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Ailece Şaşkınız!
Nasıl, herkes yeterince şaşkın mı? Kimse, neredey-
se dünya üzerindeki tüm insanların evinde otur-
mak zorunda kalacağını beklemiyordu değil mi? 
Sanırım bu sefer gol oldu... Anda akışta olabilme-
nin, dokunabilmenin, özgür olabilmenin, gerçek 
olanın değerinin biraz olsa anlaşılmış olduğunu 
ummak istiyorum. Maalesef ki; insanoğlunun iyi 
olandan değil, kötü olandan ders çıkarabilmek 
gibi bir ezberi var. Bu acı, kayıp ve kaygı dolu 
günlerden ders çıkarmazsak, kesinlikle insanlığın 
daha deneyimleyeceği çok acı var. Size ulaşabil-
diğim şu kısa satırlarda özetle söyleyebileceğim; 
mesajı doğru okumalıyız. Ve her koşulda umudun 
olduğunu unutmadan, bizi bekleyen güzel gün-
lere olan inancımızı yitirmemeliyiz. Bilen bilir, 
çok uzun yıllardır bu sayfadan; hayat sokaklarda 
akıyor, İstanbul sizi çağırıyor diye bitirdim yazıla-
rımı... Şöyle bir cümle paylaşacağım hiç aklıma 
gelmezdi: “Hem kendi hayatımızı hem de sevdik-
lerimizin hayatını riske atmamak için evimizde 
oturmamız gerekiyor.” Ezberler bozuldu.. Şimdilik 
böyle... Çok yakında yine rastlaşırız sokaklarda... 
Yine bir masanın etrafında toplanıp, kaynatırız. 
Hem Sezen Ablamın (Aksu) da dediği gibi: “Belki 
de umduğumuzdan iyi geçer yaz!”. 

Editör

Zeynep Rana Aybar
rana@istandist.com

https://istandist.com/
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YILLIK YOLCULUĞUN
EN HOŞ DURAKLARINDAN BİRİ
ATELIER REBUL İSTİNYEPARK
Eczacılık geleneğinden doğan, 124 yıllık mirasla
Türkiye'de ve dünyada hızla büyümeye devam eden
ATELIER REBUL; Türkiye'nin en prestijli AVM'lerinden
İstinyePark’taki görkemli mağazasının kapılarını açtı.

Nesillerdir süregelen bilgi birikimi 
ve deneyimi sayesinde, doğanın 
saflığını bir sanatçı hassasiyetiyle 
işleyen, güzelliği ve sağlığı bilimsel 
uzmanlıkla bir araya getiren     
Atelier Rebul geçmiş ve günümüzü 
harmanlayarak sağlık ve güzellik 
atölyesi konseptiyle büyümeye 
devam ediyor. 

Atelier Rebul koleksiyonlarında yer 
alan kolonya, parfüm, vücut bakım 
ürünleri, ev parfümleri, mumlar, cilt 
ve saç bakım ürünleri için doğal ve 
toksin içermeyen içerikleri, 
dünyanın her köşesinden özenle 
seçerek bir araya getirmeye, güzellik 
ve sağlık tutkunlarıyla İstinyePark’ta 
buluşturmaya devam ediyor.  

https://istandist.com/
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Akbank Sanat Nisan ayında kültür sanat 
etkinliklerini sosyal medya kanallarında 
sanatseverlerle buluşturuyor. 

Geçtiğimiz günlerde davul ve performans sa-
natçısı Berke Can Özcan ile başlayan seri Çağrı 
Sertel, Ozan Musluoğlu, Barış Demirel - Efe 
Demiral, Ece Göksu - Can Çankaya ve Serhan 
Erkol ile Nisan ayında devam edecek. Konserler 
akşam 19:00’da Akbank Sanat Instagram hesa-
bında canlı yayınlanacak.

AKBANK SANAT CAZ GÜNLERİ KONSERİ
1 Nisan Çarşamba- Çağrı Sertel - Piyano 
10 Nisan Cuma – Barış Demirel - Efe Demiral - 
Gitar - Trompet  
17 Nisan Cuma -Serhan Erkol – Saksafon 
24 Nisan Cuma - Ece Göksu - Can Çankaya – 
Vokal – Piyano
8 Mayıs Cuma- Ozan Musluoğlu – Kontrbas  

EVİN CAZ HALİ KONSERLERİ 
DEVAM EDİYOR

Şehrin Ritmi

https://istandist.com/


Fransa’da  
Eminönü’nün cıvıl cıvıl sokakları yok  
ama sevdiğimiz Türk kahvesi var

Kurukahveci Mehmet Efendi,  
Türk kahvesini 55’ten fazla ülkeye ulaştırıyor.

Dünyanın her yerinde bu kültürü doya doya yudumlamanızı sağlıyor. 

www.mehmetefendi.com

http://www.mehmetefendi.com/
https://mehmetefendi.com/
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İstanbul Modern tüm çocukları Sarkis’in 
“Gökkuşak” adlı yapıtından ilham alarak 
kendi gökkuşaklarını çizmeye davet ediyor. 

Müze, çocukları Sarkis’in “Gökkuşak” adlı 
yapıtından ilham alarak kendi gökkuşağını 
çizip evlerinin penceresine yapıştırmaya davet 
ediyor. Çocuklar  gökkuşağı resimleriyle doğa-
nın bir mucizesini sokağa taşıyarak görenlere 
ümit veriyor. İstanbul Modern, ailelerden gelen 
fotoğrafları müzenin internet sitesi ve sosyal 
medya hesaplarından paylaşıyor. Etkinlikle 
hepimizin evlere kapandığı bu günlerde soka-
ğa yansıyacak gökkuşağı resimleri aracılığıyla 
umut aşılanması amaçlanıyor.

GÖKKUSAGIYLA SANATA SARIL

Şehrin Ritmi
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Şehrin eğlence merkezi KüçükÇiftlik Park’ın 
yeşil yüzü KüçükÇiftlik Bahçe güneşin ruhu-
muzu ısıtmasıyla birlikte bize tekrar “Mer  

haba” diyor! 
Yıldızların altında dans etmek, çimlere serilmek, 
sevdiklerinle iyi vakit geçirmek istiyorsan seni de 
Bahçe’ye bekliyoruz, çünkü KüçükÇiftlik Bah-
çe’de her şey olduğu gibi. Açık havanın özlemini 
duyan İstanbullular Bahçenin samimi ortamında 
güzel müzik, iyi yiyecek ve içecek ile birlikte 
farklı müzik türlerinden yerli sanatçıların per-
formanslarını dinlemek için dostlarıyla bir araya 
gelecek. 
27 Mayıs: Ceyl’an Ertem / Ufuk Beydemir/ Sedef 
Sebüktekin 28 Mayıs: Feridun Düzağaç / TNK / 
Nilipek. 3 Haziran: Cem Adrian / Kalben / Murat 
Yılmazyıldırım 10 Haziran: Islandman / Kaan 
Düzarat / Kozmonotosman / Akın Sevgör 17 Ha-
ziran: Gripin / Yüksek Sadakat / İkiye On Kala
Bilet Fiyatları: Öğrenci: 45 TL / Tam: 70 TL

KÜÇÜKÇİFTLİK BAHÇE 
OLDUĞU GİBİ SUNAR

Şehrin Ritmi
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Rezan Has Müzesi arkeolojik eser koleksi-
yonundan bir seçkiyle online 3D arşivini 
ziyaretçilerine açıyor. Ziyaretçiler, 20 

bin kareden fazla çekim yapılarak oluşturulan 
dijital arşive VR ve AR dahil tüm dijital cihaz-
lardan erişebiliyor.
Uygulamada Neolitik dönemden Selçuklu 
dönemine uzanan kesintisiz bir kronoloji izle-
mesine dikkat edildi. Kâse, testi gibi gündelik 
kullanım eşyalarından inanca ya da estetik 
beğenilere vurgu yapan figürinlere, ya da saç 
iğnesine pek çok farklı eserin incelenebileceği 
bu heyecan verici projede, milattan önce 3500-
2000 yıllarına tarihlendirilen, pişmiş topraktan 
yapılmış ünik bir araba modelini de bütün 
boyutlarıyla yaşamak mümkün olacak. 
Arşivi ziyaret etmek için  linke tıklamanız yeter-
li www.rhm.org.tr

3-BOYUTLU ONLİNE ARKEOLOJİK 
ESER KOLEKSİYONU

Şehrin Ritmi
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Koç Üniversitesi Yayınları tarafından 
yayımlanan Böcekler Gezegeni, kitapse-
verlerle buluştu. Norveç Yaşam Bilimleri 

Üniversitesi koruma biyolojisi profesörü ve 
Norveç Doğa Araştırmaları Enstitüsü bilim 
danışmanı Anne Sverdrup-Thygeson’un kaleme 
aldığı kitap, Dilek Başak tarafından Türkçeye 
çevrildi.
Kitapta, böceklerin gezegeninin değiştiği, eko-
sistemin dengesinin son yüzyıldadaha önce in-
sanlık tarihinde görülmemiş bir hızda bozuldu-
ğu anlatılıyor. Yeryüzünün tatlı su kaynaklarının 
giderek daha fazla tüketilmesinden, plastik atık-
lardan ve büyük miktarda kimyasalın doğaya 
bırakılmasından bahseden yazar, tüm bunların 
böcekleri de etkilediğini ve böcekleri etkileyen 
her şeyin bizi de etkilediğini dile getiriyor. 

BÖCEKLER GEZEGENİ:
TUHAF, YARARLI VE HAYRANLIK 

UYANDIRICI DOSTLARIMIZ ÜZERİNE

Şehrin Ritmi
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Koç Üniversitesi Yayınları tarafından 
Tefrika dizisinden yayımlanan Kesik Baş 
Cinayeti, kitapseverlerle buluştu. Nat 

Pinkerton lakaplı eski Polis Müdürü Ziya Bey’in 
kaleme aldığı kitap, İbrahim Öztürk tarafından 
Latin harflerine aktarıldı. 
1926 yılında Haftalık Mecmua’daon tefrika 
olarak yayımlanan Kesik Baş Cinayeti, Osman-
lı-Türk polisiye geleneğine eklenen yeni bir 
halka olma özelliğine sahiptir. Özgün metinde 
yer alan illüstrasyonların tıpkıbasımlarıyla ya-
yımlanan roman, dönemin gündelik yaşamına 
dair okuyucuya çarpıcı ayrıntılar sunuyor. 1917 
yılında, Birinci Dünya Savaşı devam ederken 
İstanbul’un farklı semtlerine dağılmış ceset 
parçalarıyla ortaya çıkan bir cinayet, kamu-
oyunda büyük bir endişe ve heyecan yaratır. 
Emniyet birimlerinin sonuç vermeyen çabala-
rının ardından, NatPinkerton lakaplı eski Polis 
Müdürü Ziya Bey olaya el atar. Kılıktan kılığa 
girip ipuçlarını toplayan Ziya Bey, nihayetinde 
cinayeti çözmeyi başarır.

KESİK BAŞ CİNAYETİ

Şehrin Ritmi
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Koronavirüs sal-
gını, çocukların 
dünyasında nasıl 

yer alıyor? Kaygıları-
mız onları ne kadar 
etkiliyor? İstanbul 
Okan Üniversitesi 
Hastanesi’nden Uzm. 
Klinik Psikolog Emel 
Güler’in , koronavirüs 

salgınının çocuklar 
üzerindeki etkileri 
ve ailelere tavsiyeleri 
makalemizde.
Kısa bir süre içinde 
bu derece yoğun bilgi 
akışına maruz kalmak, 
hayatımızın bir anda 
kısıtlanması, öngö-
rülemezlik ve ölüm 

KORONAVIRÜS ÇOCUK PSİKOLOJİSİNİ 
NASIL ETKİLİYOR?

https://istandist.com/
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haberleri gibi olağan 
dışı gelişmeler karşı-
sındaki tehlike algısı 
bizi, kaygı ve paniğe 
sürükleyebilir. 
Çocuklar yetişkin tep-
kilerini örnek alıyor!

Peki ya çocuklar nasıl 
etkileniyor? Çocuklar 
anlamlandıramadıkları 
durumlar karşısında 
nasıl tepki verecekleri-
ni yetişkinleri gözlem-
leyerek karar veriyor, 
yetişkin tepkilerini 
model alıyorlar. Bu 
nedenle anne babalar 
öncelikle, kendi tep-
kilerini gözden geçir-
melidir.Anne babalar 
aşırı kaygılıysa, kaygı 
ile baş etmekte zorluk 
yaşıyorsa, alınması ge-
reken koruyucu tedbir-
leri abartılı bir şekilde 
uyguluyorsa, çocukla-
rın sakin ve güvende 
hissetmelerine yardım-
cı olamazlar. 

İletişim kanalları 
aracılığıyla, doğru-
luğu kanıtlanmadan 

paylaşılan her türlü 
bilgi panik ve kaygının 
artmasına neden olur. 
Anne babalar, çocuk-
larının gelişimlerine 
uygun olmayan, ge-
reğinden fazla haber 
ve bildirime maruz 
kalmalarına engel 
olmalıdır. Bununla 
birlikte yaşanılan ge-
lişmelerden tamamen 
uzaklaşıp, hiçbir şey 
olmamış gibi davran-
mak da sakıncalıdır. 

Çocuklar koronavirüs 
salgını hakkında bilgi-
lendirilmelidir.
“Koronavirüs, bize 
nasıl zarar verebilir”,“-
Hangi yollarla ve ne 
şekilde bulaşır”,“Han-
gi tedbirler alınmalı-
dır” gibi merak edilen 
ve kaygıya neden olan 
tüm olası durumlar, 
çocukların gelişim 
seviyelerine uygun 
biçimde konuşulmalı 
ve soruları cevaplan-
dırılmaya çalışılma-
lıdır. Çocuğa gerekli 
önlemler alındığında 

https://istandist.com/
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güvende olduğu ve 
durumun kontrol edi-
lebilir olduğu mesajı 
verilmelidir.

Çocuğunuza bu şe-
kilde bilgilendirmeler 
yapabilirsiniz.
•Çocuğun soru sor-
masına izin verilmeli, 
soruları geçiştirilme-
meli, dikkate alınma-
lıdır.

•Çocuğun içinde 
bulunduğu durum 
hakkında ne düşündü-
ğü ve nasıl hissettiği 
hakkında konuşmak 
önemlidir.  

•Korku, kaygı ve endi-
şe yaşıyorsa duyguları 
hakkında konuşmak, 
ifade edebilmesine 
olanak sağlamak 
gerekir.

