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Avrupalı  olurken... !
Ne diyelim: „Let`s kolay gelsin...“

� � � � � � � � � � � �

Tecavüz Ettiği Keçi İle Evlendirildi  

Sudan’da bir keçiyle cinsel ilişkide 
yakalanan adamın, hayvanın 
sahibine tazminat ödemesi ve keçiyi 
eş olarak alması kararlaştırıldı. 
Keçinin sahibi Alifi , Juba Post 
Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, 13 
Şubat 06 gecesi, sesler duyduğunu, 
bunun üzerine harekete geçtiğini, 
adı Tombe olan adamı, keçiyle 
birlikte yakaladığını anlattı. Alifi , 
„Adama ’Burada ne yapıyorsun’ 
diye sorduğumda korkup keçinin 
üzerinden düştü. Ben de onu 
yakalayıp bağladım“ dedi.
Alifi  şöyle devam etti: „İhtiyar 
heyetine sordum. ’Onu polise 
götüreceğine, keçiyi eşi gibi gördüğü 
için sana 15 bin Sudan Dinarı (65 YTL) 
başlık parası ödesin’ dediler. Ben de 
öyle yaptım. Keçiyi adama verdim. 
Bildiğim kadarıyla hálá birlikte 
yaşıyorlar.“ (Hürriyet 26.02.06)

� � � � � � � � � � � �

Avrupal
Ne diyelim: „Let`s İki erkek sohbet ediyorlar.

Biri diğerine: „Nikah memuru 
önünde iki kelime söylüyorsun, 
şıp diye evlenmiş oluyorsun 
sevdiğinle.“ 
Diğeri cevap veriyor: „Yatakta 
uyku arası iki laf ediyorsun 
şıp diye boşanmış oluyorsun 
eşinden.“

Garson restorandaki bayan

müşteriye soruyor: „Eşinizin az 
önce masanın altına saklandığını 
fark ettinizmi?“ Bayan: 
„Yanılıyorsunuz! Eşim asıl şu an „Yanılıyorsunuz! Eşim asıl şu an „Y
kapıdan içeri girmekte.“
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31.03.2006 İntersaal Party / Location: İntersaal, Köln
Party: Doğuş, Grup Irmak, DJ Timur, Davul Zurna

38

Etkinlikler 

25.03.2006 halay party/ Location: Cem Saal, Duisburg-Rheinhausen
Party: Abidin Biter, Grup Dostsevenler, Grup Kapris, Davul Zurna, DJ

07.04.2006 Bayanlar Matinesi / Location: Vision, Gelsenkirchen
Matine: Alişan, Grup Çağlayan, Dj Timur, Dj B-roll

31.03.2006 halaytime & cepkinight / Location: Aynur, Frankf.-Hanau
Party: Yurtseven Kardeşler, Grup Can Gurbetciler, Davul Zurna, DJ

24.03.2006 halaytime / Location: Eurosaal, Köln
Party: Yurtseven Kardeşler, Boran, Grup Emek, Davul Zurna, DJ



Kutsi, müziği seven 
genç ve başarılı 
bir sanatçı. Şarkıcı 
olmayı para kazanmak 
için değil, sadece 
kendi hissettiği 
duyguları başkalarına 
aktarabilsin diye 
seçmiş. Özel hayatı 
hakkında pek bişey 

söylenemez, ama 
kesinlikle  
tam bir 

sanat adamı, samimi 
ve doğal bir insan.
Bir çok ünlüye şarkı 
vermiş, ama kendisi 
uzun bir dönem 
sahneye  çıkmamıştır. sahneye  çıkmamıştır. sahneye  çıkmamıştır
SANANE isimli ikinci 
albümü‘yle büyük bir 
çıkış yakaladı. Daha 
sonra Petek Dinçöz ve 
Nalan ile düet yaptı 
ve oldukça beğeni 
toplamakta.

Kulis
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“Bir başka hayalimi daha gerçekleştirme şansım oldu” 
diyen İstanbul Belediye Konservatuarı Şan Bölümü 
mezunu Candan Erçetin, yıllardır müziğinde hissettirdiği 
göç temasına yeni bir boyut kazandırarak komşu 
ülke Yunanistan ile farklı dillerde paylaştığımız 

ortak melodileri bir arşiv çalışmasında yorumladı. 
İki ülkenin paylaştığı bu melodiler, “Aman 

Doktor” adlı çalışmada ilk albümünden bu 
yana etnik tınıları modern sound’larla 

birlikte kullanmayı tercih eden Candan 
Erçetin tarafından her iki dilde de 

seslendiriliyor.

Candan Erçetin

Kutsi

OĞLAK
Uzun süredir yaşadığınız sağlık problemlerinizi dost ve yakınlarınızın desteği sayesinde atlattınız. Yalnız 
günlük kontrollerinizi ihmal etmemelisiniz. İrili ufaklı paralar alacaksınız. Yalnız paranızı iyi saklamalı ve 
değerlendirmelisiniz. Sevdiğiniz kişiyle uyumlu bir beraberliğiniz var. Onu fazla yormayın ve ona her konuda 
yardımcı olun. O buna layık biri. Uykunuza dikkat edin. Son günlerde kendinizi çok fazla yordunuz.

KOVA
Bundan sonra çıkacağınız seyahatler size uzun zamandır ihtiyacınız olan neşe ve enerjiyi sağlayacaktır. 
Katılacağınız bir arkadaş toplantısında çok eğlenecek ve uzun zamandır birlikte olmadığınız arkadaşlarınızla 
birlikte olma fırsatı bulacaksınız. Çalışma ve gayretleriniz takdir ediliyor, beğeniliyor. Sevdiğinizle 
birlikteliğiniz uyumlu devam edecek. Çevrenizden birinden alacağınız bir hediyeye çok sevineceksiniz.

BALIK
Etrafta hayranlık uyandıran birisiniz ve hiç tanımadığınız kişiler size yakınlaşmak istiyor. Bu yüzden özel 
hayatınızda yeni dostluklar, yeni bir aşk sizi bekliyor olabilir. Bu arada bazı insanlarla sorun yaşayabilir, 
onlarla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Onlarla savaşacak gücünüz var. Kendinize dikkat etmezseniz 
kısa zamanda yorgun düşersiniz. Ayaklarınıza dikkat.

TERAZİ
Birçok fırsat var önünüzde. Eğer zekanıza güvenerek olumlu ve güzel kararlar verirseniz, bu fırsatları en iyi 
şekilde değerlendirmiş olacaksınız. Böylece hem iş hem de his hayatınızda yeni olanaklar yakalayabileceksiniz. 
İş hayatınızda bundan sonraki günlerde oluşacak tatsızlıkları gidermek için hazırlıklı olmalısınız. Sevgilinizle 
mesafeli bir ilişkiniz var. Bunu daha sıcak ve yakın bir hale getirmeniz sizin elinizde. 

AKREP
Başkalarına emir vermekten çok hoşlanıyorsunuz ve herkesi sizin kurallarınıza uymaya zorluyorsunuz. 
Sevdiğinizle aranızda bazı sorunlar olduğu bir gerçek. Ancak canınızı sıkmayın, çünkü herşey yoluna girecek. 
Yalnızsanız mükemmeli aramaktan artık vazgeçmelisiniz. Düşünmeden hareket etmekten kaçınmalısınız. 
Enerjiniz ve performansınız tam yerinde. Özellikle ayın son günlerinde mutluluk var.

YAY
Bu günlerde zihniniz çok açık. Özellikle mesleki konularda bundan yararlanabilirsiniz. Bu da sizin yararınıza 
olacak. Fikirleriniz çevreniz tarafından takdirle karşılanıyor. Sevildiğinizi bilin ve ona göre davranın. 
Gereksiz kuruntulara kapılmayın. Alışveriş yaparken biraz daha eli açık davranabilirsiniz. Evinizin bir 
ihtiyacını ertelemek zorunda kalacaksınız. Sağlığınızda önemli bir değişiklik yok.

YENGEÇ
Parlak bir dönem. Çevrenizden iltifatlar duyacaksınız. Ve aranan simaların başında geleceksiniz. Bu kadar 
popüler olmanız hiç şüphesiz neşeli ve sorunsuz bir tip olmanızdan. Bu sayede yeni fl örtler ve romantizm 
dolu ilişkiler yaşamanız kaçınılmaz. Yaşamın her alanında şansınız yüksek gözüküyor. Siz bu şansı özellikle 
duygusal bağlamda kullanmaktan yanasınız. Böylece yalnızlığınıza son verebilirsiniz.

ASLAN
Hayatınızdaki ani değişiklikler sizi derinden etkiledi. Herşey birdenbire olmuş gibi geliyor. Oysa uzun 
zamandır bunu içten içe hazırlıyordunuz. Önümüzdeki günlerde çok daha keyifl i olayların gerçekleştiğine 
tanık olabilirsiniz. Aşkta da bir karar arifesindesiniz. Kararınız gelecek günleri etkileyebilir. Ailenizle 
ilgilenseniz iyi olur. Sizle yakınlaşmakta güçlük çekiyorlar. Ama bunu dile getiremiyorlar.

BAŞAK
Geleceğinizle ilgili önemli kararlar alacağınız bir döneme giriyorsunuz. Sevdiğinizle bazı sorunlar çıkabilir. 
Uyarılarını dikkatle dinleyin. Elde edeceğiniz kazanç yüzünüzü güldürse bile çok büyük gelişmeler 
beklemeyin. Adımlarınızı sağlam atın. Her zaman bir açık kapı bırakın. Hayatta herşey olabilir, unutmayın. 
Yeni kişilerle tanışacaksınız. Yeni imkanlar ve fırsatlar doğabilir. Gözünüzü dört açın.

Astroloji



KOÇ
Bu ay size büyük bir fırsat var. Ancak bunun için kararlı davranmanız gerekiyor. Para durumunuz çok iyi. 
İş arkadaşlarınız sizi kıskanıyor. Kendinize güvenin. Yoldan haber alacaksınız. Bu haber olumlu gelişmelere 
neden olacak. Seviyor ve seviliyorsanız aranızdaki bütün sorunları halledebilirsiniz. Sevdiğiniz yoksa sizi çok 
beğenen iki kişi arasında kalabilirsiniz. Seçiminizi yapmanız epey güç olabilir. Sağlığınız şu sıralar iyi.

BOĞA
Yaşamınıza çok önemli biri girebilir. Yalnız bu insan sizin kadar bağımsızlığına düşkün ve sizin gibi otoriter. 
Ancak bu insan sayesinde yaşamınız fevkalade olabilir. Size türlü yerlerden irili ufaklı paralar gelecek. İyi 
bir yatırım yapabileceksiniz. Sevdiğinize uymaya çalışın, anlamsız kıskançlıklarla onu üzmeyin. Şu sıralar 
kendinizi çok bitkin hissetmenizin nedeni kafeinli içecekler. Bunlardan uzak durmaya çalışın.

İKİZLER
Beklemediğiniz yerden bir para gelecek. Böylece önceki borçlarınızı da kapatacaksınız. İşte dikkatli olun 
ve kimseyle tartışmayın. Akılcı olmalı ve hakkınızı korumalısınız. Sevdiğinizle uzun bir yola çıkabilirsiniz. 
Cinsellik ön planda. Sevdiğinizle bu konuda anlaşacak ve birlikte hoş vakit geçireceksiniz. Sevdiğiniz yoksa 
deneyimli zeki biri sizi etkileyecek.

Astroloji
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Aşkın Nur Yengi 
Doğum Günü: 03.07.1970 
Aşkın Nur Yengi 
Doğum Günü: 03.07.1970 
Aşkın Nur Yengi 

Burcu: Yengeç 
*******************************
Alişan 
Doğum Günü: 19.06.1976 
Alişan 
Doğum Günü: 19.06.1976 
Alişan 

Burcu: İkizler 
Doğum Günü: 19.06.1976 
Burcu: İkizler 
Doğum Günü: 19.06.1976 

*******************************
Deniz Seki 
Doğum Günü: 01.07.1970 
Burcu: Yengeç 
*******************************
Gülşen 
Doğum Günü: 29.05.1976 
Gülşen 
Doğum Günü: 29.05.1976 
Gülşen 

Burcu: İkizler 
Doğum Günü: 29.05.1976 
Burcu: İkizler 
Doğum Günü: 29.05.1976 

*******************************
Gökhan Özen 
Doğum Günü: 29.11.1979 
Burcu: Yay 

Kerim Tekin 
Doğum Günü: 18.04.1975 
Burcu: Koç 
*******************************
Niran Ünsal 
Doğum Günü: 13.08.1970 
Burcu: Aslan 
*******************************
Rafet El Roman 
Doğum Günü: 25.08.1968 
Burcu: Başak 
*******************************
Burcu Güneş 
Doğum Günü: 12.08.1977 
Burcu Güneş 
Doğum Günü: 12.08.1977 
Burcu Güneş 

Burcu: Aslan 
*******************************
Ebru Gündeş 
Doğum Günü: 12.10.1974 
Ebru Gündeş 
Doğum Günü: 12.10.1974 
Ebru Gündeş 

Burcu: Terazi 
*******************************
Emre Altuğ 
Doğum Günü: 14.04.1970 
Burcu: Koç 
*******************************
Emel Müftüoğlu
Doğum Günü: 01.01.1961 
Burcu: Oğlak 

Edip Akbayram 
Doğum Günü: 29.12.1950 
Burcu: Oğlak
*******************************
Hande Yener 
Doğum Günü: 12.01.1973 
Burcu: Oğlak 
*******************************
Levent Yüksel 
Doğum Günü: 21.10.1964 
Burcu: Terazi 
*******************************
Sezen Aksu 
Doğum Günü: 13.07.1954 
Burcu: Yengeç 
******************************
Sertab Erener 
Doğum Günü: 01.01.1964 
Burcu: Oğlak 
******************************
Mustafa Sandal 
Doğum Günü: 11.01.1970 
Burcu: Oğlak 
******************************
Candan Erçetin 
Doğum Günü: 10.02.1963 
Candan Erçetin 
Doğum Günü: 10.02.1963 
Candan Erçetin 

Burcu: Kova 
******************************
Tarkan 
Doğum Günü: 17.10.1972 
Burcu : Terazi 

Kulis
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Özlem Tekin, Türk rock 
müziğinde iddialı bir 
ses olarak ortaya çıktı. 
Kendini sürekli yenileyen, 
müziğini zenginleştiren 
Tekin, şimdi de hip hop‘a 
gönül verdi.
Yoga yaparak formunu 
koruyan genç sanatçı, 
ayrıca kickbox sporuyla 
kilolarını dengeliyor.

Özlem Tekin



29 Nisan 1969‘da Yalova‘da doğdu.
İstanbul Teknik Üniversitesi Türk 
Musikisi Devlet Konservatuarından 
mezun oldu.
Korolarda klasik kemençe çaldı, folklor 
eğitimi aldı. Çok iyi bir folklor hocası 
oldu.
Türk Müziği repertuar hocası Erol Sayan 
Eurovision Şarkı Yarışmasına katılmaya 
karar verdi.
İzeli de vokalist olarak yanına aldı. 
Böylece İzel Pop Müzik ile tanıştı.
Önemli assolistlere vokal yaptı.
O yıllarda arabesk müziği patlaması 
yaşanıyordu. Müslüm Gürses, İbrahim 
Tatlıses (İlk stüdyo vokali
Gülüm Benim adlı şarkıdır), Küçük 
Emrah... vb. sanatçıların albümlerine 
vokal yaptı.
Eurovision Şarkı Yarışmasında İtalya‘da 
Türkiye‘yi temsil etti.
Çelik ile ikili programlar yaptı
Caz söylemeye başladı.
Kibariye ve Ümit Besen yerine Miles 
Davis, Spyro Crya gibi sanatçıların 
hayranı oldu. Sonuçta hepsini içine 
alan Pop Müzik yorumcusu oldu.

Ercan Saatçi ve Çelik‘le kurduğu „İzel 
Çelik Ercan“ adlı toplulukla „Özledim“ 
isimli albümü çıkararak müzik dünyasına 
profesyonel olarak ilk adımını attı.
1994 yılında yaptığı „Biz Hep Böyleyiz“ 
bestesi ile Altın Güvercin‘de „En iyi 
besteci“ ödülünü aldı. İlk solo albümü 
ADAK‘ı 1995 yılında çıkardı.

MGD tarafından „Yılın En İyi Kadın Pop 
Sanatçısı“  ödülünü, „Hürriyet Altın 
Kelebek“  ödülünü ve „En iyi kadın 
şarkıcı“ sıfatını aldı.

1997 yılında Mustafa Sandal ile 
„Emanet“ adlı albümü yaptı.
Çelik‘in ona verdiği „Kızımız Olacaktı“ 
adlı şarkı Türkiye‘de adı İzel olan kız 
çocuğu patlamasına yol açtı. Sırada 
„Bir Küçük Aşk“ vardı.
1999 yılında çıkan bu albümde Altan 
Çetin ve Ozan Çolakoğlu ile çalıştı.
Aynı albümdeki „Yok Yere“ adlı parçayla 
uzun süre konuşuldu.
„Bir Küçük Aşk“ 2000 yılında remixlenip 
İzel‘in diğer hit şarkıları da eklenerek 
yeniden yayınlandı.
İzel, o yıl yine „En iyi kadın şarkıcı“ 
ödülünün sahibi oldu.
Türkiye‘nin en iyi kadın yorumculardan 
biri olarak kabul edilen İzel‘in, „Bebek“ 
adlı albümü, 15 Haziran 2001‘de çıktı 
hayranlarının karşısına.
10 parçadan oluşan İzel‘in bu 
albümündeki tüm şarkılarda Altan 
Çetin imzası yer aldı.
Sanatçı, „Bebek“ adlı albümünden iki 
yıl sonra da, 2003 yılının yaz aylarında 
„ŞAK“ adlı albümünü piyasaya 
sürdü.
2005 yılı ilkbahar aylarında ise 14 
parçadan oluşan „Bir dilek tut benim 
için“ile müzikmarketlerde yerini aldı.

Resmi sitesi: www.izelonline.com
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Vizyondakiler

KISA BOYLUYSAN...
 
Pantolon: 
Düşük belli pantolonlar 
vücudunun üst kısmını 
uzun gösterecektir. 
Kontrast renklerden ve iri 
desenlerden kaçın.  

