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KÜNYE ] 
[ GENEL YAYIN YÖNETMENİ ]

ONUR ÖZIŞIK

[ YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ]
MURAT RENAY

[ TASARIM VE GÖRSEL YÖNETMEN ]
ONUR ÖZIŞIK

[ FOTOĞRAFLAR ]
SEDA YEŞİLYURT

[ EDİTÖRLER ]
BUĞRA LEVENT

DENİZ SU TİFFANY 
FERHAT JAK İÇÖZ

HAKAN EREN
KAAN ARER

MURAT RENAY
ONUR ÖZIŞIK
ONUR UÇAR

ÖZGÜR ÖZTÜRK
SERDAR EGEMEN

[ OCAK 2015 SAYISINA KATKIDA BULUNANLAR ]
ARDA SAYDAM

BRIAND BEDFORD
HAKAN KANBUROĞLU

JARED NEEDLE
SEAN HOWELL

SERRA D’AUTRE 
TAMER GÜRSOY 

 
[ ONLINE DERGİ UYGULAMA ]

NGM TÜRKİYE

[ WEB SİTE EDİTÖRLERİ ]
SERKAN ŞAFAK

YAĞIZCAN AKBULUT
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EDİTÖRDEN ] 
2014 yılı eşcinsellerin dünyada ve özellikle Türkiye’de önemli bir görünürlük sağladığı yıl oldu. 
Bu görünürlük, kimilerini memnun kimilerini ise rahatsız etti. Bundan daha henüz birkaç yıl önce 
cinsel kimliklerini gizleyen ünlü isimler yavaş yavaş açılmaya başladı. Bu gelişmeler ışığında 
kamuoyu da LGBTİ cinsel kimliği tanıyan insanlara saygı duymak gerektiğini öğrenmeye başladı.
Türkiye de bu rüzgardan nasibini aldı. Gün geçtikçe daha sıkılaşmaya başlayan muhafazarlık 
cenderesine karşı, inadına, LGBTİ bireyler sesini yükseltmeye ve kendilerini göstermeye 
başladılar. Kanuni hak tanınmamış olsa da göstere göstere evlendiler, heteroseksüellere özel 
olan güzellik yarışmalarının ve moda defilelerinin trans versiyonunu hazırladılar,  belediyelerde 
söz sahibi olmaya başladılar, siyasi partilere pozitif mesajlar yollamaları için baskı yaptılar, yüz 
bin kişi olup İstanbul’un göbeğinde seslerini duyurdular ve Türkiye tarihinde ilk defa TBMM’de 
nefret cinayetleriyle ilgili bir basın toplantısı yapılmasını sağladılar.

2014, G Zone’un tarihinde de sizlerle buluştuğu yıl olarak bir hayli önem taşıyor. Türkiye’nin 
eşcinsel yaşam dergisini sizlere sunduğumuz bu yılı hiç unutmayacağız.

2015’in ilk sayısını hem geçmişe göz atmaya hem de geleceğe umutla bakmaya ayırdık. 2014’ün 
en önemli olaylarına, müzik günlüğüne göz atarken, 2015’in en umut vaad eden şarkıcılarından 
olan Cann’la bu sayımız için bizimle cesur bir çekim gerçekleştirdik. Dünyaca ünlü gey partilerin 
prensi Eliad Cohen’le yaptığımız özel ropörtajın yanı sıra Türkiye’nin en iyi vücut sporcularından 
Ahmet Koç’la görüştük.  2015’te dört gözle beklediğimiz filmleri ve yurt dışı etkinlikleri yazdık.
Bu aydan itibaren yazılarıyla dergimize renk katacak Deniz Su Tiffany’e “Trans Özel” köşemizi 
ve Serdar Egemen’e Moda sayfalarımızı emanet ettik. 

2015’te yeni sürprizlerimizle G Zone olarak renklerimizi 
göstermekten korkmayacağız. 
Sizleri de yanımızda yürürken görmek istiyoruz.  
HEPİNİZE ÖZGÜR BİR 2015 DİLERİZ.
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ÖZEL DOSYA

2014’E
DAMGA
VURANLAR
S 27

KAPAK SÖYLEŞİSİ

CANN
S 27

SÖYLEŞİ

ELIAD COHEN
S 21

MODA DOSYASI

2014
KAMPANYA
ÇEKİMLERİ
S 44

SÖYLEŞİ

AHMET 
KOÇ 

S 63

İNDEKS ] 
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OCAK AYINA ÖZEL 

YENI YIL KARARLARINI ERTELEME!
.

2014 yılında hedeflerine
ulasamamıs olabilirsin ama simdi

basarma vakti!
JATOMI FITNESS’TA egzersize

bugün basla!

, ,
,

,

,

www.jatomifitness.com.tr/jatomiTR    /jatomiturkiye     /jatomiturkiye

#birliktedahamotive
#jatomi

150 TL
Katılım
Ücreti
Yok!

1- Spora başla

2-Daha çok egzersiz yap

3-Sağlıklı beslen

4- Kilo ver
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KISA KISA 
HABERLER

KISA KISA ] 

EN GÜNCEL HABERLERİ OKUMAK İÇİN HER GÜN MUTLAKA 
TÜRKİYE’NİN EN GÜNCEL EŞCİNSEL YAŞAM PORTALI

 WWW.GZONE.COM.TR ‘Yİ ZİYARET EDİN.

MICHAEL SAM: 
NFL LİGİNDEKİ TEK 
EŞCİNSEL BEN DEĞİLİM
Geçtiğimiz aylarda eşcinselliğini açıklayan 
NFL oyuncusu Michael Sam geçtiğimiz gün 
Oprah’ya özel röportaj verdi. Röportaj esnasında 
Oprah’nın sorularını dürüstlükle cevaplayan 
sporcu ”NFL ligindeki tek eşcinsel ben değilim. 
Bildiğim çok eşcinsel oyuncu var ama bu konuyu 
açıkça konuşabilen sadece ben oldum” dedi.
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ELTON JOHN 
EVLENDİ
İNGİLİZ müzisyen Sir Elton John, 21 
yıldır birlikte olduğu David Furnish ile 
evlendiğini Instagram hesabından 
duyurdu. Evlilik belgesini imzalarken 
çekilmiş bir fotoğrafını ve gül desenli 
davetiyelerini paylaşan John, “İşin 
hukuki kısmı tamam, şimdi sıra 
seramonide” yazdı. Çift, düğünlerini 
İngiltere’nin Berkshire kentindeki 
malikânelerinde yapacaklar. Ülkede 
mart ayından sonra eşcinsel evlilik 
yasal hale gelince Elton John, 
“İngiltere ile çok gurur duyduğunu” 
söylemişti. Çift, 2005 yılında 
evliliğe yakın haklara sahip olan 
“medeni ortaklık” statüsü almışlardı.

KISA KISA ] 

ADALET BAKANLIĞI: 
LGBT YURTTAŞLARIN 
HAKLARINA DAİR HİÇBİR 
FAALİYETİMİZ YOK
Adalet Bakanlığı, TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu üyesi CHP İstanbul Milletvekili 
Mahmut Tanal’ın Kasım ayında yaptığı LGBT 
haklarına ilişkin bilgi edinme başvuruna yanıt verdi: 
“Lezbiyen, gey, biseksüel ve trans yurttaşların 
insan haklarının tanınması ve korunmasına 
yönelik Başkanlığımızca bugüne dek yürütülen 
herhangi bir faaliyet bulunmamaktadır.”
Bu yanıt doğrultusunda, Türkiye’nin LGBT 
yurttaşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, CHP ve 
HDP’nin ve Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, 
Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşların taleplerine 
ve somut ihtiyaca rağmen, Adalet Bakanlığı’nın, 
içeride ve dışarıda çok eleştirilen “LGBT hapishanesi” 
dışında LGBT yurttaşlara ilişkin herhangi bir yaklaşımı 
ve önceliği bulunmadığı endişeleri doğrulanmış oldu.
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KIZILAY BAŞKANI’NDAN 
HOMOFOBİK AÇIKLAMA
Kızılay Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, eşcinsellerin 
Kızılay’a kan veremediğini ancak alabildiğini söyledi. 
Afrikaya gidip gelenlerden de kan almadıklarını söyleyen 
Akar, “Eşcinseller kan verme konusunda risk grubundadır. 
AIDS virüsü eşcinsellerde yoğun olarak gözükür” dedi.

Kızılay Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, eşcinsellerin 
Kızılay’a kan veremediğini ancak alabildiğini söyledi. 
Beyaz TV ekranlarında yayımlanan ‘Uyan Türkiyem’in 
bu sabahki konuğu Kızılay Genel Başkanı Ahmet 
Lütfi Akar oldu. Kızılay’la bilgiler veren Akar’a, sunucu 
Tahir Sarıkaya, ‘Kan bağışı almadan önce neden 
eşcinsel misiniz?’ sorusunu soruyorsunuz’ diye sordu.

Akar, şöyle yanıt verdi: “Biz kanda bir virüs olup olmadığını 
tahlil ediyoruz. En modern yöntemleri kullanıyoruz. 
Altyapılarımız yenilendi. Ama ne yaparsanız yapın kan 
nakillerinde mutlaka bir virüs kapma ihtimali vardır, milyonda 
bir bile olsa. Bunu azaltmanın bir yolu vardır. Kendisinden 
şüphe eden kişi bunu deklare eder. ” Bizim kimsenin 
eşcinselliğiyle, biseksüelliğiyle, heteroseksüelliğiyle hiç bir 
derdimiz yok’ diyen Ahmet Lütfi Akar şöyle devam etti: 
“Yalnız eşcinseller kan verme konusunda risk grubundadır. 
AIDS virüsü eşcinsellerde yoğun olarak gözükür ve eşcinsel 
ilişkiyle başkalarına bulaşır veya kan yoluyla bulaşır”

Akar’ın bu açıklamasının ardından bazı LGBT 
örgütleri, Kızılay başkanı’nı istifaya davet etti.

KISA KISA ] 
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ABD: EŞCİNSEL ERKEKLERİN 
KAN BAĞIŞLAMASINA İZİN 
VERİLMELİ
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), gey ve biseksüel 
erkeklerin kan bağışı yapmalarını engelleyen yasağın 
kalkması gerektiğini açıkladı.Yasak, 1980’li yılların 
ortasındaki AIDS / HIV salgınından beri yürürlükte.
Ancak ABD Sağlık Bakanlığı’na bağlı FDA’in açıklamasında 
yasağın, son 12 ay içinde erkeklerle cinsel ilişkide bulunmuş 
erkekler için geçerli olmaya devam etmesi önerildi. Bunun nedeni 
kandaki HIV ve Hepatit B virüsünün testlerde ortaya çıkmasının 
zaman alması.Mevcut durumda yasak, 1977’den beri herhangi 
bir zaman diliminde erkeklerle cinsel ilişkiye girmiş tüm 
erkekleri kapsıyor.FDA’in bu önerisinin 2015 yılında tasarı haline 
getirilerek tartışmaya açılması bekleniyor. İngiltere, Avustralya 
ve İspanya’daki benzer yasaklar son yıllarda kaldırılmıştı.
Yasağa muhalefet edenler bu yasağın gey ve 
biseksüellere karşı ayrımcılık anlamına geldiğini belirtiyor.

KISA KISA ] 

GEY PORNO 
ENDÜSTRİSİNDE ÇALKANTI
ABD-Kaliforniya  Sağlık Bakanlığı iki gey porno 
oyuncusunun HIV ile enfekte olduğunu açıklayınca 
ABD gey porno endüstrisi karıştı.Film veya kişilerin 
ismi belirtilmeyen habere göre, Las Vegas-Nevada’da 
çekildiği detayı verilen bareback (korunmasız) bir 
film çekiminin öncesinde test yaptıran aktörlerden 
biri HIV Negatif çıkınca film çekimi yapılmış fakat bu 
kişinin  ilişkiye girdiği aktörlerden birinin birkaç gün 
içinde  viral enfeksiyon belirtileri göstermesinin ardından 
yapılan HIV testlerinde iki aktörün de HIV+ olduğu 
ortaya çıkmış. Bu haberden sonra hangi aktörlerin 
enfekte olmuş olabileceğine dair spekülasyonlar 
yapılması gey porno endüstrisini karıştırdı.
Los Angeles’ta korunmasız cinsel ilişkinin sunulduğu 
porno filmlerin yasaklanmasını öngören yasanın 
yürürlüğe girmesini bazı politikacılar ve AIDS vakıfları 
destekliyor.  Ancak buna rağmen daha önce 
sadece kondomsuz ilişkinin konu edildiği filmler 
çeken Randy Blue ve  Lucas Entertainment gibi 
büyük gey porno stüdyoları 2014 yılında birçok 
korunmasız ilişkinin yer aldığı filmleri piyasaya sürdü.
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AJANDA ] 

AJANDA

CAN BONOMO
13 OCAK 2015 - JOLLY JOKER ISTANBUL

İlk albümü “Meczup” ile kalabalık bir takipçi 
kitlesi oluşturmayı başaran Can Bonomo, ikinci 
albümü “Aştan ve Gariplikten” ile de aynı başarıyı 
yakaladı. Can Bonomo, Alaturka nağmelerden 
indie melodilere gezinen, zengin ve müzikal 
olarak çok renkli sahnesi ile dinleyicilerin kulakları 
için yine bir ziyafet sunmaya hazırlanıyor. 
Farklı müzik çalışmaları ve internet üzerinden 
gerçekleştirdiği online konserler ile de dikkatleri 
çekiyor.

YILDIZ TİLBE
28 OCAK 2015 - JOLLY JOKER ISTANBUL

Türkiye’nin sayılı besteci ve şarkı sözü 
yazarlarından Yıldız Tilbe, 28 Ocak’ta Jolly 

Joker İstanbul’da sahne alıyor.

Nisan ayında çıkardığı 17. albümü “Şivesi 
Sensin Aşkın” ile büyük ses getiren Yıldız Tilbe, 
Fatih Erkoç’a verdiği “Kardelen” adlı şarkıyı 19 

yıl aradan sonra albümüne koydu.
Gerek şarkıları gerekse sahne performanslarıyla 

milyonları kendine bağlayan Yıldız Tilbe, bu 
muhteşem gecede en sevilen şarkılarını sizler 

için seslendiriyor.

HAZIRLAYAN: ONUR ÖZIŞIK
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PLACIDO DOMINGO
19 OCAK 2015 - ÜLKER SPORT ARENA İSTANBUL

Operanın yaşayan en büyük efsanesi 
Plácido Domingo Garanti Bankası ana 
sponsorluğunda İstanbul’a geliyor! Elli 

yılı aşkın kariyerinde gerçekleştirdiği 
3600’ü aşkın performansla yüzyılın en 
büyük tenorlarından biri olarak klasik 

müzik tarihine geçen Plácido Domingo, 
19 Ocak’ta İstanbul’da konser vermeye 

hazırlanıyor.

Dünyanın en önemli sahnelerinde yarım 
yüzyılı aşkın kariyeri boyunca, 140’tan 

fazla rol seslendiren, 3.600’ü aşkın 
performans gerçekleştiren, 500’ün 

üstünde konser yöneten, çoğu tam 
opera kayıtlarından oluşan 100’ü aşkın 

albüm çalışmasına imza atan, 9 Grammy 
ödülü sahibi İspanyol tenor Plácido 

Domingo, zengin repertuvarını 19 Ocak 
2015 Pazartesi akşamı Ülker Sports 

Arena’da İstanbullu müzikseverler için 
seslendirecek.

AJANDA ] 
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EFTERKLANG
09 OCAK 2015 - SALON İSTANBUL

Finlandiyalı perküsyonist Tatu Rönkkö ve Danimarkalı 
indie-rock grubu Efterklang, 9 Ocak’ta Salon’da...

