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MURAT’DAN
Albüm Haberi
Çıkması yılan hikayesine dönen yeni
Murat Boz albümüne artık sayılı günler
kaldı. 3. stüdyo albümü “Aşklarım Büyük
Bende” i 2011 yılında çıkaran sanatçı bu
dört yılda Deniz Erten- Erdem Kınay hiti
VAZGEÇMEM ve birlikte düette yaptıkları
Gülşen hiti İLTİMAS ile müzik piyasasını boş
bırakmayan Boz uzun süredir yeni albümü için
çalışıyor. Gelen haberlere göre “Boğaz Köprüsünden de atlasa Demet Akalın’a şarkı vermem” diyen
Emre Kaya, Murat Boz’a çok iyi bir şarkı vermiş. Bununla da yetinmeyen murat Boz’un yeni
albümünde bir Sezen Aksu şarkısı da okuyacağı
gelen haberler arasında. Şehrazat’tan aldığı İMDAT isimli şarkı ile çıkış yapmak isteyen Murat
Boz un çıkış şarkısı için aklının çok karışık
olduğunu duydum. Hangi şarkıyla çıkış yaparsa yapsın müzik listelerine iyi bir giriş yapıp
ortalığın tozunu attıracağını düşünüyorum.
Geri sayım başlasın...
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Yılın HİTİ

RÖYA’dan

Azerbaycan’ın Rihannası olarak ülkemizde şansını deneyen Röya ilk olarak bir
Soner Sarıkabadayı şarkısı olan “Gönder” ile listelerde adını duyurmuştu. kariyerine teklilerle devam eden Röya ardından “Gemiciler” ile karşımıza çıktı. Son
olarak özel hayatlarındada samimi olduğu arkadaşı Gülşen’in sözünü ve müziğini
yaptığı, Ozan Çolakoğlu düzenlemesinin olduğu “ Kesin Bilgi” ile karşımızda.
Gezi döneminde twitterda popüler olan “kesin bilgi yayalım” tabiri şarkı fabrikatörü Gülşen olarak şarkıya dönüştürülmüş ve bir cümle de olsa sesiyle de
destek vermiş Röya’ya. Yılın hiti olmaya aday olan şarkı ilk çıktığı 3 günde 1
milyon tıklanarak da kendinden söz ettirdi. Bu aralar sıkça duyacağınız bu şarkı
benim de favorilerimden.

Burak Kut ve Kaiti Garbi’den
Düet

Türkiye ve pek çok ülkede “Esena Mono” adlı şarkısıyla müzik severlerin kalbinde yer
eden Yunanistanın divası Kaiti Garbi,Türk Pop Müziği’nin ünlü ismi Burak Kut ile düet
albüm projesi için biraraya geldi.
Türkiye ve Yunanistan’la aynı zamanda tüm dünyada satışa sunulacak albüm, Kaiti
Garbi nin müzik şirketi ile Türkiye de son dönem başarılı projelere imza atan İyi İşler
Müzik ortaklığıyla piyasaya çıkacak.Türk enstrümanlarının kayıtları için Türkiye nin
en ünlü müzisyenleri ile stüdyoya giren Kaiti Garbi” Burak Kut müthiş bir ses. Kendisi
ile beraber müzik yapmaktan mutluluk duydum. Türkiye deki enstrümanistlerle aynı
havayı solumak albümümüzde olmaları çok güzel” dedi.Aralık ayı içinde yayınlanacak
olan albümün ilk klibi Yunanistan’da çekilecek.

İKİ DELİ:

Hande ve Serdar

Geçmiş yıllarda “bakkal müziği” polemiği ile meslektaşlarını kızdıran ve özellikle de Serdar Ortaç’ı eleştiren
Hande Yener iki deli projesiyle daha şarkı çıkmadan
herkesi şaşırtmış durumda. Mert Ekren şarkısı olan “İki
Deli” için Serdar Ortaç ile düet yapacağını açıklayan
Yener, instagram hesabından stüdyoda çekilmiş Ortaç’lı
fotoğraflar paylaşmaya başladı bile. Kasım ayında dinleyici ile buluşacak şarkı için beraber klip çekecek olan
ikili, aynı isimle Avrupa Turnesine de çıkmayı planlıyorlar. Bekleyip göreceğiz, bende nasıl bir şey ortaya çıkacağını merakla bekliyorum.

4

Aralık 2015

5

Aralık 2015

AYIN HOT AKTÖRÜ:
Allex Pettyfer

K

im derdi ki İngiltere nin Hertfordshire semtinden
tüm
dünyanın
en
gözde ve hayallerini süsleyen oyuncularından
biri ol!buda yetmezmiş gibi henüz
25 yaşındasın!bu çocuğun filmlerini her izlediğimde ‘ah alex ah’
derken buluyorum kendimi,belki
birçoğunuz benim gibi söyleniyor
hatta halleniyordur.’

güzel gözlerinin yanı sıra, keskin Kendisini hangi rolde izleyeve sert ifadesi,aynı zamanda o ceğiz bunu bilemiyoruz tabi ama
vücut!tanrım.
ortada dolaşan iddialara göre
‘luke skywalker’ın oğlu rolünde
Her neyse kendimizi toparlayarak kendisini izlememiz mümkün.
bu sarışın afeti tanıyalım,tanımayanlara tanıtalım.Kendisinin
devler liginde yeri olmadığını
Kendisini hangi rolde izleyesöylemek tabi ki mümkün,
daha çok
teenage diye ad- ceğiz bunu bilemiyoruz tabi ama
landırdığımız,gençlerin sevdiği
ve izlemekten keyif aldığı filmle- ortada dolaşan iddialara göre
rde rol alan pettfyer,Son aldığımız
‘Luke Skywalker’ın oğlu rolünde
duyumlara göre star wars filmiAllahım insan mısın lan sen’ nin son bölümünde oynaması kendisini izlememiz mümkün.
naraları atarken,tekrar tekrar film- için düşünülüyor.
lerini izleyebilirim.O hafif çekik,

‘‘

’’

Amaan çabana sağlık be alex sen
ki ‘grinin 50 tonu’ filmi için gus
van sant ile deneme çekimi yapmış adamsın (her ne kadar rolü
jamie dornan’a kaptırsada) star
wars da istersen robotu oyna biz
onu bile sıcak çikolata eşliğinde
izleriz vesselam.
Eğer ’Magic mike’ filmini izlemediyseniz izlemenizi tavsiye
ederek size bol filmli bol yakışıklı
aktörlü seyirler dileyerek hepinizi öpüyorum.
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aha önce 23 ve 24 Ekim de planlanan konser ülkemizin yaşadığı kötü günler nedeniyle Ocak ayına ertelenmişti. Konser için bilet alanlar bu tarihler için bilet değişimlerini
gerçekleştirebilirler.

Son kırk yıldır hayatımızın fonunda hep onun sesi ve müziği vardı. Olağanüstü sesi,
unutulmaz besteleri, şarkılarında insanın iç dünyasındaki serüvenine dair gözlemleri,
dünyanın baş döndürücü hızına yetişme çabası, Türkiye’nin siyasi ve kültürel iklimin değişiminin birinci elden tanıklığının da yer aldığı 40 yıla damga vuran o müthiş şarkıları benzersiz bir ekibin işbirliği ile
hayat buluyor.
Most Production farklı disiplinlerden isimleri bir araya getirip hazırladığı Sezenli Yıllar'da bu sefer Türkiye'nin minik serçesinin arkasında sadece başarılı bir orkestra değil ilginç fikirler, modern dans koreografileri, sosyal medyanın kullanıldığı, interaktif, izleyicilerin de katılacağı görsel ve müzikal sürprizlerle dolu
bir şovu ortaya çıkartan dev bir ekip var.
Sezen Aksu’nun 40 yıllık bir yolculuğa çıkarttığı şovun müzik direktörlüğünü Cenk Erdoğan yapıyor.
Modern dansın Türkiye’deki en önemli ismi Zeynep Tanbay’ın koreografilerini yaptığı şovun sahne ve ışık
tasarımını ise Cem Yılmazer üstleniyor. Serdar Altınçizme’nin prodüksiyon amirliğini üstlendiği şovun
yönetmen koltuğunda gazeteci yazar Cüneyt Özdemir oturuyor.
Sezen'li Yıllar Türkiye’nin unutulmaz bestelerinin hikayelerini canlandırırken kimi zaman sizi hüzünlendirecek kimi zaman ise enerjisi ile koltuklarınızda oturtmayacak.
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Röportaj: Bedük

M

erhaba Bedük öncelikle bize zaman
ayırdığın ve röportaj teklifimizi
kabul ettiğin için çok teşekkür ediyoruz. Bedük aslında; Bilkent Grafik
Tasarım bölümü mezunu ama Türkiye’nin en iyi müzisyenlerinden biri. Aklında müzik
hep var mıydı?
17 yaşından beri sahnedeyim.Aklımdan ziyade komple
içindeydim zaten. Sonunda bir seçim yapmak zorunda
kaldım sadece.
Sana ‘Bedük’ diyoruz ama sen ilk albümün ‘Nefes
Almak Zor’u Serhat ismi ile yayınladın, Bedük kulağa
daha mı cool geliyor?
:) Kulağa cool gelmeyen bir isim varsa o da Bedük’tür
muhtemelen. Serhat diye binlerce insan var Türkiye’de
ama Bedük 1 tane.O yüzden soyadımla devam etme
kararı aldım.Hatta o zaman prodüktörüme Bedük diye
çıksak dediğimde “ hadi canım Bedük diye sanatçı mı
olur “ diye takılmıştı bana. Serhat ve Bedük iki ayrı
müzik yapan insanlar. Bir şekilde ismi de ayırmak gerekiyordu proje olarak. Kulaga ne kadar değisik bir isim
gibi gelse de altını iyi müzikle ve duruşla doldurduğun
zaman yerini bulur diye düşündüm.
Nefes Almak Zor ile başlamak istiyorum o albümde
gerçekten çok güzel şarkılar vardı, daha sonrasında
On albümünde yeniden önümüze çıkan ‘Son Sigaramsın’ ve Sibel Alaş’ın kült haline gelmiş
şarkısı ‘Adam’ın unutulmaz bir cover’ı.Heteroseksüel
bir erkek olarak, başka bir erkeğe yazılan bu aşk
şarkısını söylemek sana kendini nasıl hissettirdi?
Hiç takilmam öyle şeylere. Aşk, aşktır. Bu herhangi bir
kimliğe, cinse, çiceğe, yaratıcıya veya herhangi bir olguya da duyulabilir. Takılan olursa diye de sözlerde ince
degişiklikler yapmıştım.“Onun yanına korlar mı seni
be adam “ gibilerinden kendi kendine sö
ylermişcesine bir anlam çıkacak şekilde düzenlemiştim.
Düşünüyoruz yıl 2007 Türk popüler müziği inanılmaz
ilgi görüyor, albümler peynir ekmek gibi satıyor, ve
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sen çıkıp Türk dinleyicisinin hiç tanımadığı veya daha
az bir kitlenin bildiği ve dinlediği bir müzik türünü,
elektronik müziği ile piyasaya giriyorsun. Bu oldukça
Sert bir tavır değil mi?
Sevdiğim müziği, başka hiçbir unsurdan etkilenmeden
yapmak istediğim için bu yola girdim.Ben seviyorsam,
eminim baskası da sever diye düşündüm. Baska bir pro
düktörle çalışıp Türkiye’deki müzik piyasası gerçeğini
sert bir şekilde gördükten sonra. Bana doğru gelen yolda
tek başıma ilerleme kararını verdim. Çünkü “piyasa”
nın doğruları benim doğrularımdan çok çok farklıydı.
Galiba haklıymışım :)
Sert tavır derken kararın ve aldığın risk seni zaten
bir sıfır önde başlatıyor. Üstelik bir de gerçekten iyi
müzik yapıyorsun. Aklında elektronik müzik yapmak
hep var mıydı? Kimleri dinlerdin mesela biz çok merak ediyoruz?
Ben hiç elektronik müzik yaptığımı düşünmedim.
Müziğim aslında küçüklüğümden bu yana dinledigim
müziklerin bir karışımından oluşuyor.Benim müzikal
süzgecimden geçerek müziğimde etkilendiğim birçok
tür var. Elektronik müzik, funk, disco, pop, rockn roll,
house bunlardan birkaçı. Dans müziği temelli bir müzik
yapıyorum. Yani hic dinlemeden bile, bir sonraki albümümün sizi dans ettireceğini bilerek alırsınız.
Konserime çok eğleneceğinizi ve deli gibi dans edeceğinizi bilerek gelirsiniz. Ara sıra bazı işlerimde rock
ögeler daha öne çıkar, bazılarında funk, bazılarında
house. Ama hep dans müziği işin içindedir. BarryWhite,
Kool and the gang, Right Said Fred, Bee gees, Jamiroquai, Daft Punk, Fat Boy Slim, Bobby Byrd, Zapp... böyle
gider.
2008 yılında ‘Dance Revolution’ albümünü piyasaya
sürdün, o albümden çıkan ‘Automatic’ şarkın uzun
süre listelerde kaldı özellikle MTV Türkiye’de uzun
haftalar 1 numara oldu, bir de 2010 senesi ‘Go’ Albümün var ki bizim en beğendiğimiz albümlerinden
biridir, albüm Colombia Records / Sony tarafından
lisanslanarak Avrupa ve Amerika’da yasal platformlarda yerini aldı ‘Electric Girl’ ise VH1, MTV ve Ukrayna
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‘‘...Serhat diye binlerce insan var Türkiye’de ama Bedük 1 tane. O yüzden
soyadımla devam etme kararı aldım.’’

