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Bir Eylül Meselesi
Aklı başında, bilinç düzeyi yüksek olan herke-
sin, hayatı kontrollü yaşamaya çalıştığı günler 
yaşıyoruz. Şu satırlardan; aman şöyle gezin, 
biraz da hayatın tadını şurada çıkarın diyebil-
diğim, yeni yerler keşfedip, yeni tatlar deneyip 
sizlerle paylaşabildiğim günler sanki çok çok 
önceydi gibi hissediyorum. Ama enseyi karart-
mak yok. Ezberimizin olmadığı yerden sınanı-
yoruz diyelim. Elbet geçecek... Şimdi ise önü-
müzde sarı - sıcak bir Eylül meselesi var. Tam 
bir yaz insanı olarak, Eylül benim havasına, 
ruhuna tutunabildiğim son ay. Bir dostla uzun 
uzun sohbet etmek, uzun yürüyüşlere çıkmak, 
hayatı yeniden planlamak, kendini sorgulamak, 
temize çekmek, bir yere / birine ait hissetmek, 
şiir okumak, baştan başlamak, umutlanmak 
için çok güzel ay.Aslında demem o ki; kont-
rollü, mesafeli de olsa, yaşamdan keyif almayı 
unutmadığınız, değişen mevsimlerin farkında, 
her anın kıymetli olduğunu bilerek yaşadığınız 
günleriniz olsun. İstanbul’un sarı yüzünü keş-
fetmek için Eylül’ün çok güzel ay olduğunu da 
hatırlatarak, önümüzdeki ay buluşuncaya kadar 
sağlıklı, muhabbetli günler dilerim. 

Editör

Zeynep Rana Aybar
rana@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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VakıfBank Kültür Yayınları’nın okura 
sunduğu “Kutsal Roma İmparatorluğu”, 
Avrupa’da yaklaşık bin yıl hâkimiyet sü-

ren imparatorlukla ilgili Türkçe’ye kazandırılan 
ilk çalışma olarak öne çıkıyor. 
Tarih profesörü Barbara Stollberg-Rilinger tara-
fından kaleme alınan bu eşsiz kaynağı dilimize 
ise tarih alanının en yetkin isimlerinden Prof. 
Dr. Mete Tunçay kazandırıyor. Vakıf Bank Kültür 
Yayınları’nın (VBKY) Türkçe’de ilk kez okura 
sunduğu “Kutsal Roma İmparatorluğu”, Avru-
pa’da yüzlerce yıl hüküm süren etkili siyasal 
oluşuma dair dilimizdeki ilk çeviri eser olma 
özelliğini taşıyor. 

KUTSAL ROMA İMPARATORLUĞU 
TÜRKÇE’DE İLK KEZ VBKY’DE

Şehrin Ritmi
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Modern polisiye edebiyatının mihenk 
taşlarından olan İsveçli yazarlar Maj 
Sjöwall ve Per Wahlöö’nün 1960 ve 

70’lerde yazdıkları on seriden oluşan Martin 
Beck efsanesi Ayrıksı Kitap’tan yayımlanmaya 
devam ediyor. 
Sessiz bir Stockholm gecesinde, meslek haya-
tının kırk yılını zalimlikle geçirmiş üst düzey 
bir polis bir hastane odasında katledilir. Martin 
Beck ve arkadaşları polis teşkilatını hedef almış 
bir katilin peşine düşerken polis arşivlerinde 
şoke edici gerçeklerle yüz yüze gelirler. Martin 
Beck’in yeni macerasının anlatıldığı serinin bu 
kitabında da polisiye severleri yine koşuşturma 
ve takip dolu bir cinayet soruşturması bekliyor.

“MARTIN BECK” SERİSİNİN YEDİNCİ 
KİTABI “PİS ADAM” YAYIMLANDI 

Şehrin Ritmi
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiy-
le düzenlenen 48. İstanbul Müzik Festiva-

li’nin yeni tarihleri ve formatı belirlendi. 
Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanır-
ken küresel COVID-19 salgını sebebiyle Ey-
lül ayına ertelendiği duyurulan 48. İstanbul 
Müzik Festivali bu yıl 18 Eylül – 5 Ekim 2020 
tarihleri arasında Türkiye’nin dört bir yanın-
daki müzikseverlerle dijital ortam üzerinden 
buluşmaya hazırlanıyor. Bu yıla özel olarak 
dijital bir programla hayata geçirilecek festival 
kapsamında gerçekleşecek izleyicili bir kon-
serde ise Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 
(BİFO), 19 Ağustos Çarşamba akşamı Harbiye 
Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye 
çıkacak. 

48. İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ 
Şehrin Ritmi
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 
23 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda ve 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiy-

le gerçekleştirilen İstanbul Caz Festivali, bu 
yıla özel olarak müzikseverlerle Eylül ayında 
buluşacak. 2-14 Eylül tarihleri arasında düzen-
lenecek festivalin İstanbul’un sevilen parkla-
rındaki konserleri de dinleyicileri karşılamaya 
hazırlanıyor. 
Bu yıl COVID-19 salgını nedeniyle ertelenen 
İstanbul Caz Festivali, 2-14 Eylül arasında 
Türkiye’den yıldız isimlerden yeni keşiflere 
birçok sanatçıyı hem İstanbul’un en sevilen açık 
hava mekânlarında hem de ayrıntıları ilerleyen 
günlerde paylaşılacak çevrimiçi platformunda 
ağırlayacak. Festival kapsamında yapılacak 
Parklarda Caz konserleri ise İstanbul’un çeşitli 
semtlerindeki parklarda izleyiciye yeşille müzi-
ğin iç içe geçtiği keyifli anlar yaşatacak.

27. İSTANBUL CAZ FESTİVALİ 

Şehrin Ritmi
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Caz Derneği tarafından düzenlenen Bod-
rum Caz Festivali dördüncü yılında yine 
1 -9 Eylül 2020 tarihleri arasında ger-

çekleşiyor. 2020 yılında yaşadığımız Covid-19 
pandemisi dolayısıyla programda sosyal mesafe 
kurallarına yönelik bir çok düzenleme yapıldı. 
Festivalin teması sosyal mesafeye dikkat çek-
mek için Duo / İkili Projeler olarak belirlendi. 
Festivalde Bodrum Kalesi, Dibeklihan ve Erkan 
Oğur Müzik Okulu gibi mekanlarda festivale 
özel hazırlanmış projeler yer alacak. Etkinlik 
ücretleri 25 tl ile 75 tl arasında değişiyor. Bilet-
ler Biletix sitesinden alınabiliyor.

4. BODRUM CAZ FESTIVALI 
PROGRAMI AÇIKLANDI

Şehrin Ritmi
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Alışveriş ve eğlencenin Ataşehir’deki göz-
de noktası Metropol İstanbul, 1. yaşını 
kutladığı geleneksel festivalde bu kez 

dünyanın en ünlü balon müzesi Animal Balloon 
World’e kapılarını açıyor. Hollanda, İspanya, 
Belcika,İtalya, Fransa ve Avusturya başta olmak 
üzere pek çok ülkeden gelen balon artisti ve 
Türkiye’den de 14 gönüllü öğrenci ile birlikte 
toplam 34 kişilik bir ekibin hayata geçirdiği 
müze, Türkiye’de ilk kez Metropol İstanbul’da 
ziyaretçilerle buluşacak.
Metropol İstanbul, 30 Ağustos- 30 Eylül tarihle-
rinde ziyaretçileriyle buluşacağı 1.yaş kutlama-
larında renkli etkinliklerin yanı sıra Dünyanın 
en ünlü balon müzesi Animal Balloon World’e 
de ev sahipliği yapacak. Hollanda, İspanya, 
Belçika,İtalya, Fransa ve Avusturya başta olmak 
üzere pek çok ülkeden gelen 20 ünlü balon 
artistinin ve Türkiye’den de 14 gönüllü öğren-
cinin yaratıcı dokunuşlarıyla inşa edilen müze, 
Türkiye’de ilk kez Metropol İstanbul’da ziyaret-
çilerle buluşacak. 

DÜNYANIN EN ÜNLÜ BALON MÜZESİ 

Şehrin Ritmi
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Zorlu PSM’nin gözde açık hava mekanı 
Amfi, yeni etkinlik takvimiyle 
Eylül’de “sosyal mesafeli” olarak açılıyor. 

Ücretli etkinliklerin de olacağı programın bi-
letleri bugünden itibaren passo.com.tr üzerin-
den satışta!
PSM Amfi’nin geçtiğimiz hafta açıklanan 
programı güçlü ve çeşitli içeriklere yer veriyor. 
Konserlerden stand-up gösterileri ve afterwork 
etkinliklerine çok renkli bir program sanatsever-
leri bekliyor. Programın önemli bir kısmı birbi-
rinden güçlü seslerin konserlerine ait olacak. 
Zorlu PSM’nin önemli bir etkinlik serisi olan 
stand-up’lar ise bir ilke imza atıyor ve açık hava 
PSM Amfi’ye taşınıyor. Geçtiğimiz sezon Zorlu 
PSM’nin çok sevilen etkinliği Afterwork etkin-
likleri ise, %100 Music desteğiyle PSM Amfi’de 
müdavimleriyle tekrar buluşuyor. 

PSM AMFİ EYLÜL AYINDA AÇILIYOR

Şehrin Ritmi
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“Doğanın büyüleyici görünümünü yaratıcı 
formlarla bezeyen binlerce etken var dün-
yamızda. Bazen içinden yürüyerek geçti-

ğiniz bir su birikintisindeki ağacın yansıması, 
bazen de bir binanın üzerine düşen gölgesi... 
Bazen de kafanızı kaldırıp baktığınız gökyü-
zündeki ışık oyunları…”
Mimarlık ve tasarım bilgisini fotoğraf sanatıyla 
buluşturan Pelin Özgen Piker, “Dünya” isimli 
ilk sergisini, 2 Eylül’de sanatseverlerle buluştur-
maya hazırlanıyor. Aynı zamanda Kaleseramik 
Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü’de olan 
Piker’in sergideki çalışmaları, mimari yapılar ve 
doğa formlarından oluşuyor.

PELİN ÖZGEN PİKER “DÜNYA”SINI 
SANATSEVERLERE AÇIYOR 

Şehrin Ritmi
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İstanbul Modern dijital platformlarda sürekli 
güncellediği içeriklerine bir yenisini daha 
ekledi. 2018-2020 yılları arasında müzenin 

Beyoğlu’ndaki geçici mekânında ziyaretçiyle 
buluşan koleksiyon sergisi “Şimdinin Peşinde” 
sanal turda izleyiciyle buluşuyor.
“Şimdinin Peşinde” adlı koleksiyon sergisi 
günümüz dünyasında insanlık hallerine odakla-
nıyor. İnsanın kentle, doğayla, kendi benliğiyle 
olan ilişkisini; tarihsel, toplumsal ve kişisel bağ-
lamda irdeleyen yapıtları bir araya getiriyor. 
Birbiriyle kesişen ve ilişkiye geçen çeşitli tema-
tik duraklarla örülen sergideki yapıtlar aracılı-
ğıyla kimlik, beden, toplumsal cinsiyet politi-
kaları, yapım ve yıkım süreçleri, doğa ve insan 
ilişkisi irdeleniyor.

