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Meğer Mutluluk Kolektif Bir Eylemmiş
Şimdiye kadar mutluluğun hep, bireysel bir şey 
olduğunu düşünürdüm. Hani, insan isterse, 
kendini bir şekilde mutlu edebilecek, hayata 
dair bir detay bulabilir gibi... İçinden geçtiği-
miz, her sene ile aynı gün sayısına sahip ama 
hepimize 20 yıl gibi gelen 2020 senesi, bana 
mutluluğun kolektif bir şey olduğunu öğretti. 
Tek başına refahta olmak, sadece kendi haya-
tında bir şeylerin yolunda gitmesi, sadece senin 
sağlıklı olman mutluluğu harlamıyormuş. Hatta, 
farkında mısınız bilmem ama birçoğumuz sahip 
olduklarımıza “aman elimizdekinden de ol-
mayalım pazarlığı ile şükrediyor” gibi... Kabul, 
zor zamanlardan geçiyoruz. Biri bitmeden, 
biri başlıyor ama bugün hayata gözlerini açan 
bir bebek, mucize yaşayan biri, insanlık adına 
bulunan bilimsel bir veri vs. hepsi umudumuzu 
ayakta tutuyor. Az daha dişimizi sıkarsak sanki 
güneşli günler yakında... 
İçerikte ise; yine farklı insanların hikayelerine 
misafir olduğumuz röportajlarımız ve şehrin 
sonbahar haline dair birçok öneri ve dipnot 
var. Umudunuz diri, okumanız keyifli olsun. Bir 
sonraki sayıda buluşuncaya dek muhabbetle 
kalın... 

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/


Istanbul & istanbul 129 Sayı Kasım 20207 www.istandist.com

İndekse Git

Cary Fagan’ın yazıp Madeline Kloepper’ın 
resimlediği Küçük Mavi Sandalye, sem-
bolik değeri bulunan kimi nesnelerin, 

zamanda ve mekânda yolculuğa çıkıp farklı 
ellere geçtiğinde, nasıl bambaşka ihtiyaçlara 
seslenen yeni ‘’değer’’ler kazanabileceğini göz-
ler önüne seriyor.
Yaşam döngüsünden hareket ederek bir nesne-
nin ‘’kullanım ömrü’’ üzerine düşündüren bu 
sevimli kitap, minikleri çevre bilinciyle ilişkili 
iki güncel kavramla tanıştırıyor: ‘’tekrar kulla-
nım’’ ve ‘’yeniden değerlendirme’’.
İşlevi tanımlı bir nesnenin, hayal gücünün 
yardımıyla ne gibi yeni işlevler edinebileceğini 
anlatan öykü; çok boyutlu düşünmenin ve farklı 
deneyimlere açık olmanın dönüştürücü gücüne 
işaret ediyor.  

KÜÇÜK MAVİ SANDALYE

Şehrin Ritmi
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“Avrupa Şark’ı Bilmez”, Namık Kemal’in 
1872’de İbret gazetesinde yayımlanan 
ünlü makalesinin başlığı. Bu kısa deneme, 

Osmanlı entelektüelleri arasında, imparator-
luğun tarihi ve İslam hakkında kalem oynatan 
Avrupalı yazarların gerçeğe aykırı anlatımla-
rını, saptırmalarını ve hatalarını hedef alan 
hararetli bir söylemin başlangıç noktası oldu.
Zeynep Çelik de bunu başlangıç noktası alan 
yeni kitabıyla, –Tevfik Fikret, Halid Ziya, Ebüz-
ziya Tevfik, Ahmed Haşim, Halide Edib, Şevket 
Süreyya, Celal Esad, Ömer Seyfeddin, Ismayıl 
Hakkı, Ahmed Midhat, Fatma Aliye, Ömer Lütfi, 
İzzed Melih, Nâzım Hikmet, Ercümend Ekrem 
gibi– geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet ente-
lektüelleri arasında sürüp giden tirat ve diyalog-
lara aradan yüz yıldan fazla zaman geçtikten 
sonra kulak vererek, oryantalist eleştirinin coğ-
rafi ve tarihsel alanını genişletmeyi amaçlıyor. 
 

AVRUPA ŞARK’I BİLMEZ
ELEŞTİREL BİR SÖYLEM (1872 - 1932)

Şehrin Ritmi
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Jorge Luján ile Teresa Porcella’nın birlikte 
kaleme aldığı 
“Hayvan Tiyatrosu”, Koç Üniversitesi Ço-

cuk’ta (KÜ Çocuk) yayımlandı. Giulia Orecc-
hia tarafından resimlenen eser raflarda çocuk-
ları bekliyor.
Parmak tiyatrosunun bütün kahramanlarını 
çocuğunuzla birlikte keşfederek eğlenin! Alışı-
lageldik kitap formatından farklı özel tasarımı 
sayesinde interaktif bir okuma deneyimi sunan 
Hayvan Tiyatrosu, küçük bir fikrin ne kadar 
büyük bir eğlence yaratabileceğinin de kanıtı.
Hayvan Tiyatrosu’yla birlikte parmaklarımız bir 
elma kurduna, bir papağana, bir salyangoza, 
bir kirpiye, bir eşeğe ya da tüm sıcaklığıyla pa-
rıldayan bir güneşe dönüşüveriyor. Her sayfada 
farklı bir gösteri! Elleri seyrederken büyülenen-
ler için...

HAYVAN TİYATROSU
Şehrin Ritmi
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Anne ve anne adaylarına yönelik kılavuz 
niteliğindeki kitaplarıyla tanınan Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Şirin 

Seçkin ile Adli Tıp Uzmanı – Psikanalist Prof. 
Gökhan Oral’ın babalık üzerine ufuk açıcı 
kitabı “Bana Hazır mısın Baba” kitapçı rafla-
rında yerini aldı. 
İçindeki anneliği keşfedemeyen bir erkeğin 
iyi baba olamayacağına işaret eden Seçkin ve 
Oral, “Her anne kadınlık becerilerinin yanında 
içindeki erkeksi özellikleri kullanarak çocuğu-
nun esenliği için yeni görevler üstleniyorsa, her 
baba da kendi içindeki kadını keşfedip çocuğa 
yaklaşımında bunu kullanabilmelidir” diyor.

BABALIK ÜZERİNE SIRADIŞI BİR KİTAP: 
BANA HAZIR MISIN BABA?

Şehrin Ritmi
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İş Sanat, sahnesinde kayda alınacak yeni kon-
ser ve etkinliklerden oluşan program.
Dijital platformlardan paylaşacağı 21. se-

zonunu 5 Kasım’da başlatacak. Klasik müzik 
konserlerinden yerli projelere, hikâye ve şiir 
dinletilerinden, masal tiyatrosuna, tiyatro 
okumalarından sanal sergilere uzanan pek çok 
etkinliğin yer aldığı 21. sezon, kasım ayında 
çevrim içi olarak başlayacak. Pandemi tedbir-
leri kapsamında seyircisiz olarak İş Kuleleri 
Salonu’nda gerçekleşecek kayıtların tamamı 
İş Sanat’ın sosyal medya hesapları üzerinden 
ücretsiz izlenebilecek.

İŞ SANAT’TAN 21. SEZONA 
“DİJİTAL MERHABA”

Şehrin Ritmi
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James C. Scott, Koç Üniversitesi Yayınla-
rı’ndan (KÜY) çıkan “Devlet Gibi Görmek” 
kitabında, “insanların yaşam koşullarını 

iyileştirme amacıyla yola çıkan planlama pro-
jeleri neden başarısız oldu?” sorusuna cevap 
arıyor. Politik ekonomi kategorisinde yayımla-
nan kitap, Ozan Karakaş tarafından Türkçeye 
kazandırıldı.
“İnsanların yaşam koşullarını iyileştirme ama-
cıyla yola çıkan planlama projeleri neden ba-
şarısız oldu?” Anarşist düşünür James C. Scott, 
bu temel sorudan yola çıkarak devlet merkezli 
kent ve köy planlaması deneyimlerini mercek 
altına alıyor. Fransa’dan Brezilya’ya, Sovyetler 
Birliği’nden Tanzanya’ya bir yolculuk yaparak 
devletçi planlamanın başarısızlıklarını analiz 
ederken, benzer toplum mühendisliği felaket-
lerinin tümünde ortak olan koşulları da gün 
yüzüne çıkarıyor.

DEVLET GİBİ GÖRMEK BAZI TOPLUMSAL 
KALKINMA PLANLARININ BAŞARISIZLIK 

HİKÂYELERİ

Şehrin Ritmi

https://istandist.com/


Istanbul & istanbul 129 Sayı Kasım 202016 www.istandist.com

İndekse Git

Six Senses Kocataş Mansions, İstanbul 
sürdürülebilirlik felsefesini Earth Lab’de 
gerçekleştirdiği atölye çalışmalarıyla misa-

firleriyle buluşturuyor.
İstanbul’un tarihini, kültürünü, boğaz keyfini, 
sürdürülebilir yaşam ile buluşturan Six Senses 
Kocataş Mansions, İstanbul, alışılagelmişin dı-
şında bir deneyimi misafirlerine sunuyor. Earth 
Lab’de gerçekleştirilen atölye çalışmaları ile 
çevreye ve doğaya zarar vermeden, sürdürüle-
bilir yaşamın sırları misafirlerle paylaşılıyor.
Otel, bünyesindeki Earth Lab’da gerçekleşti-
rilen atölye çalışmalarında doğal diş macunu, 
organik el kremi, vücut kremi, doğal deodorant, 
peeling ve probiyotik zengini Kombucha yapımı 
ve sürdürülebilir yaşama dair pek çok ipucu 
misafirlerle paylaşılıyor. 

SİX SENSES KOCATAŞ MANSİONS 
İSTANBUL’DA SIRA DIŞI ATÖLYE DENEYİMİ 

Şehrin Ritmi
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Müzikseverlerin dünya starlarıyla unu-
tulmaz bir deneyim yaşadığı “Turkcell 
Platinum İstanbul Night Flight” konser 

serisinin takvimi, pandemi koşulları göz önüne 
alınarak yeniden düzenlendi. 
Turkcell Platinum’un ana sponsorluğunda, 
Events Across Turkey organizasyonuyla dü-
zenlenecek “Turkcell Platinum İstanbul Night 
Flight” konserlerinin tarihleri pandemi koşulları 
göz önüne alınarak yeniden düzenlendi. Be-
lirlenen yeni tarihlere göre konserler 15 Ocak 
2021 – 7 Mart 2021 tarihleri arasında düzen-
lenecek. Müzikseverlerin dünyanın önde gelen 
sanatçılarının eserlerini Turkcell Platinum’un 
Ana Sponsorluğunda dinleme şansı bulacakları 
konser serisi, Türkiye’nin yüksek sesli (ampli-
fied) canlı performans altyapısıyla donatılan ilk 
kapalı müzik ve gösteri merkezi Volkswagen 
Arena’da gerçekleştirilecek.

TURKCELL PLATİNUM İSTANBUL NİGHT 
FLİGHT YENİDEN DÜZENLENEN TARİHLE-

RİYLE OCAK AYINDA BAŞLIYOR

Şehrin Ritmi
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“Alegorik Teşhis” sergisi; herkese ait olan, 
herkesin görmekte özgür olduğu fakat üre-
tim sürecine yabancı oldurulan hali ser-

gilemektedir. Tuval olarak duvarları kullanan 
ve grileri renklendiren sokak sanatçıları hayatı 
boyunca sergilere gidemeyecek olan insanlara 
önerilerini sunarlar. 
Tek renkli hayatı kendi imzalarıyla çok renk-
li kılarlar; sabah karanlığında başlayan rutin 
hayatlar fark etmeksizin renklenir, istemeden 
düşünürler. Artık sanat her yerdedir.
Grafiti sanatçısı olan Reach Geblo, “Alegorik 
Teşhis” isimli Labirent Sanat’taki ilk kişisel ser-
gisinde tuvalleştirdiği duvarları sergi alanına ta-
şıyarak hem deneyimini aktarır hem de eğitimli 
ve yetkin eliyle resimlerini paylaşır. 

