğru 
antreman. Her insanda adonis kası zaten var. 
Bunun için işin en önemli kısmı yüzde 70 doğru 
beslenme, geri kalanı doğru antreman ile 
sağlanır.

Eşcinsellerin spora fazlasıyla ilgili oldukları 
görülüyor. Sence bu aşırı ilgi neden ?
Eşcinseller kendilerini daha çok seven ve kişisel 
bakımına daha çok önem veren insanlar. Her 
zaman ve her konuda en iyisi olmak istedikleri 
için daha hırslılar.

Spor salonları eşcinseller üzerinden 
geçiniyor konulu birçok makale yazıldı. Sence 
Türkiye’deki durum nedir ?
Semtine göre değişiklik gösteriyor, ancak 
genele vuracak olursak çok doğru bir tespit.

Türkiye’deki spor dünyasında eşcinsellik ne 
durumda?
Her şeyi cinsellik olarak düşünüyoruz ve bu 
yüzden önce bu düşünceden kurtulup kendi 
kabuğumuzu kırmamız lazım. Bu kişinin kendi 

tercihi ve buna bakmamalıyız aslında.

Türkiye’deki eşcinsel haklarının aranması için 
LGBT hareketini nasıl buluyorsun? Sence bu 
hareket nereye doğru gidiyor?
Bence geç kalınmış bile olsa iyi bir başlangıç. 
Toplumun bunu kabul etmiş olup, bağımsız 
bir hale gelmiş olması gerekiyor. İnsanların 
bu konuda kendilerini çok sıkmamaları 
lazım. Eşcinseller ilişkilerini özgürce yaşıyor  
olsa iki taraf içinde daha iyi şeyler olacağı 
kanaatindeyim. 

Birçok ülkede eşcinsellerin onur yürüyüşü 
arasında yer alan heteroseksüellerde var. Bir 
heteroseksüel olarak senin LGBT hareketine 
destek vermek ya da vermemek konusunda 
nasıl bir düşüncen var ?
Kesinlikle destekliyorum ve toplumun LGBT 
bireylerini şiddetle değil , yapıcı ve bilinçli 
olarak kabul etmesi gerektiğini düşünüyorum.

RÖPORTAJ:
Onur ÖZIŞIK
onur.ozisik@gzone.com.tr
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FUTBOLCU ŞARKICI 
SAHNE ÜÇGENİ 

BİR ZAMANLAR
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S
anat dünyasının sporla ilgileri 
eskilerde daha çok formaları giyip 
dergilere poz vermekten öteye 
gitmezdi. Şimdi olduğu gibi spor 
salonları olmadığı gibi öyle her 
gün spor yapma alışkanlığı yoktu 

denilebilir. Onun için formalarla veya tenis 
raketleri ile sevdiğimiz sanatçıların verdiği 
pozları dergilerde bakmayı severdik.

Eski dergileri karıştırınca bir çok sanatçımızın 
dergilere tuttuğu takımın formasını giyip pozlar 
verdiğini görebiliyoruz. Böyle fotoğraflar 
hayranlarının ilgisini çektiği aşikar. 1975 yılında 
TRT çok ilginç bir proje ile bizleri ekran başına 
kitlemişti  ‘Sanatçılar Olimpiyatı’. Halit Kıvanç’ın 
sunduğu bu yarışmada o dönemin tüm popüler 
isimleri olimpiyatlarda olan tüm dallarda 
yarışmıştı. Ali Kocatepe, Nükhet Duru, Sevda 
Karaca, Ali Rıza Binboğa, Melike Demirağ, 
Bilgen Bengü, Attila Özdemiroğlu, Engin Evin, 
Esmeray, Hakan Balamir, Bahar Erdeniz, Güzin 
ile Baha, Itır Esen, Fecri Ebcioğlu, Müjdat 
Gezen, Rana - Selçuk Alagöz gibi dönemin çok 
popüler isimleri atletizm, yüksek atlama, cirit 
atma gibi olimpiyat oyunlarında yarıştılar ve 
gerçekten çok keyifli idi seyretmesi siyah beyaz 
ekranlarımızdan. Keşke böyle bir sanatçılar 
olimpiyatı şimdi yine yapılabilse ve Demet 
Akalın, Gülşen ile Hande Yener atletizmde veya 
disk atmada yarışsalar. 

   

BİR ZAMANLAR
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Şimdi şarkıcılarımızın futbolla ilişkilerini şöyle 
bir turlayalım eski dergilere bakarak. 80’leri 
ortalarında Fenerbahçeli büyük futbolcu Cemil 
Turan jübilesi sırasında yine dönemin popüler 
isimlerinden destek almış. Sibel Egemen, 
Gülistan Okan, Ayşe Tunalı, Clarie Evren ve Asu 
Maralman ile dönemin en popüler dergisine 

FB formasıyla poz vermişler. Zerrin Özer yeni 
çıkaracağı albümü plağını sarı lacivert istemiş 
ve bunu tanıtmak için giymiş FB formasını poz 
vermiş. Arabeskin büyük isimi Ercan Turgut 
hasta FB’li olduğunu vurgulayarak futbol topu 
ile statta poz vermiş. Nilüfer’i sanırsın boks 
maçına çıkacak.

Sizlere en ilginç gelecek ve şarkıcılarımızın 
şampiyon kim sorusuna verdiği cevaplar.  HEY 
dergisi sormuş 1982 yılında kim şampiyon olur 
ve alın size cevapları okuyun anlayın kimin ne 
kadar futbolla ilgisi var.

Peki şarkıcılarımızın futbola ilgisi böyle iken 
acaba futbolcularımızın şarkıcılığa ilgisi nasıldı. 
70’li yıllar gazinoların en büyük eğlence 
mekanı olduğu ve popüler isimlerin sahneye 
çıkartıldığı yıllar. Sinema artistlerinden kim 
popülerse kendini gazino sahnelerinde 

bulurdu hemen. Gazino sahipleri iki büyük 
Fenerbahçe’li futbolcuyu sahnelere transfer 
etmişti. Fenerbahçe tarihinde yıldız futbolcular 
arasında gösterilen Şükrü Birand’ın iyi şarkı 
söylediği fark edilince kendini sahnelerde 
buldu Şükrü Birand. 

Fenerbahçe kalesini 1967-1977 yıllar arasında 
koruyan Yavuz Şimşek futbolu bıraktığı 
gibi kendini gazino sahnelerinde buldu. İyi 
kadrolarda şarkı söyledi ve İzmir Fuarında Zeki 
Müren kadrosunda bile sahneye çıktı. 

BİR ZAMANLAR
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Bundan on yıl önce Galatasaray’ın yıldız 
futbolcusu Ümit Davala rap tarzında bir albüm 
çıkarmıştı ve hatta Kayahan’dan destek bile 
görmüştü.

Futbolcularımız sahneye çıkıp şarkı söyledi 
hata albüm bile yapanı var ama şarkıcılıktan 
sahalara transfer olan pek yok. Futbolcu şarkıcı 
sahne üçgeninde durumlar bu şekilde. 

HAZIRLAYAN:
Hakan EREN
birzamanlar@gmail.com
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10 KUSURLU HAREKET
SPOR SALONUNDA YAPILMAMASI GEREKEN

YAŞAM
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1-Aynaların Karşısında Uzun Uzun Kendini 
İzlemek: Evet kendinizi çok seviyorsunuz. Bu 
yüzden de spor salonunda ter döktüğünüzü 
biliyoruz ancak kendini çok beğenmenin fazlası 
zarar. Spor salonunun alay konusu olmanız da 
cabası.

2-Ter Havlusuz Spor Yapmak: Spor salonuna 
terlemeye gittiniz malum. Kullandığınız her 
alette arkanızda küçük ter gölleri bırakmanız 
sonradan o aleti kullanan kişi tarafından küfür 
yemenize sebep olabilir. 

3-Spor Yapanları Göz Hapsine Almak :  Kimse 
spor salonuna güzel vücutlu çocukları görmek 
için de gittiğini inkar edemez tamam ancak 
bu kişileri göz hapsine almanız rahatsız edici 
olabilir. 

4-Salondaki Arkadaşıyla Muhabbet Edip 
Yüksek Sesle Konuşmak: Spor salonlarına 
sosyalleşmek için de gidiyorsunuz biliyoruz. 
Ancak arkadaşınızla yaptığınız geyik 
muhabbeti sporun önüne geçerse, yüksek sesli 
kahkahalarınız çevrenizdekiler tarafından fena 
halde antipatik bulunabilir. 

5-Bir Aleti Uzun Süre Bloke Etmek :  Eğer 
parasını ödeyip satın almadıysanız (!) aynı spor 
aletini 10 dakikadan fazla meşgul etmemeye 
dikkat edin. Böylece, sıra bekleyenlerin akbaba 
gibi başınızda dolaşmasını da engellemiş 
olursunuz. 

6-Soyunma Odasında Çırılçıplak Dolaşmak :  
“Yiğidin malı meydanda olur” sözüne inanıyor 
ve bakışları üzerinizde hissetmekten hoşlanıyor 
olabilirsiniz ancak duştan çıktığınız ve iç 
çamaşırlarınızı giydiğiniz o kısa anlar dışında 
salonda bir aşağı bir yukarı şekilde çırılçıplak 
dolaşmak hiç de “seksi” değil, aksine çok 
itici. Bırakın sadece partneriniz sizi çırılçıplak 
görsün. Birkaç santim gizeminiz kalmalı. 

7-Fazla uzun duş almak: Ne kadar terlemiş 
olursanız olun hiçbir duş 20 dakika sürmemeli. 
Hem evinde su parası vermek istemeyen bir 
görgüsüz konumuna düşmeyin hem de tonlarca 
su tüketmeyerek çevrenize saygılı olun. 

8-Herkesin Duyabileceği Yükseklikte Müzik 
Dinlemek : Spor yaparken dilediğiniz müziği 
dinlemek elbette hakkınız ancak salonun diğer 
ucundan duyulabilecek yükseklikte müzik 

dinleyerek çevrenizi rahatsız etmeye hakkınız 
yok.

9-Selfie Çekmeyi Abartmak : En güzel 
vücut selfie’si spor sonrası kaslar şişmişken 
çekiliyor biliyoruz ama dakikalarca elinizde 
telefonla en iyi halinizi arayarak aynaları bile 
bezdiriyorsanız bu gidişe bir dur demenizin 
zamanı geldi. Dışarıdan nasıl göründüğünüzün 
farkında mısınız? Hele o “haberim yokmuş gibi 
çek panpa” selfie’leriniz yok mu?

