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- Türkei
- Afrika
- Asien
- Balkan
- Lateinamerika
- Arabien
- Europa
- Albanien
- Indien
- Pakistan
- Polen
- Bangladesh
- Äthiopien
- Eritrea
- Jamaika
- Haiti
- Brasilien
- Argentinien
- Ghana
- USA
- Laos
- England
- Philippinen
- Ägypten
- Tunesien
- Sri Lanka
- Jemen
- Jordanien
- Indonesien

Az ödeyip, çok konuşun !
Dünyayı ayağınıza getiriyoruz !

Garanti konuşma süresi ile ekonomik CallCard temin edebilirsiniz.

Telefon: 0174-35 48 597
eMail: selokoc@hotmail.com

www.ip-telekom.com
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Victoria Secret‘n şovu bu yıl da moda 
dünyasna damgasını vurdu. New 
York‘ta düzenlenen defilede podyum, 
hediye kutuları ve şeker çeşitleriyle 
„oyuncak odası“ gibi dekore edildi.

Tatil temalı iç çamarlarıyla podyuma 
çıkan modeller arasında Gisele Bund-
chen, Naomi Campbell, Tyra Banks ve 
Heidi Klum gibi top modeller de bulun-
du. 

Özellikle doğum yaptıktan sonra geri 
dönüş yapan Klum ve TV şovlarında 
yeni bir kariyer arayan Banks‘e büyük 
ilgi gösterildi.

Defileye, Heidi Klum‘un eşi Seal ve Ri-
cky Martin de sahne performanslarıyla 
katıldı. Defileye damgasn vuran ise mi-
nicik kırmız kıyafetiyle podyuma çıkan 
Gisele Bundchen oldu. Top modeller ve 
Victoria’s Secret‘in „yeni meleği“ Karoli-
na Kurkova‘nın yüzündeki gülümseme-
nin büyük olduğu gözlendi.

Nefes kesen görüntüler

Victoria Secret defilesi bu yıl da nefesleri kesti.. işte defileden bir kaç kare:
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Anna Kournikova model oldu

Ünlü tenisçi Anna Kournikova, bir moda çekimi için 
kamera karşısına geçti. Uzun bir süredir Enrique 
Iglesias ile birlikte olan ve sesi sedası çıkmayan 
Rus güzel, Karayip Adaları’nda ortaya çıktı. 

Seksi elbiseler ve iddialı mayolar tanıtan Kourni-
kova, hem suda, hem kumsalda birbirinden cesur 
pozlar verdi.

George Michael evleniyor

Tokyo’da basına arkadaşı Kenny Goss’u da tanıtan 42 yaşındaki 
ingiliz sanatçı, ülkesinde eşcinsel evliliğe izin veren yasa değişikliğinin 
mükemmel olduğunu ve günün birinde dünyanın her yerinde eşcinsellerin 
evlenmesine izin verilmesini umduğunu söyledi. 
George Michael arkadaşı Kenny Goss ile bu sene evlenecek.
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Tan Sağtürk kendi bale okulunu açtı. Ne 
arkasnda belli bir kurulu vardı, ne de 
kendi parası. 
Kendisine inanan sponsorların
desteğiyle bir apartmanın zemin katını 
modern bir dans stüdyosuna dönüştürdü. 

Teşvikiye’deki Tan Sağtürk Bale ve 
Dans Eğitim Merkezi için ünlü TV dizisi 
“Fame”’dekinin benzeri olacak diyor Tan. 
Bunu söylerken kariyerinin zirvesinde ya 
da genç yaşta emekli olmuş bir dansçının 
değil, meslek hayatına henüz atılan yeni 
mezun bir öğrencinin umut dolu pırıltısını 
görüyorsunuz gözlerinde. 

İyi yürekli ve yürekli olmak gibi insanı 
insan yapan nitelikler, Tan’ın kariz-
matik kişiliğini oluşturan en belirgin 
yapı taşlarındandır. Tan, güzelliğin, 
sevimliliğin, utangaçlılığın, sevecenliliğin, 
kararlılığın ve yürekliliğin hoş ve çekici 
bir ifadesidir. Ama tabiki o da her fani 
gibi hata yapabilme özgürlüğüne sahiptir 
ve bazen sınır tanımaz gevezeliğiyle bu 
özgürlüğün tadın doyasıya çıkarır. 

Tanıdığım andan itibaren, uzun süre görmesem bile sevgimin azalmadığı sayılı 
dostlarımdan biridir Tan. Onunla emrivaki adlı oyunumda, ne yazıkki sadece bir 
kez birlikte çalışma olanağı oldu. Gerek prova salonu, gerek sahnedeki iyi niye-
ti ve azminden müthiş etkilendim. Allahın gayet cimri davranarak sayılı insana 
lütfettiği karizmatik olabilme özelliğinin Tan’ı nasıl sarmaladığını ve bu altın 
çocuğun sahnede seyirciyi bir anafor gibi kendine çektiğini heyecanla gözlemley-
ebilirsiniz.

Sebatla adımadım yaklaştığı hedeflerin, kişiliğinde gedik açmaksızın Tan’ı gerçek 
başarıya taşımasnı diliyorum ve kendi adıma sahnede yakaladığımız o muhteşem 
adrenalin duygusunu bir gün onunla tekrar paylaşmayı düşünmeden edemiyorum. 
Aysun Aslan

Vizyondakiler
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Aşkın Nur Yengi dünyaya umut penceresinden 
hep açık bırakarak bakıyor. 
Sorunları öyle aşacağına inanyor.

* Yanlızlığı asla sevmiyor
* Belirgin özelliği mertlik ve iyi niyet 
* Yengeç Burcu ve yükseleni ikizler 
* Oldukca romantik ve utangaç
* Kimseyle paylaşmadığı birçok şiiri var
* Hayvanları çok seviyor, hayatının her döneminde mutlaka evcil hayvanı oldu
* Sahneye ilk çıktığında söylediği şarkı „Doymadım doyamadım“
* Şişe çalmayı Arto Tunç Boyac`dan öğrendi
* Yedi sene bale ve jazz dance eğitimi almış. Arjantin Tango dersleri almakta
* Pop, Jazz. Pop Rock, Latin ve Klasik muzik dinlemeyi seviyor

* 1 sene Londrada yaşamış

* Motorsiklet binmeyi ve kullanmayı çok seviyor

*1999 da motorsikletle yol alınan 4500 km lik
  Yunanistandan Sicilya´dan Capri adasına dek
  gezinin kahramanlarından birisi

* Spor arabalarından hoşlanıyor, hız tutkunu

* Anne tarafından Trabzon, baba tarafından 
  Erzincan Kığılı

* İçki ve sigarayla arası pek iyi değildir 

* Şimdiye kadar 9 albümü var

* Peşindeyim albümü ile Rafet El Roman`la 
  düet yaptı

* En son albümü Yasemin Yağmurları

Vizyondakiler
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Bu kiz ne giyse yakışıyor. 
Partilerin en şık ve gözde 
kızlarından biri. Takıları 
ve kıyafetinin uyumuna 
kendi güzelliğide ekle-
nince çevresindeki gözler 
JESSICA ALBA`ya ister 
istemez takılıyor.
 
Seksi ve düzgün vücut 
hatlarına sahip genç 
yıldız küçük yaştan beri 
uğraştığı surf sporu 
sayesinde vücudunun 
güzelliğini koruduğunu 
açıkladı. Alba‘nın surf 
yarışmalarında bir çok 
madalyası da bulunuyor.

Kulis
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“SENSİZ OLMUYOR” İSİMLİ ALBÜMÜNDE ŞARKILARINI 
EĞİTİME DEVAM EDEMEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN 
SÖYLÜYOR.  