REACH GEBLO “ALEGORİK TEŞHİS”

Şehrin Ritmi
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Boğaz’ın etkileyici manzarasına karşı 
konumlanan Aqua Restaurant, balık ve 
deniz ürünlerini yaratıcılıkla sunan resto-

ranı ve Boğaz hattını renklendiren şık barı ile 
yeni sezona hazır. 
1 Kasım Pazar günü, özlenen brunch’larına 
yeniden başlayacak olan Aqua, özenli servisi, 
benzersiz menüsü ve canlı performanslarla 
şehrin keyfini çıkarmaya davet ediyor. 
İstanbul Boğazı’nın benzersiz manzarasına ev 
sahipliği yapan Four Seasons Hotel Bospho-
rus’un ana restoranı Aqua sezonu yenilenmiş, 
dinamik bir konseptle karşılıyor. 1 Kasım Pazar 
günü, çok sevilen brunch’ını yeniden başlatan 
mekan; akşam yemeklerinde deniz ürünleri 
sunan şık restoranı, özel bir bar alanı ve canlı 
performansları ile misafirlerini lezzet ve eğlence 
dolu buluşmalara davet ediyor.

 EĞLENCE DOLU CANLI MÜZİK PERFOR-
MANSLARI İLE ŞEHRİN NABZINI TUTUYOR 

Şehrin Ritmi
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Her yaşın ve her zevkten sanatseverin 
daimi buluşma adresi olan Zorlu PSM 
#mesafeliamabirlikte mottosuyla başla-

dığı 8. sezonunda Kasım ayında da sanatsever-
lere dopdolu bir programla merhaba diyor.
Türkiye ve gündeme dair konuları ve farklı ilgi 
alanlarından ağırladığı sürpriz konuk sanatçıları 
ile seyirci karşısına çıkan “İbrahim Selim ile Bu 
Gece”, ülkemizin önde gelen caz piyanistlerin-
den Kerem Görsev’in kontrbasta Volkan Hürse-
ver ve davulda Ferit Odman’dan oluşan triosu 
“Kerem Görsev Trio”, Vestel Gururla Yerli Kon-
serleri kapsamında uzun bir aradan sonra ilk 
kez Sertab Erener, geniş çerçevede rock’n roll, 
blues ve biraz da hip hop olarak adlandırabile-
ceğimiz müzikleriyle Adamlar, duo formatında 
gerçekleştirdikleri, benzersiz ve ustalıklı türkü 
yorumlarıyla Erkan Oğur, İsmail Hakkı Demirci-
oğlu’na Nida Ateş’in eşlik edeceği Erkan Oğur, 
İsmail Hakkı Demircioğlu, Nida Ateş ve dün-
yanın en seçkin sahnelerinde biletleri tükenen 
konserlere imza atan büyüleyici müzisyen Mark 
Eliyahu Kasım ayının öne çıkan etkinlikleri ola-
rak göze çarpıyor.

ZORLU PSM’DE BU AY: KASIM 2020 

Şehrin Ritmi
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Sanatseverleri ve koleksiyonerleri, yerli ve 
yabancı sanatçıların eserleri ile bir araya 
getiren Artweeks@Akaretler 28 Ekim’de 

başladı. Bu yıl 4. kez düzenlenecek olan 
Artweeks@Akaretler 8 Kasım 2020 tarihine 
kadar Akaretler Sıraevler’in 25-27, 35, 37-39 
ve 55 numaralı binalarında, birbirinden özel 
eserleri ağırlamaya hazırlanıyor. 
Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş organizas-
yonu ile düzenlenen Artweeks@Akaretler 28 
Ekim Çarşamba günü Akaretler Sıraevler’de ka-
pılarını açıyor. Farklı disiplinlerden sanat yapıt-
larını bir araya getiren Artweeks@Akaretler’in 4. 
edisyonuna; Anna Laudel, The Empire Project, 
Ferda Art Platform, Gama, Martch Art Project, 
Merkur, Mine Sanat, Pi Artworks, Pilevneli ve 
x-ist galerileri katılıyor. 

“ARTWEEKS@AKARETLER” 4. KEZ SANAT-
SEVERLERLE BULUŞMAYA HAZIRLANIYOR

Şehrin Ritmi
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The Bodrum EDITION,Türkiye’de ve yurt-
dışında en tanınmış gurular ve koçların 
eğitmenliğiyle gerçekleşen Zen at EDI-

TION etkinliğine ev sahipliği yaptı. Misafirler 
zihin, beden ve ruh için ilham verici sağlıklı 
yaşam programı ile gündelik hayatın karmaşa-
sından uzaklaşırken aynı zamanda yenilenme 
fırsatı buldu.
Türkiye’nin büyüleyici Turkuaz Kıyısında yer 
alan, Ian Schrager ve Marriott International iş 
birliği ile açılan The Bodrum EDITION, nefes 
almanın, meditasyonun ve sağlıklı beslenmenin 
önemini vurgulayan Zen at EDITION etkinliğini 
düzenledi. Yaşam tarzı değişikliklerini teşvik 
etmeyi amaçlayan sağlıklı yaşam programında 
kendini yenilemek ve 2020’nin tükenmişliğiyle 
mücadele etmek isteyenler bir araya geldi.

THE BODRUM EDITION’DA DİNGİNLİK 
ZAMANI; ZEN AT EDITION İLE YAŞANDI

Şehrin Ritmi
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Et konusundaki uzmanlığı ile ünlü, lezzet 
anlayışı ve özgün kimliği ile alanında fark 
yaratan İstanbul’un gözde yeme –içme 

adreslerinden Scarlet Etiler, yeni menüsü ve 
yenilenen dekorasyonu ile ilgi görüyor. 
Lezzet anlayışı ve alanındaki uzmanlıkla gast-
ronomi dünyasının favori adreslerinden Scarlet 
Etiler, yenilediği menüsü ve dekorasyonuyla 
sezon keyfini zirvede yaşatıyor. Scarlet Etiler’de 
Yeni Bir Dönem… Lezzet konusundaki uzman-
lığı ile yenilediği menüsünde de kusursuz tatlar 
sunan Scarlet Etiler, başta müdavimleri olmak 
üzere damak tadına önem verenler arasında he-
yecan yaratıyor. Scarlet Etiler’in Executive Chef’i 
Can Akçay’ın özenle hazırladığı yeni menü 
lezzetleri, hem sunumlarıyla, hem de tatlarıyla 
iştah kabartıyor. 

SCARLET ETİLER’DE YENİ BİR DÖNEM

Şehrin Ritmi
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Türkiye’de gastronomi denince ilk akla 
gelen isimler arasında yer alan Şef İsmet 
Saz sektöre, özgün, ses getiren, başarılı 

işleri ile katkı sağlamaya devam ediyor. İsmet 
Saz Group çatısı altındaki The Steeve, son de-
rece şık dekorasyonu ve büyüleyici lezzetlerin 
yer aldığı yeni menüsü ile yeni yeri Kuruçeş-
me’de açıldı.
İsmet Saz Group bünyesinde dikkatleri üzerine 
çekmeyi başaran, eşsiz lezzetleri ile gastrono-
mi dünyasının en iyilerinden olmayı başaran 
The Steeve, Şef İsmet Saz’ın yeni yorumladığı 
Latin Lokal lezzetler ile bundan böyle Kuruçeş-
me’de… Şef İsmet Saz’ın kendine has bir dille 
yorumladığı çok özel Latin menüsü ise The Ste-
eve’de unutulmaz bir lezzet yolculuğu sunacak.

 LATİN LOKAL LEZZETLERİ İLE “THE STEEVE” 
KURUÇEŞME’DE AÇILDI!

Şehrin Ritmi
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Ege’nin temiz havası, Ley enerji yolu-
nun geçtiği konumunda bulunan Sianji 
Well-Being Resort Kaplıca Bodrum, zen-

gin mineralli kaplıca suyu ile şifa arayanlara 
yardımcı oluyor. Cilt hastalıklarından felce 
sindirim ve dolaşım sistemi rahatsızlıklarından 
romatizmal hastalıklara kadar birçok rahatsızlı-
ğın tedavisine çözüm sunan kaplıca suyu, Sianji 
Well-Being farkıyla huzurlu ve dinlendirici 
bir tatile kavuşmanızı sağlıyor. 12 ay boyunca 
hizmet veren Bodrum’un ilk kaplıca oteli Sianji 
Well-Being, ödüllü SPA hizmeti, şifalı kaplıca 
suyu, 4 ayrı sağlık ve diyet programı ile baştan 
sona arınmanızı sağlıyor. Babil’in asma bah-
çelerinden esinlenerek dizayn edilen “Sianji 
Well-Being Resort Kaplıca Bodrum”, masmavi 
denizi kucaklayan doğası içerisinde sonbahar-
da yenilenmek isteyenlere muhteşem bir tatil 
deneyimi sunuyor.

BODRUM’UN EN ZENGİN MİNERALLİ 
KAPLICA SUYU SİANJİ 

WELL-BEING RESORT KAPLICA’DA

Şehrin Ritmi
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Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl 
Ekim ayı “Meme Kanseri Farkındalık 
Ayı” olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda 

tüm dünyada düzenlenen etkinliklerle meme 
kanseri konusunda bilinç oluşturulması amaç-
lanıyor. “Yapılan kampanyalar sayesinde meme 
kanseri vakalarında artış olmasına rağmen 
erken tanı sayesinde hayatı kaybetme oranın 
azaldığını görüyoruz” açıklamasında bulunan 
Acıbadem Ankara Hastanesi Genel Cerrahi 
Uzmanı Prof. Dr. Tuğbay Tuğ, meme kanseri-
nin belirtilerini ve erken tedavi yöntemlerini şu 
sözlerle anlatıyor: 

Yazar: Prof. Dr. Tuğbay Tuğ

HER 8 KADINDAN BİRİNDE GÖRÜLÜYOR

Sağlık
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“ ‘Kanserden korkma, 
geç kalmaktan kork’ 
sloganı meme kanse-
ri için de geçerlidir. 
Meme kanserinde de 
başarılı tedavinin ilk 
koşulu erken tanıdır. 
Kişinin meme kanseri 
açısından bireysel 
riskinin bilinmesi, 
düzenli takip, düzenli 
hekim muayenesi, 
tarama testlerinin 
düzenli yapılması ve 
kadınların kendi ken-
dine meme muayene-
lerini doğru ve düzenli 
olarak uygulamalarıy-
la erken tanı mümkün 
olmaktadır. Kadınlarda 
en sık görülen kanser 

tipi olan meme kanse-
ri, meme hücrelerinin 
kontrolsuz çoğalması 
ve özelliklerini de-
ğiştirmeleriyle ortaya 
çıkan bir hastalıktır ve 
her 8-10 kadında bir 
görülmektedir.”