10- Kokarca Ayakkabıları Toplum İçine 
Çıkarmayın: Her spor ayakkabısının bir ömrü 
var ve bir  spor ayakkabısının gün gelip de 
kokmamasına imkan yok. Spor salonunda bu 
ayakkabıları açıkta bırakmak toplum sağlığına 
zararlı olabilir. Ve evet, herkes er ya da geç bu 
feci kokunun nerden geldiğini tahmin edecektir. 

HAZIRLAYAN:
Murat RENAY
murat.renay@gzone.com.tr
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V
ücut geliştirme asırlardır 
erkeklerin hayali ve bilinçaltında 
yatan bir olgudur.    Her 
erkeğin    bilinçaltında yatan 
güçlü ve koruyucu/saldırgan 
olma içgüdüsü ile vücudunu 

geliştirme yolunda adım atmaktadır. Bazen bu 
içgüdüler sadece performans odaklı olabildiği 
gibi görselliğe de odaklanabilir. Fakat bu 
içgüdüler ile birlikte bir de var olan genetik 
faktörler bizlerin kas ve kemik yapısından 
tutun da, kasların tiplerini ve ne kadar yağlı 
bir vücuda sahip olacağımızı bile kodlarında 
barındırabilir. Bu genetik faktörler bizlerin 
vücudunu geliştirmekte kolaylık ve ya zorluk 
çıkarmada bir numaralı etkendir. Bunlarla 
beraber beslenme ve yaşam kalitesi de 
vücudumuzu geliştirmede önemli faktörlerdir. 
Bu yazımda sizlerle vücudunuzun hangi tipe 
ait olduğunuzu anlatıp nasıl bir antrenman 
metodu izlemenizden bahsedeceğim.

Bu tipler bilimsel isimlerle anılacak olduğunda 
somatotip genel adı ile anılan üç ana gruba 
ayrılmaktadır. Bu somatotipler endomorph, 
mezomorph ve ectomorph olmak üzere genel 
betimlemelere ayrılır. İlk olarak Amerikalı 
Psikolog Sheldon tarafından öne sürülen bu 
vücut tipleri günümüzde halen yaygın ve 
genel kabul görmüş bir bilgidir. Ayrıca bir 
insan hangi vücut tipine sahipse asla o vücut 
tipinden genetik olarak başka bir vücut tipine 
dönüşemeyeceğini de savunmuştur. Yani siz 
endomorph (genel olarak yağlı ve yuvarlak 
vücut hatlara sahip) bir vücut tipine sahip 
iseniz ve vücudunuz spor ve diyetle yağ oranı 
olarak azalmış bile olsa tip olarak değişmez 
sadece yağsız bir vücuda sahip olmuşsunuz 
demektir. 

KISACA VÜCUT TİPLERİNDEN BAHSETMEK 
GEREKİRSE:
Endomorph: genel manada vücudu 
yağlanmaya çok müsait, vücut hatları yuvarlak 
ve yumuşak hatlı, göğüs bölgesindeki 
yağlanma öne ve geniş bir şekilde belirgince 
çıkan, bel ve bacak bölgesinde yağlanma her 
zaman var ise bu vücut tipine endomorph 
denir. Endomorph’lar karaciğer ve iç organların 
yağlanma oranı diğer vücut tiplerine nazaran 
daha fazladır. Bu vücut tipine bağlı olan 
bireylerin duygu durumlarıda değişken ve inişli 
çıkışlı olabilmektedir. Endomorph vücut tipine 
sahip biri iseniz, yapmanız ve dikkat etmeniz 
gereken bir çok konu var demektir. Başlangıçta 
beslenme planınız çok önemli bir noktadadır. 
Yağlı yiyeceklerden mutlak uzak kalmanız 
ve şeker tüketimine çok dikkat etmeniz 
gerekmektedir. Şanssız bir vücut tipine sahip 
olduğunuzu üzülerek söylemek zorundayım 
çünkü bu sizin nefes aldığınız sürece dikkat 
etmeniz gerektiğindendir. Bu konuda 
mutlaka bir beslenme danışmanına başvurup 
hormonel testlerinizi yaptırdıktan sonra size 
uygun beslenme düzenini ortaya çıkartmanız 
gerekmektedir. Antrenman programınızda ise 
uzun süreli kardiyo ve metabolik antrenmanlara 
yönelmelisiniz. Kardiyo antrenmanları genel 
anlamda aerobik enerji tüketimi yağ ve 
karbonhidrat rezervlerinden elde edilen enerji 
ile hareket ettiği için kilo kontrolünde size çok 
faydası dokunacaktır. Metabolik antrenmanlar 
konusunda ise mutlaka gittiğiniz spor 
salonundaki antrenörlerden yardım isteyip 
size uygun bir sistemi uygulamasında gözetim 
sahibi olmasını talep ediniz. Eğer ki    spor 
salonuna gitmiyorsanız metabolik antrenman 
metodlarından Tabata, Circuit Training, 
Interval Training v.b . gibi sistemleri araştırarak 
kendi vücut ağırlığınızda dahil bu metodları 
uygulayabilirsiniz.

ÖRNEK METABOLİK ANTRENMAN METODU:
Burada yer alan hareketlerin her birini 20 saniye 
uygulayıp arada 20 saniye dinlenerek toplamda 
4 set devam edin. Arada dinlenme sürenizin 
20 saniyeyi geçmemesi gerekiyor. Bu yüzden 
eğer akıllı telefon sahibi iseniz uygulama 
marketinizden “tabata timer” ya da “timer” 
uygulamalarını indirerek antrenmanınızın daha 
kolay geçmesini sağlayabilirsiniz. Hareketlere 
gelecek olursak;

Bodyweight Squat: Ayaklarınızı kalça 
genişliğinde açın, ayak parmak uçlarınız 
tam karşıyı gösterecek hizada kalsın ve yere 
oturmaya başlayın. Aşağı otururken dizinizin 
konumu çok fazla öne doğru gelmemesine 
dikkat edin, ne kadar kalçanızı geriye doğru 
atarak yaparsanız sakatlanma ihtimalinizi o 
kadar azaltmış olursunuz.

SPOR
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Bodyweight Push Up: Yere yüz üstü uzanıp 
ellerinizi kenara koyun ve tüm vücudunuz tek 
bir hamlede yukarı doğru kaldırıp göğsünüz 
yere bir yumruk hizası inecek kadar inip 
kendinizi tekrar yukarı itin. Kalçanızın aşırı 
yukarıda veya aşağıda olmamasına dikkat edin.

Basic Crunch: Sırt üzeri yere uzanın ve 
dizlerinizi kendinize doğru çekin. Elllerinizi 
yukarı doğru kaldırıp omurganızı belli bir miktar 
yerden kaldırarak tekrar yumuşak bir şekilde 
yere uzanın. Yukarı kalkarken karın kaslarınızı 
sıkarak nefes vermeyi ihmal etmeyin.

Lunges: Ellerinizi belinize koyarak bir bacak 
boyu kadar öne doğru adım atın. Sonrasında 
diziniz yere bir yumruk hizası yaklaşacak 
kadar oturup diğer ayağınızı öndeki ayağınızın 
yanına çekerek diğer ayağınızı öne atın ve aynı 
hamleyi bu bacağınıza uygulayın.

Vücudunuz ektomorph tipine dahil ise düm 
düz ve zayıf bir vücuda sahipsiniz demektir. 
Ektomorph vücut tipi yağ oranından çok zayıf, 
kas ve kemik yapısı gözle görünür bir şekilde 
belirgindir. Dar ve ufak göğüs kafesine sahip 
olup genellikle soluk benizlidir. Ektomorph bir 
vücut tipi beslenme ve antrenman ile zaman 
alan bir süreç içerisinde vücudunu geliştirebilir. 
Kilo alamama ve geliştirdiği vücudu hızlı bir 
şekilde kaybetme özelliğine sahiptir. Bu kişilerin 
beslenmelerinde protein ve karbonhidratın 
önemi çok büyüktür. Günlük beslenmelerinde 
almaları gereken protein ve karbonhidrat 
miktarları kilolarına göre değişiklik gösterebilir. 

Bunun için bir beslenme danışmanından destek 
alınması gereklidir. Antrenman programlarında 
ise kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları baskın 
olmalıdır. Kuvvet antrenmanlarında bir çok 
metod vardır. Piramit, süper set, dev set ve tek 
bölge çalışmaları kişilerin ihtiyaçları, yaşam 
biçimi ve antrenmana ayırdığı günler için bile 
değişiklik gösterebilir. Bununla ilgili mutlaka 
bir antrenörden bilgi ve destek almalısınız.

ÖRNEK BİR ANTRENMAN ÇALIŞMA PLANI:
Burada yer alan hareketlerin her birini 3-4 
set ve 8-10 tekrar arasında ihtiyacınıza 
göre uygulayabilirsiniz. Hareketlerin doğru 
uygulanması konusunda mutlaka bir uzman 
eğitmenden destek isteyiniz.

Barbell bench press:    Sırt üstü bir bench 
sehpasına uzanın ve halteri omzunuzdan biraz 
daha açık bir vaziyette tutun ve göğsünüzün 
orta noktasına doğru bir yumruk hizası kadar 
indirip tekrar yukarıya doğru kaldırın.

SPOR
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Bendover barbell rowing: Düz bir barı 
omzunuzdan biraz daha açık bir vaziyette 
tutun ve gövdenizi düz tutarak yere paralel 
olacak kadar eğilin ve halteri göbek deliği 
hizasına doğru çekip tekrar aşağıya doğru 
bırakın. Bu hareketi yaparken bel kaslarınıza 
dikkat etmeniz gerekmektedir.

Dumbell side laterall: Ayakta durun ve iki 
dumbell’ ı yanlara doğru omuz hizasına kadar 
kaldırıp tekrar aşağıya doğru indirin.

Barbell biceps curl: Ayakta düz bir barı omuz 
genişliği hizasında tutun ve dirseklerinizi 
kırarak halteri göğüs hizasına doğru kaldırın.

Lying barbell triceps extension: Bir bench 
sehpasına uzanın ve halteri omuz hizasından 
tutarak kolunuz sabit kalacak bir şekilde 
duracak vaziyette dirseklerinizi kırarak başınıza 
doğru indirin ve tekrar yukarı doğru kaldırın.