Ceket ve gömlek:
Bele oturan ve kalça 
hizasında kalan modeller 
tercih et ve uzun 
veya belde biten kısa 
ceketlerden kaçın. Altla üst arasında 
renk kontrastları yapma. İlla bir 
kontrast yapmak istiyorsan, kumaş türü 
kontrastları uygula. 

Elbise: 
Tek renk ve düz kesim elbiseler seni daha 
uzun gösterir. Ayrıca kadınsı ve seksi 
kesimleri de rahatlıkla kullan. Etek boyu 
baldırların ortasına, hatta topukların 
hemen üstüne kadar inebilir.

ŞİŞMANSAN...
 
Pantolon: 
Pantolonlarını mümkün 
olduğunca krep gibi 
dökümlü kumaşlardan 
seç.  

Üst:
Göz alıcı, dikkat çekici 
büyük desenler yerine tek renk ve koyu 
tonları tercih et. Dekolte kullanmaktan 
kaçınmana gerek yok ama kalın ve belini 
saran kemerlerden kaçın!

TENİNE & SAÇINA UYGUN 
RENKLER

BUĞDAY TEN - SARI SAÇ 

 Toz pembe, bebek mavisi, gri-mavi, lila, 
açık mor, açık yeşil ve nane yeşili

 Mavi ve koyu kırmızı

AÇIK TEN - KAHVERENGİ SAÇ 

 Yeşilin açık tonları ile saman sarısı, 
kavuniçi, kayısı rengi, mercan ve gri-mavi

 Toprak sarısı ve pembe

KOYU TEN - SİYAH SAÇ 

 Pembe ve mavinin tüm tonlar ile mor ve 
siyah

 Kiremit kırmızısı, tunç ve doreli

AÇIK TEN - SİYAH SAÇ 

 Pembe ve mavinin tüm tonlar ile mor ve 
siyah

 Kiremit kırmızısı, tunç ve mavi

BUĞDAY TEN - KAHVERENGİ SAÇ 

 Kırmızı ve yeşil tonlar ile kavuniçi, 
kiremit rengi, bej, toprak sarısı ve turkuaz

 Maviye çalan tonlar, yeşil, duman grisi

Ceket: Mümkünse önünü 
iliklemeden giyin. Ceketlerine 
büyük vatkalar yerine daha 
küçük, omuzlarınızı hafifçe 
yükseltecek vatkalar kullan.

Moda
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Erkekler hayat kadınlarıyla sadece seks için birlikte olmuyorlar. 
Hayat kadınlarının duygusal bir beklenti içinde olmaması 
erkeklerin tercih sebeplerinin başında geliyor. Kadınların aynı 
yatağı paylaştığı bir erkeğe karşı romantik hisler taşımaması 
hemen hemen imkansız gibi. Oysa ki erkekler birliktelik sonrasında 
çok farklı duygular yaşıyorlar. Seksin ardından telaşa kapılan ve 
ne yapması gerektiğini bilemeyen erkek, kadının duygusal baskısı 
üzerine, bulunduğu yerden biran önce ayrılmak istiyor. 

Karmakarışık düşünceler birbirini kovalarken ilk akla gelen 
karşısındakinin ciddi bir beraberlik beklentisinde olması. 
Erkeklerin çoğu ömrünün sonuna kadar aynı kadınla beraber 
olmanın hayallerini kurmaz ama bir erkekle ömrünün sonuna 
dek birlikte olmayı düşünen bir kadını her an görebilirsiniz. Çoğu 
zaman yanlış bir başlangıç, çiftlerin ilişkilerinin kısa sürmesine 
neden oluyor. Henüz birbirini yeterince tanımayan iki kişi kısa süre 
içinde seks yapınca, beklentilerin ve düşüncelerin değişmesiyle 
birlikte kötü sonuçların doğması çok zaman almıyor. 

Konu seks olunca bugün bile düşünceler erkeğin aldığı, kadının 
verdiği yolunda. Bir kız bekaretini verir, düğünlerde kızlar verilir, 
kadın kendini erkeğine verir. Erkek kadını yatağa atar, onu alır. Bu 

yaklaşım, cinsler arasındaki kökten farklılıktan kaynaklanıyor. 
Ergenlik çağındaki bir kızı ve erkeği düşünürsek; kız romantik 
hayallerin içinde yolculuk yaparken erkek tek bir hayal kurar. 

Orta yaşta olan olgun erkek, bir kadını nasıl baştan çıkaracağını 
artık öğrenmiştir. Hiçbir zaman kendisini aldatılmış hissetmez, 
çünkü ödülünü yatakta alacağından emindir. 

Gençlik dönemlerini geçirmiş olgun bir kadın da erkeğe istediklerini 
vererek güçlü olacağını öğrenmiştir. Fakat kadının yaşı ne olursa 
olsun verdiklerinin karşılığını mutlaka isteyecektir. Kadının 
erkekten beklentisi sevgi, ilgi ve şevkattir… Erkeklerin çoğu bu 
kelimeleri bir kadından duymak istemez. Birlikte olduğunuz kişi 
seksin ardından neden ona sarıldığınızı merak ediyorsa seksi 
duygulardan ayrı bir şekilde yaşamak istediğini anlamalısınız. Eğer 
seksten sonra sarılıp gülüşürler, birbirlerine bir kaç gece sonra da 
romantikleştiklerini hissederlerse, kendilerine yarattıkları çerçeve 
yıkılmaya başlayacaktır ve bunun fi kri bile onlar için oldukça 
ürkütücüdür. Maalesef almak-vermek fi krinide yenmenin kısa 
yolu yok. 
 
Kendinizle barışık ve dürüst olun. Onunla neden birlikte 
olduğunuzu kendinize itiraf edin. Onunla sadece seks yapmak 
için ya da bazı eksiklikleri doldurmak için mi birlikte oldunuz? 
Gerçekçi davranın. Bir şeyler bekliyor olabilir misiniz? Eğer 
seksi kullanırsanız hem siz, hem de karşınızdaki üzülecektir. 

sadece seks için birlikte olmuyorlar. 

Cinsellik
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23 Nisan 1973‘te İstanbul‘da doğdu. 
Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve 
Otelcilik bölümünde okurken Leman 
Dergisinde karikatür çalışmalarına 
başladı. İlk stand-up gösterisini Leman 
Dergisinde karikatür çalışmalarına 
başladı. İlk stand-up gösterisini Leman 
Dergisinde karikatür çalışmalarına 

Kültür‘de, 1995‘in Ağustos ayında 
gerçekleştirdi. 1995 Aralık‘tan 
itibaren de Beşiktaş Kültür Merkezi 
bünyesi altında gösterilerine devam 
etmektedir. 2001 yılı sonuna kadar 
toplam gösteri sayısı 1200‘ün üzerinde 
olup, bunların hemen hepsi kapalı gişe 
oynayarak, kırılması güç bir rekorun da 
sahibi olmuştur. 

Türkiye‘nin birçok ilinde sahnelediği 
gösterisini aynı zamanda Avrupa‘nın 
önde gelen şehirlerinde ve de Amerika 
Birleşik Devletlerinde yine aynı başarı 
ile sahneye koymuştur.

Leman Dergisi‘nde yayınlanan birçok 
çalışmasını „Karikatürler“ isimli 
kitabında yayınladı. 

1998 yılında Ömer Vargı‘nın yönettiği 
„Herşey Çok Güzel Olacak“ isimli 
sinema fi lminde Mazhar Alanson ile 
başrolü paylaştı. Bu fi lmi Türkiye ve 
Avrupa‘da yaklaşık 1.800.000 kişi 
izledi. 

Reklam dünyasında da adından oyuncu 
olarak söz ettiren Yılmaz, „Panasonic“ 
reklamlarının radyo spotlarıyla iki yıl 
üst üste „Kristal Elma“ ödülüne layık 
görüldü. Bu fi rmanın TV fi lmlerinin 
yanı sıra „Mavi Jeans“ reklamlarında 
da oynamıştır. 

Gösterilerini „Gösteri“ adlı kasette de 
Bay Müzik ile piyasaya sürmüştür. 

Askerlik görevini Temmuz 2001‘de 
tamamlayan Cem Yılmaz, gösterilerine 
devam etmektedir. Özel bir şirket 
için hazırladığı reklamlar serisi ilgi 
görmüştür. 

12 Kasım 2004‘te vizyona giren, 
çekimleri tamamlanmasına karşın 
yapımcı fi rma ile yaşanan problemler 
sebebiyle montajı ve gösterimi geciken, 
4 farklı karakterde oynayarak başrolünü 
üstlendiği uzay  „G.O.R.A.“  fi lmiyle bir 
kez daha milyonları sinema salonlarına 
çekmeyi başarmıştır. Son olarak Yır. Son olarak Yır ılmaz 
Erdoğanın yönettiği „Organize İşler“
fi lminde rol almıştır.

Vizyondakiler
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Avrupa´da son zamanlarda kendi emekleri ile 
şöhret kapılarını aralayan sanatcılarımız´dan 
CanKan gerek besteleri ile gerekse yaptıkları
müzik ve sahne performansı ile Avrupadaki 
müzisyenlere örnek oluyorlar.

Çıktıkları her konserde binleri toplayan CanKan´ı 
bize biraz anlatırmısınız?    

Can : Ayhan Malik
Kan : Fatih Abebe 
Abebe alemde´de en büyük bestekar demek.
Başkalarına karşı hava anlamında değil, 
kendime kendimi yenilemek anlamında´dır.
CanKan Grubu 15 yıldır var. Ayhan Malik Can ve 
Fatih Abebe Kan´dan oluşuyor.
İlk sahnelere çıkışımız dans yaparak basladı ve 
şimdi müziğe döndük. Üç albüme imza attık ve 
dördüncü yolda .
   
Peki dans yaparken müziginiz ile böylesi bir 
yerlere geleceğinizi tahmin edebiliyormuydunuz?
   

Aslında biz zaten büyük bir emek ile güzel 
bir çalışma´dan güzel bir şeyin olacağını 
biliyorduk. O konuda hiç bir sıkıntımız 

yoktu. Yeni bir tarz söz konusuydu. Arabesk 
bize ait bir tarz, bundan´da mutluyuz Allaha 
şükür iyide gidiyor ve beklediğimiz gibi güzel bir 
yerede geldik. 
   
Kitle bizi kabul etti. Bundan önce zaten İsmail 
YK Şapur Şupur Albümü ile patlama yaptı. Söz 
ve müzik bize aittir.
   
Onun dışında Seda Sayan´a Bebeğim şarkısını, 
Berdan Mardini´ye Sen Varya´yı vermiştik. 
Zamanı bekledik ve güzel bir zamanda güzel bir 
çalışmaya imza attık.
   
Tabiki bizim üçüncü Albümümüz ama bizim için 
ilk Albümdür. “Ne için“ derseniz mesela Mahsun 
Kırmızıgül´ün Alem buysa kiral benim´den önce 
6 album´ü var. O Alem Buysa´yla patladı ve 
benim içinde o onun ilk albümü sayılıyor. Bizim 
içinde bu geçerli. Yar Albümü´müz bizim için ilk 
ve son olmayan albümdür.

Röportaj
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Etkinlikler

Köln Eurosaal`da Köln Eurosaal`da alternatif türkçe pop party organizasyonu 
istasyon`un galasındagalasında sahne alan Kutsi gençleri kendine 
hayran bıraktı. Sevilen parçalarını seslendiren Kutsi salonun hayran bıraktı. Sevilen parçalarını seslendiren Kutsi salonun 
kulisinde`de sevenlerinin resim çektirme isteklerini geri de sevenlerinin resim çektirme isteklerini geri 
çevirmeyerek sıcak ve samimi tavırlarıyla ıcak ve samimi tavırlarıyla gönülleri fethetti. 
Sevenleri ile esprili sohbetler yaparak gençler üzerinde pozitif Sevenleri ile esprili sohbetler yaparak gençler üzerinde pozitif 
etki yaparken adeta: „Keşke bütün sanatcılar Kutsi gibi etki yaparken adeta: „Keşke bütün sanatcılar Kutsi gibi 
alçak gönüllü olsa“ dedirtti.alçak gönüllü olsa“ dedirtti.

Efendi Çocuk Kutsi...Efendi Çocuk Kutsi...

İbrahim Tatlıses ATV ekranlarında canlı yayında 
İBO SHOW programında konukları Kıvırcık Ali ve 
Yusuf Hayaloğluyla bol bol sohbet ediyordu. 
Daha sonra önce Türkiye`yi Eurovision  şarkı 
yarışmasında temsil edecek olan ve Sibel 
Tüzün`ün yorumladığı „Süperstar“ isimli 
şarkının klibini izledi ve olan oldu...
„Ayıptır ya, ayıptır. Bumu benim ülkemi temsil 
edecek? Bu sıfırın altında sıfır!“ diyerek yorum 
yaptı. Ancak Sibel Tüzün`de suç bulmadığını, 
onun sadece yorumcu olduğunu. Bu ayıbın 
sorumlularının „uzman“ diye geçinerek parçayı 
besteleyen ve Atinaya yollayanların olduklarını 
söyledi.

İbrahim Tatlıses patladı...İbrahim Tatlıses patladı...
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Müzik tarzınız ile hangi kitleye hitap etmeyi amaçladınız? 
Kendinize özgü farklı bir müzik mi yapıyorsunuz?

Bizim için yeni neslin bize böyle bağlanması geleceğimizin 
parlak olmasını gösteriyor. Tabiki bizi severek dinleyen eski 
nesilde var. 4 yaşındaki cocuğun Yar Yar demesi ve birde 
arabesk dinlemesi çok iyi bir şey. Yani duygusal müzik 
dinlemeleri güzel tabiki. Biz Orhan Gencebay, Müslüm 
Gürses ve İbrahim Tatlıses ile büyüdük. Bu yeni neslinde 
bizimle büyümesi çok güzel, büyük bir duygu bizim 
için. Zaten Türkiye´de, biliyorsunuz belki, Arabesk´i 
bir dönem bitirmeye çalıştılar. Küfür gibi birşey olarak 
değerlendirdiler.

Türkiye´nin de kalbi İstanbul, İstanbulun´da %50´si 
sosyete. Zaten millet Hip Pop ve Rock dinlemeye başladı. 
Arabeski yok etmeye çalıştılar. Sonra İsmail YK çıktı 
Nerdesin dedi, Seda Sayan Bebegim dedi, Arabesk bir 
daha gündeme geldi. En son biz Yar Yar´ile tam göbekten 
vurduk. Millet tekrar Arabeski benimsedi. Demek ki bu 
bizim ruhumuzda var. Anadolu insanı var oldukça Arabesk 
var olacaktır.
   
Siz Avrupa´dan Türkiye sahnelerine geçiş yaptınız. 
Aradığınız ilgiyi Türkiye´de bulabildinizmi?
   
Zaten yaşantımız Türkiye ve her iki taraftan büyük 
fanatik kitleye sahip olduk allaha şükür. Hatta sitemiz´de 
bunu gösteriyor: bir yıl olmadan 30 bin üyeye ulaştık. 
Ayrıca 100 bin kişi günlük sayfamızı ziyaret ediyor ve 
bu bizi ayriyetten mutlu ediyor. Yakında CanKan FM´i 
açıyoruz. Sitede internet üzerindene Radyomuz açılıyor. 
Menejerimiz ve aynı anda ortağımız olan Tahsin bey ile TV 
kanalı açma çalışmalarına başladık. Kendimize ait bir kanal 
olacak.
  
Başka kanallardan´da teklifl er var program için. 
Dizi, sinema ve buna benzer çok teklif var ama şu an 
bizim için daha çok erken. Biz ilk etapta sahnemizi 
daha güzel bir yere getirip, ondan sonra gelen teklifl eri 
değerlendireceğiz.

Şu an yeni albümün hazırlığındayız. O´da bu sene 
için´de çıkar. CanKan olarak  beraber daha güzel işler 
yapacağımıza inanıyoruz. 

Röportaj: Abdullah Ürüç 
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NİLÜFER
Karar Verdim

CANDAN ERÇETİN 
Aman Doktor

SEKSENDÖRT 
Seksendört

FERHAT GÖÇER 
Ferhat Göçer 

YAVUZ BİNGÖL 
Biz

ZUHAL OLCAY 
Başucu Şarkıları 2 

ZEYNEP DİZDAR
İllede Sen

KUTSİ
Sanane

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ
Hüsn-ü Klarnet

KIVIRCIK ALİ
Geriye Dönün Seneler

Müzik



Kibariye’nin Tarkan’la yaptığı düet olay oldu! 
Tarkan’ın “Yak bütün fotoğrafl arı” adlı şarkısını 
güçlü sesiyle yorumlayan Kibariye şimdilerde yeri 
göğü inletiyor... Ancak kafalarda bir soru işareti 
var...  Kibariye’yle Tarkan aynı anda stüdyoya girdi 
mi? Şarkıyı birlikte mi okudular yoksa Tarkan’ın sesi 
banttan alınıp Kibariye’nin sesiyle mi birleştirildi? 

Kibariye üstüne basa basa Tarkan’la aynı anda 
stüdyoya girip şarkıyı okuduklarını söylüyor.

Pazar Keyfi  programına konuşan Kibariye, „Ben yalan söylemem! Canlı canlı 
kanlı kanlı yanyana aslanlar gibi okuduk şarkıyı!“ diyor.

KİBARİYE‘DEN YALANLAMA GELDİ !!

Zerrin Özer’in sade bir törenle evlendiği emlakçı 
eşi Levent Süren ile sahibi olduğu emlak bürosunda 
tanıştığı biliniyor... 
Levent Süren, bir “Bir Prens Aranıyor” yarışmasına 
katılmış ancak ilk elemede elenmişti!.. Yarışmanın 
“orta yaşlı” gelini Canan’ın ilk görüşte kapılmasına 
rağmen seçmediği Levent yarışmadan sonra bir 
iki kez daha ekranlara çıktı!.. En son Mehmet Ali 
Erbil’in “Ya Şundadır Ya Bunda” adlı programına 
“seçici” olarak katılan Levent Süren ciddi tavrını 
burada da sergilemişti!..

ZERRİN ÖZER EVLENDİ !!