2001 yılında kurulan grup, 2004’te ‘Tripper’, 2007’de 
‘Parades’, 2010’da ise ‘Magic Chairs’ albümlerini 

yayımladı. En iyi albümleri olarak nitelendirilen ‘Piramida’ 
ise eylül 2012’de dinleyicilerle buluştu. Albüm için Norveç 

ile Kuzey Kutbu arasında kalan Piramiden adlı terk 
edilmiş bir kentte, 9 gün boyunca 1000’den fazla ses 

kaydı yaptılar. 

AJANDA ] 

SERHAT KANER 
İLE ELVIS GECESİ
08 OCAK 2015 - JOLLY JOKER ISTANBUL
Elvis Presley Türkiye Resmi Fan Kulübü ve Memeder, 
herkesi meme kanserine karşı mücadeleye destek vermek 
için 8 Ocak gecesi Jolly Joker’e davet ediyor. 

Elvis Presley Türkiye Fan Kulübü ve Memeder işbirliği 
ile Elvis Presley anısına, meme kanseriyle mücadele 
konserinde, Serhat Kaner Band sahne alıyor.
Doğum günü olan 8 Ocak tarihinde dünyanın birçok 
yerinde adına konserlernen düzenlenen Elvis Presley, 
Rock’n Roll müziğinin kralı olarak anılmasının ve dünyanın 
en önemli şarkıcılarından biri olmasının yanı sıra, aynı 
zamanda sosyal yardımlaşma derneklerine en çok bağış 
yapmış olan sanatçıların başında gelmektedir. Şu an 
Presley’nin kendi kızı tarafından bu sosyal yardımlaşma 
çalışmaları halen devam ettirilmektedir. Elvis Fan Kulübü 
olmanın birinci şartı ise, yapılan etkinliklerle sosyal 
yardımlaşma ve bilim derneklerine katkıda bulunmaktır. 
Bu etkinliğin amacı, bir taraftan Elvis Presley’min anısını 
onurlandırmak, bir taraftan da meme kanseriyle mücadele 
konusunda insanları bilinçlendirmek ve Memeder 
çalışmaları için kaynak sağlamak olacak.
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ARTISAN ÇİKOLATA 
YAPIMI
22 OCAK 2015 - MUTFAK SANATLARI AKADEMİSİ
Artisan Çikolata Yapımı’nda öğreneceğiniz tekniklerle ister evinizde, ister 
pastanenizde ya da profesyonel işletmenizde uygulayabileceğiniz çikolata 
reçeteleri geliştirin. Orman meyveli trüf çikolatadan pralin sütlü badem drajeye 
kadar birbirinden farklı çikolataların yapımını ve çikolatayla ilgili tüm incelikleri 
Artisan Çikolata Yapımı’nda öğrenin.
Bu programda, çikolata yapımının temel taşı olan tabling, blok, chunk gibi 
temperleme tekniklerini öğrenecek; kalıplama, ganajdan trüf yapımı, kaplama, 
kesme, transfer kâğıdı kullanma ve renklendirme gibi işleme tekniklerinde 
uzmanlaşacaksınız. Program boyunca her gün farklı çikolata reçetelerini 
deneyimleyeceksiniz.
Artisan Çikolata Yapımı’nda ayrıca kendi draje, marzipan ile krokanınızı 
yapmayı ve bu ham maddelerle de çikolatayı nasıl birleştireceğinizi 
öğreneceksiniz.”

AJANDA ] 

FAZIL SAY
12 OCAK 2015 - BEŞİKTAŞ KÜLTÜR MERKEZİ

Fazıl Say, Konzerthaus Dortmund’ta beş yıl süren 
misafir sanatçılığının sonunda, 2010 yılında prömiyeri 

yapılan ilk senfonisi “İstanbul, ile daha da büyük bir 
başarıya ulaşmıştır. 2013 yılında Fazıl Say’a üçüncü 

Echo Klasik Müzik Ödülü’nü kazandıran İstanbul 
Senfonisi, WDR ve  Konzerthaus Dortmund tarafından 

Ruhr. 2010 kapsamında ortak olarak sipariş edilmiş 
olup Boğaziçi’ndeki metropole ve milyonlarca sakinine 
coşkulu ve şiirsel bir hediye niteliği taşır. Aynı yıl, diğer 

eserlerinin arasında, “Boşanmak„ adlı (atonal prensiplere 
dayalı) Yaylı Çalgılar Dörtlüsü ve Salzburg Festivali için 

“Nirvana Yanıyor„ adlı piyano konçertosu ile Mecklenburg-
Vorpommern Festivali için bestelenip prömiyeri Gábor 

Boldoczki tarafından gerçekleştirilen bir Trompet 
Konçertosu gibi sipariş eserlerin bestelenişine tanık 

oldu. 2011 yılında  Schleswig-Holstein Müzik Festivali 
tarafından verilen sipariş üstüne Say, Sabine Meyer için 

İranlı şair Ömer Hayyam’ın hayatı ve eserlerini anlatan 
bir Klarnet Konçertosu yazmıştır. Fazıl Say’ın eserleri, 

günümüzün en tanınmış yayıncılarından, Schott of Mainz  
tarafından tüm dünyaya dağıtılmaktadır.
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MÜZİK ] 

HAZIRLAYAN: MURAT RENAY
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YERLİ HITLER

İLTİMAS
GÜLŞEN FT. MURAT BOZ

ÇAK Bİ SELAM
AYŞE HATUN ÖNAL

1

2

KALBİMİN 
TEK SAHİBİNE

İREM DERİCİ3

VAZİYETLER
SILA4

GİBİ GİBİ
MEHMET ERDEM5

İLAHİ ADALET
DEMET AKALIN6

ALT DUDAK
HANDE YENER7

HOP DE
TARKAN FT. İ. PAYDAŞ8

İYİSİN TABİ
DENİZ SEKİ9

NERDESİN 
AŞKIM

HADİSE10

BÖYLE 
AKŞAMLAR

MODEL FT. OZAN DOĞULU11

NAZAN ÖNCEL FT. TARKAN12 HADİ O ZAMAN

MERVE ÖZBEY FT. E. KINAY13 HELAL ETTİM

GÖKHAN TÜRKMEN14 ÇATI KATI

ZİYNET SALİ FT. O. DOĞULU15 N’APARSAN YAP

MÜZİK ] 
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YABANCI HITLER

CHANDELIER
SIA1

HAPPY
PHARRELL WILLIAMS2

DERNIERE 
DANCE

INDILA3

UPTOWN FUNK
B. MARS FT. M. RONSON4

TAKE ME TO 
CHURCH

HOZIER5

ANIMALS
MAROON 56

RATHER BE
CLEAN BANDIT FT J. GLYNNE7

TE KA LALI
SHPIRT

SILVA GUNBARDHI8

STAY WITH ME
SAM SMITH9

THINKING OUT 
LOUD

ED SHEERAN10

POMPEII
BASTILLE11

FANCY
IGGY AZALEA12

AM I WRONG
NICO & VINZ13

BANG BANG
JESSIE J14

HIDEAWAY
KIEZSA15

MÜZİK ] 
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TAZE ÇIKANLAR
MÜZİK ] 

PINK PRINT
Amerika’nın en sansasyonel şarkıcılarından Nicki 
Minaj’ın üçüncü stüdyo albümü Pinkprint’in çıkış 
şarkılarından ANACONDA, geçtiğimiz Ekim 
ayında piyasaya çıkmıştı. PILLS N’ POTIONS, 
BED OF LIES gibi Hip Hop tarzından ziyade 
daha soul vokallere dayalı değişik Nicki Minaj 
şarkıları da bu albümün tarzını anlamamıza 
yardımcı olmuştu. Albümde Beyonce, Ariana 
Grande, Skylar Gray gibi şarkıcılarla ortaklıklar 
da yer alıyor. Albüm, Nicki Minaj’ın eleştirmenler 
tarafından en beğenilen albümü oldu. 

NICKI MINAJ

WINTER 
SESSIONS 2015
Alman house müzik yapımcıları Milk & Sugar, 
yaz boyunca bizleri Canto Del Pilon isimli 
şarkılarıyla bir hayli eğlendirdi. İkili, soğuk kış 
günlerinde de yazın olduğu gibi house müzikle 
içli dışlı olmamız için “Winter Sessions” albümünü 
hazırladı. İçinde 35 şarkı ve bu şarkıların iki 
mix’ini barından dev albüm Türkiye iTunes 
Mağazasında 9.99 TL gibi hesaplı bir fiyattan 
satışta. Deep house türüne göz kırpan ama 
ağırlıklı olarak vocal house şarkılarını barındıran 
albüm Ocak ayının en hoş sürprizlerinden.

MILK & SUGAR

HAZIRLAYAN: MURAT RENAY & ONUR ÖZIŞIK
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BULUNMAM 
GEREK

Temellerini “Meczup” albümünde attığı İstanbul 
Müziği’nin, büyüyüp olgunlaştığı haberini veren 

“Bulunmam Gerek” isimli albümde 10 şarkı yer alıyor.
Bütün şarkılarınsöz ve müzikleri Can Bonomo’ya, 

düzenlemeleri ise Can Saban’a ait.
Alternatif müziğin, sağlıklı dozda POP ve Eklektik 

Rock tınılarıyla harmanlandığı albüm, müzik severleri 
Bonomo’nun gizemli ve masalsı dünyasında kısa bir 

istirahate davet ediyor.Can Bonomo’nun Avrupa Müzik 
etiketiyle çıkan “Bulunmam Gerek” isimli albümünün ilk 

klip şarkısı ise “Tastamam”…

CAN BONOMO

MÜZİK ] 

FUNKY 
ARABESK 
Aynı tarz müziklerden bıkanlar için harika bir 
karışım albüm: Funky Arabesk. Bu albümün 
yaratıcısı ise EbruliMuharrem yani Muharrem 
Karaer ve Ebru Gerçek, Londra da müzik 
yapan iki müzisyen. Müziklerinde Hard 
Rock, Caz, Psychedelic Funk, Arabesk, 
Türk, Kürt, Azeri, Laz, Arap tarzlarına 
doğru eğilimler olan Ebruli Muharrem 
şarkılarıyla sizi önce şaşırtacak sonra da 
mest edecek. Albümün çıkış şarkısı TEVBE 
(KURTAR YARAB) dışında albümde farklı 
bir ballad olan ASLINDA, eğlenceli  R&B 
dokunuşlarıyla ÇALIŞ ÇALIŞ ÇALIŞ, 
arabeskin en fazla hissedildiği YAĞMUR 
YAĞAR İNCEDEN dikkat çekici.

EBRULIMUHARREM



WWW.GZONE.COM.TR  -  OCAK 2015  -  S. 21

SÖYLEŞİ ] 

ELIAD COHEN
GEY PARTİLERİNİN PRENSİ
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‘‘FİZİKSEL 
KONDİSYONUNU 

KORUMANIN 
İNCELİKLERİNİ 

ASKERDE 
ÖĞRENDİM.’’

PAPA isimli parti serisini düzenleyen İsrail 
asıllı fotomodel ve gey camiasının en 
şöhretli isimlerinden ELIAD COHEN, 16 
Ocak’ta PAPA WORLD TOUR kapsamında 
seyahat ve parti markası HIP SULTAN’ın 
da katkılarıyla SUPERFABRIC CLUB’da 

sahne alacak.
G ZONE, dünyaca ünlü bu yakışıklıyla özel bir söyleşi 
yaptı.

Boğa burcusun. Burcunla ilgili sevdiğin ve sevmediğin 
özellikler neler?
Kesinlikle burcumun özelliklerini taşıyorum. Burcumun 
boğası ilk dövmemdi. Burcuma göre gayet güvenilir, 
bağımsız ve cömertim; öte yandan inanılmaz derecede 
inatçı olabiliyorum. Yani burcum hem bir lütuf hem de bir 
lanet aslında.

Spartacus Gay Guide seni barmenlik yaparken 
keşfetmiş ve bugünlere gelmendeki yolu açmış.
Modellik yaparken tanık olduğun en ilginç şeyler 
nedir?
Spartacus kesinlikle benim hayatımı tanımlayan bir kanal 
oldu. Tel Aviv’de bir barda çalışıyordum, askerdeki görevimi 
yeni tamamlamıştım. Spartacus tam o sırada beni keşfetti. 
O zamanlar Spartacus’ün ne olduğunu bilmemem bir yana 
hayatımda ne gibi bir etkisi olacağı hakkında hiçbir fikrim 
yoktu. Bu deneyim bana seyahat etme olanağı sağladı ki 
farklı kültürler görme ve bu kültürlerden insanları bir araya 

getirmeyi sağlayan bir marka yaratmama da bu sebep 
oldu.

İşin gereği fazlasıyla seyahat ediyorsun. Daha önce 
Türkiye’ye geldin mi? EN çok sevdiğin ve en seksi 
erkeklerin olduğu ülke sende neresi?
Daha önce Türkiye’ye geldim ama çok kısa bir süre kaldım.
Bu kez PAPA markasıyla Türkiye’ye ve özellikle İstanbul’a 
geleceğim için çok heyecanlıyım. Türkiye ve İsrail arasında 
kültürel olarak çok fazla benzerlik var. Bu benzerliklerin de 
bana kendimi evimde hissettireceğine eminim. Dünyanın 
her yerini dolaştım ve dünyanın her yerinde inanılmaz 
çekici erkekler gördüğümü rahatlıkla söyleyebilirim 
ancak Brezilya’da olağanüstü derecede yakışıklı erkekler 
gördüğümü söylemem lazım. 

Türkiye’nin aslında bir bıyıklı erkeklerin anavatanı 
olduğunu söyleyebiliriz. PAPA markasının “bıyık” 
vurgusu nereden çıktı? Ve isim olarak neden PAPA 
adını seçtin?
Daha önce de söylediğim gibi, bunca yıldır Orta Doğu’da 
yer aldıkları için İsrail ve Türkiye’nin paylaştığı bir çok 
kültürel öğe var. Dünyanın her köşesinden farklı insanlar 
hitap ediyor olsa da PAPA, yoğun bir maskülen enerjinin 
aktarımını sağlayan bir parti markası. PAPA’nın bıyığı ve 
parti konsepti birbiriyle özdeşleşerek beraber bir enerji 
ürettiler. Bu partileri 50’den fazla şehir ve 3 ayrı kıtada 
yaptık. PAPA kelimesi ise ister Pekin, ister İstanbul’da 
olalım, her dilde aşağı yukarı aynı anlama gelen ve herkesin 

SÖYLEŞİ ] 

RÖPORTAJ: MURAT RENAY    
FOTOĞRAFLAR: MORİ YUSUKE ART & PHOTOGRAPHY
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kolaylıkla telaffuz edebildiği bir marka adı.

Düzgün fiziğini nasıl koruyorsun? Seyahat ettiğin 
ülkelerde yerli lezzetlerin tadına bakar mısın?
Fiziksel kondisyonunu korumanın inceliklerini askerde 
öğrendim. Bu öğreti beni askerden sonra da takip etti. 
Hayatta kontrol edemeyeceğiniz pek çok şey var ancak 
kendinizle hakim olmak ve kendinize bakmak bunlardan 
biri değil. Hayatımda ne olursa olsun, nasıl planlarım olursa 
olsun veya nerede olursam olayım mutlaka terlemek için 
kendime zaman yaratırım. Fit kalmak sizi daha mutlu eder 
ve daha iyi görünmenizi sağlar. Açıkcası sevmediğim bir 
yiyeceğe henüz rastlamadım, her şeyi yerim.

Yeni yılla ilgili aldığın kararlar ve 2015’le ilgili planın 

nedir? 
2015 yılında kesinlikle daha sabırlı olmak konusunda 
çalışmam gerektiğini söylemeliyim. Aslında bu Boğa 
burcunun bir parçası olmasına rağmen bazı konularda 
sabırsız davranabiliyorum. Etrafımdaki herkesin benim 
kadar hızlı çalışmasını istediğim zamanlar oluyor. Ancak 
bu doğru bir davranış değil. Yeni yılda bunun üzerinde 
çalışmam lazım. 