Pop müziğin sevilen ismi Emre Altuğ uzun süren 
sessizliğini “Sensiz Olmuyor” isimli maxi single ile 
bozuyor. DMC etiketiyle müzik marketlerdeki 
yerini alan albümde toplam 8 şarkı yer alıyor.
Müzik direktörlüğünü Emre Altuğ’un 
yaptığı bu albümde Nazan Öncel’in, 
Zerrin Özer’in, Selami Şahin’in ve 
Teoman’ın şarkıları yer alıyor.  

Albümün geliri 
“BABA BENİ OKULA GÖNDER” 
kampanyasına bağışlanıyor.
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ÖZCAN DENİZ  

Ünlü sanatçı, „Allah‘a şükür kazanıyorum. Öncelikle
ailemin kadınları başta olmak üzere ihtiyacı olan 
herkesin benim listemde yeri vardır“ dedi. 
Özcan, bunun büyük bir sorumluluk olduğunu ve bazen 
zorlandığını itiraf etti.
Yakışıklı sanatcı çok yoğun çalıştığı halde sorumlu olduğu 
kişilere zaman ayırıp ailesine bağlılığını kanıtlamış oluyor.



Pınar Altuğ, sevgilisinin kendisinden 9 yaş küçük 
olduğunu iddia eden söylentileri şiddetle yalanlıyor. 
Sevgilisi Tony Thedorokis ile mutlu bir beraberlik 
sürdüren Pınar Altuğ, bitmek tükenmek bilmeyen 
dedikodulardan ötürü çok rahatsız. 
Ayrıldıklarına dair çıkan söylentileri, günlerce 
uğraştıktan sonra ortadan kaldıran Altuğ, şimdi 
de sevgilisinin kendisinden 9 yaş küçük olduğu 
iddiasını çürütmek için boğuşuyor.
Mutluluşunu kıskanan bazı kişilerin sürekli dedikodu 
üreterek kendisine zarar vermeye çalıştığını ileri süren Altuğ, “Ben Tony’den 
sadece iki yaş büyüğüm. Dokuz yaş değil. İnsanların işi gücü yok benimle 
uğraşıyor” diye konuşarak veryansın etti.

BENİ RAHAT BIRAKIN !!

Şarkıcı Deniz Seki, son sevgilisi Cemal Özgörkey 
ile evlenmeyi düşündüğünü açıkladı.

Yeni başlayan ilişkisinin gayet güzel gittiğini 
belirten güzel sanatçı, “İnşaallah ufukta evlilik 
görünüyor. Bu yıl bebek istiyorum. Anne olacağım” 
diye konuştu. Aşkların kadını olarak tanınan ve 
bugüne kadar Ömer Sevval, Şarkıcı Yaşar, 
Mehmet Ertem, Murat Yeter, Okan Bayülgen ve 
Selim Yalın’la birliktelik yaşayan Seki, bu kez 
evlenmeye niyetli görünüyor.

DENİZ SEKİ EVLENMEYE KARARLI !!

Son dönemde diğer müzik dallarındaki sanatçıların 
da albümlerinde türkülere yer vermesine değinen 
Eroğlu, türkülerin, toplumun tüm değerlerini 
içerdiğini belirterek, herkesin kendi ülkesinin ta-
rihsel, kültürel değerlerini örenmesi gerektiğini, 
bunlarn da türkülerde bulunabileceini söyledi. 
‘Türkiye‘de tamamen popülist müzik var. Sanatçılar 
tabii ki türkü söyleyecekler‘ dedi. Tarkan‘ın Aşık 
Veysel‘in ‘Uzun İnce Bir Yoldayım‘‘ adlı türküsünü 
seslendirdiğini hatırlatan Eroğlu, buna son derece 
olumlu yaklaştığını, Tarkanı‘n ya da bir başkasının 
türkü söyleyip söylememesinin değil, türküyü nasıl 
seslendirdiğinin önemli olduğunu belirtti. 

MUSA EROĞLU TARKANI ÖVDÜ
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Rock, Pop derken tarzın iyice değiştiren Gürses, 
şimdide yarı ingilizce, yarı türkçe 
‘SEN DE Mİ ARKADAŞ’ adındaki şarkıyı seslendirecek! 
Şarkının bestesi ve sözleri ise Kadir Tapucu’ya ait. İşte 
Müslüm Gürses hayranlarını şaşırtacak şarkının sözleri:

Özcan Deniz, BKM‘de verdiği konserde eski aşkı 
Şebnem Schaefer‘a gönderme yapmıştı. 
„Şebnem bornozunu banyomda unutmuştu. Ama sadece 
banyomu kullanıyordu. Onunla bir şey yapılmıyormuş 
çünkü“ diyen Deniz’in bu sözleri basında dallanıp 
budaklanınca, Deniz medyaya ‚imalı‘ bir özür yazısı 
gönderdi: „Sahnede Şebnem’le ilgili esprim biraz dozu 
kaçmış bir şekilde de olsa sadece espriden ibaret. 
Belki de bilinçaltımdaki ona karşı kızgınlığım ortaya 
çıktı. Ama yine de zor bir dönem geçiren (!) birine böy-
le davranmamam gerekirdi. Gerçi o nasl davranması 
gerektiğini bilmese de kırdıysam özür dilerim.“

Bugüne kadar her yaşadığımı kameralar önünde ve 
mikrofonlar önünde yaşadım. Nişanlım Nihat Doğan 
ile seviyeli ve düzgün bir hayat yaşıyorum. Kimseden 
utanacağım bir ilişki yaşamadım. Ama nedense yine 
polemiklerle karşı karşıyayım. ‚Neden Nihat Doğan, 
niye genç falan fi lan...‘ 16 yaşından beri bu piyasanın 
içindeyim, düğün salonlarından geldim. Dolayısıyla, 
gazeteci ve televizyoncularla beraber büyüdük, bir 
yerlere geldik. 
Et tırnak gibi olduk. Bu saatten sonra kameralar olmasa 
bile ben mutlu olurum, çünkü gecekondudan geldim.

MÜSLÜM GÜRSES ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDİYOR!

ÖZCAN DENİZ, GÖNDERME YAPTI!

SEDA SAYAN DAN DOBRA!

Akllı olmak artık trend
Avcı gibi pusuda bekliyor
Uzak dursun artı niyetler
İnandığım bir sen kalmıştın 
Seni de adam sanmıştım
Sende mi arkadaşım
Yine mi yanılmışım   

Biri bin para yalanın dolanın
Çarkı değişmiş dünyanın
Tamamı sahte aşkların dostların
Düzenine uymuş zamanın

Kısa kısa ...
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Etkinlikler

İSMAİL YK halaytime ve çepkinight gecesinde frankfurt ve çevresi gençlerine 
unutulmaz bir gece yaşattı. 

Salonu ful dolduran İSMAİL YK en sevilen parçalarını söyleyerek gençleri bir 
dakika bile oturtmadı.

Hemen hemen her ay birtane yapılan halaytime ve çepkinight gecesi 
frankfurtlu gençlerin buluşma noktaları oldu. Ailelerinde gençlerle birlikte 
eğlendikleri gecede İSMAİL YK ilginç kıyafet ve dansları ile genç ve yaşlı herkesi 
kendisine hayran bıraktı.

Party‘den sonra hayranlarıyla bol bol resim çektiren İSMAİL YK 
mütevazi ve efendi kişiliğiyle örnek bir ünlü olduğunu göstermiş oldu.

İSMAİL YK resmi internet sitesi: www.ismail-yk.com
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Yeni bir yaşam tarzı

ÖZDE MOBİLYA 
Stolberger Str. 317 - 50933 Köln 

Tel: +49 (221) 8000500
Fax: +49 (221) 8000785 

e-mail: ozde-moebel-gmbh@t-online.de
www.ozdemobilya.com

Zengin Koltuk takımları,  

çekyat çeşitleri ve kumaş 

kombinasyonları ile 

hizmetinizdeyiz.





