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SAYI 111 Mayıs 2019 18 TL

Atakan Hoşgören İle Çok Özel Fo-
toğraf Ustaları Mustafa Bayram En 
İyi İftar Mekanları Mayıs Ayı Festi-
valleri  Tuğba  Khan’dan  Burç  Yorumları
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Keyfiniz Yerinde, 
Muhabbetiniz Bol Olsun

Sayı: 111. Aylardan, Mayıs. İstanbul ahalisi, 
yavaştan tatil yörelerine kaçmadan, firesiz, 
birlikte, İstanbul sokaklarında takılabileceğimiz 
Mayıs ayının içerisinde bulunmaktayız. Etkinlik 
takvimine şöyle, hızlıca bir göz attım, siz de bir 
bakın derim. İstanbul yine, festivalden, konser-
den, sergiden geçilmiyor. Keyfinize uygun bir 
şeyler gözünüze çarpacaktır. Mayıs ayının bir 
başka gündemi ise Ramazan ayına denk geliyor 
olması. Ramazan ayının ruhuna uygun, aynı 
sofrada biraraya gelmenin güzelliğini yaşayabi-
leceğiniz, iftar yemeklerine ev sahipliği yapacak 
olan mekan alternatifleri de sayfalarımızda yer 
alanlardan. Her sayımızda olduğu gibi, bu sayı-
mızda da birçok samimi röportaja imza attık. 

Genç oyuncu Atakan Hoşgören, Türkiye’de bü-
yük bir hayran kitlesine sahip olan Pink Martini, 
fotoğraf sanatını tutkuya dönüştüren Mustafa 
Bayram, şık ve aynı zamanda konforlu mekan-
lar yaratan Escapefromsofa’nın ortakları ile ger-
çekleştirdiğimiz söyleşilerimiz farklı dünyalara 
misafir olmamızı sağlayacak. 

Editör

Zeynep Rana Aybar
rana@istandist.com
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Yeni Açılan Mekanlar
Kaçırılmaması 
Gereken Etkinlikler

Şehrin Ritmi
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“Yollarda”, “Se-
venler Ağlarmış”, 

“Elfida” gibi hit olmuş 
şarkılarıyla, rock 
müziğin sevilen ismi 
Haluk Levent,Türk al-
ternatif rock müziği-
nin en başarılı grupla-
rından Manga ve An, 
Çok Çok, Dudak gibi 
parçaları, muhteşem 
sahne şovuyla mil-
yonların kalbinde taht 
kuran Edis“Genç Bi 
Şenlik”te hafızalardan 
silinmeyecek perfor-
manslar.

Küçükçiftlik Park
Türkçe rap müziğin 
yükselen genç yıldız-
larından Anıl Piyancı, 
“Eski Dostum Tankla 
Gelmiş” ve “Rüya-
larda Buruşmuşuz” 
gibi başarılı işleriy-
le bağımsız müzik 
sahnesinin en başarılı 
isimlerinden biri olan 
Adamlar ve Türkçe 
Rap’in sevilen grubu 
İstanbul Trip, festival-
de sahne alacak diğer 
isimler arasında yer 
alıyor.

GENÇ Bİ ŞENLİK

Şehrin Ritmi
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Gerçek hayattan kopmaya, yeni bir dün-
yayı girmeye hazır mısın? Geleneksel 
bahar şenliği konseptine meydan oku-

yan “Offtown Festival”, Sabancı Üniversitesi 
kampüsünde 4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. 
“Offtown Festival”, dört farklı “town”dan oluşa-
cak ve katılımcılarına keşfedecek birçok aktivite 
ve alan sunacak. Peki nedir bu “town”lar? Ken-
dine özel aktiviteleriyle bambaşka atmosfere 
sahip olan alanlar bunlar... özgürce dans edebi-
leceğiniz ve  içinde sınırsız dans olan “Town of 
Dance & Chill”,meydan okumayı sevenler için 
“Town of Sports”, gün boyu müzik dinlemek ve 
keyif yapmak isteyenler için “Town of Music”, 
sosyal ve kültürel etkinlikleriyle “Towns of 
Arts&Hobbies”, “Food Court” ve festivalin kilit 
noktası – özel sanatçıların yer alıyor.

Sabancı Üniversitesi
OFFTOWN FESTİVAL 2019

Şehrin Ritmi
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Fotoğraf çekmeye 
başladığı 80’li 
yıllardan bu yana 

İstanbul’u sayısız defa 
kadrajına almış Timur-
taş Onan’ın, şehrin  
gündelik yaşamına 
dair görsel hikayelerle 
yüklü.
“İstanbul Her Şeye 
Rağmen” adlı yeni 
sergisine 9 mayıs – 
4 Haziran tarihleri 
arasında ev sahipli-
ği yapıyor. Onan’ın 
fotoğrafları, “an”da 

Galeri Ark
kendini gösteren 
hesapsız ve kurgusuz 
gerçeğin; sersemleten, 
büyüleyen, değiştiren, 
dönüştüren ve “her 
şeye rağmen” kendini 
var eden olagelişini 
belgeliyor  ve dışarı-
dan ne kadar müda-
hale edilirse edilsin; 
hayatın ve şehrin her 
şeyden azade kendine 
özgü  bir akışı olduğu-
nu ve bu akışı hiçbir 
şeyin değiştiremeyece-
ğini ortaya koyuyor.

İSTANBUL’UN HAFIZA KUTUSUNA 
YENİ BİR ANI

Şehrin Ritmi
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Turkcell Platinum’un ana sponsorluğunda, 
Events Across Turkey organizasyonuyla 
düzenle-necek “Turkcell Platinum İstan-

bul Night Flight” konserleri 25 Mayıs - 29 Ekim 
tarihleri arasında gerçekleşecek. 
Topkapı Sarayı’nın birinci avlusunda bulunan 
ve Türkiye’nin ilk müzesi olarak bilinen, ülke-
mizin en önemli tarihi yerlerinden biri olan Aya 
İrini’de gerçekleşecek konserler serisinde mü-
zikseverler dünyanın önde gelen sanatçılarının 
eserlerini 25 Mayıs – 29 Ekim tarihleri arasın-da 
TurkcellPlatinum’unana sponsorluğunda dinle-
me şansı bulacaklar. 

Aya İrini
İSTANBUL NIGHT FLIGHT

Şehrin Ritmi
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Figüratif sanata 
yeni bir soluk 
katan Ankara ile 

özdeşleşmiş, şehrin 
simgesi kırmızı, siyah 
ve beyaz renklerle 
yaptığı küçük canavar-
ları ve sloganları ile 
sanatına renkleri katan 
Erin İlkcan Aslan, eser-
lerini en iyi self-analiz 
olarak görüyor ve 
“Ben & Yaratılar - I & 
Creations” sergisinde 
bireysel farkındalık sü-
reçlerini ve mevcudi-
yetinin geçtiği resimler 
ile tılsımlayarak ser-
gilemeyi amaçlayarak 
yola koyuluyor.
Bedenindeki ruhun, 
materyal varlıktan, de-
rinlerindeki öz’e, yani 
mevcudiyeti hissede-
bildiği kendilik duru-
muna doğru kendini 
“realitede” deneyimle-
yerek aktığı yolculuklar 
boyunca farklı disip-
linlerde ifade biçimleri 
kullanmayı deniyor.

Galeri Diani

BEN & YARATILAR 
(I & CREATIONS) SERGİSİ

Şehrin Ritmi
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Türkiye’nin en güzeldoğal koşu parkur-
larından birine ev sahipliği yapan Boz-
caada Yarı Maratonu, bu yıl adidas ana 

sponsorluğunda 18 Mayıs Cumartesi gerçekleş-
tirilecek. 
Dünyanın en güzel adalarından biri olan Boz-
caada, Yarı Maratonve 10K koşusu için Tür-
kiye’nin dört bir yanından gelecek amatör ve 
profesyonel sporcularıağırlayacak. Bu yıl adidas 
ana sponsorluğunda düzenlenen Bozcaada Yarı 
Maratonu18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleş-
tirilecek. Yarı maraton ve 10K Koşusu’nun da 
yapılacağı organizasyonda katılımcılar, iki güne 
yayılan etkinliklerle unutamayacakları bir dene-
yim yaşayacaklar.

adidas’ın #RecodeRunning Felsefesiyle

BOZCAADA YARI MARATONU 

Şehrin Ritmi
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Aşka karşı umutsuz olma, duvarlarını yık. 
Canın yandı diye can yakmaktan vaz-
geç. Kendinde yarattığın o güvensizlik 

zindanından çık ve inancını tazele. 
Aşk; bitti dediğin yerden, asla diye başladığın 
cümlelerin içinden firar edip yeniden gelecek. 
Ruhunun tadilatı bitmeden kimsenin enkazını 
kaldırmaya çalışma. Yanmadan, yakma...  Aşk, 
ruhun ile zihnin el ele uçurumdan atladığı 
zaman yaşanır. Bildiklerin ölür ve aşkla yeniden 
doğarsın. Aşkla yeniden doğuşun mucizesini 
anlatan, ruhlarımızda açtığımız yaraları fark 
ettiren, iyileştirici, hayatınıza yürekten dokunan 
bu kitap, mutlu insan olmanın önünü kesen, 
kalın, gri, umutsuzluktan inşa edilmiş keder 
duvarlarınızı yıkacak. 

Kitap
AŞK’A KADAR KAPALIYIZ

Şehrin Ritmi
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Gelişim psikolo-
jisi ve eğitim 
alanlarının 

ileri gelen isimlerin-
den Artin Göncü’nün 
yazıları Türkçede ilk 
defa kitaplaştırılıyor. 
Çocuk gelişimi, eğitim 
psikolojisi, erken ço-
cukluk eğitimi, çocuk 
ve yetişkinlerin haya-
tında ve gelişiminde 
oyunun rolü gibi 
konularda çığır açıcı 
araştırmalar yürütmüş 
Göncü, bu kitabıyla 
oyun ve çocuk gelişi-
mine sosyokültürel bir 
açıdan yaklaşıyor.  

Kitap
Kitap, üç kısımdan 
oluşuyor. Birinci 
kısımda konuya genel 
bir bakıştan sonra 
sosyokültürel yak-
laşımın ana hatları 
ele alınıyor. İkinci 
kısımda çoğunluğu 
çocuk oyunlarını konu 
edinen ama oyunun 
insan hayatı boyunca 
önemli olduğunu tar-
tışan makale ve kitap 
bölümleri yer alıyor. 
Son kısımdaysa erken 
eğitime ve çocuk 
yetiştirmeye sosyokül-
türel açıdan yaklaşan 
çalışmalar bulunuyor. 

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİNE 
SOSYOKÜLTÜREL BAKIŞ

Şehrin Ritmi
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Geçmişten günümüze, 
İstanbul’un en özel 
semtlerinden Pera, 

“Passage de Petit Champs” 
binasında kapılarını açan 
“Loco de Pera” ile yepyeni 
bir tada, benzersiz bir keyfe 
kavuşuyor!
Türkiye’de bar catering sek-
törünün yaratıcısı, temelleri 
2003 yılına dayanan, ülke-
nin en, dikkat çeken orga-
nizasyonlarına imza atan ve 
hizmetlerini Loco Enterta-
inment Group bünyesinde 
markalaştıran Alcoholoco, 
yepyeni bir oluşumun müj-
desini veriyor; Loco de Pera

İşin Uzmanlarından Yepyeni Bir Adres
LOCO DE PERA

Şehrin Ritmi
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Nefis ham-
burgeri ile 
damaklarda 

taht kuran ödüllü 
BOB; Ataşehir’de yine 
vazgeçemeyeceğiniz 
bir lezzetle karşınıza 
çıkıyor. Sıcak Taşta Et 
ile BOB Barbecue
Geniş alana yayılmış 
yeni yerinde sizi nefis 
bir sürprizle karşılı-
yor. Sıcak taşta pişen 
et konseptiyle BOB 
Barbecue olarak kar-
şımıza çıkan mekan, 
birbirinden lezzetli 

Yepyeni Bir Lezzet, Taşta Et

hamburger ve craft 
içecekleri ile de tüm 
gün hizmet veriyor.
Ataşehir’de öğle 
yemekleri ve iş top-
lantılarına ev sahipliği 
yapan BOB, gece ise 
popüler müzikler 
eşliğinde eğlence ara-
yanları ağırlıyor. Kişi 
başı 59.-TL’ye dene-
yimleyebileceğiniz 
BOB Barbecue, öğlen 
yemeklerinde de hızlı 
ve sağlıklı beslenmeyi 
tercih eden et severle-
ride ağırlıyor.

