ŞEHRİ KEŞFET

Kapak Fotoğraf / Seymen Bozaslan

SAYI 131 OCAK 2021 18 TL

RÖPORTAJLAR

BERKE ÜSDİKEN
RAGIB NARİN
HAKAN HELVACIOĞLU
SEYMEN BOZASLAN
GAMZE TOMBUL: OCAK AYI ASTROLOJİ YORUMLARI

İndekse Git

Index
Şehrin Ritmi

ISSN 1308 - 6774

İmtiyaz Sahibi ve
Sorumlu Yazı İşleri
Müdürü
Nihat BAŞEĞMEZ
nihat@istandist.com
tıkla
sayfaya
git

Astroloji
Gamze Tombul

Genel Yayın Yönetmeni
Zeynep Rana AYBAR
rana@istandist.com
Reklam Rezervasyon
info@istandist.com
Sanat Yönetmeni
Didem TOPAL
didem@istandist.com
Web Tasarım
Beste ÇİÇEK
beste@istandist.com

tıkla
sayfaya
git

Röportaj

Mali İşler
Kerim AYDIN
kerim@istandist.com
Yönetim Yeri
Fahrettin Kerim Gökay
Cad. Yıldız Sitesi Kat: 12
D: 50 No: 26
Kadıköy / İSTANBUL
Tel: 0216 550 79 98
www.istandist.com
info@istandist.com

Ragıb Narin

tıkla
röportaja
git

3

Istanbul & istanbul 131 Sayı Ocak 2021

www.istandist.com

Index

İndekse Git

Berke Üsdiken
Röportajı

röportaja
gitmek
için
tıkla

Hakan Helvacıoğlu
Röportajı

röportaja
gitmek
için
tıkla

Seymen Bozaslan
Röportajı

röportaja
gitmek
için
tıklayın

4

Istanbul & istanbul 131 Sayı Ocak 2021

www.istandist.com

İndekse Git

Editör

Zeynep Rana Aybar
rana@istandist.com

Çoktandır Gitmek İstediğim Yollar Var
2021’in ilk yazısını yazarken, geçirdiğimiz sıradışı günlerin bana neleri sorgulattığını, neleri
geride bıraktırdığını düşünüyorum. Salgındı,
afetti derken geçti gitti koca sene. Konuşmalarımızın, kötü olanı sıralayarak başlayıp, ufak
ufak ılıştırdıktan sonra, sahip olduklarımızı da
kaybetmeme içgüdüsüyle, zorunlu bir şükretme
kıvamındaki kronolojide gittiğini farkettim. Aslında haklıydık. Sahip olduğumuzu sandığımız
birçok şeyin bir anda yok olabileceğini anladık.
Elimizde kalanlara da, şükrederek sahip çıkmaya çalışıyoruz. Hayat kıyaslamalarımız, yaşanan
dramlar üzerinden olmaya başladı. Tüm bu
tortulu duygulara rağmen; yeni bir yıla giriyor
olmanın bana daha çok hayal kurdurduğunu
farkettim. Özlediklerimi düşündüm. Sanırım, en
çok yolda olmayı özledim. Güneşin battığı yere
doğru araba sürmeyi. Anlık planlar yaparak, patika bir yoldan ilerleyip, koca bir çınarın altına
konuşlanmış tahta sandalyeli bir kır kahvesine
ulaşmayı... Yerim kısıtlı. En iyisi, içimden geveze, hayalperest Yengeç kadını çıkmadan Ahmed
Arif’in birkaç mısrası ile veda edeyim.
Şu telaşlarım bir bitse diyorum
Belki uzaklara giderim
Çoktandır gitmek istediğim yollar var... (Ahmed Arif)
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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.
6

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.
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“

KÖÇEK

Belki selâmına bile muhtaç olacağım bu
insanlar bana neden asırlar kadar uzak
geliyor? İkliminden koparılmış serseri
kuşlar gibi dolaşıp durduktan sonra geçmişimi
doğduğum yerde yıkayıp yeniden başlayabilir
miyim?”
Meslek yaşamı süresince birbirinden farklı
ödüller alan ve yazarlığa hiç ara vermeyen Fuat
Uğur’un Yazardan Direkt Yayınevi’nden yayımlanan eseri “Köçek - Herkese Kendi Rengindedir
Ölüm,” öykü türüne yepyeni bir soluk getirdiği
eseriyle görmezden gelinen yaşamların yüzüne
ışık tutuyor.
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K

İNSAN İÇİN KENTLER

ent çalışmaları ve mimarlık alanındaki
önemli kitaplardan biri kabul edilen Jan
Gehl imzalı İnsan İçin Kentler, Koç Üniversitesi Yayınları’ndan (KÜY) çıktı.
Türkçe’ye Erdem Erten’in çevirdiği İnsan İçin
Kentler, özgün ve değerli bir başvuru kitabı.
İnsan İçin Kentler kitabı, kent planlamada onlarca yıl görmezden gelinen, öncelik tanınmayan ya da gelişigüzel ele alınan insan boyutuna
dikkat çekiyor. İnsanların yürüdüğü, bisiklete
bindiği, buluştuğu, çeşitli etkinlikler için bir
araya geldiği, zaman geçirdiği, egzersiz yapabildiği; kısacası, yaşamdan keyif aldığı kentleri
arıyor.
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Evde Kahve Demlemenin

Püf Noktaları!

1871 YILINDA TAHMİS SOKAĞI’NDA
FAALİYETE BAŞLAYAN KURUKAHVECİ
MEHMET EFENDİ DENEYİMİ İLE PRATİK BİR
KAHVE DEMLEME YÖNTEMİ OLAN PRESS POT
YA DA DİĞER ADIYLA FRENCH PRESS TEKNİĞİNİ
PÜF NOKTALARI İLE ANLATIYORUZ. KOLAYCA
BULABİLECEĞİNİZ BİR FRENCH PRESS VE HER
DAİM AYNI LEZZETE SAHİP KALİTELİ
KURUKAHVECİ MEHMET EFENDİ KAHVESİ İLE
EVİNİZDE VEYA İŞYERİNİZDE
PROFESYONELLERİN HAZIRLADIĞI LEZZETTE
KAHVELER HAZIRLAYABİLİRSİNİZ.

9
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PRESS POT KAHVE (FRENCH PRESS)
1) 350 gram suyu kaynatın.
2) 30 gram kahveyi cam aparata koyun. Koyduğunuz kahvenin iki katı kadar (60 gram) suyu
kahvenin üzerine boşaltın.
3) Bir çubuk kullanarak taneleri hafifçe karıştırın. Kahvenin 30 saniye boyunca suyla buluşmasını sağlayın.

1

2

3
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4) Suyun kalan miktarını boşaltın ve kapağı
kapatın. Kahvenin 4 dakika demlenmesini
sağlayın.
5) 4 dakikalık demlenme sonrası, filtreyi aşağı bastırın. Bastırdıktan sonra kahveyi hemen
servis yapın, böylece kahvenin acılaşmasını
önlemiş olursunuz.

4

5
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KURUKAHVECİ MEHMET EFENDİ
19. yüzyıl sonlarına kadar Türk kahvesi çiğ
çekirdek olarak satılıyor, evlerde tavada kavrulduktan sonra el değirmeninde çekiliyor ve
içilebiliyordu. Bu durum Mehmet Efendi’nin
kahveci dükkânını babasından devralmasına
kadar sürer. 1871 yılında işin başına geçen
Mehmet Efendi, kahveyi dibeklerde öğüterek
müşterilerine hazır olarak satmaya başlar.
Böylece İstanbul Tahmis Sokağı’nda taze
kavrulmuş, mis gibi kahve kokusu da çevreye
yayılmaya başlar. Tahmis zaten “kahve kavurma” demektir. Mehmet Efendi müşterilerine
sağladığı bu kolaylıkla kısa bir zaman sonra
“Kurukahveci Mehmet Efendi” diye anılmaya
başlar. Cumhuriyetten sonra 1934’te soyadı
kanununun çıkması ile aile “Kurukahveci” soyadını alır. Mehmet Efendi 1931 yılında vefat
ettikten sonra, işi oğulları Hasan Selahattin,
Hulusi ve Ahmet Rıza sürdürür. Kardeşlerin
en büyüğü olan Hasan Selahattin (1897–
1944) yurtdışının önemini hemen kavrar ve
uluslararası etkinliklere katılır.
12
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Marka Dönemi Hulusi Bey (1904–1934)

dönemin gelişen teknolojisini göz ardı etmez
ve modern üretimi gerçekleştirir. Ayrıca Tahmis
Sokağı’ndaki dükkânın yerine dönemin ünlü
mimarı Zühtü Başar’a günümüzde de kullanılmakta olan bir bina inşa ettirir. Aynı dönemde
müessese için, dönemin usta grafikeri İhap
Hulusi Bey’e bir amblem çizdirir. Bu amblem
günümüzde de kullanılmaktadır. Bir süre sonra
yönetimi, Londra’da eğitim görmüş olan en
küçük kardeş Ahmet Rıza Kurukahveci devralır.
Ahmet Bey’in dünyadaki gelişmeleri yakından
takip ediyor olması, onu reklama ve müesseseyi çağdaşlaştırma yönünde adımlar atmaya
yöneltir. Bu dönemde kahve, parşömenli kâğıt
paketlere konur ve bakkallara otomobil ile
dağıtılmaya başlanır. Ayrıca Galatasaray Sahne
Sokağı’nda bir şube açılır.

Üçüncü ve Dördüncü Kuşak Bugün Kuru-

kahveci’nin yönetiminde üçüncü ve dördüncü
kuşak birlikte görev yapmaktalar. 1871 yılında
Tahmis Sokağı’nda faaliyete başlayan işletme,
günümüzde Y. Dudullu’daki yeni tesisinde üretimini sürdürüyor.
www.mehmetefendi.com
13
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T

İSTANBUL BİR GARİP ŞEHİR

imurtaş Onan’ın 2000-2020 yılları arasında İstanbul’da çektiği sokak fotoğraflarından siyah beyaz bir seçki sunan “İstanbul
Bir Garip Şehir”, kentin tarihine önemli bir
arşiv bırakıyor. Fotoğraf çekmeye başladığı
80’li yıllardan bu yana İstanbul’u defalarca
kadrajına almış olan sanatçı, izleyiciyi bu sefer
de değişimin mekanlarına götürüyor.
Türkiye’de çağdaş fotoğraf sanatın önemli
isimlerinden olan ve İstanbul üzerine gerçekleştirdiği farklı konseptlerdeki projeleri ile tanınan
Onan’ın çalışmalarından retrospektif bir kesit
sunan “İstanbul Bir Garip Şehir”, bizleri yanından ne zaman geçtiğimizi hatırlamadığımız bir
yere, içinden ne zaman geçtiğimizi tam olarak
hatırlayamadığımız bir anımıza götürüveriyor.
Ne kadar öznel olsa da, paylaştığımız ortak
hafızanın parçaları bu kareler.