Kendi kendine muaye-
ne şart
Tüm kadınların her ay 
adet dönemini takip 
eden hafta içerisinde 
mutlaka kendi kendi-
ne meme muayenesi 
yapması gerektiğini 
söyleyen Prof. Dr. Tuğ-
bay Tuğ “Belirtilen risk 
faktörlerine sahip olan 
kadınlar, en az yılda 

Sağlık
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bir kez hekim mua-
yenesinden geçmeli, 
meme ultrasonografisi 
ve mammografi gibi 
ilk basamak tarama 
testlerini yaptırmalıdır. 
Meme kanseri tanısı 
alan bir kadına hekimi 
tarafından mutlaka 
tüm vücut tarama 
incelemeleri yapılmalı 
ve hastalığın hangi 
evresinde olduğu 
belirlenmelidir. Has-
talığın tekrarlamadan 
ve vücuda yayılmadan 
başarılı bir şekilde 
tedavi edilebilmesi 

için evreleme şarttır” 
ifadelerini kullanıyor. 

Bu belirtiler varsa 
dikkat!
-Meme derisinde 
çekinti,
-Deride renk değişik-
liği,
-Meme başı çekintisi,
-Kanlı meme başı 
akıntısı
-Memede ele gelen 
sertlikler,
-Koltukaltında lenf 
bezi büyümeleri gibi 
belirtilerle ortaya 
çıkar.

Sağlık

https://istandist.com/


Istanbul & istanbul 129 Sayı Kasım 202029 www.istandist.com

İndekse Git

Kimler risk altında?
-Geç menapoza gire-
rek uzun süre kadınlık 
hormonuna (östrojen) 
maruz kalmak
-Hiç doğum yapma-
mak
-İlk doğumu 35 yaşın-
dan sonra yapmak
-Bebek emzirmemek
-Dışarıdan uzun süreli 
kadınlık hormonu kul-
lanmak (doğum kont-
rol ilacı, tüp bebek 
tedavisi gibi)
-Ailede meme, rahim 
ya da yumurtalık kan-
seri bulunması
-Fibrokistik meme 
yapısında görülen bazı 

doku değişiklikleri
-Kilolu olmak
-Yağlı beslenme
-Stresli hayat tarzı
-Alkol ve sigara kulla-
nımı olarak belirtile-
bilir.

Meme kanseri tedavi 
edilebilir hastalıktır
Hastalığın ileri evre-
lerinde tanı konulan 
hastalarda, tümör 
hücrelerini öldüren 
ilaç uygulamalarıyla 
tedaviye başlamanın 
gerektiğini aktaran 
Prof. Dr. Tuğbay Tuğ 
“Günümüzde meme 
kanseri tedavisinde 
kullanılan ilaçla-

Sağlık

https://istandist.com/


Istanbul & istanbul 129 Sayı Kasım 202030 www.istandist.com

İndekse Git

rın gelişmesi tedavi 
olabilme şansını da 
arttırmaktadır. İlaç 
tedavisiyle hastalık 
kontrol altına alınıp 
tümör geriletildikten 
sonra cerrahi tedaviler 
uygulanabilir. Meme 
kanseri tedavisinde 
uygulanan cerrahi 
yöntemler hastanın 
içinde bulunduğu 
evreye, tümörün bü-
yüklüğüne ve meme 
içerisindeki yerleşim 
yerine göre değişebil-
mektedir” ifadelerini 

kullandı. 
Meme kanserinde 
doğru iletişim çok 
önemli
Uygulanan tedavi 
yöntemlerinden ve 
hasta doktor ara-
sındaki iletişimden 
bahseden Tuğbay Tuğ 
“Cerrahi yöntemler 
arasında memenin 
kanserli olan kısmının 
alınarak, kalan meme 
dokusuna radyoterapi 
(ışın tedavisi) verilmesi 
ile uygulanan meme 
koruyucu cerrahi, 

Sağlık
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memenin tümünün 
alınması (mastektomi), 
meme derisinin koru-
narak memenin içinin 
boşaltılması ve silikon 
protez veya kişinin 
kendi dokularının kul-
lanılarak yeni meme 
yapılması (rekons-
trüksiyon) sayılabilir. 
Tüm hastalıklarda 
olduğu gibi hekim- 
hasta arasındaki doğru 
iletişim meme kanse-
rinin tedavisinde de 

son derece önemlidir. 
Hastanın tedavisine 
başlarken kendisine 
uygulanacak ilaç 
tedavileri ve uygula-
nacak cerrahi yöntem-
lerle ilgili detaylı bilgi 
verilmeli ve cerrahi 
yöntemin seçimine 
hasta ve hekim bir-
likte karar vermelidir. 
Unutulmamalıdır ki 
meme kanseri tedavi 
edilebilir bir hasta-
lıktır” açıklamasında 
bulundu. 

Sağlık
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Pandemi ile birlikte evden çalışan ebevey-
nler ve eğitimlerine online olarak devam 
etmeye çalışan çocukların dönemi başla-

dı. Bu dönemde pek çok yeni davranışı öğren-
memiz ve birçok alışkanlığımızı da bırakmamız 
gerekti. Hayatlarımız değişti ve yeni normal 
hayatın akışına uyum sağlamaya çalıştık. Özel-
likle çocuklarımızın alıştıkları sosyal yaşamdan 
uzaklaşmaları ve arkadaşlarından ayrı kalmala-
rı ile hayatlarına giren “sosyal mesafe” kavra-
mı arasında bocalama yaşamalarını gözlemle-
dik. Tüm bu değişkenlerin arasında odaklanma 
konusunda en çok sorunu da çocuklarımızın 
yaşadığını deneyimledik. Bu konuda eğitmen, 
koç, yazar ve gelişim lideri Yasemin Sungur’un 
önerileri, çocuklarımızın odaklanmasını sağla-
mak üzere hepimize yol gösteriyor.

Yazar: Yasemin Sungur

ÇOCUKLARIN ODAKLANMASINI 
KOLAYLAŞTIRACAK 7 ÖNEMLİ ADIM

Sağlık
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Son yıllarda toplum 
olarak her yaştan 
bireyler odaklanma 
konusunda sorun 
yaşıyor. Birden çok 
işi bir arada ve farklı 
uyaranların arasında 
yapmaya çalışıyor, 
sonucundan verim 
alamıyor. Pandemi 
sürecinde teknolo-
jinin daha çok kul-
lanılmasıyla birlikte 
odaklanamama ve 
uyaranlar nedeniyle 
online derslerden ve 
çalışmalardan verim 
alamama konusunda 
çocuklarımızın yaşa-
dığı sorunları daha 
çok gözlemliyoruz. 

İşte çocuklarımızın 
odaklanmayı öğren-
melerini ve geliştir-
melerini sağlayacak 7 
önemli adım.

1- Ailece sohbet edin
Çocuklarımızın birey 
olduğunu hep hatır-
layın. Onların görüş-
lerini almak, onların 
önemsendiğini göster-
mek ve bir konuda or-
tak kararlar almak için 
aile sohbetleri düzen-
leyin. Bu sohbetlerde 
herkesin kendi fikrini 
belirtmesini sağla-
yın. Bu sohbetlerde 
odaklanma konusun-
dan bahsedin. Sizin 

Sağlık
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neler yaptığınızı, nasıl 
ilerlediğinizi ve nasıl 
verim aldığınızı pay-
laşın. Bu sohbetlerde 
odaklanma konusunda 
hep birlikte kararlar 
alın ve bu kararları 
birlikte uygulamayı 
hedefleyin.

2- Çocuğunuzun 
odaklanma tarzını 
belirleyin
Herkesin odaklanma 
tarzı farklı olabilir. 
Anne baba olarak 
sizin odaklanma tar-
zınızı çocuğunuzdan 
beklemeyin. Çocu-
ğunuz öğrenen ve 
gelişen bir birey. Onun 
özelliklerine ve do-
ğasına uygun çalışma 
şeklini gözlemleyerek 

tanımlayabilirsiniz. 
Bir konuda kaç dakika 
dikkatini toplayabili-
yor, etraftan bir uyaran 
geldiğinde tepkisi na-
sıl oluyor, kaç dakika 
ara verdiğinde daha 
fazla konuda odakta 
kalabiliyor? Bunları 
siz de onlarla birlikte 
oyun şekline getirip 
belirleyin.

3- Suçlama dilinden 
kaçının
Çocuklarımızı değer-
lendirirken suçlama 
dilinden kaçının, 
yargılayıcı olmayın. 
Yapmıyorsun, yapamı-
yorsun yerine “Başka 
hangi şekilde yapman 
daha iyi olur, bak bir 
de böyle bir yol var, 

Sağlık
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bunu denemek ister 
misin, birlikte dene-
yelim mi, bak ben 
böyle yapıyorum, beni 
izleyip sonra sen de 
yapmak ister misin?’’ 
gibi motive edici, 
onları durumun içine 
çektiğimiz olumlu bir 
dille gelişim sürecini 
başlatabiliriz. Yaşadığı 
sorunları da bizimle 
rahatlıkla konuşmasını 
sağlayabiliriz. Böylece 
sorunun çözümüne 
daha sağlıklı ulaşabi-
liriz.

4- Birlikte hedef belir-
leyin
Hedef olmadan odak-
ta kalamayız. Her yaş 
için geçerli olan bu 
durumu hem kendiniz 

hem de çocuklarını-
zın çalışma planını 
yaparken göz önünde 
bulundurun. Başarılı 
insanların her zaman 
bir hedefleri vardır. 
Hedefe odaklı oldu-
ğumuz zaman çalış-
tığımız konunun da 
içinde kalırız. Çocuk-
larımız için de aynı 
şekilde çalışmalarının 
öncesinde işleyecek-
leri konu, çalışmanın 
süresi ve çalışmanın 
sonunda elde edile-
cek sonuç konusunda 
önceden bilgilendirme 
yapmalıyız ve bunu 
çocuklarımızla birlik-
te hazırlamalıyız. Bu 
şekilde onları odakta 
tutmamız daha kolay 
olacaktır.

Sağlık
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5- Sık ama belirli sü-
rede mola verin
Teknolojik ortamda 
ve ekran karşısında 
odaklanma süresi 
hepimiz için farklıdır 
ve daha kısadır, çünkü 
gözlerimizi yoran bir 
ışıkla karşı karşıya 
kalıyoruz. Ekran ışığı 
daha sık göz kırpma-
mıza neden oluyor. 
Göz kırpması arttıkça 
dikkatimiz dağılıyor. 
Bu nedenle çocukları-
mız için ders çalışma 
süreleri belirlenirken 
arada küçük mola-
lar da belirlenme-
li. Çocuklarımızın 
alışkanlıklarına göre 
belirlenecek sürelerde 
molalar vererek rahat-
lamalarını sağlamalı-

yız. 20 dakikada bir 
5 dakikalık bir mola 
süresi olabilir. Ancak 
süreler her çocuk 
için değişir, bunları 
önceden deneyerek 
belirleyelim. Molalar-
da da dinlenmelerini 
ve kişisel ihtiyaçlarını 
gidermeleri için yön-
lendirelim.

6- Destekleyici olun
Çocuklarımız farklı 
bir dönem yaşıyor 
ve alışkın oldukları 
birçok şey değişti. Bu 
değişime çok çabuk 
adapte olduklarını 
gözlemlesek bile, içle-
rinde yaşadıkları çok 
farklı duygular olabilir. 
Çocuklarımızın odak-
lanması için onlara 

Sağlık
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yol gösterirken onları 
gerçekten destekledi-
ğimizi hissettirelim. 
Onları zorlamadan ve 
yormadan yapacağı-
mız küçük egzersizler 
ve oyunlarla onların 
yanında yer alalım. 
Çocuklarımızı ekranın 
karşısından tek başı-
na bırakmak ve ders 
saatini tamamladığını 
bilmek yeterli değil. 
Onların her adımını 
destekleyerek onla-
rı yönlendirmek de 
yine biz ebeveynlere 
düşüyor. 

