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“Evlendin, Kendini Salıverme !!!” 

Pilav, Patates Yapma, Pilates Yap! 

Evlilik Sonrası Rehberi 

Sibel Savaş 
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Yazar Hakkında 
 

Sibel Savaş 
Almanya’da doğmuş, Türkiye ve Amerika’da yaşamış 

ve son iki senedir de Kanarya Adalarında yaşıyor.  

Sibel, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat bölümünden 

mezun.  

Magazin dünyasının duayenlerinden Kenan 

Erçetingöz’le birlikte gecce.com’da, Superstarlife’da  

Tayfun Topal ile, uçankuş.com’dan Eray Akıncı ile 

birlikte köşe yazarlığı yaptı.  

Yazılarında özellikle; kadınlara mesaj vermeyi kendine vazife edinmiş bir yazar.  

Bir kadın gelişir binlerce dünya değişir, değil mi? 

Sibel’in bu yönü, kadınlara yönelik sosyal çabası daha doğrusu; bir yazarın toplum 

mühendisliği yaparcasına kadını ele alma tutkusu hakkında bile sayfalarca yazı yazılabilir. 

Yazarlığın yanı sıra, Event organizasyonu yapan bir şirketin sahibi ve Formula 1, MotoGP,  

Şampiyonlar ligi gibi organizasyonlarda dünya çapında çalışmalar yapıyor.  2007’den beri de 

Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder ile çalışıyor.  

En önemli görevlerini; 8 yaşında ki oğlu Canel’e annelik yapmak ve çok sevdiği kocası Taner’e 

eş olmak diye belirten Sibel, ailesine âşık bir Türk kadını.  

Türk kadının kendine güvenen, kendiyle daha barışık olmasını amaçlayan ve öncelikli olarak 

bu konularda yazılar yazan Sibel, Yataktaki Kraliçe isimli kitabın da yazarı. 

Duymayan kaldı mı?  

Sanmıyoruz! Büyük patlamaydı… Bu kitap; Türk kadınının içinde bulunduğu ahlak yapısı göz 

önünde bulundurularak yazılmış muhteşem bir cinsel kılavuz. İkamesi yok! 

Bu kitapla erkeği baştan çıkarmanın yollarını, onunla nasıl sevişeceğinizi,  erkeğinizi yatakta 

mutlu etmenin yollarını ve O’nu sonsuza kadar kendinize nasıl bağlayacağınızı 

öğreniyorsunuz.  

Sibel’den ‘Kocanın Kalbine Gir’ okuyucuları için de bazı tüyolar vermesini istedik. Bizi 

kırmadı…  

Keyfini çıkarın, 
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O, Beyaz Atlı Prensken 

Ah ah! Sevgilimiz ile ilk buluşmamızı hatırlayın kızlar.  

O ne heyecan, o ne telaştı. Kalp çarpıntılarını bir kenara bırakalım, ‘Ne giyeceğiz?’ diye 
çok büyük bir sorunumuz vardı. Tıka basa dolup taşan dolaba bakıp ‘Aman Allah'ım, 
giyecek bir şeyim yok’ diye panik hallerimiz, maaşımızın tamamını sevgili ile ilk 
randevuda giyeceğimiz kıyafete verişimiz…  

Bir yandan doğal görünmeye çalışıp, bir yandan o kadar çabamız. Adamı ayarladıktan 
ve evliliğe kadar giden süreçte hep en iyi halimiz ile karşısına çıkışımız. Hele düğün 
öncesi haller vardır ki, güzellik yarışmaları veya Oscar töreni öncesi girilen bakım 
kampları yanında halt etmiş.  

Bir kere illa ki zayıflanır. Hani hepimizin fazlası olan o 2-3 kilo var ya, onlardan itina ile 
kurtulmaya çalışılır. Ve hatta bu sefer başarılı olunur.  

Ağdalar, kuaförler, sporlar, evet evet hatta spora bile başlanır o ara.  

Sonuçta mevzu bahis olan hayatımızın en güzel günüdür. Yeni bir hayata başlayış...  

Bir nevi finale varmak. O beyaz atlı prense kavuşmak. 
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O, Artık Elde Edilmiş Bir Prensken 

Kavuşuyoruuuuuuuz ve tam o günden sonra garip bir rahatlıyoruz. Üzerimize böyle bir 
rahatlama geliyor. Bir huzur çöküyor.  

Ooooooh unumu eledim, eleğimi bir asayım, ooh şöyle kıçımı başımı bir salıvereyim 
oluyoruz. Hayır demeyin, bal gibi oluyoruz.  