14
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B

“O” VE İNSANOĞLU

ildiklerinizi unutup yeni bir yolculuğa
çıkmak ister misiniz? Kişisel Gelişim çalışmalarının yeraldığı birçok kitap okuduğunuz fayda sağladınız, bilgiler biriktirdiniz.
Deneyimler ediniz. Bildiklerinizin ve aşina
olduklarınızın, edindiğiniz deneyimlerinin
ışığında yada hiç ilgi alanınızda yokken, bildikleriniz yada bilmediklerinizle kendiniz ile yeni
bir yolculuğa çıkmak ister misiniz?
““O” ve İnsanoğlu”- Uyanışa dair konuşmalar
kitabıyla yazar Caner Aktaş, farkındalık yolculuğuna davet ettiği kitapta okurlarına: “Bu kitaptan sen her ne alacaksan onu alacaksın. Yol
senin yolculuk senin, alacakların kazanımların
da senin… Uyanmaya gönüllü isen bu kitaptan,
ne istiyorsan onu alabilirsin.” Diyor.

16
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AŞKIN ŞİFRELERİ

eçkin İlbuğa’nın ilk kitabı Aşkın Şifreleri,
Müptela Yayınları’ndan çıktı ve kitabın
satıldığı her yerde, okuyucusunu bekliyor.
Çocukluğundan bu yana gökyüzünü dinleyen
Seçkin İlbuğa; astrolog, astroloji eğitmeni ve
danışmanı.
Aşkın Şifreleri 2021 yılı ile başlayan yeni çağ
düzeninde, yaşayacağımız aşk evriminden yola
çıkarak, tüm insanlığa aşkı yeniden hatırlatıyor,
aşkı nasıl yaratacağımızın ipuçlarını veriyor.
Kitabı okuyan herkes kendine özel şifreleri
rahatlıkla çözebilecek. Kitap bize “kendimizi
aşka layık görecek cesarette olup olmadığımızı”
soruyor. Evet, cesaret! Çünkü görev layık olan
insanlara verilir. 2021’de görevimiz aşkı yaşamak! Evet yanlış okumadınız, aşık olmak artık
insan olmakla eşdeğer. Kolay mı, pek sayılmaz.
Mümkün mü, kesinlikle Evet! Lütfen size verilen
aşkı yaşama görevini reddetmeyin…

18
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TÜM YÖNLERİYLE OSMANLI MUTFAĞI

“

Bereketli İmparatorluk: Osmanlı Mutfağı
Tarihi” isimli kitapta, saray mutfağından
tatlılara, aşçılardan kutlama yemekleri ve
kahve kültürüne kadar geniş bir tarihi anlatım
yapılıyor.
Mutfak kültürü ve tarihi üzerine önemli çalışmalar ortaya koyan Priscilla Mary Işın’ın yazdığı
“Bereketli İmparatorluk: Osmanlı Mutfağı Tarihi”, imparatorluğun tarih boyunca gelişen yemek kültürünü okurla buluşturuyor. VakıfBank
Kültür Yayınları’nın (VBKY) yayımladığı kitapta,
Osmanlıların tatlı-tuzlu lezzetleri, adabımuaşeret gelenekleri, öğün detayları, aşçılık, kutlama
ve yeme-içme kuralları sıralanıyor.

19
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P

KRISTAL BERRAKLIĞI

era Müzesi’nin yeni sergisi Kristal Berraklığı ziyarete açıldı.
Kristal imgesinin çağrıştırdığı şeffaflık kavramını farklı anlamlarıyla ele alan sergi, büyük
bir ekonomi oluşturan minerallerin topraktan
çıkarılmasıyla ilgili etik ve ekolojik sorunları
da mercek altına alıyor, sanatsal üretimde iş
birliğinin altını çiziyor. Farklı coğrafyalardan
20 sanatçının eserlerini bir araya getiren Kristal
Berraklığı, 7 Mart 2021 tarihine kadar Pera Müzesi’nin üçüncü katında ziyaret edilebilir.

20
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MUSEUM OF ILLUSIONS

ğlence ve aksiyon tutkunlarını pek çok
farklı konseptte aktiviteyle buluşturan
Emaar; açılışı yeni gerçekleştirilen Museum of Illusions ile konuklarına yepyeni bir
deneyim yaşatıyor.
Emaar, 7’den 70’e her yaşa hitap eden deneyim
alanlarına bir yenisini daha ekledi. İllüzyonlarla herkesi sıra dışı bir dünyaya davet eden
Museum of Illusions’un en yeni şubesi Emaar
Square Mall’de açıldı. Anadolu yakasının ilk
illüzyon müzesi olma özelliği de taşıyan Museum of Illusions, konuklarına farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor. Dünyada 16 ülkede, 24
şehirde bulunan Museum of Illusions, ziyaretçilerine eğlenerek öğrenme ve sınırsız fotoğraf
çekme fırsatı sunuyor.
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S

ARDIŞIK

ALT’ın Ocak 2021’den Ocak 2022’ye
kadar devam edecek programı Ardışık,
Barış Doğrusöz, Deniz Gül, Volkan Aslan,
Aykan Safoğlu, Fatma Belkıs-Onur Gökmen’in
art arda SALT Galata’da yer alacak bağımsız
sunumlarından oluşuyor.
Ardışık, çocukluklarını 80’lerde, ilk gençlik yıllarını 90’larda yaşamış, uluslararası kariyerinin
gelişme ve olgunlaşma dönemindeki bu sanatçılar arasındaki “kuşak bağı”nı temel alıyor. Sanatçıların Ardışık programındaki işleri, sırasıyla
tarihyazımı, dil, kamusallık, simgesel sermaye
ve modernleşme başlıkları altında “sembolik
iktidar” meselesini yorumluyor. Ardışık programı 19 Ocak’ta, Barış Doğrusöz’ün 2017’den bu
yana üzerinde çalıştığı Güç Odağı video üçlemesinin ilk mekânsal sunumuyla başlayacak.

22
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Yazar: Eczacı Aysen Dincer

MULTİVİTAMİNLER HAKKINDA
DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

“

Zaten meyvemi, sebzemi, yumurtamı yiyorum, ne gerek var multivitamin almaya…
Hem ben zaten C vitamini içiyorum, kendimi çok yorgun hissedince demir iğnesi yaptırıyorum. Hem multivitaminler iştah açıyor, kilo
mu alayım durduk yere…”

23
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Bu ve bunun gibi
sözleri mutlaka duydunuz, belki siz de
söylediniz. Peki bu
düşüncelerin ne kadarı doğru ne kadarı
yanlış.. Vitamin ve
mineraller hakkında
doğru bilinen yanlışlara dikkat çeken
Eczacı Ayşen Dincer,
vücudun ihtiyacı olan
minerallerin doğru
beslenme ve vitaminlerden alınacağını
belirterek, multivitaminlerin kilo aldırıcı
etkisi olmadığını ve
ortaya çıkan enerji
artışını dengelemenin
önemini vurguluyor.
24
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Vitamin ve mineraller, daha sağlıklı
bir yaşam sürmemiz
için olmazsa olmazımız… Vitamin
ve mineraller bağışıklık sisteminin
güçlenmesinden
saç sağlığımıza, kan
yapımından toksinlerin vücudumuzdan
temizlenmesine ve
hatta ruh sağlığımızın korunmasına kadar etkili… Örneğin
D vitamini eksikliği
yorgunluğa, kramplara, kalp hastalıklarına, romantizmaya
www.istandist.com
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yol açabiliyor. B12
eksikliğinde unutkanlık, odaklanma
sorunları, ağızda
yaralar, kalp çarpıntısı; demir eksikliği
halinde eklem ağrıları, saç dökülmesi,
baş ağrıları, depresyon, uykusuzluk
gibi sorunlar ortaya
çıkabiliyor. Bu gibi
örnekleri çoğaltmamız mümkün… Bu
nedenle vücudumuzun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri
günlük ve düzenli
şekilde almamız ge-

25
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rekiyor. Yani düzenli
ve yeterli beslenme
şart!
Türkiye Beslenme
ve Sağlık Araştırması
besin tüketim verilerine göre özellikle
vitamin ve mineral
alım miktarlarının
yetersizliklerinin
önemli boyutlarda
olduğuna dikkat
çeken Ecz. Ayşen
Dincer, lif ağırlıklı gıdalar, protein
zengini besinler, süt
ve süt ürünlerini gibi
olmazsa olmazları

www.istandist.com
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da tükettiğimiz durumlarda bile günlük ihtiyacımız olan
vitamin ve mineralleri almakta zorlandığımıza dikkat
çekiyor. Bu durum
vitamin ve mineral
desteği gereksinimini ortaya çıkarıyor.
Peki bu kadar vitamin ve minerali
nasıl tek tek alacak, miktarını nasıl
ayarlayacağız? Ecz.
Ayşen Dincer, bu sorunun yanıtını şöyle
veriyor: “Çocukların,
26
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ergen bireylerin, yetişkinlerin ve yaşlıların vitamin ve mineral ihtiyacı farklıdır.
Üstelik bu, cinsiyete
göre de değişir. Örneğin hamile bir kadının demir ihtiyacı
ile bir erkeğinki aynı
değildir. Bu nedenle
vitamin ve mineral
takviyelerini cinsiyete, yaşa ve ihtiyaca uygun seçmeli.
Çoğumuz genellikle
bunu bilmediğimiz
için kulaktan dolma
bilgilerle, komşumuzun, arkadaşımızın
www.istandist.com

Sağlık

önerisiyle vitamin
alıyoruz. Bazen de
bu yüzden tam da
ihtiyacımızı karşılamayacak bir vitamini yanlış sürelerde
ve dozlarda kullanabiliyoruz. Oysa
vitamin ve mineral
desteği alırken tekli
ve yüksek doz tercih
etmek yerine yaşa
ve cinsiyete yönelik
olarak uygun dozda
hazırlanmış vitaminlerin günlük kullanılması daha doğru.
Nasıl ki bir gün bo-
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yunca sadece ıspanak, ya da sadece et
veya sadece yoğurt
tüketmiyorsanız,
sofranızda karma
besinler alıyorsanız;
kullandığınız takviyelerin de ihtiyaca göre karma ve
çoklu içerik içermesi
önem taşıyor.”
Multivitamin kullandığımızda günlük
ihtiyacımız olan
vitamin ve mineralleri yeterli miktarda alabiliyoruz.

www.istandist.com

Sağlık

Bu da daha dinç,
sağlıklı yani daha
iyi hissetmemizi
sağlıyor. Çoğu kişi
bu nedenle “Artık
ihtiyacım kalmadı.
İyiyim” düşüncesiyle
bir ya da iki kutu
multivitamin tükettikten sonra kullanımı bırakabiliyor.
Ecz. Aysen Dincer,
bunun çok yanlış bir
düşünce olduğunun
altını çizerek vücudumuzun bu vitamin
ve minerallere her
zaman ihtiyaç duy28
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duğuna dikkat çekiyor. Dincer, “Dünya
Sağlık Örgütü sağlıklı yaşam için her
gün en az 2.5 litre
su tüketmemizi, 10
bin adım atmamızı,
günde 5-9 porsiyon sebze meyve
tüketmemizi, günde 7 saatten fazla
uyumamızı, haftada
3’den fazla alkol
tüketmememizi ve
sigara kullanmamamızı öneriyor. Bunu
3 ay yapıp sonra
ara verin demiyor.
www.istandist.com

