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Ebru GündeşAbidin şu anda kalbinin boş olduğunu, kendisini tamamen çalışmaya verdiğini ve sevenlerine 
daha iyi müzik yapabilmek için var gücüyle çalıştığını söylüyor. PopStar Firdevs`le ilişkisinin 
olup olmadığı sorusuna “sadece arkadaşız“ diyor.
Web sitesine Kanada Fok Avı`na karşı imza kampanyası ekleyen Abidin çevre ve hayvanlara 
ilişkin duyarlılığını gösteriyor.

Popstar Abidin

Kenan Doğulu üç yıl aradan 
sonra yeniden sevenleri ile 
buluşacak. Sık sık ilişkileri ve 
özel hayatıyla gündemde olan 
sanatcı  zamanla daha çok 
olgunlaştı ve bu değişimini 
hem yeni imajına 
hemde şarkılarına 
yansıttı. Albüm 
resimlerini Los 
A n g e l e s ` t a 
K o r a y 
K a s a p ` a 
çektirdi.

Ebru Gündeş bir 
margarin markası 
ile konser serisi için 
anlaştı. „Sana Ebru 

Gündeş Konserleri“ 
06 Mayıs itibariyle 

start aldı. İlk konser 
Manisada 25.000 seyirci 

önünde gerçekleşti. 
Kariyerinin en güzel ve 

verimli günlerini yaşarken 
başarısı ve performansı 
tartışılmaz olan sanatcı  
her ne kadar ailevi sorunlar 
(fakir babası konusu...)  
yaşasada temposu ve neşesi 
devam ediyor.
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26 Kasım 1968‘de Adana’nın Yüreğir 
İlçesinde doğdu. İlkokulu Sabancı 
İlköğretim Okulu‘nda okudu. Adana Atatürk 
Lisesi‘nden mezun oldu. Sonra sırasıyla 
çeşitli Üniversitelerde kısa zamanlar 
öğrencilik yaptı. Üniversite giriş sınavlarını 
kazanıyordu, ama eğitimini istikrarlı bir 
şekilde ilerletemiyordu. Bu durumda 
ailesinin maddi sıkıntıları da önemli bir rol 
oynuyordu. Sınavlarla geçen bu yıllar içinde 
ticaretle uğraşan Haluk Levent, başarısız 
bir ticaret adamı olarak Adana‘dan ayrıldı 
ve kendini yollara verdi. İlk albümünün 
“Yollarda” adını alması da bugünlerdeki 
deneyimlerin sebebidir. Birçok şehirde 
sokak sokak dolaşıp şarkı söyleyerek 
hastalara para toplamaya çalıştı. 
1992 yılında İstanbul‘a geldi. Ortaköy‘de 
çesitli barlarda çalıştı. 1990’da başladığı 
albüm çalışmaları zahmetli ve yıldırıcı dört 
yılın ardından meyvesini verdi. 1994’te 
„Yollarda“ albümünü çıkarttı. Bu albüm 
aynı zamanda Anadolu Rock müziğinin 
ortaya çıktığı 70’lerden sonra ikinci yükseliş 
döneminin ilk eserlerindendi. “Yollarda” 
hiç beklenmedik bir şekilde yaklaşık 
200.000 satış rakamına ulaştı. Bu, Türkiye 
Müzik piyasasında açılan yeni bir kulvarın 
ardından milyonları sürükleyeceğine dair 
ilk işaret gibiydi.

İlk albümün ardından 1996‘da „Bir Gece 
Vakti“ bir milyona yaklaşan satış rakamıyla 
müzik gündemine bomba gibi düştü. Yine 
1996’nın sonlarında “Arkadaş” albümü 
piyasaya çıktı. Bu albümle sanatçı, 
Anadolu Rock müziğin müzikal anlamda en 
başarılı örneklerinden birine imza atmıştır. 
Haluk Levent “Arkadaş” albümü için „Bu 
albümle dünya standartlarını yakaladım“ 
demektedir.

1997’nin Ağustos ayında cezaevine girdi. 
Yaklaşık on yıldır kurtulamadığı ticari bir 
dava yüzünden 9 ay cezaevinde kaldı. 
Cezaevindeyken uzun saçlarını kesip 
Akkuyu’ya, yapılması düşünülen Nükleer 
santral projesinin protesto gösterilerine 
yolladı. Cezaevine girmeden önce 
oluşturmuş olduğu kayıtlarla “Mektup” 
albümünü çıkarttı. “Mektup” içeriden 
dışarıya yazılmıştı ve dışarıda bu “Mektup”u 
yüz binlerce kişi okudu. İçerde boş durmadı 
“Kedi Köprüsü” adlı ilk kitabını yazdı.
Askerlik görevinin ardından sırasıyla “Kral 
Çıplak”, “Bir Erkeğin Günlüğü” ve “Aç 
Pencereni” adlı albümlerini piyasaya sürdü. 
Ayrıca ikinci deneme kitabı olan “Moritos’un 
Düşleri” yayımlandı. 

Aynı zamanda Çevre sorunlarına karşı 
duyarlılığıyla ön plana çıkan sanatçı, hemen 
hemen her albümünde çevre bilincini 
aşılama yolunda şarkılara yer verdi. 
Türkiye’nin değişik bölgelerinde çevre 
katili projeler aleyhine davalar açtı. 

Kısa sanat yaşamına 11 albüm, 10.000 
konser, 2 kitap, 100lerce ödül, yardım 
konserleri, iki tane rekor konser (on iki 
saatlik), onlarca çevre davası sığdıran 
Haluk Levent, yürüdüğü yolda olgun ve 
emin adımlar atmaya devam ediyor.

6

Vizyondakiler

1971 yılında İstanbul‘ da doğan Sibel Tüzün, 
1978 yılında TRT İstanbul Radyosu Çocuk 
Korosu‘nda ilk müzik eğitimine başladı. 
Orta okul yıllarında yine radyonun Gençlik 
Korosu‘nda çok sesli müziğe ilk adımı 
attı. Beşiktaş Atatürk Lisesi‘nde okuduğu 
yıllarda pop ve rock müzikle ilgilendi ve 
1986 da Milliyet Gazetesi Liselerarası Müzik 
Yarışması‘nda okuluna  3üncülük kazandırdı. 
Aynı yarışmada besteci aranjör Melih Kibar 
ile tanışarak reklam filmleri seslendirmeye 
başladı. Ajda Pekkan, Nükhet Duru, Erol 
Evgin gibi birçok sanatçıya albümlerinde ve 
sahne çalışmalarında eşlik etti. 1988 yılında 
İ.Ü. Devlet Konservatuarı Opera ve Konser 
Şarkıcılığı Bölümüne birincilikle alınan 
Sibel, klasik müzikte öğrenciliği, jazz ve 
pop müzikte de yorumculuğu sürdürdü. 
1991 yılında profesyonel müzik yaşamına 
adım attı. TRT Altın Anten, Kuşadası Altın 
Güvercin ve Eurovision Şarkı yarışmalarına 
katılarak ödüller aldı. 1992‘ de RAKS Müzik 
Yapım‘ la anlaşma imzalayarak, ilk albümü 
AH BİZ KIZLAR‘ ı seslendirdi. Pop müzikte 
ve klip sektörleri yeni gelişmeye başladığı 
halde albüm üç hit parça çıkardı: Beni 
Bağlamaz, Ah Biz Kızlar ve Şamata.
1994 yılında Londra‘ da Robert Bricknell ile 
bir süre şan derslerine devam etti. Ardından 
Türkiye‘ ye dönüp RAKS Müzikle ikinci 
albüm çalışmalarına başladı. NEFES KESER 
AŞKLAR isimli albümle Sibel yine başarıyı 
yakaladı. Kaçın Kurrası, Gözümün Bebeği, 
Anca Beraber(Too Late) gibi hit parçalar 
ortaya çıkarmaya başladılar.
1997 yılında Avrupa Konserleri‘nden sonra 
Sibel, Arinna Müzik‘ i kurdu. 1998 Haziran 
ayı içinde piyasaya çıkan HAYAT BUYSA 
BEN YOKUM BU YOLDA albümünde sekiz 
parçanın sözlerini Sibel yazdı. Müzik adına 
hep başarılı çalışmalar yapan Sibel, 

albümün prodüktörlüğünü de üstlenerek 
çok farklı ve iddialı bir çalışmaya imza 
attı. Hayat buysa ben yokum bu yolda‘ nın 
Charles Richards tarafından çekilen klibi 
özellikle Fransız müzik kanalı MCM‘ de 
büyük ilgiyle karşılandı. 2001 yılında Bay 
Müzik‘ le anlaşarak YİNE YALNIZIM albümünü 
piyasaya sundu. 2002 yılında yapımcı olarak 
yine ARİNNA MÜZİK‘ le çalışmaya karar 
veren Sibel, albümde yer alacak on şarkının 
da söz ve müziklerini hazırladı. 2003 yılında  
KIRMIZI albümü piyasaya çıktı. Birbiri 
ardına gelen hit şarkılar KIRMIZI, ŞİKAYET, 
YEDİVEREN GÜLÜ ve PEŞİNDEYİM aylarca 
radyo listelerinden inmedi. Albümde yer 
alan bazı şarkıları Yunanca‘ya çevrildi ve 
Sibel Yunanistan müzik piyasasında da yer 
aldı. 2004 yılında çok farklı bir projeyle 
Türkiye‘de ilk defa remixler, yeni ve 
Yunanca versiyonlar, video-klipler, röportaj 
ve klip arkası görüntülerinin yer aldığı, 
bir cd ve bir vcd‘ den oluşan KIPKIRMIZI 
albümü piyasaya sundu. 2005 Ekim ayında 
yine bir ilke imza attı. 2006 Şubat ayı 
sonunda piyasaya sunulan söz ve müzikleri 
kendisine ait olan SATEN albümünün 
hazırlıklarına devam eden Sibel, bu yıl 51. 
kez düzenlenecek olan EUROVISION ŞARKI 
YARIŞMASI’nda ülkemizi ATİNA’da temsil 
edecek.