Fotoğraf : Baran Doğan
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M1 listelerinde uzunca süreler yer aldı. Oldukça
başarılı bir kariyer ne dersin?
Teşekkürler. Başarı, sürdürülebilir olduğunda değerlidir bana göre. Burada sürdürlebilirlik,
sevdiğin şeyi/müziği yapmaya devam ederek ölene
kadar medeni bir yaşam sürmek bende. Yoksa diger
bütünn “başarı” lar dünyevidir.
Seninle ilgili şöyle bir algı var az görünür, az
konuşur, polemiklere girmez sadece Hande Yener
bir ara Elektronik müzik ile uğraştığında sanırım
birkaç şey söylemiştin, tabi biliyoruz ki aranız
şuan iyi hatta Hande ve Berksan’a bir video klip
bile çektin. Dememiz o ki bu geride durma fikri
bir strateji mi yoksa yapın mı böyle?
Beraber çaldığımız gruplardan ortak arkadaslarımızz vardı.Tanışıyorduk zaten , o da severmiş
benim işlerimi.Son albümünde benden bir remix
yapmamı isteyince zevkle kabul ettim. Yabancı
isimli parçaya cok yükseldim ve ona kendime göre
yeni bir aranjman yaptım. Çok beğendi sağolsun
ve albümüne Bedük versiyon olarak koydu. Ordan
organik bir ilişki oluştu doğal olarak.Artık düet mi
olur, bir parça mı yaparım neler olur zamanla görcez
bakalım :) Sürpriz olsun.
Konu ‘Bi Dans Etsek’e gelmişken ‘Oynayalım’
ile çıktın şarkı sanki biraz daha soft, biraz daha
bizden tınılar mevcut, video klip yine çok farklı ve
eğlenceli özellikle erkek köçekler ile yine aslında
biraz da bize dönük olduğunu söyleyebilir miyiz?
Köçek dediğin erkek olur zaten :) yaparken hiç sizi
düşünmedim valla. Ama sevdiyseniz ne mutlu bana.
Bu album komple daha ılıman bir albüm, sizi dans
ettirmenin ötesinde uzun saatler dinleyebileceğiniz
müzikalitede.Daha önceki röportajlarımda da
söylediğim. Eski albümlerim bu albüme göre daha
maskülen, bu biraz daha feminen daha stil sahibi bir
albüm oldu.
Bu sene büyük konserler yapmayı düşünüyor
musun? Büyük konserlerden kastımız hani Bostanc
ı Gösteri Merkezi’nde olabilir mesela daha sahne
gösterisinin ön planda olduğu, konsept bir konser? Nedense biz senden hep böyle konserler
bekliyoruz aslında, hani sanki bu işi en iyi halde
becerebilecek erkek vokallerden birisin.
Albümün ilk konserini Zorlu Psm’deki büyük salonda verdik.İnanılmaz bir geceydi.Hala düşünüyorum
bazen ufak anları.Ben büyük konserler kadar küçük
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kulüp konserle rini de severim.İkisinin de yeri
ayrıdır. Evet büyük konserlerde çok guzel sahneler
kurup, nefis gosteriler yapabilirsin ama küçükler de
daha yakın, daha sıcak hatta çoğu zaman kan, ter
gözyaşı şeklinde geçer :) Gönül ister tabi bütün Türkiye’yi gezip büyük konserler yapmak ama fiziksel
olarak iyi bir sponsor olmadan imkansız böyle işler.
Hayırlısı diyelim :)
Bedük sen bize ‘bi dans edelim’ dedin ama senin
tarafta durumlar nasıl? Dans etmeyi sever misin?
Hobilerin arasında olmadığını biliyoruz fakat
başka neler seviyorsun? Motora biniyorsun, ve
oldukça sevdiğini, ilgili olduğunu biliyoruz. Bun
un dışında bir de iyi bir eş ve baba Bedük var,
zamanın güzel eşin Zehra ve iki güzel çocuğun ile
geçiyordur.
Ben pek dans etmem, ettiririm ;)Figür dansı yapmayı sevmem daha çok salınan adam’ımdır.Çok
icmişsem twerk bile yapmışlığım vardır. Hiç açmayalım. Motorsiklet hayatıma gecen sene aldığım
kocaman bir Harley Davidson ile girdi.Bir daha da
çıkamadı. Benim için hayattan, müzikten herşeyden
kaçabildiğim bir yer orası.Kafamı tamamen boşaltıp
sorumluluklardan uzak kısa zamanlar geçirebiliyorum. Kendimle başbasa kalabileceğim bir yer haline
geldi.Onun dışında sürekli çocuklarla bir mücadele
hali nefis tabi.Hiçbirşeye değişmem çocuklarımla
geçirdigim zamanı.
Önümüzdeki konser tarihlerini alalım, Bedük’ü
nerede yakalayabiliriz, Bedük neler yapacak ve
2016’dan beklentilerin var mı? GMag okuyucularına neler söylemek istersin?
Yeni yeni başladı tarihler gelmeye. İstanbul ve Ankara olmak üzere iki konser yaptık ,sırada 4 Aralik
Dorock XL, 18 Aralik Xlarge ( half playback ) ve 6
Subat GIST Oyun fuarı ( istanbul kongre merkezi )
var.Geri kalan herşey icin sosyal hesaplardan /beduk
olan her yer bizim. takip edebilirsiniz. ve www.
beduk.net bizim official web sitemiz.
SROISIN MURPHY: pemb e, sari stilettolar
AİLE: gercek
POLİTİKA: yalan
SEKS: Doğal
TÜRKİYE’DE EŞCİNSEL OLMAK: Zor
SILA: adam
MODA: Geçer
LGBT: Özgürlük hareketi
GÖKKUŞAĞI: Tüm renkler bir arada yaşayabilir.
GMAG: Mis gibi dergi :)

Aralık 2015

‘‘..ben pek dans etmem, ettiririm ;) ’’

Harness: Elif Domanic
Pantolon: Şafak T okur
Gömlek: H&M
Stling: Aras Kılıç
Syling Asistan : Ali Mert Kaplan
Makyaj: Birkan Armağan
Fotoğraf : Baran Doğan
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‘‘Başarı, sürdürülebilir olduğunda değerlidir bana
göre. Burada sürdürlebilirlik, sevdiğin şeyi/müziği
yapmaya devam ederek ölene kadar medeni bir
yaşam sürmek bende.’’

Stling: Aras Kılıç
Syling Asistan : Ali Mert Kaplan
Makyaj: Birkan Armağan
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Oguz’un Pesto
Marineli Harika
Levregi
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Oguz’un Pesto Marineli
Harika Levregi

Ö

ncelikle Pesto marinemizi yapalım!
Bunun için ihtiyacınız olan bir avuç
içi kadar nane ve maydanoz, 1 baş
sarımsak, yarım chilli biberi, 1/4 limon zesti, yarım limon suyu,yarım
su bardağı zeyinyağı, bir avuç içi kaparı çiceği, bir
parça ançuez filetosu. Hepsini ezerek aramolarını
karıştırıyoruz. Şimdi balığımıza geçebiliriz!
Levreğimizin pullarını ayıkladıktan sonra iki parça
fileto şekline getirip her iki yüzünü de tuz, karabiber ve zeytinyağıyla sezone edelim. Bu işlem de
bittikten sonra tavamızı iyice kızdırıp
pişirmeye geçebiliriz.

pişirmeye başlamamız. Balık pişmeye başladıkça
yanlarının beyaz rengini almaya başladığını göreceksiz bu size beni artık çevirebilirsin demektir!
Çevirdiğimiz kızarmış tarafın üzerine önceden
hazırladığımız pesto marinesini bir fırça yardımıyla balığımızın üzerine dağıtarak sürüyoruz. Diğer
tarafı da pişince tabağımıza alarak geri kalan kısmına da marinasyonu sürmeye devam edebilirsiniz.
Ve son dokunuş için elbette tuz ve limonla sosladığımız bir miktar rokayı tabağımızın kenarına
oturtuyoruz.
Bon apetit !

Balıklarımızı tavaya yerleştirirken dikkat etmemiz
gereken tek nokta öncelikle derili tarafından
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Antwerp ve H.I.M Partisi

A

ntwerp, Belçika’nin Brüksel’den
sonraki ikinci en büyük şehri.
Yarım milyonluk nüfusu ile, bizim
İstanbul, Ankara gibi metropollerimiz yanında küçücük bile kalsa,
gerek Flamanların merkezi olması ile, gerek tarihi
bir kimi gerekse de içinde barındırdığı moda okulu
ve güzel sanat merkezleri ile, kültürel olarak bizim
çoğu megakentimizden daha fazlasını sunuyor.
Bu kültürel zenginliğin refahla ve yıllardan gelen
doymuşlukla da ilgisi var elbet ancak o güzelim
tarihi merkezin korunmuşluğu, o kümülatif estetik,
bizdeki yakıp yıkıp yeniden kurma, tokileşme ve
rantlaşma hastalığının (tarihi yalıya asansör yapan
zihniyet filan) neden bir an önce tedavi edilmesi
gerektiğini başımıza vuruyor.

esnek bir şekilde ayda bir filan büyük parti düzenliyorlar ve mekandan bağımsız bir markalaşma sürecini tetikliyorlar. Eğer parti o mekanda çok tuttuysa
sonraki parti için gene o mekan seçilebiliyor elbette,
ancak bu esneklik güzel sonuçlar doğurabiliyor.