- Plakate
- Flyer
- Visitenkarten
- Sonstige Karten

Tel: 0221/ 297 32 62  
Mobil: 0172/ 586 48 57

 

E-Mail:  berfinverlag@yahoo.de  

Müzikmagazin T-A-T-U

Ünlü rus ikili TATU 
organizasyonlarin en 
cok aranan ikililerin-
den biri oldular. 
Cinsel tercihlerini 
cesurca ifade ederek 
lezbiyen olduklarını 
açıklayan grubun 
solistlerinden Yulia 
Volkova giydiği 
seksi kıyafetle ilgi 
odağı olurken, part-
neri Lena Katina ile 
sergilediği cesur şovla 
izleyenleri bir hayli 
şaşırtıyorlar.16



Mahsun Kirmizigül

Yakışıklı sanatcı giyimi kuşamı ve  hare-
ketleri ile özellikle bayanların ilgi odağı 
olmaya devam ediyor. Son zamanlarda her 
ne kadar biraz sesi soluğu çıkmıyorsada 
yinede karizmatik olarak öne çıkıyor ama 
sıralamada en üstde değil.

Kadir İnanir
 
Yaşlı ama yinede karizmatik fakat kariz-
matikler sıralamasında yerini gençlere 
bırakmış, karizmatik olmak gibi bir iddasi 
yok hep aynı Kadir İnanır.

Alişan

Genç şarkıcı karızmatikler sıralamasında 
en sonuncu bu konuda hiç cabası yok.
Zaten rakipleri karşısında şansıda yok.

Özcan Deniz
 
Son zamanlarda müzisyenliği yanısıra 
dizilerdeki başarısıyla vede yakışıklılığı ile 
kızların sevgilisi konumunda. Karizmatikler 
sıralamasında ilk sırada.

Kerem Cem
 
Kerem Cem  genç, yakışıklı ve sempatik. 
Daha çok liseli kızların beğenisini topla-
yan Kerem Cem bu kervana yeni katıldı. 
İlerki dönemlerde Kerem Cem de ön plana 
çıkacaktır.H

A
N

G
İS

İ D
A

H
A 

K
A

R
İZ

M
AT

İK
? Karizmatikler

17



Bugün gazetesinden Şebnem Özuzcan‘ın Türkan Şoray‘la yaptığı 
röportaj şöyle: Yılmaz Güney‘e aşık olurdum. Sinemanın ‚Çirkin Kralı‘ 
Yılmaz Güney ile hiç birlikte oynamadığını söyleyen Türkan Sultan 
„İyi ki oynamadık yoksa aşık olurdum“ dedi. 

O olduğu gibi bir insan. Star ama hiç de star gibi davranmıyor. 
Kaprissiz, doğal ve sıcacık. Oysa bugüne kadar kimlerle röportaj 
yapmadım ki... Daha iki yıllık isimlerin, ekran jönlerinin, bir şarkıyla 
şöhret olanların burunları çoktan Kaf Dağın‘nı aştı bile. 45 Yıldır 
zirvede olan, 196 filmde başrol oynayan, 4 film yöneten, 2 seneryosu 
filme çekilen Türkan Şoray ise olabildiğince mütevazi. 
İşte bu nedenle zirveden hiç inmiyor ve hep orada kalacak. Çünkü o 
Türk halkının starı. 

* Türkan Hanım, sizi bir süredir ekranda ve Beyaz Perde‘de göre-
miyoruz. Bunca zaman neden kendinizi evinize kapadınız? (Gülüyor..) 
Bol bol kitap ve senaryo okudum. Biliyorsunuz günümüzün gerçeği dizi 
filmler. Dolayısıyla bir çok teklif vardı önümde. Seyircimle kurduğum 
güzel bağı devam ettirebilmek için içlerinden en doğru olanını 
kabul etmeliydim. Bu süre içinde bekledim. Diziler arasında kıyasıya 
bir savaş var çünkü. 

* Sizin gibi büyük bir sanatçı bunları söylüyorsa durumun önemini bir 
kez daha anlamak lazım. Öyle değil mi? Öyle ya, hangi konu nasıl 
olur, tutar mı, reytingler neye göre tayin ediliyor; bilemiyorsunuz ki. 
Önümde birçok seçenek vardı ama „acabalarım“ iki sene boyunca 
devam etti. Temkinli davranmak gerektiğini düşündüm. 
İyi de olmayabilir.

* Ve sonunda oynayacağınız senaryo konusunda bir karara vardınız! 
Evet, hayatta tutunmaya çalışan, bazı sebeplerden dolayı dağılmış 
olan ailesini tekrar bir araya getirmek için mücadeleye girişen şövalye 
ruhlu bir kadını canlandıracağım.

* Karşınzıda oynayacak aktör belli mi? İşte bu konuda çok zorlanıyoruz. 
Bütün değerli aktörler bir dizide oynuyor. Bakıyoruz bu role çok uygun 
ama bir yere bağlı, olmuyor. Ben de film şirketi de Kadir İnanr‘ın 
olmasını çok istedik mesela, ama onunda çok daha önceden atmış 
olduğu başka bir imza varmış. Yine kısmet olmadı.

* Yılmaz Güney‘le bir samimiyetiniz varmıydı? Maalesef hiç birlikte 
oynamadık. İyi ki oynamamışım. Oynasaydım mutlaka sette ona aşık 
olurdum. Müthiş bir sinemacıydı. Allah vergisi bir yeteneği vardı. 
Hayranydım.
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Yılmaz Güney‘e aşık olurdum 



Köln‘ün en eski salonlarından biri 
olan EUROSAAL gerek dekor olarak, 
gerekse ulaşım olarak Düğün ve 
Etkinlikler için gençlerin birinci 
tercihi oldu. 

Son zamanlarda konser ve partiler 
ile adından sık sık söz ettiren 
EUROSAAL işletmecisi Ali Pınar:

„Salonumuzu baştan sona yeniledik, 
amacımız düğün ve konser gibi 
etkinliklerde müşterilerimize 
en iyi hizmeti sunmaktır“ dedi.

Limuzin servisi, güleryüzlü hizmet ve 
geniş oyun pisti ile EUROSAAL Köln 
ve çevresinin en ferah salonlarından 
biri.

EUROSAAL hizmette sınır tanımıyor !

EUROSAAL FESTSAAL KÖLN
Vitalisstr. 308
50829 Köln - Bickendorf 

Telefon:
0221 - 497 20 81
0221 - 569 48 19

Telefax:
0221 - 569 48 33

Mobil:
0172 - 237 86 66

Tanıtım



Tarkan

Türkiye`nin starı Tarkanın müzik kariyerini, başarılı çalışmalarını 
gölgelemek isteyenler bir şekli ile Tarkan‘a yazılı medya`da 
saldırmaya devam ediyorlar...

Star olmak gerçekten kolay olmuyormuş. Ne özel yaşantınız 
kalıyor nede normal bir hayat sürebiliyorsunuz. Kişilerin 
hayatları özel yaşantları kimseyi ilgilendirmemesi gerekir, 
bu sanatcı da olabilir sıradan bir vatandaş da. Ama ne 
yazıkki bu sadece bizim ülkemizde değil dünyanın her 
tarafında aşağı yukarı aynıdır. Sadece ülkemizde aykırı 
sayılacak olaylar mesala (eşcinsellik gibi) Avrupada 
normal karşılanıp insanları rencide etmiyorlar.
 
Tarkana yazılı ve görsel basından laf atıp kendi 
reklamlarını yapmaya çalışan sanatcılara artık 
kulak asmadığını belirten Tarkan öylelerin 
sözlerine cevap vermeyerek, onları dikkate 
almadığını gösterdi.

