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GMag ekibinden hepinize kocaman bir merhaba! 

Evet biliyoruz sizi çok beklettik. Fakat Türkiye’de online bile olsa bir dergi 
çıkartmanın zorluklarının yanında, bu derginin içeriğinin eşcinseller üzerine olması 

bizim öngöremediğimiz pek çok aksiliğe yol açtı. Bu problemleri aşma çabamız 
sebebiyle sizlerle buluşma tarihimiz de mecburen gecikti. Dergimiz bundan böyle 

her ayın 5’inde sizlerle olacak. Bizleri bu denli sabırla beklediğiniz için sizlere çok 
teşekkür ederiz.

İlk sayımız için oldukça heyecanlıydık. Bu türden bir derginin Türkiye’deki ilk örneği 
olmak bizlere oldukça büyük sorumluluk yükledi. Bu sebeple ekibimizdeki herkes 

sizlere bu dergiyi ulaştırabilmek için canla, başla çalıştı. 

İlk sayımızı ağırlıklı olarak kadınlara ayırdık. Çünkü kadınların biz eşcinsellerin 
hayatında oldukça önemli bir yeri olduğuna inanıyoruz. Simge, Ekin Beril gibi 

isimler ilk sayımızın kadınları oldu. Bütün bu güçlü kadınlara hem bizleri büyüleyen 
kariyerleri hem de LGBT haklarıyla ilgili sorular sorduk ve cevaplar aldık. Bu sayede 
onları ne kadar sevdiğimizi bir kez daha anladık. Bir eşcinsel dergisinin ilk sayısında 

ters köşeye yatırarak bu kadar kadına yer verilmesinin nedeni aslında budur.

Hepsi sadece GMag’e özel olan röportaj ve yazıların şu an okuduğunuz derginin 
size ulaşmasında büyük emeği olan imtiyaz sahibimiz Emir Akgün, bizlere yol 

gösteren Fatih Kocatürk, Simge’nin fotoğraflarını çeken Emre Yıldız, Simge ve 
Ekin Beril röportajlarının en özel olmasını sağlayan Yaşar İşgörenler, güzellik ve 

bakım köşesindeki tavsiyeleriyle Dilara Alpaslan, spor bölümünde Şuayip Türkan, 
yetenekli moda editörümüz Anıl Tiryaki, lezzetli içeriğiyle Erman Kırışman, şahane 

yazılarıyla Fehamettin Bele, Tuğçe Shipoli ve derginin hazırlanma sürecinde bizimle 
birlikte kalbi gümbür gümbür atan Nilüfer Şentürk ve Cansu Güner’e teşekkür 

ediyoruz.

Dergimizin gelecek sayılarında olay yaratacak röportajların yanı sıra, mekanlar ve 
cinsel sağlık gibi sizlerin ilginiz çekecek pek çok konuya yer vereceğimizi şimdiden 

müjdeliyor ve dergimizle ilgili yorumlarınız için sizleri Facebook, Twitter ve 
Instagram hesaplarımıza bekliyoruz. Bizlere ayrıca 

info@gmag.com.tr adresinden de e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.

Sizlere muhteşem bir Eylül ayı dileriz.

Sevgi ve saygılarımızla.

GMag Ekibi

Ters Köşe
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KISA, KISA

GÖZ ALICI, YENİ, 
ŞAMPİYONLAR LİGİNDE 

FAVORİ

‘‘Bunca LGBTİ birey kendi hak ve 
özgürlükleri için yürüyüş yapıyor ve 

sonucunda polis saldırıyor.
Sonuç: Tüm dünyaya rezil oluyoruz.’’

BEN O GÖRDÜĞÜN COOL 
KADIN DEĞİLDİM

Neticede gerçekten Allah vergisi 
muntazam yüz hatlarım dışında 

giderim olan bir auram var denilemez 
ama yavaştan yavaştan “çok cool 

olmuşsun”, “senin de değişik bi havan 
var”, “kendine

has iddiasız bi iddian var”
popohlamaları almaya başladım. 

Nasıl mı? Cevabım; Gey Kanka!

AMSTERDAM CANAL PRIDE 
-2015-

Hollanda’daki belli başlı özel 
şirketlerin hemen hemen hepsi, LGBT 

çalışanlarına yönelik desteklerini 
gösterme amaçlı bir bot göndermişti. 

Anti-kapitalist arkadaşlar buna 
eleştirel yaklaşabilirler ancak yine
de bu benim hoşuma gitti. Orada

bir çalışan olsaydım, şirketimin orda 
olmasından dolayı kıvanç duyardım.

Maalesef artık bir çok giydiğimiz 
sentetik! ve biz bundan 

kaçamıyoruz. Eee n’apıcaz? En 
azından tadını çıkartalım.

Digital baskı t-shirt aşığı biri 
olarak; özellikle Billstore’ da 

satılan markaları öneriyorum. 
Genelde sweat’ler unisex 
yapıldığı için Billstore ve 

benzeri shop’larda kendinize 
digital baskılı harika sweat’ler 

bulabilirsiniz. Galata’da ki 
butikleri de es geçmeyelim.

YAZ SONRASI 
REHABİLİTASYON

Hepimiz güneşin tadını çıkardık, 
yüzdük, güneşlendik, gezdik ve 

dopdolu bir yazın sonuna geldik. 
Ancak

tüm o sıcak hava, deniz, kum, güneş 
ardında yalnızca hatıraları bırakmıyor, 

çoğumuzun da cildinde hasarlara 
sebep oluyor. Her ne kadar güneşten 
korunmanızı söyleyen, yazan, anlatan 

bir çok uzman olsa da, makyajın 
üzerine güneş kremini yenilemek ya 
da denizin tadını çıkarmak varken 

gölgede oturmak her zaman mümkün 
olmuyor.
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MÜZİĞİN HAVA DURUMU

YASAR         ISGÖRENLER.
. .

FUNDA ARAR’I
bağışlamadı

Funda Arar’ın mayokinileriyle danslar yaptığı yeni slov hiti 
“Bağışla” videosu kanallarda yeni dönmeye başlamıştı 
ki olan oldu. Bir anda şarkının Azeri bir şarkıcıdan çalıntı 
olduğu iddiası duyuldu. Halbuki şarkının sözlerinin Günay 
Çoban ve MC Murad’a, müziğinin de MC Murad’a ait olduğu 
yazıyordu klibin sonunda. 

Daha sonra şarkının GERÇEK SAHİBİ olan Azeri sanatçı 
sosyal medya aracılığıyla şarkısının Funda Arar tarafından 
çalındığını paylaştı. Yakından takip ettiğim ve yaptığı işlere 
hayran olduğum Günay Çoban’ın da bu eser hırsızlığında 
ismi geçmesi gerçekten üzücü. Sanırım Funda Arar için zor 
günler kapıda...
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GÜLŞEN
ve 

DAN DAN

Gülşen’in merakla beklenen ve 150bin 
dolar harcadığı konuşulan klibi geçtiğimiz ay 

yayınlandı. Bir otel odasındaki seksi Gülşen 
ve çölü toz dumana katan daha da seksi 

Gülşen kareleri hoşumuza gitse de 150 bin dolar 
harcanmadan da Türkiye de bu klip çekilemez miydi 

sorusunu sordurdu. Sanırım bu paranın çoğu Klipte 
Gülşe’e eşlik eden Ralph Lauren’in de reklam yüzü 
olan Norveçli model Helge’ye ve Gülşeni’in daha 
da seksi olmasını sağlayan kırmızı Versace 
çizmelere gitmiş olmalı. Siz ne dersiniz?

YILIN ALBÜMÜ
Ziynet’’ten

Ziynet Sali’nin NO:6 adını verdiği 6. stüdyo 
albümü yıllarca dinleyebileceğiniz bir başucu 

albümü olmuş. Tabiki bunda en büyük etki de 
albümdeki Sıla dokunuşu. 11 şarkının 9 u Sıla 

imzası taşıyor, diğer iki şarkıda özel şarkıların adamı 
Mete Özgencil’ e ait. Sıla’nın Yunan şarkıcı Markos 

Koumaris in iki şarkısına yazdığı sözlerle de birkez daha 
dişi ozan lakabını pekiştiriyor. Ama benim albümdeki 

favorilerim Belli ve Adeta Müebbet. İnsanı tarayan 
şarkılardır, dikkatli yaklaşınız...

MERVE’DEN
Yaş Hikayesi

Erdem Kınay’ın PROJE albümlerinden tanıdığımız Merve 
Özbey’in beklenen ilk albümü “Yaş Hikayesi” raflarda yerini 

aldı. Benim beklentimin altında bulduğum ama genel 
itibariyle iyi olan albümde “Yaş Hikayesi” , “Ödeştik” , “ 

Topsuz Tüfeksiz” ve “Yağmur” öne çıkanlardan... “Vicdanın 
Affetsin” de belki de albümün en iyisi ama ben 4 yıl önce 

çıkan Simge Sağın yorumunu tercih edenlerdenim. 
Seçim sizin...
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sıl amacım size 
sokak stili ağırlıklı 
görsellerle bir yazı 
hazırlamaktı ama 
tamamen tesadüf 
ki dergi çıkacağı 
sırada bir stüdyo 

çekimi gerçekleştirdik ve giydiğim 
bütün kıyafetlerle çok güzel kareler 
çıktı. Biraz stüdyo fotoğraflarıyla 
burdayım. 

Versace’den alıştığımız digital 
baskı t-shirt’ler bu sezon heryerde! 
Perakende sektörünün dev isimlerinin 
bu sezon koleksiyonlarında en çok yer 
verdiği ürünler digital baskılı. 2 sene 
öncesine kadar bu t-shirtleri bulmak 
için çıldırıyorduk. Şimdi çok uygun 
fiyatlara her yerde bulabiliyorsunuz. 
Tabi dikkatli olunması gereken bir tarz 
olduğunu da hatırlatmalıyım.
Çünkü bazı digital baskılar kötü 
görüntüye yol açabiliyor. Bu 
”yıldırım digital baskı”lı tshirt benim 
kalbimi çaldı. İki gündür üzerimden 
çıkartmıyorum.

Sentetik bir kumaş olduğu için birçok 
kişiden ”hımm polyester giymem ben” 
dediklerini duyuyorum.
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Maalesef artık bir çok giydiğimiz 
sentetik! ve biz bundan kaçamıyoruz. 
Eee n’apıcaz? En azından tadını 
çıkartalım.

Digital baskı t-shirt aşığı biri olarak; 
özellikle Billstore’ da satılan markaları 
öneriyorum. Genelde sweat’ler 
unisex yapıldığı için Billstore ve 
benzeri shop’larda kendinize digital 
baskılı harika sweat’ler bulabilirsiniz. 
Galata’da ki butikleri de es 
geçmeyelim.

Bugün giydiğim kombinlerden aşırı 
memnunum. Bi’kere üzerimdeki 
Sweat, Arzu Kaprol tasarımı

( Patronum diye söylemiyorum 
harikalar yaratıyor ) Ayrıca üzerimdeki 
tasarımın çok güzel bir hikayesi var.

Arzu Hanım, Fall – Winter ’14  
koleksiyonundan sonra, yağmurlu 
bir Paris gününde, kaldırımda bir 
güvercin görür, dikkatini çeken nokta 
güvercinin kanatlarının, gövdesine 
göre daha büyük olmasıdır.

”Niçin sevmek için ordular kurmuyoruz 
da savaşmak için kuruyoruz” fikriyle 
gördüğü güvercinin kalbine yıldırımları 
düşürür. Paris Fashion Week sonrası, 
yeni koleksiyonunun ana temasını 
oluşturmak için ofisine kapanır.

 (Arzu Kaprol – Gard-Robre 
VIP Davetinde kendi ağzından 
duyduklarımı paylaşıyorum)  İşte 
Güvercin’in kalbine düşen yıldırımlar, 
Arzu Kaprol FW15 koleksiyonunun ana 
temasını oluşturuyor.

Anıl Tiryaki
anil.tiryaki@gmail.com
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HOŞGELDİN
Sonbahar

Havaların hafifçe soğumasıyla kışlıklar da 
dolaptan çıktı peki ya bu sezon hangi renkler 

moda? 

OFİS ŞIKLIĞI
DETAYLARDA GİZLİ

Sonbahar rüzgarları yılların 
eskitemediği siyah, beyaz, gri 

ve lacivertle ofislere klasik şıklığı 
taşımaya devam ediyor. Bu 

demek oluyor ki tepeden tırnağa 
maskülen çizgilere sahip, 

jilet gibi takım elbiseler sizleri 
bekliyor! Bu ay hayatınızda 

stilinizi baştan yaratın ve farklı 
yönlerinizi keşfetmeye başlayın.

GÖRSELLİK

Sadece 3.65 mm. genişliğe 
sahip olması bile baş döndürücü 
ancak Carrera bu saatte 
mekanizmayla kasayı bir araya 
getirerek görsel bir çığır açmış 
Elle kurulan, yer yer kadranda 
açılan boşluklardan dışarı 
taşıyarak saat severlerin aklını 
başından almayı düşünmüş ve 
başarmış da...
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KENDİNDENemin
Balenciaga sezonu net ve trendlere uyum 

sağlayan çizgisiyle karşıladı. Hayatın her anı 
için zengin stil alternatifleri sunan marka, kış 
aylarının dingin ruhuna uygun renk tonlarına 

odaklanarak tavrını belli etmiş.