Araştırmalar göstermiş ki; 

Evlilik sonrası, yüzüğü de sağlamlaştırınca parmakta, her beş kadından biri, bir yıl 
içinde on kilo alıyor. Şaka değil. Araştırmışlar, sonuçlar kesindir.  

Hatta kadınların % 60’ ı artık dış görünüşlerine eskisi kadar önem vermediklerini kabul 
etmişler. Hatta olayı abartıp, balayında kilo almaya başlayanlar bile var. Üstelik bunun 
hamile olmakla falan hiç ilgisi yok. Balayında bol bol, bal kaymak yemekle alakası var. 
Kadınların % 42 si evlenince kıçlarını kaldıramadıklarını itiraf etmişler. 

Kendimizi bildiğimizden beri gelin olmak en büyük hedef  ‘o zaman ileri’ şeklinde 
yaşadığımız için, evlenince üzerimizden haliyle o baskı kalkıyor. Sonuç olarak 
kendimizi sezon finali yapmış dizi gibi hissediyoruz ve her açıdan yaşanan o baskı 
kalkıyor. Ancak baskı gitse de bir şey kalıyor. Oda ‘kilo mu aldın sen‘ sorusuna 
tepkimiz.  

Bu her daim baki. Biz kadınların en nefret ettiği soru.  

Diğer taraftan, elbette biz Türk kadınının kadınlığını gösterme arenası olarak mutfağı 
seçmesinden kaynaklı bir durumda söz konusu.  

Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçermiş şeklinde bir inanış var ve evliliğin 
özellikle ilk yılında içimize bir Emine Beder girmiş gibi mutfakta pastalar, börekler, 
çörekler, baklavalar döktürüyoruz.  

Durun, yapmayın…  

Kalbe giden değil ama kalpten götüren yol kesin mideden geçiyor. 
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Ne yapıyoruz o zaman kızlar… İçimizde ki Emine Beder'i çıkarıp, Adriana Lima'yı 
koyuyoruz. Çünkü aşk insanı kör eder bir süre doğru ama bizde ki kilo değişimi bir süre 
sonra koca da fark etmeye başlıyor ve beğenisi azalıyor.  

Mesele elbette sadece dış görünüş değil. Ama her şey elbette ilk görsel olarak 
başlıyor, sonra derine iniyor konular.  

Bugün burada hepsini ele alıp, çarelerini yazacağız.  

Güzellik tüyoları, en son çıkan diyetler ve en zahmetsiz sporlar. 

Şimdi ilk konu ‘Ayna ayna söyle bana, benden güzeli var mı ?‘ konusu...  

Cevap ‘evet‘. 

Sen evlilik sonrası evde, üzerine çamaşır lekesi sıçramış, dizleri iz yapmış pazen 
pijamanla, saçlarında bigudilerle, rahat tişörtle ve pofuduk terliklerinle otururken, 
dışarıda daracık kotunu kıçına çekmiş, daracık tişörtü ve yüksek topuklu 
ayakkabılarıyla ortalarda endam salan pek çok güzel var.  

Doğrudur artık koca senin ama bunun hayat boyu garantisi yok. Öyle olsa her 3 
evlikten 1 tanesi boşanma ile sonuçlanmaz. Yani ne yapıyoruz. Salı sallanır ama biz 
sallanmayız, kendimizi de salı vermeyiz. 
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Beyaz Atlı Prensin Rüya Kadını Ol 

İlk asli görevimiz kendimize prenses gibi davranacağız ki, bulduğumuz prens de bize 
aynen öyle davransın.  

Adam bizi en çok nerede görüyor? Evde ve yatakta. Ee o zaman ne yapıyoruz? Sadece 
sokağa çıkarken veya misafir gelince değil, hayatımızda ki en önemli ve değerli kişi için 
güzelleşiyoruz.  

Kimmiş o? Biz.  

Evet, biz. Yani kendimiz. Evet, koca değil sadece.  

Tüm çabaları öncelikle kendimiz için yapıyoruz. Kendimizi aynada bakınca güzel ve 
bakımlı görmek kadar güzeli ve ruha iyi gelen bir şey var mı?  

Zaten kendimizi beğenince ve ona göre davranınca, en başta bu kocamızın hoşuna 
gider.  

Evde rahatlık demek, sadece iki numara büyük Mickey Fare baskılı pijamalarla, dizleri 
çıkmış eşofmanla ve ‘ Bayan Rottenmeier ‘ gibi tepede toplanmış saçlarla olmuyor. 
Evde de giyilecek şık ve rahat kıyafetler mevcuttur. Her kadın kocası tarafından 
beğenilmek, arzulanmak ve sevilmek ister. O zaman evde de giyeceğimiz kıyafetle de 
hem rahat, hem seksi gözükmek mümkün.  