Eski eşi Haluk Bilginer’in Aşkın Nur Yengi ile 
ilişkisini öğrendikten sonra boşanan Zuhal 
Olcay, Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim 
üyelerinden Yardımcı Doçent Ege Yazgan ile aşk 
yaşadığı iddialarına cevap verdi. Olcay, ”Bunu 
bana sorduğunuz için size doğruyu söylüyorum. 
Bazıları gibi beni aynı yere koymayacağınızı 
biliyorum. Sevgilim olsa bunu söylerim ve ortada 
olurum, saklanmam. Ben gala gecesinde bu soru 
sorulduğunda ’sevgilim gelmedi’ diye espri yaptım. 
Sevgilim yok, olsa bunu sizlerle paylaşır, ortada 
olurum. Sizler de görürsünüz“ diye konuştu.

ZUHAL OLCAY, AŞK YAKIŞTIRMASINI KABUL ETMEDİ !!

Zerrin Özer’in sade bir törenle evlendiği 
eşi 
tanıştığı biliniyor... 
Levent 
katılmış ancak ilk elemede elenmişti!.. Yarışmanın 
“orta yaşlı” gelini Canan’ın ilk görüşte kapılmasına 
rağmen seçmediği Levent yarışmadan sonra bir 
iki kez daha ekranlara çıktı!.. En son Mehmet Ali 
Erbil’in “Ya Şundadır Ya Bunda” adlı programına 
“seçici” olarak katılan Levent Süren ciddi tavrını 
burada da sergilemişti!..

Kısa kısa ...
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Edebiyat, felsefe, inceleme, tarih ve 
çocuk kitapları.

İstediğiniz kitapları sipariş verebilirsiniz.

Aradığınız kaset ve CD‘ leri bulabilirsiniz.

Aşk İçin
Yeşim Erçetin
Kategori: Pop
Albümdeki Şarkılar: 
Etek, Sürüne Sürüne, İmalat 
Hatası, Koma, Boy Farkı, 
Adamım, Anasını Satarım

Gece Yolcuları 2
Gece Yolcuları
Kategori: Rock
Albümdeki Şarkılar: 
Rüya, Hüzün, Of, Boşver, Aşk Bir 
Şeydir, Gökler Ağlıyor, 
Bitmedi, Ayrılığın Sonrası, Düşeş, 
Nerdesin, Aşka İhtiyacım Yok, 
Seninle Bir Dakika

Dost Bile Kalamadık
Seren Serengil
Kategori: Fantezi
Albümdeki Şarkılar: 
Dost Bile Kalamadık, Unutan 
Olmadı, Annem Haklıymış

Yurtta Aşk Cihanda Aşk
Gülşen
Kategori: Pop
Albümdeki Şarkılar: 
Ya Tutarsa, Canın Sağolsun, 
Ayrılığın Düşünü, Yurtta Aşk 
Cihanda Aşk, Kuş Tüyü, 
Son Perde, Çelişki, Ne Kavgam 
Bitti Ne Sevdam, Bana Aşkından 
Öte Köy Yok, Bu Gece, 
En Şahanesinden, Kış Yaşattın, 
Film, Haksız Yenilgi

Geriye Dönün Seneler
Kıvırcık Ali
Kategori: Halk Müziği
Albümdeki Türküler: 
Geriye Dönün Seneler, Ahuzarım, 
Kızılkaya, Ayrılık, Dost Nerdesin, 
Kerbela, Gününe Düştüm, Güle 
Benzer, Yar Ali Yar, Ah Gardaş, 
Görmeye Geldim, Canımın İçi,
Yaram Sızlar, Sevdiğim, 
Kör Çıban



“YURTTA AŞK CİHANDA AŞK” İSİMLİ ALBÜMÜYLE TAVAN YAPAN GÜLŞEN, 
RADYOCULARIN DA GÖZDESİ OLDU!... ÜNLÜ POPÇUNUN, HANGİ ŞARKISI 
İSTEK PATLAMASI YAPTI?...  
   
“Yurtta Aşk Cihanda Aşk” albümüyle müzik sektörüne hayat veren Gülşen, 
radyocuların da gözdesi. Ünlü popçunun, “Ya Tutarsa” isimli şarkısı istek 
programlarında mesaj patlamasına sebep oldu ve listelerede girme yolunda. 
Gülşen yeni albümü „Yurtta aşk cihanda aşk“ ile birlikte yeni bir imaj‘da yaratmış 
kendisine. İlk klibini “Ya Tutarsa“ isimli parçasına çeken güzel Popcu „Of Of“ 
parçasında yakaladığı rekoru kıracakmı merak ediliyor ...

HADİSE “STIR ME UP” ALBÜMÜ İLE HADİSE YARATIRKEN, AVRUPADA OLDUĞU 
KADAR TÜRKİYEDEDE ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR...
   
Yıllarca Belçikada müzik yapan Hadise çıkardığı ilk albümü “STIR ME UP” ile 
zirveyi zorluyor. Türkiyede radyolar sıkca Hadisenin hit parçasını çalıyor. Avrupada 
birçok TV kanalı programlarına davet ediyor. “STIR ME UP” dans kulüpleri, müzik 
kanalları ve radyoların vazgeçilmez parçası halinde.

Hadise Türkiyede ilk kez sahne alırken bir konser için 20 bin Euro talep edince, 
diğer sanatcıların tepkilerini aldı. Adnan Şenses son günlerin ünlü Popcusuna 
verdi veriştirdi: “Bıktım bu kadını seyretmekten, asıl hadiseler yılların 
sanatcıları Zerrin Özer, Sezen Aksu ve Ajda Pekkan gibi bir çok ünlü isimlerdir.” 

Müzik Life
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Yarattığı teknik sayesinde şimdiye kadar 20 
binden fazla öğrenci yetiştiren Eric Morris Türk 
oyuncularının da peşinden koştuğu bir isim oldu. 
Yıllar önce kapısını çalan ilk Türk, Lale Mansur 
olmuştu. Eric Morris Actors Workshop‘ta oyunculuk 
dersleri alan Mansur‘un ardından, oyuncu ustasının 
Türk öğrencileri arasına Meltem Cumbul‘da 
katıldı. Geçtiğimiz aylarda Los Angeles‘a yerleşen 
ve oyunculuğunu geliştirmek için çaba harcayan 
Cumbul, Morris‘e ayda 3 bin dolar ödüyormuş. 
„Gerçek olanı yansıtma“ tekniğini öğrenen Cumbul‘un eğitimi bir ay sonra 
bitiyor. 

MELTEM CUMBUL OYUNCULUK DERSİ ALIYOR !!

Nihat Doğan Seda Sayan‘ın tüm mini eteklerini 
paramparça etmiş...Dokuz ay‘ı aşkın bir zamandır 
güzel bir beraberlik yaşadıklarını söyleyen çift, 
mini etek yüzünden gergin anlar yaşamış. Söz 
vermesine rağmen yinede yırtmaçlı mini etek 
giyinen Seda Sayan, en sonunda Nihat Doğan‘ı 
çileden çıkartıp tüm mini eteklerinin kesilmesine 
sebep olmuş. Nihat Doğan‘a göre mesele “mini 
etek“ değil „yırtmaçlı mini etekmiş“. Bu konuyu 
espirili bir sohbetle televizyon programında 
konuşan çift konuyu çözmüş görünüyorlar.

NİHAT DOĞANDAN MİNİ ETEK AMBARGOSU!!

İzzet Yıldızhan ile Muazzez Ersoy uzun süredir 
birlikte oldukları dedikodularına son noktayı 
koydular. Birlikte gittikleri bir restorana el ele 
girerek ve oldukça samimi görüntüler sergileyen 
çift aşk dedikodularını doğrulamış oldu.

 tekniğini öğrenen Cumbul‘un eğitimi bir ay sonra 

Nihat Doğan Seda Sayan‘ın tüm mini eteklerini 
paramparça etmiş...
güzel bir beraberlik yaşadıklarını söyleyen çift, 
mini etek yüzünden gergin anlar yaşamış. Söz 
vermesine rağmen yinede yırtmaçlı mini etek 
giyinen Seda Sayan, en sonunda Nihat Doğan‘ı 
çileden çıkartıp tüm mini eteklerinin kesilmesine 
sebep olmuş. Nihat Doğan‘a göre mesele “mini 
etek“ değil „yırtmaçlı mini etekmiş“. Bu konuyu 
espirili bir sohbetle televizyon programında 
konuşan çift konuyu çözmüş görünüyorlar.

Güzide Duran Türkiye`nin tek estetiksiz bayan 
mankeni olarak biliniyordu. Aslında doğal güzelliği 
ile herkesin beğenisini toplayan ünlü mankenimiz 
yanaklarına dolgu yaptırarak en sonunda estetikli-
ler kervanına katıldı.

Güzide Duran Türkiye`nin tek estetiksiz bayan 
mankeni olarak biliniyordu. Aslında doğal güzelliği 
ile herkesin beğenisini toplayan ünlü mankenimiz 
yanaklarına dolgu yaptırarak 
ler kervanına katıldı.

++++++++++++++++++   fısıltı ++++ fısıltı   ++++++++++++++++++

Kısa kısa ...
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Çepki Night ve Halaytime organizasyonlarına 
katılan Mardini halay severlere harika geceler 
yaşattı. Ünlü sanatçının sahneye çıkmasıyla 
birlikte genç kızların alkışlarıyla salon titredi. 
Albümlerinin en sevilen parçalarını peşpese 
sıraladıktan sonra halay potporileriyle gençlerin 
oturmasına fırsat vermedi.

Berdan Mardini`de Kürtçe ve Türkçe halay 
parçaları söyleyerek dinleyenleri şaşırtsada, 
aslında Berdan Mardini`nin müzik hayatında 
türkülerin hep yeri vardı. Her ne kadar fantezi ve 
pop müzik ile ön pilana çıksada, programlarında 
türkü ve halaylara yer veriyor.

Frankfurt`ta gençlerin resim çektirme 
isteklerine izin vermemesi ve programından sonra 
direk oteline gitmesi gençlerin eleştirilerine 
neden oldu. Aynı tavrını Kölnde`de sürdüren 
Mardini organizatörün itirazi üzerine kısada olsa 
hayranlaıyla resim çektirdi. 

Sahne esnasında sempatik tavırlarıyla beğeni 
kazanması yanısıra Frankfurt programında ayağı 
birkaç defa mikrofonun kablosuna takılması 
nedeniyle zaman zaman sahnede bulunan 
menajerine: „Bu ne rezalet“ diyerek şikayette 
bulundu.

Kölndeyse eski sahne arkadaşı Boran ile yıllar 
sonra tekrar sahneyi paylaşmanın sevincini dile 
getirdi.

İbrahim Yılmaz - Köln / Abdullah Ürüç - Frankfurt

Etkinlikler
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Berdan Mardini Frankfurt ve Köln`de salonları doldurdu 10.03.2006 Köln FotoStory
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Seyahat
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Antalya

Türkiye‘de bugüne kadar bilinen 
en eski yerleşmelerin bulunduğu 
İllerimizden biridir. İl merkezinin 
kuzey batısında bulunan „KARAİN 
MAĞARASI‘NDA“ yapılan kazılarda 
M.Ö 220 bin yılından bugüne kadar 
kesintisiz bir uygarlığın varlığı 
ortaya çıkarılmıştır. Tarihi eser ve 
kalıntıların geniş bir alana dağıldığı Antalyada tarih öncesi Roma, Bizans, Selçuklu 
ve Osmanlı İmparatorluğuna ait izler yan yanadır. Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar 
Osmanlı İmparatorluğu‘nun bir Sancağı olan Antalya, Sevr Antlaşmasından sonra kısa Osmanlı İmparatorluğu‘nun bir Sancağı olan Antalya, Sevr Antlaşmasından sonra kısa 

süre İtalyan işgali görmüş. süre İtalyan işgali görmüş. 

Cumhuriyet döneminde de Vilayet Cumhuriyet döneminde de Vilayet 
haline gelmiştir. Akdeniz Bölgesinin haline gelmiştir. Akdeniz Bölgesinin 
batı kesiminde yer alan Antalya‘da batı kesiminde yer alan Antalya‘da 
Toros Sıradağları İl‘in kara sınırlarını Toros Sıradağları İl‘in kara sınırlarını 
meydana getirmektedir. İlin kara, meydana getirmektedir. İlin kara, 

deniz ve hava yolları ile iç ve dış pazarlarla bağlantılı olması her yönü ile deniz ve hava yolları ile iç ve dış pazarlarla bağlantılı olması her yönü ile 
kapasiteyi artırmaktadır. Antalya İli Türkiye‘nin en büyük deniz limanlarından birine 
ve hava trafi ği bakımından ikinci büyük hava limanına sahiptir. 

Ülke turizminin öncüleri arasında yer alan 
ve turistik potansiyeli yüksek olan Antalya 
İline her yıl kara, deniz ve özellikle havayolu 
ile çok sayıda turist gelmektedir. Antalya, 
Türkiye‘nin ve dünyanın en önemli turizm 
bölgelerinden biridir. Merkez, Kaş, Kale, 
Kemer, Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa 
ilçelerinde Bakanlar Kurulunca ilan edilmiş 
toplam 21 Turizm Merkezi bulunmaktadır.

FotoStory
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24.02.2006 Frankfurt/Hanau

HABER, AKTÜEL, MAGAZİN, SPOR, KÜLTÜR HABER, AKTÜEL, MAGAZİN, SPOR, KÜLTÜR 
PROGRAMLARIYLA İLKELİ YAYINCILIK ...

ÖNCE İNSAN ...!!!

Türksat 2A/1C  - Frekans: 11770
Sembol hızı: 2177 - Vertical - Fec 3/4 
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İNTERNETTEN SONRA TV´DE CEBE 
GİRİYOR ...

Bazıları, insanların 
telefon ekranından 
televizyon izlemek 
istemeyeceğini öne 
sürse de cep telefonu 
devi Nokia ve bağımsız 
televizyon yapım 
şirketlerinin liderlerinden Endemol 
‚cep TV‘ için anlaştı. Her iki şirket de 
mobil TV‘nin tüketici pazarında gerçek 

bir hit olacağı 
ve çok para 
kazandıracağı 
g ö r ü ş ü n d e . 
Nokia’nın bşk. 
y a r d ı m c ı s ı 
Mark Selby, 

televizyonun internetten daha kolay 
satılabilir bir konsept olduğunu 
söylüyor. Teknolojik danışmanlık şirketi 
Strategy Analytics, 2009‘a kadar 50 
milyon kişinin mobil TV kullanacağını ve 
çok büyük bir pazar oluşacağını tahmin 
ediyor.
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CeBIT BİLİŞİM FUARI

CeBIT dünyanın en büyük bilişim fuarı 
olarak bu senede almanyada Hannover’de 
gerçekleşti. Ziyaretçileri sanayi, ticaret, 
banka, hizmet ve kamu kuruluşları 
yanısıra teknik eğilimli kullanıcılar olan
CeBIT aynı zamanda yeni gelişmeler ve 
ürün tanıtımları için uluslararsı bir bilgi 
ve tecrübe alışverişi platformu olarak bu 
sene açılış gününde sakin bir start aldı.

CeBIT, Deutsche Messe AG tarafından 
1986 yılından beri organize edilmekte. 
2005’teki fuara 70 ülkeden 6.200 stant 
kurulmuş ve dünyanın her yerinden 
yaklaşık 480.000 insan katılmıştı. Bu 
seneki CeBIT’in sloganı „Digital Solutions 
for Work & Life“ olmuştu.

Bu senede gene türk şirketleri stantlarını 
kurmuştular CeBIT’te:
DSL-Modemleri, Kesintisiz Güç Kaynakları, 
Cep telefonu kılıfl arı gibi ürünlerini tanıtıp 
yeni müşteriler arayan türk şirketleri, 
CeBIT’in giderek düşen ziyaretçi 
sayısından şikayetciler. 

2004 yılında ziyaretçi sayısı 510.000 iken 
geçen sene 480.000’e düşmüştü. Bu senede 
resmi rakamlar henüz açıklanmamış 
olsada bir düşüş izlenmekte.

Avrasya’nın en büyük bilgi ve iletişim 
teknolojileri fuarı CeBIT Bilişim Eurasia ise 
bu sene 5–10 Eylül 2006 tarihleri arasında 
Türkiye’de, İstanbul’da düzenlenecek. 



WEB‘TE EN BÜYÜK ETKİSİ OLAN GELİŞMELER

CNN’in internetin 15 yıllık tarihinde en büyük 
etkisi olan gelişme konusunda izleyicilerinden 
oy kullanmalarını istediği unsurlar arasında 
şunlar yer alıyor:

1- Havaalanlarında, otellerde hatta lokantalarda 
kablosuz internet bağlantı noktaları: 
Şu ana kadar oyların sadece yüzde 4’ünü aldı.

2- İletişimi görüntülü hale getiren web kameraları 
ve fotoğraf paylaşımı: Oyların yüzde 2’sini aldı.

3- Ücretsiz uzak mesafe sesli görüşmelere imkan 
veren ve bu sayedetelefon fi rmalarını zorlayan 
Skype: Oyların yüzde 1’ini aldı. 

4- Yoksulluğa karşı bilinçlendirmeyi amaçlayan 
ve Temmuz 2005’te American Online üzerinden 
aynı anda 5 milyon kişinin izlediği Live 8 konseri: 
Oyların yüzde 1’ini aldı.

5- Müzik indirme sitesi Napster’in kapanması: 
Oyların yüzde 7’sini aldı.

6- 1998’de ABD eski Başkanı Clinton ile 
Monica Lewinsky arasındaki seks skandalını 
ortaya çıkararak blogların doğumuna yol açan 
Matt Drudge ve drudgereport.com: 
Oyların yüzde 7’sini aldı.

7- Amatör videolarla internetten yayılan tsunami 
ve 11 Eylül görüntüleri ve bu olaylara dair yayılan 
vatandaş fi kirleri: Oyların yüzde 13’ünü aldı.

8- İnternet sitelerinden kazanılan ve kaybedilen 
trilyonlarca dolar: Oyların yüzde 21’ini aldı.

9- 1995’te 0 kullanıcı ile yola çıkan, 30 ayda 
kullanıcı sayısı 30milyona, şu an ise 215 milyona 
ulaşan Hotmail: Oyların yüzde 4’ünü aldı.