8 GÜNLÜK
GÜÇ
Manuel kurmalı P. 5000 kalibreyi bu kez farklı bir modelle 
karşımızda buluyoruz. Orjinal ve çok güçlü hatlara sahip 
yapısıyla saat iki platin arasına yerleştirilmiş çok sayıda 
çarka ev sahipliği yapmasına rağmen sadece balans 
baskısıyla ortaya çark gibi çok az detayın görülebildiği 
eski mekanizmaların yapısını andırıyor. Bu mekanizmada 
yer alan iki tulumbanın birbirine seri bağlanmasıyla elde 
edilen 192 saatlik güç, özellikle takdire şayan!
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SALON
CIZGISI

1825 yılından beri İngiliz stilini belirleyen 
marka, 2015 Sonbahar-Kış koleksiyonunda 
eşsiz mirasının ötesinde trendy tasarımlar 

sunuyor. Spordan şık seçeneklere, 
ayakkabıdan bota, klasikleşen ürünlerine 

modern bir tat katan marka, dönemin ikonik 
tasarımlarından etkileniyor

TAK-ÇIKAR
S P O R  T A B A N L A R

Spor ayakkabıların sadece spor için kullanıldığı devir çoktan 
mazi oldu. Spor tabanlar hayatın her alanına girince daha kolay 
giyilebilecek model arayışları da başladı. Bu noktada ilk vazgeçilesi 
parça taban, bu modellerin şıklığını gösterebilmek için taban 
üzerinde tasarımcılar farklı deri tasarımı arayışına yöneldi. Sonuçlar 
hemen her ortama uyum sağlayacak derecede şık ve kullanışlı oldu. 
Daha iddialı tasarımcılarsa tak-çıkar konforunu derinin en lüks 
boyutlarına taşımaktan çekinmedi. Artık timsah, yılan, devekuşu gibi 
egzotik deriler bile bu lastik tabanlarla eşleşebiliyor!
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Elinizin altında
Yazıyla arasında aşk ilişkisi olanlar İtalya’nın ünlü markası 
Montegrappa’yı bilir. Yarattığı Icons serisinde daha önce 

Muhammed Ali, Bruce Lee ve Frank Sinatra gibi devlere yer 
veren marka, şimdi de yeni kalem serisiyle Elvis Presley’in 

yaşamını ve sanatını anıyor. Elvis Presley Enterprises 
tarafından lisanslanan ve dört modelden oluşan seri ‘kral’ın 
kariyerindeki önemli dönemleri temsil ediyor. Döneme uygun 
renkteki reçine gövdeli bu kalemlerden alırsanız onun en iyi 

şarkılarından oluşan bir CD de sizin oluyor!

ŞIKLIK

Eğer hâlâ yoksa kendinize acilen slim 
fit gri tonlarında bir takım elbise edinin 

ve onu olabildiğince sportlaştırın. 
Mesela ceketinizin cebine bir mendil 

koyabilirsiniz ya da içine kapüşonlu bir 
sweatshirt giyebilirsiniz ya da en olmadı 

çorapsız giyilen ayakkabılarla giyin. 
Moda her zaman bir adım ötenizde ve 

onu yakalamak sizin elinizde!

Doğadaki tüm güz 
renklerini bir de 

bordolar, maviler ve 
grilerle hayal edin. İşte 
sezonu yakaladınız bile!
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erkesin doğru 
diye bildiği ama 
aslında en büyük 
yanlışlardan biri  
karın egzersizleri 
yaparak karın 
bölgesindeki 

yağlardan kurtulacağını sanmak. 
Evet, ufakta olsa haklılık payınız 
var ama karın çalışarak karın 
bölgenizdeki yağları yakamazsınız, 
karın bölgesindeki kas kitlesini 
arttırıp daha sıkı ve diri bir görünüme 
sahip olursunuz. Biz üyelerimize 
özel oluşturduğumuz diyet listeleri 
ve uygun antrenmanlar ile karın 
bölgelerindeki yağlardan kurtulup 
karın egzersizleri ile de sıkılaştırıp 
hedeflerine ulaştırıyoruz.  Çok 
çalışmak önemli değildir önemli olan 
doğru çalışmaktır. Genellikle herkesin 
yaptığı hatalardan biride karın 
bölgesini çalıştırırken yapılan hatalar 
ve bunun sonucunda karın bölgesinin 
daha az çalışıp bel bölgesinin daha 
çok ve yanlış çalışması sonucu 
oluşan sakatlıklardır. Size bu yazımda 
basit ama etkili karın egzersizlerini 
anlatacağım.

Bu hareketimizde önemli olan kafamızı 
kaldırıp karın bölgesini aktif hale 
getirmektir. Bir bacağınızı kendinize 
doğru çekin ve diğer bacağınızı ileri 
doğru uzatın. İleri doğru uzattığınız 
bacak yere değmeyecek değiştirin.

BEL AĞRISI 
ÇEKENLER DİKKAT!

Bacaklarınızı karnınıza doğru çekin 
ve ellerinizle  dizlerinizden tutun. 
Kafamızı kaldırıp karnımıza bakıyoruz 
ve kafamız ve gövdemiz sabit 
kalacak şekilde duruyoruz. Daha 
sonra bacakların ve kolların ikisinide 
açıyorsunuz. Önemli noktalar: başımız 
ve gövdemiz oynamadan kollar ve 
bacaklar gidip gelecek. Belinde ağrı 
olanlar bu hareketten uzak durmalıdır.

Diğer iki egzersizimizde de olduğu 
gibi burada da kafamızı kaldırıp karın 
bölümünü aktif hale getiriyoruz. 
İki bacağınızı da yukarı kaldırın bir 
bacağınızı yakalayın diğer bacağınızı 
yaklaşık 20-25 cm aşağı doğru 
bırakın. Tuttuğunuz bacağınızı 2 defa 
kısa kısa kendinize çekin ve bacak 
değiştirin. 

BACAKLAR DOKSAN 
DERECE

 

Bacaklarınızı 90 dereceye kadar 
bükerek sırt üstü uzanın. Dirseklerinizi 
açarak ellerinizi başınızın arkasına 
yerleştirin. Başınızı ve omuzlarınızı 
minderden kaldırın. Nefes verirken sol 
dirseğiniz sağ dizinize doğru yaklaşsın 
nefes alarak başladığınız pozisyona 
gelin ve bu sefer sağ dirseğiniz sol 
dizinize doğru yaklaşsın. 

Şuayip Türkan
suayip.turkan@gmag.com.tr

GMag Spor Bölümü İstinye Personal 
Training Tarafından hazırlanmaktadır.
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‘Göz alıcı, yeni, 
şampiyonlar liginde favori...’

Röportaj: Yaşar İŞGÖRENLER

21
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Fotoğraf: Emre Yıldız
Makyaj: Dilara Alpaslan

Saç: Görkem Ölek
Styling: Esra Kalk

Mekan: Mama Shelter
Takı: Monies Türkiye

Kıyafetler: Pelin Ilıkan Aylan / Pia Brand
Mayo: 5th Position Ezgi Bozkurt



Eylül 2015

Eylül 201523



Eylül 2015

Eylül 2015

LK olarak son 
günlerde heryerde 
çalan ve listelerde 
en üst sıralarda 
olan ‘MİŞ MİŞ’ten 
bahsedelim. Çok 
keyifli günler 

geçirdiğini  tahmin ediyorum şarkı 
yüzünden, şarkının telif haklarını 
almak için 9 ay uğraştığını ve 
sözlerini de Sibel Algan'ın yazdığını 
biliyoruz. ‘Miş Miş’ kısmı için Sezen 
Aksu dokunuşu olduğu konuşuluyor. 
Hikayenin aslını senden dinleyebilir 
miyiz?

Şarkıyı geçen yaz, YouTube’da 
gezinirken şans eseri buldum. Hemen 
Riff Cohen’le bağlantıya geçtik, çünkü 
şarkıyı duyar duymaz ‘ben de 
söylemeliyim bu şarkıyı’ dedim. 
Bu süreçte Sibel Algan’la Türkçe 
sözlerini yazması için görüştük. O da 
ustalıkla şarkının enerjisine ritmine ve 
karakterine uygun şekilde, hepimizin 
içselleştirebileceği bu sözleri yazdı 
ve Sezen Aksu da son dakika ‘miş 
miş miş de muş muş muş’u ekleyerek 
şarkımızın  isim annesi oldu. 2011’de 
çıkan ‘YENİ ÇIKTI’ albümünden sonra 
seni önce “Bip Bip” şimdi de “Miş Miş”

ile dinliyoruz. Bundan sonraki 
süreçte teklilerle mi devam etmeyi 
düşünüyorsun, yoksa bir Simge 
albümü gelecek mi? 

Önümüzdeki  Eylül ayı sonuna doğru 
bir single geliyor ve ardından da 
içinde benim de şarkılarımdan oluşan 
bir albüm hazırlıyoruz. 

Son olarak Levent Dörter’in “Hadi” 
şarkısında düet yaptın ve şarkı 
çok beğenildi. Başka isimlerle düet 
projeleri gündemde mi? Ve en çok 
kiminle düet yapmayı isterdin?

Düet projelerini hep sevmişimdir. Kan 
tutan, aynı heyecanı paylaştığım 
herkesle düet yapabilirim. Türkiye’den 
Mazhar Alanson, Yurtdışından ise 
Rasmus Faber düet yapmak istediğim 
isimlerden.

Aşkı da müziği de aynı adamla 
yaşıyorum dediğin Ozan Bayraşa’dan 
bahsetmek istiyorum biraz da. Aşk 
müziğine nasıl yansıyor?

Hem müziğe hem de Ozan Bayraşa’ya 
aşığım. Bu çok büyük bir şans 
benim için! Düşünsenize bir adam 
seviyorsunuz ve o aynı zamanda da

hayatınızın en önemli parçalarından 
olan kariyerinizde sizi yönetiyor 
hatta onunla kalmayıp yaratıcılığı ve 
yeteneğiyle sizi başarıya ulaştırıyor. 
Benim ne istediğime önem verip hazır 
kalıplar içine sokmadan müziğimi 
karakterize ediyor. Bu yüzden 
ona sonsuz teşekkür ediyorum. 
Güveniyorum. Çok da mutluyum. 
Şükürler olsun!

Zeynep Dizdar’la başlayan vokalistlik 
süreci Gülşen’le dört yıl, Yaşar’la iki 
yıl ve Serdar Ortaç’la iki yıl olarak 
devam etti. Bize bu isimlerle ilgili 
bilmediğimiz ne söyleyebilirsin?

Hepsi için tek bir cümle yeter o da 
mesleki deneyimimde bana ayrı ayrı 
katkılarının olması. İyi ki yollarımız 
kesişmiş. 

Vokal yaptığın bu dört ismi sadece bir 
kelimeyle anlatmanız gerekirse hangi 
kelimeleri seçerdin?

Zeynep için, Ses
Serdar için, Eğlence
Yaşar için, Akdeniz
Gülşen için, Başarı

GMag moda çekimi ve röportaj için Simge’yle MamaShelter otelin 
muhteşem İstanbul manzarasına sahip teras katında buluşuyoruz. 

Bir gece önce sahne yapıp hiç uyumadan uçağa atlayıp gelen Simge 
enerjisiyle beni şaşırtıyor. ‘Hiç uyumadım ama çok enerjiğim’ diye bağırıp 

gülücükler saçan güzel bir kadın karşılıyor beni. MamaShelter’ın müthiş 
lezzetli kahvaltısı eşliğinde, çaylar kahveler derken başlıyor sohbet. Tüm 
çekim yapacak GMag ekibini bir anda hipnotize eden Simge hem kendini 

kahkahalara boğuyor hem de bizi. Şarkıları dillerde dolaşan ünlü bir 
şarkıcıdan çok onbeş yıllık yakın arkadaşınızla sohbet ediyormuşcasına 
kaynaşıyorsunuz hemen. Zaman zaman gülmekten röportaja da çekime 
de ara veriyoruz ama ne yalan söyleyeyim uzun zamandır böyle keyifli 

vakit geçirmemiştim. 

   Simge’nin GMag okuyucularına bir de sürprizi var; röportaj sonundaki 
soruya doğru cevabı veren 3 kişiye kendi elleriyle isme özel Miş Miş 
CD’sini imzalayacak. Size imzalı CD kazanmak için bol şans diliyor ve 

yaptığımız keyifli sohbete geçiyorum...
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Vokalistliğini yaptığın Gülşen’in 
Bangır Bangır’ı ve senin ‘Miş Miş’ 
listelerde kıyasıya rekabet ediyor. Bu 
nasıl bir duygu?

Nasıl olsun şahane! Başarılarını ispat 
etmiş kişilerle aynı listede olmak, iyi bir 
şeyler yaptığımı hissettiriyor. 

ERDEM Kınay’ın elinden çıkan iki 
harika şarkı; senin söylediğin ‘BAŞI 
DERTTE’ ve Demet Akalın’ın okuduğu 
‘OLACAK OLACAK’, Bu iki şarkının 
neredeyse birebir aynı olması 
hakkındaki yorumlara ne diyeceksin?

Bu soruyu, aynı zaman diliminde, 
birbirinin izdüşümü iki şarkıyı farklı 
sanatçılara veren eser sahibine 
sormak lazım. Belki de benim ilk 
albümümün beklenen patlamayı 
yaşayamamasının cevabıdır bu soru.
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BUGÜNLERDE Erdem Kınay 
Prodüktörlüğünde çıkan Merve Özbey 
albümüne baktığımızda senin dört 
sene önce albümünüzde okuduğun 
ve benim hiç sıkılmadan ayıla bayıla 
dinlediğim VİCDANIN AFFETSİN’i 
görüyoruz. Merve Özbey’in bu 
şarkının yorumu hakkındaki 
görüşlerini sorsak?

Benimle özdeşleşmiş bir şarkının bir 
başkası tarafından cover’lanması  
gurur verici. Yüzü batıya dönük olan 
bir şarkının, güzel bir yorumla arabesk 
de olabileceğini göstermiş.

Gülşen’e dört sene vokal yapmış 
biri olarak seni ona benzetenlere 
ya da kıyaslayanlara kızmadığını 
hatta bunun çok normal olduğunu 
söylemişsin. Peki neden bu dört 
senelik hukukunuzdan sonra 
Gülşen’den bir destek ya da bir şarkı 
olmadı? Aranızda bir kırgınlık olduğu 
doğru mu?