Neyse yeni zenginlerimizin zevkinden bu kadar
hicap duyduğumuz yeter. Antwerp güzel bir şehir
olmasının yanı sıra Benelux bölgesinin eçcinselleri
için de bir buluşma kaynaşma merkezi. Şehirde
onlarca her zevke (ayılar, deri fetisistleri vb.) uygun
bar ve kulüp mevcut.
Ben geçtiğmiz haftasonu düzenlenen, Antwerp’in
en büyük indoor eşinsel temalı partilerinden H.I.M
festivaline Gaymag okurları için gittim. H.I.M festivali iki gece süren bir festival.
Eşcinsel gece hayatında artık mekanların yerine
mekandan bağımsız partilerin/parti grupların
markalaştığını/ gözdeleştiğini gözlemliyoruz. Mesela artık bu tür partileri organize edenler, artık kendi
mekanlarına bağlı olmaktansa mekandan bağımsız,
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Son H.I.M festivalinde de bu şekilde dünyanın
farklı yerlerinde markalaşmış partiler, Antwerp’e
gelip boy gösterdi. Festivalde, Madrid’ten WeParty,
Tel Aviv’den Forever Telaviv, Antwerp’ten Extravaganza ve Rotterdam’dan Totally gruplari güçlerini
birleştirdi ve ziyaretçilerine inanılmaz bir Cuma ve
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Cumartesi gecesi yaşattılar.
Antwerp bir liman şehri olduğu icin şehirde bir çok silo/depo mevcut. Bu silolar, renove edildikten sonra
kulüp olarak kullanılıyor. H.I.M festivali de hem Cuma gecesi partisini hem de Cumartesi geceki partisini
bu yeniden renove edilmiş kocaman dans kulüplerinde düzenledi.
Katılımcılar her gruptan (eşcinsel/düzcinsel kadın/erkek, trans vb.) olsa da çoğunluk kasli 25-40 yaş arası
erkeklerdi. Gece belli bir saat sonunda tişörtler çıkarılıp, kot pantalona Adnan Senses styla bağlanıp kaslar
şişirilerek dans edildi mi? Edildi…(Yalan: hiç karın kasım olmadığı için ben tisörtüle kaldım) Arada sadece iç çamasırı ile ortalıkta gezen cesaret sahipleri de yok değildi. ES collection, Barcode Berlin markalarini hic bu kadar siklikla görmemistim.
Salonlardan birinde iki tane masaj
sandalyesi vardı ve iki hunk isteyene masaj yapıyordu, maalesef
happy ending söz konusu değildi.
Elektronik dans müziğine takla
attıran DJler ve dans performanscıları festival ayrı bir hava kattılar.
H.I.M festivali, Antwerp’e yolu
düşenler için güzel bir deneyim
olabilir.
Daha fazla bilgi için:
http://www.himbelgium.com/
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Yetİş Bacım Mıyım neyİm?
Hello millet, nasılsınız? Ay ben çok heyecanlıyım, çünkü yeni bir mecrada
yazıyorum.
Gerçi bu yazma işi aklıma estikçe gelişen bir durumdu ama Gmag
ile birlikte düzenli hale gelecek galiba. Hadi hayırlısı.
Tanıyanlar bilir. Bir ara, sanırım 8-10 yıl önce tamamen şakasına, el broşürü bastırmıştım kendim için. “Kocanızla mı kavga
ettiniz, çarkta polis mi madileşti, ev sahibi mi bilmem ne
yaptı beni arayın: Yetiş Bacım.” Tabii tam hatırlamıyorum
ama bu minvalde bir şeydi. Şaka maka derken son günlerde iyiden iyiye “Yetiş Bacım” sendromu yaşıyorum galiba.
Böyle bir sendrom var mı, varsa ne anlama geliyor, onu da
bilmiyorum. Seda Sayan üzerinden kendime uyarladığım
‘’uydurma’’ bir durum olduğu için netliği yok.
Kötü bir şey mi derseniz o da değil. Bana kendimi iyi hissettiriyor. Yıllarca daha amatör bir Yetiş Bacım’dım ama
şimdi daha organize bir hal alıyor sanki. Açıkçası o amatörlükten çıkacabilme ihtimali bile üzerimde bir baskı
yaratıyor. Bilmeyenler için kısa özet verecek olursam
zor zamanlarında beni arayan arkadaşlarım ‘’sıradan’’
insanlara göre biraz daha fazla. Sanırım bana güvenen
bir kitle de mevcut. Bu durum hem gurur verici hem de
baskısı ağır. Sonuçta bana güvenip yaptığımız yardım
kampanyaları için para veren insanlar var. Herkes bilir ki
işin içine para girince işler zorlaşır.
Neyse asıl anlatmak istediğim bu değil. Bilmeyenler
için özet geçmiş olalım diye düşündüm. Asıl konu Yetiş
Bacım’ın trans kadınların “mimar”lığı sayesinde amatör ligden çıkmaya başlaması Türkiye tarihinde trans
kadınlar son 3 yıldır olduğu kadar, hiçbir zaman birlik
olamadılar sanırım.
En azından benim bu jenerasyonum için daha geçerli. Yıllarca Abanoz’da, Ülker Sokak’ da dayanışan ablalarımızın
adaletsizlik/hukuksuzluk karşısında verdikleri mücadeleyi
ve birliğini es geçmek mümkün değil elbette. Fakat oradaki
birlik ve dayanışma varoluşumuza kast edenlere karşıydı.
Benim bahsetmek istediğim dayanışma, kendi aramızdaki
birlik, beraberlik. Yıllardır süre gelen ‘’Lubunyanın en büyük
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düşmanı lubunyalardır.’’ klişelerinin aksine son 3 yıldır görüyoruz ki
lubunyaların en büyük dostu yine
lubunyalar. Tabii bu lubunyalık
mevzusunu hem ‘’gacıvari’’ olanlar
özelinde hem de ‘’laçovari’’leride
dahil ederek genellemek mümkün. Hatta trans erkekler, lezbiyenler ve ‘’tanıştığımız’’ bazı
biyolojik kadın/erkekleri de
dahil etmeliyiz bu genellmeye.
Benim bu yazımda konu olan
ise ‘’gacıvari’’olanların birliği.
Yıllarca 9 değil 999 köyden
kovulmuş, yetmemiş kendi camiası olan ‘’LGBTI’’
camiasından da dışlanmış
bir kitle olarak trans kadınlar,
artık ‘’gerçek’’ manada örgütlü.
Resmi bir örgütümüz yada
haftalık/aylık toplantılarımız
veya Vizyon/misyon tartışmalarımız yok ama biz artık ciddi
bir örgütlenme içerisindeyiz.
Yıllardır transfobilerinden ölmek
üzere olanLGBT örgütlerini bile
kendine getirmiş bir örgütlenme
üstelik. Alabildiğine güçlü, alabildiğine agresif, alabildiğine naif,
alabildiğine sevecen, alabildiğine
sarılgan. Kısaca alabildiğine renkli ve
çok sesli bir ötgütlenme.
Yetiş Bacım olayları olmadan önce
üçbeş aktivist trans kadının sırtlandığı bu
örgütlü mücadele zamanla hiç bir LGBT
örgütünün yapmadığını yaptı: ‘’Tabanı’’
mücadeleye ortak etti. Bu örgütlenme cahil,
görgüsüz, bilgisiz, avam,varoş gibi yakıştırmaların hepsini hiçe saydı ve ‘’Hepimiz birimiz için.’’ sloganını
benimsedi. ‘’Dağda ki
çobanla oyunu bir tutanlar’’
kazandı.
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Bu örgütlü mücadelenin güçlenmesi yapılan
yardım kampanyaları ile pekiştirilse de özünde
yıllarca yok sayılmışlığın gücü vardı. İşte o güç
‘’Trans Gay Fashion Show’’ etkinliğinin trans kadınların ‘’gurur gecesi’’ olmasını sağladı. Yine o güç, o
gecede belki de bugüne kadarki en büyük maddi
bağışı topladı. Viyana’da nefrete kurban giden arkadaşımızı bile o güç sahiplendi. Üstelik bir çoğumuzun yüzyüze hiç gelmediği o arkadaşlığı.
O güç; mülteci trans Gülşen’in aldığı onlarca
bıçak darbesine rağmen ayakta kalmasını sağladı.
Gecenin bir yarısı tam da ’’iş saatinde’’ Şişli Etfal’de
Gülşen’in iyi haberini beklerken yapılan forum
da aynı gücün etkisiydi. Şehit ailelerine toplanan
bağış, alınan tekerlekli sandalyeler, sokakta yaşayanlara dağıtılan çorbalar, mültecilere alınan battaniyeler vs. hep aynı gücün etkisi. Bütün bunları sadece’’maddi’’ katkı diye görmeyin lütfen. Toplanılan
her kuruş, büyük bir manevi bağıştır aynı zamanda.
Çünkü biz muhtaç olana değil, elimizle yetiştirdiğimiz ‘’pezevenklere’’ para vermesi öğretilenleriz. Biz yüzünü bile görmek istemeyen ailesine
‘’öldürüldükten sonra’’ miras bırakmaya alıştırılanlarız. İşin uzmanı olmak bir yana, işin ehli bile olmayan ‘’kasaplara’’ borçlanmayı sevdirilmişleriz biz.
Bütün ezilmişliklerimizin, sindirilmişliklerimizin,
kaybettiklerimizin, sahip olamadıklarımızın hıncını
malla mülkle, evle arabayla almaya çabalatılanlarız

biz. Öyle kolay değil ‘’kelle koltukta’’ kazanılan
paranın Facebook’ta yayınlanan bir videodan sonra
‘’hiç düşünülmeden’’ el değiştirmesi.
Bu bir Yetiş Bacım promosyonu, makarna kömür
durumu yada üç kuruş bağışlayarak ruhunu tatmin
etme meselesi de değil. Bu bir kendine sahip çıkma
durumudur. ‘’Bir dakika, bana bunu yapamazsın.’’
bilincidir. ‘’Ben senin bana dayattığın olmak zorunda değilim.’’ kararlılığıdır. “Ben buyum. Kendimi
kabulleniyorum. Eksikli/gedikli olduğumu düşünmüyorum. Varoluşumu yaşıyor ve akranlarıma en
az kendim kadar sahip çıkıyorum.” duruşudur.
Özetle: Bu bir devrim meselesidir. Trans kadınların
varoluşlarını yaşayabilmek için gerçekleştirmeye
başladıkları bir devrim. Soyutlandıkları topluma, aileye, camialarına ve dahi hayata dahil olma
çabasıdır.
Bilinçli yada bilinçsiz hiç farketmez, bir şekilde bu
devrim başladı ve çok geçmeden daha da ilerilere
gidecektir. Biz trans kadınlar birliğin tadını aldık
bir kere, peşini bırakmayız. Kendimize, akranlarımıza, ailemize, çevremize ve yaşadığımız içinde
kendimizi var ettiğimiz bu gezegene artık sahip
çıkmaya, sorunları ile ilgilenmeye başladık. Çok
sürmez karar mercii olacağımız günler de yakındır.
Öncelikle yapılan kampanyalara maddi/manevi ilgi
gösteren, katkı sağlayabilmek için çabalayan, hiç bir
sorgu suale mahal vermeden bana güvenen herkese “Yetiş Bacım” olarak teşekkür ediyorum. Bir
başkasının yarasını sarmak için çıktığımız bu yolda,
kendi yaralarımızı da sardığımız/sarabildiğimiz
için çok mutluyum. Elele verip oluşturduğumuz bu
pozitif sinerji güzel günlerin habercisi.
‘’Dünyayı güzellik kurtaracak ve bir insanı sevmekle başlayacak her şey’’
Seyhan Arman
www.twitter.com/seyhanarman
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Ne dinlemeli?
Gülben Ergen
Kalbimi Koydum
DMC etiketiyle raflarda yerini alan albümde 14 adet yeni Gülben
Ergen şarkısı bulunuyor. Mustafa Sandal dan aldığı Yıkıl Karşımdan
ile çıkış yapmayı düşünen ve Altan Çetin şarkısı olan Panda yı da
albüm ismi olarak karar veren Ergen, Bora Duran’ın Kalbimi Koydum
şarkısını okuyunca hem albüm ismini hemde çıkış şarkısını bu şarkı
üzerinden belirlemek istemiş. Şarkının söz yazarı Bora Duran’ın sesiyle
de destek verdiği şarkı radyolarda en çok dinlenenlere hızlı bir giriş
yaptı. Albümün bir diğer sürprizi de “Özledim” şarkısı. Yıllar önce İzel
Çeliköz ve Ercan saatçi tarafından yorumlanan şarkı bu albümde feat.
İzel-Ercan olarak yer alıyor. Albümde ayrıca Mert Ekren, Cansu Kurtçu,
Deniz Erten gibi önemli isimlerin şarkılarına da yer verilmiş. Özdemir Erdoğan’ın eskimeyen parçası Pervane’de Gülben Ergen yorumuyla dinleyiciye
sunulmuş.