Vizyondakiler
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Merhaba Arzu, Almanya‘ya hoşgeldin. Almanya‘yı ve Avrupa‘yı herhalde seviyorsundur. Birçok 
akraban ve kivrelerin var sanırım.
Teşekkürler. Çok, çoook. Haftasonları geliyorum zaten. Benim burada, Köln‘de oturduğumu 
zannediyorlar. Evet, akrabalarım çok burada, ama onlara bile gidemiyorum işte.

Şu Dersim Erzincan olayına bir açıklık getirsene en başta.
İstanbul doğumluyum. (gülüyor...)

Ben Erzincanlı diyorum, o habire Dersimli diyor...
Kim Dersimli diyor? Ben diyorum ki Erzincanlıyım, ama kökenim Hozat‘dan Erzincan‘a gitme. 
Dersim kökenliyiz diyorum. İstanbul‘da doğdum. Sonuçta o kültürle büyüdüm. Bir İstanbullu 
olarak büyümedim. Dersime gelin gidiyorum, birşey olmaz. (gülüyor...)

Güzel bir konu açtın. Ne zaman hayırlısıyla? Eylül‘ de.

Peki köye yerleşme durumu varmı hiç?
Abidin‘in öğretmen olduğu için İstanbul‘da 
olmak zorundayız. Ama yaz aylarında üç ay 
köyde olacağız. Bu yıl değil, ama önümüzdeki 
yıl Ovacık Burnaz köyünde ev yapacağız...Çok 
güzel ama...vallahi. Bir görsen...

Sanat hayatını etkilermi evlilik?
Sanat hayatımı olumlu yönde etkiler. Çünki birkaç 

kere gittim ve gerçekten çok uzun süre kalmadım. 
Orada kaldığım sürece kendimi toparlayabildim. 

Şimdi nasılsam, ileridede öyle olur. Yani değişmem! 
İkimizde aynı meslekteniz, o benim işime karışmaz, 
bende onun işine karışmam. Dahada verimli olabiliriz.

Türkiyede‘ki işleriniz, ailenizle olan bağlarınız çok 
sıkı, Anne ve babanla birlikte yaşıyorsun. Kendini 
böyle dahadamı rahat hisediyorsun?  
Tabii ki rahat his ediyorum. Annem olmasa ben ne 
yaparım... Bütün herşeyimi annem alıyor bana.  Bu 
gördüğün kıyafetleri, ayakkabıma varana kadar. 
Yetiştiremem kendim. Evlendiğim zaman asıl o zor iş 
(gülüyor). Avcılarda annem ve babamla oturuyorum...
herşey güzel gidiyor dediğim gibi. Bügüne kadar 
dimdik gelmemdeki tek neden benim ailem. 
Herzaman arkamdalar, oldukları sürecede ben daima 
ilerleyeceğim. Emin adımlarla gideceğim.

Arzu‘ya sanat çevresinden vs. eleştiri geliyormu?
Ya kurban olduğum, sanat çevresinde yüzüme 

8 9

Röportaj
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gelebilirmi sence?! Yüzüme gelmez, ama arkamdan 
tabi kötü eleştirirler. Benim huyumu bilirsin, ben 
direk insanların yüzüne söylerim, olumlu veya 
olumsuz ne düşünürsem. Tabi ‚pat‘ diye değil, 
patavatsızlık anlamında değil, ama bizim camiada 
öyle olmadığını biliyorsun. O yüzdende çok fazla 
kimseyle görüşmüyorum. Boş vaktimi annemle, abimle 
geçiriyorum, yarimle geçiriyorum. Yani öyle fazla boş 
vaktimde olmuyor zaten, ama kimseyi görmemeyede 
gayret gösteriyorum.

Albümün çıkalı yaklaşık bir sene oldu.  
Yeni çalışmalar varmı?
Mayıs‘ta bir sene oldu. Yeni çalışmalara 
başladık. Repertuar topluyoruz, ama bizim 
repertuar aşaması uzun sürüyor.

Üç ay sonra çıkar dersin bir sene sonra 
çıkar...
Yoo..., evet öyle, yani yine bir seneyi bulur. 
Ben bir deyiş kaseti yapmak istiyorum 
arada. Yada bir albüm daha çıkartıp ondan 
sonra. Ama deyiş kaseti yapmak istiyorum. 
Çünki kendi babama ve Abidin‘ in babasına 
söz vermiştim...

‚Yaralı Ceylanım‘  kesetindeki başarıyı 
diğer kasetlerde buldunmu?
Buldum. Aslında diğer kasetlerde daha fazla.

Ama çıkışın Yaralı Ceylan‘la birlikte oldu..
Halada öyle diyorlar. Yaralı Ceylanım Arzu 
olarak tutuyorlar. Ama satış anlamında 
‚Ayrılık‘ albümü hepsinin üstündeydi.

Seninde korsan kasetlerin basılıyormu?
Tabi ki. Herkesin ortak derdi o zaten. Ama 
ona rağmen satışlarımız iyi.

Son albümünde iki tane kendi besten var...
Yok, benim albümümde bir tane var. Bir 
tanede Abidin‘in, yani Abidin Biter‘in 
albümünde var.

Peki Arzu, çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. 
Kulis okuyucularına sevgiler. 
Saygılarımı yolluyorum.

„O yüzden çok fazla kimseyle görüşmüyorum.“
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Nil Karaibrahimgil‘in „Tek Taşımı Kendim Aldım“ 
adlı yeni albümündeki “Pırlanta“ adlı şarkısı ünlü 
kadınlar arasında tartışma yarattı. „Bu şarkı 
tüm özgür kızların yeni marşı olacak. Ekonomik 
özgürlüğü olan kadınlar pırlantalarını kendileri alır, 
sağ ellerine takarlar ve erkeklerden aşktan başka 
şey beklemezler. Bu kadınlar erkeklerden ev, araba, 
yat ve kat yerine ilgi, sevgi, aşk ve zaman beklerler.
Erkekler açısından da daha ekonomiktirler“ diyen 
sanatçının bu sözlerine, birçok ünlü güzel hak verdi. 

ÖZGÜR KIZ VE ÖZGÜR KIZLARIN YENİ MARŞI !!

Alkollü halde otomobil kullanırken trafi k ekiplerine 
yakalanınca olay çıkaran ve basın mensuplarına 
hakaretler yağdıran Deniz Akkaya, herkesten özür 
diledi.“Orada, beni o halde izleyecek çocukları 
düşünerek panik oldum. Kimsenin beni öyle 
görmesini istemedim. O duygusallıkla yapılmış 
bir harekettir. Hayattaki en büyük erdem özür 
dilemektir. Ben herkesten özür diliyorum. Size de 
affetmek düşer.“

DENİZ AKKAYA, GEÇ DE OLSA HERKESTEN ÖZÜR DİLEDİ !!

Emre Altuğ, bir barda eğlenirken yanına gelen bir bayan 
“Ablamı internette taciz ettin, ayıp” demiş. Olayın ertesi günü 
kendisini arayan Pınar Altuğ ise “Emre sen neler yapıyorsun, 
bana attığın mesajlar ne anlama geliyor” diye sitem edince 
Emre neye uğradığını şaşırmış. Sonrası birisi kendisinin adını 
kullanarak çevreyi taciz ettiğini anlayıp, bu sapığı yakalatmak 
için e-mail adresini ve internet sitesini iptal ettirmiş...

Alkollü halde otomobil kullanırken trafi k ekiplerine 
yakalanınca olay çıkaran ve basın mensuplarına 
hakaretler yağdıran Deniz Akkaya, herkesten özür 
diledi.“Orada, beni o halde izleyecek çocukları 
düşünerek panik oldum. Kimsenin beni öyle 
görmesini istemedim. O duygusallıkla yapılmış 
bir harekettir. Hayattaki en büyük erdem özür 
dilemektir. Ben herkesten özür diliyorum. Size de 
affetmek düşer.“

Ayrılıklarıyla gündemi değiştiren Seda Sayan ve Nihat Doğan 
için özellikle Seda Sayan’a yakınlığıyla bilinen Mehmet Ali Erbil 
ve eşi Tuğba Coşkun devreye girmiş ama çift barışmamakta 
ısrar ediyormuş. Seda Sayan’ın kendisine jest yapan kuaför 
genci dövdüğü için terk ettiği Nihat Doğan, basın toplantısı 
yaparak yüzüğü atmıştı. Küskünler inatlarını sürdürdükce 
barışma ihtimali günden güne zayıfl ıyor.