Dumbell squat: Dumbell’ ları yanda duracak bir 
vaziyette tutun. Ayaklarınızı kalça genişliğinde 
açın, ayak parmak uçlarınız tam karşıyı 
gösterecek hizada kalsın ve yere oturmaya 
başlayın. Aşağı otururken dizinizin konumu çok 
fazla öne doğru gelmemesine dikkat edin. Ne 
kadar kalçanızı geriye doğru atarak yaparsanız 
sakatlanma ihtimalinizi o kadar azaltmış 
olursunuz.

Basic Crunch:    Sırt üstü yere uzanın ve 
dizlerinizi kendinize doğru çekin. Ellerinizi 
yukarı doğru kaldırıp omurganızı belli bir miktar 
yerden kaldırarak tekrar yumuşak bir şekilde 
yere uzanın. Yukarı kalkarken karın kaslarınızı 
sıkarak nefes vermeyi ihmal etmeyin.

Vücut tipiniz mezamorph ise şansınızın yaver 
gitmesine siz karar vereceksiniz demektir. 
Mezamorph vücut tipinde yağ ve kas durumu 
beslenme ve spor alışkanlıklarına göre 
değişkenlik gösterir. Kas ve kemik yapısı göze 
çarpık bir vaziyette kübik şeklindedir. Bu vücut 
tipinde omuz yapısı geniş, kol ve omuz kasları 
oldukça kaslı bir görünümdedir. Mezamorph 
vücut tipinde beslenme kişinin dikkat etmesiyle 
birlikte vücutta gözle görünür bir kaslanma 
gerçekleşir. Eğer beslenme düzensizliği oluşursa 
vücut zaman içerisinde yağlanmaya başlar ve 
kaslı görüntü bozulma gösterir. Antrennman 
düzeninde kardiyo çalışması ile beraber 
kuvvet antrenmanları beraberinde olmalıdır. 
Kardiyo çalışmaları kişinin günlük ihtiyacı ve 
gerekliliğine göre çeşitlilik gösterebilir. Bunun 
için mutlaka bir uzman eğitmenden destek 
alınması gerekmektedir. Ağırlık ve kuvvet 
antrenmanlarında ise ektomorph vücut tipine 
benzer çalışmalar uygulanabilir.

Vücut tipiniz yaş ve yaşam kaliteniz ile 
beraber bozulmalar gösterebilir fakat genetik 
faktörünüz sizin her zaman peşinizdedir. Vücut 
tipinizi öğrenmekte zorluk çekerseniz bunu 
alanında deneyimli fitness antrenörlerinden 
destek alarak çözebilir ve nasıl bir çalışma 
içerisine gireceğiniz konusunda çok daha 

sağlıklı bilgiler alabilirsiniz. Canlı bir 
organizmaya sahibiz ve bunun gelişimi 
elbette zamanla olacaktır. Sabır ve disiplin 
bu çalışmaların en büyük anahtarlarıdır. Bu 
yüzden hangi vücut tipine sahip olursanız olun 
sabırlı ve disiplinli bir şekilde doğru antrenman 
yöntemiyle çalışmalarınızı devam ettirmeniz 
sizin yaşam kalitenizi arttıracağı gibi daha da fit 
görünmenizi ve bilinçaltında yatan o duyguları 
tatmin etmenizi sağlar. Sağlıklı ve spor dolu bir 
nisan ayı geçirmenizi dilerim, esen kalın…

HAZIRLAYAN:
Onur UÇAR
onur.ucar@gzone.com.tr
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FORMA GİRMENİN 
5 ÖNEMLİ YOLU

DOĞRU BESLENME SAYESİNDE

DİYET

KONUK YAZAR: UZM. DYT. ÖZGE KELEBEK SALMAN
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Y
aza yaklaşırken herkesi bir telaş 
sardı. Kışın eve kapanıp bol 
kalorili yiyecekler yediyseniz 
acele edin. Sadece 2 ay kaldı
Peki bu iki ayda aldığınız kiloları 
nasıl verecek ve üzerine nasıl kas 

miktarınızı arttıracaksınız?
İşte yaza yaklaşırken forma girmenin 
tüyoları…

Hindistan cevizi ile yağlarınızı daha hızlı 
yakın… Düşük glisemik indeksi sayesinde kan 
şekerini dengeler, uzun süre tokluk sağlar. 
Midede fazla asit salgısını engelleyerek 
reflüye de iyi gelebilmektedir. Hindistan cevizi 
suyunun 200 ml si 46 kaloridir ve içerisinde 
6 gram şeker, 366 mg potasyum, 30 mg 
sodyum içermektedir. Spor sonrası ter ile 

kaybedilen mineralleri yerine koymak için iyi 
bir kaynaktır. İçerdiği kalsiyum, potasyum, 
magnezyum, fosfor mineralleri ile metabolizma 
düzenleyicidir. Spor sonrası 1 su bardağı 
hindistan cevizi suyu yağ yakımını hızlandırır.

Meyve tüketiminde seçici olun… Tropikal 
meyvelerin tam da mevsimi. Her biri içerdikleri 
güçlü antioksidanlar ile hem yağ yakıcı, hem 
de bağışıklık sisteminin zayıflamaya başladığı 
şu günlerde bağışıklık güçlendirici etkiye 
sahipler. Ancak bu meyveleri tüketirken 
porsiyon kontrolü oldukça önemli. Çünkü 
meyveler içerdikleri meyve şekeri itibari ile kan 
şekerinde ani dalgalanmalara neden olabilirler. 
Tropikal meyvelerin büyük bir çoğunluğu 
asidik olduğu için glisemik indeksleri yani kan 
şekerini yükseltme düzeyleri yüksek değildir. 

Bu yüzden ani kan şekeri dalgalanmalarına 
neden olmazlar. Böylece daha uzun süre tok 
tutar aynı zamanda kan çevresi yağlanmasının 
da azalmasına neden olur. 

1 porsiyon için tüketim miktarları… 1 dragon 
fruit veya 12 adet çilek veya 2 adet kivi veya 1 
parmak kalınlığında 1 dilim ananas veya 15 adet 
yabanmersini

DİYET
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Spor öncesi ve sonrası beslenmeye dikkat… 
Spor öncesi ve sonrası beslenme spor 
performansınızı arttırırken, spor sırasında ve 
sonrasında yağ yakımını hızlandırır ve spor 
sonrasında kas kaybını engellerken aksine kas 
miktarının artışına destek olur. 

Özellikle düşük glisemik indeksli, kan 
şekerini ani yükseltmeyen, besinler tüketilen 
öğünlerden sonra yapılan sporlarda yapılan 
çalışmalara göre 2 kat daha fazla yağ yakımının 
olduğu belirtilmektedir. 

Egzersiz ana öğünden sonra yapılacak ise, 
öğünün egzersizden mutlaka 2 saat öncesinde 
ve ortalama 300 kalori alınarak yapılaması, eğer 
ara öğünden sonra yapılacak ise (spor öncesi 
beslenme) 10-15 dakika önce ve ortalama 100 
kalori alınması önerilmektedir.

Egzersiz öncesi örnek menü…
* 2 dilim tam tahıllı ekmek + 1 tatlı kaşığı yer 
fıstığı ezmesi + yarım muz + 1 çay kaşığı tarçın

* 1 su bardağı laktosuz süt + 1 yemek kaşığı 
yulaf + 5-6 adet çiğ badem ve 4 adet hurmayı 
blenderdan geçirerek smoothie şeklinde 
tüketebilirsiniz…

Eğer yaptığınız egzersiz 1 saatten uzunsa 
kaslardaki glikojen depoları için egzersiz 
arasında kuru üzüm atıştırmak gerekebilir.

Egzersiz sonrası ise 20-60 dakika içerisinde 

vücudun kaybettiği glikojeni almak ve kas 
yıkımını engellemek gerekmektedir.

Yapılan bir çalışmada egzersiz sonrası şekersiz 
çikolata süt içen bireylerin yağ yakımlarının 
egzersiz sonrasında da devam ettiği 
belirtilmektedir.

Yine egzersiz sonrası kas oluşumu arttırmak ve 
kaybedilen kas glikojenini yerine getirmek için 
protein ve karbonhidrat içeren dengeli bir öğün 
tüketmek gerekmektedir.

Egzersiz sonrası için örnek menü…
* 2 adet yumurtadan omlet + yarım avokado + 
2 dilim  tam tahıllı ekmek

* 200 gram ızgara somon + 1 orta boy tatlı 
patates

* 2 dilim tost ekmeği arasında bol yeşillikli ve 
150 gram ton balığı içeren sandviç

Düzenden şaşmayın… Beslenmeniz ne kadar 
düzenli ve saatli olursa metabolizmanızda o 
kadar düzenli çalışır. Düzenli çalışan bir sindirim 
sistemi her geçen gün metabolizma hızının 
artmasına ve böylelikle fazladan depolanan 
yağların yanmasına ve kas oluşumunu 
arttırmaya yardımcı olur. 

Protein ve karbonhidrat dengesi önemli… 
Sadece proteinden beslenmek evet kısa 
vadede yağ yakımına ve kilo vermeye yardımcı 

olabilir ancak unutulmaması gereken şey 
proteinin böbrekten süzüldüğü ve karaciğerde 
yapı taşlarına ayrıldığıdır. Vücudunuzun 
kaldırabileceğinden fazla protein aldığınız 
karaciğer ve böbrekte fazla çalışmaya bağlı 
harabiyet ve ilerleyen zamanlarda organ 
yetmezliği meydana gelebilmektedir. Peki bu 
yükü arttırmamak için günlük ne kadar protein 
almayız? Bunu kg başına 1,8-2,2 gram aralığında 
protein denklemi ile hesaplayabilirsiniz.

Örnek… 
170cm boyunca ve 70 kg birinin 70x1,8 g protein 
alması gerekirken, yoğun egzersiz yapıyor ise 
bu miktar 70x2,2 g proteine çıkabilmektedir.

HAZIRLAYAN:
Uz. Dyt. Özge 
KELEBEK SALMAN
www.kelebekdiyeti.net
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VEGANİZM BİR SPOR 
MUDUR?

SPOR DEDİĞİN TEK DİŞİ KALMIŞ CANAVAR, PEKİ
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B
u yazıda spor yapamayan 
insanların içini rahatlamak için 
argümanlar sunacağım. Spor 
yapmak istiyoruz, ama zaman 
ayırmak, irade göstermek, enerji 
biriktirmek sanıldığı kadar kolay 

değil. 