Sağlık

İhtiyacınıza yönelik
kullanılacağınız bir
multivitamin için
de aynı şey geçerli.
Bu takviyeler yaşam
boyu alınmalı. Fakat
seçerken çok dikkat
etmelisiniz. Koruyucu, glüten, maya
içermeyen, cinsiyetininize ve ihtiyacınıza özel dozlar
içeren, güvenilir
markaların ürünlerini tercih etmeye
özen gösterin.”diyor.
Toplumda sürekli
multivitamin kullanı-
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mının gereksiz olduğuna, kilo yaptığına
ve fazla takviye almanın zararlı olduğuna dair yanlış inanışlar da bulunuyor.
Ecz. Aysen Dincer,
beslenme risklerinin
tüm dünyada sigaradan sonra ömrü
kısaltan 2. Risk faktörü olduğuna dikkat
çekiyor. Eğer herkes alması gereken
dozda vitamin ve
minerali besinlerden
alabilseydi böyle
bir risk var olmazdı. Multivitaminler

www.istandist.com

Sağlık

kilo yapar inanışına
ise Dincer’in cevabı şöyle: “Hayır,
multivitaminler kilo
aldırmaz. Eğer multivitamin kullanmaya
yeni başladıysanız,
ilk 2 hafta sizin iştah
artışı diye yorumladığınız fakat aslında
enerji artışı olan bir
etki göreceksiniz.
Bu vücudunuzda
vitamin mineral rezervlerinizin düşük
olduğunun da bir
kanıtıdır. O nedenle
özellikle 2-3 hafta
sabredin ve beslenme alışkanlığınızı değiştirmeyin.
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Sonrasında herşeyin
düzene girdiğini
göreceksiniz. Burada tek istisna çok
yüksek doz B Kompleks vitamini içeren
markaların ürünledir. Onları kullanmak yerine yaşınıza,
cinsiyetinize ve
ihtiyacınıza özel
hazırlanmış bir multivitamin kullanarak
bu süreci daha rahat
geçirebilirsiniz.’’
Aynı anda birden
fazla multivitamin
kullanılmaz. Peki,
bu ne kadar doğru
bir düşünce? Ecz.
www.istandist.com

Sağlık

Aysen Dincer, bu
konuya ilişkin şunları söylüyor: Eğer
aldığınız multivitamin doğru formülde
ise aynı anda birden
fazla mutltivitamin
almanıza gerek yoktur. Fakat C vitamini
günde 1000 mg ve
D Vitamini günde
minimum 1000
unite ayrı olarak
alınmalıdır. Multivitaminler içerisinde
aldığınız C ve D vitamini dozlar yeterli
olmayacaktır.”
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“Vitamin alırken
alkol ya da sigara tüketmek zararlı mı?”
sorusuna ise şöyle
yanıt veriyor: “Alkol
ve sigara sağlığımız için birçok risk
oluşturan, kullanmamamız gereken
maddeler… Aldığınız multivitaminin
alkol ve sigaranın
vücudunuzda tükettiklerini karşılamak
adına da önemi var.
Bu nedenle multivitamin kullanmayı
bırakmayın ama

www.istandist.com
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alkol ve sigaradan
vazgeçmek için elinizden geleni yapmanızı öneririm.”
Piyasada birçok
multivitamin ve vitamin bulunuyor. Pek
çok kişi pahalı olan
vitaminin en iyisi olduğunu düşünüyor.
Acaba gerçekten
en pahalı vitamin
en iyi vitamin mi?
Ecz. Ayşen Dincer,
bu yanılgıya sadece
vitaminler için değil
birçok konuda düştüğümüze dikkat çekiyor. “Önemli olan
fiyat değil günlük ih32
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tiyacınızı karşılayabilecek içeriğe sahip
olması” diyen Dincer, vitamin tercih
ederken firmasına
ve ne kadar süredir
vitamin ürettiklerini
bakmanızı öneririm.
Artık tüm bilgiler
internette var. Özellikle pandemi sonrası çok fazla firma ve
marka türedi. Burada vücudunuzu destekleyeceğim derken
zarar vermeyin ve
uzun yıllardır vitamin üreten firmaları
tercih edin.’’diye
belirtti.
www.istandist.com
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Röportaj: Zeynep Rana AYBAR

BERKE ÜSDİKEN
SALAŞ BİR YAŞAM
SEVİYORUM

E

kranın yeni yüzlerinden Berke
Üsdiken. Yolun başında ama ne
istediğini bilen, istediğinin peşinde
koşan, hayal kurabilen, tutkulu biri. Yolu
çok çok açık olsun… Buyrun, keyifli
söyleşimizle kendisini daha yakından
tanıyın…
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Berke Üsdiken kimdir,
neler yapar kendinden biraz bahseder
misin?
26 yaşında, İstanbul
doğumlu, 3 çocuklu
bir ailenin en küçük
çocuğuyum. Hayalperest, eğlenmeyi seven,
tutkuları olan, çocuk
olabilmeyi, çocuk kalabilmeyi özümseyen
ve bunu sürekli kendine hatırlatan biriyim.
Çocukluk dönemlerim
34
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Heybeliada’da geçti
ve sokaklarda özgürce
vakit geçirebildiğim
için şanslı bir çocukluk geçirdiğimi düşünüyorum. Oyunculuk
ile ilgili ilk temasım
ilkokulda oldu. Taklitler, skeçler vs. Ortaokulda tiyatro koluna
yazılmam ve ilk sahne
deneyimim… Yine
aynı dönemlerde
Tofaş Spor Kulübü’nde
basketbol oynadım.
www.istandist.com
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Açıkçası pek parlak
bir öğrenci değildim
ama ne istediğime
karar verdiğimde; konservatuara hazırlanmaya başladım. Müjdat
Gezen Sanat Merkezi
Konservatuar sınavını
kazanıp istediğim yola
adımımı atmış oldum.
Okuldan sonra özel
bir tiyatroda yönetmen
asistanlığı yaptım,
sahne arkasında çalıştım. İşin mutfağında
çalışmak güzel bir
deneyim oldu. Ve son-
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rasında “Güvercin” dizisiyle ekranlara adım
atmış oldum. Şimdi de
“İyi Aile Babası’’ yani
yeni adıyla “Babam
Çok Değişti’’ dizisinde
sevdiğim işi yapmaya
devam ediyorum.
Oyuncu olma yolunda ilerleyebilmek,
sektöre girebilmek
adına bir dizide
kostüm sorumlusu
olarak çalışmış olduğunu öğrendim. Biraz
anlatır mısın, oyuncu

www.istandist.com
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olabilmek için neler
yaptın, neleri göze
aldın, vazgeçtiklerin
var mı?
Evet, “Leyla İle Mecnun” dizisinde kostüm
asistanlığı yapmıştım.
Liseden mezun olduktan ve konservatuar sı36
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navlarına hazırlanmaya başlamadan önceki
bir dönemdi. Benim
şu an yaptığım işi
yapmak istememde o
dönem yaşadıklarım,
gördüklerim, edindiğim tecrübeler, aldığım tavsiyeler önemli
www.istandist.com
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rol oynadı diyebilirim.
Sonrasında zaten
sınavlara hazırlanmaya başladım. Oyuncu
olabilmek bence sadece sahnede olmak ya
da kamera karşısında
olmaktan ibaret değil.
Sahne arkası, kamera
arkası, kostümü, sanatı, dekoru, her şeyiyle
ait olmak demek.
Sınavlara hazırlandığım dönemde de bir
asistanlık tecrübem
oldu. Sahne arkasında
olmak, bende sahnede
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olma isteğini daha fazla körükledi. Ve daha
çok çalıştım. Vazgeçtiklerim yok. Çünkü
yaptığım işi gerçekten
seviyorum ve bazı
şeylerden vazgeçmem
gerekseydi de sanırım
vazgeçerdim.
Klasik otomobile
düşkünlüğün varmış
sanırım... Nereden
geliyor bu hobin? Bir
klasik otomobil galerisinin sahibi tanıdığım, “karısından gizli

www.istandist.com
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klasik otomobil alıp,
haftasonları gizlice
kullanmaya gelen
müşterilerim var”
demişti. Değişik bir
tutku olsa gerek...
Klasik Amerikan
arabası düşkünlüğüm
var dersek daha doğru
olur. Sahip olduğum
bir klasik arabam da
var, onun canı yanarsa
benim canım yanar
diyebilirim. :) Çocukluğumdan gelen bir
hobi, hatta hobinin de
38
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ötesinde benim için
bir tutku. Kendimi
bildim bileli hayranlık
duyarım Amerikan
arabalarına… Çocukken, sokakta gördüğüm zaman ağzım
açık, parmakla gösterir
mutlu olurmuşum. :)
Sanırım babamdan
geliyor. Çocukken
babamın klasik Amerikan arabası vardı ve
çok iyi hatırlıyorum,
normal arabalardan
çok farklı gelirdi. Kewww.istandist.com

Röportaj

limelerle ifade edebileceğim hisler değil,
benim için yeri çok
başka gerçekten. İçindeyken müzik açmak
istemediğim, motorun
sesinin beni mutlu
ettiği, yolda gördüğüm
zaman durup baktığımda mutlu oldugum
bir tutku. Galeri sahibi
tanıdığınızın dediğini
çok iyi anlayabiliyorum yani. :)
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Daha önce “Güvercin” dizisinde, dram
ağırlıklı bir işte yer
aldın. Şimdi ise “İyi
Aile Babası” isimli
komedi dizisinde yer
alıyorsun. Hangisi ilgini daha çok çekiyor?
Dram mı, komedi mi?
Benim için bir seçim
yapmak zor. İkisini
de oynamaktan keyif
alıyorum. İkisinin de
zor yanları var tabii

www.istandist.com
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fakat sanırım komedi
oynamak daha zor.
Ama benim için dram
işinden sonraki işimin
komedi olmasının bir
şans olduğunu düşünüyorum. İkisini de
deneyimlemek keyifli.
Son dönemde edilgen
olarak yaşamakta
olduğumuz süreç, diji-
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tal platformları çok
çok ön plana çıkardı.
Dijital platformdaki
işlerle ilgili ne düşünüyorsun? Tabii 1996
doğumlu biri olarak,
dijital dünyaya doğmuş sayılırsın. Dijital
dünya ile aran nasıl?
Ne dersin, konuşulduğu gibi yeni dünya
düzeni bizi mi bekli-

www.istandist.com
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yor, insanoğlu biraz
daha direnir mi?
Aktif olarak dijital
platformdaki işleri
takip ediyorum ve çok
başarılı işler olduğunu
düşünüyorum. Aslında yazan bilgilerin
aksine 1996 değil
1994 dogumluyum,
onu da burada düzeltmiş olayım ama evet,
yine de dijital dünyaya
doğmuş olmasam da
dijital dünyanın çokça
içindeyim. Bence
daha çok başındayız
bu dijital dünyanın,
hala keşfedilmeye, bu
süreçte güzel işler çık41
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maya devam ediyor.
Bu süreci, bu kadar
içeriden takip etmekten mutluyum. Açıkçası iş iyiyse, nerede
olursa olsun kendini
gösterip, fark yaratıp,
zaten bir şekilde amacına ulaşıcaktır diye
düşünüyorum. Dünya
değişiyor, gelişiyor,
insanoğlu da ayak uyduruyor aslında istese
de istemese de. Ama
sanırım biraz daha
zamanı var.
Pandemi döneminde
en çok ne yapmayı
özledin? Şu virus bir
www.istandist.com
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çıksın hayatımızdan,
yapacağım dediğin ilk
3 şey....
O kadar çok şeyi
özledim ki… Ve işin
komik yanı aslında özlediklerim çok sıradan
şeyler. Mesela maskesiz dolaşabilmek,
rahat nefes alabilmek.
Pek kalabalık insanı
olmasam da kalabalığa karışabilmeyi,
tiyatroya gidebilmeyi
özledim. Şu virus bir
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çıksın hayatımızdan,
yapacağım ilk 3 şey;
Maskesiz bağıra bağıra
koşmak, tiyatroya gitmek, seyahat etmek.
Peki ya İstanbul?
Senin İstanbul’un nasıl
bir yer? Sabah çıktın
evden, akşam feneri
nerede söndürürsün?
Senden kısa, keyif çattığın bir İstanbul rotası
çizmeni isteyeyim...
İstanbuuul!!! İstan-