Güliz Ayla
Bir Sıla Gençoğlu prodüksiyonu olan Güliz Ayla ilk olarak yaz başında Olmazsan
Olmaz şarkısıyla bizlere merhaba demiş ve çok beğenilmişti. Hız kesmeden albüm
çalışmalarına devam eden Güliz Ayla kendi adını taşıyan ilk albümünü geçtiğimiz
günlerde yayımladı. Albümde 9 şarkı bulunuyor ve bunlardan 3 şarkının sözü müziği
Güliz Ayla nın kendisine ait. Diğer şarkılarda Sıla imzası ve Güliz Ayla- Sıla ortaklığı
görüyoruz. Bir şarkının müziğinde ise yakından tanıdığımız Yalın ismini görüyoruz.
Efe Bahadır dokunuşlarını da unutmamak gerek tabi ki. Albümün çıkış şarkısı
olarak da “Bahsetmem Lazım” seçildi ve şarkının videosu müzik kanallarında dönmeye başladı.

RöyaKesin Bilgi

Azerbaycan’ın Rihanna’sı olarak lanse edilen ve ilk olarak Soner Sarıkabadayı şarkısı
olan GÖNDER ile Türk dinleyicilerle buluşan Röya ardından Gemiciler isimli bir
tekli daha yayınlamıştı. Özel hayatlarında da çok samimi olduğu arkadaşı Gülşen’in
de desteğini alarak bu sefer “Kesin Bilgi” ile karşımızda. Sözü müziği Gülşen’e ait olan
şarkının düzenlemesini ise ünlü aranjör Ozan Çolakoğlu yapmış. Single da şarkının
bir remix birde akustik versiyonu bulunuyor. Beş günde 1 milyon tık alan şarkının bu
senenin hitlerinden olacağı kesin.
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Rihanna

ANTi

Son olarak Bitch Better Have My Money single’ını
yayınlayan ve özellikle şarkının videosuyla adından
sıkça söz ettiren Barbados’un tropik fırtınası Rihanna’nın yeni albümü merakla bekleniyordu. Olay
olay şarkıcı, yeni albümünü Los Angeles’taki Mama
Gallery’de düzenlediği bir partiyle tanıttı. Tanıttı
tanıtmasına ama bir yandan da sevenlerinin hevesini kursağında bıraktı. Yapılan partide sadece yeni
albümün adı ve kapak fotoğrafı tanıtıldı; albümde
yer alacak şarkılara ilişkin bir açıklama yapılmadı
ya da yeni bir şarkı görücüye çıkmadı.
Buna göre Rihanna’nın sekizinci stüdyo albümünün
adı Anti olacak, kapak fotoğrafı ise sanatçının
yıllar önce çekilen bir çocukluk fotoğrafı üzerinden
tasarlanmış. Fotoğrafta elinde balon tutan çocuk
Rihanna’nın gözleri bir taç tarafından kapatılıyor. Rihanna, bu tasarımın şu ana kadar kariyerinde sahip
olduğu en güzel albüm kapağı olduğunu da sözlerine eklemeden geçememiş. Anti’nin ne zaman piyasaya çıkacağı ise henüz açıklanmadı.

Ferudun Düzağaç
Başka

Önümüzdeki sene sanat hayatının 20. yılını kutlayacak olan
Türkiye’nin en değerli müzisyenlerinden Feridun Düzağaç,
kariyerinin 9. stüdyo albümü ile sevenlerinin karşısına çıkıyor. Albümlerine verdiği isimlerin herkeste farklı
çağrışımlar uyandırması ve albümün, içeriğini yansıtması
gerektiğini düşünen sanatçının bu albümüne verdiği isim ise
“Başka”.
Toplamda 10 şarkıdan oluşan albümde, söz ve bestesi Ata
Akağ’a ait “Olmasaydın” ve “Sorma” şarkısının bestesi dışındaki 7 şarkının da söz ve müziği yine Feridun Düzağaç’a ait.
Albümde bir de Oya Erkaya Arman’ın yeni düzenlemesi ile
ilk kez 1996 yılında yayınlanmış en sevilen FD şarkılarından
“Beyaz” yer alıyor...
Sony Music etiketi ile yayınlanan “Başka” albümünün çıkış
şarkısı ise yine sözleri ve bestesi Feridun Düzağaç’a, düzenlemesi ise sanatçının sürekli ve daimi müzisyen dostları Can
Alper ve Arıkan Sırakaya’ya ait “Biçare” şarkısı oldu.
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Ne okumalı?
dayatılan kuralların, değişmez varsayılan yasaların,
sonu gelmez sansürün mutlak olmadığını fark eden
Yuna, sorumluluğunu üstlenip, deyim yerindeyse,
güneşe açılan kapıyı aralamayı göze alacaktır.
Geçmişle hesaplaşmalar, düzenle çatışan tutkular ve
insanı dönüştüren aşklar… Ayşe Kulin, okurlarını
sarsıcı bir gelecek hayal etmeye davet ettiği Tutsak
Güneş’te, genç bir kadının unutulmaz uyanış hikâyesini anlatıyor.

AYŞE KULİN- T UT SAK GÜNEŞ
“Güneşimizle aramızda kara kedi gibi duran o
Gökcisim, bir gün çekip gidecekti elbette. Belki çok
yakındı çözüm. Kapıdaydı. O an gelene kadar bize
düşen, sanki güneş gökte parlıyormuşçasına yaşamayı sürdürmekti. Hayata tutunmaktı. “
Yakın gelecekte, yeryüzünde bir ülke… Tiran ölmüş
ve oğlu başa geçmiştir. Ülke, din ulemaları ve polisler
ordusundan oluşan bir demir yumrukla yönetilmektedir. Katı yasalarla sınıflara ayrılan halksa, yoğun
denetim ve gözetim altında yaşamaktadır. Güneşse,
kimselerin nasıl, neden olduğunu hatırlamadığı
bir dönemden bu yana, “Gökcisim” denilen dev bir
kütlenin ardındadır. Her yer buz tutmuş, yaşam
sevinci tüm canlılardan el ayak çekmiştir. Gelgelelim
yıpratıcı uykusuzluğuna çare arayan bilim kadını
Yuna, geçmişine, kaderine ve en önemlisi de, bir
kadın olarak tutkularına sahip çıkarak, beklenmedik
bir şekilde gerçekleri sorgulamaya başlar. Topluma

KRIST IN HANNAH- AY BAHÇESi
Kim olduğunu ve ıssız Maine sahillerine nereden
geldiğini bilmeyen Selena kendini yabancı yüzlerin
arasında kaybolmuş hisseder. Bu tanımadığı dünyada
sadece tek bir kişi ona huzur verir; kendisi gibi yalnız
olduğunu gözlerinden okuyabildiği Ian Carrick…
Eskiden son derece başarılı bir doktor olan Ian,
insanları iyileştirme arzusundan vazgeçmesine neden
olan telepati yeteneği yüzünden toplumdan uzak bir
yaşam sürdürmeye karar vermiştir. Ancak Ian bu
doğaüstü yeteneğini Selena’nın üzerinde kullanamaz.
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Genç kadın, masumiyeti ve güzelliğiyle Ian’ın aklını
başından almakla kalmayıp karanlığı ışıkla, sessizliği
kahkahalarla yok eder. Onun sayesinde Ian hayata ve
kendine yeniden inanmaya başlar.Fakat geçmişten
çıkagelen gizemli bir gölge, bu büyük aşkı ve Selena
ile Ian’ın kurduğu hayalleri yıkmakla tehdit edecektir.

sürükleyici bir aşk hikayesiyle okurlarına gösteriyor.

SIR WILLIAM GERALD GOLDiNG SiNEKLERiN TANRISI

YAŞAR İŞGÖRENLER
İKİ KERE İKİ DÖRT ET MEZ
Öngörü... Yaşar İşgörenler belki de her şeyden çok
bu kavramı irdeliyor ilk romanı İki Kere İki Dört
Etmez’de. İnsanoğlunun en büyük çabası ve en
büyük hayalidir, önünü görebilmek; yarını bugünden
bilmek, atılacak adımları önden kestirebilmek. Ne
var ki bazen umulmadık bir haber bütün öngörülebilir geleceğin önünü bir perde gibi örter ve tüm
hesapların baştan yapılmasını gerektirir.
O gün geldiğinde değeri bilinmeyen her şey yeniden
keşfedilir, atılamayan bütün adımlar atılır olur,
verilemeyen bütün kararlar -ne kadar acı olurlarsa
olsunlar- verilir olur.
Genç bir fotoğrafçı olan Kanat hayatının en acı
sırrını da yanına alıp İtalya’ya gittiğinde, geride kalan
Zeynep için her şey kocaman bir soru işaretinden
ibaretti. Niçin terkedilmişti? Tekrar buluşacaklar
mıydı? Ve niçin sevdiği erkek tarafından böylesine
acımasızca ortada bırakılmıştı?
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Yaşar İşgörenler ilk romanı İki Kere İki Dört Etmez’de algılanan, kabul edilen şeylerin bazen
gerçeğin kendisinden çok farklı olabileceğini, acı ama

Sineklerin Tanrısı başlangıçta, ıssız bir adaya
düşen çocukların serüvenlerini anlatan, küçükler
için yazılmış bir öykü, R.M. Ballantyne’ınMercan
Adası’nın çağdaş bir uygulaması sanılabilir. Hatta
Golding, kendine özgü buruk alaycılıkla, okuyucunun bu sanısını pekiştirmek istercesine, Sineklerin
Tanrısı’nın başlıca iki kişisine Mercan Adası’ndaki çocuklardan aldığı Ralph ve Jack adlarını verir.
Mercan Adası’nda Ballantyne, oldukça duygusal ve
biraz da bön bir iyimserlikle, gemileri battıktan sonra
Pasifik Okyanusu’nda ıssız bir adaya sığınan üç İngiliz gencinin, Büyük Britanya uygarlığının oldukça
başarılı bir küçük örneğini nasıl yeniden kurduklarını anlatır.
Golding’in Sineklerin Tanrısı’nda da bir mercan
adası ve İngiliz çocuklar vardır. Ama altı ile on iki yaş
arasında olan bu çocuklar, gelecekteki atom savaşı
sırasında, güvenilir bir yere götürülmek üzere bindikleri uçak bir saldırıya uğradığı için bu mercan
adasına düşmüşlerdir. Ve bu mercan adasında olup
bitenler, Ballantyne’ın romanında olup bitenlere hiç
mi hiç benzememektedir…
Sineklerin Tanrısı’nda gördüğümüz ıssız ada da
yeryüzünün cennetlerinden biridir. Çocuklar da bu
adanın, okudukları Mercan Adası’na çok benzediğini
söylerler. Ne var ki, başlangıçta bunu hiç sezinlemediğimiz halde, atom çağının çocukları, bu güzelim
adayı her açıdan bir cehenneme çevireceklerdir.
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Ne İzlemeli?
Lange hayranları için sevindirici haber gecikmedi;
Lange kendisi için özel olarak yazılmış bir karakter
ile dizinin ilerleyen bölümlerinde karşımıza çıkacak.