Türkiye hakkında seni en heyecanlandıran nedir? 
Aklında İstanbul’u nasıl hayal ediyorsun?
Tüm Türkiye için konuşamam ancak İstanbul’u ziyaret etmek 
için fazlasıyla heyecanlıyım. İstanbul adeta medeniyetin 
beşiği. Ayasofya, Kapalıçarşı, Yerebatan sarayı. Kısa 
zamanda gezecek çok yer var. Çok sabırsızlanıyorum.

SÖYLEŞİ ] 
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HAZIRLAYAN: BUĞRA LEVENT

GÖZ BANYOSU ] 

SEAN O’PRY
GÖZ BANYOSU
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Taylor Swift’in “Blank Space” klibinde tüm 
yakışıklılığıyla arz-ı endam eden Sean 
O’Pry,  eski sevgilisinin klipte eşyaları 
paramparça ettiği ve arabasına da hayli 
zarar verdiği bir karaktere hayat veriyor. 
Hüsranla –ve aldatmayla-  biten aşk 

hikayesinin muzır ve oldukça renkli anlatıldığı bir 
kliple sivrilen bir yüz olan Sean’i mercek altına aldım. 
Bakalım onu sevecek misiniz? 
Kendisinin tipik bir keşfediliş hikayesi var. Yıldızı parlayan 
pek çok model gibi sosyal medyanın altın tepside 
sunduklarından faydalanıyor da denilebilir aslına bakarsınız.  
Sean, Facebook’ta paylaştığı fotoğraflar sayesinde, 2006 
yılında 17 yaşındayken  “America’s Next Top Model” 
yarışmasının jüri üyesi  Nole Marin tarafından keşfedilmiş. 
Delici ve bir o kadar da naif bakışları ve öpülesi dudaklarıyla 
G Zone için  “En Çok Arzulanan Erkekler” diye bir yazı 
kaleme alsaydım, en başta olacak isimlerden biriydi!

Aslına bakarsanız, kendisi  “Blank Space”ten önce, 
Madonna’nın “Girl Gonna Wild” klibinde de yer almıştı. 
Calvin Klein, Giorgio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, 
Gianfranco Ferre, H&M, Marc Jacobs, Emporio Armani, 
Lacoste, Dsquared, American Eagle, Bottega Veneta, 
DKNY gibi markaların kampanya çekimlerinde yer alan 
Sean; moda arenasının aranan isimlerinden biri. Fast 
fashion’ın en önemli temsilcilerinden biri olan H&M’in 
onu çok sevdiğini belirtmeliyim. Loungewear& Pijama 

GÖZ BANYOSU ] 
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Koleksiyonu’nda en yalın haliyle, Holiday Koleksiyonu’nda 
ise renkli haliyle karşımızda.
Bugüne dek başardıkları, hiç de azımsanmayacak 
derecede. Gönülçelen Sean, 2008 yılında Forbes tarafından 
“Dünyanın En Başarılı Sekizinci Modeli” seçildi; ancak kısa 
süre içinde arzu nesnesi bir model olmanın hakkını vermesi 
derginin de dikkatini çekiyor olacak ki, 2009 yılında bu 
listenin birinci sırasında yer aldı. Haziran 2010’da models.
com’un “Dünya’nın En Başarılı 50 Erkek Modeli” listesinde 
ikinci sırada; Mathias Lauridsen’n ardında, daha sonra 
Baptiste Giabiconi’nin arkasında yer aldı. Eylül 2011’de 
ise birinci sıraya yükseldi. Egzotikliği ile bilinen bir parfüm 
olan Victor&Rolf Spicebomb’un yüzü olarak da geniş bir 
hayran kitlesi kazandığı da aşikar. Ayrıca, imza attığı tüm 
bu başarılara baktığımızda onun oyunculukta da başarılı 
olabileceği gerçeğinin farkına varmak olası. Kampanya ve 
dergi çekimleri, rol aldığı klipler derken  apayrı kişiliklerle 
çıkıyor karşımıza. Naif bir prens görünümdeyken de, baştan 
aşağıya su dökülürken yarı çıplak haliyle görünen serseri 
ruhlu bir erkekken de muhteşem olduğu su götürmez bir 
gerçek.

Gelelim aşk hayatına…  Geçmişte kendisi gibi yıldızı 
parlak bir model olan Diana Moldivan ile ilişkisi olduğu 
rivayet ediliyordu. Şimdilerde de,  yine model  olan 
Jessica McNamee ile aşk yaşadığı iddia edildiyse de; 
Sean cephesinden gelen açıklamaya göre ikili sadece 
arkadaşmış. O halde tehlike yok demektir. Ancak dikkat; 
yakışıklının adı her an başka birisiyle anılabilir.

Modellik sektörü adına yaptıklarıyla ve günbegün 
yükselen başarı grafiğiyle bir trendsetter olmaya doğru 
giden Sean,  mesleğinin zirvesinde ve genç yaşının tadını 
çıkarsa da; gelecekte de modellikle ilgili projelerle adından 
bahsettirecektir, diye düşünüyorum. Twitter’daki 59.400, 
birbirinden nefis fotoğraflarını paylaştığı Instagram’daki 
222.000 takipçisi ve G ZONE ekibi olarak biz kendisinden 
çok şey bekliyoruz zira. Yolun açık olsun, Kennesaw’lu 
çıtır!

GÖZ BANYOSU ] 
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HAZIRLAYAN: MURAT RENAY

2014’E DAMGA VURANLAR ] 

2014 YILI LGBT BİREYLER İÇİN KAYDA DEĞER GÖRÜNÜRLÜK SAĞLADIKLARI YILLARDAN BİRİ OLDU. 
2014 YILINDA CİNSEL YÖNELİMLERİNİ AÇIKLAYANLARDAN TUTUN DA EŞCİNSEL EVLİLİKLERE 

KADAR SES GETİREN OLAYLARI VE KİŞİLERİ SİZLER İÇİN DERLEDİK.

2014’’E
DAMGA VURANLAR
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2014’TE AÇILANLAR
2014’E DAMGA VURANLAR ] 

ANDREJA PELIC
Türkiye’yi de ziyaret eden ve gazetelerde 
“androjen model” olarak ün salan Pelic, 

Entertainment Tonight’a açılarak transseksüel 
bir kadın olduğunu açıkladı. 
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MICHAEL SAM
Amerikalı NFL oyuncusu Michael Sam, eşcinsel 
olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz günlerde 
Oprah’ın şovuna konuk olan Sam, NFL ligindeki 
tek eşcinselin kendisi olmadığını belirtti.

2014’E DAMGA VURANLAR ] 
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TIM COOK
Apple’ın CEO’su Tim Cook eşcinsel olduğunu 

açıklayarak Fortune dergisinin “En zengin 
500” listesindeki ilk açık eşcinsel oldu. 

Cook, konuyla ilgili açıklamasında “Eşcinsel 
olmaktan gurur duyuyorum. Bu bana Tanrının 

verdiği en büyük lütuflardan biri” dedi.

2014’E DAMGA VURANLAR ] 



WWW.GZONE.COM.TR  -  OCAK 2015  -  S. 31

ELLEN PAGE
Juno, Hard Candy, Inception ve X-Men gibi 
filmlerde oynayan Amerikalı aktris Ellen 
Page, Las Vegas’ta düzenlenen bir LGBT 
Gençlik konferansında “Burdayım, çünkü 
eşcinsel olmaktan gurur duyuyorum” diyerek 
kamuoyuna açıldı. 

2014’E DAMGA VURANLAR ] 
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SAM SMITH
İngiliz pop şarkıcısı Sam Smith, “In The Lonely 

Hour” isimli albümünün tanıtım çalışmaları 
sırasında verdiği ropörtajların bir tanesinde 

eşcinsel olduğunu açıkladı.

2014’E DAMGA VURANLAR ] 
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IAN THORPE
Avusturalya’lı olimpiyat yüzücüsü Ian Thorpe, 
eşcinsel olduğunu açıklayan önemli ünlülerden 
oldu. Hatta sonbahar aylarında bu yüzücünün 
adı Ricky Martin’le aşk dedikodularına karıştı 
ancak taraflar bu iddiayı yalanladı. 

2014’E DAMGA VURANLAR ] 
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TÜRKİYE’DEN 
HİÇKİMSE

2014’te eşcinsel olduğunu açıklamadı. 
Türkiye’deki eşcinsel ünlüler, sanki bir ayıp 

örtermişcesine medyaya uydurma ilişkilerini 
servis etmeye devam ettiler.

2014’E DAMGA VURANLAR ] 
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TÜRKİYE’DE YILIN 
LGBT OLAYLARI

EŞCİNSEL EVLİLİK
İstanbul Boğazı’nda gerçekleşen iki eşcinsel erkeğin 
sembolik düğünü uzun süre medya gündemini meşgul etti. 
İlk kez bu kadar büyük ve açık bir eşcinsel evlilik haberiyle 
yüzleşen kamuoyu tam anlamıyla şok oldu. Kimisi haberi 
tarafsız olarak verirken kimisi nefret diliyle okuyucularına 
servis etti.  Hayatlarını birleştirme kararı alan Ekin ve 
Emrullah çifti düğün sonrası yaşadıkları evlerinden ve 
çalıştıkları işlerinden kovulmanın sıkıntısını yaşadılar.

2014’E DAMGA VURANLAR ] 
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TRANS’LARA ŞİDDET VE TRANS 
CİNAYETLERİ

Muhabir Michelle Demischevich Kurt, IMC TV’deki işinden “kıyafet ve davranış kuralları”na 
uymadığı için kovuldu. IMC TV, konu hakkında “bu kişinin işten çıkarılmasının cinsel kimliğiyle 

alakası yoktur” açıklaması yaptı ama soru işaretleri akıllara gelmeye devam etti. 2014 yılı 
boyunca onlarca trans küçük veya büyük yaralamalara ve gasp olaylarına maruz kaldı. Ve ne 

yazık ki yine onlarcası hayatlarını kaybetti.  Bütün bu olumsuz gelişmelere karşın, Türkiye 
tarihinde bir ilk yaşandı ve ilk kez bir transfobik hakarete tazminat cezası verildi.

Ayrıca siyaset alanında seslerini duyurmaya başlayan LGBT’ler için 2014 önemli bir yıl 
oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ilk kez CHP’li Binnaz Toprak tarafından Trans 

Cinayetleri’yle ilgili basın açıklaması yapıldı. Trans aktivistlerinin de katıldığı açıklamada 
“Anayasal eşitlik” talebi yinelendi. CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur ise yaşanan trans 

cinayetlerini Meclis gündemine taşıyarak, hükümetin bu saldırılara dönük yasal ve fiili tedbirler 
alma noktasında kalıcı çözümler ortaya koymadığını söyledi.

2014’E DAMGA VURANLAR ] 
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?YASAK
NE

AYOL

YASAKLAR
Grindr’ın yasaklı kalmaya devam ettiği 2014’te, 
Planetromeo.com, Gay.com ve daha birçok web sitesine 
getirilen engellerle LGBT’lerin sosyalleşmesi engellenmeye 
çalışıldı.

2014’E DAMGA VURANLAR ] 
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TRANS BUT GÜZELLİK 
YARIŞMASI VE TRANS 

DEFİLESİ
Kimi aktivistler “heteroseksizm’e öykünmesi” yüzünden bu yarışmayı 

eleştirse de, Trans But Güzellk Yarışması, kulis görüntülerinin 
ABD’deki yayın organlarında bile kendine yer bulmasıyla Türkiye’nin 

LGBT’lerinin sesini dünyaya duyurmakta büyük etken oldu. Yarışmanın 
birincisi Yankı Bayramoğlu, daha sonra Kasım ayında Tayland’ta 

düzenlenen Uluslararası Trans Güzellik yarışması Miss International 
Queen’de Türkiye’yi temsil etti. Bayramoğlu bu yarışmada 6. oldu. 

Kasım ayında ayrıca Öykü Ay önderliğinde trans ve gey modellerin yer 
aldığı Türkiye’nin ilk moda defilesi yapıldı.

2014’E DAMGA VURANLAR ] 
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ABD BAŞKONSOLOSUNUN 
MÜSTAKBEL TÜRK EŞİ
Türkiye ABD Başkonsolosu Charles F. Hunter’ın Türk bir erkekle 
evleneceği haberi Aralık ayının ilk günlerinde gündeme bomba gibi 
düştü. Bu müstakbel damadın şarkıcı Ramadan Çaysever olduğu 
ortaya çıktı. Haberi duyuran Sabah gazetesi önderliğinde, konu 
“şaşılacak bir şey” olarak işlendi. Medyada yine konuyla ilgili nefret 
söylemleri aldı yürüdü.

2014’E DAMGA VURANLAR ] 
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100.000 KİŞİLİK ONUR 
YÜRÜYÜŞÜ

29 Haziran Pazar günkü LGBTİ Onur Yürüyüşü’ne 100.000’e yakın 
insan katıldı. İstiklal Caddesi’nin gökkuşağı renklerine boyayan 
yürüyüşte bazı grupların tacizlerine rağmen hiçbir olay çıkmadı. 

LGBTİ’lerin 2014’teki bu en büyük gövde gösterisi –elbette- medyada 
kendine yeteri kadar yer bulamadı.

2014’E DAMGA VURANLAR ] 
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AHMET YILDIZ DAVASINDA 
DURUM 8 YILDIR 
BİLDİĞİNİZ GİBİ
Homofobik nefret cinayeti sonucu 2008 yılında yaşamını yitiren 
Ahmet Yıldız’ın ardından açılan davanın 18. duruşması 13 Kasım’da 
İstanbul Anadolu Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 
Mahkeme Heyeti, katil baba Yahya Yıldız hakkında kırmızı bültenle 
arama emrinin infazının beklenmesine ve bilgi için Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nda ve Emniyet Müdürlüğü’ne yazılmasına karar verdi. 
Dava bir kez daha ertelendi.

2014’E DAMGA VURANLAR ] 
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BELEDİYELERİN VE SİYASİ 
PARTİLERİN LGBT DOSTU 

İCRAATLARI
Şişli ve Beşiktaş Belediyeleri, seçim öncesinde imzaladıkları “LGBT 

Dostu Belediyecilik Protokolü”nde verdikleri sözleri unutmadı. 
Beşiktaş Belediyesi, Nefret Cinayetlerini Anma Günü şerefine 

billboardlarda bununla ilgili görsellere yer verirken Şişli Belediye 
Başkanı  Hayri İnönü, medyanın cinsel kimliğini diline doladığı özel 

kalem müdürü Boysan Yakar’a sahip çıktı. Şişli Belediyesi ayrıca kendi 
binası kapsamında LGBTİ’lere yönelik sağlık hizmeti sunulmasına 

karar verdi. Bunlara ek olarak CHP, Nefret Cinayetleriyle ilgili LGBT’leri 
koruyan mesajlarını sosyal medyadan paylaştı. Yıl boyunca CHP ve 

HDP’den bazı milletvekilleri LGBT’lere destek verdi.

2014’E DAMGA VURANLAR ] 
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TÜRKİYE’NİN İLK 
EŞCİNSEL YAŞAM DERGİSİ 

G ZONE
“Çıktı”, “Çıkacak”, “ Adı oydu, buydu”, “Hangi erkek ünlü kapak 

olacak?” derken Türkiye’de eşcinsel magazini ve yaşam haberlerini 
normalleştirmek için atılan en büyük adımlardan biri olan G ZONE, 

Eylül ayından itibaren dijital olarak yayın hayatına başladı. Derginin 
ilk sayısına Hülya Avşar, Ayşe Hatun Önal, Nükhet Duru gibi isimler 
destek verdi. Aralık ayının kapağında ise Türkçe pop’un en sevilen 

erkek şarkıcılarından Tan Taşçı yer alarak açıklamalarıyla medyada 
gündem yarattı. LGBT’lerin sesi bir kez daha bu sayede duyurulmuş 

oldu. G ZONE 2015’te de ses getirmeye devam edecek.