www.istandist.com
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bul’u çok seviyorum. Ama benim
İstanbul’um kesinlikle
Anadolu Yakası. Hatta
Anadolu Yakası’nda,
kendimi evimde hissediyorum diyebilirim.
Anadolu Yakası’nın
kalabalığı bana daha
samimi geliyor. Aslında evcimen biriyimdir,
fener genelde evde
söner ama Moda’da
43
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vakit geçirmekten çok
keyif alırım. Moda’da
başlayan gün, eğer bir
yaz günüyse mutlaka
Caddebostan sahilde
sonlanır. Salaş bir yaşam seviyorum sanırım ben.
Son olarak; buradan
geleceğe not düşelim. 10 sene içinde
kendimi, şurada,
www.istandist.com
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şunu yaparken hayal
ediyorum... Biraz
gelecek planlarından,
hayallerinden bahseder misin?
Bu soru benim için
zor bir soru aslında.
Çünkü çok fazla düşünürüm, hayal kurarım,
hayalperest biriyimdir.
Ve hayallerin de döneme, bulunduğun duruma, konumuna, yaşına
göre değişkenlik gösterdiğini düşünürüm.
Oyunculuk alanında
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kendime koyduğum
belli hedefler var. Her
sene bulunduğum
konumdan daha iyi bir
yerde olmak, üstüne
koya koya ilerlemek
bunlardan biri. Adından söz ettirebilen,
oyunculuğuyla ön
plana çıkmayı başarabilmiş biri olmayı
hayal ediyorum. Ve
tabii ki en önemlisi
hayal kurmaktan asla
vazgeçmeyen bir
Berke. :)
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Röportaj: Hakan Akoğlu

ŞARKILARIM YAŞANMIŞ
HİKAYELERİ YADA
HAYALLERİMİ ANLATIYOR

S

osyal platformlarda seslendirdiği sözü
müziği kendisine ait şarkılarla kısa sürede
Türk Pop Müziği’nin genç ve başarılı seslerinden biri olan Ragıb Narin, beşinci teklisi
“Menekşem”i Kasım ayında tüm dijital platformlarda dinleyici ile buluşturdu.
Ragıb Narin, 24 yaşına sığdırdığı 100’e yakın
bestesinden, 2019 yılından bu yana dinleyici
ile paylaştığı “Sevda Çiçeği”, “Gecekondu”,
“Mavi”, “Gel Diyemem” şarkılarıyla Spotify ve
dijital platformlarda yüzbinlerce kez dinlenerek
büyük beğeni toplamıştı.
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Hatayspor ve Mersin İdman Yurdu a2
takımlarında bir süreli
şanslı futbol da oynayan Ragıb Narin yıl
içerisinde 35 ülkeye
yaptığı iş gezileri
sırasında da gitarıyla
şarkılar yazmaya ve
söylemeye devam etti.
“Şarkılarımı en çok
seyahat ederken yazıyorum” diyen Narin,
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annesinin memleketi
Şam’a ve aynı zamanda yazları Kuveyt’e
yaptığı seyahatlerle
Arap müzik kültürü ile
iç içe büyürken, Arapça şarkılar seslendirmeye de başladı.
Sahalardan sahneye
adım adım pop müziğin yeni starı Ragıb
Narin ile keyifli bir
röportaj yaptık.
www.istandist.com
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“Biriken bestelerim
artık içimde ağırlık
yapıyordu” diyorsunuz. Kaç besteniz var?
100 e yakın bestem
var. Hayatımın her
anında beste yapıyorum.
Genç yaşta dünyayı
gezmişsiniz. Bu kadar
seyahat etmenin nedeni neydi? Pandemi
sürecinde evde kalmak nasıl bir duygu?
Futbolun ardından aile
şirketimizde ticaretle
uğraşmaya başladım.
2 yıl içerisinde 35
ülke gezdim. Hepsi
iş ile ilgili seyahatlerdi. Ben Pandemi
sürecinde de gerekli
önlemler alındığı takdirde normal yaşama
dönmemiz gerekiyor
diye düşünüyorum.
Geçtiğimiz günlerde
Barcelona’daydım.
Pandemi sürecinde
ailemle daha fazla zaman geçirdim ve yeni
besteler yapmak için
kendi içime döndüm.
47
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Yeni şarkım Menekşem’i yayınladım. Bu
süreci olabildiğince
verimli geçiriyorum
diyebilirim.
Geçmişinizde profesyonel olarak futbol
oynadınız. Profesyonel bir şarkıcı olma
serüveni nasıl başladı?
Müzikle ilgili hayallerim net olarak ilkokulda müzik hocamın
beni okullar arası
müzik yarışmalarında
sahneye çıkarması ile
başladı. Küçük yaşlardan beri hep müzik
kanallarını açıp tüm
şarkıları ezberler ve
klipteki kişi benmişim
gibi gözlerimi kapatıp
hayaller kurardım.
Profesyonel olarak
müzik yapmaya karar
vermem ise futbolu bıraktıktan sonra
hayatta yeni bir yola
koyulmam gerektiğini
düşünmem ile başladı.
Futbolun ardından
dijital platformlarda
müziğinizi insanlarla
www.istandist.com
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paylaşmaya başladığınızda ne bekliyordunuz?
Bestelerime güveniyordum. Şarkılarımı
sosyal platformlarda
ve Youtube’da yayınlamaya başladığımda
tahmin ettiğimden
çok daha fazla insana
ulaştığımı gördüm.
Hatta Youtube’a
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yıllar önce koyduğum
amatör bir kayıt bile
30.000 görüntülenme
rakamına ulaşmıştı.
Hem bestelerime
güvenmem hem de
şarkılarımın çok güzel
tepkiler alması yaptığım müziğin dinleyicide de bir karşılığı
olduğunu anlamamı
sağladı.

www.istandist.com

Röportaj

Anne tarafından Arap
köklere sahipsiniz. İki
farklı kültürle büyümek nasıl bir duygu?
Öncelikle iki kültür
birbirine çok uzak
sayılmaz. O yüzden
hiç uyum sıkıntısı
çekmedim. Her iki
kültürde büyümenin
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birçok avantajı var.
Hele ki müzik sever
bir insansanız, küçük
yaştan itibaren iki
farklı müzik kültürü
ile büyüyorsunuz.
Arap müzik kültürü
çok zengin ve çeşitli,
bu da bir müzisyen
için büyük bir avantaj.
www.istandist.com

Röportaj

Her iki dili ana dil gibi
konuşuyor olmam da
çabası.
Ardı ardına yayınladığınız tüm şarkılar çok
sevildi. Sevda Çiçeği,
Gecekondu, Mavi,
Gel Diyemem ve son
olarak Menekşem. Bu
şarkılar ne anlatıyor?
Ortak noktaları hepsinin hayatımda bir yerlerinin olması. Şarkılarım ya beni anlatıyor
ya da şahit olduğum
olayları. Elime gitarı
alıyorum ve sadece
duygularıma yoğunlaşıyorum. Besteler ve
sözler genelde bir kere
de ve çok kısa sürede
çıkıyor. Şarkılarım yaşanmış hikayeleri yada
hayallerimi anlatıyor.
Fotoğraf çekimlerinizde adeta bir model
görüyoruz. Görsellikle
aranız nasıl? Sahnede
ve özel hayatınızda
giyinirken nelere dikkat ediyorsunuz?
Çok sıkı olmasa da
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takip ederim. Sahnede
daha çok stilistlere
ve çevremde zevkine
güvendiğim insanlara
bırakıyorum kendimi.
Ama özel hayatımda
daha spor takılan bir
insanım bunun nedeni ise futbolculuktan
kalma bir rahatlık alışkanlığım var. İçinde
rahat hissetmediğim
kıyafetleri giymeyi
çok tercih etmiyorum.
Dikkat ettiğim en
önemli şey giydiklerimin sade olması ve
beni yansıtması.
Bundan sonraki projeleriniz neler?
Üretmeye ve yeni şarkılar yazmaya devam
etmek istiyorum. Ocak
ayında yeni single
çalışmamı yayınlayacağım. Farklı dillerde
özellikle Arapça bir
şarkı yapmak ve Arap
dünyasının sevilen
şarkıcılarıyla ortak
projeler gerçekleştirmeyi planlıyorum.

www.istandist.com

İndekse Git

Tasarım

Röportaj: Didem Topal

Hakan Helvacıoğlu
“Bir işin hayatım olması ile
hayatımın iş olması arasında
kaybolmadan farklılığımı
ortaya koyuyorum ”
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Tasarım

Sohbetimize başlarken öncelikle sizi tanımak isteriz. Eğitiminiz
ve iş hayatına atılma
sürecinizden bahseder
misiniz? İç Mimarlığı
seçmenizdeki etkenler
nelerdir? Meslek seçiminizin sonrasında
mimarlığın yanı sıra
ilginizi çeken alanlar
oldu mu?
Farklı lezzetleri yakalayabilmek, gördüğünü anlamak, seçkilerin
arasından kendininkini ayırt edebilmek için
farklı disiplinleri de
takip etmek, öğrenmek gerekiyor. Ben bu
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konuda çok şanslıyım
çünkü çok renkli ve
geniş bir eğitimim var.
Almanya’da doğmam
ve okula orada başlamam farklı kültürde
yabancı kalmamayı,
Viyana’da Konservatuar yılları sahne
üstünde görselliği yani
dekor, kostüm, sahne
düzeni, müzik, dans,
plastik sanatların her
dalını tanımama olanak tanıdı. Tasarımın
bir ekip işi olduğunu,
solo dansçının değil
tüm balenin başarılı
olduğu zaman beğenildiğini öğrendiğimde

www.istandist.com

Tasarım

anladım. İstanbul’a
dönmek zorunda
kaldığımda bu eğitimi
katlayacak tek çizginin
iç tasarım olduğunu
hissettim ve Marmara
Ünv. Güzel Sanatlar F.
İç Mimarlık ve endüstri tasarımı eğitimim
mesleğimi somutlaştırdı. Endüstri tasarımı
ana dalımdı ama tek
ürün değil bütünü
ilgimi daha çok çekiyordu çünkü sahne
tasarımına alışkın
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ruhum yetinemiyordu.
Ancak tasarım tarihi, özellikle mobilya
tasarım tarihi, mimari
dönemler, sanat tarihi
ki taban bir eğitimim vardı beni çok
heyecanlandırıyor
ve malzeme olarak
besliyordu. Fakülte
projeleri her ne kadar
ilgimi çekse de gerçek
hayatta ne olup bittiğini merak ediyordum
ve daha ilk yıldan o
tarihlerde hayli popüwww.istandist.com