PROFESYONEL olarak yol almış, 
profesyonel olarak yolları ayrılmış, 
gün geldiğinde yine profesyonel 
olarak çalışabilecek insanlarız. Bu 
türden birllikteliklerde kırgınlık, küslük 
olmaz, çocukça buluyorum bunu, bir 
destek talebim olmadı ki kendisinden. 
Kendi kanatlarıyla uçmayı, doğru 
zamanı beklemeyi kendim tercih ettim. 
Dünya küçük, bizim sektörümüz daha 
küçük. Bunlarla vakit kaybetmeden, 
büyümek gerek
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SOSYAL Medyadan takip ettiğim 
kadarıyla Nihat Odabaşı ve 
Kemal Doğulu gibi isimlerle yakın 
arkadaşsın. Sanat camiasında 
dostluk olmaz derler, sen bu konuda 
ne diyorsun?

Dostluğun camia ile ilgili değil, kişilerle 
ilgisi vardır. Rekabetin olduğu yerde 
herşeyle karşılaşmak da olasıdır. 
Benim hayatımda ise çok şükür bunun 
iyi örnekleri yer alıyor; mesela Nihat 
Odabaşı benim için çok değerli bir 
dost herşeyden önce abidir. Benden 
desteğini hiçbir zaman esirgememiş, 
nihayet kendimi insanlara doğru ifade 
edebilmemi sağlamıştır. Kemal’i ise ilk 
tanıdığım günden itibaren çok sevdim 
ve kimyamız çok uyuştu.Ayrıca O’nu 
tanıdıkça kendime daha da yakın 
hissediyorum.

Türkiye’de ve Dünya’da eğlence 
sektöründe, müzik sektöründe 
geylerin çok büyük payı olduğunu 
düşünüyorum ki hem Dünya’da 
hem de Türkiye’de popüler müzik 
sanatçıları gerek çektikleri kliplerle 
gerekse yaptıkları şarkılarla geylere 
yönelik işler yapıyorlar. Sen bu 
konuda ne düşünüyorsun ve geylerle 
aran nasıl? 

Geyleri çok seviyor ve çok iyi 
anlaşıyorum!  Geylerin hayata bakış 
açıları eleştirel olduğundan, sanatla 
alakalı veya dolaylı işlerde her zaman 
kendi ideallerine ulaşmak gayesiyle  
mükemmellikten taviz vermiyorlar, bu 
da onları başarılı

“ Bunca LGBTİ birey kendi hak ve 
özgürlükleri için yürüyüş yapıyor ve 
sonucunda polis saldırıyor. 
Sonuç: Tüm dünyaya rezil oluyoruz.

kılıyor. Ayrıca hayat 
felsefelerinde sınırlara bağlı 
kalmadıkları için yaptıkları işlerde 
de sıra dışı duruşuyla klişelerden 
beslenmiyor. Bu da güncel sanatı bir 
adım daha geleceğe taşıyor. 

Sanat camiasında şarkıcısından 
gazetecisine modacısından klip 
yönetmenine kadar dolapta saklanan 
ve kimliğini açıklamaktan korkan çok 
tanınan LGBTİ birey var. Eminim ki 
sen de bu kişileri biliyorsun ve neden 
böyle yaptıklarını düşünüyorsun?

Biz Türkiye’de heteroseksüel 
yetiştiriliyoruz ve toplumun 
önyargılarının bastırdığı duygular 
yüzünden insanlar açılamıyorlar  ve 
yargılandıkları için de kimliklerini 
saklamak zorunda kalıyorlar. Halbuki 
birçok alanda ne kadar başarılı 
olduklarını görmemize rağmen, 
önyargıları yıkamayıp, onlara bu 
özgürlüğü tanımamakla, bizler 
sürüklüyoruz LGBTİ bireyleri bu 
duruma. Shame on us!

29 Haziran’da gerçekleştirilen 
İstanbul LGBTİ Onur Yürüyüşü 
Bildiğin gibi polis şiddetine maruz 
kaldı ve engellendi. Lady Gaga’nın 
bile taaa Amerikalardan destek 
verdiği olayla ilgili Türk sanatçıların 
çoğu sessiz kaldı. Senin düşüncelerini 
öğrenebilir miyiz?

İnsanların özgür iradelerine karışmak 
kimin hakkıdır? Bizim ülkemizde ne

yazık ki kişilerin hak ve özgürlüklerine 
hiçbir zaman değer verilmedi. Bunca 
LGBTİ birey kendi hak ve özgürlükleri 
için yürüyüş yapıyor ve polis saldırıyor. 
Tüm dünyaya rezil oluyoruz. Sessiz 
kalanlar da yine toplum baskısından 
korktukları için susuyorlar. 

İleride çocuğun gelse ve sana eşcinsel 
olduğunu söylese tepkin ne olurdu? 
Buradan eşcinsel çocukları olan 
ailelere ne demek istersin?

Hiçbir tepkim olmazdı. Onu olduğu gibi 
kabullenirdim. Dünyanın ve insanların 
kötülüklerinden elimden geldiğince 
korumaya çalışırdım. Sonuna kadar 
arkasında durur, O’na bu dünyada 
nasıl mutlu olacaksa öyle yaşaması 
gerektiğini öğretirdim. LGBTİ bireyi 
çocuğa sahip ailelere söyleyeceğim 
şey ise; çocukları ne olursa olsun, 
onlara anlayışlı davransınlar ve 
sevsinler. Çünkü cinsel yönelim 
utanılacak birşey değildir, bir seçim 
bile değildir. Doğuştandır, dolayısı ile 
doğaldır.

Yarışma Sorumuz:
Simge en son hangi okuldan mezun 
olmuştur? Cevabınızı adınız, soyadınız 
ve iletişim bilgilerinizi ekleyerek 
yasar.isgorenler@gaymag.org 
adresine gönderebilirsiniz...

Yaşar İşgörenler
yasar.isgorenler@gmag.com.tr
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Yaşar İşgörenler
yasar.isgorenler@gmag.com.tr

VİCDANIN
AFFETSİN

YAŞAR İŞGÖRENLER

29

mag Ağustos 
sayısında Miş
Miş ile fırtınalar 
estiren Simge ile 
röportaj yaptığımı 
sosyal ağlarımdan 
yeni paylaşmıştım

ki telefonda eski bir dost ismi...
Önce halimi hatırımı sorduktan
sonra asıl konuya geldi; Sen Simge
ile röportaj yapmışsın peki hala 
görüşebiliyor musun? dedi. Hayırdır 
ne oldu derken başladı anlatmaya; 
“2011 yılında evlenmeye karar 
verdiğim kız tarafından aldatıldım 
ben, öyle vurup kırabilen adamlardan 
da olamadım hiç, sadece gittim. 
Yüküm ağır... 

Simge’nin Vicdanın Affetsin’i bilir 
misin müdür?

-Bilmez miyim fena tarar adamı.

Taramak ne kelime benim iç 
organlarım yer değiştirdi ağlamaktan. 
Dedim ya yüküm ağırdı ben sustum 
diye, Simge bu şarkıyı söyledi o 
zamanlar... Vicdanın Affetsin dedi. 
Dinlediğim ilk anda ağladım hemde 
saatlerce. Tekrar tekrar dinledim, 
tekrar tekrar ağladım. Ağladıkça 
hafifledim. Ben Simge’yle çok ağladım 
be müdür. Bilsin istedim...
Telefonu kapattığımda aptal gibiydim. 
Ne muhteşem birşeye
şahid olmuştum az önce. Bir şarkı 
söylüyorsun ve başka diyarlardan 
biriyle bi bağın oluyor. Beraber 
ağlayabilecek kadar da samimi. Kaç 
şarkıcıya nasip olur bu bilmem ama 
Simge’yi çok kıskandım. Bir şarkıyla 
onbinlerce insanla bağ kurabiliyor. Ne 
mutlu ona.

Ben çok etkilendim bu hikayeden, 
eminim okuduğunda Simge’de çok 
etkilenecektir. Şarkıların kalbimize 
dokunduğu doğrudur efendim, 
dinlemeye devam....
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DUDAKLARIN
KONUŞSUN
Ekin Beri l

Röportaj: Yaşar İşgörenler

Sen Sus
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22 yaşında, sadece dudakları ve sesiyle tanınıyor ve 

inanılmaz şarkılar söylüyor. Mühendis bir anne-babanın 

Çanakkale’den İstanbul’a Hukuk okumaya yolladıkları 

güzel kızı o. Instagram fenomeni haline gelen, ardından 

Bengü’ye vokal yapmaya başlayan Ekin Beril’den 

bahsediyoruz. Ekin Beril GMag’in sorularını yanıtlıyor!
“

nstagram’da 
 @ekinberil 
hesabını ilk açtığın 
ana gidelim; 
neler bekliyordun 
ve ne ölçüde 
gerçekleşti? O 

günden bugüne geldiğimizde yeni 
video yüklediğinde anında 40 bin 
beğeni gelmesi. Neler hissediyorsun?

Aslında Instagram’ı bir yıl öncesine 
kadar kişisel fotoğraflarımı 
paylaştığım bir hesap olarak 
kullanıyordum. Geçen sene bu 
cover’ları yapabileceğim bir program 
keşfettim ve paylaşmaya başladım. 

Bu kadar çok takipçim olacağını hiç 
tahmin etmiyordum. Zaten cover’ları 
hoşuma gittiği için yapıyordum. 
Hatta bir gün bir arkadaşım ‘günün 
birinde bu hesabı 100 bin kişi takip 
edecek.’ demişti. Bana çok ütopik 
geldiğinden sadece gülmüştüm. :) Şu 
an videolarıma tepkiler o kadar güzel 
ki şokla karışık mutluluk içindeyim 
denilebilir.

Nedir bu gizem; yüzünün tamamını 
görmek için deliren bir topluluk 
yarattın. Bu bilinçli bir PR mıydı yoksa 
spontane mi gelişti? Bahseder misin 
biraz?

Aslında yüzümü göstermememin 
birçok sebebi var. Öncelikle 
videoları hazırlama aşaması kolay 
olmadığından yüzümü göstermemeyi 
seçtim. Çünkü videoda güzellik 
kaygısına düşmem, her şeyi baştan 
hazırlamam demekti. İkinci sebep

ise videoları izleyen insanların benim 
dış görünüşüme değil, hazırladığım 
cover’a odaklanmasını istedim. Bence 
bu çok güzel, insanlar beni kaşım 
gözüm için değil, yaptığım iş için takip 
ediyorlar. 

Hesabımdan kişisel fotoğralarımı 
kaldırınca kız PR için yaptı diye tepkiler 
aldım. Aslında amacım PR değil, 
hesabı cover hesabına çevirmekti.

Şarkılarını seslendirken en keyif 
aldığın yerli, yabancı birer isim 
desek?

Ben her şarkıyı seslendirmekten 
aynı derecede keyif alıyorum. Çünkü 
şarkının tarzı ne olursa olsun ben 
kendi tarzımda yorumluyorum. 

Dolayısıyla bir isim vermem çok zor. 
Ancak Lady Gaga şarkılarını yaparken 
çok heyecanlanıyorum. Bu da benim 
ona duyduğum hayranlık sebebiyle 
sanırım.

İki aydır Bengü’nün back vokalliğini 
yapıyorsun ve Bengü’de instagram 
hesabından feveran coverınızı 
yayınlayıp şunları yazmıştı:

@benguofficial
‘Geç kaldınızzzz! Onu kimse 
kapmadan ben kaptım ve artık 
aynı sahnede benimle söylüyor! 
Dünyaşekeri @ekinberil ‘den 
#feverancover’

Nasıl oldu ilk temas? Bengü ile 
çalışmak nasıl bir duygu?

Bengü Hanım instagramda benim 
cover’larımı görüyor. Aynı gün 
menajeri Cengiz Arslan beni arıyor ve 
hemen beraber çalışmaya başlıyoruz. 

Bengü Team ekibinde olmak çok 
heyecan verici. Benim için müthiş 
bir tecrübe. Bengü Hanım da ekibi 
de şahane insanlar. Doğru yerde 
olduğumu hissediyorum.

Tarih 26 Haziran ı gösterdiğinde 
Amerika’da tüm eyaletlerde eşcinsel 
evliliği yasallaştı ve dünya bunu 
#lovewin etiketiyle kutladı. Sen de ‘I 
don’t like it, i love it. Happy Pride y’all 
#lovewins’ diyerek bir video paylaştın 
ve destek verdin. Çevrende eşcinsel 
arkadaşlarının olduğunu tahmin 
ediyorum. Nasıl aran geylerle?

Çevremde eşcinsel arkadaşlarım var. 
Tabi ki aram gayet iyi her arkadaşımla 
olduğu gibi. Çevremdeki insanları 
eşcinsel veya değil diye ayırmıyorum. 
Bence insanı insan olduğu için 
sevmek gerek. Irkı, cinsiyeti, cinsel 
yönelimi vb. arkadaşlık kavramı ile 
alakalı olmamalı. Amerika’da eşcinsel 
evliliğinin yasallaşmasına da çok 
sevindim. Bence herkes arzu ettiği gibi 
hayatını sürdürebilmeli.

Yaşar İşgörenler
yasar.isgorenler@gmag.com.tr
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-TUĞÇE SHİPOLİ-

ok değil bundan 
sadece birkaç ay 
öncesine kadar 
yeryüzünde görüp 
görebileceğiniz en 
tarzsız kadındım. 
Gerçekten gerek 

işimle gerekse sosyal çevremle 
bağdaştırılmayacak kadar tarzsız, 
“no name” bir kadındım. Hâlâ da tarz 
olduğumu düşünmüyorum. Neticede 
gerçekten Allah vergisi muntazam 
yüz hatlarım dışında giderim olan bir 
auram var denilemez ama yavaştan 
yavaştan “çok cool olmuşsun”, “senin 
de değişik bi havan var”, “kendine

has iddiasız bi iddian var” 
popohlamaları almaya başladım. 
Nasıl mı? Cevabım; Gey Kanka!