“ŞİMDİNİN PEŞİNDE” SERGİSİNİ SANAL 
TURLA KEŞFEDİN

Şehrin Ritmi
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Türkiye’nin oyuncak envanterini çıkaran 
BİLGİ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 
Dr. Öğr. Üyesi Avşar Gürpınar, Türkiye’de 

üretilmiş 150 oyuncağın tasarım ve üretiminin 
veri tabanını hazırladı. Ülkemizde ilk oyuncak 
yapımı 17.yüzyıldaEyüp’teki “Oyuncakçılar 
Çıkmazı”na kadar uzanıyor. 
Oyuncakların tarihteki serüvenini inceleyen İs-
tanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasa-
rımı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Avşar Gürpınar“O-
yuncak, dünyanın ve insanın tuhaflıklarına dair 
eşsiz bilgiler içerir” diyor.BİLGİ Bilimsel Araş-
tırma Projeleri (BAP) Fonu desteğiyle yürüttüğü 
proje kapsamında bu zamana dek Türkiye’de 
üretilmiş oyuncakları araştıran Gürpınar, farklı 
dönemlerden yaklaşık 150 oyuncağın tasarımı 
ve üretimine dair bilgilerin yer aldığı bir veri 

Şehrin Ritmi

150 ÇEŞİT OYUNCAĞIN ANAVATANI TÜRKİYE
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tabanı hazırladı. Çalışma, BİLGİ Kütüphanesi 
üzerinden araştırmacıların erişimine açılacak. 
17.yüzyılın Eyüp oyuncaklarından, Beyoğlu 
Bonmarşesi’nin ithal ürünlerine, 1940’ların 
propaganda amacıyla üretilen oyuncak as-
kerlerinden, 1990’ların dijital rüzgârına dek 
oyuncakların tarihinihakkında bilgi veren Dr. 
Öğr. Üyesi Avşar Gürpınar, günümüzde üretilen 
oyuncakların birçok oyuncağın çocukları pasif 
bir noktaya ittiğini vurguluyor. Gürpınar, “Per-
denin pelerine, oklavanın kılıca dönüştüğü bir 
oyunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. 
İnsan için her şey bir oyuncak olabilir” diyor.
Araştırmaya göre İstanbul’da üretilmiş en eski 
oyuncaklara ilişkin 17. yüzyıla kadar geriye 
gidilebiliyor. Gürpınar, o dönemdeki oyun-
caklaraEvliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde 
yer verdiğine dikkat çekiyor:“1637 yılında 
İstanbul’un bütün zanaatkârlarının katıldığı bir 

Şehrin Ritmi
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geçit töreninden bahsediyor. Bu geçit töreninde 
mimarbaşına bağlı oyuncakçıların geçişini de 
anlatıyor. Çok da sempatik anlatmıyor açıkça-
sı; çünkü bu oyuncaklar garip sesler çıkartan, 
gürültü yapan nesneler.O dönemde oyuncakçı-
lığın merkezi Eyüp’teki Oyuncakçılar Çıkmazı. 
Eyüp zaten dönemin çok önemli bir sosyalleş-
me merkezi; çocukların sünnetten sonra gez-
meye götürüldüğü, Yeniçerilerin cülus bahşişi 
aldığı, padişahın tahta çıktığı bir yer. Eyüp 
malzeme temini için de çok uygun bir yerde. 
Oyuncak yapımında kullanılan kil, Alibeyköy 
ve Kâğıthane derelerinden; deri, bağırsak ve 
yün Sütlüce’deki mezbahadan; ahşap ve tene-
keler Eminönü ve Tahtakale’den geliyor. 18’inci 
ve 19’uncu yüzyıllarda Eyüp’te 200 kadar 
oyuncakçı dükkânı olduğunu biliyoruz. Bu dük-
kânlarda oyuncak üretiminin yapıldığı atölyeler 
de bulunuyor.”

Şehrin Ritmi
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Türkiye tarihinin en dijital eğitim yılı baş-
lıyor. Milyonlarca öğrenci ekran başında 
ders alacak. Bilgisayar, tablet, telefon ve 

internet, en önemli eğitim malzemesi haline 
dönüştü. Ancak ne yazık ki, dijital dünyada ge-
zinen 1 milyarı aşkın zararlı yazılım; fotoğraf-
larımızın, özel yazışmalarımızın, kısaca hassas 
bilgilerimizin peşinde. Siber güvenlik kuruluşu 
ESET’ten Türkiye Teknik Müdürü Erkan Tuğral, 
yeni döneme siber güvende başlayabilmek için 
uyarılarda bulundu.  
Cihazın kasılmasına neden olabilecek perfor-
mans yiyicilerini temizleyin! Online eğitim 
sırasında bilgisayarın ‘kasılmasına‘ neden ola-
bilecek oyunları ve başka internet bağlantılarını 
sonlandırın. Ayrıca öncesinde bilgisayarınızdaki 
geçici dosyalarınızı temizleyin ardından çöp se-

Şehrin Ritmi

TARİHİN EN DİJİTAL EĞİTİM YILINA 
SİBER GÜVENLİ BAŞLAMANIN YOLLARI 
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petini boşaltın. Aynı işlemi tablet ve telefonları-
nıza da uygulayın. Yer kaplayan ve performans 
kaybına neden olabilecek gereksiz uygulamala-
rı silin. 
Cihaz, sistem ve verilerinize iyi bakın! 
Cihazlarınızda sistem ve program yamalarını-
zı ihmal etmeyin. Güvenliğin öncelikli kuralı, 
sistemi güncel tutmaktır. Bir diğer önemli kural 
da tıkladığımız yerlere dikkat etmektir. Özellikle 
‘exe‘ uzantılı ekli mesajlar başta olmak üzere 
internette karşınıza çıkan her bağlantıya tıkla-
mayın. 
EBA’nın gerçekten EBA olmasına dikkat edin! 
Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimi, tele-
vizyonda TRT kanalları ve internette eba.gov.
tr sitesi (Eğitim Bilişim Ağı) üzerinden yapacak. 
İnternette muhtemel giriş ya da bağlantı prob-
lemlerinde çözüm önerisiyle karşınıza çıkabile-
cek sahte site ve yönlendirmelere dikkat edin! 
Adres çubuğunu sık sık kontrol altında tutun. 
Kullanıcı adı ve parola taleplerinde temkinli 
davranın. 

Şehrin Ritmi
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Borusan Contemporary, yeni sezonu 
:mentalKLINIK sanatçı ikilisinin Kovid-19 
koşullarının değişime zorladığı sanat dün-

yasına acı bir reçete olarak sunduğu Acı Reçete 
#02 sergisi ile karşılayacak. Borusan Contem-
porary’nin Perili Köşk’teki ana galeri mekânına 
kurulan Puff Out yerleştirmesinden oluşan 
sergi, Borusan Contemporary’nin internet sitesi 
ve sosyal medya hesaplarından 7/24 yapılacak 
canlı yayın aracılığı ile izleyiciyle buluşacak. 
Sağlık tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı 
olacak Perili Köşk’teki performatif yerleştirme, 
hareketli kamera sistemi aracılığı ile koreogra-
fik bir video aktarımına dönüştürülerek sanal 
ortamda tüm dünyadaki sanat izleyicisi ile 
buluşacak. Küratörlüğünü Dr. Necmi Sönmez’in 
yaptığı sergi, 17 Eylül 2020 - 31 Ocak 2021 
tarihleri arasında sürecek. 

ACI REÇETE #02

Şehrin Ritmi
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İstanbul Boğazı’nın nefes kesen manzarasına 
sahip Four Seasons Hotel Bosphorus misafir-
lerini, 26 Ağustos’tan itibaren her çarşamba 

günü “Moonlight by Bosphorus” konsepti altın-
da Barbaros’un güçlü sesi ile müzik ve lezzet 
dolu gecelere davet ediyor. Geniş repertuvarı 
ve başarılı sahne performanslarıyla dikkat 
çeken Barbaros, 4 hafta boyunca çarşamba 
geceleri farklı konseptlerle misafirlere müzik 
şöleni sunuyor.
Four Seasons Hotel Bosphorus, Boğaz’ın mavi 
sularına karşı ferah terasında çarşamba günleri 
saat 19:30-23:30 arasında misafirlerine beğeni-
len sanatçı Barbaros ile keyifli anlar yaşatıyor. 
“Moonlight by Bosphorus” konseptiyle 4 hafta 
boyunca sahne alacak olan Barbaros her hafta 
değişen konseptler ile farklı repertuvarlar sunu-
yor. Baş Aşçı Savaş Aydemir ve ekibinin hazır-
ladığı 4 bölümden oluşan menü müzik dolu bu 
keyifli gecelere lezzet katıyor.

BÜYÜLEYİCİ ATMOSFER

Şehrin Ritmi
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Dünya’nın önde gelen otellerinden Swis-
sôtel the Bosphorus, İstanbul’un lezzet 
ve keyif dolu klasiği Sabrosa’da sabah 

kahvaltısı ve akşam yemekleri hizmeti tüm 
hızıyla devam ediyor. 
Daha çok yeni renove edilen, doğal bahçe or-
tamından koparılmadan yeşilliklerle donatılmış 
muhteşem İstanbul manzarasına doğru açılan  
terası ile Sabrosa,  benzersiz bir deneyim yaşa-
mak isteyenleri seçkin lezzetleri ile buluşturu-
yor. ‘’Allsafe’’ standartlarına uygun aldığı tüm 
önlemlerle Sabrosa’nın dilerseniz şık tasarıma 
sahip iç kısmında veya hem şık hem doğayla iç 
içe ambiyansa sahip boğaz manzaralı terasında 
günün tadını çıkartabilirsiniz. 

 SEÇKİN LEZZETLER İLE ŞEHRİN EN 
KEYİFLİ HALİ SABROSA’DA BULUŞUYOR

Şehrin Ritmi
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Rengarenk konsepti, Çırağan Sarayı lez-
zetleri ve stiliyle lüks piknik deneyimi 
açık havada olmanın tadını sevdikleriyle 

birlikte çıkarmak isteyenlere özel yemyeşil 
bahçelerde sunuluyor. Konforlu ve rengarenk 
minderler, enfes lezzetlerle ve içeceklerle dolu 
bir sofra, muhteşem Boğaz manzarası ve Çıra-
ğan Sarayı hizmeti ile bu özel piknik deneyimi 
özel kutlamalar, doğum günleri, aile buluşma-
ları gibi etkinlikler için ev sahipliği yapıyor. 
Peynir çeşitleri, Çırağan Sarayı fırınlarından 
çıkan enfes ekmekler, et ve deniz mahsullü sa-
latalar, sebze çeşitleri ve yaban mersinli kekten, 
el yapımı çikolata çeşitlerine birçok lezzetin 
sunulduğu piknik deneyimi bu yaz açık havada 
özel bir deneyim yaşamak isteyenleri bekliyor.
Boğaz’da piknik deneyimi kişi başı KDV hariç 
65 Euro’dan başlayan fiyatlarla sunulmaktadır.

BOĞAZ’A KARŞI LÜKS PIKNIK DENEYIMI

https://istandist.com/
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Volkanik tüflerin yarattığı, rüzgar, kar ve 
yağmurun binlerce yılda nakış gibi işle-
diği benzersiz coğrafyası ile büyülü bir 

masal dünyasını andıran Kapadokya’nın tüm 
güzelliklerini ortaya koyan argos in Cappa-
docia konuklarını bir rüyaya uyanmaya davet 
ediyor.
Sevdiklerinizle büyüleyici Güvercinlik Vadisi 
manzarasının karşısında, sizin için hazırlanan 
piknik sepeti ve ödüllü Argos şarapları eşliğin-
de, ayaklarınız toprağa basarken, romantik bir 
pikniğin adresi Argos’un görkemli bahçeleri… 
argos in Cappadocia misafirlerinin keyifli bir 
gün geçirebilmesi için açık havadabarbekü 
organize ediyor. Hafta sonu bütün sevdikle-
riyle vakit geçirmek isteyenler güne erkenden 
başlayabilir, Monks terasta özel olarak sunulan 
barbekü etkinliğinde büyüleyici bir manzara 
ve müthiş bir alan eşliğinde keyifli bir deneyim 
yaşayabilirsiniz.

BEKLENTİLERİN ÖTESİNDE BİR 
KAPADOKYA DENEYİMİ

Şehrin Ritmi
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Büyüleyici atmosferin doğanın sakinliği ile 
buluştuğu tematik otel Pachamama, Eylül 
ayında Alaçatı havasını solumak ve din-

ginliğin tadını çıkarmak isteyenleri bekliyor.
Pachamama Alaçatı, büyüleyici atmosferi ve 
doğa dostu mimarisiyle Eylül ayında da be-
denini dinlendirmek, zihnini arındırmak iste-
yenlerin favori adresi... Her köşesinde sanatsal 
dokunuşların yer aldığı tasarımıyla misafirlerine 
ev sahipliği yapan Pachamama Alaçatı, Güney 
Amerika yerlilerinin “Toprak Ana” felsefesiyle 
sizi romantik bir tatile çağırıyor.

ALAÇATI’DAKI ROMANTIK ROTA

Şehrin Ritmi
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Ayvalık’ın oksijeni bol havasında, deniz 
ve ormanla bütünleşen keyifli atmosfe-
rinde misafirlerini ağırlayan D-Resort 

Ayvalık Murat Reis, yenilediği iki mekanı 
Olives ve Murat Reis Kitchen’da gurme lezzet-
leriyle unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.
Keyifli bir tatilin yanı sıra, en üst hijyen ve 
güvenlik şartlarını sunmanın sorumluluğuyla 
hareket eden D-Resort Ayvalık Murat Reis, mi-
safirlerine özgürce tatil yapma imkânı sunuyor. 
Kuzey Ege mutfak kültürünün ağırlıkta olduğu 
D-Resort Ayvalık Murat Reis, deniz manzaralı, 
büyüleyici ambiyansında, yenilenen Olives ve 
sahile uzanan Murat Reis Kitchen ile şimdiye 
kadar tattıklarınızın çok ötesinde mezelerini 
sunmaya devam ediyor. 