Tasarım

ler olan bir iç mimarlık ve mobilya tasarım
firmasına gidip onlarla
çalışmak istediğimi ve
benden çok yararlanabileceklerini söyledim.
Tabii bu tavrımdan
çok hoşlandılar ve 4
yıl onlarla Ünv paralelinde çalıştım.
Şimdi bu cesareti nasıl
bulmuşum diye düşünüyorum. Mezuniyet
sonrası bir yıl daha
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çalıştığım bu firmada1986-1991 arası toy
bir iç mimar olarak
ayrılıp, 1.5 yıl işime
ara verip, Brighton’da
yüksek lisansa eş
değer programlara katıldım. Tasarım yönetimi, renk piskolojisi,
tasarım tarihi, mimarlık ve mobilya tarihi
gibi. Stilleri, dönemleri öğrendikçe Antika mobilya tutkum

www.istandist.com

Tasarım

gelişti, merakım arttı
ve sanatın her dalında
olduğu gibi tarihin gelişimiyle mimarlığın,
mekanların ve insan
için yaratılan her
şeyin birbirine paralel
geliştiğini ve dönemimizde artık tekrarlardan beslendiğimizi
fark ettim. Yani iyi
bir gözlemle, yeni bir
şey yaratabilmem için
geçmişin her evresine
hakim olmalıydım.
Tüm bu debelenme
süreci mesleğime
ara verdiğimden bir
zamanlar bana kayıp
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olarak görünse de şimdi gerçek kazancımın
o biriktirme dönemi
olduğunu anlıyorum.
Çünkü sonrasındaki
tüm ivmeyi o dönem
hazırladı.
Hakan HelvacıoğluDesign Co. ne zaman
kuruldu? Firmanın
yapısını, ekibinizi ve
bugüne kadar geçirdiğiniz aşamaları
kısaca anlatır mısınız?
İç mimarlık projeleri
yapıyorsunuz, işinizin
zorlukları ve güzelliklerine değinecek olurwww.istandist.com

Tasarım

sak bu konuda neler
söylemek istersiniz?
Hakan Helvacıoğlu
Design CO. geçmişimin son gözbebeği, yeni 1 yıllık bir
oluşum. Tüm deneyimlerin getirdiği son
Konsantre oluşumum.
Sadece ürün tasarımı
çalıştığımız ve örneklerini de paylaştığımız
ikinci gözdem de
Hakan Helvacıoğlu
Stüdio markamız.
Aslında ülkemizin ta-
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sarıma ve iç mimariye
veya daha net bir dille
dekorasyona yaklaşımının zaman ve
gündeme göre canlı
şahidiyim, birçok eş
dönem değerli tasarımcı arkadaşım gibi.
Ben bile 80’lerin Özal
Dönemi konforunun
getirdiği rahatlıkla,
sanata iyi yaşama olan
tutkunun zirve yaptığı
periyodu son noktada
yakalayabildim. O dönem Antika mobilya

www.istandist.com

Tasarım

tutkusu çok öncelikliydi ve iyi bir sektörü de
besliyordu. Bilgim ve
ilgim de çok yardımcı
oldu işlerimde. Öne
taşıdı. Gösterişli ama
zevkli evlerin dönemiydi.. Evet, modern
evleri zevkli bulmama
rağmen, kendimi çok
malzemeyle ifade
edebildiğim görüntü
buydu..90’ların ortalarında belki istikrarsız
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ekonominin ki anlık
siyasi iniş- çıkışlara
bağımlıydı, zorunlulukla antika dokunuşlu
mekanlar, büyük evler
yalınlaşmaya başladı. Kimi sade soluk
mekanların peşinden koşarken ben ve
izleyicilerim dünyada
olduğu gibi etnik detaylarla zenginleştirilmiş evlerin görselliğini
tercih ettik. 2000’lere
www.istandist.com

Tasarım

geldiğimizde belki de
değişen Türkiye ekonomiyi dalgalandırırken bizi de farklı alanlarda farklı ülkelerde
çıkış noktaları bulmaya veya en azından
motivasyon aramaya
itti. Böylece o yıl ticari
zekasına güvendiğim bir arkadaşımla
H2C İç Mimarlık Ltd
kuruldu ve akabinde Hong Kong’da
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uluslararası bir inşaat
şirketinin projelerinin
soft finishing süreçlerini üstlenmeyi kabul
ettik. Hong Kong tam
da aradığım kültürler
senteziydi. İngiliz-Çin
sentezi ve ayakta
kalabilmiş Çin sanatının etkileri aradığım
malzemeyi fazlasıyla
verdi. O dönemlerde
projelerimin çoğunda
bu müthiş Uzakdoğu

www.istandist.com

Tasarım

dokunuşunu yalın
atmosfer içersinde
kullanımımı görebilirsiniz. Ancak unutulmamak adına her ayın
20 günü Hong Kong
ve projeler nedeniyle
Singapur ve Kuala
Lumpur’daykem,
diğer on günü İstanbul’da olmaya özen
gösterdim ve buradaki projelerimi takip
ettim. Tabii ki 2. yılın
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sonunda bu tempo çekilmez olunca İstanbul
merkezli çalışmaya
geri döndük. Sadece
mekan tasarımı sürecimiz bu dönemde ürün
ve müşteri evleri ile
başlayan mimari proje
tasarımına da dönüştü.
Özellikle Ankara ve
İstanbul’da birbirinden
çok farklı tipte her
noktasını tasarımladığımız ev projeleri
www.istandist.com

Tasarım

yarattık. Ofisler de
varlığını korudu.
Dünya ve Türkiye her
konuda dalgalanmalar
yaşarken dekorasyonu
oluşturan beğeniler
ve dayatmalar da çok
değişti. Minimal oldu,
maximal ile üzeri
örtüldü. Modern ama
sıcak atmosfer dendi,
mobilya firmalarının
tip görünümlü silüetine büründü. Ülkemizde ise açıkçası hazır
mobilya ve sunulan

61

Istanbul & istanbul 131 Sayı Ocak 2021

İndekse Git

görünümler, Arap
ve Güneydoğu etkili
tuhaf bir yeni çizgi doğurdu. Klasikten bile
algılanan o oldu. Yani
zamanında, geçmiş
stili olmayan bir yeni
üretime yan gözle bile
onay vermezken, ülkeye dayatılan bu görünüm korkunç bence
aynı Osmanlı temalı
evlerin sahte oluşu
gibi. Avrupa çizgisine
baktığımızda tasarım
en önemli ana faktör

www.istandist.com

Tasarım

ki bu da tasarımcı ve
önemini vurguluyor.
Ülkemizde bir süredir
tasarım ve tasarımcıya
olan sempati ve destek
çok sevindirici olarak görülürken ki bu
dünyayı izlemenin ve
de yüzümüzü Doğu
yerine hala Batı’ya
dönüşümüzün kanıtı
olarak algılanıyor,
her üretimin tasarım
olmadığının da farkına
varmamız gerektiği
tehlikesini getiriyor,
mimari projeler ve
mimari ofisler çok
gelişti. Yurt dışında da
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projeler bu imzalar ile
anılır oldu. İç mimari
de yine bu sebepten
ve kendi gelişimiyle
iyi ofisler doğurdu ki
çoğu yurt dışında da
marka olarak algılanıyor. Ürün tasarımında da üretimle çok
çelişse de yine özel tasarım yaratma hedefleri sevindirici. Bize
gelindiğinde, bire bir
kontaklı projelerimi en
aza indirdim açıkçası. Sadece her şeyde
aynı fikirde olduğum
projelerde yer almak
istiyorum. 30 yılın
www.istandist.com

Tasarım

getirdiği deneyimi ve
katkıyı algılayıp bunu
hem fark hem renk
olarak kullanabilecek
ve bunu taşıyabilecek
projeler beni heyecanlandırıyor.
Şu an hem mimari
projesi hem iç tasarımı
üzerinde çalıştığımız
farklı projelerimiz
devam ediyor. Almanya’da uzun yıllar
evlerini yaratmış olduğumuz geleneksel bir
firmanın yine projeleri
oluşturuluyor ve hatta
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çalışma ortağı olarak
Katar ve Abu Dhabi’de projelere başlıyoruz. Bakü’de evlerini yapmış olduğum
bir ailenin İstanbul ve
Bodrum’daki yerlerinden sonra farklı
projeleri hazırlanıyor.
Yine Zorlu’da farklı
ailelerin ev ve ev-ofislerini tasarımlıyoruz.
Hakan Helvacıoğlu’nun projelerinde
farkını ortaya koyduğu noktalar nelerdir?

www.istandist.com

Tasarım

Tasarımlarınız da size
ilham veren şeylerden
bahsedebilir misiniz?
Olmazsa olmaz diyebileceğiniz unsurlar
var mıdır?
Özellikle geçmişte,
müşterilerimle çok
seyahat ederdim. Hem
benimle vakit geçirmek hem seçimlerde
fikre ortak olmak hem
de içinde emek harcadığından bitiminde
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bundan kendine pay
çıkarmak onlara keyif
verirdi. Özellikle Paris
yoğunluklu adresimizdi. Clignant Court’da
antika ve vintage
parçalar yakalamak,
Marais’de Design
Store’larda yeni şeyler
keşfetmek, seyrek de
olsa Rive Gouche’daki antikacılardan bir
parça alabilmek bizi
mutlu ederdi. Zaman
www.istandist.com

Tasarım

içersinde yoğunluktan ve herkesin kendi
temposundan bu rolü
kendim üstlendim.
Onlara kendim satın alıyorum, anında
haberleşerek. Hem
dünya hızlandı, web
ve sosyal medya
üzerinden dünyanın
her yerinden sipariş
verebiliyor, satın alabiliyor ve kapıya teslim
ettiriyorsunuz, bu
büyük kolaylık. Özel
üretimler bile dünyanın her yerine kaydı.
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Hayat çok süratli.
Özellikle bu pandemi
döneminde tüm bu seyahatlerden mahrum
kaldığımızdan online
araştırmalar, satın
almalar ve en güzeli
kendi tasarımlarımızı
üretmek ve paralel
süreç yaratıp, Türk
Tasarımcı / Tasarımı
olgusunu kuvvetlendirme zamanındayız.
Her sıkıntı bir güzellik
beslermiş...
Bugüne kadar gerçek-

www.istandist.com

Tasarım

leştirmiş olduklarınız
arasında sizi en çok
heyecanlandıran ve
sizi etkileyip yansıttığını düşündüğünüz
proje veya ürünleriniz
nelerdir?
İki yıl önce tamamlanan ve iki yıl süresinde hayata geçen’
Kandilli’de Bir Türk
Evi’ olarak basına
yansıyan projem belki
de en çok sevdiğim
projemdir. Hem res66
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torasyon hem mimari
hem de iç mimarinin
her aşamasını barındırıyordu. Peyzaj düzenlemesi dahil viran bir
arazide bir hayatı var
ettik yeniden. Ama en
büyük emek, her isteğime, görüşüme saygı
duyan, destekleyen
ve en az benim kadar
sevgiyle bu işe sarılan
ev sahibinindir.
Hangi konseptte ve
www.istandist.com