Kendisi gardırobuma el atmadı, var 
olanları nasıl kombinlemem gerektiği 
konusunda tüyolar verdi ve çok etkili 
bir yöntem kullandı üzerimde. “O güzel 
dudaklarına kırmızı ruj sürmezsen 
seninle bakkala bile gitmeyeceğim”, 
“o saçını yandan ayır, az bi 
dalgalandır, pırasa pırasa saçlarla 
gelme yanıma bi daha, telefonlarını 
bile açmam!“, “bi kez daha o 7854 
senelik spor ayakkabıları giyersen 
üstüme benzin döküp, kendimi 

aleve vereceğim” gibi hoş ve ikna 
edici tehditlerle beni yola yordama 
soktu. Kendisinin tehditlerine 
boyun eğmemin hemen ardından 
Instagram’da maksimum 20 beğeni 
alan fotoğraflarım like ve yorum 
yağmuruna tutulmaya başladı (zaten 
en çok beğenilen fotolarım hep onun 
çektikleri). Bin senedir etrafımda 
olup “N’aber kız?” diye yanağımdan 
makas alan tipler “gelsene bi rakı- 
balık yapalım senle!” diyerek beni yeni 
avcılık turnuvalarının avı ilan ettiler. İş 
yerinde bile tanımadığım kadınlar -ki 
bir kadının bir kadından iltifat alması 
gerçekten hayal ötesi bir durumdur-

tugce.shipoli@gmag.com.tr
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“Bayıldım sana bugün, hep böyle ol” 
diye akıl veriyorlar.

Bu bir mucize çünkü birlikte bir çöp 
almadık, yeni alış-veriş falan yok 
yemin ediyorum, elimizdekilerden 
farklı bir Tuğçe yarattı kankacığım. 
Ben hala aynı bol elbiseleri giyiyorum, 
hala salaş t-shirtler üstümde, 
üzerimde trend olan bir tek parça bile 
göremezsiniz, pazardan giyinmeye 
devam! Yine pasaklıyım, yine sıfır 
moda ilgisi ama kendisinin verdiği 
birkaç ipucu sayesinde pasaklı, 
zevksiz, düz kadın olmaktan çıktım 
kendime has rahat bi havam olmuş 
oldu. Hayatımı kurtardın canım 
arkadaşım. Bundan sonraki tüm 
tıngırdama maceraların mimari 
sensin!

ŞİMDİ bakıyorum da geyler gerçekten 
hayatımızı kurtarıyor. Nerede güzel, 
farklı, iddialı bir şey altında mutlaka 
bir geyin imzası var. Adamlar her 
yerde! Saç desen onlardan soruluyor,

 ayakkabı desen onlardan, 
image-maker’lık, giyim konularına 
değinmeme bile gerek yok herhalde... 
Yahu geçtim neyi nasıl giyeceğimizde 
rehberlik etmelerini, ne dinleyeceğimiz 
konusunda bile otoriteler yemin 
ediyorum. Bir şarkıcı bir şarkı 
yaptığında tutup tutmayacağını 
trend gey barlarda çalınıp 
çalınmamasından anlayabilirsiniz. 
Eğer bir şarkı o kulüpte çaldığında 
yer yerinden oynuyorsa bilin ki o şarkı 
tutmuş, artık nereye gitseniz o şarkıyı 
dinleyeceksiniz. Şarkının sahibi aldı 
yürüdü, emin olun! Zaten tasarımın 
her alanındaki başarıları kesinlikle 
tartışmaya açık değil. . Yaratıcılık 
desen onlarda, var olanın en güzel 
şekilde sunumu desen onlarda, var 
olanların içinden en iyisini bulup onu 
öne çıkartmak desen yine onlarda. 
Bunlarda nasıl bir göz, nasıl bir beyin 
var vallahi anlamış değilim. Zehir 
gibiler! Birlikte eğlenme konusunda 
bilmem yazmama gerek var mı ama 
ne zaman bir araya gelsek gülmekten

yüz kaslarım ağrır bir şekilde eve 
dönüyorum. 

HUNHARCA terk edilişimin ertesi 
günü buluştuğumuzda sanki 10 
saniye evvel ideal erkekten evlenme 
teklifi almışçasına mutluydum ve 
kafam rahattı! Erkek arkadaşlarım ve 
ilişkilerim konularında aydınlanmamı 
sağladı. Benim göremediğim tüm 
detayları o görüyor, önüme nişan 
bohçası gibi seriyor, kısa bi “gerçekten 
gerizekalısın Tuğçe, bunu fark etmedin 
mi?!” paparasından beni bilgilendirme 
ve bilinçlendirme faaliyetlerine 
bıkmaksızın devam ediyor.

Tüm bu meziyetlere rağmen hala 
homofobiklik konusunda ısrarcı 
olanlara tek bir cümlem var 
söyleyecek: “bi çekil şurdan tatlım!”...

Tuğçe Shipoli
tugce.shipoli@gmag.com.tr
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GAYMAG’DEN
Marine Rehberi

Erkek arkadaşınızla beraber yemek 
yemek çok romantik görünüyor değil 

mi? Peki kendi ellerinizle hazırladığınız 
yemeği beraber yemek? Onun için 
özel birşeyler hazırlamak ve bunu 
paylaşmak... Yemek yapmaktan 

anlamıyor musunuz peki?
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rkek arkadaşınızla 
beraber yemek 
yemem çok 
romantik 
görünüyor değil
mi? Peki kendi 
ellerinizle 

hazırladığınız
yemeği beraber 
yemek? Onun
için özel birşeyler 
hazırlamak ve bunu 
paylaşmak... Yemek 
yapmaktan anlamıyor 
musunuz peki? Sevgilinizle 
romantik bir akşam yemeği 
için ortamı hazırlamak size 
kalmış, biz size yemek
yapmanın sırlarından 
bahsedeceğiz. Bu ayın ilk 
marine etmek ve marine 
etme yöntemleriyle 
ızgara tavuk
şiş tarifi vereceğiz. 
Yapmaya 
başladığınızda ne 
kadar kolay olduğunu göreceksiniz. 
Ayrıca yemekleri yatağa 
götürmenizde hiçbir sakınca da yok.

Eğer sağlıklı beslenme konusunda 
prensip sahibiyseniz favori pişirme 
tekniğiniz ızgara olmalıdır. Çünkü 
ızgara yaparken ekstra yağ 
eklemenize gerek yoktur ve etleriniz 
bir şey eklemenize gerek kalmadan 
lezzetli bir hale gelir. 

Ayrıca o etlere iştah açıcı, çizgili 
deseni veren tavalardaki olukların 
esas görevi de etin yağını süzüp onu 
daha hafif bir hale getirmektir.
Izgara yaparken başınıza gelebilecek 
yegane problemi etinizin istediğiniz 
yumuşaklıkta olmamasıdır ve işte tam 
bu noktada basit bir işlem imdadınıza 
yetişir; “Marine Etmek” Marine işlemi, 
esasında çok basit bir prensip üzerine 
kuruludur. Yapmanız gereken etleri 
pişirmeden önce hazırladığınız lezzetli 
ve yumuşak bir hale gelmelerini 
sağlamak. Bu şekilde ete farklı tatlar 
vermeniz de mümkün. Seçeneğiniz 
sınırsız. 

Örneğin; aceleniz varsa limon,
biberiye ya da acı biber ile 1 saat 
içinde bile müthiş bir sonuç elde 
edebilirsiniz. Marine etmek için ideal 
süre 2 saat maksimum 1 gündür.

Izgara işlemi için hangi tür ızgara 
seçeceğiniz bu keyfi 

yapacağınız ortama 
göre değişmekte; 

mangal, barbekü 
tabii ki açık alanlar 
için en uygun 

tercih. Kapalı alanlar 
içinse artık “dumansız” 

olarak üretilen pek
çok elektrikli ızgara seçeneği 

bulunuyor. 

Gelin şimdi de sizlerle 
beraber en lezzetli marine 

soslarını inceleyelim ne 
dersiniz?

MARİNE SOSUNUZU
NASIL İSTERSİNİZ?

Afrika ve Ortadoğu tarzı bir marine 
sosu istiyorsanız kırmızı toz biber tam 

ihtiyacınız olan şey

Meksika tarzı acı/tatlı marine sosu 
bir tat isterseniz de marine sosunuza 

barbekü sosu ekleyin.

MARİNE 
TAVUK ŞİŞ

· 1 Kg. Tavuk Şiş
· 1 Çay Bardağı Süt
· 1 Çay Bardağı Yoğurt Suyu
· 1 Kahve Fincanı Soğan Suyu
· Tuz, Köri
· 2 Kırmızı Soğan
· Defne Yaprakları
· 4 Limon

İşe önce marine sosunu 
hazırlayarak başlayın. Süt, 

yoğurt suyu ve soğan suyunu 
bir kapta karıştırın. Kabın üstünü 
örtüp sosu 30 dakika boyunca 

dinlendirin. Böylece malzemelerin 
iyice birbirine karışmış olmasını 

sağlayacaksınız.

Sosun bekleme süresi bitince 
yarısını uzun bir kaba dökün 
ve üzerine tavukları ekleyin. 

Ardından sosun geri kalanını 
tavukları tamamen kaplayacak 

şekilde döküp tavukları 
dinlendirmeye alın.

Minimum iki maksimum yedi 
saat bekledikten sonra pişmeye 

hazır olacaklardır. Soğanların 
kabuklarını soyun ve sekiz eşit 

parçaya bölün. Aynı şekilde 
limonun da kabuğunu soyup 

dörde bölerek pişirmeye 
hazırlayın.

Şimdi tavuk etlerini, limon 
kabuklarını, soğan kabuklarını 
ve defne yapraklarını sırasıyla 

şişlere geçirin ve ızgarada pişirip 
sıcak servis yapın.
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işman çocuk 
sağlıklı çocuktur 
düsturu ile 
büyütüldüğümüz 
ve Karatay 
hoca’nın o 
zaman henüz 

ultimatonları ve o güzel mottaları 
(2 öğün sünnettir) olmadığından 
beslenme alışkanlıklarımız diğer 
ülkelere göre biraz daha farklıydı. 
Şimdiler de artık beslenme üzerine 
daha fazla yayın ve konuşma yapıldığı 
için bilinç düzeyi arttı ve bizler ona 
göre bir beslenme alışkanlığı kazandık.

Bu beslenme alışkanlığı da bizlere 
moda olan bir etiket sundu: Organik 
beslenme ve anne yemeği tadında 
gibi yemekler.

ANA MATERYAL
ZEYTİNYAĞI

Dünya üzerinde birçok ünlü şef 
Akdeniz bölgesi ülkelerinden çıkmış ve 
bununla birlikte birçok ünlü restaurant 
da tabi ki bu ülkelerdeki şehirlerde 
açılmıştır. Zeytinyağı’nın ana materyal 
olduğu ve çok çeşitli otlarında bu 
zenginliğe girdiği mutfaklar yemek 
tarifleri açısında adeta bir derya 
gibidir. Ülkemiz damak tadı ve yemek 
kültürü ile birçok yanı örtüşse de bazı 
tariflerde malzeme açısından sıkıntı 
yaşanabilir. 

Bunu göz önünde bulundurarak 2 
farklı tarif vermek istiyorum sizlere;

EGE PATLICANI
( 2 Kişilik)

Hazırlama Süresi: 15 dk.

Malzemeler
• 2 adet bostan patlıcanı

• 150 gr tulum peyniri ( severim 
daha çok olmaz mı derseniz 
neden olmasın )

• Zeytinyağı ( tereyağı da olur ama 
Akdeniz dedik ayıp olmasın şimdi )

• Tuz

İŞİN SIRRI PATLICANA 
SİNEN YANIK KOKUSUNDA

Tarifte iki adet bostan patlıcanını 
öncelikle yıkayıp daha sonra 
közlememiz gerekiyor. İmkan dahilinde 
odun ateşinde közlenen bir patlıcan 
üzerine sinen yanık odun kokusu 
ile başlı başına bir lezzet cümbüşü 
olacaktır. Tabi ikinci bir yöntem ocak 
üstünde direkt ateşte közlemek kaldı 
-ki ocak ziyadesiyle kirlenecektir 
yada fırında ortasına bir yarık atarak 
patlıcanları yumuşayana kadar 
közlemektir.-

Közlenen patlıcanları ortadan ikiye 
kesip üzerine tuz döküp karıştırın. 
Sonra ezilmiş tulum peynir ile içini 
doldurun. Üzerine zeytinyağı gezdirip 
erimelerini beklemeden servis edin. 
İsteğinize göre süslemek için üzerine 
maydanoz yada bir kaç dal fesleğen 
ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

İŞKEMBE YAHNİSİ
( 6 Kişilik)

Hazırlama Süresi: 1 saat 15 dk.

• 1 kg işkembe  
• 2 kuru soğan ve 5 diş sarımsak
• 1 havuç
• 2 yeşil biber
• 5 domates 
• Zeytinyağı
• Tuz, Su, Şeker, Sirke

İŞKEMBEYE KARŞI 
ÖNYARGILARINI YIKIN!

İşkembe denildiğinde bir çok kişinin 
yüzünün şekli değişmekle beraber, 
sakatat meraklılarında yutkunma 
hareketini sıklaştırdıkları görülür. 
Ülkemiz sakatat konusunda tam bir 
cennet ve oldukça ucuz. İspanya ‘da 
şöyle bir tarifi sadece özel günlerde 
yapıyorlar.

Öncelikle işkembeleri süt beyaz rengi 
alana kadar yıkayıp temizlemeniz 
gerekiyor. Ya da sürekli alışveriş 
ettiğiniz bir kasabınız varsa ki bence 
herkesin bir güvenilir kasabı olmalı, 
ondan temizlenmişini rica edebilirsiniz. 

Sertlik sırasına göre en sertten 
başlayarak en yumuşağa doğru 
sebzeleri öldürdüğümüz soğana ilave 
edin. Küp küp doğranmış havuçları, 
jülyen kesim biberleri, doğranmış 
sarımsağı ve en son doğramış 
domatesleri birlikte karıştırarak 
kavurun. Domatesleri rendeleyip 
kolaya kaçmayın. Yerken domates 
taneleri ağza gelsin. 

İşkembeler bir hayli yanlız kaldı. 
1 kg işkembe içe çekilip ufaldılar. 
Yahni ile buluşturmanız gerekiyor 
ki eski heybetlerine geri dönsünler. 
Yahni ile karıştırıp bir kez daha 
hafif ateşte pişirin. İşkembeler 
diriliğini yitirene kadar ateş üstünde 
kalabilir. Daha sonrasında üzerine 
dökmek için sarımsak ve sirkeli bir 
sos hazırlayabilir ve yahni üzerine 
ekleyebilirsiniz. Bu sizin damak 
tadınıza kalmış.