10- İnternet aramalarını yeniden tanımlayan ve 
yeni bir reklam modeli yaratarak bir ekonomi 
imparatorluğuna dönüşen Google: 
Şu ana kadar oyların yüzde 40’ını aldı.

BİLGİSAYAR VİRÜSÜ 20 YAŞINDA

Bilgisayar kullanıcılarının baş ağrısı PC virüsü 
20 yaşında.  Bilgisayar virüsü üretenler ise 
ürettikleri bu virüsleri yayabilmek ve 
kullanıcıların virüslü programı indirmesini 
sağlamak için e-posta mesajlarında en fazla 
Britney Spears’ın ismini kullandılar.

Brain virüsünün ortaya çıkışının ardından, en 
yaygın işletim sistemi olan Microsoft Windows’u 
hedef alan çok sayıda virüs ve virüs programları 
hızla yayılmaya başlarken, Amerikan Federal 
Soruşturma Bürosu’nun verilerine göre, ABD’de 
geçen yıl ticari kuruluşların yüzde 84’ü virüs, 
spyware veya diğer kötü amaçlı programların 
saldırısına uğradı.

Virüslerin yayılmasını sağlamak üzere isimleri 
en fazla kullanılan ilk on ünlü arasında sırasıyla 
şunlar bulunuyor: Britney Spears, Bill Gates, 
Jennifer Lopez, Shakira, Usame Bin Ladin, 
Michael Jackson, Bill Clinton, Anna Kournikova, 

Paris Hilton ve Pamela Anderson.

Webkulis
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TV`de sanatcıların kliplerini izleyen 
Avrupalı insanlarımız burada olsalarda 
canlı programlarını dinlesek diye 
bazen sitem edebiliyorlar. 

Kim istemez ki İbrahim Tatlıses`i, 
Mahsun Kırmızıgül`ü yada Yıldız Tilbeyi, 
Mustafa Sandalı.

„Getirsen bir dert, getirmesen iki dert“ 
diyor organizatörler. 

Türkiye`de sahneleri süsleyen 
sanatcıların bir kaçı kişi hariç aldıkları 
paralar ortada. Avrupa lafını duyunca 
para antenleri birden açılıyor ve 
nasıl olsa bunlarda Euro çoktur deyip 
astronomik fi yatlar çekiyorlar. 

Birde menajerler büyük rol oynuyorlar 
tabi ki. Parası olan basıyor peşin parayı 
ve sanatcıyı kendine bağlıyor ve sanatcı 
kadarda kendi kârlarını üstüne ekleyip 
Avrupalı organizatörlere sunuyorlar. 

Aslında işten anlayan organizatörler 
anormal fi yat çeken sanatcıları 
getirmiyorlar, ancak bu işten 
anlamayan birkaç kuruşunu yastık 
altında biriktiren gösteriş heveslisi, iş 
olsun diye iş yapmak isteyen garibanlar 

uyanık menajerlerin teklifl erine evet 
deyip bataklığa saplanıyorlar. 

Sözde sanatcı getirip para kazanacaklar 
ya, sanatcının parasını çıkarmak için 
sözde organizatör kardeşimizde bu 
parayı halktan çıkaracak tabi. Ne 
yapıyor bilet fıyatlarını abartılı pahalı 
yapıyor ve batıyor. Tabi bu tarz 
etkinlikler kimseye ders olmuyor 
ve sürekli birileri organizatör veya 
sanatcı olarak çıkıyorlar.

Türkiye`de örneğin 1000 Euro alan 
sanatcı dostlarımız, sözkonusu Avrupa 
olunca fi yatları otomatikmen 5000 
Euro`ya kadar çıkıyor. 

Avrupa deniz yemeyen keriz. Yeyin 
bakalım bu devran nereye kadar sürecek.

İbrahim Yılmaz

SANATCILARIN

PARA MAKINESI AVRUPA
. .
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Ethno-Cards Medien
Inh. Songül Zeren

Dünnwalderstr. 45 - 51063 Köln

Tel:  0221 / 1696406
Mobil: 0178 / 4795210

email: info@ethnocards.de
web: www.ethnocards.de

Dobra Dobra
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Yavuz Bingöl şu anki seviyesine 
geleceğini zamanında belki hayal bile 
edemezdi. Sahnelere ilk çıktığında 
elinde sazı, türküleriyle tam bir 
anadolu çocuğunu andırıyordu.

Sahne yaşantısının yanısıra sinemaya 
geçişi ile birlikte imajını değiştirip 
şehirli ve entellektüel haliyle ve 
zaman zaman aşk maceralarıyla hep 
gündemde kaldı. Öyleki bıyıklarını 
kesti, saçlarını jöleledi ve hatta küpe 
taktı.

Grup Umuda Ezgiyle birlikte eskiden 
toplumun kanayan yaralarına türkü 
söyleyen Yavuz Bingöl şimdi loş ışıklar 
altında, büyük orkestralar eşliğinde 
sosyeteye  konserler vermekte.

Ancak Yavuz Bingöl‘ünde bu değişimi 
için bir nedeni mutlaka vardır ! 
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Müzikmagazin
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Orhan Ölmez
17.02.2006

Köln-İNTERSAAL

FotoStory
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CanKan
27.01.2006

Köln-İNTERSAAL

FotoStory
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Kulis
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ÜNLÜLERİN GERÇEK İSİMLERİ
 
Biz onları hep başka adlarla tanıdık, ama bu isimleri duyunca çok şaşıracaksınız! 
Abdullah Bazencir, Bumin Gaffar Çıtanak, Orhan Baltacı, Kaan Okan Görgün ve 
daha niceleri.. Bu isimler hangi ünlülere ait ?

Petek Dinçöz-Didem Ezgü
Mahsun Kırmızıgül-Abdullah Bazencir 
Bülent Ersoy-Bülent Erkoç
Kibariye-Bahriye Tokmak 
Ferdi Tayfur-Turhan Bayburt 
Fikret Hakan-Bumin Gaffar Çıtanak 
Orhan Gencebay-Orhan Kencebay 
Banu Alkan-Renka Bronkavi 
Doğuş-Orhan Baltacı 
Müjde Ar-Kamile Suat Ebrem 
Seda Sayan-Aysel Gürsaçer 
Yaşar Kemal-Kemal Sadık  
Yılmaz Güney-Yılmaz Pütün 
Cüneyt Arkın-Fahrettin Cüreklibatur 
Tarık Akan-Tarık Üregül 
Sezen Aksu-Fatma Sezen Yıldırım 
Serpil Çakmaklı-Serpil Dönmez 
Perran Kutman-Perran Kanat 
Ahu Tuğba-Tuğba Çetin 
Ayhan Işık-Ayhan Işıyan 
Gökhan Güney-Mehmet Yüceer 
Asena-Onur Çakmak  
Güngör Bayrak-Şerife Bayrak 
Murat Soydan-Rüjdan Tercan 
Neco-Tahir Nejat Özyılmaz 
Nuri Sesigüzel-Nuri Kaçtaş 
Neriman Köksal-Hatice Kökçü 
Nil Burak-Nihal Munsif 
Muazzez Ersoy-Hatice Yıldız Levent 
Suna Yıldızoğlu-Sonja Eadiy 
Harika Avcı-Nermin Ocak 
Önder Somer-Önder Döser 
Okan Bayülgen-Kaan Okan Görgün



İŞTE SANAT DÜNYASININ EN ZENGİNLERİ

Sanat dünyasının ünlülerinin mal varlığı da yavaş yavaş ortaya çıkmaya 
başladı... Kazandıklarını har vurup harman savurmayan bazı ünlüler meğer 
ne zenginmişler! 
İçlerinde en varlıklısı ise 52 daire, 6 villa ve 1 yarımada ile Ferdi Tayfur.... 
İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar, Tarkan, Gülben Ergen, Mustafa Sandal ve 
Mehmet Ali Erbil gibi bazı isimlerin daha bu listeye ne zaman ekleneceği 
merak konusu... Meğer bizim ünlüler ne varlıklıylarmışta haberimiz 
yokmuş. 

Mesela Ferdi Tayfur’un 52 daire, bir yarımada 
ve 6 villası varmış. Suzuki otomobil, Hyundai 
minibüs, Marmaris’te yarımada, Adana’da 50 daire, 
Emirgan’da 6 villa, Sarıyer’de daire, Tarabya’da 
daire ve 4 katlı ev. 

Bülent Ersoy: Marmaris’te koy ve malikane. 
Bodrum’da daire, İstanbul’da 28 daire, Tekne, 
Sauna. Fethiye’de benzin istasyonu. 1 Milyon 

YTL değerinde mücevher. 

Müslüm Gürses: Passat 2005 marka bir otomobil, Bakırköy’de bir daire, 
Beylikdüzü’nde 2 daire, Şişli’de 1 daire ve Bankada 300 Bin YTL. 

Emel Sayın Volkswagen marka turbo cip, 
Demirciköy’de villa, Datça’da yazlık, Nişantaşı’nda 
dükkan, Bankada yüklü bir miktar para ve değerli 
mücevherler. 

Müjdat Gezen: Fenerbahçe’de 
bir ev, Kilyos’ta 1 adet yazlık, 
2 tane okul, 1 tane huzurevi, 
1 kız öğrenci yurdu ve 1 erkek 
öğrenci yurdu. 

Muazzez Ersoy: Etiler’de daire, Etiler’de ofi s olarak 
kullandığı villa, Cadillac marka cip, Bodrum’da yazlık 
ev, Bankada 150 Bin YTL ve altın takı setleri. 
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Magazin
İstanbul Kültür ve Sanat 
Vakfı‘nca (İKSV) düzenlenecek 
olan 25. Uluslararası İstanbul 
Film Festivali, bu sene 
görkemli bir şekilde 1-16 
Nisan tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek. Festival, 
Alain Delon, İsabelle Huppert 
ve Gerard Depardieu‘nun da 
aralarında yer aldığı dünyaca 
ünlü sinema sanatçılarını 
ağırlayacak. Festivalin 
tanıtımı The Marmara 
Oteli‘nde düzenlenen 
basın toplantısında bu yıl 
Erden Kıral, Şener Şen ve 
Şerif Sezer‘e Onur Ödülleri 

verileceğini kaydedildi. 
Fransız sinemasının unutulmaz 
jönü Alain Delon, 30 Mart 
Perşembe günü İstanbul‘a 
geliyor. Sanatçıya, 31 Mart 
Cuma akşamı yapılacak açılış 
galasında İKSV‘nin‚ Yaşam 
Boyu Başarı Ödülü sunulacak. 
Fransa‘nın en yetenekli kadın 
oyuncularından İsabelle 
Huppert de festivalin açılış 
galasındaki konuklardan biri 
olacak. Huppert de galada‚  
Sinema Onur Ödülü alacak. 
Fransız sinemasının usta 
aktörü Gerard Depardieu da 14 

Nisan‘da İstanbul‘a gelerek, 
aynı gece yapılacak festivalin 
kapanış törenine katılacak. 
Depardieu, törende, Sinema 
Onur Ödülü alacak. Öte 
yandan‚ Truva fi lminde rol 
alan Diane Kruger ile eşi 
Guillaume Canet de festivalin 
açılış galasına katılacak. 
Festivalin İstanbul‘a gelecek 
diğer bir konuğu da Bertrand 
Blier. Blier, 7 Nisan‘da Emek 
Sineması‘nda seyirciyle 
buluşacak. 
Festival programı, geçen yıl 
belli başlı festivallere katılan, 
övgü ve ödül almış, başarısını 

kanıtlamış yeni yapıtların 
yanısıra unutulmaz klasik 
fi lmler ve sinema tarihinin 
usta yönetmenlerinin 
başyapıtlarından seçmeler 
içeriyor. 

42 ülkeden 199 yönetmenin 
219 fi lmi festivalde seyirciyle 
buluşacak. Festivalin fi lm 
gösterimleri Beyoğlu‘nda 
Emek, Atlas, Sinepop, Beyoğlu, 
Fransız Kültür Merkezi ve 
İstanbul Modern sinemaları ile 
Kadıköy‘de Rexx Sineması‘nda 
gerçekleştirilecek. 

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

Düğün,
Konser,
Balo,

Kongre,
Party

sizlerleyiz ...



BEYZA’NIN KADINLARI

YÖNETMEN: Mustafa Altıoklar  
SENARYO: Mustafa Altıoklar, Nükhet Bıçakçı, Ebru Hacıoğlu  
Oyuncular: Tamer Karadağlı, Demet Evgar, Levent Üzümcü, Arda Kural, Haldun Boysan, Engin 
Hepileri, Berrak Tüzünataç, Aslı Bayram, Damla Başak, Salih Güney, Mine Çayıroğlu
MÜZİK: Fahir Atakoğlu
YAPIM: 2006 - Türkiye
FILMIN TÜRÜ:  Polisiye, Gerilim
Beyza Türker’in hayatı, yaşamaya başladığı tuhaf bilinç kayıplarıyla altüst olur. Bu arada 
İstanbul’un çeşitli semtlerinde bulunan kesilmiş bacaklar yüzünden şehri seri katil korkusu sarar.
Komiser Okan ve Doruk seri katili ararken, Beyza da hatırlayamadığı kayıp zamanlarının peşine 
düşer. Polis katilin peşindeyken Beyza da kendi gerçeğiyle yüzleşir: 
Öldürülen kurbanlarla arasında kendisinin bile çözemediği bir ilişki bulunmaktadır. Beyza’nın 
Kadınları, bir yandan giderek derinleşen bir seri katil bulmacası, diğer yandan kişilik bölünmesi 
yaşayan bir kadının kendisi ve geçmişiyle yüzleşmesi üzerine kurulu.

BABAM VE OĞLUM

YÖNETMEN: Çağan Irmak   
SENARYO: Çağan Irmak  Çağan Irmak  Çağan Irmak
Oyuncular: Fikret Kuşkan, Çetin Tekindor, Hümeyra, Şerif Sezer, 
Özge Özberk, Binnur Kaya, Yetkin Dikiciler, Ege Tanman
YAPIM: 2005 - Türkiye
FİLMİN TÜRÜ:  Drama, Komedi
Deniz, yedi yaşında tam bir şehir çocuğudur. 80 darbesinde annesini kaybetmiştir ve İstanbul‘da 
babasıyla yaşamaktadır. Günün birinde babası, Sadık‘la beraber Ege’deki ufak bir kasabaya doğru 
yola çıkar. Böylece dedesi Hüseyin Efendi‘yle tanışır. 
Hüseyin Efendi okuması için İstanbul’a yolladığı oğlu Sadık’ı politik olaylara karıştığı için 
evlatlıktan reddetmiştir. Babasıyla yıllardır dargın olan Sadık, istese de istemese de, doğduğu 
topraklara dönmek zorundadır çünkü oğlunu emanet edebileceği tek kişi kendi babasıdır.
Deniz bir yandan alışık olmadığı kasaba hayatına uyum sağlamaya çalışırken, diğer yandan da 
büyüklerin arasında olup bitenleri deşifre etmeye çalışır. Bu sevimli ufaklık ailenin yıllardır içine 
gömdüğü acılarla yüzleşmesine sebep olacak, baba ve oğul arasındaki buzları yavaş yavaş 
eritecektir.

BABAM VE OĞLUM
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Türk rock müziğinin ünlü 
ismi Haluk Levent, yaklaşık 8 
yıldır birlikte olduğu Nesrin 
Yanarlar ile geçtiğimiz 
günlerde Sultanahmet’teki 
Binbirdirek Sarnıcı’nda 
nikah masasına oturdu. 
Avcılar Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci’nin 
kıydığı ve basına kapalı olarak gerçekleşen nikah 
töreni sonrasında Levent, eşiyle birlikte görüntü 
vermemek için büyük çaba gösterdi. 
Feridun Düzağaç, Çağla Kubat gibi isimlerin katıldığı 
törende, Mahsun Kırmızıgül gelinin, Erhan Aygün`de 
damadın şahitliğini yaptı. Törenden sonra Haluk 
Levent, önce kendi otomobilini, ardından bir 
siyah cipi Binbirdirek Sarnıcı’nın önüne getirtti. 
Özel güvenlik görevlilerinin yardımıyla eşini siyah 
cipe bindiren şarkıcı, kendisi de özel arabasına 
biniyormuş gibi yapıp sarnıcın arka kapısından 
çıkarak basın mensuplarını atlatmaya çalıştı.

Asena‘nın şu ana kadar altı kere 
savcılığa çeşitli nedenlerle dava 
açtığını ancak sonuç alamadığını 
söyleyen İbrahim Tatlıses: ‚Açtığı 
davalardan sonuç alamaz. Çünkü 
ben ona sevgiyle yaklaşıyorum. 
Ortada tehdit falan yok. Ben onu 
şikayet edeceğim ama nereye 
şikayet edeceğimi daha sonra söylerim‘ dedi.

.

Sanat dünyasında örnek 
gösterilen bir evlilik daha 
medyanın gündeminde. 
Selami Şahin’in eşi Didem 
Şahin, Vatan gazetesine 
ilginç itirafl arda bulundu: 
“İçiyor ve saldırganlaşıyor. 
6 yıl önce ayağımın üzerine 
çıkıp çiğnedi ve lifl erim koptu. 
Benim gibi dayak mağduru çok sanatçı eşi var inanın. 
Bugüne dek 3 çocuğum için katlandım. Bir şarkı, 
beste karşılığında onunla birlikte olan ünlü kadınları 
da biliyorum. Artık ayrılmak istiyorum ama beni 
’yüzüne kezzap atar jiletlerim’ diye tehdit ediyor.„

Düğün,
Konser,
Balo,

Kongre,
Party vs....

Her toplantıya
elverişli, ful 

donanımlı bir 
etkinlik Salonu...




Lara 19.03.1979 tarihinde Kırıkkale’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kırıkkale’de 
tamamladı. Müzisyen bir aileden gelen Lara’nın, babası ve ağabeyi yıllardır müzikle 
uğraştığı için hayatının her bölümünde müzik vardı ve var olacak... Lara ismi kendisinin 
sanatcı ismi. 