7- Süreci alışkanlığa 
dönüştürün

Bu adıma kadar her 
şey düzenli, sürekli ve 
coşkulu şekilde yapıl-
malı. Çocuklarımız bu 
düzeni hissetmeli ve 
coşkuyu da yaşamalı. 
Birlikte rutin olarak 
ilerleyeceğiniz tüm 
adımları devam ettirin. 
Çocuklarınıza rutini 
öğretin ve bunu her 
çalışma konusunda 
bir alışkanlığa dö-
nüştürün. Bu şekilde 
çocuklarınız çalışma 
konusunda ne yapa-
caklarını öğrenecek 
ve alışkanlıkla birlikte 
çalışma süreleri de 
uzayacaktır.

Sağlık
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Pandemi tedbirleriyle geçen bir yazı geride 
bıraktık. Sonbaharın gelişiyle birlikte evde 
geçirdiğimiz süre de artmaya başladı. Peki 

kış döneminde hareketsizlik kalmamak için 
neler yapabiliriz? 

Yazar: Op. Dr. Selim Muğrabi

EVDE VE DIŞARIDA SPORUN 
YENİ 10 NORMALİ

Sağlık
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Koronavirüs günlerin-
de evde ve dışarıda 
spor yaparken nelere 
dikkat etmeliyiz? 
Ortopedinin altın 
kuralının “Hareket 
eşittir yaşam” oldu-
ğunu belirten Fulya 
Ayak Cerrahi Merkezi 
Kurucusu Ayak ve 
Ayak Bileği Cerrahı 
Op. Dr. Selim Muğra-
bi, hangi yaşta olursak 
olalım, kemik ve kas 
kalitemizi korumak 
için muhakkak günlük 
belli bir miktarda akti-
viteye ihtiyacımız ol-
duğunu vurguladı. Op. 
Dr. Selim Muğrabi, bu 
kuraldan yola çıkarak; 
Koronavirüs salgını 
yaşadığımız bu dö-

nemde spor yaparken 
nelere dikkat etmemiz 
gerektiğini maddeler 
halinde açıkladı. 

İşte eskiden olsa aklı-
mıza bile gelmeyen, 
ancak Koronavirüs 
ile birlikte özellik-
le dikkat etmemiz 
gereken “evde ve 
dışarıda sporun yeni 
10 normali”…
1- Günlük yürüyüşü 
alışkanlık haline geti-
rin: Günlük yürüyüş-
leri rutininiz haline 
getirin. Sosyal mesafe 
kurallarına uygun olan 
bir yürüme parkuru 
bularak, maske ile 
yürüyebilirsiniz. Fazla 
kilo almalarını ve kas 
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güçlerinin azalmasını 
engellemek amacıyla, 
çocuklarınızın ve yaşlı 
aile üyelerinizin de 
yürüyüşlerinize eşlik 
etmelerini sağlayın. 
65 yaş üstü kişilerin 
denge problemi yaşa-
yarak düşme sorunuy-
la karşılaşmamaları 
için düz zemine sahip 
yürüyüş parkurlarını 
tercih edin.

2- Parklardaki spor 
aletlerini kullanmadan 
önce dezenfekte edin: 
Uygun havalarda spor 
için parklarda yer 
alan spor aletlerini 
kullanabilirsiniz ancak 

hijyen kurallarına uy-
mak şartıyla! Bu spor 
aletlerini kullanmadan 
önce basit bir alkollü 
mendille temizleyin. 
Çünkü spor esnasında 
terliyoruz ve terimiz o 
aletin üzerine damla-
yabiliyor. Bu da virüs 
bulaşma riski açısın-
dan uygun bir ortam 
yaratıyor. 

3- Evde alternatif spor 
aktiviteleri yapın: 
Yürüyüş yapacak 
alanınız yoksa veya 
hava şartları müsaade 
etmiyorsa evinizde ba-
sit bir kondisyon bisik-
letiyle günde yaklaşık 
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20-30 dakikalık bir ak-
tivite sizin için yeterli 
olacaktır. Yaşlı aile 
bireylerinizi ev içinde 
mümkün olduğunca 
hareketlendirmek için 
ise evinizde onlara 
özel, odalar arası bir 
yürüyüş parkuru yara-
tabilirsiniz. 

4- Spor yapmak için 
hazır olduğunuzdan 
emin olun: Hafif bir 
öksürüğünüz varsa, 
kırgınlık hissediyor-
sanız ya da hastalık 
belirtisi olan bir du-
rumunuz mevcutsa, o 
gün spor yapmak için 
doğru günde değilsi-
niz demektir. Lütfen 
spor yapmak için daha 
iyi hissettiğiniz bir 
günü bekleyin. 

5- Normal aktiviteni-
zin altında efor sarf 
edin: Spor yaparken 
kesinlikle normal 
aktivitenizin altında 
efor harcayın. Örnek 
olarak pandemi öncesi 
dönemde her gün 5 
km yürüyorduysanız, 
şimdi yürüyüşünüzü 
3 km ile sınırlandırın. 
Çünkü kararında yapı-
lan egzersiz bağışıklığı 
artırsa da egzersizde 
aşırıya kaçıldığında 
bağışıklığınız bel-
li oranda düşer. O 
yüzden sporun mik-
tarı çok önemlidir. 
Bu kuralı aklınızdan 
çıkarmayın.

6- Spor esnasında 
kendinizi kaybetme-
yin: Bu çok önemli bir 

Sağlık

https://istandist.com/


Istanbul & istanbul 129 Sayı Kasım 202042 www.istandist.com

İndekse GitSağlık

nokta. Spor yaralan-
malarının pek çoğu 
sporun getirmiş oldu-
ğu heyecan ile ken-
dinizi kontrol etme-
meniz ve agresif spor 
hareketleri yapmanız-
dan kaynaklanıyor. 

7- Spora gittiğinizde 
kendi eşyalarınızı 
kullanın: Spor için 
salona gidiyorsanız ya 
da kapalı bir ortamda 
spor yapıyorsanız eğer 
sadece kendi eşyaları-
nızı kullanmaya özen 
gösterin. Havlu ve 
yedek tişört gibi eşya-

larınızı mutlaka spor 
çantanızda bulundu-
run.

8- Spor sonrası du-
şunuzu evde yapın: 
Spordan sonra sa-
lonlardaki ortak duş 
alanlarını kullanma-
yın. Çünkü salonlarda 
genellikle duşların 
yanındaki bekleme 
alanlarının çok geniş 
olmaması ve duş-
tan çıkan kişilerin o 
esnada maskesiz olma 
ihtimali nedeniyle, 
özellikle kurulanma 
ve giyinme esnasında 
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sosyal mesafe sıkıntısı 
oluşabilir ve bu da sizi 
riske sokar. Bu neden-
le spor sonrasında duş 
yapmak için evinize 
gitmeyi bekleyin.

9- Vitamin ve mineral 
desteği alın: Hangi 
sporu yaparsanız 
yapın, sağlığınızı 
korumak, dayanık-
lılığınız artırmak ve 
spordan maksimum 
fayda sağlamak için 
vitamin ve mineral 
desteğine önem verin. 
Özellikle de ortopedik 
yaralanmaların nere-
deyse yüzde 80’ine D 

vitamini eksikliğinin 
sebep olduğunu ve 
bu vitaminin birçok 
rahatsızlığın tedavi-
sinde kullanıldığını 
unutmayın. 

10- Tedbiri elden bı-
rakmayın: Bu süreçte 
en önemli şey aldığı-
nız önlemleri sürdür-
mek. Bu virüsle ya-
şamaya alışın ve asla 
tedbiri elden bırakma-
yın. Siz sosyal mesafe 
kurallarına ne kadar 
dikkat ederseniz, etra-
fınızdaki insanları da 
daha dikkatli olmaya 
teşvik edersiniz.

Sağlık
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Sesi, imajı, tavrı ile alternatif bir 
isim olan Can Gox ile hikayesini, 
çok sevdiği türküleri, içinden geçti-

ğimiz dönemi ve İstanbul’u konuştuk.

“Gerçeklikle Güreşmek Bu 
Zamanda Çok Zor”

CAN GOX
Röportaj:  Zeynep Rana AYBAR

Röportaj
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Herkesin bir hikayesi 
var. İnterneti açtığı-
mızda da senin hika-
yene ulaşabiliyoruz 
ama sen hikayenin en 
çok neresini, hangi 
cümlesini, hangi te-
sadüfünü seviyorsun? 
Hikayeni biraz sev-
diğin gibi anlatabilir 
misin?
Benim hikayem gitarla 
tanışana kadar stan-
dart olarak devam 
ediyordu.Ortaokul 
öğrenimim sırasında 
gitar çalmaya başla-
dım.Aslında şarkıcılık 
ile ilgili bir hayalim 
yoktu.Gitarist olmayı 

hayal ederdim ancak 
sesim geliştikçe gitar 
geri planda kaldı.
Sonrasında müzik 
okudum .Öğrencilik 
dönemi sonrası müzik 
ile yaklaşık 10 sene-
lik bir ayrılık dönemi 
yaşadım.Gıda sektö-
ründe çalıştım.Ancak 
hayat ve döngünün 
önüne geçilmiyor.Yine 
müzikle karşılaştım 
hatta çarpıştım.İşi bı-
raktım ve duyduğunuz 
ve gördüğünüz gibi 
şarkıcı Can hayatına 
bu şekilde devam 
edecek.

Röportaj
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Buaralar içinde hisset-
tiğin en güçlü duygu 
nedir?
Bu aralar biliyorsu-
nuz pandemi dönemi 
içerisindeyiz. Bu dö-
nemde insan kendine 
dönüyor: Günah, 
sevap, doğrular, yanlış-
lar, hatalar vb. birçok 
şeyi gözden geçirme 
zamanı buldum.Yani 
sancılı ve hezeyan 
dolu anlarla yoğurul-
muş, gelecek açısın-
dan iyiye yönelten 
duygular yaşıyorum.

Can Gox ismi telaffuz 
edilince; gözümün 
önüne daha alternatif, 
daha isyankar, daha 
muhalif bir adam 
portresi geliyor. Aslın-
da nasıl biri olduğunu 
biraz senden dinle-
mek isterim...
Duruşum, hissiyatım 
ve genel yürüyüşüm 
belirttiğiniz doğrultu-
da olabilir. Gerçeklikle 
güreşmek bu zamanda 
çok zor. Dolayısıyla 
ortak mesajlarımızı 

Röportaj

https://istandist.com/


Istanbul & istanbul 129 Sayı Kasım 202047 www.istandist.com

İndekse GitRöportaj

https://istandist.com/


Istanbul & istanbul 129 Sayı Kasım 202048 www.istandist.com

İndekse GitRöportaj

ve hislerimizi şarkılar 
aracılığıyla yansıtmaya 
çalışıyorum.