•Bilgilendirme içinko-
ronavirüs resmi çizilip 
görselleştirilebilir, şekli 
veya virüsün neye 
benzediği hakkında 
konuşulabilir.

•Görselleştirme için 
kukla veya oyuncaklar 
da kullanılabilir.Bu 
şekilde somutlaştırıldı-
ğında üzerinde konuş-
mak daha kolay ve 
eğlenceli olacaktır.

•Çocuklar içinha-
zırlanmış video ve 
görseller araştırılarak 
uygun içerikli ve bil-
gilendirici olanlardan 
faydalanılabilir.

•Gazete veya dergi-
lerden resimler kesip 
koronavirüs albümü 
hazırlayarak, özellikle-
ri, ne şekilde bulaştığı, 
korunma yöntemleri 
gibi merak ettiği tüm 
bilgiler eğlenceli bir 
şekilde çocuğa aktarı-
labilir.

https://istandist.com/
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Müzisyeninden, oyuncusuna, yönet-
meninden, sunucusuna, yazarından, 
şefine kadar tanınmış simalar; Haya-

tımızın bir anda değişmesini nasıl karşıladılar, 
“Corona Günleri” nasıl geçiriyorlar merak et-
tik. Tabii sizler için “evde nasıl vakit geçirilir?” 
konusundada minik tüyolar almayı unutmadık. 

Mini Corona Röportajı Ortak Sorular
1. Zor zamanlardan geçiyoruz. Bu zamanları 
doğru yönetebilmek için neler yapıyorsunuz?
2. Sizce bu yaşanılan süreç tüm insanlığa nasıl 
bir mesaj veriyor?
3. Bu günleri geride bıraktıktan sonra sizce 
bizleri nasıl yenilikler bekliyor?
4. Evde kalmak zorunda olanlara nasıl öneriler-
de bulunursunuz?
5. 1 kitap, 1 film, 1 albüm tavsiyesi alabilir 
miyiz?

#evdekaltürkiye

Röportaj:  Zeynep Rana AYBAR

https://istandist.com/
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1. Daha önce hiç 
deneyimlediğimiz, 
acemisi olduğumuz 
bir dönemden geçi-
yoruz. Rutin benim 
için önemli. Çocuklar 
için hele! Bu sebep-
le bir evde, ailecek, 
yaşam rutini belirle-
dik. Sabah kahvaltısı, 

AKASYA ASILTÜRKMEN
Oyuncu – Yazar – Influencer

masal saati, öğle ve 
akşam Pera’nın online 
eğitimi, benim online 
sürdürüldüğüm işle-
rim, okumalarım ve 
evde egzersizlerle ge-
çiyor günler. Ve tabii 
en önemlisi her öğün 
ne yiyip içeceğimiz ve 
temizlik kuralları. 

https://istandist.com/
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2.Ekstra bir mesaj ver-
me çabası olduğuna 
inanmıyorum. Dünya 
bir süreçten geçiyor 
ve bu bize denk geldi. 
Ama şunu her geçen 
gün çok daha iyi 
anlıyoruz; özgürlük 
gibisi yok ve sağlık her 
şeyden önemli. 

3. Hiçbir fikrim yok. 
Öncelikle tüm piya-
salarda sanırım, bir 
fizibilite çıkarılır. Ben 
öyle hemen online 
sisteme geçileceğine 
filan inanmıyorum. 
Ama alt yapı çok daha 
hızlı kurulacak. Bir de 
insanlar böyle yoğun 
dönemlerden çıktık-
larında inanılmaz bir 
pozitif enerji açığa 
çıkar. Umarım o du-
rum yaşanır ve yaşa-
ma arzusuyla yepyeni 
bir hayatın kapısını 
aralarız. 

4. Hepimiz evde kal-
mak zorundayız ama 
bunu herkes yapamı-
yor. Üstelik keyfi se-

beplerle de değil. Bir 
çok sektör asla dura-
madı ve dışarıda çalış-
mak zorunda olanlar 
var. Onlara da destek 
olmak adına bizim 
biraz evimize kapan-
mamız gerekiyor. Eğer 
belli bir süre olacağını 
bilseydik bu çok zor 
olmazdı ama belirsiz 
olması biraz yorucu. 
Zihninizi yavaşlatın 
derim. Daha az haber 
dinleyin. İhtiyacınız 
dışında karışık mesaj-
lar sizi yorar. Mutlaka 
hareket edin. Bol su 
için. Ellerinizi yıkayın 
ve olabildiğince evde 
kalın. 

5. Film : Cloud Atlas, 
Dizi : Pose, Albüm : 
Rene Aubry Rasta la 
Vista, Kitap : Günlerin 
Köpüğü Boris Vian  

#evdekaltürkiye
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1. Bu süreci evimde 
ailemle geçiriyorum. 
Yeni besteler yapıyo-
rum, dizi film izliyo-
rum, kitap okuyorum, 
çocuklarımla oyun 
oynuyorum.

2. Temizliği, mesafeyi, 
birlik olmayı, düşün-
celi ve saygılı olarak 
yaşamayı öğretiyor.

3. Uzun süre üzeri-
mizdeki psikolojik 
baskı ve tedirginlik 
bitmeyecek. Bence 
insanlar birçok şe-
yin kıymetini daha 
iyi algılayacak. Hem 
kendilerine hem de 
doğaya daha saygılı 
olacak. 

4. Hepimizin sağlıklı 
şekilde hayatta kala-
bilmesi için alınan 
geçici bir önlem. 
Günlük hayatımızda 
iş ve yoğun tempo 
bahanesiyle ertelediği-

AYDIN KURTOĞLU
Şarkıcı 

miz her şeyi bu günler 
de yapabiliriz. Aile içi 
aktiviteleri çoğaltmak, 
kitap okumak, film 
izlemek, spor yapmak, 
merak ettiğimiz konu-
lar üzerine araştırma 
yapmak.

5.Kitap: Simyacı, Film: 
Uncut Gems, Albüm: 
Ferdi Tayfur (İçim 
Yanar)

#evdekaltürkiye
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1. Günlük hayatı 
bölümlere ayırmak ve 
her bölümde farklı işe 
yoğunlaşmak fena ol-
mayabilir. Tabii sıkışan 
ev halleri içinde bunu 
ne kertede becerebile-
ceğimiz ayrı bir konu. 
Şahsen sosyal medya 
ile sınırlı biçimde iliş-
ki kurmaya çalıyorum. 
Okumaya, izlemeye 
gayret ediyorum. Ne 
zamandır yapmadığım 
yemek pişirme işine 
ufaktan da olsa giriş-
tiğimi söyleyebilirim. 
Egzersizi aksatmama-
ya özen gösteriyorum.

2. İnsanlar süreç için-

DERVİŞ ZAİM 
Yönetmen – Yapımcı - Yazar

de son tahlilde aynı 
topluluğa, dünyaya ait 
olan bireyler olduk-
larını daha sağlam 
biçimde hissedebilir-
ler. Tekrarlayayım. Bu 
olumlu gelişme muh-
temelen ancak uzun 
vade için geçerli. Kısa 
vadede karmaşa daha 
baskın gibi duruyor. 
Umarım yanılırım. 

3. İnsanlık önümüz-
deki yakın dönemde 
sıkışan koşullar nedeni 
ile kendi içine kapan-
ma eğilimi gösterebilir. 
Pandemi başka koşul-
larla birleşip normal 
hızında seyretmiş 
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olsa daha fazla za-
man alacak toplumsal 
süreçleri birkaç yıla 
sığdırabilir. Karga-
şalar, ihtilaflar, yeni 
oluşumlar, eski yapı-
ların berhava olması 
görülebilir bu zaman 
içinde. Ortaya saçı-
lan kaos da insanlığa 
ne yazık ki sıkışma, 
mahrumiyet, daralma, 
izolasyon getirebilir. 
Ama her örüntü er ya 
da geç bir karşı örüntü 
yaratabilir, karşıtını 
tetikleyebilir. Dolayı-
sıyla bu karmaşadan 
uzun vadede küresel 
bir bilincin (olumlu 
manada) gelişmesi, 
derinleşmesi sonucu 
da ortaya çıkabilir.

4. Evde kalanların 
tümü için geçerli 
olacak tavsiye sunmak 
zor olabilir. Herkesin 
kendi kişiliği, alışkan-
lıkları, ekonomisi ve 
ihtiyaçları sözkonusu. 
Yoksul insanlar, muh-
taç insanlar var. Yine 
de umudu kaybetme-

meyi başarmak lazım. 
Çünkü içimizde bes-
leyeceğimiz umut, ge-
lecek günlerde göste-
rebileceğimiz bir sürü 
çabanın yakıtı olacak. 
Hayatı bölümlere ayır-
mak bir yöntem. Bu 
bölümlerde tekrar ve 
varyasyonlara giriş-
mek ikinci bir yön-
tem. Karamsarlığa yol 
açacak kaynaklardan 
uzak durmaya gayret 
etmek bir başka tedbir 
olabilir. Ama bunu 
yaparken başımızı 
kuma gömmemeliyiz 
elbette.

5. Kitap olarak Hil-
mi Yavuz’un yazdığı 
‘Behçet Hoca’ ve 
Mathias Enard’ın 
yazdığı Pusula (Çevir-
men Ebru Erbaş) adlı 
kitapları öneriyorum. 
Film olarak önerece-
ğim ‘Amelie’ filmi zor 
zamanlardan geçen 
izleyicilere hoş gelebi-
lir. Miles Davis’in Sies-
ta’sı albüm önerim.       

#evdekaltürkiye
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1. İlk günden beri 
olayın ciddiyetinin 
farkında olduğum için 
mümkün olduğunca 
sosyal izolasyon uygu-
lamaya çabalıyorum.
Evde yapabileceğim 
işlerimi sıraladım, 
temizlikten ufak çaplı 
bakıma kadar parça 
parça hepsini yap-

DOĞUKAN MANÇO
DJ / Producer / Pro Drift Driver

maya çalışıyorum ve 
etrafımdaki insanlara 
aynı şekilde önerilerde 
bulunuyorum. Beni 
takip eden benim-
le iletişim sağlayan 
kişilere faydası olması 
için internet üzerinden 
konusunda uzman 
kişilerle canlı yayınlar 
yapıyorum. 
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2. Biz insanoğlu, dün-
yaya hakim olduğu-
muzu hatta dünyanın 
sahibi olduğumuzu 
düşünerek yaşıyoruz 
ve şu an bu yaşadık-
larımız aslında bizim 
dünyanın sahibi değil 
bir parçası olduğumu-
zu hatırlattı. Çok hızlı 
yaşadığımız ve birçok 
değeri unuttuğumuz; 
örf,  adet, alışkanlık-
lar, aile ilişkileri gibi 
değerleri geri planda 
bıraktığımızı yüzü-
müze vurdu. Para ve 
başkalarının egolarına 
karşı başarı uğru-
na verdiğimiz savaş 
karşısında, hepimizin 
sıradan ve ayrıcalıksız 
olduğunu hatırladık.

3. Hayatta değiştire-
meyeceğimiz tek şey; 
değişimin kendisidir. 
2020 milat oldu, şu 
anda büyük bir deği-
şime hazırlanıyoruz. 
Yeni bir sürece giriyo-
ruz. İnsanlık, bu de-
ğişim sürecinde yeni 
meslekler, yeni ilgi 

alanları, yeni alışveriş 
şekilleri keşfedecek 
diye düşünüyorum.

4. Evde bulunduğu-
muz süreç, yeni baş-
layacağımız hayat için 
çok önemli bir hazırlık 
süreci. Eğer ki oturup 
hareket etmeden ye-
mek yersek tembelle-
şiriz. Hem beden hem 
de akıl sağlığımızı 
yitiririz. Bilinçaltımız 
alışık olmadığımız bir 
evre ile karşı karşıya, 
ona bunun bir tatil de-
ğil yeniliklere hazırlık 
olduğunu aktarmamız 
gerek. Dolayısıyla 
hem kafamızı hem 
vücudumuzu çalış-
tırmamız, mümkün 
olduğunca üretmemiz 
lazım.

5. Kitap, film veya 
albüm bunlar zevk ve 
ilgi meselesi... Tavsi-
yem, iki lisanı olma-
yanların online lisan 
kursu almaları olur.

#evdekaltürkiye
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1. Hamilelik ve taze 
annelik yolculuğum-
dan dolayı ben zaten 
uzun zamandır evde 
vakit geçiriyordum. 
Uzun yıllar yoğun 
çalışmanın ardından 
evde dinlenmek iyi 
bile geldi diyebili-
rim. Evde kalmak 
işin kolay kısmı; zor 

ECE VAHAPOĞLU
Yazar – Sunucu – Wellness & Yoga Eğitmeni

olan içinden geçtiği-
miz gündem! Ülkeler 
arası savaşlar, göçmen 
sorunları, salgınlar… 
Dünya çok zor bir 
süreçten geçiyor. İn-
sanlık sınanıyor adeta. 
Böyle zamanlarda 
her şartta olduğu gibi 
nefes ve meditasyonla 
zihnimi dengeliyorum. 
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Spor yapıyorum. Ev-
renden gelen mesajları 
anlamaya çalışıp şimdi 
ve ilerisi için olumlu 
düşünüyorum.

2. Doğayı ve kaynak-
ları kötü kullandık. 
Bireysel ve milletsel 
hırslara kapılıp açgöz-
lü olduk. Mutluluğu 
ve başarıyı hep dış 
şartlarda aradık. Şimdi 
bunların yanlış oldu-
ğunu ve negatif sonuç-
lar doğurduğunu iyice 
görmenin zamanı! 
İçine dönüp kendini 
sorgulamanın ve ha-
yatında sevdiklerinin 
önemini kavramanın 
fırsatı...

3. Daha da dijitalle-
şen mobil bir dünya 
düzeni; yeni iş yapış 
şekilleri; uzmanlığı 
olanların yükseleceği 
yeni bir döneme geçi-
yoruz.

4. Kendinizle baş basa 
kalmak için bu süreci 
bir fırsat olarak görün. 

Kişisel işlerinizi ken-
dinizin yapabileceğini 
yeniden keşfedin. 
Tembellik ve lükse 
alışkanlık yerini kişisel 
çabaya bıraktı fark 
edin. Evde egzersiz 
yapın. Kitap okuyun. 