Tasarım

ölçekte olursa olsun
tasarımlarınızın ardında sizi ifade eden ve
asla vazgeçmem dediğiniz ilkeleriniz var
mı? Tasarım felsefenizi
nasıl tanımlarsınız?
Mimariye ve konuma
saygılı, tarz takıntısı
olmadan yaşayanların
uzun yıllar huzurlu,
mutlu, keyifli yaşayabilecekleri ama konforu göz ardı edilmemiş,
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sanat eseri, Vintage
ve Antika parça
katılımlı sıcak atmosferli mekanlar yaratıyorum.‘Kendi Stili
Olan Evleri Yaratan İç
Mimar’ olarak anılıyorum ki bu tavır aslında
benim her konudaki
seçimimin bir özeti
gibi. Bir iş in hayatım
olması ile hayatımın iş
olması arasında kaybolmadan farklılığımı

www.istandist.com

Tasarım

ortaya koymak sadece.
Bu duruş bir Marka yarattıysa bu bir
projeyi oluştururken
anlık hayaller ile değil,
tüm donanımımla,
deneyimlerimle, özel
hayatımdan çaldığım zamanımla, tüm
kimliğimle yaratıyor
olmamdan kaynaklanıyordur. Bir projeyi
hayata geçirirken projenin nevi, kullanıcı
beklentileri, hedefleri,
yaşam alışkanlıkları
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ve kimliklerini mimarinin ve lokasyonun
da sınırları ile bütünleştiriyorum. Yani bu
proje bir ev ise nerede
konumlanıyor, mimari tipi ne, kullanıcı
ailenin her karakterinin beklentileri nedir,
yaşam alışkanlıkları ve
kişisel istekleri, zevkleri, hobileri nedir,
daha önceki evlerinde
neleri deneyimlemişler şimdi neye hazırlar,
bunlar benim yola
www.istandist.com
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Tasarım

çıkış noktalarım. Tüm
bu verilerin ışığında
ilk anda fotoğraflar
beliriyor sonra bir
filme dönüşüyor ve
yönetmeni de benim.
Yani mekanı sadece
bir tasarım bir proje
gibi görmeyerek, her
objesinden teknik
donanımına kadar
yoktan yaratılan bir
hikaye olarak görüyorum. Üstelik her
hikayem birbirinden
farklı ve kişiye özeldir. O yüzden beni
de farklı kılan, farklı
kulvara taşıyan da bu
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tavrımdır.
Güncel çalışmalarından bahsedebilir
miyiz?
Devam eden mimari-iç mimari tasarım
projelerimiz yanı sıra;
gözdemiz olan HH
Studio markamız altında mobilya, kumaş, ev
tekstili ve aydınlatma
tasarımları yapıyoruz.
Ayrıca Madder Rugs
için de Halı Koleksiyonu hazırladık, ilk
koleksiyonumuz satışta. Bu birliktelik yeni
koleksiyonlarda da de-

www.istandist.com

Tasarım

vam ediyor. Farklı bir
mobilya markası ile
de koleksiyon hazırlamak üzere anlaşma
sürecindeyiz. Oluşumu ben de heyecanla
bekliyorum. İki yıl
önce ilk adımlarını
attığımız iç mimarların
güç birliği hedefleyen
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İDEALİST şu an ilk
kuruluş yıldönümünü
kutladı. Yoğun bir
biçimde aktif görev
alıyorum ve bu gönüllü katkım, beni çok
mutlu ediyor gençler,
sektör ve ülkemiz
adına. Aynı zamanda
sosyal sorumluluk
www.istandist.com

Tasarım

kapsamında Üniversiteler ve öğrenci kulüplerinde ‘tasarım ve
gerçek hayat’ temalı
seminerler veriyorum
davet edildiğimde.
Tüm bu aktarımlarımı
paylaşmak çok heyecanlandırıyor beni.
Farklı firmalara yurt
dışından vintage veya
tasarım mobilya, obje
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ve ürün seçimlerinde
danışmanlık yapıyorum. Bizzat ürünlerin
seçkisini koleksiyon
düzeyinde oluşturuyorum. Müşterilerim için
yine yurt içi ve yurtdışı Sanat Fuarlarından
ve galerilerden sanat
koleksiyonu oluşturuyorum.

www.istandist.com
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Fotoğraf

Röportaj: Didem Topal

Seymen Bozaslan
“ Ben seyahatlerimi, kendi
gözümden gördüklerimi size
anlatmak için bu fotoğrafı
çektim.”
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Fotoğraf

Sizi daha yakından
tanıyabilmemiz adına
biraz kendinizden
bahseder misiniz?
Öncelikle bu güzel
muhabbeti için çok
teşekkür ederim. 1987
İstanbul doğumluyum.
Bahçeşehir Üniversitesi’nde Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi üzerine yüksek
lisans eğitimi aldım.
2005 yılından beri
plaza hayatında bir
çalışanım. Bir yandan
da seyahat ederek,
fotoğraflar çekiyorum.
Çok uzun zamandır
seyahat ediyorum ama
son 5 - 6 yıldır artık
profesyonel fotoğraf
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çekerek ve ulusal
dergi, gazetelere yazı
vererek içerikler üretiyorum. Şuana dek
Türkiye’de 81 ili en az
iki kere gezme fırsatım
oldu, yurt dışında ise
56 ülkede 250’den
fazla şehri görme
fırsatım oldu.
Fotoğraf çekmeye
nasıl başladınız?
Çok ilginç bir hikayesi var. 2012 yılında
Hollanda Zaandam’da
ektiğim bir fotoğrafı
instagrama yüklediğimde altına #nationalgeographichastagi
eklemiştim. Öylesine
tabi. Sonrasında Natwww.istandist.com

Fotoğraf
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www.istandist.com

Fotoğraf

Geo Türkiye ofisinden
bu fotoğrafı yeni yıl
takvimlerinde kullanmak istediklerini
öğrendim. Bu bende
büyük bir heyecan
uyandırdı. Düşünsenize amatör hobiniz
devasal bir marka ile
anılıyor. Bu andan itibaren fotoğraf dünyasına merak sardım ve
yapmam dediğim ne
varsa yaptım diyebilirim. Makine değiştirdim yetmedi lens
değiştirdim. Drone
fotoğrafçılığına merak
sardım. Drone pilotu ehliyetimi aldım.
Çektikçe açı öğren-
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dim, gözümü değiştirmeye başladım.
Sık seyahat ettiğim ve
bu seyahatleri gazete
dergilerde yazdığım
için bu seyahatleri en
güzel anlatabileceğim
materyal sadece yazı
olmamalıydı aynı
zamanda fotoğrafların
da gittiğim yeri güzel
anlatması gerekecekti.
Bu yüzden fotoğrafların daha güzel
gözükmesi, doğruyu
anlatması için üzerine
biraz düştüm. Ve hala
da kendimi fotoğrafçılık konusunda geliştirmeye çalışıyorum.

www.istandist.com

Fotoğraf

Dünyada pek çok yeri
gezdiniz fotoğraf çekerken hiç sorunlarla
karşılaştınız ya da
problemler yaşadınız
mı?
Karşılaştığım sorunlar genelde kişisel
durumlar aslında.
Mesela Fas’ta özellikle
Marakeş’te fotoğraf
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çekerken biraz zorlanmıştım. Çünkü çok
otantik bir ortam var.
Muazzam bir fotoğraf
malzemesi var. Fakat
dükkânları çekerken
“çekme bereketi kaçar”, insanları çekerken “çekme günah”
yorumları alıyordum.
“Fotoğraf günahtır”

www.istandist.com

Fotoğraf
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Fotoğraf

cümlesini Türkiye’de
de birkaç defa çalışma
yaparken duydum.
İnanış tabi saygı duyuyorum.
Bir de Sırbistan Belgrad’da fotoğraf için
yürüyüş yaparken
kurşunlanmış bir bina
gördüm. Fotoğraflaya78
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yım derken iki asker
gelmişti ve silmemi
rica etmişti. Sonradan
öğrendim ki; meğer
Savunma Bakanlığı’nın bir binasıymış.
Instagram dünyasında
kendine yer edinmek
ve isminin bilinir,
www.istandist.com

Fotoğraf

işinin beğeniliyor
olması çok da kolay
değil. Emin adımlarla yürüdüğün yolda;
Çektiğin fotoğrafları
tam olarak nasıl tanımlıyorsun?
Instagram gerçekten
dipsiz kuyu. Trend fotoğrafçılığına oynarsanız bence kaybolursunuz. Bu yüzden kendi
tarzınızı yansıtmanız
çok önemli bence.
Bu mimari fotoğraf
da olabilir, sokak
çalışması da portre
de. Ben bir çizgi de
gitmenin daha verimli
ve instagram’da daha
fazla kitleye ulaşmada
önemli bir basamak
olduğuna inanıyorum.
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Bu yüzden ben sadece
seyahat ettiğim sırada
çektiğim manzara fotoğraflarını paylaşıyorum. Çünkü amacım
takip eden insanlara
şu mesajı vermek. “
Ben seyahatlerimi,
kendi gözümden gördüklerimi size anlatmak için bu fotoğrafı
çektim.”
Sadece Türkiye’de
değil, farklı ülkelerde,
farklı şehirlerde de
fotoğraflar çektiniz/
çekiyorsunuz. Türkiye ile diğer ülkeleri
kıyaslarsak “an” kavramında ne gibi bir
farklılık var?
Türkiye’de fotoğraf

www.istandist.com

Fotoğraf

çekerken çok keyif
alıyorum ben. Çünkü
aynı dili konuştuğunuz
insanlardan portre
fotoğraf konusunda
ricacı olmak daha
kolay sonuçta. Aynı
zamanda çok çeşitli
bir coğrafyada yaşıyo-
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ruz. Doğa çekeceksem
Düzce’den Artvin’e
muazzam bir yeşil
dünya var. Otantik bir
çekim yapacaksam
Gaziantep, Mardin,
Diyarbakır olabilir.
Keşfetmek istersem
Bitlis, Siirt, Van, Hak-

www.istandist.com

Fotoğraf

kâri, Şırnak bulunmaz
nimet. Peri bacaları,
Ege ve Akdeniz sahilleri zaten biliyorsunuz
bulunmaz nimetler.
Böyle olunca aslında
çok zengin bir stüdyo
Türkiye bizler için.
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İnsanın doğayla beraber şekillendiği kırsal
bölgelerden kareler
yakalarken, kompozisyonlarınızda renk,
doku ve hikâye olarak
neler arıyorsunuz?
Samimiyet, içtenwww.istandist.com

Fotoğraf

lik! Benim biraz da
tesadüf oluyor. Geçen
sene Ardahan’dan
Kars’a giderken Aygır
Gölü’nde bir çoban
ve sürüsüne denk
gelmiştim. Çoban
güneş altında şemsiyeyle kendini korumuş
oturuyordu. Gittim
tanıştım, 1 saat ka-
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dar da sohbet ettik.
Sonrasında onun
fotoğrafını çektiğimde
müthiş bir haz aldım
mesela. Çünkü artık o
fotoğrafın benim için
bir hikâyesi, geçmişi vardı. Bunu çok
kıymetli görüyorum.
Aynı şekilde bu tarz
fotoğrafları paylaştı-

www.istandist.com

Fotoğraf

ğım zaman da beğenilerden aynı etkiyi
fotoğrafa bakan diğer
kişilere de verdiğimi
düşünüyorum.
Fotoğraf çekimi yapacağınız yerleri neye
göre belirliyorsunuz?
Tamamen seyahatlerimle alakalı. Yılda
30 - 35 civarında
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seyahate çıkıyorum.
Bu seyahatlerde
mevsimsel koşulları
ve gün doğum batım
saatlerinde çekebileceğim yerleri göz
önünde bulundurmaya çalışıyorum. Bahar
aylarında Türkiye’de
mesela en az 40 - 50
güzel fotoğraf lokasyo-

www.istandist.com

Fotoğraf

nu vardır. Karlı zirveler
önünde çiçekli yaylalar çekebileceğiniz
çok güzel yerler var.
Buralara seyahat planlı yaparak hem gezi
yazısı hem fotoğraf
çıkartabiliyorum.
Son zamanlarda
nerelerdesiniz, neler
yapıyorsunuz yeni
projeleriniz var mı?
Sizi yakından takip
etmek isteyenler nereden ulaşabilirler?
Geçtiğimiz yıl ilk
kitabım “İçinden
Yol Geçen Hayatlar”
yayınlanmıştı. Bu sene
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ise bunun devamı için
tekrar yollara çıktım
ve 2020 gibi pandemi rüzgârının olduğu
yılda 81 ili kazasız belasız virüssüz tamamladım ve güzel bir kitabın daha çalışmasını
bitirdim. Mart - Nisan
gibi “Ölmeden Önce
Türkiye’de Görülmesi
Gereken Yerler” isimli
kitabım raflarda olacak. Dileyenler ayrıca
isterse instagram’da @
seymen.b sayfası üzerinden takip edebilir,
dilediğini sorabilir.
www.istandist.com
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Astroloji