2014’E DAMGA VURANLAR ] 
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HAZIRLAYAN: SERDAR EGEMEN

MODA ] 

2014’’ÜN
UNUTULMAYACAK MODA KAMPANYALARI
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Marka: Dsquared2 
Sezon: 2014 İlkbahar/Yaz

Modeller: Luma Grothe- Marlon Teixeira
Foto?raf: Mert&Marcus

“365 gün, 52 hafta ve 4 mevsimi daha arkada 
bırakıp yeni yıla girmenin tarif edilemez mutluluğunu 
yaşıyorum. Her senenin gelişi ile yeşeren umutlar...” 

şeklinde giriş yapmayı çok isterdim ama maalesef 
hiçbir zaman gereğinden fazla optimist olamadım 

ve olamayacağım. Hele ki artık deli gençlik çağlarını 
geride bırakmış birisi olarak zamanın akıp gitmesinin 
ardından güzel sözler söylemeye hiç dilim varmıyor. 

Yaşlanıyoruz farkında mısınız? Geride kalan yıl ile 
birlikte artan kaz ayakları, bir milim de olsa sarkan 

gıdık derileri, genişleyen gözenekler...

Tamam belki biraz moralinizi bozmuş olabilirim fakat 
hazırladığım güzel bir seçki ile moralinizi yükseltmeyi 
ve keyfinizi yerine getirmeyi de bilirim. 2014’de moda 

dünyasında gerçekleştirilen reklam kampanyalarından 
ruha, kalbe ve göze hitap eden 10 tanesini ufak 

detaylar eşliğinde sizinle buluşturmak istiyorum. İşte 
karşınızda moda dünyasının geçen seneye damga 

vuran reklam kampanyaları

MODA ] 
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Marka: Versace
Sezon: 2014 Sonbahar/Kış

Modeller: Filip Hrivnak -Daan van der Deen
Fotoğraf: Mert & Marcus

Marka: Alexander Wang
Sezon: 2014 İlkbahar/Yaz

Modeller: Anna Ewers-Zuzu Tadeushuk
Fotoğraf: Steven Klein

MODA ] 
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Marka: Banana Republic
Sezon: 2014 Sonbahar/Kış

Modeller: Nate Berkus-Jeremiah Brent
Fotoğraf: Mikael Jansson

Marka: D&G
Sezon: 2014 İlkbahar/Yaz

Modeller: Adam Senn-Evandro Soldati-Noah Mills-Tony Ward
Fotoğraf: Domenico Dolce

MODA ] 
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Marka: Philipp Plein
Sezon: 2014 Sonbahar-Kış
Modeller: Stephen James

Fotoğraf: Steven Klein

Marka: MSGM
Sezon: 2014 Sonbahar/Kış

Modeller:  Mariano Ontañon, Dominik Bauer, Antonina Petkovic, Kate Bogucharskaia
Fotoğraf: Giampaolo Sgura

MODA ] 
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 Marka: Barneys
Sezon: 2014 İlkbahar/Yaz

Modeller: Farklı hikayelere sahip 17 trans 
Fotoğraf: Bruce Weber

 Marka: H&M
Sezon: 2014 İlkbahar/Yaz

Modeller:  David Beckham 
Fotoğraf: Nicolas Winding Refn

MODA ] 
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NEREDE BU TRANSLAR?
HAZIRLAYAN: DENİZ SU TIFFANY
denizsu.tiffany@gzone.com.tr

YAZILARINI TRANSKAD.IN BLOĞUNDAN SEVENLERİNE ULAŞTIRAN DENİZ SU TİFFANY, BUNDAN 
BÖYLE HER AY G ZONE’DA TRANS BİREYLERİN SESİ OLACAK VE SADECE DERGİYE ÖZEL YAZILAR 

YAZACAK.

Nerede bu heteroseksüeller, biseksüeller, 
eşcinseller… Bunları biliyoruz öyle değil 
mi? Biliyorum ki hepinizin heteroseksüel 
ve eşcinsel arkadaşları, ailesi, sevgilisi ya 
da sevgilileri var. Yani “her yerdeyiz, alışın 
gitmiyoruz!” durumu söz konusu. Öyle de 

olmalı tabi ki. Neden bir taraf gitmek zorunda kalsın ki? 
Neden cinsel kimlikler arasında bir ast-üst ilişkisi olsun ki?
Tamam kabul ediyoruz ki heteroseksüeller her yerde. 
Cidden. Eşcinseller ve biseksüeller de her yerde, tabiki. 
Peki ya nerede bu değirmenin taşı? Nerede bu translar? 
Tarlabaşı’ndaki seks işçileri mi, Avcılar’da sistematik 
baskıya uğrayanlar mı? Evet oradayız, oradayız da. Ama 
aynı zamanda da her yerdeyiz. Diğer cinsel kimlikler gibi, 
ailenizin içinde, okulda, işinde gücünde… Tabi ona da ne 
kadar imkan yaratabilirsek! Genel olarak Beyoğlu ya da 
Avcılar’da görüldüğümüz doğrudur. Fakat sadece oralarda 
değiliz. Türkiye’nin her yerindeyiz. Severiz, yemek yeriz, 
uyuruz biz de vesaire fakat konumuz bu değil. 
Translar da her yerde dedim ya, aslında görmeyi bilene 
ve isteyenedir o. Ya transfobinizi yenmişsinizdir, ya da 
seks işçisi olanlarımızla başka bir amacınız vardır. Fakat 
şöyle bir durum da söz konusu; Bir trans görmek, gören 
kişi için “günün olayı” haline gelebiliyor. Çok da görünür 
olamadığımız anlamına geliyor bu da. Ya da bir tür 
mutant falan mı zannediliyoruz? Neden olmasın, sonuçta 
toplumsal cinsiyet normlarına uymadığımız durumlar da 
oluyor. İnsanlar bize nedense alışkın değil. Bence birçok 
insan biyolojik cinsiyeti “cinsiyet kimliği” olarak esas aldığı 
içindir.
Geçenlerde gördüm, birkaç yerel LGBTİ örgütlenmesi 
“cinselli kurabiye” dedikleri bir infografik üzerinden cinsel 
kimliğin bileşenlerini anlatan sunumlar gerçekleştirmiş farklı 
zamanlarda. Leziz olduğunu tahmin ettiğim kurabiyenin 4 
malzemesi vardı; “cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, biyolojik 
cinsiyet ve cinsiyet ifadesi” Oldukça farklı miktarlarda ve 
farklı kombinasyonlarda kurabiye pişirmek mümkün tabi. 
İnandığım Tanrı da hepimizi farklı yarattığını söylüyordu 
bizlere. E peki bunun neresi sapmışlık, günahkarlık, 
hastalık? Tamamen mantık hatası var, fakat bu hata 

insanlardan kaynaklanıyor. Sırf insanlar haddini aşıp kendi 
dinleri hakkında atıp tutuyor diye yaratıcıma küsecek 
değilim. Velev ki günahkar ya da hastayız, valla bizi pişirene 
bakacaklar o zaman. Kendi kendimizi pişirmedik sonuçta.
Bu kurabiye tarifinde de bir translık var mesela. Biyolojik 
cinsiyet ile cinsiyet kimliğinin birbiriyle çeliştiği tariflerde 
pişirilen kurabiyeler trans kurabiyelerdir. Her kurabiye gibi 
o da güzeldir, afiyetle yiyebilirsiniz yani.
Evde, okulda, sosyal medyada kendimiz olarak veya 
başka birini oynayarak yaşamış gibi yapıyoruz. Fakat 
son senelerdir daha çok yerdeyiz ya da daha görünürüz, 
bilemedim. Mesela oyuncu, model/manken, şarkıcı trans 
örnekleri arttı. (“Arttı” derken, medya üzerindeki görünürlük 
üzerinden konuşuyorum elbet.) Trans erkekler ayrıca 
örgütlenerek hepimize varlıklarını ispatladılar ve şu an 
güzel bir dayanışmaları var. E bir de blogger ve yeni yetme 
bir köşe yazarı da var(yazar burada gülüyor). Aslında şu 
anda bile daha fazla olduğumuzu, her meslekte her sosyal 
statüde varolduğumuzu biliyorum. Fakat hangi kılıkta? 
Fakat transeksüelliğimizle ne kadar alakalı bir şekilde?
Nerdesin aşkım dediniz mi hiçbir transa? Bulmanız da 
halbuki çok kolay. Mesela devlet-polis bizi çok kolay 
biçimde bulabiliyor. En açık ve en görünür öteki hedefleriyiz 
çünkü. E bir de puanlama sistemleri varmış polislerin, 
bonus para toplar gibi toplayıp terfi ya da ekstra izin olarak 
harcayabiliyorlarmış. E insanlar nasıl bonus para için 
harcama yapıyorlarsa kartlarıyla, polisler de yana yakıla 
transları arıyor işte.
Nerdesin aşkım dediniz de buradayım aşkım mı demedik 
hiç ayol? Tamam izole edildik, baskılandık, gizlenmek 
zorunda da kaldık fakat yılmadık. Bir sloganla ortaya 
çıkıveririz yine. Yeter ki muasır medeniyetler seviyesine 
biz de çıkalım, insan olduğumuzu kabul etmekte zorlanan 
dimağlar da aydınlansın.
Nerdesin aşkım derken bir konuya da dikkatinizi çekmek 
isterim. Eğer uslu bir çocuk olursanız şirinleri görür gibi bir 
trans ile de dostluk ya da aşk yaşayabilir, bizi hayatınıza 
dahil edebilirsiniz.
Trans köşesinden şimdilik bu kadar.  Şubat 2015’te yine 
burada, söz verdiğimiz yerde buluşalım olur mu? 

TRANS ] 
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RÖPORTAJ: ONUR ÖZIŞIK
FOTOĞRAFLAR: SEDA YEŞİLYURT (FOTOJENERIK)

CANN
2014 YILININ EN YAKIŞIKLI ÇIKIŞ YAPANI

SÖYLEŞİ ] 
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2014 yılında Af isimli tekli çalışmasıyla tanıdığımız, 
video klibinde ve albüm görsellerinde yüzü 
kadar fit vücuduyla da ilgi çeken Cann 2015 
yılının ilk GZONE DERGİ kapağına tabiri caizse 
soyundu. 2015 yılında da iddialı olduğunu ve 
bir şarkıcının star olabilmek için şarkı söyleme 

yetisinden daha fazlasına da ihtiyacı olduğunun farkında 
olduğunu belirten genç şarkıcı konu ile ilgili iddiasını da 
‘’Türk şarkıcılar arasında en sağlam vücuda sahip olan 
benim’’ diyerek belirtti. Lafı çok fazla uzatmadan sizi Cann 
ile baş başa bırakıyorum.

Seni Af isimli tekli çalışmanla tanıdık, şahsen bu 
çalışmanın çok uzun süreli bir geçmişi olduğunu 
biliyorum. Bize Cann’ın ve Af’ın nereden çıktığını 
anlatır mısın? 
Dediğin gibi çok uzun bir süreç bu, özetleyecek olursam 
müzik insanın sonradan işleyen bir şey değil. Müzik isteği 
hep içimdeydi. Kimi insan hayallerinden vazgeçer, kimiyse 
peşinden koşar. Ben hayallerimin peşinden koşmayı tercih 
ettim, ailem lisedeyken buna karşı çıktı. Üniversite de 
Mimar Sinan Üniversitesi’nin tasarım bölümünü kazandım 
ama daha sonra baktım ki olmayacak Istanbul Üniversitesi 
Konservatuar’ını kazandım ve orada eğitim almaya 
başladım. Albüm yapma evresine kadar binbir çeşit iş 
yaptım, garsonluktan muavinliğe her şeyi yaptım, aylarca 

dağlarda mermer ocaklarında kaldım. Kazandığım her 
parayı müziğe yatırdım, yemedim içmedim, eğlenmedim, 
bütün kazandığım parayı müzik eğitimine sakladım. 

Uzun bir dönem şirketleri gezdim, yazdığım şarkıları Türk 
müzik dinleyicisine uygun görmüyorlardı. Hep karşılaştığım 
yapımcılar bana  ‘’Bunu kime dinleteceğiz?’’ ‘’Git bize 
Serdar Ortaç Pop’u yap’’ diyorlardı. Yanlış anlaşılmasın, 
Serdar Ortaç’ı beğeniyorum ve takdir ediyorum ama benim 
içimde yaşattığım müzik hiç bir zaman o tarz olmadı. O 
dönem karşıma şimdiki patronum Sertaç Ekiz çıktı ve 
inandığım müziği icra etme şansını bana tanıdı. Af şarkısını 
beş yıl önce yazmıştım ama dinleyiciyle buluşması 2014 
yılına nasip oldu. 

Vücudunla fazlasıyla konuşuldun. 2014 yılının en fit 
popçusu olarak konuşuluyorsun. Kendine bakma 
isteğin nereden geliyor? 
Senelerdir olan bir durum bu. Yedi - sekiz yıldır antrenman 
yapıyorum. Gece kulüplerine çıkmak ilgimi çekmediği için 
ben de spor salonunda deşarj oluyorum, bu da benim 
vücuduma yansıdı. Ben eğlenen kişiden çok eğlendiren kişi 
olmak istedim her zaman, spor da bu amacımda vücudumu 
bakılası bir hale soktu. Diğer bir taraftan da zamanla spor 
sürecim bana yetmez oldu, vücudum şekillendikçe daha 
fazlasını ister hale geldim. Özel hayatımda da doyumsuz 

‘‘DOYUMSUZ 
BİR İNSANIM, 

İLİŞKİLERİMDE 
BİLE HİÇ BİR ŞEY 

YETMİYOR.’’

SÖYLEŞİ ] 
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bir insanım, aşkta, işte, hayatımın her evresinde doyumsuz 
bir insan oldum. İlişkilerimde de, hiç bir şey yetmiyor, hep 
daha fazlasını istiyorum. Diğer şarkıcılarla kıyaslanmak 
değil ama, vücudumu beğenmeme rağmen ön plana 
çıkarmayı istemiyordum ama ilgi oraya yansıdı.

Dünya’da spornoseksüellik ve lumberseksüellik olarak 
iki farklı erkek akımı var. Kendini bunlardan hangisi 
olarak görüyorsun? Vücudunu spor salonlarına mı 
borçlusun, yoksa doğal efora mı? 
Bu biraz anatomi işi, doğuştan bu konuda şanslıyım. 
Vücudumu hem spor salonlarında hem de doğal efor 
sayesinde de geliştirdim. Spornoseksüellik bana antipatik 
gelen bir kavram, bu sebeple kendimi lumberseksüel 
olarak tanımlamam daha doğru olur. 

Seni ilk haber yapan mecralardan biri olsak da ana 
akım medyaya sunumun Onur Baştürk sayesinde oldu 
diyebiliriz. Hayatında neler değişiyor? Neler oldu? 
Cann markası nasıl olgunlaşıyor?
Onur Baştürk benim daha ciddiye alınmamı sağladı. 
Günümüzde nasıl pazarlanırsanız kariyeriniz de o şekilde 
oluşuyor. Yeteneklerinizin önemi yok diyemem ama şu 
an sektörde marka bakımından değerli birçok insandan 
daha yetenekli insanlar yokoldu. Sanatla ilgili her şey 
aslında tarihten beri pazarlanmaya bakıyor, bizlere en iyi 
resimler olarak sunulan resimler de tarihin belki de en iyi 
ressamları tarafından yapılmadı, o ressamlar da belli ki en 
iyi pazarlananlardı. Onur Baştürk sonrasında ulaşamadığım 
birçok mecraya ulaştım ve teklifler aldım. Bu çok mutlu 
ediyor. 