İster alışverişinizi pazardan, ister lüks mağazalardan alın, ev için aldıklarınıza, aynen 
dışarısı için aldıklarınız kadar özen gösterin. Evde makyajla dolaşmazsanız bile, eğer 
bitkin gözüküyor sanız, bir allık veya gözaltına çekilen bir kalem biliriz harikalar 
yaratacaktır. Saçınıza o bigudileri asla ama asla kocanızın yanında yapmayın. Hele ki 
gece uyurken, aman Allah‘ım kat'iyen yapmayın. Adam gece yüzünü saçınıza gömmek 
isteyecek ve kafada o garip şeyler.  

Sakın sakın... 

Diyelim ki kilo aldınız. Ama artık eski halinize dönmeye karar verdiniz ama Şeyda 
Çoşkun’a verecek paranız yok. Sorun yok, biz buradayız.  

O zaman buyurun, 

En etkili 3 diyet. 
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Protein Diyeti / David Kirsch Mucize Diyeti 

 

 

Vücudumuza fazlaca protein aldığımızda, şöyle mükemmel bir şey oluyor. Vücut kendi 
kendine o proteini yakamıyor. Yakmak için o zaman ne yapıyor? Vücuttaki yağdan 
yardım istiyor. O yüzden eğer kalıcı olarak kilo vermek istiyorsak muhakkak çok 
protein yemek ve karbonhidrat içeren besinlerden uzak hem de çok uzak durmak 
gerekiyor.  

Peki, ne protein? Ne karbonhidrat? Ne yiyip, ne içelim? 
 

En iyi protein kaynakları şunlardır; 

1. Yumurtanın beyazından yapılmış omlet, ki bunun içine domates, soğan veya 
mantar koymanız mümkündür. Özellikle mantarla çok leziz oluyor. Şiddetle 
tavsiye ederim. 

2. Derisiz tavuk veya hindi eti. Özellikle hindi eti çok sağlıklı ve tam bir protein 
deposu. 

3. Somon balığı 
4. Yağsız sığır eti 
5. Ton Balığı 
6. Yağsız Süt 
7. Sardalye 
8. Çökelek 
9. Fasulye, fındık, baklagiller 
10. Soya 
11. Molke dediğimiz ve peynirin alt suyu olan sıvı protein içeren besinlerin 

tüketilmesi gerekmekle birlikte zayıflamak isteyen kişiler için özellikle iyi bir 
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tercihtir. Çünkü proteinden zengin besinler metabolizmayı hızlandırır ve daha 
uzun süreli tokluk sağlarlar. Zayıflamak isteyen kişiler protein kaynağı besinleri 
tüketirken besinin yağ içeriğine de dikkat etmelidir. Aksi takdirde yağların fazla 
kalori alımına neden olacağı unutulmamalıdır. 

 

Peki, hangi besinler Allah'a yakın, bize çok uzak olsun? 

Zayıflama döneminde kesinlikle karbonhidrattan uzak durmak gerekiyor. Neymiş 
bunlar? 

Esas olarak, mısır gevreği, tahıl ve ekmek çeşitleri, pirinç, arpa, yulaf, makarna, 
sayılabilir. Meyvelerden, kayısı, hurma, yaban mersini, muz, incir, üzüm, elma, 
portakal, armut, ananas, çilek, karpuz ve kuru üzüm de yüksek karbonhidrat içerir.  

Listeye devam edersek, bazı baklagiller türleri; 

 Nohut, kuru fasulye, börülce, bakla yüksek kompleks karbonhidrat taşırlar. Bazı 
kök sebzelerden, patates, tatlı patates, havuç, mısır da bu gruba dâhildir. 

 Basit karbonhidratlı gıdalara ise, toz şeker, şekerleme, kek, mısır şurubu, 
meyve suyu, ekmek, beyaz undan yapılmış makarna ve mısır gevreği dâhildir. 

 Yüksek miktarda kompleks karbonhidrat taşıyan besinler ise, kepek, yulaf, 
mısır, arpa, karabuğday, mısır unu, makarna, patates, kepekli pirinç, kıyılmış 
buğday, tam tahıllı gevrek, bezelye, musli, fasulye, mercimektir. 