Pandemi dönemi, 
sahnelerin ışıklarının 
sönmesi, seyirci ile 
göz göze kalmaktan 
mahrum olma süreci 

seni nasıl etkiledi? 
Sabır, sebat öğrendik. 
Dostlarla (dinleyicile-
rime dost derim) ayrı 
kalmak zorluyor. Yeni 
şarkılar besteleyip 
tekrar kavuşacağımız 
günleri heyecanla 
bekliyorum.
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Türkülerle olan bağını 
biraz anlatır mısın? 
Bu hepimizde ve 
geninde olan bir bağ. 
Bazıları farketmez, 
bazıları geç farkına 
varır, bazıları türküsüz 
yapamaz.Ayrıca insa-
nın bu cennet bahçesi 
topraklardan,aşktan,-
sevgiden,mutluluktan,-
hüzünden ve sayama-
dığım binlerce şeyi, 
türkü hikayelerinden, 
sözlerinden, deyişle-
rinden edinebiliriz.Bu 
dev kütüphaneyi en 

verimli şekilde kullan-
malıyız.

Müziğini dinlediğim-
de, kulağımda birden 
70’ler tınlıyor. Hem 
modern, hem de 
oldschool bir hava-
sı var gibi. Senin o 
dönemden ve günü-
müzden etkilendiğin 
müzisyenler, gruplar 
kimlerdir?
Erkut Taçkın, Tanju 
Okan, Cem Karaca, 
Selda Bağcan, Barış 
Manço, Kani Karaca, 

Röportaj
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Kazancı Bedih geçmiş 
dönem sanatçıların-
dan ismini sayabil-
diklerim.Onlarca kişi 
var daha da telaffuz 
edebileceğim.Güncel 
sanatçılardan Hayko 
Cepkin, Mehmet Er-
dem, Athena,Cenk Er-
doğan, Ahmet Aslan, 
Erkan Oğur isimlerini 
sıralayabilirim.

Buaralar en çok neyi 
hayal ediyorsun?
Şu pandemi biterse 

hayal kuracağım. Şu 
an hayal kuramıyorum 
açıkçası.
Biz bir şehir dergi-
siyiz. Yıllardır İstan-
bul’u anlatmaya çalı-
şıyoruz, bitiremedik. 
İstanbul’da yaşayan, 
müzik yapan ve muh-
temelen de içinde aşk 
olan bir adam olarak, 
bu şehirle ilgili bize 
birkaç cümle kurabilir 
misin? 
İstanbul; hızı, yoğun-
luğu vb. gibi zorluk-

Röportaj
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larla kendine ne kadar 
öfkelendirirseöfkelen-
dirsin, gece çöktükten 
sonra, Boğaz Köprü-
sü’nden geçerken her-
şeyi unutturup, “Seni 
Seviyorum” dedirten 
şehirdir.

Bu şehrin en çok 
neresini ve nesini 

seviyorsun?
Anne tarafımdan yüz 
yılı aşmış bir Beşik-
taş ailesiyiz.Lise ve 
“ergenlik” yıllarımda 
Kadıköy’de geçti.
Dolayısıyla; Beşiktaş 
“kanım”, Kadıköy”ca-
nım”, İstanbul “haya-
tım” derim.

Röportaj
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Cuma Çevik

Röportaj:  Didem Topal

“Çektiğim fotoğraflarda bir 
duygu uyandırmak ve 

kendi sanatsal vizyonumu 
izleyiciye aktarmak adına tüm 

fotoğraflarımda edit yapıyorum. “
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Sizi daha yakından 
tanıyabilmek adına 
biraz kendinizden 
bahseder misiniz?
Merhaba ben Cuma! 
Türkiye’de doğdum 
ve 30 yaşındayım. 
Yaklaşık 1.5 yıldır 
İngiltere’nin başkenti 
Londra’da yaşıyorum. 
Profesyonel bir fotoğ-
rafçı ve sosyal medya 

uzmanıyım. 
Çocukluğumdan 
beri görsel sanatlarla 
ilgiliydim ve resim 
sanatında oldukça 
yetenekliydim. Tür-
kiye çapında çeşitli 
resim yarışmalarının 
galibi oldum. Her 
zaman sanat okulu 
okumak istedim ama 
maddi zorluklardan 

Fotoğraf
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dolayı olmadı. Bu 
nedenle Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliği oku-
dum ve mezun oldum 
ama hiç öğretmenlik 
yapmadım. Üniversite 
yıllarımda fotoğrafçı-
lığı yaratıcı bir çıkış 

noktası olarak düşün-
düm. Mezun olduktan 
sonra bir medya şirketi 
kurdum ve yıllardır 
fotoğrafçılık ve online 
reklamcılık yapıyo-
rum.
Şimdiye kadar 40’tan 

Fotoğraf
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fazla ülkeyi gezdim 
ve güzel manzaralar 
ile kültürlerin fotoğraf-
larını çektim. Fotoğ-
rafçılığa ve dünyanın 
güzelliğini yakalama-
ya bağımlıyım. Kendi 
kendini yetiştirmiş 
bir fotoğrafçı olarak, 
dramatik ve mistik 
sahneler yaratmaya 

yardımcı olmak için 
resim yeteneğimi her 
zaman açıkça kul-
landım. Çalışmalarım 
çevrimiçi ve sosyal 
medyada yüzlerce kez 
çeşitli yayın şirketleri 
ve sayfaları tarafından 
yayınlandı ve dünya 
çapında milyonlarca 
insana ulaştı.
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Şu an dünyanın dört 
bir yanından fotoğraf 
tutkunlarının çeşitli 
ülkelerdeki muhteşem 
ortamlarda fotoğraf 
çekme fırsatına sahip 
olacağı fotoğraf gezi-
leri düzenliyorum.

Fotoğrafçılık hikâye-
niz nasıl başladı?
Fotoğrafçılığa üni-
versite yıllarımda 
başladım. Bir yan-
dan part-time bir işte 
çalışıp diğer yandan 
okuluma devam 
ederken oldukça emek 
ve zaman isteyen 
resim sanatına zaman 

bulamıyordum. Bu 
nedenle nispeten daha 
pratik bir sanat olan 
fotoğrafçılığa merak 
saldım.

Bir sanatçı gözüyle 
çektiğiniz, size bu 
meslekte bir kari-
yer yapabileceğinizi 
düşündüren ilk işiniz 
neydi?
Bu soruya tek bir 
fotoğraf olarak cevap 
veremem ama Üniver-
site’yi Bolu’da okudu-
ğum için oradaki göl-
lerde ve ormanlarda 
çektiğim fotoğrafların 
tamamı diyebilirim.

Fotoğraf
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Çekimlerinizde çok 
ülke gezdiniz en çok 
hangi ülkeyi beğendi-
niz?
Çok zor bir soru :) Sa-
nırım İsviçre ile İzlan-
da arasında kararsız 
kalırdım. Her ikiside 

birbirinden fantastik 
manzaralara sahip. 

Dünya turu düşün-
cesinin size kattıkları 
nelerdir?
Aslında kısa süreli bir 
Dünya turu gibi bir 

Fotoğraf
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düşüncem hiç olmadı 
ama gezip görebildi-
ğim kadar ülkeyi geniş 
bir zamanda (belki 
5-10 yıl boyunca) gör-
mek, deneyimlemek 
ve fotoğraflamak asıl 
hedefim diyebilirim. 
Şu ana kadar 40’tan 

fazla ülkeyi gezdim 
ve şehirlerin sayısını 
hatırlamıyorum bile. 
Bazı ülkelerde istedi-
ğim anları çekeme-
yince 2-3 defa gittim. 
Bu kadar çok seyahat 
etmenin elbette bana 
pozitif anlamda çok 

Fotoğraf
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fazla katkısı oldu. En 
başta birçok farklı 
alanda kendimi geliş-
tirmeme çok yardımcı 
oldu ve farklı kültür-
lere karşı ön yargıla-
rımdan kurtulmamı 
sağladı. Bunun dışında 
dünya görüşümü de 
olumlu anlamda çok 
değiştirdi diyebilirim.

Elinizde olsa hangi 
ülkede yaşamak ister-
diniz fotoğraf açısın-
dan?
İsviçre’de yaşamak 
isterdim. Ama İngil-
tere’den de oldukça 
memnunum :)

Kullandığın fotoğraf 
makinaları hakkında 
bilgi verebilir misin?
Sony’nin aynasız mo-
dellerini kullanmayı 
tercih ediyorum. Hafif 
olmaları ve son tekno-
lojiye sahip olmaları 
tercih sebebim. Sade-
ce fotoğraf için değil 
video çekimlerinde de 
rahatlıkla kullanılabilir 
olduğu için de olduk-
ça kullanışlı benim 
için. Yanımda ayrıca 
bir video kamera taşı-
mama gerek kalmıyor. 
Şu an A7R3 ve A73 
modellerini kullanıyo-
rum. Lens olarak da 

Fotoğraf
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yine Sony’nin lensleri-
ni tercih ediyorum.

Fotoğraf çekimleriniz-
de editleme yapıyor 
musunuz?
Çektiğim fotoğraflarda 
bir duygu uyandır-
mak ve kendi sanatsal 
vizyonumu izleyiciye 
aktarmak adına tüm 
fotoğraflarımda edit 
yapıyorum. Belgesel 
fotoğrafçısı olmadığım 
için fotoğrafı makine-
den çıktığı gibi izle-
yiciye aktarma fikrine 
de sıcak bakmıyorum.

Dijital fotoğrafçılığın 
gelişmesiyle bera-
ber fotoğraf çekmek 
‘kolay’ bir hale geldi. 
Instagram kullanımı-
nın yaygınlaşmasıyla 
da birçok yeni ‘sa-
natçımız’ oldu. Siz 
bu gelişmeleri nasıl 
yorumluyorsunuz?
Oldukça güzel ve 
olumlu gelişmeler 
olarak görüyorum. 
Farklı vizyonlara sahip 
ne kadar çok sanatçı 
olursa o kadar iyi olur 
bence. 

Fotoğraf
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Sizin gibi dünya turu-
na çıkmak isteyip de 
cesaret edemeyenlere 
neler tavsiye edersi-
niz?
Asgari düzeyde İngi-
lizce öğrenmelerini 
şiddetle tavsiye ede-
rim. Bana göre Dünya 
küçük bir köy. Tekno-
lojiyi iyi kullandığımız 

sürece gezmek için 
korkmanın bir anlamı 
yok benim için. Tür-
kiye’de nasıl seyahat 
ediyorsanız, asgari 
düzeyde İngilizce ve 
teknoloji yardımıyla 
Dünya’nın herhangi 
bir ülkesinde de öyle 
rahatlıkla seyahat ede-
bilirsiniz.

Fotoğraf
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Tecrübelerinize 
dayanarak özellikle 
fotoğraf çekmeye yeni 
başlayan bu röportajı 
takip eden okuyucular 
için ne gibi tavsiyeler-
de bulunmak istersi-
niz?
Öncelikle kullandık-
ları fotoğraf makine-
sini iyi öğrenmeleri 
gerekiyor. Hangi 
düğme ne işe yarar 

mutlaka bilmeli ve 
temel fotoğraf kuralla-
rını öğrenmeliler. Çok 
okuyup araştırmak ve 
öğrenmek gerekiyor. 
Bunun yanı sıra bol 
bol eğitim videoları 
izleyerek kendilerini 
geliştirmelerini tav-
siye ederim. Ama en 
önemlisi ise çokça 
pratik yapmak ve bu 
şekilde öğrenmek.

Fotoğraf
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KASIM AYI 
VİZYONDAKİ
FİLMLER
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Dürüst Hırsız
Yönetmen: Mark Wil-
liams (II)
Oyuncular: Liam 
Neeson, Kate Walsh, 
Anthony Ramos
Vizyon Tarihi: 6 
Kasım 
“Honest Thief”, aşık 
olduğu ve artık dürüst 
bir hayat yaşamak 
istediği için teslim 
olmaya çalışan bir 
banka soyguncusuna 

(Liam Neeson) odak-
lanıyor. Ganimetlerini 
sakladığı depolama 
tesisinde çalışan bir 
kadına (Kate Walsh) 
aşık olan soyguncu, 
teslim olmaya çalıştığı 
polislerin kendisin-
den daha yozlaşmış 
olduğunu fark eder. 
Soyguncunun adını 
temize çıkarmak için 
mücadele etmesi gere-
kecektir.