5. Kendi kitaplarım-
dan önermek istiyo-
rum; zira sonuncusun 
tam lansman davetini 
yapacakken karanti-
na dönemi başladı. 
Destek Yayınları’ndan 
çıkan “Fit Hamilelik” 
ve “İçindeki Dişiyi 
Uyandır”, kitaplarım-
da enerjileri, kişisel 
hikayemi, yoga ve 
nefes egzersizlerini 
bulabilirler. Salgınlarla 
ilgili filmler ilgi çeki-
yor ama bence daha 
mutlu eden filmler 
seçmeliyiz. “Serendi-
pity” filmi mesela… 
Taze anne olarak ben 
bu aralar bebek ve 
çocuk şarkıları dinli-
yorum :)

#evdekaltürkiye

https://istandist.com/


Istanbul & istanbul 122. Sayı Nisan 202029 www.istandist.com

İndekse Git#evdekaltürkiye

1. Bu zor zamanları 
yönetebilmek için her 
şeyden önce zihnime 
hakim olmaya çalışı-
yorum, insan zihni zor 
şartlar altında negatife 
eğilim gösteriyor. Bunu 
engellemek için düşün-
celerimi kontrol etmeye 
çalışıyorum. Tedbiri 
elden bırakmadan po-
zitif kalmak için küçük 
hilelerim var, onları 
uyguluyorum. Pozitif 
düşünceye yönlendiren 
kitaplar okumak, evde 
yeni besteler yapmak, 
hep ertelediğim ev 
içi organizasyonları 
halletmek gibi. Hayatın 
koşturmacası içinde 
hep aklımda olup bir 
türlü zaman ayıramadı-
ğım ve bana yük olan 
işleri halletmek hafiflik 
hissi veriyor. Bu tip 
şeylerle zihnimi pozitif 
tutmaya çalışıyorum ve 
işe yarıyor.

2. Bu konuda çok 
konuşuldu, çok yo-
rum yapıldı. Ben ne o 
komplo teorilerine, ne 
de doğanın intikamı 

GÜNSELİ DENİZ 
Şarkıcı

gibi dramatik bakış 
açısına girmek istemi-
yorum. Ortada veril-
mek istenen bir mesaj 
olmak zorunda değil 
bizim mesaj almamız 
için. Hayat koşturma-
sında çok yakınımız 
dediğimiz insanlara 
vakit yaratmıyorduk ve 
yaratabilmek için uğ-
raşmıyorduk ama şimdi 
istesek de yaratamaya-
cak, onlarla yanyana 
oturup sarılamayacak 
hale geldik. Bu illa 
doğanın mesajı olma-
yabilir ama biz bunu 
böyle adlandırıp bu 
şekilde yorumlayıp, bu 
süreç bittikten sonra bu 
anları, yaşayabildiğimiz 
zamanların kıymetini 
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daha çok bilebiliriz. 
Bence kesinlikle öyle 
olacak. Arkadaşlarımla 
oturup Türk kahvesi 
eşliğinde sohbet edebil-
mek ne büyük mutlu-
lukmuş diye düşünüyo-
rum şu an.

3. Tamamen dijitalleş-
miş olduğunu sandı-
ğımız hayatın ya da 
sektörlerin daha da 
fazla dijitalleşebilece-
ğini görüp şaşıracağız. 
Tehlike geçti dense 
bile insanlar yine de 
kalabalığa çıkmaktan 
imtina edecek, bu 
toplumsal travmanın 
kalıcı bazı etkileri 
olacak. Hayatın tama-
men normale dönmesi 
virüsün geçmesi ile de-
ğil, insanların psikolo-
jisindeki virüs etkisinin 
geçmesi ile olacak. O 
da hemen olmaz.

4. Kendimizi geliştir-
meye vaktimiz olmuyor 
çünkü zaten geliştirmiş 
olduğumuz özellikleri-
mizi kullanarak bir ya-
rış halindeyiz hayatla, 
rakiplerle... Ama şimdi 
herkes durdu. Mücade-
le kısa süreliğine bitti. 

Bunu araba yarışlarında 
benzin aldığın, mola 
verip gücünü topladığın 
zaman gibi düşüne-
bilirsin. Geliştirmek 
istediğin özelliklerini 
varolan özelliklerine 
ekleyip daha da güçlü 
dönebilirsin. Ben me-
sela bunun için online 
eğitimlere yöneldim. 
Zaten normal
hayatta da yapıyordum, 
şimdi bolvakitte daha 
konsantre biçimde, 
dikkat dağıtıcı etken-
ler olmadan online 
derslerden istediğim 
konuları öğrenebiliyo-
rum. Bu manada bu bol 
zaman bir lüks.  

5. Kitap: Tanrı ile Soh-
bet (Bu her zaman her 
yerde verdiğim kitap 
tavsiyesidir, değişmez)
Film: The Pursuit of 
Happiness. Bu depresif 
zamanlarda moral olur.
Albüm: Enya - A Day 
Without Rain (2000)
Yine bu zamanlarda 
bizlere eşlik edebilecek 
bir albüm. Kitabınızı 
alın, bu albüm eşliğin-
de okuyun. Meditasyon 
etkisi yaratacaktır.
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1. Kişisel olarak uz-
manların söylediği 
hijyen önlemlerini 
almaya ve sosyal 
mesafeyi korumaya 
gayret ediyorum. Bize 
ait restoranlarda ise 
öncelikle personelimi-
zin sağlıklarını düşüne-
rek tüm dezenfeksiyon 
ve hijyen önlemlerini 
aldık. Zaten mekanla-
rımız düzenli olarak 
dezenfekte ediliyordu 
ama bu süreçte baştan 
aşağı her yeri yeniden 
dezenfekte ettirdik. Ay-
rıca paket servis olarak 
hizmet verebildiğimiz 

GÜRKAN TOPÇU
Şef

için el değmeden servis 
hazırlanıyor, o yüzden 
de sipariş veren müş-
terilerimizin içi rahat 
edebilir. Tabii ki tek 
dileğimiz bu sürecin bir 
an önce biterek hayatın 
yeniden normalleşme-
si...

2. İnsanoğlu özellikle 
son yüzyılda maalesef 
doğayı çok fazla tahrip 
etti. Nüfus artışının da 
olağanüstü artması so-
nucu kaynaklar insanla-
ra yetmemeye başladı. 
Bir yerde bu durum 
patlak verecekti. İçinde 
bulunduğumuz süreç 
bize azla yetinmenin, 
doğayı korumanın ve 
bencil olmamanın öne-
mini hatırlattı. Bundan 
sonra umarım insanoğ-
lu bu mesajı alır ve ona 
uygun yaşar.

3. İnsanların mecburen 
de olsa izole olmaları 
ve kendilerini evlerine 
kapatmaları tabii ki 
bundan sonraki süreçte 
de yaşamlarında deği-
şimlerin yaşanmasına 
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neden olacak. Mesela 
kendi sektörüm açısın-
dan konuşursam evde 
yemek yapma ve yeme 
alışkanlıkları daha da 
artacak. Çünkü insan-
ların büyük bölümü 
bu süreçte evde yemek 
yapmayı keşfetti. Bu 
durumun yansıması 
olarak Corona tehli-
kesini atlattıktan sonra 
insanların yaşamlarında 
bu anlamda bir değişim 
olacağını öngörüyo-
rum. Özellikle büyük 
ve maliyetli konsept 
mekanların olumsuz 
etkilenebileceğini ama 
insanların karantina 
sonrası ilk tepkilerinin 
muhtemelen kendilerini 
dışarı atmak, özgürce 
gezmek dolaşmak ola-
cağını düşünüyorum. 
Yani ne kadar çabuk 
karantina sürecini at-
latırsak hizmet sektörü 
için o kadar olumlu 
olacaktır. 

4. Kendi yaptığım 
şeylerden örnek vere-
bilirim. Evde de olsam 
sporumu aksatmıyo-
rum. Mutlaka her gün 
45 dk koşu bandında 

yürüyorum. İmkanı 
olmayanlar da inter-
netten bulacakları basit 
önerilerle evde aletsiz 
olarak spor yapabilir. 
Bu özellikle hareketsiz 
olduğumuz şu günler-
de çok önemli. Uzun 
zamandır ertelenen ev 
işleri ve bir türlü fırsat 
yaratılamayan kitap 
okuma gibi faaliyetler 
yapılabilir. Eğer bu 
süreci ailesiyle geçiren 
varsa normal zamanda-
ki koşturmadan bula-
madığı fırsatı bularak 
ailesiyle zaman geçir-
menin keyfine varabilir. 

5. Kitap olarak benim 
yazdığım “Gürkan 
Şef’in Ünlü Tarifleri”ni 
önerebilirim, hem de 
bu sayede ailelerine ve 
kendilerine ekonomik 
ve lezzetli yemekler 
yapabilirler. :)) Film 
olarak çok sevdiğim ve 
defalarca izlemekten 
keyif aldığım Titanik’i 
önerebilirim. Albüm 
olarak da Elvis Pres-
ley’in şarkılarından 
oluşan bir liste yapma-
larını tavsiye ederim.

#evdekaltürkiye
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RÜZGAR SÜNBÜL
Şef

1. Evde kaldığım 
süreçte işim gereği 
farklı tarifler ve reçete 
çalışmalarım oldu, 
devamda ediyor. Evde 
kalma durumunu 
avantaja çevirdim. 
Bu süreç, farklı tatlara 
yeni bir bakış açısı 
getirmemi sağladı. Ge-
nelde yeni kitabımın 
hazırlığı için bilgisayar 
başındayım. Yoğun iş 
temposundan, yaşam 
savaşımızdan vakit 
bulamadığım birçok 
işimi, yazışmamı 

yapma fırsatı buldum. 
Akşamları instagram 
üzerinden, bir arka-
daşımı konuk alarak, 
canlı yayın yapıyo-
rum, tarifler veriyo-
rum. Varolan şartları 
elimden geldiğince 
avantajlı hale getirme-
ye çabalıyorum. 

2. Yoğun iş tempo-
su, hayat mücadelesi 
derken; üst kat kom-
şunun cenazesinden, 
hastalığından bihaber 
olmuştuk. Ailemiz, 
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dostlarımız sanki 
koşturma içeresinde 
ikinci planda kalmıştı. 
Tekrar, birlik olma-
yı, beraber olmayı, 
sağlığımıza dikkat 
etmemiz gerektiğini, 
kısacası unuttuklarımı-
zı hatırlamış olduk. Bu 
süreç bize şan, şöhret, 
varlık fark etmeksizin 
silkelenip, kendimize 
gelmemiz, tekrar dü-
şünmemiz gerektiğini 
hatırlattı. 

3. Tabii ki birçok 
yenilikle ve beraberin-
de iş kollarıyla karşı-
laşacağız. Şimdiden 
gelen telefonlar da 
farklı ne yapabiliriz, 
bir çalışma yapalım 
yönünde... Bu da şunu 
gösteriyorki hayatı-
mıza çok fazla yeni 
ürün, beraberinde 
yeni işletmeler getire-
cek.

4. #evdekaltürkiye 
çağrısına kesinlikle 
kulak vermeliyiz. 
Evde kalınan sürede 
yeni tarifler deneye-

rek, yeni lezzetler 
keşfedebilirler. Film 
izleyip, raflarda kalmış 
kitapları bitirebilirler, 
aile olmayı unutanlar, 
aile olmayı hatırla-
yabilirler. İstedikten 
sonra hanelerimizde 
yapacak çok aktivite 
bulabiliriz ama ben 
yemekle uğraşıyorum 
sizlerede şiddetle 
tavsiye ederim. Hem 
rahatlatıyor hemde 
farklı tarifler bulmanı-
zı sağlıyor.

5. Ben dönem film-
leriniçok seviyorum.
Dönem filmlerini 
tercih edebilirler. 
Arada moral yükselti-
ci komedi filmleri de 
izleyebilirler. Genelde 
yemek tarifi kitapları 
okuyorum. “Aşçıların 
Sığınağı” kitabını tav-
siye edebilirim. Şuara 
psikolojimi yüksek 
tutabilecek müzikleri 
dinlemeyi tercih edi-
yorum. Sanat müziğini 
çok seviyorum. Tavsi-
ye ederim. 

#evdekaltürkiye
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SEVİL AKI
Oyuncu

1. Dünya ve ülkemiz 
gerçekten çok özel ve 
hassas bir dönemden 
geçiyor. Bu dönemde, 
insan en çok özgürlük-
lerini özlüyor. Özgürce 
sevdiklerine sarılmak, 
korkusuzca dolaşmak, 
şımarmak... Bunu el 
birliği ile atlatacağız. O 
zamana kadar sevdik-
lerimiz ve insanlarımız 
için sorumluluklarımız 
var. Bu dönemde önce-
likle bilgi kirliliğinden 
uzak durmaya çalışı-
yorum. Uzmanlar ve 
yetkili kişiler dışında, 

kaynağı belli olmayan 
bilgilere inanmamak 
ve başkasına iletme-
mek önem arz ediyor. 
Her şeye rağmen 
pozitif düşünmeyi bı-
rakmıyorum. Ailemle, 
çocuğumla hayatı eve 
sığdırarak, diğer insan-
lar ve kendimiz için 
sorumlulukla davran-
maya çalışıyorum.

2. Bu dönem insanlı-
ğa o kadar çok mesaj 
veriyor ki... Sağlıklı bir 
nefesin, yanı başımız-
da güler yüzle bakan 
sevdiklerimizin,hayatın 
hızında unuttuğumuz 
özgürlüklerimizin 
ne büyük bir servet 
olduğunu ve tabii ki 
insanların kendileri ve 
diğer insanlar için ne 
kadar büyük ve hayati 
sorumlulukları olduğu-
nu anlatıyor.

3. Bu günleri geride 
bıraktığımızda insan, 
“ilk iş...”diye başlayan 
yüzlerce cümle kura-
bilir. En çok, hayata, 
doğaya,hayatın gü-
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rültüsünden duyama-
dığımız kuş seslerine 
sarılacağız. Esiri oldu-
ğumuz akıllı telefonlar-
dan hayatı takip etmeyi 
değil, dokunmanın,göz 
göze bakmanın keyfini 
ve gerçekliğini hatırla-
yacağız. Teknolojiden 
biraz uzaklaşıp, “canlı” 
olanı arayacağız. Her 
şey geçtiğinde, en çok 
da sanata sarılacağız. 
Yeniden, özlediğimiz 
seyirci kalabalıkları ile 
sinema ve tiyatro sa-
lonlarını dolduracağız. 
Spor müsabakalarının 
seyircili, tezahüratlı 
keyfini ve yeniden 
gerçek olanın “insan” 
olduğunu hatırlaya-
cağız. Sosyal hayatı-
mızın kıymetini, aile 
büyüklerimizin sadece 
seslerini duysak bile, 
varlıklarının ve hika-
yelerinin önemini, bir 
insanın en az beş insan 
için ne kadar önemli 
olduğunu!!!