D-RESORT AYVALIK GURME LEZZETLERI

Şehrin Ritmi
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The Marmara Bodrum, eşsiz Bodrum kalesi 
manzarasına karşı genç cazcıları ağırlı-
yor. Sanata verdiği desteği 25 yılı aşkın 

süredir devam ettiren The Marmara Bodrum, 
şimdi de caz müziğinin yeni nesil temsilcilerini 
The Marmara Bodrum’da izleyicilerle buluştu-
ruyor. Muhteşem Bodrum manzarasına karşı 
günbatımı saatinde sahne alacak genç cazcılar, 
izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. 
27 Ağustos’ta başladı Genç Cazcılar serisi 
birbirinden yetenekli cazcılar ile Eylül sonu-
na kadar farklı gruplar ile devam edecek. The 
Marmara Grubu sanata ve sanatçılara verdiği 
önemle yeni nesil müzisyenlere fırsat vermeyi 
Bodrum’da da sürdürüyor. Bodrum Kalesi ve 
Ege Denizi’ni gören manzarasının yanı sıra 
Bodrum merkezindeki konumu ile de öne çıkan 
The Marmara Bodrum, butik otel anlayışıyla 
Bodrum’u yaşamak isteyen misafirlerini yaz – 
kış ağırlamaya devam ediyor. 

THE MARMARA BODRUM GENÇ CAZCI-
LAR KONSER SERİSİ BAŞLIYOR!

Şehrin Ritmi
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Cennet Koyu’nun büyüleyici atmosferinde 
yer alan Mandarin Oriental, Bodrum’un 
ödüllü Spa merkezi The SPA at Mandarin 

Oriental, Bodrum, yaz mevsiminin ardından 
özlemini duyduğunuz dinginliği keşfetmeniz 
için sizi lüks ambiyansında bölgenin en kap-
samlı sağlık, bakım ve güzellik uygulamaları 
seçkisi ile iç huzurunuzu yeniden keşfetmeye 
çağırıyor. 
“Türkiye’nin Lüks Destinasyon Spa’sı” ve 
“Doğu Avrupa’nın Lüks Romantik Destinasyon 
Spa’sı” kategorilerinde de World Luxury Spa 
Awards’da ödüle layık görülen The SPA at Man-
darin Oriental, Bodrum, bölgenin en kapsamlı 
sağlık, güzellik ve masaj programlarını lüks 
dokunuşlar eşliğinde sunuyor.

BODRUM’DA SONBAHARI YENİLENEREK 
KARŞILAYIN

Şehrin Ritmi
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Regl döneminde kadınların tatlı isteği her 
zamankinden fazla olabiliyor. Bu aşırı iş-
tah artışı, zaten stresli olan bu dönemde, 

kadınların kendilerini daha gergin ve huzursuz 
hissetmesine neden oluyor. Bu dönemde hor-
mon değişikliği, magnezyum ihtiyacı, dengeli 
beslenmemek ve yeterli miktarda su tüket-
memek gibi sebepler tatlı yeme isteğinin ana 
nedenleri. Yenilen tatlıların kilo aldırması ise 
sıkıntıyı katlıyor. Bu yüzden kadınlar sağlıksız 
ve kalorili tatlılara yönelebiliyor, hem olumsuz 
semptomları artırıyor hem de kilo alarak daha 
da mutsuz hissediyor.

6 ADIMDA REGL DÖNEMİNDE 
TATLI KRİZİNİ ÖNLEME

Sağlık
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Peki, regl döneminde 
tatlı krizini önlemenin 
yolları nelerdir? Türki-
ye’nin ilk dijital kadın 
asistanı Pepapp, regl 
döneminde kadınla-
rın yaşadığı tatlı krizi 
problemini araştırdı ve 
bu durumu önlemenin 
6 yolunu kadınlarla 
paylaştı:

1- Bu dönemde sağlık-
lı beslenmek mümkün
Canın tatlı istediğin-
de sağlıklı ve lezzetli 
seçeneklere yönelebi-
lirsin. Mesela 1 kase 

chia tohumlu puding 
ya da 1 bardak tarçınlı 
süt ve yanında birkaç 
adet hurma gibi.

2- Masum tatlı kaça-
maklar
Bazen küçük tat-
lı kaçamakları da 
yapabilirsin. Bu, şu 
anlama geliyor: Şekeri 
az, sütlü ve kısmen 
besleyici tatlı. Örnek 
vermek gerekirse 1-2 
top vanilyalı dondur-
ma, bitter çikolata ya 
da bir porsiyon sütlü 
tatlı.

Sağlık
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3- Çinko açısından 
zengin besinler tüket-
mek
Tatlı krizi dönemlerin-
de çinko içeren besin-
ler tüketirsen hem bu 
ihtiyacını karşılar hem 
de sağlıklı beslenmiş 
olursun. Adet döne-
mini kilo almadan 
geçirmeye de yardım-
cı olur.

4- Kalsiyum tatlı tüke-
timimin önüne geçer
Kalsiyum İçeren 
besinleri tüketmek de 
tatlı ihtiyacının önüne 
geçer. Özellikle sütlü 
içecekler ve meyveli 
yoğurtlar böyledir. 

5- Magnezyum kayna-
ğı besinler tüketin
Muz gibi magnezyum 
içeren besinler de 
bu dönemde sana iyi 
gelecek. Hindistan 
cevizi sütü, 1-2 parça 
bitter çikolata ve bir 
avuç kaju, ceviz, 
badem ya da fındığı 
bunlara örnek verebi-
liriz. 

6- Kurtarıcı meyve
Tatlıya çok fazla 
ihtiyacın olduğunu 
hissettiğinde sevdiğin 
bir meyveyi ye ve sev-
diğin bir şeyi yapmaya 
yönelmelisin. Çünkü 
yeme isteği biraz da 
psikolojik aslında. 

Sağlık
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Omurga kaynaklı ağrılar bel bölgesinde 
en fazla olmak üzere boyun ve sırt 
bölgesinde de hissedilir. Bu ağrılar 

ani şiddetli olarak başlayabildiği gibi (Son altı 
hafta içerisinde de olabilir) yıllar boyunca orta 
şiddette sürebilir. Liv Hospital Ulus Algoloji 
Uzmanı Prof. Dr. Kader Keskinbora bel ağrısın-
da enjeksiyon tedavisini anlattı.

Yazar: Prof. Dr. Kader KESKINBORA

BEL AĞRISI KEYFİNİZİ 
KAÇIRMASIN

Sağlık
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Ağrı nedensiz de orta-
ya çıkabilir
Bel ve boyun bölge-
sindeki ağrılar çoğun-
lukla bu bölgelerdeki 
kas spazmlarına, çeşit-
li eklemlerin kireçlen-
melerine (faset eklem) 
ve disk maddesinin 
fıtıklaşmasına bağlı 
olabilir. Bu ağrılar bir 
aktivite ya da travma 
sonrası başlayabile-
ceği gibi belirgin bir 
neden olmadan da or-
taya çıkabilir. Özellik-
le ruhsal ve duygusal 
gerginliği, hareketsiz iş 
ve yaşam tarzı nede-
niyle bel ve karın kas-
ları zayıf olan kişiler 
bel ve boyun ağrıları 
için daha risklidir. Ani 

başlayan veya uzun 
süren inatçı bel ve 
boyun ağrıları fizik 
tedavi uygulanmasına 
rağmen azalmazsa 
ya da cerrahi olarak 
düzeltmeye gerek gö-
rülmediyse girişimsel 
ağrı tedavi seçenekleri 
gündeme gelir.

Radyofrekans tedavisi 
doku hasarı yapmaz
Bel ve boyun bölge-
sindeki ağrıya neden 
olan faset eklemine 
veya fıtıklaşma nede-
niyle etkilenen sinir 
köklerine enjeksiyon 
(kortizon) ve radyofre-
kans tedavisi yapılabi-
lir. Son yıllarda bel ve 
boyun sinir köklerine 

Sağlık
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uygulanan radyofre-
kans tedavisi (pulsed 
radyofrekans akımı 
uygulaması) kortizon 
enjeksiyon tedavisine 
göre daha etkin kabul 
edilmekte olup daha 
uzun süreli (en az 
2 yıl) ağrı sağaltımı 
sağlar ve doku hasarı 
yapmaması nedeniyle 
tercih edilir.

Cerrahiye rağmen 
ağrısı geçmeyenler 
omurga pili

Bir grup hasta vardır 
ki defalarca bel fıtığı 
ameliyatı geçirmesine 
rağmen ağrısından 
kurtulamaz. Bel ve 
boyun fıtığı ameliyat-
ları sonrasında bazı 
hastalarda omurga 
kanalında birtakım 
yapışıklıklara bağlı 
olarak şiddetli bir 
şekilde bacak ve 
bel ağrısı görülür. 
Bu hastalar bel fıtığı 
ameliyatından sonra 
ağrılarının geçmemesi 

Sağlık
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üzerine tekrar tekrar 
bel cerrahisi geçirmek 
durumunda kalırlar. 
Her bel fıtığı cerrahisi 
yeni bir yapışıklık ve 
devamında da ağrının 
daha da artmasına 
neden olabilir. Bu has-
talarda ağrıya yönelik 
tedaviler, fizik teda-
vi, ilaç vb. birtakım 
tedavi yöntemleri çare 
olmazsa, uygulan-
ması gereken tedavi 
yöntemi spinal kord 
stimülasyonu yani 

omurga ağrı pilidir. Bu 
yöntemde hastanın 
omurga kanalına bir 
elektrod yerleştirilir ve 
ucu akım üreten bir 
jeneratöre (ağrı pili) 
bağlanır. Pil tarafından 
üretilen akım elektrod 
aracılığı ile omuriliğe 
iletilerek ağrının bey-
ne iletilmesi engel-
lenir. Hastalar bel ve 
boyun ağrılarını pili 
devreye sokarak ken-
dileri kontrol edebilir.

Sağlık
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Toplumda mutluluk kavramının doğru biçimde 
algılanmadığını ifade eden Psikiyatrist Prof. 
Dr. Nevzat Tarhan, “Mutluluğu zevk peşin-
de koşmak, sürekli neşelenmek ve eğlenmek 
olarak algılayanlar var. Aslında pozitif psikoloji 
çalışmaları bize neşenin mutluluk olmadığı-
nı öğretti. Mutluluk hissi iç mutluluk-huzur 
hissiyle yakından ilgili” dedi. Tarhan, toplum-
da şikayetçilikten beslenen kişilerin olduğunu 
ve terapilerle bu kişilerin düşünce kalıplarını 
değiştirerek sürekli her şeyden yakınma duru-
munu tedavi etmeye çalıştıklarını söyledi. 

NEŞE VE MUTLULUK AYNI 
ŞEY Mİ?

Yzar:  Prof. Dr. Nevzat Tarhan

Sağlık
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Neşe sürdürülebilir 
olmadığı için bitiyor
Duygu analizi yapıl-
dığında insanda iki tür 
duygunun olduğunu 
belirten Prof. Dr. Nev-
zat Tarhan sözlerine 
şöyle devam etti:

Bunlar iyicil ve kötü-
cül duygulardır. Kin, 
öfke, nefret, kıskançlık 
ve düşmanlık olarak 
adlandırılan karanlığın 
beş atlısı dediğimiz 
duygular var. Bu duy-
gular geçici süreliğine, 
bazı tehlikelerden 
korunmak için geçerli 
olabilir ama bu sürekli 
devam ederse otoma-
tik sinir sistemimizde 

sempatik aktivasyon 
oluşuyor. Vücut stres 
hormonları salgılıyor. 
Neşe, sevinç, ümit, 
huzur gibi duygular 
beyinde mutluluk 
hormonu salgılatan 
duygulardır. Mutlu-
luktan ne anlıyoruz? 
Bazıları mutluluk 
dendiği zaman sadece 
neşeyi anlıyor. Zevk 
peşinde koşmayı mut-
luluk olarak algılayan-
lar var. Batı felsefesi 
bize bunu öğretiyor. 
Sürekli neşelenmeyi, 
eğlenmeyi, bazıları 
bunu mutluluk olarak 
algılıyor. Son yıllarda 
aslında pozitif psiko-
loji çalışmaları bize 

Sağlık
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neşenin mutluluk ol-
madığını öğretti. Neşe, 
dış nedenlerle oluyor 
ve sürdürülebilir ol-
madığı için bitiyor. Bir 
şeyi elde edince mutlu 
oluyorsun ama asıl 
mutluluk iç nedenle-
re bağlıdır. Mutluluk 
hissi, iç mutluluk-hu-
zur hissiyle yakından 
ilgili. Geçici değil, 
daha sürdürülebilir 
oluyor.”