GAMZE TOMBUL‘DAN
“OCAK AYI
BURÇ YORUMLARI”
@merkurumduruyor
@gamzetombul
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SEVGİLİ YÜKSELEN KOÇLAR;

13 Ocak 230 Oğlak
Burcunda gerçekleşecek Yeniay ile
beraber; kariyer
hayatınız, beklenen
terfiler, iş değişikliği,
üst yönetimdeki değişikliklerinden doğan
problemlerin çözümü gibi uzun emekler verdiğiniz konularınızda
büyük dönüşümler meydana gelebilir. Yüksek
efor sarf ettiğiniz bu konularınızda yeniliklere
ayak uydurmanız, eski alışkanlıkları geride
bırakmanız size avantaj sağlayacaktır.
19 Ocak Boğa Burcunda gerçekleşecek olan
Mars ile Uranüs kavuşumu; gelir gider tablonuzdaki ani iniş çıkışlaradikkat çekiyor. Plansız
harcamalar ve yatırımlar sizi eksiye götürebilir.
28 Ocak90 Aslan Burcunda gerçekleşecek Dolunayla beraber; çocuk sahibi olmayı ciddi bir
şekilde düşünmeye başlayabilir ya da mevcut
çocuklarınızla ilgili sürüncemede olan konularınız çözümleyebilirsiniz.Romantik ilişkilerinizde
var olan problemlerinizi bir bir aşıyorsunuz.
30 Ocak Kova Burcunda başlayacak olan Merkür Retrosuyla beraber; sosyal çevrenizdekilerle
yazılı ve sözlü iletişiminizgerilimli olabilir.
Büyük hayat planlarınızın ilerleyişinde yavaşlamalar yaşayabilirsiniz. Bu süreci eski fırsatları
yeniden gözden geçirmek için kullanabilirsiniz.
86

Istanbul & istanbul 131 Sayı Ocak 2021

www.istandist.com

Astroloji

İndekse Git

SEVGİLİ YÜKSELEN BOĞALAR;

13 Ocak 230 Oğlak
Burcunda gerçekleşecek Yeniay ile beraber;
yükseköğrenim, yurtdışı bağlantılı işleriniz,
seyahat planlarınız,
adli sürece tabi olmuş
konularınız, sosyal
medya aracılığıyla
yürüttüğünüz işleriniz, eşinizin ailesiyle ya da
ortaklarınızla ilgili konularınızda büyük dönüşümler meydana gelebilir. Reklam ve pazarlama
faaliyetleriniz için sosyal medya araçlarını daha
etkin kullanma kararı alabilir, işlerinizi dijitale
taşıyabilirsiniz.
19 Ocak Boğa Burcunda gerçekleşecek olan
Mars ile Uranüs kavuşumu; sizi bu ay öngörülemez yapabilir. Kendinizi ifade ederken yapacağınız tüm ani ve plansız çıkışlar sizi zora
sokabilir. Fevri tavırlardan kaçınmalısınız.
28 Ocak 90 Aslan Burcunda gerçekleşecek
Dolunayla beraber; aile üyeleriniz ve hane içi
konularınızda var olan problemler çözümlenebilir ya da sonuçlanabilir. Sahip olduğunuz varlıklarınızın alım satım işlemleri, taşınma ve ev
tadilatı gibi konularınız gündeminizde olacak.
30 Ocak Kova Burcunda başlayacak olan Merkür Retrosuyla beraber; kariyer yaşamınızdaki
ikili ilişkilerinizde iletişiminize ekstra dikkat
etmeniz gereken bir sürece giriyorsunuz. Terfi,
iş ve pozisyon değişikliği konularınız beklediğiniz hızda ilerlemeyebilir.
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SEVGİLİ YÜKSELEN İKİZLER;

13 Ocak 230 Oğlak Burcunda gerçekleşecek
Yeniay ile beraber; eşiniz ya da ortaklarınıza
ait kazançlarınızda, vadesi geçen alacaklarınızda, nafaka, miras gibi konularınızda gelir
gider dengenizi etkileyecek büyük dönüşümler meydana gelebilir. Bu süreçte duygusal ve
fiziksel yorgunluğa neden olmuş krize dönüşen
konularınızı çözümlemek için uygun bir süreçte
olacaksınız.
19 Ocak Boğa Burcunda gerçekleşecek olan
Mars ile Uranüs kavuşumu; bilinçaltınıza ışık
tutuyor olacak. Halının altına süpürdüğünüz
her konu beklemediğiniz bir anda çözüme
ulaştırmanız ya da yüzleşmeniz için karşınıza
çıkabilir. Görmezden gelmek yerine sorunun
köküne inmek sizi daha yenilmez kılacaktır.
28 Ocak 90 Aslan Burcunda gerçekleşecek
Dolunayla beraber; kendinize güveniniz artıyor olacak. Uzmanlaşmak adına aldığınız
kısa eğitimlerin faydasını görebilir, girişimcilik
fırsatlarını daha iyi değerlendirebilirsiniz. Yakın
çevreniz ve kardeşlerinizle ilgili gündemlerde
yer alabilir, onlara destek verebilirsiniz.
30 Ocak Kova Burcunda başlayacak olan Merkür Retrosuyla beraber; eşinizin ailesi ve
ortaklarınızla olan
iletişiminiz gerilimli
olabilir. Seyahat planlarınız ve yükseköğrenim konularınızda
gecikmelerle karşılaşabilirsiniz.
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SEVGİLİ YÜKSELEN YENGEÇLER;

13 Ocak 230 Oğlak Burcunda gerçekleşecek
Yeniay ile beraber; aşk kapınızı çalıyor olabilir
ya da var olan ilişkinizi resmiyete dökme kararı
alabilirsiniz. Ortaklı işler kurmak gibi planlarınız varsa bu dönemde başlatacağınız her türlü
ikili ilişkilere dayalı işleriniz uzun soluklu ve
sağlam temellere dayalı olacaktır.
19 Ocak Boğa Burcunda gerçekleşecek olan
Mars ile Uranüs kavuşumu; büyük hayat planlarınızda ani yön değişikliğine gitmenize neden
olabilir. bu durum size fayda sağlarken ani ve
fevri alınan kararların oluşturabileceği eksi
yönleri gözden kaçırmanıza da sebep olabilir.
Dikkatli olmalısınız.
28 Ocak 90 Aslan Burcunda gerçekleşecek Dolunayla beraber Kazanç sağladığınız işinizdeki
sorunları çözümleme yoluna gidebilir ya da
kazanç kapılarınızı değiştirerek yeni bir yol çizebilirsiniz. Bu süreçte gelir gider dengenizi iyi
yönetmeye çalışmak üzerinizde baskı yaratabilir. Size keyif veren ve heyecanlandıran şeylere
odaklanmak süreci rahat atlatmanıza yardımcı
olacaktır.
30 Ocak Kova Burcunda başlayacak
olan Merkür Retrosu; miras, nafaka ve
borçlarınızın ödemesi
gibi gündemlerinizde
gecikmelere ve aksamalara dikkat çekiyor
olacak.
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SEVGİLİ YÜKSELEN ASLANLAR;

13 Ocak 230 Oğlak
Burcunda gerçekleşecek Yeniay ile
beraber; çalışma ortamınızda, üzerinize aldığınız günlük
sorumluluklarınızda
ve sağlığınızı etkileyen ihmal ettiğiniz problemlerinizle ilgili büyük
dönüşümler meydana gelebilir. Gereğinden
fazla sorumluluk almamanız, ruhsal ve bedensel sağlınızla daha fazla ilgilenmeniz gereken
bir süreçte olacaksınız.
19 Ocak Boğa Burcunda gerçekleşecek olan
Mars ile Uranüs kavuşumu; kariyer hayatınızdaki kişilerle iletişiminizde gerilimler yaratabilir.
Ani ve planlanmamış iş, pozisyon ve şehir değişikliği gibi kararlarla harekete geçmemelisiniz.
28 Ocak 90 Aslan Burcunda gerçekleşecek
Dolunayla beraber; her türlü ikili ilişkilerinizde
dengelerin değiştiği, kendi fikir ve görüşlerinizi
daha fazla ortaya koymanız gereken bir sürece
giriyorsunuz. Karşınıza gelen herkes tarafından
baskı altına alınıyor ve sindiriliyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bu süreçte sorunlu olan her türlü
ikili ilişkilerinizi sonlandırabilir ya da çözümleyebilirsiniz.
30 Ocak Kova Burcunda başlayacak olan
Merkür Retrosuyla beraber; romantik ve ticari
ilişkilerinizde yazılı ve sözlü iletişiminize ekstra
dikkat etmeniz gereken bir dönemde olacaksınız. Önemli anlaşmalar ve birliktelikler için
uygun bir süreçte değilsiniz.
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SEVGİLİ YÜKSELEN BAŞAKLAR;

13 Ocak 230 Oğlak
Burcunda gerçekleşecek Yeniay ile
beraber; romantik
ilişkilerinizi resmiyete
dökebilir, hobilerinizi
kazanca dönüştürebilir, mevcut çocuklarınızla ilgili problemleri
kalıcı olarak çözümleyebilirsiniz. Bu süreçte
ilişkileriniz, çocuklarınız, yatırımlarınız ve yaratıcılık gerektiren işlerinizle ilgili başlatacağınız
her şey uzun soluklu ve kalıcı olacaktır.Çocuk
sahibi olmayı düşünüyorsanız gökyüzünün
desteği sizinle..
19 Ocak Boğa Burcunda gerçekleşecek olan
Mars ile Uranüs kavuşumu;yükseköğrenim konularınız, yurtdışı bağlantılı işleriniz, fikirlerine
değer verdiğiniz akıl hocalarınızla olan iletişiminiz ve eşinizin ailesiyle ilgili konularda ani
gerginliklere neden olabilir.
28 Ocak 90 Aslan Burcunda gerçekleşecek
Dolunay; inzivaya çekilip her şeyi uzaktan izleyerek, içsel muhasebe yaptığınız, korkularınızla
yüzleştiğiniz, sorunlarınızın kaynağına indiğiniz
bir dönemi başlatıyor olacak. Bu süreçte dua,
meditasyon gibi şifa çalışmaları ya da birilerine
yardım etmek gibi şeyler manevi yönden sizi
yükseltecektir.
30 Ocak Kova Burcunda başlayacak olan
Merkür Retrosuyla beraber; çalışma ortamınızdaki kişilerle yazılı ve sözlü iletişiminize ekstra
dikkat etmeniz gereken bir süreç başlayacak.
İhmal ettiğiniz ya da ertelediğiniz sağlık problemlerinizle derhal ilgilenmeniz gerekebilir.
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SEVGİLİ YÜKSELEN TERAZİLER;