Her ne kadarda bu böyle devam etsede 
Tarkann yakınındaki insanlar da geçmişte 
yaşanan o özel günleri bugün kaleme alarak 
sanatcıya sıkıntılı günler yaşatıyorlar.
 

Tarkanı’n ilk menajeri ve en sevilen 
arkadaşlarından ‘Asla Vazgeçemem’in 

söz yazarı Alpay Aydın’ın kendi 
hayatını kaleme aldığı 

‘Megamasal’ adlı kitap ortalığı 
karıştırdı.
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Edebiyat, felsefe, inceleme, tarih ve 
çocuk kitapları.

İstediği kitapları sipariş verebilirsiniz.

Aradığınız kaset ve CD‘ leri bulabilirsiniz.



Aydın’ın eşcinsel ilişki yaşadığını 
yazdığı kitaptaki Tarık adlı karak-
terin, Tarkan olduğu ileri sürülüyor. 
Tarkan’ın ikinci albüm çalışmasının 
yarısına kadar menajerliğini yürü-
ten Alpay Aydın, hayatını yazdığı 
‘Megamasal’ adlı kitabını çıkardı. 
Ancak kitaptaki Tarık adlı ka-
rakterin Tarkan olduğu iddiası, 
ortalığı karıştırdı. Kitaptaki sahil 
kasabasındaki düğün salonlarında 
şarkı söylerken sonradan star 
olan Tarık karakteriyle yaşadığı 
ilişkiye de kitapta yer veren Alpay 
Aydın, kitabın Tarkan tarafından 
toplatılma ihtimali sorulduğunda 
‘Yazılan benim hayatım, kimseyi 
ilgilendirmez’ diye yanıt veriyor.

Bu kitabı neden yazdınız 
s o r u s u n a : „ T a r k a n ’ d a n 
ayrıldığımdan beri bu kitabı yani 
hayatımı yazmam için yüzlerce 
teklif aldım. Zaten bu kitabımda 
da Tarkan diye birinden bah-
setmiyorum. Tarık diye biri var 
kitapta... Dolayısıyla Tarık’ın, 
Tarkan mı olduğunu bana değil, 
ona soracaksınız... Birden eski 
hayatım, menajer Alpay Aydın’n 
hayatını özlediğimi fark ettim. 
Şaşaaayı seviyorum. Akrep bur-
cuyum ben. Bir şeyler yapmak 
istedim. Ama para yok! Böyle bir 

çıkmaza girince yazmaya karar 
verdim. Çünkü elimde böyle bir 
sermayem vardı.“
 
İnsaların özel yaşantısını elinde 
sermaye olarak gören bir kafa, 
isimlerin farklı yazılmasını ahlaki 
değerlere bağlıyor ve başkalarının 
özgürlüklerini kısması anlamına 
gelidiğini ima ediyor. ‘Neden direk 
kişilerin adını yazmıyorsunuz veya 
şimdi açklamıyorsunuz?’ sorusuna 
ise  „Tarkan’ın etrafında bir sürü 
akıl babaları var, mahkemeye ver-
elim, tazminat davası açalım gibi 
laflar ediyorlarmış, onun için isim 
açıklamam“ diyor.
 
O zaman neden böyle bir kitap 
yazdın? Herkes bir sürü fantazi 
üretebilir ve bunu kaleme alabi-
lir. Eğer Tarkan değilse insanların 
kafasını bulandırıp gündemi ne-
den meşgul ediyorsunuz?! Belki-
de Alpay Ayaydı`nı kimse dikkate 
almayacaktır ama Tarkan ile olan 
iş münasebeti dolayısıyla insanlar 
kendisini dikkate alıyor.  
 
Allah Tarkana sabir versin diyoruz. 
Bizce kimin ne olduğu önemli 
değil, önemli olan insanların özel 
yaşantılarına saygı ve bazı olayları 
abartmamaktır.
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Sinema

HABABAM SINIFI ÜÇ BUÇUK

Yönetmen: Ferdi Eğilmez
Oyuncular: Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan, Şafak Sezer, Memet Ali Alabora, Peker Açıkalın, 
Cengiz Küçükayvaz, Melih Ekener, Kibariye, Hakan Yılmaz, Dost Elver, Sümer Tilmaç, Zihni 
Göktay, Hamit Haskabal, Tuncay Akça, Deniz Oral, Seçkin Piriler, Halit Akçatepe 
Müzik: Cem Erman 
Yapým: 2005 - Türkiye 
Tür: Korku/Komedi 
Askere gidip bütün bölüğü birbirine katan Hababam Sınıfı evine geri döner. Müdür Deli 
Bedri’ye göre kabus yeninden başlar. Ama bu kez yalnız değil, en az kendisi kadar azılı bir Ha-
babam düşmanı olan sürpriz eşi Deli Bedriye ve oğlu ile beraber onları kaçırmaya ant içerler. 
Hatta bunun için okula taşınırlar. Karşı taraf Hababam olunca kaçık bir kovalamaca başlar.

KELOĞLAN KARA PRENS’E KARŞI

Yönetmen: Tayfun Güneyer
Oyuncular: Mehmet Ali Erbil, Özcan Deniz, Petek Dinçöz, Ahu Türkpençe, Bülent Polat, 
Gazanfer Özcan, Nükhet Duru, Ayşen Gruda, Hakan Bilgin, Ekin Türkmen, Sinemis Candemir
Yapım: 2005 - Türkiye 
Tür: Fantastik/Komedi 
Keloğlan prenses Cankız’a deliler gibi aşıktır. Ama Cankız da Kötüler Ülkesi’nin Kara Prens’ine 
gönlünü çoktan kaptırmıştır. Keloğlan’ın temiz kalbi güçlü rakibinin karşısında durmasına 
yardım eder. Balkız’la beraber Kara Prens’e meydan okurlar. İyiler Ülkesi’nin presesinin kötü-
lerin kötüsüne aşık olması aileyi telaşa düşürür ve kızlarını Keloğlan’la evlendirmek isterler. 
Ama önce Cankız’ın kalbini kazanmak gereklidir.



Stefan Raab ve namı diyar Beyaz
 
Ortak özellikleri ikiside komik, insanları 
güldürüyorlar ve biri almanca bilmiyor diğeri türkce,  ama bu ikili 
çok iyi anlaşıyor. 
Stefan Raab`ı biraz takip edersek Türk-Alman dostluk ödülünü 
çok fazlasıyla hak ediyor aslında. Niyemi? 
Örnek olarak hatırlarsaniz Türkiye İsviçre maçından sonra Tür-
kiye ciddi anlamda imaj kaybına uğramış ve 
Stefan Raab Türklere sahip çıkmıştı, her defasında 

bazen türkçe olarak Türkleri ve Türkiyeyi 
çok sevdiğini belirtip en kisa yoldan en 

iyi reklamımızı yapıyor. En önemli-
side çıkarsız yapıyor. Stefan Raab 
ve Beyaz‘ın dostlukları Türkiyede 
yapılan eurovziyon şarkı 
yarışmasından sonra dahada 

pekişmiş, Beyaz ve Stefan karşılıklı 
programlarına konuk olmuşlardı. 

Beyaz`ın söylediği gibi kabarenin dili 
olmaz, her ne kadarda birbirlerinin dil-
lerini anlamasalarda gülecek ve güldü-
recek birşeyleri hep var. Muhabbetleri 
bol olsun !!!