Ortaokul döneminde iki sene İngilizce eğitimi aldı. Daha sonra lise öğrenimini bitirdikten 
sonra uçak hostesliğini başarıyla tamamladı. Ama hiç hosteslik mesleğini yapmadı. 
Çünkü ‚Benim bütün hayatım müzik‘ diyen Lara müziği seçti...

Albümü çıkmadan önce de Alanya’da sahne alan ağabeyi İzzet Keskin’e vokalistlik 
yaptı...

Ve mutlu son: 
‚IŞIK‘ adlı ilk albümüyle müzik piyasasına bomba gibi düştü. Ozan Video’dan 2002 
yılında albümü çıktı. Ve yılın en iyi çıkış yapan şarkısı ödülünü ‚ALLAH VERSİN‘ adlı 
şarkısıyla aldı...

Şimdi iki yıllık bir çalışma sonucunda Ozan Video’dan 2. albümü ‚ADAM GİBİ ADAM‘ ile 
müzik marketlerdeki yerini aldı...

LARA, ‚Yaşadığım sürece şarkı söylemek ve dans etmek benim için bitmeyecek. Benim 
hayata bakışım ve bütün dünyam bu‘ diyor... 

Hit Parçası Adam Gibi Adam‘ın sözlerinde „Bizim kaderimiz 
böyle doğuştan hiç şansımız yok“ dese bile, Lara mutlu bir 
evlilik sürdürmekte. 

Pek yakında Almanyada‘da sahne alacak olan Lara, birçok 
organizatörün listesinde.

Lara Web Sitesi: www.lara.web.tr

kaderimiz 
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„Bizim „Bizim kaderimiz böylekaderimiz böyle
                         doğuştan hiç                          doğuştan hiç şansımız yokşansımız yok“
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BEYZA’NIN KADINLARI

YÖNETMEN: Mustafa Altıoklar  
SENARYO: Mustafa Altıoklar, Nükhet Bıçakçı, Ebru Hacıoğlu  
Oyuncular: Tamer Karadağlı, Demet Evgar, Levent Üzümcü, Arda Kural, Haldun Boysan, Engin 
Hepileri, Berrak Tüzünataç, Aslı Bayram, Damla Başak, Salih Güney, Mine Çayıroğlu
MÜZİK: Fahir Atakoğlu
YAPIM: 2006 - Türkiye
FILMIN TÜRÜ:  Polisiye, Gerilim
Beyza Türker’in hayatı, yaşamaya başladığı tuhaf bilinç kayıplarıyla altüst olur. Bu arada 
İstanbul’un çeşitli semtlerinde bulunan kesilmiş bacaklar yüzünden şehri seri katil korkusu sarar.
Komiser Okan ve Doruk seri katili ararken, Beyza da hatırlayamadığı kayıp zamanlarının peşine 
düşer. Polis katilin peşindeyken Beyza da kendi gerçeğiyle yüzleşir: 
Öldürülen kurbanlarla arasında kendisinin bile çözemediği bir ilişki bulunmaktadır. Beyza’nın 
Kadınları, bir yandan giderek derinleşen bir seri katil bulmacası, diğer yandan kişilik bölünmesi 
yaşayan bir kadının kendisi ve geçmişiyle yüzleşmesi üzerine kurulu.

BABAM VE OĞLUM

YÖNETMEN: Çağan Irmak   
SENARYO: Çağan Irmak  Çağan Irmak  Çağan Irmak
Oyuncular: Fikret Kuşkan, Çetin Tekindor, Hümeyra, Şerif Sezer, 
Özge Özberk, Binnur Kaya, Yetkin Dikiciler, Ege Tanman
YAPIM: 2005 - Türkiye
FİLMİN TÜRÜ:  Drama, Komedi
Deniz, yedi yaşında tam bir şehir çocuğudur. 80 darbesinde annesini kaybetmiştir ve İstanbul‘da 
babasıyla yaşamaktadır. Günün birinde babası, Sadık‘la beraber Ege’deki ufak bir kasabaya doğru 
yola çıkar. Böylece dedesi Hüseyin Efendi‘yle tanışır. 
Hüseyin Efendi okuması için İstanbul’a yolladığı oğlu Sadık’ı politik olaylara karıştığı için 
evlatlıktan reddetmiştir. Babasıyla yıllardır dargın olan Sadık, istese de istemese de, doğduğu 
topraklara dönmek zorundadır çünkü oğlunu emanet edebileceği tek kişi kendi babasıdır.
Deniz bir yandan alışık olmadığı kasaba hayatına uyum sağlamaya çalışırken, diğer yandan da 
büyüklerin arasında olup bitenleri deşifre etmeye çalışır. Bu sevimli ufaklık ailenin yıllardır içine 
gömdüğü acılarla yüzleşmesine sebep olacak, baba ve oğul arasındaki buzları yavaş yavaş 
eritecektir.
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cipe bindiren şarkıcı, kendisi de özel arabasına 
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çıkarak basın mensuplarını atlatmaya çalıştı.

Asena‘nın şu ana kadar altı kere 
savcılığa çeşitli nedenlerle dava 
açtığını ancak sonuç alamadığını 
söyleyen İbrahim Tatlıses: ‚Açtığı 
davalardan sonuç alamaz. Çünkü 
ben ona sevgiyle yaklaşıyorum. 
Ortada tehdit falan yok. Ben onu 
şikayet edeceğim ama nereye 
şikayet edeceğimi daha sonra söylerim‘ dedi.

.

Sanat dünyasında örnek 
gösterilen bir evlilik daha 
medyanın gündeminde. 
Selami Şahin’in eşi Didem 
Şahin, Vatan gazetesine 
ilginç itirafl arda bulundu: 
“İçiyor ve saldırganlaşıyor. 
6 yıl önce ayağımın üzerine 
çıkıp çiğnedi ve lifl erim koptu. 
Benim gibi dayak mağduru çok sanatçı eşi var inanın. 
Bugüne dek 3 çocuğum için katlandım. Bir şarkı, 
beste karşılığında onunla birlikte olan ünlü kadınları 
da biliyorum. Artık ayrılmak istiyorum ama beni 
’yüzüne kezzap atar jiletlerim’ diye tehdit ediyor.„

Düğün,
Konser,
Balo,

Kongre,
Party vs....

Her toplantıya
elverişli, ful 

donanımlı bir 
etkinlik Salonu...




İŞTE SANAT DÜNYASININ EN ZENGİNLERİ

Sanat dünyasının ünlülerinin mal varlığı da yavaş yavaş ortaya çıkmaya 
başladı... Kazandıklarını har vurup harman savurmayan bazı ünlüler meğer 
ne zenginmişler! 
İçlerinde en varlıklısı ise 52 daire, 6 villa ve 1 yarımada ile Ferdi Tayfur.... 
İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar, Tarkan, Gülben Ergen, Mustafa Sandal ve 
Mehmet Ali Erbil gibi bazı isimlerin daha bu listeye ne zaman ekleneceği 
merak konusu... Meğer bizim ünlüler ne varlıklıylarmışta haberimiz 
yokmuş. 

Mesela Ferdi Tayfur’un 52 daire, bir yarımada 
ve 6 villası varmış. Suzuki otomobil, Hyundai 
minibüs, Marmaris’te yarımada, Adana’da 50 daire, 
Emirgan’da 6 villa, Sarıyer’de daire, Tarabya’da 
daire ve 4 katlı ev. 

Bülent Ersoy: Marmaris’te koy ve malikane. 
Bodrum’da daire, İstanbul’da 28 daire, Tekne, 
Sauna. Fethiye’de benzin istasyonu. 1 Milyon 

YTL değerinde mücevher. 

Müslüm Gürses: Passat 2005 marka bir otomobil, Bakırköy’de bir daire, 
Beylikdüzü’nde 2 daire, Şişli’de 1 daire ve Bankada 300 Bin YTL. 

Emel Sayın Volkswagen marka turbo cip, 
Demirciköy’de villa, Datça’da yazlık, Nişantaşı’nda 
dükkan, Bankada yüklü bir miktar para ve değerli 
mücevherler. 

Müjdat Gezen: Fenerbahçe’de 
bir ev, Kilyos’ta 1 adet yazlık, 
2 tane okul, 1 tane huzurevi, 
1 kız öğrenci yurdu ve 1 erkek 
öğrenci yurdu. 

Muazzez Ersoy: Etiler’de daire, Etiler’de ofi s olarak 
kullandığı villa, Cadillac marka cip, Bodrum’da yazlık 
ev, Bankada 150 Bin YTL ve altın takı setleri. 
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Magazin
İstanbul Kültür ve Sanat 
Vakfı‘nca (İKSV) düzenlenecek 
olan 25. Uluslararası İstanbul 
Film Festivali, bu sene 
görkemli bir şekilde 1-16 
Nisan tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek. Festival, 
Alain Delon, İsabelle Huppert 
ve Gerard Depardieu‘nun da 
aralarında yer aldığı dünyaca 
ünlü sinema sanatçılarını 
ağırlayacak. Festivalin 
tanıtımı The Marmara 
Oteli‘nde düzenlenen 
basın toplantısında bu yıl 
Erden Kıral, Şener Şen ve 
Şerif Sezer‘e Onur Ödülleri 

verileceğini kaydedildi. 
Fransız sinemasının unutulmaz 
jönü Alain Delon, 30 Mart 
Perşembe günü İstanbul‘a 
geliyor. Sanatçıya, 31 Mart 
Cuma akşamı yapılacak açılış 
galasında İKSV‘nin‚ Yaşam 
Boyu Başarı Ödülü sunulacak. 
Fransa‘nın en yetenekli kadın 
oyuncularından İsabelle 
Huppert de festivalin açılış 
galasındaki konuklardan biri 
olacak. Huppert de galada‚  
Sinema Onur Ödülü alacak. 
Fransız sinemasının usta 
aktörü Gerard Depardieu da 14 

Nisan‘da İstanbul‘a gelerek, 
aynı gece yapılacak festivalin 
kapanış törenine katılacak. 
Depardieu, törende, Sinema 
Onur Ödülü alacak. Öte 
yandan‚ Truva fi lminde rol 
alan Diane Kruger ile eşi 
Guillaume Canet de festivalin 
açılış galasına katılacak. 
Festivalin İstanbul‘a gelecek 
diğer bir konuğu da Bertrand 
Blier. Blier, 7 Nisan‘da Emek 
Sineması‘nda seyirciyle 
buluşacak. 
Festival programı, geçen yıl 
belli başlı festivallere katılan, 
övgü ve ödül almış, başarısını 

kanıtlamış yeni yapıtların 
yanısıra unutulmaz klasik 
fi lmler ve sinema tarihinin 
usta yönetmenlerinin 
başyapıtlarından seçmeler 
içeriyor. 

42 ülkeden 199 yönetmenin 
219 fi lmi festivalde seyirciyle 
buluşacak. Festivalin fi lm 
gösterimleri Beyoğlu‘nda 
Emek, Atlas, Sinepop, Beyoğlu, 
Fransız Kültür Merkezi ve 
İstanbul Modern sinemaları ile 
Kadıköy‘de Rexx Sineması‘nda 
gerçekleştirilecek. 

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

Düğün,
Konser,
Balo,

Kongre,
Party

sizlerleyiz ...



CanKan
27.01.2006

Köln-İNTERSAAL

FotoStory
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Kulis
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ÜNLÜLERİN GERÇEK İSİMLERİ
 
Biz onları hep başka adlarla tanıdık, ama bu isimleri duyunca çok şaşıracaksınız! 
Abdullah Bazencir, Bumin Gaffar Çıtanak, Orhan Baltacı, Kaan Okan Görgün ve 
daha niceleri.. Bu isimler hangi ünlülere ait ?

Petek Dinçöz-Didem Ezgü
Mahsun Kırmızıgül-Abdullah Bazencir 
Bülent Ersoy-Bülent Erkoç
Kibariye-Bahriye Tokmak 
Ferdi Tayfur-Turhan Bayburt 
Fikret Hakan-Bumin Gaffar Çıtanak 
Orhan Gencebay-Orhan Kencebay 
Banu Alkan-Renka Bronkavi 
Doğuş-Orhan Baltacı 
Müjde Ar-Kamile Suat Ebrem 
Seda Sayan-Aysel Gürsaçer 
Yaşar Kemal-Kemal Sadık  
Yılmaz Güney-Yılmaz Pütün 
Cüneyt Arkın-Fahrettin Cüreklibatur 
Tarık Akan-Tarık Üregül 
Sezen Aksu-Fatma Sezen Yıldırım 
Serpil Çakmaklı-Serpil Dönmez 
Perran Kutman-Perran Kanat 
Ahu Tuğba-Tuğba Çetin 
Ayhan Işık-Ayhan Işıyan 
Gökhan Güney-Mehmet Yüceer 
Asena-Onur Çakmak  
Güngör Bayrak-Şerife Bayrak 
Murat Soydan-Rüjdan Tercan 
Neco-Tahir Nejat Özyılmaz 
Nuri Sesigüzel-Nuri Kaçtaş 
Neriman Köksal-Hatice Kökçü 
Nil Burak-Nihal Munsif 
Muazzez Ersoy-Hatice Yıldız Levent 
Suna Yıldızoğlu-Sonja Eadiy 
Harika Avcı-Nermin Ocak 
Önder Somer-Önder Döser 
Okan Bayülgen-Kaan Okan Görgün
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Yavuz Bingöl şu anki seviyesine 
geleceğini zamanında belki hayal bile 
edemezdi. Sahnelere ilk çıktığında 
elinde sazı, türküleriyle tam bir 
anadolu çocuğunu andırıyordu.

Sahne yaşantısının yanısıra sinemaya 
geçişi ile birlikte imajını değiştirip 
şehirli ve entellektüel haliyle ve 
zaman zaman aşk maceralarıyla hep 
gündemde kaldı. Öyleki bıyıklarını 
kesti, saçlarını jöleledi ve hatta küpe 
taktı.

Grup Umuda Ezgiyle birlikte eskiden 
toplumun kanayan yaralarına türkü 
söyleyen Yavuz Bingöl şimdi loş ışıklar 
altında, büyük orkestralar eşliğinde 
sosyeteye  konserler vermekte.

Ancak Yavuz Bingöl‘ünde bu değişimi 
için bir nedeni mutlaka vardır ! 
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Orhan Ölmez
17.02.2006

Köln-İNTERSAAL

FotoStory
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WEB‘TE EN BÜYÜK ETKİSİ OLAN GELİŞMELER

CNN’in internetin 15 yıllık tarihinde en büyük 
etkisi olan gelişme konusunda izleyicilerinden 
oy kullanmalarını istediği unsurlar arasında 
şunlar yer alıyor:

1- Havaalanlarında, otellerde hatta lokantalarda 
kablosuz internet bağlantı noktaları: 
Şu ana kadar oyların sadece yüzde 4’ünü aldı.

2- İletişimi görüntülü hale getiren web kameraları 
ve fotoğraf paylaşımı: Oyların yüzde 2’sini aldı.

3- Ücretsiz uzak mesafe sesli görüşmelere imkan 
veren ve bu sayedetelefon fi rmalarını zorlayan 
Skype: Oyların yüzde 1’ini aldı. 

4- Yoksulluğa karşı bilinçlendirmeyi amaçlayan 
ve Temmuz 2005’te American Online üzerinden 
aynı anda 5 milyon kişinin izlediği Live 8 konseri: 
Oyların yüzde 1’ini aldı.

5- Müzik indirme sitesi Napster’in kapanması: 
Oyların yüzde 7’sini aldı.

6- 1998’de ABD eski Başkanı Clinton ile 
Monica Lewinsky arasındaki seks skandalını 
ortaya çıkararak blogların doğumuna yol açan 
Matt Drudge ve drudgereport.com: 
Oyların yüzde 7’sini aldı.

7- Amatör videolarla internetten yayılan tsunami 
ve 11 Eylül görüntüleri ve bu olaylara dair yayılan 
vatandaş fi kirleri: Oyların yüzde 13’ünü aldı.

8- İnternet sitelerinden kazanılan ve kaybedilen 
trilyonlarca dolar: Oyların yüzde 21’ini aldı.

9- 1995’te 0 kullanıcı ile yola çıkan, 30 ayda 
kullanıcı sayısı 30milyona, şu an ise 215 milyona 
ulaşan Hotmail: Oyların yüzde 4’ünü aldı.

10- İnternet aramalarını yeniden tanımlayan ve 
yeni bir reklam modeli yaratarak bir ekonomi 
imparatorluğuna dönüşen Google: 
Şu ana kadar oyların yüzde 40’ını aldı.

BİLGİSAYAR VİRÜSÜ 20 YAŞINDA

Bilgisayar kullanıcılarının baş ağrısı PC virüsü 
20 yaşında.  Bilgisayar virüsü üretenler ise 
ürettikleri bu virüsleri yayabilmek ve 
kullanıcıların virüslü programı indirmesini 
sağlamak için e-posta mesajlarında en fazla 
Britney Spears’ın ismini kullandılar.

Brain virüsünün ortaya çıkışının ardından, en 
yaygın işletim sistemi olan Microsoft Windows’u 
hedef alan çok sayıda virüs ve virüs programları 
hızla yayılmaya başlarken, Amerikan Federal 
Soruşturma Bürosu’nun verilerine göre, ABD’de 
geçen yıl ticari kuruluşların yüzde 84’ü virüs, 
spyware veya diğer kötü amaçlı programların 
saldırısına uğradı.

Virüslerin yayılmasını sağlamak üzere isimleri 
en fazla kullanılan ilk on ünlü arasında sırasıyla 
şunlar bulunuyor: Britney Spears, Bill Gates, 
Jennifer Lopez, Shakira, Usame Bin Ladin, 
Michael Jackson, Bill Clinton, Anna Kournikova, 

Paris Hilton ve Pamela Anderson.

Webkulis
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TV`de sanatcıların kliplerini izleyen 
Avrupalı insanlarımız burada olsalarda 
canlı programlarını dinlesek diye 
bazen sitem edebiliyorlar. 

Kim istemez ki İbrahim Tatlıses`i, 
Mahsun Kırmızıgül`ü yada Yıldız Tilbeyi, 
Mustafa Sandalı.

„Getirsen bir dert, getirmesen iki dert“ 
diyor organizatörler. 

