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Çırağan Palace Kempins-
ki Boğaz’ın kıyısındaki 

muhteşem konumu, İstan-
bul’un en önemli saraylarından 
tarihi Çırağan Sarayı ve mo-
dern sultanlara layık servisiyle 
açıldığı günden bu yana kül-
türel zenginliğinin, asaletin ve 
kalitenin simgesi... Çoğunluğu 
bir zamanlar Osmanlı sultan-
larının İmparatorluğu yönettiği 
tarihi Çırağan Sarayı’nda ol-
mak üzere 20 toplantı salonu, 
1000 kişilik Balo Salonu, 11’i 
tarihi Çırağan Sarayı’nda, top-
lam 313 odası, Sanat ve Tarih 
Galerisi, yaz kış açık infinity 
havuzu, Sanitas Spa’sı ve pal-
miyelerle süslü yemyeşil, geniş 
bahçesiyle dünyanın en önemli 

toplantıları ve zirvelerinden Tür-
kiye’nin en unutulmaz sosyal 
etkinliklerine, düğünlerine imza 
atıyor Çırağan Palace Kem-
pinski. Türkiye’nin havadan, 
denizden ve karadan üç yolla 
ulaşılabilen tek oteli olan Çıra-
ğan Palace Kempinski, misafir-
lerini, şehrin en popüler çay sa-
atlerinden pazar brunch’larına, 
24 saat açık Gazebo Lounge & 
Restaurant’ından klasik Türk ve 
Osmanlı yemekleri sunan Tuğra 
Restaurant’a, adına ve geçmi-
şine yakışır bir lezzet dünyasıy-
la buluşturuyor...

Boğazın Çiçeği
Çırağan Palace Kempinski

6
syf.



Adres : Çırağan Caddesi 32, 34349 İstanbul/TÜRKİYE
Tel :  +90 212 326 4646
www.kempinski.com



SANATIN FETHİ : 
BATININ OSMANLI HAYRANLIĞI

Fatih Sultan Mehmet’ten Muhteşem Süleyman’a, Hürrem Sultan’dan III. Selim’e… 

Osmanlılar, her anlamda altın çağını yaşadığı zirve devrinde¸ Batı’ya sadece askeri ve siyasi sa-
hada üstünlük sağlamakla yetinmemiş¸ kültür ve medeniyet sahasında da üstünlüğünü tasdik 

ettirmiştir. Devlet-i Âli¸ kendi değerleri¸ dinamikleri¸ hayat tarzı ve dünya görüşü ile hakim bir kültür 
ve medeniyetin temsilcisi sıfatıyla Avrupalıların karşısında boy gösterip, varlığını benimsetmiştir. Batı 
aleminde  de yaygın bir “Osmanlılaşma” akımının kök salmasına¸ özenti ve hayranlığına yol açmıştır. 

Birçok batılı sanatçı Osmanlıdan ilham almış ve bu 
ilhamı tablolarına yansıtmıştır. Batılı sanatçılara 

ait bu eserler gerek Türkiye’ de, gerekse başka ülke-
lerde sergilenmektedir. Biz de bu  değerli eserlerden 
bazılarını sizlerle paylaşmak istedik . İşte paha biçi-
lemeyen Osmanlı eserlerinden birkaçı… 

Titian’ a ait eser Venedik’ te çizil-
miş ve  Kunsthistorisches Mu-

seum Wien’ de, yani Viyana’ da ser-
gilenmektedir. 

Muhteşem 
Süleyman 

(1538)

Bu eserlerden biri sanatçı Gentile Bellini’ ye ait olan Fatih Sul-
tan  Mehmet resmidir. Eser  İstanbul’ da çizilmiş ve Londra 

Ulusal Galeri’ de sergilenmektedir.

Fatih Sultan Mehmet (1480)
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Nevşehirli Damat İbrahim 
Paşa’nın Büyükelçileri 
III. Ahmed’e takdimi (1724 )

Bu eser ise sanatçı Jean Baptiste Van Mour tarafın-
dan İstanbul’ da çizilmiş ve Fransa’ da Bordeaux 

Güzel Sanatlar Akademisi’ nde sergilenmektedir.

Ve Sultan 
III. Selim… 
( 1803 )

Sanatçı Cons-
tantine Kapı-

dağlı tarafından İs-
tanbul’ da çizilmiş 
olup, yine Topkapı 
Sarayı’ nda sergin-
mektedir.

Osmanlı-Rus Savaşı ( 1825 )

Sanatçı  Jean A. D. Ingres, Roma’ da çizmiştir. 
Paris’ te  Louvre Müzesi ‘ nde sergilenmektedir.

Büyük Odalık (1814)

Budapeşte’ de sanatçı Johann Peter Krafft tarafından 
çizilmiştir. Macar Ulusal Galerisi’ nde serginmekte-

dir.

Roxelana, 
Haseki 
Hürrem Sultan 
17. yy 

Eser Venedikli 
b i l i nmeyen 

bir ressam tarafın-
dan İstanbul’ da 
çizilmiştir. Topkapı 
Sarayı’ nda sergi-
lenmektedir.



magazin

Kıvanç TERZİOĞLU
kivancterzioglu@gmail.com    

Sevgili Sahne dergisi okuyucula-
rım sizlerle buluşmanın heyeca-

nını ve mutluluğunu yaşıyorum. Ön-
celikle yurt dışındaki vatandaşlarımızı 
sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Yaklaşık 13 yıldır profesyonelce sa-
nat camiasında bulunmuş birisi olarak 
yaşadıklarını,gördüklerini kaleme ak-
taran birisi olarak bundan böyle her ay 
sizlerle burada buluşacağım.

İlk sanat hayatıma Türk müziğinin 
buğulu sesi Sayın Kamuran Akkor 
ve rahmetli eşi Türkiye’nin Milli Bate-
risti ve Orkestra Şefi Vasfi Uçaroğlu 
ile başladım. Ardından yaklaşık 60’a 
yakın ünlü isimle çalışma fırsatı ya-
kalayarak onlara basın danışmanlığı 
ve menajerlik yaptım. Bugüne kadar 
birçok dergi, web portallarında köşe 
yazarlığı yaptım. Sinema, TV dizisin-
de ve Tiyatro Sahnesinde oyunculuk 
yaparak da tüm işlerde başarımı per-
çinleyerek son altı yıldır da sanatçıların 
sosyal haklarını koruyan, 40 yıllık bir 

geçmişi olan Film-San Vakfının Mü-
dürlük görevini sürdürüyorum. Tüm 
bunların yanında halen zaman zaman 
oyunculuk, sunuculuk ve organizas-
yonlar yapmaya da devam ediyorum. 
Zaman içinde yaptığım ve yapacağım 
her şeyi sizlerle de paylaşacağım bu-
radaki köşemden.

Şimdilik sağlıcakla kalın ama sevgi-
siz kalmayın...  ■

İçi sürprizlerle dolu, Pasaj Müzik etiketli Gökçe albümü 
“Matruşka”nın 3.video klibi “Çık Hayatımdan” ve “Re-

va”dan sonra,”Her şey Bitmedi Bitemez” isimli cover şar-
kıya İdil Dizdar yönetmenliğinde çekildi.

Biten ilişkiyi kabul edemeyen, hala eski sevgilisi ile barışmayı 
hayal eden bir kadının hikayesini anlatan klip, son derece do-

ğal görüntüleri ve sadeliği dikkat çekiyor.
Gökçe klibin bazı sahnelerinde, sevgilisine çaldığı gitar ile sere-

nat yapıyor. Teknik anlamda görsel efektlerin kullanılmadığı klip; 
sıcak ve samimi atmosferiyle izleyenlerin kalbine dokunacak.

Rana Alagöz’ün 1976 yılında sözlerini yazdığı, bestesi Selçuk 
Alagöz tarafından yapılan “Her şey Bitmedi Bitemez”, orijinal dü-
zenlemesine sadık kalınarak Alen Konakoğlu tarafından yeniden 
hazırlandı.   ■

GÖKÇE’NİN “MATRUŞ-
KA” ALBÜMÜNÜN 3. 

VİDEO KLİBİ
“HER ŞEY BİTMEDİ 

BİTEMEZ”

Saygılarımla..
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Hepsi grubun-
dan ayrıldıktan sonra solo müzik kari-
yerine tek başına başarıyla devam eden; güçlü sesi, dansçı, 
müzisyen ve oyuncu kimliğiyle tanıdığımız Gülçin Ergül, 2011’de çıkarmış olduğu 
“Bravo!” isimli ilk solo single’ı ve oldukça ilgi gören “Ara Ara” klibinin ardından, Arpej Yapım etiketiyle 
çıkacak olan “Bir Tanecik Aşkım” isimli yeni solo maxi single’ı ile geri dönüyor.

GÜLÇİN ERGÜLBİR TANECİK AŞKI İLE GERİ DÖNDÜ!

Son yıllarda, İngilizce akustik cover 
yorumları ve What Da Funk grubuyla 
yaptığı canlı funk performanslarıyla 
müzikseverlerin dikkatini çeken genç 
sanatçı, yepyeni üç şarkı ve bu şarkıla-
rın remix ve karaoke versiyonlarından 
oluşan, 2. solo maxi single’ı ile Türk 
müzik sektörüne yepyeni bir soluk ge-
tiriyor. 

Albüme ismini veren pop tarzındaki 
çıkış şarkısı “Bir Tanecik Aşkım”ın söz 
ve müziği Gülçin Ergül’e, düzenlemesi 
ise birlikte sahne alacağı ünlü müzis-
yen, aranjör ve besteci İskender Pay-
daş’a ait. 

Gülçin’in gerçek aşk hikayesini yan-
sıtan şarkısının klibi, başarılı reklam-
lara imza atan ünlü reklam yönetmeni 
İlkay Kopan tarafından, 2 ayrı günde 
çekildi.

MSGSÜ Devlet Konservatuvarı Bale 
ve Modern Dans mezunu ve dolayısıy-
la dans kompozisyon eğitimi almış bir 
koreograf olan Gülçin, latin ve modern 
dansın harmanlandığı klip koreogra-
fisini de bir latin dansçısı olan Nursel 
Can ile beraber hazırladı. Ayrıca Gül-
çin, klip için çok kısa bir sürede, son 
zamanların yeni trendy sporu olan 
pole dans öğrendi. Yakışıklı Rus aktör 
ve model Oleg Sukhoverkhov’un da 

rol aldığı klipte yine Günseli Türkay’In 
tasarımlarını giyen Gülçin’in latin kos-
tümü de Espaki tarafından özel dikildi. 

Söz ve müziğinin yine Gülçin Ergül’e 
ait olduğu, aşkın yüceliğini vurgulayan 
pop/indie tarzındaki “Aşkın Tezahürü” 
isimli şarkının düzenlemesini de Tür-
kiye’nin önemli caz piyanistlerinden 
olan, besteci ve kompozitör Çağrı Ser-
tel hazırladı. 

Aynı şarkının DJ Erdinç Erdoğ-
du tarafından yapılan Chillstep 
Remix versiyonu da şarkıyı 
başka bir yorumla dinleyiciye 
sunuyor.

Maxi single’da zengin vo-
kal düzenlemesiyle dikkat 
çeken bir diğer yeni şarkı olan 
“Geç” in de söz ve müziği, 
aynı zamanda Hepsi’nin bir 
çok başarılı şarkısının da 
yazarı olan ünlü yö-
netmen Süleyman 
Yüksel’e, düzen-
lemesi de yine 
Temel Zümrüt’e 
ait.  

Gülçin, maxi 
single’da, Twit-
ter’daki yoğun 
ilgi üzerine, 

şarkı söylemeyi seven dinleyicileri 
için, şarkıların karaoke versiyonlarına 
da yer verdi. 

Albüm masteringleri Çağlar Türk-
men tarafından yapıldı. 

Albümün kapak fotografları ünlü 
fotografçı Mehmet Turgut tarafın-
dan çekildi, kartonet tasarımı da yine 

Mehmet Turgut’un ekibi tara-
fından tasarlandı. Gül-

çin’in albüm kapa-
ğı için tasarlanan 
kostüm, modacı 

Perihan Akı tarafın-
dan hazırlandı. Fo-
toğraf çekimlerinde 

Günseli Türkay, Arzu 
Kaprol ve Selim Bak-
lacı’nın tasarımlarını 

giyen sanatçının stylin-
gini Tuğçe Ülkü-

men üst-
lendi.     
■

TRUMP KÜLTÜR MERKEZİNDE 
FATİH ERKOÇ’LU AKUSTİK GECESİ

Türkiye’de caz müzik sa-
natçısı olarak akla ilk 

gelen isimlerden olan Fatih 
Erkoç, geçtiğimiz hafta Trump 
Kültür ve Gösteri Merkezi’nde 
sahne aldı. İstanbul Gelişim 
Orkestrası ile birlikte 1971 
yılında “Nihayet” adlı ilk albü-
münü çıkaran Fatih Erkoç, kısa 
bir dönem trombon sanatçısı 

olarak İstanbul Devlet Senfoni Or-
kestrası’nda görev aldı. 11 yıl Nor-
veç’te kaldıktan sonra Türkiye’ye 
kesin dönüş yapan sanatçı, 1986 
ve 1989 yıllarında Kuşadası Altın 
Güvercin Şarkı Yarışmaları’nda 
sırasıyla “Yol Verin A Dostlar” ve 
“Sen ve Ben” isimli şarkılarıyla iki 
kez birincilik kazandı.

6  yıl tromboncu ve solist olarak 
TRT hafif müzik ve caz orkest-

rasında bulunan Fatih Erkoç, birçok 
kez Eurovision Şarkı Yarışması’na 
katıldı ve bir süre TRT’de “Yankılar” 
isimli müzik programına da imzası-

nı attı. 2007 yılında “Kör 

Randevu” isimli albümüyle sevilen 
şarkılarının bir kısmını, yeni düzenle-
meleriyle birlikte, sevenlerinin ilgisine 
sundu. Yeni şarkılarının da bulunduğu 
bu albümde babası Hasan Erkoç’a ait 
“Elveda Ey Gençlik” şarkısını da ses-
lendirdi. Birçok müzik otoritesinin de 
kabul edeceği gibi Fatih Erkoç dünya-

nın en iyi müzisyenlerinden biri olarak 
gösterildi.Fatih Erkoç: Vokal, Piyano, 
Trombon, Flüt eşliğinde hayranlarına 
muhteşem bir konsere imza attı.Fatih 
Erkoç geçmişten günümüze en çok 
beğeni alan şarkılarını Trump Kültür ve 
Gösteri Merkezi sahnesinde seslendir-
di.   ■
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KIRAÇ’IN DESTEK OLDUĞU 

VOLKAN KOŞAR’IN 

3. STÜDYO ALBÜMÜ

Müzik tutkusunu hiç bir zaman dizginlemeyen, uzun yıllardır sahne üzerinde olan Volkan Koşar, 
kendi yazdığı 5 şarkıdan oluşan 3. stüdyo çalışması “Prenses”i, Cinan Müzik etiketiyle Şubat 

ayının son haftası yayınladı.

Pop rock odaklı yazdı-
ğı şarkılarda kendini 

daha rahat ifade ettiğini 
söyleyen genç sanatçıya 
en büyük desteği Kıraç ver-
di. Albümün çıkış şarkısı 
“Prenses”te vokal yapan 
Kıraç için Volkan Koşar “ 
kalitesini bozmadan, üret-
tikleri ile yıllardır temsil 

ettiği tarzdan ödün vermeyen, böyle 
usta ve büyük bir müzisyenle çalışmak 
onurdur benim için” dedi.

Etkili sahne performansıyla göz 
dolduran, geniş bir dinleyici kitlesi-
ne sahip Volkan Koşar, kendi yazdığı 
şarkılarla artık bambaşka bir yolculuğa 
çıkıp, yeni alanlarda var olmayı hedef-
liyor.

Albümün ilk video klibi, duygu yo-
ğunluğu ve coşkusu yüksek olan, 
Kıraç’ın eşlik ettiği, söz ve bestesi 
Volkan Koşar’a ait “Prenses” isimli 
şarkıya Yekta Özbilen yönetmenliğin-
de Beykoz’da çekildi.   ■

“DALGALANDIMDA DURULDUM 
AMA ŞİMDİ ORTALIĞI KASIP 
KAVURACAĞIM”

Sesinin her-
kes tarafın-

dan Ebru Gündeş’e 

benzetilmesinden yana mutlu ol-
duğunu ve birgün kendisiyle düet 
yapmak istediğini vurguluyor.

Deniz Derin, 
1987 malatya 

doğumlu, asıl mes-
leği estetiysen olup 
sanat hayatına Üs-
küdar Musiki Ce-
miyetinden dersler 
alarak başlamış.

İlk Maxi sing-
le albümü olan 
‘’Güle Güle’’ ile 
sanat hayatına 

merhaba diyen genç ve güzel yorum-
cu ‘’Şarkı söylemek, sahneye çıkmak, 
konser vermek yani kısacası müzik 
artık benim için nefes almak gibi oldu 
müziksiz yaşayamam’’ diyor. 

İlk Maxi Single ‘nda söz ve müziği 
kendisine ait olan parçası Güle Gü-
le’nin klibini Erkan Balkan, albüm Fo-
toğraflarını da Günay Gündoğdu çek-
miş.

Son zamanlarda konser maratonun-
dan dolayı nefes bile alamayan Derin 

Deniz, yeni albü-
münü hazırlamak 
için stüdyoya 
girmeye hazırla-
nıyor. “Bu yeni 
çıkacak olan 
albümle ortalığı 
kasıp kavura-
cağım” diyerek 
iddialı konuşu-
yor.   ■
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ÖYKÜ GÜRMAN YENİ ALBÜMÜ  

‘RÜYA BİTTİ’NİN İLK KONSERİ İÇİN

JOLLY JOKER İSTANBUL SAHNESİNDE.

Günümüzün en güçlü ka-
dın vokallerinden Öykü 

Gürman’ın, 13 şarkıdan oluşan, 
akustik sazlarla yalın ve sade bir 
şekilde kaydedilen, Pasaj Müzik 
etiketli 2. solo albümü “Rüya Bit-

ti”nin ilk İstanbul konseri Jolly 
Joker sahnesinde gerçekleşecek. 
Başarılı sahne performansları ile 
adından sıkça bahsedilen Öykü 
Gürman, son albümünden şarkıla-
rın ağırlıkta olacağı konserde se-

vilen eski  şarkılarını da sevenleri 
için seslendirecek.

Mete Artun, Berk Gürman (Delice), 
Bülent Gümüş (Efsane), Utar Artun(-
KalSenle Kurban), Cem Yıldız’ın (Kı-
nıfır Bed Renk Olur) düzenlemelerini 
üstlendiği albümün kayıt, mastering, 
mix çalışmaları Mete Artun tarafından 
yapıldı.

 
Öykü Gürman söyledikten sonra ye-

niden popüler olan türkü: “Kınıfır Bed 
Renk Olur”

 
Geçtiğimiz aylarda yayınlanan “Ur-

falıyım Ezelden” dizisinde ilk oyuncu-
luk deneyimini başarı ile gerçekleşti-
ren Öykü Gürman, dizide seslendirdiği 
andan itibaren milyonlar tarafından 
sevilen söz ve müziği İbrahim Özkan’a 
ait “Kınıfır Bed Renk Olur” türküsünü 
albüm repertuarına ekledi.

 

Öykü Gürman Azeri bir şarkı yorum-
ladı.

 
Davut Suları’nın “Havalanmış Gön-

lüm” ve Abdurrahman Kızılay’ın geniş 
kitleler tarafından tanınan “Altın Hız-
ma” türküsünü yeniden yorumlayan 
Öykü Gürman, “Kal Sene Kur-
ban” isimli Azeri şarkıyı senfoni 
eşliğinde kaydetti. “Kal Sene 
Kurban” isimli Azeri şarkının or-
kestrasyonunu ve aranjesini, Öykü 
Gürman’ın gelecekte dünyanın en 
önemli müzisyenleri arasında yer ala-
cağına inandığı, Berklee College Of 
Music’i birincilikle bitiren Utar Artun 
yaptı.

 
Öykü Gürman ‘Rüya Bitti’ albümün-

de söz ve müziği kendisinin yazdığı “O 
Başka” ve “Yağmur Damlası”ı şarkıla-

rı dışında, Bülent Gümüş’e ait 6 şar-
kı ile sözlerini ve düzenlemesini Berk 
Gürman’ın yaptığı, müziği 
Felipe Compuzane Lo-
pez’e ait “Delice” isimli 
Flamenco bir şarkıda 

seslendirdi.    ■

Başka Dilde Aşk, ‘Atlıkarınca’ ve 
‘Erkek Tarafı’ gibi başarılı filmle-

re imza atan İlksen Başarır ve Mert Fı-
rat’ın merakla beklenen yeni filmlerinin 
özgün müziklerinde Bubituzak grubu-
nun imzası yer alıyor.

10 şarkının yer aldığı ‘Bir Varmış Bir 
Yokmuş Film Müzikleri’ albümünde 
Bubituzak’ın film için özel olarak bes-
telediği 8 şarkı yer alıyor. Bu şarkılar 

arasından Biraz Unutmak İçin, Bana 
Göre Değil ve Ateş Olsan Mert Fırat 
tarafından seslendirilirken diğer 
5 şarkıda da grup kendi perfor-
mansını sergiledi.

Albümde Bubituzak besteleri 
dışında Mert Fırat, sözleri Mu-
rathan Munganbestesi Sunay 
Özgür’e ait Müslüm Gürses’in 
ünlü şarkısı Nilüfer’i yeniden 
seslendirdi. Şarkının video klibi 
ilk üç günde 500.000 kişi tara-
fından izlendi. Ayrıca Özdemir 
Erdoğan’ın ünlü şarkısı Aç Ka-

pıyı Gir İçeri’yi de Mert 
Fırat ve Melisa Sözen 
albüm için beraber ses-
lendirdiler.

Duyduğu bir şarkının 
peşine düşen Nehir ile 
şarkıyı yapan Ozan’ın 
tüm zorluklara rağmen 
bitirmeyi başaramadıkları 
aşklarının hikayesinin an-
latıldığı filmin başrollerinde 
Mert Fırat ve Melisa Sözen 
yer alırken onlara Hare Sü-
rel, Judith Liberman, Derya 
Durmaz, Onur Şirin, Anıl Al-
tınöz ve Göktay Tosun eşlik 
ediyorlar.

Kutu Film ve NuLook Pro-
duction’ın yapımcılığında ger-
çekleştirilen Bir Varmış Bir Yok-
muş’un görüntü yönetmenliğini 
Emre Tanyıldız yaptı.    ■

Mert Fırat ve Melisa Sözen’in 
başrollerinde yer aldığı, 

müzikleriyle çok ko-

nuşulan film Bir Varmış Bir Yok-
muş’un müziklerin yer aldığı al-
büm Pasaj Müzik etiketiyle 6 Mart 

Cuma günü müzik-
severlerle buluştu.

“BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ FİLM MÜZİKLERİ” 
MÜZİKSEVERLERLE BULUŞTU!



KENT RESTORAN : 
TÜRK MUTFAĞININ VİYANA’DAKİ GURURU

Eskiden buralara gelenler 
zaten bilirler de, benim gibi 
sonradan gelenlerin de bil-
diği birşeydir  Viyana’ da ki 
ilk Türk restoranlarından biri 
olan, Kent Restoran’ın ba-
şarı hikayesi. Özellikle Tür-
kiye’den gelip vatan hasreti 
çekenlerin ya da Türk mut-
fağını merak eden yabancı 
damakların lezzet durak-
larından biridir Kent Res-
toranlar. 16. Bölgede baş-
layan bu hikaye 15, 10, 14 
diye devam etmektedir. 16. 
Bölgeye çok sık gideme-
sem de 15, 10, özellikle de 

10. Bölgedeki Kent Resto-
ran benim de çok sık uğra-
dığım yerlerden biridir. Ama 
hangisi olursa olsun hiç far-
ketmez, hissettiğim duygu 
hep aynı;  Huzur…Deko-
rasyondan mı, çalışanların 
samimiyeti ve içtenliği mi, 
yoksa yemeklerin lezzeti 
midir beni çeken bilmem. 
Yine de bir an düşünecek 
olsam sanırım beni en çok 
etkileyen şey mekan. Tüm 
Kent Restoranların gene-
line bakacak olursak, hep 
bir genişlik ve ferahlık söz 
konusu. Bu genişlik ise in-

sanı içinde kaybedip, boğ-
mayan bir genişlik. Ne çok 
aydınlık, ne çok karanlık. Tu-
haf, iç ısıtan bir loşluk hep-
sinde…  Bu derinliklerinde 
kaybolmadığınız genişlik ve 
loşluk eşliğinde sıcacık çor-
balar, lezzetli ızgaralar, pi-
deler, dönerler, kebaplar… 
Tüm bu lezzetleri sevgiyle 
sunan çalışanlar. Ve sonra-
sında  bunlara eklenecek 
olan anılar, tatlı sohbetler, 
hoş muhabbetler biriktir-
mekse size kalmış…

14
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Brunnengasse 67, A-1160 Wien  
Tel : +43 1 4059173 
Mail : office16@kent-restaurant.at 

Hütteldorferstrasse 
117, A-1140 Wien 
Mail : office14@kent-restaurant.at

Märzstrasse 39, A-1150 Wien 
Tel : +43 1 7898038 
Mail: office15@kent-restaurant.at

Gudrunstrasse 120, A-1100 Wien 
Tel : +43 1 6021407  
Mail : office10@kent-restaurant.at

ŞUBELERİMİZ

www.kentrestaurant.at



AVRUPANIN
EN
GÜZEL
KADINI

ELISABETH
of

BAVARIA...

                                Viyana’ da yaşayıp 
ya da Viyana’ ya 

gezmeye gelip   ‘Sisi’ 
den  etkilenmemek  
herhalde mümkün 
değildir.  Her yerde  
onu  görürsünüz  ve  
hayatını  merak eder-
siniz istemeden.

Asi ve  dik başlı oluşu, halka yakınlığı ve mutsuzluğu yüzünden 
Prenses Diana’ ya da benzetilen Sisi’nin  asıl adı  Elisabeth’ 

tir.  Sisi, Bavyera prensesidir ve sonrasında  kuzeni  olan Avus-
turya  veliaht  prensi  Franz  Joseph  ile  evlenir. Franz  Joseph’ in  
aslında  Sisi’nin  ablası  ile  evlenmesi  umulurken, kalbini   Sisi’ ye   
kaptırmış  ve onaltı  yaşında  onunla  evlenmiştir. Bu evlilikten bir 
süre sonra Sisi Sophie, Gisela ve veliaht prens Rudolf’u dünyaya 
getirir. 

Fakat tüm bunlara rağmen ne yazık ki Sisi ve Franz Joseph’ in  
aşkları uzun sürmez. Eşiyle olan anlaşmazlıkları ve saray yaşa-
mının baskısı Sisi’ yi melankonik bir ruh haline sürükler... Saray 
hayatına bir türlü uyum sağlayamayan Sisi, seramonilerden nefret 
eder, özgürlükçü düşünceleri ise kraliyet ailesinin hiç işine gelmez 
ama o yine de düşüncelerinden vazgeçmez. Herkesi güzelliği ve 
zarafeti ile büyülerken, iç dünyasında sürekli huzursuz ve gergin-
dir. Güzelliği ve bulunduğu konum maalesef mutlu olmasına yet-
mez.

16
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1860’ da veba hastalığına yakalanır. 
Bu hastalık çeşitli ülkeleri ziyaretine 
de vesile olur. Macaristan’ a yerleşir 
ve burada politikaya merak salar. Sa-
ray halkı Sisi’ nin sağlık sorunları ne-
deniyle saraydan uzaklaştığını anlatsa 
da; birkaç yıl sonra tekrar saraya dön-
düğünde her harekete kafa tutan biri 
olup çıkmıştır artık... Kendine güveni 
zaman geçtikçe artan Sisi oğluna soy-
lu bir öğretmen tutmak yerine,  halk-
tan birilerini eğitimci olarak seçer, tabi 
bu da saraylıların  hiç hoşuna gitmez. 
Zaten sarayın isyankar olarak tanım-
ladığı Sisi,  bu hareketiyle iyice göze 
batar.   

Avrupa’ nın bu en güzel kadını, en 
büyük politik zaferlerinden birini Franz 
Joseph’ in 1867 Macaristan Krallığı ile 
elde eder...  O artık Avusturya-Maca-
ristan İmparatoriçesidir. On ay sonra 
en küçük kızı Marie Valerie’ yi dünya-
ya getirir ve onu Macar kültürüne göre 
büyütür.

1889’ da sevgilisi Marie Vetsera ile 
birlikte intihar eden oğlu ( Mayerling 
Av Köşkü’ nde gerçekleşen bu ölüm 
hala şüphesini korumaktadır, tarihe 
Mayerling faciası olarak geçmiştir ) 
Sisi’yi saray yaşamından iyice uzak-
laştırır. Sürekli ata binmeye ve spor 
yapmaya başlar. Oysa o dönem ka-
dınlarının,  hele hele de bir imparato-
riçenin jimnastik yapması kabul edilir 
şey değildir. Güzelliğini ve kilosunu 
korumak için şiddetli diyet program-
ları uygular. Hatta günde bir portakal 
yediği bile olur . Öyle ki;  adını taşıyan 
müzede kıyafetlerinin küçük çocuk-

lara giydirilmesine izin veril-
diğini düşünecek olursak, ne 
kadar zayıf olduğunu anlaya-
biliriz.  