ABD‘nin  New York 
kentinde düzenlenen 
‚Z100 Jingle Ball 2005‘ 
radyo festivalinde 
sahneye çıkan  
Shakira performansı 
ile nefes kesti.  
Lübnan asıllı bir 
baba ile Kolombiyalı 
bir annenin kızı 
ve Kolombiya‘nın 
Madonna‘sı ola-
rak anılan Shakira, 
kıvrak danslarıyla 
da ilgi odağı oldu.
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Özel



Ünlüler ve teknoloji

Binlerce dolar ödeyip teknoloji ha-
rikas internet siteleri kurduran ünlü 
sanatçların çoğu, ‚güncelleme özür-
lü‘ oldu. Kadir İnanır, Gülben Ergen 
ya da Nurgül Yeşilçay hayranlarıyla 
her gün iletişim kurarken, Tarkan ve 
Ajda Pekkan‘n siteleri terk edilmiş 
bölgeler gibi!. 
     

Yüzyılın en büyük buluşlarından 
biri olan ve hayatı kolaylaştıran 
internet sanatçıların da gözdesi 
oldu. Özellikle müzik dünyasının 
ünlüleri, hayranları kendilerine 
daha rahat ulaşsın diye internet si-
teleri kurdu. Ancak binlerce dolar 
karşılığında site açtıran sanatçların 
çoğu bu çağda iletişim aracını ayda 
yılda bir kullanıyor.
     
HER GÜN YENİLEYEN ÇOK AZ 
Kadir İnanır, Gülben Ergen, Mustafa 
Sandal, Nurgül Yeşilçay ve Seray Se-
ver her gün sitelerini güncelleştirip, 
hayranlarıyla online bağlantı kurar-
ken pek çoklarının sitesinde ise 
yaz konserlerinin ya da aylar önce 
çıkardıkları albümlerin bilgileri yer 
alıyor.
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Webkulis

BAZI SANATCILARIN SİTELERİ:
Kıvırcık Ali -> www.kivircik-ali.com
Berdan Mardini -> www.berdanmardini.com.tr
Popstar Abidin -> www.popstarabidin.net
Boran -> www.boran.info
Erkan Acar -> www.erkanacar.com



Pop müziğin ünlü ismi Kenan Doğulu‘nun 
www.kenandogulu.com.tr adlı internet 
sitesi geçtiğimiz yıl ‚Golden Web Master‘ 
ödülüne layık görülmüştü. Doğulu‘nun 
ödüllü sitesinin bugünkü hali ise içler 
acısı! Site aylardır güncellenmiyor. Yani 
Kenan Doğulu‘nun konser programını ve 
şu an neler yaptığını öğrenmek için si-
teye girenler ancak sanatçının geçmiş 
konserleri hakkında bilgi alabiliyor.

ALBÜM TANITIYOR 
Pop müziğin megastarı Tarkan, 
www.tarkan.com adlı internet sitesinin 
isim hakkını almak için hukuki mücadele 
vermiş ve güçlükle de olsa isim hakkını 
almıştı. Şu an Tarkan‘ın sitesinin durumu 
da vahim. Sitede ne Tarkan‘dan yeni bir 
haber, ne de biyografi var. Hayranlar si-
teyi tıkladkları zaman sadece Tarkan‘ın 

‚Bounce‘ adlı albümünün tanıtımıyla 
karşılaşıyor.
     
4 YIL ÖNCE NASILSA HALA ÖYLE 
Pop müziğin divası Ajda Pekkan, 2001 
yılında tasarım harikası bir web sitesi 
hazırlattı. www.ajda.net adresli sitede 
sanatçının biyografisi ve özel fotoraflar 
yer alıyor. 
     
Süperstara ait hiçbir güncel bilgi ve ha-
berin bulunmadığı site, 4 yıl önce nasılsa 
hâlâ öyle! Teknolojinin nimetlerinden 
yararlanmak için kendi adına internet si-
tesi açan ama güncellemeyi ihmal eden 
bir başka ünlü ise Yalın. Genç popçunun, 
www.yalin.gen.tr adresli sitesinin ha-
berler bölümünde 4 ay önce çektiği ‚Ben 
Bilmem‘in haberi yer alıyor. Klibin ekim 
ayında yayınlanacağı yazıyor!  
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Etkinlikler

Rafet El Roman çıktığı Avrupa turnesinde 
gittiği her şehirde salonları tıklım tıklım 
doldurdu.

Turne çerçevesinde Köln İNTERSAAL`de 
konser veren Rafet El Roman harika bir 
dinleti sundu. Konser salonu tıka basa do-
luydu.

Rafet El Roman yanısıra konsere Erkan 
Acar, Grup Irmak ve Başak renk kattılar. 

Romantik sanatcı son albümündeki 
parçalarının yanısıra sevenlerinin isteği 
üzerine eski albümlerindende parçaları 
okudu.

Yoğun ilginin yaşandığı konseri organize 
eden İNTERSAAL yöneticisi Yüksel Kızıl 
böylesi konserlerin devamının geleceğinin 
müjdesini verdi. 27.01.2006 CanKan ile 
İNTERSAAL konserleri devam etmekte.

Köln‘ den Rafet El Roman geçti
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Im Gewerbegebiet Pesch 12a  50767 Köln-Pesch
Tel.:  0221-534 77 04     0221 - 534 57 13 
Info: 0177-678 24 24     0171 - 413 95 85



Gaziantep

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en eski kül-
tür merkezlerinden birisi olan Gaziantep, MÖ 
4000 yıllarına kadar uzanan ve ilk uygarlıkların 
doğduğu, Mezopotamya ve Akdeniz arasında, 
tarihi İpek Yolu üzerinde konumlanmıştır.

Antik ulaşım yollarının, stratejik bazı konumların birleştiği, savunmaya ve 
saldırıya elverişli, antik ticaret yollarının kesiştiği bir kavşakta bulunması 
ona tarihin bütün safhalarında bir çok medeniyetin göz dikmesine sebep 
olmuştur. Bu yollar Kahramanmaraş’tan Sakçagözü’ne giden, Urfa, Kalkamış, 

Dülük, İslahiye, Kilis ve Halep bağlantılı ti-
caret yollarıdır. .Kieppert , çizmiş olduğu 
Anadolu haritasında bütün bu yolları 
göstermiştir.

Kentin jeolojik durumu önemini 
artırmaktadır. Kommagene sınırları içe-
risinde kalan Toros Dağları’nda antik dö-
nemde kullanıldığı bilinen bazı maden 
yatakları vardır. Bu yörede demir maden-

lerinin işletildiği ve dönem tekniği ile çelik elde edildiğini kitabelerde ifade 
edilmektedir.

Gaziantep mutfağı, eğlence mekanları ve turistik alanlarıyla görülmeye değer bir şehir. 

Fiyatlarımız tek gidiş olup, havaalanı vergileri dahil değildir.

Rezervasyon Tel.: 0221-130 19 95           e-mail: info@burakreiseshop.de
Weidengasse 27 - 50668 Köln              internet: www.burakreiseshop.de
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Seyahat

Fiyatlarımız tek gidiş olup, havaalanı vergileri dahil değildir.

ANTALYA
ab 49,- €

Fiyatlarımız tek gidiş olup, havaalanı vergileri dahil değildir.

ISTANBUL
ab 59,- €

Fiyatlarımız tek gidiş olup, havaalanı vergileri dahil değildir.

ADANA
ab 89,- €



„Stilinizi yenileyin“

Yeni bir yıla başlamak demek, her şeye 
yeniden başlama şansına sahip olmak 
demek. Ancak büyük kararlara adım at-
madan, önce vitrin değiştirip, stilinizi 
yenileyin!

Yeni yılı niçin severiz? 

Muhtemelen bunu yeni bir başlangıç için 
bir şans olarak görürüz, her şeyi daha iyi 
yapabileceğimiz yeni bir zaman 
dilimi olarak. Kilo vermek, yeni bir iş 
bulmak gibi arzuladığımız değişikliklerin 
bazıları daha zor olabilir, işe kolay bir 
şeylerle de başlayabilirsiniz: 

Mesela görünüşünüzü yenilemek gibi. 
Hemen gözünüz korkmasın, tüm tarzınızı 
bir anda çöpe atmaktan bahsetmiyoruz. 
Küçük değişiklikler, moda olan bir iki 
yeni aksesuar veya giysi tahminizden 
daha büyük bir fark yaratacak.