Otantik mutluluk saf 
ve halis mutluluktur
Psikolog Martin Selig-
man ve ekibinin po-
zitif psikolojiyi otan-
tik mutluluk olarak 
tanımladığını belirten 

Tarhan, “Otantik mut-
luluk, saf, halis mutlu-
luktur. Kişi zindanda 
da olsa saray da olsa 
mutlu olmayı başara-
biliyorsa bu mutluluk, 
sürdürülebilir mut-
luluk oluyor. Bunun 
içinde haz ve aynı 
zamanda dinginlik de 
var. Bu tarz mutluluk 
sinir sistemimize en 
iyi gelen mutluluktur. 
Burada parasempatik 
sinir sistemimiz çalışı-
yor ve kişiye ‘sakin ol, 
her şey kontrol altın-
da, her şey yolunda 
gidiyor’ diyor. Bu tarz 
mutluluklar vücudu-
muzdaki stres oranını 
azaltıyor” dedi.

Sağlık
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Mutluluk kontrol edi-
lebilen strestir
‘Mutluluk aslında 
stressiz olmak değil’ 
diyen Prof. Dr. Nevzat 
Tarhan sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“Mutluluk kontrol 
edilebilen strestir. 
Bisiklet kullanmak 
gibi, hareket halinde 
mutlu olmaktır. Hare-
ket halinde ilerleye-
bilmek, işini yaparken 
mutlu olabilmektir. 
Sıfır stres mutlu olmak 
demek değildir. Sa-
dece eğlenerek mutlu 
olmak, hedonistik bir 
mutluluk anlayışıdır. 

Hedonistik mutluluk 
anlayışında zevkleri-
nin peşinde koşarken, 
hoşuna giden şeyi ya-
parken mutlu olursun. 
Hoşuna gitmeyen her 
şeyde stresten kaçmak 
hedonistik mutlu-
luktur. Ama realistik 
mutluluk herhangi bir 
stresle karşılaştığın 
zaman bunu mutluluk 
olacak şeklide anlam-
landırmaktır. Kişi böy-
le durumlarda en zor 
olayda bile ümitsizliğe 
düşmeden toparla-
yabilir, mutlu olmayı 
başarabilir. Mutluluk, 
kişinin tamamen bakış 
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açısıyla ilgili. Kendi 
mutluluk tanımımızı 
doğru yapabilmemiz 
gerekiyor.”

Yakınmacılık mutlulu-
ğun düşmanı
Sürekli şikâyet eden ve 
şikâyetçilikten besle-
nen kişilerde kaygının 
yüksek olduğunu be-
lirten Tarhan, “Şikâyet 
etmedikleri zaman 
kendilerini güvende 
hissetmiyorlar. Bu kişi-
ler, doyumsuz, küçük 
şeylerle mutlu olmayı 
başaramayan, sahip 
oldukları şeyin kıyme-
tini bilemeyen ve hep 
olumsuz odaklı bakan 
kişilerdir. Böyle bir 

anne 97 alan çocuğu-
na neden 100 almadın 
der. Bu tarz kişiler, 
insanın enerjisini de 
çalan kişilerdir ve on-
larla ilişki kurmak özel 
bir yöntem gerektirir. 
Yakınmacılık, mutlulu-
ğun en büyük düş-
manlarından birisidir. 
Bu kişiler, olumsuz 
düşünce kalıplarından 
beslenir, hep karamsar 
senaryolar yazarlar. 
Kendilerini ancak ya-
kınmacılıkla güvende 
hissediyorlar, mutlu ol-
muyorlar ama kendile-
rini bu şekilde ayakta 
tutuyorlar. Bu kişilere 
iyi tarafı görmeleri 
öğretilebilirse, olumlu 
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veya olumsuzu birlik-
te görecekler. Kişinin 
olumlu yönü görmeyi 
öğrenmesi, olumlu 
odaklı yaşamaları 
gerekir. Böyle kişile-
rin yaşam felsefesini 
oluşturan kalıp yargı-
ları vardır. Terapilerde 
bu düşünce kalıplarını 
değiştirmenin yöntem-
leri var ve bu kişilere 
onları öğretmeye çalı-
şıyoruz” diye konuştu.

Duygu yönetimi öğre-
nilebiliyor
Kişinin kendini ta-
nıması ve öz bilinç 
geliştirmesi gerektiğini 
kaydeden Tarhan, 
“Mutluluğun birinci 

şartı öz bilinç, ikinci 
şartı öz yönetimdir. 
Kişinin kendi duygula-
rını yönetebilmesi, ne-
gatif ve pozitif duygu-
larını idare edebilmesi 
lazım. Araba kullan-
mayı öğrenir gibi, duy-
gu yönetimini öğren-
mek gerekiyor. Ondan 
sonra empati kurma, 
ilişki yönetimi ve 
sosyal bilinç geliyor. 
Bunları öğrenebilirse 
duygusal enerjisini 
yönetmeyi öğreniyor. 
Bunları yapan insan 
hem mutlu hem de 
üretken olabilir. Mutlu 
olmak hep tatilde gibi 
yaşamak, her şeyden 
elini ayağını çekmek 
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değil. Amaçsız yaşa-
mak da insanı mutsuz 
ediyor” dedi.

İnsan psikolojik olarak 
mutluluğu arıyor
Prof. Dr. Nevzat Tar-
han, insanın psikolojik 
doğasında mutluluk 
arayışı olduğunu söy-
ledi ve sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“Mutluluk tamamen 
renkli bir gölge gibi. 
Yakalamaya çalışır-
sanız kaçar, işinizi 
yaparsanız ve akışa 
bırakırsanız peşiniz-
den gelir. Mutluluk da 
böyledir. Hedefledi-
ğiniz ve oluşturmaya 
çalıştığınız zaman 
kaçıyor. İş yaparken 
akış duygusu denilen 

bir duygu var. İnsan 
işe kendini kaptırınca 
geçen saatin farkı-
na bile varmaz. Bu 
kimse zaten mutluluğu 
yakalamıştır. Zevk 
alarak yapacağı bir işi 
olan kimse onu devam 
ettirmeli. Önüne bir 
engel çıktığında ne ya-
pacak? Böyle zaman-
larda kaygı yükseliyor 
ama problem çözme 
yöntemleri var. Muh-
temel çözüm yollarını 
sıralayıp birine karar 
vermeli ve o kararda 
sabit kalmalı. Mutlulu-
ğu hislerimizle değil, 
aklımızla elde edebi-
liyoruz. Akıl yürütme 
yöntemleriyle önem 
ve öncelik sıralaması 
yapıyoruz.”

Sağlık
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Dünya yerine kendini-
zi değiştirin!
Beynimizin en önemli 
akıl yöntemlerinden 
birisinin analoji oldu-
ğunu ifade eden Tar-
han, “Analoji, insanın 
sahip olduğu şeylerin 
kıymetini bilmesini 
sağlıyor. Dünyayı 
değiştirmek yerine 
kendinizi değiştirmeye 
bakın. İnsanlar hep 
başkalarını değiştir-
meye çalışıyor. Egosu 
yüksek kişiler herkesi 
ve her şeyi değiştir-
meye çalışır. Bu da 
mümkün değildir 

ve sonucunda stres 
yükselir. Bu tarz kişiler 
aynı zamanda kont-
rol duygusu yüksek 
kişilerdir. Mutluluğu 
elde edebilmek için 
kendimize SWOT ana-
lizi yapalım. Güçlü 
ve zayıf yönlerimizi 
belirleyelim. İmkânla-
rımızı ve fırsatlarımızı 
belirleyelim. Kişi, yol 
haritasını buna göre 
çizmeli, bir bilen-
den yardım almalı. 
Bu konuda özellikle 
pozitif psikoloji insana 
yol gösteriyor. Pozitif 
psikoloji polyannacılık 
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değildir. Olumlu ve 
olumsuzu düşünüp, 
olumluya odaklı dü-
şünmemiz gerekiyor” 
dedi.

Modern beklenti dü-
zeyi yükseldi
Küçük şeylerden mut-
lu olabilmenin önemli 
bir motto olduğunu 
söyleyen Tarhan, “Mo-
dern insanda beklenti 
düzeyi çok yükseldi. 
Biz kendimize hiç kı-
yafet almasak, şu anda 
dolabımızdaki kıya-
fetler bize 10 yıl yeter. 
Ama insan takdir edil-
me, övgü arzusuyla 
bunları sürekli değişti-

riyor. Temel ihtiyaçtan 
fazlası alışveriş dav-
ranışına etki ediyor. 
Tüketim ekonomisi 
üzerine giden kapi-
talist sistem, üretimi, 
tüketimi arttırarak 
yapıyor. Maddi refah 
seviyesini arttırdı ama 
sürekli kazan tüket 
çarkıyla yoksulluk da 
arttı. İnsan, birçok şeyi 
varken aslında hep 
borç içinde yaşıyor” 
şeklinde konuştu.

İnsan rutin işini 
yaparken de mutlu 
olabilmeyi başarmalı
Pandemi dönemindeki 
kısıtlılıkların insanla-

Sağlık

https://istandist.com/


Istanbul & istanbul 127 Sayı Eylül 202049 www.istandist.com

İndekse Git

ra çok güzel bir ders 
verdiğini söyleyen 
Tarhan, sözlerini şöyle 
sonlandırdı: 
“İnsanlar bu dönemde 
beklentilerini mec-
buren aşağıya çekti. 
Yetinme duygusunu 
öğrendik. İnsana en 
çok hata yaptıran 
duygu doyumsuzluk, 
kişinin açgözlülüğü ve 
daha fazlasını isteme-
sidir. Hak duygusunu 
sadece kendine yöne-
lik düşünmesi bir çeşit 
narsizmdir. Moder-
nizm narsizmi teşvik 
ediyor. Kapital sistem 
üretimi artırmak için 
hep daha fazlasına 

yönlendiriyor. Kişi, 
istek ve ihtiyaç den-
gesini kurmalı. Küçük 
şeylerle yetinebilmeli, 
asgari yaşamayı öğren-
meli. Arada bir sını-
rını zorlayabilir ama 
hızlı yaşantı tarzındaki 
yaşam felsefesi insanın 
hem biyolojik hem 
psikolojik doğasına 
aykırı. İnsan, rutin 
işini yaparken mutlu 
olmayı başarabilmeli. 
Rutin dışına çıkarak 
mutlu olmayı öğreten 
bir felsefe herkese hi-
tap etmiyor. İnsanı en 
çok mutlu eden güven 
ilişkisidir.”

Sağlık
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Röportaj:  Didem Topal

Tasarım

“Güçlü Olan Sadece Tasarım 
Bilgimiz Değil, Aynı Zamanda 

İmalat Bilgimizin de En Az 
Tasarım Bilgimiz Kadar Kuvvetli 

Olduğunu Söyleyebiliriz”

Altuğ Toprak
Cağdaş Cantürk
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Kısaca kendinizden söz eder misiniz? Ürün 
tasarımına yönelmeniz ve Ananas Woodwor-
king’i kurmanız nasıl gerçekleşti?
Çağdaş Cantürk: Endüstriyel tasarım mezunu 
ürün tasarımcılarıyız. Üniversite döneminde 
mobilya çalışmalarımızdan sonra  ben yüksek 
lisans için Estonya’da ahşap ve ahşap tekno-
lojileri üzerine bir yüksek lisansa başladım ve 
bu yüksek lisansı tez aşamasında Politecnico 
di Milano’da tamamladı. Altuğ Toprak ise yine 
İtalya’da, Domus Academy’de ürün tasarımı 
üzerine uzmanlaştı. Bir bakıma uzmanlık alan-
ları bakımından iyi bir ortaklık oldu diyebiliriz. 
Ananas Woodworking’in tasarım ve teknik açı-
dan temelleri oldukça sağlam. Türkiye özelinde, 

Tasarım
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‘ürün tasarımı’, ‘mo-
bilya tasarımı’, ‘ah-
şap’ ve ‘ahşap üretim 
teknolojileri’ üzerine 
verilen eğitimin biraz 
yetersiz kaldığını da 
göz önünde bulundu-
rursak güçlü olan sa-
dece tasarım bilgimiz 
değil, aynı zamanda 
imalat bilgimizin de 
en az tasarım bilgimiz 
kadar kuvvetli olduğu-
nu söyleyebiliriz. Biz 
bu bilgimizi üretimde 

gerçek boyutlarda kul-
lanmamız gerektiğine 
inandık. Masif mobil-
ya tasarımı ve üretimi 
maceramıza müşte-
rilere özel mobilya 
üreterek başladık. 
Yıllar içerisinde hem 
çalışan sayımız hem 
de üssümüz olarak 
tanımladığımız mini 
fabrikamızın imkanları 
arttı. Bu da bize yeni 
masif mobilya ve ak-
sesuar tasarımlarımızı 
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üretme imkanı sağladı.
Umarız ki ülkemizde 
ürün tasarımı bölüm-
leri, lisans ve yüksek 
lisans alanlarında 
kendine daha çok 
yer bulabilir. Böylece 
hem daha donanımlı 
gençler yetiştirebilir 
hem de bu mesleğin 
kaybolmamasını sağla-
yabiliriz.