Modern çağın kölesi insanoğlu kendi 
boyunduruğundan kurtulamıyor. Tahakküm 
altında kaldığı her saniye için yeni bir köle 
arayışına giriyor. Sanıyor ki ruhunu hibe ettiği 
sistemden ancak yeni köleler kazanırsa çıkacak. 
“Darwin kapitalizmidir.” “Böyle gelmiş böyle 
gider.” “Sisteme küfreden özgür olsa bari,” 
diye kendimizi kandırabiliriz. Evet, insan mutlu 
olmak için kendini kandırma eşiğini aşağıya 
çekme hakkına sahiptir, ama eşiğin nerede 
sabitleneceğine kim karar verecek.

Konu spor olunca çok derinden mi girdim 
bilemiyorum, ama söylenecek çok şey var. 
Başlarken açık açık yazmak istiyorum ki 
kandırılıyoruz. Gerçekten çekici olan hangisi?  
Göbeğinden baklava yediğimiz erkek mi yoksa 
yoğun spor idmanları sonrasında göbeğini 
baklava tepsisi haline getirmiş havalı erkek mi? 
Hangi görselin daha çekici olduğuna kim karar 
veriyor, acaba biz mi? Sahip olamadığımız, 
lâkin toplum tarafından sürekli yüceltilen ürüne 

başlarda özeniriz, daha sonra sahip olmak için 
çalışırız. Fakat her zaman çalışmak yeterli 
gelmez, bize sunulan ürünün daha birçok 
artısı vardır. Tümüne sahip olmaya çalışırsak 
işte o zaman kendi kişiliğimizden vazgeçmek 
zorunda kalırız.

VEGANİZM BİR SPOR MUDUR?
Bize ne dayatılıyorsa onu kabul etmek zorunda 
kalıyoruz. Örneğin yüz yıllardır hayvanların 
yeterli bilince sahip olmadığı, bu yüzden 
etinden, sütünden, kürkünden yararlanmamız 
gerektiği, yani bize hizmet amacıyla 
yaratıldıkları savunuluyordu. Ama şimdi ortaya 
çıkan bilimsel gerçek tam aksini söylüyor. 7 
Temmuz 2012 Cambridge Üniversitesinde 
düzenlenen uluslararası “İnsanda ve Hayvanda 
Bilinç” konferansında şu sonuca ulaşıldı: “İnsan 
bilinç sahibi tek canlı değildir; hayvanlar 
da insanlarla kıyaslanabilecek derecede 
bilince sahiptir. Bu durum, aralarında bütün 
memelilerin, kuşların ve ahtapotların da olduğu 
birçok canlı için geçerlidir.”

Bilimsel bulgulara göre bir insan hiç 
hayvansal gıda tüketmeden sağlıklı bir şekilde 
beslenebilir. Tarımın olmadığı, nüfusun sürekli 
arttığı dönemlerde avlanarak beslenmeyi kabul 
edebiliriz, ama günümüzde bin bir çeşit gıdanın 
üretilebildiği toplumlarda hayvan eti tüketmek 

için yapılan katliamlar nasıl açıklanabilir? 
Ortada bir sağlık gerekçesi yoksa et yemenin 
büyüsü neye dayanıyor? Hele ki günümüz 
dünyasında milyarlarca insan beslenmek için et 
tüketmeyi tercih ettiğinde bu iş doğal yollardan 
karşılanamadığı için endüstrileşmek zorunda 
kalıyor. Şimdi hayvanların haklarını savunmanın 
ötesinde bir gerçeğe daha değinmek istiyorum: 
Hayvancılık endüstrisi doğaya tahminimizden 
çok zarar veriyor. Örneğin bir insan hibrid araç 
kullandığında yılda 1 ton daha az karbondioksit 
salınımı yapıyor. Eğer bu adam aynı zamanda 
vegan beslenirse azalan oran 1,5 tona çıkıyor. 
Her Amerikalı haftada bir porsiyon az tavuk 
yerse trafikteki beş yüz bin aracın karbondioksit 
salınımı kadar daha az gaz salınımı gerçekleşir. 
Tüm bu çevreci notların yanı sıra dünya üzerinde 
milyarlarca insan et yediği için yine milyarlarca 
insan açlığın pençesinde sürünüyor. Çünkü 
toprakta yetişen bitkiyle et yetiştirdiğimiz için 
tarım ürünlerinden 16 kat daha az yararlanmış 
oluyoruz. Kabaca örneklendirmem gerekirse; 
yetiştirdiğimiz tarım ürünlerini direkt tüketime 
sunsak 16 insan doyarken onu bir ineğin 
önüne besin olarak verdiğimizde ancak 1 insan 
doyabiliyor. 

Olay bu kadar gerçek ve acı bir sonuca 
varırken şuna dikkat çekmek istiyorum, ilk 
insanlar vejetaryen besleniyorlardı. Vejetaryen 

YAŞAM



gzone.com.tr

www.gzone.com.tr | Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Nisan 2015 | S.72#GzoneFitnessÖzel

beslenme çeşidinden günümüz dünyasına nasıl 
geldiysek spor salonları, protein tozları, kişisel 
spor hocaları gibi kavramlar da bu şekilde 
hayatımızda yer etti. Yani bir yandan bakarsak 
çok doğal yollarla, ama kapitalist sistemin 
amaçlarına hizmet etmek için hayatımızın 
göbeğinde baklava dilimleri var. Aslında ne 
kadar uzak iki konu ne kadar da paralel bir hal 
alabiliyor. Şimdi merak ediyorum doğada eşine 
ya da çevresine daha çekici görünmek için spor 
yapan hayvan var mıdır? 

Ben spor yapmayın demiyorum, hobi olarak 
yine yapın; ama bunun için hayatın gerçeklerini 
görmezden gelmenin de bir anlamı olmadığını 
düşünüyorum. Protein ya da karbonhidrat 
tozları alarak, çok yüksek maliyetlerde spor 
hocaları tutarak, spor salonlarının kölesi 
haline gelerek nereye varacağımızı sanıyoruz? 
Hepimizin gideceği yer bu kadar benzerken, 
çetrefil yollarda zaman öldürmeye hacet 
göremiyorum. 

BENİM SPORLA İMTİHANIM
Doğal bir yaşamı seçtiğiniz zaman hayatınız 
zaten sporlu, enerjik ve sağlıklı oluyor. 
Doğal olarak fit görünüyorsunuz. Örneğin 
ben yaşamımın el verdiği her yerde aktif bir 
şekilde hayatın içinde yer almaya çalışıyorum. 
Asansör yerine merdiven kullanıyorum, kısa 
mesafelerde otobüse, dolmuşa binmek yerine 
yürümeyi tercih ediyorum, vücudumu hareket 
içinde tutmak için çaba sarf ediyorum. Sık sık 
evde mekik, şınav çekiyor, ip atlıyorum. Ama 
bu çabalarım beni kas kütlesi, seksi vücutlu bir 
adam haline getirmiyor.

İş yerim dokuz katlı bir bina. Özellikle ikinci kat 
ile altıncı kat arasında sürekli mekik dokumak 
zorundayım. İlk zamanlar hiç asansörü 
kullanmıyordum, sürekli merdivenleri kullanarak 
ikişer ikişer iniyor, ikişer ikişer çıkıyordum. 
Bunu yaparken çok da eğleniyordum. Benim 
için doğal bir spordu, içinde macera da vardı. 
Akşam olduğunda parmağımı kıpırdatacak 
halim kalmıyordu. Eve ben değil de pestilim 
gidiyordu sanki. Bir süre bu yorgunluğumun 
normal olduğunu düşündüm. Bir süre sonra 
sevgilim isyan edince anladım ki merdiven inip 
çıkmam beni aşırı yoruyor. Yani işten sonra spor 
salonuna gitmeyi bıraktım, gözümü açacak 
halim kalmıyordu. Artık yarı zamanlı asansör 
kullanıyorum. Mecbur kaldım. 

*Veganizm hakkındaki bilgiler www.
zulalkalkandelen.com adresinden alınmıştır.

HAZIRLAYAN:
Kaan ARER
kaan.arer@gzone.com.tr

YAŞAM



gzone.com.tr

www.gzone.com.tr | Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Nisan 2015 | S.73#GzoneFitnessÖzel

SPOR, SADECE SPOR 
OLMADIĞINDA

M
adem bu sayının konusu spor, 
fitness, şekle girme ve güzel 
vücutlar, spor ve sporun daha 
geniş anlamları üzerine biraz 
yazıp çizmekte fayda var. 
Ama bu noktada sporun insan 

psikolojisine ne kadar iyi geldiğinden başlayıp, 
çoğumuzun beraber büyüdüğü slogan “sağlam 
kafa sağlam vücutta bulunur” gibi bir noktaya 
bağlanmanın çok da anlamı yok. Evet, spor 
ruh halinize iyi gelecek, yapmıyorsanız yapın, 
yapıyorsanız aynen devam! Peki klişelerden 
uzak bir noktada spor hayatın neresine denk 
düşüyor?

Aslında bu genel sorunun herkes için çok 
kişisel cevapları var. Ve bu soruya cevap 
vermek için illa ki düzenli bir spor alışkanlığına 
sahip de olmak zorunda değilsiniz. Spor veya 
sporsuzluk hayatınızın neresine denk düşüyor? 
Eğer düzenli spor alışkanlığınız varsa, 
tam olarak spor yapmakla niyetiniz nedir? 
Vücudunuzu mu güzelleştirmek? Sosyalleşmek 
mi? İyi mi hissediyorsunuz? Vakit öldürmek 
için mi? Sıkılmamak için mi? Size iyi geldiği 
için mi? Daha enerjik hissetmek için mi? Veya 
başka bir şey mi? Bir bakın, düşünün. Öte 
yandan sporsuzluk nasıl geliyor size, eğer 
hayatınızda düzenli bir spor alışkanlığınız 

yoksa? Hiç eksikliğini hissetmiyor musunuz? 
Vücudunuzdan memnun değilsiniz ve bunu 
sporsuzluğa mı bağlıyorsunuz? Yoksa çok 
istiyorsunuz ve vakit mi yaratamıyorsunuz? 
Yoksa spor hiç size göre değil mi? Bir dönüp 
düşünün. Spor ile olan ilişkinizi bir gözden 
geçirin. Aslında kendiniz ve diğerleri ile olan 
ilişkinize dair bir çok keşfedebilirsiniz. 