Madem sanatla pazarlama iç içe kavramlar, sen 
şu anda vücudunu bir pazarlama tekniği olarak 
kullandığını düşünmüyor musun?
İlgi oraya oldukça evet kullanıyorum. Sonucunda 
şarkılarımın da, sesimin de bana ait olduğu gibi vücudum 
da bana ait ve beni yansıtıyor. Dünya starlarına baktığımız 
zaman, o zaman onlar da kullanıyor ve bu dünyada bizde 
olduğu gibi ayıp karşılanmıyor. Daha yapmak istediğim çok 
şey var ve vücudum buna bir araç olacaksa, olmasının bir 
sakıncasını görmüyorum. 

Peki sahnende de vücudunu kullanacak mısın?
Ben insanları şaşırtmak istiyorum. Yapılmamışı yapmak 
istiyorum. Bu durumun da marka büyüklüğümle ilgili 
olduğunu biliyorum, sonucunda imkanlar bu şekilde 
oluşacak. Şu anda markamı oluşturma sürecindeyim. 

Murat Boz’a büyük bir benzerliğin var, bu bir avantaj 
mı senin için?
Murat Boz son 10 yıldır çıkmış en büyük pop yıldızı. 
Milyonlarca insan gibi ben de Murat Boz’u beğenerek izliyor 
ve dinliyorum. Benzerliğim ise elimde değil, Allah vergisi 
bir görünüş benzerliğim olduğunu kabul ediyorum ama ne 
şarkılarım ne de müziğimin benzediğini düşünmüyorum. 

SÖYLEŞİ ] 
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‘‘AHLAKSIZ 
TEKLİF ALDIM 

VE REDDETTİĞİM 
İÇİN DE İŞİMDE 

ENGELLENDİĞİMİ 
DÜŞÜNÜYORUM.’’

SÖYLEŞİ ] 
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Murat Boz’da son zamanlarda senin gibi vücuduyla 
anılıyor. Sence hanginiz daha fitsiniz?
Türkiye’de şarkıcılar arasında fit olma mevzusunun mimarı 
Murat Boz ama Türk müzik endüstrisindeki en fit erkek 
benim..

Hiç ahlaksız teklif aldın mı?
Ahlaksız teklifi bu sektördeki her yakışıklı erkek ya da güzel 
kız alıyor. Bu sektör için kurt kapanı deniyor, gerçekten de 
öyle. Bu teklifleri reddettiğiniz zaman ise engellemelerle 
karşılaşıyorsunuz. Bunu yaşadığım için rahatlıkla 
söylüyorum. Evet   . Herkesle bir gün karşılaşacağız. 

İlk olarak Türkiye’nin ilk eşcinsel dergisine soyundun. 
Bu büyük bir cesaret göstergesi. Buna nasıl karar 
verdin?
Cinsel yöneliminden emin olan her erkek ünlü eşcinsel 
dergilerine soyunabilir. Bu bütün dünyada bu şekilde değil 
mi? Ben heteroseksüelliğimden emin bir erkeğim ve benim 
bir eşcinsel dergisine soyunmam tepki çekecekse varsın 
çeksin. Bu konuda kimsenin ne dediğini umursamıyorum.

Eşcinsellerin seni beğenmesinden rahatsız oluyor 
musun? 
Hayır olmuyorum. Beğenilmek hoşuma gidiyor ve bu 
sektördeki çoğu eşcinselin bana çok yardımı dokundu. 

Türkiye’deki LGBTI  hakları hakkında ne düşünüyorsun? 
Türkiye’de ne haklarından bahsediyoruz. Kimin hakkı var 
ki? Hiç kimse özgür değil ne eşcinseller ne heteroseksüeller. 
Aslında Dünya’nın hiç bir yerinde tam anlamıyla özgürlük 
yok, Dünya sistemi insanın üzerine bir fanus örtüp doğasını 
engellemek üzerine kurulu. Kim hakkını aramaya kalkarsa 
üzerine basılıyor o yüzden kimsenin hakları yok. 

Bir gün çocuğun olur da sana eşcinsel olduğunu 
açıklarsa tepkin ne olur? 
Bu şu an cevaplaması zor bir soru ama bizi yaratan Allah, 
bizler sadece aracıyız Dünya’ya gelmek için. Çocuğumun 
sağlıklı ve mutlu olmasını istiyorum bunun dışındaki özeline 
ise sadece saygı duyarım. 

Bir sanatçı olarak, önümüzdeki yıl Onur Yürüyüşü’nde 
yürür müsün?
Tabii ki de yürürüm. İnsanların birbirlerine destek olması 
en önemli şey. LGBTI hakları için de biz heteroseksüellere 
önemli bir görev düşüyor. Onur Yürüyüşü’nde onur 
duyarak yürüyüp LGBTI dostlarıma ve sevenlerime destek 
olmak isterim. 

‘TÜRK MÜZİK 
ENDÜSTRİSİNDEKİ 
EN FİT ERKEK 
BENİM’

SÖYLEŞİ ] 
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AJDA PEKKAN 
GURURLA SUNAR

YENİ YILIN MODASI
HAZIRLAYAN: HAKAN EREN

BİR ZAMANLAR ] 
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BİR ZAMANLAR ] 



WWW.GZONE.COM.TR  -  OCAK 2015  -  S. 58

Yeni yılın renkleri nedir? Bu sene 
ne çok moda?
Yeni yıl sonrası takip edilmesi 
gereken bir durum bu. Hem 
kadınlar hem erkekler için. 
Türkiye’de giyimiyle tüm 

Türkiye’yi etkileyen erkek pek çıkmazken 
kadınlar cephesinde durum bambaşka. Türk 
kadınlarını giyimi ile etkileyen bir kaç isim 
sayabiliriz ama yıllardır bunu başaran tek isim 
söyleyebiliriz ki o da Ajda Pekkan...
Yeni yılla birlikte dergiler Ajda Pekkan peşine 
düşerdi moda çekimleri için. Daha Türkiye’ye 
Dior, Pierre Cardin, Givency gibi markalar 
girmemişken annelerimiz bu markaları Ajda 
Pekkan’dan ilk duyup öğrenmiştir. Buyurun 
hep beraber bizlerde geçmişten Ajda Pekkan 
ile yeni gelen yılın modalarını beraberce 
turlayalım. İnanın moda bahane Ajda bir 
şahane. 

BİR ZAMANLAR ] 
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Kiremit renkleri, deve tüyü, patlıcan moru, yine siyah ve bayaz renkler, sadece far ve rimelle canlandırılan gözler, 
kırmızı parlak rujla boyanan dudaklar, çeşit çeşit bereler, kürkler, kürk aksesuarlar, şanel, yer yer midi etekler, çok 
hafif dolgu ayakkabılar, deforme çantalar, kalıplı çantalar, dizleri hafif kapatan çizmeler, kuşaklı mantolar, geniş 
pilili etekler. İşte 1974’ün modası. Bunların çoğu günümüzde de var. Bir tek şey hariç. Kürkler ve kürk akseuarlar. 
Duymuşsunuzdur Ajda Pekkan ‘Kürk giyenlerden nefret ediyorum’ dedi geçtiğimiz seneler ve sonrasında ‘Evet 
bir zamanlar benim de kürklerim vardı ama o zaman görgüsüzdüm.’ diye ekledi. 1974 modasına bakarken bu 
kısımına takılmayın sakın.

BİR ZAMANLAR ] 
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Önceki sayfada 1974 modasını bu sayfalarda 1977 modasını 
sunuyoruz sizlere Ajda Pekkan’dan. Renkler değişmiş Ajda değişmiş 
ama dergimiz not koymuş fotoların altına. ‘Elbiselerin yanı sıra 
Pekkan’ın bir Avrupa’lı model kıskandıracak derecede cazip pozları 
da sanıyoruz dikkat çekecek.’
Doğru söze ne denir. 
Buyurun Ajda’dan Paris rüzgarına 1977’den.

BİR ZAMANLAR ] 
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YENİ YILA 
UMUTLA 
GİRELİM

HAZIRLAYAN: HAKAN EREN

BİR ZAMANLAR ] 

  Yeni yıla nasıl girilirse, bütün bir yılın öyle geçeceği 
inancı vardır çoğumuzda. Bizlerde öyle yapalım ve 

hep birlikte şu karmaşık dünyanın içinden sırılıp iyi 
şeyler ümit edelim. 

Şimdi sizleri 1978 yılbaşına götüreceğiz ve 
bakacağız sanatçılarımız yeni yıl dileklerini SES 

dergisi aracılığıyla okucuyucularına nasıl iletmişler. 
Dilekler yıllardır değişmez hep aynıdır ama 

dilemeden edemiyoruz. MUTLU YILLAR...
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SES dergisi 1976 yılbaşı sayısında da 
sanatçılarımıza takılmayı ihmal etmemiş 
ve onların isimlerini değiştirerek yeni yıl 
dilekleri yazmışlar. O yıllarda sex filmleri 

furyası var ve Ali Poyrazoğlu, Arzu Okay ile 
Mine Mutlu en aranılan yıldızlar. Ve haliyle 

dilekleri ona göre yazılmış.

BİR ZAMANLAR ] 
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RÖPORTAJ: ONUR ÖZIŞIK

SÖYLEŞİ ] 

BAY VÜCUT

AHMET KOÇ
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Adını ilk olarak magazin basınında 
Türkiye’nin en fit 7. erkeği, dünya 
yarışmasına hazırlanıyor haberini 
okuduğum zaman ilgimi çekmişti. 
Hazır spor dünyasında homofobi 
gündemdeyken Ahmet Koç ile hem 

bu konuyu, hem de fit olma yolunda yaşadıklarını 
konuşmak için basın danışmanına ulaştım. İşte 
profesyonel ve global bir Türk sporcusunun spor 
dünyasına bakış açısı. 

Sizi Türkiye’nin en fit 7. Erkeği olarak tanıdık. Sporla 
tanışmanız ve bu zamana geliş sürecinden bahseder 
misiniz ? Fit olma hırsı nereden geldi ?
Spora 7-8 sene önce herkes gibi merdiven altı spor 
salonlarında başladım. Sporla tanıştığım zaman 
çok hevesliydim, çok hırslıydım. Çünkü ileride iyi bir 
yerlere gelmeyi istiyordum ve iyi bir yere geleceğimi 
görebiliyordum. Bu işe gönül verip, bu işi severek yapan 
ender sayılabilecek kişilerden biriyim. Spor sektöründe 
beslenmeye dikkat etmediğiniz zaman, düzenli antrenman 
yapmadığınız zaman, gelişemezsiniz. Bizde yokluklarla 
büyüdük. Spor yaparken doğru dürüst beslenemiyorduk. 
Gelişim olmuyordu, sonralarda bunun beslenme ve sporla 
dengelediğimizde sonuç ortada görüldüğü gibi. 7.’lik 
durumuna geldiğimizde Türkiye Şampiyonası yapıldı, 
oraya nasıl hazırlandım diye soracak olursanız sıkı bir diyet 
ve her gün antrenman yaptım. Şekerden, tatlıdan, tuzdan, 
asitten, hamurdan her şeyde uzak durdum. Herkesten bir 
farkımız vardı ki biz o dereceyi elde ettik.

Neden 1. Değil de 7. Oldunuz ? Umduğunuz bir sonuç 
muydu?
Şimdi Türkiye şartlarını göz önünde bulundurduğumuz 
zaman biliyorsunuz emeğe pek değer verilmiyor. Bir yerlere 
torpille geliyorsun; işte Ankara’da bir meclis üyesi dayın 
ve halan varsa ya da daha yüksek mevkilerde tanıdığın 
birisi varsa bir yerlere gelebilmeniz çok kolay oluyor. Ama 
benim torpilim yoktu. Oysaki Eylül’de yapılan müsabakada 
formumu çevremdeki spor eğitmeni tanıdıklarımda beni 
çok başarılı bulmuştu. Kısa dönemde hızlı bir süreç yaşadık. 
Form grafiğime baktığımız zaman benim sıkletimde 
bulunan sporculardan daha iyi bir forma sahiptim. Torpil 
olmasaydı 7.liğe değil de ilk üçe gireceğimden emindim.
Türkiye’de her sektörde torpil var. Nisan’da müsabaka 
var,ona bomba gibi hazırlanıyorum. Gerek antrenman 
metotları,gerek beslenme,gerek psikolojik açıdan daha 
iyi hazırlanıyorum ve hırsım en büyük avantajım. 7. oldum 
ama hakkım yendi ona istinaden Nisan’da birinci olacağım. 
Çok iddialıyım ve Nisan öncesi medyanın önemini anladım 
ve medya çalışmalarına da hız verdik.

Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edebilecek 
fit erkeklerden birisiniz. Hazırlıklar nasıl gidiyor ?
Spor salonunda kişisel eğitmenim,özel dersler veriyorum 
ve bu süreçte beslenmeme değer veriyorum. Fast food, 
şeker, hamur, asit nedir unuttum. Hedefimiz varsa ve bu da 
Avrupa Şampiyonası’na gidip bayrağımızı dalgalandırmak 
ise bu gıdalardan vazgeçmemiz gerekir. Diğer rakipler de 
çok iyi bizler de iyiyiz. Ama en iyi olabilmek için sürekli 
antrenman yapıp düzenli beslenip,ihtiyaç doğrultusunda 
her şeyi gidermemiz gerekir. Günde bir kilo et, 500 gram 
karbonhidrat tüketiyorum ve sebzemi yiyorum. Gıda 

‘‘TÜRKİYE 
ŞARTLARINDA, 
ANKARA’DA BİR 
MECLİS ÜYESİ 
DAYIN VARSA 
BİR YERLERE 
GELEBİLMEN 
ÇOK KOLAY’’

SÖYLEŞİ ] 
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takviyeleri de aldığımız oluyor ve haftada 6 gün antrenman 
yapıyorum. Bunlarla beraber düzenli uyuyorum. Minimum 
maddi kaynaklarla ilerliyorum tek sıkıntım bu. 

Spora başlayıp,gelişip fit olmanın püf noktaları 
nelerdir?
Öncelikli olan yüzde 70 oranında beslenmeye önem 
vermemiz gerekir. Günlük protein,karbonhidrat ve su 
ihtiyacını gidermezsen bu sporu yapma daha iyi. Çünkü 
spora araba gibi bakmamız gerekir. Ne kadar yakıt 
yüklersen o kadar yol ilerlersin. 
Düzenli beslenmek
Düzenli uyumak
Sıkı antrenman
Düzenli ve amaca uygun antrenman
Motivasyonu arttıracak şeyler (Müzik) 
Alkol kullanmamak
Sigaradan uzak durmak
Tatlı ve fastfood’dan uzak durmak gerekir.
En önemlisi ise sebzelerdeki temiz karbonhidratları 
tüketmek.
Gerektiği takdirde supplement alınabilir. 

Aynı zamanda kişisel eğitmenlik yapıyorsunuz.
Muhakkak öğrencileriniz arasında eşcinseller vardır.
Eşcinsellerin spor ve sağlıklı yaşama olan tutkularını 
nasıl buluyorsunuz? Salonların eşcinsellere yönelik 
reklam geliştirmesi hakkında ne düşünüyorsunuz ? 
Öncelikle sporda din,dil,ırk,cinsiyet ayrımı yoktur,bunu bir 
kere kafamıza sokmamız lazım.Hangi branşta olursa olsun 
bir kere dinini, dilini, ırkını, cinsiyetini, ayrım yapmadan 
herkese aynı özveriyi göstermemiz lazım. Öğrencilerim 
arasında eşcinsel bireyler olmadı ama olsaydı da değişen 
bir şey olmazdı. Benim işim burada insanlara bilinçli spor 
yaptırmak ve insanları bilinçli beslendirmek. Ardından 
kişiyi hedefine ulaştırmak. Eşcinsel birey de olsaydı aynı 
özveriyi onlara da gösterip, onları hedeflerine ulaştırmak 
için motive ederdim. Eşcinsellerin spora bakış açısı şöyle 
önemli; biraz daha görsel amaçları ve efektleri göz önünde 
bulundurdukları için bir insanın fit olması onlar için çekici 
geliyor, bunu doğal kılmak lazım. Bir çok reklamda bence 
bütün cinsel kimlikleri kapsıyor.