Elisabeth Baveria hayatı 
boyunca nevrotik huzursuz-
lukları yüzünden hiçbir zaman 
mutlu olmamıştır. Kaynaklar 
onun sürekli mutsuz olduğu-
nu, hiçbir şeyden memnun 
olmadığını, güzelliğinin, ikti-
darın ona huzur vermediğini 
yazar. Ruh hali sürekli bozuk-
tur ( Bazı kaynaklara göre ise 
onun yenilikçi düşüncelerini sindire-
meyen soylular,  ruhsal bozukluğu var 
damgası yapıştırmışlardır ). Tarihçilere 
göre  ‘’ Ben vücutlar üzerinde dans et-
meyi severim‘’  diyen imparatoriçe er-
kekler üzerinde gücünü göstermekten 
çok zevk alırdı. Onun için cinsellikten 
çok bu önemliydi. Aslında politik kim-
liğinden ziyade tüm Avrupa’ ya yayı-
lan güzelliği ile tanrıır Sisi... Zayıflığı ve 
her gün saatlerce bakım gerektiren, 
ayaklarına kadar uzattığı siyah saçları 
ile ihtişam saçar etrafına. Eylül 1898 
İsviçre ziyaretindeyken, Cenevre’ de 
Luigi Lucheni adlı bir anarşist tara-
fından bıçaklanarak öldürülür. Sisi’ 
nin son sözü ise : ‘ Bana ne oldu? ‘ 
olmuştur. Mezarı Viyana’ dadır.  Ve 
Viyana’nın her köşesinde bu mutlu ol-
mamış imparatoriçenin resimleri var-
dır. Güzelliği ve mutsuzluğu, soylulu-
ğu ve halkla iç içe oluşu, asi ve kararlı 
oluşu ve bir suikaste kurban gitmiş 
olması  Onu halk gözünde bir  kah-
raman yapmıştır. Tarih sayfaları onu 
güzellik , mutsuzluk ve başkaldırısı ile 
tanır.  

İmparatoriçe Sisi için ‘Sissi’ adında 
1955 yılında bir film yapılmış,  filmde 
Romy Schneider rol almıştır.  Onu 
anlatan opera, tiyatro eserleri ve çiz-
gi dizi niteliğinde yapımlar  da mev-
cuttur. Hofburg Sarayı’nda kendisine 
ait şu anda sergilenen altı  tane oda 
bulunmaktadır. Hem Avusturya, hem 
Macaristan halkı tarafından çok se-
vilen Sisi’nin pek çok anıtı ve tablo-
su yapılmıştır. Adına para basılmıştır. 
Mutsuzlukları, yalnızlığı ve hiç anlaşıl-
mamışlığı ile satın alınmayı bekleyen 
güzel  bebek Sisi’ ler  de satın alınma-
yı beklemektedir… ■

Franz Joseph



Alaska karabalığı, soğuk kutup 
rüzgarı başladığında suyun için-

de kalır ve donar. Bahar geldiğinde ise 
çözülür ve yaşantısına devam eder.

Yaşadığınız bir aşk, size ortalama 
olarak iki yakın arkadaş kaybet-

tirecektir. Aşklarınızı ona göre yaşayın.

Dokunmak, güven sorununu çöz-
mede ve mutsuzluğu teselli et-

mede %60 oranında fayda sağlamak-
tadır.

Fransa 1912’ de katlettiği Fas-
lı müslümanların  fotoğraflarını 

posta pulu yapmıştır.

Ortalama bir kadın günde 62 defa 
gülümser. Bir erkek ise sadece 

8 defa. Ne acı değil mi ?

Bir insanın önce sesini, sonra yü-
zünü, en son giysisini unutursu-

nuz. Kokusunu ise aradan ne kadar 
süre geçerse geçsin unutmazsınız.

Eşlerini aldatan insanlar, aslında 
bilinç altlarında yalnızlıktan en 

çok korkan insanlardır.

Paris’ in bütün cadde ve sokakla-
rını süsleyen At Kestanesi Ağaç-

ları Fransa’ ya İstanbul’ dan götürül-
müştür. (Nisan 1615)

Bütün duygusal acılar en fazla 12 
dakika sürer, geri kalanı sizin 

kendi uydurmanızdır.

Sigmund Freud’a göre bir insan 
belli bir noktaya hiç bakmıyor ve 

umursamıyorsa, orada ilgilendiği bir 
şey vardır.

Birinden hoşlanma süreniz orta-
lama 2 - 3 aydır. Sonrasında ya 

aşık  olur ya da başkasından hoşlanır-
sınız.

Louis Vuitton, satılamayan ürünle-
rini sırf indirimle satılamasın diye 

yakmaktadır.

Ankaralı Namık Muş’ ludur.

Beynim yoruldu demek aslında 
anlamsız bir ifadedir. Beynimiz-

de kas yapısı olmadığından, doğum-
dan ölüme kadar kesintisiz çalışır. 

İşte Einstein’ın karnesi ve ODTÜ Fi-
zik Topluluğu’nca hazırlanan Türk-

çesi ( Almanya’da en iyi not 1, en kötü 
not 6 dır.)

Göz temasında 6 saniye boyunca 
gözleri kaçırmamanın iki anlamı 

vardır; cinayet ya da seks arzusu ba-
rındırdığınızın işaretidir.

Mont, kaban, yastık ve yorgan, 
hatta yatak gibi ürünler için 

kazlar canlı canlı yolunmaktadır. Kaz 
tüyü malzeme almayın bizce...

Hayat kadınlığı olgusu ilk olarak 
penguenlerde görülmüştür. Dişi 

penguenlerin çakıl taşı karşılığında 
ilişkiye girdikleri gözlemlenmiştir.

#1

#4

#7

#10

#13

#16

#2

#5

#8

#11

#14

#17

#3

#6

#9

#12

#15

#18

bilinmeyen gerçekler
ilginç
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AGAMEMNON’UNKIRMIZI HALISIHiç düşündünüz mü kırmızı 
halı nedir, neden kırmızı-

dır ve niye tüm ödül törenlerinde 
herkes onun üzerinde poz verir? 
Ya da önemli  açılışlarda, karşıla-
ma törenlerinde hep kırmızı halı 
olur? Kırmızı halı her nerede ise 
orada önemli bir olay vardır ya da 
değerli birileri oradan geçecektir. 
İşte ortaya çıkışından bugüne bu 
halının öyküsü...

Bu konu ile alakalı Batı’da ilk ka-
yıt, Aiskhylos’un MÖ 5. yüzyılda 

yazdığı düşünülen Agamemnon adlı 
trajedisinde yer alır. Clytemnestra ko-
cası Kral Agamemnon’u karşılamak 
için tanrıların kullandığı bir yönteme 
başvurur ve onun yoluna bir halı se-
rer. Önce Agamemnon bu halıda yürü-
meye çekinir; çünkü kendisini tanrı 
yerine koyacaktır. 

Ama Clytem-
nestra ısrar edince, kendini 

beğenmiş Agamemnon halının üzerin-
de yürümeye başlar. Böylece Clytem-
nestra, kocasının nasıl bir megaloman 
olduğunu kanıtlamıştır. Zaten kısa 
süre sonra da Agamemnon’u öldürür. 
Bu da tanrıların ona verdiği bir ceza 
olarak yorumlanır.

Bu hikâye kırmızı halı geleneğinin 
başlangıcı olarak kabul edilir kimile-
ri tarafından. Ancak Agamemnon’un 
ölümü ile ilgili birçok farklı hikâye ol-
duğunu da söylemek gerek. Bu hikâye 
ise bunlardan yalnızca biri.

Peki halı tamam da neden kırmızı? 
Kırmızı simgesel olarak ne ifade eder?

Tüm toplumlarda kırmızı renk güç, 
soyluluk ve zenginlik sembolü olmuş-
tur. Bazı dönemlerde aristokrasi ile 
halkın ayrılması için kullanılan bir renk 
olarak bile kullanıldığını görmek müm-
kün. Amerika’nın keşfi sonrasında bazı 
tüccarların Meksika kaktüsü üzerinde-
ki Cochineal isimli böcekleri toplaya-
rak, kırmızı rengin hammaddesini elde 

ettikleri ve bunu Avrupa’nın yüksek 
kültürüne yüksek fiyatlara sattığı artık 
herkes tarafından bilinen bir gerçek. 
Tabi böyle olunca da sentetik boyalar 
çıkana kadar kırmızı sadece aristokra-
sinin ve soyluların kullandığı bir renk 
olarak halktan ayrılmıştır. İzlediğimiz 
Ortaçağ Avrupa filmlerinde hakim bir 
kırmızı renk ve krallar üzerindeki o 
haşmetli kırmızı pelerinlerin hikâyesi 
işte bu böceklerden geliyor. Çünkü 
kırmızı gerçekten çok pahalı...

Halı aynı zamanda bir saygı ifadesi-
dir. Örneğin Hint toplulukları arasında 
yaygın bir adet kırmızı halı ile saygıyı 
göstermektir. Rajput savaşçıları, bir 
savaştan döndüklerinde önlerine kır-
mızı halı serilir ve cesaretlerinden do-
layı saygılar sunulurdu. Yaşamla ölüm 
arasında gidip gelen savaşçılar, kırmızı 
halı ile onurlandırılırdı. Babür İmpara-
torluğu’nda da, kırmızı halının törensel 
bir anlamı vardı.

Halının atası aslında Orta Asya’ dır. 
Asya uygarlıklarının en önemli bir obje-
lerinden biri kuşkusuz halıdır. Dokunan 
ilk halı ‘Pazırık Halısı’ ise Orta Asya’da 
M.Ö  6. yy.da Hunlar tarafından do-
kunmuştur. Çadırlarda yaşayan Asya 
toplulukları için en değerli eşyalardan 
biri halıdır. Bir hükümdar çadırın önün-
de oturduğunda, yere mutlaka bir halı 
serilirdi. Liderler ya da ileri gelenler 
arasında hediye gönderildiğinde, bu 
hediyeler arasında halı da gönderilir ve 
bu halı genellikle sandığın en nadide 
eseri olurdu. Her seferinde kırmızı halı 
kullanılmasa da Asya topluluklarının 
bu tür ritüellerin içerisinde sürekli bir 
halı motifi görülmektedir.

Değişen dünyanın dinamiklerine kır-
mızı halı da kayıtsız kalmadı ve öncesin-
de tanrısal vasıflarla yüceltilen kralların 
huzuruna serilirken 19. yy sonrası devlet 

adam-
larının, bü-
rokratların, siyasetçilerin 
önlerine serilmeye başlandı. Yeni 
devlet anlayışlarının şirket gücüyle 
ancak varlığını sürdürebileceği fikriyle 
beraber de dönemin pop starları olan 
sanayiciler, patronlar ve zenginlerin 
önüne serilmeye başlandı.

Kültürler arası etkileşimin insanlık 
tarihinde tavan yaptığı 21. yy kırmızı 
halının tüm dünyada bilinen bir feno-
men olmasını sağladı. Davetlerde, açı-
lışlarda, podyumlarda, tören ve resmi 
geçitlerde kullanılmak üzere yerini aldı 
ve tüm dünyaya kendisini kabul et-
tirmeyi başardı. Bazı kesimler kırmızı 
halının metaforik olarak adaletsizliği 
simgelediğini düşünerek görüş belirt-
miş olsa da günümüzün en popüler 
kültürlerinden biri olarak yerini aldı. 

Son yıllarda ünlüler, şarkıcılar, sa-
natçılar ve hatta instagram fenomen-
leri bile kırmızı halı üzerinde yürüyüp 
durmakta. Kısacası kırmızı halı, aris-
tokrasinin tekeli olmaktan çıkmış gibi 
görünüyor.

Kırmızı halının günümüzün en büyük 
temsilcisi, kuşkusuz Oscar Ödül Tö-
reni. Dünyanın en ünlü ve en popüler 
insanlarının, haftalarca konuşulacak 
bir geçit töreniyle görücüye çıkacakla-
rı günü tüm insanlar merakla bekledi. 
Yaşayan en iyi oyuncuların oynadık-
ları filmlerle ödül alacakları bu önemli  
günde, ödüllerin önüne geçebilecek 
tek bir şey vardı;  o da kırmızı halı... ■

aktüel



YERYÜZÜNE İNEN  TANRIÇA

TUĞBA ÖZAY
Kova burcu… Hem güzel, 
hem akıllı… Sosyal… Hay-
vanlara, doğaya, hayata 
aşık… Gezmeyi, yeni yerler 
keşfetmeyi seven macera-
cı bir ruh… Hümanist, se-
vecen, sempatik… 

Siyaseti seven, yaşama 
sevecen gözlerle bakan, 
iyi yetişmiş, donanımlı bir 
insan… Ve kendini geliştir-
meye her geçen gün de-
vam eden oldukça seksi bir 
kadın...

‘de

bu ay



“Ben 
hayata hep 

pozitif 
yönden 
bakarım”



Tuğba Özay 10 Şubat 1978 İz-
mir doğumludur. Fakat aslen 
Trabzonludur.1995 Miss Mo-

del of the World Dünya Güzellik 
Yarışması’nda ikinci seçilmiştir. 
Ödüller kazanmış bir ders kitapla-
rı yazarı ve aynı zamanda şair olan 
babası Trabzon, öğretmen olan 
annesi ise Antalya kökenlidir. Orta-
öğrenimini Fenerbahçe Lisesi’nde 
yapmış, daha sonra Haliç Üniver-
sitesi Konservatuvar ve Tiyatro Bö-
lümüne kaydolmuştur. Başlangıçta 
yelkencilik ve yüzme spor dallarına 
ağırlık vermiş, sonradan Fenerbah-
çe voleybol as takımında 5 yıl vo-
leybol oynamıştır. Ayrıca motosik-
let tutkusu ile de tanınır.

Mankenlik hayatına ise 1994’de bir 
Vakko defilesi ile başlamıştır. 1995’ 
de Miss Model of Turkey, ardından 
da Miss Model of The World yarış-
masında ikinci seçilmiştir. Aynı yarış-
mada en iyi vücutlu model ödülünü 
de almıştır. 1996’ da Paris’te kısa bir 
modellik kariyerine başlamış ise de, 
Türkiye’ ye dönmüş, ancak yine de 
aynı yıl Avrupa Yılın Manken-Modeli 
seçilmiştir.

Birçok dizide rol almış, fakat Mehmet 
Ali Erbil ile Çarkıfelek programını sun-
ması kariyerinde belirleyici bir aşama 
olmuştur.

2001 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti’nde en iyi manken-model se-
çilmiştir.

Ferhan Şensoy’ un sahneye koyduğu 
“Dün Gece Ormanda Çok Komik Bir 
şey Oldu” oyunu ile öğrencilik yılları-
nın aşkı tiyatroya dönüş yapmıştır.

Tuğba Özay hareketli özel hayatı ile 
de Türk magazin basınının gözdeleri 
arasında yer almaktadır.

Ağustos 2007 - Ocak 2008 tarihleri 
arasındaki hapishane günlerinin anıla-
rını Haziran 2008’de “ Bedel ” adı al-
tında kitaplaştırmıştır. 2010 yılında ilk 
albümü Armoni yayınlanmıştır. Top-
lam dört albüm yapan Tuğba Özay şu 
an yeni albüm hazırlamaktadır. Ve çok 
sevdiği tiyatroya “ Pardon Bekar mısı-
nız “adlı tiyatro oyunu ile Ahmet Çevik 
Tiyatrosu’nda devam etmektedir.
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işte Tuğbayla olan,

Çok aksiyon ve serüven dolu bir 
geçmişiniz var. Ülkemizde çok 
medyatik olduğunuz zamanlar 
olduğu gibi, zor günler geçirdi-
ğiniz zamanlar da oldu. Tüm bu 
dalgalanmalar arasında hayat 
felsefeniz nedir ? Ya da var olan 
felsefenizde bir değişikliğe se-
bep oldu mu tüm bunlar ?

Aslında abartıldığı gibi değildi bir-
çok şey… Sonuçları ve katlandığım 
şeyler kolay değildi elbet yaşadığım 
olumsuzlukların… Ama ben hayata 
hep pozitif yönden bakarım ve mu-
hakkak ki yaşadığım olumsuz şeyin 
hayattaki karşılığının,  zaman içeri-
sinde bir ödül olarak geri döneceği-
ni düşünürüm. Sağlam duvar yıkıl-
maz… Sen yeter ki omurgalı ol! Ve 
üç günlük dünyada tek bir yaşama 
şansımız olduğunu unutma! Doyası-
ya ve insanca yaşa ! Nazım diyesi “ 
babanın çiftliği gibi yaşa “ ve ardın-
dan İlhan diyesi babam olur kendisi 
“ ama o çiftlikte başkalarının da ol-
duğunu sakın ola unutma! “

Avrupalı Türkler olarak ülkemi-
zin şu an içinde bulunduğu ka-
rışık siyasi gündem bizi olduk-
ça endişelendiriyor. Sizin de bu 
konu ile alakalı  endişeleriniz 
var mı ?

Sürekli bir kaygı, bir baskı altın-
da hissediyor artık insan kendini… 
Cinnet toplumu olma yolunda hızla 
ilerliyoruz... Çok endişe verici bir 
durum bu... Bir milletin kültürü, tra-
fiğinde gizlidir derler… Trafiğe çıkın 
anlarsınız nasıl bir toplum haline gel-
diğimizi…

Seksi olduğunuzu düşünüyor 
musunuz? Yaptığınız işlerde 
seksi olmanızın bir etkisi var 
mı? Kısacası seksi olmanız 
hayatınızı iyi ya da kötü yönde 
etkiliyor mu ve işinizin önüne 
geçtiği zamanlar da oluyor mu 
?

Kendimi güzel buluyorum… Ama 

narsistlik boyutunda bir beğeni değil 
bu… Kendimle, vücudumla çok ba-
rışığım ve evet seksiyim :) özellikle 
makyajsız, yeni uyanmış halim hem 
çok masumdur hem de seksi :)) İşi-
min önüne geçmesine izin vermem, 
çünkü güzelliğimi zekamla bütün-
leştirmeyi severim… İşte gerçek 
seksapelite de burada yatar.

Eğer bu sektöre girmemiş ol-
saydınız, hangi meslekle ilgi-
lenmek isterdiniz ?

Uzay bilimi ile ilgilenmeyi çok ister-
dim...

Sosyal medya ile aranız nasıl,  
yakından ilgileniyor musunuz? 
Takipçilerinizle doğrudan ile-
tişime geçiyor musunuz ve bu 
konuda başınıza gelen ilginç 
bir olay oldu mu ?

Sosyal medyada Facebook ve Ins-
tagramı seviyorum… Tubistlerimi 
her sabah güzel enerjilerle selam-
lamaya bayılıyorum… Ama doğru 
kullanmak gerekiyor o platformları... 
Çok kaptırmamalı , ölçüsünde ol-
malı…
Bazı takipçilerimle ana-kız , ab-
la-kardeş olduk… Dünyanın her 
yerinden takipçilerim var… Ör-
neğin,  başka bir şehire gitti-
ğimde,  hava alanında çiçeklerle 
karşılayan tubistlerimi görmek çok 
muazzam bir duygu… İyi ki varlar… 
Kaldı ki çok uzun zaman karşıydım 
sosyal medyaya ve direndim kullan-
mamak için … Ve bir sevenim açtı 
bana tüm hesapları… Bir girdim pir 
girdim… Şimdi tubistlerime hediye-
ler de gönderiyorum ya da bir araya 
gelip yemekler de yiyoruz… Çok 
güzel bir sinerji oluştu aramızda…

Hayatınızın aşkını bulabileceği-
nize inanıyor musunuz ?

“Hayatımın aşkı hayata olan 
aşkım zaten… !”

Çok ünlü bir moda tasarımcısı ol-
saydınız, hangi mankenleri pod-
yumda görmek isterdiniz ?

Türkiye’ den Çağla Şikel, Ece Gür-
sel, Sema Şimşek, Deniz Pulaş, 
Ebru Ürün, Ceylan Saner, Güzide 
Duran ve Deniz Akkaya… Dünyadan 
Cindy Crawford, Claudia, Adriana, 
Elle Mcperson, Linda Evangelis-
ta, Naomi, Giselle, İman

Siz güzelliği  tescilli  bir man-
kensiniz. Adnan Hoca’nın ke-
diciklerini siz de güzel buluyor 
musunuz ?  

Balonlar da güzel görünür önce 
ama patlatırsın söner…

Ve son olarak Viyana’ ki hay-
ranlarınıza  söylemek istediği-
niz bir şeyler var mı ?

Viyana’ ya birçok defa geldim… 
Ama yine gelmek istiyorum… Ya-
kında yeni albümüm çıkıyor ve mu-
hakkak Viyana’daki sevenlerimle 
buluşmalıyım… Ayrıca “ Pardon Be-
kar mısınız ” adlı tiyatro   ■

kısa ama ta
tlı r

öporta
jım

ız...



HanGİ ünLü

KİMİn aKRaBaSI?
Ecem Akbin
Aydan Şener’ in kızı 

Bergüzar  K
orel 

sinema sanatçısı 

Tanju Korel’ in
 kızı

Doğa
Rutkay

AcunIlıcalı
AK Parti Erzurum 

22. Dönem Milletvekili 

Prof. Dr. Mustafa 

Ilıcalı’nın yeğeni.

Soner Arıca 

Kadir İnanır’ın 

yeğeni
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Aziz
Rutkay’ın
Kızı

Ersin Korkut

Yılmaz 
Erdoğan’ın 
yeğeni

ic
la

l a
yd

ın

Tuna 
Kiremitçi’ nin 
Eski eşi

Ekranların tanınan simaları çok ünlü isimlerin 
akrabaları olabiliyor. İşte o ünlüler ve akrabaları...

Sarp Levendoğlu 
Mustafa Altıoklar’ın 

Yeğeni

Şevval sam 
Leman Sam’ın kızı



gece

Tuna kıyısındaki 
bu salaş görünümlü mekan sizi aldatmasın. Belki de burası her hafta sonu kendinizi bulduğunuz favori 
mekanınız olabilir. Ucuz içki fiyatları ve yenilenen müzik konseptleri Flex’i bazıları için özel bir mekan yap-
tı. İçeriye girdikten sonra insanları unutun ve kendi dünyanızda sınırsızca eğlenin. Ayrıca “şık” giyinmek 
zorunda da değilsiniz. 

18 Nisan’da battaniyelerinizi ve içkilerinizi alıp Flex yanında gerçekleşecek olan etkinliğe katılabilir, 
sokak sanatçılarını dinleyebilirsiniz.

Flex

Palffy

1.Böl-
gedeki Palffy 
Club son günlerde 
yine dolup taştı. Her yaştan 
insan eğlenmek için  Palffy’i tercih 
etse de, çoğunluğu orta yaş kitlesi oluşturu-
yor. Palffy aynı zamanda Avusturya sosyetesinin de 
en gözde mekanlarından biri. Bu kulüpte birçok ünlüye rast-
lamanız mümkün. Ayrıca farklı organizasyonlar da eğlencelere 
renk katıyor. Fiyatlar biraz tuzlu. Kitle, mekan ve müzikler, kısa-
ca genel olarak kalite ön planda tutulmuş. Seçici bir insansanız, 
burası size göre…
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Le Meridien’ de düzenlenen Fashioncheck-in defilesinde Avusturya’nın tanınmış simaları, ünlü tasarımcıları boy gös-

terdi. Sadece özel davetlilerin katılabildiği gece, tanınmış dj ler eşliğindeki özel partiyle devam etti. Defilede  Türk model 

İbrahim Tosun’ u da podyumda görmek gurur vericiydi. 

Le Meridien

3 farklı sahnesi ile çabuk sıkılan, değişiklik isteyen ve her sahnenin kendine özgü müzik tarzları ile 
durmadan eğlenmek isteyenlere uygun, bomba gibi bir kulüp. Yaptıkları değişik konseptler ve bunlardaki
başarıları ile ilgimi çekmeyi başarmış bir ortam. Fakat size önerim buraya ilk defa gideceklerden iseniz dolgun bir
cüzdanı yanınızda getirmeyi unutmayın, zira bir biranın 10 Euro olduğu bu kulüpte ancak üye iseniz normal fiyatlarda 
eğlenebilirsiniz.

Club Couture



INIZI KANITLAMAK İÇİN
UZAKLARA GİTMEYİN

AŞK

Fransa’nın başkenti Paris… 
Aşkın şehri… Ve tüm aşık-

lar bilir ki; bu aşk şehrinde çift-
ler  Seine nehri üzerinde bulunan 
köprülere, üzerlerine isimlerinin 
yazıldığı kilitler asar ve sonsuz 

aşkın simgesi olarak anahtarını 
da nehire atarlar. Anahtarlar ne-
hirden nerelere gider bilinmez 
ama bu zamanda aşkların sonsuz 
olmadığı aşikar.

Paris romantizm, aşk ve daha 
birçok büyülü duyguyu içinde 

barındıran  ve bu duyguları yaşamaya 
uygun bir ruha sahip olduğundan  olsa 
gerek, dünyanın en çok turist çeken ilk 
üç kentinden biridir. Son yıllarda  Eyfel 
Kulesi’nden sonra, Seine nehri üzerin-
deki Arceveche köprüsünün Quartier 
Latin ayağının üzerindeki,  mütevazı 
demir korkuluklar da turistlerin gözde 
yerleri arasında. Bu demir korkuluk-
lara anlam katan, korkuluklar üzerine 
aşıklar tarafından asılan kilitler. Nikah 
masasından doğruca Arceveche köp-
rüsüne gelen yeni aşık çiftler,  nikah 
masasına oturmamış , bir an önce 
oturmayı dileyen aşıklar, korkulukla-
ra daha önce kilit takıp, daha sonra 

orada mı diye gelip bakan aşıklar… 
Aşıklar, aşıklar, aşıklar… Satın aldıkları 
asma kilitlerin üzerine isimlerini kazıtıp 
aşk sembolü kalp işareti çizdirenler… 
Buna benzer aşk kilidi geleneği Fransa 
dışında, İtalya, Kanada, Amerika Bir-
leşik devletleri gibi bir çok ülkede de 
hayata geçmiştir. Bu ülkelere gitmiş, 
buralara kilitler asmış ya da asanları 
izlemiş olanlar olabilir. Ama gideme-
yenler üzülmeyin. Artık Antalya Konya-
altı’nda siz de aşkınızı ölümsüzleştire-
bilir ve sonsuz olmasını dileyebilirsiniz. 
Aşkınız sonsuz olur mu bilemeyiz ama, 
umarız turizm açısından faydalı olur. 
Vatana, millete ve tüm aşıklara hayırlı, 
uğurlu olsun…
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2Lounge2Lounge
Herkesin bildiği, bilmeyenlerin de 

geçen sayımızda tanımış olduğu             
2Lounge,  her geçen gün  müşterile-
rinin daha iyi vakit geçirebilmesi ve 
daha iyi bir hizmet sunabilmek adına 
çalışmalarına devam etmektedir. 

Eğlenceye, heyecana, aşka davet 
eden ortamı, seçkin müşteriler, hem 
göze hem damaklara hitap eden lez-
zetli seçenekler, yenilenen nargile-
ler bunlardan sadece bazıları… Kış 
mevsiminin yerini yavaş yavaş ısınan 

havalara bıraktığı bu günlerde, güneşi 
gördüğünüz vakit hiç zaman kaybet-
meden  2Lounge’ın bahçesinde yeri-
nizi alın. Ve bir şeyler yeyip, için mut-
laka…

2Loungecafe-bar-lounge
cafe-bar-lounge

Adresse: Praterstraße. 54, 1020 Wien
Tel : +43 699 10020061
email: office@2lounge.at



in & out & in & out & in & out & in & out & in & out & in & out & in & out & in & out & in & out & in & out & in & out & in & out & in & out & in & out & in & out & in & out & in & out & in & out & in & out & in & out & in & out & in & out & in & out & in & out & in & out & in & out & in & out & in & out & in &

IN

IN IN

IN

OUT OUT

OUT

KESİŞMEK
YEMEK YAPAN
ERKEK

ROLEX

CHAT YAPM
AK

YATAN ERKEK

UHRWERK

Öyle ki artık insanlar bakışmaya bile gerek 
duymuyor. İlişkiler o kadar ayağa düştü. Eski-
den hoşlandığı kızın yüzünü bir kez olsun gö-
rebilmek için ne çileler çekilirdi. Şimdilerde ise 
internet üzerinden, yattığı yerden tanışabilmek-
te insanlar.

Günümüzde hayat gittikçe zorlaştı. Yoğun bir iş gününün 
ardından, size yemek ya da kahvaltı hazırlamış bir erkek ar-
kadaş candır. Demiyoruz ki tüm yemekleri yapsın, evi temiz-
lesin. Ama birazcık yardımda etsin canım. 