Mimari ve iç mima-
ri projelere yönelik 
mobilya tasarımı ve 
üretimi de gerçek-
leştiriyorsunuz. Bu 
şekilde katkı sunduğu-
nuz projelerden biraz 
bahseder misiniz?
Altuğ Toprak: Ana-
nas Woodworking 
ve Ananas Deco’yu 
birbirinden ayırıyoruz. 
Bazı noktalarda yolları 
kesişen bu iki marka-
mız da farklı açılardan 
mimari ve iç mimari 
projelere destek ver-
mekte.
Ananas Woodwor-
king, kendi tarafımız-
dan tasarlanmış ve 
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üretilmiş masif ahşap 
ürünleri kapsamak-
ta. Tasarımcılar bu 
ürünleri projelerinde 
doğrudan kullana-
bilmekteler. Fiziksel 
olarak kullanabildik-
leri gibi, ürünlerin 2 
boyutlu teknik çizim-
lerine ve yine projele-
rinde, render çalışma-
larında kullanmak için 
3 boyutlu datalarına 
da www.ananaswoo-
dworking.com üzerin-
den ulaşabilmekteler. 
Ananas Deco’da ise 

tersine bir işleyiş söz 
konusu. Tasarımla-
rı, proje sahibi olan 
mimar, içmimar ve 
tasarımcılar sağlıyor-
lar. Biz ise, üretim, 
imalat detayları, etik 
değerler, malzeme 
kalitesi, işçilik kali-
tesi, teknik data-final 
ürün uyumluluğu gibi 
ihtiyaçlara cevap veri-
yoruz. Örnekleyecek 
olursak, bir villanın iç 
mekan tasarımını ya-
pan tasarımcı bizimle 
iletişime geçip, sabit 
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mobilyaların, hareketli 
mobilyaların üretimi 
konusunda bizden 
destek alabiliyor. Pro-
jelerin final dokunuşu, 
göz önünde olan ve 
kullanıcıyla doğrudan 
temas halinde olan 
elemanları, mobilya-
ları üretiyoruz. Proje-
lendirme aşamasında, 
gerekirse, proje yöne-
ticisi ile dirsek tema-
sında kalıp detayları 
birlikte çözümlüyoruz.
Çalışmasını sürdür-
düğümüz ve tamam-

ladığımız her proje 
ayrı bir keyif bizim 
için. Farklı hikaye-
lerle, mekanlarla ve 
tasarımlarla tanışı-
yoruz her defasında. 
Örnekleyecek olursak 
eğer Kaplankaya / 
The Six Sense Villala-
rı, Leone patisserie / 
boulangerie  ve Zeus 
gyros&grill mobilya ve 
dekorasyon imalatları-
nı gerçekleştirdiğimiz 
projelerden sadece 
birkaçı. Bu projelerle 
bahsetmek istedi-
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ğimiz nokta, farklı 
sektördeki mekanlara 
farklı üretim ve üretim 
çözümleri sağlamış 
olmamız. 
Kaplankaya / The 
Six Senses için iki 
rezidans projesinde 
Mimar Gloria Tsai ve 
Mimar İzgi Yazıcı’nın 
tasarımlarını yapmış 
olduğu sıra dışı ölçü 
ve özelliklere sahip 
vestiyer, seperatör/
kütüphane ve konsol 

üretimi gerçekleş-
tirdik. Bizim için bu 
proje Ananas De-
co’nun nitelikli üretim 
anlayışının güzel bir 
örneği.

Leone pattisseri/bou-
langerie ise İzmirin en 
güzel Fransız pasta-
nelerinden.Alsancak 
ve Urla şubelerinin 
üretiminden sonra 
Hilltown avm de bu-
lunan keyifli mekanı  
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için ürettik. Mimarlar 
Yasemin Deniz ve Ser-
dar Deniz tarafından 
tasarland. Doğal mal-
zemelerin ve lake cila 
yüzeylerin beraber 
kullanıldığı bu proje-
de , iç ve dış mekan 
oturma alanları , pas-
ta,kruvasan tezgahları, 
şaraplık gibi ürünlerin 
yanı sıra metal ağırlıklı 
ürünlerin de üretimini 
gerçekleştirdik.

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?
Çağdaş Cantürk: Yeni 
yaşam koşullarına 
yönelik ihtiyaçları 
karşılayan, kullanıcı 
ile etkileşimi yüksek, 
uzun ömürlü ve daya-
nıklı masif mobilya ve 
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aksesuarları el işçili-
ğinden yararlanılan 
yöntemlerle üretmek. 

Ürün tasarımlarınızı 
farklı kılan özellikler 
nelerdir?
Altuğ Toprak: Ürünle-
rimizi farklılaştıran en 
önemli kriteri işimize 
ruhumuzu katmak 
olarak tanımlayabili-
riz. Sektör, artan nüfus 
ve metropollerde 
yaşamanın mecbu-
riyetlerine paralel 
olarak seri üretim ve 

yoğun endüstriyelleş-
menin etkisindeyken, 
el işçiliğinden, yerel 
üretim tekniklerinden 
besleniyoruz. Daha da 
açıklamak gerekirse 
anlayışımız piyasanın 
dayattığı tüketime da-
yalı mobilya ekonomi-
sine tabi olmamak... 
Atölyemizde çok basit 
bir detayı dahi defalar-
ca prototipleyebilme 
imkanına sahibiz. 
Tasarladığımız ve üret-
tiğimiz her ürününün 
kendi içinde olabildi-
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ğince sade ve zaman-
sız  çizgilere sahip 
olmasını hedefliyoruz; 
farkındayız ki en ilkel 
tasarım da en tamam-
lanmış tasarım olabilir. 
Ayrıca tasarımcı ola-
rak hammadde kulla-
nım şekli ile ilgili bazı 
sorumluluklarımız var. 
Ürünlerimizde yasal 
yollardan elde edilmiş 
keresteleri kullanmak, 
fire ve atık yönetimini 
sağlayabilmek, insan 
sağlığına ve doğaya 
zarar vermeyen orga-
nik ahşap koruyucula-
rı kullanmak gibi. Tüm 
bunların bazı zorlayıcı 

yanları da olmuyor de-
ğil. Örneğin, doğal bir 
malzeme olan ahşabın 
nesillerce kullanıla-
bilecek sağlamlıkta 
fonksiyonel bir ürüne 
dönüşmesi fikri son 50 
yılın yaygın mobilya 
tüketimi alışkanlıkları-
na ters. Ahşap malze-
meyi en yüksek verim 
ile kullanıp kullanı-
cı-ürün etkileşimini ön 
plana çıkarmak istiyo-
ruz; bazı ürünlerimi-
zin tanımlamasını kul-
lanıcılara bırakmak, 
kullanıldığı mekana 
göre fonksiyonlarının 
değişmesi gibi daha 

Tasarım

https://istandist.com/


Istanbul & istanbul 127 Sayı Eylül 202060 www.istandist.com

İndekse Git

hibrit ve çok yaşamlı 
bir ürün hikayesi ya-
ratmak istiyoruz.Ağa-
ca uzun ömürlü ikinci 
bir hayat sunuyoruz. 
Bu malzemeye nazik 
davranmamızı zorun-
lu kılıyor. Ayni seri 
dahi olsa tüm Ananas 
ürünlerini farklı kılan 
da bu.

Tasarımlarınızda size 
neler ilham veriyor? 
Yaratıcılığınızı nasıl 
besliyorsunuz?
Çağdaş Cantürk: 
Siyasal duruma dayalı 
iç ve dış pazar şartları 

gibi sınırlandırıcılar 
aslında bizim hangi 
çerçevede üretim ya-
pacağımızı bir anlam-
da belirliyor. Kısıtları 
engel olarak görmü-
yoruz; çoğu zaman 
kısıtların yaratıcılığı 
arttıran bir faktör ol-
duğunu düşünüyoruz. 
Bir el eskizi veya bir 
mock up çalışmasının 
ardından hızlıca bire 
bir üretim üzerinden 
ilerleyebiliyoruz. Bu 
da en doğru detay çö-
zümlemelerine daha 
hızlı ulaşabilmemizi 
sağlıyor. 

Tasarım
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Güncel projeleriniz-
den ve gelecek hedef-
lerinizden söz eder 
misiniz?  
Altuğ Toprak: Biz 
tasarım kökenli bir 
firmayız. Bizi işimize 
bağlayan en önemli 
unsur, tasarlıyor ve 
tasarladığımızı ürete-
biliyor olmamız. Uzun 
vadede ürün sayımızı 
planladığımız gibi art-
tırmayı planlıyoruz.  
İhracat ile başta Ame-
rika ve Avrupa olmak 
üzere, dünya vatan-
daşlarıyla buluşturdu-
ğumuz ürünlerimizin 
sayısını arttırmayı 

hedefliyoruz.
‘Contract Furniture’ 
dünyada kabul gören 
bir çalışma şekli. Biz 
de bunu sağlamak 
konusunda kararlı-
yız. Perakende ola-
rak müşterilerimize 
sunduğumuz ürünleri-
mizi, proje ölçeğinde 
firmalarla buluşturmak 
ve alanlarda ürünle-
rimizin sevilerek kul-
lanıldığını görme fikri 
bizi işimize tutkuyla 
bağlayan bir başka ne-
den. Bu amaçla, nite-
likli projelerin paydaşı 
olmaya devam etmek 
istiyoruz.

Tasarım
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KORAY 
ÖZPALAMUTÇU

Röportaj:  Didem Topal

“Hayatım Boyunca 
Yeniliklere Açık Olarak, 
Zamanın Dinamiklerine 
Ayak Uydurarak Yoluma 

Devam Ettim”
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Senin hikayeni senden 
dinleyelim.
Merhaba Koray 
Özpalamutçu ben. 
Fotoğrafçıyım. Dokuz 
Eylül Güzel Sanatlar 
Fakültesi mezunuyum. 
Yaklaşık 22 yıllık 
profesyonel kurumsal 
iş hayatımı, fotoğrafçı 
kimliğim ile devam 
etmek amacıyla 2018 

yılında sonlandırdım. 
İzmir’de yaşıyorum 
ve fotoğraf serüvenim 
ile yine İzmir’den tüm 
dünyaya açılıyorum.

Kurumsal iş hayatın-
dan fotoğrafa çekme-
ye karar verişin nasıl 
oldu? İkisini bir arada 
yürütmek zor olmu-
yor mu?

Fotoğraf
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Kurumsal iş hayatım 
sırasında cep telefonu 
ile fotoğraf çekerek 
başladım fotoğrafa 
ben. Telefonuma in-
dirdiğim uygulamaları 
da kullanıp fotoğrafla-
rımı düzenliyordum. 
Günün yorgunluğunu 
bu şekilde atıyor ve 
kendimi çektiğim fo-
toğrafları düzenlerken 

rahatlatıyordum. Bir 
süre sonra cep telefo-
nu yetmedi ve fotoğraf 
makinesi ile yoluma 
devam etmeye karar 
verdim. Bu sırada 
fotoğraf çekimleri ile 
ilgili projelerde daha 
sık olmaya başlayınca 
hayatımın geri kalan 
kısmına fotoğrafçı 
olarak devam etmek 

Fotoğraf
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istedim. 22 yıllık 
kurumsal iş hayatı-
mı sonlandırdım ve 
yolculuğuma tam 
zamanlı fotoğrafçı 
olarak devam etmeye 
başladım. Dolayısıyla 
şu an ikisini bir arada 
yürütmediğim için be-
nim için zorluğu yok.  

Kariyer yolculuğunda 
kararlarını neler şekil-
lendirir?
Hayatım boyunca 
yeniliklere açık olarak, 
zamanın dinamikle-
rine ayak uydurarak 
yoluma devam ettim 
hep. Aldığım kararları 
bana katma değeri 
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olacağına inandığım 
an aksiyon alarak 
gerçekleştirdim. Ku-
rumsal kariyerim ve 
fotoğrafçı kimliğimde 
de aldığım kararlar 
bunların şekillendir-
miş halidir.

Geleceğe bakarken; 
seni umutlandıran ve 
kaygılandıran en bariz 
düşünceler neler?
Şu an için tüm dünya-
nın içinde bulunduğu 

Korona salgını endişe-
lendiriyorum. Umu-
dum ise, bu durumun 
yakın gelecekte sona 
ermesi ve yine gez-
meye başlayıp, yeni 
rotalarda fotoğraflar 
çekeceğim günlerin 
gelmesidir.