Evet, klişelerin ötesinde düşünmek gerekir, 
ama bazen en klişe laflar önemli gerçeklikleri 
barındırır. Spor önemli. Ama hiç bunun gerçek 
sebepleri üzerine düşündünüz mü? Spor önemli 
olduğu kadar bir savunma mekanizması, bir 
şeylerle temas etmemek için de kullanılabilir. 
Bunun farkında mısınız? 

Sporun neden önemli olduğu konusuna 
varoluşçu çerçeveden bakacak olursak en 
temelde beden kavramıyla karşılaşırız. Biraz 
felsefe okuyanlar bilir, aydınlanma ile beraber 
Batı insanı önemli bir ayrımın arasına sıkıştı 
– zihin-beden ayrımı. Günümüze baktığımız 
vakit zihne çok önem verilen toplumlarda 
yaşar hale geldik. İşimiz, meşgalelerimiz ve 
düşüncelerimiz önemli oldu. Ne kadar bilgili 
olduğumuz. Neredeyse hepimiz zihinsel işler 
yapmaya başladı. Boynumuzdan aşağısına 
ihtiyacımızın olmadığı işler. Bunun da doğal 
bir sonucu olarak bedenlerimizi kullanmayı 

bıraktık, unuttuk. Varoluşumuzun geri de 
bırakıp unuttuğumuz her boyutu, ki bu 
durumda bu beden oluyor, bir çok başka 
şeyle beraber, bize yük olarak geri döner. Bu 
yük fiziksel ağrılar, hastalıklar da olabilir, ama 
daha önemlisi kendi deneyimimizin büyük 
kısmını kaybetmek de demektir. Çok ilginçtir 
ki, bedeniyle ilişkisi daha sağlam olan kişilerin 
duygularını daha iyi tanımlayıp onlara kulak 
verebildiğini hep gözlemlemişimdir. 

Sporun ikinci bir önemi ise sebatkarlıkla ve 
kendimize bakım vermekle buluştuğumuz 
noktasıdır. Eğer sadece belli bir kiloya inmek, 
veya sadece belli bir vücut şeklini “kazanmak” 
için spor yapıyorsanız, eninde sonunda 
bunun bir hüsrana döndüğünü ya tecrübe 
etmişsinizdir, ya da edeceksiniz. Kazanımlar 
her zaman kayba dönüşebilir. Belki de önemli 
olan sporu hayatınızın öyle ya da böyle bir 
parçası haline getirmektir. 

Bir de madalyonun öteki yüzü var. Spor yapmak 
(veya yapmamak) sizin için kendinizin odakta 
olduğu bir hal mi, yoksa başkalarının mı? Sporu 
kimin için yapıyorsunuz? Spor alışkanlığı ile 
ilgili iki tuzak vardır (en az iki diyelim, eminim 
ki kişisel deneyimlere inecek olursa daha 
fazlasını buluruz). Birincisi sporu kendimize 
bakım vermek için, kendi deneyimimiz için 
yapmıyorsak. Amaç sadece vücudu belli 
dış standartlara uydurmaksa. Her kendimizi 
nesneleştirme manevrası, dolu dolu ve doygun 
bir hayat ihtimalinden bizi biraz uzaklaştırır. 
İkinci önemli tehlike ise sporu bir bağımlılığa 
dönüştürmek, kendimizden uzaklaşmak için bir 
araca dönüştürmektir.

Kısacası, her zaman olduğu gibi, aslında hayatta 
hiç bir şey kendiliğinden “iyi” veya “kötü” 
olarak gelmiyor. Biz o “şeylerle” ilişkimizde bu 
şeyleri ya daha doygun bir hayat yaşamak için 
kullanıyoruz, ya da hayatımızı fakirleştirmek 
için. Spor için de aynı şey geçerli. 

HAZIRLAYAN:
Uzm. Klinik Psikolog 
Ferhat Jak İÇÖZ
ferhatjakicoz@gmail.com
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KAS SAKATLIKLARI

B
u ay ki konumuz kas sakatlıkları 
üzerine hazırlanmışken yazımızın 
başında vücudumuzdaki en güçlü 
kasın hangi organa ait olduğunu 
okumadan önce tahmin edin. 

Bacak, kol, kalça… değil. Cevap; dil.

Bir insanda ortalama 10.000 adet tat alma 
dokusu bulunur ve bunlar her 3 gün ile 10 
günde bir yeni tat alma dokuları üretirler. 
Yaşlanmayla birlikte azalmaya başlayan bu tat 
alma dokularının sayıları gittikçe 5.000 adete 
kadar düşmektedir. Dil üzerinde bulunan küçük 
papillalar (tomurcuk ) sayesinde acı, tatlı, ekşi, 
tuzlu gibi lezzetleri beyine ileterek tat alma 
duyusu gerçekleşmektedir. 

İnsan vücudunun tüm iç ve dış hareketlerini 
sağlayan ortalama 600 adet kas bulunmaktadır. 
Bu kaslar vücut ağırlığımızın yaklaşık yüzde 
40’ını oluştururlar.  

En uzun kas kalçamızdan dizimize kadar, 
en geniş kas ise sırtımızda bulunmaktadır. 
Vücudumuzda bulunan tüm kaslar bir araya 
gelmiş olsalardı yaklaşık 2000 tonluk bir güç 
oluşturabilirlerdi.

Kaslar enerji ile çalışır ve bu enerji 
hidrokarbonlar tarafından oluşturulan 

glikozdan alınmaktadır. Enerjinin açığa çıkması 
ve kullanılabilmesi için glikozun kandaki 
oksijen ile birleşmesi gerekmektedir. Oksijen 
yetersizliği kaslarda yorulmaya yol açar. Bu 
nedenle özellikle spor salonlarında taze ve 
oksijenli hava sirkülasyonunun sağlanıyor 
olmasına dikkat edilmelidir. 

Vücudumuzda isteğimiz dışında sindirim 
sistemimizdeki gibi otomatik çalışan kaslara 
düz kas, gülmek ve uzuv hareketleri gibi 
isteğimize bağlı hareketlerde çalışan kaslara 
da çizgili kas denir. 

Kas hareketleri her zaman tek yönde hareket 
eder. Örneğin kas kasılınca bacak bükülür, 
aynı kas gevşeyince bacak açılmaz. Bükülen 
bacağın açılabilmesi için başka bir kasın 
kasılarak bacağı itmesi gerekir. Peki ya kalp 
kası nasıl çalışır ?
Tek bir kastan oluşan kalp, vücudumuzdaki 
diğer kaslara göre biraz farklıdır. İsteğe bağlı 
çalışan çizgili kaslardan oluştuğu halde istek 
dışı çalışan özel bir organdır. 

Kas ağrısı; kaslara yapılan aşırı ve alışılmadık 
yüklemeler sonucunda ağrı ile birlikte egzersiz 
ardından kısa süre sonra ortaya çıkan acıma 
ve sertleşme ile görülür ve kısa süre sonra 
geçmektedir. 

Kas yırtılması ve çekilmeleri; En sık rastlanan 
sakatlıklardandır. Kas çekilmesine kas 
gerilmesi, kas yırtığı da denir ve 3 sınıfta 
açıklanabilmektedir. 

Kasın gerilmesi ve bunun sonucunda birkaç 
lifin zedelenmesi,

Kas liflerinin yüzde 10 ila yüzde 50 si arasında 
kopması,

Aynı kas liflerinin yüzde 50 ila yüzde 100 
oranında kopmasıdır. Bu durum kasların en 
çok zarar aldığı sakatlık derecesidir. Kas bu 
durumda kasılma görevini yerine getiremez ve 
tamamen kopabilir.

Kas sakatlıkları yeterince tedavi edilmemiş 
ise sakatlıkların tekrar etmesi kaçınılmazdır. 
Herhangi bir spor aktivitesine başlamadan 
önce ısınma hareketleri sağlanmalı, aktivite 
sonrası vücudumuzu soğutma egzersizleriyle 
bitirmeliyiz. Güçlendirilmemiş ve gerdirilmemiş 
kaslar her an zedelenmeye müsait bir durumla 
karşı karşıyadır. Sakatlanmış ve tedavi edilmiş 
kaslar diğer kaslara göre daha elastik bir 
yapıda olacakları için tekrardan kopabilir ve 
yırtılabilirler. Isınmamış ve yumuşatılmamış 
kaslar kasılmalara gereken cevabı veremeyip 
sakatlığa davetiye çıkarırlar. Her şeyin bir 
çalışma ortamı ve ısısı olduğu gibi kaslarında 
gerilme yeteneklerini kısıtlayan soğuk bir 
ortamda egzersiz yapmak da sakatlığa 
sebebiyet verir. Bu nedenle kapalı alanlarda 
çalışılırken ortam ısısına ve taze havaya dikkat 
edilmelidir.

KAS SAKATLIKLARI ÇEŞİTLERİ:
Ezilme: Çoğunlukla hafif ve vücut dışından 
gelen darbeler sonucu meydana gelir. Ezilme 
sonrası geçici bir süre olmak üzere işlev 
kaybı ve şiddetli ağrılar oluşmakta, hareket 
esnasında ağrılar devam etmektedir. Darbenin 
şiddetine göre oluşabilecek şişme ve hematom 
(kan birikmesi ) görülebilir. Tedavi şekli olarak 
birkaç gün dinlenme yeterli olur ve hareketli 
bölgelerde meydana gelen bu vakalarda 
yerine göre atel gibi sabitleyiciler ve bandaj 
kullanılarak hareket kabiliyetinin kısıtlanması 
sağlanır. 