Birçok insan arasında, bilinçsizce, sadece pahalı diye 
tercih edilen hatta paranın yetmediği durumlarda çakması 
alınan Rolex… Madem bir saat  pahalı diye alınıp, takan 
kişiye anlam yüklüyor o halde Uhrwerk alın! 

&INOUT
DOĞAL GÖĞÜSLER SİLİKON GÖĞÜS

Aslında doğallık her zaman ve her konuda en iyisidir. Ama son yıllarda sili-
konsuz, botoxsuz, kısacası estetiksiz kadın görmek  neredeyse imkansız. Üs-
telik daha da kötüsü estetik tercih edenler gençlerimiz ve aslında hiç estetiğe 
ihtiyacı olmayanlar. Sevgili erkeklerin de, bayanların estetik eğilimine katkısı da 
yok değil.   

INOUTEĞ
LE

Nİ
LE

CE
K 

KI
Z

EVLENİLECEK
KIZ

Aslında eğlenilecek kız, evlenilecek kız diye bir 
şey yoktur. İnsan eğlenemediği biri ile neden evlen-
sin ki? Bu sadece eğlenmeyi bilmeyen kızların bir 
uydurması. Fakat maalesef Türk toplumunda hem 
eğlenilecek hem de evlenilecek kızlar, sadece eğle-
nilecek, başka hiçbir şey paylaşılamayacak kızlarla 
bir tutulmakta. Beyler, gözünüze girmek için ille de 
sıkıcı mı olalım?
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SİGARA

BAKLAVA

NARGİLE

EKMEK
KADAYIFI

Sigara out değil, keşke hiç olmasa. Sigara 
kadar sık içilme imkanı olmadığından dolayı 
nargile in.

Baklavanın out olması tabi ki düşünülemez. 
Ama ekmek kadayıfı da baklavaya yaklaşmış 
durumda.

& INOUT
BURBERRY ÇANTA LOUIS VUITTON

Çakma çantalar, şallar görmek istemiyoruz artık. Ya hiç almayın ya da alıyor-
sanız bir tane alın, gerçek alın.

INOUT
ÜÇGEN VÜCUT KABARIK CÜZDAN

Eskiden insanlar biriyle birlikte olacaksa, tip, ahlak, eği-
tim gibi kriterler arardı. Şimdilerde ise para konuşuyor..

INOUT
PORCSHE CARRERA

PORCSHE 
PANAMERA TURBO 

Porsche Cayenne neredeyse herkeste olan bir otomobil. Artık bık-
kınlık geldi. İlle de Porsche olacaksa, bari Panamera olsun.

moda



Banyo yapmak… Küçükken 
toz toprak içinde olsak da, 

haftada bir kez bile yapılmak is-
tenmeyen, büyüyünce de terte-
miz olsak da hemen hemen her 
gün yapılmak istenen eylem… 
Yoğun, yorucu bir günün ardın-
dan insan kendini  sıcak ya da ılık 
suların kollarına atar ve rahatlar. 
Banyonun  temizliğin yanı sıra 
ruha da iyi geldiği, insanı rahat-
lattığı hepimiz tarafından bilinen 
bir gerçek. Her şeyde, her konuda 
olduğu gibi, banyonun amacı da 
kişiden kişiye göre değişir. Ana 
amaç tabi ki aynıdır; yani temiz-
lik. Ama kimimiz banyoyu ama-
cının dışında da kullanırız. Amaç 
sadece temizlik değil, keyiftir ba-
zılarımız için. Kimi beş- on dakika 
içinde duş alıp çıkarken; kimisi 
küveti doldurup, rahatlatıcı, mis 
kokulu banyo köpüğü ile bolca 
köpürtüp, saatlerce kalabilir. Kimi 
her gün banyo yapar, kimi müm-
kün olduğunca geciktirir. Kimile-
ri de evin mutfağı, oturma odası 
ya da yatak odasıymış gibi özen 
gösterir banyosuna. Banyo tasa-
rımları Türkiye’de çok özen gös-
terilmeyen bölümlerin başında 
gelir. Bir duş perdesi çoğu zaman 
yeterlidir bazen. Banyoyu işle-
vinin dışında kullanan,  banyoda 
normalden daha fazla zaman ge-
çiren, keyfine düşkün biriyseniz, 
bu tasarım harikası banyolara ba-
yılacaksınız.

Ve banyoların tarihteki gelişim sü-
recine çok şaşıracaksınız... 1500lerin 
İngiltere’sinde insanlar senede bir kez,  
Mayıs ayında banyo yapıyormuş ve 
henüz kötü kokmadıkları için Haziran 

ayında evleniyorlarmış. Gelinlerin elle-
rinde bir çiçek buketi bulunmasının se-
bebi ise vücutlarındaki kokuyu bastır-
makmış. İçi sıcak su ile dolu bir fıçıda 
yaptıkları banyonun öncelik sırası ise; 
önce evin erkeği, sonra oğulları ve geri 
kalan erkekler, daha sonrasında  kadın 
ve çocuklar şeklindeymiş. Yıkanırken 
hep aynı suyu kullandıklarını da hatır-
latmakta fayda var.

Paris’ te banyocu mesleği ile ikişer 
kişi bakır teknesi olan arabayla sokak-
ları gezermiş. Yıkanmak isteyenlerin 
evlerine bu bakırı yerleştirip içine ko-
vayla sıcak su taşırlarmış. Yıkanma 
sırası ritüeli ise İngiltereyle benzer… 
Bu şekilde yıkanmanın masraflı olma-
sı, halkı yine yılda sayılı kez yıkanmaya 
sürüklemiş. 

Yunanistan’ da eski hamamlar top-
lanma, eğlenme, yemek yeme alanı 
imiş.

-Roma İmparatoru Neron’un annesi 
ve eşi Popee, eşek sütüyle yıkanarak 
tarihte yerini almış ve Fransız tarihçisi 
Michelet Roma’nın durumunu  ‘ Bin yıl 
boyunca bir tek banyo bile yapılmadı. ’ 
şeklinde dile getirmiştir.

-Rönesans’ la birlikte Avrupa’ da su 
kullanımından daha da uzaklaşılmış ve 
pisliğe alışan toplumda banyo yapıp 
yapmayacağına doktor karar verir ol-
muş. Çünkü suyun mikrop ve hastalık 
taşıdığı söylenmekteymiş. Avrupa’nın 
tekrar banyo alışkanlığı elde etmesi 
19. yüzyılı bulmuş.  

-16. yüzyılda Avrupa’ da hamamla-
rın yapılmasına son verilirken, İslam 
Dünya’ sında temizliğin ön planda ol-
ması ile Türkler aldıkları şehirlere ha-
mamlar yapmaya başlamış ve Evliya 
Çelebi 17. yüzyılda İstanbul’ da 302 
çarşı hamamı, 14536 saray ve konak 
hamamı bulunduğunu söylemiş.

BANYOLARDA
MÜKEMMEL
TASARIMLAR

aktüel
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ORANGE Cafe & Bar
Buchengasse 101, A-1100 Wien

Tel : 0699 14 88 88 88

KARAOKE

CANLI MÜZİK

RESTORAN

DOYASIYA

EĞLENCENİN

ADRESİ

Sezen Aksu’nun da dediği gibi;  “O zaman 
şarkı söylemek lazım avaz avaz”…  Stres 
atmanın en güzel yollarından biridir müzik 

dinlemek ve şarkı söylemek.  Orange Cafe’de 
canlı müzik eşliğinde keyiflenebileceğiniz gibi, 

karaoke ile siz de o gecenin starı olabilirsiniz. 
Ayrıca Cafe’nin sahibi olan İbili Ailesi’nin 

annesi Halise Hanım’ın tertemiz mutfağında 
hazırladığı leziz yemekleri ile harika bir ziyafet 
çekebilirsiniz.  Capcanlı müzikler ve taptaze 

yemekler ile eğlenirken kendinizi evinizde gibi 
hissedeceksiniz.



ACININ RESSAMI:
FRIDA

kültür

“...Bedenim beni 
bırakacak. Oysa 
ben hep o bede-
nin kurbanı olmu-
şumdur; biraz asi 
de olsa bir kur-
ban işte. Biliyorum 
aslında birbirimi-
zi yok edeceğiz, 
böylece mücade-
le sonunda ortaya 
hiçbir galip çıkma-
yacak.”

Magdalena Carmen Frida 
Kahlo Calderon (6 Temmuz 

1907 - 13 Temmuz 1954), Meksi-
kalı ressam.

İnanılmaz bir yaşam hikayesi olan Fri-
da Kahlo’nun yaşam hikayesi yerine ya-
şam mücadelesi demek daha doğru olur 
belkide. Hayatı mücadele ile geçen güçlü 
bir kadın olan  Frida “Bir fahişe olarak 
doğdum” diyebilecek kadar cesur, “bir 
ressam olarak doğdum” diyebilecek ka-
dar da kendine güvenen bir kadın.

 Her kadın gibi kurbanıydı toplumun, 
öteki idi. Ama köşesine çekilip acılarının 
öylece geçmesini beklemedi. Kendisi ile 
yüzleşirken aslında kadınlığı ile de yüz-
leşiyordu her fırçayla. Kahlo için şöyle 
demişti bir eleştirmen: “Bu olağandışı 

insanın yaşamını ve eserlerini birbirinden 
ayırmak imkansızdır. Resimleri onun bi-
yografisi”.

Yatağa bağımlı olduğu günlerde baba-
sının aldığı fırça ve tuval, annesinin yata-
ğının üzerine astığı ayna hayat vermişti 
Frida’ya. Aynadan kendi aksine bakıp, 
gördüğü farklı yüzleri resmetmişti.

Yaşaması bile bir mucizeyken, yürü-
meyi başarabilecek kadar inatçıydı ve 
asıl savaşı aslında bundan sonra başla-
mıştı. Aşık oldu… Hikaye buradan sonra 
bazılarına ters düşmektedir. Çünkü ba-
zılarının feminizmi ile uyuşmaz Frida’nın 
aşkı. Kendisini aldatan bir kocaya, her 
şeye rağmen, tapmaktır Frida’ya göre 
aşk. Yok edicisine boyun eğen bir kadın. 
Öyle midir gerçekten? 
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Yaşamı

Yaşamı

1907 yılında Mexico City’nin gü-
neyindeki Coyoacan’da, Macar 

Yahudisi fotoğrafçı Wilhelm Kahlo 
ve Kızılderili asıllı Matilde Calderon 
Gonzales’ in dört kızından üçüncü-
sü olarak dünyaya geldi. 6 Temmuz 
1907 günü doğmuş olmasına rağmen, 
kendisi doğum tarihini, Meksika devri-
mi’ nin gerçekleştiği 7 Temmuz 1910 
günü olarak ilan etmiş, yaşamının mo-
dern Meksika’nın doğuşuyla başlamış 
olmasını istemiştir.

Altı yaşındayken geçirdiği çocuk fel-
cinin sonucu olarak bir bacağı özürlü 
kalmış, kendisine “Tahta Bacak Frida” 
denmişti. Bu özrüyle başetmesini bi-
len Frida, genç kızlık çağında, döne-
min en iyi eğitimini veren Ulusal Ha-
zırlık Okulu’nda okudu. Bu okul, onu 
sanat, edebiyat, felsefe gibi alanlara 
yönlendirdi. İlerde Meksika düşün ya-
şamının önemli isimleri olarak anılacak 
Alejandro Gomez Arias, Jose Gomez 
Robleda, Alfonso Villa okul arkadaşla-
rı oldu. Okulda, anarşist bir edebiyat 
grubuna dahil oldu; güçlü bir kişilik 
oluşturmaya başladı. 19 yaşında ge-
çirdiği bir trafik kazası bütün hayatını 
değiştirdi.

Otobüs Kazası

17 Eylül 1925 okuldan eve dönerken 
bindiği otobüsün tramvayla çarpışma-
sı sonucu çok kişinin öldüğü kazada, 
trenin demir çubuklarından birisi Fri-
da’nın sol kalçasından girip leğen 
kemiğinden çıkmıştı. Kazadan son-
ra tüm hayatı korseler, hastaneler ve 
doktorlar arasında geçecek; omurgası 
ve sağ bacağında dinmeyen bir acıyla 
yaşayacak, 32 kez ameliyat edilecek 
ve çocuk felci nedeniyle sakat olan 
sağ bacağı 1954’ te kangren yüzün-
den kesilecektir.

Kazadan bir ay sonra hastaneden 
çıkan Kahlo, ailesinin teşviki ile sıkıntı 
ve acıdan kaçmak için resim yapmaya 
başladı. Yatağının tavanındaki aynaya 
bakarak oto-portreler yaptı. İlk oto-
portresi, Kadife Elbiseli otoportresidir 
(1926).

1927 yılı sonunda yürümeye başla-
yan Kahlo, bu dönemde sanat ve poli-
tika çevreleri ile yakınlaşmaya başladı. 
Kübalı önder Julio Antonio Mella ve 
fotoğraf sanatçısı Tina Modotti ile 
tanışıp yakın arkadaş oldu. Birlikte, 
dönemin sanatçılarının davetlerine, 
sosyalistlerin tartışmalarına katılmaya 
başladılar. Kahlo, 1929’ da Meksika 
Komünist Partisi’ ne üye oldu.

Evliliği

Frida Kahlo (ortada) ve Diego Rive-
ra, 1932, Carl Van Vechten tarafından 
çekilmiş.

Resim çizmeye devam eden Kahlo 
aynı dönemde arkadaşı Tina Modot-
ti aracılığıyla Meksikalı Michalangelo 
olarak anılan ünlü ressam Diego Rive-
ra ile tanıştı ve ona resimlerini göster-
di. Aralarında romantik bir ilişki doğan 
iki ressam, 21 Ağustos 1929’ da ev-
lendiler. Frida, Rivera’nın üçüncü eşi 
oldu. Evlilikleri, “ fil ile güvercinin evlili-
ğine “ benzetildi.

Sanatçı, ikinci otoportresini evlendi-
ği yıl yaptı (Eser, 2000 yılında bir Ame-
rikalı koleksiyoner tarafından 5milyon 
USD’a satın alınmıştır ). Aynı yıl Rive-
ra’ nın Komünist Parti’ den ihraç edil-
mesi üzerine Frida Kahlo’ da partiden 
ayrıldı. 1930’ da eşiyle beraber ABD’ 
ye gitti ve 1933’ te Rivera aldığı duvar 
resmi siparişlerini bitirinceye kadar 
eşiyle birlikte orada yaşadı. Evlilikle-
rinden iki yıl sonra bir düğün fotoğ-
raflarından yola çıkarak “ Frieda ve 

Diego Rivera “ (1931) adlı tablosunu 
yaptı. San Fransisco Kadın Ressamlar 
Topluluğu yıllık sergisinde sergilenen 
bu eser, onun bir sergide yer alan ilk 
tablosu oldu.

Çiftin, fırtınalı bir evlilik yaşamla-
rı oldu. Sağlık sorunları nedeniyle bir 
çocuğunu aldıran ve art arda iki düşük 
yapan Frida, eşinin sadakatsizlikleri 
nedeniyle 1939 yılında ondan ayrıldı 
ama 1 sene sonra yeniden evlendiler 
ve Frida’ nın çocukluğunu geçirdiği “ 
Mavi Ev’ e “ yerleştiler.

Frida’ nın da evlilikleri sırasında çe-
şitli erkeklerle ilişkileri olmuştu. Bun-
lardan birisi de Rus devriminin önde 
gelen isimlerinden Lev Troçki iledir. 
Troçki, Rivera’nın Meksika Cumhur-

başkanından aldığı özel izin ile 1937’ 
de Meksika’ ya gelmiş ve Frida’ nın 
evine yerleşmişti. Aralarındaki ilişkiyi 
Troçki’nin eşinin farketmesi üzerine 
Frida, Troçki’den ayrılmıştır. Troçki’ 
ye düzenlenen suikastın ardından su-
ikastçı ressam Siqueiros’ un arkadaşı 
olması nedeniyle sorgulanan Frida, 
bir süre Meksika’dan ayrılmayı uygun 
bulmuş; o sırada San Fransisco’ da 
bulunan eski eşi Rivera’ nın yanına 
gitmiş ve çift orada yeniden evlenmiş-
lerdi.



kültür Acının Ressamı : Frida

”hayatta başıma iki kor-
kunç kaza geldi, biri ge-
çirdiğim otobüs kazası, 
diğeri de Diego”... diyerek 
anlatır aslında Diego’nun onun için 
ne demek olduğunu... Ve Diego, kar-
deşiyle beraber olduğun da bile sesi-
ni çıkarmamıştır Frida, her seferinde 
kendisine geri döneceğini bilircesine... 
Üzerine onlarca araştırma yapıldı ve 
bazıları onun bir “sibernetik ikon” ol-
duğunu söylerler, buna sebep olarak 
da “Cyborg” tanımından yola çıkarlar. 
Fantastik dünyanın ve gerçekliğin bir-
leştiği “şey” , Frida... En yakın arka-
daşlarından birinin intiharından sonra 
ondan arkadaşının annesine bir “anı” 
olarak vermek için bir tablo yapma-
sı istenir. Frida otel odasında kendini 
aşağı atmadan önce çizer arkadaşı-
nı... Yüzünde az sonra intihar edecek 
bir kişinin ifadesiyle. Kuşkusuz bu bir 
anneye verilecek anı olmaz ama Fri-
da’nın gerçekliğidir işte bu...

Kahloism bir sanat akımı değil, Fri-
da’yı tek ve gerçek tanrı olarak gören 
bir din olarak doğmuştur. Buna ina-
nanlar kıyafetlerine,takılarına Özel bir 
özen gösterirler. Frida ve çevresiyle 

(Diego Rivera, Tina Modotti) ilgili özel 
günlerde (doğum günü, ölüm yıl dö-
nümü vs) yas tutarlar, her gün düzenli 
olarak ibadet ederler.. Frida’nın doğ-
duğu ev “Blue House” ise onların özel 
simgesidir...

Ne senle ne de sensiz dediği Die-
go’yla devamlı y eksenini zor-

layan eğriler çizen ilişkisi, Kahlo’nun 
tek yaşam enerjisidir. Sağlığı asla dü-
zelmemiştir, işte o debdebede uçan 
kaşlarının ortasındaki Diego beyden 
de ayrılmaya karar vermiştir. Tabii 
Diego’nun aşırı karı-kız düşkünlüğü 
de mühim bir sebeptir buna, kendi 
de düşkündür gerçi ya... Lakin ayrılık, 
Frida hanımın günlüğüne şöyle yansı-
mıştır:

“başlangıç diego/
yapıcı diego/ 
çocuğum diego/
ressam diego/
babam diego/
oğlum diego/
sevgilim diego/
kocam diego/
dostum diego/
anam diego/
ben diego/
evren diego”

Son Yılları

Sık sık sağlığı bozulan Frida, da-
yanılmaz acılarla başa çıkmak 

için bütün gücüyle resim yapmış, yal-

nız ülkesinde değil, Amerika ve Fran-
sa’ da sergiler açmıştır. 1938’ de New 
York’ ta açtığı sergi ona büyük ün ge-
tirdi, 1939’daki Paris sergisi ile övgüler 
topladı.

1943’ de La Esmeralda adlı yeni 
bir sanat okulunda öğretim üyeliğine 
başlayan Frida, sağlık durumu kötü-
leşmesine rağmen ders vermeyi on 
yıl boyunca sürdürdü. Sağlık koşulları 
nedeniyle Mexico City’ e gidemedi-
ğinden, derslerini evinde veriyordu. 
Öğrencilerine “ Los Fridos “ ( Frida öğ-
rencileri ) denildi.
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1948’ de yeniden Meksika Komünist 
Partisi’ ne katılmak için başvurdu ve 
başvurusu kabul edildi.

1950’ de omurgasındaki sorunlar 
nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve 9 ay 
hastanede kaldı. 1953 yılı Nisan ayın-
da Mexico City’ de bir kişisel sergi açtı; 
Temmuz ayında sağ bacağı kesildi.

Ölümü

Frida Kahlo, 13 Temmuz 1954’ te, 
akciğer embolisi teşhisiyle son nefesi-
ni verdiğinde; arkasında bıraktığı son 
tablosu; “Yaşasın Yaşam” isimli bir 
natürmorttu. Cenazesi ertesi gün ya-
kıldı. Külleri, “Mavi Ev” de muhafaza 
edilmektedir. Mavi Ev, 1955’ te Rivera 
tarafından devlete bağışlanmıştır.

Frida Kahlo’nun hayatı “Frida” ismi 
ile sinemaya aktarıldı ve bu filmde 

Kahlo’yu Salma Hayek oynadı (2002).
2005’ de hayatını konu alan “The 

Life and Times Of Frida Kahlo” adlı bir 
belgesel film çekildi .

Resimleri

Frida Kahlo’nun 143 resmi vardır; 55 
tanesi oto-portredir. Yaşamının büyük 
bir bölümünü yatakta başının üstünde 
duran, “gündüzlerinin ve gecelerinin 
celladı” olarak tanımladığı bir aynaya 
bakarak geçirdiği için sürekli oto-port-
re çizmiştir. Resimlerindeki ustalık, 
Pablo Picasso’ya bile “ Biz onun gibi 
insan yüzleri çizmeyi bilmiyoruz “ de-
dirtmiştir.

Sürekli evcil hayvan besleyen Fri-
da’ nın beslediği hayvanlarla ilgili iki 
portresi vardır: 1941’ de yaptığı “Ben 
ve Papağanlarım” ile 1943’ te yaptığı “ 
Maymunlarla Otoportre”.

Frida’nın resimleri sürrealist olarak 
değerlendirilse de o sürrealizmi red-
detti. Resimleri aslında acı ve kesin 
gerçekliği yansıtıyordu. Frida’nın re-
simlerinde Meksika kültürü ve devrim-
ci ulusal kimlik tuvale aktarılmıştı.

Kahlo, 1938’ de New York’ta sürre-
alist resmin öncü isimlerinden dostu 
Andre Breton’ un da desteğiyle bir ser-
gi açtı ve bu sergi ona uluslararası ün 
getirdi. 4 tablosunu ünlü aktör Edward 
G. Robinson’a satarak ilk büyük satışı-
nı gerçekleştirdi, resimlerinin yarısı sa-
tıldı. Bu başarı üstüne 1939’ da Paris’ 
te bir sergi açtı. Paris sergisinde fazla 
resmi satılmasa da eserleri büyük ilgi 
topladı; Picasso ve Kandinsky gibi sa-
natçıların övgüsünü kazandı; Louvre 
Müzesi, sanatçının Çerçeve adlı tablo-

sunu satın aldı. Sanatçı, ülkesindeki ilk 
kişisel sergisini 1953’ te Meksika’daki 
galerisinde açtı. Doktoru, yatağından 
çıkmasını yasakladığı için serginin açı-
lışına karyolasında taşınarak götürül-
müştür. ■



AVUSTURYA 
LİMUZİN 
SERVİSİ

LÜKS VE KONFORU BİRLİKTE YAŞAYIN...

Tel: 0664 33 00 760
www.austrianlimousine.com
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Düğün,nişan, doğum günü 
gibi özel günlerinizde ya da 
sizin için özel olan insanla-
ra kendilerini daha da özel 
hissettirmek istediğinizde 
AUSTRİA LİMOUSİNE SER-
VİCE yanınızda…Sürekli 
aynı yerlere gitmekten sıkıl-
dıysanız; Bmw, Mercedes, 
pembe limuzin gibi farklı se-
çenekleriyle, açılan camları, 
led ışık sistemi, içecek ser-
visi ile VIP limuzin partiye ne 
dersiniz? Siz ve sizin seç-
tiğiniz özel arkadaşlarınız-
la karaoke yapabilir, kendi 
özel partinizde farklı bir şe-
kilde eğlenebilirsiniz…

VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP

VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP · VIP



“Meltem’in Kurabiye & 
Pasta Evi” ni ilk duydu-

ğumda aklımda Viyana’nın ara so-
kaklarında gizlenmiş, Hansel ve 
Gretel masalından fırlayan 
bir ev canlandı. Tabi ki 
de işin aslı böyle de-
ğil. Evli ve iki çocuk 
annesi olan Meltem 
Göktaş, bu masal-
ları büyük bir özen 
ile evinden bizlere 
yaptığı birbirinden 
farklı pastalar, cup-
cakeler ve envai çeşit 
kurabiyeleri ile ulaştırı-
yor. 2012 yılından bu yana 
bu işle uğraşan Meltem Hanım, 
yaptıklarında iddialı. “Çalışan hep 
kazanır” diyen Meltem Hanım’ın 
s ö y - lediği bu sözü harfiyen  

yerine ge-
tirdiği 
i s e 

su götürmez bir gerçek. Bense bu 
başarının sebebinin biraz çalış-
ma, biraz sabır ve tatlılara katılan 
bir miktar anne sevgisi olduğunu 

düşünüyorum. 

Şu an Facebook say-
fasında 6000 den 

fazla takipçiye ulaşmış 
Meltem Hanım da, işinin 
bu kadar büyüyeceğini 
düşünmüyordu sanırım. 
Zamanla kulaktan kulağa 

aktarılarak beğeni topla-
yan Meltem’in Kurabiye ve 

Pastalarının bir atölyeye ihti-
yacı olduğunu düşünen Meltem 

Hanım, yakın zamanda bir yer açmayı 
düşünüyor. Umarım Meltem Hanım 
hem gözlerimizi renklendirmeye, hem 
de damağımızı tatlandırmaya devam 
eder.

MELTEM’İN 
KURABİYE & PASTA

EVİ

Facebook
Meltem’in kurabiye ve pasta evi
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TOPTAN ve PERAKENDE

ALKOLLÜ & ALKÖLSÜZ İÇECEKLER

Adres: Arbeitergasse 43, A-1050 Wien
Tel: + 43 1 945 97 37

Mobil: +43660 770 43 93
e-mail: office@metropol-getreanke.at

www.metropol-getreanke.at



10.Viyana’ daki ATİB merkez bina-
sında Çanakkale Şehitlerini Anma ve 
Çanakkale Zaferi’ni kutlama progra-
mındaydık. Beklediğimden daha da 
kalabalıktı. Konsolosumuz, Büyükel-
çimiz  ve  birçok vatandaşımız be-
nim gibi oradaydı. Sırf bu yüzden bile 
orada olmak beni ziyadesiyle mutlu 
etmişti.  ATİB Kültür-Sanat ve Eğitim 
birimince organize edilen programda 
beni en çok etkileyen   Aşk-ı Vatan adlı 
tiyatro oyunu ve semazen gösterisiydi. 
Kısa ama anlamlı bu oyun tüm davet-
liler gibi beni de derinden etkilemişti. 
Zaten dolan gözlerimi, program sonra-
sı ikram edilen kepekli ekmekten aldı-
ğım lokmalar ve yudumladığım hoşafın 
ardından susturmam imkansızdı. 

Ülkemizden uzakta olduğumuz gibi, 
bizden farklı bir kültüre sahip olan baş-
ka bir ülkede yaşıyor olmak, bizi birçok 
şeyden de uzaklaştırıyor istemesek 
de. Bu anlamda böyle organizasyon-
lara iştirak etmeli ve bazı duygularımızı 
beslemeliyiz aslında. 

Kültür-Sanat ve Eğitim İşleri Başkanı 
Mag. Halil Bulut Bey ile kurslar hakkın-

da bilgi almak için görüşmeye gitti-
ğim günü düşündüm sonra… Benim 
gibi bilgi almaya gelen tatlı bir bayan 
ve oğlu da oradaydı. Hukuk öğrenci-
si oğlu burada doğup büyüdüğü için 
Türkçesini yetersiz buluyor ve diksiyon 
dersi almak istiyordu. Birbirini hiç tanı-
mayan bizler, kısa sürede samimi bir 
sohbetin içinde kendimizi bulmuş, hep 
birlikte kahvelerimizi yudumlarken , 
Halil Bey’in ikram ettiği sütlü bonbon-
lar ağzımızda yavaş yavaş eriyordu. 
Ve eriyen şekerle birlikte 
zaman da sinsi sinsi akıp 
gidivermişti. 

Tiyatro, halk oyunları, 
korolar, gitar, ney, saz gibi 
enstrüman kursları veren 
ATİB’e sadece kurs diye-
rek geçmek yanlış olur. 
İnsanın burada ruhunu 
sanatla doyurması, fırsat 
bulup geliştiremediği yete-
neklerini geliştirmesi ya da 
daha önce fark edemediği 
yeteneklerini keşfedebil-
mesi mümkün. Tüm bunla-

rı yaparken aynı zamanda yeni, kaliteli 
ve güzel dostlar edinmek ise işin farklı 
bir boyutu. İşten, güçten, okuldan arta 
kalan zamanı böyle güzel şeylerle de-
ğerlendirmek gerekir. Bu gibi aktivi-
teler biz yetişkinlere de çok iyi gelip, 
faydalı olabileceği gibi; özellikle de ge-
leceğin yetişkinleri olacak olan çocuk-
lar  için hem eğlenceli, hem eğitici ola-
caktır. ATİB Kültür ve Sanat bölümü 
tüm samimiyeti, içtenliği ve donanımlı 
eğitmenleri ile sizleri bekliyor…

ATİB’DEN
SANAT KURSLARI

ATİB Avusturya Türk İslam Birliği
Sonnleithnergasse 20
1100 Wien
Tel.: +43 1 334 62 80
Fax: +43 1 334 65 41
Mobil: +43 660 380 43 84
E-mail: office@atib.at
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Wir füllen jede Art von Kaffeeautomaten.