Öğrencilerinizi başarıya nasıl ulaştırıyorsunuz?
Öğrencilerimle yaptığım ilk antrenmandan sonra 
eksikliklerini giderecek bir program hazırlıyorum. Ondan 
sonra beslenme alışkanlıklarını dinleyip, onları hedefe 
ulaştıracak beslenme programı hazırlıyorum. Günde kaç 
gram karbonhidrat ve protein alacaklarını, su ihtiyaçlarını 
belirttikten sonra,antrenman metotlarını anlatıyorum. 
Yani buraya gelip saatlerce koşu bandına binmek yerine 
onları hedeflerine ulaştıracak en iyi antrenman metotlarını 
uygulatarak, onların başlarından ayrılmıyorum. Onları 
itekleyen taraf ben olduğum ve onlara motivasyon veren 
taraf ben olduğum için hedeflerine ulaşmaları kaçınılmaz 
oluyor. 

‘‘FIT OLMAK 
EŞCİNSELLERE 
ÇEKİCİ GELİYOR’’

SÖYLEŞİ ] 
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Dünya erkek trendlerine en üst seviyede 
spornoseksüellik geliyor. Bu trendin Türkiye’de 
durumu sizce nedir ? Kendinizi spornoseksüel olarak 
tanımlıyor musunuz ?
Dünya erkek trendleri arasında spornoseksüellik yaygın 
olsa da Türkiye’de yaygın bir akım değil. Çünkü bizim 
ülkemize göre biraz fazla. İlerleyen zamanlarda yaygınlaşsa 
da fazlaca tartışma yaratabilir. 
Spornoseksüel değilim ama vücudumu beğeniyorum. 
Çünkü vücudum bir çok şeyi barındırıyor. Aynaya 
baktığımda emeğimi, hırsımı, azmimi vücudumda 
görebiliyorum. Her gün aynaya baktığımda özgüvenimle 
gurur duyuyorum. Spornoseksüel değilim. Sonuçta 
benim işim vücut geliştirmek ve bunu da Uluslar arası ve 
Ulusumuzdaki podyumlarda,müsabakalarda sergilerim. 

Olimpiyat konseyi geçtiğimiz ay homofobik 
yapıya sahip ülkelerde olimpiyatların kesinlikle 
gerçekleşmemesi konusunda sert bir karar aldı. 
Batı’da en büyük homofobi karşıtı duran sektör,spor 
sektörü. Heteroseksüel bir sporcu olarak ülkemizde 
homofobi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Bir önceki sorularda da değinmiştim. Sporda kesinlikle 
din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı olmaması gerekir. Sadece 
spor sektörü değil bir çok sektörde ayrımcılık olmamalı. 
Mantıklı bir karar alınmış. Cinsiyet ayrımından ziyade spor 
dallarındaki eksikliklerin giderilmesi ve spor dallarında 
gelişim sağlanıp, spora konsantre olunursa daha fazla 
yarar sağlanır. Sporcuya sporcu gözüyle bakılmalı. Eğer 
bu şekilde ayrımlar devam ederse bir çok ülkede kaos olur. 

‘‘SPORNOSEKSÜEL DEĞİLİM AMA 
VÜCUDUMU BEĞENİYORUM. ’’

SÖYLEŞİ ] 
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HAZIRLAYAN: ONUR ÖZIŞIK

2014’’ÜN
EN SEKSİ 10 ERKEĞİ

GÖZ BANYOSU ] 

GÖZ BANYOSU
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NICK JONAS
Jonas Brothers grubunun dağılmasıyla beraber, 

grubun davulcusu Nick solo kariyerinde zirve 
yaptı. 2014 yılında çıkardığı solo albümü ve 

‘‘Kingdom’’ isimli dizisinde canlandırdığı rolünün 
yanı sıra geliştirdiği vücuduyla da dünya 

gündemine oturan genç yıldız 2014 yılı boyunca 
bol bol soyundu. 

10

GÖZ BANYOSU ] 
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BILLY REILICH
Ellen’ın bahçevanı olarak tanıştığımız, internete 

sızan çırılçıplak görüntüleriyle şaşırdığımız 
ve 2015 yılında vizyona girecek olan yeni 

Magic Mike filminde oynayacağı rolle ilgili 
meraklandığımız Billy Reilich 2014 yılının 
hayatımıza soktuğu erkekler arasında 09 

numarada.
09

GÖZ BANYOSU ] 



WWW.GZONE.COM.TR  -  OCAK 2015  -  S. 70

UFUK DEĞER
Alabora yarışmasıyla tanıdık, biz çok sevdik. 

Eminim siz de beğeniyorsunuz.08

GÖZ BANYOSU ] 
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BARIŞ ARDUÇ
2014 yılında vizyona giren Deliha filminin 

yakışıklısı Barış Arduç’u 2015 yılında daha fazla 
projede görmek için sabırsızlanıyoruz.07

GÖZ BANYOSU ] 
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GÖKHAN KESER
2014 yılında katıldığı Survivor ile ününe ün 

katan, yakışıklılığı kadar beyefendiliği ile de 
gönüllerin birincisi Gökhan Keser aldığımız bir 

duyuma göre yeni çıkaracağı albüm öncesi özel 
bir diyete girmiş. 2015 yılında Gökhan Keser’in 

yakışıklılığı ve beyefendiliği kadar vücuduyla da 
konuşulmasını diliyoruz.

06

GÖZ BANYOSU ] 
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ZAC EFRON
Disney ünlüsüyken 2014 yılında MTV’den en iyi 

çıplak aktör ödülünü almak için sahneye üstsüz 
çıkan oyuncu birçok kaynakta 2014’ün en fit 

oyuncusu seçildi.05

GÖZ BANYOSU ] 
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MURAT BOZ
2014 yılında düzelttiği vücuduyla bol bol 

soyunan Murat Boz sevgilisinden de ayrıldı.04

GÖZ BANYOSU ] 
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JOE 
MANGANİELLO

True Blood’un yakışıklı kurt adamı aldığımız 
bir duyuma göre, yeni çekilen Magic Mike 

XXL filminde bol bol çıplak dans ediyormuş. 
Sabırsızlıkla bekliyoruz.03

GÖZ BANYOSU ] 
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JEREMY MEEKS
Internet’e sızan bir suçlu fotoğrafıyla önce 

sosyal medyada sonra bütün Dünya genelinde 
popüler olan Jeremy Meeks suçun insana ne 

kadar da seksi geldiğinin bir kanıtı.02

GÖZ BANYOSU ] 
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KEREM BURSİN
Gelişen vücudu, yeni dizisi derken bizce 2014 

yılının en seksi erkeklerinde liste başını çekiyor.  
Kerem Bursin’i çok seviyoruz.01

GÖZ BANYOSU ] 
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2015’’TE
BEKLEDİĞİMİZ LGBT 

TEMALI FİLMLER
HAZIRLAYAN: MURAT RENAY

2015’te adını sıkça duyacağımız, festivallerimize gelmesi veya gösterime girmesi için yolunu gözleyeceğimiz 
LGBT temalı yeni filmlerden en önemlilerini sizler için seçtik.

*Listede yer alan PRIDE, XENIA ve NANTING MASTE GA SONDER filmleri PEMBE HAYAT KUIRFEST 
kapsamında 15-22 Ocak Ankara, 23-25 Ocak İstanbul’da gösterilecek.

**Listede yer alan EASTERN BOYS isimli film www.myfrenchfilmfestival.com adresinden 16 Ocak -16 Şubat 
arasında ücretsiz ve online izlemeye açık olarak yayınlanacak. 

SİNEMA ] 
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Türkiye prömiyerini Pembe Hayat KuirFest’te 
yapacak olan film 2014’ün beğenilen eşcinsel 
temalı yapımı oldu. Bir grup gey ve lezbiyen 
aktivistin grev kararı alan Ulusal Maden 
İşçileri Sendikası’na destek vermek amacıyla 
başlattıkları “Gey ve Lezbiyenler Madencilerle 
Dayanışıyor” kampanyasını beyaz perdeye 
taşıyan “Pride” filmi, gerçek bir direniş ve 
dayanışma hikâyesini beyaz perdeye aktarıyor.  
İngiliz Bağımsız Film Ödülleri’nden ‘En İyi 
Film’, ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’, ‘En 
İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ olmak üzere 
üç ödülle dönen film, ilk defa 2014 Cannes 
Film Festivali’nin ‘Yönetmenlerin 15 Günü’ 
bölümünde gösterildi ve festivalin LGBT temalı 
filmlere verilen ‘Kuir Palmiye’ ödülü kazandı.

PRIDE

SİNEMA ] 
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Ünlü matematik dehası Alan Turing’in hayatının 
anlatıldığı filmde, Turing’i Benedict Cumberbatch 
canlandırıyor. Filmde, 2. Dünya Savaşı 
sırasında Almanların şifreli haberleşmelerinin 
kodlarını çözen Alan Turing’in Nazileri 
durdurma başarısı anlatılıyor. 1952 yılında 
şantaja maruz kaldığı şikayetiyle polise 
başvurup eşcinsel olduğunu açıklayan Turing, 
eşcinsellik suçlamasından yargılanıp 1 sene 
boyunca kimyasal olarak hadım etme yöntemi 
olarak kullanılan östrojen iğnesi vurulmaya 
mahkûm edilmişti. 1954 yılında potasyum 
siyanid zehirlenmesinden ölen Turing’in 
hayatını anlatan filmin 20 Şubat 2015’te 
ülkemizde gösterime gireceği belirtildi.

THE IMITATION 
GAME
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Başrollerini John Lithgow, Alfred Molina ve Marisa 
Tomei’nin paylaştığı bu sıcak romantik filmde, 
birlikte geçirdikleri 39 yılın ardından işlerinden 
ayrılan ve bu yüzden de yaşadıkları şehri terk 
etmek zorunda kalarak New York’ta bir apartmana 
yerleşen eşcinsel bir çiftin öyküsü anlatılıyor. Filmin 
yönetmeni ise Ira Sachs. Film gösterime girdiği 
ABD’de bir hayli övgü topladı. 

LOVE IS STRANGE
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James Franco, Emma Roberts ve gerçek hayatta 
açık bir eşcinsel olan Zachary Quinto’yu bir 
araya getiren filmi Justin Kelly yönetiyor. James 
Franco’nun eşcinselliği reddedip rahip olmaya 
karar veren Michael Glatze’yi canlandırdığı 
film New York Times’da yayınlanan “My Ex-
Gay Boyfriend- Benim eskiden gey olan erkek 
arkadaşım” isimli bir gerçek hikayeden uyarlandı.  
Çekimleri henüz tamamlanan film prömiyerini 
2015 Sundance Film Festivali’nde yapacak. 

I AM MICHAEL
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Geçtiğimiz yıl Almanya’nın en sevilen filmlerinden 
biri olan Der Kreis (Çember), İsviçre’de 1942 yılında 
bir dergi olarak yola çıkmış olan eşcinsel örgütü 
“Der Kreis”ın hikâyesinin  beyazperde uyarlaması. 
2014’te Berlin Uluslararası Film Festivali’nde en 
iyi LGBT (lezbiyen, gey, biseksüel, trans) temalı 
belgesel dalında Teddy Ödülü alan filmi Stefan 
Haupt yönetmiş. Film geçtiğimiz Eylül ayında 
Kaos GL-Pembe Hayat KuirFest Ortak Gösterimi 
ile Ankara’lı sinemaseverlerle kısıtlı da olsa 
buluştu ancak 2015’te bu filmi beyazperdede 
izlemek en büyük dileklerimizden biri.

DER KREIS
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ABD’de Ocak 2015’te gösterime girecek Appropriate 
Behaviour ( Münasip Davranış) İranlı bir aileden gelen 
biseksüel Shirin’in hikayesini anlatıyor. Gelenekleri , 
yetiştirilme tarzı ve metropolün günaha davet eden 
cazibesinin arasında kalan Shirin rolünde, aynı 
zamanda filmin senaristi ve yönetmeni olan Desiree 
Akhavan var. Film 2014 Sundance Film Festivali’nin 
Özel Seçki kısmında gösterilmişti.

APPROPRIATE 
BEHAVIOR
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Fransa’dan 2014 yılında, efsane modacı Yves Saint 
Laurent’i anlatan iki adet film piyasaya çıktı ancak 
bizde henüz gösterime girmemiş olanı yani Yves’siz 
SAINT LAURENT isimli film aslında diğerine göre 
daha çok beğenildi. Bertrand Bonello’nun yönettiği 
bu stilize ve seksi filmde başrolleri gönül çelen iki 
yakışıklı Gaspard Uliel ve Jeremie Renier paylaşıyor. 

SAINT LAURENT
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Yunanistan, Fransa ve Belçika yapımı olan XENIA’nın 
konusu şöyle: Crete’de yaşayan 16 yaşındaki Dany, 
annesinin ölümünden sonra yaşadığı evi terk eder. 
Atina’da yaşayan ağabeyi Odysseas’ın yanına 
gider. Arnavut kökenli annelerini kaybettikten sonra 
kimsesiz kalan iki kardeş, Yunanlı babalarını da hiç 
tanımamışlardır. Kendi ülkelerinde mülteci haline 
gelen iki kardeş bir plan yaparlar. Birlikte Selanik’e 
giderek babalarını bulmaya karar verirler. Kendilerini 
çocukları olarak tanıması için onu ikna etmeye 
çalışacaklardır. Gittikleri sırada da Selanik’te Greek 
star adında bir yarışma düzenlenmektedir. Dany, 
ağabeyi Odysseas’ın şarkıcılık yeteneğiyle bu 
yarışmanın yeni yıldızı olabileceğini düşünür ve onun 
da seçmelere katılmasını ister. Ana karakterinin 
eşcinsel olduğu film, 2014 Cannes Film Festivali’nde 
“Belirli Bir Bakış” bölümünde gösterilmişti. 
XENIA, Pembe Hayat KuirFest’te gösterilecek. 

XENIA
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Türkçe adıyla İnceldiği Yerden Kopsun (NANTING MASTE GA 
SONDER-Something Must Break)  aslında geçtiğimiz yılki 
İstanbul Film Festivali’nde gösterildi ancak bu ay Pembe 
Hayat KuirFest’te de gösterileceği için bu güzel filmi de 
“beklediklerimiz” arasına almak istedik. Filmin konusu şöyle: 
Sebastian kıyafete ve süse düşkün, kadın giysileri giyen ve 
güzel kokan bir erkek bulmanın hayallerini kuran hem güçlü 
hem de kırılgan biridir. Andreas ise partilerde sabahlayan ve 
dağınık apartman dairesinde hareketli bir hayat yaşayan çekici 
bir adamdır. Andreas, Sebastian’la tanıştıktan sonra ondan 
etkilenmeye başlayınca ikisi arasında güçlü bir çekim yaşanır. 
İki kayıp ruh, mutluluğu birbirlerinde bulur ve birlikte vakit 
geçirdikçe ayrı kalamadıklarını fark eder. Ne var ki Ellie isimli bir 
kadının hikayeye dahil olması bu ilişkiyi karmaşık bir noktaya 
sürükler. İnceldiği Yerden Kopsun, trans sanatçı ve aktivist Eli 
Levén’in Sen Ayaklarımın Dibinde Uyuyan ve Toprağı Bir Arada 
Tutan Köksün adlı romanından yola çıkarak çekilmiş.