Gerilme ve kasılma: Dans, futbol, voleybol, 
basketbol, koşu gibi spor dalları ile uğraşan 
bireylerde en sık rastlanan sakatlık çeşididir. 
Her kasın farklı bir esneme ve taşıma kapasitesi 
farklı olduğundan dolayı aşırı kullanım 
ve zorlama esnasında kasların gerilerek 
genellikle kemikten uzak bölgede kat kat 
oluşturabileceği yırtıklar meydana gelir. Bazen 
de kemikle birleştiği yerden kasın kopması 
durumunda kemikten bir parça da koparabilir. 
Uyluk kemiğinin arka kısmında (kalça ve diz 
eklemi arasındaki bacak bölgesinde ) birkaç 
saat sonra şişme, birkaç gün sonra görülen 
morluklar, haftalarca sürebilecek ağrı ve kas 
zayıflığı ile seyir eder. Sakatlığın durumuna 
göre cerrahi müdahaleye başvurulabilir. Cerrahi 
bir operasyonda kaslar tekrar dikilir, kemikten 
kopan bölümüne tekrar bağlanarak eski haline 
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getirilmesi için iyileşme sürecinde uzun bir 
istirahat, yüksekte tutma, koltuk değneği 
kullanılarak yük bindirilmesi önlenir. Buz, 
bandaj ve atel kullanılarak sabitlenir ve sargılar 
açıldığında fizik tedavi uygulanarak yeniden 
aktivite oluşturabilmek amaçlanmaktadır. 

Kas krampları: Şiddetli bir ağrı ile baldırda 
meydana gelen kramplardır. Genellikle 
geceleri görülür ve uykudan uyandıran 
şiddetli bir ağrıdır. Bu durumda yapılacak en 
basit müdahale ayak parmaklarınızı tutarak 
ayak bileğinizi kendinize doğru çekmek 
olacaktır. Masaj ile birlikte sıcak bir uygulama 
yapılmalıdır. Kramplar spor aktiviteleri 
sonrasında da görülebilir. Spor aktiviteleri 
öncesinde, esnasında ve sonrasında yeterince 
su içmek önemlidir. Vücudumuzun elektrolit 
dengesini oluşturan mineraller terleme, idrar 
yolu ve dışkılama ile birlikte vücuttan atıldıkları 
için eksiklikleri görülebilir ve bunu yerine 
getirebilmek ve kaybı önleyebilmek için spor 
sonrası su veya maden suyu içilmelidir. Mineral 
azlığının yanı sıra kas kramplarına neden olan 
diğer faktörler şunlardır; 

Çeşitli vitamin eksiklikleri, tiroid yetmezlikleri, 
kalsiyum, magnezyum, potasyum düşüklüğü, 
şeker hastalıkları, kan dolaşım bozuklukları, 
yaralanmalar, spor aktivitelerine alışkın 
olmayan ve aşırı spor veya hareket etmeyle 
birlikte kasların fazla yorulması, idrar söktürücü 
için kullanılan ilaçlar gibi çeşitli etkenlerde kas 
kramplarına yol açabilecek etkenler arasındadır. 

Bazen de omuzlarda ve boyunda meydana 
gelen ve bölgesel olarak görülebilen tutulmalar 
meydana gelmektedir. Bu tutulmalar 
derinlemesine baskı uygulandıklarında bu 
bölgelerde büyük acıya sebep olurlar. Ağır yük 
altında kalma, üşüme, rüzgara maruz kalma ve 
travma neticesinde meydana gelir. Kramp ile 
birlikte kronik olarak kas sertleşmeleri devam 
etmektedir. Derinlemesine uygulanabilecek 
masaj ve fizik tedavi programları ile kasların 
düzeltilmesi amaçlanmaktadır. 

HAZIRLAYAN:
Özgür ÖZTÜRK
ozgur.ozturk@gzone.com.tr
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MARCO MARCO
GZONE’da bu ay, yine sevilen bir iç çamaşırı markası olan MARCO MARCO var!

ABD çıkışlı MARCO MARCO iç çamaşırları, hem brief hem stretch boxer hem de 
leggings denen tayt şeklindeki göz alıcı içlikleriyle ünlü.

 
Sadece iç çamaşırı değil, şapka, kolye gibi aksesuarlarla kendinden emin 

erkeklere hitap eden Marco Marco’nun çekim yaptığı modeler de bir hayli ilgi 
çekici.

Steven Dehler ve Ronnie MacNaughton gibi muhteşem vücutlu modellerin 
de kullanıldığı Underwear Expert’de yayınlanan çekimlere ve markanın diğer 

yürek hoplatan fotoğraflarına bir göz atalım.

FOTOĞRAF ALBÜMÜ
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GÖKKUŞAĞI 
FİLMLERİ

İSTANBUL FİLM FESTİVALİ’NİN

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından on birinci kez AKBANK sponsorluğunda düzenlenen 34. 
İstanbul Film Festivali 4-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Dünya sinemasının yeni 
örneklerinden ödüllü filmlere, Türkiye sinemasının en yenilerinden klasiklerine, yeni keşiflerden 
başyapıtlara, yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşilerden partilere, şehrin gözü iki 

hafta boyunca festivalde olacak.

Gösterdiği filmlerin çeşitliliği ve niteliğiyle 34 yıldır önder konumunu koruyan İstanbul Film Festivali’ne 
sayılı günler kaldı.  İstanbul Film Festivali bu yıl 4-19 Nisan tarihleri arasında, sinemaseverlere 2014 ve 
2015 yıllarının en yenilerinden klasik başyapıtlara, usta yönetmenlerin son filmlerinden yaratıcılığın 
sınırlarını zorlayan keşiflere yine çok zengin bir program sunacak. Festival,  20’nin üzerinde bölümde 
62 ülkeden 222 yönetmenin 204 filminin yanı sıra ücretsiz olarak gerçekleştirilecek usta sinemacıların 
katılacağı söyleşi ve atölye çalışmalarını, sinema dersleri ile özel etkinlikleri izleyicilerle buluşturacak.

34.İstanbul Film Festivali’nde de, her sene olduğu gibi LGBT temalı filmler izleyici ile buluşacak. Peki bu 
filmler hangileri?

SİNEMA
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Altın Küre’de yarışan Pride / Onur, baskılara 
karşı dayanışma içerisinde göğüs geren 
madencilerin ve onlara destek veren bir 
grup gey ve lezbiyenin hikâyesini anlatıyor. 
İngiliz yönetmen Matthew Warchus’un bu 
ikinci filmi Cannes Film Festivali’nde Kuir 
Palmiye ödülünü kazandı. Senaristi Stephen 
Beresford ve yapımcısı David Livingstone’a 
Britanya Yapımı En İyi İlk Film BAFTA ödülü 
kazandıran bu dayanışma öyküsü, yılın en 
renkli yapımlarından. Filme ilham veren LGBT 
aktivistleri Gethin Roberts, Nicola Field ve 
Mike Jackson festivalde aramızda olacak.

THE NEW GIRLFRIEND
YENİ KIZ ARKADAŞIM
AKBANK GALERİ

Her daim yenilikçi François Ozon, son filmi The 
New Girlfriend ile şaşırtmaya devam ediyor. 
İngiliz usulü dedektif romanlarının ustası Ruth 
Rendell’ın aynı adlı öyküsünden uyarlanan 
film, San Sebastian ve St. Petersburg 
festivallerinden ödülle döndü. Toplumsal 
cinsiyet rolleri ve burjuva ahlakını sorgulayan 
The New Girlfriend, Ozon tarzı mizahtan da 
geri kalmıyor.

PRIDE
ONUR
AKBANK GALERİ

STUDIO 54
STÜDYO 54
DÜNYA FESTİVALLERİ

1998’de, orijinal Stüdyo 54 test izleyicilerinden 
olumsuz tepkiler alınca yapımcıların 
baskılarıyla senarist-yönetmen Mark 
Christopher filminden 45 dakika kesti, yeni 
çekimlerle 30 dakika ekledi ve bazı yerleri 
dublajlamak zorunda kaldı. Bazılarının “55” 
diye andığı bu film, tarihe yeni bir Hollywood 
“eşcinselsizleştirme” operasyonu olarak 
geçti. 17 yıl sonra, Şubat 2015’te, yeniden 
kurgulanmış, temizlenmiş, daha da kuir, 
daha seksi   ve daha karanlık Stüdyo 54, 
Mark Christopher’ın ilk niyetlendiği haliyle 
Berlin Film Festivali’nde gösterildi. Klasik bir 
yükseliş ve düşüş hikâyesi anlatan  Stüdyo 
54,  New Jersey’den New York’a gelen genç 
Shane’in meşhur Studio 54 kulübünde seks-
uyuşturucu-diskoya kapılmasını, bir de bir aşk 
üçgenine karışmasını izliyor.

SAINT LAURENT
AKBANK GALERİ

Cannes’da Altın Palmiye için yarışan ve 11 dalda 
César adaylığından En İyi Kostüm ödülünü 
kazanan Saint Laurent’nin yönetmenliğini 
Bertrand Bonello üstlenirken, Bonello’ya 
senaryoda, iki filmi ile César ödülü kazanmış 
Thomas Bidegain eşlik ediyor. Konusuna 
uygun şekilde göz alıcı bir görselliğe sahip 
olan film, Adını aldığı moda dehası Yves Sain 
Laurent’a sadece bir tasarımcı değil, bir sanatçı 
olarak yaklaşıyor. Gaspard Ulliel ünlü modacıyı 
canlandırırken Jérémie Renier, Louis Garrel 
ve Léa Seydoux da filmde rol alıyor. Oyuncu 
kadrosundaki ünlü isimlerin cazibesi bir yana, 
Saint Laurent’ın yaşlılığını canlandıran Helmut 
Berger özellikle dikkat çekiyor.

SİNEMA
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Bu cesaret verici öykü, genç bir kadının 
hedeflerinin peşinden gitmesini konu 
alıyor. Leyla, beyin felci geçirmiştir ama 
yaşadığı tüm zorluklara rağmen başarılı bir 
üniversite öğrencisi ve gelecek vaat eden bir 
yazardır. Aynı zamanda asi bir kişiliktir; Delhi 
Üniversitesi’nden New York’taki bir okula 
transfer olmayı başarır ve böylece hayatını 
değiştirecek bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukta 
hiç beklemediği birine âşık olan genç kadın, 
hem cinselliği hem de kendini keşfeder. 
Geçtiğimiz yıl pek çok önemli festivalde 
gösterilen film, özellikle başrolündeki Kalki 
Koechlin’in performansıyla beğeni toplamıştı.

MARGARITA WITH A STRAW
HAYATINI YAŞA
MAYINLI BÖLGE

L’ART DE LA FUGUE 
KAÇIŞ SANATI
ANTİDEPRESAN

Üç kardeşin ortancası Antoine, 30’larında bir 
eşcinsel. Adar’la aynı evi paylaşıyorlar, ancak 
Antoine uzun süredir yatak odasında yerde 
uyuyor. En genç kardeş Louis, nişanlısını 
aldatmasına ve bundan büyük bir haz 
duymasına rağmen evlilik planları yapıyor. 
Kardeşlerin en büyüğü Gerard ise boşanmış 
ve ailelerinin hiç kâr getirmeyen giyim 
mağazasında çalışıyor. Fransız yönetmen 
Brian Cauvin, Stephen McCauley’nin aynı adlı 
romanını Amerika’dan Fransa’ya taşıyor. Hem 
muzip hem de melankolik bir film olan Kaçış 
Sanatı  işlevini yitiren aile kurumuna ince 
mizahıyla yaklaşıyor.