Erman Kırışman
erman.kirisman@gmag.com.tr
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Renkleri evinizde 
misafir etmekten 
çekinmeyin. Bir 
geyin evi ne de 
olsa rengarenk 

olmalı, işte sizler için 
hazırladığımız eviniz 

için renkli 
öneriler kılavuzu!

RENKLER
EVİNİZDE

Limon Rengi Bank
Evin her köşesine uyar

Kontrast renklerde bölümlü kitaplık

Yeşil Störg Sandalye

Her duvar ve kapı arkasına uyan 
renkli eşya askısı

Rengarenk Modüler Koltuk

Kırmızı Çelik 
Kiler Dolabı

Lazzoni Mobilya

Enza Home

Mudo Concept

IKEA

KOÇTAŞ

Kırmızı Domates Rengi
Kahve Makinası

Köwe

Limon sarısı yıldırım desenli yastık
Tepe Home

Lazzoni Mobilya
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SONBAHARIN RENKLERİNİ
EVİNİZE TAŞIYIN!

Tüm evin havasını bir anda 
değiştiren duvar boyaları, ruh halinizi 

ve psikolojinizi yakından etkiler. 
Yeşil, mavi ve pembe gibi sonbahar 
renkleri ile toprak tonları; evinizde 

huzurlu bir ortam yaratmanıza 
yardımcı olur.

Yaz ayları bitmesin isteyip, 
yenilenme duygusuyla dolan 
insanlar; gardıropları kadar 

evlerini de yeni sezona hazırlamak 
ister. Bunun için de, sonbahar 

ayları evdeki duvarların rengini 
değiştirmek ve onlara yeni bir kimlik 
kazandırmak için en ideal dönemdir. 

Evinize sonbaharın enerjisini 
yansıtmak için renk seçimine 

başlamadan önce önerilerimize bir 
kulak verin...

Kırmızı, turuncu ve tonları; iştah 
artırıcı renklerdir. Hızlı yemek yiyip 

bir an önce kalkmayı sağlar. Özellikle 
turuncu, dozunda kullanılırsa; 
sosyalleşme ve sohbet etmeyi 

sağlayan bir renk olduğu için yemek 
odaları ve büyük mutfaklarda tercih 

edilebilir.

Bir gey evinin olmazsa olmazı,
hem de pembe renk!
KüçükBir Mobilya Dükkanı

Rengarenk Kettle
Delonghi

İkonik ahşap çekmece
KüçükBir Mobilya Dükkanı

Florasan renklerde 
piknik seti

Esse
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AMSTERDAM CANAL

PRIDE 2015
Fehamettin Bele

msterdam, namını 
çeşitlilik üzerinden 
almış (yüzlerce 
çeşit milletten 
insanın üstünde 
yaşamasından 
dolayı) ve bu 

çeşitliliği sürdürme konusunda 
istekli tavrını yerel politikalarına 
yansıtabilmiş bir şehir. Amerika’daki 
eyaletlerde yeni yasal hale gelen 
marijuhana bu şehirde yıllardır 
özgür. Seks işçilerinin sömürülmeden 
kendi kendilerine yetebilmesi için 
kurulmuş kabinler, eşcinsel evliliğin 
tanınmasının ardından sonra ilk resmi 
nikahın bu şehirde yasallaşması, 
aşırı gentrifikasyonu önlemek 
için belediyenin şehrin en pahalı 
mahallelerindeki evleri öğrencilere 
çok ucuza kiralaması, gettolardaki 
Türk, Faslı, Afrikalı ya da Surinamlı 
gruplarla süregelen iletişim,

sürdürülmeye çalışılan çeşitlilik 
politikasının göstergeleri. Eşcinsel 
bireyler  kuşkusuz Amsterdam’ın 
çeşitliliğinin ayrılmaz bir parçası olmuş 
durumda. Bunun en net biçimde 
anlaşıldığı bir hafta ise, Amsterdam 
Onur Haftası.

Amsterdam Onur Haftası, Temmuz’un 
sonu veya Ağustos’un ilk haftası, 
dünyanın en güzel şehirlerinden biri 
olan Amsterdam’da düzenlenen, 
her yıl yüzbinlerce ziyaretçiyi çeken 
etkinlikler ve törenler bütünü olarak 
tanımlanabilir. İngilizce isminin 
“Amsterdam Gay Pride” olması, 
bu haftanın sadece geyler için 
düzenlendiğinden dolayı değil, 
“Amsterdam Pride” ya da “Pride 
Amsterdam” isimlerinin telif haklarının 
hali hazırda alınmış olmasından 
kaynaklanıyor. Organizatörler, 
Amsterdam Onur Haftası’nın herkes

(LGBTQIA ve alfabedeki Nefret’in 
N’si dışındaki tüm harfler) için 
düzenlendiğinin altını çiziyorlar.

Her sene, onur haftasının bir klasiği 
olarak, Ağustos’un ilk Cumartesi 
günü kanal geçidi düzenlenir. 
Düzenlenen geçit için özel olarak, 
farklı konseptlerde hazırlanmış botlar 
sergilenir ve botların üzerinde dans 
eden katılımcılar, kanalların etrafında 
kümelenmiş olan izleyicileri eğlendirir.

Onur haftasının zirvesi olan bot geçidi, 
Hollanda’da artık herkesin katılmak 
istediği bir şölen haline dönmüş 
durumda. Geçidi izlemek isteyen 
insanların çoluk çocuk, bütün aile, 
sabahın erken saatinden itibaren 
katlanabilir sandalyeleri ile gelip, 
izlenebilir bir yer için köşe kapmaca 
oynadığı, izleyenlerin geçen botlardan 
gelen müziğe ve ritme

.
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kendilerini kaptırıp botların üstünde 
dans  edenleri alkışlayıp ıslıkladığı 
ya da muzip cümlelerin yazdığı 
kartonları tuttuğu, kısaca özetlemek 
gerekirse herkesin eğlenmek için 
bir yıl sabırsızlıkla beklediği bir halk 
kutlaması haline gelmiş. Bence kanal 
geçidini bu derece önemli kılan, 
kanallardan geçen botlardan ziyade 
Amsterdam’dakilerin ve ziyaretçilerin 
paylaştığı karnaval havası. Bu 
karnaval havası içinde ufak çocuklara 
da yaşlı babaannelere de rastlamak 
mümkün. Bunun dışında kalabalıklar 
içinde, bot üzerinde danseden kadın 
ve erkeklerin güzelliklerinden dolayı 
gözlerin bayram etmesi de cabası.

Bu sene Onur Haftası 20. kez 
düzenlendi ve kanal geçidi, güzel 
havanın da etkisiyle hiç olmadığı 
kadar kalabalıktı. Resmi olmayan 
tahminlere göre Amsterdam dışından
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500,000’den fazla ziyaretçi  kanal 
geçidinde yer alan 80 botu izlemeye 
geldi ve kanal geçidi ertesinde 
düzenlenen partilere katıldı. Bütün 
bu botların geçişi (toplam dört saat 
sürüyor) ve kanal geçişi ertesindeki 
partiler, katılanların güvenliğinin 
sağlanması vs. gerçekten muazzam 
çaba ve profesyonel bir planlama 
gerektiriyor. Bu bakımdan orada 
çalışan tüm gönüllüleri ve çalışanları 
takdir etmemek elde değil.

Bu seneki onur haftasının mottosu 
“Sevgiyi Paylaş” olarak belirlenmiş. 
Onur Haftası boyunca her yerde 
gökkuşağı bayrağının dalgalandığı 
bu güzel şehirde, başka ülkelerde 
cezalandırılabilen doğal bir varoluşun 
burada böylesine kutlanabiliyor 
olması, bu tezatlık, güzel olmasının 
yanısıra hüzünlüydü de...

Kanal geçidi, Hollanda 
televizyonundan da naklen yayınlandı 
ve Hollanda’daki bir çok ünlü insan, 
tanınmış medya figürleri, botların 
üzerinde yer aldı. Naklen yayında 
LGBT aktivistleriyle röportajlar yapıldı 
ve mücadelenin farklı boyutları 
tartışıldı. Kanallarda süzülen 80 botun 
herbirinin ayrı bir konsepti ve mesajı

Bu 80 botun içinde neler yoktu ki? 
Kanaldaki en güzel botu (kriter olarak 
botun verdiği mesaj da göz önünde 
bulunduruluyor) seçmek için ayrı bir 
juri bile oluşturulmuş.

Hollanda’daki belli başlı özel 
şirketlerin hemen hemen hepsi, LGBT 
çalışanlarına yönelik desteklerini 
gösterme amaçlı bir bot göndermişti. 
Anti-kapitalist arkadaşlar buna 
eleştirel yaklaşabilirler ancak yine 
de bu benim hoşuma gitti. Orada 
bir çalışan olsaydım, şirketimin orda 
olmasından dolayı kıvanç duyardım.

Amsterdam Belediyesi’nin botu da 
oldukça ilgi çekiciydi, botun üzerinde 
birisi bir kartona “Mehmet Barış’ı 
Seviyor ” yazmış. Mehmet ve Barış, 
kim olduğunuzu bilmiyorum ama 
tüm kanaldakilere açılmış oldunuz, 
tebrikler. Eşcinsel ebeveynlerin ve 
ebeveyn olmak isteyenlerin kurduğu 
“Roze Ouders” grubunun botu ve 
Hollanda’daki eşcinsel STK’ların 
en büyüğü olan C.O.C’nin botu, en 
çok ilgi çeken botlar arasındaydı. 
C.O.C botunun mesajı, son yapılan 
araştırma sonucuna göre erkek 
erkeğe dudaktan öpüşmenin halkın 
çoğunluğu tarafından itici

 bulunmasına atıfta bulunuyordu. 
Kanal geçidi için bot gönderen sadece 
özel şirketler ve tüzel dernekler 
değildi. Hem Hollanda  Polisinin 
hem  de Hollanda Ordusu’nun da 
kanal geçidi için bot göndermesi 
benim açımdan çok düşündürücü. 
Bildiğiniz gibi T.C. polisi bu sene onur 
yürüyüşünü dağıtmak için kalabalığa 
müdehale etmişti ve T.C. Ordusu 
eşcinselliği bir hastalık olarak görüyor. 
Alınacak çok yol var ancak Müjde Ar’ın 
dediği gibi; siz ne kadar su sıkarsanız, 
biz o kadar çiçek açacağız.

Kanal geçidi sonrası düzenlenen 
onlarca sokak partisinde eğlence 
devam etti ve katılanlar gecenin 
geç saatlerine kadar dans etti. 
Amsterdam kanal geçidi, fırsat varsa 
kaçırılmayacak bir organizasyon, 
unutulmayacak bir deneyim. 
2016’daki Amsterdam Onur Haftası 
aynı zamanda EUROPRIDE ile 
ortak düzenlenecek yani sadece 
Amsterdam’ın değil tüm Avrupa’nın 
katıldığı bir festival olacak. O zaman 
bir düşünün siz gerisini.

Fehamettin Bele
fehamettin.bele@gmag.com.tr
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YAZ SONRASI
R E H A B İ L İ T A S Y O N

epimiz güneşin 
tadını çıkardık, 
yüzdük, 
güneşlendik, 
gezdik ve dopdolu 
bir yazın sonuna 
geldik. Ancak 

tüm o sıcak hava, deniz, kum, güneş 
ardında yalnızca hatıraları bırakmıyor, 
çoğumuzun da cildinde hasarlara 
sebep oluyor. Her ne kadar güneşten 
korunmanızı söyleyen, yazan, anlatan 
bir çok uzman olsa da, makyajın 
üzerine güneş kremini yenilemek ya 
da denizin tadını çıkarmak varken 
gölgede oturmak her zaman mümkün 
olmuyor. Bu gibi sebeplerle, tatilin 
de verdiği o hazla çok anlaşılmasa 
da, ilerleyen günlerde ya da şehre 
dönünce farkedilecek bir çok cilt 
problemi ortaya çıkıyor.

 En sık karşılaşılan problem, güneş 
yanığından kaynaklı soyulan deridir. 
Cildin soyulması, o bölgenin güneş 
ışınlarına korunmasız ve uzun süre 
maruz kalmasından kaynaklanır. 
Güneş ışınları arada koruyucu 
olmadığından cilde fazlasıyla nüfuz 
eder ve cilt hücrelerinin ölmesine

sebep olur. Vücut ölü deriyi atar, 
alttan taze ve sağlıklı bir cilt yüzeyi 
ile sorunu tamir eder. Cilt soyulması 
özetle böyle başlar ve biter. Sistem 
kendini zaten yeniliyor ancak dikkatli 
olmakta fayda var. Örnek olarak; 
asla kabuklanmış deriyi soymaya 
çalışmayın. Soyulmaya hazır
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olmayan deri, dokularla hala bağlı 
demektir. Ayrıca alttan gelen taze 
deriyi dış etkenlere henüz hazır 
değilken çıplak bırakırsanız, enfeksiyon 
kapabilir ya da tekrar güneşe maruz 
kalırsa kalıcı lekelenmeye sebep 
olabilirsiniz. 

Cilt tam anlamıyla iyileşene kadar 
alkol içerikli ürünleri, kimyasal 
ve micro-peeling etkili ürünleri 
kullanmaya da ara vermenizi tavsiye 
ederim. Bu süreçte cilt temizliğinizi 
hassas ciltler için tasarlanmış bir milk 
ya da losyon ile yapabilir, cilde konfor 
sağlamak için ise katkısız aloe vera jeli 
kullanabilirsiniz. Pek de hoş olmayan 
görüntüsünü azaltmak için çok sıcak 
olmayan, ılık duş ile cilt yumuşattıktan 
sonra temiz ellerinizle ve çok yumuşak 
bir kese ile bölgeyi son derece nazik 
bir şekilde ovarak yüzeydeki ölü deriyi 
temizleyebilirsiniz. Cilde yoğun nem 
vermek de bu süreçte son derece 
önemli. Ayrıca iyileşme sürecini 
hızlandırmak istiyorsanız eczacınıza 
danışarak alacağınız hücre yenileyici 
merhemleri duştan sonra uygulamak 
da dokuların yenilenmesine yardımcı 
olacaktır. 