American Horror Story Hotel
İlk 4 sezonuyla Dünyada hatrı sayılır bir izleyici kitlesi
oluşturan serinin 5. Sezonu American Horror StoryHotel ismi ile 7 Ekim’de izliyicisiyle buluştu.
American Horror Story: Hotel’in yeni sezonunda daha
önceki bölümlerden tanıdığımız Sarah Paulson, Dennis
O’Hare, Kathy Bates ve Evan Peters gibi isimlerin yanı
sıra dünyaca ünlü pop şarkıcı Lady Gaga da yer alıyor.
Ryan Murphy ile Brad Falchuk tarafından yaratılan
dizinin bu sezonu bir otelde geçiyor ve Lady Gaga, otel
sahibi Elizabeth karakterine hayat veriyor.
Dizi, dördüncü sezonu ‘Freak Show’ ile 19 dalda Emmy
adaylığı kazanırken, bu sezonun şimdiye kadarki en
yüksek bütçeli ‘American Horror Story’ sezonu olacağı
dizinin yapımcıları tarafından açıklanmıştı. Diziyi
yakından takip edenlerin gözlerinin Jessica Lange i
aradığını ve ilk bölümde göremeyince hayalkırıklığına
uğradıklarını biliyoruz. Ancak ben dahil tüm Jessica

Sense 8
Hollywood sinemasını yakından takip edenler için
Wachovski kardeşlerin yeri ayrıdır. V for Vendetta ,
Matrix , Bulut Atlası ve Jüpiter Yükseliyor gibi filmlere imza atan kardeşler dizi sektörüne hızlı bir giriş
yaptılar. Amerika’nın paralı yayın yapan ve şimdiden
efsaneleşen dizilere imza atan (Daredevil gibi) kanalı
Netfix le anlaşan kardeşler 5 Haziran’da dizinin ilk
sezonu olan 12 bölümü birden yayınladılar.
Lana Wachovski‘nin cinsiyet değiştirip kadın olmasının da büyük etkisinin olduğunu düşündüğüm
diğer bir ayrıntı ise dizi karakterlerinden bir kaçının
trans, gay ve lezbiyen olmaları. Aynı zamanda LGBTİ karakterlerin aile ve dış dünya ile ne gibi sorunlar yaşadığını da çarpıcı şekilde gösteren dizi 8
ana karakterin etrafında dönüyor. Dünyanın farklı
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noktalarında çekilen Sense8İngiltere, Hindistan Kenya,
Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Almanya, Güney
Kore gibi yerlerde geçiyor. İşin ilgi çeken kısmı ise bu
8 kişinin aradaki mesafelere aldırmadan birbirleriyle
iletişime geçebilmeleri ve istedikleri zaman birbirlerinin yanında olabilmeleri. 12 bölümün tamamını
izlemiş ve bitirmiş biri olarak size verebileceğim en
büyük tavsiye ilk 4-5 bölüme göre karar vermeyip
ısrarla izlemeye devam etmenizdir.
Konu itibari ile izleyiciye bilgi veren ve olayların
örülüşünü sergileyen ilk bölümler ağır gelebilir. Ancak
sonrasında dizi bir depar yapıyor ki sormayın. Hele
10. bölümün son 5-6 dakikasını nefesinizi tutarak ve
gözler faltaşı olarak izliyorsunuz. spoiler vermemek
için kısaca bahsetmem gerekirse 10. bölümün sonunda
8 ana karakterin annelerinden doğum anlarını izliyoruz. Hem de en ince ayrıntısına kadar; ana rahminden
çıkışından göbek kordonunun kesilişine kadar. Çok
keyif alacağınızı ve LGBTİ karakterlerin de varlığıyla
daha da mutlu olacağınız bir dizi olduğunu düşünüyorum.

konu alan dizi başrollerindeki Jaimie Alexender ve Ashley Jhonson ile de göz dolduruyor.
Gizemli kadının vücudunda bulunan dövmelerden birinde FBI ajanı Kurt Weller’ın da isminin
olması işleri daha çok karıştıracaktır. Ayrıca
Jane’in vücudunda bulunan dövmelerin, bir suç
haritası gibi olduğu ve her bir dövmenin bir
suçun çözümünün kapısını açacağı fark edilecektir. İlk birkaç bölümüyle beni içine alan dizinin
her bölümünde farklı bir macera işlemesi ve
barındırdığı gizeme dair her bölüm yeni şeyler öğrenmemiz diziyi daha da heyecanlı kılan
unsurlardan.

THE DEUCE
Oyunculu da en az yakışıklılığı kadar iyi olan
James Franco 2010 senesinde çekilen “127
Hours” la Oscar’a aday olduktan sonra kafasına
eseni yapmasıyla tanınmış ve kalbimizde daha
da büyük tahta sahip olmuştu. Şimdi de kablolu
Amerikan kanalı HBO için pilot bölümü sipariş
edilen “THE DEUCE” ile adından söz ettiriyor.
Senaryosunu David Simon ile birlikte Simon’un
The Wire da birlikte çalıştığı George Pelecanos
ve Richard Price ikilisinin yazacağı dizinin yönetmenliğini ise Breaking Bad, X-Files, Game Of
Thrones gibi dizilerinde yönetmenliğini yapmış
olan Michelle Macleren in üstleneceği dizinin
en dikkat çekici özelliği ise 1970 lerde geçiyor
olması ve porno sektörünü merkeze alan bir
dizi olacağı. Bu kadar yakışıklı ve iyi bir oyuncu
olan James Franco’nun yanına porno kelimesini de eklediğimiz de heyecanımız ister istemez
artıyor. Konusu ve başrolüyle gayet dikkat çekici
olan The Duece kadrosuna kimler dahil olacak
önümüzdeki günler de göreceğiz. Çekimlerine
ekim’de başlanan bu dizi için heyecan dorukta.

BLINSPOT
NBC nin yeni dizisi Blinspot polisiye-aksiyon
severlerin yeni dizisi olmaya aday. Polislerin Times
meydanında bir bavulun içinde hafızasını kaybetmiş ve vücudunda çeşitli dövme ve isimler bulunan
Jane Doe’u bulması ile birlikte yaşanacak olayları
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Sinemada Ne izlemeli?
kadrosunda ayrıca Joel Edgerton, Sienna Miller,
Juno Temple, Dakota Johnson, Peter Sarsgaard
ve Kevin Bacon gibi hepsi ayrı birer başrol olan
isimler var.

Black MASS
Güney Boston bölgesinin en azılı suçlularından biri ve aynı zamanda eyalet senatörünün
de erkek kardeşi olan James “Whitey” Bulger
İrlandalı bir mafya babasına dönüşürken Güney
Boston sokaklarında birlikte büyüdüğü John
Connolly başarılı bir FBI ajanı olmuş ve Boston
ofisinin en önemli figürü haline gelmiştir. İkilinin yolları yıllar sonra ortak düşmanları olan
İtalyan mafyasını ortadan kaldırmak için tekrar
kesiştiğinde John, mafya liderini kendisiyle
işbirliği yapmaya ikna edecektir.
Yönetmenliğini Scott Cooper’ın üstlendiği
filmde Whitey Bulger rolünde Johnny Depp’i
seyrederken Benedict Cumberbatch ise ağabeyi
Bill Bulger olarak karşımıza çıkıyor. Yıldızlar

THE REVENANT
Michael Punke’nin romanından beyaz perdeye
uyarlanan The Revenant’ın yönetmen koltuğunda
geçen sene çektiği Bird Man filmiyle Golden Globe
ve Oscar da bütün ödülleri süpüren Alejandro
Gonzales İnarritu oturuyor.
Sadece fragmanı izlemek bile nefesimizi kesen bu
filmlede Alejandro Gonzales İnarritu 2016 da tüm
ödüllere göz dikmiş gibi. Filmde Oscar talihsizi
ama çok iyi bir oyuncu olduğunu düşündüğüm
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Leonardo DiCaprio başrolde. Tom Hardy, Domnhall Gleeson ve Will Poulter ise Caprio’ya eşlik
eden diğer önemli isimler.
Filmin soundrack albümünü ise gırtlak kanserini
yenen Ryuichi Sakamoto hazırlıyor. Fragmanından bile bize görsel bir şölen izletip oyunculuklara
hayran bırakacağı belli olan filmin vizyon tarihi ise
8 Ocak.

I AM MİCHAEL
Bütün geylerin ideal erkek tipi olarak belirleyip
ağızlarının suyunun aktığı James Franco bu sefer
sesimizi duymuş olacak ki beyaz perdede bir gey
karakteri canlandırıyor. Bonus olarakta Heroes ve
American Horror Story den tanıdığımız Zachary
Quinto’da filme Franco’ya eşlik ediyor.
DÜĞÜN DERNEK -2 SÜNNET
İlki 2013 yılında vizyona giren bir Sivas güzellemesi olan bu komedi filmi hemen en çok izlenen
filmler arasında yerini almıştı. Bunda Ahmet Kural- Murat Cemcir ikilisinin muhteşem uyumu ve
akıllıca yazılmış kaliteli bir komedi filmi olmasının
da etkisi büyük. Herkes serinin ikinci filmini dört
gözle bekler olmuştu ki filmden önce “Düğün
Dernek-2 Sünnet” ismi ile bir fragman yayınlandı.
Filmin yönetmen koltuğunda ilk filmde olduğu
gibi Selçuk Aydemir oturuyor. Filmde Ahmet
Kural ve Murat Cemcir e eşlik eden oyuncular ise
Rasim Öztekin, İnan Ulaş Torun, Devrim Yakut,
Barış Yıldız ve Şinasi Yurtsever.
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Justin Kelly’nin yönettiği film Young Gay America’nın kurucu ortaklarından, eski eşcinsel hakları
savunucusu avukat Michael Glatze’ın hayatını
ele alıyor. Glatze aktivistlik yıllarının ardından
bir anda hayat tarzını değiştirme aşamasına gelir.
Artık katı bir hristiyan olan ve eşcinselliğin günah
olduğunu açıklayan Glatze, eski arkadaşlarıyla yollarını ayırıp çoban olmaya karar verir. Film ülkemizde 14. Uluslararası Bağımsız Filmler Festivalinde
seyirci ile buluşmuştu. İzlemek isteyenler DVD
sini edinip arşivine katabilirler.
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Sosyal Deney: Gey
Uygulamaları
olmadan 1 hafta

H

erşey bir kız arkadaşımla ilişkiler hakkında konuşurken başladı;

“Abi siz geyler ne rahatsınız seks
konusunda, akıllı telefonlarınızda bilgisayarlarınızda sizler
için yapılmış uygulamalar var. Birkaç fotoğraf
yükle biraz bilgi hooop birini buluyorsunuz seks
yapmak için. Biz kadınlar için seks yapmak yada
fuckbody bulmak çok daha zor. Bir de hafif kadın
damgası yemek te var. Keşke gey olsaydım.”
Söylediklerinde haklı olduğunu ancak bu
durumdan ben dahil çoğu geyin rahatsız olduğunu anlattım ona. Artık seksin fabrikasyona
döndüğü ve sürekli başka bedenlerde uyanmanın
yorduğunu anlattım. Hatta başka bedenlerde
uyanmak bile çoğu zaman lüks çünkü artık seks
yaptığın adamla uyumadığın, fast food tadında
seviştiğin bir dönemdesin dedim ona.
“ E bu akıllı telefonlar, internet yokken insanlar
ne yapıyormuş? nasıl tanışıp seks yapacak birilerini buluyormuş?” dediğinde kafada ampuller
yanmaya başlamıştı benim. Hemen Gmag den
arkadaşımı arayıp konuyu anlattım; 1 hafta
boyunca bu uygulamalardan uzak yaşayıp insan-

larla tanışmaya hatta seks yapmaya çalışacağımı
ve bunu dergide yazmak istediğimi söyledim.
Fikrimi çok beğendi ve bunun için beni destekledi arkadaşım. Şimdi bir liste yapmalıydım, bu
uygulamalar olmadan neler yapılabilirdi onu
tespit etmeliydim. Bunun içinse 30 larının başında bir adam olduğum için benden yaşça daha
büyük gey arkadaşlarımı aradım peşi sıra. Sordum onlara internet ve akıllı telefonlar yokken
geyler ne yapıyordu diye. Konuştukça listem
oluşmuştu bile:
-- Gay Barbara gidilecek
-- Firuzağa Hamamı
-- Gey arkadaşların verdiği ev partileri
-- Nişantaşı cafelerinde gey avı
-- Gezi parkında çarka çıkmak
-- Porno film oynatan sinemalar
-- Tezgahtar, taksici,garson gibi gündelik hayatta
karşılaştıklarına asılma...
Şimdi tek tek bunları denemeye gelmişti sıra...
2.gün
Öncelikle Cihangir’deki evinde verdiği gey partilerle meşhur bir arkadaşımı aradım. Ne zamandır görüşemiyoruz falanlar filanlardan sonra
aldım ağzından baklayı;
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‘‘Demek ki sinemalarda seks
partneri bulmak bu kadar
kolaydı. Bunca
zamandır bunu
neden denemediğimi
ve bilmediğimi kullandığımız uygulamalardan sosyal hayata
karışmamaya bağlıyorum.’’