Her türlü kahve makinaları kiralanır ve satılır.
Kahve makinalarınız için her türlü ihtiyacınızı uygun fiyata 

bizden temin edebilirsiniz.
0676 544 23 44



aktüel

Karnabahar birçok insan tara-
fından sevilmeyen ve dolayısı ile 
de çok tüketilmeyen bir besindir. 
Hele hele de çocuklar nedense 
hiç sevmez bu faydalı sebzeyi. 
Her sebze ve meyvede olduğu gibi 
karnabahar da mucizelerle dolu-
dur. Bu yüzden bu mucizevi bitkiyi 
tüketmeli ve çocuklara da sevdir-
meliyiz. Yemeği yapılan, kızartılan 
ya da fırında farklı şekillerde pişi-
rilen karnabaharın faydaları say-
makla bitmez. Brokoli ile benze-
yen bu sebzeyi birazcık tanıyalım… 

Karnabahar o r t a l a m a 
25 kaloridir. Vücudun vitamin ihtiyacı-
nın bir bölümünü karşılar. A, B1, B2, C 
ve E vitaminlerini içerir. Kalsiyum, po-
tasyum, fosfor, magnezyum açısından 
zengin bir sebzedir. Ayrıca içeriğinde 
sülfür, silisyum, klor ve demir de bu-
lundurur. Sağlıklı, dengeli ve düzenli 
bir beslenme için çok uygundur. Sağ-
lıklı yaşamak isteyenlerin  tercih ettiği 
bir sebzedir. Özellikle buharda pişi-
rilmesi ve suda haşlanması ile diyet 
yapan kişilere ya da hastalara faydası 
çoktur. İdrar söktürücüdür. Mide ra-
hatsızlıklarına karşı da koruyucu etkisi 
vardır. Mide hastalıklarına yakalanma 
riskini azaltır. Vücudu toksin madde-
lerden arındırması da karnabaharın 
faydaları arasındadır. Vücudumuzda 
hayati önem taşıyan karaciğeri toksin-
lerden temizler, karaciğer için de çok 
faydalıdır. Şeker hastalığı olan kişilerin 
de rahatlıkla tüketebileceği ve fayda 
bulabileceği bir sebzedir. Cinsel iste-

ği arttırıcı etkisi vardır, bununla birlikte 
cinsel gücü de arttırır. İyi bir folik asit 
kaynağıdır, günlük folik asit ihtiyacının 
büyük bir bölümünü karşılamaya yar-
dım eder. Kalp için de oldukça faydalı 
bir sebze türüdür. Kalp hastalıklarına 
karşı koruma sağlar. Obezite riskini 
azaltır. Yüksek oranda su ve lif içer-
mesi sebebiyle sindirimi oldukça kolay 
olan karnabahar,  sindirim sistemini 
düzenler ve rahatlatır. Hazımsızlığı 
önler, kabızlık giderici özelliği vardır. 
Kabızlığı gidermesiyle kolon kanseri 
riskini de azaltmış olur. İçeriğindeki 
lif sebebiyle vücuttaki toksinlerin saf-
ra ve dışkı yoluyla atılmasına yardım 
eder. Bu durumda karındaki şişkinlik 
azalır. Karnabahar beyin için de olduk-
ça faydalı bir bitkidir. Beynin gelişimini 

olumlu yönde etkileyen B vitaminini 
içerir. Beynin işlevini arttırmasının 
yanında,  öğrenmeyi ve zekayı 
da geliştirir. Aynı zamanda ço-
cukluk döneminde toksinlerin 
beyne zarar vermesini de önler. 
Son zamanlarda hızla yayılan ve 

birçok kişide görülen Alzheimer 
hastalığına karşı koruma sağlar.

Karnabahar Kemik Erimesini En-
geller!

Eklem ağrılarını geçirici etkisi 
vardır. Romatizmaya karşı koruma 

sağlar. Ayrıca karnabaharın içerdiği 
bileşenleri sayesinde Romatoid artrite 
karşı da korunabilirsiniz. Osteoporoz,  
yani kemik erimesini de önlemeye yar-
dım eder. İdrarla atılan kalsiyumu azal-
tarak kemik gelişimini destekler.

Kansere karşı koruyucudur, yani 
anti-kanser özelliği vardır. İçerisinde-

ki bileşikler sayesinde kanserli hüc-
relerin büyümesini engeller. Prostat 
kanseri, mide kanseri, kolon, meme, 
yumurtalık, mesane ve akciğer kanseri 
gibi kanser türlerine yakalanma riskini 
azaltır.

Karnabaharın daha faydalı olması ve 
şifalarından daha fazla yararlanılması 
için 3-4 adet yeşil yaprağı ile pişiril-
mesinde fayda vardır. Bu şifalı sebzeyi 
buharda haşlayacağınız zaman çi-
çeklerini parçalayıp tencereye koyun. 
Çiçeklerin üzerine karnabaharın iç kıs-
mında bulunan yeşil yapraklarından 
da 3-4 adet ekleyin ve üzerine su ilave 
ederek bu şekilde haşlayın. Haşlandık-
tan sonra yeşil yaprakları çıkarabilirsi-
niz. Bu durumda yeşil yapraklardaki 
faydalı maddeler de haşlama suyuna 
geçer. Karnabaharı tüketirken de bu 
haşlama suyundan az bir miktar taba-
ğınıza alabilirsiniz.

Her besinin fazlasını tüketmek vü-
cuda zarar verir. Bu yüzden hiçbir 
sebzeyi ya da meyveyi aşırı miktarda 
tüketmemek gerekir. Böbrek taşı olan-
lar ya da başka böbrek rahatsızlıkları 
olan kişiler fazla karnabahar tüketme-
melidir. Ayrıca gut hastalığı olan kişile-
rin de çok fazla karnabahar tüketmesi 
tavsiye edilmez.

Tüm bilgilerin sonrasında,  bir ke-
narda masum masum duran ve çok 
fazla tüketilmeyen karnabaharlara ar-
tık farklı bir gözle bakacağınızı düşü-
nüyoruz.

KARNABAHAR
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yemek

HÜNKAR BEĞENDİ
Hikaye 1869’ da Beylerbeyi Sara-

yında geçer.  Hikayenin kahra-
manları III. Napolyon’ un karısı İmpa-
ratoriçe Eugenie ile o devirde tahtta 
bulunan Osmanlı padişahı Abdülaziz’ 
dir. 1867 yılında Fransa’ yı ziyaret 
eden padişah, karşılığında İmparator 
ve eşini sarayına davet eder. Devlet 
işlerinin yoğunluğu nedeniyle İmpa-
rator III. Napolyon gelemez ve dave-
te yalnızca İmparatoriçe icabet eder. 
İstanbul’a gelirken, yanında aşçısını 
da getirir ve Beylerbeyi sarayında mi-
safir edilir. Sarayın mutfağında Türk 
aşçılarla birlikte yemek yapan Fransız 
aşçı bir gün “beşamel” sosu hazırlar. 

Bu yeni sos, o sırada hemen yanında 
patlıcanı közleyen, ezerek patlıcan 
salatası hazırlayan Türk aşçının ilgisi-
ni çeker. Hazırladığı “beşamel” sosa 
közleyip ezdiği patlıcanları ekler. Ta-
dına bakar, beğenir, bu yemeği kuzu 
etinin yanında hünkara sunmaya karar 
verir. Padişah yeni yemeği pek beğe-
nir. O günden sonra bu yemeğin adı 
“Hünkar Beğendi ” olacaktır. İşte bu-
gün Türk mutfağının sevilen yemekle-
rinden olan, şık restoranların, ufak es-
naf lokantalarının bile menülerine giren 
bu lezzetli yemeğin ilginç hikayesi de 
böyledir...  ■

Gelelim Hünkâr Beğendinin tarifine:

Malzemeler Yapılışı
Beşamel sos malzemesi:
3-4 patlıcan
3 çorba kaşığı un
4 çorba kaşığı tereyağı
2 su bardağı süt
1 tatlı kaşığı tuz

Et malzemesi:
1/2 veya 1 kg kuzu eti (şeritler halin-
de kesilmiş)
2 diş sarımsak,doğranmış
1 çorba kaşığı un
1 yemek kaşığı domates veya biber 
salçası
Tuz
Karabiber

Sosun Hazırlanması :

Etin Hazırlanması :

1

3

5

7

2

4

6

8 9

10

12

11

13

Patlıcanları alüminyum 
folyoya sarıp ocağın 

üzerinde közleyin.

Un ve tereyağını kavu-
run.

Tuzu ekleyin.

Tüm karışımı çukur bir 
tabağa alın.

Közlendikten sonra so-
yup ezin.

Sütü azar azar yedirin.

Sosu ezilmiş patlıcan-
larla karıştırın.

Etleri tavaya koyun ve 
suyunu çekene kadar 

az sıvıyağ ile pişirin.
Unu ekleyin.

Sarımsakları ve salçayı 
da ilave ettikten son-

ra tuz ve karabiberle lezzet-
lendirin.

Servis yaparken taba-
ğa ilk önce beğendi-

sini (sosunu) koyun.

Etleri bir borcama ko-
yun.

Sonra beğendinin tam 
ortasına gelecek şe-

kilde eti yerleştirin.

AFİYET
 OLSUN !



Avusturya Gastronomi Devi 

DEVPACK

Dünya tarihi boyunca Türk-
ler, tarihi yazan değil ta-

rihi yapan millet olmuşlardır. 
Gösterdikleri başarılar çağla-
rı değiştirmiş, bunu defalarca 
tekrarlamaları başarılarının te-
sadüf olmadığını göstermiş-
tir. Bugün Avrupa’da yaşayan 
Türklerin de aynı başarıları gös-
termesine tarih tanıklık etmek-
tedir. Bu başarıların en büyük 
örneklerinden biri de, Avustur-
ya’da gastronomi alanında yeni 
bir çağı başlatan Devpack’dır. 
Zamanında sadece işçi olarak 
görülen bir toplumun bugün  
Devpack gibi devasa ölçüde 
iş yerleri ile işveren konumuna 
gelmesini göğsümüz kabararak 
izlemekte ve takip etmekteyiz.

Peki, yerlere  göklere sığma-
yan bu başarı nedir? Bu başarı, 
gastronomi sektöründe ihtiyaç 

duyulabilecek her türlü ürünü 
uygun fiyata ve yüksek kalitey-
le sağlayan bir şirketin ulaştı-
ğı marka değeridir. Bu başarı, 
insan sağlığını prensip haline 
getirmiş ve bu prensipten asla 
taviz vermemenin getirdiği gü-
venin hazzıdır. 

İşletme tipi büyük boy gıda 
ürünlerinden her marka ve 
çeşitteki içeceklere, paketle-
meden hijyen malzemelerine, 
mutfak aletleri ve gereçlerinden 
konservelere kadar aklınıza ge-
lebilecek her şey Devpack bün-
yesinde mevcuttur. Bu ürün 
kalitesi ve bu çeşitlilik her ku-
rumsal şirketin ulaşmak istediği 
gerçek başarıdır. 

Başarı asla iddia edilemez. 
Sadece ispat edilebilir.      Dev-
pack’ın tüm özverisiyle ulaştığı 
başarının ispatı ise, yüzde yüz 

helal olan Hilal et ürünleridir. 
Kendi ürünlerinin en iyisi oldu-
ğunu iddia eden şirketlerden 
ziyade, Devpack Hilal et ürün-
leri ile en iyisi olduğunu ispat 
etmiştir. 

İhtimal olan değil gerçek olan 
önemlidir…

Devpack Handels GmbH
A-1230 Wien / Österreich

Gorskistraße 12
Tel : +43-1-615 29 22

Fax: +43-1-615 29 22 55
E-mail: office@devpack.at

www.devpack.at
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Geçtiğimiz ayın gecikme ve aksi-
liklerinden sonra enerjisi güçlü 

ve ay boyunca etkili günler karşılıyor 
sizleri. Özellikle Aslan burcunda ger-
çekleşecek Yeni Ay enerjisi ile yarım 
kalmış her şey keyifli bir şekilde ta-
mamlanmaya başlıyor. 

Finansal konularda şans sizden 
yana. Gelirinizde hatırı sayılır bir artış 
yaşayabilirsiniz… Özel hayatınızda ise 
aşk huzur ve coşku sizinle… Evliliği-
niz her zamankinden çok daha keyifli 
bir hal alabilir, eşinizle iletişiminiz mü-
kemmeldir bir elmanın iki yarısı gibi 
tamamlıyorsunuz birbirinizi... 15-20  
Nisan tarihlerinde arkadaşlık ilişkile-
rinize dikkat etmelisiniz. Özellikle iş 
arkadaşlarınızla çok fazla yakınlaşma-
malı ve sizi ilgilendirmeyen konularda 
fikir beyan etmemelisiniz. Aksi halde 
başınızı ağrıtacak olayların baş kahra-
manı olabilirsiniz suçsuz yere! 

Ay’ın ilk 10 günü işinizle ilgili 
önemli gelişmeler söz konusu. 

Gelişmelerin gidişatı tamamen sizin 
tutumunuza göre gerçekleşecek. Dip-
lomatik davranırsanız kazanırsınız. 
Düşüncelerinizi ulu orta paylaşmadan 
hareket etmeli ve herkesin eteğinde ki 
taşları dökmesine izin verdikten sonra 
yapmanız gerekenleri hızlı bir şekilde 
uygulamaya geçmelisiniz.  Aslan bur-
cunda gerçekleşecek Yeni Ay enerjisi 
tüm duygu ve düşüncelerinizi netleş-
tirecek. İş ve eğitim hayatınızda erte-
lediğiniz her şeyi gündeminize alacak 
çevrenizdeki insanların da desteğini 
alarak gerçekleştirebileceksiniz. Özel 
yaşamınızda da karışık etkiler olabilir 
eş ya da sevgilinizin iş hayatında ya-
şanacak finansal aksiliklerin özel ya-
şamınızı etkilemesine izin vermeyin el 
birliği ile. 

Gökyüzü ayın ilk haftası bekledi-
ğiniz ve sizin için önem taşıyan 

güzel haberleri alabileceğinizi müjdeli-
yor sizlere. Aslan burcunda gerçekle-
şecek Yeni Ay enerjisi geçen ayın ruh 
ve bedeniniz üzerinde yarattığı yor-
gunluğu söküp atacak üzerinizden… 
Sahip olduğunuz sevdiğiniz emek 
verdiğiniz her şeyin önemini biliyor 
olmanız geçmişte yapmış olduğunuz 
fedakarlıklar sizleri güçlendirecek ve 
beklemediğiniz güzel olumlu etkileri 
taşıyacak hayatınıza. Ayın 15-19 ara-
sında sürpriz tatil planları yapabilir 
sevdiklerinizle bir arada olmanın tadını 
çıkarabilirsiniz. Bu ay sizler için sürpriz 
enerjileri barındırmakta. Uğramış ol-
duğunuz haksızlıklar kalp kırıklıkları ve 
bunlara sebep olan kişi yada kişilerin 
yaşayacakları karşısında ilahi adaletin 
şaşmazlığına şahitlik edeceksiniz.

Ay’ın ilk 10 günü iş ve aşk haya-
tınızda gözler sizin üzerinizde 

olacak. İnsanların üzerinde çok olum-
lu etkiler bırakacak ve hayranlıklarını 
kazanacaksınız. Bu dönemde gerek 
iş gerek özel yaşamınızda pek çok 
teklif alabilirsiniz. Bu olumlu etkinin 
büyüsüne kapılmadan gerçekçi hare-
ket eder gelen teklifleri akıllıca değer-
lendirirseniz kalıcı fırsatlar yakalamış 
olursunuz. Burcunuzda ki Yeni Ay 
enerjisi iç huzurunuzu yakalamanızı 
sağlayacak. 13-18 Nisan tarihlerin-
de kişisel konularda problemler ya-
şanabilir. Eş ve yakınlarınızla iletişim 
kurmakta zorlanabilir. İlişkilerinizi çık-
maza sokabilirsiniz. 21 Nisanda karşıt 
burcunuz Kovada gerçekleşecek Do-
lunay ile kendinizi baskı altında ve hu-
zursuz hissetseniz de ilerleyen günler-
le birlikte rahatlayacak ve güçlü etkiler 
almaya başlayacaksınız. 

Gökyüzü bu ay kendinizi geliş-
tirmeniz yenilenmeniz ve önü-

müzde ki ay yapacaklarınızı planla-
manız imkanlarınızı genişletmeniz 
için destekliyor sizleri. Maddi manevi 
güçleneceğiz bir dönem için alt yapı-
nızı güçlendirebileceğiniz imkanlarla 
karşılaşacaksınız. Dostluklarınız pe-
kişecek sizi tamamlayacaklar adeta 
ve daha da güçlenmeniz için seferber 
olacaklar. Aslan burcunda gerçek-
leşecek Yeni Ay enerjisi ile inancınız 
güçlenecek ve haklı olduğunuz konu-
larda hakkınızı alacak maddi manevi 
kazançlı çıkarak. Sizi yoran olay ve 
kişilere karşı iyi bir ders vereceksiniz. 
Arkadaş ve dostlarınız ile ilişkileriniz 
çok daha iyi bir hal alacak ve sizler 
özel yaşamınızda da onların aracılığı 
ile keyifli gelişmeler yaşayacaksınız. 

Gökyüzü Nisan ayının ilk hafta-
sından itibaren yaşama karşı 

arzu ve isteklerinizin bir hayli yükse-
leceğine dünya görüşünüzün önemli 
yönde gelişerek sizi daha kararlı daha 
güçlü bir hale getireceğine işaret et-
mekte. Bu dönem sizlere yaşamınızın 
birçok noktasında önemli değişimler 
yaşatabilir. Aslan burcunda gerçekle-
şecek Yeni Ay ruhsal olarak kendinizi 
yenilemenizi adeta geçmişten bugü-
ne uzanan yüklerinizden kurtulmanızı 
sağlayacak. Yeniden doğmuşçasına 
hür ve rahatlamış hissedeceksiniz. Bu 
ay boyunca iş ve özel hayatınızla ilgili 
önemli gelişmeler ve fırsatlarla karşıla-
şabilirsiniz. Bu dönemde başkalarının 
etkisi altında kalmadan sezgilerinize 
güvenerek kararlar vermelisiniz. 

KOÇ

YENGEÇ

BOĞA

ASLAN

İKİZLER

BAŞAK

aylık burç yorumları
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Ay’ın ilk haftası duygusal konu-
larda önemli kararlar almamaya 

özen göstermelisiniz. Kendinizi ifade 
ederken sözcükleri seçerek kullan-
malısınız. Aslan burcunda gerçekle-
şecek Yeni Ay enerjisi özel hayatınızı 
bir hayli fazla etkileyebilir ve ilişkinizi 
içinden çıkılmaz bir hale getirebilir. 
Bu dönemde sakinliğinizi korumaya 
çalışmalı sessiz kalmanın haklılığını 
yaşayacağınızın bilinci ile hareket et-
melisiniz. Ortaklıkları olan Terazi’ler 
karşı tarafın hatalarından kaynaklanan 
zararlar la karşılaşabilirler. Son derece 
dikkatli ve kontrollü olunması gereken 
bir zaman dilimi. Geçmişten kaynak-
lanan vergi gibi ödemeler gün yüzüne 
çıkabilir ve ortağınız sorumluluktan 
kaçarak her şeyi sizin üzerinize yükle-
meye kalkabilir. 

Gökyüzü ayın ilk 10 günü öfke-
nizi kontrol altına almanız için 

uyarıyor sizleri. Her şeyi ben bilirim 
tavrı ile hareket eder, yakın çevrenizi 
,çalışma arkadaşlarınızı, eşinizi haksız 
eleştirilerinizle kırarsanız; Kırdığınız 
kadar kırılabilir derin pişmanlıklar ya-
şayabilirsiniz. Dünyanın merkezi siz 
değilsiniz! Dünyanın en mükemmel 
insanı siz olamayacağınız gibi! En iyisi 
duygularınızı ego ve öfkenizi kontrol 
altına alın. Kendinize tarafsız bir öz 
eleştiride bulunun. İnanın gördüğünüz 
tabloyu sizde onaylamayacaksınız. 
Aslan burcunda ki Yeni Ay enerjisi ile 
kendinizi daha rahat hissedecek işi-
nize gereken önemi vererek hareket 
edeceksiniz. Hukuksal problemleri 
olan Oğlaklar davalarınız istediğiniz 
şekilde sonuçlanabilir madden manen 
kazançlı çıkabilirsiniz. 

Ayın ilk 10 günü iş ve özel yaşa-
mınızla ilgili önemli kararlar ver-

meden önce gerçekten ne istediğinizi 
nerede olmak istediğinizi iyi belirlemeli 
ve kararlarınızı bu doğrultuda verme-
lisiniz. Geçmişte yaşadığınız ilişkiler 
arkadaşlıklar borç ve alacaklar bu dö-
nemde yeniden karşınıza çıkabilir ve 
kendinizi tam anlamı ile baskı altında 
hissederek yanlış kararlar alabilirsiniz. 
Aslan burcunda gerçekleşecek Yeni 
Ay enerjisi içinizde biriken enerjiyi 
agresif bir şekilde dışarıya yansıtma-
nıza sebep olabilir. Öfke kontrolünü-
zü dengelemekte zorlanabilir sudan 
sebeplerle hemen herkesle tartışma 
içine girebilirsiniz. Dikkatli olun bu 
dönemde kendinizi duygularınızı net 
bir şekilde ifade edemeyebilir sizi ger-
çekten seven ve değer veren insanları 
incitebilirsiniz. 

Gökyüzü ayın ilk 7 günü işinizle 
ilgili konularda oldukça temkinli 

davranmanız için uyarıyor sizleri. Fi-
nansal konularda risk almamalı kendi-
nize aşırı güvenerek yatırımlarda yeni 
girişim ve planlamalarda bulunmama-
lısınız. Ağzınızdan çıkan sözlere dikkat 
edin sözlerinizin ağırlığının altından 
kalkamayabilirsiniz. Hukuksal konu-
larda söylediklerinizden dolayı başınız 
ağırabilir ve buna bağlı sorunlar yaşa-
yarak haksızlığınızı yenilgiyle çevirebi-
lirsiniz dikkatli olun. Karşıt burcunuz 
Aslan burcunda gerçekleşecek Yeni 
Ay enerjisi ile kendinizi haklı görme 
dürtünüz daha da artabilir yakın çev-
renizde ki insanların uyarılarını dikkate 
alın. 21 Temmuzda burcunuzda ger-
çekleşecek Dolunay enerjisi ile olum-
suz enerjiler çıkıp gidiyor yaşamınız-
da...

Bu ayın sizler için şifresi olabil-
diğince planlı hareket etmek 

olmalı. İş hayatınızda açık ara ön 
plana çıkacağınız bir dönemdesiniz. 
Şansınızı akıllıca değerlendirmeli ve 
önceliğinizi işinize vermelisiniz. As-
lan burcunda gerçekleşecek Yeni ay 
enerjisi ile kendinizi çok daha huzurlu 
ve güvende hissedeceksiniz. Bu saye-
de daha sağlıklı ve keskin kararlar ala-
cak uygulayacaksınız. Maddi anlamda 
kazançlı çıkacağınız bu süreçte harca-
malarınızı kontrol altında tutun ve pa-
ranızı biriktirmeye bakın. 15-18 Nisan 
haftası bünyenizin zayıf olduğu günler 
gribal ve mikrobik enfeksiyonlara karşı 
tedbirinizi alarak hareket edin. 21 Ni-
sanda Kova burcunda gerçekleşecek 
Dolunay enerjisi kıskanç insanların 
saldırılarına maruz kalmanıza sebep 
olabilir. 

Gezegensel enerjiler etkilerini 
ayın ilk haftası yoğun olarak 

hissettirmeye başlıyor. Aile ilişkileriniz 
de üçüncü şahıslardan kaynaklana-
bilecek problemlere karşı sakinliğinizi 
koruyarak her duyduğunuza inanma-
dan hareket etmelisiniz. Kimsenin sizi 
değerlerinizden uzaklaştırmasına fır-
sat vermemelisiniz. Özel yaşamınızda 
gerçeklerden kaçan bir tutum içinde 
olursanız ilişkiniz işin içinden çıkılmaz 
bir hal alabilir. Aslan burcunda ger-
çekleşecek Yeni ay enerjisi rahatla-
maları beraberinde getirecek sizlere. 
Bu dönemde sosyal hayatınızda renk-
lenecek. Pozitif düşünün geçmişte 
kalması gereken düşüncelerinizden 
arının. Yeni başlangıçlar için içinizde 
ki enerjiyi doğru yönlendirin. İşinizle 
ilgili konularda önemli fırsatlarla karşı-
laşabilir büyük bir çıkış gerçekleştire-
bilirsiniz. 

TERAZİ

OĞLAK

AKREP

KOVA

YAY

BALIK

aylık burç yorumları



AYIN
BURCU : KOÇ
Koç burcu yönetici nitelik-

lere sahip, burçlar kuşa-
ğının en hareketli, en aceleci 
burcudur. Açık sözlü olması 
en temel özellikleri arasında 
bulunmaktadır. Aceleci yapı-
larından dolayı önce harekete 
geçip daha sonra düşünmeyi 
tercih ederler. Oldukça inatçı 
bir yapıya sahiptir. Sürekli yeni 
fikirler düşünen, her konuda 
yaratıcı, ancak kolay sıkılan 
bir yapıya sahiptirler. İlgilerini 
kolay dağılması olumsuz özel-
likleri arasında bulunur. Sü-
rekli olarak teşvik edilirse, 
ancak o zaman ilgilerini 
bir yerde toplayabilirler. 
Burçlar kuşağının ilk ta-
kımyıldızı Koç’tur. Gü-
neş, Koç burcundayken 
dünyaya gelen, Koç bur-
cu insanlarının inanılmaz 
enerjileri vardır. Bu enerji 
hem fiziksel, hem de ruh-
saldır. Bu özellikleri saye-
sinde dünyaya pozitif enerji 
katmayı başarırlar. 

Koç burcunun en temel özelliği ha-
reketli olmaları, güler yüzlü olmaları 
ve çabalayıcı olmalarıdır. Kolay sinir-
lenir ancak kin tutmazlar. Sabırsızdır 
ve alışkanlıklarından kolayca vazgeç-
mezler. Paraya fazla önem vermezler, 
övgünün ve ünün maddiyattan daha 
değerli olduğunu düşünürler. Koç bur-
cu insanlarının çevresinde kendinden 
daha popüler insanlar görülmez, çün-
kü en ünlü kişinin o olmasını ister. Koç 
burcu istediği sürece insanların aklı-
nı oyalayabilir ve dikkatlerini istediği 
yöne çekebilir. Bu sayede insanların 
birçok şeyi unutmasını sağlayabilir. 
Başta da söylediğimiz gibi, bu sadece 
kendi istediği sürece olur. 

Koç burcu hemen her şeyden önce 
sadece kendisini düşünür, daha sonra 
karşısındaki insanı. “Ben” merkezcidir. 
Kendisini sürekli dinleyecek, övgüler-
de bulunacak insanlar karşısında tüm 
cazibelerini kullanırlar. Koç burcuna 

karşı gelecek birisi oldukça zor bir 
durum içerisine girecektir. Çünkü Koç 
burcu aniden öfkelenebilir ve tüm or-
tamı bozabilir. Kimi zaman haklı, kimi 
zamanda haksız olabilir ancak öfke-
lenmeleri yıldızlarından kaynaklanır. 
Yaşamlarında değişimde bulunur ve 
kendilerine yeni uğraşlar edinirse be-
lirli bir konu üzerine odaklanabilir ve 
odaklandığı konu üzerine görüşlerde 
bulunabilirler. 

Koç burcu insanları, aklına koydu-
ğu her şeyi yapabilecek yeteneklere 
sahiptir ancak planlı bir şekilde hare-
ket etmesi gerekir. İşine gelmeyecek 
durumları kolayca göz ardı edebilir ve 
geride bırakabilirler. İlk burç olmasın-
dan dolayı tam anlamıyla esin perisi-
nin etkisi ile hareket ederler. Aslında 
bu nedenle özensiz davranabilirler. 
Özen göstermek ister ancak bunu da 
unutabilirler. Yaptıkları ve yapacakları 
konusunda ihmalkar davranabilir. 

Sona ulaştığında ise bedeli ney-
se öder ve işin içinden çıkar. Aklına 
geldiği gibi davranmayı tercih ederse 
insanlar onu dikkatsiz ve düşüncesiz 
olarak tanır. Koç burcunun hayatı ol-
dukça hareketlidir ve resmen dünyaya 
meydan okuyan yaşam tarzları vardır. 