Türkiye`de sahneleri süsleyen 
sanatcıların bir kaçı kişi hariç aldıkları 
paralar ortada. Avrupa lafını duyunca 
para antenleri birden açılıyor ve 
nasıl olsa bunlarda Euro çoktur deyip 
astronomik fi yatlar çekiyorlar. 

Birde menajerler büyük rol oynuyorlar 
tabi ki. Parası olan basıyor peşin parayı 
ve sanatcıyı kendine bağlıyor ve sanatcı 
kadarda kendi kârlarını üstüne ekleyip 
Avrupalı organizatörlere sunuyorlar. 

Aslında işten anlayan organizatörler 
anormal fi yat çeken sanatcıları 
getirmiyorlar, ancak bu işten 
anlamayan birkaç kuruşunu yastık 
altında biriktiren gösteriş heveslisi, iş 
olsun diye iş yapmak isteyen garibanlar 

uyanık menajerlerin teklifl erine evet 
deyip bataklığa saplanıyorlar. 

Sözde sanatcı getirip para kazanacaklar 
ya, sanatcının parasını çıkarmak için 
sözde organizatör kardeşimizde bu 
parayı halktan çıkaracak tabi. Ne 
yapıyor bilet fıyatlarını abartılı pahalı 
yapıyor ve batıyor. Tabi bu tarz 
etkinlikler kimseye ders olmuyor 
ve sürekli birileri organizatör veya 
sanatcı olarak çıkıyorlar.

Türkiye`de örneğin 1000 Euro alan 
sanatcı dostlarımız, sözkonusu Avrupa 
olunca fi yatları otomatikmen 5000 
Euro`ya kadar çıkıyor. 

Avrupa deniz yemeyen keriz. Yeyin 
bakalım bu devran nereye kadar sürecek.

İbrahim Yılmaz

SANATCILARIN

PARA MAKINESI AVRUPA
. .
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Ethno-Cards Medien
Inh. Songül Zeren

Dünnwalderstr. 45 - 51063 Köln

Tel:  0221 / 1696406
Mobil: 0178 / 4795210

email: info@ethnocards.de
web: www.ethnocards.de

Dobra Dobra
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İNTERNETTEN SONRA TV´DE CEBE 
GİRİYOR ...

Bazıları, insanların 
telefon ekranından 
televizyon izlemek 
istemeyeceğini öne 
sürse de cep telefonu 
devi Nokia ve bağımsız 
televizyon yapım 
şirketlerinin liderlerinden Endemol 
‚cep TV‘ için anlaştı. Her iki şirket de 
mobil TV‘nin tüketici pazarında gerçek 

bir hit olacağı 
ve çok para 
kazandıracağı 
g ö r ü ş ü n d e . 
Nokia’nın bşk. 
y a r d ı m c ı s ı 
Mark Selby, 

televizyonun internetten daha kolay 
satılabilir bir konsept olduğunu 
söylüyor. Teknolojik danışmanlık şirketi 
Strategy Analytics, 2009‘a kadar 50 
milyon kişinin mobil TV kullanacağını ve 
çok büyük bir pazar oluşacağını tahmin 
ediyor.
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CeBIT BİLİŞİM FUARI

CeBIT dünyanın en büyük bilişim fuarı 
olarak bu senede almanyada Hannover’de 
gerçekleşti. Ziyaretçileri sanayi, ticaret, 
banka, hizmet ve kamu kuruluşları 
yanısıra teknik eğilimli kullanıcılar olan
CeBIT aynı zamanda yeni gelişmeler ve 
ürün tanıtımları için uluslararsı bir bilgi 
ve tecrübe alışverişi platformu olarak bu 
sene açılış gününde sakin bir start aldı.

CeBIT, Deutsche Messe AG tarafından 
1986 yılından beri organize edilmekte. 
2005’teki fuara 70 ülkeden 6.200 stant 
kurulmuş ve dünyanın her yerinden 
yaklaşık 480.000 insan katılmıştı. Bu 
seneki CeBIT’in sloganı „Digital Solutions 
for Work & Life“ olmuştu.

Bu senede gene türk şirketleri stantlarını 
kurmuştular CeBIT’te:
DSL-Modemleri, Kesintisiz Güç Kaynakları, 
Cep telefonu kılıfl arı gibi ürünlerini tanıtıp 
yeni müşteriler arayan türk şirketleri, 
CeBIT’in giderek düşen ziyaretçi 
sayısından şikayetciler. 

2004 yılında ziyaretçi sayısı 510.000 iken 
geçen sene 480.000’e düşmüştü. Bu senede 
resmi rakamlar henüz açıklanmamış 
olsada bir düşüş izlenmekte.

Avrasya’nın en büyük bilgi ve iletişim 
teknolojileri fuarı CeBIT Bilişim Eurasia ise 
bu sene 5–10 Eylül 2006 tarihleri arasında 
Türkiye’de, İstanbul’da düzenlenecek. 



Seyahat
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Antalya

Türkiye‘de bugüne kadar bilinen 
en eski yerleşmelerin bulunduğu 
İllerimizden biridir. İl merkezinin 
kuzey batısında bulunan „KARAİN 
MAĞARASI‘NDA“ yapılan kazılarda 
M.Ö 220 bin yılından bugüne kadar 
kesintisiz bir uygarlığın varlığı 
ortaya çıkarılmıştır. Tarihi eser ve 
kalıntıların geniş bir alana dağıldığı Antalyada tarih öncesi Roma, Bizans, Selçuklu 
ve Osmanlı İmparatorluğuna ait izler yan yanadır. Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar 
Osmanlı İmparatorluğu‘nun bir Sancağı olan Antalya, Sevr Antlaşmasından sonra kısa Osmanlı İmparatorluğu‘nun bir Sancağı olan Antalya, Sevr Antlaşmasından sonra kısa 

süre İtalyan işgali görmüş. süre İtalyan işgali görmüş. 

Cumhuriyet döneminde de Vilayet Cumhuriyet döneminde de Vilayet 
haline gelmiştir. Akdeniz Bölgesinin haline gelmiştir. Akdeniz Bölgesinin 
batı kesiminde yer alan Antalya‘da batı kesiminde yer alan Antalya‘da 
Toros Sıradağları İl‘in kara sınırlarını Toros Sıradağları İl‘in kara sınırlarını 
meydana getirmektedir. İlin kara, meydana getirmektedir. İlin kara, 

deniz ve hava yolları ile iç ve dış pazarlarla bağlantılı olması her yönü ile deniz ve hava yolları ile iç ve dış pazarlarla bağlantılı olması her yönü ile 
kapasiteyi artırmaktadır. Antalya İli Türkiye‘nin en büyük deniz limanlarından birine 
ve hava trafi ği bakımından ikinci büyük hava limanına sahiptir. 

Ülke turizminin öncüleri arasında yer alan 
ve turistik potansiyeli yüksek olan Antalya 
İline her yıl kara, deniz ve özellikle havayolu 
ile çok sayıda turist gelmektedir. Antalya, 
Türkiye‘nin ve dünyanın en önemli turizm 
bölgelerinden biridir. Merkez, Kaş, Kale, 
Kemer, Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa 
ilçelerinde Bakanlar Kurulunca ilan edilmiş 
toplam 21 Turizm Merkezi bulunmaktadır.

FotoStory
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24.02.2006 Frankfurt/Hanau

HABER, AKTÜEL, MAGAZİN, SPOR, KÜLTÜR HABER, AKTÜEL, MAGAZİN, SPOR, KÜLTÜR 
PROGRAMLARIYLA İLKELİ YAYINCILIK ...

ÖNCE İNSAN ...!!!

Türksat 2A/1C  - Frekans: 11770
Sembol hızı: 2177 - Vertical - Fec 3/4 



Çepki Night ve Halaytime organizasyonlarına 
katılan Mardini halay severlere harika geceler 
yaşattı. Ünlü sanatçının sahneye çıkmasıyla 
birlikte genç kızların alkışlarıyla salon titredi. 
Albümlerinin en sevilen parçalarını peşpese 
sıraladıktan sonra halay potporileriyle gençlerin 
oturmasına fırsat vermedi.

Berdan Mardini`de Kürtçe ve Türkçe halay 
parçaları söyleyerek dinleyenleri şaşırtsada, 
aslında Berdan Mardini`nin müzik hayatında 
türkülerin hep yeri vardı. Her ne kadar fantezi ve 
pop müzik ile ön pilana çıksada, programlarında 
türkü ve halaylara yer veriyor.

Frankfurt`ta gençlerin resim çektirme 
isteklerine izin vermemesi ve programından sonra 
direk oteline gitmesi gençlerin eleştirilerine 
neden oldu. Aynı tavrını Kölnde`de sürdüren 
Mardini organizatörün itirazi üzerine kısada olsa 
hayranlaıyla resim çektirdi. 

Sahne esnasında sempatik tavırlarıyla beğeni 
kazanması yanısıra Frankfurt programında ayağı 
birkaç defa mikrofonun kablosuna takılması 
nedeniyle zaman zaman sahnede bulunan 
menajerine: „Bu ne rezalet“ diyerek şikayette 
bulundu.

Kölndeyse eski sahne arkadaşı Boran ile yıllar 
sonra tekrar sahneyi paylaşmanın sevincini dile 
getirdi.

İbrahim Yılmaz - Köln / Abdullah Ürüç - Frankfurt

Etkinlikler
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Berdan Mardini Frankfurt ve Köln`de salonları doldurdu 10.03.2006 Köln FotoStory
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“YURTTA AŞK CİHANDA AŞK” İSİMLİ ALBÜMÜYLE TAVAN YAPAN GÜLŞEN, 
RADYOCULARIN DA GÖZDESİ OLDU!... ÜNLÜ POPÇUNUN, HANGİ ŞARKISI 
İSTEK PATLAMASI YAPTI?...  
   
“Yurtta Aşk Cihanda Aşk” albümüyle müzik sektörüne hayat veren Gülşen, 
radyocuların da gözdesi. Ünlü popçunun, “Ya Tutarsa” isimli şarkısı istek 
programlarında mesaj patlamasına sebep oldu ve listelerede girme yolunda. 
Gülşen yeni albümü „Yurtta aşk cihanda aşk“ ile birlikte yeni bir imaj‘da yaratmış 
kendisine. İlk klibini “Ya Tutarsa“ isimli parçasına çeken güzel Popcu „Of Of“ 
parçasında yakaladığı rekoru kıracakmı merak ediliyor ...

HADİSE “STIR ME UP” ALBÜMÜ İLE HADİSE YARATIRKEN, AVRUPADA OLDUĞU 
KADAR TÜRKİYEDEDE ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR...
   
Yıllarca Belçikada müzik yapan Hadise çıkardığı ilk albümü “STIR ME UP” ile 
zirveyi zorluyor. Türkiyede radyolar sıkca Hadisenin hit parçasını çalıyor. Avrupada 
birçok TV kanalı programlarına davet ediyor. “STIR ME UP” dans kulüpleri, müzik 
kanalları ve radyoların vazgeçilmez parçası halinde.

Hadise Türkiyede ilk kez sahne alırken bir konser için 20 bin Euro talep edince, 
diğer sanatcıların tepkilerini aldı. Adnan Şenses son günlerin ünlü Popcusuna 
verdi veriştirdi: “Bıktım bu kadını seyretmekten, asıl hadiseler yılların 
sanatcıları Zerrin Özer, Sezen Aksu ve Ajda Pekkan gibi bir çok ünlü isimlerdir.” 

Müzik Life
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Yarattığı teknik sayesinde şimdiye kadar 20 
binden fazla öğrenci yetiştiren Eric Morris Türk 
oyuncularının da peşinden koştuğu bir isim oldu. 
Yıllar önce kapısını çalan ilk Türk, Lale Mansur 
olmuştu. Eric Morris Actors Workshop‘ta oyunculuk 
dersleri alan Mansur‘un ardından, oyuncu ustasının 
Türk öğrencileri arasına Meltem Cumbul‘da 
katıldı. Geçtiğimiz aylarda Los Angeles‘a yerleşen 
ve oyunculuğunu geliştirmek için çaba harcayan 
Cumbul, Morris‘e ayda 3 bin dolar ödüyormuş. 
„Gerçek olanı yansıtma“ tekniğini öğrenen Cumbul‘un eğitimi bir ay sonra 
bitiyor. 

MELTEM CUMBUL OYUNCULUK DERSİ ALIYOR !!

Nihat Doğan Seda Sayan‘ın tüm mini eteklerini 
paramparça etmiş...Dokuz ay‘ı aşkın bir zamandır 
güzel bir beraberlik yaşadıklarını söyleyen çift, 
mini etek yüzünden gergin anlar yaşamış. Söz 
vermesine rağmen yinede yırtmaçlı mini etek 
giyinen Seda Sayan, en sonunda Nihat Doğan‘ı 
çileden çıkartıp tüm mini eteklerinin kesilmesine 
sebep olmuş. Nihat Doğan‘a göre mesele “mini 
etek“ değil „yırtmaçlı mini etekmiş“. Bu konuyu 
espirili bir sohbetle televizyon programında 
konuşan çift konuyu çözmüş görünüyorlar.

NİHAT DOĞANDAN MİNİ ETEK AMBARGOSU!!

İzzet Yıldızhan ile Muazzez Ersoy uzun süredir 
birlikte oldukları dedikodularına son noktayı 
koydular. Birlikte gittikleri bir restorana el ele 
girerek ve oldukça samimi görüntüler sergileyen 
çift aşk dedikodularını doğrulamış oldu.

 tekniğini öğrenen Cumbul‘un eğitimi bir ay sonra 

Nihat Doğan Seda Sayan‘ın tüm mini eteklerini 
paramparça etmiş...
güzel bir beraberlik yaşadıklarını söyleyen çift, 
mini etek yüzünden gergin anlar yaşamış. Söz 
vermesine rağmen yinede yırtmaçlı mini etek 
giyinen Seda Sayan, en sonunda Nihat Doğan‘ı 
çileden çıkartıp tüm mini eteklerinin kesilmesine 
sebep olmuş. Nihat Doğan‘a göre mesele “mini 
etek“ değil „yırtmaçlı mini etekmiş“. Bu konuyu 
espirili bir sohbetle televizyon programında 
konuşan çift konuyu çözmüş görünüyorlar.

Güzide Duran Türkiye`nin tek estetiksiz bayan 
mankeni olarak biliniyordu. Aslında doğal güzelliği 
ile herkesin beğenisini toplayan ünlü mankenimiz 
yanaklarına dolgu yaptırarak en sonunda estetikli-
ler kervanına katıldı.

Güzide Duran Türkiye`nin tek estetiksiz bayan 
mankeni olarak biliniyordu. Aslında doğal güzelliği 
ile herkesin beğenisini toplayan ünlü mankenimiz 
yanaklarına dolgu yaptırarak 
ler kervanına katıldı.

++++++++++++++++++   fısıltı ++++ fısıltı   ++++++++++++++++++

Kısa kısa ...
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Kibariye’nin Tarkan’la yaptığı düet olay oldu! 
Tarkan’ın “Yak bütün fotoğrafl arı” adlı şarkısını 
güçlü sesiyle yorumlayan Kibariye şimdilerde yeri 
göğü inletiyor... Ancak kafalarda bir soru işareti 
var...  Kibariye’yle Tarkan aynı anda stüdyoya girdi 
mi? Şarkıyı birlikte mi okudular yoksa Tarkan’ın sesi 
banttan alınıp Kibariye’nin sesiyle mi birleştirildi? 

Kibariye üstüne basa basa Tarkan’la aynı anda 
stüdyoya girip şarkıyı okuduklarını söylüyor.

Pazar Keyfi  programına konuşan Kibariye, „Ben yalan söylemem! Canlı canlı 
kanlı kanlı yanyana aslanlar gibi okuduk şarkıyı!“ diyor.

KİBARİYE‘DEN YALANLAMA GELDİ !!

Zerrin Özer’in sade bir törenle evlendiği emlakçı 
eşi Levent Süren ile sahibi olduğu emlak bürosunda 
tanıştığı biliniyor... 
Levent Süren, bir “Bir Prens Aranıyor” yarışmasına 
katılmış ancak ilk elemede elenmişti!.. Yarışmanın 
“orta yaşlı” gelini Canan’ın ilk görüşte kapılmasına 
rağmen seçmediği Levent yarışmadan sonra bir 
iki kez daha ekranlara çıktı!.. En son Mehmet Ali 
Erbil’in “Ya Şundadır Ya Bunda” adlı programına 
“seçici” olarak katılan Levent Süren ciddi tavrını 
burada da sergilemişti!..

ZERRİN ÖZER EVLENDİ !!

Eski eşi Haluk Bilginer’in Aşkın Nur Yengi ile 
ilişkisini öğrendikten sonra boşanan Zuhal 
Olcay, Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim 
üyelerinden Yardımcı Doçent Ege Yazgan ile aşk 
yaşadığı iddialarına cevap verdi. Olcay, ”Bunu 
bana sorduğunuz için size doğruyu söylüyorum. 
Bazıları gibi beni aynı yere koymayacağınızı 
biliyorum. Sevgilim olsa bunu söylerim ve ortada 
olurum, saklanmam. Ben gala gecesinde bu soru 
sorulduğunda ’sevgilim gelmedi’ diye espri yaptım. 
Sevgilim yok, olsa bunu sizlerle paylaşır, ortada 
olurum. Sizler de görürsünüz“ diye konuştu.

ZUHAL OLCAY, AŞK YAKIŞTIRMASINI KABUL ETMEDİ !!

Zerrin Özer’in sade bir törenle evlendiği 
eşi 
tanıştığı biliniyor... 
Levent 
katılmış ancak ilk elemede elenmişti!.. Yarışmanın 
“orta yaşlı” gelini Canan’ın ilk görüşte kapılmasına 
rağmen seçmediği Levent yarışmadan sonra bir 
iki kez daha ekranlara çıktı!.. En son Mehmet Ali 
Erbil’in “Ya Şundadır Ya Bunda” adlı programına 
“seçici” olarak katılan Levent Süren ciddi tavrını 
burada da sergilemişti!..

Kısa kısa ...
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Edebiyat, felsefe, inceleme, tarih ve 
çocuk kitapları.

İstediğiniz kitapları sipariş verebilirsiniz.

Aradığınız kaset ve CD‘ leri bulabilirsiniz.