B.O.B  BARBECUE

Şehrin Ritmi
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En İyi İftar
Mekanları
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Eşsiz mimarisi ve 
büyüleyici atmos-
feriyle Osmanlı 

İmparatorluğu’ndan 
kalma Boğaz üzerin-
deki tek Saray ve Otel 
olan Çırağan Palace 
Kempinski’nin birinci 
katında yer alan Tuğra 
Restoran, Ramazan 
dönemine özel hazır-
ladığı geleneksel iftar 
menüsü ile misafir-
lerini lezzet şölenine 
davet ediyor. 
Ara sıcaklar, sala-
talar, ana yemek 
olarak sunulan süt 
kuzusu tandır, ege 
fileto lagos ızgara, 
dinlendirilmiş ızgara 
antrikot, piliç top-
kapı gibi ana yemek 
seçenekleri onlara 
eşlik eden Osmanlı 
şerbetleri gerçek bir 
iftar ziyafeti suna-
cak.

Saray’daki Türk ve Osmanlı Restoranı Tuğ-
ra’da İftar Ziyafeti 

ÇIRAĞAN SARAYI
Şehrin Ritmi
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İstanbul’un en büyük oteli Hilton İstanbul 
Bomonti’nin içinde yer alan lezzet tutkun-
larının favori restoranı The Globe,Ramazan 

ayına özel hazırladığı zengin iftar menüleri ile 
konuklarına tam anlamıyla bir lezzet şöleni 
sunmaya hazırlanıyor. 
Haftanın 7 günü 7 farklı menü ile misafirlerini 
karşılayacak olan The Globe, iftar sofralarını 
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden özel olarak 
getirdiği coğrafi tescilli ürünleri içeren iftariye-
likler, Hilton yorumu ile sunulan Osmanlı -Türk 
mutfağından geleneksel yemekler ve misafirle-
rini adeta Anadolu’nun dört bir yanında lez-
zet yolculuğuna çıkaracak yöresel lezzetlerle 
donatıyor.

Ramazan Ayına Özel Haftanın 7 Günü 7 
Bölgeden 7 Farklı Menü

HİLTON İSTANBUL BOMONTİ

Şehrin Ritmi
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Divan İstanbul, 
Divan İstanbul 
Asia, Divan 

İstanbul City ve Divan 
Suites İstanbul G-Plus 
otelleri Ramazan’ın 
bereketli sofralarını 
sevdikleriyle paylaş-
mak isteyenler için 
lezzet dolu menüler 
hazırladı. 
Her damak tadına 
uygun set menülerin 
yanı sıra açık büfe 
seçenekleri de sunan 
Divan Otelleri, Rama-
zan ruhunu yaşamak 

Ramazan Ayına Özel Menüler 

isteyenlere eşsiz bir 
ortam vadediyor. İs-
tanbul’un en merkezi 
ve en modern bölge-
sinde yer alıyor. Her 
damak tadına uygun 
iftar menüleri Divan 
şefleri tarafından 
özenle hazırlandı. İftar 
tabağının yanı sıra 
çorba, ara sıcak, zey-
tinyağlı, ana yemek ve 
tatlıdan oluşan dört 
farklı menü hazırla-
yan Divan İstanbul 
City’de set menüler, 
99 TL’den başlıyor. 

DİVAN İSTANBUL OTELLERİ 

Şehrin Ritmi
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The Ritz Carlton, Is-
tanbul’un “doğadan 
masaya” konsepti ile 

mevsimin en taze ve doğal 
ürünlerini şeflerin eşsiz 
yorumlarıyla buluşturan 
restoranı Atelier Real Food,  
Ramazan ayının gelenek-
sel iftar sofralarını, Boğaz 
manzarasının eşlik ettiği bir 
ziyafete dönüştürüyor.
Atelier Real Food resto-
randa bir ay boyunca ke-
yifli sofralara imza atacak 
olan iftar büfesi kişi başı 
195 TL, 0 - 6 yaş arası 
çocuklara ücretsiz.

Boğaz’a Karşı En Keyifli İftar Sofraları
THE RITZ CARLTON

Şehrin Ritmi
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Hilton Istanbul 
Maslak Rama-
zan ayı boyun-

ca 5 ayrı set menü 
ve açık büfe seçeneği 
ile tadına doyulmaz 
iftar buluşmalarına ev 
sahipliği yapıyor. Ge-
leneksel yemeklerin 
modern dokunuşlarla 
harmanlandığı ve dört 
dörtlük bir uyum için-
de sunulan menülerle 
iftar saatleri şölene 
dönüşüyor.
İftar buluşmasında 
açık büfe seçeneği 
tercih edilirse; on-
larca çeşit menüye 
güzel bir başlangıç 
yapılıyor. Mercimek 
veya yayla çor-
basının ardından 
şakşukaya, patates 
salatasından zeytin-
yağlıdan salatalara 
kadar birçok seçe-
nek misafirlerin be-
ğenisine sunuluyor.

Birbirinden Lezzetli İftar Menüleri
HİLTON İSTANBUL MASLAK

Şehrin Ritmi
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Röportaj

Röportajın
devamı

için 
tıklayın
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4N1K’nın başrol oyuncusu Atakan 
Hoşgören, bu sayımızda bir araya 
geldiğimiz isim oldu. Biranda hayatının 
nasıl değiştiğini, hızlı gelen şöhretle 

nasıl başa çıkabildiğini, hayranları ile arasının 
nasıl olduğunu, ailesini, hayallerini vs. birçok 
şeyi konuştuk. Sıcak yüzü ve sempatik haliy-
le ben pek sevdim kendisini, umarım yolu da 
açık olur diyerek, Atakan’ın anlattıklarıyla sizi 
başbaşa bırakıyorum...

EGOLARIMI AİLEM DENGELİYOR
ATAKAN HOŞGÖREN

Röportaj:  Zeynep Rana AYBAR

Röportaj
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Biyografik olarak 
değil, hissi olarak 
hayatının dönüşümü-
nü senden dinlemek 
isterim... 
Aileme çok bağlı bir 
insanım. Biz Arna-
vut’uz. Bundan dolayı 
geleneklerine, göre-
neklerine bağlı bir 
aileyiz. Ben genel-
likle büyük abimle 
vakit geçiririm. Abim 
ticaretle uğraşır ve 
beni de sürekli ticaret 
yapmam konusunda 
yönlendirdi. Annem 
ise 7 yaşında futbola 

yazdırdı. Sonra bir 
sıkıntı oldu ve ben 
futbolu bıraktım. 
Annem beni bu sefer 
basketbola yazdırdı. 
Basketbol oynamaya 
başladım. En son Be-
şiktaş’ta oynarken, bir 
sakatlık geçirdim ve 
basketbolu da bırak-
tım. Ve yine annem 
beni bir ajansına yaz-
dırdı. Demo çekimle-
rine giderken, reklam 
filmi için çağırdılar. 
3 – 5 reklam filmin-
de oynadım derken; 
dizi teklifi geldi. Star 

Röportaj
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TV’de yayınlanan 
“Yıldızlar Şahidim” 
dizisinde oynadım. 
Sonra instagramdan 
bir mesaj aldım. 
Emrah Yıldız’dan... 
Şuan hangi ajansla 
çalışıyorsun ve anlaş-
man ne zaman bitiyor 
diye soruyordu. 2 ay 
sonra bitiyor dedim. 2 
ay sonra tekrar yazdı 
ve görüştük. Bilme-
yenler için söylemiş 
olayım; Emrah Yıldız, 
Best Model’in genel 
koordinatörü. Ben 
model olmak isteme-
diğimi, oyuncu olmak 
istediğimi söyledim 
kendisine ve oyuncu-
luk üzerine yoğunlaş-
tık. Sonrasındaönüme 
4N1Kgeldi ve ben çok 
beğendim. Gençlik 
dizisi oldu, böylece 
serüvenim başladı. 
Sinema filmini çektik, 
televizyonda diziyi 
çektik,  sonra internet 
platformuna geçtik ve 
buralara geldik.  

Kaç kardeşsiniz?

Röportaj
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4 kardeşiz. Ablam ve 
iki abim var. 

Kaç yaşındasın?
20.

Ben son dönemlerde 
ünlüleri televizyon 
ünlüleri ve dijital 
ünlüler olarak ikiye 
ayırıyorum. Tam bil-
mediğim için soru-
yorum. Sendijital bir 
ünlü müsün?
O tamamen, diziyi 
izleyen hedef kitle-
nin dijital platformda 
olmasından kaynakla-
nıyor. Dizi Fox TV’de 
yayınlanırken de gayet 

iyiydi. 4N1K’nın çok 
büyük yaş kitlesi yok. 
Fox Play’da olmamız 
aslında gençlere daha 
ulaşılabilir olmamızı 
sağladı. Orada da 
sekizinci bölüm yayın-
landı izlenme oranları 
hayli yüksek. Dizi şu-
anda televizyondakin-
den daha çok reklam 
alıyor. Annesinden 
babasından dolayı 
izleyemeyen gençlerin 
hepsi telefonundan, 
bilgisayarından izliyor. 
Evde olmasına bile 
gerek yok.

Kendini ünlü gibi mi 

Röportaj
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hissediyorsun? Me-
sela, 1.5 sene önce 
sosyal medyada kaç 
takipçin vardı, şuanda 
870 bin civarı sanı-
rım...
700 takipçim vardı.
Televizyon dizisine 
başladıktan sonra 4 ay 
içerisinde 900 binlere 
çıktı. Dizi televizyon-
dan, internet platfor-
muna geçince 870 
bin takipçiye düştü. 
Televizyonun farklı bir 
takipçi kitlesi var. 

Ekranda bir şeyler 
yapmak, ünlü olmak 
isteyen çok fazla genç 
var. Sen ünlü olma 
durumunu nasıl kar-
şıladın yada mental 
olarak karşılayabildin 
mi?
O dönem ki kitlem 
200 bin kişilik bir kit-
leydi ve ben çok fazla 
diye düşünüyordum. 
Çünkü benim haya-
tımda çok az arkada-
şım var ve çok ufak bir 
çevrem var. O çev-

renin o kadar büyü-
mesine göz yumabilir 
miyim diye düşün-
düm.Bu kadar insanın 
hem sevgi hem nefret 
duygularını iletmesi 
ilginç bir şey. Tam 
anlamıyla ben ünlü 
oldum diyemiyorsun. 
Geçiş dönemindesin, 
kimsenin tanımadığı 
bir insanken çok fazla 
kişiye hitap etmeye 
başlıyorsun.Kaldırabil-
dim mi? Evet, kaldıra-
bildim ki şuan bura-

Röportaj
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dayım. Tabii bu benim 
tek başına yürüttüğüm 
bir süreç değil. Bu 
sektörü iyi bilen in-
sanlarla çalışıyorum. 
Söylediklerine kulak 
veriyorum, söz din-
liyorum. Diğer türlü, 
kendi yapmak istedik-
lerini yaptığın zaman, 
aklın havada olduğun 
zaman, bu süreçleri 
doğru yönetemezsin 
ve silinip gidersin. 