Çoğu insanın uzun süre yaşaya-
mayacaklarını kısa bir süre içerisinde 
yaşayabilirler. Kişilikleri, yaşama hiç 
düşünmeden dalacak şekildedir. Koç 
burcu zekidir. Savaşçı bir ruha sahip-
tir. İçlerine kapanık değildir ve idealist 
bir düşünce yapısına sahiptir. Coşku-
ları her zaman üst seviyededir. Kendini 
düşünen bir yapıya sahip olduğu için 
diğer insanların duygularına ve dü-
şüncelerine önem vermez. Kendilerine 
olan güvenleri her zaman üst seviye-
dedir. Tüm bu özellikler Koç burcunun 
bencil olarak tanınmasına neden olur. 
Açık sözlü olmaları, patavatsızlıkları ile 
bir araya gelir. Hayatı dolu, dolu ya-

şamak isteyen insanların çoğu Koç 
burcu insanlarıdır. Deli doludur ve 
macera yaşamaktan aşırı dere-
cede hoşlanır. Sakin, rutin bir 
hayat sürmek Koç burcu insan-
larına göre değildir. Eğlenmeyi 
ve lüksü severler. Tanınan bir 
insan olmak en büyük arzula-
rıdır, her alanda başarılı olmak 
ister ve hayatlarını da buna 

göre yaşarlar, çalışmalarını bu 
duruma göre yaparlar. Koç burcu 

insanları doğaldır ve içgüdüleri ile 
hareket ederler. Heyecanları sürekli 

tazedir. Çekingen değildir ve çekin-
genliği insanları yoran bir özellik ola-
rak görür. 

‘nin seçimi
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Koç burcu ilk olarak hayattan zevk 
almaya çalışır ve hayatın sun-

dukları ile ilgilenir. İnsanların kendisi 
hakkında ne düşündüğünü, yaptıkla-
rının onaylanıp, onaylanmadığını pek 
umursamaz ve bu nedenle bazı insan-
lar Koç’u egoist olarak tanımlar. Ha-
yatlarının hemen her alanını meydan 
okuma olarak kabul ederler. Cesareti, 
enerjisi ve kişisel inisiyatifi ile tanınmak 
ister. Aslında bunlar Koç’un liderlik 
özelliklerinden kaynaklanır. Koç burcu 
görünen ile ilgilenir. 

Ufak tefek detaylardan nef-
ret eder. 

Detaylar ile başkalarının uğraşma-
sını ister. Her zaman yenilik peşinde 
koşar ve bu isteklerine asla engel ola-
mazlar. Bu isteklerine engel olursa ki-
şiliklerini de kaybederler. Dürüst yapı-
lar ile kimi zaman insanlara karşı kırıcı 
davranırlar. Bunu da bilerek yaptıkları 
söylenemez. Koç burcu doğallığını 
sınır tanımaz davranışlarına borçlu-
dur. Koç insanları her ne kadar dost 
canlısı olsa da küstah davranışlarda 
bulunan insanları yakınlarına yaklaştır-
mazlar. Yaklaşmaya cesaret eden kişi 
ise Koç’un ne kadar mantıklı ve keskin 
yapılı olduğunu fark eder. Koç burcu 
özgürlüğüne düşkündür. Kısıtlanmak-
tan asla hoşlanmaz ve böyle bir şeyin 
olacağını hissettiği anda savaşçı ruhu-
nu ortaya çıkartır. Koç burcu aslında 
toleranslıdır ve istediği insanlara karşı 
da oldukça şefkatli davranır. 

Kolay kolay beğenmez

Ve bunu başarmakta oldukça zor-
dur. Koç yardımseverdir ve bunun 
reddedilmesi Koç’un hayal kırıklığına 
uğramasına, kırılmasına neden olur. 
Birçok şeyi aldırmaz bir yapıda görü-
nür ancak iç dünyaları biraz daha fark-
lıdır. Kimi zaman da oldukça duygusal 
davranır. 

Koç burcu fiziksel özellikleri bakı-
mından da dikkat çekicidir. Yüz hatları 
çok barizdir. Yapılı ve uzun boylu in-
sanlar, genellikle Koç burcu insanlar-
dır. Küçük göz ve ağız, parlak ve gür 
saçlara sahiptir. Bu özellikleri ile etrafı 
kolayca etkilerler. Koç burcu iş hayatı 
Koç burcu iş hayatını bir hobi olarak 
görür ancak iş dışında birçok hobisi 
olacaktır. Sanat, bilim ve spor ile ilgile-
nen birçok Koç burcu vardır. En azın-

dan bir tanesi ile mutlaka ilgilenecek 
ve profesyonel anlamda yürütecektir. 
Bu konuda birçok aktiviteye sahip ol-
duklarını belirtmek gerekir. Koç burcu 
erkeği bir konuda bilgi sahibi ise, o 
konuda mutlaka iddialı olacaktır. 

Profesyonel olarak yürüttüğü 
hobilerden para kazanabilir. Koç 
burcu genel olarak iş hayatında 
kendi işini yapmak ister. Bunu ba-
şaramazsa mutlaka yönetici olarak 
iş hayatına devam etmek ister. Koç 
burcu aşk hayatı Koç burcu insanları 
aşk hayatında çekici, ateşli ve son de-
rece etkileyici kişiliğe sahiptir. 

Sevgi dolu birliktelik yaşa-
mayı arzu ederler.

 Ancak, aşk hayatları zaman zaman 
çelişkili olabilir. Aşk hayatlarında genel 
olarak otoriter bir karakter sergilerler. 
Aşk hayatlarında mutlaka istediğini 
elde etmesini bilirler. İstedikleri bir 
kişiyi kararlı ve sevimli yapıları sa-
yesinde mutlaka baştan çıkarır ve 
elde ederler. 

Koç burcunun olumlu yönleri 
Koç burcunun olumlu özellikleri ara-
sında; yönetici olmaları, cesur, hiçbir 
şeyden korkmayan yönleri, enerjileri-
nin üst seviyede olması, kararlı yapıya 
sahip olması, coşkulu bir şekilde ya-
şaması, tutkulu olması, atılgan ve hırslı 
olması vardır. 

Koç burcunun olumsuz özellikleri 
arasında; 

- İnatçı, dediğim dedik olması,
- Her şeye karşı fazla meraklı olması, 
- Kendini düşünen bir yapıya sahip 

olması,
- Kimi zaman saldırgan olması, tem-

bel, 
- Gözü doymayan ve taşkın olması 

vardır. ■

İNATÇI

AÇIK

SÖZLÜ

ACELECİ

YARATICI



ge
lin

Kusursuz gelin olmak…  Dü-
ğün hazırlıkları sürecine en iyi 

şekilde hazırlanmak ve düğün 
gününüzde, kendinizi iyi his-

setmenizi sağlayacak önemli 
detaylar...

GÖZ
KAMAŞTIRAN

SADELİK
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gelin

Bir önceki sayımızda Kış Ge-
lini başlığı altında, düğün 

konusuna giriş yapmıştık.  Bir 
insanla hayatını birleştirmek, o 
kişiyle ömrünün geri kalanını ge-
çirmek, ortak hayaller kurmak ve 
daha birçok sorumluluğu berabe-
rinde getiren bu unutulmaz gün 
ile alakalı yazılacak, söylenecek 
çok şey var aslında. Yapı itibari ile 

çok daha ayrıntıcı olan , daha titiz 
davranan ve hassas olan bayanlar, 
bu aşamada en çok etkilenen ta-
raftır. Beyler de bu dönem içeri-
sinde partnerlerine normalinden 
daha fazla anlayış göstermelidir-
ler. Karşılıklı hoşgörü ve anlayışla, 
stres yapmadan, kalp kırmadan 
bu özel ve önemli günü, güzel 
anılarla unutulmaz bir hale dö-

nüştüre-
bilirsi-
niz.

Gelin ve damat… Bu özel günün 
başrol oyuncuları. Ve söz konu-

su kişiler başrol oyuncusu ise ona göre 
davranılmalı ve şımartılmalıdır aslında. 

Gelin ve damadın kendini iyi, güzel, 
rahat ve önemli hissetmesi için hiç-
bir fedakarlıktan ve masraftan ka-
çınılmamalıdır bana göre. 

Şimdi Gelelim 

Gelin Hazırlığına…

Bu filmin başrol 
oyuncusu, prensesi  olan 

gelinin hazırlıkları da ona göre 
olmalıdır. Öncelikle ruha iyi ge-
len şeyler yapılmalı ve mümkün 
mertebe sorunlardan uzak tu-
tulmalıdır. Bu tabi ki partneri, 
ailesi ve yakınlarına düşen bir 
görevdir. Bize sadece tavsiye 
etmek düşer. 

Düğün öncesi, en azından birkaç 
hafta öncesinden masaj ilk tavsiye-
lerimiz arasında. Bilindiği gibi masaj 
hem ruhu, hem bedeni dinlendirir. Bu 
yüzden tüm gelin ve damat adaylarına 
tavsiye ederiz. Masaj öyle bir masaj 
olmalı ki en güzel kokulu yağlarla, saç 
diplerinizden ayak uçlarınıza kadar.  
Hatta çift olarak gitmeli ve bu rahat-
lamanın tadını birlikte, el ele, göz göze 
çıkarmalı mümkünse.

B i r 
gelin o günün en güzeli, 

en özeli ise;  en güzel ten , en güzel 
ayaklar, en güzel eller , en bebek ten 
de onun olmalı tabi ki. İşte bunun için 
kesinlikle cilt bakımına gitmelidir. Pee-
ling, bakım, maske, nemlendirme, cilt 

temizleme gibi cildin 

ihtiyacı olan ne varsa yaptırma-
lıdır.  Manikür ve pedikürü söylemeye 
gerek yok sanırız.  Eğer gelin adayı çok 
beyaz bir tene sahipse, hafif  bronz bir 
ten bembeyaz gelinlik içinde çok daha 
güzel görüneceğinden,  solaryuma git-
mesinde  fayda var. Kısacası baştan 
aşağı, yani saçlardan ayaklara kadar 

her uzuvla birer birer ilgilenmeli, hep-
sine, her  yere aynı özeni göstermeli-
dir bir gelin adayı. Öncelikle kendisi, 
sonra partneri ve tabi ki o muhteşem 
günün gözdesi olmak için. 



Gelinlik bir kez giyilme 
düşüncesiyle alındığı 

için, seçilmesi en zor olan 
kostümdür.  Her gelin adayı 
aslında nasıl bir gelinlik giye-
ceğine karar vermiştir kafa-
sında . Ama iş almaya gelin-
ce o kadar seçenek sunulur 
ki, insanın kafası karışır 
ister istemez. Ka-
fanız biraz daha 
karışsın diye işte 
bizden de birkaç 
öneri…

gelin

En az gelinlik kadar 
iç çamaşırı seçimi de 
önemlidir bir gelin için. 
Kişiye, zevke, vücut ya-
pısına  göre değişir bu 
seçimler. İşte bizim seç-
tiklerimiz…

Ve ayakkabı… O uzun yorucu 
günde nasıl bir ayakkabı giye-
ceğiniz size kalmış. Yorulsam 
da, bütün gün ayakta dursam 
da ben tam bir kadınım diyen-
lerdeniz işte yüksek 
topuklu seçenekler
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Takılar gelinlik modeline göre seçilmelidir. Eğer 
çok gösterişli, taşlı, tüllü bir gelinlik tercih ettiyseniz 

tabi ki takılarınız abartı olmamalıdır. Daha zarif olanları 
tercih etmelisiniz. Eğer dekoltesi fazla, daha sade bir 
gelinlik seçtiyseniz, daha gösterişli takılar gelinliğinizin 

sade görünüşünü tamamlayacaktır. 

Ve gelin 
çiçeği 
seçenekleri… 



moda
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2014-2015 
sonbahar/kış 
sezonunda 60’lı yıllar
yeniden yorumlanıyor. 

GERİ DÖNÜYORUZ !1960’lara



2014-2015 Sonbahar/Kış 
sezonunda 60’lı yıllar yeni-
den yorumlanıyor. Hatta in-
san 60’ lı yıllar yaşanmamış 
olsa ne yapardık acaba diye 
düşünebilir. 

Desen, etek ve elbiselerle 
1960’ lı yıllara geri dönüyo-
ruz. 

Ayrıca çizgi, metalik, kürk, 
monokrom gibi trendler de  
farklı formlarda yeniden yo-
rumlanıyor.

transparan

desenli etekle
r

mini çan etek

kürk

triko

deri

GERİ DÖNÜŞ BAŞLADI
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GERİ DÖNÜŞ BAŞLADI

yı
rt

m
açde
ri

Kadının mini etek ile tanışma-
sı 60’ lı yıllara tekabül eder. 

İlk mini etek, aşağıya doğru geniş-
leyen çan etekti. Ve o çan etekler 
hemen hemen her zaman olduğu 
gibi,  bu yılın da gözdesi.

kürk

mini etek
Büyük şal yada omuz battaniyesi olarak 

ifade edilen Burberry şal sezonun dikkat 
çekenleri arasında. İhtişamlı pelerinler ya da 
renkli pançolar da 2015 Sonbahar-Kış sezonu 
için ideal. Bu şallar ve pançolar sayesinde hiç 
üşümeyeceğiz.

şal

Shearling/ Te
e

d
y B

e
ar M

an
to

Kırmılmış koyun yününü yada 
oyuncak ayı gibi görünen manto-

lar, bu sezonun favorilerden biri.

Transparan, sezonun dikkat çe-
ken bir diğer ayrıntısı. Cesaret 

isteyen transparan kıyafetler, eğer ta-
şıyabilecek bir vücutta ise muhteşem 
olur. 

Geçtiğimiz kış sezonu kadar olma-
sa da bu sezonda deri eğilimden söz 
etmek mümkün. Özellikle siyah deri 
elbiseler göz dolduruyor.

Tek bacağın elbiselerden 
firar ettiğini görüyoruz. 

Çünkü yırtmaçlar oldukça derin

tr
an

sp
ar

a
n

pa
nç

o

Bu sezonda birbirinden gü-
zel sahte kürkler popüler-

liğini koruyor. Patchwork gibi 
görünen iki üç renkten oluşan 
kürkler dikkat çekiyor. Vahşi 
görünümlü, minimal yada sı-
radışı renklerle eksantrik kürk-
ler beklenen trendler arasında...

Kışın vazgeçilmezi triko ve yün; elbiselerle gündeme 
geliyor. Elbiseye benzeyen uzun kazak/trikolar dikkat 

çekiyor. Hem sıcak, hem seksi hem de şık. Birçok yerde 
hem rahat hem de şık görünmenizi sağlayabilir.

triko



Pop-art sanatından esinlenilen 
60’lı yılların eğlenceli daire ve 

çizgi desenleri oldukça hit bu sezon. 
Her yaştan kadının taşıyabileceği bu 
tarz herkese yakışmayabilir. Vücut ya-
pınız, tipiniz uygunsa kesinlikle gardro-
bunuzda olması gerekenlerden diyebi-
liriz.

60’ların desenl eri

Bu sezonda leopar severlere mut-
lu haberi vermek isteriz. Yine 

yeniden leopar desen gündemde. 
Göz önünde olmak isteyen, seksi ba-
yanların tercihi leopar desenleri kazak, 
etek, elbise, kaban, kısaca her yerde 
görmek mümkün.

Metalik, zaten var olan trendler ara-
sındaydı. Bu kışta da etkisi devam 

ed iyor . Çok tercih edilir mi bilin-
mez.
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leopar 
desenler

Bo h e m 
ş ı k l ı ğ ı n 

sevilen deta-
yı püskül etek 
ve ceketlerde 
can buluyor 
bu sene. Fazla 
abart ı lmadığı 
sürece çok da 
şık duruyor di-
yebiliriz.

tassel
püskül

beyazsiyah

Kadife asaletiyle her 
şeye  meydan oku-

yor. Hep zarif, hep çekici.

velvet
kadife

Siyah ve beya-
zın muhteşem 

birlikteliği trend olmanın 
dışında artık bir klasik. Ve 
nerede olursa olsun hep asil. 
Zayıf, şişman, genç, yaşlı far-
ketmez herkese yakışan ve oldu-

ğundan zarif gösteren bu renkler 
büyüsünü hiçbir zaman yitir-

meyecek.
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Bu kış bayanları üşüt-
meyen kürkler sayesin-

de erkekler de üşümeyecek. 
Uzun kürk kabanların popü-
leritesi artarken, farklı renk ve 
boylardaki kürk  alternatifleri de 
oldukça fazla.

Deri trendi uzun zamandır 
gündemde olduğu gibi, bu 

sezonda da gündeminş koruyor. 
Ceket ve pantolon olarak gör-
meye alıştığımız deriler, bu sezon 
deri trençkot olarak tasarımcıların 
koleksiyonlarında yerini aldı.

boğazlı kazak

ka
d

ife Kadife takımlar ve blazer 
ceketler 2015 kışının fa-

vorilerinden. Beyler özel gün-
lerde klasik takımlar yerine, 
kadife takım elbiseleri tercih 
edebilirler. Böylelikle farklı bir 
şıklık yakalamış olurlar. Ayrı-
ca gündelik zamanlarda da 
renkli kadife ceketlerle iddialı 
kombinler yaratabilirsiniz.

Kalın örgü kazaklar şık görünümleri,  sı-
cak olmalarının yanı sıra , karşı cinse 

güven veren bir hava yaratıyor erkeklerde. 
Bu kalın örgü kazakların yanı sıra boğaz-
lı kazaklar da bu sezonun  temalarından. 
Aslında boğazlı kazak her zaman erkek 
modası için  vazgeçilmez bir unsur  ol-
muştur . Her erkeğe çok yakışır. Özellik-
le fit ve boynunuz da biraz uzunsa çok 
daha fazla yakışır. Tek kötü tarafı bo-
ğazda ve vücutta bıraktığı heykel tavrı-
dır. Evde , iş yerinde rahat olmasa da, 
dışarıdaki  davetlerde rahatsız olsanız 
bile arada giymelisiniz.

kürkderi

askeri

kıyafetler

Asker yeşili ve kamuflaj de-
senler bu sezon tasarımcı-

ların favorilerinden.  Beyler de bu 
tarzı sevmiş gibi görünüyor



‘dekiler

Güneş 
miydi onları böyle 
tatlı tatlı gülümseten bilmiyoruz. 
Belki de Aida’da olduklarından 
mütevellit , tatlı yeyip tatlı 
konuştuklarındandır.

Sıcak ve güneşli bir günde, mutlu 
mutlu gülümseyen Adil Bey ve 
dostlarına rastladık. 

Tesadüfen yolda karşılaştığımız Viyana’ nın
tanınmış simalarından Ateş Bey, 
mavi ve tozlu BMW’si ile bu ayın en hızlısı. 

Bu ayın, hatta yılın en rüküş ayağı ise 

N. B.’ye ait. Pantolonun altında görünmez 

düşüncesiyle giyilmiş, rahat rahat çıkılmış

ama sayın N. Bizden kaçar mı?

Eight Reise Center’dan Mustafa 
Bey’in kızları, masmavi gözleri ile 
Banu ve minik esmer bomba Be-
nay bu ayın prensesleri… 

Oğlu Sercan ile birlikte 
görüntülediğimiz Cengiz Bey’ in

işindeki başarısının  birbirine bağlı,
iyi bir aile şirketi olmasından 

kaynaklandığını düşünüyoruz.
Sizin şu an gördüğünüz karenin 

ışındaki, akıllı, esprili bir eş, saygılı 
evlatlar ve tatlı bir çay sohbetiyle 

samimi bir ortam yakaladık. 
Ketenoğlu ailesine teşekkürler… 

Dünya tatlısı ikiz erkeğe sahip
olan Asya Hanım, bu ayın en
iddialısı… 
Çocukta yaparım, kariyer de
şarkısını hatırlatan 
Asya Hanım tanıdığımız 
günden beri hep iddialıydı 
zaten. Umarız öyle kalır.

Esra Hanım, kâküllü, ba-
kımlı saçları, siyah göz 
makyajı ve duru ifadesiyle 
bu ayın en güzeli. Bu ayın 
güzeline biz de kırk bir kere 
maşallah diyoruz.

Bu ayın

tabi ki Mestan …

Hakan Bey, işinde başarılı, 
tanınan, sevilen ve sayılan 
bir kişilik. Bunların yanı sıra 
giyim konusunda da bizden 
tam not almış durumda. Ne 
zaman görsek bakımlı ve 
şık. Takım elbise dışında, 
farklı bir tarzda görmediği-
miz Hakan Bey’e de takım 
elbise gerçekten yakışıyor. 
Yakın bir tarihte kızını evlen-
diren Hakan Bey’e maşallah 
diyor, prenses kızı Gizem Ha-
nım’a ve eşine de mutluluklar 
diliyoruz…

en sinsi ve aç kedisi
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barok çağından kalma melodiler ile bize huzur vermeye devam ediyor.

Eight Reise Center’ dan Mustafa Bey, 

şahin bakışları ve sert ifadesi ile bu ayın Kadir İnanır’ı… 
Bir erkek evlat bekleyen anne adayımız 
Nezaket hanım ve eşi Gürkan Bey 
bu ayın en uyumlu çifti. Gerek kıyafetlerindeki uyum, 
gerekse yüzlerindeki gülümseme bu düşüncemizi
doğrulamıyor mu sizce de?

Oktay Bey, işinde olduğu gibi 

bu aralar hiperaktif kişiliği ve 

giyimine gösterdiği özenle de 

göz dolduruyor. Dergimizin 

de davetli olduğu bir defilede 

karşılaştığımız Oktay Bey’ in de 

orada olması bizi çok şaşırttı. 

Bu yüzden bu ayın en şaşırtıcı 

erkeği Oktay Bey…

Eight Reise Center’ 

in sahibi Vedat Bey’ 

in çocukları Mert ve 

Merdan, bu ayın küçük 

prensleri.

13 yaşındaki
Piyano dehasi Giray Savaş,

Uzun zamandır ortalıklarda 
göremediğimiz Murat Bey,

her zamanki şıklığıyla karşımızda...

Tüm haşmetiyle kendi 
restoranında görüntü-
lediğimiz İbrahim Bey, 
yine her zamanki gibi 
bakımlı, güler yüzlü 
ve kendinden emindi. 
Eee bu genç yaşta bu 
kadar başarıya sahip 
olmak her yiğidin har-
cı değil. Bu ayın yiğidi 
İbrahim Bey.



AYIN ŞIKLARI‘dekiler

Yaşına ve bu senenin trendine uygun giyin-
miş olan İlayda Hanım bu konuda oldukça 
başarılı. Göbeği açık beyaz t-shirtünün üzeri-
ne kombinlediği siyah deri ceketi, modası hiç 

geçmeyen yırtık Jean i ve parlak topuklu botları 
ile adeta göz kamaştırıyor. İlayda Hanım sade mak-
yajı, büyük çantası ve kıyafetini tamamlayan şık siyah 
kolyesi ile bu ayın en şık bayanlarından.

Mavi ceket, renkli bir 
bluz ve tüm bunla-
ra uyumlu takılar…  
Bütün bunları ta-
mamlayan zarif 
bir duruş, bir za-
rafet… Hafif bir 
makyaj, bakımlı 
saçlar. Bahar 
gibi içimizi ısıtan 
Hatice Hanım 
bu ayın en şık 
bayanı.

Sweet Ball und  Brau-
tode ‘ nin sahibi Hasan 

Bey, bu ayık şıklarından. 
Bakımlı, jöleli saçları, 

mavi gömleği ve ona 
uygun ceketi, koyu 

pantolonu ve siyah 
ayakkabılarıyla oldukça 

uyumlu giyinmiş. Parlak 
ve pürüzsüz cildi ise 

gözümüzden kaçmadı.  
Hatta öyle ki Hasan 

Bey’ in cildinin yanında 
kıyafetleri sönük kaldı.

Euroschloss’ un sahibi İbrahim Bey’i kendi 
iş yerinde oldukça tarz ve iddialı kıyafeti 

ile görüntüledik. Bu senenin trendlerin-
den olan siyah  deri ile tamamladığı örgü 

hırkası, siyah hafif bol pantolonu, yine bu 
tarzına uygun siyah botları ve bunları ta-

mamlayan siyah beresi ile bu ayın en şıkı 
ve tarz erkeği. 
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TARZINIZI
SAÇINIZA
YANSITIN

Friseur
Bülent&Kati
Damen – Herren- Kinder
ADRES: Steinbauergasse 26/5
A-1120 Wien
Tel     : +43 1 920 69 56
Mobil : +43 699 128 788 77



Emporio Armani
Ceramica

Blueberry
Heritage

Louis Vuitton
Artsy MM

Louis Vuitton
Artsy MM

Victoria Secret
Kol Çantası

Victoria Secret
Macbook Çantası

Victoria Secret
Metalik Deri
Seyahat Cüzdanı

Dolce Gabana
Pour Homme
Traş Kremi

Elizabeth Arden
Untold Parfüm

P. Rabanne
Million Duschgel
Duş Jeli

Estee Lauder
Makyaj Takımı

Emporio Armani
Kol Düğmeleri

Giorgio Armani
Kapatıcı

alış
ve
riş Yaşlı, genç, küçük, büyük hepi-

miz severiz alışverişi. Günümüz-
de gittikçe çoğalan çeşitler, yeni çıkan 
ürünler, tüm ihtişamlarıyla vitrinlerde 
yerini almış alıcılarını beklemekte. Se-
çenek çok olunca, bir de davetkar bir 
şekilde sunulunca almamak ne müm-
kün. Biz de alışverişlerinizde seçim-
lerinize yardımcı olacağını düşünüp,  
gözümüze takılanları , beğendiklerimi-
zi sepetimize attık. 

Burberry, Victoria Secret, Yves 
Saint Laurent, Yves Rocher , 

Chanel…  Daha birçok farklı marka 
ve seçeneklerle;  saat, ayakkabı, takı 
, krem, çanta, parfüm,  kısaca aradığı-
nız herşeyi,  bu senenin trendleri ara-
sından, sizin için seçtik...  ■
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Spike Fashion
Topuklu Ayakkabı

Spike Fashion
Şort

Spike Fashion
Gerdanlık

Spike Fashion
Yüzük

Spike Fashion
Kemer

Spike Fashion
Korse

Spike Fashion
Ceket

Estee Lauder
Forbidden Apple
Saf Renk Ruj

Louis Vuitton
Çanta Tokası

Blueberry
Bot

Chanel
Küpeler

Roberto Cavalli
Parfüm

Estee Lauder
Göz Kremi

Bakalım siz de 

beğenecek misiniz?

Chanel
Çanta



Oje 
Sürmenin

Püf 
Noktaları
Oje; bakımlı görünmek iste-

yen her yaştan kadının sür-
mekten hoşlandığı güzellik mal-
zemelerinden biridir.

Ojeyi her yaştan kadın kullanır-
ken, yaşa göre kullanılan renkler 
de fark etmektedir. Gençler daha 
çok canlı ve simli renkleri tercih 
ederken, olgun kadınların ise id-
dialı renklerden kaçınarak daha 
açık tonlardaki ürünleri kullandı-
ğını  söyleyebiliriz.

Tabi ki  oje sürmenin de incelik-
leri ve teknikleri vardır. Aksi tak-
dirde oje sürerken yapacağınız en 
ufak bir hata kötü görünüme se-
bep olacak ve tırnaklarınızda hoş 
durmayacaktır.

Oje sürmenin in-
celikleri arasın-

da bulunan baz kullanımı 
çoğu kadınlar tarafından bilinmemek-
tedir. Tırnak yüzeylerinde çıkıntılar 
veya boşluklar olabilir. Oje sürerken 
çıkıntılı görüntüden uzaklaşarak daha 
pürüzsüz veya dümdüz bir görünüm 
elde etmek için oje öncesi sürülen ve 

ürünleri arasında baz ürünlerinden 
temin etmenizi önermekteyiz.

Bazı kadınlar ojelerini çıkartırken 
tırnaklarında renk kalıntısı olmaması 
için bunu şeffaf ürünlerle de uygula-
maktadır. Şeffaf ojeyi tırnağınıza sü-
rerken dışarıya taşırırsanız,  uygulama  
sonrasında etinize 
bulaşan ojeleri 
daha rahat çı-
karmanızda 

sizlere yardımcı olacağını göreceksi-
niz.

Ayrıca kadınlar oje fırçasına ala-
cakları oje miktarını ayarlayamayarak 
bir başka hataya yol vermiş olurlar. 
Genellikle bol miktarda ojeyi fırçaya 
aldıklarında tırnaklarına ojeyi rahatlık-
la yayacaklarını düşünürler ama yanı-
lırlar. Oje sürmenin inceliklerinden en 
önemlilerinden biri olan bu durumu iyi 
ayarlayarak tırnağınızın üzerinde olu-
şacak olan kalın katmanı önlemeniz 
gerekir.

Bütün kadınlar bilir ki kalın katmanlı 
ojelerin kuruması daha fazla sürer ve 
daha fazla vakit alır. Bu yüzden ilk 
etapta ince bir katman olarak uygu-
lanmalıdır. ■

güzellik
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güzellik

Ruj Sürme
Teknikleri

Dudaklarınızın mükemmel 
bir görünüme sahip olması 

için yapmak yapmanız gereken 
tek şey, kolay ipuçlarını bilmektir. 

Bunları bilirseniz dudaklarınızın 
hayal ettiğiniz çekici görünüme 
kavuşmaları hiçte zor değil.