Aşk İçin
Yeşim Erçetin
Kategori: Pop
Albümdeki Şarkılar: 
Etek, Sürüne Sürüne, İmalat 
Hatası, Koma, Boy Farkı, 
Adamım, Anasını Satarım

Gece Yolcuları 2
Gece Yolcuları
Kategori: Rock
Albümdeki Şarkılar: 
Rüya, Hüzün, Of, Boşver, Aşk Bir 
Şeydir, Gökler Ağlıyor, 
Bitmedi, Ayrılığın Sonrası, Düşeş, 
Nerdesin, Aşka İhtiyacım Yok, 
Seninle Bir Dakika

Dost Bile Kalamadık
Seren Serengil
Kategori: Fantezi
Albümdeki Şarkılar: 
Dost Bile Kalamadık, Unutan 
Olmadı, Annem Haklıymış

Yurtta Aşk Cihanda Aşk
Gülşen
Kategori: Pop
Albümdeki Şarkılar: 
Ya Tutarsa, Canın Sağolsun, 
Ayrılığın Düşünü, Yurtta Aşk 
Cihanda Aşk, Kuş Tüyü, 
Son Perde, Çelişki, Ne Kavgam 
Bitti Ne Sevdam, Bana Aşkından 
Öte Köy Yok, Bu Gece, 
En Şahanesinden, Kış Yaşattın, 
Film, Haksız Yenilgi

Geriye Dönün Seneler
Kıvırcık Ali
Kategori: Halk Müziği
Albümdeki Türküler: 
Geriye Dönün Seneler, Ahuzarım, 
Kızılkaya, Ayrılık, Dost Nerdesin, 
Kerbela, Gününe Düştüm, Güle 
Benzer, Yar Ali Yar, Ah Gardaş, 
Görmeye Geldim, Canımın İçi,
Yaram Sızlar, Sevdiğim, 
Kör Çıban



Müzik tarzınız ile hangi kitleye hitap etmeyi amaçladınız? 
Kendinize özgü farklı bir müzik mi yapıyorsunuz?

Bizim için yeni neslin bize böyle bağlanması geleceğimizin 
parlak olmasını gösteriyor. Tabiki bizi severek dinleyen eski 
nesilde var. 4 yaşındaki cocuğun Yar Yar demesi ve birde 
arabesk dinlemesi çok iyi bir şey. Yani duygusal müzik 
dinlemeleri güzel tabiki. Biz Orhan Gencebay, Müslüm 
Gürses ve İbrahim Tatlıses ile büyüdük. Bu yeni neslinde 
bizimle büyümesi çok güzel, büyük bir duygu bizim 
için. Zaten Türkiye´de, biliyorsunuz belki, Arabesk´i 
bir dönem bitirmeye çalıştılar. Küfür gibi birşey olarak 
değerlendirdiler.

Türkiye´nin de kalbi İstanbul, İstanbulun´da %50´si 
sosyete. Zaten millet Hip Pop ve Rock dinlemeye başladı. 
Arabeski yok etmeye çalıştılar. Sonra İsmail YK çıktı 
Nerdesin dedi, Seda Sayan Bebegim dedi, Arabesk bir 
daha gündeme geldi. En son biz Yar Yar´ile tam göbekten 
vurduk. Millet tekrar Arabeski benimsedi. Demek ki bu 
bizim ruhumuzda var. Anadolu insanı var oldukça Arabesk 
var olacaktır.
   
Siz Avrupa´dan Türkiye sahnelerine geçiş yaptınız. 
Aradığınız ilgiyi Türkiye´de bulabildinizmi?
   
Zaten yaşantımız Türkiye ve her iki taraftan büyük 
fanatik kitleye sahip olduk allaha şükür. Hatta sitemiz´de 
bunu gösteriyor: bir yıl olmadan 30 bin üyeye ulaştık. 
Ayrıca 100 bin kişi günlük sayfamızı ziyaret ediyor ve 
bu bizi ayriyetten mutlu ediyor. Yakında CanKan FM´i 
açıyoruz. Sitede internet üzerindene Radyomuz açılıyor. 
Menejerimiz ve aynı anda ortağımız olan Tahsin bey ile TV 
kanalı açma çalışmalarına başladık. Kendimize ait bir kanal 
olacak.
  
Başka kanallardan´da teklifl er var program için. 
Dizi, sinema ve buna benzer çok teklif var ama şu an 
bizim için daha çok erken. Biz ilk etapta sahnemizi 
daha güzel bir yere getirip, ondan sonra gelen teklifl eri 
değerlendireceğiz.

Şu an yeni albümün hazırlığındayız. O´da bu sene 
için´de çıkar. CanKan olarak  beraber daha güzel işler 
yapacağımıza inanıyoruz. 

Röportaj: Abdullah Ürüç 
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NİLÜFER
Karar Verdim

CANDAN ERÇETİN 
Aman Doktor

SEKSENDÖRT 
Seksendört

FERHAT GÖÇER 
Ferhat Göçer 

YAVUZ BİNGÖL 
Biz

ZUHAL OLCAY 
Başucu Şarkıları 2 

ZEYNEP DİZDAR
İllede Sen

KUTSİ
Sanane

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ
Hüsn-ü Klarnet

KIVIRCIK ALİ
Geriye Dönün Seneler

Müzik



Avrupa´da son zamanlarda kendi emekleri ile 
şöhret kapılarını aralayan sanatcılarımız´dan 
CanKan gerek besteleri ile gerekse yaptıkları
müzik ve sahne performansı ile Avrupadaki 
müzisyenlere örnek oluyorlar.

Çıktıkları her konserde binleri toplayan CanKan´ı 
bize biraz anlatırmısınız?    

Can : Ayhan Malik
Kan : Fatih Abebe 
Abebe alemde´de en büyük bestekar demek.
Başkalarına karşı hava anlamında değil, 
kendime kendimi yenilemek anlamında´dır.
CanKan Grubu 15 yıldır var. Ayhan Malik Can ve 
Fatih Abebe Kan´dan oluşuyor.
İlk sahnelere çıkışımız dans yaparak basladı ve 
şimdi müziğe döndük. Üç albüme imza attık ve 
dördüncü yolda .
   
Peki dans yaparken müziginiz ile böylesi bir 
yerlere geleceğinizi tahmin edebiliyormuydunuz?
   

Aslında biz zaten büyük bir emek ile güzel 
bir çalışma´dan güzel bir şeyin olacağını 
biliyorduk. O konuda hiç bir sıkıntımız 

yoktu. Yeni bir tarz söz konusuydu. Arabesk 
bize ait bir tarz, bundan´da mutluyuz Allaha 
şükür iyide gidiyor ve beklediğimiz gibi güzel bir 
yerede geldik. 
   
Kitle bizi kabul etti. Bundan önce zaten İsmail 
YK Şapur Şupur Albümü ile patlama yaptı. Söz 
ve müzik bize aittir.
   
Onun dışında Seda Sayan´a Bebeğim şarkısını, 
Berdan Mardini´ye Sen Varya´yı vermiştik. 
Zamanı bekledik ve güzel bir zamanda güzel bir 
çalışmaya imza attık.
   
Tabiki bizim üçüncü Albümümüz ama bizim için 
ilk Albümdür. “Ne için“ derseniz mesela Mahsun 
Kırmızıgül´ün Alem buysa kiral benim´den önce 
6 album´ü var. O Alem Buysa´yla patladı ve 
benim içinde o onun ilk albümü sayılıyor. Bizim 
içinde bu geçerli. Yar Albümü´müz bizim için ilk 
ve son olmayan albümdür.

Röportaj

8

Etkinlikler

Köln Eurosaal`da Köln Eurosaal`da alternatif türkçe pop party organizasyonu 
istasyon`un galasındagalasında sahne alan Kutsi gençleri kendine 
hayran bıraktı. Sevilen parçalarını seslendiren Kutsi salonun hayran bıraktı. Sevilen parçalarını seslendiren Kutsi salonun 
kulisinde`de sevenlerinin resim çektirme isteklerini geri de sevenlerinin resim çektirme isteklerini geri 
çevirmeyerek sıcak ve samimi tavırlarıyla ıcak ve samimi tavırlarıyla gönülleri fethetti. 
Sevenleri ile esprili sohbetler yaparak gençler üzerinde pozitif Sevenleri ile esprili sohbetler yaparak gençler üzerinde pozitif 
etki yaparken adeta: „Keşke bütün sanatcılar Kutsi gibi etki yaparken adeta: „Keşke bütün sanatcılar Kutsi gibi 
alçak gönüllü olsa“ dedirtti.alçak gönüllü olsa“ dedirtti.

Efendi Çocuk Kutsi...Efendi Çocuk Kutsi...

İbrahim Tatlıses ATV ekranlarında canlı yayında 
İBO SHOW programında konukları Kıvırcık Ali ve 
Yusuf Hayaloğluyla bol bol sohbet ediyordu. 
Daha sonra önce Türkiye`yi Eurovision  şarkı 
yarışmasında temsil edecek olan ve Sibel 
Tüzün`ün yorumladığı „Süperstar“ isimli 
şarkının klibini izledi ve olan oldu...
„Ayıptır ya, ayıptır. Bumu benim ülkemi temsil 
edecek? Bu sıfırın altında sıfır!“ diyerek yorum 
yaptı. Ancak Sibel Tüzün`de suç bulmadığını, 
onun sadece yorumcu olduğunu. Bu ayıbın 
sorumlularının „uzman“ diye geçinerek parçayı 
besteleyen ve Atinaya yollayanların olduklarını 
söyledi.

İbrahim Tatlıses patladı...İbrahim Tatlıses patladı...
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Erkekler hayat kadınlarıyla sadece seks için birlikte olmuyorlar. 
Hayat kadınlarının duygusal bir beklenti içinde olmaması 
erkeklerin tercih sebeplerinin başında geliyor. Kadınların aynı 
yatağı paylaştığı bir erkeğe karşı romantik hisler taşımaması 
hemen hemen imkansız gibi. Oysa ki erkekler birliktelik sonrasında 
çok farklı duygular yaşıyorlar. Seksin ardından telaşa kapılan ve 
ne yapması gerektiğini bilemeyen erkek, kadının duygusal baskısı 
üzerine, bulunduğu yerden biran önce ayrılmak istiyor. 

Karmakarışık düşünceler birbirini kovalarken ilk akla gelen 
karşısındakinin ciddi bir beraberlik beklentisinde olması. 
Erkeklerin çoğu ömrünün sonuna kadar aynı kadınla beraber 
olmanın hayallerini kurmaz ama bir erkekle ömrünün sonuna 
dek birlikte olmayı düşünen bir kadını her an görebilirsiniz. Çoğu 
zaman yanlış bir başlangıç, çiftlerin ilişkilerinin kısa sürmesine 
neden oluyor. Henüz birbirini yeterince tanımayan iki kişi kısa süre 
içinde seks yapınca, beklentilerin ve düşüncelerin değişmesiyle 
birlikte kötü sonuçların doğması çok zaman almıyor. 

Konu seks olunca bugün bile düşünceler erkeğin aldığı, kadının 
verdiği yolunda. Bir kız bekaretini verir, düğünlerde kızlar verilir, 
kadın kendini erkeğine verir. Erkek kadını yatağa atar, onu alır. Bu 

yaklaşım, cinsler arasındaki kökten farklılıktan kaynaklanıyor. 
Ergenlik çağındaki bir kızı ve erkeği düşünürsek; kız romantik 
hayallerin içinde yolculuk yaparken erkek tek bir hayal kurar. 

Orta yaşta olan olgun erkek, bir kadını nasıl baştan çıkaracağını 
artık öğrenmiştir. Hiçbir zaman kendisini aldatılmış hissetmez, 
çünkü ödülünü yatakta alacağından emindir. 

Gençlik dönemlerini geçirmiş olgun bir kadın da erkeğe istediklerini 
vererek güçlü olacağını öğrenmiştir. Fakat kadının yaşı ne olursa 
olsun verdiklerinin karşılığını mutlaka isteyecektir. Kadının 
erkekten beklentisi sevgi, ilgi ve şevkattir… Erkeklerin çoğu bu 
kelimeleri bir kadından duymak istemez. Birlikte olduğunuz kişi 
seksin ardından neden ona sarıldığınızı merak ediyorsa seksi 
duygulardan ayrı bir şekilde yaşamak istediğini anlamalısınız. Eğer 
seksten sonra sarılıp gülüşürler, birbirlerine bir kaç gece sonra da 
romantikleştiklerini hissederlerse, kendilerine yarattıkları çerçeve 
yıkılmaya başlayacaktır ve bunun fi kri bile onlar için oldukça 
ürkütücüdür. Maalesef almak-vermek fi krinide yenmenin kısa 
yolu yok. 
 
Kendinizle barışık ve dürüst olun. Onunla neden birlikte 
olduğunuzu kendinize itiraf edin. Onunla sadece seks yapmak 
için ya da bazı eksiklikleri doldurmak için mi birlikte oldunuz? 
Gerçekçi davranın. Bir şeyler bekliyor olabilir misiniz? Eğer 
seksi kullanırsanız hem siz, hem de karşınızdaki üzülecektir. 

sadece seks için birlikte olmuyorlar. 

Cinsellik
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23 Nisan 1973‘te İstanbul‘da doğdu. 
Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve 
Otelcilik bölümünde okurken Leman 
Dergisinde karikatür çalışmalarına 
başladı. İlk stand-up gösterisini Leman 
Dergisinde karikatür çalışmalarına 
başladı. İlk stand-up gösterisini Leman 
Dergisinde karikatür çalışmalarına 

Kültür‘de, 1995‘in Ağustos ayında 
gerçekleştirdi. 1995 Aralık‘tan 
itibaren de Beşiktaş Kültür Merkezi 
bünyesi altında gösterilerine devam 
etmektedir. 2001 yılı sonuna kadar 
toplam gösteri sayısı 1200‘ün üzerinde 
olup, bunların hemen hepsi kapalı gişe 
oynayarak, kırılması güç bir rekorun da 
sahibi olmuştur. 

Türkiye‘nin birçok ilinde sahnelediği 
gösterisini aynı zamanda Avrupa‘nın 
önde gelen şehirlerinde ve de Amerika 
Birleşik Devletlerinde yine aynı başarı 
ile sahneye koymuştur.

Leman Dergisi‘nde yayınlanan birçok 
çalışmasını „Karikatürler“ isimli 
kitabında yayınladı. 

1998 yılında Ömer Vargı‘nın yönettiği 
„Herşey Çok Güzel Olacak“ isimli 
sinema fi lminde Mazhar Alanson ile 
başrolü paylaştı. Bu fi lmi Türkiye ve 
Avrupa‘da yaklaşık 1.800.000 kişi 
izledi. 

Reklam dünyasında da adından oyuncu 
olarak söz ettiren Yılmaz, „Panasonic“ 
reklamlarının radyo spotlarıyla iki yıl 
üst üste „Kristal Elma“ ödülüne layık 
görüldü. Bu fi rmanın TV fi lmlerinin 
yanı sıra „Mavi Jeans“ reklamlarında 
da oynamıştır. 

Gösterilerini „Gösteri“ adlı kasette de 
Bay Müzik ile piyasaya sürmüştür. 

Askerlik görevini Temmuz 2001‘de 
tamamlayan Cem Yılmaz, gösterilerine 
devam etmektedir. Özel bir şirket 
için hazırladığı reklamlar serisi ilgi 
görmüştür. 

12 Kasım 2004‘te vizyona giren, 
çekimleri tamamlanmasına karşın 
yapımcı fi rma ile yaşanan problemler 
sebebiyle montajı ve gösterimi geciken, 
4 farklı karakterde oynayarak başrolünü 
üstlendiği uzay  „G.O.R.A.“  fi lmiyle bir 
kez daha milyonları sinema salonlarına 
çekmeyi başarmıştır. Son olarak Yır. Son olarak Yır ılmaz 
Erdoğanın yönettiği „Organize İşler“
fi lminde rol almıştır.

Vizyondakiler
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29 Nisan 1969‘da Yalova‘da doğdu.
İstanbul Teknik Üniversitesi Türk 
Musikisi Devlet Konservatuarından 
mezun oldu.
Korolarda klasik kemençe çaldı, folklor 
eğitimi aldı. Çok iyi bir folklor hocası 
oldu.
Türk Müziği repertuar hocası Erol Sayan 
Eurovision Şarkı Yarışmasına katılmaya 
karar verdi.
İzeli de vokalist olarak yanına aldı. 
Böylece İzel Pop Müzik ile tanıştı.
Önemli assolistlere vokal yaptı.
O yıllarda arabesk müziği patlaması 
yaşanıyordu. Müslüm Gürses, İbrahim 
Tatlıses (İlk stüdyo vokali
Gülüm Benim adlı şarkıdır), Küçük 
Emrah... vb. sanatçıların albümlerine 
vokal yaptı.
Eurovision Şarkı Yarışmasında İtalya‘da 
Türkiye‘yi temsil etti.
Çelik ile ikili programlar yaptı
Caz söylemeye başladı.
Kibariye ve Ümit Besen yerine Miles 
Davis, Spyro Crya gibi sanatçıların 
hayranı oldu. Sonuçta hepsini içine 
alan Pop Müzik yorumcusu oldu.

Ercan Saatçi ve Çelik‘le kurduğu „İzel 
Çelik Ercan“ adlı toplulukla „Özledim“ 
isimli albümü çıkararak müzik dünyasına 
profesyonel olarak ilk adımını attı.
1994 yılında yaptığı „Biz Hep Böyleyiz“ 
bestesi ile Altın Güvercin‘de „En iyi 
besteci“ ödülünü aldı. İlk solo albümü 
ADAK‘ı 1995 yılında çıkardı.

MGD tarafından „Yılın En İyi Kadın Pop 
Sanatçısı“  ödülünü, „Hürriyet Altın 
Kelebek“  ödülünü ve „En iyi kadın 
şarkıcı“ sıfatını aldı.