Ayrılıklarıyla gündemi değiştiren Seda Sayan ve Nihat Doğan 
için ö
ve eşi Tuğba Coşkun
ısrar ediyormuş. Seda Sayan’ın kendisine jest yapan kuaför 
genci dövdüğü için terk ettiği Nihat Doğan, basın toplantısı 
yaparak yüzüğü atmıştı. Küskünler inatlarını sürdürdükce 
barışma ihtimali günden güne zayıfl ıyor.

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

Kısa kısa ...
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Belçika’da şöhreti yakalayan Hadise, aşkını 
İstanbul’da mı buldu acaba?

Popstar yarışmasında sunuculuk yapan 
Hadise’nin, yarışmanın çapkın orkestra şefi  Ozan 
Doğulu ile yakınlaştığı söylentileri kulaktan kulağa 
konuşuluyor... Hadise ve Doğulu’nun yeni bir 
aşka yelken açtığı belirtiliyor... Ozan Doğulu’nun 
yakışıklılığı Hadiseyi öylesine etkilemiş olmalı ki 
yarışmada sürekli bir araya geliyorlarmış.

AŞKI BİLE HADİSE OLUR !!

Ayşe Hatun Önal, yaklaşık beş ay önce 
çalışmalarını bitirdiği ikinci albümünü bir türlü 
piyasaya çıkaramıyor. Albümün tüm aranjelerini 
ve stüdyo çalışmalarını Erdem Kınay yapmış. 
Önal da, Kınay‘a yardımcı olmak için bütün 
birikimini bu albüme yatırmış. Kendi başlarına 
albümü tamamlayan ikili, sonrasında plakçı 
arayışına girmiş. Erdem Kınay emeğinin karşılığı 
olarak fi rmalardan 70 bin dolar istiyormuş. Albüm 
satışlarının çok düştüğü şu günlerde de kimse 
ona bu parayı vermeye yanaşmıyormuş. Halen 

İstanbul Plak ile görüşme halinde olan Ayşe Hatun Önal, bir türlü kesin sonuç 
alamıyormuş.

AYŞE HATUN ÖNAL‘IN SIKINTISI !!

„Aliye“ dizisindeki Müco karakteriyle tanınan Barış 
Falay, evlilik hazırlığında. Kendisi gibi oyuncu olan 
Esra Ronabar‘la Nisan sonundanişanlanan Falay, 
ilişkisini göz önünde yaşamak istemeyenlerden. 

„Bir İstanbul Masalı“ dizisinde Ozan Güven‘in 
eşi rolünde kamera karşısına geçen ve reklam 
fi lmlerinde de rol alan Esra Ronabar ile Barış 
Falay, düğün için „Aliye“ dizisinin çekimlerinin 
bitmesini bekliyorlar. 

MÜCO EVLENİYOR !!

Ayşe Hatun Önal, yaklaşık beş ay önce 
çalışmalarını bitirdiği ikinci albümünü bir türlü 
piyasaya çıkaramıyor. Albümün tüm aranjelerini 
ve stüdyo çalışmalarını Erdem Kınay yapmış. 
Önal da, Kınay‘a yardımcı olmak için bütün 
ve stüdyo çalışmalarını Erdem Kınay yapmış. 
Önal da, Kınay‘a yardımcı olmak için bütün 
ve stüdyo çalışmalarını Erdem Kınay yapmış. 

birikimini bu albüme yatırmış. Kendi başlarına 
albümü tamamlayan ikili, sonrasında plakçı 
arayışına girmiş. Erdem Kınay
olarak fi rmalardan 
satışlarının çok düştüğü şu günlerde de kimse 
ona bu parayı vermeye yanaşmıyormuş. Halen 

İstanbul Plak ile görüşme halinde olan Ayşe Hatun Önal, bir türlü kesin sonuç 
ona bu parayı vermeye yanaşmıyormuş. Halen 

İstanbul Plak ile görüşme halinde olan Ayşe Hatun Önal, bir türlü kesin sonuç 
ona bu parayı vermeye yanaşmıyormuş. Halen 

Kısa kısa ...
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Röportaj

Orada burada boş laf ile, 
                  düşüncesiz konuşma yerine 
                                  geçmişlerini hatırlasınlar...
Yurtseven Kardeşler ile ilginç röportajı arkadaşımız Abdullah Ürüç hazırladı.

Avrupada müzik oteritelerine kendini kanıtlamış ve türkiyeye açılmış müzik gruplarımızdan 
Yurtseven Kardeşler, piyasada üst seviyelere çıkmak için neler yaptılar? Bu başarıyı nasıl 
elde ettiler ?
Başarıyı yakalamak kolay değil gerçekten, 
çünki bizim piyasada gerçek anlamda 
müzisyen olmak için yıllarca uğraşmak ve 
sahne tozu yutmak gerekiyor. Biraz şans da 
gerekiyor. Bütün faaliyetler Türkiyede olduğu 
için Avrupadan piyasaya girmek daha zor. 
Tabi ki piyasaya girmek için kesinlikle albüm 
olması gerekiyor. Bunun içinde firma bulmak 
lazım, promosyon yapılması lazım derken 
hayli aşamalardan geçiyorsunuz. İyi besteler 

bulmak lazım. Yani başarı kolay değil 
gerçekten... 

Siz hepiniz kardeşmisiniz? 
Evet hepimiz kardeşiz. En büyüğümüz Hüseyin, 
en küçüğümüz İsmail. 

Şu an İsmail aranızda yok. Ayrıldı gibi 
spekülasyonlar yapılıyor, doğrumu bu? 
Hayır, tabiki değil. İsmail devamlı bizimle 
birlikte ama bazen birlikte bazen ayrı 
konserlere çıkıyoruz. Bunun böyle olmasını biz 
istedik. Herşey istediğimiz gibi gidiyor şu an. 
Ayrılık yok! İsmindede belli zaten: İsmail YK (Yurtseven Kardeşler). 

Peki Avrupada kendinize kimseyi rakip görüyormusunuz? 
Herkesin kendi kulvarında yürüdüğü yol var. Bizde kendi kulvarımızda yürüyoruz. Hayır, 
kesinlikle biz kimseye rakip gözüyle bakmıyoruz. Onlarada işlerinde başarılar diliyoruz. 

Türkiye ve Avrupada konserler veriyorsunuz. Sizce Türkiyedemi yoksa buradami daha 
sıcak karşılanıyorsunuz? Bizlerin Avrupada gelen sanatcılara gösterdiğimiz ilgiyi Türkiyede 
siz görüyormusunuz? 
Ya tabiki fark ediyor. Bizler burada çok sık konserlere çıktığımız için millet sürekli 
görebiliyor, ama Türkiyede insanlar daha farklı ve sıcak davranıyor bize. Onların da 
burdakilere özlemi mutlaka vardır. 

Siz sürekli düğünlere çıktınız. Bazı sanatcılar bu bağlamdaki geçmişlerini inkar 
edebiliyorlar.  Düğünlere çıkmak sizi küçültürmü bu şöhreti yakaladıktan sonra?
Hayır, kesinlikle öyle birşey olamaz. Ya düğünlerede senin benim gibi, bizim insanlarımızın 
düğünleri. biz onları nasıl unutur birdaha düğüne çıkmayız? 1970‘li yıllarda düğünler ile 
başladık 1978 yılında profesyonel olarak piyasa mücadelesi verdik. Biz geçmişimizi inkar 
edecek değiliz. Düğünlere hep çıktık ve çıkmaya devam edeceğiz. Buradan duyrulur. 
Bu aralar konserler ağırlıklı diye fazla çıkamıyoruz, ama düğünlere çıkacağız. Bu arada 
çok güzel çalışmayla güzel bir albümümüz yolda...geliyor!!! Kulis Magazin aracılığıyla  
hayranlarımıza duyurulur...!

Herşey istediğimiz gibi gidiyor şu an. Ayrılık yok! 

Bu son çalışmalarınızda çok değişik müzik 
var. Diyebilirmiyiz ki Yurtseven Kardeşler tarz 
değiştirdiler?
Tarz değiştirdiğimiz bir şey yok. Sadece 
herkese hitap eden bir albüm yaptık. Müzik 
tarzımızda bir değişiklik yok.

Peki Yurtseven Kardeşlerin en çok hangi tarzı 
beğeniliyor yada isteniyor?
YK´lerden en çok dinlenen ve Konserlerde 
istenen halay. Yani Yurtseven Kardeşler 
denildiğinde ilk başta halay var. Halaylar ile 
tanındık. Bunuda güzel bir şekilde yaptık, 
ondanda mutluyuz.