Bir sürü insanın 
yürümek istediği 
yolu, sen hızlı adım-
larla yürüdün. Bir 

kitlen, yaptıklarını 
takip edenler var. Bu 
değişim sürecini haz-
mettim diyorsun. Bu 
süreç hayatında neleri 
değiştirdi? 
Hayatım düzene girdi. 
Daha düzenli bir ha-
yat yaşamaya çalışıyo-
rum. Bizim bu işlerin 
en kötü taraflarından 
birisi gecen gündüzün 
bir... Okuyorum, aynı 
zamanda oyunculuk 
eğitimi alıyorum. 
Ekstra dersler alıyo-
rum. Hepsini bir arada 
götürmek çok zor. 
Hepsinin bir araya ge-
lebilmesi için bir dü-
zen gerek. O yüzden 
de düzenli bir hayata 
geçtim ve hayatım bu 
yönde değişti. Her 
şeyi dozunda yapıyo-
rum. Çok fazla dışarı 
çıkmıyorum, çok 
fazla eğlenmiyorum. 
Yaşımın gerektirdiği 
gibi yaşıyorum. Ufak 
şeylerden mutlu olabi-
liyorum.Şuan Bahçe-
şehir Üniversitesi’nde, 
Psikoloji okuyorum. 

Röportaj
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Egonu nasıl kontrol 
atında tutuyorsun?
İlk zamanlarda, ben 
hevesle hayatımdaki 
değişiklikleri, takipçi 
sayılarımı, insanların 
bana olan davranışla-
rını anlatırken, annem 
bana demişti ki;ee-
e?Hiçbir cevap vere-
medim. Sonra kendi 
kendime dedim ki; ne 
egosu, egoya gerek 
yok. Annemin yine 
küçük oğluyum ben 
dedim, devam ettim. 
Abimin sözlerine çok 

önem veriyorum, bana 
bir şey söylediğinde 
onu kesinlikle yapıyo-
rum. Aileme çok bağ-
lıyım ve onlar benim 
egoma yenik düşmemi 
engelliyorlar.

Oyunculuk konusun-
da bir hedefin var mı?
Hayalim Hollywood.
Hollywood oyuncu-
su olmak istiyorum. 
Tamamen mesleğim-
de ilerleyip, çizgimi 
bozmamak istiyorum. 
Algımı başka plat-
formlarda dağıtmak 
istemiyorum. Ben en 
yükseği hedefliyo-
rum,en fazla bir altına 
düşerim.

Röportaj

Röportajın
devamı

için 
tıklayın
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Röportaj

Türkiye’de büyük bir hayran kitlesine 
sahip olanPink Martini, 14-21 Mayıs 
tarihleri arasında Türkiye’nin 6 şehrin-
de hayranları ile buluşacak. 

Grup, en son yayınladıkları stüdyo albümleri 
“Je DisOui” de Türk sevenlerine de büyük bir 
sürpriz yaparak “Aşkım Bahardı” şarkısına yer 
vermişti. 

PINK MARTINI 
TÜRKİYE’Yİ TURLAYACAK

Röportaj:  Işıl Gerek

Röportajın
devamı

için 
tıklayın

https://istandist.com/
https://istandist.com/
https://istandist.com/
https://istandist.com/
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Röportaj
Kendilerini “Dün-
yanın değişik köşe-
lerinden melodileri 
ve ritimleri bir araya 
getirerek modern bir 
formda sunan müzik 
arkeologları” olarak 
tarif eden topluluğun 
şarkıları, The West 
Wing’den Desperate 
Houseviwes’a kadar 
birçok dizi ve filmde 
de yer buldu.
1940’ların ve 50’lerin 
romantik Hollywood 
müzikallerinden esinle 
kurulan topluluğun 
sıcak vokali China 
Forbes ve grup lideri 
Thomas Lauderdale,16 
Mayıs’ta Volkswagen 
Arena’da verecekleri 
konser öncesinde so-
rularımızı yanıtladı. 

Fransızcadan İtalyan-
caya, İspanyolcadan 
Japoncaya 25’in 
üzerinde dilde şarkı 
söylüyorsunuz. Bu 
nasıl oldu? Yabancı 
dillere özel bir ilginiz 
olduğunu söyleyebilir 
miyiz? 

Thomas Lauderdale: 
China ve ben ikimiz 
de dil okuduk. O 
Fransızca ve İtalyanca 
öğrenerek büyümüş, 
ben de Japonca, 
Fransızca ve Rusça, 
biraz da Almanca ve 
İspanyolca öğrendim. 
Yabancı filmlerin 
müziklerini de hep 
çok severdim. Her 
ikimiz de çok kültürlü 
ailelerden geliyoruz. 
Benim İranlı bir erkek 
kardeşim, siyahi kız ve 
erkek kardeşlerim var. 
China da Afro-Ame-
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Röportaj
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Röportaj
rikan, Hint-Amerikan 
kökenli bir aileden 
geliyor. Ailesinde 
Fransızlar ve İskoçlar 
da var. Grubumuzun 
iki vokali de – China 
ve Storm- 25 farklı dil-
de şarkı söylüyor. Bu 
bizim için zor değil, 
aksine çok keyifli.

Peki, fonetik olarak 
kulağınıza en güzel 
gelen dil hangisi? 
China Forbes: Fran-
sızca şarkı söylemek-
ten çok büyük bir 
keyif alıyorum çünkü 
konuşabildiğim ve 
anlayabildiğim bir dil. 

Anlayabildiğim bir 
dilde şarkı söylemek 
en güzeli. Ama anla-
yamadığım ve konuşa-
madığım diller arasın-
da fonetiği en çekici 
gelen dillerden biri de 
kuşkusuz ki Türkçe!
Pink Martini’nin ve 
üyelerinin vintage’a, 
nostaljik olana ayrı 
bir ilgisi olduğunu 
biliyoruz. Size bir şans 
verilseydi, geçmişteki 
hangi döneme dön-
mek isterdiniz? 
China Forbes: Benim 
en sevdiğim dönem 
1970’ler. O zamanlar 
çocuktum ve çok az 
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anımsıyorum ama 
babam hayattaydı 
ve annemler evliydi. 
Her tarafta hippiler, 
bohemler vardı ve 
mimari de organik ve 
moderndi. 70’lerin 
modasını, saç şekille-
rini ve stilini seviyo-
rum. Ben bir anlamda 
çiçek çocuklardanım. 
Evimiz 1975’te yapıl-
mıştı bu nedenle etra-
fım 70’lerin ruhuyla 
sarılıydı. 

Sizin için sahnede 
olmanın en güzel yanı 
ne? 
China Forbes: Dinle-
yicilerin enerjisi her 
gece farklı oluyor ve 

performansı tetikliyor. 
Dinleyiciler perfor-
mansın ne kadar 
önemli parçası ol-
duklarının farkındalar 
mı emin değilim ama 
icracılarla dinleyici-
ler arasında ciddi bir 
işbirliği var. Konserlere 
dinleyici olarak gitti-
ğimde her zaman çok 
coşkulu oluyorum, 
alkışlıyorum, bağırıyo-
rum çünkü bunun sah-
nedeki insan için ne 
kadar önemli olduğu-
nu çok iyi biliyorum. 
Sahnede olmanın en 
güzel yanıysa beklen-
medik durumlar… İşte 
o anlar sihrin gerçek 
olduğu anlar…

Röportaj
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FOTOĞRAF BENDE 
BİR TUTKU HALİNE DÖNÜŞTÜ

MUSTAFA BAYRAM

Fotoğraf

Röportaj:  Didem TOPAL
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Sizi daha yakından 
tanıyabilmemiz adına 
biraz kendinizden 
bahseder misiniz?
15 Aralık 1984 Ço-
rum/Bayat doğumlu-
yum. Ankara Üniver-
sitesi Diş teknisyenliği 
ve Anadolu Üniver-
sitesi Fotoğrafçılık 
ve Kameramanlık 
mezunuyum. Şuan 
Ankara’da yaşıyorum. 
Resim yapmayı, şiir 
yazmayı, kitap oku-
mayı ve dergileri karış-
tırmayı çok severim. 
Boş zamanlarımda sık 

sık fotoğraf gezileri 
yaparım. Fırsat bul-
dukça doğayı gezmeyi 
ve köylere gitmeyi çok 
severim. 

Fotoğrafçılık hikâye-
niz nasıl başladı?
Fotoğraf merakım 
küçüklüğümden beri 
resim çizmeyi çok 
sevmemden ileri 
geliyor. İlkokul ve 
ortaokul döneminde 
bütün sınıfın resim 
ödevlerini ben yapar-
dım. Fakat doğa bana 
çizdiklerimden ve 

Fotoğraf
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çizebileceklerimden 
daha güzel manzara-
lara sahip olduğunu 
gösterdi ve ilk fotoğraf 
makinemi böylelikle 
1998 yılında aldım. 
Çok iyi hatırlıyorum 
filmli ve kocaman bir 
tepe flaşı vardı taşı-
makta zorlanıyordum. 
O sıralar eğitimim 
yoktu, öyle kendimce 
çekimler yapardım. 
2009 yılında DSLR bir 
makine aldıktan sonra 
eğitim almaya başla-
dım ve fotoğraf sanatı 
bende bir tutku haline 
dönüştü. Diğer bütün 
ilgi alanlarımdan sıy-
rılıp kendimi sadece 
fotoğrafa yönlendir-
dim ve hayatımın 
merkezine koydum. 
O gün bugündür her 
günümü, her anımı 
fotoğrafla yaşıyorum. 
Ekipmansız asla dışarı 
çıkmam. Fotoğraf 
nefes almak gibidir 
benim için. Özellikle 
çekmek istediğim bir 
fotoğrafı çekebildiy-
sem benden mutlusu 

Fotoğraf
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yoktur o gün.. Çocuk-
luğumdan beri kolek-
siyoncu birisiydim, en 
sevdiğim oyuncakları, 
yaptığım resimleri, 
deniz kabuklarını, 
gördüğüm farklı taşları 
bile özenle saklardım. 
Güzelliklerin hep 
korunması gerektiğini 
düşünürdüm. Doğa 
ise saklanamayacak 
kadar dinamik, elde 
edilemeyecek kadar 
kudretli.. Fakat fo-
toğraflamak öyle bir 
mucize ki, bize gelmiş 
geçmiş en paha bi-

çilemez koleksiyonu 
sunuyor; doğayı, gör-
düğümüz, güzellikleri, 
zamanın durmasını 
istediğiniz anılarımızı 
fotoğraflayarak sonsuz 
kılabiliyoruz.

Yaptığı şeyi tutkuyla 
yapan herkesin ilham 
aldığı şeyler ve kişiler 
vardır. Bize sizdeki 
fotoğraf tutkusunu 
başlatan, motivasyo-
nunuz düştüğünde 
yeniden alevlendiren 
kişilerden, olaylardan, 
fotoğraflardan bahse-
der misiniz?

Fotoğraf
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Yıllarca sözle anlat-
mak istedim bakıp 
gördüklerimi... Söz, 
kimi zaman kibirliy-
di, mesafeliydi; kimi 
zaman beceriksiz, 
kifayetsiz; kimi za-
man baskıcı, dediğim 
dedikti. Mevlana ne 
kadar doğru söylemiş: 
“ Gözün bir an içinde 
gördüğünü dil yıllarca 
söylese anlatamaz.” 
Anlatamadı da... Gö-
zün gördüğü, başka 
bir fotoğraf karesi 
oldu, kalbin gördüğü-
nü anlattı. İşte fotoğraf 

tutkumun temeli buna 
dayanır.    
        
Evet, örnek aldığım, 
değer verdiğim üstad-
lar tabiî ki var ama 
ben ilhamımı daha 
çok güneşten, aydan, 
kuşlardan, yaprak-
lardan, çiçeklerden, 
ihtiyar bir amcanın 
gözlerindeki umut-
tan, misket oynayan 
çocukların ellerindeki 
çamurdan, gülüm-
seyen yüzlerden ve 
ağlayan gözlerden 
alıyorum.