Dolgun dudaklarınız varsa ve bi-
raz daha ince bir görünmesini 

istiyorsanız, asla dikkat çeken koyu ve 
canlı parlak renkli rujları kullanmayın. 
Dolgun dudaklar zaten başlı başına 
dikkat çekicidir. Dudaklarınız koyu ve 
canlı renklerle abartılı, hatta çekicilik-
ten uzak bir dudak görüntüsü vere-
cektir. Özellikle bordo, kahve ya da 
canlı kırmızı renkleri 
dolgun du-
d a k l a r 
i ç i n 

ide-
al renkler 

değildir. Bu 
renklerin yerine 

daha hafif ve silik tonlar olan şeftali ya 
da açık pembe tonlarını tercih edebi-
lirsiniz.

Dolgun dudaklar oldukça ön planda 
olduğu için daha fazla bakım gerektirir. 
Dikkat dudaklarda olacağı için kusur-
larını gizleyeceğiniz bakımlar yapmalı-
sınız. Dolgun dudaklarda sadelik, daha 
çekici olmak için yeterli olacaktır. Bu 
yüzden parlatıcı ve sezonun en moda 
rengi nude rujlarını tercih edebilirsi-
niz. Dolgun dudaklara ruj uygularken 
dudak kenarından değil dudak orta-
sından başlayarak sürün ve kenarlara 
doğru yayın. Bu dolgun dudaklarda 
gölgelenmeyi sağlayacaktır.

İnce dudaklara sahip bayanlar ise 
dolgun görünen dudakların hayalini 
kurarlar. Bunun için kesinlikle dudak 
kalemlerinden yardım almanız şart. 
Dudaklarınızı bir kalem yardımıyla çer-
çeve içine alın. Burada yapmanız ge-
reken silik bir çerçevedir. Keskin çiz-
giler ve koyu renkler dudağınızı daha 

ince gösterir. Bu nedenle dudaklarını-
za daha doğal renklerde silik bir çer-
çeve yaratıp, içine şeftali, açık pembe 
ve gülkurusu renkler sürerek dolgun 
ve kalın görünmesini sağlayabilirsiniz. 
Alt dudak ortasına parlatıcı sürdü-
ğünüzde dudak parlaklığı, dudaktaki 
kalınlığı yansıtacaktır. Birçok bayanın 
farklı dudak şekli vardır. En önemlisi 
de dudak şeklinizi bilerek, doğru tek-
nikleri öğrenmektir. Ruj sürme konu-
sunda en çok  zorlanılan dudak şekli 
ise üstü ince, altı kalın olan dudaklar-
dır. Bu dudakları dengeli göstermek 
gerekir. Çünkü görsel olarak dikkat 
iki farklı şekilde göz önünde olacaktır. 
Bunu önlemek için yapacağınız işlem, 
üst dudağınızı dış kenardan bir kalem 
kalınlığı ucu kadar geriden çerçeve içi-
ne almak olacaktır. Alt dudakta kalem 
kullanmayın, bu şekilde rujunuzu sü-
rebilirsiniz. Bu teknikle birbirinden iki 
farklı dudak şeklinde denge sağlamış 
olursunuz ve dudaklarınız bir bütünlük 
içerisinde daha çekici görünür. ■



Yüzünüzdeki

Lekelere

Kozmetik Çözümler

güzellik

Günümüzde yüzdeki lekelerden medikal tekniklerle kurtulmak 
mümkün. Abartılı lekeler için bu yol tavsiye edilirken, ufak leke-

leri yok etmek için kozmetik ürünlerden yardım alabilirsiniz.

Kozmetik ürünlerle lekelere çö-
zümlerden biri kapatıcılardır. 

Kapatıcıları çantanızdan eksik et-
memelisiniz. Bu sayede lekelerden, 
sivilcelerden, göz morlukları gibi bir-
çok sorundan kurtulmak mümkündür. 
Öncelikle lekelerin hafiflemesi için 
cilt temizliğine dikkat etmek gerekir. 
Temizlenen cilt lekeyi hafifletir ve uy-
gulayacağınız kapatıcıların daha etkili 
olmasını sağlar. Bu yüzden cildinizin 
temizlenmesine ve nemlenmesine 
önem verin. Ve günlük bakımını ihmal 
etmeyin. 

Parmakla sürülen kapatıcılar lekeyi 
daha çok ortaya çıkarır. Bu neden-
le Concealer fırçaları denemelisiniz. 
Makyaj yapmaya yeni başlayanlar için 
oldukça ideal olan, kapatıcıların rahat 
sürülebilmesini sağlayan bu fırça ile 
lekelerinizi gizlemek daha kolay ola-
caktır. Fırça kullanmak lekeyi daha 
koyu tonuyla değil, hafifleterek gö-
rünmez kılacaktır. Genelde yüzünüze 
uygulayacağınız tüm ürünleri par-
mak yardımı kullanarak uygulamayın. 
Daha çok fırça ve süngerleri tercih 
edin. Böylelikle renk tonunda denge 
sağlamış, doğal bir görüntü yaratmış 
olursunuz.

Yüzdeki kusurları gizlemek için en 
çok dikkat etmeniz gereken şey, ten 
renginize en yakın ürünleri kullanmak-
tır. Yani kapatıcıları bir ton açık ya da 
bir ton koyu şekilde seçmemenizde 
fayda var. Çünkü açık seçeceğiniz 
bir kapatıcı, lekenin yerini daha çok 
ortaya çıkaracaktır. Koyu ton ise le-
keleri daha görünür hale getirecektir. 
Ten renginizle bire bir uyum içinde 
olan kapatıcıları tercih etmek oldukça 
önemlidir. Fondöten kullanan bayan-
ların sıkça yaptığı hatalardan biri ise 
kapatıcıların fondöten altına sürül-

mesidir. Fondöten kullanacaksanız 
öncelikle nemlendirici, ardından düz-
gün sürülen bir fondöten uygulaması, 
daha sonra kapatıcınızı uygulamaktır. 
Burada amaç kapatıcının asıl görevini 
yansıtmaktır. Yani siz önce kapatıcı, 
sonra fondöten uyguluyorsanız, ka-
patıcınız fondöten sürdüğünüzde yok 
olacaktır. Böylelikle de lekeler ya da 
kusurlar fondötenle görünür olacaktır.

Yüzünüzdeki lekeleri pudra yardı-
mıyla  da rahatlıkla gizleyebilirsiniz. 
Özellikle de transparan pudra oldukça 
etkili bir üründür. Pudra kapatıcı özel-
liğine sahip değildir. Fakat pudrayı 
sürdüğünüzde yüzünüzdeki oluşacak 
parlamayı yok etmiş, pürüzsüz doğal 
bir görünüm vermesiyle de fondöten 
üstüne uyguladığınız kapatıcının etki-
sini yitirmeden, yüzünüzde korunma-
sını sağlamış olursunuz. ■
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güzell
ik

Balın birçok mucizesi oldu-
ğunu hepimiz biliriz. Sağlık 

açısından oldukça değerli bir be-
sin kaynağı olan bal, güzellik 

konusunda da oldukça fay-
dalı. Bedeni sadece içten 

değil dıştan da beslediğini ve 
birçok sorunu giderdiğini sizler-

le paylaşmak istedik.

GÜZELLİĞİN
 DOĞAL 

SIRRI: BAL

Bal kullanarak ne 
gibi mucizelere şahit olabilirsiniz işte 
formülleri:

Cildinizin acil nemlenmeye ihtiyacı 
olduğunda, özellikle de bu kış günle-
rinde şu formül size yardımcı olacak-
tır. Bir tatlı kaşığı balı, bir çay kaşığı 
zeytinyağı ile karıştırın ve bu karışımı 
yüzünüze sürün. 10 dakika sonrasın-
da yıkayarak yumuşak ve pürüzsüz 
bir cilde kavuştuğunuzu göreceksi-
niz. Özelikle kış günlerinde çatlayan 
ve kuruyarak pul pul dökülen cildiniz 
bal sayesinde hayat bulacak, nefes 
alacaktır. Balı sivilcelerin kurumasın-
da kullanabileceğiniz gibi, yanık ve 
yaraların üzerinde bekletildiğinde an-
tiseptik özelliğiyle yaralarınızı ve sivil-
celerinizin nasıl kolay iyileştiğini göre-
ceksiniz.

Kış aylarında çatlayan dudaklarınıza 
ballı peeling uygulayabilirsiniz. Yarım 
çay kaşığı bal, yarım çay kaşığı zey-
tinyağı, yarım çay kaşığı vazelini krem 
haline getirin. Bu karışımı haftada bir 

uygulayın. İ ş t e 
size hem doğal, hem pratik bir nem-
lendirici.

Porselen gibi bir cildiniz olsun isti-
yorsanız, balı yüzünüzden eksik etme-
yin. Bir çay kaşığı balın içine 3 ya da 4 
damla limon sıkıp, bu  karışımı yüzü-
nüze uygulayın. 45 dakika sonra ılık su 
ile yıkayın. Bu karışımı  haftada iki kez 
uygulayın. iki ay kullandığınızda göze-
nekleriniz sıkılaşacak yüzünüz parlak 
ve pürüzsüz olurken nemini koruyan 
porselen bir görüntü elde edeceksiniz. 
Ayrıca siyah noktalarınız da bu esnada 
yok olacak.

Vücut için ballı peeling işlemi yapa-
rak kışın nemsiz kalan bedeninize sağ-
lık sunabilirsiniz. 1 kahve fincanı yulaf 
ezmesi, 2,5 çay kaşığı bal, 1 tatlı kaşı-
ğı elma sirkesi, yarım tatlı kaşığı sıcak 
suyu iyice birbirine yedirin. 

Tüm karışımı parmak yardı-
mıyla yuvarlak daireler çizerek 

cildinize uygulayın. En sık yapılan ha-
talardan biri de peeling esnasında cildi 
aşırı hırpalamaktır. Hızlı değil yavaş ve 
dairesel hareketlerle peeling yapma-
ya çalışın. Bunun için bir fırçadan da 
yardım alabilirsiniz. Sürdüğünüz karı-
şımı 15 dakika kadar bedeninizde ya 
da yüzünüzde bekletin. Beklemenin 
ardından bir sünger yardımıyla cildi-
nizden silerek arındırın. Ilık suyla yıka-
yarak, cildinizi durulayın. Bu peeling 
işlemini çok  sık değil ama haftada 1 
kez uygulayarak yapmaya çalışın. Kısa 
bir süre içerisinde cildinizin bebek teni 
gibi olduğunu göreceksiniz.  ■

Cildin doğal yaşlanması yaşın 
ilerlemesi ile ortaya çıkan nor-

mal ve kaçınılmaz bir süreçtir. Me-
tabolizmanın fonksiyonlarını yitirme-

siyle oluşmaktadır. Fakat cildin erken 
yaşlanmasına neden olan farklı birçok 

faktör vardır.

CİLDİ
YAŞLANDIRAN
      NEDEN7

Cildi yaşlandıran fak-
törler arasında ilk 

sırada güneş ışınları yer 
alır. Yazın güneşin zararla-

rını anlatarak önlem almanızı,  
kış mevsiminde de artık güneşten ko-
runmanız gerektiğinin altını çizmeye 
gerek yok sanırız. Yaz güneşi ile kış 
güneşi ışınları arasında fark yoktur. 
Zararlı ışınlar cilt hücre yapısını bo-
zarak erken yaşlanmaya neden olan 
kuruma, elastikiyet kaybı, lekeler ve 
nemsiz, sağlıksız bir cilt oluşumuna 
neden olmaktadır. Bu sebepten yazın 
koruma amaçlı kullandığınız güneş 
kremlerini mutlaka kış mevsiminde de 
kullanmaya özen göstermelisiniz. Yani 
güneşten korunmak için, her mevsim 
güneş koruma kremlerini sürmeden 
evden dışarı çıkmayın.

1
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Sigara sağlığımız için 
oldukça zararlı olan 

bir madde olarak bilindiği 
gibi sigara dumanına ma-

ruz kalan cildinde yaşlanma-
sı hızlanır. Pasif içicilik ya da dumanlı 
ortamda uzun süre kalmak cildin kole-
jen dokularını bozarak, kırışık etkilerini 
artırmaktadır. Mutlaka uzak durmanız 
gereken zararlı maddelerden biri siga-
radır ve dumanına bile maruz kalmak-
tan sakınmalısınız.

Gece uyku sorunu 
yaşayan biriyse-

niz hemen bir doktordan 
randevu almanızı tavsiye 

ederiz. Çünkü uykusuz kalan 
cilt yaşlanmaya daha da müsait hale 
gelir. Birçok organ gibi cilt de kendini 
uykudayken temizler ve yeniler. Tüm 
bu işlemlerin yapılabilmesi için düzen-
li uyku şart. Özellikle şişmiş göz ka-
pakları ve altları, zamanla esnekliğini 
yitirerek sarkma ya da elastikiyetini yi-
tiren bir göz yapısına neden olacaktır.

Sabah yapılan bir 
kahvaltı bedenin 

çalışmasında ne kadar 
etkili ise yüz için de sabah 

temizliği, hücrelerin yeteri 
kadar oksijen almaları sağlamak için 
şarttır. Gece siz uykudayken cildiniz 
kendini onarır ve yeniler sabah kalk-
tığınızda temizleme yapmanız gerekir. 
Tüm gece onarım için çalışan cildiniz, 
sabah kendi atıklarını biriktirir. Bu ne-
denle temizleme yapmak  şarttır.

Yaz ve kış krem kul-
lanmak gibi önemli 

detayın yanı sıra, en az 
kremler kadar önemli olan 

güneş gözlüğü kullanmayı da 
ihmal etmeyin. Güneşten korunarak 
göz çevresinin erken kırışmasına  en-
gel olabilirsiniz.

Cildin  farklı bir yaş-
lanma sebebi ise 

kesinlikle yapılan yanlış 
peeling uygulamalarıdır. 

Peeling yapmak ölü hücrele-
rin arınması için hafta bir uygulanması 
gereken bir yöntemdir. Fakat cildin  
yenilenmesi için sürekli peeling yap-
mak doğru değildir. Cildin yağ den-
gesinin bozulmasına neden olur. Sa-
dece bununla da kalmaz, savunmasız 
olan cildin dış etmenlerden daha çok 
etkilenmesine ve erken yaşlanmasına 
sebep olur.

  Yüz mimiklerini sık kul-
lanan insanlarda yer-

leşen mimik çizgileri dik-
kat çeker. Yaşla bir ilgisi 

olmayan bu mimiklerin her 
yaşta görüleceğini hatırlatmak isteriz. 
Mimikler kalıcı kırışık ve derin çizgilere 
yol açar. Ayna karşısında mimiklerinizi 
nasıl kullandığınıza bakarak, hareket-
lerde kısıtlama yapmaya özen göste-
rin. ■
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Funda Hanım özel günleri-
nizde ya da kendinizi özel his-
setmek istediğiniz bir günde, 
sihirli dokunuşlarıyla sizi ade-
ta  bir prensese dönüştürüyor. 
Profesyonel makyaj uzmanı 
olan Funda Hanım, profesyo-
nel makyajın yanı sıra kirpik 
de ekliyor. Her bir kirpiğinize 
tek tek takılan ve yaklaşık bir 
saat süren kirpik ekleme işlemi 
sayesinde gür, uzun ve rimelsiz 
simsiyah görünen kirpiklere 
sahip olabilirsiniz. Daha fazlası 
için Funda Gül Hanım’ı arayıp, 
bilgi ve randevu alabilirsiniz

Facebook | Funda’s Beautyworld+43 681 811 49 970
Facebook | Couiffeur Ömer 

Erkekler için her zaman en 
büyük sorun, istedikleri saç 
modeline sahip olamamak-
tır. Ömer bey’ in kuaför salo-
nuna daha ilk  girdiğiniz anda 
içerideki göz alıcı dizayn, 
size emin ellerde olduğunuzu 
hissettiriyor. Genç ve dinamik 
ekibi ile size istediğinizden 
daha fazlasını sunan Coif-
feur Ömer, Viyana’da pek 
rastlayamadığımız temizlik, 
modernlik, estetik dizayn, 
kısacası bir kuaförde olması 
gereken özelliklerin tümüne 
sahip. Ömer Bey, bayanlar 
için de bir kuaför salonu açsa 
hiç fena olmaz…



BİR
ADAMIN
SEVDASI
CEM GÜLAÇ

Avrupadaki Türkler olarak  
Türkiye’ de olup bitenleri 

takip etsek de bazen bazı güzel 
şeylerden bihaber olabiliyoruz. 
İşte bu güzel şeylerden biri de 
Cem Ajans Gold Medya’ nın sahibi 
Cem Gülaç…

Bu  güzel adam, kendi gibi güzel ve 
kocaman kalbiyle, bütün geliri  Yet-
kim’ e ( Yetiştirme Yurtlarında Kalan 
Ayrılan Çocukları Koruma ve Sosyal 
Yardımlaşma Derneği ) bağışlanacak 
olan bir şiir albümü yaptı. 

Tamamen bir sosyal yardım projesi 
olan  “ Bir Adamın Sevdası ” şiir al-
bümünde Ahmet Selçuk İlkan’ a ait 
“ İnanmadım”  ve “ Allah Kahretsin ”  

adlı şiirleri yorumlayan Cem Gülaç,  
şiirlerin alt yapılarında Aydan Kaya, 
Toprak ve Emrah Samet’ in seslendir-
diği “ Bana sor ”  ve “ Teşekkür ederim 
” şarkılarını kullandı.  

Elenor Müzik yapımı olan “ Bir Ada-
mın Sevdası ” şiir albümünün sanat 

yönetmenliğini Ahmet  Selçuk İlkan 
yaparken;  Mastreo stüdyolarında ger-
çekleştirilen kayıtlarda  Mix Çandar  
Köker’ e ait. Albümün fotoğraf çalış-
ması ise Eren Yiğit tarafından gerçek-
leştirildi.

Cem Gülaç bundan böyle bu tarz 
sosyal yardım projelerine devam ede-
ceğini  söylerken, müzikseverlerden 
bu konuda destek beklediğini,  satın 

alınan her albümün Yetkim’ de büyü-
yen  çocukların  hayatlarında ufakta 
olsa bir katkı sağlayacağını sözlerine 
ekledi. Bir Adamın Sevdası dijital or-
tamlarda ve müzik marketlerde sizleri 
bekliyor… ■

74
syf.



moda - aktüel - dergi - 
magazin  -  makyaj - 
ayın șıkları - tasarım - 
tarih - kültür - sağlık - 
psikoloji - kadın - erkek 
- müzik - film - yașam - 
güzellik - moda - aktüel 
- dergi - magazin  -  
makyaj - ayın șıkları - 
tasarım - tarih - kültür - 
sağlık - SAHNE ile - kadın    

      MODA 
     SENSİN
in  -  makyaj - ayın 
șıkları - tasarım - tarih - 
kültür - sağlık - psikoloji 
- kadın - erkek - müzik - 
film - yașam - güzellik - 
moda - aktüel - dergi - 
magazin  -  makyaj - 
ayın șıkları - tasarım - 
tarih - kültür - sağlık - 
psikoloji - kadın - erkek 
- müzik - film - yașam - 
güzellik - moda - aktüel 
- dergi - magazin  -  
makyaj - șıkları - 
tasarım - tarih - kültür - 
sağlık - psikoloji - kadın 

VİYANA’NIN 
EN AKTÜEL
DERGİSİ’NE

REKLAM 
VERMEK

İSTER MİSİNİZ?
info@sahnewien.com



İstanbul Moda Sahnesi Oyuncuları

Viyana`daydı…

İstanbul Moda Sahnesi 
oyuncuları tarafından oy-

nanan “Parkta Güzel Bir Gün” 
oyunu, Akzent Theater`da, 
Viyana`da yaşayan sanatse-
verlerle buluştu. 

Viyana Kültürlerarası Nazım Hikmet 
Derneği (Interkultureller Verein Nazım 
Hikmet ) tarafından organize edilen et-
kinliğe 450 kişi katıldı. 

Mert Fırat, Didem Balçın ve Vol-
kan Yosunlu gibi Türkiye`nin tanınmş 
oyuncularını bir araya getiren oyun; 
politika ile komedinin iç içe geçtiği, 
günümüz politik kavramlarından olan 
sınır, vatandaşlık, birey, özgürlük me-
selelerini tartışma konusu yapıyor.

Seyirciler tarafından büyük ilgi ile 
izlenen gösterinin ardından, oyuncu-
lar hayranları ile fotoğraf çektirip, imza 
dağıttılar. ■

aktüel
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Gurur veren Türk iş adamla-
rından biri Mag. Vedat Yavuz 
Bey,  Opencab Airport&Limosi-
nenservice  şirketi ile de başarı-
dan başarıya koşuyor. Hepimi-
zin ekranlarda gördüğü birçok 
dünya starının taşımacılığını 
büyük bir özen ve itina ile yap-
maktalar. Onlarca transport şir-
keti olmasına rağmen, tüm bu 
çoğunluğun arasında işlerine 
verdikleri önemle farkedilmiş 
ve karşılığında da gerçekten de 
büyük bir sabır ve hassasiyet 

gerektiren bu zor görev kendi-
lerine verilmiştir. Ve her sefe-
rinde de yaptıkları işi başarıyla 
tamamlamışlardır. Bugüne ka-
dar birlikte çalıştıkları starlara 
örnek verecek olursak;  Katty 
Perry, Justin Timberlake, Elton 
John, Paul Mc Cartney, Tom 
Johnson, Lady Gaga, Rihan-
na, Il Divo gibi gerçekten tüm 
dünyanın hayranlık duyduğu 
sanatçılar. Ve sadece bununla 
da kalmamış ; Murat Boz, Mu-
rat Dalkılıç, Yıldız Tilbe, Beyaz, 

Kubat, Ivana Sert, Sagopa Kaj-
mer, Demet Akalın, Halil Se-
zai, Orhan Ölmez gibi Türkiye 
starlarını da ağırlamıştır. Vedat 
Bey ve ekibinin başarılarının 
devamını diliyoruz. Sizde dün-
ya starlarına hizmet verecek 
profesyonelliğe ve donanıma 
sahip VIP ve ekonomik hava li-
manı transerferi arzuluyorsanız 
doğru yerdesiniz…

OpenCab Airport
&Limousinenservice

Laxenburgerstrasse 46/3
1100 Wien

Tel:+43 1 532 11 11
Mobil:+43 664 88 39 83 03

www.opencab.at



UZAYDA BİR 
KARADELİKTİR 
YALNIZLIK
Yapılan tüm tanımlardan ve 

anlamlardan uzaktır yalnız-
lık.Yalnızlığın kendisi  bile öyle yal-
nızdır ki; hiçbir kelime yan yana 

gelip anlatamaz yalnızlığı. Kendi 
sesimizin bile kendimize küs ol-
duğu, içimizdeki çığlıkların örttü-
ğü erimeyen kardır yalnızlık.

Hayatta her şey saklanır da bir tek 
yalnızlığın hüznü saklanamaz-

mış. Kırık hayatların donuşunu fark 
ederiz bazen bir gülümsemede, atılan 
kahkahada yakalarız yalnızlığın hüznü-
nü.

Her insan yalnızdır biraz. Yalnızlık 
dediğimiz şey insanın ta kendisidir, 
ana vatanıdır aslında.

“Sen bana mı soruyorsun yalnız-
lığı sever miyim diye? 
Ben ki; çayı bile iki şekerle içerim, 
birlikte erisinler diye” 

der Sunay Akın 

“Ve galiba yalnızlığın bol gelme-
sinden, 
İçimizdeki bu kalabalık, 
Öyle korktuk ki yalnızlığımızdan, 
Kimseye bırakmadık! ”

Haydar Ergülen

Sırf yalnız kalmamak adına, ru-
humuza en yabancı insanlarla 

konuşmak mıdır doğru olan, yoksa 
konuşacak, sevecek kimse kalmadı-
ğında yalnızlığı sevmek midir en iyisi?

Ne çok söz söylenmiş yalnızlık hak-
kında;

“Kendi zavallı benliklerinden baş-
ka hiçbir şey görmeyen insanlar-
dır yalnızlıktan korkanlar.” 

Mark Twain

“Yalnızım. Çünkü herhangi biriyle 
değil, beklediğine değecek biriy-
le devam etmeliyim bu yolu.”  

Can Yücel

Peki insan ne zaman insansızlaş-
maya, ne zaman ıssız kalmaya başla-
dı? Bu kadar içsel ve düşsel dünyası 
zengin şairler, yazarlar, bilim adamları 
neden yalnız kaldı, neden yalnızlıktan 
yakındı? Her yalnızlık kötü müdür, acı-
nası mıdır, zor mudur?

Birçok çeşidi var yalnızlıkların:

Seçilmiş yalnızlık…  İnsan kimi za-
man kendi kendine teslim olur yal-
nızlığa. Çünkü tek çıkış yolu yalnızlık 
gibi görünür. Belki birilerinden kaçtığı, 
korktuğu, kızdığı veya onlardan bıktığı 
için. Belki de sadece huzur bulabilmek 
adına. Bazen insanın tek sığınağıdır 
yalnızlık. Aslında yalnızlık denemez 
buna, tek başınalıktır. Yalnız kalma-
yı kendisinin tercih ettiği, istediğinde 
topluma karışabileceği özgürlüğüdür 
insanın. “Yalnızlığımı Seviyorum” di-
yebileceği, koymayan, dokunmayan 

türüdür yalnızlığın. İstediği zaman bir-
likte, istediği zaman yalnız olabilir. 

Dışlanılmış yalnızlık ise kişinin dü-
şünce ve davranış biçimi, toplumun 
genel bilinçaltı ve alışılagelmiş yapı 
ve işleyişinden farklıdır. Beğenilmek, 
kabul görmek, onay almak topluma 
karışmak istese de ortak değerlerden 
uzaktır, toplum kabul etmez. Ne ka-
dar içeri girdim dese de hep dışarıda 
kalır. Tüm sivri uçlarını terk etse de, 
terk edilmiştir bir kez. Zehirli elma gibi 
dolaşır damarlarında, hastalıklı ve teh-
likeli bir hal alır yalnızlık. 
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aktüel

Zorunlu yalnızlık en kötülerinden 
biridir yalnızlığın. Kişi topluma karış-
mak ister, toplum da arasına alma-
ya hazırdır ama fiziki durumu müsait 
değildir; hastadır, yatalaktır, giremez 
bir türlü karışamaz. En küçük zerresi 
bile çoktur. Zavallı acınası güçsüz gibi 
görünür, acı çeker. Yüksek voltajlı bir 
duygusallıkta kemirir sızılarını. Sıcak 
bir tarafı yoktur. 

Kalabalık yalnızlık… Her yer ne ka-
dar da kalabalık. Caddeler, duraklar, 
alışveriş merkezleri, eğlence mekanla-
rı, plajlar, her yer insan seli. Kalabalık-

ta kendi sesimizi bile duyamadığımız 
zamanlar belki herkes bir arada ama 
gerçekte herkes yalnızdır. 

Sabah kalktığında günaydın 
Hapşırdığında çok yaşa 
Diyecek biri yoksa 
Yalnızsın… 
Sabah kalktığında günaydın 
Hapşırdığında çok yaşa 
Diyecek biri varsa ve demiyorsa 
Yine yalnızsın… 

Yalnızlığın üzerine özgürlüğü koy, 
huzuru koy, hüznü koy, can sıkıntısı-
nı, korkuyu, kaçışı koy, terk edilmişliği 
koy, insanın kendini arayışını koy ne 
koyarsan koy alır, yutar ama hiç birini 
yok etmez, uzaydaki bir kara deliktir 
yalnızlık. 

Bazen diyorum kendime yalnızsın. 
Yapma diyor iç sesim Allah aşkına, 
sen varken ne mümkün. 

Neden sonra diyorum yok arkadaş 
yalnızlık nerdeeee? Halen başın ka-
labalık, çıkamazsın nasılsa içinden 
işin… Şimdi kalsın… Bekle ki yalnız 
kalasın… 

Derinden etkilendiğim bir film izledi-
ğimde veya kitabı elimden bıraktığım-
da paylaşabilecek kimsem olmadığı 
zamanlardır benim yalnızlığım. 

Kendi yalnızlığınızı düşündünüz mü 
hiç?

“Bilmezler yalnız yaşamayanlar,
Nasıl korku verir sessizlik insana;
İnsan nasıl konuşur kendisiyle;
Nasıl koşar aynalara,
Bir cana hasret,
Bilmezler.”

Orhan Veli Kanık ■



İnandırması En Zor Hastalık :
Panik Atak

Panik atak endişe, korku, gibi 
sıkıntı duygularını (örneğin 

ölüm korkusu) içinde bulunduran, 
nöbetler şeklinde ortaya çıkan bir 
rahatsızlıktır. Psikolojik sorunlar-
la ya da bazı hastalıklarla birlikte 
görülebilir. Hasta ani bir nöbette 

tamamen korku içindedir. Ölece-
ğini, kalbinde bir sorun olduğunu, 
kalp krizi geçireceğini düşünür. 
Atak 10 dakika içinde en şiddet-
li halini alır ve hasta panik içinde 
doktora başvurur. Bayılacağını, 
çok kötü şeyler olacağını düşü-

nür. Yarım saat kadar sonra atak 
geçmeye başlar. Kişi kendini çok 
yorgun ve bitkin hisseder. Hiç bir 
şey yapmak istemez. Tahammülü 
kalmamıştır, yalnız kalmak iste-
mez. Birinin yanında kendini gü-
vende hisseder.