Sinema
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Son Şaka
Yönetmen: Muham-
met Erkam Bülbül
Oyuncular: Serdar 
Gökalp, Ege Kökenli, 
Gökay Müftüoğlu
Vizyon Tarihi: 6 
Kasım
Serdar, yaptığı telefon 
şakalarıyla ünlenen 
bir radyocudur. Bir 
süredir birlikte olduğu 

Sinema

sevgilisi Ayşen’e evli-
lik teklifi etmeye karar 
veren Serdar, bunun 
unutulmaz olmasını 
arzu eder. Evlilik tek-
lifi etmek için yüksek 
prodüksiyonlu bir 
şaka planlayan Serdar, 
kendisini beklenme-
yen durumların içinde 
bulur.
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Kırmızı Pabuçlar ve 7 
Cüceler
Yönetmen: Hong 
Sung-Ho
Oyuncular: Chloë 
Grace Moretz, Sam 
Claflin, Simon Kassi-
anides
Vizyon Tarihi: 13 
Kasım
Kırmızı Pabuçlar ve 7 
Cüceler, cüceye dönü-
şen prenslerin hikaye-

sini konu ediyor. Ken-
dilerine yapılan büyü 
sonucu cüceye dö-
nüşen prenslerin eski 
hallerine dönmenin 
yolunu arar. Onların 
yapması gereken tek 
şey, bir kadının kaybo-
lan kırmızı ayakkabı-
larını bulmaktır. Ancak 
ayakkabıları bulmak 
sandıkları kadar kolay 
olmaz.

Sinema
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Paris’in Sırrı
Yönetmen: Barış 
Denge
Oyuncular: Paris 
Hilton, Şafak Sezer, 
Ayşen Gruda
Vizyon Tarihi: 13 
Kasım
Paris’in Sırrı, Paris 
Hilton ile evlenme ha-
yalleri kuran bir gen-
cin hikayesini konu 
ediyor. Sırrı Derman, 
Paris Hilton’a olan 
hayranlığı ile tanınan 
bir adamdır. Yıllar 
önce Sinan Çetin’in 
çektiği bir reklamda 
oynayan Sırrı’nın ha-
yatı, kendisine gelen 
bir telefonla bambaş-

Sinema

ka bir hal alır. Sinan 
Çetin, Paris Hilton 
ile bir reklam çekimi 
hazırlığındadır ve 
reklamda Paris Hilton 
ile birlikte ünlü jön 
Sırrı Ferman’ın oyna-
masını planlar. Ancak 
yönetmenin asistanı 
Sırrı Ferman yerine 
Sırrı Derman’ı arayın-
ca işler karışır. Sırrı 
Derman, Paris Hilton 
ile reklam çekimine 
çağırıldığı zannedince, 
bunun bir işaret oldu-
ğunu ve Paris Hilton 
ile evlenmesinin kade-
ri olduğunu düşünerek 
yola koyulur. 
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Hababam Sınıfı Yaz 
Oyunları
Yönetmen: Doğa Can 
Anafarta
Oyuncular: Altan Er-
kekli, Toygan Avanoğ-
lu, Yusuf Çim
Vizyon Tarihi: 20 
Kasım
Özel Çamlıca Lisesi 
öğrencileri Kıbrıs’ta 
düzenlenen gelenek-
sel liselerarası yaz 
oyunlarına katılmaya 
hak kazanır. Oku-
lun sahibi olan Pinti 
Lütfullah, yarışmaya 
katılacak öğrencile-
ri fen bölümünden 
seçmeye karar verir. 

Sinema

Hababa Sınıfı, seçilen 
dört öğrencinin kim 
olduğunu öğrendik-
lerinde vakit kaybet-
meden bir plan yapar. 
Kıbrıs’a gidileceği gün, 
seçilen dört öğrenci 
yerine uçakta Yakışık-
lı, Racon, Format ve 
Dede Kıbrıs bulunur. 
Yarışma ile ilgilenme-
yen ekibin tek amacı 
güzel bir tatil geçire-
bilmektir. Ancak bu 
yarışma Hababam’ın 
arkadaşlığın ve birlik 
olmanın ne demek 
olduğunu anlamalarını 
sağlar.
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Süper Köpek ve Turbo 
Kedi
Yönetmen: Ben Smith 
(VI)
Oyuncular: Luke 
Evans, Gemma Arter-
ton, Bill Nighy
Vizyon Tarihi: 20 
Kasım
StarDog And Turbo-
Cat, kaybolan sahibini 
bulmaya çalışan bir 
köpek ve kedinin hika-

Sinema

yesini konu ediyor. 
Sadık bir köpek olan 
Buddy, kedi Felix 
ile birlikte kaybolan 
sahibini bulmak için 
yola koyulur. Macera 
dolu bu yolculukta 
Buddy ve Felix sadece 
arkadaşlığın gücünü 
öğrenmekle kalmaya-
cak, kendi içlerindeki 
gücü de keşfedecek-
lerdir.
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Greenland: Son Sığınak
Yönetmen: Ric Roman 
Waugh
Oyuncular: Gerard 
Butler, Morena Bacca-
rin, David Denman
Vizyon Tarihi: 27 
Kasım 
Greenland, büyük bir 
felaketten kurtulmak 
için mücadele eden 
bir ailenin hayatına 
odaklanıyor. Dünya 
büyük bir tehlike ile 
karşı karşıyadır. Dün-

Sinema

yanın yok olmasına 
neden olabiliecek bir 
gök cismi gittikçe dün-
yaya yaklaşmaktadır. 
İnsanların kaçabilmesi 
için önlerinde sadece 
48 saat vardır. Hayatta 
kalmak için zamana 
karşı yarışan evli bir 
çift, oğulları ile birlikte 
felaketten kurtulabil-
mek için Grönland’da-
ki bir yeraltı sığınağına 
ulaşmaya çalışır.
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Dijital Esaret
Yönetmen: Emre 
Kavuk
Oyuncular: Rasim Öz-
tekin, Özgün Çoban, 
Yeşim Alıç
Vizyon Tarihi: 27 
Kasım
Dijital Esaret, dijital 
dünyada işledikle-
ri suçlar yüzünden 
cezaevine atılan bir 
grup gencin hikayesini 
konu ediyor. Bir grup 
genç, dijital dünyaya 
adım attıklarında baş-
larına geleceklerden 
habersizdi. Her şeyin 
kendi kontrollerinde 

Sinema

olduğunu düşünen 
gençler bir süre sonra 
bu dünyanın esiri ha-
line gelir. İşler gittikçe 
içinden çıkılmaz hale 
geldiğinde ise kendi-
lerini cezaevinde bu-
lurlar. Burada yolları 
kesişen sosyal medya 
fenomenleri, hacker-
lar, internet bağımlıları 
ve sanal kumarbaz-
ların özgürlüklerine 
kavuşabilmeleri için 
son bir şansı vardır. 
Cezaevinden çıkmak 
için çabalayan gençle-
ri bu süreçte büyük bir 
sürpriz bekler.
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GAMZE TOMBUL‘DAN
“KASIM AYI 

BURÇ YORUMLARI”
@merkurumduruyor

@gamzetombul
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SEVGİLİ YÜKSE-
LEN KOÇLAR;
Merkür’ün 3 Kasım 26 
Terazi Burcunda Retro 
hareketini sonlandır-
masıyla beraber; her 
türlü ikili ilişkilerinizde 
devam eden iletişim 
problemlerinize ve 
gelir-gider akışınızdaki 
dengesizlikler gibiko-
nularınızda hızlı çö-
zümlere ulaşabilirsiniz.

12-13 Kasım tarihleri arasında Oğlak Burcunda 
gerçekleşecek olan Jüpiter–Plüton Kavuşum açısı; 
geçtiğimiz Nisan ve Haziran aylarında değişimin 
ilk adımlarının atıldığı kariyer yaşamınız ve top-
lum önündeki duruşunuzla ilgili köklü, devrimsel 
değişikliklere dikkat çekiyor olacak. Uzun emekler 
sonucunda beklenen terfiyi alabilir, evlilik birliğini-
zi kurabilir, şehir veya sektör değişikliği gibi hayati 
kararlar alabilirsiniz.
Mars’ın 14 Kasım 16o Koç Burcunda Retro hareketi-
ni sonlandırmasıyla beraber; Hayat enerjiniz artıyor.
Bu süreçte; kendinizle ilgilenmek, motivasyonları-
nızı güçlendirmek ve yeni başlangıçlar yapmak için 
gökyüzünün desteğini alıyor olacaksınız.
15 Kasım 23o Akrep Burcunda gerçekleşecek olan 
Yeniay ile beraber; mali konularınızdaki gelir-gider 
akışı, eş veya ortakların kazançları, miras ya da si-
gorta yoluyla elinize geçecek olan paralar ve ödeme 
kalemlerinizle ilgili gündemlerinizde yeni adımlar 
atabilir, ruhsal anlamda korkularınızla yüzleşme 
cesareti bularak terapi, meditasyon gibi şifa çalışma-
larına başlayabilirsiniz.
30 Kasım 8o İkizler Burcunda gerçekleşecek olan 
ay Tutulmasıyla beraber; uzmanlık edinmek adına 
başladığınız kısa eğitimler, daha önceden başlatmış 
olduğunuz girişimleriniz ve akraba, kardeşler, yakın 
çevrenizdeki kişilerle ilgili gündemleriniz olumlu 
yönde sonuçlanıyor olacaktır.
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SEVGİLİ YÜKSE-
LEN BOĞALAR;
Merkür’ün 3 Kasım 26o 