Fotoğraf
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Etrafta ekipmana 
boğulmuş çok fazla 
fotoğraf meraklısı var. 
İnsanların bir kısmı en 
iyi makinenin en iyi 
fotoğrafı çekeceğini 
düşünürken son 4 se-
nedir cep telefonlarıy-
la harika işler çıkar-
tanları da görüyoruz. 
Sizin ekipman ve 
ekipmanın kullanımı 
konusunda fikirleriniz 
neler?
Son zamanlarda 
aldığım maillerin ve 
mesajların birçoğunda 
aynı ifadelere rast-

lıyorum. Hepsi aynı 
cümlelerle olmasa 
bile, aynı kapıya çıkan 
serzenişler: ‘Hocam 
fotoğraflarınız çok 
güzel, makinenizin ve 
objektifinizin mar-
ka-modeli nedir? ’ . 
Sanki benim makine-
mi verdiğim zaman 
çektikleri fotoğraf, 
kendi fotoğraflarından 
çok farklı olacak. Yok 
öyle bir şey.. Bugüne 
kadar fotoğrafın hangi 
makineyle çekildiğine 
değil, ‘nasıl çekilmiş, 
konu iyi anlatılmış mı, 
kompozisyonu nasıl, 
teknik becerisi var mı, 
çeken bu fotoğraf için 
bir emek harcamış mı, 
olaylara, mekânlara, 
insanlara bakış açısı 
nasıl?’ ona bakarım. 

Fotoğraf

Röportajın
devamı

için 
tıklayın

https://istandist.com/fotograf-ustalari/
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Tasarım

ŞIK AYNI ZAMANDA  KONFORLU 
MEKÂNLAR YARATIYORUZ

ESCAPEFROMSOFA

Röportaj:  Rana Duran
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Mekan ve ürün 
tasarımları 
ile son za-

manların dikkat çeken 
projelerine imza atan 
Escapefromsofa ile 
şehir, tasarım ve ça-
lışma hayatı hakkında 
keyifli bir sohbet ger-
çekleştirdik. Bu soh-
betimizde, isimlerinin 
arkasındaki düşünceyi 
işlerine de yansıtan 
ofisi daha yakından 
tanımaya çalıştık.

Tasarım
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Escapefromsofa’nın 
bir araya geliş hikâ-
yesini dinleyebilir 
miyiz?
Escapefromsofa 2009 
yılında eğitimlerini 
aynı üniversitede iç 
mimari ve endüstri 
tasarımı alanında 
tamamlamış  Mahmut 
Kefeli  ve  Kerem Erçin 
tarafından  kuruldu, 
2012 yılında daha 
önce beraber proje-
lerde çalıştıkları  İrem 
Başer, iç mimar  ortak  
olarak  aralarına ka-
tıldı. 

Tasarım
İsminiz üzerinden 
düşünecek olursak, 
gerçek bir kaçıştan 
bahsedebilir miyiz?
Fazla koltukta oturma-
yı sevenlerden değiliz 
aslında tembellikten 
gerçek bir kaçıştan 
bahsediyoruz. Akde-
niz insanının tembelli-
ğine hafif bir serzeniş...  

Çoğunluğu iç mimar-
lardan oluşan geniş 
bir ekipsiniz. Bunun 
işlerinize yansımasını 
nasıl gözlemliyorsu-
nuz?
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Bünyemizde Mimar, 
iç mimar, endüstri 
ürünleri tasarımcısı, 
grafik alanında çalışan 
ekip arkadaşlarımız 
var  farklı  disiplinler 
arası çalışmalar yapıp 
proje üreten bir eki-
biz.   İç mimari  ince 
yapı ve detay işidir, 
her projemizi, mekân, 
ürün, malzeme kurgu-
sunda detaylandırırken   
çeşitlilik  arıyoruz, 
üretiyoruz. Güncel 
trendlerini  kendi mi-
mari duruşumuza göre 
stilize ediyoruz. 

Çalışma mekânının 
tasarımı verimliliği en 
çok etkilen unsurlar-
dan biri. Kendi ofisini-
zi bu kapsamda nasıl 
değerlendirirsiniz?
İlk ofisimiz  renovas-
yonunu  yaptığımız 
Galata’da 1800’lerde  
inşa edilen bir palas 
apartmandaydı. 4 
metre tavanları ince 
çalışarak çıkardığımız 
freskoları, üstünde 
Constantinapole 

Tasarım
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Tasarım
baskılı tuğlalarıyla   ilk 
göz ağrımızdı Ancak 
90 metrekarelik bir  
ev kullanımına göre 
tasarlanmıştı, genişle-
yen ekibimize yetmi-
yordu. Bizde Şuanda 
konumlandığımız 
Çukurcuma’daki Ofi-
simize geçtik. Gelişim 
planımıza  göre bir 
tadilat yaptık  3 katlı, 
her biri bahçe ya da 
terasa açılan, ferah,  
açık alan planıyla ta-
sarladığımız ofisimiz-
de, iç mekânların dış 

mekânla ilişkisi bence 
en önemli unsur ve 
ekibimizin verimlili-
ğini arttırıyor, bunun 
dışında  depolama 
alanları, ortak çalışma 
ve toplanma alanları, 
verimli aydınlatma 
genel önemli nokta-
lardan.   

Proje süreci ofiste 
nasıl işliyor?
Projeleri 3 aşamada 
ele alıyoruz. Tasarım 
konsept proje oluşumu 
bu evrede müşterimiz-



istandist49

Tasarım
le beraber çalışıyoruz 
ve arzu edilen projeyi 
görselleştirip üzerinde 
mutabık kalıyoruz. 
İkinci aşama pro-
jelendirme, mimari 
çizimler sistem de-
tayları vb gibi teknik 
çizimlerin ofis içinde 
tamamlanması. Üçün-
cü aşama ise teknik 
çalışmaların,  sahada 
ve atölyelerde uygu-
lamaya aktarılması, 
ekip koordinasyon-
larının sağlanması ve 
nihai projenin  teslim 
edilmesi. 

Peki Escapefromsofa 
tasarımlarının genel 
atmosferini nasıl ta-
nımlarsınız?
Sade ve Zamansız   
mimari normlarda 
tasarlanmış, güncel 
trendlerle harmanlan-
mış mekânlar diyebiliriz.  

Röportajın
devamı

için 
tıklayın

https://istandist.com/dizayn/
https://istandist.com/dizayn/
https://istandist.com/dizayn/
https://istandist.com/dizayn/


istandist50

RÜYANIN 
GERÇEKLE 
BULUŞTUĞU 
YER LAUCALA 
ADASI

Seyahat
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Cennet bahçesi. Bir çe-
şit kusanma. Laucala 
Adası’nı başka türlü 

tarif etmenin imkânı yok. 
Burası sizi daha ‘Bula’da (Fiji 
dilindeki selmalaşma) bam-
başka bir atmosfer alıyor. 

Ble Lagoon’a benzereyen 
manzara el değmemiş sahil-
ler, palmiye ağaçları ve sık 
yağmur ormanlarıyla muh-
teşem. Bütün bunlara üst 
sınıf lüks servisi ve aklınıza 
gelebilecek her türlü detay-
dan daha fazlasının düşü-
nüldüğünü de ekleyince bu 
deneyimi tanımlamak için 
yazının başındaki ilk kelime-
lerden başka hiçbir şey akla 
gelmiyor. 1400 hektarlık ala-
na yayılmış bu Güney Pasifik 

Seyahat
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cenneti 25 geleneksel 
villa, hindistancebizi 
ağaçları ve volkanik 
dağlarıyla insanı büyü-
lüyor. Bazı resortların 
web sayfaları fotoğraf-
larla beklentinizi yük-
seltip gerçekle hayal 
kırıklığına uğratasa da 
burası o yerlerden biri 
değil. 
Bu exclusive özel ada 
12 kilometrekarelik 
harika mercan kayalık-
larına, el değmemiş bir 
doğaya, kuşların sürek-
li devam eden korosu-
na ve hindistancevizi 
yengeçlerine de sahip. 

Nadi Havaalanı’ndan 
50 dakikalık bir deniz 
uçağı yolculuğuyla 
varılan bu inzivadaki 
misafirperverlik burayı 
uluslararası jet setin en 
gözde dinlenme me-
kanları listesine soku-
yor. 
Red Bull enerji içecek-
lerinin ortağı Malcolm 
Forbes’tan Avustralya-
lı milyarder Dietrich 
Mateschitz tarafından 
2003’te satın alınan 
mülk burada geçirilen 
her saatte daha ne ka-
dar harika olabileceği 
konusunda ilginç me-

Seyahat
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rakla sizi içine alıyor. 
Villalar sago palmiyesi 
yaprakları ve hindis-
tancevizi ağçlarından 
yapılmış aksesuarlarla 
lüksün anlamı hakkın-
da yeniden düşündü-
rüyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR 
STİL
Etrafta güzel bir tura 
hazırlanıp yola çıkıyo-
ruz. Adanın çevresin-
de size bir saatlik bir 
tur attırdıklarında or-
ganik bahçeler, orkide 
evleri, Avusturya’dan 
gelmiş Sulmtaler ta-

vukları, Limousin ve 
Hereford sığırları (bu-
rada Wagyu bifteği de 
bulunabiliyor), hidro-
fonik yeşil ev ve şefin 
her gün yemeklerinde 
kullandığı ot topladığı 
geniş yeşil alanlar nasıl 
bir cennette olduğunu 
insana fark ettiriyor. 
Detaylara gösterilen 
özen kesinlikle boşa 
gitmemiş. Yemekler 
muhteşem. Buranın en 
nefes kesici noktaların-
dan biri Thai yemekle-
ri de servis eden Seag-
rass Restaurant. Körili 
ananas ve ıstakozdan 

Seyahat
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sonra tapiokalı ve hindistancevizli pudingin tadı 
az önce görülen tarla ve çiftlikleri hatirlatıyor. 
Romantik bir al fresco yemek için ise Crayola 
bifteklerinin pembeliği yeter de artar bile. 
Fine dining için ise Plantation House Restau-
rant, seçkin mimarisisiyle orijinal hindistance-
vizi plantasyon alanının yeniden yapılmış hali.  
Daha sakin, daha basit zaman geçirmek için 
hafifçe esen bu yere geldiğinizde mekana saçıl-
mış huzur burayla ilgili beklentilerinizi kesinlik-
le aşıyor. Şarap severler ise kokteyl saatlerinde 
şarap kavlarını ziyaret edip dünyanın en kaliteli 
şaraplarını tadabiliyor. 
Executive şef Anthony Healy tadım menüsünde 
yer alacak günün yemeklerini seçmiş. Dünya 
mutfaklarından enteresan bir karışım olarak sarı 
tonbalığından tartar, avokado ve turp, damates 
concommé (birkaç saat önce toplanmış doma-
teslerden yapıldığı belli oluyor), ricotta peyniri 
ve kuşkonmaz. 
Kimyonla tatlandırılmış İspanyol uskumrusu ada 
çevresinden bir az önce yakalanmış. Karnaba-

Seyahat
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harla servis edilen be-
yaz domuzlar ise La-
ucala’da yetiştirilmiş. 
Tatlı önceinde ise hin-
distancevizi yenirken 
bisküvili çikolatalı sor-
be bu muhteşem tadım 
menüsünü tamamlıyor.