YAĞLI CİLTLER ve SİYAH 
NOKTA KÂBUSU

Her şey bir yana, yaz ayları özellikle 
yağlı ciltler için kabusa dönüşebiliyor. 
Yaz aylarında kullanmanız gereken 
temizleyiciler, güneş kremi ve makyaj 
ürünü seçiminde bir uzmandan 
yardım almak, sıcak havaları atlatana 
kadar cildinizin dengesini korumanıza 
yardımcı olacaktır. Ancak böyle bir 
imkanınız olmadıysa ve gözenekleri 
tıkanmış, sebum salgısı artmış bir 
ciltle karşı karşıyasanız, yapmanız 
gerekenler aslında çok basit.

Ufak tefek sivilceler ya da siyah nokta 
dediğimiz gözenek tıkanması ile başa 
çıkmak için içeriğinde salisilik asit olan 
bir cleanser kullanabilirsiniz. Salisilik 
asit, gözenekleri tıkayan fazla sebum 
ve kiri derinlemesine temizleyen, 
sivilceleri tedavi edip oluşumunu 
önlemesiyle de ünlü bir asittir.  Aynı 
zamanda cildinizin mat görünmesine 
de katkısı vardır. Ancak satın

alacağınız ürünün en fazla %2 
oranında salisilik asit içermesine 
dikkat edin, fazlasını cildiniz tolere 
etmeyebilir. Parlama ile ilgili sıkıntınız 
varsa, içeriğinde pudra olan, 
yağlı ciltler için üretilen bir tonikle 
temizliğinizi bitirebilirsiniz. Bu tarz 
tonikler parlayan cildi matlaştırır, 
yağ kontrolü sağlar ve genellikle 
gözenek tıkanması ve sivilcelenmeyle 
de savaşırlar. Yeterli gelmediği 
takdirde bu rutine haftada 1-2 kez 
kullanabileceğiniz bir kil maskesi de 
ekleyebilirsiniz. Kilin ciltte yağ emici 
ve matlaştırıcı etkisi vardır. Aynı 
zamanda içeriğindeki minerallerle 
cildi besler ve detox yapar. Yalnız 
unutmayın, sebum salgısını 
tamamen kontrol altına almak 
zaman ve ilgi isteyen bir süreçtir. 
Sabırlı olmalı, cildinize uygun 
olmayan kozmetik ürünlerden 
uzak durmalı ve rutininize 
bağlı kalmalısınız.

BOL BOL SU İÇİN!

Çok yağlı bir 
cilde sahip 
değilseniz 
ve 
tatilin de 
rehavetiyle cildinize bakmayı ihmal 
ettiyseniz deniz suyu, sıcak suyla duş 
almak, güneşte ya da klimalı ortamda 
uzun süre kalmak gibi etkenler cildinizi 
kurulukla savaşamayacak kadar zayıf 
düşürebilir. Bu da yüzeyde pullanma, 
gerginlik, kaşıntı, kırışıklık ve hoş 
olmayan çeşitli problemlere sebep

olur. Kişinin kilosuna göre değişmekle 
birlikte, günde ortalama 2 litre su 
içmek gerekiyor. Cildimizin kalitesinde, 
içtiğimiz suyun çok fazla etkisi 
varken, özellikle yaz aylarında ya da 
cilt kuruluğu problemi yaşadığınız 
zamanlarda, içtiğiniz su miktarını 
gözden geçirmenizi tavsiye ederim.

Temizleyici olarak, doğal yağlarla 
zenginleştirilmiş, cildi temizlerken 
yıpratmayan, aksine rahatlatıp nem 
sağlayan, milk ya da losyon formunda 

ürünler tercih edin ve günde 
iki kezden fazla yüzünüzü 

yıkamamaya çalışın. Çok 
kuru cilt ile baş edebilmek 
için yoğun nemlendiriciler 
kullanmalısınız, aksi 
takdirde cildiniz neme 
doymayacağından, 

istediğiniz cilt kalitesine 
de ulaşamayacaksınız. 
Seçtiğiniz 
nemlendiricinin 

altına nem serumu 
uygularsanız, 

molekülleri 
daha 
küçük 

olduğundan nemi cildinizin 
derinlerine kadar göndermiş, üzerine 
uygulayacağınız nemlendiricinin 
de etkisini arttırmış olursunuz. 
Nemlendirici özelliğinin yanı sıra, 
cilde konfor ve bakım sağlayan, cilt 
bariyerini güçlendirip kuru ve kırılgan 
cildin dış etkenlere karşı dayanıklılığını

48



Eylül 2015

Eylül 2015

 arttıran bir ürün tercih ederek 
de cildinizin toparlanmasını 
hızlandırabilirsiniz. Gün içinde 
gerginlik ve kuruluk hissettiğinizde 
yüzünüze sıkacağınız bir nemlendirici 
mist edinmek de gergin cildi 
rahatlatacak, gün ortasında 
tekrarlayan pullanmış görüntüyle baş 
etmenizi sağlayacaktır. Bu arada cilt 
kuruluğunu en çok hissettiren ve belli 
eden bölgeyi, dudaklarınızın bakımını 
da ihmal etmeyin. 

GÜNEŞ LEKELERİ ve ÇİLLER 

Güneş lekesi, yine sanılanın aksine 
çok sık rastlanan bir problem. İyi 
beslenmiyor, güneşten kendinizi 
korumuyorsanız, güneşe çıkmadan 
önce teninize parfüm sıkıyorsanız, 
fotosensitif ya da hormon içerikli 
ilaçlar kullanıyorsanız bu tarz lekelere 
sahip olma ihtimaliniz çok yüksek.

Son derece zararsız, kış aylarına 
doğru kendiliğinden yok olacak 
bir kaç çil, evde son derece basit 
ürünle tedavi edilebilir. Özellikle 
son dönemde kullanımı bir hayli 
yaygınlaşan glikolik asit içerikli 
cleanserlar, leke açıcı krem ve 
serumlarla kolayca lekelerinizden 
kurtulabilirsiniz. Bu gibi güneş 
lekelenmeleri için cilt bakım rutininizi 
komple değiştirmeniz de gerekmez. 
Ürünlerinizden memnunsanız, yalnızca 
gece bakımınıza dahil edeceğiniz 
micro-soyucu etkili, tedaviye 
yönelik bir ürün istediğiniz sonuca 
ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Ya 
da sabahları güneş kreminin altına 
uygulayacağınız aydınlatıcı etkili 
bir serum da rahatlıkla beklentinizi 
karşılayabilir. Ancak kalıcı, cildin alt 
tabakasına kadar inmiş ya da cilt 
kanserinin başlangıcı olacak bir 
lekeyi teşhis edecek olan yalnızca 
dermatoloğunuzdur. Lütfen bunu da 
unutmayın.

Dilara Alpaslan
dilara.alpaslan@gmag.com.tr
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Tom Daley (d. 21 Mayıs 1994, 
Plymouth), 10 metre kule 

atlamada yarışan İngiliz kule 
atlayıcı. Plymouth Dalış Kulübü 
sporcusu 7 yaşında dalmaya 

başlamıştır. Antrenörü 
Andy Banks’tir. Senkronize 
atlamada partneri Blake 
Aldridge’dir. Eski partneri 

Callum Johnstone’dur.
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HÜZNÜN İLK VALSİ
nbir Mayıs 2013 
günü Kadıköy’de 
Kızılay’ın önünden 
geçerken birden 
aklıma kan bağışı 
yapmak geldi. 
Normalde hiç 

huyum değildir. Hayatımda ikinci 
defa kan bağışı yapacaktım. Bunu 
yapmamda iki gerekçe vardı. Biri 
Beşiktaş vapurunun kalkmasına daha 
yarım saatten fazla vardı. Biri de kan 
bağışlayınca vücuttaki kan yenilendiği 
için bunun sağlıklı bir şey olduğunu 
duymuştum. Evet kan vermek için her 
şey uygundu. Bir de hazırda Kızılay 
ayağıma kadar gelmişti. O gün çok 
ilginç bir şekilde adamın biri form 
doldurulurken sorulan sorularda 
şüpheli ilişkiniz var mı? sorusuna 
ısrarla ‘’Ben evliyim’’ cevabını 
veriyordu. Kendi kendime ‘’evli olsan 
ne olacak? yüzünde hayır yok zaten’’ 
diye düşünüyordum. Aklımın ucundan 
geçmiyordu kendimle ilgili acı gerçek..
Kendimi oldukça sağlıklı buluyordum…
Ben sağlıklı, eğitimli, bilinçli bir 
insandım…büyük bir keyifle evime 
döndüm.

23 Mayıs günü normal bir iş günüydü 
telefonum çaldığında karşımdaki ses 
Kızılay Bölge Kan merkezinden doktor 
olduğunu söylüyordu. Beni neden 
aradığını anlayamamıştım. ‘’Bağışta 
bulunduğunuz kan örneğinde şüpheli 
bir durum var 2 gün içinde buraya 
gelmeniz gerekiyor.’’ dediğinde 
telaşa kapıldım. Nedenini sordum. 
Doktor telefonda söyleyemeyeceğini 
belirtince daha da korktum. Hemen iş 
yerinden izin aldım ertesi gün için.

O gece bitmek bilmedi benim için. 
Arkadaşım beni Taksim’de bir 
şeyler içmeye davet etmişti. Kafamı 
dağıtırım biraz diye gittim. Ona 
espriyle karışık olanları anlattım. İkimiz 
de çok ciddiye almadık konuşurken. 
Ama içimi kemiren bir şey vardı. 
Ben arkadaşıma büyük ihtimalle bel 
soğukluğudur dedim hatta. Adı geçen 
bir şeyler daha vardı 3 harfle telaffuz 
edilen ama aklıma getirmemek için 
elimden geleni yapıyordum.

24 Mayıs günü bir bayan arkadaşımla 
kan merkezine gittik. Ben arkadaşıma 
‘’bel soğukluğu kesin, başka bir şey 
olamaz hatta belirtilerine de baktım..’’ 
şeklinde konuşurken yeni kan örneği 
için içeri aldılar. Kan verdikten sonra 
sonucu bir saat içinde vereceklerini 
söylediler. Beni çağırdıklarında 
kalbim hızlı çarpmaya başlamıştı, ne 
olduğunu anlayamıyordum gayet 
sakindim o ana kadar.

İki doktor beni odaya aldılar koltuğa 
oturdum. Doktor ayaktaydı, diğer 
doktor oturuyordu masada, ayakta 
olan doktor bana dönerek ‘’sonucunuz 
çıktı ve doğrulandı HIV pozitifliğiniz 
var’’ dedi ilk duyduğumda tepki 
vermedim o anda kendimi eski Türk 
filmlerinde doktorların hastaya 
söylediği ‘’maalesef 3 ay ömrünüz 
kaldı’’ sözleri kulaklarımda çınlamaya 
başladı. Ben sormadan doktor 
anlatıyordu ’’Telefonda bu yüzden 
söylemedim’’ tedaviye başladığınızda 
kontrol altına alınabilecek bir durum, 
bu şekilde yaşayan binlerce hasta 
var. Buyrun bunlar hastalıkla ilgili 
broşürler…

Her şey bir anda olup bitmişti. Doktor 
sanki çok normal bir şeymiş gibi 
söylüyordu her şey bu kadar normal 
miydi? Doktora sorduğum ilk soru ‘’Ne 
kadar ömrüm kaldı?’’ şeklinde oldu, 
o da gayet normal, hergün bunları 
söylüyormuş gibi ‘’tedavisi mümkün 
olan bir hastalık, yeni geliştirilen 
ilaçlarla yaşam süreniz oldukça 
uzatılabiliyor’’ dedi...

Odadan çıktım ve ilk söylediğim 
kişi yanımdaki arkadaşım oldu. 
Şok olmuştu o da ne diyeceğini 
bilemedi. Bu tür tepkilerle daha çok 
karşılaşacaktım, hayatım boyunca 
insanlar beni potansiyel ölü gözüyle 
göreceklerdi.

O gün gerçekten çok garipti. Olayın 
şokundan mıdır yoksa yeterince 
ciddiye almadım mı bilinmez, bir kaç 
günden sonra normal hayatıma 
dönmüştüm. Psikolojik bir travma 
yaşamamıştım bu benim için şaşırtıcı 
değildi, olaylara metanetle yaklaşmak 
gibi bir özelliğim vardı, bu defa benim 
işime oldukça yaramıştı bu yönüm 
hatta hiç unutmuyorum o akşam ev 
arkadaşıma söylemeden önce gayet 
esprili bir konuşma geçti aramızda 
ben sürekli gülüyordum. En sonunda 
‘’Bu akşam ne kadar Pozitifim değil 
mi‘’ deyip acı gerçeğimi açıkladım 
ona da. Sağlık çalışanı kendisi, 
oldukça bilinçli karşıladı ve yapmam 
gerekenleri anlattı. Her geçen gün 
daha da alışıyordum hastalığıma, 
tabii birçok darbe de geliyordu, başta 
çok anlayışlı ev arkadaşım bırakıp gitti 
beni ilk önce.
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Ben tam bu durumla yaşamaya 
alışırken bir darbe de çalıştığım 
kurumdan geldi, ben o günlerde 
izin alıp doktora gittiğimde onlara 
bir şey söylemem gerekiyordu ve 
doktordan dönüşte o psikolojiyle 
kanımdaki şüpheyle ilgili lösemiden 
şüphelenildiğini söylemiştim. Nereden 
bilirdim bunun iş yerinde sonum 
olacağını, bir ay geçtikten sonra ben 
CD4 sonuçlarını beklerken onların 
şüphesi artmış ve beni sıkıştırmaya 
başlamışlardı.