Belirtileri 

Panik atağın 13 tane belirgin belirtisi 
vardır. Bunlardan en az 4 tanesi varsa 
panik ataklı olma ihtimali yüksektir. Bu 
belirtiler şunlardır: 

- Çarpıntı, kalbin sert ve fırlayacak-
mış gibi atması,

- Terleme (ateş basması, üşüme)
- Titreme,
- Nefes almada güçlük, boğulma 

korkusu, tıkanma,
- Baş dönmesi, bayılacağını düşün-

me,
- Bulantı, geğirme, karın ağrısı çek-

me,
- Nefesi kesilmek, aldığı havanın yet-

mediğini düşünerek derin nefes alma,
- Göğüs sıkışması, ağrı,
- Kendini hissedememe,kendine ya-

bancılaşma, algılama güçlüğü (deper-
sonalizasyon),

- Çevrenin gerçek olmadığını düşün-
me (derealizasyon),

- Ölmekten korkmak,
- Çıldıracağını düşünmek, başkasına 

zarar verme korkusu,
- Vücutta uyuşma, karıncalanma.

Panik Atak Nereden Orta-
ya Çıkar? Tetikleyicileri Ne-
lerdir?

 
Panik atak çoğunlukla nedensiz bir 

şekilde ortaya çıkar. Beyindeki kim-
yasal maddelerden ya da beynin yan 
kısmının fonksiyonunu yitirmesi so-
nucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. 
Tek başına ya da çeşitli hastalıklarla 

birlikte ortaya çıkabilir. Hastada belir-
tiler görülmeye başlar. Stresli bir hayat 
sürme panik atağı tetiklemektedir.

Bunlar dışında şu durumlar panik 
atağın ortaya çıkmasına neden olabilir:

- Sara hastalığı (epilepsi), akciğer- 
kalp hastalıkları,

- Vitamin eksikliği, kafeinli besinlerle 
beslenme,

 - Tiroid bezindeki sorunlar, fazla ad-
renalin salgılanması,

- Kan şekeri düşmesi, kansızlık, be-
yinde oluşan tümör,

- İlaçların yan etkisi sonucu,
- Kapalı yerlerde bulunma, kalabalık 

yerler,
- Depresyon, sinirsel bozukluklar,
- Uyarıcı madde kullanımı ve bu 

maddenin aniden kesilmesi sonucu 
ortaya çıkabilir.

Panik Atak Kimlerde Görü-
lür? Kimler Risk Altında? 

Toplumda görülme sıklığı yüzde 1-3 
arasında değişmektedir. Genelde yir-
mili yaşlarda olmak üzere her yaşta 
ortaya çıkabilir. Kadınlarda görülme 

ihtimali biraz daha fazladır. Genetik 
özellikler de panik atakta etkilidir. Ya-
kın akrabalarında panik bozukluk olan-
larda görülme sıklığı daha çoktur. Bazı 
insanlar kendilerini toplumda ifade et-
mekten çekinirler. Sürekli baskı altında 
yaşayanlar, içine kapanık, sorunlarını 
kimseyle paylaşmayanlar ya da asos-
yal bir hayat süren kişilerde görülebilir. 
İnsanın kendi dürtülerini baskılaması 
yanlıştır. Öfkesini, üzüntüsünü, cinsel-
liğini dışa vurmak zorundadır. Bunların 
baskılanması ya da başkaları tarafın-
dan engellenmesi panik bozukluğa 
neden olur. Bağımlılık yapan madde-
leri kullanan kişiler, kendini suçlu his-
sedenler, sorunları kafasına çok takan 
kişiler ve mükemmeliyetçi bir yapıya 
sahip olanlarda da panik bozukluk gö-
rülebilir.

Panik Atakla Panik Bozuk-
luk Aynı Mıdır?

Panik atakla panik bozukluk aynı 
değildir. Panik bozukluk kalp krizi ge-
çireceğini, öleceğini, atakların tekrar 
olacağını, felç geçireceğini düşünerek 
sürekli endişe, korku içinde bulun-
ma şeklindedir. Başka bir rahatsızlığa 
bağlı olarak ortaya çıkmaz. Bu bozuk-
luk iki şekilde bulunabilir: agorafobili 
ya da agorafobisiz. Agorafobi yalnız 
kalma korkusudur. Kapalı yerlerden 
kalabalık yerlerden uzak durma, evde 
tek başına kalmak istememe gibi du-
rumlar görülür. Dışarıya yalnız çıkmak-
tan korkar ve sosyal olmaktan çıkar. 

sağlık
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Ve Panik  Atakla İlgili En Çok Soru-
lan Birkaç Soru:

Atağın sayısı var mı, günde kaç kez 
atak yaşanabilir?

Atağın sayısı değişkenlik gösterebi-
lir. Ancak ayda 3 den fazla atak yaşa-
nıyorsa bu bir hastalık olduğu anlamı-
na gelir.

Panik atağın türleri var mı?
Panik atağın türleri yoktur, ancak 

belirtileri farklı olabilir. Bayılacakmış, 
çıldıracakmış veya ölecekmiş hissi 
gözlenebilir. Ellerde soğuma, yanma, 
çarpıntı, terleme, titreme olabilir. Baş 
dönmesi, etraf yabancılaşıyor hissi gö-
rülebilir. Bunun dışında gözlenebilecek 
başka  belirtiler  de vardır. Panik atak 
belirtisi çok olduğu için farklı türleri var 
gibi düşünülebilir.

Panik atak nasıl bir mekanizmada 
işliyor?

Aslında beynin yanlış sinyaller gön-
dermesi olarak yorumlanabilir. Panik 
atak yaşayan kişi bunları hisseder ama 
aslında bu belirtiler yoktur ilk aşama-
da. Daha sonra beden de bu yanlış 
sinyallere inanır ve belirtiler gerçekten 
var olmaya başlar.

Panik atağa neler neden olur?Mese-
la hipoglisemi panik atak nedeni mi?

Kansızlık, hipoglisemi, hipotansiyon 
gibi hastalıklar panik atağı taklit eden 
belirtiler verebilir. Bu nedenle önce tıb-
bi tetkiklerin yapılması yararlıdır.

Panik atak kimlerde görülür? Şehirli-
lerde mi yoksa kırsal kesimde mi daha 
fazla görülüyor?

Panik atak herkeste görülebilir. An-
cak daha çok verici, mükemmeliyetçi 
veya kontrolcü kişilerde daha fazladır.

Kadınlarda mı yoksa erkeklerde mi 
daha fazladır, neden?

Cinsiyetler arasında bir fark yoktur. 
Kadınlarda biraz daha fazladır ama bu 
durum çok belirgin değildir.

Panik atak bir psikolojik rahatsızlık 
mıdır?

Panik atak aslında bir belirtidir. Pa-
nik ataklar tekrarladığında, kişi panik 
atak gelecek korkusu yaşamaya baş-
ladığında ve bu nedenle bazı şeyleri 
yapmaktan kaşındığında panik bozuk-
luk adı verilen bir ruhsal hastalığa dö-
nüşür. Kadın erkekte eşittir.

Panik atak hastalarında uyku bo-
zukluğu da sık karşılaşılan bir durum 
mudur?

Uyku sırasında panik atağı geçi-
renler, yine uyku sırasında panik atak 

geçirecekleri korkusuyla uyumaktan 
kaçınırlar. Ama genelde panik atakta 
uyku sorunu görülmez. Eğer uyku so-
runu varsa, bu durumda panik atağa 
depresyonun eşlik ettiği düşünülebilir.

Panik atak uyku esnasında da yaşa-
nan bir durum mudur? Karabasan ile 
uykuda yaşanan panik atak aynı şey 
midir? Benzeşen bir durum mudur?

Panik atak uyku sırasında da gele-
bilir. Bu ayrı bir tip bir panik ataktır. 
Ancak bu tip panik atak karabasandan 
farklıdır. Karabasan daha çok bir uyku 
bozukluğudur. Panik atak ise kaygı 
bozukluğudur.

Panik atağın görüldüğü psikiyatrik 
bozukluklar var mı?

Depresyona panik atak sıklıkla eşlik 
eder .(%70)

Panik atak esnasında vücutta neler 
olur, nasıl tepki verilir? Bunlar yaşanı-
yormuş gibi mi hissediliyor yoksa ger-
cekten yaşanıyorlar mı?

İlk başta bu belirtiler birer histen iba-
rettir. Kişi kalbinin çarptığı hissini ya-
şar. Bu durumu gerçek olarak algılar. 
Zaman içinde bu belirtiler hissin öte-
sine geçer ve gerçekte de yaşanmaya 
başlanır.

Panik atağa neler sebep olabilir?-
Mesela iş stresi, bir iflas, iş değişimi, 
boşanma,  terk edilme gibi önemli de-
ğişim ve travmalar mı sebep olur?

Bu sorun kalıtımla geçtiği gibi, bazı 
olumsuz yaşam olaylarını takiben de 
ortaya çıkabilir. Örneğin bir hiper-
tansiyon atağı geçiren kişi bu olayın 
arkasından sürekli tansiyon atağı ge-
çieceğinden kormaya başlar ve bunlar 
panik atağa dönebilir.

Panik atak eskiden yok muydu, bu 
çağımızın hastalığı mı?

Hep vardı ama insanlar bu kadar far-
kında değildi. Diğer bir faktör ise, kent 
yaşamı insanı daha çok zorlaması ve 
insanların buna uymak zorunda kal-
masıdır.

Panik atağın sosyal durumla bir iliş-
kisi var mı?

Hayır,  yoktur.

Panik atak şüphesi taşıyan bir kişi, 
bir psikiyatriste gittiğinde nasıl bir teş-
his süreci yaşanıyor?

Genelde iyi bir öykü yeterlidir.

Tedavisi nasıl yapılır?
Hem ilaç, hem psikoterapi şeklinde 

tedaviye başlanır.

İlaç nasıl bir mekanizmada hastaya 
yardımcı olur?

Sakinleştirici değil, düzenleyici (an-
tidepresan gibi) ilaçlar kullanılır. Bu 
ilaçlar sinir sisteminin çalışmasını dü-
zenler.

İlaç nasıl kullanılmalıdır?
Anti-depresanlar en az 9 ay süreyle 

ve düzenli kullanılmalıdır.

İlaçların yan etkileri var mıdır?
Her ilacın yan etkisi vardır, ancak 

bunların yan etkileri çok azdır. İlk dö-
nemde panik atak benzeri etkiler ya-
par ama bir hafta içinde kaybolur.

Psikoterapinin tedavide etkisi ne-
dir?

Tek başına ilaç ya da tek başına 
psikoterapi yerine her ikisinin birden 
uygulanması başarıyı arttırır.

Psikoterapi seanslarında neler ya-
pılır?

Daha çok davranışçı yöntemler kul-
lanılması yararlıdır.

Panik ataklı kişinin bu durumdan 
kurtulmak için kendi kendine yapabi-
leceği şeyler var mı?

Uyarıcı almamak gereklidir. Çay, 
kahve, kola gibi şeyler mesela. Atak 
sırasında da sakin bir yerde , sakin bir 
şekilde beklemek daha yararlıdır.

Panik atakta kalıtımın etkisi var mı-
dır?

Bir etkisi vardır, ancak henüz kanıt-
lanamamıştır.

Panik atak tedavi edilmezse ne 
olur?

Tedavi edilmezse kişinin yaşam ka-
litesi giderek düşer. Örneğin birçok 
tedavi olmayan hasta, artık panik atak 
daha az geçirdiğini söyler ama aslın-
da panik atak geçirme 
ihtimali olan hiçbir 
yere gitmiyor-
dur. Dolayısıy-
la bu düzelme 
değildir. Bu 
yüzden panik 
atak ihmal 
ed i lmemel i , 
mutlalaka bir uz-
mandan yardım 
alınmalıdır.  ■



HİPERTANSİYON ve

MERAK EDİLENLER

Hipertansiyon yani yüksek 
tansiyon, kan dolaşımı için 

damarlarımızda gerekli olan kan 
basıncının normalden fazla olma-
sıdır. Yüksek tansiyon ülkemizde 
her üç kişiden birinde görülen 
önemli bir sağlık sorunudur. Teda-
vi edilmediğinde; kalp yetmezliği, 
kalp büyümesi, damarlarda da-
ralma, felç, böbrek yetmezliği ve 
körlük gibi ciddi sorunlara neden 
olur; bu nedenle mutlaka erken 
dönemde teşhis edilmelidir. Tan-
siyonunuz, 180/110 mmHg gibi 
çok yüksek düzeye erişmediği sü-
rece normal durumlarda herhangi 
bir belirti vermez. Yüksek tansi-
yonun en sık rastlanan belirtile-
ri; baş dönmesi, baş ağrısı, kalp 
ağrısı, kulak çınlaması, nefes dar-
lığı, çift veya bulanık görme, bu-

run kanamaları ve 
düzensiz kalp atış-
larıdır.  Yüksek tan-
siyon teşhisi koymak 
için kan basıncı ölçü-
lürken; sistolik (büyük tansiyon, 
normali = 130 mm Hg), diastolik 
(küçük tansiyon, normali = 85 mm 
Hg) olmak üzere iki değere bakı-
lır. Yüksek tansiyon tanısı için bu 
değerlerden birinin yüksek olması 
yeterlidir. Arteriyel sistolik, kalp 
kasıldığında kalpten damarlara 
doğru atılan kanın damar duva-
rında yaptığı basınçken, Diasto-
lik değer kalp gevşediğinde hala 
damar duvarında mevcut olan ba-
sınçtır. Hem küçük hem de büyük 
tansiyonun normalden yüksek ol-
ması hipertansiyondur.

Hipertansiyonda İlaç 
Dışı Tedavi Yöntemleri-
nin Yeri
Hipertansiyon Tedavisinde İlaç Tedavisi 
Dışında,  Kan Basıncını Düşürmek İçin 
Neler Yapılabilir?

Hipertansiyon tedavisinde ilaç tedavisi dışında 
uygulanabilecek çeşitli ilaç dışı tedavi yöntemleri-
nin varlığı bilinmektedir. Bu yöntemler şu şekilde 
sıralanabilir;

A

B

C

D

E

F

Kilo verilmesi

Alkol alımının azaltılması

Fiziksel aktivitenin artırılması

Tuz kısıtlanması

Sigara içiminin önlenmesi

Diyette yağ alımının azaltılması

sağlık
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Hipertansiyonlu Hastalar İçin Egzersiz Zararlı mıdır?

Hipertansiyonlu Hastalarda Tuz Alımı Kısıtlanmalı mıdır?

Hipertansiyonu Olan Hastalar Sigara İçebilirler mi?

Ne yazık ki tüm dünyada çocuk-
lardan başlayarak sedanter (ha-

reketsiz) yaşam eğilimi güçlenmekte-
dir, bilgisayar ve televizyon bu eğilimi 
güçlendiren iki önemli faktördür. Se-
danter yaşam sadece hipertansiyon 
değil kalp krizi ve beyin felçleri içinde 
risk faktörü niteliği taşır.

Egzersiz sadece kan basıncını dü-
şürmekle kalmaz; yanı sıra kanda da-
mar sertliği oluşturan yağları da olum-
lu biçimde düzenler, kilo alımını önler, 
kas kitlesi ve gücünü artırır, kemik 
erimesi ve şeker hastalığı gelişimini 
azaltır, ruhsal gerginlik ve depresyon 
eğiliminin azalmasını sağlar.  

Önerilen egzersiz şekli ağır kaldırma 
benzeri egzersizlerden daha çok yürü-
yüştür. Haftada 3-5 gün önce günde 5 
dakikadan başlayarak 30 ila 60 daki-
kaya varan yürüyüş, koşma gibi daha 
zorlayıcı egzersizlere göre daha çok 
tercih edilir. Yürüyüş yerine bisiklete 
binme, yüzme gibi sporlarda yapıla-
bilir. 

Kan basıncı 180/100 mm Hg’ dan  
yüksek  ise bu durumda  zorlu egzer-
siz  önemli sorunlar yaratabilir. O ne-
denle kan basıncı kontrolde olmayan 
hastalarda zorlu egzersiz kan basıncı 
kontrol edilinceye kadar ertelenmeli-
dir.

Sigara içmek çok tehlikelidir. Ortala-
ma olarak konuşmak gerekir ise sigara 
içiminin kişinin yaşamından 8 yılı çaldı-
ğını söyleyebiliriz. Sigara içmeyenlerin 
sadece % 4’ ü 55 yaşından önce ölür 
iken, sigara içenlerin %10’ u 55 yaşın-
dan önce ölür.

Hipertansiyonlu hastalarda sorun 
daha da önemlidir. Hipertansiyonlu 

hastalarda kalp hastalığı riski zaten 
artmıştır. Eğer hipertansif bir hasta 
sigara da içiyor ise bu durumda kalp 
hastalığı riski 2-3 misli artar. Bu ne-
denle hipertansif bir hasta eğer siga-
ra içiyor ise hipertansiyon tedavisi 
ile birlikte mutlaka si-
garanın bırakılmasının 
sağlanması gereklidir.

Tuz alımı ile hipertansiyon arasın-
daki ilişki kesindir. Fazla tuz tüketen 
toplumlarda hipertansiyona daha sık 
rastlanır. Hipertansiyonlu hastalarda 
günlük alınması önerilen tuz miktarı 6 
gram civarındadır. Bu miktar 2.4 gram 
sodyum ya da bir çay kaşığı tuza karşı-
lık gelir. Ancak bu noktada unutulma-

ması gereken 
bir nokta tuzun  “ gizli 
tuz kaynakları ” olarak tanımlanan 
gıdalarca hastanın farkında olmadan 
alınabilmesidir. Bu gıdalar genellikle 
konserve türü besinler, işlenmiş ve 
dondurulmuş gıdalardır.

Sigara içiminin bırakmanız şu ek avantajları da sağlar;

Kalp krizi ve felç riskiniz azalır Daha kolay yol yürüyüp, merdiven çıkabilirsiniz

Akciğer kanseri olma riskiniz azalır Sabahları öksürmezsiniz

Kıyafetleriniz, eviniz ve arabanız daha güzel kokar Önemli ekonomik tasarruf sağlarsınız



Hipertansiyonu  Olan Hastalar  Alkol  Kullanabilirler mi?

Kafein Hipertansif Hastalarda Zararlı Mıdır? 

Özellikle ağır içki tüketimi hipertan-
siyon ile yakın ilişkilidir. Örneğin Ame-
rika’ da hipertansif hastaların % 7-10’ 
unda ağır alkol tüketimi, söz konusu-
dur. Bu nedenle ağır içki tüketicisi olan 
hastalarda alkol alımının bırakılması ya 
da en azından sınırlandırılması gerek-
lidir.

Alkol alımının yaratacağı 
bir diğer sorun da, yüksek 
kalori içeriği nedeni ile 
kilo artımıdır.

Hipertansi-
yonun artmış 
vücut ağır-
lığı ile ilişki-
si kesindir. 
Kilo fazlalığı 
olanlarda hi-

pertansiyon gelişme riski normal kilo-
lulara göre 2-6 misli artmış olarak bu-
lunur. Yani kilo vermenin hipertansiyon 
oluşumunu önleyici rolü kesindir. Öte 
yandan kilolu hipertansif hastaların 
zayıflatılması kan basıncında azalma-
ya neden olur ve bazen hafif hipertan-

siyonlu hastalarda kilo verilmesi ilaç 
kullanımına gerek bile bırakmayabilir. 
Kilo verilmesi kan basıncını düşürücü 
etkinin yanı sıra hastanın kan yağları 
üzerinde de olumlu etki yapar. Bir ki-
şinin şişman olup olmadığı vücut kitle 
indeksi hesaplanarak belirlenir;

Hipertansiyonlu Hastalarda Kilo Verilmesi Gerekli midir?

sağlık

Vücut Kitle İndeksi (VKİ):

Vücut Ağırlığı(kg) / Boy x Boy

Örnek vermek gerekir ise 75 kg 
ağırlığında ve 175 cm boyunda bir ki-
şinin VKİ: 75/1.75X1.75=24’dür.

Sağdaki tablo beden kitle indeksine 
göre hangi gruba girdiğinizi göster-
mektedir;

Bel Çevresi İle İlişkili Sağlık Riskleri Artmış Risk Yüksek Risk

DurumunuzBeden Kitle İndeksiniz

18.5 altı   

18.5-25

25-30 

30-40

40 üzeri

Erkek

Kadın

> 94 cm

> 80 cm

> 102 cm

> 88 cm

Zayıf

Normal kilolu

Fazla kilolu

Şişman (Obez)

İleri Derecede Obez

Eğer beden kitle indeksiniz 25-
30 arasında ise harekete geçme 

zamanınız gelmiş demektir. Sizin şu 
anda çok yakınmanız olmayabilir ama 
fazla kilonuz sizin için sorun çıkartma-

ya hazırlanıyor olabilir. Eğer beden kit-
le indeksiniz 30 ve üzerinde ise tıbben 
hasta sayılırsınız ve hemen bir hekime 
başvurmanız uygun olacaktır. Vücu-
dunuzdaki toplam yağ miktarı önemli 

olmakla birlikte, yağın nerede depo-
landığı da önemlidir. Karın bölgelerin-
de depolanan yağ miktarı daha fazla 
sağlık sorununa yol açar.

Çay ve kahve içimi pek çok top-
lum için neredeyse sosyal yaşa-

mının bir parçası haline gelmiştir. Pek 
çok kişi için kahve olmaksızın sabah 
işe başlamak çok güçtür. Bu özellikle 
batılı toplumlarda daha yaygındır. 

Sert kahve tüketimi büyük kan basın-
cını hipertansiyonlularda 8 mm Hg, 
normal kişilerde ise 3 mm Hg yükselt-

mektedir. Ek 
olarak si-

nirlilik, 

çarpıntı, panik atak, konsantre ol-
makta güçlük kafein ile ilişkili bulgular 
olarak değerlendirilir. Pek çok ülkede 
kafeinsiz kahve yapım ve sunumu 
yaygınlaşmıştır. ■
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Birçok dergi ve gazetelerde 
uzmanlar çocuklarımızı nasıl 

yetiştirmemiz gerektiğini, hangi 
yöntemlerle başarıya ulaşabile-
ceğimizi anlatırlar. Doğrusunu 
söylemek gerekirse, bu tavsi-
ye yazıları, ya da uzman gözü ile 
söylenen sözler, artık klişeleşmiş 
ve kimsenin işine yaramayacak 
önerilerden öteye geçmez. Çocuk 
eğitiminde sanki genel doğrular 
ve genel yanlışlar çok kesin çiz-
giler ile ayrılırmış gibi hazırlanan 
makaleler, dostlar alışverişte gör-
sün yazılarıdır. 

Bu yazıyı yazarken amacım sizlere 
çocuk eğitimi konusunda nasıl yazı 
yazıldığını göstermek değil.  Meslek-
taşlarımın iyi niyetli çalışmalarını ka-
ralamak da değil. Amacım, bu konuda 
Avusturya`da yaşayan göçmenler ola-
rak bu konuda unutmamamız gereken 
çok önemli bir konunun altını çizmek.

Hiçbirimiz şunu unutmayalım ki, 
bizlerin hayatında göçle gelen çok 
önemli bir çevre değişimi söz konu-
su. Dil, politika, yaşam tarzı, iklim gibi 
aklınıza gelebilecek her şey, ilk kuşak 
olarak Avusturya`ya gelenlerin hep-
si için, yeni bir öğrenme ve kendini 
uydurma sürecini gerekli kılıyor. Dili 
öğrenmek, iklime alışmak, kendimize 
tekrardan sosyal ve insani ihtiyaçları-
mızı karşılayabilecek bir çevre bulmak 
ve yaratmak… Göç insanın hayatında 
alışageldiği her şeyi etkileyen büyük 
değişiminin de adı aslında. 

Burada doğan çocuklarımız için bu 
yukarıda saydığım birçok şeyin pekte 
bir anlamı yok. Onlar doğdukları bu 
topraklarda tanıdıkları çevre, iklim, 
yaşam tarzı için yeni bir uyum süreci-

ne ihtiyaç duymuyorlar. Ancak onlar, 
dünyadaki yerlerini anlayabilmek ve 
sağlıklı bir kimlik kazanabilmek için 
anlamaya bilmeye ve öğrenmeye ih-
tiyaç duydukları başka bir gerçeklikle 
beraber yaşıyorlar; anne ve babaları.

Evdeki yetiştirme tarzımız, dışarıda 
konuşulan dilden farklı ikinci bir dil, 
Avusturya`da yaşanmayan ancak biz-
lerin sürekli olarak takip ettiğimiz bir 
ülkenin televizyonla evimize taşınan 
görüntü ve konuları, bizim dediğimiz 
ve burada ki yerli halkın değerleri ve 
anlayışlarının dışında önem verilen de-
ğerler…

Çocuklarımıza yaklaşırken ilk ola-
rak düşünmemiz gereken şey, bizlerin 
buralı olmadığımız, burada büyüyüp 
yetişmediğimiz ve buraya gelişimizin 
bir hikayesi olduğudur. Bizler eğer 
onlar ile bu hikayeyi paylaşmaz, onları 
bu ülkedeki hayatın içine bırakmakla 
sorunsuz ve yeterli bir gelişim yaşa-
yacaklarına inanırsak, onların dünya-
sında anlamsız ve yıpratıcı bir kaosa 
zemin hazırlamış oluruz. Her anne ve 
babanın hakkı olan ve mutlaka kullan-
ması gereken bir hakkımızı kullanma-
dığımız gibi, onları da köksüz, kafası 
karışık ve ayakları yere sağlam bas-
mayan insanlar olma tehlikesi ile yüz 
yüze bırakmış oluruz. Eğitimin ilk he-
defi bizlerin yaşadığımız çevreyi tanı-
mamız, onun özelliklerini bilmemiz ve 
daha sonra onun içinde var olabilmek 
için yetenek, duygu ve düşüncelerimi-
zi geliştirebilmemizdir. Konuşulan 
dili öğrenip, yazmaktan, kutla-
nan bayramlara, yaşanan ahlaki 
değerlerden, geçerli bir mesleki 
eğitime kadar her konuyu aklınıza 
getirebilirsiniz. 

Çocuklarımız ile paylaşmamız, anne 
ve babalar olarak yapmamız gereken 
belki de en önemli şey, kendi yaşantı-
mızı, değerlerimizi ve dilimizi çocukla-
rımıza göstermek ve öğretmektir. İkin-
ci adım ise onların içine doğdukları bu 
toplumda izole olmamaları, sağlıklı bir 
yaşam kurabilmeleri için burayı tanı-
malarına, burayı da yaşayabilmelerine 
olabildiğince izin vermektir.

Derneklerimizde, okullarda ya da 
danışmanlık yaptığımda konuştuğum 
gençlerimizin birçoğunun Türkçe-
yi anadil düzeyinde konuşmadıkları 
halde anadillerinin Türkçe olduğunu 
söylemeleri, Türk`üm derken, aslında 
Türkiye`yi oralı biri gibi bilmediklerini, 
aslında ne Avusturya`yı nede Türki-
ye`yi yeteri kadar içlerine sindireme-
diklerini gördükçe, ödül ve cezayı bir 
kenara koyup öncellikle bu temel ko-
nuyu sizlerle paylaşmak ve tartışmaya 
açmak istedim.   ■

sağlık

ÇOCUĞUNUZA
KENDİNİZİ NE KADAR

ANLATABİLİYORSUNUZ?

Mag. Erdal KAYHAN / Psikolog
erdalkayhan@sahnewien.com



SPOR
KÖŞESİVURAL SAĞLAM ile

Ben  Mag. Vural Saglam. Yak-
laşık 15 yıldır fitness ve dö-

vüş sanatları ile ilgileniyorum. 
Aynı zamanda IRON FIST GYM 
VIENNA  spor kulübünde antre-
nörlük yapmaktayım.  Ayrıca EVO-
LUTION SPORTS ‘ da spor gıdası 
ve spor malzemesi satan bir shop 
işletmekteyim. Kısacası hayatı-
mın büyük bir bölümünü spora 
adadım.

Bu yazımı “güçlü ve büyük kol-
lara nasıl sahip olunur? “ soru-
suna ayırdım. Yavaş yavaş yaz 

geliyor ve genelde her erkek kısa 
kollu bir tişört giydiğinde güçlü 
ve kaslı kollarının olmasını ister. 
Uzun süredir devam eden sporcu 
ve antrenörlük hayatımda sık sık 
bu soruyla karşı karşıya kaldım. 
Fitness yapan sporcuların yüzde 
doksanının ilk hedefi, büyük bir 
bicepse sahip olmaktır. 

O yüzden aşağıdaki yazımda fo-
toğraflar yardımıyla sizlere en et-
kili biceps hareketlerini sunmaya 
çalıştım. 

Fotoğrafların altında set ve tek-
rarlama sayılarını bulabilirsiniz. 
Hareketlerin o plana göre uygu-
lanmasını tavsiye ederim. Set ve 
tekrarlama sayılarını aşmamanızı 
tavsiye ederim. Çünkü vücut ge-
liştirmede kaldırdığınız kilolardan 
ziyade, set ve tekrarlama sayıları-
nın çok büyük önemi vardır. 