Instagram dünyasında 
kendine yer edinmek 
ve isminin bilinir, 
işinin beğeniliyor 
olması çok da kolay 

Fotoğraf
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değil. Emin adımlar-
la yürüdüğün yolda; 
Çektiğin fotoğrafları 
tam olarak nasıl ta-
nımlıyorsun?
Ben 2011 yılından 
beri Instagram kulla-
nıyorum. Daha önce 
yaptığım röportajlar-
da da söylemiştim. 
O dönem ile şu an 
kullanılan Instagram 
çok farklı birbirinden. 
İsmimin bilinir olma-
ya başlaması zaten 
o dönemde çektiğim 
fotoğrafların popüler 
sayfaya çıkması ile 
başladı. O günlerde 

de belli bir yere ge-
lebilmek çok kolay de-
ğildi elbette. İsmimin 
bilinir olması ve yap-
tığın işin beğenilmesi, 
zaman içerisinde bana 
gelen projelerin artışı 
ile doğru orantılı oldu. 
Görüldüğü üzere 
Instagram sayfamda 
çoğunlukla çektiğim 
manzara ve doğa 
fotoğrafları var. An-
cak yaptığım fotoğraf 
ve video çekimleri 
sadece manzara 
fotoğraflarından ibaret 
değil. Ürün, moda, iç 
mekân, gıda ve içecek 

Fotoğraf
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vb. birçok kategoride 
çekimler yapıyorum.  
Çektiğim ve paylaştı-
ğım fotoğraflarındaki 
renklerin ahengi ise, 
benim doğaya olan 
hayranlığımı tanımlı-
yor.

Fotoğraf camiasından 
senin usta olarak ka-
bul ettiğin kişi kim?
Manzara ve doğa tar-
zında @02q (Japon bir 
fotoğrafçıdır. Instag-
ram’da ilk takip etme-
ye başladığım kişiler 
arasında olup kendine 
has tarzı beni etkile-
yen yegâne kişidir.)  ve 

portre tarzında ise Lee 
Jeffries  @lee_jeffries 
diyebilirim. 

İçinde bulunduğunuz 
an sizin için nasıl fo-
toğrafı çekilesi bir ana 
dönüşüyor? O andan 
neleri alıyor fotoğ-
rafla insanlara neler 
veriyorsunuz?
O an’ı çekmeye karar 
verdiğim an, fotoğrafı 
düzenlediğim haliyle 
gözümün önüne geli-
yor. Vermek istediğim 
mesajda tam olarak 
dünyanın benim 
gözümden görülen 
güzellikleridir. 

Fotoğraf
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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?
Evet, farklı ülkeler 

ve lokasyonlarda 
fotoğraflar çektim, 
projelerde bulundum. 
Farklı coğrafyalarda 
çok zor koşullarda da 
çok rahat hissettiğim 
anlarda da fotoğraf-
lar çektim. Doğanın 
güzellikleri, insanların 
hayatları, renklerin 

Fotoğraf
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ahengini kullanarak 
o an’ları dondurdum. 
Her ülkenin elbette 
kendine has bir havası 
ve doğal güzelliği var.  
Ama Türkiye bambaş-
ka. Doğanın, tarihin, 
kültürel mirasların 
iç içe olduğu Türki-
ye’den daha güzel ve 
kıymetli bir ülke yok.

İnsanın doğayla 
beraber şekillendiği 
kırsal bölgelerden 
kareler yakalarken, 
kompozisyonlarınızda 
renk, doku ve hikâye 
olarak neler arıyorsu-
nuz? İşinle ilgili seni 
nasıl eleştiriler motive 
ediyor?
Ben tam anlamıyla 

Fotoğraf
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maviye ve yeşile renge 
hayranım. Mavi ile ye-
şilin bir arada olduğu 
hale hatta… Ve fotoğ-
raf çekerken mavi ile 
yeşilin arasına biraz 
da beyaz veya kavuni-
çi ilave edilmesi beni 
etkiliyor. Beyazlar 
veya kavuniçiler ise 
bulutlar benim için 
beyaz pamuk gibi, ba-
zen gün batımındaki 
kavuniçi tonların veya 
pembeye kaçan bir tül 
halini alan bulutların, 
çektiğim fotoğrafla-

ra derinlik kattığını 
düşünüyorum. Mese-
la çektiğim fotoğraf 
tarzlarından biri olan 
uzun pozlama tekni-
ğiyle maviye ve yeşilin 
arasında birde bulutlar 
eşlik edince çok keyif 
alıyorum o an’ı don-
durmaktan.

Son zamanlarda 
nerelerdesiniz, neler 
yapıyorsunuz yeni 
projeleriniz var mı? 
Sizi yakından takip 
etmek isteyenler nere-

Fotoğraf
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den ulaşabilirler?
İzmir’de yaşıyorum 
dolayısıyla son za-
manlarda da İzmir’de-
yim. Video çekimleri-
ni ekibimle yaptığım 
işler de var. Bu çekim-
ler devam ederken bir 
yandan da görüşme 
içersinde olduğum ve 
beni heyecanlandıran 
4 yeni proje var. Beni 

yakından takip etmek 
isteyenler Instag-
ram’da bulabilirler. 
Çektiğim fotoğraflar 
dışında bazen hika-
yelerimde gündelik 
hayatımda neler oldu-
ğunu paylaşıyorum. 
Instagram’da takip 
isteyenler için kullanı-
cı adım ise @korayoz-
palamutcu 

Fotoğraf
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Tecrübelerinize 
dayanarak özellikle 
fotoğraf çekmeye yeni 
başlayan bu röportajı 
takip eden okuyucula-
rı için ne gibi tavsi-
yelerde bulunmak 
istersiniz?
Ben açıkçası, pra-
tik yapmalarının ve 
olabildiğince fazla 
fotoğraf çekmelerinin 

hem görsel hafıza 
hem de kadraj bilgisi 
açısından kendilerine 
çok faydası olacağını 
düşünüyorum. Yeni 
başlayacak kişilerin 
yapacakları bu pratik-
lerle, kendi gelişimle-
rini zaman içerisinde 
görecekleri kanaatin-
deyim.
Bende aynısı yaptım 

Fotoğraf
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çünkü ilk zamanlarım-
da. Hala hiç üşenme-
den hoşuma giden 
bir an olursa makine 
veya telefonumla o 
an’ı dondurmak için 
çekiyorum fotoğrafını. 
Teknolojiden fayda-
lanıyorum her fırsatta 
yani :) 

Son olarak İzmir’de 
yaşayan birisinin gö-
zünden İstanbul nasıl 
bir yer onu soralım…
İzmir’de yaşayan biri 
olarak kurumsal iş 
hayatım boyunca iş 
seyahatleri sebebiyle 

İstanbul’da oldukça 
fazla bulundum. İs-
tanbul harika bir şehir 
ve fotoğraf açısından 
da kadraja an’ları 
dondurmak için çok 
malzeme veriyor. 
Boğaz manzarasından 
sokak fotoğraflarına, 
insan portrelerinden 
ve yaşam stillerine 
kadar çok geniş bir 
yelpazesi var İstanbul 
dinamiğinin. Sözün 
özü İstanbul’u seviyo-
rum.
Bu keyifli röportaj için 
size teşekkür ediyo-
rum.

Fotoğraf
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GAMZE TOMBUL‘DAN
“EYLÜL AYI 

BURÇ YORUMLARI”
@merkurumduruyor

@gamzetombul

Astroloji
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Mücadele gücümüzü, fiziksel enerjimizi, 
cinsel güdümüzü, savaşçı yanımızı 
gösteren Mars, 10 Eylül – 14 Kasım 

tarihleri arasında Koç Burcunda Retro konum-
da olacak.
Retro süresi boyunca fiziksel enerjimiz ve 
mücadele gücümüz azalabilir, agresif tutumlar 
sergileyebiliriz. Bu süreçte öfke enerjisi içe 
döneceği için; bastırılmış hissetme, kendi ken-
dimizle kavga etme, aniden hiddetlenme gibi 
duygusal değişimler yaşamaya açık olacağız.

 Savaşcı Gezegen Mars, 10 Eylül 
2020’de Koç Burcunda Retro 

Harekite Başlıyor!

Astroloji
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Yeni başlatılan işlerde, uzun vadeli planlarda 
aksamaların ve gecikmelerin yaşanabileceği 
gibi; tez canlı ve güdüsel hareketlerle atağa 
geçmek yorgun ve bitkin hissettirebilir.
Süreç boyunca cerrahi müdahale gerektiren 
tedavilerin nekahat dönemleri normale göre 
daha uzun olacağı için imkan dahilinizde ise 
ertelemeniz daha faydalı olacaktır.
Mars Retrosundan öğrenmemiz gereken ders; 
empati ve çözüm odaklı tavırları benimsemek, 
sabretmek, akışa bırakmak olacaktır.

Astroloji
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SEVGİLİ YÜKSE-
LEN KOÇLAR;
2 Eylül Balık Burcunda 
gerçekleşecek olan 
Dolunay ile beraber; 
kendi kabuğunuza 
çekildiğiniz bir sürece 
giriyor olacaksınız. Bu 
süreçte iç muhasebe-
nizi yapabilir, nelere 
devam, nelere tamam 
demek isteğinize karar 

verebilirsiniz. Toplumsal normlar, çevre baskısı ya 
da kendiniz tarafından sınırlandırıldığınızı düşün-
düğünüz yaşam alanlarınızda reforma gidebilir, 
zincirlerinizi kırabilirsiniz. 
10 Eylül’de Koç Burcunda Retro hareketine başla-
yacak olan Mars; tez canlı olan sizleri 14 Kasım’a 
kadar yavaşlatabilir. Bu süreçte ikili ilişkilerinizde 
gerilimli anlar artabilir. Çözümleyici tavırlar içinde 
olmak size fayda sağlayacaktır. Sağlınıza dikkat et-
melisiniz. Cerrahi müdahalelerde toparlanma süresi 
uzayabilir.
17 Eylül Başak Burcunda gerçekleşecek olan Yeni 
Ay; çalışma ortamınızı, sorumluluklarınızı, sağlığı-
nızı ve düzenli yaptığınız her türlü işlerinize disiplin 
getiriyor olacak. Bu süreçte çalışma ortamınıza 
yeni kişiler katılabilir, var olan düzeninize yenilikler 
gelebilir, yeni sorumluluklar üstlenebilir ve dene-
yimlerinizin takdirini görerek önemli kişilere hizmet 
sunmanız için tercih edilebilirsiniz. 
Sağlık konularınızın da dikkat çektiği günlerde 
olacağınız için tedavilerinizi ertelememeniz büyük 
önem taşıyor olacak.
13 Eylülde Jüpiter’in, 29 Eylülde ise Satürn’ün Oğlak 
Burcundaki Retro hareketlerinin sonlanmasıyla bera-
ber; kariyer hayatınızda büyük çabalarla   emek ve-
rip, meyvesini almak istediğiniz fakat askıda kalmış 
olan terfi konularınız, pozisyon değişikliği isteğiniz 
ve iş başvurularınız gibi konularınız hız kazancak.