Eskilerden kurtulun

Görünümüzünü gerçekten değiştirmek 
istiyor musunuz? O zaman bunlardan 
mutlaka kurtulun!

- Eğlenceli, desenli lastik yağmur çizmeleri
  (Artık deri olanlar moda)

- İncecik hippi bluzleri ve uzun etekler
 (Kadınsı çizgiler, üzerinize oturan modeller  
  geri döndü)

- Uzun dizi dizi inciler yada tahta boncuklar
  (Pırıltılı siyah boncukları tercih edin)

- Üzerinize oturmayan geniş blazer ceketler
 (Kemerli, kadınsı ceketler bu bahar moda)
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Moda

ISTANBUL
ab 59,- €



MANİKÜR
-------------------------------
Güzellik ve estetiğin 
göstergesi olan tırnaklar, 
kısa aralıklarla bakıma 
ihtiyaç duyarlar. Manikür 
yapmak için en önemli 
faktör hijyenik şartlardır. 

Düzenli bir şekilde uygu-
lanan manikür, bakım 
ve oje gibi yardımlar 
ardından ellerinizi gurur-
la sergileyebilirsiniz.

Unutmayın: El tırnakları 
sivri değil, düz bir şekilde 
kesilir.

EL BAKIMI
--------------------------
Elin üstündeki deri 
ince ve yumuşaktr. 
Avuç vücudun en kuru 
kısımlarından biri-
dir. El yaşlılığı ken-
dini vücudun bütün 
öbür kısımlarndan çok 
daha önce gösterebi-
lir. Bir yüz ameliyatla 
gerilebilir ancak ele 
bu yapılamaz. El üst-
lerini tombullaştırıp 
germek için sıvı si-
likon denenmişse 
de bu maddenin yer 
değiştirmesi, başka 
yanlara akması, 
tehlikeli durumlar 
yaratmıştır. Onun için 
ellerin yaşlanmasını 
bakımla engellemek 
gerekir. 

PEDİKÜR
------------------------------
Ayaklar ihmale gelmez... 
Belki de en cefalı organ-
mızdır ayaklarmz.... Gün 
boyu yorulan ayaklarınıza 
haftada 1 saat ayırarak 
hem dinlenebilir hem-
de özel masaj aleti ve 
pedikürleriyle bakımını 
sağlayabilirsiniz.
Ayakların sürekli temiz 
havaya ve serbest kalma-
ya ihtiyaçları vardır.

Güzellik
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Tat i l in izde güzel leşmeye
zaman ayır ıyormusunuz?

Telefon: 0221 - 130 19 95



* Makyajın temiz ve nemlenmiş bir cilt üzerine yaparsan daha güzel bir görüntü elde edersin.  
  Ama temizleme ve nemlendirme işlemlerini, makyajdan en az bir saat öncesinde yapmalısın.
  Özellikle nemlendiricini makyajdan hemen önce kullanmamalısın. Çünkü cilt, kremle birlikte
  boyayı da emebilir, özellikle parça parça bir görüntü yaratabilir. 
* Makyajdan önce saçlarına son şeklini ver. Böylelikle sprey, jöle gibi şekillendiriciler makyajına
  karmam olur. 
* Ne giyeceğini önceden belirle ki, makyaj için kullanacağın renkleri ve makyaj tarzın da önceden      
  kestirebilesin. 
* Fondöten seçerken cilt rengini iyi belirlemen gerekir. Bunun için en uygun ışık gün ışığıdır.
  Kozmetik merkezlerini aydınlatan florasan lambalar, cildi olduğundan daha soluk gösterir.

GüzellikMakyaj sahip olduğumuz ve farkında bile 
olmadığımız güzellikleri ortaya çıkarmak 
için renklerin büyülü uyumundan ya-
ralanma tekniğidir.

Her konuda olduğu gibi makyajda da her 
sene yeni akımlar ortaya çıkmaktadır. 
Önemli olan kendimize yakışanı  bilmek-
tir. Makyaj  yapmak  birbiri ile  uyumsuz 
birtakım renklerin sürülmesinden ibaret 
değildir. 
Doğru makyaj için dikkat edilmesi ge-
reken belirli husular vardır. Öncelikle 
kişinin saç, göz ve ten rengi göz önün-
de bulundurulmalıdır. Makyaj yapar-
ken kullanılacak renkler fiziki yapımıza 
uygun olmakla birlikte, kişiliğimizi de 
tamamlayıcı bir özellik taşımalıdır. Diğer 
önemli bir nokta kişinin saç kesimi ve 
yüz şekli gibi özelliklerdir. 

Aslında makyaj burada anlatlanlar kadar 
kolay değildir. Unutulmamalıdır ki maky-
aj bir ayrıntı sanatıdır. Birçok faktör aynı 
anda gözönünde bulundurulup yapılacak 
makyajda, harmanlanırsa güzel sonuçlar 
alınabilir. Makyaj gerçek anlamda bir 
sanattır. Bu nedenle bu konuda 
profesyonellere kendinizi teslim etme-
niz en uygunudur. Çünkü her biri kimya-
sal bir madde olan malzemelerin yanlış 
kullanımı cilt sağlığınızda geriye dönüşü 
olmayan hasarlara yol açabilir.
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Modern insan az sevişiyor 

Günümüzde cinsellik çok satıyor. Cinsellikle ilgili ürünler daha yaygın 
pazarlanıyor. Ancak görünürdeki ilgiye karşın araştırmalar şaşırtıcı 
sonuçlar ortaya koyuyor. Modern insan, geçmişe göre daha az 
sevişiyor...

Kinsley Enstitüsü’nün yaptığı araştırmaya göre, erkeklerle birlikte 
yaşayan kadınların yüzde 42’si haftada iki - üç defa seks yapıyor. 
Uzmanlar bunun nedeni olarak, modern kadının seks yapamayacak kadar 
meşgul olmasını gösteriyor. 

Sevişmenin süresini uzatın
 
Erken boşalma oldukça sık rastlanan ama en 
kolay tedavi edilebilen cinsel sorunlar arasında 
yeralıyor. Psikolojik tedavi ve bir kaç basit 
teknikle erken boşalma endişesinden sıyrılıp, 
sevişmenin sizin için yine doğal bir zevk halini 
almasını sağlaybılırsınız...

Aşk + Seks = Sağlık 

Bilim adamlarına göre sevgiyle 
gerçekleştirilen cinsel ilişki her derde deva. 
Sevişme, kasları gevşetiyor, acıyı dindiriyor, 
kalbi çalıştırıyor, form veriyor. 

Fantazileri paylaşın 

Cinsel yaşamınızın monotonlaşmasına izin ver-
meyin. Partnerinizle fantazilerinizi özgürce 
paylaşın. Birbirinizi cesaretlendirin. Partnerizi 
heyecanlandırmak için birkaç fi kir üretin... 



Cinsellik

3333

Porno, evli erkeğe yaramıyor!

Üniversitede yapılan araştırma sonuçlarına göre haftada bir saat 
porno fi lm izleyen evli erkekler, eşlerini artık çekici bulmamaya 
başlıyor. Ve buna dikkat, pornogrofi  normal ilişkilerde yozlaşma 
ve bozulmaya neden oluyor...