13 Ocak 230 Oğlak Burcunda gerçekleşecek
Yeniay ile beraber; aile büyükleri ve hane halkıyla ilgili problemler kalıcı olarak çözülebilir,
gecikme ve aksamalar yaşadığınız varlıkların
alım satım işlemleri, taşınma ve ev tadilatı gibi
konularınız nihayete erebilir. Bu süreçte; Aile
üyeleriniz gelen bebek haberiyle ya da evlilik
yoluyla genişleyebilir.
19 Ocak Boğa Burcunda gerçekleşecek olan
Mars ile Uranüs kavuşumu; plansız ve ani
kararlarla büyük borçlar altına girmenizin gelir
gider dengenizde ciddi krizlere yol açacaktır. Bu
süreçte; Riskli yatırımlardan kaçınmanız büyük
önem taşımakta.
28 Ocak 90 Aslan Burcunda gerçekleşecek
Dolunayla beraber; büyük hayat planlarınızı
gerçekleştirmek adına attığınız adımların sonuçlarını alabilirsiniz. Bu süreçte gelir gider dengeniz planlarınızda ilerleme hızınızı yavaşlatabilir.
Birden fazla iş yapmaya kalkışmamanız, neyi,
ne zaman hayata geçirmek istediğinizden emin
olmanız gerekmektedir.
30 Ocak Kova Burcunda başlayacak olan Merkür Retrosu; romantik ilişkileriniz ya da çocuklarınızla olan iletişiminizde gerilimler yaratabilir.
Bu süreçte yeni biriyle
ya da eski sevgililerinizle yeni başlayan
romantik ilişkileriniz
uzun vadeli olmayabilir.
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SEVGİLİ YÜKSELEN AKREPLER;

13 Ocak 230 Oğlak
Burcunda gerçekleşecek Yeniay ile
beraber; var olan
ilişkinizdeki sorunları çözerek resmiyete dökebilir ya
ilişkinizi bitirerek
yeni aşklara yelken
açabilirsiniz. Çocuk sahibiyseniz onları ilgilendiren sürüncemede kalan konuları nihayete erdirebilirsiniz. Bu süreçte çocuklarınız, romantik
ilişkileriniz ve riskli yatırımlarınızla ilgili başlatacağınız her şey uzun soluklu ve kalıcı olacaktır.
19 Ocak Boğa Burcunda gerçekleşecek olan
Mars ile Uranüs kavuşumu; her türlü ikili ilişkilerinizde ani ve planlanmadan attığınız adımlarınızın büyük anlaşmazlıklara yol açmasına
sebebiyet verebilir. Fevri tavırlardan kaçınmanız
büyük önem taşımaktadır.
28 Ocak 90 Aslan Burcunda gerçekleşecek
Dolunayla beraber; kariyer hayatınızda beklediğiniz terfi, iş, pozisyon ve sektör değişikliği gibi
sürüncemede kalan konularınız hızla çözümlenebilir. Bu süreçte aile büyükleriniz ya da
çekirdek ailenizle ilgili sorunlu konular kariyer
hayatınıza odaklanamamanıza neden olabilir.
Kendinize güvenmek, fikir ve görüşlerinizi yaşam alanlarınızda daha ön plana koymak denge
sağlamanıza yardımcı olacaktır.
30 Ocak Kova Burcunda başlayacak olan
Merkür Retrosu; aile üyelerinizle iletişiminizde
gerilimlere neden olabilir. Gayri menkul, araç
alım satımı ve taşınma planları için uygun bir
dönemde değilsiniz.
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SEVGİLİ YÜKSELEN YAYLAR;

13 Ocak 230 Oğlak Burcunda gerçekleşecek
Yeniay ile beraber;maddi konularınızda büyük
değişim ve dönüşümler meydana geliyor. Mevcut işinizdeki sorunları çözümleyebilir ya da
kazanç kapılarınızı değiştirme yoluna gidebilirsiniz. Bu süreçte paranız ve kazançlarınızla
ilgili yapacağınız her başlangıç uzun soluklu ve
kalıcı olacaktır.
19 Ocak Boğa Burcunda gerçekleşecek olan
Mars ile Uranüs kavuşumu; çalışma arkadaşlarınızla iletişiminizde gerilimler yaratabilir. Bu
süreçte gereğinden fazla sorumluluk üstlenmemek, ani ve fevri tavırlar takınmamak büyük
önem taşımaktadır.
28 Ocak 90 Aslan Burcunda gerçekleşecek
Dolunayla beraber; yurtdışı bağlantılı işleriniz,
yükseköğrenimle ilgili durumlarınız, ortaklarınızla ilgili problemli konularınız, sosyal medya
aracılığıyla yürüttüğünüz işlerle ilgili sürüncemede olan tüm konularınız çözümlenebilir ya
da sonlanabilir. Bu süreçte birden fazla iş girişiminde bulunmak, her fırsatı değerlendirmeye
çalışmak kafa karışıklığına yol açacaktır. Adım
adım ilerlemek size fayda sağlayacaktır.
30 Ocak Kova Burcunda başlayacak olan Merkür Retrosuyla beraber; iletişim kazalarına
açık olacaksınız.
Zihninizi toplamakta
güçlük çekebilirsiniz.
Küçük ticari anlaşmalar yapmak, yeni iş
girişimlerinde bulunmak için uygun bir
dönemde değilsiniz.
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SEVGİLİ YÜKSELEN OĞLAKLAR;

13 Ocak 230 Oğlak Burcunda gerçekleşecek
Yeniay ile beraber; hayata bakış açınızda, bedeninizde ve alışkanlarınızda köklü değişiklikler
yapmak için uygun bir döneme giriyor olacaksınız. “Yeni bir yıl, yeni bir ben” bu ay sizin mottonuz olabilir. Bu süreçte; sağlıklı beslenme ve
düzenli egzersiz alışkanlığı edinmek, nelerden
motive olduğunuzu anlamak, hayatınızla ilgili
önemli kararlar vermek ve bunlar için adımlar
atmak uzun soluklu ve kalıcı olacaktır. Bu fırsatı
iyi değerlendirin.
19 Ocak Boğa Burcunda gerçekleşecek olan
Mars ile Uranüs kavuşumu; romantik ilişkilerinizde ani bitiş ve başlangıçlara neden olabilir.
Ani ve planlanmamış riskli yatırımlar kendi
küçük ekonomik krizinizi başlatabilir.
28 Ocak 90 Aslan Burcunda gerçekleşecek
Dolunayla beraber; uzun vadeli ödemeleriniz,
sürüncemede kalan miras konularınız, ortaklar
ve eşinizin kazançları, ruhsal ve fiziksel yönden
sizi yoran ve kriz yaratan her türlü konularınız
çözümleniyor. Bu süreçte; Kazançlarınızı iyi
yönetmeniz, büyük borçların altına girmemeniz
önem taşımaktadır.
30 Ocak Kova Burcunda başlayacak olan
Merkür Retrosuyla
beraber; gelir gider
dengenizde sarsılmalar
olabilir. Evdeki hesap
çarşıya uymayabilir.
Harcamalarınızda
dikkatli olmanız gerekmektedir.
95

Istanbul & istanbul 131 Sayı Ocak 2021

www.istandist.com

Astroloji

İndekse Git

SEVGİLİ YÜKSELEN KOVALAR;

13 Ocak 230 Oğlak
Burcunda gerçekleşecek Yeniay ile beraber; kalabalıklardan
uzaklaşarak inzivaya
çekilmek istediğiniz,
kendinizle baş başa
kalıp, iç muhasebe
yapmak istediğiniz bir sürece giriyorsunuz. Bu
süreçte; korkularınızla yüzleşmek, kendinizi
sorgulamak, size ruhsal olarak ağır gelen şeylerin anlamak, kendinizi olduğunuz gibi sevmeye
çalışmak ve kabullenmek sizi köklü bir değişime sokacak ve ruhen daha güçlü kılacaktır.
19 Ocak Boğa Burcunda gerçekleşecek olan
Mars ile Uranüs kavuşumu; sahip olduğunuz
varlıklarla, evinizle ve yaşam alanınızla ilgili
beklenmeden problemlere neden olabilir. Aile
içi iletişiminize dikkat etmeniz gerekebilir.
28 Ocak 90 Aslan Burcunda gerçekleşecek Dolunayla beraber; her türlü ikili ilişkilerinizde sürüncemede kalan ve sorunlu olan konularınızı
çözebilir ya da ilişkilerinizi sonlandırabilirsiniz.
Yeni bir ilişkiye ya ticari anlaşmaya başlayabilir, var olan ilişkinizi resmiyete dökebilirsiniz.
Bu süreçte; ikili ilişkilerinizde dengeleri değiştirmek isteyebilir daha fazla “ben ve benim
fikirlerim” diyebilirsiniz.
30 Ocak Kova Burcunda başlayacak olan
Merkür Retrosuyla beraber; kendinizi ifadede
yanlış anlaşılmalara açık olduğunuz bir süreçte
olacaksınız. Söyleyeceklerinizi birden fazla kez
düşünce filtresinden geçirmeniz size yardımcı
olacaktır.
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13 Ocak 230 Oğlak Burcunda gerçekleşecek
Yeniay ile beraber; büyük hayat planlarınızda
ve sosyal çevrenizde büyük dönüşümler meydana geliyor. Hayallerinizi gerçekleştirmek
adına kariyer ve sosyal çevrenizin size kazandırdığı deneyim ve fırsatları değerlendirerek
atılımlarda bulunabilirsiniz. Hayatınıza katkı
sağlayacak kişilerle köklü bağlantılar kurabilir
ve onların vasıtasıyla yeni çevrelere katılabilirsiniz.
19 Ocak Boğa Burcunda gerçekleşecek olan
Mars ile Uranüs kavuşumu; yakın çevreniz
ve kardeşlerinizle ilgili konularda gerilimlere
neden olabilir. bu süreçte; ani ve planlanmamış küçük ticari girişimler sizi zarara sokabilir.
Kazalara açık bir etki olduğu için trafikte ekstra
dikkatli olmanız büyük önem taşımaktadır.
28 Ocak 90 Aslan Burcunda gerçekleşecek
Dolunayla beraber; Çalışma ortamınızdaki ya
da her gün iletişim halinde olduğunuz kişilerle
aranızda var olan sorunlu konularınız çözümleyebilirsiniz. Ruhsal olarak sizi yorduğunu
düşündüğünüz kişilerle ise iletişinizi sonlandırabilirsiniz. Bu süreçte sağlık konularınızıihmal
etmemenizde fayda var.
30 Ocak Kova Burcunda başlayacak olan
Merkür Retrosuyla
beraber; gizli tuttuğunuz, halının altına
süpürdüğünüz konular ortaya çıkabilir.
Niyetinden şüphe etmediğiniz arkadaşlarınızla ilgili hoşunuza
gitmeyecek konular
gün yüzüne çıkabilir.
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