KUTSANMA YENİ-
DEN TANIMLANIYOR 
Otlar, baharatlar, çi-
çekler ve meyveler La-
ucala’nın mutfağında 
olduğu kadar spasında 
da kullanıluyor. Na-
renciye ağaçlarının ko-
kuları, organik masaj 
yağları, tropikal çiçek 
ve baharatlarla birle-

şince burada kendine 
has imza niteliğinde 
bir koku oluşmuş. Re-
sort ayrıca Spa Kitc-
hen’da organik malze-
melerden nasıl sabun, 
şampuan ve losyonlar 
yapılabileceğini öğ-
rettiği ilginç bir deye-
nimle de misafirleri-
nin wellnessa bakışını 
değiştiriyor. Villalar-
da kullanılan organik 
ürünler de bu kurslar-
da misafirlere öğretile 
organik tekniklerle ya-
pılıyor. 

Seyahat

Yazının
devamı

için 
tıklayın

https://istandist.com/gezi/
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Festival

FESTİVAL 
ZAMANI
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MİRA, ALMANYA 5 
MAYIS
Mira, Barselona’dan 
geliyor, ancak Ber-
lin’de kök salmaya 
başlıyor ve günü-
müzün festivalinin 
disiplinlerarası yakla-
şımının şehrin sahne-
sine nasıl uyduğunu 
görmek çok kolay. 
Kavernöz GDR döne-
mi Funkhaus stüdyo 
kompleksi ve çok 
boyutlu 4DSOUND 
teçhizatı ile görsel-işit-
sel performansa vurgu 
yapan Mira Berlin, 
modern elektronik 
müziğin sonunu temsil 
etmeye çalışmaktadır. 

Festival

Canlı eylemlerin dizisi 
özellikle dikkat çekici-
dir. Laurel Halo, Yves 
Tumor ve Lorenzo 
Senni, oyunlarının en 
tepesinde yer alıyor, 
ancak Vladimir Ivko-
vic ve Inga Mauer gibi 
DJ’leri kaçırmamaya 
özen gösterin.

YILDIZ FESTİVALİ, 
JAPONYA 19 MAYIS - 
20 MAYIS
Tüm tekme davulları 
arasında, Star Festivali 
katılımcılarına huzur 
dolu bir atmosfer 
sunuyor: Kyoto ve 
dağların çevrelediği 
çimenli bir alanda 
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Kyoto’ya arabayla 
40 dakika uzaklıkta. 
Birçok Japon festivali 
gibi, bu aile dostu bir 
etkinliktir. Çocukların 
gündüzleri yetişkinle-
rin bacakları arasında 
süzüldüklerini garanti 
ediyorsunuz. Gün ba-
tımında, site farklı bir 
vibe alır, trippy görsel-
ler sahne arkasındaki 
uzun ağaçları aydınla-
tır. Fumiya Tanaka ve 
Zip’in back-to-back ile 
müzik politikası, bas, 
ev ve tekno üzerin-
de, şimdi bir festival 
zımba setleri kuruyor. 
(Geçen sene on saat 
boyunca oynadılar.) 
2018’de, Ikonika, Shi-

geto ve Florian Kupfer 
gibi sağlıklı bir festival 
kalabalığının yanında 
olacaklar.

MUTEK SAN FRAN-
CISCO, ABD 3 MAYIS 
- 6 MAYIS
Şu an gerçekleşen 
dünya çapındaki olay 
serisinin ana şehri 
olan Montreal’de 
MUTEK gerçekleştiği 
sürece - Amerikalılar 
buralarda yıllık yol 
gezileri düzenlediler. 
Bu yıl festival, Mayıs 
ayının başlarında San 
Francisco’daki dokuz 
mekanda gerçekleşe-
cek olan ilk stateside 
etkinliği ile iyiliğini 

Festival
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geri getiriyor. Bu MU-
TEK olmak, ne bekle-
diğinizi biliyorsunuz: 
göz kamaştırıcı görsel 
eşliğinde kanama ke-
narı elektronik müzik, 
çoğunlukla canlı ça-
lındı. Şimdiye kadarki 
en önemli maçlar 
arasında Tim Hecker, 
Lee Gamble ve Yeraltı 
Direnişi olmak üzere 
Galaxy 2 Galaxy bulu-
nuyor. MUTEK ayrıca 
Bay Area’nın zengin 
yerel sahnesinden, 
Christina Chatfield, 
Russell E.L. Uşak ve 
Güneş.

AŞK GÜNÜNÜ 
KURTARIR, BİRLEŞİK 

KRALLIK 26 MAYIS - 
27 MAYIS
İngiltere festival sah-
nesindeki büyük haber 
bu yıl Glastonbury’nin 
gerçekleşmemesi. 
Yani kaşıntı başka ne 
çizebilir? Sevgi, ye-
dinci baskısı için geri 
dönecek olan Günü 
Kurtarır, sevilen devle 
bol miktarda ortaktır - 
bağımsız olarak çalışır, 
rezervasyon politikası 
genç ve açık fikirlidir, 
ve, Batı Ülkesinde. 
(Başka bir şey daha 
var: Team Love, Lo-
ve’ın arkasındaki şir-
ket Günleri kaydeder, 
Glastonbury’nin Wow 
Sahnesi’ni çalıştırır.) 

Festival
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Festival
Eğer büyük festival 
fikrinizi almak için bir 
yer arıyorsanız, Bristol 
Eastville Park’a gidin 
ve setlerle dans edin 
Sampha, Andy C, Si-
yah Madonna, Shanti 
Celeste, Bicep, Dört 
Tet, Moxie ve daha 
pek çok şey.

LENTE KABINET, 
HOLLANDA 26 MA-
YIS - 28 MAYIS
Lente Kabinet’in bir 
günden daha iyi ne 
olabilir ki? Lente 
Kabinet’in iki günü. 
Bu yıl Dekmantel’in 
daha neşeli bir kardeşi 
olarak bilinen sevgili 
Hollandalı festival, ilk 

kez iki güne yayılıyor. 
Bu, DJ Fett Burger, 
Tzusing, DJ Assault ve 
Peggy Gou gibi DMX 
Krew, DJ Python ve 
Alexander Robotnick 
gibi canlı eylemle-
rin yanı sıra, iki kez 
eğlenceli, iki kez ve 
iki kat daha fazla DJ 
anlamına geliyor. 
Amsterdam’ın hemen 
kuzeyinde yemyeşil 
Het Twiske parklarına 
dönen ilk Lente Kabi-
net haftasonu harika 
olmaya söz veriyor.

STRICHKA FESTİVALİ, 
UKRAYNA 19 MAYIS 
- 20 MAYIS
Kiev kulübü Closer 
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Festival
Avrupa’nın en iyi ko-
runan sırrı olabilir ve 
yıllık Strichka Festivali 
tanışmak için harika 
bir neden. Cumartesi 
akşamı başlayıp pa-
zartesi sabahı biraz-
dan sarılmaya başla-
nan bu genişletilmiş 
oturumda, eski şerit 
fabrikası Closer evle-
rinin karşısındaki ev, 
tekno ve deneysel ey-
lemlerin (Ion Ludwig, 
Luke Slater, Wolfgang 
Voigt) bir karışımı bu-
lunuyor. Bu yıl Strich-
ka aynı zamanda her 
yıl büyülü DJ setlerine 
ev sahipliği yapan çar-
pıcı açık avlu Lesnoy 
Prichal’ın resmi bahar 

açılışını yapıyor, bu 
yüzden güneş altında 
Pazar dansı için enerji 
tasarrufu sağladığınız-
dan emin olun.

MOOGFEST, AMERİ-
KA BİRLEŞİK DEVLET-
LERİ 17 MAYIS - 21 
MAYIS
Sosyal adalet ve 
müziğin karıştırılması 
söz konusu olduğun-
da, Moogfest parasını 
ağzının olduğu yere 
koyar. Diğer festival-
ler 2022 yılına kadar 
toplumsal cinsiyet 
dengeli kadroları 
tanıtmaya çalışırken, 
Moogfest kadınları, 
transseksüelleri ve ikili 
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Festival
olmayan sanatçıları ön 
plana çıkarıyor - her-
kes idam etmeyi kabul 
etmiyor olsa bile. Fes-
tival, Discwoman eki-
bi, Uyumsuz ve Shanti 
Celeste’nin desteğiyle 
bol bol dans müziği 
büfesi sunuyor, ancak 
programın deneysel 
tarafı özellikle güçlü 
ve Caterina Barbieri ve 
Katie Gately gibi fes-
tivallerde yeni yüzler 
yaratıyor.

PRIMAVERA SOUND, 
İSPANYA 28 MAYIS - 
2 HAZİRAN
Dünyanın dört bir ya-
nındaki büyük festival-

ler dizilerinde müzikal 
zeitgeistin tam geniş-
liğini yakalamaya ça-
lışıyor. Indie’den R & 
B’ye deneysel teknoya 
kadar her şey için yer 
bulan ve her birinin 
etkileyici derinliklerini 
kesen bir olay olan 
Primavera Sound’un 
da az bir kısmı var. Bu 
yıl, her zamanki gibi, 
çok yönlü müziksever-
ler seçim için şıma-
rılacaklar, Björk ve 
Spiritualized’ten ana 
sahne gösterilerini iz-
leyecekler, daha sonra 
Call Super, Donato 
Dozzy veya Hune’den 
geri döner.
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FANTASTİK BAHAR
Genel algı, sinemanın daha soğuk za-
manlarda izlenilmesi üzerinedir. Ama 
tavsiyemiz, pırıl pırıl bahara rağmen hala 
vizyonda iyi filmler varken, ortamın tadını 
çıkarmalısınız

Sinema
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Sinema

SUİKASTÇI 
Yönetmen: David A. 
Armstrong
Oyuncular: Justin 
Chatwin, Peter Stor-
mare, Mark Thomp-
son
Vizyon Tarihi: 3 Mayıs
Cleveland polis de-
partmanında göre-
ve başlayan çaylak 
dedektif Michael, 
rahmetli babasının 
gölgesinden çıkmak 
için çabalamaktadır. 
Michael’ın babası, o 
çocukken uyuşturucu 
skandalından hüküm 
görmüş bir dedektiftir. 

Babasının meslek-
ten men edilmesine 
neden olan skandalı 
sorma imkanı bulama-
yan Micheal, hayatını 
onun gölgesi altında 
yaşamaktan fazlasıyla 
bunalmıştır. Şimdi ise 
babasının gölgesinden 
kurtulmak ve kendini 
katılmak için eline 
büyük bir fırsat geçer. 
Polisin elinde bulunan 
1 milyon değerindeki 
uyuşturucu çalınıp, 
üstüne davayı yürüten 
dedektif ölünce Miac-
heal davayı almak için 
amirine yalvarır. 
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ŞEYTAN GÖZ 
Yönetmen: Ryan Sim-
mons
Oyuncular: Darren 
Day, Liam Fox, Kate 
Rhodes James 
Vizyon Tarihi: 3 Mayıs
Şeytan Göz, babası-
nın gizemli ölümünü 
araştıran genç bir 
kadının başına gelen-
leri konu ediyor. Genç 
bir kadın, babasını 
ölümünün ardından 
büyük bir yıkıma uğ-
rar. Babasının gizemli 
ölümünü araştırmaya 
karar veren kadın, 
babasının köyde 
bulunan evine doğru 
yola koyulur. Evde bir 
şeyler bulma ümidiyle 
arama yapmaya baş-
layan kadın, büyücü-
lükle bağlantılı lanetli 
bir muska keşfeder. 
Muskanın karanlık 
güçleri olduğunu an-
layan genç kadın, en 
büyük dileğinin yerine 
getirilmesi karşılığında 
ona musallat olacak 
olan iki ölümcül ibli-
sin kilidini açar.
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POKÉMON DEDEK-
TİF PIKACHU
Yönetmen: Rob Let-
terman
Oyuncular: Justice 
Smith, Kathryn New-
ton, Ken Watanabe
Vizyon Tarihi: 10 
Mayıs
Başarılı özel dedek-
tif Harry Goodman 
esrarengiz bir şekilde 
kaybolur ve 21 yaşın-
daki oğlu Tim baba-
sına neler olduğunu 
öğrenmek için kolları 
sıvar. Bu araştırmada 
Tim’e babasının eski 
Pokémon ortağı De-
dektif Pikachu yardım 

eder. Pikachu esprili 
ve sevimli olduğu 
kadar iyi bir dedek-
tiftir. Eşsiz bir şekilde 
birbirleriyle anlaşa-
bildiklerini fark eden 
Tim ve Pikachu bu 
karmaşık sırrı çözmek 
için heyecan verici bir 
macerada güçlerini 
birleştirir. İnsanların 
ve Pokémonların 
birlikte yaşadığı Ryme 
Şehri’nin neon ışıklı 
sokaklarında ipuçları 
arayan ikili maceraları 
sırasında türlü türlü 
Pokémonlarla karşı-
laşır ve bu huzurlu 
hayatı yok ediyorlar.