TRANS BUT
ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI

2014’te FACE İnsan Hakları Yarışması’nda Trans 
X İstanbul  filmiyle Özel Mansiyon kazanan 
Maria Binder’in son filmi, Türkiye’de İnsan 
Hakları ve Trans*lara parçalı bir bakış atıyor. 
Bir cinayet işlendiğinde, geriye ne kalır? 
Trans* hayatı nelerden ibarettir? Günlük 
nefret ve şiddetle nasıl baş edilir? Yönetmen 
Binder, bu izlerin peşinde direniş ve hayatta 
kalma içgüdüsünü takip ediyor, dışlanmışları 
derliyor; Nazım Hikmet, Foucault, Benjamin ve 
Zeki Müren’in sözlerinden esinlenerek Trans* 
hayatların parçalarını topluyor. Trans*BUT, bir 
sorudan yola çıkan bir belgesel araştırma: “Her 
şey yıkılırken insan hayata nasıl devam eder?”

BUTTERFLY (MARIPOSA)
KELEBEK
AİLE BAĞLARI

Bir kelebek iki boyut arasında seyahat 
edebilir; aynı kişiler paralel evrenlerde iki ayrı 
aşk hikâyesi yaşayabilir. Geçen yıl eşcinsel 
temalı  Hawaii  filmini izlediğimiz Arjantinli 
yazar ve yönetmen Marco Berger öyle bir 
“kelebek etkisi” yaratıyor ki, âşıklar iki paralel 
evrende “âşık olma olanağına” kavuşuyor; 
elbet bir fantezi bu: Germán ve Mariela’nın 
ilişkisi iyi gitmiyor. Mariela’nın erkek kardeşi 
Bruno’dan hoşlanıyor. Bruno ise Romina ile 
birlikte, ancak Germán’dan hoşlanıyor… Çiftler 
ve yaşanan iki gerçeklik yer değiştiriyor. Berlin 
Film Festivali’nin Panorama bölümünde 
izleyiciyle buluşan Kelebek cinsel gerilim, aşk, 
dostluk ve manevi bağların o belirsiz sınırlarını 
zorluyor.

HAZIRLAYAN:
IKSV
www.iksv.org

SİNEMA
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60 YILLIK BÜYÜK GEY EĞLENCESİ

MAYIS AYINDA ÖZEL DOSYALAR ÖNCESİNDE, EUROVISION HAKKINDA GENEL BİLGİLER

EUROVISION

KONUK YAZAR: KUTAY THEJAI
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E
n özet haliyle Erovizyon 
(EUROVISION) 1956 yılından 
beri  Avrupa yayın birliği üyesi 
ülkelerin katılımıyla gerçekleşen 
şarkı yarışmasıdır.  Yayınlanmaya 
başlandığı yıldan itibaren her yil 

popülaritesi artan televizyon şovlarından biri 
olup, günümüze bir çok uluslararası arenada 
tanınan şarkıcılar katmıştır. Bunlardan en 
büyüğü şüphesiz Abba - Julia Iglesias ve Celine 
Dion dur. 

Yarışmanın amacı tamamiyle 2nci dünya 
savaşı sonrası yeniden inşa edilen Avrupa’nın 
biraz eğlenmesi idi.  Erovizyon için asıl çıkış, 
yıllar sonra eşcinsel dünyası tarafından 
keşfedilmesiyle baslayip şarkı yarişmasi 
formatından biraz kopup şov ağırlıklı bir 
eğlence yarışmasına dönüşmesidir..

Erovizyon Şarkı Yarışması, her yıl bir önceki yıl 
kazanan ülkede gerçekleştirilir. Oylama sistemi 
%50 halk ve %50 jüri oyu ile yapılıp, her ülke 
en beğendiği 10 şarkıya 1,2,3,4,5,6,7,8,10 ve 12 
puan vererek şarkıları taçlandırmaya çalışırlar.

İki yarı finalden en yüksek oyu alan 10 ülke + 
finale direkt katılan 5 Büyükler (Almanya – 
Fransa – İtalya – İspanya – Birleşik Krallık)  + 
geçen yılın birincisi ile topalm 26 ülke finali 
gerçekleştirir. 

Yarişmada şarkılarin süreleri 3 dakika ile 
sınırlandırılır.

İrlanda, 7 kez birinci olup, en çok birinci olan 
ülkedir.

Johnny Logan birden fazla katılarak, birincilik 
elde eden kişidir.

Portekiz en eski katılımcı olup, birinciliği 
olmayan ülkelerden biridir.

1969 yılında İspanya – Hollanda – Fransa - 
ve Birlesik Krallık 18 er puan alıp birinciliği 
paylaşmistir. 

Abba - “Waterloo” şarkısı yarişmanın ilk elli 
yılının en iyi şarkisi secilmiştir.   

1998 yılı ile İsrail, Dana International – “Diva” ile 

birinciliği göğüsledi. İşte o yıl itibariyle artik her 
şey değişmeye başlayıp, yarışma eşcinsellerin 
bir numaralı eğlencesi olmaya başladı.  

Türkiye için milli mucadele meselesi haline 
gelen yarışmada, yıllarca en alt sırada yer alan 
biz, 1997 yılı ıle Şebnem Paker – “Dinle” ile 
üçüncü olunca, birinci olma isteğimiz daha da 
kabardı  ve zafere Sertab Erener – “Every way 
that i can”  ile 2003 yılında kavuşuldu. 

Kardeş ülke Yunanistan durur mu, elbette 
durmaz ... Biraz Türk ezgileri de araklayarak 
halen dinledikçe hepimizi dans ettiren “My 
Number One” ile Helena Paparizou”ya 2015 de 
birinciliği getirdi. 

Puan sistemini eleştirdiği için, Türkiye en son 
Bakü’de gerçekleşen yarışmada 2012’de boy 
gösterdi... İyi haber bu yıl geldi; Seneye ülkemiz 
tekrar katılmayı ciddi ciddi düşünmeye başladı. 
Hadi hayırlısı...

Eşcinsellerin destegi ile yarişma daha populer 
olmasi ile kendi fenomenlerini çıkarmayı 
başardı.

2007 de  Marija Serifovic – “Molitva” (Dua) 
büyük bir hit olup, çoğu LGBT  yürüyüşlerinde 
marş olmuştur .  

Bizim Huysuz Virjin’imiz var ise Ukrayna’nın 
da Verka Serduchka’sı var – “Dancing Lasha 
Tumbai” ile Marija Serifovic olmasaydı, o birinci 
olacaktı. 

2013 yılında Finlandıya’yı temsil eden Krsta 
Siegfrieds – “Marry Me” şarkısının sonundaki 
lezbiyen öpüşmesi ile çok alkış alırken,  
muhafazakar ülkelerin başında olan Rusya’dan 
büyük tepki gördü. İşin ilginç tarafi aynı Rusya, 
sırf birinci olmak için bundan 10 yıl önce, 
2003 yılında lezbiyen olmaları ile öne çıkan 
Tatu’nun – “Ne Ver Ne Boysia” şarkısını finale 
göndermişti. 

Ve son olarak geçen yılın birincisi Conchita 
Wurst – “Rise like a phoenix” ile resmen 
küllerinden doğarak, tum tepkilere rağmen 
“Sakallı Kadın” imaji ile birinciliği büyük 
alkışlarla göğüsledi. 

KAYAHAN VE EUROVISION:
Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz 
Kayahan, Eurovision’a en önem veren 
Türk Pop Müziği şarkıcılarından biriydi. 
Kayahan,  1990  yılında  Eurovision  Şarkı 
Yarışması’nda “Gözlerinin Hapsindeyim” adlı 
şarkısıyla Türkiye’yi temsil etmiş ve finalde 
onyedinci olmuştu.

2015 YILINDA EUROVISION:
Buılding Bridges (Köprüler kuralım) konsepti 
ile 23 Mayıs 2015 de Viyana-Avusturya’da 60. 
kez yapılacaktır.

Bu yıl neler olacak, kim kazanacak daha belli 
değil ama kulislerde favoriler yavaş yavaş 
kendini göstermeye başladı.

Ermeni Soykırımının 100’üncu yılına 
ithafen  Genealogy – “Don”t Deny” – şarkısı 
ile Ermenistan  ipi göğüsleyecek gibi 
görünmektedir. 

Yarışmayı en ciddiye alan ülke olan ve 
Avrupa’ya Pop müzigi öğreten İsveç, Mans 
Zelmerlow – “Heroes” ile hafife alınmayacak 
birinci adaylarından. 

Çoğu şarkının balladlardan oluştuğu bu yıl, 
ritmi ile birden kıpır kıpır dans ettiren Israil - 
Nadav Guedj – “Golden Boy” coğu eşcinsel 
fanların “ilk 3”ünde sağlam bir yer edinmeye 
başladı bile. 

5 buyuklerın hatrı sayılır başarılı yılları biraz 
gerilerde kalmiş olsa da bu yil İtalya, müzik 
otoritelerınden tam not almayı başardi. Il Volo 
– “Grande Amore”  

Ve son olarak, yıllardan beri başka kıtada 
olmasına karşın büyük favorilerden biri: 
Avustralya. Ülkesindeki en büyük pop 
yıldızlarından Guy Sebastian, “Tonight Again” 
ile birinci olmak için finalde yarışacak. 

HAZIRLAYAN:
Kutay THEJAI
kutaythejai@gmail.com

EUROVISION
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VİYANA
EUROVISION ŞEREFİNE

SEYAHAT SPARTACUS’UN KATKILARIYLA



gzone.com.tr

www.gzone.com.tr | Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Nisan 2015 | S.91#GzoneFitnessÖzel

V
iyana, 1.705.000 kişilik nüfusuyla 
Avusturya’nın en kalabalık 
şehridir. Çevre ilçeleriyle birlikte 
Viyana’da yaklaşik iki milyon 
insan yaşamaktadır. Bu rakam 
Avusturya nüfusunun yaklaşık 

dörtte biridir. Nüfus bakımından Avrupa 
Birliği’nin en büyük onuncu kenti olan Viyana, 
Birleşmiş Milletler bürosuyla dört resmi merkez 
temsilciliğinden birine sahiptir. 