O gün müdür beni çağırıp ortada 
dedikoduların çoğaldığını söyledi. 
Rapor getirmem gerektiğini belirtti, 
böyle bir şeye asla hakları yoktu 
fakat köşeye sıkışmıştım. Hatta kendi 
yönlendirecekleri bir sağlık kuruluşuna 
gönderdiler beni şükür ki o gün 
sadece biyokimya testi yapılmış

ve bir şey çıkmamıştı. Ben buna 
sevinirken akşam müdür arayıp Elisa 
testi istendiğini belirtti, çember iyice 
daralmıştı benim için ve kapana 
kısılıyordum...

O birkaç gün boyunca ne yaptıysam 
gitmemeye ikna edemedim ve en 
sonunda söylemek zorunda kaldım. 
Ben HIV pozitifim, beni ertesi gün 
çağırıp önce maaş ödenip sigorta 
kesileceğini bu durumda da istifa 
etmem gerektiği söylendi. Ben 
sigortadan vazgeçemeyeceğimi 
bunun tedavim için gerekli olduğunu 
belirttim. özde beni düşünüyorlardı, 
insancıl yaklaşıyorlar durumuma çok 
üzüldüklerini belirtiyorlardı. Hepsi 
timsah gözyaşlarıydı, amaçları en 
kısa zamanda ve en az maddi kayıpla 
benden kurtulmaktı.

BEN artık onlar için bir def edilmesi 
gereken bir pisliktim, ertesi hafta 
genel müdürlüğe çağrıldım, benle 
kurumun avukatı ve mali işler müdürü 
görüştü. Aynı şeyler tekrarlanıyordu, 
sus payı vermeye çalışıyorlardı. 
Ben de bu defa karşılarında daha 
güçlüydüm ve avukata, her türlü 
hakkımı bildiğimi, kurumun beni zor 
durumda bırakması durumunda 
benim de hiçbir hukuki girişimden 
kaçınmayacağımı söylediğimde 
avukat sadece benim söylediklerimi 
not alıp kurucuya ileteceğini 
söylediğinde kendime güvenim 
gelmişti. İstediğim sözleşme bitimine 
kadar ki olan maaşımın tamamının 
bankaya yatırılması oldu. ’’Zaten 
isteseniz de bu saatten sonra sizinle 
çalışamam ve istifa edeceğim’’ dedim.

Artık benim yaşadıklarım değil 
bana yaşatılanlar ağır gelmişti ama 
hepsinin üstesinden geliyordum. 
Kendime güvenim tam olmuştu 
artık.Tüm dünya ile savaşmaya 
hazırdım. Şunu çok iyi anlamıştım ki 
‘’insanları etkileyen bu hastalığın 
biyolojik etkileri değil, sosyal çevrenin 
baskılarıydı’’ Bunu çok iyi biliyordum 
artık. Ben bu hastalık yüzünden değil, 
sıcak yatağımda yaşlanarak hayata 
gözlerimi yumacaktım, ama bana 
bunları yaşatanlar belki benden de 
erken hayata veda edeceklerdi. Bunu 
kimse bilemezdi tabiî ki ama ben 
fiziksel ve sosyal her türlü savaşa 
hazırdım artık...

*Mr.Pozitif’in deneyimleri ve fikirleri 
tamamiyle subjektiftir.

HIV+ hakkında daha detaylı bilgi almak, daha 

fazla tanıklık okumak ve HIV+ hastalığı ile ilgili 

kanuni haklarınızı öğrenip en doğru şekilde 

danışmanlık almak için lütfen POZİTİF YAŞAM 

DERNEĞİ’nin web sitesini ziyaret ediniz.

Mr. Pozitif
mrpozitif@gmag.com.tr
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AŞKIN ANORMALİ
T H E  N O R M A L  H E A R T

ŞKIN NORMALİ, 
anormali olur 
mu? Hani kalbin 
kimi seçeceğini 
bilemezdik, o 
zaman bir erkeğin 
başka bir erkeği 

seçmesini yahut bir kadının başka 
bir kadına aşık olmasını engellemeye 
çalışmak ne diye? İşte tüm bu sorular
bir yerlerde çalkalana dursun, 
Amerika’nın adından sıkça söz ettiren, 
toplumun uç diye nitelendirdiği 
birçok konusuna iğne batıran kablolu 
kanalı HBO; 1985’te Broadway’de 
kapalı gişe oynayıp, anlattığı hikâye 
ile insanları şoka sokan Tony ödüllü 
“The Normal Heart (Normal Kalp)” ‘ı 
beyazperdeye taşıdı.

1960’larda başlayan cinsel devrim 
sonrası, 70’ler boyunca desteklenerek 
yaşamlarını daha rahat bir şekilde 
devam ettirmeye başlayan eşcinseller, 
80’lerde neredeyse özgürlüklerinin en 
üst noktasını yaşamaya başlamışlardı. 
Film, 1981 yazında, tüm bu dolu dizgin 
yaşayışın ortasındaki bir grup New 
York’lu eşcinselin, arkadaşlarının 
doğumgününü kutlamak için Long 
Island’a yaptıkları yolculuk ile başlıyor. 
Cinselliğin denenmemiş kapılarını 
zorlarken bu dünyanın insanları; 
ihtirasın nirvanasında konumlanarak,
hazla karışık, onlara karşı olan 
dünyaya varlıklarını ispatlıyorlar 
adeta. Lakin işte tam da bu noktada 
mutluluklarına hayat tarafından kara 
bir boya parçası sürülüyor, farkında 
olmadan tüm tabloya yavaş yavaş 
kendi elleriyle bulaştıracakları.

Aktivist/Yazar Larry Kramer hikâyeyi, 
otobiyografisine paralel olarak devam 
ettirdiğinden başrol karakteri Ned 
Weeks aslında kendisinden başkası 
değil. Mark Ruffalo tarafından 
canlandırılan Ned karakteri, 

eşcinsel yaşantısını açıkça yaşayan, 
bastırmalara ve gizli kalmayı tercih 
edenlere karşı sert çıkışları olan 
ve toplumun eşcinsel insanlara 
ön yargısının oluşmasında neden 
olarak eşcinsellerin promisköz 
davranışlarının büyük bir yer 
kapladığını savunan bir yazar olarak 
karşımıza çıkıyor. Mark Ruffalo, 
inanın bana kimi sahnelerde öfke 
patlamalarını öyle bir gerçekleştiriyor 
ki insan bir an Yeşil Dev Hulk’a 
dönüşecek mi diye de tereddütte 
kalıyor.

Film, 3 yıllık bir süre zarfında huzur 
ve mutluluğun mavisinin, acı ve 
bilinmeyene yenik düşmenin kızılında 
nasıl giderek flulaştığına bizleri tanık 
ediyor. Düşünün ki bir dakika önce 
birbirinize gözlerinizin içi öpüşerek 
baktığınız sevgiliniz, bir dakika sonra 
öksürüklere boğularak yere yığılıyor. 
Yardıma gelen kimse yok, kucağınızda 
sokaklarca taşıyorsunuz, acil servis 
reddediyor. Öyle ki hastalığın nedeni, 
nasıl yayıldığı hakkında kimsenin 
bir fikri yok. Bu korku tüm bedenleri 
kaplıyor bir de öncesinde var olan o 
homofobik tavırla birleşince, adeta 
birer birer ölüme terk ediliyorlar tüm
o geleceğin dansçıları, yazarları, 
oyuncuları, modelleri, şarkıcıları, 
mühendisleri, politikacıları ve 
daha niceleri, gökyüzü kararmaya 
devam ediyor, her bir yıldız ölümle 
kucaklaştıkça. Farklılığın ne demek 
olduğunu bilen tek bir doktor çıkıp 
araştırmalarını paylaşıyor öyle ki her 
iki cepheyi karşısına alarak; hem uzun 
zamandır özgürlüklerini yaşamaya 
başlamış eşcinselleri hem de ölenleri 
umursamayan ve onlar için herhangi 
bir yardımda bulunmayan devlet 
içersindeki anti-gay lobiyi. Julia 
Roberts uzun zamandır sergilemediği 
o muhteşem oyunculuğunu en sade 
biçimde Dr. Emma Brookner karakteri

gözler önüne seriyor. Tekerlekli
sandalyeye mahkûm olan doktor ile
öyle büyük oynuyor ki işte o zaman
anlıyorsunuz toplum tarafından farklı 
olanı bir başka farklı olanın nasıl 
gerçekten de özümsediğini, acılarını 
paylaşabildiğini. Nihayetinde bizleri 
birleştiren acılar değil midir zaten?

Ve yaşamların içine çekildiği bu 
girdapta hayata tutunmamızı 
sağlayacak en büyük 
parametrelerden biri olan aşk da 
filmin ekseninde yerini alıyor ilerleyen 
dakikalarda. Aktivist, Yahudi yazarımız 
Ned’in, başlarda Gay Kanseri 
diye adlandırılan AIDS ‘in önüne 
geçmek için inisiyatif başlatmak 
adına uğradığı New York Times’ın 
moda yazarı Felix Turner’a kalbinin 
anahtarını vermesini izliyoruz, ölümle 
yaşam arasındaki ince çizgide film 
ilerlerken. Matt Bomer tarafından 
canlandırılan Turner karakteri 
hakkında birkaç kelam etmek isterdim 
lakin o zaman filmin tüm büyüsü 
kaçardı, her ne kadar internette 
tüm film baştan sona yazılmış 
olsa da. Yine de şunu belirtmeden 
geçmeyeyim o zaman, Sean Penn’in 
Milk filmindeki Franco kısmetinden 
sonra Hollywood tarihindeki ikinci 
en şanslı kişi Mark Ruffalo olmalı. 
Tüm filmdeki karakterlerin aslında 
kimler olduğu açıkça yer alsa da 
kaynaklarda, Turner karakteri 
gizli tutulmuş, lakin etrafta dönen 
spekülasyonlar baz alındığında gerçek 
hayatta John Duka olduğu yazılıp 
çiziliyor.

’84 senesine gelindiğinde kaybedilen 
dostlar, aşklar, aile fertleri giderek 
daha da artıyor, sayılar büyümeye 
devam ediyor. Politik olarak devletin 
bilhassa bu hastalığı laboratuvar 
ortamında yaratıp, eşcinselliği
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ortadan kaldırmak için yaydığı ve 
hastalar için herhangi bir yardımda 
bulunmaması hali belki de
filmin en gerçekçi komplo teorisi! 
Ölümün saatini kabullenmişken bir 
de bilinmeyen bir sürenin de ömür 
defterinden silindiği gerçeği akarken 
arka planda, Ned’in her zaman 
yanında destek olan ağabeyi ile 
olan ilişkisini, bir yandan hastalığı 
önlemek ve insanları bilinçlendirmek 
için kurduğu Gay’s Men Health 
Crisis (Gay Erkekler Sağlık Kriz 
Masası) oluşumunu ve oradaki diğer 
arkadaşlarıyla olan ilişkisini ve yer 
yer hayata olan öfkesini onlara 
projekte edişini, bir ötede sevgilisiyle 
olan durumunu ve sadece erkek 
eşcinsellerde görülen bu hastalığı 
önleme çalışmalarını soluksuzca 
izliyoruz.

YÖNETMEN koltuğunda son 
dönemlerin en iyi işlerinden American 
Horror Story ve Glee’den bildiğimiz 
Ryan Murphy oturuyor. 2010
yılında telif haklarını Kramer’den 
aldıklarını ve bazı kısımları beraber 
revize edip, senaryoyu yazdıklarını 
belirten Murphy “Bu bir insanlık 
hikâyesi. Bir salgın hastalığı, aşkın 
perspektifinden izliyoruz.” diye 
belirtiyor konuşmalarında. Bu arada 
Amerika Başkanı Obama da film 
biter bitmez, Murphy’i arayarak 
tebrik edenler arasındaymış. 3 kez 
teklif götürülen Julia Roberts ise 
başlarda tekerlekli sandalyede olan 
doktoru oynayamayacağını belirtse 
de en sonunda karar verip projede 
yer almış. Filmin prömiyerinde verdiği 
röportajda “Filmi hem siz gençler 
hem de kendi jenerasyonumuz için 
yaptık. Kendi neslimiz için yaptık 
çünkü yaşananları unutmamalıyız 
asla, sizler için yaptık çünkü bu 
hastalık konusunda sizleri eğitmek 
istedik.” cümlelerini kuruyor. Eşcinsel 
evliliklerine verdikleri desteği tüm 
dünyanın bildiği Brangelina
çifti ise “The Normal Heart” ‘a destek 
vererek Brad Pitt adını yapımcı olarak

filmin künyesine yazdırmış. Filmin, 
DVD ve Blu-ray versiyonları 26 
Ağustos’ta satışa sunuldu. 0 sene 
boyunca aktivist olarak hayatına 
devam eden yazar Larry Kramer “The 
Normal Heart” ‘ın devamı niteliğinde 
1992 yılında “The Destiny Of Me” 
(Benim Kaderim) ile Ned Weeks’in 
hayatını kaldığı yerden konu eden 
yeni bir oyun daha yazmıştı. Bu 
oyununda bahsettiği aşkı ile 2013 
senesinde evlenerek, eşcinsel hakları 
mücadelesinin belki de meyvelerini 
toplamışta sayılabilir.

Ve sonunda diyeceğim o ki sevgili 
okuyucu, bu dergiyi alıp ilk sayımızda, 
bizlerin yanında olduğun için
sana çok teşekkür ederim ve seninle 
daha kalabalık olduğumuzdan 
sağlığına dikkat etmen en önemli 
temennimiz. Unutma, sen yoksan bir 
eksiğiz.

Sebastian
sebastian@gmag.com.tr
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Bu tip yarışlarda yarışı bırakmanın nedeni, tahmin 
edebileceğinizin aksine fiziksel değil, psikolojik sebepler 
oluyor. Eğer motivasyonunuz yüksek değilse, gücünüzü 

yitirdiğiniz anda ufak sorunlar beyninizi kemirmeye başlar. 
Bunlar yiyecek kavgasından tutun da, takım arkadaşınızın 

horlamasına kadar gider.”

sonra o koca gövdenizi koltuktan 
kaldıramadığınız için utanabilirsiniz. 
Bir çiftin kurduğu “Team Touareg” 
geçtiğimiz Şubat ayında gerçek
bir ölüm-kalım savaşı yaşadı. Dile 
kolay; iki okyanusun birleştiği, gece 
gündüz farkının 20 dereceyi bulduğu 
Güney Kutbu’na en yakın nokta olan 
Patagonya’da, günde ortalama 3 
saat uyuyarak sadece 9 günde aşılan 
600 kilometre...