Bu hareket Biceps kaşını çalıştırmaktadır. Düzenli ve 
yüksek kilo ile yapıldığında kolunuzu güçlendirmekten zi-
yade, kolunuza kalınlık kazandıracaktır. Bu hareket biceps 
kasını geliştirmek için en etkili hareketlerden biridir diye-
biliriz.

Başlangıç pozisyonunda EZ-direğini kollar aşağıya uza-
tılmış şekilde vücudunuzda tutuyorsunuz ve ağırlığı yavaş 
yavaş ve kontrollü bir şekilde yukarıya, yani göğsünüze 
doğru kaldırıyorsunuz.

Bitiş pozisyonunda ön kol ile bicepsinizin arasında 45 
derecelik bir köşe oluşmaktadır. 

 Bu hareketin set ve tekrarlama sayısını fotoğrafın altında 
görebilirsiniz. 

Biceps kasının uzun olmasını sağlayan en etkili hareket, 
Hammer Curls olmaktadır. Biceps antremanlarında bu 
hareket şeklini uygulamayan sporcularda, genellikle kısa 
görünüme sahip biceps kasına rastlanmaktadır.  

Baslangıç pozisyonunda dumbbellı, yani ağırlığı, kollar 
uzatılmış şekilde vücudunuzun yan tarafında, kalçanızın 
yanında tutuyorsunuz ve ağırlığı yine yavaş ve kontrollü 
bir şekilde düz olarak yukarıya kaldırıyorsunuz. 

Bu hareketin bitiş pozisyonunda yine ön kol ile bicepsin 
arasında 45 derecelik bir köşe oluşması gerekir.

Set ve tekrarlama sayısı fotoğrafın altında gördüğünüz 
şekilde uygulanıyor.

Hareket 1: EZ-Bar Biceps Curls

Hareket 2: Hammer Curls

1. Set 15 Tekrar
2. Set 10 Tekrar
3. Set 8 Tekrar
4. Set 6 Tekrar

1. Set 15 Tekrar
2. Set 10 Tekrar
3. Set 8 Tekrar
4. Set 6 Tekrar
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Üçüncü hareket gibi bu da daha yavaş bir şekilde yapıl-
malıdır. Belki Biceps kasına yumurta görünümünü verebi-
lecek en etkili hareket, bu harekettir. 

Hareket oturarak baslıyor. Kolun üst kısmı bacağın iç 
kısmına yaslanır. Ardından dumbbell elinizin içi yukarıya 
bakacak bir şekilde yavaş ve kontrollü olarak yüze doğru 
kaldırılır.

Bitiş pozisyonunda yine üst kol ve biceps arasında 45 
derecelik bir köşe oluşuyor. Hareketin etkisini arttırmak is-
tiyorsanız, ağırlığı bitiş pozisyonunda bir veya iki saniye tu-
tunuz ve biceps kasınızı içeriye kan pompalar gibi sıkınız.

Bu hareket EZ-direği ile uygulanır. Başlangıç ve bitiş 
pozisyonları EZ-Bar Curl gibidir. Yanlız bu hareketin bitiş 
pozisyonunda elin içi yere bakmalıdır. EZ- Bar Curl de elin 
içi yukarıya bakıyor. 

EZ-Bar Reverse Curl tıpkı Hareket 3 ve 3A gibi, daha 
yavaş şekilde yapıldığı takdirde daha etkili olacaktır.

EZ-Bar Curl e benzemesine rağmen bu harekette çalış-
tırılan kas bölümü farklıdır. EZ- Bar Reverse Curl özellikle 
Brachilalis, Brachioradialis ve Extensor kaslarını çalıştırır. 
Yani biceps yanı sıra ön kolu da çalıştırıyor.

Hareket 3A: Seated Concentration Curl

Hareket 3B: EZ-Bar Reverse Curl

Bu hareket kablolar ile uygulanmaktadır. Genellikle bi-
ceps antremanının son hareketlerinden birini oluşturur. 
Gösterdiğimiz diğer iki hareketten daha yavaş ve ağırlığı 
başlangıç pozisyonunda bitiş pozisyonuna kadar hissede-
cek bir şekilde uygulanması gerekir. 

Gördüğünüz hareket çok yavaş yapıldığında bicepsi 
uzun süre kan ile beslediğinden dolayı kasın güzel ve kuru 
bir forma girmesini sağlayacaktır.

Başlangıç pozisyonunda kablonun kolunu kollarınız hafif 
bükük bir şekilde tutunuz. Ardından yumruklarınızı kafa-
nıza doğru çekiniz. Kolun üst kısmının daima yere yatay 
şekilde kalması gerekir. Yani dirseklerin hareket boyunca 
yere doğru bakmaması gerekiyor. 

 Bitiş pozisyonunda ön kol ve bicepsin arasında 45 de-
recelik bir köşe oluşuyor. Ağırlığı bitiş pozisyonunda bir 
veya iki saniye boyunca tuttuğunuz vakit hareket daha da 
etkili olacaktır.

Hareket 3: Cable Curls

notlar

 Her biceps antremanında 3 hare-
ket yapıyorsunuz. Hareket 1 ve 2 yi 
yaptıktan sonra da hareket 3, 3A ya 
da 3B yi uyguluyorsunuz. 5 hareke-
ti bir antremanda yapılması tavsiye 
edilmemektedir. Çünkü biceps gibi 
küçük kaslarda kiloları ağır ve doğru 
seçtiğiniz takdirde genelde 3 hareket 
yeterlidir. 

Bir antremanda çok fazla hareket 
yapıldığı vakit,  ingilizcede OVERT-
RAINING diye adlandırılan problem ile 

karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunun so-
nucunda da kasların büyümesi değil, 
aynı kalması hatta küçülmesi ile karşı 
karşıya kalınır. Benim tecrübeme göre 
ağır kilolar ile çalışıldığı zaman 3 hare-
ket ile en iyi sonuçlara varılabilir.

Dikkat: İlk Seti kası ısındırma amacıy-
la hafif ağırlıklarla yapmalısınız. Ardın-
dan her setten sonra ağırlıkları sadece 
o tekrarlama sayısını yapabilecek bir 
şekilde seçmelisiniz. Yani ikinci sette 

10 tekrarlama yapıyorsanız,  yanlızca 
10 tekrarlama ile başarabileceğiniz ki-
loyu seçmelisiniz.  

IRON FIST GYM VIENNA  
Schönbrunner Strasse 186  A – 1120 WİEN
www.ironfist.at

EVOLUTION SPORTS
Schönbrunner Strasse 195  A – 1120 WİEN
www.evo-sports.at
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kitap
Bambaşka bir dünyadır ki-
taplar... Okuduğunuz her ki-
tapta bir an kendiniz olmak-
tan çıkıp, yeni bir kahraman 
olarak sonunu bilmediğiniz 
bir yolculuğa çıkarsınız.. 
Farklı kişiler tanır, farklı ha-
yatlar görürsünüz… Kitap 
dünyası büyülüdür. İnsanın 
kendine verebileceği en 
değerli eylemsel hediyedir 
kitap okumak... 
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KİMİ TERK ETTİYSEM 

UNUTAMADI...

TEK KANATLI BİR KUŞ

2012 yılının Ocak ayında piya-
saya sürülen bu kitapta aşka 

ve romantizme doyacaksınız. Erkek 
okurlar psikiyatrist Mehmet olmak 
isterken, bayan okurlar Damla karak-
terinde kendilerini bulacaklar. Aşk ve 
yalnızlık öyle farklı bir dilde ele alınmış 
ki bu kitabı okuduktan sonra hiç yal-
nız kalmayıp hiç aşık olmadığınızı fark 
edeceksiniz. Aşk, yalnız kalamayacak 
kadar güzel bir o kadar da yalnız. Aş-
kımız için mi kaybetmiyoruz umutla-
rımızı yoksa yalnızlıktan çekindiğimiz 
için mi? İşte bu umutlarımız için diyor 
ki yazar: 

“ Tırnakları yenmiş bir 
hayatın kanayan par-

mak uçlarındaydı umutla-
rımız…”   ■

Yazar : Serdar OĞUZ

Geçtiğimiz Şubat ayında kaybet-
tiğimiz romancı, öykü ve senar-

yo yazarı Türk edebiyatının en önde 
gelen isimlerinden, Yaşar Kemal’ı an-
mak için bu sayımızda son yazmış ol-
duğu esere yer vermek istedik. Kitapla 
ilgili en ilgi çekici nokta, yazarın bu 
kitabı 1960’ların sonunda yazmış ol-
ması. Buna rağmen kitabı 2013 yılında 
yayınlamıştır.

Bir kasaba düşünün, halkı tarafın-
dan terk edilmiş, kalanların ise salgın 
bir hastalıkla mücadele ettiği. Bu öyle 
bir hastalık ki diğerlerinden çok farklı; 
adı Korku. Bu kasabaya atandığı halde 
gidemeyen bir posta müdürü, yalnızlı-
ğın timsali bir istasyon şefi ve Alaman-
cı bir genç kadın.

Geçmişte yaşadığı zorluklardan 
esinlenen Yaşar Kemal, o zamanlar 

postacılığın önemini şu sözleriyle dile 
getiriyor: 

“O dönemde Anadoluda posta-
cıdan daha önemli bir kişi yoktu. 
Özellikle benim için postacı çok 
önemliydi. O zaman bana mektup-
lar geliyordu. Bu mektupları benden 
önce jandarmalar okuyordu. Bazen 
makale yazar gazeteye göndermek 
isterdim. Bu makaleler bazen gider, 
bazen de gitmezdi.”

Kitabın çok kısa olması okurların 
beklentilerini pek karşılamasa da ve-
rilmek istenen duygu başarıyla dile 
getirilmiş. Yakın zamanda bir tiyatro 
sahnesinde görmeyi beklediğimiz bir 
öykü.   ■

Yazar : Yaşar KEMAL

kitap



kültür

UNEXPECTED VIRTUE 
OF IGNORANCE
Bir zamanlar ünlü bir süper kah-

raman rolüyle ünlenmiş olan 
Thomson, nam-ı değer Birdman, hafı-
zalardan silinmiş bir oyuncudur.  Ama-
cı; bir Broadway gösterisiyle eski ünü-
nü geri kazanmaktır. 

Filmdeki bütün karakterlerin kendi-
ne has psikolojik sorunları olduğunu 

söyleyebiliriz. ‘Kendime hiç saygım 
yok ’ diyen ve tek amacı Broadway’ 
de sahne almak olan bir kadın, rol 
yapmaktan ziyade her şeyi gerçek-
miş gibi yaşayan bir adam ve hayran 
olunmak için, yeniden sevilmek için, 
ruhunu ikiye ayırmış bir başrol oyun-
cusu…  Amerikan yapımı dram ve kara 
mizah türünde bir film. Yönetmenliği-

ni Alejandro G. Iñárritu’nun üstlendiği 
film, en iyi yönetmen, en iyi film, en iyi 
özgün senaryo ve en iyi sinematografi 
dalında 4 Oscar kazanarak başarısını 
taçlandırdı.

Filmde insanı en çok etkileyen söz-
lerden biri Thomson’ un kızına söyle-
diği: ‘ Keşke senin doğumunu videoya 
kaydetmekle uğraşmasaydım, o anı 
gerçekten yaşamamış oldum.’ repli-
ğidir. Filmin birçok noktasında bu tarz 
mesajlarla karşılaşmak mümkün.  Sa-
dece senaryoya dikkat ederek değil, 
verdiği mesajları anlamaya çalışarak 
izlendiğinde daha anlamlı bir film ha-
line geliyor.  ■
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THE GRAND 

BUDAPEST HOTEL

Genç bir kız, bir yazarın anıtının 
yanına oturur ve 1968 yılında yazarın 
ziyaret ettiği Büyük Budapeşte Ote-
li ile ilgili hikayesini okumaya başlar. 
Eskiden çok popüler olan bu otelin 
pek müşterisi kalmamıştır. Yazarımız 
lobide otururken, otelin sahibi Sıfır 
Mustafa ile karşılaşır ve hikayemiz bu 
noktada başlar.

Otelin şimdiki sahibi olan Sıfır Mus-
tafa, 1932 yılında otelin karşılama gö-
revlisi olarak işe başlamıştır. Zamanla 
otelin ünlü odacısı Gustave’nin sağ 
kolu olur. Gustave, misafirlere hiz-
met etmenin dışında, yaşlı ve zengin 
müşterileriyle de  birlikte olmaktadır. 
Bu müşterilerden biri olan Madam 
Céline Villeneuve Desgoffe und Taxis, 
otelden ayrıldıktan kısa bir sure sonra 
evinde ölü bulunur ve ardı arkası kesil-
meyen olaylar başlar.

4 dalda Oscar ödülü alan filmin yapı-
mını, yönetmenliğini ve aynı zamanda 
senaristliğini üstlenen Wes Anderson, 
geniş oyuncu yelpazesiyle de dikkat-
leri üzerine çekmiş. Edward Norton, 
Jude Law, Adrien Brody, Tilda Swin-
ton gibi ünlü isimlere başrolde Ralph 
Fiennes eşlik etmiş. Eğer mor ve pem-
be renklerini sevmiyorsanız, görmeye 
dahi katlanamıyorsanız izlemeye hiç 
başlamayın deriz. Çünkü başrol oyun-
cumuz ve otelin çalışanları her daim 
mor elbiseleriyle,ağırlıklı olarak pembe 
kullanılmış arka planda sahne alıyorlar. 
En iyi kostüm tasarımı ve en iyi yapım 
tasarımı ve set dekorasyonu ödüllerini 
almasına şaşmamak gerek. Eğlenceli 
müzikleri, bitmek bilmeyen hareket-
liliği ve harika tasarımlarıyla soluksuz 
izleyeceğiniz bir hikaye.   ■



GÜNÜMÜZ HARP TEKNOLOJİSİ:
H.A.A.R.P
Bir önceki yazımda günümüz 

kullanılabilir hatta giyilebi-
lir teknolojilerden bahsetmiştim. 
Bu sayıda dünyanın süper gücü 
olan Amerika’nın sahip olduğu ve 
her kurumunda olduğu gibi İsra-
il’in yönettiği yüksek teknolojiden 
bahsetmek istiyorum. Bu tekno-
lojinin adı  “Yüksek Frekanslı Et-
kin Güneşsel Araştırma Programı 
(High Frequency Active Auroral 
Research Program)”. Yani kısaca 
HAARP teknolojisidir. İnsanlık ve 
demokrasi söylemiyle tüm dünya 
halklarını kendine köle yapmaya 
çalışan bu emperyalist devletlerin 
dediklerine göre HAARP, denizal-
tı araçlar ile iletişimi kolaylaştır-
mak, saldırı durumunda füze ve 
uçakları kontrol etmek gerekirse 
havada yok etmek ayrıca doğa 
olaylarını kontrol altına alabilmek 

için geliştirilen bir programdır.

Bu programın çıkış noktası ünlü 
bilim adamı Nikola Tesla’nın ra-

dar, tribün ve İyonosfer çalışmalarıdır. 
Tesla, İyonosfer ile yüksek frekans 
deneylerinde dünya çapında iletişimi 
kolaylaştırmak ve bedava kablosuz 
elektrik dağıtımını hedeflemekteydi. 
Daha sonrasında bu projenin kapi-
talist sisteme yararından çok zararı 
dokunacağı düşünüldüğü için yapılan 
yardım fonları kesildi. Bilimin getiri-
lerini insanlık için kullanmaya çalışan 
Tesla, Amerikan sanayicileri ve bilim 

adamları tarafından sürekli kıskanıl-
dı ve çalışmaları engellendi. Thomas 
Edison, eline geçtiği maddi güçle Tes-
la’nın projelerini baltaladı ve sindirmek 
istedi. Henry Ford yaptığı arabanın ek-
siklerini ve hatalarını Tesla tarafından 
yüzüne çarpılınca, Tesla’yı aşağıladı. 
Sonunda en çok patent sahibi reko-
runu elinde tutan Nikola Tesla New 
York’da bir hotelde yalnız başına bu 
dünyadan ayrıldı.

Zamanının çok daha ilerisinde olan 
bir bilim adamını anlayamayan Ame-
rika, sonrasında sahipsiz patentlerin 
üstüne oturarak bugünkü HAARP 
projesini meydana getirdi. Şu anda 
resmi bir kuruluş haline gelen proje, 
tamamıyla Amerikan ordusu altında 
Pentagon tarafından yöneltilmektedir. 

Amerika’daki 18 üniversite çalışma-
lara destek vermektedir. Bu projenin 
Alaska üssünde 22 metre boyunda 
180 adet gelişmiş antenler sayesinde 
İyonosfere yoğunlaştırılmış belirli bo-
yutlarda frekans dalgaları göndererek 
dünya çapında deprem, tsunami gibi 
doğa olayları yapay olarak oluşturul-
maktadır. Amerika, Rusya ve Avru-
pa’da yerleri bilinen üslerin dışında ne-
rede olduğu bilinmeyen 20 adet daha 
üs olduğu düşünülmektedir.

Nikola Tesla

Kıvanç Tolga ÇALIŞAN
kivanctcalisan@sahnewien.com
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1993 yılında çalışmalara başlayan bu 
proje, o tarihten günümüze kadar ya-
şadığımız dünya çapındaki tüm doğal 
felaketlerin sorumlusudur. Endonezya 
ve Japonya’daki tsunami felaketle-
ri ne tesadüf ise, hep gelişen siyasi 
olayların peşinden gerçekleşmekte-
dir. 17 Ağustos 1999 Türkiye Gölcük 
depremi sırasında ülkemizin siyasi ve 
ekonomik durumu çok iyi bilinmekte-
dir. Geniş bir perspektiften bakıldığın-
da her şey çok net ve açıktır. Fakat 
bu durum Amerikan emperyalizmine 
gölge düşüreceği için hala bir komplo 
teorisi denerek algı yönetimi yapılmak-
tadır. İlki 1941’de yaşanan Van depre-
minden sonraki Çaldıran depremi 35 
sene sonra olmuştur. Bir 35 sene daha 
geçtikten sonra  2011 Ekim ve Kasım 
aylarında, yani 1 ay arayla deprem ol-
ması, üzerinde düşülmesi gereken bir 
durumdur. Bu depremlerin birer ay 
arayla gerçekleşmiş 2 büyük deprem 
olmasının hiçbir mantığı yoktur. Ayrı-
ca Ekim ayında gerçekleşen deprem 
internetteki bilgilere göre cumhuriyet 
tarihimizin en şiddetli depremidir.

Bu konuyla ilgili bilimsel verileri tarih 

bazında internetten bulabilirsiniz. Ma-
alesef 17 Ağustos 1999 tarihinde yapı-
lan HAARP çalışmaları hariç. Çünkü o 
gün ile alakalı internet üzerinde hiçbir 
bilimsel veri yok. Zaten olmaması da 
bir şeylerin gizlendiğini apaçık göste-
riyor.  ■

Son olarak şunları belirt-
mek isterim ki, insanlık tarihi 
boyunca, her zaman kötü 
insanların elinde bir takım 
planlar veya projeler vardı. 
Türk milletinin bilmesi gere-
ken tek şey, muhtaç oldu-
ğu kudretin zaten kanında 
mevcut olmasıdır. Bu kudret 
ile değiştiremeyeceğimiz 
veya yıkamayacağız hiçbir 
kötülük olamaz. Türk, dün-
yada var olduğu sürece…



İBeacon’ı anlamak için birkaç ör-
nek üzerinden teknolojiyi inceleye-

lim. Örneğin bir mağazaya girdiniz ve 
aradığınız ürünü bulmakta zorlanıyor-
sunuz. Merak etmeyin! İBeacon sa-
yesinde herhangi bir tezgahtara veya 
mağaza çalışanına sormanıza gerek 
yok. Son çıkan İPhone’nunuz  saye-
sinde tek başınıza alacağınız ürünü 
bulabilirsiniz. Bir sergiye veya bir mü-
zeye gittiğiniz düşünelim. Artık sergiye 
veya müzeye gitmeden ufak bir araş-
tırma yapıp bilgi edinmenize gerek 
yok. Hatta eserlerin altındaki yazıları 
bile okumasanız olur. Çünkü İBeacon 

sayesinde siz daha o esere yaklaşır-
ken, telefonunuza bildirim şeklinde 
bilgiler gelecektir. 

Kısaca İBeacon bireysel olarak zorla 
yaratılan saçma ihtiyaçların en yenisi-
dir. Özellikle Paypall’ın desteklediği bu 
uygulama, alıverişlerinizde kolaylık adı 
altında size harcama yapmaya teşvik 
etmektedir. Zaten kapitalist sisteme 
hizmet etmeyecekse neden gelişti-
rilsin ki? Artık sergilerde gö-
revlilere, müzelerde araş-
tırmacılara, mağazalarda 
tezgahtarlara, sinemada 
yer göstericilere ihtiya-

cımız yok. İBeacon sayesinde kendi 
işimizi çok daha kolay, çok daha hızlı, 
çok daha basit, çok daha yalnız, çok 
daha bireysel ve çok defa yapabiliriz. 

Teşekkürler bilişimi bu kadar basit 
sorunlara çözüm getirmek için kulla-
nan Apple ve İBeacon’a. Yeni geliş-
melerini çok daha büyük merak ve çok 
daha büyük sabır ile bekliyoruz.

Günümüz teknolojisinin ge-
tirmiş olduğu yeni ihtiyaç-

lar içerisinde konum tespiti ve 
paylaşımı son derece önemli hale 
geldi. Geçtiğimiz sene adını sıkça 
duyduğumuz Apple’ın yeni ürünü 

İBeacon, bu ihtiyacı biraz daha 
geliştirerek kapalı alanda konum 
tespiti yapan uygulamaların başı-
nı çekti. Artık İBeacon sayesinde, 
sergi alanlarında, kütüphaneler-
de, müzelerde, stadyumlarda ara-

dığımız noktayı çok daha rahat bir 
şekilde bulmaya başladık. Bu son 
teknoloji sayesinde mutlak rahat-
lığa ve kolaylığa bir adım daha 
yaklaşmış olduk.

BEACON TEKNOLOJİSİ
GELECEĞİN TRENDİ
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Viyana’ da yaşasak, artık buradaki 
hayatın bir parçası olsak da Türkiye’ 
den kopamıyoruz. Kopamadığımız 
şeylerden biri de Türk televizyonu. 
Özellikle de annelerin en sevdiği şey 
Türk kanallarındaki sonu gelmeyen 
diziler. İnternetten izleme seçeneği 
olsa da, büyük ekran bir televizyon-
da izlemenin keyfi tabi ki başka. Uzun 
zamandır bu imkanı sağlayan emektar 
çanak antenler için artık izin almak 
zor. İzin alındı diyelim; kablolar, 
matkaplar ve bu işlemler es-
nasındaki toz, kir de caba-
sı. Ama artık web-tv ler 
sayesinde tüm bun-
lara gerek yok. Fa-
kat bu alanda hiz-
met veren büyük , 
küçük birçok farklı 
isim var. Çanak anten-
siz ve kablosuz HD kalitesin-
de, Türk ve Alman kanalları vaadiyle 
reklam yapan en az iki isim, benim için 
hayal kırıklığı idi. İzlerken yayında don-
malar, aylık ücret ödemeler, çıkan so-
runlar için arayıp bir türlü ulaşılamayan 
call centerlar, gibi sorunlar bunlardan 
bazıları. Birkaçını alıp, kullanmış biri 
olarak, şu an kendim de kullandığım 

üründen bahsetmek istiyorum sizlere. 
ANDROİD TV BOX’ tan.  ANDROİD TV 
BOX’ ta bunların hiçbiri ile karşılaşma-
dım henüz. Aldım, taktım ve izlemeye 
başladım. Aylık, yıllık ödeme olmaması 
da en güzel yanlarından biri. 

ANDROİD TV BOX’un getirileri sa-
dece film ve müzik keyfiyle de sınırlı 
değil üstelik. Canınız mı sıkıldı, reklam 
izlemek istemiyor musunuz? Anında 

internete girerek özgürce sörf 
yapabilir, televizyon 

izlediğiniz 

s ı r a d a sos-
yal ağlarda da aktifliği-
nizi koruyabilirsiniz. Tıpkı bir tablet, PC 
ya da akıllı telefonda olduğu gibi, Go-
ogle Play Store’da bulunan tüm oyun 
ve uygulamaları yükleyebilir ve Andro-

id keyfini dev ekranlarda ya-
şayabilirsiniz. Televizyonda 
hoşunuza giden bir program 

bulamadığınız zaman, kendi 
içerisinde bulunan filmler, di-
ziler menüsünden dilediğinizi 
seçerek anında izleyebilirsi-
niz. Cep telefonunuzla kolayca 
etkileşime geçen bu cihazda, 
klavye ve mouse ve hatta bir 
kumandaya dahi ihtiyacınız ol-
mayacak. Facebook, Skype ile 
sevdiklerinizle mesajlaşma, dur-
dur, sardır ve kaydet özelliği ile 
hiçbir programı kaçırmamanızı 
sağlayan ANDROİD TV BOX  ile 
futbol, basketbol, tenis ve diğer 
tüm programları yüksek kalitede 
izleyebilirsiniz. Bayan kullanıcıların 

en hoşuna giden özelliği ise olduk-
ça küçük ve kablo kullanımına ihtiyaç 

duymaması olacak. TV keyfiniz işken-
ceye dönüşmesin istiyorsanız yapa-
cağınız şey çok basit, hemen sipariş 
verin. Ve ister peşin ödeyin, ister kredi 
kartı ile. Siz sadece çayınızı demleyip, 
izlediğiniz filmlerin tadını çıkarın. İyi 
seyirler…

ANDROİD TV-BOX
Wallensteinstrasse 41, A-1200 Wien
Telefon: +43 1 922 36 57
Mobil: +43 660 772 42 13
www.androidtvbox.at

TELEVİZYON İZLEMEKANDROID TV BOX İLEARTIK DAHA KEYİFLİ



1996 yılında girdiğimiz 
et piyasasında kısa za-
manda kalite ve fiyatla-
rımızla büyük ilgi görme-
mizi takiben, KÖSEOĞLU 
markası altında ilk üre-
timine başladığımız su-
cuklarımızla kısa zaman-
da Avusturya genelinde 
halkımızdan büyük ilgi 
görüp, piyasadaki büyük 
bir boşluğu doldurduk. 
Çok önem verdiğimiz ka-
litemizin yansıması olan 
bu ilgiden destek alarak 

salam, sosis, pastırma 
gibi diğer et ürünlerinin 
üretimine geçerek tüketi-
cilerin kahvaltı masaları-
nın vazgeçilmez markası 
olduk. Piyasa şartlarına 
göre bazen üretime ara 
vermek zorunda kalmış 
olsakta, uzun vadede bu 
sektörde önemli bir oyun-
cu olarak hep kaldık. 

İç piyasada toptancı ve 
perakendeci olarak sahip 
olduğumuz bilgi ve tecrü-
belerimizi artık dış

piyasaya yönelik faali-
yetlerimizde de kullan-
maya başlayarak, et ve 
canlı hayvan sektöründe 
büyük bir atılım gerçek-
leştirip, ithalat ve ihra-
catta da önemli bir oyun-
cu olma yolundayız...

Toptan ve Perakande
Et ve Et Ürünleri
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ozkoseuglu.at

Hannovermarkt

Stand 72

A-1200 Wien

Tel: +43 676 976 71 36

info@ozkoseoglu.at

Et ve Et Ürünleri - Fleisch Und Fleischprodukte
Canlı Hayvan - Lebende Rinder



Beratung

Bilanzbuchhaltung

Firmengründung

Lohnverrechnung

Jahresabschluss

Danışmanlık

Muhasebe İşlemleri

Şirket Kuruluş İşlemleri

Maaş Hesaplaması

Yıllık Vergi Hesaplaması

Addresse

Tel
Fax
Mobil
Mobil
Email

Öffnungszeiten

Senefeldergasse 2/6-9
A-1100 Wien
01/967 45 64
01/804 805 355 92
0650 / 620 16 24
0650 / 620 16 34
hakandolar@gmx.at
h.dolar@dm-bilnazbuchhaltungzkanzlei.at

Mo, Di, Do, Fr 9-17 Uhr
Mittwoch kein Dienst
Samstag nach Termin Vereinbarung

:

:
:
:
:
:

:

“ güvenilir muhasebe itina ister...”

www.viyanamuhasebe.at
www.dm-bilnazbuchhaltungzkanzlei.at
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Notkamine für 

Dachgeschoßwoh-

nungen!

Kaminquer-

schnitterweite-

rung!

Rohreinzug für 
Brennwertgeräte!

Rohreinzug für nor-

male Gasthermen + 

Kessel!

Edelstahlhoch-

führungen!

Kaminausschleifung!

Kaminkopfsanie-rung!

Notkamine für Neubau!

EILDIENST “SEYDI”
Kaminsanierungs- und Bauprofi GmbH

Ratschkygasse 4, A-1120 Wien
Tel: +43/1/966 75 09

Fax: +43/1/966 75 09 - 11
Email: office@seydi.at

Web: www.seydi.at