4. Hayatı eve sığdır-
mak alışkanlıkları 
değiştirmeyi de gerek-
tiriyor. Eski fotoğraflara 
bakmakla başlıyor ve 

insanın yüreğini bir 
nostalji kaplıyor. Ailece 
ya da yalnız  nostalji 
yapmak iyi geliyor. Eski 
Türk filmleri, seksenler, 
doksanlar müzikleri... 
Bu dönem,“Dünya 
Tiyatro Günü” nü ilk 
defa sahneden kutla-
mıyoruz. Her açıdan 
tarihsel  bir dönem 
içindeyiz. Bu dönemde 
birçok tiyatro kurum-
ları oyun arşivlerini 
online gösterime açtı. 
Tiyatroyu hatırlamak 
önemli. Sahneden 
yeniden buluşunca-
ya kadar tiyatrosuz 
kalmayın. Belki tiyatro 
oyunlarını da merak 
edip karıştırırsınız. Kim 
bilir belki bir gün “Ka-
rantina Günleri” diye 
ortak bir oyunumuz 
olur... Sağlıkla, aşkla, 
sorumlulukla...

5. Kitap, albüm ismi 
vermek yerine; eski 
filmleri izleyip, mü-
zikleri dinlemenin bu 
dönemde çok iyi geldi-
ğini söylemek isterim. 
Arşivleri taramak, 
hatırlamak iyi hissetti-
rebilir.

#evdekaltürkiye
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SEVİNÇ KIRANLI
Oyuncu

1. İçinden geçtiğimiz 
bu zor günlerde önce-
likle ev yaşantımda, 
çocuklarımın psikolo-
jisini iyi tutmak adına 
onlarla oyun oynuyor,  
duygularımı pek belli 
etmemeye çalışıyo-
rum. Kendi kişisel 

bakımıma özen gös-
terip motivasyonumu 
olabildiğince yüksek 
tutmaya çalışıyorum. 
Aile olarak yemek-
lerimizi her zaman 
sofra başında, saatleri 
şaşırmadan yemeğe 
gayret ediyoruz. Aynı 
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özeni sofraya da gös-
teriyorum. Çocukların 
uyku saati şaşmasın, 
günlük yaşam rutinleri 
bozulmasın diye ev 
içi düzenimize dikkat 
ediyorum.

2. Dünya çapında bir 
kriz yaşadığımız ve 
hepimiz aynı kaderi 
paylaştığımız için ön-
celikle aynı geminin 
içinse olduğumuzu 
fark ettik. Herkes evin-
de, ailesiyle kendiyle 
baş başa kalarak daha 
fazla düşünmeye 
fırsat buldu. Buradan 
hepimizin kendi adına 
çıkaracağı kazanımlar,  
farkındalıklar olacak-
tır. Bence biz ülke 
olarak yine birlik ve 
beraberliğimizi en iyi 
şekilde sergiliyoruz. 

3. Birçok yenilikten 
bahsediliyor ama 
hepimiz yaşayıp göre-
ceğiz. 

4. Evde kalmak zo-
runda olanlar, müziğe, 

kitaba sarılabilirler.

5. Bu dönemde yeni 
okuduğum Muzaffer 
İzgü’nün “Zıkkımın 
Kökü” adlı kitabı-
nı şiddetle tavsiye 
ediyorum. İnanılmaz 
naif bir anlatımla, 
sımsıcak, insanı sarıp 
sarmalayan bir kitap. 
Bundan yıllar önce 
seyrettiğimde, sine-
madan çıkıp yaşama-
nın ne kadar güzel 
olduğunu düşünüp, 
yaşama sevincini 
iliklerime kadar his-
settiğim bir film olan 
“Hayat Güzeldir” (Life 
Is Beautiful) filmini 
tekrar izlemeyi öneri-
yorum. Albüm olarak 
da içerisinde severek 
dinlediğim “Benim 
Hala Umudum Var” 
şarkısının bulunduğu 
Mazhar Alanson’un 
“Türk Lokumuyla Tatlı 
Rüyalar” albümünü 
öneriyorum.

#evdekaltürkiye
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TURGAY TANÜLKÜ
Oyuncu

1. Zor zamanlardan 
geçiyoruz. Çocukla-
rımızla birlikte sağlık 
kurallarına uygun 
olarak aynı yerleşkede 
toplandık. Herkesin 
bir görevi var.Temizlik 
yapanlar, alışveriş ya-
panlar, yemek yapanlar, 
küçüklere ders, resim 
yaptıranlar... Devlet 
ve tıp uzmanlarımızın 
öğütlerini unutmayarak 
yönetilen bir toplulu-
ğuz. Ortak zorluklarda 
birbirine kenetlenen, 
birbirini kollayan koru-
yan bir toplumuz. Biz 
de üzerimize düşeni 
en iyi şekilde yapmaya 
çalışıyoruz.

2. Bu görünmeyen 
tehlike diyor ki; “Ey 
insanlar, sınırları yok 
edin, birleşin. Elele ve-
rin benimle savaşın!”.

3. Kendinden başkası-
nı da düşünen,azığını 
paylaşan, daha hoşgö-
rülü,daha  anlayışlı bir 
ülke olacağız. Çünkü 
yağmur herkesi ıslatı-
yor!

4. Birbirimizin gözüne 
baka baka konuşmayı 
unuttuk, acıyı tatlıyı 
ortak alanda paylaş-
mayı unuttuk. Bu acılı 
bir şans, yitirdiklerimiz 
var...Önerim; karşın-
dakini yitirmeden, onu 
anlamaya çalış, sevgiyi, 
saygıyı paylaş. 

5. ’’Acıyı bal eylerken’’ 
nasıl bir şey okuyabilir 
seyredebilir nakaratlar 
dinleyebiliriz... Çaktır-
madan dışarıya yiyecek 
su bırakalım.İnsanlığın 
başı sağ olsun, geçmiş 
olsun. Güzel yüreklere 
selam olsun saygılarım-
la...
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UMUT MİRZA
Antrenör

1. Global büyük bir 
sorunla karşı karşıya-
yız ne yazık ki; söz 
konusu olan şey ha-
yatlarımız. Şu an için 
yapılacak en doğru 
şey eğer koşullarınız 
buna izin veriyorsa, 
evden çalışabiliyor-
sanız,  evde kalmak!  
Bunun yanında morali 

yüksek tutmak için 
dışarıdaki hayatımızda 
bize mutluluk veren 
şeyleri içeri taşımak...
Ben süreci kendimi 
geliştirmek için fırsat 
olarak görüyorum. 
Daha çok okuyup, 
daha çok araştırıyo-
rum. Üretmek için 
güzel bir fırsat. 
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2. Bu süreç evrenin 
bize dur ve bak deme 
şekli. Hayatlarımız o 
kadar kaotikmiş ki; 
evde kendi başımıza 
kalmak ne demek 
unutmuşuz. Bu zo-
runluluk gerçekleri 
yüzümüze çarptı.

3. Umarım süreci en 
az hasarla giderebiliriz 
ama bittiğinde sahip 
olduğumuz özgür-
lüğün değerini hepi-
miz biliyor olacağız. 
Dışarıda düşünmeden 
kahve içebilmenin, 
sevdiklerimize sarıl-
manın bir lüks oldu-
ğunu bilerek yaşaya-
cağız .

4. Aslında şu an evde 
kalmak lüks. ‘’Zorun-
da Olmak’’, dışarıya 
çıkmak için kulla-
nılmalı. Kendinize 
dönün, dinlenin, yeni 
bir hobi edinin, hiç 
ilgilenmediğiniz bir 
şeye ilgi duyabilirsi-
niz. Okumak istediği-
niz kitaplar, izlemek 

istediğiniz filmler, 
hepsi için vaktiniz 
var. Ruhunuzla ve 
bedeninize bakabilir-
siniz. Sporunuzu evde 
yapabilir, formunuzu 
koruyabilirsiniz.

5. Kitap seçeneği 
çok fazla fakat gü-
nümüz durumunu 
ele alırsak: Daniel 
E. Lieberman’dan 
“İnsan Vücudunun 
Öyküsü” nü önerebi-
lirim. Sağlık, hastalık 
ve evrimi ele alan bu 
kitabı farkındalığınızı 
arttırmak için mutlaka 
okumalısınız. Film 
olarak ‘’A Beautiful 
Mind’’, albüm olarak 
ise “Depeche Mode – 
Violator” olabilir.
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ÜNAL ZORER
Ses Sanatçısı - Oyuncu

1. Öncelikle bütün 
insanlığa şifa diliyorum. 
Bu virüsün tüm dünyayı 
etkilediği bu günlerde; 
Sağlık Bakanlığı’nın ve 
doktorlarımızın konuyla 
ilgili tavsiyelerini uygula-
yarak, #EvdeKal uyarıla-
rını dikkate alıyorum. Ge-
rekli önlemleri alarak çok 
fazla bu olayı düşünme-
meye gayret ediyorum. 
En önemlisi de sosyal 
medyada var olan kirlilik-
ten uzak kalıyorum. 

2. Doğa kirliliği, gereğin-
den fazla üretim ve tüke-
tim, hayvan katliamları, 
küresel ısınma, hırslar, 
egolar, her türlü ayrım-
cılık, her türlü şiddet ve 

sayabileceğim daha nice 
olumsuz olay ve bun-
ların baş rolündeki biz 
insanlar... Aslında doğayı 
kendi haline bıraksanız 
kendi kendini yenileyen  
eşsiz güzellikte bir yapıya 
sahip. Bu olumsuzluklara 
sebep bizler olunca fela-
ketlerde bizler için kaçı-
nılmaz oluyor. Dünyanın 
her tarafında insanlar 
evlerinde kalınca, birçok 
şehirde, doğal ortamda 
olumlu yönde değişiklik-
ler olmaya başladı. Me-
sela, suyun dip kısımları 
kirlilikten görünmeyen 
Venedik kanallarında, 
şimdi balıklar yüzmeye 
başlamış. 

3. Bu süreçte kendi 
değerlerimizin önemini 
kavrarsak, kültürümü-
ze sahip çıkarsak, aile 
yapısını korumaya devam 
edersek, komşuluk kavra-
mını iyi bilirsek, bencilce 
değil, toplumun genelinin 
durumunu düşünerek 
hareket edersek, manevi 
değerlerimizi güçlendi-
rirsek, evde kaldığımız 
süreyiverimli şekilde 
değerlendirirsek, düşü-
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nerek farkındalığımızı 
arttırırsak, insan olmanın 
güzelliğini ve nefes alıp 
vermenin yüceliğini fark 
edersek, insanlığın; ay-
dınlık bir döneme geçiş 
yapacağı inancındayım. 

4. Bu bence bir  zorun-
luluk değil, Evde kala-
bilenler için  büyük bir 
şans. Bu süreci dışarıda 
geçiren ve hastalarla 
birebir temas halinde 
olan doktorlarımız, sağlık 
personelleri, memurlar, 
görevliler ve çalışmak 
zorunda olanlar var. 
Evde kalma imkanı olup, 
#EvdeKal uyarılarını 
dikkate alıp çıkmayan-
lara teşekkür ediyorum.
Bu sürede, uzun süredir 
bekleyen kitaplarımı oku-
maya başladım. Umut, 
mutluluk ve tebessüm  
veren,ailecek izleyebile-
ceğimiz filmlerin listesini 
çıkardım ve onları izle-
meye başladık. Sürekli 
sohbet ederek, geçmişte 
biriktirdiğimiz anılarımızı 
paylaşıyoruz, oyunlar 
oynuyoruz, önümüzdeki 
yılların planlarını yapı-
yoruz, yapmış olduğum 
işle alakalı araştırmalar 
yaparak repertuarıma 
yeni türküler kazandırı-

yorum. Ayrıca Pazartesi 
akşamları Yaprak SAYAR 
ile birlikte sunduğumuz 
TRT Müzik kanalında ya-
yınlanan AHESTE müzik 
programımızı takip eder-
ken, insanları müziksiz 
bırakmamak adına You-
tube, Instagram gibi plat-
formlarda yeni müzikler 
ekliyoruz ve üretiyoruz 
. Ayrıca en kısa sürede 
aşacağımız bu günlerin 
ardında ki güzel günlerde 
yapacağım yeni program-
lar ve yeni konserler için 
planlamalar yapıyorum. 
Aile bireylerimizle, dost-
larımızla uzaktan iletişim 
kurarak vakit geçirmeye 
gayret ediyorum. Ayrıca 
bu yazıyı okuyanlardan 
ricamdır. Hep birlikte;Bu 
günlerin düzeleceğine 
inanarak dua edelim.Her 
şeyi düzeltebileceğimize 
inanarak mücadele ede-
lim. Yaşadığımız olum-
suzlukların biteceğine 
inanarak sabredelim.

5. Bana iyi geldi ve size 
de iyi geleceği niyetiyle...
Kitap: Eckhart Tolle – Var 
Olmanın Gücü, Film: 
Kelimeler Yetmez – Eddie 
Murphy (2012), Müzik 
Albümü: Yansımalar – 
Mektup.
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“Beste Yaparken 
Sahnedeki 

Performansımı Da 
Düşünürüm “

Cañizares
Röportaj:  Işıl Gerek

Röportaj
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Şimdiye kadar 
100’ü aşkın 
albüm kaydında 

yer alan, Flamen-
ko’nun efsane ismi 
Paco De Lucia ile 10 
yılı aşkın süre birlikte 
çalışan, Enrique Mo-
rente, Alejandro Sanz, 
Peter Gabriel, John 
Paul Jones, Mauricio 
Sotelo gibi önemli 
isimlerle müzikal iş 
birliklerine imza atan, 
İspanyol Ulusal Bale-

si’nin projelerindeki 
besteleriyle büyük 
övgü toplayan İspan-
yol Akademi Ödüllü 
Cañizares, Carlos 
Saura filmleri için de 
müzikler besteledi.

Cañizares, El Mito de 
la Caverna albümüyle 
2019 yılında İspanyol 
MIN Ödülleri’nde 
“Yılın En İyi Flamen-
ko Albümü” ödülünü 
kazandı. 

Röportaj
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Besteci ve icracı 
kimliğinin yanı sıra 
eğitmenlik de yapan 
Cañizares, İspanya’da 
ve dünyanın birçok 
farklı ülkesinde Fla-
menko gitar dersleri 
ve masterclass’ları da 
veriyor.