Astroloji
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SEVGİLİ YÜKSE-
LEN BOĞALAR;
2 Eylül Balık Burcun-
da gerçekleşecek olan 
Dolunay ile beraber; iş 
yaşamınızın getirdiği 
uzun süredir devam 
eden sıkıntılarınız, yeni 
üstlendiğiniz sorumluk-
larınız ve sosyal çev-
reniz hakkında düzen-
lemelere gidebilir, size 
ruhsal ve mental olarak 
yük oluşturan konuları ve sosyal ortamınızdaki ki-
şileri omuzlarınızdan atmak isteyebilirsiniz. Haya-
lini kurmuş olduğunuz büyük plan ve projelerinizi 
olumlu yönde sonlandırabilir ya da yeni adımlar 
atabilirsiniz.
10 Eylül’de Koç Burcunda Retro hareketine başla-
yacak olan Mars; ruhsal ve fiziksel sağlınıza dikkat 
çekiyor olacak. Olayları kendi içinizde büyütmeniz 
sizi hırpalayabilir. Kontrolünüz dışında gelişen şeyle-
re müdahale edememeniz sizi güçsüz göstermez ak-
sine eğitir. Bu süreçte sakin ve empati odaklı tavırlar 
içinde olmanız size fayda sağlayacaktır.
17 Eylül Başak Burcunda gerçekleşecek olan Yeni 
Ay; çocuklarınızın eğitim-öğretim, sağlık gibi konu-
larına dikkat çekiyor olacak. Onlar için yeni girişim-
lerde bulunmak, yeni bir alışkanlık edinmelerini sağ-
lamak için uygun bir dönemde olacaksınız. Çocuk 
sahibi olmayı düşünen bir Yükselen Boğa iseniz; 
gökyüzü tarafından destekleniyor olacaksınız.
Bu dönemde yaratıcılık gerektiren hobilere başlaya-
rak sistemli çalışmanız sonucunda bundan kazanç 
sağlayabilirsiniz. Romantik ilişkilerinizde keyifli bir 
süreçte olacağınız için riskli adımlar atmaya meyilli 
olabilirsiniz. ayaklarınızın yere bastığından emin 
olmalısınız.
13 Eylülde Jüpiter’in, 29 Eylülde ise Satürn’ün Oğlak 
Burcundaki Retro hareketlerinin sonlanmasıyla 
beraber; yurtdışı bağlantılı eğitim ve işlerinizle ilgili 
askıda kalmış olan konularınız ve adli sürece tabi 
olmuş sonuçlanamayan davalarınız hız kazanmaya 
başlayacaktır.
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SEVGİLİ YÜKSELEN İKİZLER;
2 Eylül Balık Burcunda gerçekleşecek olan Dolunay 
ile beraber; kariyer hayatınız, yaşadığınız şehri veya 
evi değiştirme planlarınız, evlilik birliği kurmak 
yolundaysanız nasıl bir yol izleminizle ilgili uzun 
süredir emek verdiğiniz konular hakkında devam ya 
da tamam kararı alabilirsiniz. Bu süreçte; üzerinize 
baskı oluşturduğunu düşündüğünüz ailenizdeki ka-
dın figürleri, üstleriniz ya da otorite olarak gördüğü-
nüz kişilerin isteklerinden ziyade “ben ne istiyorum, 
sınırlarımı aşmalıyım” felsefesinin üzerine daha 
fazla düşebilirsiniz.
10 Eylül’de Koç Burcunda Retro hareketine baş-
layacak olan Mars; sosyal çevrenizde ve arkadaş 
ilişkilerinizde gerilimler yaşayabileceğinize dikkat 
çekiyor. Bu süreçte; büyük hayaller kurarak başlat-
tığınız projelerinizin ve hayallerinizin ilerleme hızı 
düşük olacaktır. Bu sebeple hayatınızla ilgili büyük 
adımlar atmanız gerekse bile aceleci tavırlardan 
uzak durmalısınız.
17 Eylül Başak Burcunda gerçekleşecek olan Yeni 
Ay; hane ve köklerinizi ilgilendiren yeni başlangıç-
lara şahit olacağınızı gösteriyor. Bu süreçte ailenize 
yeni fertler doğabilir ya da hane halkınız evlilik 
birliğiyle genişleyebilir. Gayrimenkul, araç alım-sa-
tım işlemleri de gündeminizi kaplayacağı gibi aile 
üyelerinizin refahı ve konforu için üzerinize yeni 
sorumluluklar almaya gönüllü olabilirsiniz.
13 Eylülde Jüpiter’in, 29 Eylülde ise Satürn’ün Oğlak 
Burcundaki Retro hareketlerinin sonlanmasıyla bera-
ber; bir süreliğine hayatınızda kriz sebebi olan, nafa-
ka, miras, eş ve ortakların paraları, cerrahi müdahale 
gerektiren sağlık problemleri ve dengesiz giden 

gelir-gider kalemleriniz 
gibi konuların çözüm-
lemeleri hız kazanıyor 
olacak. Ruhsal sağlınızı 
toparlamak ve öz değe-
rinizin farkına varmak 
için; bu dönemde yapa-
cağınız meditasyon ve 
ibadet gibi şifa çalış-
maları manevi yönden 
yükselmenize yardımcı 
olacaktır.
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SEVGİLİ YÜKSELEN YENGEÇLER;
2 Eylül Balık Burcunda gerçekleşecek olan Dolu-
nay ile beraber; kendinizi adadığınız idealleriniz, 
yükseköğrenimle ilgili süreçleriniz, yurtdışı bağlantılı 
işleriniz, eşinizin ailesiyle ilgili sürüncemede kalan 
konularınız ve adli sürece tabi olan davalarınız 
hakkında tamam ya da devam kararını alarak bu 
konulara nokta koyabilirsiniz. Bu dönemde; Uzakla-
ra gitmek, yeni yerler görmek, size engel olan şeyleri 
yolunuzdan çekmek ve kendi sınırlarınızı aşma 
isteğiniz yüksek olacaktır. 
10 Eylül’de Koç Burcunda Retro hareketine başlaya-
cak olan Mars; kariyer konularınıza dikkat çekiyor 
olacak. Çalışma arkadaşlarınız ya da üstlerinizle 
olan iletişiminiz iniş çıkışlı olabilir. Rekabet,  mü-
cadele ve tahammül gücünüz her zamankine göre 
daha düşük olacağı için; iş değiştirmek, evlilik birliği 
kurmak gibi önemli kararları almak doğru bir karar 
olmayacaktır. Empati odaklı yaklaşım tarzını benim-
semeniz size fayda sağlayacaktır.
17 Eylül Başak Burcunda gerçekleşecek olan Yeni 
Ay; pratiklik kazanmak adına almayı düşündüğünüz 
kısa eğitimlere başlamak için size uygun bir dönem 
sunacak. Kendinizi kısa, öz ve net şekillerde ifa-
de etmeyi tercih edebilir yakın çevrenizden de bu 
iletişim tarzını benimsemelerini bekleyebilirsiniz. 
Aklınızdaki fikirleri proje haline getirmek ve planla-
mak için en verimli süreçte olacaksınız.
Bu dönemde fikir ve görüşleriniz kardeşlerinizin ya 
da yakın çevrenizin ihtiyaçlarına göre şekillenebilir. 
Onları desteklemek için sesinizi gerekli mecralarda 
daha yüksek çıkartabilirsiniz.
13 Eylülde Jüpiter’in, 29 Eylülde ise Satürn’ün Oğlak 
Burcundaki Retro 
hareketlerinin sonlan-
masıyla beraber; her 
türlü ticari, romantik 
ve arkadaşlık ilişkile-
rinizde sorunlu giden, 
yanlış anlaşılmalar 
yaşanan ve çözülme-
yen konularınız hız 
kazanmaya başlaya-
caktır. 
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SEVGİLİ YÜK-
SELEN ASLAN-
LAR;
2 Eylül Balık Burcun-
da gerçekleşecek olan 
Dolunay ile beraber; 
gelir-gider dengeniz, 
çekişmeli miras konu-
larınız, vadesi geçmiş 
alacaklarınız, eş ve 
ortaklarınızın kaynak-
larından faydalana-
rak oluşturduğunuz 

projeleriniz, duygusal manada sizi çok fazla yormuş 
olan her türden konularınız gibi durumlar hakkında 
tamam ya da devam kararını verebilirsiniz. 
10 Eylül’de Koç Burcunda Retro hareketine başlaya-
cak olan Mars; Eşinizin ailesiyle ve ortaklı işler yap-
tığınız kişilerle olan iletişiminize gerilim katabilir. Bu 
süreçte; eğitim-öğretim hayatınızla ilgili konularınız, 
seyahat planlarınız, adli sürece tabi olmuş olan da-
valarınız gibi konularınızda gecikmeler ve aksamalar 
yaşamanız mümkündür. Agresif, gururlu ve kibirli 
tavırlar içinde tepki vermeniz geri dönüşü olmayan 
sonuçlara sebep olabilir.
17 Eylül Başak Burcunda gerçekleşecek olan Yeni 
Ay; maddi güvencenizi sağlama almak için sahip 
olduğunuz yetenekleri kullanarak ya da bunlardan 
tamamen bağımsız olarak yeni kazanç kapıları 
açmanıza destek verecektir. Ailenizden gelen ya da 
kendi sahip olduğunuz varlıklarınızı elden çıkartarak 
yeni para akışı elde edebileceğiniz bir dönemde 
olacaksınız.
Kendi yeteneklerinize sahip çıkmak, öz değer ve 
sevginizin farkına varmak adına yapacağınız her 
çalışma bu süreçte size avantaj sağlayacaktır.
13 Eylülde Jüpiter’in, 29 Eylülde ise Satürn’ün Oğlak 
Burcundaki Retro hareketlerinin sonlanmasıyla 
beraber; uzun zamandan beri gündeminizi kaplayan 
çalışma ortamınızdaki ilişkileriniz, sahip olduğunuz 
sorumluluklarınızın yükü, üzerinde çalıştığınız pro-
jeleriniz ve sahip olduğunuz sağlık problemleriniz 
için aldığınız tedavilerinizin sonuçlarını daha hızlı 
bir şekilde alabilirsiniz. 
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SEVGİLİ YÜKSE-
LEN BAŞAKLAR; 
2 Eylül Balık Burcun-
da gerçekleşecek olan 
Dolunay ile beraber; 
her türlü ikili ve orta-
lı ilişkilerinizle ilgili 
konularda devam ya da 
tamam kararı alabilirsi-
niz. Bu süreçte sorunlu 
giden ilişkilerinizi son-
landırabilir, çözümleme 
yoluna gidecekseniz kendi bireyselliğinizi daha fazla 
vurgulamak isteyebilirsiniz. Evlilik yoluna giren ya 
da daha ciddi bir yola sokmak istediğiniz roman-
tik ilişkileriniz adına önemli adımlar atabilirsiniz. 
ortaklı işe sahipseniz; iş ortağınızla sorumluluklar 
konusunda düzenlemelere gidebilir, kendi istekleri-
nizi işinize daha fazla katabilirsiniz.
10 Eylül’de Koç Burcunda Retro hareketine başla-
yacak olan Mars; fiziksel ve ruhsal sağlınıza dikkat 
çekiyor olacak. Normale göre daha düşük enerjiye 
sahip olabilir, evham ve kaygıya yenik düşmeniz 
durumunda detaylara olan takıntılarınız yükselebilir. 
Finansal anlamda gelir-gider dengenizin şaşırma 
ihtimali olacağı için büyük alımlardan kaçınarak, 
ödemelerinizi geciktirmemeye dikkat etmelisiniz.
17 Eylül Başak Burcunda gerçekleşecek olan Yeni 
Ay; fiziksel görünümünüzde değişiklikler yapmak, 
motivasyon kaynaklarınızı düzenlemek ve haya-
ta daha geniş açıdan bakabilmeniz için önünüze 
fırsatlar çıkartıyor olacak. Düzene ve disipline 
önem veren, temiz çalışan siz Yükselen Başaklar; 
bu süreçte sistemli çalışmanın getirdiği tecrübelerle 
hayat alanlarınızda kendinizi daha fazla gösteriyor 
olacaksınız.
13 Eylülde Jüpiter’in, 29 Eylülde ise Satürn’ün Oğlak 
Burcundaki Retro hareketlerinin sonlanmasıyla 
beraber; çocuklarınızı ilgilendiren sorunların ve aşk 
hayatınızda yaşadığınız problemlerin çözümü, yara-
tıcılık gerektiren işlerinizin gidişatı gibi sürünceme-
de kalan konularınız hız kazanmaya başlayacaktır.
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SEVGİLİ YÜKSELEN TERAZİLER;
2 Eylül Balık Burcunda gerçekleşecek olan Dolu-
nay ile beraber; üstlendiğiniz sorumlar değişeme 
uğrayabilir, çalışma ortamınızda yaşanan düzen-
sizliklere dur diyebilir, ertelediğiniz ya da görmez-
den geldiğiniz sağlık problemlerinize daha fazla 
odaklanabilirsiniz. Üzerinize artık yük oluşturan 
sorumluluklarınızın bir kısmından tamamen vaz-
geçebilir ya da iş yaşamınızda kendinizi daha fazla 
ortaya koymak için fazlasını üstlenebilirsiniz. Bu 
dönem özgürlüğünüzü ve bireyselliğinizi tehdit 
ettiğini düşündüğünüz herkes veya her konuyla 
bağlantılarınızı kesmek isteyebilirsiniz.
10 Eylül’de Koç Burcunda Retro hareketine başla-
yacak olan Mars; iletişim halinde olduğunuz her 
türden ikili ilişkilerinize gerilim getirebilir. Tartışma 
ve gerilimlerden hoşlanmayan siz Yükselen Terazi-
ler; yaşadığınız anlaşmazlıklarda doğal yeteneğiniz 
olan empati ve uyuma başvurmanız size avantaj 
sağlayacaktır.
17 Eylül Başak Burcunda gerçekleşecek olan Yeni 
Ay; inzivaya çekilerek ruhunuzu dinlendirmek, 
içsel muhasebe yapmak ve kalabalıktan uzaklaşa-
rak meditasyon, yoga ve ibadet gibi şifa çalışmaları 
yaparak manevi tarafınızı güçlendirmek için uygun 
bir dönem sağlayacaktır.
Bu süreçte gelecek planlarınızla ilgili düzenle-
melerinizi yapabilir, ufkunuzu açacak seyahatlere 
çıkabilir, yeni başlangıçlar için ruhunuzu hazırlaya-
bilirsiniz.
13 Eylülde Jüpiter’in, 29 Eylülde ise Satürn’ün 
Oğlak Burcundaki Retro hareketlerinin sonlanma-
sıyla beraber; hane içiniz, aileniz ve köklerinizi 