1997 yılında Mustafa Sandal ile 
„Emanet“ adlı albümü yaptı.
Çelik‘in ona verdiği „Kızımız Olacaktı“ 
adlı şarkı Türkiye‘de adı İzel olan kız 
çocuğu patlamasına yol açtı. Sırada 
„Bir Küçük Aşk“ vardı.
1999 yılında çıkan bu albümde Altan 
Çetin ve Ozan Çolakoğlu ile çalıştı.
Aynı albümdeki „Yok Yere“ adlı parçayla 
uzun süre konuşuldu.
„Bir Küçük Aşk“ 2000 yılında remixlenip 
İzel‘in diğer hit şarkıları da eklenerek 
yeniden yayınlandı.
İzel, o yıl yine „En iyi kadın şarkıcı“ 
ödülünün sahibi oldu.
Türkiye‘nin en iyi kadın yorumculardan 
biri olarak kabul edilen İzel‘in, „Bebek“ 
adlı albümü, 15 Haziran 2001‘de çıktı 
hayranlarının karşısına.
10 parçadan oluşan İzel‘in bu 
albümündeki tüm şarkılarda Altan 
Çetin imzası yer aldı.
Sanatçı, „Bebek“ adlı albümünden iki 
yıl sonra da, 2003 yılının yaz aylarında 
„ŞAK“ adlı albümünü piyasaya 
sürdü.
2005 yılı ilkbahar aylarında ise 14 
parçadan oluşan „Bir dilek tut benim 
için“ile müzikmarketlerde yerini aldı.

Resmi sitesi: www.izelonline.com
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KISA BOYLUYSAN...
 
Pantolon: 
Düşük belli pantolonlar 
vücudunun üst kısmını 
uzun gösterecektir. 
Kontrast renklerden ve iri 
desenlerden kaçın.  

Ceket ve gömlek:
Bele oturan ve kalça 
hizasında kalan modeller 
tercih et ve uzun 
veya belde biten kısa 
ceketlerden kaçın. Altla üst arasında 
renk kontrastları yapma. İlla bir 
kontrast yapmak istiyorsan, kumaş türü 
kontrastları uygula. 

Elbise: 
Tek renk ve düz kesim elbiseler seni daha 
uzun gösterir. Ayrıca kadınsı ve seksi 
kesimleri de rahatlıkla kullan. Etek boyu 
baldırların ortasına, hatta topukların 
hemen üstüne kadar inebilir.

ŞİŞMANSAN...
 
Pantolon: 
Pantolonlarını mümkün 
olduğunca krep gibi 
dökümlü kumaşlardan 
seç.  

Üst:
Göz alıcı, dikkat çekici 
büyük desenler yerine tek renk ve koyu 
tonları tercih et. Dekolte kullanmaktan 
kaçınmana gerek yok ama kalın ve belini 
saran kemerlerden kaçın!

TENİNE & SAÇINA UYGUN 
RENKLER

BUĞDAY TEN - SARI SAÇ 

 Toz pembe, bebek mavisi, gri-mavi, lila, 
açık mor, açık yeşil ve nane yeşili

 Mavi ve koyu kırmızı

AÇIK TEN - KAHVERENGİ SAÇ 

 Yeşilin açık tonları ile saman sarısı, 
kavuniçi, kayısı rengi, mercan ve gri-mavi

 Toprak sarısı ve pembe

KOYU TEN - SİYAH SAÇ 

 Pembe ve mavinin tüm tonlar ile mor ve 
siyah

 Kiremit kırmızısı, tunç ve doreli

AÇIK TEN - SİYAH SAÇ 

 Pembe ve mavinin tüm tonlar ile mor ve 
siyah

 Kiremit kırmızısı, tunç ve mavi

BUĞDAY TEN - KAHVERENGİ SAÇ 

 Kırmızı ve yeşil tonlar ile kavuniçi, 
kiremit rengi, bej, toprak sarısı ve turkuaz

 Maviye çalan tonlar, yeşil, duman grisi

Ceket: Mümkünse önünü 
iliklemeden giyin. Ceketlerine 
büyük vatkalar yerine daha 
küçük, omuzlarınızı hafifçe 
yükseltecek vatkalar kullan.

Moda
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KOÇ
Bu ay size büyük bir fırsat var. Ancak bunun için kararlı davranmanız gerekiyor. Para durumunuz çok iyi. 
İş arkadaşlarınız sizi kıskanıyor. Kendinize güvenin. Yoldan haber alacaksınız. Bu haber olumlu gelişmelere 
neden olacak. Seviyor ve seviliyorsanız aranızdaki bütün sorunları halledebilirsiniz. Sevdiğiniz yoksa sizi çok 
beğenen iki kişi arasında kalabilirsiniz. Seçiminizi yapmanız epey güç olabilir. Sağlığınız şu sıralar iyi.

BOĞA
Yaşamınıza çok önemli biri girebilir. Yalnız bu insan sizin kadar bağımsızlığına düşkün ve sizin gibi otoriter. 
Ancak bu insan sayesinde yaşamınız fevkalade olabilir. Size türlü yerlerden irili ufaklı paralar gelecek. İyi 
bir yatırım yapabileceksiniz. Sevdiğinize uymaya çalışın, anlamsız kıskançlıklarla onu üzmeyin. Şu sıralar 
kendinizi çok bitkin hissetmenizin nedeni kafeinli içecekler. Bunlardan uzak durmaya çalışın.

İKİZLER
Beklemediğiniz yerden bir para gelecek. Böylece önceki borçlarınızı da kapatacaksınız. İşte dikkatli olun 
ve kimseyle tartışmayın. Akılcı olmalı ve hakkınızı korumalısınız. Sevdiğinizle uzun bir yola çıkabilirsiniz. 
Cinsellik ön planda. Sevdiğinizle bu konuda anlaşacak ve birlikte hoş vakit geçireceksiniz. Sevdiğiniz yoksa 
deneyimli zeki biri sizi etkileyecek.

Astroloji
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Aşkın Nur Yengi 
Doğum Günü: 03.07.1970 
Aşkın Nur Yengi 
Doğum Günü: 03.07.1970 
Aşkın Nur Yengi 

Burcu: Yengeç 
*******************************
Alişan 
Doğum Günü: 19.06.1976 
Alişan 
Doğum Günü: 19.06.1976 
Alişan 

Burcu: İkizler 
Doğum Günü: 19.06.1976 
Burcu: İkizler 
Doğum Günü: 19.06.1976 

*******************************
Deniz Seki 
Doğum Günü: 01.07.1970 
Burcu: Yengeç 
*******************************
Gülşen 
Doğum Günü: 29.05.1976 
Gülşen 
Doğum Günü: 29.05.1976 
Gülşen 

Burcu: İkizler 
Doğum Günü: 29.05.1976 
Burcu: İkizler 
Doğum Günü: 29.05.1976 

*******************************
Gökhan Özen 
Doğum Günü: 29.11.1979 
Burcu: Yay 

Kerim Tekin 
Doğum Günü: 18.04.1975 
Burcu: Koç 
*******************************
Niran Ünsal 
Doğum Günü: 13.08.1970 
Burcu: Aslan 
*******************************
Rafet El Roman 
Doğum Günü: 25.08.1968 
Burcu: Başak 
*******************************
Burcu Güneş 
Doğum Günü: 12.08.1977 
Burcu Güneş 
Doğum Günü: 12.08.1977 
Burcu Güneş 

Burcu: Aslan 
*******************************
Ebru Gündeş 
Doğum Günü: 12.10.1974 
Ebru Gündeş 
Doğum Günü: 12.10.1974 
Ebru Gündeş 

Burcu: Terazi 
*******************************
Emre Altuğ 
Doğum Günü: 14.04.1970 
Burcu: Koç 
*******************************
Emel Müftüoğlu
Doğum Günü: 01.01.1961 
Burcu: Oğlak 

Edip Akbayram 
Doğum Günü: 29.12.1950 
Burcu: Oğlak
*******************************
Hande Yener 
Doğum Günü: 12.01.1973 
Burcu: Oğlak 
*******************************
Levent Yüksel 
Doğum Günü: 21.10.1964 
Burcu: Terazi 
*******************************
Sezen Aksu 
Doğum Günü: 13.07.1954 
Burcu: Yengeç 
******************************
Sertab Erener 
Doğum Günü: 01.01.1964 
Burcu: Oğlak 
******************************
Mustafa Sandal 
Doğum Günü: 11.01.1970 
Burcu: Oğlak 
******************************
Candan Erçetin 
Doğum Günü: 10.02.1963 
Candan Erçetin 
Doğum Günü: 10.02.1963 
Candan Erçetin 

Burcu: Kova 
******************************
Tarkan 
Doğum Günü: 17.10.1972 
Burcu : Terazi 

Kulis
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Özlem Tekin, Türk rock 
müziğinde iddialı bir 
ses olarak ortaya çıktı. 
Kendini sürekli yenileyen, 
müziğini zenginleştiren 
Tekin, şimdi de hip hop‘a 
gönül verdi.
Yoga yaparak formunu 
koruyan genç sanatçı, 
ayrıca kickbox sporuyla 
kilolarını dengeliyor.

Özlem Tekin



Kutsi, müziği seven 
genç ve başarılı 
bir sanatçı. Şarkıcı 
olmayı para kazanmak 
için değil, sadece 
kendi hissettiği 
duyguları başkalarına 
aktarabilsin diye 
seçmiş. Özel hayatı 
hakkında pek bişey 

söylenemez, ama 
kesinlikle  
tam bir 

sanat adamı, samimi 
ve doğal bir insan.
Bir çok ünlüye şarkı 
vermiş, ama kendisi 
uzun bir dönem 
sahneye  çıkmamıştır. sahneye  çıkmamıştır. sahneye  çıkmamıştır
SANANE isimli ikinci 
albümü‘yle büyük bir 
çıkış yakaladı. Daha 
sonra Petek Dinçöz ve 
Nalan ile düet yaptı 
ve oldukça beğeni 
toplamakta.

Kulis

4

“Bir başka hayalimi daha gerçekleştirme şansım oldu” 
diyen İstanbul Belediye Konservatuarı Şan Bölümü 
mezunu Candan Erçetin, yıllardır müziğinde hissettirdiği 
göç temasına yeni bir boyut kazandırarak komşu 
ülke Yunanistan ile farklı dillerde paylaştığımız 

ortak melodileri bir arşiv çalışmasında yorumladı. 
İki ülkenin paylaştığı bu melodiler, “Aman 

Doktor” adlı çalışmada ilk albümünden bu 
yana etnik tınıları modern sound’larla 

birlikte kullanmayı tercih eden Candan 
Erçetin tarafından her iki dilde de 

seslendiriliyor.

Candan Erçetin

Kutsi

OĞLAK
Uzun süredir yaşadığınız sağlık problemlerinizi dost ve yakınlarınızın desteği sayesinde atlattınız. Yalnız 
günlük kontrollerinizi ihmal etmemelisiniz. İrili ufaklı paralar alacaksınız. Yalnız paranızı iyi saklamalı ve 
değerlendirmelisiniz. Sevdiğiniz kişiyle uyumlu bir beraberliğiniz var. Onu fazla yormayın ve ona her konuda 
yardımcı olun. O buna layık biri. Uykunuza dikkat edin. Son günlerde kendinizi çok fazla yordunuz.

KOVA
Bundan sonra çıkacağınız seyahatler size uzun zamandır ihtiyacınız olan neşe ve enerjiyi sağlayacaktır. 
Katılacağınız bir arkadaş toplantısında çok eğlenecek ve uzun zamandır birlikte olmadığınız arkadaşlarınızla 
birlikte olma fırsatı bulacaksınız. Çalışma ve gayretleriniz takdir ediliyor, beğeniliyor. Sevdiğinizle 
birlikteliğiniz uyumlu devam edecek. Çevrenizden birinden alacağınız bir hediyeye çok sevineceksiniz.

BALIK
Etrafta hayranlık uyandıran birisiniz ve hiç tanımadığınız kişiler size yakınlaşmak istiyor. Bu yüzden özel 
hayatınızda yeni dostluklar, yeni bir aşk sizi bekliyor olabilir. Bu arada bazı insanlarla sorun yaşayabilir, 
onlarla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Onlarla savaşacak gücünüz var. Kendinize dikkat etmezseniz 
kısa zamanda yorgun düşersiniz. Ayaklarınıza dikkat.

TERAZİ
Birçok fırsat var önünüzde. Eğer zekanıza güvenerek olumlu ve güzel kararlar verirseniz, bu fırsatları en iyi 
şekilde değerlendirmiş olacaksınız. Böylece hem iş hem de his hayatınızda yeni olanaklar yakalayabileceksiniz. 
İş hayatınızda bundan sonraki günlerde oluşacak tatsızlıkları gidermek için hazırlıklı olmalısınız. Sevgilinizle 
mesafeli bir ilişkiniz var. Bunu daha sıcak ve yakın bir hale getirmeniz sizin elinizde. 

AKREP
Başkalarına emir vermekten çok hoşlanıyorsunuz ve herkesi sizin kurallarınıza uymaya zorluyorsunuz. 
Sevdiğinizle aranızda bazı sorunlar olduğu bir gerçek. Ancak canınızı sıkmayın, çünkü herşey yoluna girecek. 
Yalnızsanız mükemmeli aramaktan artık vazgeçmelisiniz. Düşünmeden hareket etmekten kaçınmalısınız. 
Enerjiniz ve performansınız tam yerinde. Özellikle ayın son günlerinde mutluluk var.

YAY
Bu günlerde zihniniz çok açık. Özellikle mesleki konularda bundan yararlanabilirsiniz. Bu da sizin yararınıza 
olacak. Fikirleriniz çevreniz tarafından takdirle karşılanıyor. Sevildiğinizi bilin ve ona göre davranın. 
Gereksiz kuruntulara kapılmayın. Alışveriş yaparken biraz daha eli açık davranabilirsiniz. Evinizin bir 
ihtiyacını ertelemek zorunda kalacaksınız. Sağlığınızda önemli bir değişiklik yok.

YENGEÇ
Parlak bir dönem. Çevrenizden iltifatlar duyacaksınız. Ve aranan simaların başında geleceksiniz. Bu kadar 
popüler olmanız hiç şüphesiz neşeli ve sorunsuz bir tip olmanızdan. Bu sayede yeni fl örtler ve romantizm 
dolu ilişkiler yaşamanız kaçınılmaz. Yaşamın her alanında şansınız yüksek gözüküyor. Siz bu şansı özellikle 
duygusal bağlamda kullanmaktan yanasınız. Böylece yalnızlığınıza son verebilirsiniz.

ASLAN
Hayatınızdaki ani değişiklikler sizi derinden etkiledi. Herşey birdenbire olmuş gibi geliyor. Oysa uzun 
zamandır bunu içten içe hazırlıyordunuz. Önümüzdeki günlerde çok daha keyifl i olayların gerçekleştiğine 
tanık olabilirsiniz. Aşkta da bir karar arifesindesiniz. Kararınız gelecek günleri etkileyebilir. Ailenizle 
ilgilenseniz iyi olur. Sizle yakınlaşmakta güçlük çekiyorlar. Ama bunu dile getiremiyorlar.

BAŞAK
Geleceğinizle ilgili önemli kararlar alacağınız bir döneme giriyorsunuz. Sevdiğinizle bazı sorunlar çıkabilir. 
Uyarılarını dikkatle dinleyin. Elde edeceğiniz kazanç yüzünüzü güldürse bile çok büyük gelişmeler 
beklemeyin. Adımlarınızı sağlam atın. Her zaman bir açık kapı bırakın. Hayatta herşey olabilir, unutmayın. 
Yeni kişilerle tanışacaksınız. Yeni imkanlar ve fırsatlar doğabilir. Gözünüzü dört açın.

Astroloji
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31.03.2006 İntersaal Party / Location: İntersaal, Köln
Party: Doğuş, Grup Irmak, DJ Timur, Davul Zurna

38

Etkinlikler 

25.03.2006 halay party/ Location: Cem Saal, Duisburg-Rheinhausen
Party: Abidin Biter, Grup Dostsevenler, Grup Kapris, Davul Zurna, DJ

07.04.2006 Bayanlar Matinesi / Location: Vision, Gelsenkirchen
Matine: Alişan, Grup Çağlayan, Dj Timur, Dj B-roll

31.03.2006 halaytime & cepkinight / Location: Aynur, Frankf.-Hanau
Party: Yurtseven Kardeşler, Grup Can Gurbetciler, Davul Zurna, DJ

24.03.2006 halaytime / Location: Eurosaal, Köln
Party: Yurtseven Kardeşler, Boran, Grup Emek, Davul Zurna, DJ
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Avrupalı  olurken... !
Ne diyelim: „Let`s kolay gelsin...“

� � � � � � � � � � � �

Tecavüz Ettiği Keçi İle Evlendirildi  

Sudan’da bir keçiyle cinsel ilişkide 
yakalanan adamın, hayvanın 
sahibine tazminat ödemesi ve keçiyi 
eş olarak alması kararlaştırıldı. 
Keçinin sahibi Alifi , Juba Post 
Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, 13 
Şubat 06 gecesi, sesler duyduğunu, 
bunun üzerine harekete geçtiğini, 
adı Tombe olan adamı, keçiyle 
birlikte yakaladığını anlattı. Alifi , 
„Adama ’Burada ne yapıyorsun’ 
diye sorduğumda korkup keçinin 
üzerinden düştü. Ben de onu 
yakalayıp bağladım“ dedi.
Alifi  şöyle devam etti: „İhtiyar 
heyetine sordum. ’Onu polise 
götüreceğine, keçiyi eşi gibi gördüğü 
için sana 15 bin Sudan Dinarı (65 YTL) 
başlık parası ödesin’ dediler. Ben de 
öyle yaptım. Keçiyi adama verdim. 
Bildiğim kadarıyla hálá birlikte 
yaşıyorlar.“ (Hürriyet 26.02.06)
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Avrupal
Ne diyelim: „Let`s İki erkek sohbet ediyorlar.

Biri diğerine: „Nikah memuru 
önünde iki kelime söylüyorsun, 
şıp diye evlenmiş oluyorsun 
sevdiğinle.“ 
Diğeri cevap veriyor: „Yatakta 
uyku arası iki laf ediyorsun 
şıp diye boşanmış oluyorsun 
eşinden.“

Garson restorandaki bayan

müşteriye soruyor: „Eşinizin az 
önce masanın altına saklandığını 
fark ettinizmi?“ Bayan: 
„Yanılıyorsunuz! Eşim asıl şu an „Yanılıyorsunuz! Eşim asıl şu an „Y
kapıdan içeri girmekte.“
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