Müzikte üst düzey bir 
teknik ve ifade geliş-
tirmek için ne yapmak 
gerekli?
Herhangi bir enstrü-
manı çalışmanın ilk 

aşamasında, tekniği 
geliştirmek için çok 
fazla özveri gerektiğini 
düşünüyorum. Ve son-
ra ifadeyi de geliştir-
melisiniz. İfade etmek 
için çok iyi müzikal 
fikirleriniz olsa bile 
tekniğiniz yoksa ya-
pamazsınız ve aksine, 
çok iyi bir tekniğiniz 
olsa bile ifade edecek 
bir şeyiniz yoksa mü-
zik kulağa çok soğuk 
gelecektir. 

Röportaj
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Siz Müzisyen olmaya 
nasıl karar verdiniz?
Ben büyürken Flamen-
ko hep hayatımdaydı; 
en eski hatıralarım-
da bile var: ailemde 
hep şarkı söylenirdi. 
Kardeşim gitar çalar-
dı… doğal, neredeyse 
içgüdüsel, hatta nefes 
almak gibi bir şeydi; 
Müzik ailede, çevre-
mizde ve her zaman 
orada olan bir olguy-
du.

Farklı türdeki beste-
lerinizden sizi en çok 
hangisi heyecanlandı-
rıyor?
Birçok beste türü, film, 
bale, Flamenko, solo 
gitar, artistik yüzme 
için yaptığım müzikler 
ile gitar ve orkestra 
için bestelediğim 
müzikler var. Hepsi 
çok farklı bir süreç ve 
yaklaşım içeriyor ve 
bana heyecan veriyor. 
Eğer seçim yapmam 

Röportaj
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gerekirse, Paco de 
Lucía’nın anısına 
gitar ve orkestra için 
Al-Andalus Konseri 
diyebilirim. Arkadaşım 
ve öğretmenim Paco 
de Lucía’yı düşünerek 
verdiğim konser ve 
yaptığım bestenin tüm 
süreci bütün anıları 
tekrar yaşamak gibiy-
di. 

Türkiye’deki Flamen-
ko dinleyici kitlesini 

nasıl buluyorsunuz?
Türkiye’de sahne 
aldığımda her zaman 
çok güzel anılar bi-
riktirdim. Bu da Türk 
halkının Flamenko’ya 
büyük saygısı olduğu-
nu gösteriyor. Bir gün 
Türk halkı için gitar 
ve orkestra eşliğinde 
konserler de vermek 
istiyorum.

Beste yaparken nelere 
dikkat edersiniz?

Röportaj
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Müziği bestelerken 
sahnedeki performan-
sımı da düşünüyorum 
bu nedenle bence ikisi 
birbirine bağlı. Son 
zamanlarda gitar ve 
orkestra için müzik 
bestelemeyi çok sevi-
yorum.

Yabancı ülkelere yap-
tığınız seyahatlerde 
sizin için en unutul-
maz an neydi?
Japonya’da tarihi bir 

şehir olan Kyoto’ya 
gitmek benim için 
çok ilginçti. Kyoto, 
binlerce yıllık bir 
geçmişe sahip bir 
şehir. Kyoto genelinde 
yüzlerce tapınak, bina 
ve ağaçların uyumu 
çok etkileyici. Örne-
ğin tren istasyonuna 
vardığımda şehrin 
tarihine mükemmel 
şekilde uyum sağlayan 
çok modern bir bina 
vardı. Şehir, en eski ve 
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en modern kültürlerle 
özgün bir şekilde bir 
arada.

Gitar dışında sizi en 
çok etkileyen enstrü-
man hangisi?
Orkestra müziği 
kompozisyonuyla 
çalıştığımdan beri 
orkestradaki birçok 
enstrümana daha yakı-

nım. Belki de enstrü-
manım gitar olduğu 
için telli çalgılar daha 
çok dikkatimi çekiyor. 
Gitar tarafından ortaya 
çıkarılamayan sesler 
ve ifadeler de var, an-
cak benzer tarafları da 
var. Bu deneyim hayal 
gücümü genişletiyor 
ve gitar performansımı 
olumlu etkiliyor.

Röportaj
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Filiz Cingi Yurdakul

Röportaj:  Didem Topal

“Mimarlık Mesleği 
Arada Seçimleri 
Kabul Etmiyor”

https://istandist.com/


Istanbul & istanbul 122. Sayı Nisan 202052 www.istandist.com

İndekse Git

Kısaca kendinizden 
söz eder misiniz? 
Mimarlığa yönelme-
niz ve Aura Design 
Studio’yu kurmanız 
nasıl gerçekleşti?
Mimarlık bölümünü 
çok isteyerek son-
suz merak ve arayış 
içerisinde hayatın tüm 
alanlarında fikir sahibi 
olmam gerekeceğini 
bilerek seçtim. 2003 
yılında Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi’n-
den mezun oldum. 
Mimarlık hayattaki her 

Tasarım

detayla ilgili olduğun-
dan heyecanlanma-
mak imkânsız. Tasar-
layacağınız yapının 
senaryosu ve yaşaya-
cak olan insanların 
sosyal ilişkileri ile 
başlayan, bulunduğu 
yerin referansları ve 
kültürü, ekolojisi, imar 
durumu ile devam 
eden süreçte statik, 
mekanik, elektrik gibi 
temel mühendislikle-
rin yanı sıra bir or-
kestra şefi gibi akustik 
danışmanı, yangın 
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danışmanı, aydınlatma 
danışmanı gibi danış-
manların da yer aldığı 
kalabalık ekipleri 
yönettiğimiz uzun so-
luklu bir süreç aslında 
yapı tasarımı.
Böylesine emek ve 
özveri isteyen çoğu 
zaman hayatınızın 
çoğunu kaplayan bir 
meslek seçtiğinizde 
de aslında kendinizle 
bir anlaşma yapıyorsu-
nuz. Ya varsınız ya da 
yoksunuz. Mimarlık 
mesleği arada seçim-
leri kabul etmiyor. 
Meslek hayatıma üni-
versitede ofis stajımı 
yaptığım mimarlık bü-

Tasarım

rosunda 4. Sınıfta yarı 
zamanlı çalışarak son-
rasında tam zamanlı 
olarak 10 yıl devam 
ettiğim ve sonunda 
grup şefi olarak ayrıl-
dığım büroda başla-
dım. Sonrasında proje 
ve tasarım yönetimini 
bir inşaat firmasında 
uluslararası firmalarla 
birlikte deneyimledim. 
2015 yılında tüm bu 
mesleki deneyimimi 
yansıtabileceğim ve 
hayatımda tasarıma 
daha fazla yer vere-
bileceğim bir kararla 
Aura Design Studio’yu 
kurdum.
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Farklı tipolojilerde 
ve ölçeklerde birçok 
mimari, iç mimari ve 
kentsel tasarım pro-
jesine imza atıyorsu-
nuz. Bu kadar çeşitli 
ölçeklerde çalışmak 
size neler katıyor? 
Bence tasarımın ölçeği 
yoktur. Tasarım bir 
bütündür. Bazen iç 
mekândaki bir detayı 
cepheye taşıdığımız 
veya tersini yaşadı-
ğımız proje süreçleri 
yaşıyoruz. Farklı 
ölçeklerde çalıştığınız-
da o ölçeğin tasarım 
deneyimini daha önce 
yaşadığınız için yakla-

Tasarım

şımlarınız netleşiyor, 
öngörülerinizdeki hata 
payları azalıyor. Örne-
ğin daha önce konut 
iç mekan tasarımı yap-
mış bir tasarımcı bü-
yük ölçekte bir konut 
planı çizerken önceki 
deneyimleri ile hare-
ket ederek, sonrasında 
detaylandırma aşama-
sında yapı tasarımında 
büyük revizyonlara 
gerek duymayacaktır. 
Kentsel tasarım proje-
leri hazırlanırken, mi-
mari projeler ile ilgili 
öngörüler yapıyoruz. 
Mimari proje aşama-
sında bu öngörüleri 
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geliştiriyoruz bir taraf-
tan da iç mekan tasarı-
mına dair görüşlerimiz 
oluşuyor.  İç mekan 
tasarımı aşamasına 
geçildiğinde bütüncül 
bir tasarım yaklaşımı 
ile tasarımda süreklilik 
ve tutarlılık oluşuyor.

Tasarım

Hangi konseptte ve 
ölçekte olursa olsun 
tasarımlarınızın ardın-
da sizi ifade eden ve 
asla vazgeçmem de-
diğiniz ilkeleriniz var 
mı? Tasarım felsefeni-
zi nasıl tanımlarsınız?
Tasarımlarımızı yapar-
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ken önceliklerimiz ve 
vazgeçilmezlerimiz 
elbette ki var fakat bu 
öncelikler yapı for-
muna dair öncelikler 
değil. En önemli önce-
liğimiz yapının ruhu-
nu yakalayabilmek. 
Bunun için yapının 
bulunacağı yerin araş-
tırması ve yerin orada 
nasıl bir yapı istediğini 
bulana kadar çalı-
şıyoruz. Sonrasında 
yapı planını çözmeye 
başlamadan önce yapı 
senaryosu oluşturuyo-
ruz. Giriş-çıkışlar ve 
çevre kotları ile ya-

Tasarım

pının ilişkisi mutlaka 
doğru olmalı. İçinde 
yaşayacak insanlara 
farklı yaşam deneyim-
leri sunmalı. O yapıya 
özel bir mekanı ve dili 
mutlaka olmalı. Yapı 
dili olarak hem çağdaş 
olmalı hem de modası 
geçmeyecek detay ve 
malzemelere sahip 
olmalı gibi ilkelerimiz 
var. 

Tasarımlarınızda size 
neler ilham veriyor? 
Yaratıcılığınızı nasıl 
besliyorsunuz?
Tasarımlarımızda 

https://istandist.com/


Istanbul & istanbul 122. Sayı Nisan 202057 www.istandist.com

İndekse GitTasarım

proje alanı ve içinde 
bulunduğu doğa bü-
yük bir ilham kaynağı 
bizim için. Bulunduğu 
bölge içinde yapıyı 
bölgeye yeni eklene-
cek bir varlık olarak 
görüyoruz. Uzun yıllar 
yaşayacak ve insanla-
rın yaşamlarına katkı 
sunacak bir varlık. 
Ayrıca nöro-estetik 
ile ilgiliyim. İnsan 
beyninin estetik olana 
verdiği tepkiler konu-
sunda her geçen gün 
yeni bilimsel veriler 
elde ediliyor. Onla-
rı takip ediyorum. 

Doğadaki formlar, 
gizem, yapı teknikleri 
ve doğal malzemeler 
her zaman benim için 
ilham verici.

İnşaatı tamamla-
nan projelerinizden 
sonuncusu Söğütözü 
İş Merkezi. Oldukça 
farklı bir tasarımı var. 
Tasarım sürecinden 
ve projeyi özel kılan 
detaylardan bahseder 
misiniz?
Proje Ankara’nın en 
önemli ticaret mer-
kezlerinden birinde 
köşe taşlarından biri 
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olarak konumlanıyor. 
Yapının mimari-mü-
hendislik koordinasyo-
nu, cephe tasarımı ve 
makam katı iç mekan 
tasarımları bize ait. 
Yapının tamamı panel 
cephe olarak tasar-
landı. Panel giyidirme 
cephe önünde ikincil 
cephe katmanı olarak 
son zamanlarda çok 
popüler bir malzeme 
olan genişletilmiş 
metal paneli faklı bir 
tasarımla yorumla-
dık. Yapıya özel bir 
modülasyon çalıştık. 
Tüm modüller eşit 
parçalardan oluşuyor. 

Yapıya sağladığı güneş 
kırıcı özelliğin yanı 
sıra ikincil tül katmanı 
etkisiyle okunması 
ile yapıyı hafifletiyor. 
Modülasyonda geniş-
letilmiş metal paneller 
düz, dik, 45° açılı ve 
boş olarak yerleştirildi. 
Genişletilmiş panelle-
rin endüstriyel etkisini 
zemin kat ve teras 
kat gibi insan kullanı-
mının yoğun olduğu 
katlarda ahşap panel-
ler ile yapının etkisini 
yumuşattık. Peyzajda-
ki üçgen çiçek tarhları 
ile cephedeki üçgen 
panel tasarım etkisini 

Tasarım
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destekledik. Yapı 6 ay 
gibi kısa bir sürede ta-
mamlandı. Şantiye ile 
uyumlu bir süreç geç-
mesi sonuca yansıyor. 
Kendilerine buradan 
teşekkür ediyorum. 

Ödüllü projelerinize 
de değinsek...
İş yoğunluğumuz 
sebebiyle genel olarak 
davetli yarışmalara 
katılabiliyoruz. Ödül 
aldığımız yarışmalar-
dan biri mimari pro-
jelerini tasarladığımız 
Casablanca Kıyı Şeridi 

Tasarımı Uluslararası 
Proje yarışması idi. 
On Tasarım ile birlikte 
2.lik ödülümüz var. 
Diğer katıldığımız 
davetli yarışmalarda 
3 adet 1. Lik ödülü-
müz var.  Yarışmaları 
önemsiyoruz.

Kentsel dönüşüm 
konusuyla ilgili olarak 
ne düşünüyorsunuz?
Kentsel dönüşüm 
süreci kentlerin imar 
planları ile koordineli 
yapıldıkları oranda ba-
şarılı olabilecektir. Şe-

Tasarım
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hirlerimizin bütüncül 
etkisi ve yapısal varlı-
ğının, ne kadar geniş 
bir proje alanında ne 
kadar başarılı bir proje 
yapılırsa yapılsın çok 
daha önemli olduğunu 
düşünüyorum. Şehirle-
rimizin imar planları, 
özel bölge planları ile 
coğrafi, tarihi ve kül-
türel özelliklerine göre 
farklılık göstermelidir. 
Şu anda şehirlerimizin 
imar planları ve imar 
yönetmeliği şehrin 
farklı bölgelerindeki 
farklı zenginlikleri 
ortaya çıkarabilecek 
kentsel dönüşüm pro-
jelerine altyapı hazır-

layabilecek durumda 
değil maalesef. Eğer 
bu altyapı sağlanırsa 
yeni yaşam alanları 
ile şehirlerimiz zen-
ginleşecek, depreme 
dayanıklı şehre katkı 
sağlayan projeler göre-
bileceğiz.