Sinema
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JOHN WICK: CHAPTER 3 - PARABELLUM 
Yönetmen: Chad Stahelski
Oyuncular: Keanu Reeves, Halle Berry, Anjeli-
ca Huston
Vizyon Tarihi: 17 Mayıs
John Wick iki nedenden ötürü firaridir. Kellesi 
üzerine 14 milyon dolarlık açık sözleşme konul-
muştur ve temel bir kuralı ihlal etmiştir; Conti-
nental Hotel’de birini öldürmüştür. Kurbanı ise 
açık kontratı sunan Yüksek Masa üyesidir. İşi 
bitmiş olması gereken John’a otelin yöneticisi 
Winston tarafından bir saatlik bir kaçış süresi 
verilir. Ardından üyeliği iptal edilecek, tüm hiz-
metlerden men edilecek ve diğer üyelerle ile-
tişimi kesilecektir. John’un New York City’den 
kaçma mücadelesinde güvenebileceği tek şey 
servis endüstrisidir...

Sinema
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ALADDIN
Yönetmen: Guy Ritchie
Oyuncular: Mena Massoud, Naomi Scott, Will 
Smith
Vizyon Tarihi: 24 Mayıs
Aladdin, zamanını Agrabah şehrinde pazardan 
yiyecek çalarak geçiren fakir bir gençtir. Gece-
lerini, şehrin farklı bölgelerinde uyuyarak geçi-
rirken, gündüzlerini ise hırsızlığa ayırmaktadır. 
Ancak yaşam tarzına rağmen aslında Aladdin’in 
altın gibi bir kalbi vardır. Onun macerası, tuhaf 
babası tarafından zorla evlendirilmeye çalışılan 
bir genç kızla tanıştığı zaman başlar. Bu genç 
kız aslında ülkenin sultanının kızı olan Prenses 
Jasmine’dir. Aladdin’in şansı, Harikalar Ma-
ğarası’ndan sihirli bir lamba aldığında aniden 
değişir. Bilmeden aldığı bu lambada, eğlenceye 
düşkün, neşeli ve 3 dileğini gerçekleştirme şan-
sına sahip olan bir cin vardır. 

Sinema
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SINIR  
Yönetmen: Ali Abbasi
Oyuncular: Eva Me-
lander, Eero Milonoff, 
Jörgen Thorsson 
Vizyon Tarihi: 24 
Mayıs
Genç bir kadın olan 
Tina gümrük memuru 
olarak çalışır. Hem iş 
arkadaşları hem de 
çevresindekiler onun 
tuhaf biri olduğunu 
düşünür. Fakat Tina 
işinde oldukça ba-
şarılıdır. Alıncı hissi 
sayesinde kaçakçıları 
kolayca ortaya çıkarır. 
Bir gün gizemli bir 
adam olan Vore ile 
karşılanca işler biraz 
karışır. Tina adamın 
bir şey sakladığından 
emindir fakat bunu bir 
türlü ispatlayamaz. Bu 
olay Tina’nın hayatını 
sorgulayıp gerçeklerle 
yüzleşmesine neden 
olur.

Sinema
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Astroloji

TUĞBA KHAN‘DAN
MAYIS AYI BURÇ

YORUMLARI
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Astroloji

Artık bir takım konuları görmezden ge-
lemeyiz. Bu konular ya da durumlar ne 
ise çözüm ister. Çözüm bulmadığımız 

takdirde ilerleyen dönemde daha ağır şekilde 
karşımıza gelecektir. Bu ayın enerjisi boğa bur-
cu teması olduğu için sabit kalmaya ve güvene 
ihtiyaç artacak. Koşullarımızın değişmesine 
karşı direnebiliriz. 

30 Nisan 2019’da Satürn’ün geri harekete 
başlaması özellikle bu ayın enerjisini ve etki-
sini etkileyecektir. Retro Satürn bizi kısıtlar, 
engeller, zorlaştırır ve hatta elimizden de alır 
verdiklerini… 

Çözülmesi Gereken Konular 
Tek Tek Karşımıza Geliyor! 
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Astroloji
Ne kadar can acıtıcı ve zorlandığımız daha 
önce ki derslerden ne kadar öğrendiğimize 
bağlı. Örneğin; para alanımızdan geçiyorsa ve 
daha önce çok kısıtlanmışsak, parasızlığı dene-
yimlemişsek, şimdi ise paramızın değerini yine 
bilmiyorsak o zaman işimiz hakikatten zor! 

Oğlak burcunda ki Satürn bize öncelikle sabrı, 
hırsı, istikrarlı ve programlı olmayı öğretiyor, 
tabi öğrenebiliyorsak. Eğer öğrenemezsek her 
7 yılda bir büyük sınav var, esas orada neler 
olacağı belli oluyor.  Hepimize bol şanslar. 

Mayıs ayı gezegen hareketleri; 
Merkür Boğa burcunda  06.05.2019    
Venüs Boğa burcunda  15.05.2019
Mars Yengeç burcunda  16.05.2019
Merkür İkizler burcunda 21.05.2019

Yeniay (Boğa Burcunda)         05.05.2019
Dolunay (Akrep Burcunda)     19.05.2019 
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Koç Burcu ve 
Yükselen Koç-
lar; 
Dolunay ve yeni-
ay vurgusu finans 
alanınızda etkisini 
yoğun hissettire-
cektir. Ama daha 
da önemli olan bir 
konu Satürn retrosu. 

Bu ay bunu yoğun şekilde hissetmeye başlıyor-
sunuz. İş konusunda zorlanma, engeller ve kısıt-
lamalar sizin aslında bir takım konuları gözden 
geçirmeniz için olacak. Eğer uzun zamandır 
bir takım konulara sabrediyorsanız bu süreçte 
mükafatı gelecektir. 

•Borç alma verme gibi konulardan bu ay uzak 
kalmakta yarar var. Belirsizlikler biraz canınızı 
sıkabilir.
 
•Ayın ortasına doğru finans açısından rahatla-
ma söz konusu olacaktır. Ama yine borç ver-
mekten kaçınmalısınız. 

•İş konusunda gecikmeler ve tatminsizlikler 
yaşayabilirsiniz. Bilin ki bu süreç önemli bir test 
süreci. Sabrınız burada devreye girmesi bekle-
niyor. 

•Kredi çekme, kredi kartı, borsa gibi yatırım 
araçlarında dikkatli olmakta yarar var. 

Astroloji



istandist74

Boğa Burcu ve 
Yükselen Boğalar
Yeniay ve Dolunay’ın 
etkileri bu ay ikili 
ilişkileriz üzerinde 
gerçekleşecek. Evlilik 
ve ortaklık konuların-
da yeni kararlar alabi-
lirsin. Bu kararlar aile 
yaşantınızı da oldukça 
etkileyebilir. Ayrıca ayın önemli bir mesajı da 
Satürn’den geliyor;  ticaret, uzun yollar, vizyo-
nunuzun değişimi gibi konularda gecikmeler, 
engeller, inançlarınızda baskılar oluşabilir. Bu-
rada sabır sürecinden geçiyorsunuz. Değişimin 
akışında kalın. Su akıp yolunu bulacaktır. 

•Önemli haberler size geliyor. Özellikle iliş-
kiler, kadınlar ve para konusunda gelişmeler 
yaşayabilirsiniz. 

•Hukuksal alanda gecikmeler işlerinizi aksata-
bilir. Eğer uzun dönemdir sonuçlanmasını bek-
lediğiniz bir davanız varsa o konuda gelişmeler 
yaşayabilirsiniz. 

•Yurtdışı seyahatlerinizde önemli gelişmeler 
yaşanabilir. Burada yaşanacak ertelenmeler 
sizin hayrınıza gelişebilir.

•Miras davanız, tazminat gibi beklediğiniz 
ödemeler varsa bu ay size gelecektir. Ayın ortası 
itibaren finans olarak rahatlama söz konusu.  
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İkizler Burcu ve Yükselen İkizler;
İçsel değişim dönüşünüzün yanı sıra birde 
büyük değişimlerin temsili olan alanda Satürn 
gezegeni geri hareketine başladı. Yani bu büyük 
dönüşümü tamamlamak için birkaç konuyu 
daha halletmeniz gerekiyor. Belki bu konu 
çok direndiğiniz bir alan olabilir. Belki en çok 
değiştirmeye korktuğunuz alandır. Ama her ne 
ise bu değişimi tamamlatacak artık ona hazır 
olmalısınız. 

•Evinizde ve evinizin rutininde ki konularda 
gözden geçirmeniz gereken konular karşınıza 
çıkabilir. Sabırsız yönünüzü bu dönemde törpü-
lemelisiniz. 

•Yeniay ve dolunay sizin günlük rutininizi 
etkileyecek konularla karşılaştırabilir. Bu süreç-
te konuşmanız gereken ve sustuğunuz her şeyi 
konuşmalısınız. 

•Mayıs ayının ortasına kadar gizlide kalmış 
konuşmalara dikkat etmelisiniz. Sır vermemeye 

özen gösterin.

•Ay ortasından 
itibaren özellikle 
ilişkinizle ilişki 3. 
Kişilerle pek payla-
şımda bulunmama-
nızda fayda var. 
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Yengeç Burcu ve Yükselen Yengeç-
ler; 
Yeniay ve dolunay enerjileri bu ay sizi aşk 
ilişkilerine çekecek bakış açınızı. Özellikle 
sosyal gruplar ve arkadaş ortamlarında gelebilir 
bu güzel tesadüf. Bir diğer önemli mesaj ise, 
ikili ilişkilerde gözden geçirmeniz ve çözümle-
meniz gereken konular ay başı itibaren etkisini 
gösterecektir. Aybaşında umutlarınız ve planla-
rınız aşk, ikili ilişkiler yönünde olacaktır. 

•Satürn sizin ortaklık ve evlilik alanında geri 
harekete başladı. Bir süre ikili ilişkiler konu-
sunda testiniz var. Eğer burada bir takım konu-
ları daha önce çözdüyseniz şimdi mükafatını 
verebilir. 

•Ay ortasında mars sizin burcunuza geliyor. Bu 
demek oluyor ki sizi ailevi, sezgisel konularda 
konulara sürükleyecektir. 

•Aybaşından itibaren sosyalleşebilirsiniz. Yeni 
arkadaş guruplarına karışabilirsiniz. 

•Kadersel olarak 
bu ay konular sizi 
ilişki, aile, ebeveyn 
konularına çeki-
yor. Sizin aslında 
yapmanız kendinizi 
fark etmeniz gere-
kiyor. 
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Aslan Burcu  
ve Yükselen 
Aslanlar;
Bu ay ev iş konu-
larında dengeyi 
bulmanız gereken 
bir süreçtesiniz. 
Dolunay ve yeni-
ay sizi bu alanda 
etkiliyor. Sorumlu-

luklarda kaçmamanız gerekiyor. Ve sabırla size 
gelen iş, günlük sıkıcı rutin sorumlulukları yap-
manız gerekiyor. Size göre çok basit ve sıkıcı 
görünen bir iş ya da durum sizin büyük testiniz 
olabilir. Görmezden gelmeyin. Ailevi konular 
bu ay sizin için önem kazanacaktır. Bu ayın 
en önemli mesajı otoritelerle denge bulmanız 
gerekmektedir. Bu ebeveyn olabilir, yönetici ya 
da iş vereneniz olabilir.
 