Terazi Burcunda Retro 
hareketini sonlan-
dırmasıyla beraber; 
çalışma ortamınızla ve 
iş arkadaşlarınızda ya-
şadığınız iletişim prob-
lemleri çözümlenebilir. 
Sorumluluklarınızı 
daha az zorlanarak ye-
rine getirebilir, sahip olduğunuz projelerinizdeki 
yavaş giden konular çözüme ulaşabilir.
12-13 Kasım tarihleri arasında Oğlak Burcun-
da gerçekleşecek olan Jüpiter–Plüton Kavuşum 
açısı; geçtiğimiz Nisan ve Haziran aylarında 
değişimin ilk adımlarının atıldığı yükseköğrenim, 
adli sürece tabi olan işleriniz, eşinizin ailesiyle 
ilgili konularınız ve yurtdışı bağlantılı işlerinizle 
ilgili köklü değişimlere dikkat çekiyor olacak. 
Okul değiştirebilir, işinizi sosyal medya ortamına 
taşıyabilir ya da yurtdışına yerleşme planlarınızı 
hayata geçirebilirsiniz.
Mars’ın 14 Kasım 16o Koç Burcunda Retro hare-
ketini sonlandırmasıyla beraber; korkularınızla 
yüzleşmiş, iç dünyanızı düzenlemiş ve yeni 
başlangıçlara hazır bir şekilde enerji ile dolu 
olabilirsiniz.
15 Kasım 23o Akrep Burcunda gerçekleşecek 
olan Yeniay ile beraber; her türlü ikili ilişkileri-
nizdeki sorunları çözümleyebilir, yeni bir sayfa 
açabilirsiniz. Kalbi boş olanlar ciddi bir ilişkiye 
başlayabilir, ortaklı işler yapanlar ise yeni anlaş-
malara imza atabilir.
30 Kasım 8o İkizler Burcunda gerçekleşecek olan 
ay Tutulmasıyla beraber;gelir-gider kalemleriniz-
deki dengesizlik düzene girecektir. Daha fazla 
kazanç sağlamak adına kendi yeteneklerinizi ön 
plana rahat bir şekilde çıkartabileceksiniz.
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SEVGİLİ YÜKSELEN İKİZLER;
Merkür’ün 3 Kasım 26o Terazi Burcunda Retro 
hareketini sonlandırmasıyla beraber; çalışma 
hayatınız, sağlık konularınız, sorumluluklarınız, 
çocuklarınız ve romantik ilişkilerinizle ilgili 
sürüncemede olan konular netlik kazanıyor 
olacak.
12-13 Kasım tarihleri arasında Oğlak Burcunda 
gerçekleşecek olan Jüpiter–Plüton Kavuşum açı-
sı; geçtiğimiz Nisan ve Haziran aylarında deği-
şimin ilk adımlarının atıldığı eş ya da ortakların 
kazançları, miras nafaka, ödeme planlarınız ve 
cerrahi müdahale gerektiren sağlık problem-
lerinizle ilgili konularınızda köklü değişimler 
dikkat çekiyor olacak. 
Mars’ın 14 Kasım 16o Koç Burcunda Retro 
hareketini sonlandırmasıyla beraber; kendinize 
güveniniz artıyor. Sosyal çevrenizle daha fazla 
vakit geçirmek, aktivitelere katılmak size iyi 
gelecektir. Hayalini kurduğunuz büyük plan-
larınızı hayata geçirmek için gereken enerjiyi 
bulacaksınız.
15 Kasım 23o Akrep Burcunda gerçekleşecek 
olan Yeniay ile beraber; çalışma hayatınızda ye-
niliklerle karşılaşabilir, yeni sorumluluklar yük-
lenebilir ve sağlık konularınızı gözden geçire-
bilirsiniz. Düzenli beslenme ve spor alışkanlığı 
edinmek için uygun bir dönemde olacaksınız.
30 Kasım 8o İkizler Burcunda gerçekleşecek 
olan ay Tutulmasıyla beraber; “önce ben” 

dediğiniz bir süreç 
başlıyor. Kendinizi 
dünyaya ve çevrenize 
daha iyi ifade etmek 
adınahayata bakış 
açınıza, bedeninize, 
dış görünüşünüze ve 
motivasyon kaynak-
larınıza reset atmak 
için harekete geçme-
nin tam zamanı.
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SEVGİLİ YÜKSELEN YENGEÇLER;
Merkür’ün 3 Kasım 26o Terazi Burcunda Retro 
hareketini sonlandırmasıyla beraber; sevgi ve değer 
konularında hissettiğiniz öz güven problemleri, 
romantik ilişkilerinizdeki iletişim sorunları, çocuk-
larınızla ilgili problemleriniz ve babanız ya da aile 
üyelerinin kazançlarıyla alakalı konularda sürün-
cemeye giren her türlü gündeminiz hızla çözüme 
kavuşuyor olacak.
12-13 Kasım tarihleri arasında Oğlak Burcunda 
gerçekleşecek olan Jüpiter–Plüton Kavuşum açı-
sı; geçtiğimiz Nisan ve Haziran aylarında etkisini 
hissettiğiniz her türlü ikili ve ticari ilişkilerinizle ilgili 
konularda köklü değişimler dikkat çekiyor. Sorunlu 
giden evliliğinizi ve iş ortaklığınızı sonlandırabilir 
ya da çözümleme yoluna gidebilirsiniz. Var olan ro-
mantik ilişkilerimiz ciddiyete dökülebilir. Değişime 
açık olmanız bu dönem hayati önem taşımaktadır.
Mars’ın 14 Kasım 16o Koç Burcunda Retro hareke-
tini sonlandırmasıyla beraber; kariyer ortamınızda 
yaşadığınız çatışmalar son buluyor. Beklenen terfiler, 
pozisyon değişikliği gibi konularınız hız kazanarak 
çözümlenebilir. Evlilik bağı kurma, taşınma ya da 
şehir değişikliği gibi aksamalar yaşadığınız gündem-
leriniz hız kazanıyor olacak.
15 Kasım 23o Akrep Burcunda gerçekleşecek olan 
Yeniay; çocuk sahibi olmak isteyenlere desteğini 
sunuyor olacak. Bu süreçte; Yeni bir hobiye başlaya-
bilir, size keyif veren şeylere daha fazla vakit ayırabi-
lirsiniz. Aşk kapınızı her an çalabilir gözleriniz açık 
olsun.
30 Kasım 8o İkizler 
Burcunda gerçekle-
şecek olan ay Tu-
tulmasıyla beraber; 
inziva döneminiz son 
buluyor. İçsel dünya-
nızı düzenlemiş ve 
planlarınızı yapmış 
olarak yeni girişimlere 
hazır olacaksınız.
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SEVGİLİ YÜK-
SELEN ASLAN-
LAR;
Merkür’ün 3 Kasım 
26o Terazi Burcun-
da Retro hareketini 
sonlandırmasıyla 
beraber; ev halkıyla 
iletişim problemleri-
niz, taşınma, varlık-
larınızın alım-satım 
işlemleri, ev tadilatı 

gibi sürüncemeye giren konularınız ve girişimde 
bulunmak istediğiniz konular hız kazanarak çözüm-
lemeye gidiyor olacak.
12-13 Kasım tarihleri arasında Oğlak Burcunda ger-
çekleşecek olan Jüpiter–Plüton Kavuşum açısı; geç-
tiğimiz Nisan ve Haziran aylarında etkisini hissetti-
ğiniz çalışma ortamınızda, sorumluluk alanlarınızda 
ve sağlık konularınızda köklü değişimlere dikkat 
çekiyor olacak. Çalışma arkadaşlarınız değişebilir, 
yeni sorumluluklar edinebilirsiniz. Sağlığınıza önce-
lik vermeniz bu süreçte büyük önem taşımaktadır.
Mars’ın 14 Kasım 16o Koç Burcunda Retro hare-
ketini sonlandırmasıyla beraber; yükseköğrenim, 
yurtdışı bağlantılı işleriniz ya da seyahatleriniz, adli 
sürece tabi olmuş konularınız, eşinizin ailesiyle ilgili 
gündemlerinle ilgili sıkıntılı konularınız hız kazanı-
yor olacak. Sorunları çözmek adına gereken enerjiyi 
kendinizde bulacaksınız.
15 Kasım 23o Akrep Burcunda gerçekleşecek olan 
Yeniay; hane içinde yeniliklere dikkat çekiyor 
olacak. evinizi güzelleştirmek, taşınmak, varlıkları-
nızın alım-satım işlemlerini yürütmek için uygun bir 
zamanda olacaksınız.
30 Kasım 8o İkizler Burcunda gerçekleşecek olan ay 
Tutulmasıyla beraber; sosyalleşme isteğiniz artış gös-
terebilir. Büyük hayat planlarınızla ilgili girişimlerde 
bulunmak ya da var olan planlarınızı keyifle nokta-
landırmak içinde uygun bir dönemde olacaksınız.
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SEVGİLİ YÜKSE-
LEN BAŞAKLAR; 
Merkür’ün 3 Kasım 26o 
Terazi Burcunda Retro 
hareketini sonlan-
dırmasıyla beraber; 
uzmanlaşmak adına 
almayı düşündüğünüz 
ya da aldığınız kısa 
eğitimleriniz, küçük 
ticari anlaşmalarınız ve 
girişimcilik planlarınız-
da gecikmeye ve aksamaya takılan her konu hız 
kazanıyor olacak.
12-13 Kasım tarihleri arasında Oğlak Burcunda 
gerçekleşecek olan Jüpiter–Plüton Kavuşum açısı; 
geçtiğimiz Nisan ve Haziran aylarında etkisini 
hissettiğiniz çocuklarınızla ilgili gündemleriniz, 
kazanç sağlamayı planladığınız hobileriniz ve 
romantik ilişkilerinizin ilerleyişiyle ilgili konularda 
köklü değişimler dikkat çekiyor olacak. Çocuk 
sahibi olmaya karar verebilir, romantik ilişkilerini-
zi ciddiyete dökebilirsiniz. 
Mars’ın 14 Kasım 16o Koç Burcunda Retro hare-
ketini sonlandırmasıyla beraber; eş ya da ortak-
larınızın kazançları, gelir-gider kalemlerinizdeki 
konularınız, cerrahi müdahale gerektiren fiziksel 
problemleriniz ya da ruhsal sağlığınız için görme-
niz gereken tedavileriniz gibi gündemlerinizde 
hızlı eylemlere geçebilirsiniz. Aşırıya kaçan har-
camalarınızı düzenlemek için de uygun dönemde 
olacaksınız.
15 Kasım 23o Akrep Burcunda gerçekleşecek olan 
Yeniayla beraber; küçük ticari anlaşmalar ve giri-
şimcilik planlarınızı hayata geçirebilirsiniz.
30 Kasım 8o İkizler Burcunda gerçekleşecek 
olan ay Tutulmasıyla beraber; kariyerinizle ilgili 
konular, şehir veya ev değişimi gibi konularınız 
dikkat çekiyor olacak. İş ya da sektör değişikliğine 
gidebilir. Var olan işinizde beklediğiniz terfi ile 
ilgili haberler alabilirsiniz. 
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SEVGİLİ YÜKSELEN TERAZİLER;
Merkür’ün 3 Kasım 26o Terazi Burcunda Retro 
hareketini sonlandırmasıyla beraber; aşırı harca-
maya bağlı olarak finansal konularınızdaki den-
gesizlikler, yaptığınız yatırımlardan elde ettiğiniz 
kazançların miktarıyla ilgili sıkıntılı olan konula-
rınız hız kazanarak çözümlemeye gidebilir.
12-13 Kasım tarihleri arasında Oğlak Burcunda 
gerçekleşecek olan Jüpiter–Plüton Kavuşum açı-
sı; geçtiğimiz Nisan ve Haziran aylarında etkisi-
ni hissetmiş olduğunuz, aile büyüklerinizle ilgili 
konulara, varlıklarınızın alım satım işlemlerine 
ve taşınma, ev tadilatı gibi olaylarınızda köklü 
değişimlere dikkat çekiyor olacak. Bu süreçte 
hane içindeki sıkıntılı konular mecburi olarak 
çözüme gidecektir.
Mars’ın 14 Kasım 16o Koç Burcunda Retro 
hareketini sonlandırmasıyla beraber; problemli 
giden her türlü ikili ilişkilerinize karşı vereceği-
niz tepkiler daha sakin olacaktır. Evliliğinizde ya 
da romantik ilişkilerinizde aradığınız heyecanı 
getiren siz olabilirsiniz.
15 Kasım 23o Akrep Burcunda gerçekleşecek 
olan Yeniayla beraber; İş kurma planlarınızı 
hayata geçirebilir, yetenekleriniz vasıtasıyla gelir 
elde edebilir ve büyük yatırımlar yapabilirsiniz.
30 Kasım 8o İkizler Burcunda gerçekleşecek olan 
ay Tutulmasıyla beraber; duygusal olarak yorul-
duğunuzu hissettiğiniz adli sürece tabi olmuş 

konularınız, eşinizin 
ailesiyle yaşadığınız 
problemler, yurtdışı 
bağlantılı projeleri-
niz, sosyal medya 
aracıyla yürüttüğünüz 
işlerinizle ilgilisıkıntılı 
konularınız çözümle-
meye gidebilir.
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SEVGİLİ YÜKSE-
LEN AKREPLER;
Merkür’ün 3 Kasım 
26o Terazi Burcun-
da Retro hareketini 
sonlandırmasıyla 
beraber; kendinizi 
dünyaya ve çevreni-
ze karşı daha doğru 
ifade ediyor, fikir ve 
görüşlerinizle dikkat 
çekiyor olacaksınız.