Sizce yeni nesil 
yaşama ve çalışma 
alanları gelecekte ne 
tür konseptlerde bir 
araya gelecek ve nasıl 
mekan örgütlenmeleri 
oluşturacaklar?
Günümüzün en 
önemli konsepti ‘de-
neyim’. Yeni yaşam 
deneyimi sağlayacak 

Tasarım
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yapılar ister yaşama, 
ister çalışma alanı 
olsun bir adım önde 
olacaklar. 
Tek bir çatı altında 
“yaşamak, çalışmak ve 
eğlenmek” avantajını 
kullanabilen karma 
kullanımlı yapılar 
gelecekte yükselişte 
olacak. Karma kulla-
nım projeleri bu döne-
me ait bir fikirmiş gibi 
görünse de aslında 
insanın yerleşim tarihi 
kadar eski. 
Günümüzde ise, üre-
tim döneminden ser-
visler dönemine geçiş 

Tasarım

yaşandığından iletişim 
ve teknolojinin de 
desteğiyle operasyon-
lar daha küçük alan-
larda kurgulanabiliyor, 
ayrıca insanlar birçok 
meslek grubunda evle-
rinden de çalışabilme 
olanağına sahip.
Teknolojinin hızlı 
ilerleyişi ve “zaman”ın 
göreceli olarak hızlan-
ması aynı zamanda da 
trafikte geçirilen uzun 
vakitler ve çalışma 
saatlerinin artması yü-
zünden sosyalleşmeye 
ve kişisel gelişime 
yeteri kadar zaman 
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ayrılamaması da çalı-
şan insanın en büyük 
sorunlarının başında 
geliyor.

Sonuç olarak ister 
kent çeperinde ister 
kent merkezinde 
olsun, karma kullanım 
projeleri çoğalmak ve 
değer kazanmak eğili-
minde. Güncel proje-
lerinizden ve gelecek 
hedeflerinizden söz 
eder misiniz?
Şu anda Bodrum Ya-
lıkavak’ta yaklaşık 65 
000 m2 lik bir alanda 
otel-ticaret, villa ve 
rezidanslardan oluşan 
bir proje üzerinde ça-
lışıyoruz. Ayıca TOBB 

ile birlikte Zongul-
dak’ta Bülent Ecevit 
Üniversitesi kam-
püsünde yer alacak 
derslik ve anfilerden 
oluşan bir üniversite 
yapısı ile Ankara AOÇ 
alanı içinde yer alan 
daha önce besi ve süt 
ahırı olarak kullanıl-
mış yapıları içinde 
biyolojik göletin de 
olacağı bir kamusal 
alan çevresinde aslına 
uygun kalarak rekons-
trükte ediyoruz. 
Aura Design Studio 
olarak en büyük haya-
limiz; yapı yaklaşım 
dilimizi ve yapılarımı-
zı daha fazla insanın 
deneyimlemesidir. 

Tasarım
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Alp Alper

Röportaj:  Didem Topal

“Bana Göre İstanbul 
Açık Hava Dev Bir 
Fotoğraf Stüdyosu”
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Alp Alper kimdir? Sizi 
yakından tanıyabilir 
miyiz?
1965 yılında An-
kara’da doğdu. İlk, 
orta, lise ve üniversite 
öğrenimini bu kentte 
tamamladı. 1992’de 
Türk Hava Yolları’nda 
Flight Dispatcher ola-
rak çalışma hayatına 
başladı. Bu dönemde, 

okul yıllarında başla-
mış bulunan fotoğraf 
sanatı tutkusunu da 
geliştirmeye koyuldu. 
“Doğal bir fotoğraf 
stüdyosu” olarak 
nitelendirdiği İstan-
bul’da, bu tutkusunu 
uluslararası temellere 
oturtarak sürdürüp 
geliştirdi. 
Türkiye’yi sarsan bü-

Fotoğraf
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yük 1999 depremin-
den sonra bir ekip kur-
du ve kendisini ‘Alp 
Alper’ olarak dünyaya 
tanıtan, “1000 feet’ten 
Türkiye” adını verdiği 
büyük serüvene atıldı. 
2000 yılı sonunda 
Türk Hava Yolları’n-
daki vazifesinin bir 
aşaması olarak Atina 
Müdürlüğünde istas-
yon görevine atandı. 
Bu göreviyle beraber 

Türkiye projesine de 
devam etti. 
Çalışmaları esnasında 
Atina, Warşova, Cape 
Town, San Paulo, 
Berlin, London, Pekin, 
Disburg, Tolousse, 
Aussıllon, Belgrad, 
Shizuoka, Kyota, 
Tokyo, Paris ve New 
York’ta “1000 feet’ten 
Türkiye” Fotoğraf ser-
gileri açtı. 
Türkiye’de Gezi-Tra-

Fotoğraf
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veler, Gurme, Ulusoy 
Traveler gibi dergi-
lerle çalışan fotoğraf 
sanatçısı Alp Alper, 
1999 yılından itibaren 
sadece Yunanistan’da 
Cosmos Travel ve 
National Geographic, 
ardından da Türkiye 
ve Polonya National 
Geographic dergile-
rinde çalışmalarını 
göstermeye başladı. 

Sanatçı halen Türkiye 
ile ilgili dört fotoğraf 
projesi ve iki belgesel 
projesini ekibiyle bir-
likte sürdürmektedir.. 
Sanatçının bugüne 
kadar “1000 feet’ten 
Türkiye”, “Bir Düş 
Uçuşu Türkiye”, 4 
Mevsim İstanbul adlı 
üç Fotoğraf kitabı 
bulunuyor. 
iki kız çocuğu babası 
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olan Alper, fotoğraf 
tutkusu dışında Parag-
liding ve Scuda Diving 
yapıyor. Tarih ve arke-
oloji de Alp Alper’in 
özel ilgi alanındaki 
önemli satırbaşları. 

Size bu meslekte bir 
kariyer yapabileceği-
nizi düşündüren ilk 
işiniz neydi?
Aslında ben bu alanda 
bir kariyer planlaması 
yapmadan fotoğrafın 
peşinde lise çağla-

rından yola çıktım. 
O zamanlar fotoğraf 
benim için hep bir 
hobi olarak var oldu. 
Ben Ankara’da doğ-
dum ve büyüdüm. 
Üniversite ve askerlik 
bittikten sonra ken-
dime yeni bir sayfa 
açarak, yaşamak için 
çocukluk hayalim 
olan İstanbul’a gelip 
yerleştim. İşte  benim 
asıl kariyer planlamam 
25 yıl çalıştığım THY 
bünyesinde oldu. Fo-

Fotoğraf
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toğraf tutkusu bu süreç 
içinde her zaman be-
nimle beraber büyüdü 
ve gelişti. İstanbul’da 
ilk olarak İfsak’ta 
temel fotoğraf eğitim-
lerimi aldım. Burada 
bize dergi ve gazeteler 
de gördüğüm, bildiği-
miz fotoğraf hocaları 
ders verdi. Ben o an 
İstanbul’da fotoğrafın 
artık hobinin ötesinde 
bir boyut olduğunu 
keşfederek İstan-
bul’da çalışmaya karar 

verdim. Bana göre 
İstanbul açık hava dev 
bir fotoğraf stüdyosu 
ve biz insanlar çoğu 
zaman bunun farkın-
da değiliz. Farkında 
olanlar zaten bu 
şehri devamlı olarak 
fotoğraflıyor ve onun-
la  yaşıyor. Benimde 
fotoğraf adına kırılma 
noktam tam da bu şe-
hirde yani İstanbul’da 
başladı ve gelişti. 
Beton ve çıplak bozkır 
Ankara’dan sonra 

Fotoğraf
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böyle renkli bir kültü-
re ve 3 imparatorluğa 
başkentlik yapmış bir 
şehri fotoğraflama fikri 
beni heyecanlandırdı. 
İfsak eğitimlerin sonra-
sında her izin günüm-
de bu şehri fotoğraf 
peşinde keşfetmeye 

devam ettim. Hala da 
fotoğraflamaya devam 
ediyorum.

Sizi en çok uğraştıran 
havadan fotoğraf çe-
kimi hangisi oldu?
Bizim Gökyüzünden 
Türkiye projemizde 

Fotoğraf
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tüm çekimlerimizin 
her biri ayrı bir planla-
ma ve onu takip eden 
uzun süreçlerden 
oluştu. Hiç bir çekim 
surecimiz kolay olmaz 
çünkü Türkiye’de 
bu tur Sivil ve sportif 
havacılığın gelişmesi 
acısında önemli sa-
yılacak çalışmalar ve 

uçuşlar o kadar azdır 
ki inanamazsınız. Tüm 
Türkiye üzerinde 2000 
yılından beri uçup 
fotoğraf çekiyorum, 
bizi bugüne kadar en 
çok yoran ve uğraş-
tıran çekimlerimiz 
hep Doğu Anadolu 
çekimlerimiz olmuş-
tur. Neden mi? Birinci 
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neden Yakıt çünkü 
Ankara’dan öteye do-
ğu’ya gitmeye başla-
dığınız da Cessna 172 
için kullanacağınız 
yüksek oktanlı benzin 
yoktur ve bu yakıtı 
siz bir şekilde temin 
etmeniz gerekiyor. 
İkinci olarak Doğu 
Anadolu’da yaşanan 
terör olaylarından 
dolayı güvenlik prob-
lemi. Özellikle bu iki 
neden sebebiyle Doğu 
Anadolu üzerinde uç-
mak bizim için ciddi 

sıkıntı demekti. Bunun 
yanında da, bu kadar 
sıkıntılar ve zorluklar 
yasamamıza rağmen 
bu toprakların kültürel 
zenginliği ve doğal 
güzellikleri havadan 
uçarken insani o kadar 
büyülüyor ki bir anda 
o çektiğiniz sıkıntıları 
birden unutup o anin 
keyfini çıkarıyorsu-
nuz. Havada uçarken, 
binlerce yıllık  kültür-
lerin var olduğu güzel 
ülkem Anadolu’da 
doğduğum için ve bu 
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topraklar için bir şey-
ler yapmanın mutlulu-
ğunu yaşıyorum.

İçinde bulunduğunuz 
‘an’ sizin için nasıl 
fotoğrafı çekilesi bir 
ana dönüşüyor? O 
andan neleri alıyor 
fotoğrafla insanlara 
neler veriyorsunuz?
Hava fotoğrafçılığında 
neleri çekeceğinizi ve 
nasıl çekeceğinizi çok 
önceden planlamanız 
gerekiyor. Havada 
uçup ne bulursam 
çekerim demek yerine 
belirli alan ve ko-
nuya odaklanarak 

uçup fotoğraf çekmek 
gerekiyor. Benim hava 
fotoğrafçılığımda iki 
alana özel olarak 
çalışıyorum bunlar 
Türkiye’nin doğal 
güzellikleri diğeri ise 
Arkeolojik alanlar. 
Rotalarımızı bu iki 
ana başlık altında 
belirleyip  buna uygun 
rotayı  çizip uçuyo-
ruz. Benim Havada 
zamana karşı uçarken 
insanlara bunu yada 
şunu vereyim, bunu 
daha çok beğenirler 
gibi bir kaygım yok. 
Ben doğal güzelliklere 
ve arkeolojik alanlara 
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odaklanıp fotoğrafları-
mı çekiyorum ve o an 
havada olup, fotoğraf 
çekmeninin mutlulu-
ğunu yaşıyorum sonuç 
olarak fotoğraflarımda 
da bunu yansıtmaya 
çalışıyorum. Gezi 
fotoğrafçılığında ise 
An kavramı hava 
fotoğrafçılığına göre 
daha kolay çünkü artık 
yerdesiniz ve uçarken 
düşme riskiniz yok. 
Havada kaybettiğiniz 

bir acıyı kaybettikten 
hemen sonra yaşaya-
cağınız bir telaşınız 
da yok. Bu nedenle 
gezi amaçlı gittiği-
miz yerlerde fotoğraf 
çekmek daha kolay 
geliyor. Sonuç olarak 
nerede olursanız olun 
ister gökyüzünde ister 
suyun altında önemli 
olan fotoğrafın pe-
şinde gitmek ve o anı 
yakalama heyecanı 
ve adrenalin bizi her 
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zaman daha iyiye 
ve daha mükemmel 
fotoğrafa doğru motive 
etmeye devam ede-
cektir.

Günümüzde fotoğraf-
çılık daha çok dijital 
olarak icra edilmekte, 
bu konu hakkındaki 
düşünceleriniz neler-
dir?
Ben fotoğrafa başladı-
ğımda dijital yoktu ve 
fimleri kendimiz ka-
ranlık odada biz ban-
yo yapıp basıyorduk. 
O zamanlar Siyah Be-
yaz filmleri daha çok 
kullanıyorduk ama 
Dijital fotoğraf geliş-
tikçe klasik formatta 

yapılan tüm isler bir 
kenara bırakılarak 
dijital dünyanın bize 
sunduğu nimetlerden 
hepimiz yararlanmaya 
başladık. İlk zaman-
larda dijital fotoğrafa 
biraz dirensekte dijital 
boyut ezici bir formda 
hepimizin hayatında 
yerini aldı. İlk zaman-
larda dergiler için ça-
lıştığımızda onlardan 
film alıp bir konuyu 
çalışırdık ve sonra der-
giye banyo için teslim 
ederdik. Uzun bir sure 
bu çalışma yöntemi 
ile dergiler ile çalıştım 
ama dijital fotoğraf 
makinesi çıkınca bir 
süre sonra National 
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Geographic dergisi 
bile artık film verme-
yeceğini ve fotoğrafları 
RAW olarak dijital 
istediğini bildirdi bu 
durumda zaten bize 
de ortada direnecek 
bir boyut ve amaç da 
kalmamıştı. Teknoloji 
ve bilimin çok hızlı 
geliştiği bu  dünyada 
dijital fotoğraf her 
gecen gün yerini daha 
da arttırarak yerini 
almaya devam edecek 
ve gelişime paralel fo-
toğraf farklı boyutlara 
taşınabilecektir.

Fotoğraf çekmek için 
kurallara gerek var 
mı?