Peki İsmail kardeşiniz olarak aynı anda 
gruptan eleman. Bundan dolayı sizinde 
görüşünüzü alamadan yapamadık: CanKan 
ile İsmail YK‘nın arasındaki tartışmalara ne 
diyorsunuz?
Aslında bu güne kadar susmayı tercih ettik. 
Onlar aynı yaştalar. CanKan olarak değil, 
Fatih Abebe‘yle İsmail‘in karşılıklı çalışmaları 

olmuştur. İsmail bunu inkar etmemiştir. Ona rağmen duyduğumuz, okuduğumuz abartılı 
şeyler hiç güzel şeyler değiller. Yani susmayı tercih ettik ama susmamakta bazen insanın 
elinde değil. CanKan‘ı sadece kısa ve öz bir cümleyle bitirecem. Orada burada boş 
laf ile, düşüncesiz konuşma yerine geçmişlerini hatırlasınlar. Yanımıza geldikleri günü 
hatırlasınlar. Hatırlamak istemiyorlarsada ağzını açmadan sussunlar. Susupta sanatları 
ile uğraşşınlar. Bizim ile ve İsmail ile uğraşmasınlar. Her ne kadar kırıcı boş laflar 
etmişselerde, ben büyükleri olarak (Hüseyin) çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu 
laflara değilde onlara çok üzülüyorum.

En son olarak Kulis Magazin aracılığıyla sevenlerinize iletmek istediğiniz bir söz varmı?
Öncelikle kulis ailesine teşekkür eder ve başarılar dileriz.
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- Plakate
- Flyer
- Visitenkarten
- Sonstige Karten

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

 

E-Mail:  berfi nverlag@yahoo.de  

Şiir adına
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Şiir ve Edebiyat akşamlarına devam eden Köln`deki saztime 
türkü cafe`nin bu kez konuğu Yusuf Hayaloğlu oldu. 
Yusuf Hayaloğlu dinleyenlerine biribirinden anlamlı ve güzel 
şiirlerinin yanısıra fıkralarıylada güzel bir akşam yaşattı.
Memnuniyetini ifade eden şair, ilk fırsatta tekrar böylesi bir 
ortamda bulunmayı arzuladığını açıkladı.

Kulis

20 YAŞINDAKİLER 
OLGAÇ ARTAM (İŞADAMI) 
MEHMET GÜNSÜR (OYUNCU) 
KENAN İMIRZALİOĞLU (OYUNCU) 
EMRE ALTUĞ (OYUNCU) 
CAN ARTAM (RALLİCİ) 
SELHAN ALOĞLU (İŞADAMI) 
EMRE AŞIK (FUTBOLCU) 
ÜMİT DAVALA (FUTBOLCU) 
HİDAYET TÜRKOĞLU (BASKETBOLCU) 
İLHAN MANSIZ (FUTBOLCU) 
EMRE BELÖZOĞLU (FUTBOLCU) 

30 YAŞINDAKİLER 
ÖMER ÇELİK (BAŞBAKAN DANIŞMANI) 
ALİ KOÇ (IŞADAMI) 
İBRAHIM KUTLUAY (BASKETBOLCU) 
OZAN GÜVEN (OYUNCU) 
NECATİ ŞAŞMAZ (OYUNCU) 
BEYAZIT ÖZTÜRK (ŞOVMEN) 
CEM YILMAZ (ŞOVMEN) 
NEŞET YALÇIN (İŞADAMI) 
TİMUÇIN ESEN (OYUNCU) 
ÖZCAN DENİZ (ŞARKICI) 
NEJAT İŞLER (OYUNCU) 

40 YAŞINDAKİLER 
ERKAN MUMCU (SİYASİ PARTİ LİDERİ) 
MUSTAFA KOÇ (İŞADAMI) 
CEM BOYNER (İŞADAMI) 
OKAN BAYÜLGEN (ŞOVMEN) 
HALUK BİLGINER (OYUNCU) 
TAMER KARADAĞLI (OYUNCU) 
KEMAL KÖPRÜLÜ (SİYASETÇİ) 
MEHMET ASLANTUĞ (OYUNCU) 
MEHMET ÖZ (CERRAH) 
GALİP GÜREL (DİŞ HEKİMİ) 
ÖMER KOÇ (İŞADAMI) 

50 YAŞINDAKİLER 
TAYYİP ERDOĞAN (BAŞBAKAN) 
ABDULLAH GÜL (DIŞİŞLERI BAKANI) 
KÜRŞAD TÜZMEN (DEVLET BAKANI) 
ALTAN ERKEKLİ (OYUNCU) 
SEDAT ALOĞLU (İŞADAMI) 
MUSTAFA SARIGÜL (SİYASETÇİ) 
ADNAN POLAT (İŞADAMI) 
ALİNUR VELİDEDEOĞLU (REKLAMCI) 
ALİ KIRCA (HABERCİ) 
OSMAN ÇARMIKLI (İŞADAMI) 
BURHAN ÖÇAL (SANATÇI) 

EN ÇEKİCİ TÜRK ERKEKLERİ 

ALEM DERGİSİNİN SEÇTİĞİ, YAŞ KATEGORİSİNE GÖRE EN ÇEKİCİ TÜRK ERKEKLERİ ŞÖYLE:
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Antalya’da aynı otelde kalıyorlar

Antalya’ya gelen Gülben Ergen, sahne alacağı “Rixsos Premium” 
otelde Hülya Avşar’ın da kaldığını gazetecilerden öğrendi...
Ergen, Avşar kızıyla aynı otelde kalmasının kendisi için sorun 
olmadığını söyledi...
“Benim kimseyle problemim yok” diyen Gülben Ergen Hülya 
Avşar’la otelde karşılaşması durumunda konuşup sohbet 
edebileceğini de açıkladı...Gülben Ergen, Avşar’ın eski eşi Kaya 
Çilingiroğlu’nun eski manken Sinem Ergüler’le „Sarmaş-Dolaş“ yakalanmasına ise 
önce şok oldu...
“Gazetecilere ŞAKA yapıyorsunuz herhalde” diyen ancak daha sonra olayın doğru 
olduğuna ikna olan Ergen’in, yorumu ise hayli ilginçti: 
“Kaya-Hülya-Feraye-Sinem olayı DALLAS’ı bile sollar...”

Özgü’nün Baskın-Ersöz gafı

Özgü Namal, katıldığı Beyaz Show’da fazla konuşmadı ama 
şirinlik abidesi gibi oturduğu yerden pembe elbisesiyle 

dikkatleri üzerine çekmeyi bildi!.. 

Programın finaline doğru yeni çektiği bir filmden bahseden Özgü 
başrolleri sayarken Cezmi Baskın yerine Cezmi Ersöz deyince 
yaptığı gafa kendisi bile şaşırdı!..

1818

Magazin

Özcan Deniz mankenlik yapacakmı?

Özcan Deniz, mankenliğe de el atabilir!.. Modacı Cemil İpekçi 
katıldığı bir davette karşılaştığı Özcan Deniz için „doğuştan 
manken“ benzetmesini yaptı!..

Özcan Deniz‘in fiziğini çok beğendiğini söyleyen İpekçi, 
„Türkiye‘nin en iyi erkek mankenlerinden biri olabilir“ dedi!.
Ancak Özcan Deniz gaza gelipte mankenlik yaparmı belli 
değil.



Köln Eurosaal‘ın organize ettiği club istasyon 
etkinliklerinde bu defa Murat Başaran Köln 
gençlerine muhteşem bir gece yaşattı.
Son çalışması Nankör ile listelerde üst sıralara 
çıkan Murat Başaran Kulis Magazin okuyucuları 
için bizimle güzel bir söyleşi yaptı.
  
Kölne hoşgeldiniz. Almanya seyircisini nasıl 
buluyorsunuz?
Oldukca güzel. Bu kadar çok hayrana sahip olmak 
gerçekten güzel. 2000 – 2500 km den geliyorsunuz. 
Bu kadar sıcaklık hoşuma gidiyor, sarılmaları bile 
çok farklı. 

Sahne hayatına atılmadan önce ne iş 
yapıyordunuz?
Öğrenciydim. İTÜ İnşaat ve Jeoloji  mühendislik 
bölümünü bitirdim, mühendisim yani. Tabi 
mühendeslik işine zaman ayıramıyorum, çünki 
konserler, albüm çalışmaları ve turneler derken 
kendi öz işimi yapamıyorum. Ama şikayetci 
değilim. Asıl mesleğim çok üretici değil zaten 
ama müzikte üreticilik gerçekten yok olmuyor. 

Sürekli üretmek zorundasın. Yaptığınız 
müzik binlerce kişi tarafından dinleniyor. 
Müziği tabiki tercih ediyorum. Bir yerde 

müzik dinliyorsun bir bakıyorsun ki senin besteni 
çalıyorlar, binlerce kişi tek bir ağızdan senin 
parçanı söylüyorlar. Bu çok güzel birşey…..