12-13 Kasım tarihleri arasında Oğlak Burcunda 
gerçekleşecek olan Jüpiter–Plüton Kavuşum 
açısı; geçtiğimiz Nisan ve Haziran aylarında et-
kisini hissetmiş olduğunuz, yakın çevre, kardeş-
leriniz ve akrabalarınızla ilgili gündemleriniz, 
küçük ticari anlaşmalarınız, kendi işinizi kur-
ma gibi konularınızda köklü değişimler dikkat 
çekiyor olacak. Bu süreçte; problemli konularda 
ne yapacağınızı bilemiyor gibi hissedebilirsiniz. 
Akışta ve sakin kalmanız büyük önem taşımak-
tadır.
Mars’ın 14 Kasım 16o Koç Burcunda Retro hare-
ketini sonlandırmasıyla beraber; finansal konu-
larınızda yaşadığınız dengesizlikleri düzeltmek 
için eyleme geçebilir, sağlık konularınız ve eş ya 
da ortaklarınızın kazançlarıyla ilgili problemli 
konularınızı hızlıca çözümleyebilirsiniz.
15 Kasım 23o Akrep Burcunda gerçekleşecek 
olan Yeniay; fiziksel görünümünüzde değişiklik 
yapmak, sağlıklı beslenme ve düzenli spor alış-
kanlığı edinmek ve estetik yaptırmak için uygun 
bir süreç sağlayacaktır.
30 Kasım 8o İkizler Burcunda gerçekleşecek 
olan ay Tutulmasıyla beraber; ödeme kalemleri-
nizi yeniden gözden geçirmek isteyebilir, varsa 
sürüncemeli giden miras konularınız sonuçlana-
bilirsiniz. Ruhsal yorgunluğunuzu dikkate alarak 
meditasyon, yoga, dua gibi şifa çalışmalarına 
başlamak için uygun bir dönemde olacaksınız.
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SEVGİLİ YÜKSELEN YAYLAR;
Merkür’ün 3 Kasım 26o Terazi Burcunda Retro 
hareketini sonlandırmasıyla beraber; korkuları-
nızdan arındınız. İçsel muhasebenizi yaparak 
ve büyük hayat planlarınızı yoluna koymak için 
girdiğiniz inzivadan çıkıyor olacaksınız.
12-13 Kasım tarihleri arasında Oğlak Burcunda 
gerçekleşecek olan Jüpiter–Plüton Kavuşum 
açısı; geçtiğimiz Nisan ve Haziran aylarında 
etkisini hissetmiş olduğunuz, özgüven, değer 
konularınıza ve para, kazanç kapılarınızdaki 
köklü değişimlere dikkat çekiyor olacak. Bu 
süreçte yeteneklerinize güvenmeyi ve tutumlu 
olmayı öğrenmiş olmanız yeni gelir kapıları 
açmanızda size cesaret veriyor olacak.
Mars’ın 14 Kasım 16o Koç Burcunda Retro ha-
reketini sonlandırmasıyla beraber; Aşk hayatınız 
canlanıyor. Var olan ilişkinize heyecan getirebi-
lir var olan problemleri hızlıca çözebilirsiniz. 
15 Kasım 23o Akrep Burcunda gerçekleşecek 
olan Yeniayla beraber; çalışma ortamınızda ya 
da mesleğinizde değişikliğe gitme kararı alabilir, 
kendinize yeni sorumluluk alanları oluştura-
bilirsiniz. Büyük bir hevesle hayata geçirmek 
isteğiniz planlarınızın kendinize stres oluştur-
mamasına dikkat etmeniz önem taşımaktadır.
30 Kasım 8o İkizler Burcunda gerçekleşecek 
olan ay Tutulmasıyla beraber; her türlü ticari 
ve romantik ilişkilerinizde sizi ruhsal olarak 
yormuş olan konula-
rınızı çözüme kavuş-
turmak adına masaya 
yatırabilirsiniz. İkili 
ilişkilerinizde  ‘ben 
ve biz’ dengesini 
bozmadan kendi fikir 
ve görüşlerinizi daha 
fazla ortaya koymayı 
denemeniz fayda sağ-
layacaktır.
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SEVGİLİ YÜKSELEN OĞLAKLAR;
Merkür’ün 3 Kasım 26o Terazi Burcunda Retro 
hareketini sonlandırmasıyla beraber; kariyer 
yaşamınızda edindiğiniz arkadaşlarınızla ya da 
sosyal çevrenizle yaşadığınız iletişim problemleri 
son buluyor olacak.
12-13 Kasım tarihleri arasında Oğlak Burcunda 
gerçekleşecek olan Jüpiter–Plüton Kavuşum açı-
sı;geçtiğimiz Nisan ve Haziran aylarında etkisini 
hissetmiş olduğunuz, hayata bakış açınız, çev-
renize ve dünyaya kendinize ifade edişi şekliniz 
ve fiziksel görünüşünüzle ilgili köklü değişimlere 
dikkat çekiyor olacak. Artık ayaklarınızın yere 
daha sağlam bastığını hissedebilir, dengede kal-
mak adına kendi mutluluğunuz ve isteklerinize 
öncelik vermeniz gerektiğini fark edebilirsiniz.
Mars’ın 14 Kasım 16o Koç Burcunda Retro hare-
ketini sonlandırmasıyla beraber; Aile ve hane içi-
nizde yavaş giden konularınız, sahip olduğunuz 
varlıklarınızın alım-satım işlemleri ve taşınma 
gibi konularınız hız kazanıyor olacak.
15 Kasım 23o Akrep Burcunda gerçekleşecek 
olan Yeniayla beraber; büyük hayat planlarınıza 
yön vermek ve gerçekleştirmek adına girişim-
lerde bulunabilirsiniz. Yeni çevrelere girebilir, 
kariyer hayatınıza destek sağlayacak kişilerle 
tanışabilirsiniz.
30 Kasım 8o İkizler Burcunda gerçekleşecek olan 
ay Tutulmasıyla beraber; çalışma ortamınızda çö-
zümlenmeyen konulara 
bir nokta koymanız ge-
rekebilir. Üzerinize faz-
ladan aldığınız sorum-
luluklarınız yükü ruhsal 
ya da fiziksel rahatsızlık 
olarak önünüze çıkabi-
lir. Ruhsal kapasitenizi 
aşan konulara fazladan 
efor sarf etmemeye dik-
kat etmelisiniz.
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SEVGİLİ YÜKSE-
LEN KOVALAR;
Merkür’ün 3 Kasım 
26o Terazi Burcun-
da Retro hareketini 
sonlandırmasıyla 
beraber; kariyer 
konularınızda gecik-
meye uğrayan terfi ve 
pozisyon değişikliği 
gibi konularınız hız 

kazanırken, evlilik hazırlığında olanlarınızın ise 
karşılaştıkları gecikme ve engeller bir bir çözü-
me ulaşıyor olacak.
12-13 Kasım tarihleri arasında Oğlak Burcunda 
gerçekleşecek olan Jüpiter–Plüton Kavuşum 
açısı; hayatın getirdiği sorumlulukları layıkıyla 
yerine getirememe korkusuyla yüzleşmeniz ve 
olduğunuz halinizle ‘yeterli’ olduğunuzu size 
hatırlatmak için bir kere daha sahneye çıkıyor 
olacak. Bu süreçte güçlü rüyalar görebilirsiniz. 
İhtiyacı olanlara yardımlarda bulunmak, yaş-
lıların ve büyüklerin gönlünü hoş tutmak sizi 
şifalandıracaktır.
Mars’ın 14 Kasım 16o Koç Burcunda Retro 
hareketini sonlandırmasıyla beraber; zihniniz 
daha hızlı ve güdülerinize dayalı olarak çalışı-
yor olacak. Daha önceden başlatmış olduğunuz 
uzmanlık edinmek adına aldığınız kısa eğitim-
ler, küçük ticari anlaşmalar ve girişimleriniz hız 
kazanıyor olacak.
15 Kasım 23o Akrep Burcunda gerçekleşecek 
olan Yeniayla beraber; kariyer konularınızda 
terfi, pozisyon ya da iş değişikliği konularınız 
gündeme gelebilir. 
30 Kasım 8o İkizler Burcunda gerçekleşecek 
olan ay Tutulmasıyla beraber; Çocuklarınızla 
alakalı ve aşk hayatınızla ilgili problemli konu-
ları sonuçlandırabilirsiniz. Hobi olarak başla-
dığınız size keyif veren işlerinizi gelir kapısına 
dönüştürmek için adımlar atabilirsiniz.

Astroloji

https://istandist.com/


Istanbul & istanbul 129 Sayı Kasım 202085 www.istandist.com

İndekse Git

SEVGİLİ YÜKSELEN BALIKLAR;
Merkür’ün 3 Kasım 26o Terazi Burcunda Retro 
hareketini sonlandırmasıyla beraber; eşinizin 
ailesiyle yaşadığınız iletişim problemleri çö-
zülürken, gecikme ve aksamalar yaşadığınız 
yükseköğrenim konularınız, yurtdışı bağlantılı 
işlerinizde ya da projeleriniz, adli sürece tabi 
olmuş konularınız hız kazanıyor olacak.
12-13 Kasım tarihleri arasında Oğlak Burcunda 
gerçekleşecek olan Jüpiter–Plüton Kavuşum 
açısı; geçtiğimiz Nisan ve Haziran ayların-
da etkisini hissetmiş olduğunuz, büyük ha-
yat planlarınızla ilgili adımlarınıza ve sosyal 
çevrenizdeki köklü değişikliklere dikkat çekiyor 
olacak. Evlilik ya da iş kanalıyla sosyal çevreniz 
ve arkadaş ortamınız değişebilir, uzun emekler 
verdiğiniz büyük hayat planınızdan vazgeçebi-
lir ya da başka bir projeye başlamak için rafa 
kaldırabilirsiniz.
Mars’ın 14 Kasım 16o Koç Burcunda Retro 
hareketini sonlandırmasıyla beraber; kurmuş 
olduğunuz yeni iş kollarından gelen kazançları-
nız artış gösterebilir.
15 Kasım 23o Akrep Burcunda gerçekleşecek 
olan Yeniayla beraber; uzaklara seyahat ede-
rek ya da gitmek istediğiniz yerlerin kültür ve 
inançlarını derinlemesine incelerek ruhani bir 
yolculuğa çıkmak size iyi gelecektir. Ruhsal 
olarak kendiniz bulmanıza yardımcı olacağını 
düşündüğünüz şifa eğitimlerine katılmak için 
uygun bir süreçte olacaksınız.

30 Kasım 8o İkizler 
Burcunda gerçekle-
şecek olan ay Tutul-
masıyla beraber; Aile 
büyüklerinizle ilgili 
çözülmeyen konu-
lar, varlıklarınızın 
alım-satım işlemle-
riyle alakalı gündem-
leriniz ve aile içinde 
uzlaşılamayan konu-
larınızı sonuçlandıra-
bilirsiniz.
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