Tabiî ki fotoğraf çek-
mek için herkesin bil-
diği klasik kurallar var 
ama asil Kural; tüm 
bildiğimiz kuralların 
olmadığı yani hiçbir 
kuralın olmaması-
dır. Tabi ki bu eğitim 
almadan rastgele fo-
toğraf çekmek değildir. 
Fotoğraf eğitimlerini 
aldıktan sonra belli 
bir disiplin içinde 
çalışmanız gerekir 
ama  zaman içinde o 
klasik formların dışına 
çıkarak fark yaratmak 
gerekir ki buda sizin 
fotoğrafa bakış acını-
zın dışa vurumu ola-
rak yansır. Benim her 
zaman söylediğim şey; 
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Fotoğrafı çeken Be-
yin’dir. Siz beyninizi 
ne kadar beslerseniz 
Beyin’de size o kadar 
farklı acıları ve ya-
şamları gösterir. Eğer 
beyninizi yeteri kadar 
besleyemezseniz için 
boş olan beyin size 
fotoğraf adına hiçbir 
şeyi göstermeden 
sıradan bir insan gibi 
yaşamı gösterip gide-
cektir. Önemli olan o 
hayatların içinde olan 
küçük gözüken ama 
fotoğraf için önemli 
olan detaylardır. Tabiî 
ki bunları yaparken 
hiçbir kurala da say-
madan fotoğraf çek-
meyi savunmuyorum 

ama her fotoğrafçının 
kendine öz bir tarzı 
olmalı ve onun üze-
rinde kendini geliş-
tirmeli. Yani kısacası; 
Fotoğrafta kendine bir 
tarz yarat ve kendin ol 
diyebiliriz.

Bir dönem herkes 
çektiği fotoğraflarla 
fotoğrafçı oluyordu. 
Şimdi ise herkes fo-
toğraf çekiyor sosyal 
medyada yayımlıyor-
lar. Bunu nasıl değer-
lendiriyorsunuz?
Aslında o günden 
bugüne değişen pek 
bir şey yok gibi, gü-
nümüzde de elindeki 
telefon ile fotoğraf 
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çekenler ertesi gün 
kendini fotoğrafçı  
hatta fotoğraf sanatçısı 
olarak tanıtabiliyor. 
Eskiden herkesin 
imkânı yoktu. Fotoğ-
raf makinesi, Filmler 
oldukça masraflı bir 
hobi idi ama yine de 
fotoğraf çekiliyor ve 
sergiler yapılıyordu. 
Bugün ise herkes basit 
bir cep telefonu ile 
fotoğraf çekiyor ve iki 
dakika içinde editle-
yerek  sosyal medyada 
paylaşıyor. Bu milyar 
dolarlık bir sektör 
ve bu alanda da cep 
telefonu optik kalite-
leri ve pixel değerleri 
yükseldikçe fotoğrafın 

sosyal medyanın da 
gücü ile gelişeceğini 
söylemek doğru ola-
caktır. Bu bizler gibi 
klasik olarak adlandı-
rılan fotoğrafçılar için 
bile önünde durula-
mayacak kadar güçlü 
gelişen ve evirilen bir 
boyut olarak gelecek 
surecinde yer alacak-
tır.

Sadece Türkiye’de 
değil, farklı ülkelerde, 
farklı şehirlerde de 
fotoğraflar çektiniz/
çekiyorsunuz? Türki-
ye ile diğer ülkeleri 
kıyaslarsak “an” kav-
ramında ne gibi bir 
farklılık var?
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Türkiye’de veya yurt-
dışında nerede olursa-
nız olun ‘An’ kavramı 
aynı oluyor. An’ı yaka-
lamak zaten peşinde 
olduğumuz boyutun 
yer değiştirmesi olarak 
önümüze çıkıyor. 
Bazen Anadolu’nun  
bir köyünde bazen 
Venedik festivalinde 
bazen de Ethiophia’da 
ilkel bir kabilenin 
içinde oluyor. Artık 
dünyanın her yerinde 
fotoğraf işi paraya dö-
nüşmeye başladı. En 
ilkel kabilelerde bile 
fotoğraf çekmek için 
ayrıca para ödemek 
zorundasınız ve para 
ödemeden tek kare 
çekmeyi bırakın köye 

bile giremezsiniz. Bu 
asamadan sonra ise 
An peşinde koşarken 
sizin o an kavramına 
ne kattığınız ve bunu 
fotoğrafa nasıl yansıttı-
ğınız önem kazanıyor. 
Yani farkı yine siz bey-
ninizin size verdikleri 
ile ortaya koyuyorsu-
nuz. Beyninizin kapa-
sitesi kadar yakalıyor 
ve onu fotoğraf ile 
ifade ediyorsunuz. 

Sizce bir fotoğrafı, 
güzel bir fotoğrafın 
ötesinde ‘’sanat’’ ya-
pan nedir?
Sanatsal boyut? İşte 
kavramların karıştığı 
ve fotoğrafın sanatsal 
boyutunun kimler 
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tarafından belirlen-
diğine iyi görmek 
lazım. Kendilerini 
sanat dünyasının karar 
verici otoritelileri ola-
rak gören hakim kişi, 
grup ve iktidarın sanat 
anlayışı ile mi fotoğra-
fın sanat olup olmadı-
ğına karar vereceğiz? 
Her fotoğraf sanat 
olmayabilir ama sanat 
için fotoğraf üretilebi-
liyor. Farklı gözüken, 
anlaşılmayan formlar 
yerine hayatın yorum-
lanmış bir bakış açısı 
ile yorumlanmış ve 
tanınmış galerilerde 
satış amaçlı sergile-
nen, dijital fotoğraf 
teknolojisinin yüksek 

oranda kullanıldığı 
fotoğraflara da Sanat 
deniliyor. Her güzel 
olan fotoğraf sanat 
kavramına girer mi? 
İşte ortaya konulan 
kriterlerin kimler tara-
fından konulduğu ve 
nasıl şekillendirildiği 
burada tekrar önem 
kazanıyor. Bu konuda 
pek çok kriter olsa da, 
bana göre ise fotoğraf-
ta sanat; Sanatçı du-
yarlılığı ve kaygısıyla 
üretilmiş eserin essiz  
bir yorumla ve daha 
önce bir başkası tara-
fında üretilmemiş ve  
fotoğraf aracılığı ile 
sunulmasında yatmak-
tadır. Benzerleri tabiî 
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ki üretilecek ve taklitte 
edilecektir ama siz bu 
alandan yeni ufuklar 
açan bir sanatçı olarak 
da yer alacaksınızdır. 
Bu nedenle fotoğrafta 
üretmek ve devamlı 
yeni bir şeyler üret-
mek her zaman önem-
li olacaktır.

Gezi fotoğrafçılığının 
bir boyutu da insan 
portreleri. Unutama-
dığınız portreler var 
mı? Hangi hislerle 
hafızanızda korudu-
nuz onları?
Gezi fotoğrafçılığın-
da insan en büyük 
özne olarak yer alıyor. 
Benim için fotoğraf-

larda insan öğesi çok 
önemli çünkü insan 
öğesi fotoğrafa atılan 
gizli bir tarihtir. Ge-
nelde Asya kültüründe 
yer alan insanların 
portreleri beni daha 
çok etkiliyor. Çünkü 
burada yaşayan yaşlı 
insanların yüzlerinden 
izler ve yüzlerindeki 
ifadeleri size zaten hi-
kayeyi anlatıyor. Hin-
distan’da yaşadığım 
dönemlerde çektiğim  
renkli insan portreleri 
beni her zaman etki-
lemiştir. Bu portreleri 
çekerken bile o anda 
yaşanan zaman dili-
minde bile çok zevk 
alarak çekim yaparım 
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çünkü iyi fotoğrafı ya-
kaladığınızda aldığınız 
haz çok özlediğiniz ve 
sevdiğiniz bir yemeği 
yerken aldığınız haz 
ile nerede ise aynı 
gibi. Benim çektiğim 
ve çekerken iste bu 
insan dediğim fotoğraf 
karelerim çocuklarım 
gibidir ve onlar bey-
nimde otomatik olarak 
yerlerini alırlar. Ara-
dan yollar geçse de 
o fotoğrafı bir yerde 
görsem tereddütsüz bu 
fotoğraf benim derim 
çünkü artık o fotoğraf 
benim binlerce çocu-
ğumdan birisi olarak 
hafızamda çoktan 
yerini almıştır.

Tecrübelerinize 
dayanarak özellikle 
fotoğraf çekmeye yeni 
başlayan bu röportajı 
takip eden okuyucula-
rı için ne gibi tavsi-
yelerde bulunmak 
istersiniz?
En çok sorulan so-
rulardan birisidir bu 
aslında; Ne tavsiye 
edersiniz? :)  Keşke 
bende fotoğrafa bas-
larken böyle soru so-
rabilecek imkanlarım 
ve abilerim olsaydı 
diyorum gerçekten. 
Şuanda teknoloji-
nin geldiği imkan ve 
şartları düşünürsek 
yeni nesil çok şanslı 
çünkü artık hepimiz 
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bu dijital dünyanın 
içinde yer alıyoruz ve 
birisine ulaşmak yada 
bir yayına ulaşmak 
sadece iki tur mesa-
fesinde. Ben fotoğrafa 
yeni başlayanlara her 
zaman sunu tavsiye 
ediyorum; İllaki çok 
pahalı makinelere 
yönelmeden fotoğraf 
çekebilirler önem-
li olan neyi ne ile 
çektiğin değil. Çünkü 
fotoğrafı çeken beyin-
dir siz onu beslerseniz 
fotoğraf size gelir. Bu 
nedenle de fotoğrafçı 
arkadaşların kendi ala-
nında başarılı fotoğraf-
çıları yakından takip 

etmelerini tavsiye 
ederim. Tabiî ki temel 
bir fotoğraf eğitimi 
aldıktan sonra sahaya 
çıkmaları yaptıkları 
işin tekniğini bilmeleri 
acısından çok önemli. 
Bu konuda yayınlan-
mış çok güzel yayınlar 
var onları okusunlar. 
Kendinizi geliştirece-
ğiniz alanda kitapları, 
makaleleri okuyup, 
sıra dışı fotoğrafçıların 
çalışmalarını takip 
edip kendinize belirle-
diğiniz bir alanda bol 
bol fotoğraf çekmeleri-
ni tavsiye ediyorum.
Işığınız her zaman 
yeteri kadar olsun…
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TUĞBA KHAN‘DAN
“NİSAN AYI BURÇ YORUMLARI”
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Halkın sevdiği bir kahramanı, ünlüsünün 
ani ölümü oldukça sarsıcı olabilir. Bu 
durum insanlarda biraz korku yaşata-

bilir. Salgında artış ve bu sefer çocukları çok 
etkileyebilir. Herkes çok ama çok dikkatli ol-
malı. Salgın orduyu da çok etkileyecektir. Yeni 
yasamalar gelebilir. 7 Nisan’da gerçekleşecek 
dolunay etkisi, 5 Nisan itibaren başlayacaktır. 
Özellikle dolunaydan 8 saat evveli çok etkili ve 
gergin süreç bizleri bekliyor olacak. 

Mars-Uranüs arasında aşırı gergin açı bizleri 
iyice çıkmaza sokabilir. Bu durum teknolojik 
sorunlara, gemi kazalarına, uçak kazalarına, ve 
hatta deprem hareketlenmesine neden ola-
caktır. Özellikle 22 Nisan 2020’deki yeni ay 

Korona Virüsünde Artış! 
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depremi daha çok tetikleyebilir.  Bu ay hastalık 
ve enfeksiyon riskinde çok yüksek bir artış söz 
konusu olacak. Bundan dolayı kendinize ve 
sevdiklerinize çok daha dikkatli olun. Hijyen ve 
temizlik konusundaki hassasiyetinizde çok daha 
fazla artış olmalı. Bilmelisiniz ki zor bir ay bizi 
bekliyor.  
 
Tüm GSM operatörleri alt yapılarını kontrol 
etmeli. Beklenmedik çöküşler yaşanabilir. Bu 
durum evde kalan halkı çok daha zorlar. Enerji 
çok gergin olan bu ay kavgalar, tartışmalar geti-
recektir. Mümkün olduğunca anlayış içerisinde 
ve birliği beraberliği bozmadan bu zamanı 
atlatmaya bakalım. 

Son olarak 5 Nisan 2020’de dönüşümlerin 
efendisi Plüton geri hareketine başlayacak.

Gezegen hareketlerinin burçlar üzerinde etkisi;
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Koç Burcu ve 
Yükselen Koçlar; 
Bu ayın size me-
sajı;
Hayatın size sunduk-
larını önyargısızca 
değerlendirmelisiniz. 
Bir yerde bir şeylerin 
değişimini vurgulu-
yor hep ve sizde hep 
bunu görmezden 

gelmeyi seçiyorsunuz. Belki başka birinin bakış 
açısı sizlere yol gösterebilir. 

•Arkadaş ve sosyal çevrenizde bir takım uyum-
suzluklar söz konusu olabilir. Bu sizi maddi 
veya güvence olarak sarsabilir. 

•Dolunay ikili ilişkiler, evlilik, ortaklık alanın-
da sizleri zorlayacaktır. Çevrenizin müdahalesi 
5-6-7 Nisan gibi sizi tartışmalara sürükleyebilir. 

•Umulmadık finansal kazanımlar veya kayıplar 
yaşayabilirsiniz. Güven sorunu sizi bu ay çok 
etkileyecek. Özellikle ikili ilişkiler olarak zorla-
nacağınız bir ay. 

•Haberleşme, yazışma, kararlarınızı mutlaka 
yapmadan üzerinden birkaç defa daha düşü-
nün. 

•Plüton’un geri hareketi sizin kariyer alanınız-
da başlayacak ve 5 Ekim 2020 tarihine kadar 
kariyer alanınızdaki değişimler tamamlanacak. 
Bu dönemde bir takım iş, kariyer alanınızda 
kısıtlamalar olabilir. 
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Boğa Burcu ve 
Yükselen Boğalar
Bu ayın size me-
sajı; 
Artık koşullarınız 
değişiyor. Ve değişim 
rüzgarlarına alışmaya 
başladınız. Şimdi bu 
akışta gitmeyi öğ-
renme zamanı geldi. 
Özellikle çok isteme-
diğiniz, sıkı sıkıya tutunduğunuz duygulardan 
vazgeçme zamanı… 

•Kariyer alanında önemli değişimler bu ay ile 
birlikte gündeminizde. 

•Ay sonunda sizin burcunuzda gerçekleşecek 
olan Yeniay sizlere ummadığınız gelişmeler 
yaşatacaktır. Bunların olumlu yada olumsuzlu-
ğunu sadece haritanızdaki etkiler gösterecektir. 

•5-6-7 Nisan’a dikkat! Özellikle sağlık konunu-
za dikkat etmeniz gereken önemli tarihlerdir. 
•Aile, otorite figürleriyle tartışmalar olabilir. 
Sabırlı olmalısınız. 