SOMETHING MUST 
BREAK
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Orta yaşlı, beyaz yakalı Daniel, Paris’te Kuzey İstasyonu’nda, 
genç göçmen Marek ile ertesi gün ucuza seks yapmak üzere 
anlaşır; genç adamdan zerre kadar şüphelenmez ve ona evinin 
adresini verir. Fakat ertesi gün Marek, Doğu Avrupalı çetesiyle 
birlikte Daniel’in bir rezidanstaki dayalı döşeli dairesini istila 
ediverir! Öte yandan, şaka maka, hiç beklenmedik bir aşk da 
kapıdadır! Entre les murs / Sınıf, Foxfire / Can Ateşi veHeading 
South filmlerinin verimli kurgucusu ve senaristi, yönetmen Robin 
Campillo’nun bu filminde izleyici sürekli olarak huzursuz bir 
beklenti içinde kalıyor. Film boyunca bizi şaşırtan olay örgüsü, 
Fransa’daki göçmenlerin ahvalini ve samimiyet ihtiyacımızı da 
ele alıyor. Geçtiğimiz yıl İstanbul Film Festivali’nde de gösterilen 
Eastern Boys, 16 Ocak’tan tibaren www.myfrenchfilmfestival.
com adresinden 16 Ocak -16 Şubat arasında ücretsiz ve online 
izlemeye açık olarak yayınlanacak. 

EASTERN BOYS
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YENİ YILDA 
CHECK-UP YAPTIRIN

HAZIRLAYAN: ÖZGÜR ÖZTÜRK
ozgur.ozturk@gzone.com.tr

Yeni yıla girdiğimiz bu günlerde yeni bir 
heyecan, yeni bir bekleyiş, hayaller, ümitler, 
pişmanlıklar derken keyiften yudumlanan 
alkoller, kederden vurulan kadehler, efkardan 
içilen sigaralar, psikolojimiz bozukken 
kendimizi yemeğe vurduğumuz, bazen 

iştahsızlıktan aç kaldığımız zamanlar olmuştur, olacaktır. 
Belki de normal yaşantımızda dengesiz besleniyoruzdur. 
Yaşam standartlarımız kalitenin hangi ölçüsünde olursa 
olsun ve özellikle büyük şehirde yaşayan insanların yılda 
en az bir kere check up sağlık programından geçmesi 
tavsiye edilmektedir. Şikayet etme derecesine henüz 
gelmemiş hastalıklar veya hastalık risklerinin tanı ve 
teşhisinde kapsamlı olarak yapılan check up  paketleri 
kişinin yaşına, sosyal hayatına, cinsiyetine, aileden gelen 
genetik hastalıkların oluşturabileceği risklere göre kişiye 
özel olarak uzman aile hekimi tarafından fiziki muayene 
ve tıbbi sağlık geçmişinin öyküsü çıkarılarak yapılmakta ve 
sonuçlar değerlendirilmektedir.

Önemsiz olduğu düşünülen bir belirti, önemli bir hastalığın 
belirtisi olabilir. Şikayet olmasa da belirli aralıklarla doktora 
başvurarak genel sağlık kontrolünden geçilmelidir. Erken 
teşhis hem bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önleyici, hem 
de tedavi masraflarının daha az olmasını sağlar. 
Genel olarak check up programlarının içerisinden yer alan 
testler nedir diye bakacak olursak;

Açlık Kan Şekeri: 8-10 saat arası açlık halinde bakılan, 
diyabet (şeker hastalığının ) tanısında ve tedavisinde 
istenmektedir. 

Kolesterol, HDL kolesterol, HDL kolesterol, Trigliserit: 
Kan yağlarının test edildiği, kalp ve damar hastalıklarının 
riskinde tanı ve tedavisinde istenmektedir. Aileden 
aktarılan genler neticesinde kişinin hiçbir şikayeti veya 
kötü beslenme alışkanlıkları olmasa dahi, bu tür hastalıklar 
genetik olarak zamanla ortaya çıkmaktadır.
  
AST, ALT, GGT: Safra yolları ve karaciğer hastalıkları 

teşhisinde. Kreatinin, Ürik Asit: Böbrek çalışma 
fonksiyonları ve böbrek yetmezliği gibi hastalıkların tanı ve 
tedavisinde istenmektedir. Bu yüzden günde en az 1,5-2 
litre su içilmeye özen gösterilmelidir. 

TSH: Beyindeki hipofiz bezinden salgılanan bu hormon 
kan yoluyla tiroid bezlerine gelerek üretilir. Hormonlar 
vücudumuzun tüm metabolik olaylarının sırayla 
gerçekleşmesini yerine getiren önemli salgılardır. Tiroid 
yetmezliği; halsizlik, uykusuzluk, üşüme, soğuma, cinsel 
isteksizlik, kas krampları, eklemlerde ağrı, kilo alma, ses 
kalınlaşması, unutkanlık, konsantre bozukluğu, kuru cilt, 
saç dökülmesi, uyku hali, unutkanlık ve nabız sayısında 
azalma gibi durumlara yol açmaktadır. 

HBsAg: Karaciğerde görülen Hepatit B (B tipi sarılık ) 
hastalığıdır.  Akut (geçici ) veya Kronik (kalıcı ) enfeksiyon 
olarak seyir eder.  Enfekte olmuş kişiler hastalığı vücut 
sıvıları ile (kan, meni, vajinal sıvı ve salgılar ile, doğum 
sırasından anneden bebeğe)  başka kişilere bulaştırabilir. 

Anti HBs: Hepatit B virüsüne karşı vücudun korunaklı 
olup olmadığını gösterir.  Kesinlikle bir hastalık değildir. 
Test sonucunun negatif çıkması Hepatit B virüsüne 
karşı yakalanma riskini arttırır veya bağışıklık sisteminin 
bu virüsle karşılaşması durumunda savunmasız kalarak 
enfekte olacağını göstermektedir. Test sonucunun 
pozitif olduğu durumlarda ise vücudumuzun Hepatit 
B virüsüne karşı savunmasının olduğunu ve bu virüse 
yakalanma riskinin ortadan kaldırılacağına işaret eder. Bazı 
insanlarda doğuştan Hepatit B virüsüne karşı bağışıklık 
bulunduğundan dolayı sonuç pozitif çıkmaktadır. Anti HBs 
sonucu negatif ise Hepatit B aşısı olmak gerekmektedir. 

Anti HCV: Yine bir karaciğer hastalığı olarak görülen 
Hepatit C (C tipi sarılık ) hastalığıdır. Akut veya kronik 
formlarda görülebilir. Akut olarak seyreden hastaların 
çoğunda kronikleşen bir hastalıktır. Aşısı bulunmamaktadır 
ve yaşam şartlarının iyileştirilmesine çalışılarak tedavi 
edilmeye çalışılmakta ve  karaciğer kanseri, siroz gibi 

SAĞLIK ] 
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ölümcül hastalıklara yol açmaktadır. 

Anti HIV: AIDS hastalığına yol açan HIV virüsü,  vücudu 
direncini sağlayan bağışıklık sistemini zayıf duruma getirerek 
daha savunmasız bırakır ve mikropların hastalıklara daha 
kolay yol açmasına neden olur. Negatif veya Pozitif olarak 
sonuç değerlendirilir.  

Hemogram: Kanı oluşturan şekilli hücrelerin sayımı 
yapılan ve 18 parametreden oluşan bir testtir. Anemi, 
enfeksiyon, kanama ve lösemi gibi çeşitli hastalıkların tanı 
ve tedavisinde kullanılır. 

Sedimantasyon: Eritrosit denilen alyuvar hücrelerinin 
kandaki çökme hızıdır. Bu test neticesinde bakteriyel 
enfeksiyon, kalp hastalıkları, tüberküloz, romatoid artrit ve 
bir çok hastalığın olup olmadığı anlaşılmaktadır. İlgili diğer 
testlerle birlikte istendiğinde tanı koymaya yardımcı rol 
oynar. 

CRP: Kanser, enfeksiyon, karaciğer rahatsızlıkları gibi 
hastalıkların şüphesinde kullanılan yardımcı bir testtir. 
Tek başına istendiğinde kesin olarak bir hastalığa tanı 
konmasında belirleyici değildir. 
İdrar Tahlili: Böbrek hastalıkları, idrar yolu enfeksiyonları, 
üriner sistem taşları gibi hastalıkların teşhis edilmesinde 
kullanılan basit, ucuz ve hızlı bir testtir. Test çubukları ve 
mikroskobik yöntemlerle incelenir. 

EKG: Göğüs, kol ve bacaklara yerleştirilen elektrotlar 
sayesinde kalbin elektriksel akımının ölçüldüğü testtir. 
Başlıca ritim bozuklukları, kalp krizi gibi hastalıkların 
anlaşılmasında kullanılır. 

Eforlu EKG: Yine aynı şekilde EKG ye benzer yöntemle 
koşu bandı üzerinde yavaştan hızlıya doğru tempo 
arttırılarak yürüyüşte harcanan eforu test etmeye yarar. 
Ve bu sayede efor sırasında kalbin nasıl beslendiğinin 
yorumlanabileceği, damarların durumunu ve ritim ile ilgili 

bilgilendirici verileri grafik üzerinde gösteren bir yöntemdir. 

Ekokardiyografi: Göğüs üzerine sürülen jel ile ultrason 
tekniği kullanılarak radyasyonsuz yöntemle kalbin şeklini, 
yapısını, kapaklarını, kalbi besleyen önemli damarları, kalp 
duvarını vb. görüntülemek için kullanılan tekniktir. 

Akciğer Grafisi: Eski bir yöntem olan akciğer grafisi 
radyasyon tekniği kullanılarak akciğer üzerinde oluşabilecek 
leke, tümör, kist, abse, pnömotoraks gibi rahatsızların 
tespit edilmesinde kullanılır. 

Tüm Karın Ultrasonografisi: Karaciğer, safra kesesi ve safra 
yolları, dalak, pankreas, böbrek ve böbrek üstü bezleri ile 
yemek borusunun alt kısmının görüntülenmesinde kullanılır. 
Tiroid Ultrasonografisi: Adem Elması’nın altında bulunan, 
sağ ve sol olarak 2 bölümden oluşan tiroid bezlerinin 
büyüklüğünü ve varsa nodüllerin büyüklüğünü anlamaya 
yardımcı olabilecek görüntüleme tekniğidir. 

Mamografi: Elle yapılan muayenelerde fark edilemeyecek 
kadar küçük çapta ve risk oluşturan kistlerin 
görüntülenmesinde kullanılır. Meme kanserine karşı tek 
korunma yöntemi olup 35-40 yaş arasındaki bayanların en 
az 1 kere bu kontrolden geçmeleri gerekmektedir. Diğer 
yaşlara uygun olarak yılda 1 kere mamografi çektirmek 
tedbir açısından önemlidir. 

Genel olarak check up sağlık programları bu amaçlara 
yönelik istenen tetkiklerdir. Yaş durumuna ve cinsiyete 
göre check up programları değiştirilebilir. Analiz edilen 
tetkiklerden bir veya bir kaçı istenmeyen sonuçlar da 
çıkacak olursa veya şüphe uyandıracak herhangi bir 
durumla karşı karşıya kalınacak olunursa bir sonraki ileri 
tetkik ve araştırma testlerine yönelik çalışmalar devam 
etmektedir. 

Erken teşhis, hastalıklara bağlı istenmeyen etkileri azaltır, 
yaşam kalitesini arttırır, hayat kurtarır. 
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HAYATINIZI GÖZDEN 
GEÇİRMEK İÇİN 

BİR FIRSAT
HAZIRLAYAN: UZM. KLİNİK PSİKOLOG FERHAT JAK İÇÖZ

www.ferhatjakicoz.com / ferhatjakicoz@gmail.com

İngilizlerin çok hoşuma giden bir tabirleri vardır; “taking 
stock of something”. Bir şey, bir olay veya olup bitenler 
üzerine bir an durup, dikkatlice düşünmek ve gözden 
geçirmek. İnsanın olayları yaşarken, olayların içindeyken 
resmin tamamını göremez, parçaları yerine koyamaz, 
biraz kayıp hissedebilir. Tam da böyle durumlarda 

durup olup bitenin bir “envanterini almak” insanın bakışını 
oldukça netleştirir.
Yılbaşına ne kadar inanırsınız, sizin için ne kadar anlam ifade 
eder bilmiyorum, ama bu tip düzenli “dönüm noktalarının” 
hayatımızı durup bir gözden geçirmek için iyi bir fırsat 
olduğuna derinden inanırım. Şaka değil, bir seneyi daha 
geride bıraktık ve bir yıl bir çok olayı, düşünceyi, duyguyu, 
deneyimi kapsayabilecek kocaman bir alan. 
Varoluşçu felsefe insanın her daim “niyetli” olduğundan 
bahseder. Çok derinlemesine bir felsefi tartışmaya 
girmeden bunun neye denk geldiğini açıklayacak olursam, 
bu varsayım bizlerin sürekli olarak bir şeye dönük olan, bir 
şeylere yönelmiş olan, hedefleri olan ve yaptığı her hareketin 
altında aslında bazı niyetleri olan varlıklar olduğumuzu 
iddia eder. Tabii ki her zaman bu niyetlere o kadar hakim 
değiliz, veya bu niyetler, her ne kadar bizim olsalar da, 
o kadar ulaşılabilir olmuyorlar bilincimize. Ufak iki örnekle 
açıklayacak olursam, susadığımızda gidip bir bardak su 
alıyorsak bu niyetimizin net olarak ulaşılabildiği bir andır. 
Ama bazen de karşımızdan sevgi görmek için kavga 
çıkardığımız anlar olabiliyor. İlgi görmek için kavga etmek 
ne kadar zıt ve yıkıcı görünse de, düşüyoruz bu tuzağa (ve 
neden düştüğümüz bambaşka bir konu, maalesef buraya 
sığmaz anlatması). İşin acıklı yanı böyle durumlarda çoğu 
zaman sadece öfkeli olduğumuzu hissedebiliyoruz, aslında 
çok derin olan ilgi ve sevgi ihtiyacımızla temas edemiyoruz.
Neden bu ufak felsefi-psikolojik anlatıma girdiğime gelirsek, 
insan farkında olsun olmasın, sürekli olarak evrilir, bir yere 

doğru ilerler. Önemli olan soru, ne kadar ipler bizim elimizde, 
ne kadar bizim istediğimiz yöne gittiğimizdir. Bunun için 
de bir haritaya, bir çerçeveye, net belirlenmiş yönlere ve 
hedeflere ihtiyaç duyarız. Zaman akıp gidiyor, hepimiz 
aslında her geçen günle ölüme biraz daha yaklaşıyoruz ve 
hayat bize iyi bir hayat borçlu değil. Hayat bize hiç bir şey 
borçlu değil. Ayağa kalkıp hayatımızı iyileştirebilecek olan, 
zenginleştirebilecek olanlar bizleriz. Bunun için de seçim 
yapmaya başlamamız ve seçimlerimizin sonuçlarına dair 
sorumlulukları üstlenmemiz lazım. 
Tabii ki denizde seyrederken fırtınalarla karşılaşılır, ters 
akıntılara girilir. Hayatta da öyle, karşımıza fırtınalar, ters 
akıntılar veya dev dalgalar çıkabilir. Ama bir yönümüz 
olduğu sürece hepsinin üzerinden gelebiliriz.
Yılbaşı gibi dönüm noktaları haritamızı açıp nereden nereye 
geldiğimizi ve yolda başımıza neler geldiğini gözden 
geçirmenin en güzel fırsatlarıdır. Ve hatta bir haritanız var mı, 
onu sorgulamanın da en güzel fırsatlarındandır. Kendinize 
sorun, siz kimsiniz, bu hayatta nerede duruyorsunuz, neler 
istiyorsunuz, arzu ediyorsunuz? Neler istemiyorsunuz? 
Neler size iyi geliyor? Neler size o kadar da iyi gelmiyor? 
Zaten bu soruları sık sık ziyaret etmek kendinize sadık 
hayatta bir yön belirlemenizi sağlayacaktır. 
Peki ya geçen sene nasıldı? 2014’te neler kazandınız? 
Neler kaybettiniz? Neler size iyi geldi? Neler kötü geldi? 
Yine bu soruların üzerine biraz meditasyon yapmak 
2015’inizdeki yönü belirleyecek. 
Ve de belki de en öncelikli olarak, 2015’te kendinizden 
neler bekliyorsunuz? Sorudaki ince detayı kaçırmayın. 
Soru “2015’ten ne bekliyorsunuz?” veya “2015’te hayattan 
ne bekliyorsunuz?” değil. 2015’te kendinizden neler 
bekliyorsunuz? Neler yaratmayı, neler başarmayı, nelere 
katlanmayı ve dayanmayı (hayat sadece keyif, kazanmak, 
büyümek ve gelişmek değil, acısı da var bu işin), neler 
deneyimlemeyi ve 2015’in sonunda nerede olmayı kendi 
hayat coğrafyanızda?
Hepinize bol keyifli, bol huzurlu ve bol anlamlı bir 2015 
dilerim.