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Araştırma 
Görevlisi Erdal Dağtaş, haftada bir saat pornografi  izleyen 
erkeklerin eşlerini çekici bulmadıklarını savundu. 
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 
Araştırma Görevlisi Erdal Dağtaş RTÜK İletişim Dergisi‘nde yer 
alan yazısında pornonun normal ilişkilerde yozlaşma ve 
bozulmaya neden olduğu belirtti. 
Dağtaş, pornografi nin dünya ölçeğinde hızla büyüyüp yayıldığını 
kaydederek, bu yayınların çok kolay bulunabildiğine de işaret 
etti. Şiddet pornografi lerinin kendi içinde giderek olağanlaştığını 
belirten Dağtaş, 1970 yılındaki pornografi k fi lmlerde şiddet 
ögesinin sadece yüzde 1 olduğunu, 1982‘de ise bu oranın yüzde 
19‘a yükseldiğini anlattı. 
     
PORNO İZLEYEN ERKEK EŞİNİ ÇEKİCİ BULMUYOR

Araştırmalar sonucunda erkeklerin pornografi k yayınları alma 
alışkanlığı edinmelerinden veya 9 hafta süreyle haftada birer 
saat pornografi k fi lm izlemelerinden sonra eşlerini çekici 
bulmamaya başladıklarını savundu. Dağtaş, rahatlıkla alınabilen 
pornografi k yayınlar sonucunda sevecen, sevgi dolu cinsel 
ilişkilerin bozulmaya başladığını iddia etti. Türk toplumunun 
giderek şiddetten zevk almaya başladığını kaydeden Dağtaş, 
„Türk toplumu, her geçen gün Amerika‘ya daha çok benzemiştir“ 
görüşüne yer verdi.

Kaynak: Milliyet Gazetesi



Bul getir............

Televizyon kanallarında Avrupada yaşayan genç
ozanlardan Zeynel ve Kenan‘ın klibini izleyenler 
şöyle durup: ‚Ohh bee, son zamanların en iyi 
türkülerinden biri‘ dediler.
Oldukca duygulu bu parçayı seslendiren Zeynel 
ve Kenan kardeşler varını yokunu ortaya koyup 
albümlerini EMA Müzikten çıkartmayı başarıp, 
‚Bul Getir‘ albümleriyle hedefi yakalamışlardı.
Gel gelelimki Zeynel ve Kenan‘ın arkasında ne 
büyük patronlar nede tv kanallarına promosyon 
için 10binlerce dolarları vardı.
‚Bul Getir‘ parçasını dinleyenler tutmuştu. 
Dinleyiciler bu parçada bir şekilde kendilerini 
buluyorlardı.

Öyle ki Zeynel ve Kenan kardeşlerin albümünden 
kısa bir süre sonra İbrahim Tatlıses 4 parçalık al-
bümünü çıkartıp ‚Bul Getir‘ parçasını dahil etti.
Hülya Bozkaya ender rastlanacak bir şekilde aynı 
parçaya 2 klip çekti. Belkide en önemlisi Zeynel 
ve Kenan kardeşlerin patronu sayılan Emre Saltık 
parçayı albümüne aldı.

Şimdi insanlar biribiriyle ‚Kim daha güzel söyledi‘ 
diye tartışıyorlar. Ancak yoğunlukla ilk kez Zeynel 
ve Kenan‘dan dinledikleri ‚Bul Getir‘ parçasını 
onlarla benimsediler.
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Müzik Market

GRUP SEKSENDÖRT‘ÜN ALBÜMÜ ÇIKTI

Hacettepe ismi ile de bilinen „Seksen-
dört” Ankaralı 4 gençten kurulan grupta 
Tuna solist ve gitar, Okan bas gitar, Er-
dem gitar, Serter ise davul çalıyor.

Grubun yaklaşık 10 yıllık bir geçmişi var. 
Ancak yükselişlerini „Ölürüm Hasretinle“ 
paçasının internette yayılması ve binlerce 
hayran kazanmaları ile sağladılar. En son 
Pasaj Müzik‘le yollarının keşişmesinden 
sonra Kendi isimlerini taşıyan „Seksen-
dört“ albümü müzik marketlerde yerini 
aldı.

HANDE YENER YENİ ALBÜMÜ ÇOK ÖZEL

Bugüne kadar hazırladığı tüm albümler-
le iyi çıkışlar yapan ve önemli bir hay-
ran kitlesi edinen Hande Yener „Apayrı“ 
isimli yeni albümüyle müzik marketler-
de yerini aldı. Mete Özgencil‘in yedi 
şarkısının yer aldığı 15 şarkılık albümde 
ayrıca Ertuğ Ergin, Alper Narman, Fettah 
Can, Bülent Aris, Erol Çay, Can Şembelli, 
Erdem Kınay ve Ender Gündüzlü‘nün 
imzaları var.
Albümün çıkış şarkısının ismi „Kelepçe“. 
Hande Yener ilk çıkış şarkısının klibinde 
yönetmen Simon Henwood‘la çalıştı.

KIVIRCIK ALİ ÖZÜNE DÖNERKEN

Türkülerin üretken sanatcısı Kıvırcık Ali 
Üçüncü Gurbet albümü ardından yeni 
albüm hazırlıklarını tamamlamak üze-
re. Şubat başlarında piyasaya çıkması 
pilanlanan albüm İbermüzik damgasını 
taşıyacak.

Üçüncü Gurbet albümünde daha çok 
Özgün ve Protest Müzik ağırlıklı parça-
lara yer veren Kıvırcık Ali bu albümünde 
tekrar Halk Türkülerine yer verecek.
Çoğu kendi eserlerinden oluşan albümü-
nü beğeneceğinizden eminiz.

GRUP ÇIĞ HALAYLARI çıktı!

Grup Çığ peşpeşe akan 27 halayla, çoşkun 
nehirler gibi bir hayat sevincini günümü-
ze çağıran, çok seveceğiniz yeni albümle 
„merhaba“ dedi. 

Grup Çığ için dağıldı dağılacak diye 
söylentiler ortalıkta dolaşırken mest 
olacağınız, yerinizde duramayacağınız 
halaylarla dolu „Grup Çığ Halayları“ al-
bümü müzik marketlerin rafl arına dizilir 
dizilmez büyük ilgi gördü.

GRUP ÇIĞ HALAYLARI çıktı!
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Daha olgundur

Hepimiz biliriz ki, erkekler ilk gençlik yıllarında tamamen 
iç güdülerine ve gelgeç isteklerine göre hareket ederler. Yaşları 
kemale ermeye başlayınca zekalarını kullanmayı öğrenirler ve 

aşkta daha doğru seçimler yapmaya başlarlar. Evlilik ve boşanma 
gibi olaylar da, tıpkı askerlik gibi bir erkeği olgunlaştırma 

yöntemlerinden biridir.

Bayan & Bay
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Tutkular yerine mantığı öncelikli alır

İkinci evliliğini gerçekleştirmeye karar vermiş bir erkek, 
mantığının sesini dinlemek zorunda olduğunu bilir. Önceki 

evliliğinde yaşadığı tecrübelerden yola çıkarak; aynı hatalara 
tekrar düşmemek için mantığını nasıl kullanması gerektiğini 

de artık öğrenmiştir. Bir ilişkide artıları ve eksileri çok 
daha iyi değerlendirebilmesini öğrenebilmiş bir 

erkek, aslında, sanılanın aksine mükem-
mel bir damat adayıdır.

Tutkular yerine mantığı öncelikli alır

İlişkiden ne istediğini bilir

Daha önce evlilik tecrübesi geçirmiş bir er-
kek, evliliğinin yürümemesinin nedenlerini, niçin-

lerini öğrenmiş, aynı zamanda hatalarından ve eşinin 
hatalarından ders almıştır. Karşınızda sizin evlilik 

tecrübesizliğinizin de üstesinden gelebilecek deneyimli 
bir erkek var. Bu deneyimden kaçmak yerine, bunu 
ilişkinizi daha iyiye götürmek için kullanmanızda 

ne gibi bir zarar olabilir ki?