Türkiyedeki sanatcı profilini biraz açarmısınız? 
Sanatcı toplumun neresinde? 
Şimdi Türkiyedeki sanatcılar genelde ilkokul 
mezunu veya ortaokul mezunu. Öyle çok 
okuyan sanatcımız çok az. Kimseyi eğitimleri ile 
sınırlamıyorum, bazıları var ki çok okumuşlara 
taş çıkarırlar. Ama bazıları var ki bir şarkı ile ünlü 
oluyorlar bir albüm yapıyorlar ama havalarından 
geçilmiyorlar. Sonra bu şanı, bu ünü devam 
ettiremeyince  bunalıma giriyorlar. Ya kendini 
başka yerlere atıyorlar yada gidip köprüden 
atıyorlar kendilerini. Niye? Çünki altyapıları yok…
Sanatcı nedir biliyormusun? Sanatcı toplumla iç 
içe olan, toplumun biraz üzerinde fakat hiç bir 
zaman kopmayan cağdaş, aydın kişiye ben sanatcı 
derim. Bunu yapmak çok zordur. Ben sadece 
müzisyenim. Birşeyler yapmaya devam ediyorum. 
Beni ve müziğimi seven bir kitle kazanmaya 
çalışıyorum. İnanın kolay değil ve basitte değil. 

Yarışmalarla şöhret olmaya çalışıyorlar...bunların alt yapıları 
ne kadar uygun?
Ya bakın TV‘ler bir takım yarışmalar yapıyorlar. Bu 
yarışmaları reyting uğruna yapıyorlar ama bu yarışmalar 
hiçbir şekilde doğru değiller. Bunlar müzisyenlerin duyguları 
ile oynuyorlar. Bakın bir insanın parası ile oynayabilirsiniz, 
zekası ile oynayabilirsiniz ama duyguları ile oynamak doğru 
değil. Şimdi soruyorum, kaç tane popstar kaldı piyasada? 
Hepsi silindi gitti!

Albümünüzü yeni çıkardınız. Albüm satışları ve ilgi nasıl?
İnanın çok güzel, ama bu zamanda bizlerin en büyük 
sorunu korsan kaset. Türkiyede albüm satılmıyor. Birçok 
yetenek bu yüzden de albüm yapamıyor. Artık firmalar kaset 
satamıyorlar. Konserlerimiz çok güzel geçiyor. Firmamda 
bana hertürlü yatırımı yapıyor. Promosyon çok önemli, 
herşey kader diyorum.

Türkiye piyasasinda kendinize rakip olarak birini 
görüyormusun?
Evet benim rakibim yine benim. Başkalarına rakip 
olarak bakmam. Kendi eksiklerimi görmeye çalışırım. 
Yapamadıklarımı yapmaya çalışırım. Kimseyle rakip olmak 
istemem.

Sanatcların birbirlerine laf atmaları birbirlerini 
beğenmemeleri, eleştirmeleri reklam amaçlımıdır?
Ya bana sorarlar, şunu nasıl buluyorsun, şuna bir laf 
atsana diye. Laf almaya çalışırlar. Ya niye başkasına laf 
atayım?! İçim nasılsa düşüncelerimde aynıdır. Ben sevmediğim 
insan olursa açık söylerim. O yüzden çok samimiyimdir. Bazen 
magazinciler:”Ya şu şöyle yapmış onun için birseyler söyle” 
diyorlar. Neden söyliyeyim? Sevmiyorsam da söylerim...

Peki yakında evlilik varmı?
Evlilik yok! Kalbime göre birini göremedim. Artı ben 
evlenmeyi şu an düşünmüyorum. Şu an işimle evliyim zaten. 
Sanatcıya evlilik çok zor gerçekten çok yoğun çalışıyorum. 
Kimseyi peşimden sürükleyemem. Mesela Kayahan sevdiğim 
bir insan. 5 yıl öncesine kadar evlendi ve şu an yaptığı eserler 
eskiye oranla daha farklı. Tıkandı yani.

Türkiyedeki sanatcıların yaşam standardı nasıl?
Ya aslında türkiyede sanatcılar biraz uçuk uçube yaşıyorlar. 
Biraz üne kavuşan sanatcı bir bakıyorsunuz yaptığı ilk iş 
karısından uzaklaşmak, çoluk çocuğunu bir kenara atmak. 
Yalancı bir gerçeği yaşıyorlar. Kimisinin ekmek parası yoktur, 
sokaklarda yaşar, kimiside zevki sefa içinde yaşarlar.

Çok teşekkürler hersey gönlünüzce olsun.
Bana ayırdığınız zaman için teşekkür ediyorum. Kulis magazin 
dergisi gerçekten çok güzel. Her sayıyı bana yollarsanız 
sevinirim.

Röportaj
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TAKVA
YÖNETMEN: Özer Kızıltan 
SENARYO: Önder Çakar  
Oyuncular: Erkan Can, Meray Ülgen, Güven Kıraç, Erman Saban, Salaettin Bilal, Settar Tanrıöğen, 
Murat Cemcir, Feridun Koç, Müfit Aytekin, Öznur Kula
MÜZİK: Gökçe Akçelik
YAPIM: 2005-2006 - Türkiye
FILMIN TÜRÜ:  Dini
Muharrem, 1863 Balkan savaşında İstanbul‘a 
göçmüş Arnavut bir ailenin son ferdidir. 
Babasının arkadaşının eski handaki çuvalçı 
dükkanında 11 yaşından beri aynı işi 
yaparak 45 yaşına kadar gelmiştir. Ailesi 
ve mahallesinden aldığı eski İstanbul-İslam 
ahlakı Muharrem‘i içine kapalı, ailesine bağlı, 
cinsel istekleri kötü bir ahlak sapması olarak 
görüp; onları sürekli bastırarak değişen bu 
dünyada başını beladan, günahtan ve kötü 
olan her şeyden uzak tuttuğunu sanan biri 
haline getirmiştir. Sonra bir tarikata katılır ve hayatında yanlızca yüzyıllık ahşap mahallesi yoktur; 
koca İstanbul şehrinin betonlaşmış yeni yüzü ve beton gibi sert fakat yine beton gibi çabuk dağılan 
insan ilişkileri de vardır. Artık eskisi gibi değildir Muharrem’in hayatı. Tanrı sevgisi ve korkusu 
arasındaki dengesi Muharrem‘in zihninde bozulmuş, Tanrı sevgisi azalıp günahlar başlayınca Tanrı 

korkusu Muharrem‘in zihnini kemirmeye ve sonunda da yok etmeye kadar varmıştır.

Sinema
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Türk sinemasına emek verenler, 
sinemaseverler, sevenleri Atıf 
Yılmaz’ı yalnız bırakmadılar. 
Usta yönetmen Atıf Yılmaz, 
Beyoğlu Emek Sineması’ndaki 
tören ve Teşvikiye Camii’ndeki 
cenaze namazının ardından son 
yolculuğuna uğurlandı. Tedavi 

gördüğü hastalık nedeniyle dün 
vefat eden Türk sinemasının usta 
yönetmeni Atıf Yılmaz Batıbeki için 
Beyoğlu Emek Sinemasında tören 
düzenlendi. Atıf Yılmaz’ın dostları, 
sevenleri ve vatandaşların katıldığı 
törene, ünlü yönetmenin cenazesi 
getirilmezken, beyaz karanfillerle 
süslü fotoğrafı sahneye konuldu. 
Törenin ardından, Müjde Ar‘ın 
çağrısı üzerine törene katılanlar 
kortej oluşturarak, cenaze 
namazının kılınacağı Teşvikiye 
Camii‘ne gitmek üzere Atatürk 
Kültür Merkezi önünden kadar 
yürüdü.

TÜRK SİNEMASININ UNUTULMAZ YÖNETMENİ ATIF YILMAZ’I UĞURLADIK...

Anzeige

Erzincan‘ın Ulalar Köyü‘nde 1935‘de 
doğan Ali Ekber Çiçek aramızdan 
ayrıldı. Ses ve bağlama sanatçısı, Türk 
Halk Müziğinin önemli isimlerinden Ali 
Ekber Çiçek uzun bir dönemden beri 
rahatsızdı. Sanat yaşamı boyunca 
400‘den fazla türküyü derlemiş ve 
hayatı 2003 yılında çekilen „Cahilden 
Uzak Dur, Kemale Yakın‘‘ adlı 
belgesele de konu olmuştu.
Ali Ekber Çiçek vasiyetine üzere 

Balıkesir‘in Edremit ilçesine bağlı 
Tahtakuşlar köyünde toprağa verildi.

USTA TÜRKÜCÜ VE SANAT ADAMI ALİ EKBER ÇİÇEK ÖLDÜ ...
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Edebiyat, felsefe, inceleme, tarih 
ve çocuk kitapları.

İstediğiniz kitapları sipariş verebilirsiniz.

Aradığınız kaset ve CD‘ leri bulabilirsiniz.