Evet kendinizi rahat koltuktan 
kalkamayacak kadar yorgun 
hissediyor musunuz?

ANAHTAR KELİME: 
MOTİVASYON

“Karşılaştığımız en büyük zorluk 
uykusuzluk oldu” diye belirtiyor

tlantis Event 
isimli bir eşcinsel 
organizasyon 
tarafından 
düzenlenen ve 
Patagonya’da 
gerçekleştirilen bu 

macera yarışına katılan takımlardan 
biri olan TEAM TOUAREG ile onları 
başarıya götüren antrenman 
programları üzerine konuştuk.

Önceden uyaralım bu yazıyı, akşam 
işten eve geldiğinizde kendinizi 
spora gidemeyecek kadar yorgun 
hissettiğiniz bir günde okumanızı 
tavsiye ediyoruz. Çünkü ilerleyen 
satırlarda tanışacağınız
iki maceracı kişiliğin, uykusuzluk, 
yorgunluk ve açlığa karşı verdikleri 
mücadeleye şahit olduktan

grubun üyelerinden Michael. Kendisi 
pek çok alanda Amerika adına 
yarışmış bir multi-atlet. Aynı zamanda 
sporcu sağlığı ve antrenman bilgisi 
konularında yüksek lisans yapmış 
bir spor adamı. “Bu tip yarışlarda 
yarışı bırakmanın nedeni, tahmin 
edebileceğinizin aksine fiziksel değil, 
psikolojik sebepler oluyor. Eğer 
motivasyonunuz yüksek değilse, 
gücünüzü yitirdiğiniz anda ufak 
sorunlar beyninizi kemirmeye başlar. 
Bunlar yiyecek kavgasından tutun 
da, takım arkadaşınızın horlamasına 
kadar gider.” Diyerek her spor dalında 
olduğu gibi başarıya olan inancın 
önemini vurguluyor. Michael’in 
dedikleri son derece mantıklı, bizim 
mantığımızın almadığı nokta ise, 
bu kadar süre uykusuzluğa nasıl 
direndikleri. Bunu sorduğumuzda 
aldığımız yanıt oldukça basitti; 
“Elbette antrenmanla. Yarışma öncesi 
yarışı simüle etmek için bisiklet, koşu, 
yüzme ve tırmanma gibi etaplardan 
oluşan yoğun antrenmanları 30 saat 
boyunca aralıksız yaptık.” 

“Biz de herkes gibi şehirde 
yaşayan, rutin işler ve trafik ile 
boğuşan insanlarız. Kolay erişilip 
uygulanabildiği için serbest 
zamanlarımızda 1-2 saat spor 
salonuna giderek değerlendirmeyi 
tercih ediyoruz. Daha çok vücudu 
dik tutan, diğer hareketleri daha 
kolay yapmamızı sağlayan ve bizi 
sakatlıktan koruyan kas gruplarına 
odaklanıyoruz. Bunlar merkez kas 
grupları dediğimiz kalça, alt sırt ve 
karın kasları.” Diye belirtiyor Michael, 
spor salonunda izledikleri program, 
pek çoğumuzun yaptığı hareketlerden 
farklı değil. Ters Mekik, leg extension, 
ve pull down gibi hareketleri son 
derece tanıdık tekrar ve set sayıları ile 
gerçekleştiriyorlar.

Amaçları; aşırı yüklenmeden dolayı ilk 
olarak sakatlanan sırt, bel ve dizdeki 
kas ve tendonları güçlendirmek. 
Kardiyo çalışmalarını ise biraz 
önce belirttiğimiz gibi doğayla iç 
içe gerçekleştiriyorlar. Tabii Team 
Touareg’in yaptığına kardiyo çalışması 
demek biraz haksızlık olur. Çünkü 
bizler spor salonunda ve televizyonun 
karşısında kürek makinesini meşgul
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ederken onlar kanolarını alıp herhangi 
bir dereye gidiyorlar. Havaların müsait 
olduğu zamanlarda ise bisikletlerine 
atlayıp minimum 2 saat pedal 
çeviriyorlar. Tüm bu zorlu hazırlığa 
katlanabilmelerinde, ikisinin de kendi 
dalında ödüllü sporcular olmasının 
etkisi büyük.

ENERJİ İÇİN:
KARBONHİDRAT

Michael bize, katılan 11 ekibin sadece 
4 tanesinin bitirebildiği bu zorlu 
yarışta başarılı olabilmek için ekipteki 
herkesin bilgi ve tecrübesinden 
faydalandıklarını belirtiyor. 
“Ekiplerden 2 tanesi kayboldular, 3 
tanesi kapanış etaplarında zamanları 
yakalayamadığı için diskalifiye oldu. 
2 ekip ise aşırı yorgunluğun getirdiği 
psikolojik çöküş ile yarışı bıraktı. Yarışın 
7. Gününde Kanada 

ekibi sel sularını geçemeyince uydu 
telefonundan helikopter ile alınmak 
için yardım istemeye çalışmışlar. 
Fakat organizasyona ulaşamadıkları 
için umutsuzca beklerken bizle 
karşılaştılar. Ve bizim yardımımızla o 
etabı tamamlamayı başardılar.”

Kendini spora adayan bu iki 
sevgilinin macerasını dinleyince, koşu 
bandında 10 dakika ter attıktan sonra 
“yoruldum!” demeye utanıyor insan. 
Tabii tüm bunları yapabilmek için 
vücudu doğru yakıt ile doldurmak 
gerekiyor.

“Dayanıklılık gerektiren pek çok 
sporda olduğu gibi yarışma öncesinde 
karbonhidrat ağırlıklı bir beslenme 
programı izledik. Amacımız glikojen 
depolarının doygunluğunu sağlamak 
ve kandaki glikoz seviyesini optimum 
seviyede tutmaktı. Özellikle en son iki 
haftada daha kompleks karbonhidrat

almaya çalıştık. Yarış içerisinde 
performansımızı koruyabilmek için 
Hardline’ın amino asit tabletlerini 
ve protein barlarını kullandık.” Diyor 
Michael.

Eğer okuduklarınız sizi televizyon 
karşısından koparıp bu macera 
yarışına ortak olmak isteyecek 
kadar ilginizi çektiyse Türkiye’den 
de katılabileceğiniz elemelere www.
atlantisevents.com adresinden 
başvurabilirsiniz.

Fatih Kocatürk
fatih.kocaturk@gmag.com.tr
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EŞCİNSEL
TEMALI FİLMLER

SEÇKİSİ
OUT IN THE DARK

IMBD Puanı (7,6)

Aşk her zaman kendine bir yol bulur 
manifestosunu savunan 2012 yapımı 

filmde Ortadoğuda çatışmaların 
ortasında gerçekleşen,birisi İsrailli bir 
avukat, diğeri de Filistinli bir öğrenici 

olan iki adamın yaşadığı 
aşk hikayesi anlatılıyor.

WEEKEND
IMBD Puanı (7,7)

2011 yapımı Andrew Haigh imzalı 
filmde başrolleri Tom Cullen ve Chris 
New paylaşıyor. Beklenenden daha 

fazlasına dönüşen tek gecelik bir ilişki 
ve hayatlarına anlam vermeye çalışan 

iki genç adam. Daha sonra

Black Mirror mini dizisinde de 1 bölüm 
izleyebildiğimiz Tom Cullen’ e dikkat!

THE BUBBLE
IMBD Puanı (7,4)

2006 yapımı filmde  son dönemlerde 
çok güncel olan İsrail - Filistin 

gerginliğini konu ediliyor. Savaç karşıtı 
görüşler ve eşcinsel yaşam tarzı çok 

güzel işlenmiş.Bence İsrail sinemasının 
son dönemde çıkardığı en başarılı 

filmlerden.

SHELTER
IMBD Puanı (7,9)

2007 yapımı Jonah Markowitz’in 
yönettiği film hayat koşuşturmacası 
içersinde sıkışmış bir bireyin ansızın 

hayatına giren yeni bir insan ile 
hayatında önem verdiği değerleri 

tekrar gözden geçirmesini anlatıyor. 

C.R.A.Z.Y.
IMBD Puanı (8,0)

2005 Kanada yapımı filmin yönetmen 
koltuğunda Jean- Marc Vallee 

oturuyor. Bir ailenin 5 erkek çocuğuyla 
bebekliklerinden orta yaşlılıklarına 
kadar uzanan süreci çok gerçekçi 

ve samimi bir dille anlatan başarılı 
bir yapım olan filmde Marc Andre 

Grondin’in yakışıklılığı da filmin 
bonusu.

HEARTBEATS
IMBD Puanı (7,2)

Annemi Öldürdüm filminden 
tanıdığımız Xavier Dolan’ın ikinci 

uzun metrajlı filmi Heartsbeats de 
Marie, Nicolas ve Francis isimli 3 

arkadaşın arasında geçen bir aşkın, 
söylenemeyen taraflarını anlatıyor.  

59



Eylül 2015

Eylül 2015



Eylül 2015

Eylül 2015

A s t r o l o j i
Küründen

Sıkıcı, kıskanç ve ev kuşu Koçlar için Eylül 
yarım kalan şeylerin tamamlanacağı bir 
ay. Maddi durumunuzda da hatırı sayılır 
bir düzelme yaşayacaksınız diyeceğim 
ama size ne fayda? Siz anca evde vakit 
geçirmekten zevk alıyorum cümlelerinizle 
birilerinin sizi kolunuzdan tutup dışarı 
çıkarmasını bekleyin anacım. Ne kadar sıkıcı 
da olsanız aşk ve romantizm bu ay sizden 
yana.

Bu ay Boğalar için intikam ayı da diyebiliriz. 
Bugüne kadar size herkim madilik yaptıysa 
belasını bulacak ve sizde kahkahalarla 
izleyeceksiniz. Zaten intikam için yaşayan 
boğalar bu ay sürprizlere hazır olun derim.

Gelelim tatlı dilli şeytanlara. Evet tek 
derdiniz gezmek tozmak, gıybet yapmak 
biliyorum. Sizler için şanslı bir aya 
giriyorsunuz çünkü uzun zamandır devam 
eden sıkıntıların biteceği bir dönemdesiniz. 
Şeytan tüylü İkizlerin gizli meseleleri bir bir 
çözülecek Eylül’de!

Bülent ablamızın bir elinde cımbız bir 
elinde ayna şarkısını kendilerine söylediği 
Aslanlar artık çalışmalı ve geleceğe 
yatırım yapmalısınız.Kendinden yaşça 
büyükleri seven Aslanlar için aşk her an 
kapıyı çalabilir. Aman diyeyim puri ve 
balamozlara dikkat!

Gelelim titizlikte master yapmış şıpsevdi 
Başaklara. Bu ay parasal konulara dikkat 
etmeli ve gey barlarda starbuckslarda 
para harcamalara biraz ara vermelisiniz. 
İş hayatınızdan kafanızı kaldırabilirseniz 
belki de etrafınızdaki cillop gibi çocukları 
görebilirsiniz. Gözünüzü dört açın derim.

Gel git akıllı geveze Teraziler için de önemli 
bir ay Eylül. Herşey mükemmel olamaz 
bunu anlamalı ve “Adriana Lima bile 
aldatılıyor ayol” mottosuyla biraz rahata 
almalısınız. Etrafınızı mercek altına alıp 
zararlı otları temizlemek için ideal bir 
dönem. Madilikler naşlatılsın anacım.

Biliyoruz sizin dostunuz değil düşmanınız 
olursak vay halimize. Hayatı burnumuzdan 
getirebilme yeteneğine sahip Akrepler. Ara 
sıra huzursuzluklar yaşasanız da kendinizi 
ifade etmek isteyeceğiniz bir ay olacak sizin 
için. Para kazanmak için aksiyon almaya 
başlayacağınız bir döneme giriyorsunuz. 
Hadi hayırlısı...

Düzenbaz ve geyik insanı Yayların Eylül 
ayında olabildiğince planlı olması gerekiyor. 
Romantizm ve duygusallığın tavan yaptığı 
bu ay kıskançlıklar olabilir. Sağlığınıza da 
dikkat etmeniz gereken bu dönemde eğer 
baklavalarınız varsa Allah zeval vermesin 
diyorum beybiler...

Nasıl gözüktüğünden daha fazla 
önemsediği birşey olmayan Yengeçler için 
Eylül biraz karışık geçebilir. Karşınızdakini 
olduğu gibi kabul etmenizin vakti geldi de 
geçiyor bile. Kapris kapris nereye kadar?

Gurur budalası inatçı keçi Oğlaklar bu 
ay aceleci davranmayı bırakıp sabırlı 
davranmanız gerekiyor. Yeni kararlar 
vermek için bir ay daha beklemeniz gerek. 
Artık Nişantaşı kafelerinde yakışıklı avına 
mı çıkarsınız spor salonuna yazılıp kendinize 
six pack ziyafeti mi çekersiniz bilemem. 
sadece biraz daha sabredin derim.

Kompleksli ve nostaljik kovalara gelirsek 
agresif ve sinirli olmaktan kaçınmanız 
gereken bir dönemdesiniz. Aceleci 
kararlardan sakınmalı biraz daha relax 
olmalısınız. Hiç olmadı açın güzel bir şarap, 
güzel bir playlist ile dalın geçmiş anılarınıza. 
Sizi gidi nostalji kraliçeleri sizi.

Bunalımlardan bunalımlara koşan sulu göz 
Balıkların Eylül ayında  sosyal hayatları 
baya renkleniyor. Ayın 21 inden sonra 
popülariteleri artan balıkların cesur 
adımlar atmasını öneririm. Öyle uzaktan 
uzağa kaş göz süzmelerle olmuyor anacım. 
Nerede hareket orada bereket...

Rezzan Biraz
rezzan.biraz@gmag.com.tr
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