•Plüton gezegeni geri hareketine sizin yüksek 
eğitim, yurtdışı programlarınız, hukuksal alanda 
etkileyecektir. Bu alanlarda bir takım olayları 
gözden geçirmelisiniz. 5 Ekim 2020 tarihine 
kadar yapılanmaları gözden geçirmelisiniz. 
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İkizler Burcu ve Yükselen İkizler;
Bu ayın size mesajı; 
Korkularınızı bir kenara bırakmalısınız. İnançla-
rınızı zayıflatıyor. Zayıf inanç ise zayıf enerjiler 
hayatınıza çekmenize sebep oluyor. Sonra bir 
çok şeyiniz yarım kalıyor. Bu ay özellikle inanç, 
korkular konusunda testiniz var. 

•Aşk hayatınızdaki gerginlikler sizi aşka inanç 
olarak zorlayabilir. 

•Gizlide kalan, ummadığınız gerçeklerle 
yüzleşebilirsiniz. Bu durum yine inançlarınıza 
dokunacaktır. 

•Çocuklarla ilişkilerinize bu ay içinde dikkat 
etmelisiniz. Davranışlarınız onların bilinçaltını 
olumsuz etkileyebilir. 

•Hukuksal konularınız, ticaretleriniz, uzun yol-
larla ilgili işlerinizde bir takım değişimler söz 
konusu olabilir. 

•Plüton gezegeni geri hareketine sizin destekler 
ve aile yaşamınız 
alanında gerçekle-
şecek. Burada bir 
takım desteklerde 
gecikmeler olacağı 
gibi bir diğer taraf-
tan askıda kalan, 
geciken maddi ma-
nevi destekler size 
gelebilir. 
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Yengeç Burcu ve Yükselen Yengeç-
ler; 
Bu ayın size mesajı;
Ev içindeki huzurunuzun bozulmaması için 
kimseyle tartışmaya girmeyin. Özellikle uzaktan 
akrabalar birçok konuda destek yerine köstek 
olabilirler. Bu zor günlerdeki huzursuzluklara 
bir yenisini eklemekten kaçınmalısınız. 

•Bu ay sosyal çevreniz, uzak akrabalar sizler 
durduğunuz halde sizi huzursuz etmek için 
çomak sokabilirler. 

•Bu dönemde kimseyle tartışmaya girmeyin. 
Eğer sakin olup sessiz olursanız sonunda kaza-
nan siz olacaksınız. 

•Başkalarından aldığını/alacağınız maddi des-
tekler başkalarını huzursuz edebilir. Onun için 
hayatınızı çok ortalara sermeyin. 

•Ay sonu umutlarınız ve planlarınızda beklen-
medik değişimler söz konusu olabilir. 

•Plüton gezegeni geri harekete başlıyor ve 5 
Ekim 2020 tarihine kadar sizin evlilik, ortak-
lık ve ikili ilişkiler 
alanında sizleri 
son kez testten 
geçirecek. Özellik-
le son kez Satürn 
ile kavuşumu bu 
alanlarda köklü 
değişimi hayatınıza 
getirecektir. 
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Aslan Burcu  
ve Yükselen 
Aslanlar;
Bu ayın size 
mesajı; 
Bu ay ipler ve kont-
rol artık elinizde 
değil. Ektiklerinizi 
biçme zamanınız 
geldi. Şimdi otu-
rup izleyeceksiniz. 

Yapabileceğiniz en faydalı kriz yönetme süreci 
sakin ve sabırlı olmaktan geçiyor. İnsanlar sizi 
zorlayacaktır ama bilin ki bu dönem geçici ve 
kalıcı sorunlar bırakmamaya dikkat edin.

•Kararlar ve iletişim yönünden zorluklarla dolu 
bir ay sizi bekliyor. Bir karar vermeden ve bir 
söz vermeden defalarca düşünmeniz gerekiyor. 

•Kardeşlerle ilişkilerinize dikkat etmelisiniz. 
Tartışmalar söz konusu..

•Evlilik, ortaklık veya ikili ilişkilerde önemli 
kararlar almak isteyebilirsiniz. 

•Kariyerinizle ilgili konulara ve otorite figürle-
riyle iletişiminize dikkat etmelisiniz. 

•Plüton gezegeni geri hareketine başlayacak 
ve 5 Ekim 2020 tarihine kadar geri harekette 
kalacak bu dönüşüm gezegeni sizi iş hayatınız-
da etkileyecek. Günlük rutininizin değişimini 
tekrar vurgulayacaktır. Sağlık koşullarınıza 
dikkat etmelisiniz.
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Başak Burcu ve 
Yükselen Başak-
lar; 
Bu ayın size 
mesajı; 
İş koşullarınız, sağlığı-
nız ve günlük ruti-
ninizin etkileneceği 
bir aya giriyorsunuz. 
Özellikle inançları-
nızdaki bozulmalar (bu inanç dini olabileceği 
gibi olaylara ve duygulara karşı inançları da 
temsil eder. Örn; aşk, para, arkadaşlık vs.. ) 
sizin günlük yaşamınızı, sağlığınızı ve hatta iş 
koşullarınızı etkileyebilir. 

•5-6-7 Nisan tarihlerinde güven sorunları yaşa-
yabileceğiniz konularla yüzleşebilirsiniz. 

•Finansal zorlanmalar ay başında sizi biraz 
zorlayacaktır. 

•İş koşullarınıza karşı gelecek olan dış müda-
hele sizin işlerinizi zorlaştıracaktır. Bunun için 
kimseyi duymadan ve dinlemeden yolunuza 
bakmalısınız. 

•Sağlığınıza bu dönemde dikkat etmelisiniz. 
Enfeksiyon riski fazla bir aya giriyorsunuz. 

•Plüton gezegeni geri hareketine başlıyor ve 5 
Ekim tarihine kadar geri hareketinde kalacak 
dönüşümlerin efendisi sizi hayatın zevkleri 
ve keyif alma alanında etkileyecek. Size keyif 
veren konuların değişimini isteyecektir. Çocuk-
lar ve aşk alanınızda bir takım sorumlulukları 
gözden geçirmenizde fayda var. 
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Terazi Burcu ve Yükselen Teraziler;
Bu ayın size mesajı; 
Sizin için önem derecesi çok büyük bir ayı 
karşılıyorsunuz. Bu ay bir çok şey kontrolünüz 
dışında gelişebilir. Tüm dış etkilere karşı gardı-
nızı almalısınız. Özellikle ikili ilişkiler, çocuk, 
aşk gibi konular sizi biraz yorabilir.

•Desteklenmediğinizi hissettiren konular bu ay 
keyfinizi kaçırabilir.
 
•Umulmadık aile içi konular çocuklarla olan 
ilişkinizi etkileyebilir. 

•Beklemediğiniz maddi, manevi destekler sizi 
zorlayacaktır. Belki beklediğiniz desteği göre-
memek kendinizi kötü hissettirecektir. 

•Bu ay çocuklarınızla olan ilişkinize dikkat 
etmelisiniz. Sabır ve tahammülünüz epey aza-
lıyor.

•Dönüşümlerin efendisi Plüton bu ay geri 
hareketine başlayacak ve 5 Ekim 2020 tarihine 
kadar geri harekette kalacak. Sizi ev konuları-

nızda etkileyecektir. 
Son kere bu alanda 
Satürn ile kavu-
şum yapacak olan 
Plüton sizden aile 
yaşamınız, yaşam 
alanınızı değiştir-
menizi isteyecektir. 
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Akrep Burcu 
ve Yükselen 
Akrepler; 
Bu ayın size 
mesajı;
Gerçekten bir 
şeyler gizlide mi 
duruyor? Yoksa siz 
gizli mi sanıyorsu-
nuz? Ummadığınız, 

beklemediğiniz olaylar sizin evlilik, ortaklık ve 
hatta ikili ilişkilerinizi zorlayacaktır. Bu süreçte 
çok daha fazla dikkatli olmalısınız. 

•Gizli olaylar, saklı konular gündeme gelebilir. 

•Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir ay. 
Özellikle bağışıklık sisteminiz sizi biraz zorla-
yabilir. 

•Ev kazalarına dikkat etmenizde fayda var..

•Ortaklık, evlilik ve ikili ilişkilerde bir takım 
kopuşlar meydana gelebilir. 

•Plüton, geri hareketine başlıyor ve 5 Ekim 
2020 tarihine kadar geri harekette kalacak dö-
nüşümlerin efendisi Plüton sizi kararlar, iletişim, 
anlaşmalar alanında son kez gözden geçirme-
niz gerekecek. Kardeşler ve yakın akrabalarınız-
la olan bağlarınızda sıkıntılar yaşanabilir. 
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Yay Burcu ve Yükselen Yaylar; 
Bu ayın size mesajı;
Gezegeniniz Jüpiter dönüşümlerin efendisi Plü-
ton ile kavuşum halinde… Hali hazırda büyük 
değişimler kaçınılmaz durumdayken bir de 
bu ay içinde dikkat etmeniz gereken bir takım 
konular var. Özellikle, kardeşler konusu, iletişim 
konuları çok dikkat çekici görünüyor. 

•İletişim, kararlar, kardeşlerle ilgili olaylar ko-
nular biraz tatsızlık verebilir. Siz sessiz olsanız 
bile sizin sabrınızı sınayacaklar olacaktır. 

•Çevreniz ve sosyal ortamınızdan umulmadık 
faydalar görebilirsiniz. 

•Ay sonuna doğru sağlığınız ve iş konularınıza 
dikkat etmelisiniz. 

•Planlarınız ve bütün programlarınız beklen-
medik değişimler gösterebilir. 

•Plüton gezegeni, dönüşümlerin gezegenidir. 
Bu ay geri hareketine başlayacak ve 5 Ekim 
2020 tarihine kadar geri hareketine devam 
edecek. Satürn 
ile kavuşumuyla 
birlikte sizi son kez 
finansal olarak test-
ten geçirecek. Ya 
kazanç alanınızın 
değişmesini istiyor 
yada harcamaları-
nızı değiştirmeniz 
gerekiyor. 
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Oğlak Burcu ve Yükselen Oğlaklar; 
Bu ayın size mesajı; 
Sırtınızdaki yükler yavaş yavaş azalıyor. Ar-
tık kendinizi daha bir özgür hissedeceksiniz. 
Satürn gezegeni Temmuz ayına kadar sizi rahat 
bırakıyor. Bu dönemde gerek finans gerekse 
kariyeriniz için yapacaklarınıza başlamalısınız. 

•5-6-7 Nisan kariyer ve iş hayatınızla ilgili bir 
takım gerginlikler getirebilir. 

•Otorite figürleriyle tartışmalar çıkabilir. Aile 
büyüklerinin sağlıklarına dikkat etmelisiniz. 

•Aşk, hayattan aldığınız keyif, çocuklar konula-
rında hiç ummadığınız konular gerçekleşebilir. 
Biraz gergin etki var, aman dikkat! 

•Finansal konularda bu ay zorlanma söz ko-
nusu olabilir. Ayrıca bir takım güven sorunları 
yaşayabilirsiniz. Bu güveni kıran kimse yolları-
nız ayrılabilir. 

•Plüton gezegeni geri hareketine başlıyor ve 5 
Ekim 2020 tarihine kadar geri harekette kalacak 
dönüşümlerin efendisi sizin hayat yolunuzu, 
planlama, program-
lama konusunda son 
kez düşünmeniz ve 
gözden geçirmeniz 
gereken konuları ge-
tirecek. Bu bir takım 
engellerle kendini 
gösterecektir. Engel 
alanlarınıza dikkat 
etmelisiniz. 
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Kova Burcu ve 
Yükselen 
Kovalar; 
Bu ayın size 
mesajı; 
Satürn artık sizin 
burcunuzda! Bu 
ay ile beraber bir 
takım değişimler 
söz konusu. Kendi-
nizi zaman zaman 

gergin hissedebilirsiniz. Zaman zamansa izole 
olma ihtiyacı… Ama uzun süre Uranüs’ün sizin 
gezegeninizle yapacağı açı sizi biraz kontrolsüz 
bırakacaktır. 

•Aile, ev yaşamınızda köklü değişimler artık 
başlıyor. Ev kazalarına, gerginliklerine bir süre 
dikkat lütfen. 

•İnançlarınız doğrultusunda attığınız adımlar 
hayatınızı değiştirecektir. 

•Uzun yolculuklar, hukuksal konularda iptaller, 
zorlanmalar söz konusu. 

•Medya, sosyal medyada bir takım saldırılara 
maruz kalabilirsiniz. 

•Plüton gezegeni geri hareketine başlıyor ve 5 
Ekim 2020 tarihine kadar geri harekette kala-
cak dönüşümlerin efendisi sizi son kez içsel 
korkularınız, izole olmanızla deneyimleyecek. 
Bu dönemde yardımlarınızı arttırmanızda fayda 
var. İçsel büyük transformasyondasınız. Ve Ekim 
sonrası yepyeni kimlikle ortaya çıkacaksınız. 
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Balık Burcu ve Yükselen Balıklar; 
Bu ayın size mesajı;
Düşünceler, kararlar sizi bir takım korkularınıza 
götürecektir. İçsel çatışmalar yaşayabilirsiniz. 
Bu ay kendi içinize çekileceğiniz ama burada 
huzursuzlukların sizi rahat uyutmayacağını 
söyleyebiliriz. Bir takım konularla yüzleşmekten 
kaçınmayın. 

•Ay sonuna doğru çok önemli kararlar alabilir-
siniz. Bu kararlar bekli sizin etkinizin dışında 
gelişebilir. Siz sadece sonucu izlemek duru-
munda kalabilirsiniz. 

•Bir takım beklediğiniz desteklerin gelmemesi, 
özellikle kardeşler yada yakın akrabalardan 
beklediğiniz maddi manevi destek sizi biraz 
üzebilir. Bu dönemde kardeşlerle olan konulara 
dikkat etmelisiniz. 

•Uyku düzeninize dikkat etmelisiniz. Bir takım 
sağlık sorunlarına neden olabilir. 

•Plüton gezegeni geri hareketine başlıyor ve 5 
Ekim 2020 tarihine kadar geri harekette kalacak 
olan dönüşümlerin efendisi Plüton sizi arkadaş 

ve sosyal çevreniz 
alanında etkileye-
cek. Artık gerçekten 
elenmesi gerekenle-
ri eleme dönemine 
giriyorsunuz. Umut-
larınız ve hedefle-
rinizi değiştirmeye 
başlamalısınız. 
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