Edebiyat
Anzeige

Aziz Nesin
20 Aralık 1915’te İstanbul’da doğdu. İki yıl Darüşşafaka 
Lisesi‘nde öğrenim gördü. Kuleli Askeri Lisesi‘ni bitirdi. 
Kara Harp Okulu ve Askeri Fen Okulu‘ndan mezun oldu. 
Üsteğmen rütbesindeyken „görev ve yetkisini kötüye 
kullanmak“ suçlamasıyla yargılanıp ordudan uzaklaştırıldı. 
Bir süre bakkallık yaptı. Ardından gazeteciliğe başladı. 
Yedigün, Karagöz ve Tan Gazetesi‘nde çalıştı. Cumhuriyet 
adlı bir magazin dergisi yayınladı. Sabahattin Ali ile birlikte, 
Marko Paşa, Malum Paşa, Merhum Paşa, Alibaba mizah 
dergilerini çıkardı. 1951‘de bir kitapçı dükkanı, ardından 
bir fotoğraf stüdyosu açtı. 1954‘ten itibaren Akbaba mizah 
dergisinde takma isimlerle mizah öyküleri yazdı. Yaşamı 
boyunca 100‘ün üzerinde takma isim kullandı. Kemal 
Tahir‘le birlikte Düşün Yayınevi’ni kurdu.Yeni Gazete, 
Akşam ve Tanin‘de köşe yazıları yazdı. Yazarlığı, Öncü, 
Yeni Tanin ve „Ustura“ isimli bir mizah eki de hazırladığı 
Günaydın gazetesinde sürdürdü. 1962‘de Zübük isimli 
mizah dergisini çıkardı. 1963‘te yayınevinin yanmasının 
ardından sadece yazmaya başladı. 1972‘de Çatalca‘da 
kimsesiz çocukların eğitimini gerçekleştirmeyi amaçlayan 
Nesin Vakfı‘nı kurdu. Kitaplarının tüm gelirini bu vakfa 
bağışladı. 1976-1980 arasında her dalda edebiyat ödülleri 
veren Nesin Vakfı Edebiyat Yıllığı‘nı çıkardı. 1979‘da 
seçildiği Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanlığı görevini 
yıllarca sürdürdü. Sadece Türk edebiyatının değil dünya 
mizah edebiyatının da sayılı isimleri arasında yer alan Aziz 
Nesin, düşünceleri ve yazıları nedeniyle siyasi iktidarlardan 
sürekli baskı gördü, tutuklandı, yargılandı, sürgün edildi, 
cezaevlerinde kaldı. 6 Temmuz 1995 tarihinde yaşamını 
yitirdi. Öykülerinde Türk toplumunu ayrıntılarıyla yansıtır. 
Anlatımında halk edebiyatının ana öğelerinden yararlanır. 
Yer yer masal temasıyla ve mizah aracılığıyla günlük 
olayları, toplumsal aksaklıkları eleştirir. Türk edebiyatında 
çağdaş mizah yazarlığı tekniklerini geliştiren, genç mizah 
yazarlarının doğmasına yolaçan yazardır. 



SU GEÇİRMEZ DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR

Panasonic marka elektronik cihazları üreten 
Japon elektronik firması Matsushita Electric, 
dünyanın ilk tamamen su geçirmeyen dizüstü 
bilgisayarını üretti. 
 
Tokyo’da tanıtılan 14.1 
inch kalınlığında LCD ekranı 
bulunan CF-Y5 isimli dizüstü 
bilgisayar, 19 Mayıs’ta 
piyasaya çıkacak ve 2260 
dolara satılacak.

SAFARI+FIREFOX = INTERNET EXPLORER 7

Web`in en çok tercih 
edilen tarayıcısı 
İnternet Explorer`ın 
yedinci sürümü son 
dönemlerde rekabet 
ettiği alternatiflerden 
ciddi esinlenmeler taşıyor. İlk olarak Opera`nın 
keşfettiği, ardından Firefox ile kitleselleşen 
`sekmeli tarama` İE7`nin en büyük yeniliği. Bu 
özellik sayesinde yeni bir sayfaya bakmak için 
yeni bir pencere açmaya gerek kalmıyor. Apple`ın 
tarayıcısı Safari ile tanıştığımız ve Firefox`un 
eklentilerle kazandığı XML görüntüleme özelliği 
yine İE7`deki standartlarından. RSS aboneliği 
olarak çalışan Live Bookmark kavramı da ikonuyla 
birlikte Firefox`tan aynen alınarak yerleştirilmiş.  
 
Yeni İnternet Explorer`da ayrıca patlayan reklam 
pencerelerini engelleme ve sahte sitelere karşı 
uyarma gibi özellikler de bulunuyor. Rakiplerine 
fark attığı ayrıntıysa Quick Tabs adlı özellik. 
Bu tuşa bastığınızda sekmeler içinde açtığınız 
sayfaların tamamını tek bir sayfada görmeniz 
sağlanıyor. Alışınca bırakması güç.

Webkulis
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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

BİLGİSAYAR ATASÖZLERİ....

GÜNLÜK YAŞAMLA BÜTÜNLEŞEN BİLGİSAYAR 
KENDİ „ATASÖZLERINİ“ DE YARATTI.  
 
- Orjinal program kullananı
                               dokuz ağdan kovarlar

- Sakla setup’ı gelir zamanı

- Kazaa yüklüyorum demez

- Paran çoksa yeni bilgisayardan bıkma, 
                          işin yoksa chatten çıkma

- Windows’a service pack de yüklesen,
                       windows yine windows’tur

- Dağ dağa kavuşmaz,
                   bilgisayar bilgisayara kavuşur



Gülşen
Köln-İNTERSAAL

Doğuş
Köln-İNTERSAAL

Yılın 365 gününü güneşli geçiren 
Dalyan, Marmaris ve Bodrum gibi 
turizm merkezlerine yakın. 
Sahile vuran dalgalarla çözülen 

iyot...Deniz kokulu ılık rüzgarın 
taşıdığı bol oksijenli hava...Tuz 
izlerine sıkça rastlanan tablo gibi 

kumsal. Mavi yengeçlerin yaşadığı 
İztuzu Gölü...

Dünyaca ünlü İztuzu kumsalı 
ve hemen yanıbaşında bulunan 
yerleşim alanı Dalyan, buraya tatil 
için gidenlere emsalsiz güzellikte 
doğayı cömertçe sunuyor. Denize 
girmenin, yürüyüşün, sporun en 
güzel yapıldığı, saatlerce dalgaların 
sesini dinlebileceğiniz İztuzu 
kumsalı, görenlerini kendisine 
hayran bırakıyor.

Dalyan Akdeniz ve Ege‘nin sınırında 
yer alır. Caretta Caretta tipi 
kaplumbağaların ziyaret ettiği eşsiz 
kumsalı, temiz denizi, labirent 
benzeri kanalları, Kaunos Antik 
kenti, leziz su ürünleri, dünyanın 
en değerli mavi yengeci, kaplıca ve 
çamur banyolarıyla şifa dağıtır...

Dalaman Havalimanı Dalya‘na 27 kilometre 
uzaklıkta. En çabuk ulaşım için havayolunu 
seçenler, Dalaman Havalimanı‘na inip yolu 
taksi veya minübüs ile tamamlayabilirler.

Almanyanın birçok tanılmış turizim şirketi 
Dalyan otellerini programına almış bulunuyor. 

Özel olarak sakin, eğlenceli ve çevreyle iç içe 
bir tatil geçirmek istenlere önerebileceğimiz 
cennet bir köşe.  

28.04.2006 Köln FotoStory
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31.03.2006 Köln

Seyahat
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Mercan Dede

Nar (ateş) ile başladığı dörtlemesinin ikinci 
albümü „Su“nun ardından bizlere havanın 
ferahlığı, özgürlüğün ve yaşamın sembolü olan 
„Nefes“ile geri dönüyor...  

„Nefes“ albümünde, alıştığımız Mercan Dede 
sound‘unun ötesinde yeni sesler, yeni tarzlar ile 
karşımıza güzel bir sürpriz olarak çıkıyor. Sanatçı, 
doğunun büyüsünü mistik öğeler, elektronik tınılar 
ve yerel enstrümanlarla birleştiren müziğiyle 
hüznü ve coşkuyu içiçe geçiriyor...

Herbiri farklı dilde „Nefes“ anlamına gelen 
15 parçanın yer aldığı albümde çok değerli 

müzisyenler Mercan Dede‘ye konuk oluyor: 
Dünyada çok az sanatçının çalabildiği hurdy 
gurdy sazını Nefes için Toronto‘da kaydeden 
Ben Grosman; onlarca albüme imzasını atmış ve 
dünyanın her yerinde konserler veren ünlü keman 
virtüözü Hugh Marsh; Mercan Dede‘ye deniz 
kabuklarıyla eşlik eden trombon sanatçısı Steve 
Turre; büyülü sesleriyle Aynur Doğan.