ilgilendiren sorunların 
çözümleri, bir takım 
engellere takılan evlilik 
birliği kurma planla-
rınız, elden çıkarta-
madığınız varlıkların 
alım-satım işlemleri 
ve taşınma gibi konu-
larınız hız kazanmaya 
başlayacaktır.
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SEVGİLİ YÜKSE-
LEN AKREPLER;
2 Eylül Balık Burcun-
da gerçekleşecek olan 
Dolunay ile beraber; 
çocuklarınızla ilgili 
sorunlu giden konu-
lar çözümleyebilir, 
yaratıcılık gerektiren 
işlerinizin gidişatı ile 
ilgili tamamlanmalar 
yaşayabilir, yeni bir 
romantik ilişkiye baş-

layabilirsiniz. Bu süreçte; hayattan daha fazla keyif 
alma isteğiniz yüksek olacağı için, sizi heyecanlan-
dıran ve keyif veren konular hakkında riskli adımlar 
atmaktan geri durmayabilirsiniz. 
Çocuk sahibi olmak isteyen bir Yükselen Akrepseniz; 
Dolunay dönemini değerlendirebilirsiniz.
10 Eylül’de Koç Burcunda Retro hareketine başlaya-
cak olan Mars; Sağlık ve konularınıza dikkat çekiyor 
olacak. Çalışma ortamınızda ya da bireysel hayatı-
nızda aktif görevler üstlenen biriyseniz bu dönem 
enerjiniz normale göre daha düşük olabilir, yürüttü-
ğünüz işlerde kısıtlamalar ve gecikmeler yaşayabi-
lirsiniz. Bu süreçte sahip olduğunuz sorumluluklar 
dışında fazladan iş yüklenmemek faydanıza olacaktır.
17 Eylül Başak Burcunda gerçekleşecek olan Yeni 
Ay; Yeni bir çevreye girebilir, önemli kişilerle bir 
araya gelebilir, kariyer yaşamınızdaki çalışma düze-
ninizin size kattığı deneyim ve yeteneklerle sosyal 
çevrelerde dikkat çekebilirsiniz. Beklediğiniz terfi, 
pozisyon ve iş değişikliği için uygun bir dönemde 
olacaksınız.
Bu süreçte uzun süreden beri emek verdiğiniz ya da 
hayata geçirmek için fırsat beklediğiniz büyük ha-
yallerinizle ilgili önemli adımlar atmak için gökyüzü 
tarafından destekleniyor olacaksınız.
13 Eylülde Jüpiter’in, 29 Eylülde ise Satürn’ün Oğlak 
Burcundaki Retro hareketlerinin sonlanmasıyla 
beraber; kendi fikir ve görüşlerinizi karşınızdakilere 
ifadede zorlandığınız konularınız, yürürlüğe koyama-
dığınız planlarınız, yakın çevreniz ve kardeşlerinizle 
ilgili sizin de müdahil olduğunuz konularınız hız 
kazanmaya başlayacaktır.
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SEVGİLİ YÜKSELEN YAYLAR;
2 Eylül Balık Burcunda gerçekleşecek olan 
Dolunay ile beraber; Yapmayı planladığınız ya 
da önceden başlattığınız ev tadilatınız, taşınma 
kararınız, sahip olduğunuz varlıkların alım-satım 
işlemleri gibi konularınız ve aile üyelerinizi ilgi-
lendiren problemli konularınız nihayete erebilir. 
Üzerinizde baskı oluşturduğunu düşündüğünüz 
ailevi sorumluluklarınızı azaltmak isteyebilir, 
elden çıkartmanız gereken fakat yılan hikayesine 
dönüşmüş olan varlıklarınızın işlemlerini takipten 
çıkabilir ya da tamamen vazgeçebilirsiniz.
10 Eylül’de Koç Burcunda Retro hareketine 
başlayacak olan Mars; riskli yatırımlarınız, ço-
cuklarınızla iletişiminiz ve romantik ilişkilerinizle 
ilgili konularda iniş çıkışlar getiriyor olacak. Bu 
dönemde risk alarak yaptığınız her hareketin size 
zarar olarak dönmesi muhtemel olacağı için; 
ani ve güdüsel hareketlerden kaçınmanız büyük 
önem taşımaktadır. 
17 Eylül Başak Burcunda gerçekleşecek olan 
Yeni Ay; Sosyal statünüz ve kariyer yaşamınızla 
ilgili konularda yenilik ve girişimler yapmanız 
için destek sunuyor olacak. Evlilik birliği kurmak, 
şehir ve ev değiştirmek, sahip olduğunuz kariyer 
deneyimlerinizden faydalanarak farklı bir sektöre 
geçme planları yapmak için uygun bir süreçte 
olacaksınız. Yinede Mars Retrosunuda hesaba 
katarak hayatınızı ve toplumsal statünüzü değiş-
tirecek adımlarınızı çok iyi planlayarak harekete 
geçmeniz avantaj sağlayacaktır.
13 Eylülde Jüpiter’in, 29 Eylülde ise Satürn’ün 
Oğlak Burcundaki 
Retro hareketlerinin 
sonlanmasıyla beraber; 
uzun zamandan beri iki 
kere düşünmenizi ge-
rektiren finansal konu-
larınızda daha düzenli 
ve sistemli akış yaka-
layabilirsiniz. Yeni iş 
kuran ya da planlayan 
biriyseniz; bu süreçte 
işlemleriniz daha hızlı 
sonuçlar verecektir.
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SEVGİLİ YÜKSELEN OĞLAKLAR;
2 Eylül Balık Burcunda gerçekleşecek olan Dolu-
nay ile beraber; uzun zaman an beri hayata geçir-
meyi planladığınız parlak fikir ve girişimlerinizi 
işleme koyabilir ya da fikrinizi geliştirerek farklı 
bir yola ilerleyebilirsiniz. Kardeşleriniz ve yakın 
çevrenizi ilgilendiren sizin de destek sunduğunuz 
problemli konularınız çözümlenebilir. Uzmanlık 
ve pratiklik kazanmak için aldığınız kısa eğitimle-
rinizden olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Bu süreçte; 
fikirsel ayrımlar yaşadığınız ve size kendi fikirleri-
ni dayattığını düşündüğünüz yakın çevrenizdeki 
kişilere tahammül seviyesiniz düşebilir ve bağını-
zı kesebilirsiniz.
10 Eylül’de Koç Burcunda Retro hareketine 
başlayacak olan Mars; Aile üyeleriniz ve aynı 
evi paylaştığınız kişilerle iletişiminize gerilimler 
getirebilir. Bu süreçte sahip olduğunuz varlıkları 
elden çıkartma işlemleri, tadilat başlatma ve ev 
taşınmagibi planlar için uygun bir dönem değildir. 
Girişimde bulunduğunuz tüm konular gecikmele-
re ve aksiliklere uğrayabilir.
17 Eylül Başak Burcunda gerçekleşecek olan Yeni 
Ay; Ufkunuzu açacak seyahatler etmek, farklı kül-
türleri tanıyarak kendi bakış açınızı genişletmek, 
hayatınıza farklı anlamlar katmak isteyeceğiniz bir 
süreç başlatıyor olacak.
 Reklamcılık ve Pazarlama gibi sektörlerde iş 
sahibi olan, yeni bir ürünü piyasaya sürecek olan 
biriyseniz; işinizi tanıtacak organizasyonlar dü-
zenlemek, reklam yapmak için en verimli günler-
de olacaksınız.
13 Eylülde Jüpiter’in, 
29 Eylülde ise Satürn’ün 
Oğlak Burcundaki Retro 
hareketlerinin sonlan-
masıyla beraber; erte-
lediğiniz kişisel ihtiyaç 
ve gelecek planlarınız 
hız kazanacaktır. İkili 
ilişkilerinizde sesinizi 
daha fazla çıkartabilir 
ve bireyselliğinizi daha 
fazla ön plana koyabilir-
siniz.
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SEVGİLİ YÜKSE-
LEN KOVALAR;
2 Eylül Balık Burcun-
da gerçekleşecek olan 
Dolunay ile beraber; 
bir süredir dengesini 
ayarlamakta zorlandı-
ğınız finansal konula-
rınıza düzenlemeler 
getirebilir, önceden 
niyetine girmiş oldu-
ğunuz yeni bir iş ku-

rabilir ve yeni kazanç kapıları elde edebilirsiniz. 
Kendinizi ifade edemediğinizi düşündüğünüz, sizi 
mutlu etmeyen, yaratıcılığınızı körelttiğini his-
settiğiniz iş yerinizden ayrılabilir ya da pozisyon 
değişikliği yapabilirsiniz.
10 Eylül’de Koç Burcunda Retro hareketine başla-
yacak olan Mars; kardeşleriz ve sık görüştüğünüz 
kişilerle iletişiminize gerilimler getirebilir. kendini-
zi öfke yoluyla ifade etmeye meyilli olabilirsiniz. 
Toleranslı ve çözümleyici tavırlar sergilemeniz 
size fayda sağlayacaktır. Bu süreçte; planlama 
aşamasında bulunan ya da hayata geçirdiğiniz 
girişimlerinizde gecikmeler ve aksamalar yaşaya-
bilirsiniz.
17 Eylül Başak Burcunda gerçekleşecek olan Yeni 
Ay; eşiniz ya da ortaklarınızın kazançları, banka-
dan aldığınız krediler, miras yoluyla gelen paralar 
gibi kaynaklardan faydalanarak başlattığınız işle-
rinizin kontrolünüzün dışında gelişmeler göste-
rebileceğine dikkat çekiyor. Bu süreçte finansal 
olarak yeni girişimlerde uzak durmanız, ödeme 
kalemlerinizi düzen getirmeniz ve risk almaktan 
kaçınmanız gerekebilir.
13 Eylülde Jüpiter’in, 29 Eylülde ise Satürn’ün 
Oğlak Burcundaki Retro hareketlerinin sonlanma-
sıyla beraber; altından kalkamayacağınızı düşüne-
rek korktuğunuz, sizi mental olarak yoran büyük 
sorumluluklarınızın size kattığı deneyim ve gücün 
meyveleri toplama sürecine giriyor olacaksınız. 
İş ve sorumluluklarınız odaklı geçirdiğiniz Retro 
sürecinden sonra inzivaya çekilerek ruhunuzu 
dinlendirmeniz size fayda sağlayacaktır.

Astroloji

https://istandist.com/


Istanbul & istanbul 127 Sayı Eylül 202089 www.istandist.com

İndekse Git

SEVGİLİ YÜKSELEN BALIKLAR;
2 Eylül Balık Burcunda gerçekleşecek olan Do-
lunay ile beraber; tüm odağınızı kendinize çevi-
rebilir, fiziksel olarak radikal değişimler yapmak 
isteyebilirsiniz. Estetik müdahalelerde bulunmak, 
tarzınızı değiştirmek sizi daha fazla motive ede-
bilir. Bu süreçte aldığınız yeni kararlar, kendinizi 
etrafınıza ifade ediş şekliniz  “kendimden yeni 
bir ben yaratmak istiyorum!” mesajını içerebilir. 
Başkalarının etkilerinden sıyrılarak kendi hayat 
görüşünüzü yüksek sesle aktarmak sizi motive 
edecektir.
10 Eylül’de Koç Burcunda Retro hareketine 
başlayacak olan Mars; maddi konularınıza dikkat 
çekiyor olacak. Bu süreçte yapacağınız riskli ya-
tırımlar sizi maddi zarara uğratabilir. Sahip oldu-
ğunuz işinizde gelir akışınız normale göre azalma 
gösterebilir. Aşırıya kaçan harcamalar yapmanız 
sonucunda geri ödeme konusunda sıkıntı yaşamaya 
açık olacaksınız.
17 Eylül Başak Burcunda gerçekleşecek olan Yeni 
Ay; her türlü ikili ilişkilerinizde yeni başlangıçlar 
yapabilmeniz için fırsat sunuyor olacak. Yeni, ro-
mantik bir ilişkiye başlayabilir, mevcut ilişkinizi ev-
lilik bağıyla taçlandırabilir ve ortaklı işler yapmayı 
planlıyorsanız yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. 
Bu süreçte; yakın dostlarınız, eşiniz ya da ortakla-
rınızın yararına olacak şekilde onların sorumluluk-
ları paylaşmak, problemlerini çözmek, dertlerine 
ortak olmak gibi destekler sunmanız gerekebilir.
13 Eylülde Jüpiter’in, 29 Eylülde ise Satürn’ün Oğ-
lak Burcundaki Retro hareketlerinin sonlanmasıyla 

beraber; büyük emek-
ler vererek hayata ge-
çirmeyi planladığınız, 
ya da hayata geçirdiği-
niz ama sorunlu iler-
leyen büyük hayalleri-
nizle ilgili konularınız, 
bir süredir beklediğiniz 
fakat engellere takılan 
terfi durumlarınız gibi 
konularınızın çözüm-
lenebilir ve hız kaza-
nabilir.
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