 Süt ürünleri, yüksek yağ ve protein içerikleriyle tanınırlar ama, yağsız süt, diyet 
yoğurt, çikolatalı süt yüksek karbonhidratlı besinler. 
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Ama tüm bunları akılda tutmak zor ise siz ekmek, hem de her türlüsünden, ayrıca 
makarna, pilav, bulgur vs türü yiyeceklerden uzak durum yeter. 

 

Program şöyle : 

 Sabah kahvaltısı: Ya su ile karıştırılmış bir protein shake için ya da yumurtayı 
kaynatıp beyazını yiyebilirsiniz ya da benim yaptığım gibi yumurtanın 
beyazından mantarlı veya soğanlı, herhangi başka sebzede olabilir omlet yapıp 
yiyin. Ekmek tabi ki olmadığından yanına bol salatalık ve domates vs. doğrayıp 
yiyin ki aç kalmayın. 

 Öğleden önce: Ya 7 tane badem (kavrulmamış tabi ki) ya da 90 gr. yağsız ton 
balığı ya da 90 gr. tavuğun yağsız tarafından (kesinlikle tavuğun derisinden 
yemeyiniz, en çok kalori orada çünkü) 

 Öğle yemeği: En büyük öğününüz bu olsun ve mümkünse bunu öğleden sonra 
2 veya 3 gibi yapın ki akşama aç kalmayın. Bu öğünde büyük bir salata ile 
balığın her çeşidini ya da sebze yemeği (ama bir tatlı kaşığı zeytin yağından 
fazla yağ kullanmayın), sebze çorbası, brokoli, karnabahar,kuşkonmaz ya da 
tavuk şiş vs. yiyebilirsiniz. 

 Öğleden sonra: 7 tane badem, ya da 90 gr. balık veya tavuk 
 Akşam yemeği: Su ile hazırlanmış Protein shake 

Ayrıca bol bol su için, kullandığınız sebzeler çok taze olsun ve her 3 saatte bir yemeğe 
çalışın ki metabolizmanız daha hızlı çalışabilsin. Balık, tavuk ve sebzeleri pişirirken çok 
az sıvı yağ kullanın (örneğin fırında yapın). Mesela dolma yapın ama pirinçle değil de 
sebze ve hindi kıyma kullanın ya da köfte yapın ama hindi etinden. Ya da şiş kebap 
yapın, şöyle bol sebzeli ve tavuk etinden. Lahana salatası, tavuk çorbası, domates 
çorbası (hazır çorba değil tabi), ıspanak yemeği, sebze çorbası, fırında tavuk, patlıcan 
vs. yani görüyorsunuz yenecek çok yemek var. 
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Master Cleans Diyeti 

 

Bu diyet çok etkili ve hemen sonuçları göreceğiniz ve pek çok starın yaptığı, özellikle 
Hollywood güzellerinin uyguladığı bir diyet. 

Malzemeler: 

 2 yemek kaşığı limon suyu (yaklaşık yarım limon) 
 2 yemek kaşığı hakiki Akçaağaç şurubu - Maple Syrup - (Akçaağaç ile 

kokulandırılmış şeker şurubu değil) 
 1/10 çay kaşığı kırmızıbiber 
 375 ml Su 

 Limon suyunu, Akçaağaç şurubunu ve kırmızıbiberi bir su 
bardağına koyun ve bardağı istediğiniz sıcaklıktaki su ile 
doldurun. Gün boyunca acıktıkça 6-12 bardak arası bu 
karışımı için. Sabah kalktığınızda ve akşam yatmadan önce bir 
bardak sinameki çayı için. Tam randıman almak istiyorsanız, 
kesinlikle bunlar dışında herhangi bir katı ya da sıvı gıda 
tüketmemeniz gerekiyor. Birçoklarının psikopatlık olarak 
nitelendirdiği, aslen bir detox olan limonata rejimini en az 1 

hafta yapın. Sonuçları inanılmaz. 
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7 Günlük Diyet 

Diyetin günlük menüleri 

1. Gün: İki bardak haşlanmış pirinç. Pirinç 4 eşit porsiyona bölünür ve gün içinde 
tüketilir. 

2. Gün: 6 adet haşlanmış patates. Üç öğünde ikişer adet patates yenir. 
3. Gün: 1 kilo yoğurt 4 eşit porsiyona bölünür ve gün içinde tüketilir. 
4. Gün: Yarım kilo haşlanmış et 4 eşit porsiyona bölünür ve gün içinde tüketilir. 
5. Gün: 6 adet haşlanmış yumurta. Üç öğünde ikişer adet yumurta yenir. 
6. Gün: Bir kilo meyve (elma,portakal v.b.) 4 eşit porsiyona bölünür ve gün içinde 
tüketilir. 
7. Gün: Dilediğiniz her hangi günün menüsünü tekrarlayın. 