•Günlük işlerde, program ve planlarınızda 
aksaklıklar biraz sinir bozucu olabilir. 

•Çalışıyorsanız iş alanında eski sorunlar gün-
deme gelebilir. Aslında bu sizi büyük değişime 
götürebilir. 

•Çalışmıyorsanız, ailenizle ve/veya yakın akra-
balardan dolayı sıkıntılar rutininizi bozabilir. 

•Ay ortalarında baskıladığınız duygusal konular 
ortaya çıkabilir. Öfkenizi kontrol etmeyi öğren-
melisiniz ya da sorunu zamanında çözmeli. 
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Başak Burcu ve 
Yükselen Başak-
lar; 
Ev, aile hayatınızda 
yaşadığınız sıkıntılı 
zamanları bir kenara 
bırakıp seyahatlerini-
ze, sınavlarınıza sizi 
geliştiren ne ise onla-
ra vakit ayırmanız ge-
reken zamandasınız. Aşk ilişkileri olsun çocuk-
larla ilgili konular olsun uzun süre sizin testiniz 
olacağı için bakış açınızı size faydalı olabilecek 
alana çevirmenizde yarar var. Yeni fikirler, yeni 
kararlar sizin bakış açısını değiştirmeye hazırla-
nıyor. Özellikle dolunay ve yeniay bu yönlerde 
sizi etkileyecektir. Ay sonuna doğru alacağınız 
kararlar uzun soluklu olacağa benziyor.

•Yeni eğitimler, seminerler günlük hayatınıza 
enerji katmasından öte sizin kendinizi keşfet-
meniz için şart olan konudur. 

•Seyahatler özellikle yeniay-dolunay etkileri 
olarak gündeminize gelecektir. 

•Ay sonuna doğru umutlarınız, planlarınız 
ailenize yönelik değişebilir. Ailesel konularda 
harekete geçebilirsiniz. 

•Bu ay sizin bakış açınızda yenilikler olacak. 
Olayları farklı perspektifte değerlendirin. 
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Terazi Burcu ve Yükselen Teraziler;
Parasal akışınız kendinize olan güveninizi 
arttıracaktır. Evinizde ki sıkıntılı konular bir süre 
daha devam edeceği için bakış açınızı bu ay 
parasal konulara geçirmelisiniz. Bu ay kendi-
nize güveninizi bu alanda bulacaksınız. Ay 
ortasında odak noktasınız iş hayatınıza yönelik 
olacaktır. Kazanımlarınızda yükseliş söz konusu 
ve dolunayda sizi bu konuda destekleyecek-
tir. Geçmişte almaya cesaret edemediğiniz bir 
takım kararlar gündeminizi değiştirebilir.

•Aileden, eşten ya da ortak kazanımlardan 
gelen paralar sizi rahatlatacaktır. 

•İş hayatınızda hareketlenme ay sonuna doğru 
etkisini ve hızını arttıracaktır. 

•Ev alma, satma gibi konular bu ay gündemini-
zi epey meşgul edebilir. 

•Ay başı itibaren yönetici gezegeniniz Venüs 
boğa burcunda güçlü konumda olacağından 

sabrettiğiniz ko-
nular size fırsat ve 
şans olarak geri 
gelebilir. 
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Akrep Burcu ve Yükselen Akrepler; 
Bu ay odak noktasınız ilişkileriniz olacaktır. 
Kendinizi aybaşı itibaren yeni ilişkilere açık 
bulacaksınız. Ama haritanın size önerisi ay 
sonuna kadar ki süreçte önemli kararlar alma-
malısınız. Biraz düşünerek, planlı programlı 
ilerlemelisiniz. Parasal alanda umulmadık 
destekler görebilirsiniz. Bu sizi ay sonuna kadar 
epey rahatlatabilir. Ayrıca geçmişte yaşadığınzı 
güven sorunlarına bir çözüm bulmanızda yarar 
var. Bu durum 
ikili iliş- kilerinizi 
zedeleye- bilir. Son 
olarak ilişkilerde 
beklen- medik 
gelişme- ler yaşa-
yabilirsi- niz. Not; 
kişisel haritanıza 
göre yorum 
değişebi- lir.

•Evlilik, ikili ilişkilerde aybaşından itibaren ye-
nilenmelere başlıyorsunuz. Aşk gezegeni Venüs 
sizi bu konuda oldukça destekleyecektir. 

•Ailesel konularda bakış açınız değişiyor. Aile 
kavramı ile ilgili bildiğiniz doğrular değişimde. 

•Uzun seyahatler bu ay sizi oldukça aktif hale 
getiriyor. 

•Kararlar alırken biraz sakin ve sabırlı olmalısı-
nız. 
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Yay Burcu ve Yükselen Yaylar; 
Geçmişte kalan para, güven konuları testiniz bu 
sefer size hediyesini getirecektir. Eğer, zama-
nında paranızı idare etmeyi öğrenmişseniz, 
kendinize güveninizi kazanmışsanız o zaman 
bu ay sizin ayınız olmaya adaydır. Ay başı 
itibaren uzun süredir haberleşmediğiniz kadın 
akrabalarınızla haberleşebilirsiniz ve onlardan 
fayda görebilirsiniz. Ay sonuna doğru ise; kendi 
içinize döneceğiniz, biraz izole olma ihtiyacı-
nız olan kısa bir süreç sizi bekliyor. 16 mayıstan 
sonra iletişimizde artış söz konusu. Günlük ya-
şamınızda  oldukça hareketlenecek. Ay sonuna 
doğru geçmişte kalan konular size gelebilir ve 
kararlarınızı etkileyebilir.

•Ay sonuna doğru ortak işlerden kazanımlar 
elde edebilirsiniz. 

•Günlük rutininizi değiştirecek konular size 
geliyor. Özellikle iş yaşamınızla alakalı.

•Dolunay sizi kendi içinize dönüp sorgulataca-
ğı süreç olacak. Bu 
süreçte insanlardan 
uzak kalmak isteye-
bilirsiniz. 

•Miras, tazminat 
gibi konulardan 
kazanımlar elde 
edebilirsiniz. 
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Oğlak Burcu ve Yükselen Oğlaklar; 
Dolunay ve yeniay etkisi aşk, çocuklar ve sos-
yal ortamınız içerisinde geçiyor. Aslında biraz 
içinde bulunduğunuz sıkıntılardan uzaklaşmak 
için evren size farklı kapı açıyor. Bakış açınızı 
değiştirmelisiniz. Yeni hobiler edinebilirsiniz. 
Hobileriniz size yeni ortamlar sunacaktır. Özel-
likle sosyal gruplarınız genişleyebilir. Ay so-
nunda arkadaş ortamınızda bir takım elemeler 
olabilir. Yeni gruplarınızla özel paylaşımlarda 
bulunmamanızda yarar var.

•Çocuklardan yana sevinç yaşayabilirsiniz. 
Çocuğu olmayanlar bu süreçte aşk yaşamını 
renklendirebilir. Ummadığınız anda aşk kapıyı 
çalacaktır. Buna izin verin.

•Arkadaş ve/veya sosyal hayatınız size yeni 
hobiler getirebilir. 

•Ay sonuna doğru mars sizi ikili ilişkiler alanın-
da etkileyecektir. Bu süreçte gerginlik yaşa-
mamak için kendinizi hobilerinize ve sosyal 
yaşamını- za verin. 

•Haya- tınızın 
yönünü değiş-
tirecek geçmişte 
kalan de- neyimler 
yenide karşınıza 
gelebilir. 
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Kova Burcu ve 
Yükselen Kova-
lar; 
Bu ay dolunay ve 
yeniay enerjileri 
sizin ev ve iş ya-
şamınızda olacak. 
Büyük değişim 
dönüşümünüzü as-
lında hep kaçtığınız 

ya da istemediğiniz konulara yönelerek gerçek-
leştirmeye başlayabilirsiniz. Örn; çalışıyorsanız 
ev yaşamına yönelebilir, ya da çalışmayı sev-
meye bilirsiniz ya da çalışmamış olabilirsiniz 
o zaman o alana yönelmeniz gerekiyor. Hayat 
size yolu gösteriyor, işaretlere dikkat. 16 Ma-
yıs itibaren ilişkilerde hareketlilik söz konusu. 
Özellikle arkadaş ortamınızdan şanslar ve 
fırsatlar size geliyor.

•Aşk hayatınızda enerjiler yükseliyor. Duy-
gusallaşıyorsunuz ve duygusal ihtiyaçlarınızı 
karşılıyorsunuz. 

•Çocuklarla alakalı konular gündeminizi değiş-
tirebilir. 

•Ev konularınız ya da evinizin içerisinde ki 
konular değişmeye başlıyor! Örn; bebek haber, 
ev alma, ev satma vs.

•Günlük rutininizde biraz tembelleşeceğiniz 
bir ay. Motivasyonunuz çabuk dağılabilir. 
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Balık Burcu ve Yükselen Balıklar; 
Bu ay dolunay ve yeniay enerjisi sizi yolcu-
luklar, eğitimler konusunda destekleyecek. Ay 
sonuna doğru bakış açınızı değiştirecek bir 
takım konularla karşılaşabilirsiniz. Fakat ani 
kararlardan kaçınmanız gereken bir aydasınız. 
Kardeşlerden yana destekleneceksiniz. Özel-
likle alacağınız kararlarda yanınızda olacaklar. 
Kısa seyahatlerinizde ay sonuna kadar artış söz 
konusu.

•Ani kararla yeni eğitimler, yolculuklar ola-
caktır ve bunlar sizin bakış açınızı değiştirecek 
türdendir. 

•Arkadaş ortamınız bu ay belli elemeden 
geçmeye hazırlanıyor. Geçmişte görmezden 
geldiğiniz konular gün yüzüne tekrar çıkıyor. 

•Hayat planlarınızı kısıtlıyormuş gibi hissedebi-
lirsiniz. Aslında bakış açınızı değiştirip gerçek-
ten nereye gitmeniz gerektiğini keşfetmeniz 
gerekiyor.

•Aşk hayatınız 
hareketleniyor! Ay 
sonuna doğru Mars 
gezegeni size bu 
konuda fırsatlar 
sunacaktır.
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1 / Çarşamba
Şanışer ft. Sokrat 
St.
Mekan: IF Performan-
ce Hall Beşiktaş
Saat: 20:00
Fiyat: 38.50 TL
Dinleyicilerin, birçok 
kez kendi dertlerini 
duyacağı ve onları 
derinlere doğru içsel 
bir yolculuğa çıkara-
cak bu albüm; içinde 
otantik ve nostaljik 
elementleri de barın-
dıran yeni nesil bir 
sounda sahip. Şanışer, 
yeni albümüyle seven-
leriyle buluşuyor.

Koray Avcı
Mekan: Jolly Joker 
Kartal İstMarina
Saat: 22:00
Fiyat: 68.00 TL – 
2.600 TL
Koray Avcı ile geçecek 
müzik dolu geceyi 
kaçırmayın. 1 Mayıs 
Çarşamba gecesi Jolly 
Joker Kartal İstMarina 
sahnesinde buluşalım!

Etkinlik
2 / Perşembe
Madeleine Pey-
roux
Mekan: Zorlu PSM - 
Turkcell Sahnesi
Saat: 20:30
Fiyat: 55.00 TL – 
180.00 TL
Kendi neslinin en say-
gın seslerinden Pey-
roux, sahneden şifa ve 
sihir yayıyor.