PSİKOLOJİ ] 
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2015 SENİN
YILIN OLSUN!

HAZIRLAYAN: UZM. ANTRENÖR ONUR UÇAR
onur.ucar@gzone.com.tr

SPOR ] 

Koca bir yıl daha geride kaldı. Geçtiğimiz yılda 
aldığın ve uygulayamadığın tüm kararlar 
için bu yılda hepsini sıraya koyup bir takvim 
yardımı ile gerçekleştirmenin zamanı geldi. 
Bu her şey için geçerli; spora başlama, 
beslenme düzenine çeki düzen verme, hayal 

ettiğin vücuda kavuşma ya da her ne olursa olsun 2015 
yılı ve ocak ayı bunların hepsini bir tarih ve sıra ile plana 
koymak için çok güzel zamanlama olacaktır. Bu sayımızda 
bende sizlere aldığınız kararların sporla ilgili olan kısmındaki 
planlama ve programlama kısımlarından bahsedeceğim.
Spora başlamak için önünde belki de birçok sebep vardı 
ama artık bunların tümünü bir kenara ayırıp kendini mutlu 
hissedeceğin bir spor salonuna yazıldın. Artık bundan 
sonrası son derece ciddi ve bilimsel olması gereken ve 
bunları da bir profesyonelle birlikte çözmen gereken evreye 
gelmişsin demektir. Spor yapıyor olun ya da yeni başlıyor, 
vücut geliştirme sporu yapıyor olun ya da vücut ağırlığında 
ve performans sporları yapıyor olun, antrenmanlarınızda 
bir takvimleme ve programlama olmazsa başarı size 
biraz geç gelecektir. Bu yüzden spor yaparken ve hele ki 
bu sizin sağlığınız içinken mutlaka bir düzenli periyodda 
profesyonele başvurmanız gerekmektedir. Antrenmanlar 
güzel ve hayal edilen vücut için küçük dokunuşlardır. Her 
bir antrenmanda heykeltıraş misali dokunuş gerçekleştiririz 
ve bunun sonucunu zaman içerisinde almayı bekleriz. Bu 
yüzden bizler her ne kadar heykeltıraş gibi bir vücudu 
şekillendirmeye çalışıyor olsak da aradaki tek fark bizim 
işimizin canlı bir organizma üzerinde olmasıdır. Sabır 
ve disiplin en önemli kuralımız ve şu kuralı unutmayın, 
eskilerin bir sözü vardır “vücut mutfakta yapılır” diye. Son 
yapılan araştırmalar ve tecrübeler bu eski sözü gerçekten 
doğrulamaktadır. Çünkü siz ne kadar ağırlık kaldırıyor 
olsanız dahi eğer besleme planınız sizin yaptığınız spora, 
iş ve yaşam şartlarınıza ve sizin karakterinize uymuyorsa 

hayal edilen vücut hayallerde kalmaya devam edecektir. 
Antrenman ve beslenme, spor ve vücut geliştirmede 
ayrılmaz bir bütündür.
Egzersiz ve antrenmanlara başlamadan önce izlemeniz 
gereken birkaç önemli yol vardır. Bunlardan ilki bir sağlık 
muayenesine girmeniz. Bu size en boş gelen bir adım olsa 
da unutmayın hedefleriniz önündeki göremeyeceğiniz bir 
tümseğiniz olabilir. Önceden bileceğiniz bir rahatsızlığınız 
bütün bir antrenman planınızı bile değiştirtmek zorunda 
bırakabilir sizi. İkinci kısımda düzgün postür yani 
bedensel duruş. Çağımızda araştırmalarda her 10 
kişiden 8 kişisinde postür bozukluğu olduğunu söylüyor. 
Yani hepimiz düzgün bir duruşa sahip değiliz. Postür 
bozukluklarında en büyük neden mesleki zorunluluklar ve 
alışkanlıklardır. Karşılaştığımız sık postür rahatsızlıklardan 
başlıcaları kifoz(kamburluk), lordoz(bel çukurluğu), 
skolyoz(bel eğriliği), flatback(bel düzlüğü), ayaklarda içe 
ve dışa basma sendromları ve diz problemleri. Ayaklarda 
içe veya dışa basma sendromu olan kişilerin aslında 
tüm vücudunda postürel bozukluk olması muhtemeldir. 
Bunların sizde olduğunu görebilmeniz için bu konuda bilgili 
profesyonel bir eğitmen veya hekimin size teşhis koyması 
gerekmektedir. Çünkü bunlardan birine veya birkaçına 
sahip bir rahatsızlığınız var ise antrenman planınız ilk önce 
bu rahatsızlıkları gidermeye yönelik çalışmalar içermesi 
gerekmektedir. Eğer ki bu adımı atlar ve sporunuzu 
yapmaya devam ederseniz, er ya da yaşamınızı ciddi 
oranda etkileyecek sakatlanmalar yaşayacağınız anlamına 
gelir. Tüm bu rahatsızlıklar giderilebilir ve düzeltilebilir 
sendromlardır ve belli bir süre kişisel eğitmen desteği 
almanız gerekebilir. Bu durumlardan her hangi birisi yok 
ve şanslı kişiler arasında iseniz, sıradaki adım olan temel 
egzersizler ve hareket becerilerini düzgün uygulama 
sırası gelmiş demektir. Spora başlar başlamaz kendinize 
hareketler yapmaya başlamanız tavsiye edebileceğim 
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bir uygulama olmayacaktır. Mutlaka spor yaptığınız 
salondaki eğitmenlerden yardım isteyin ve size ilk etapta 
temel egzersizlerden oluşacak size uygun olan bir 
antrenman programı yazmasını isteyin. Son yıllarda spor 
salonlarındaki en önemli problem de ilgisiz antrenörlerdir. 
Böyle bir durumla karşılaşıyorsanız, 1-2 antrenman sadece 
antrenörleri izleyerek etrafına en çok yardımda bulunan ve 
en güler yüzlü olan antrenöre yaklaşın ve ondan yardım 
isteyin. Unutmayın antrenörler eğer yanlış bir durum yoksa 
sizin yanınıza gelip konuşmada geride kalır çünkü rahatsız 
olabileceğiniz düşüncesi taşır o yüzden ilk adımı sizin 
atmanız gerekir.
Antrenman programınız yazılırken kısa vadeli hedeflerinizi 
ve uzun vadeli hedeflerinizi mutlaka yazılı bir şekilde 
antrenöre iletin. Kısa vadeli hedefleriniz arasında mutlaka 
hareketleri düzgün yapabilme ve sakatlanmama olsun. 
Uzun vadeli hedefleriniz mutlaka 6 ay sonrası için olsun 
ve 3 ayda bir yenilensin. Programınız oluşturulurken 
mutlaka her ay veya 3 haftada bir kayıt altına alınabilecek 
şekilde ölçüm ve fotoğraf çekimi yaptırın. Mezura ve 
kaliper ölçümleri genelde kişisel eğitmenlerin uyguladığı 
yöntemlerdir ve daha kesin bilgiler içerir. Ölçümleriniz 
bittikten sonra sıra program yazmaya gelmiş demektir. 
Programınızı yazdırdığınız antrenör artık sizin sürekli 
program yazdıracağınız kişi olsun ve o kişi iş yerinden 
ayrılmadıkça programınızı başkasına yazdırmayı tercih 
etmeyin. Çünkü antrenörler bir program yazarken sizi 
kafasında bir plana sokar ve bir sonraki programı da hayal 
ederek o programı size sunar. Antrenman programınızda 
değişik ve havalı hareketler yok diye hemen moraliniz 
bozulmasın. Unutmayın o program sizin için yazıldı ve 

size uygun olanı o.  Programınız bittikten ve antrenörünüz 
sizin yanınızdan ayrıldıktan sonra salon içerisinde size 
hareketleri “daha doğru” göstermek isteyen ve pusuda 
yatan birçok kişi olacaktır. Hareketleri yaparken müdahale 
edip daha etkili bir şekilde göstermek isteyecektir. Kesinlikle 
antrenörün size gösterdiği şekil dışındaki tüm yardımları 
tatlı bir dille geri çevirmelisiniz.
Antrenmanlar büyük bir bütünün küçük parçalarıdır. Her bir 
antrenman olması gerektiği gibi disiplinli ve motive içinde 
geçmesi için bir çok unsurun bir arada olması gerekir. 
Müzik dinlemenin motivasyona yüzde 7 ila 9 oranında 
olumlu yönde etkisi vardır. Partner ile çalışmak antrenman 
seyrinin bütününü değiştirebilecek bir durumdur ve 
mutlaka bir spor partneriniz olsun. Bunun için en disiplinli 
ve sizden daha performansı yüksek bir arkadaşınızı ya da 
bir antrenörü seçin. Antrenmandan önce içeceğiniz bir 
filtre kahve ortalama 150-200 mg kafein içerir ve bu oran 
o antrenmanı biraz daha zinde yapmanızı sağlayacaktır. 
Kahve yerine içeceğiniz yeşil veya beyaz çay da size enerji 
verecek içecekler arasındadır. Eğer dışarıda koşu ya da 
outdoor training tarzı bir antrenman yapıyorsanız mutlaka 
antrenman öncesi kafein almanızı tavsiye ederim.
2015 sizin ve kararlarınız için bir dönüm noktası olsun 
ve yapmayı düşündüğünüz her şeyi bir takvim ile plana 
koymaya çalışın. Bunun içerisinde spora başlamak olur, 
yeni bir dil öğrenmek olur, müzik eğitimi almak olur. Her 
ne olursa olsun hayaller bir disiplin ve plan ile gerçeğe 
kavuşur. 2015 in hepimize getireceği birçok güzellik 
içerisinden yaşayabileceğimiz en mutlu ve unutulmaz 
anıları en sevdiklerimizle yaşamamız dileğiyle sizlere mutlu 
bir yıl diliyorum.

SPOR ] 
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2015 
YILI YURT DIŞI ETKİNLİK 

AJANDASI
HAZIRLAYAN: MURAT RENAY

SEYAHAT ] 

Gey turizm, sadece yazın değil, dünyada dört mevsim boyunca bir hayli yoğun. 2015 
Yılında rotasını yurt dışına çevirecek gey tatilciler için yılın en önemli etkinliklerini tek 

bir yerde toplayalım dedik.
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18 OCAK / HUSTLEBALL LAS VEGAS / LAS VEGAS - ABD
18 OCAK - 08 ŞUBAT / GAY WHISTLER SKI WEEK / VANCOUVER - KANADA
21 OCAK - 09 ŞUBAT /  RAINBOWS WINTER FESTIVAL / REYJKAVİK - İZLANDA
31 OCAK / REGENBOGEN BALL / VİYANA - AVUSTURYA
10 ŞUBAT - 18 MART / SITGES CARNAVAL / SITGES - İSPANYA 
11 ŞUBAT - 16 ŞUBAT / BELGIUM LEATHERPRIDE / ANTWERP -  BELÇİKA
13 ŞUBAT - 17 ŞUBAT / RIO CARNAVAL / RIO DE JANEIRO - BREZİLYA
13 ŞUBAT - 17 ŞUBAT / GAY MARDI GRAS / NEW ORLEANS - ABD
20 ŞUBAT - 01 MART / FETISH PRIDE ITALY / CAPE TOWN - G. AFRİKA

KIŞ ETKİNLİKLERİ

SEYAHAT ] 
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04 MART - 09 MART / MIAMI WINTER PARTY / MIAMI - ABD
19 MART - 23 MART / AMSTERDAM BEAR PRIDE / AMSTERDAM - HOLLANDA

21 MART - 28 MART / EUROPEAN GAY SKI WEEK / ALPES DE HUZ - İSVİÇRE
21 MART - 28 MART / EUROPEAN SNOW PRIDE / TIGNES - FRANSA

22 MART - 29 MART / LA FETISH PRIDE / LOS ANGELES - ABD
02 NİSAN - 05 NİSAN / MATINEE EASTER WEEKEND / BARCELONA - İSPANYA

19 NİSAN - 26 NİSAN / GAY PRIDE FESTIVAL / PHUKET - TAYLAND
24 NİSAN - 29 NİSAN / DELICE DREAM / STIGES - İSPANYA

27 NİSAN / KING’S DAY AMSTERDAM / AMSTERDAM - HOLLANDA
29 NİSAN - 03 MAYIS / SLEAZY MADRID / MADRID - İSPANYA 

13 MAYIS - 17 MAYIS / FIERTEOURS BEAR PRIDE / PARIS - FRANSA
14 MAYIS - 18 MAYIS / AMSTERDAM FETISH PRIDE / AMSTERDAM - HOLLANDA

19 MAYIS - 23 MAYIS / EUROVISION SONG CONTEST 2015 / VİYANA - AVUSTURYA
22 MAYIS - 25 MAYIS / MATINEE LAS VEGAS FESTIVAL / LAS VEGAS - ABD

İLKBAHAR ETKİNLİKLERİ

SEYAHAT ] 
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02 HAZİRAN - 08 HAZİRAN / DISNEY GAY DAYS / ORLANDO - ABD
07 HAZİRAN - 14 HAZİRAN / TEL AVIV GAY PRIDE / TEL AVIV - ISRAEL
18 TEMMUZ - 25 TEMMUZ / THE CRUISE BY LA DEMENCE / BARCELONA - İSPANYA
05 AĞUSTOS - 16 AĞUSTOS / CIRCUIT FESTIVAL / BARCELONA - İSPANYA
14 AĞUSTOS - 24 AĞUSTOS / ATLANTIS ALL GAY MED CRUISE / ROMA - İTALYA
19 AĞUSTOS - 23 AĞUSTOS / SAIL AMSTERDAM / AMSTERDAM - HOLLANDA

YAZ ETKİNLİKLERİ

SEYAHAT ] 
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04 EYLÜL - 13 EYLÜL / INTERNATIONAL BEARS WEEK / STIGES - İSPANYA
05 EYLÜL - 06 EYLÜL / EUROVISION BALTIC CRUISE / HELSINKI - İSVEÇ

12 EYLÜL / FOLSOM EUROPE / BERLIN - ALMANYA
27 EYLÜL / FOLSOM STREET FAIR / SAN FRANSISCO - ABD

16 EKİM / HUSTLABALL BERLIN / BERLIN - ALMANYA 
02 ARALIK - 09 ARALIK / MADBEAR / MADRID - İSPANYA

SONBAHAR ETKİNLİKLERİ

SEYAHAT ] 
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