Mercan Dede‘ye eşlik eden klarnet ustası Serkan 
Çağrı, günümüzün en önemli kanun icracılarından 
Göksel Baktagir, kemençe ustası Neva Özgen, 
yine klarnet ve trompette Aykut Sütoğlu, asma 
davulda Hüseyin Ceylan, gitarda Yurdal Tokcan 
icralarıyla şarkılara yeni dünyalar eklemiş 
önemli isimlerden... İlginç denemeler, çarpıcı 
atraksiyonlarla karşılaştığımız „Nefes“ albümünde 
Mercan Dede belki ilk defa cömertçe bizlere 
sesleniyor ve sanatçının ilk vokal denemesine de 
şahit oluyoruz.

„Nefes“ Mercan Dede‘nin bugüne kadar yarattığı 
en farklı albüm, bir konsept albümü...Mercan Dede 
kendi gönlüne giden seyahatte çok farklı diyarlara 
gitmiş ve „Nefes“ le bu diyarların hikayesini bize 
büyük bir samimiyetle ve özgünlükle yansıtmış. 
 

Beyhude
Mustafa Özarslan
Kategori: Türkü
Albümdeki Türküler: 
Gel Sevdiğim Gel, Esti Seher 
Yeli, Bu Sene De Böyle Oldu, 
Sen Giderken, Bozatlı Hızır, Şu 
Fani Dünyada, Derdin Yarden 
midir, Hazan İle Geçti Şu Benim 
Ömrüm, Beyhude, Tunceli Turna 
Semahı, Kırıntı, Odam Dört Köşe, 
Kışı Bitmez Şu Ömrümün, Ölüm 
Girdi Araya, Halaylar

Almayan Böyle Olsun
Panik
Kategori: Matrock
Albümdeki Şarkılar: 
Lazım, O’nun Derdi, Bahtsiz 
Bedevi, Gelecek, Lal Lal La, 
Unutma, Zevk-i Hela , Ayı, Sus, 
Diskotek, Karnaval, Yarasa Kız 

bombabomba.com
Ismail YK
Kategori: (Hip-)Pop, Arabesk
Albümdeki Şarkılar: 
Bombabomba.com, Allah 
Belanı Versin, Şekerim, Git 
Hadi Git, Cicilerini, Eskisi Gibi, 
İstemiyorum Seni, Gıcık Şey 
(Amman), Bu Şarkının Sözleri 
Yok, Of Ne Parça Bu, Seviyorum, 
Hap Gibi İçerim, Oley, 
Allah Belanı Versin (Vers.2), 
Bombabomba.com (Vers.2), 
Albüm Özetleri

Kirli Suyunda Parıltılar
Redd
Kategori: Rock
Albümdeki Türküler: 
Falan Filan, Hala Aşk Var Mı, 
Prensesin Uykusuyum, Artık 
Melek Değilim, Bak Keyfine, Aşık,  
Dünya, Kirli Suyunda Parıltılar, 
Ne Olmaya Geldim, Roman 
Kahramanı, Çığlık Çığlığa

Mesafe
Serdar Ortaç
Kategori: Pop, 
Albümdeki Şarkılar: 
Sor, Dansöz, Gel, Mesafe, 
Akdeniz, Çıkartacaksın, Gitme, 
Tut ki, İstersen, Başardın 
Ağlatmayı, En Büyük Aşkım, 
Bebeğim Oldun, Melek, Yürek 
Haini, Ayrılık İnsanlar İçin

Müzik Market
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Müzik

MFÖ
Agu

FUNDA ARAR
Son Dans

LEVENT YÜKSEL
Kadın Şarkıları

SERDAR ORTAÇ
Mesafe 

MOR VE ÖTESİ 
Büyük Düşler

NİL KARAİBRAHİMGİL
Tek Taşımı Kendim Aldım

İSMAİL YK
bombabomba.com

CANDAN ERÇETİN
Aman Doktor

NİLÜFER
Karar Verdim

GÜLŞEN
Yurtta Aşk Cihanda Aşk

32



Cinsellik
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Moda
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Mükemmeliği şart koşan zamanımızda 
insanlar beklentilerinin yerine gelmesini 
isterler. Bu nedenle kimse kandırılmayı, 
zayıf düşürülmeyi ve aldatılmayı istemez. 

Ancak değişen toplum içinde kadın erkek 
rollerinin dağılımıda gelişmekte. Özgürlük 
beklentileriyle güncel hayatın kurallarından 
uzaklaşmak isteğiyle birlikte yeni arayışlara 
böylece zemin doğmakta. Modaya uymak ve 
geri kalmamakla birlikte toplumsal kurallar 
bazen ‘eskidi‘ diye kenara itiliyorlar. Ancak 
sadakat ‘moda dışı‘ değildir!

Sadakat güvenebilmek demektir ve bir 
ilişkiye rahatlık ve huzur veren gıdadır. 
Sadakatsızlık beraberinde güvensizlik ve -en 
azından aldatılana- huzursuzluk ve acı verir.

Sadakatsızlığın ve aldatmanın en önde 
gelen nedenlerinden birisi kendini mevcut 
ilişkide partneri tarafından yeterince takdir 
edilmeme hissidir. Böylece ‘dışarıda‘, yani 
başkalarında bunu aramak ve bu eksiği telafi 
etmektir. Bu huzursuzluk ve neticesindeki 
arayış sadece cinsellik anlamında değildir.

Kadınınmı veya erkeğinmi daha çok aldattığı, 
istatistikler olsa bile, tam olarak söylenemez.
Erkekler daha çok sadakatsız gibi görünsede, 
değişen toplumda kadınlarda aldatıyorlar.

Neticede aldatırken yakalanmamak veya 
bunun ‘ortaya çıkmaması‘ herşey değildir. 
Aldatan kendisine vereceği korku ve 
huzursuzluğu göz önünde bulundurmalı.
Aldatılanın çekebileceği acı veya 
vereceği kararın sorumluluğunuda 
kabullenebilmelidir.

Sadakat türk dil kurumuna göre ‘İçten 
bağlılık, sağlam ve güçlü dostluk‘ olarak 
tanımlanıyor. Bağlılık kelepçelenmiş 
eve sınırlanmış olmak değil, tam tersi 
yaslanabilecek bir duvar, tutunabilecek bir 
dal olarak nitelendirilmelidir.

Herkesin iyi ve kötü durumlarda yanında 
olacak gerçek bir arkadaşa ihtiyacı vardır. 
Sadık bir dost bulmak, duygularını paylaşmak 
ama belkide hiç elini bile tutmamış olamak, 
ama ona sadık kalmak, sağlam bir dost olmak 
sevmek ve saygılı olmak...

Bir ilişkinin temeli: sadakat ve güven Sadece stil meselesi ...
Hem şık, hem yazlık
Kelebek baskıli hoş bir elbise

Göze batmak isteyenlere ...
Dikkat çeken güneş gözlüğü

Beyaz altından: Pırlanta 
düzmeli yüzük

Tek taşli pırlanta küpeler: 
her daim doğru seçim ...

Zarif bir el çantasi:
Pırlanta süslü kurdeli
tamamlayıci bir aksuar

Bu yaza damgasıni
vuracak ...



OĞLAK
Aileniz ve yakın dostlarınızla çıkacağınız seyahat stresinizi atmanızı sağlayacak. Duyacağınız bazı haberlere 
şaşıracaksınız. Yalnız siz anlatılanları dinlemeli ve düşüncelerinizi kendinize saklamalısınız. Bugün radikal 
kararlar alabilirsiniz. Bunun için gereken güç şu sıralar sizde mevcut. Zira şu sıralar işlerinize çok önem 
vermeniz gerekiyor. Bu çabalarınızın karşılığını mutlaka alacaksınız. 

KOVA
Çok neşelisiniz. Biranda birçok yerde olmak isteyeceksiniz. Eğlencenin ve hareketin olduğu heryerde sizi de 
görmek mümkün. Fakat iş hayatınızda bir takım sorunlar var. Bunun nedeni sizsiniz. Sık sık değiştirdiğiniz 
fi kirler ve tutarsızlığınız buna sebep. Özgürlüğünüzden vazgeçemediğiniz için aşk hayatında istediğiniz 
mutluluğu bir türlü yakalayamıyorsunuz. Seçim sizin. Aşk mı özgürlük mü? Sağlık ihmale gelmez.

BALIK
Yoğun bir iş temposuna gireceksiniz. Emeğinizin meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başlayacaksınız. Ekip 
çalışmaları gündemde. Zamanınızın çoğunu işinize ayıracaksınız. Bu da size maddi ve manevi açıdan başarı 
getirecek. Uzun zamandır almayı planladığınız bir eşyayı bu sayede alma şansı doğacak. Sevdiğiniz bu 
yoğun dönemde sizi destekleyecek. Bu arada istemeden de dostlarınızı ihmal edebilirsiniz. 