Dutch Ding-a-
Dong: Canshaker 
Pi / Figgie
Mekan: IF Performan-
ce Hall Beşiktaş
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2 Mayıs
Saat: 20:30
Fiyat: 40.00 TL
Zorlu PSM ve Hollan-
da Konsolosluğu’nun 
ortak çabası, Hollan-
dalı Ding-a-Dong, 
gelişmekte olan Hol-
landalı sanatçılar için 
bir platform sunacak. 
Festival, iki hafta için-
de yeni nesil Hollanda 
sesleri ve ezgileriyle 
müzik tutkunlarını ve 
müzik uzmanlarını 
birleştirmeyi amaçlı-
yor. Hollandalı Ding-
a-Dong, 17 Nisan - 2 
Mayıs tarihleri arasın-
da gerçekleşecek ve 6 
sanatçı olacak.

Hüsnü Arkan
Mekan: KadıköySahne
Saat: 22:00
Fiyat: 45.00 TL – 
179.00 TL
Modern zamanların 
ozanı, birbirinden gü-
zel şarkıların yaratıcı-
sı, Türkiye’nin en öz-
gün yorumcularından 
Hüsnü Arkan sevilen 
şarkılarıyla 2 Mayıs’ta 
Kadıköy Sahne’de...

Nil Karaibrahimgil
Mekan: DasDas
Saat: 20:30
Fiyat: 70.00 TL – 
90.00 TL
“Türk müzik dünya-

Etkinlik

devamı
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sının en renkli, en 
farklı, en ilham verici 
karakteri Nil Karaib-
rahimgil; 2 Mayıs’ta 
DasDas’ta sevenleri 
ile buluşuyor”

3 / Cuma
İDSO Konser
Mekan: CRR Konser 
Salonu
Saat: 20:00
Fiyat: 22.50 TL
Nikos Haliassas Şef-
liğinde İDSO, Cadde-
bostan Kültür Merke-
zi’nde...

Berkay
Mekan: Jolly Joker 
Vadistanbul
Saat: 22:00
Fiyat: 68.00 TL – 
2.600 TL
Kendini ritm tutmak-
tan alıkoyamayacağın 
sahne performansı ile 
Berkay, 3 Mayıs Cuma 
gecesi Jolly Joker Va-
distanbul sahnesinde!

Soul Stuff
Mekan: Hayal Kahvesi 
Emaar
Saat: 22:30
Fiyat: 45.00 TL 
Soul Staff, Hayal Kah-
vesi Emar sahnesinde 
sizlerle...

4 / Cumartesi
Cosmic Gate 
Mekan: Zorlu PSM - 
STUDIO
Saat: 22:30
Fiyat: 126.50 TL - 
554.00 TL
Trance ve progressive 
müziğin en çok rağbet 
gören isimlerinden 
ve aynı zamanda 

Etkinlik
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2018’de Grammy’e 
aday gösterilen Cos-
mic Gate, 12 yıl 
aradan sonra Future 
Momentum’un 5.serisi 
kapsamında 4 Ma-
yıs’ta Zorlu Studio’da 
çok özel bir şova imza 
atmaya hazırlanıyor.

Gülşen 
Mekan: Dorock XL 
Beşiktaş
Saat: 22:30
Fiyat: 80.00 TL – 
1.320 TL

Pop müziğin sevilen 
sesi Gülşen, Dorock 
XL Beşiktaş sahnesin-
de sizlerle...

6 / Pazartesi
Bobby McFerrin: 
Gimme5 
Mekan: Zorlu PSM - 
Turkcell Sahnesi
Saat: 22:30
Fiyat: 80.00 TL – 
250.00 TL
Dikkat! Yüksek dozda 
keyif içerir. Geri dönü-
şü olmayan, ferahla-
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tıcı dürtüler harekete 
geçirir.

8 / Çarşamba
Arthur H
Mekan: Dada Salon 
Kabarett
Saat: 22:30
Fiyat: 100.00 TL – 
300.00 TL
Ünlü Fransız mü-
zisyen, Arthur H, 
“Amour chien fou!” 
başlıklı dünya turnesi 
kapsamında, İstanbul 
Fransız Kültür Merke-
zi iş birliğiyle, Okan 
Bayülgen’in İstanbul’a 
kazandırdığı sıra dışı 
gösteri mekanı Dada 
Salon Kabarett’de!

Mammal Hands
Mekan: Zorlu PSM - 
Turkcell Sahnesi
Saat: 22:30
Fiyat: 50.50 TL – 
89.50 TL
Piyanoda Nick Smart, 
davul ve tablada Jesse 
Barrett, saksafonda 
Jordan Smart’tan olu-
şan İngiliz caz, folk, 

Etkinlik
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ambient ve elektro-
nika grubu Mammal 
Hands, Salon İK-
SV’de...

9 / Perşembe
Karsu
Mekan: Zorlu PSM - 
Turkcell Sahnesi
Saat: 20:30
Fiyat: 90.00 TL - 
230.00 TL
Yalnızca Hollanda 
ve Türkiye’yi değil, 
Avrupa ve ABD’yi de 
tesiri altına almış, caz 

kategorisinde dün-
yanın en eski müzik 
ödülünü kucaklamış 
bir yetenek.

Portico Quartet 
Mekan: Zorlu PSM - 
STUDIO
Saat: 20:30
Fiyat: 75.00 TL - 
95.00 TL
İlk albümüyle prestijli 
Mercury ödülüne aday 
gösterilen Londralı 
ekip, geleceğin cazını 
sahneye taşıyacak.

10 / Cuma
Julia Biel 
Mekan: Zorlu PSM 
- Turkcell Platinum 
Sahnesi
Saat: 20:30
Fiyat: 60.00 TL - 
80.00 TL
BBC tarafından “Cazın 
Yükselen Yıldızı” 
ödülüne aday gösteri-
len Julia Biel, ilk kez 
Türkiye’de.

12 / Pazar
Candan Erçetin

Etkinlik
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Mekan: Bostancı Gös-
teri Merkezi
Saat: 16:00
Fiyat: 56.50 TL - 
145.00 TL
Candan Erçetin, 12 
Mayıs’ta Bostancı 
Gösteri Merkezi’nde 
sizlerle.

15 / Çarşamba
Eda Baba
Mekan: IF Performan-
ce Hall Beşiktaş
Saat: 20:00
Fiyat: 38.50 TL - 

77.00 TL
Eda Baba, 15 Mayıs 
Çarşamba IF Perfor-
mance Hall Beşiktaş 
sahnesinde!

16 / Perşembe
Michelle Gurevich
Mekan: %100 Studio
Saat: 20:30
Fiyat: 55.00 TL - 
75.00 TL
Çıkışını Chinawoman 
ismiyle yapan Kana-
dalı şarkıcı ve söz 
Michelle Gurevich, 
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slowcore rock ve lo-fi 
pop arasında gezi-
nen müziğinden Rus 
kökenlerinden iham 
alıyor.

Pink Martini
Mekan: Volkswagen 
Arena 
Saat: 21:00
Fiyat: 55.00 TL - 
75.00 TL
Pink Martini Pasion 
Turca Organizasyonu 
ile Türkiye Turnesin-
de...

17 / Cuma
Joep Beving
Mekan: Zorlu PSM 
- Turkcell Platinum 
Sahnesi
Saat: 20:30
Fiyat: 60.00 TL - 
80.00 TL
Sakin, sade ve uçuşan 
piyano notalarının 
duygusal masajı, girift 
endişe yumaklarınızı 
güneş görmüş buzlar 
gibi eritecek.

19 / Pazar

Balázs Havasi
Mekan: Zorlu PSM - 
Turkcell Sahnesi
Saat: 20:30
Fiyat: 45.00 TL – 
495.00 TL
75. yılını kutlayan 
Yapı Kredi’nin ana 

sponsorluğunda 
dünyanın en önemli 
besteci ve piyanistle-
rinden Havasi, Pure 
Piano turnesi kapsa-
mında 19 Mayıs’ta 
Zorlu PSM Turkcell 
Sahnesi’nde.

20 / Pazartesi
Balázs Havasi
Mekan: Zorlu PSM - 
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Turkcell Sahnesi
Saat: 20:30
Fiyat: 45.00 TL – 
495.00 TL
75. yılını kutlayan 
Yapı

21 / Salı
Kalben
Mekan: %100 Studio 
Saat: 20:00
Fiyat: 60.00 TL – 
80.00 TL
Yeni nesil şarkıcı/
söz yazarı ekolünün 
ülkemizdeki en başa-
rılı temsilcilerinden 
Kalben, Zorlu PSM 
Atlantis Yapım iş bir-
liğiyle gerçekleştirilen 
Vestel #gururlayerli 

konserleri kapsamın-
da 21 Mayıs’ta Zorlu 
PSM’de!

22 / Çarşamba
Kamaal Williams
Mekan: Zorlu PSM 
STUDIO
Saat: 20:30
Fiyat: 60.00 TL – 
75.00 TL
Modern cazın en 
özgün temsilcisinden, 
70’ler fusion caz ve 
kulüp müziği kültür-
lerinin eşit ağırlıkta 
olduğu yürek hoplatan 
bir set.

Edip Akbayram
Mekan: Zorlu PSM - 
Turkcell Sahnesi
Saat: 20:30
Fiyat: 50.00 TL – 
160.00 TL
Edip Akbayram, en 
özel repertuvarı ve 
efsaneleşmiş şarkıları 
ile 22 Mayıs’ta Zorlu 
PSM Atlantis Yapım 
işbirliğiyle gerçekleşen 
Vestel Gururla Yerli 
Konserleri kapsamında 
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Zorlu PSM’de!

23 / Perşembe
Lokalize: Şenay 
Lambaoğlu
Mekan: %100 Studio
Saat: 20:00
Fiyat: 40.00 TL – 
60.00 TL
Kariyeri boyunca 
yayınladığı albümle-
rinin yanı sıra yurt içi 
ve yurt dışında katıl-
dığı caz festivalleriyle 
adından söz ettiren, 
dönemin en özgün 
kadın vokallerinden 
Şenay Lambaoğlu Lo-
kalize serisi kapsamın-
da 23 Mayıs akşamı 

Zorlu PSM Studio’da 
dinleyicileri masalsı 
bir yolculuğa çıkarma-
ya hazırlanıyor.

24 / Cuma
An Evening with 
Chris Botti 
Mekan: %100 Studio
Saat: 20:30
Fiyat: 60.00 TL – 
187.50 TL
Trompetin Grammy 
ödüllü ustasından 
smooth cazın kalp 
kıran derinliklerine 
romantik ve hüzünlü 
bir yolculuk.

25 / Cumartesi
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David Helfgott
Mekan: Aya İrini 
Müzesi
Saat: 22:30
Fiyat: 150.00 TL – 
650.00 TL
Dünyanın en önemli 
piyanistlerinden biri 
olan, hayatı Oscar 
ödüllü ‘Shine’ filmi ile 
beyaz perdeye akta-
rılan David Helfgott, 
başka hiçbir yerde 
göremeyeceğiniz bir 
konser deneyimi için 
ilk kez 25 Mayıs’ta 
Aya İrini’nin büyüleyi-
ci atmosferinde sahne 
alacaktır.

29 / Çarşamba
Jan Gunnar Hoff 
İstanbul Trio
Mekan: Akbank Sanat
Saat: 20:00
Fiyat: 13.00 TL – 
23.00 TL
Norveç’in en önde 
gelen caz/füzyon piya-
nist ve klavyecilerin-
den olan Jan Gunnar 
Hoff, Türk müzisyen-
lerle gerçekleştiriği 

yeni projesiyle tekrar 
Akbank Sanat’ta.

31 / Cuma
Alan Parsons Live 
Project
Mekan: Zorlu PSM - 
Turkcell Sahnesi
Saat: 20:30
Fiyat: 92.00 TL – 
355.00 TL
Özlem sona eriyor... 
Müziğin sınırlarını 
zorlayan progressive 
“ses sihirbazı”, hafıza-
lara kazınmış şarkıla-
rıyla Zorlu PSM Caz 
Festivali’nde.
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