Fetiş dükkanlarından, Barok tadında dekore 
edilmiş kafe ve barlara, Balkan-Yunan ve Türk 
müziklerini veya dünya DJ’lerini duyabileceğiniz 
gece klüplerinden cüretkar crusing bar’lara 
uzanan geniş bir gey eğlence yelpazesi 
olan Viyana’nın gey hayatını,  23 Mayıs’taki 
Eurovision finali şerefine, Avusturya’nın 
güzel  başkentine seyahat  planı yapanlar için 
tanıtmak istedik

BARLAR

Café X Bar 
Mariahilfer Straße 45  
Raimundhofpassage, U-Neubaugasse  
Tel : (01) 97 44 759 
Web: x-bar.at
Amerikan tarzında bar. 
Akşamları daha kalabalık.

Cheri 
Franzensgasse 2 
Tel: (0664) 116 23 38 
Web: www.cafe-cheri.at
Sıcak küçük lounge bar. Uygun fiyatlar.

Mango 
Laimgrubengasse 3 
U-Kettenbrückengasse
Web: www.mangobar.at

BU SENEKİ EUROVISION 
YARIŞMASININ 

YER VE SAAT ÇİZELGESİ

Birinci Yarı Final  
Juri Şovu, 18 Mayıs, 21:00 CET

Aile Şovu, 19 Mayıs, 15:00
Canlı Şov, 19 Mayıs, 21:00

İkinci Yarı Final 
Juri Şovu, 20 Mayıs, 21:00 CET

Aile Şovu, 20 Mayıs, 15:00
Canlı Şov, 21 Mayıs, 21:00

Büyük Final
Juri Şovu, 22 Mayıs, 21:00 CET

Aile Şovu, 23 Mayıs, 13:00
Canlı Şov, 23 Mayıs, 21:00

YER: Wiener Stadthalle Halle D

Club Stiefel 
Fünfhausgasse 11 
Metro İstasyonu U6 Gumpendorfer 
Straße’ye yakın
Tel: (0660) 6308208 
Web:www.clubstiefel.at
Avusturya’nın en cool gey barı. Küçük bir 
sahnesi, küçük havuzu, yağmur duşu, özel 
odaları ve fantastic ışık efektleri mevcut. 

Marea Alta 
Gumpendorfer Straße 28 
Tel: (0699) 1920 4194 
Web:www.marea-alta.at
Eski lezbiyen barı. Şimdi gey sahibi var ve 
mix bir kitleye hitap ediyor. 

Red Carpet 
Magdalenenstraße 2  Naschmarkt’a yakın  
Tel: (0676) 7822966 (mobile) 
Web:www.redcarpet.co.at
Gey etkinliklerle dolu yeni bir cafe-bar

Peter’s Operncafé 
Riemergasse 9 U-Stubentor  
Tel: (01) 512 89 81 
Web: www.petersoperncafe.at
33 yıllık bir bar ve cafe. Duvarda pekçok 
opera temalı görseller var. Art-Noveau 
ambiyansı ve fondaki klasik müzikle güçlü 
bir atmosferi var. 

Schik 
Schikanedergasse 5 U-Karlsplatz  
Tel: (01) 208 3197 
Web: www.schikbar.at
Viyana’nın gey bölgesinde internet erişimi 
olan sıcak cafe-bar.
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LIFE BALL
AIDS’le savaşıp hayatı kutlamak sloganıyla düzenlediği 
etkinliklerin gelirini HIV/AIDS’le savaşan derneklere bağışlayan 
Avusturya çıkışlı Life Ball etkinliği bu sene afişine altınlar içinde 
bir Conchita Wurst’ü koyarak ilgi çekmeyi başardı. Bu görkemli 
balo 16 Mayıs 2015 tarihinde Viyana’da Grand Festive Hall’da 
yapılacak.  Detaylı bilgi www.lifeball.org‘da
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Club Losch 
Fünfhausgasse 1 U6-Gumpendorfer 
Straße  
Tel: (01) 895 99 79 
Web: www.club-losch.at
Fetiş ve cruising klübü. Pazarları temalı 
partiler için web sitesini ziyaret edin. 

Eagle Vienna
Blümelgasse 1 U3 Neubaugasse  
Tel: (01) 587 26 61 
Web:www.eagle-vienna.com
Büyük darkroom ve sex shop’u var. 
Yönetim yeni değişti.

HardOn 
Hamburgerstraße 4 Naschmarkt’a yakın. 
U4 Kettenbrückengasse metro hattı 
Eggerthgasse çıkışı. Hamburgerstraße 
merdivenleri  
Tel: (01) 8959979 
Web:www.lmc-vienna.at
Bir seferlik üyelik gerekli.

ERKEK KLÜPLERİ Sling Cruising Bar 
Kettenbrückengasse 4 
U-Kettenbrückengasse metrosu  
Tel: (01) 586 23 62 
Web:www.sling.at
Modern,popüler ve kalabalık. Pazar 
günü 15.00-21.00 arası çıplak ve maskeli 
partiler.

KAFELER

BaKul 
Margaretenstraße 58  Naschmarkt’a 
yakın, U-Kettenbrückengasse
Web:www.bakul.at
Akşamları canlı müzik var. 

Café Berg 
Berggasse 8 Near University, 
U-Schottentor  
Tel: (01) 319 57 20 
Web:www.cafe-berg.at
Löwenherz kitapçısına yakın. Bol öğrenci 
var. Seksi personel.

Rifugio 
Schönbrunner Straße 10 U4-
Kettenbrückengasse  
Tel: (0699) 109 77 891 
Web:www.cafe-rifugio.at
15-20.00 arasında happy hour var.

Sixta 
Schönbrunnerstraße 21 
Tel:(01) 5852856 
Web:www.sixta-restaurant.at
Kafé, bar ve restaurant.

Testa Rossa 
Ringstraßengalerie, Mahlerstraße 4 
Web: www.testarossawien.at

BallCanCan 
Mahlerstraße 11 Opera Club içerisinde.
Web: www.ballcancan.com
Kuir Balkan-Klübü. Türkçe, Yunanca dans 
müziği var. 

FSK @ Pratersauna 
Waldsteingartenstraße 135 
Web: www.pratersauna.tv

Goodmann Club 
Rechte Wienzeile 23  1040 
U-Kettenbrückengasse  
Tel: (0676) 386 45 50 (mobile) 
Web:www.goodmann.at
Viyana’nın tek after-hour klübü. Sabah 
6’dan sonra kalabalıklaşıyor. Sadece gey 
kitle değil ama diğer klüpler kapanınca 
pekçok gey buraya geliyor. 

Heaven Vienna 
Değişik lokasyonlar.  Detaylar web 
sitesinde.
Tel:(01) 402 10 22 
Web:www.heaven.at
Uluslararası DJ’lerin çaldığı 2 sahneli, özel 
şovların olduğu gece klübü.

Homoriental 
Währingerstraße 59,
Web: www.homoriental.wordpress.com
Gey lezbien gece klübü. Balkan, Türk, 
Yunan müzikleri var. 

OMG Society 
Chaya Fuera Club, Kandlgasse 19-21 
Web:www.omg-society.at
Aylık, kalabalık gey partileri. Şu an Chaya 
Fuera Club’da yapılıyor.

Why Not 
Tiefer Graben 22 
Tel: (01) 9456860 
Web:www.why-not.at
Viyana’nın en uzun soluklu gey barı. 3 kat 
ve 2 dans sahnesi var.

DANS KULÜPLERİ
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Kino Labyrinth 
Favoritenstraße 164 
Web:(01) 920 40 88 
Web:www.leswing.net

Man for Man 
Hamburgerstraße 8 
Tel: (01) 585 20 64 
Web:www.manforman.biz

Sexworld 
Mariahilfer Straße 49 
Tel:(01) 587 66 56 10 
Web:www.sexkinowien.at
Spartacus XXL Dükkanının olduğu 500 
m2’lik mekan. 

SEX SHOP & SİNEMALAR

Apollo 
Wimbergergasse 34 
Tel: (0699) 811 65 200 (mobil) 
2 katlı ve teraslı sauna. Salı’ları AYI günü.

Kaiserbründl Herrensauna 
Weihburggasse 18-20 U1/U3 
Stephansplatz, U4 Stadtpark 
Tel: (01) 513 32 93 
Web:www.kaiserbruendl.at
1889’da inşa edilen 200 metrekarelik 
büyük mekanda 4 kat, 2 bar, 1 restoran, 
hamam, 2 sauna, tarihi havuz, darkroom, 
video ve sinema var. 

Papillon 
Müllnergasse 5 
Tel: (01) 942 1949 
Web:www.papillon.at
Biseksüel sauna

Römersauna 
Rüdigergasse 2 
Tel:(01) 890 78 98 
Web:www.roemersauna.at

Sport Sauna Lange Gasse 10  1080 
U-Volkstheater, Bus 13A-Piaristengasse  
Tel: (01) 406 71 56 
Web:www.sportsauna.at
Çok temiz ve modern sauna. Yeni restore 
edildi.

Therme Wien 
Kurbadstraße 14 
Tel: (01) 680 09 96 00 
Web:www.thermewien.at
Pazarları bir hayli kalabalık..

SAUNALAR

ES Collection Vienna 
Laimgrubengasse 4 
Tel: 0650 7 34 34 40 
Web:www.escollection.at
Es Collection’un resmi dükkanı.

Spartacus XXL Store & Cinema 
Mariahilfer Straße 49 
Tel:   (01) 587 66 56 10 
Web:www.s-world.at
2 katlı sex shop. Her türlü fetiş ve sex 
oyuncağı var. 
Crusing area, sling ve en büyük gey 
sinemaya sahip.

Tiberius 
Lindengasse 2 
Tel: (01) 522 04 74 
Web:www.tiberius.at

MODA & FETİŞ

Boys & Men - First Class Escort Service 
Tel:(01) 99 88 99 
Web:www.gayescort.at
1993’ten beri hizmet veren firma seyahat 
için eskortlar ve striptizciler ayarlıyor. 

ÖZEL SERVİSLER

HAZIRLAYAN:
Murat RENAY
murat.renay@gzone.com.tr
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