İlişkiden ne istediğini bilir

Daha önce evlilik tecrübesi geçirmiş bir er-

Boşanmış erkek
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Astroloji
KOÇ
Bu ay sizin için çok başarılı geçecek. Yepyeni bir 
döneme gireceksiniz. Çok fazla çalışmanız sonucun-
da istediğiniz noktaya geldiniz. Bu durum birlikte 
olduğunuz kişiyi de etkiliyor. Böylece uyumlu bir 
beraberlik yaşıyorsunuz. Onu fazla yormayın ve ona 
her konuda yardımcı olun. Çünkü o buna layık biri. 
Uykunuza dikkat edin.

TERAZİ
Bugün tembel gününüzdesiniz. Bir an önce iş bitse 
de kendimi dışarı atsam diyorsunuz. Çalışmak içi-
nizden gelmiyor. Yataktan kalkmak istemiyorsunuz. 
Unutmayın çalışmadan hiçbir şeyi elde edemezsiniz. 
Sevdiğiniz bu durumunuza çok üzülecek. Söyleseni-
ze sizi bu hale getiren sebep ne? Bir an önce silkinin 
ve kendinize çeki düzen verin. Şansınızı zorlayın. 
Karşılığını alacaksınız. 

BOĞA
Duygularınız coşacak. Seviyor ve seviliyorsanız 
bütün kuruntu ve kuşkulardan sıyrılarak büyük bir 
mutluluğa ulaşacaksınız. Bir dostla işbirliği olabi-
lir. İş hayatınızda onun yardımını görebilir ve siv-
rilebilirsiniz. Grup çalışmasına hazırlanın. Bu say-
ede yeni teklifler gelebilir. Mevsim değişikliklerine 
dikkat. İnce giysilerle dolaşmanız hemen üşütüp 
hastalanmanıza neden olabilir. 

AKREP
İnanılmaz güzellikte ve eğlenceli bir gün geçir-
meye hazır olun. Mutluluktan başınız bulutlara 
bile değebilir. Gezme tozmalar, davetler, açılışlar, 
renkli günler devam edecek. Bu pembe tablo mad-
di durumunuz için de geçerli. Elinize ummadığınız 
kadar çok para geçecek. Duygusal ilişkilerinizle il-
gili ayrıntılara kafa yormanıza hiç gerek yok. Çünkü 
herşey yolunda gidiyor. 

İKİZLER
Bugün karar vermek zorunda kalabilirsiniz. Bu iş 
hayatı veya özel hayat için olabilir. İyi düşünün ve 
geleceğinizi etkileyecek bu karar için etki altında 
kalmayın. Sonuca ulaşmak için herşey mevcut. Yeter-
ki istikrarlı olun. İçinize kapanmayın. Sevdiğinizden 
yardım isteyin. Sevdiğiniz yoksa ani bir aşk devreye 
girebilir. Ama acele karar vermeyin. Yanlış seçim 
yapabilirsiniz. Sonunda üzülen siz olursunuz. 

YAY
Birlikte olduğunuz kişiye duygularınızı açmakta 
neden o kadar kararsızsınız. O sizin bu tür hare-
ketlerinize çok fazla üzülüyor. İçinizden geçenleri 
açıklamaktan çekinmeyin. Sıkıntılı dönemi geri-
de bıraktınız. Herşey sizin istediğiniz doğrultuda 
gelişiyor. Para konusundaki beklentileriniz biraz 
yavaş gelişiyor. Harcamalarınızı yaparken biraz 
daha tutumlu olmalısınız. 

YENGEÇ
Kırılganlığınız yüzünden oldukça stresli günler 
yaşamanız mümkün. Aşırı hassas ve alıngansınız. 
Bu sıralar bazı ailevi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. 
Her zamankinden güçlü olmanız gereken bir günde 
kırılganlığı bir tarafa bırakın. Bu zor günlerde yalnız 
olamayacağınızı da bilin. Arkadaşlarınız yanınızdan 
ayrılmayacak. Yeter ki yakınlarınızın değerini bilin 
ve önerilerine kulak verin.

OĞLAK
Çok duygusal davranıyorsunuz. Halbuki çabuk 
ve mantıklı kararlar vermelisiniz. Bu yüzden iş 
hayatınızda da zorluklarla karşılaşıyorsunuz. Yoldan 
haber alacaksınız. Bu haber olumlu gelişmeleri de 
beraberinde getirecek. Seviyor ve seviliyorsanız 
aranızdaki tüm sorunlar hallolabilir. Güçlü 
cinselliğinizle onu etkiliyorsunuz. Sağlığınız şu 
sıralar gayet iyi. Kıymetini bilin.

ASLAN
İçinizdeki duygusal dürtülerin sesini biraz 
kısmanızda yarar var. Birden duygularınıza kapılıp 
karar veriyorsunuz. Yakında elinize önemli bir fırsat 
geçecek. Mutlaka değerlendirin. Sevdiğiniz kişi si-
zin büyünüze kapılmış gidiyor. Aslında onun da sizin 
kadar şefkate ihtiyacı var. Dinlenmek için sık sık ılık 
banyolar yapın ve sabahları aç karnına su için. Yakın 
bir dostunuzun önerilerine kulak verin.

KOVA
Bugün sağlık sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalabi-
lirsiniz. Bu beraberinde tembellik de getirecek. Ya-
taktan kalkmak istemeyeceksiniz. Fakat unutmayın 
çalışmadan hiçbirşeyi halledemezsiniz. Sevdiğiniz 
de bu duruma çok üzülecek ve en büyük destek on-
dan gelecek. Sonunda iyi olacaksınız. Bir yakınınızın 
konuşmalarından etkilenerek ilerisi için bir takım 
planlar yapmaya başlayabilirsiniz.

BAŞAK
Karşı cinsle ilişkilerinizde problemler var. Ya onlar 
sizi anlamıyor veya siz kendinizi anlatamıyorsunuz. 
Biraz içinize dönük yaşıyorsunuz. Onlarla aranızda 
hep mesafe var. Ancak bunu olumsuz bir olay gibi 
görmeyin ve özgürlüğünüzün tadını çıkarın. Şu gün-
lerde kendinize hiç bakmıyorsunuz. Kendiniz için 
alışveriş yapın. Gardrobunuzun buna ihtiyacı var. 
Ayrıca bir spor kulübüne yazılmaya ne dersiniz? 

BALIK
Bugünlerde yaşamınıza yeni biri girebilir. Yanlız bu 
insan sizin kadar bağımsızlığına düşkün ve yine si-
zin gibi otoriter. Anlaşmanız özveride bulunmanıza 
bağlı. Para konusunda şanslı bir gün. Türlü yerler-
den irili ufaklı para gelebilir. İyi bir yatırım yapabil-
eceksiniz. Günlük koşuşturmaya dalıp sağlığınızı ih-
mal etmeyin. Yorgunluk belirtileri baş gösterebilir. 
Kendinize dinlenme zamanları yaratın.

Astroloji



11.02.2006 saztime / Location: Club Megastar Köln
Konser: Haluk Levent, Grup Anatolica, DJ

14.02.2006 Sevgililer günü / Location: Sky Palace Stuttgart
Party: Özdemir, DJ Ateş

17.02.2006 İntersaal Köln / Location: İntersaal Köln
Konser: Orhan Ölmez, Musti, Grup Irmak, Davul Zurna, DJ

24.02.2006 halaytime & cepkinight / Location: Aynur Frankf.-Hanau
Party: Berdan Mardini, Grup Yılmazlar, Grup Candan, Davul Zurna, DJ

25.02.2006 halaytime & cepkinight / Location: Eurosaal Köln
Party: Berdan Mardini, Grup Doğanay, Davul Zurna, DJ
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