“ Bu Cumartesi “Yaza Veda Partisi” veriyorum
hayatım herkesler geliyor sende davetlisin. 15- 20
kişi olacağız ve çok eğleneceğiz.” diye verdi bana
malzemeyi. Bu gey ev partileri böyledir; muhakkak bir konsepti olacak. Ya yaza veda edeceksin,
ya hoşgeldin kış ah ne güzel olacak yada makarna
partisi adı altında içki şişelerinin boşalmasına
katkı sağlayacaksın. Ama dediğim gibi konsept
şart!
Yaza veda partimize 3 gün vardı ve listeden
başka birşey denemeliydim. Havanında güzelliği
beni daha da canlandırmıştı ki uzun zamandır
görmediğim bir arkadaşım aradı ve Nişantaşı’nda
buluşmak istedi. Hemen trendy kıyafetlerimi giyip, parfümler sıkınıp gittim Nişantaşı’na. Bilen
bilir, Nişantaşı’nda ki Starbuck’s ve Nero sanki
kahve dükkanı değil de gey toplanma alanı gibi iş
yaparlar. Bu birbirine bitişik iki mekanın özellikle arka bahçeleri çaktırmadan birbirini kesen
geylerle doludur.
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Biz de kahve içmek için Nero’yu seçmiştik ve
arka bahçe tıklım tıklım doluydu. Telefondan
uygulamaları sildiğim için çıkarıpta bakamıyorum da :) Hemen etrafa seksi bakışlar atmaya
başladım. Durumu anlattığım arkadaşım da beni
gaza getirmeyi ihmal etmiyordu. Şu siyah tişörtlü
çocuk sürekli sana bakıyor, yan masadaki çocuk
içine düşecek vallahi derken bir de baktım 5-6

kişiyle kesişiyorum. Racondandır böyle durumlarda arkadaşından izin isteyip lavaboya gidersin
ve bakarsın kesiştiklerinden biri peşinden geliyor
mu diye. Vakit kaybetmeden alt kattaki lavaboya
doğru yol aldım. Her zamanki gibi kalabalık olan
tuvaletin önünde sıra beklemeye koyuldum. 2-3
dakika sonra kesiştiğim çocuklardan bıyıklı ve
kaslı olan da merdivenlerden inmeye başladı.
Kaçamak bakışlar ve tebessümler arasında
flörtümüze devam ettik. Biliyorum ki ben yada
o bir sohbet başlatsak gerisi gelecekti ama gey
inadım tutmuştu, Kraliçe Elizabeth edalarımla
sohbet başlatmadım ve onun da başlatmasına izin
vermedim :) Buradaki görevim tamamlanmıştı ve
uygulamalar olmadan Nişantaşı cafelerinden iş
çıkarabiliyorduk. Arkadaşımı da alıp biraz mağaza gezmek istedim. Amacım yakışıklı tezgahtar
çocuklarla inceden flörtleşmekti. Nişantaşı
mağazalarında çalışanlar diğer yerlere göre biraz
daha rahat ve flörtöz tiplerdir. Bunun verdiği
rahatlıkla bende 2-3 tezgahtar çocukla inceden
inceye flörtleştim. Bu üstümdeki yakışmış mı?
Sence hangisi beni daha seksi gösterir? Senin gibi
vücudum olsa ne giysem yakışır? gibi cümleleri
gülümsemeler ve ufak ten temaslarıyla süsleyerek
flörtleşmemi tamamladım. Belki Nero’daki kadar
kolay olmayabilirdi ama biraz emek ve uğraşıyla
buradan da ekmek çıkarılabilirdi pek tabii.
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Arkadaşımla ayrıldıktan sonra eve gitmek
için bir taksiye bindim. Sadece ben mi öyleyim
yoksa tüm geyler yapıyor mu bilmiyorum ama
ben taksiye binmeden önce taksiciyi iyice incelerim. Hangisini beğenirsem o taksiye binerim :)
Yine benim kalemim diyebileceğim 35 yaşlarında,
kumral bir taksiciyi gözüme kestirdim ve bindim
taksisine. Hemen başladım sohbete ve kürlere
( yalanlara). Ay hala başım dönüyor bu kadar
içmemeliydim, hala kafam güzel, gereksiz abartılı
kahkahalar derken taksici kıvama geldi. Meğer
içimde avam bir kadın varmış ta haberim yokmuş
a dostlar. Önce evli olup olmadığımı sordu.
Evlilik bana göre değil kadınlar ilgimi çekmiyor
cümlemle ilk sinyalleri yolladım hemen. Taksici de az değildi hani, biz nelerle karşılaşıyoruz,
alışığız böyle şeylere, herkesin kendi tercihi (tabi
kalkıp bunu bir tercih değil yönelim olduğunu
söylemesini beklemiyordum) olduğunu söylemeler başlamıştı bile. Evimin önüne gelince ücreti
öderken “ Hadi park et de bi kahve ikram edeyim
sana” deyiverdim. Biraz tedirgin olur gibiyken
benim rahat tavırlarımı görünce teklifimi kabul
etti.
Ben önden o arkadan çıktık evime. Yalandan
birer kahve hazırladım hemen, güzel de bir müzik
açtım başladık sohbete. Aradan 10 dakika geçmeden taksicinin kotunun düğmelerini açmaya
başlamıştım bile. Fazla detaya girmeden şunu
söyleyebilirim ki gayet keyif aldığım ve tatmin
edici bir sex yaşamıştım. Boşaldıktan sonra sanki
az önce sevişen adam kendi değilmişcesine hızlı
hareketlerle giyinen taksicimiz benim artık gitmem lazım deyip kaçar adım gitti evden.
3.gün
Yıllık izinde olmam da işime gelmişti ve Perşembe öğlenimi de sinema deneyimiyle geçirmeye
karar vermiştim. Kısa bir araştırmadan sonra “Seanslarımız devamlıdır”, “2 film birden”
afişlerinin olduğu sinemadan içeri girdim. İçerisi
çok kalabalık değildi;belki 15 belki de 20 kişi
vardı. Arka sıralardan birine oturdum hemen.
İçeride meni kokusu mu yoksa rutubet mi anlayamadığım keskin bir koku vardı. Perde de komedi
tadında yerli bir erotik film oynuyor.
O filmi izleyip erekte olma şansım sıfır. Seslendirmelerinden birinde de Mehmet Ali Erbil in
sesini de duyunca gülmemek için kendimi zor