Diyet süresince su, maden suyu ve şekersiz çay içilir. Şeker ve tuz kesinlikle yasaktır. 
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Pilav Patates Bahane, Pilates Şahane  

 Bu diyetleri yaparken en iyisi elbette spor 
yapmaktır ama nedense spor denince bazılarının 
kanı çekilir ve zamanım yok en büyük bahanedir. 
Tamam, sporu sevmiyoruz diyelim ya da buna 
paramız yok diyelim.  

O zaman yürüyün. Eşofmanınızı, spor ayakkabınızı 
takın ayağınıza ve her gün 5-6 km hızlı bir şekilde 
yürüyün. Hepimizin elinde çeşit çeşit akıllı 
telefonlar var. Pek çok spor aplikasyonu var.  

Mesela ben çok severek ‘Runtastic‘ isimli aplikasyonu kullanıyorum günlük 
yürüyüşümü yaparken. Kilonu, boyunu, yaşını aplikasyona giriyorsun ve yürüyüşe 
başlarken açıyorsun. Telefon akıllı olduğundan, her yürüdüğün km de kaç kalori 
verdiğinin hesabını tutuyor ve daha sonra sana yaptığın sporun tüm gerekli verilerini 
iletiyor. Bu da yetmiyor, istersen havan olsun diye sosyal medyada paylaşıyor. 
Yürürken asla ara vermeyin. En az 40 dakika yürüyün. Ara vermeyin diyorum çünkü 
yağ yakımını bölmeyin. Eğer uygunsa durumunuz pilav patates değil ‘Pilates ‘ yapın. 
Salona paranız yoksa Pilates DVD si alın ya da Youtube gibi kanallarda ‘Pilates ‘ diye 
arayın ve evde pilates yapın. Evinizde spor yapmanız mümkündür. Bu konuda 
arkadaşım olan Umut Varol'un interaktif sayfası UvFitness.com yardımcı olacaktır. 
Unutmayın, istemeyene bahane, isteyene ise yol çok. Muhakkak kendiniz için, 
vücudunuz için zaman ayırın. Diyorum ya kendinize ‘Prenses’ gibi davranın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kocaninkalbinegir.com/UVFitness
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Güzellik Sırları 

Spor kısmını da hallettikten sonra gelelim birkaç güzellik sırrına. 

 Kuşburnu çekirdeği yağı: Kuru ciltlerde ki esnekliği geri getirir, ciltte oluşan 
pullanmalar ve dökülmeleri giderir, cilde canlılık verir. 

 Nemlendirici maske; 1 yemek kaşığı yulaf unu ve 1 yemek kaşığı badem yağını 
karıştırıp cildinize sürün. En az 20 dk bekletip yüzünüzü yıkayın 

 Limonu pamuğa sıkın ve cildinize sürün. Hem sivilcelere iyi gelir hemde 
içerisinde ki C vitamin dolayısıyla kırışıklıklara da çok iyi gelir. 

 Selülit peelingi: 50 ml portakal, 30 ml limon ve 50 ml badem yağı 200 gr esmer 
şeker ile karıştırılır selülitli bölgeye peeling olarak uygulanır 

 Dudak Maskesi: 1 yumurta sarısı ve 5 gr yulafı karıştırarak macun kıvamına 
getirin. Karışımı dudak ve çevresine sürünp 15 dk bekletin 

 Onarıcı maske: 1 limonun suyu 3 çorba kaşığı bal 15 gr. Gliserin, karıştırılıp yüz 
de 15 dk beklettikten sonra durulanır 
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Kendinizi Bırakmayın 

Evlenmek demek; birbirinizi tapusunu sonsuza kadar almak değildir.  

Her türlü ilişkide olduğu gibi, özellikle evlilik çok emek ister.  

Bunlardan bir tanesi de kendimize gösterdiğimiz emektir.  

 

Kendinizi bırakmayın. Tam tersi. Sahip olduğunuz mutluluğu elinizde tutmak için 
çabalayın.  

Kendiniz için ve aynı zamanda aile mutluluğunuz için.  

‘Ha bu adam hiç mi bir şey yapmayacak?’ dediğinizi duyar gibiyim. Doğru!  

Onun da çok işi var ama anacım biz kadınlar olarak, kadınları düşünürüz. Erkeklerin ne 
yapacağını da erkekler düşünsün. 

Sevgiyle kalın, 

Sibel Savaş 