TERAZİ
Mantığın ve iş hayatının öne geçtiği bir gün. İşlere dalıp sevdiklerinizi ihmal etmeyin. İlgisizliğinizden 
yakınacak birileri çıkabilir. Bu sizin canınızı sıkabilir. Kaba ve umursamaz davranışlarla sevdiklerinizi 
üzüyorsunuz. Onlar buna layık değiller. Uzaktan gelecek bir kişi bir anda hayatınızın akışını değiştirecek. 
Sizi oldukça etkileyecek bu kişi gelecekle ilgili planlarınıza yardımcı olacak. Sağlığınız yerinde

AKREP
Çalışıyorsanız iş hayatınızda bir yıldız gibi parlayacaksınız. Yaptığınız anlaşmalar, imzaladığınız sözleşmeler 
v.s. hepsinden karlı çıkacaksınız. Duygusal hayatınız için söylenebilecek bir değişiklik yok. Temkinli 
olmalısınız. Yalnızsanız şu günlerde gideceğiniz bir partide şık ve bakımlı görünümünüzle tüm dikkatleri 
üzerinize çekeceksiniz, fakat siz çok ince eleyip sık dokuyan bir tipsiniz. Biraz abartıyorsunuz.

YAY
Bu aralar arkadaşlarınızla tartışmaktan uzak durun. Zira bunun sonuçları size pahalıya patlayabilir. 
Düşüncelerinizi netleştirin ve ne istediğinizi iyi saptayın. Stratejinizi de ona göre yönlendirin. Siz kararlı 
olursanız, karşınızdakiler de sizi daha iyi anlarlar. Sizin sorununuz iyi niyetinizin anlaşılmaması. Sevdiğinize 
bile bunu yeterince hissettiremiyorsunuz. Depresif bir halde olmaktan yorulmadınız mı? 

YENGEÇ
Bu ara çok neşelisiniz. Biranda birçok yerde olmak isteyeceksiniz. Eğlence, hareket, yenilik nerdeyse 
sizi de orada görmek mümkün. Fakat istikrarsız oluşunuz ve sık sık değiştirdiğiniz fi kirler yüzünden 
iş hayatınızda zorluklar yaşıyorsunuz. Karşınızdakilerin bu çift karakterinizi kabullenmesi biraz zor. 
Özgürlüğünüze olan düşkünlüğünüz yüzünden duygusal bağlamda ne yazıkki başarı tutturamıyorsunuz. 

ASLAN
Herşey hemen olsun diyenlerdensiniz, ama herkes o kadar hızlı olmayabilir. Değişken ruh haliniz 
çevrenizdekileri şaşkına çeviriyor. Yeni arayışlar içindesiniz. Ama dikkat. Bu arada eskileri kaybetmeyin. 
Bu günlerde cazibelisiniz ve etrafınızda bir yığın insan var. Ama hepsine güvenmeyin. Baş ağrıları ve mide 
kramplarına karşı yoga gibi hem bedeni hem zihni gevşeten çalışmalar yapın.

BAŞAK
Çevrenizdekiler size güvenmiyorlar. Bunun nedeni sizin tutarsız davranışlarınız. Oysa onlar sizin dostunuz. 
Hep sizin iyiliğinizi düşünüyorlar. Dostlarınızın kıymetini bilin. Onlara karşı daha dikkatli olun. İş hayatınızda 
küçük çekişmeler yaşıyorsunuz. Bu davranışlar size birşey kazandırmaz. Siz zaten çok çalışkan bir insansınız. 
Çalışarak herşeyi kolayca elde etmeniz mümkün. Size umut bağlayanları hayal kırıklığına uğratmayın. 

AstrolojiAstroloji

KOÇ
Yeni girişimlerde bulunabilir hatta atılımlar yapabilirsiniz. Birkaç işi birarada götürmek durumunda da 
kalabilirsiniz. Yeni bir anlaşma sayesinde bol paranız olabilir. Uzak bir yerden gelen biriyle tanışacaksınız. 
Bu insan bir yabancı olabilir. Onunla aranızda bir yakınlaşma olacak. Ama seviyor ve seviliyorsanız bu 
ilişkiyi sınırlandırmalısınız. Bu insanla iş ilişkisine de girebilirsiniz. Sinirlerinizi fazla yıpratmayın.

BOĞA
Şu sıralar çok çekicisiniz. Etrafınızdakilerin gözünü kamaştırıyorsunuz. Sizdeki bu değişiklik birlikte olduğunuz 
kişiyi çok etkiliyor. Bugünlerde beklediğiniz teklifi  yapabilir vede karşı taraftan alabilirsiniz. İşlerinizi fazla 
sorun etmeyin çünkü arkadaşlarınız size anlayışlı davranacak ve yardımcı olacak. Onların kıymetini bilin. Bir 
yakınınızın hastalığını dert etmeyin çünkü çok kısa sürede iyileşip tekrar sağlıklı günlere dönecek.

İKİZLER
Bu ay kısa bir yol yapacaksınız. Yaşamınızda yenilikler görülmekte. Bunların bir bölümünü siz yapacaksınız. 
Önemli bir bölümü de tesadüfl er sonucu gerçekleşecek. Para durumunuz iyi. Bugün bir kısmeti 
bölüşebilirsiniz. Mutlu bir beraberliğiniz varsa ondan uzak kalmamalısınız. Fakat kalbiniz boşsa zevkli ve 
anlamlı bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Başbaşa kalacağınız yerlere gitmelisiniz. 

Astroloji



24.05.2006 Gala Nights/ Location: Ezgicenter, Köln
Party: Servet Kocakaya, Engin Nurşani, Grup Doğanay, Davul Zurna

24.05.2006 Rakkas/ Location: KD MS-Schiff, Köln
Party: Aynur & Grup Rakkas, DJ L.A., DJ X-Site, DJ Metin S
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Etkinlikler 

02.06.2006 MA Party / Location: Paradiso, Langenfeld
Party: keremcem

25.05.2006 İntersaal Party / Location: İntersaal, Köln
Party: Lara, Grup Irmak, DJ Timur, Davul Zurna

19.05.2006 Dance of Halay/ Location: Global-Festsaal, Rüsselsheim
Party: İntizar, Aysel Bakar, Grup Sinemilliler, Davul Zurna, DJ Eren

Mizah

2  R e s i m  a r a s ı n d a  8  f a r k  v a r !

Cevap: Mustafa Sandal

“Uçakta deli öğretmen olursa...
Delileri uçağa bindirmişler, bir 
şehirden ötekine naklederken...
Ama çok gürültü yapıyorlardı ki, 
sonunda pilot dayanamadı, uçağı 
ikinci pilota teslim ederek içeride 
ne olup bittiğini görmek istedi. 
Deliler uçakta hep bir ağızdan 
bağırıp çağırıyorlardı. Baktı, 
en başta, bir deli, ötekilere 
uymamış, akıllı, uslu oturuyordu. 
Pilot: Sen neden bağırmıyorsun? 
Deli :  Ben bunların öğretmeniyim, 
Onlarda benim öğrencilerim. 
Şimdi teneffüsteler de onun 
için ses çıkartmıyorum.
Pilot, çaresiz yerine döndü. Bir süre 
geçti. Bir an geldi ki sesler kesildi. 
Pilot aman çok güzel! diye sevindi.
Herhalde kendinin öğretmen 
olduğunu sanan deli, ötekileri derse 
almış olsa gerek, diye düşündü. 
Ama dakikalar geçiyor, arkadan 
hiç bir ses seda çıkmıyordu. Pilot 
biraz daha bekledikten sonra 
merak etti. Gidip bakmak istedi.-> 

“Sandaletleri ters giydin lan!...“
Bir adamla karısı eski bir çarşıda 
geziyorlarmış. Ayakkabı satılan bir 
dükkânın önünden geçerlerken satıcı 
içerden seslenmiş, buyur etmiş, girmişler. 
- Satıcı „çok özel büyülü sandaletlerim var 
beyefendi, sizi sex’te çok vahşi ve kuvvetli 
yaparlar ...“ Adam tabi ki erkekliğe leke 
sürdürmemek için önemsememiş, ama 
eski günleri özleyen karısının ısrar edince 
sandaletleri denemeye karar vermiş. 
Adam sandaletleri giyer giymez gözleri 
parlamış, kalbi hızlı hızlı atmış, fi ziksel 
değişimler başlamış, gözleri büyümüş 
ve etrafına seri bir şekilde bakınmaya 
başlamış. Karısı bir adım geri kaçmış
„Aman allahım dur dur...“ derken adam 
koşmuş, satıcıyı yakaladığı gibi tezgaha 
yatırmış, pantolonunu parçalayarak 
çıkarmaya başlamış, bu arada satıcı 
bir yandan kurtulmaya çalışırken 
bağırıyormuş: 
“Sandaletleri ters giydin lan!...“

09.06.2006 halaytime / Location: Eurosaal, Köln
Party: Mustafa Özarslan, Grup Çığ, Grup Nazey, Davul Zurna, DJ Faruk

Bir de ne görsün! Uçağın kapısı 
açık  ve içeride öğretmenden 
başka kimsecikler yok değil mi! 
Pilot dehşetle sordu deliye: 
Öğrencilerin nerede?
Deli: Dersler bitti. Hepsini 
evlerine gönderdim!

K i m  b u  ü n l ü ?
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