tutarken yan koltuğuma şapka takmış zayıf bir
adam geldi oturdu. Ne yalan söyleyeyim heyecandan kalp atışlarım hızlanmaya başladı ve katatoniğe bağlamışcasına perdedeki komedi-erotik
filme kilitlendim. Tam o esnada şapkalı adam
elini benim ufaklığın üzerine koydu ve pantolonumun üstünden nazik hareketlerle okşamaya
başladı. Köfte başladı anlayacağınız :) hemen
erekte olmuştum ve nefesim hızlanmaya başlamış
şakaklarımdan terler boşalmıştı.
Şapkalı adam fermuarımı indirip kötülüğü serbest bırakmıştı ki bir anda bana oral sex yapmaya
başladı. Hayatımda ilk kez halka açık biryerde
böyle birşey yaşıyordum ve yaşadığım adrenalin
aldığım zevki kat ve kat arttırıyordu. Ufak inlemelerden sonra boşaldım ve şapkalı yabancı kalkıp
üç sıra önde başka bir koltuğa geçti. Ben henüz
yaşadığım şoku atlamamışken başka biri yanaştı.
Başka birşey yaşamak istemediğim için hemen
toparlanıp çıktım sinemadan.
Demek ki sinemalarda seks partneri bulmak
bu kadar kolaydı. Bunca zamandır bunu neden
denemediğimi ve bilmediğimi kullandığımız
uygulamalardan sosyal hayata karışmamaya
bağlıyorum. Bugünlük te listedeki denemelerim
için yeter diye düşündüm ve biraz dolaşıp eve
döndüm.
4.gün
Telefonuma sarılıp “Gey barlarda çok eğleniyorum, hem çok iyi müzik çalıyorlar hem de
kimse bize asılmıyor.” diyen kız arkadaşımı
aradım. Akşam gey bara gideceğimizi ve diğer kız
kankamızı da ayarlamasını söyledim. Duşumu
alıp biraz dinlendikten sonra kızlarla buluştum
ve Harbiye’deki o çok popüler gey bara gittik.
Giriş parası verilmeyen diğer gey bara nazaran
buradaki tipler daha iyi olsa da bir o kadar da
nazlı ve kasıntıydılar. Küçük dağları ben yarattımcılar ve bütün gece elindeki votkayla etrafa
cool bakışlar atanlar arasında gidip geldi kesişmelerim. Bende buradan birşey çıkmayacağını
anlamıştım, kendimi alkol ve müziğe bıraktım.
Çılgınca dans eden kız arkadaşlarımla birlikte
etraftaki GoGo boyların harika vücutlarını izlemeye doyamadan eğlenmeye devam ettim bende.
Gece sabaha yaklaşmışken kızları bir taksiye
bindirip evlerine yolladıktan sonra Taksim’deki
girişin ücretsiz olduğu gey bara geçtim. Burası
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daha kalabalıktı. Bir önceki barda kasım kasım
kasılıp eli boş çıkanların çoğu buraya akmıştı
meğer.
Arkadaki büyük bahçeye çıkıp sigara içmeye
başlamıştım ki göz markajlarını hissediyordum.
Eğer istersem buradan biriyle çıkıp seks yapabilirdim. Birkaç kişiyle sohbet ettikten sonra
alkolün de verdiği rahatlıkla beğendiklerimden
biriyle bardan ayrılıp onun evine gittik. Ve tahmin ettiğiniz gibi saatlerce seviştik :) Sabahın ilk
ışıklarıyla kendi evime geçtim ve geç saate kadar
uyudum.
5.gün
Cumartesi olmuştu ve birkaç saat sonra Cihangir’de “Yaza Veda Partisi” ne gidecektim. Bir
şarap açıp evdeki plakları karıştırdıktan sonra
hazırlanıp geçtim Cihangir’e. Arkadaşımın da
dediği gibi 15- 20 kişiydik ve herkes çok keyifli
gözüküyordu. Alkol şişeleri boşaldıkça ikili üçlü
gruplaşmalar ve gıybet başlamıştı bile. Hayatım
20 geyi bir eve doldurup hepsini içirirsen madilik
ve gıybet kaçınılmaz olur. Birbirinin yüzlerine
samimi kahkahalar patlatan geylerin köşelere
çekilip gıybete başlaması kaçınılmazdır.
Benim de hoşlandığım ve yanağındaki gamzeye
öldüğüm biri vardı ki sormayın. Onun da benimle ilgilenmesi ve güldükçe bana gamzesini
sunması başımı döndürmeye başlamıştı bile. Son
günlerde fazlasıyla seks yaptığımı düşünüp bu
gamzeliyi sosyal deneyim için harcamak istemiyordum. Sonuçta eğer bende istersem geceyi gamzelimle sonlandırabilirdim, bunu öğrenmiştim.
Bunun yerine telefonlarımızı değiş tokuş edip
sonra görüşmek için sözleşmek daha mantıklı
gelmişti o an. Hem yarın Firuzağa Hamamı’na
gidecektim ve kendimi çok yormamalıydım değil
mi? Saat 2’ye yaklaştığında gamzelimle vedalaşıp
Cihangir’deki partiden ayrıldım. İçimdeki avam
kadın alkolden güç alıp bana Gezi Parkı’na gitmemi söylüyordu. Ne kadar dirensem de “ne kaybederim ki denemekten “ diyerek Gezi Parkı’na
doğru yol aldım...
Parka girince önce etrafta neler oluyor anlayabilmek için birkaç tur attım. Etrafta hiç kadın
yoktu ve benim gibi yalnız gezen yada 2 li gruplar halinde turlayan adamlar vardı. Birkaç tane
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de köpek gezdiren delikanlılar. Çok farklı tipler
vardı; eşofmanıyla gezinenler de vardı, takım
elbisesiyle gezinen de, tesbih sallayan da. Biraz tedirgin olduğumu itiraf etmeliyim. Telefonundaki
uygulamadan fotoğrafını görerek, sohbet ederek
kolayca fuck body bulan biri için hakkında hiçbir
fikrim olmayan çeşit çeşit insanın arasında seks
aramak ne kadar mantıklıydı bilemedim. Kaldı ki
o uygulamaları kullananlar da benim gibi geydi
ama bu parkta durum nedir bilmiyordum. Tam
böyle düşünürken ilk hüsranımı yaşadım. Bankta tek başına oturan 40 lı yaşlarında bir adamın
yanına oturdum. Cebimde çakmak olduğu halde
ateş istedim adamdan ve biraz sohbet etmeye
başladım.
Konuyu sekse getirdiğim de ise adam homurdanmaya ve beni terslemeye başladı. “Lan ibne
mi sandın sen beni?” demeye başlamıştı ki çok
alkollü olduğumu beni yanlış anladığını söyleyerek kalktım adamın yanından. Biraz yürüdükten
sonra karşıdan gelen iki polis kimlik kontrolü
yapmak istediler. “ Bir sorun mu var memur
bey?” derken en bariton sesimi ve İstanbul
türkçemi kullanmıştım. daha önceki deneyimlerimden biliyordum ki konuşma tarzınızdan,
kıyafetinizden, tavrınızdan dolayı polisler size
daha özenli ve itinalı davranabiliyorlar ne yazık
ki. Formaliteden kimliğime bakıp uzaklaştılar
yanımdan. Tam eve gitmeye karar vermiştim ki
az ötedeki bankta hareketlilik gözüme çarptı.
Gri eşofmanlı fit vücutlu yakışıklı bir çocuğun
yanında avını bulmanın mutluluğunu yaşayan
zırıl bir gey vardı :) Onları rahat görebileceğim
yakın bir banka oturup yaktım sigaramı. Çoktan
köfte başlamıştı bile. Çok geçmeden de etrafı
kolacan eden gey oral sekse başladı oracıkta.
Yaklaşan birileri olduğunda gri eşofmanlı tedirgin oluyor ve hemen toparlıyordu eşofmanını.
Gelip geçenler uzaklaştıkça kaldıkları yerden
devam ediyorlardı. 10 dakika kadar böyle devam
ettikten sonra benim göremeyeceğim trafo arkası
gibi bir yer olan kuytu bir köşeye geçip gözden
kayboldular. Bilerek oradan çıkmalarını bekledim ve 20 dakika kadar sonra beraber oradan çıkıp
ayrı yönlere ilerlediler. Ben şoktan şoka koşarken
biri gelip ateş istedi ve sigarasını yaktıktan sonra
yanıma oturdu izin isteyip. 25 yaşlarında saçları
jöleli, fit ve yakışıklı sayılabilecek bir çocuktu.
Çok geçmeden amacını belli etti ve bende hayır
demedim. Ama parkta insanların arasında birşey
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yapmak istemediğim için çocuğu da alıp evime geçtim. Gerisi malum arkadaşlar....
6.Gün
Gecenin verdiği yorgunlukla öğlene kadar uyumuştum ve kalkıp kendime güzel bir Pazar kahvaltısı
hazırladım. Gazetelere şöyle bir göz attıktan sonra hazırlanıp hamam macerası için kendimi attım
sokağa. Arkadaşlarımdan öğrendiğim gibi direkt Firuzağa hamamına gittim. Kapıda beni karşılayan
yazı beni çok şaşırtmıştı ve bu sosyal deneyimi anlatan bir yazıydı sanki.
“40 yal altı %50 indirimli!”
Demek ki gençlerin gey uygulamalar yüzünden hamama uğradığı yoktu. Paramı ödeyip girdim içeri.
Küçücük bir kabinden bozma bir odada üzerimi soyundum, havlumu belime sarıp çıktım dışarı. Önce
biraz su dökünüp etrafı izlemeyi, olaya hakim olmayı tercih ettim. Hamamın çok temiz olduğunu
söyleyemem.
Zaten gelmeden önce hamamdan uyuz kapılma geyikleri fazlasıyla canımı sıksa da kendimi gelmekten alıkoyamadım. Belli aralıklarla dizilmiş adamların amacının yıkanıp temizlenmek olmadığı çok
aşikar. Herkes sotede birilerini düşürmeyi bekliyor. Ulu orta birşeyler yaşanmıyor ama küçük dokunuşlar da olmuyor değil. anlaşanlar ya birlikte yada peşi sıra bir kabine girip ne yaşamak istiyorlarsa yaşıyorlar. Genelde içerideki yaş ortalaması büyüktü. Benim yaşımda yada yirmilerinin ortalarında
birkaç kişi de olsa genelde 35 yaş üstü adamlar vardı etrafta.
Madem hamama giren terler bizde birşeyler yapalım dedim ve bir cesaretle gittim birine yanaştım.
Ufak dokunuşlarla niyetimi belli ettikten sonra boş kabinlerin birine geçtim ve benimki de peşimden
geldi. Ayrıntıya girmek istemiyorum ama tahmin ettiğiniz gibi yaşanabilecek herşey yaşandı. İşlem
tamamlanınca kabinden çıkıp biraz daha su dökünüp etrafı kesmeye devam ettim. Bu sefer ben değil
başka biri bana yanaştı. Baktım gençten bir çocuk ve vücutta sağlam, devam edelim bakalım dedim. Onunla da bir kabin macerası yaşadıktan sonra günlük seks limitimi doldurduğumu hissederek
üstümü değiştirip çıktım hamamdan. Eve doğru giderken uygulamalar olmadan geçirdiğim bu bir
haftayı düşündüm ve gerçekten inanılmaz deneyimler yaşamıştım. Belik her şehir İstanbul kadar
bunlara açık değildi ama şunu biliyordum ki bu gey uygulamaları olmadan da seks yapabileceğiniz
birileriyle tanışılabiliyordu.
Belki işin kolayına kaçıyorduk beki de o uygulamalarla kendimizi daha güvende hissediyorduk bilmiyorum ama sosyal deneyimin sonuna gelmiştim ve uygulamalar olmadan da bolca seks yaşamıştım.
Bu noktada belirtmek istediğim iki nokta var; ilki tüm bu bir haftada yaşadığım seks deneyimlerinin hepsinde istisnasız korundum beyler. Çünkü yarım saatlik bir zevk için bir ömür boyu ilaç
kullanıp hasta gezmek kimse istemez değil mi? Lütfen ama lütfen sizde ilişkileriniz de korunmayı
ihmal etmeyin. İkincisi ise bir insanın fazla seks yapması yada sekste tabularının olmaması o kişinin
cinsiyeti, yaşı yada cinsel yönelimi ile ilgili değildir. Yani geyler çok seks yapar yada sekste herşeye
açıktır gibi bir düşünce tarzı çok ama çok yanlış olur. Çünkü gey yada heteroseksüel, kadın yada erkek
işin özü insan. İnsandan insana değişebilen bir gerçektir seksi hayatınızın hangi noktasında konumlandırdığınız. Yani demem o ki bakmayın bir haftada bunları yaşadığıma, bende etrafınızdaki herhangi biri gibi yaşıyorum seksi ve dozajını.
Maceralarım devam edecek, beni takip etmenizi tavsiye ederim.Şimdilik hoşçakalın...
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Jocks trap Hakkında
Bilmeniz Gerekenler
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''

Muhtemelen daha önce jockstrap giymemiş kişilerin
ilk aklına takılacak sorular kıçı açıkta bırakan bir
külot rahat olur mu hiç? Yada heteroseksüel erkekler
için erkek adam kıçı açıkta bırakan külot giyer mi?
gibi serzenişler olabilir. Ama yanılıyorsunuz!

Ö

ncelikle bilmeniz gereken
sanıldığı gibi fantazi iç çamaşırı
yada geylere özel bir cinsel obje
değil, günümüzde sporun her alanında ve özellikle fiziksel aktivite
gerektiren tüm durumlarda erkek genital bölgesini
desteklemek ve daha konforlu hareket imkanı sağlamak için geliştirilmiş bir iç giyim ürünüdür.
Muhtemelen daha önce jockstrap giymemiş kişilerin ilk aklına takılacak sorular kıçı açıkta bırakan
bir külot rahat olur mu hiç? Yada heteroseksüel
erkekler için erkek adam kıçı açıkta bırakan külot
giyer mi? gibi serzenişler olabilir. Ama yanılıyorsunuz!
Peki ya Cristiano Ronaldo, Lebron James, Mark
Marquez, Nicolas Wamba, Richard Sherman ve
kendi alanında dünyaca ünlü sayısız ismin gündelik
ve aktif spor hayatlarında jockstrap kullandıklarını
söylemek fikrinizi birazda olsa değiştirmeye yeter
mi? Çünkü ülkemizde düşünülenin aksine jockstrap kesinlikle cinsel çağrışım uyandıracak bir
fantazi iç giyim ürünü değildir tam tersine bilimsel
olarak rahatlığı ve kullanım kolaylığı ispatlanmış
bir sporcu ürünüdür.
Nasıl hiç spor yapmayan bir erkek spor ayakkabı
giymekten çekinmiyor ve rahatlığı konusunda da
vazgeçemiyorsa işte jockstrap de aynı rahatlık ve
konforu size iç giyimde sunacaktır. Bizim önerimiz
ön yargılarınızı yıkın ve bu rahatlığı zaman kaybetmeden keşfedin.
HEM SEKSİ HEM SAĞLIKLI!

''

iç giyim ürünü olması da ününün bu denli hızlı
yayılmasına neden olmuştur. Diğer iç giyim ürünlerindeki gibi(boxer, külot) vücut ve ense tüylerinden düşen kılların kuyruk sokumu bölgesine
toplanmasına izin vermeyerek sizi bu problemden
tamamen kurtaracak tek giyim ürünüdür.
Dünya’da ki tüm spor dallarında en çok tercih
edilen ürün olan jocklar özellikle futbol, amerikan
futbolu, bisiklet, tüm motorsiklet kullanıcıları,
koşu, halter, dağcılık, güreş, kick box, basketbol,
dans kısacası esneklik ve hareket gerektiren tüm
alanlarda kullanılmaktadır.
Erkeklerin ve sporcuların en çok rahatsız olduğu
şey; kalça kısımlarının terlemesi, iç çamaşırının
arka bölümünün toparlanarak rahatsız etmesi veya
yürürken, koşarken bacakların, (kasık ve genital
bölgelerinin darlığı nedeniyle) boxer ya da külotlar
yüzünden rahat hareket etmemesidir.
Dizaynları gereği jocklar kalça kısmını açıkta bırakan yapıları ile terin daha hızlı kurumasına imkan
verirken, bacak genital bölge ve kasıklara sağladığı
ekstra rahat hareket desteği ile tüm gün içi aktivitelerinizde ya da spor salonuna giderek; koşu bandına, bisiklete vs. gibi aletlere çıktığınızda size daha
önce hiç hissetmediğiniz bir rahatlık ve hareket
özgürlüğü sağlayacaktır.İnanın bir kere rahatlığına
alıştıktan sonra sizde ülkemizde yeni ancak Dünya’da yaklaşık 2 asırdır en çok tercih edilen iç giyim
ürünlerinden olan jocklardan vazgeçemeyeceksiniz.
Seksi görünmeniz de bonusu olacak!

Erkeklerde en büyük problem olan kıl dönmesini
kesinlikle engelleyen yada eğer böyle bir probleminiz var ise bunun tekrarlanmamasını sağlayan tek
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NEDIR?
‘‘ Seks partilerinde kondom kullanmamak için
PrEP uygulamayı, yakıt deposu üzerinde çakmakla oynamaya benzetiyorum. ‘‘
ABD California merkezli Gilead Sciences tarafından üretilen tenofovir + emtricitabine (Truvada),
kronik HIV tedavisinin omurgasını oluşturan
ilaçlardan biridir. İş kazası ya da riskli bir temas
sonrasında 24-48 saat içinde kullanıldığında HIV’in
geçişini önemli ölçüde engelliyor. Buna maruziyet
sonrası korunma tedavisi anlamına gelen “Post Exposure Prophylaxis” kısaca; PEP deniliyor.
Geniş kitleler üzerinde elde edilen verilerden yola
çıkarak, ABD Sağlık Bakanlığına bağlı Gıda ve İlaç
Dairesi Başkanlığı (FDA), Temmuz 2012’de “tenofovir + emtricitabine”’in temas öncesi korunma
anlamına gelen “Pre-Exposure Prophylaxis” kısaca
PrEP’te kullanımına onay verdi. Detaylarına ulaşmak için; http://www.fda.gov/downloads/NewsEvents/Newsroom/FactSheets/UCM312279.pdf.
Aynı tarihte, Dünya Sağlık Örgütü (WHO),
erkeklerle seks yapan erkek (MSM)/transgender
kandınlarda ve HIV statüsü farklı heteroseksüel
çiftlerde elde edilen verilere dayanarak yayınladığı
kılavuzunda, yüksek risk altındaki bireyler için
PrEP önerisinde bulundu Şurada; http://www.who.
int/hiv/pub/guidance_prep/en/). ABD Sağlık ve
İnsan Hizmetleri Dairesi'nin Hastalıkları Kontrol
ve Korunma Merkezi (CDC), Mayıs 2014 tarihli
basın bülteninde, yüksek kanıt seviyesine ve güçlü
klinik çalışmalara dayanarak, günde bir tablet
önerisi ile korunmasız sex yapan bireylere ve damar
içi uyuşturucu kullananlara PrEP önerisinde bu-
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lundu. Şurada; http://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/2014/PrEP-Guidelines-Press-Release.html
Bizde henüz değil ama örneğin ABD’de bir enfeksiyon hastalığı kliniğine gidip gay olduğunuzu ya
da damardan uyuşturucu kullandığınızı söylerseniz
size HIV taşımıyor olsanız bile ”tenofovir/emtricitabine” kombinasyonunu reçete edeceklerdir. Hatta
caddelerde bunu öneren reklamları dahi görebilirsiniz ABD’de.
Bütün dünyanın izlediği geçerli kılavuzların önerilerine rağmen PrEP’le ilgili kimi sorunlar var;
örneğin temas öncesi ”tenofovir/emtricitabine”
kombinasyonunu kullanmak kimileri için bir tür
damgalanma. Çünkü ilacı reçete ettirdiğinizde gay
ya da uyuşturucu kullandığınız izlenimi vermiş
oluyorsunuz. İlacı alana kadar refüze olmazsanız bu
yerleştirilmeye çalışılan HIV’den korunma politikalarının başarısı olacaktır. Bu durum, gebelikten
korunmak isteyen kadınların doğum kontrol hapı
reçete ettirdiklerinde yaşadığı ikileme benzemiyor
mu? Hımm! demek o işi yapıyorsun? Utanmaza da
bakın...
Bir diğer sorun temas öncesi ”tenofovir/emtricitabine” ile “mutlak” bir şekilde korunmanın mümkün olmaması.
PrEP’in etkili olması için ilacı her gün kullanmak
gerekiyor. Doz kaçırıldığında, korunmanın etkinliği
de düşüyor. Ancak IPERGAY çalışmasının (şurada;
http://www.croiconference.org/sessions/demand-
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prep-oral-tdf-ftc-msm-results-anrs-ipergay-trial)
PrEP uygulama zamanı hakkında elde ettiği sonuç
oldukça sıra dışı; seksten 2-24 saat once uygulanacak PrEP, iyi denilebilecek oranda koruyucu
görünüyor bu çalışmaya göre. PrEP ile HIV’den
korunma adına daha çok veriye ihtiyacımız olsa
da aslında HIV riskinin derecesi önemli. Zaman
zaman HIV riski ile karşı karşıya kalmak ile sürekli karşılaşmak PrEP’in mantığını değiştirecektir.
HIV’e maruz kalmamak içim PrEP uygulayan
kişinin risk algısı konusu diğer bir sorun. HIV’den
kaçınma, böylece risk almama güdüsü PrEP’le
zayıflayabiliyor.

henüz değil ama örneğin ABD’de
'' Bizde
bir enfeksiyon hastalığı kliniğine gidip
gay olduğunuzu ya da damardan
uyuşturucu kullandığınızı söylerseniz
size HIV taşımıyor olsanız bile ”tenofovir/emtricitabine” kombinasyonunu
reçete edeceklerdir.

''

Öte yandan PrEP’le HIV’den kaçınmanın başka
türlü anlaşıldığı ortaya çıktı. ABD’de seks partilerinde “tenofovir/emtricitabine” kullanımı yaygın
hale gelmiş durumda. Kondomsuz seks yapmak
için “proflaksi/kaçınma/korunma” kavramının ters
yüz edildiğini görüyoruz bu meselede. Kondom
kullanmadan seks yap, ama HIV kapma? HIV
dışında cinsel yolla bulaşan diğer enfeksiyonlar
(hepatit B, hepatit C, HPV enfeksiyonları, frengi…)
pek akla gelmiyor olsa gerek. Tenofovir/emtricitabine kombinasyonu nihayetinde bir antiviral
ilaçtır ve rasyonel kullanılmadıkları takdirde, ilaç
direnci gelişme olasılığı oldukça yüksektir. Bu aynı
zamanda kronik HIV tedavisinde iyi yönetilmesi
gereken bir sorundur.

flaksi/korunma/kaçınma amaçlı “tenofovir/emtricitabine” kullanımında önemli bir artış var.
Seks partilerinde kondom kullanmamak için PrEP
uygulamayı, yakıt deposu üzerinde çakmakla oynamaya benzetiyorum. Amacı dışındaki bu PrEP kullanımı “cinsel sorumsuzluk” olarak adlandırılabilir.
Öte yandan, PrEP reçetesi alan biri için yukarıdaki
damgalanma konularına “seks partileri müdavimi”
de eklenmesi cabası.
Riskli bir temas sonrasında HIV bulaşını önleme PrEP- akılda tutulması gereken bir yaklaşım. Eğer
bulaş önlenebilecekse bu neden yapılmasın? O
halde kimler PrEP amaçlı “tenofovir/emtricitabine”
yani Truvada kullanabilir?
•
Partneri ya da eşi HIV (+) olan kişiler-serodiscordant grup (özellikle HIV’in sıklıkla
görüldüğü coğrafyalarda)
•
Gay (men sex with men- MSM) bireyler
(özellikle 6 ay içinde 4 partnerden fazla ilişkisi
olanlar. Yine sık ve farklı partner ile ilişkilerde PrEP
ile koruyucu önlem olasılığı doğal olarak azalacaktır. Ayrıca bu sıklıkta ilişkide 6 ay da bir anti-HIV
ELISA testi öneriliyor)
•
Damar içi uyuşturucu (Intravenoz/injecting
drug user - IVDU) kullananlar.
•
Kondom kullanmak istemeyenler (Bu grup
çok büyük bir kitleden oluşuyor. Grubu tanımlayan
bir deyim bile var ingilizcede: Barebacking. Yani
“ata eyersiz binmek”).
•
Seks işçileri
•
HIV (+) numune ile yapılan saldırı sonrası
(kriminal /adli vakalar)
•
Transgender kadınlar
•
HIV bulaşı hakkında bilgisi olmayan risk
grupları

PrEP’in amacı dışında kullanılmasının sonrasında
– yüksek risk altındaki bireylere “tenofovir/emtricitabine” dirençli bir HIV kökeninin bulaşması ya da
salgın yapması konusunu düşünmek bile sıkıntılı.
Gilead Sciences ilaç firmasına göre, ABD’de 1774
kişi, Ocak 2011 ve Mart 2013 arasında proflaksi/
korunma/kaçınma amaçlı “tenofovir/emtricitabine”
kullanılmış. Bu sayı, PrEP’in gerçekten amacına
göre kullanıldığı izlenimini veriyor. Ancak yeni
rakamların henüz mevcut olmamasına rağmen
ABD’de birkaç şehirde sağlık yetkililerine göre pro-
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Egosu için yaşayan ukala Koçlar için sırların
açığa çıkıp gerilimli zamanların yaşanacağı bir
dönem. Maddi sıkıntıların geride kaldığı bu
dönemde asla özür dilemem diyen Koçlar biraz
bu sözünü yutabilirler. Yaptığınız işte bir başarı
elde edebilir yada yeni bir işe girebilirsiniz.

Ağırkanlı ve hımbıl boğalara aynı şeyi 10 defa
söylemeniz gerekir. kendilerini biraz yalnız hissedecekleri bu dönemde içsel yolculuklar ve kendi
kendini sorgulamalar söz konusu. Sizi zorlayan
olaylar nedeniyle esnemesi yada değişmesi gereken alışkanlıklarınız olabilir.

İçten pazarlıklı ve kıskanç akreplerin bilinen en iyi
özelliği sekste hayvansı güdüleri ve yatakta çok iyi
oldukları. Çok fazla seks yapacağım, yatakta hayvansı
olacağım diye çok fazla kendinizi yormamanızda fayda
var. Vücudunuzdan gelen sinyallere kulak verin ve bu
dönemde biraz tutumlu davranmanızı öneririm.

Şizofren burcu olarak da bilinen çenesi düşük
ikizlerin cesur girişimlerde bulunabileceği bir
dönem. Bu dönemde aşk ve arkadaşlık birbirine
karışabilir, aman diyeyim sapla samanı ayırmayı
bir öğrenin artık. İş hayatınızda sabrınızı zorlayan olaylara karşı biraz dikkat! Sakin olun...

Alkolik burcu olarak da bilinen yayların en büyük
özelliği herşeyi iyi yönünden ele almaktır. Yeni iş
fırsatlarının doğduğu ve sosyal çevrelerde daha çok
boy gösterdiği bu dönem yayların yüzünü güldürecek
gibi. Rakiplerinizin gözlerinin üzerinizde olduğunu
unutmadan endamınızı dosta düşmana göstermeye
devam...

Yapmacık, sahte şirinlik muskaları Yengeçlerin
aslında bir o kadar da saf olduklarını söylemek
isterim. Yakın çevre ilişkilerinin ön planda olduğu bu dönemde harcamalarınıza dikkat etmeli,
gerekmedikçe etraftan borç almamalısınız.
Spritüel konulara ilgi duyarak ruhunuzu rahatlatabileceğiniz bir dönemdesiniz.

Duygu yoksunu, tepkisiz Oğlakların yabancı damatlarla tanışabileceği keyifli bir dönemdeyiz. Cimri olduğunuzu ve para harcamayı sevmediğinizi biliyorum
ama bu yabancı damatlarla gezip tozarken biraz elinizi
cebinize atsanız fena olmaz. Bu dönemde genel anlamda huzursuzluklarınız olsa da ilişkilerinizi toparlamaya
çalışacağınız günler yaşayacaksınız.

Kendini Dünyanın zirvesinde ve kusursuz insan
sanan Aslanların etrafını etkileyeceği bir döneme
giriyoruz.Bunu değerlendirip birkaç koli bulursanız ne ala. Tartışmadan kaçının ve bu dönemde
yeme içme konularında fazla aşırıya kaçmamaya
özen gösterin.

Dedikoducu ve menfaatçi Kovaların maddi anlamda destek gördükleri rahatlatıcı bir döneme giriyoruz. Ailenizi ihmal ettiğiniz bu günlerde dengeyi
kuramazsanız sorunlar yaşanabilir. İkili ilişkilerde de
hassas olunması gereken bir dönem. Dedikoduyu biraz
azaltmanızda fayda var efendim.

Ayrıntılar arasında kaybolup titizlikleriyle bize
cinnet geçiren Başakların ise sosyal anlamda
hareketli, aşk açısından bereketli bir dönem.
Sizden yaşça küçük kişilerle ilişkiler kuracağınız
bir dönem. Yurtdışı bağlantılı işler yada seyahatler söz konusu ise tamda çözüme kavuşturabileceğiniz zamanlar bunlar.
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Dengesizlikte bir dünya markası olan Sanatçı ruhlu!
Terazilerin kişisel yaşamına ve kendilerine odaklanabileceği bir dönemdeyiz. Görüntünüzü yenileyebilir,
diet yada spora başlayabilirsiniz.Yani anlayacağınız dış
görünüşüme önem vereyimde daha çok sex yapayım
kafaları yaşayacaksınız bebekler...

Sürekli hayallerde yaşayan ve vur ensesine al lokmasını
modeli olan balıkların güvendiği kişileri sorgulamaya başlayacağı ve bazı tartışmalar yaşayacağı günler
kapıda. Tabi ki bu geçmişle ilgili bazı hesaplaşmaları
da beraberinde getiriyor. Daha hassas ve alıngan
olduğunuz bu dönemde kendinizi işe güce vermenizi
tavsiye ediyorum. Bu günlerde geçecek...
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