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YARANDAN ÖP, DEVAM ET

Bu senenin de sonuna gelmiş bulunuyoruz dostlar.
Geçen zamanı kavrayamıyor, anlamlandıramıyor,
hızına yetişemiyor gibi hissediyor, sanki hep yarım
kalan bir yanınız olduğunu düşünüyorsanız; ben
de sizin kalenize mum dikiyorum. Çoğumuz aynı
yerdeyiz, sıkışmış hissediyoruz. Enseyi karartmadan, yukarı çekecek olan yerden, yoldan devam
etmeli. Ucundan tutup umutlanmalı. Elimizin
uzanabildiğine dokunmalı. Kendimizin iyi olan,
aydınlık tarafını parlatmalı. Küçük ya da büyük fark
etmeksizin; yataktan bir amaç için kalkmalı. Yeniye cesaretlenmeli. Konfor alanlarını terk etmeli.
Yol almalı... Bu seneyi devirirken içimden geçenler
bunlar... Benim için yeni yıl dönemleri biraz da
z raporu almak gibi. Ne oldu, ne olabilirdi, neyi
başaramadın, neyin yanına artı koydun vs. Günün
sonunda geldiğim nokta ise hep; “ne olduysa oldu,
yarandan öp, devam et” olur. Olanların hayrına
inanın. Gelecek güzel günler olduğuna inanın.
Sezen (Aksu) Ablamızın’ın da dediği gibi; Tutun
saçından, öpün hayatı!
Yeni gelenin eskiyi aratmadığı, eksilmediğimiz,
çoğaldığımız, iyi ki dediğimiz, güzel günlerin bizi
beklediği yeni bir yıl diliyorum, hepimize. Bu sayfadan tekrar buluşuncaya dek muhabbetle kalın.
5
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DELI İBRAM DIVANI

ge insanının doğayla, tarihle, efsanelerle
beslenen hayatı, coğrafyamızın kangren
olmuş adaletsizlik, gelir eşitsizliği sorunlarıyla harmanlanıyor, bir ada ve deniz hikâyesi
olarak karşımıza çıkıyor. İzmir’in de yer yer
bir karakter gibi karşımıza çıktığı bir dönem
romanı olan Deli İbram Divanı, deniz edebiyatımızın klasikleri arasına girmeye aday.
Fabrikanın bacasının tüttüğü ilk gün başladılar
can almaya. Dişlerine kan değmiş kurt sürüsü
gibi denize daldılar. Yaş almış demediler, küçük
demediler, yavrulama zamanı demediler. Köstence’nin göğü yağ kokusuyla doldu. İnsanlar
öğürerek gezer oldu. Süngüyle vurmak başka
ama tüfekle avlanmak dayanılır değildi. O
tarraka, o gümbürtü! Dağlara kaçtım kaç defa.
Mağaralara girdim. Solucanlarla çıyanlarla geçirdim günlerimi. Ama sabah olup gün doğunca
o sesler yine her yanı tutuyordu.
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Tahmis Sokağı’ndaki mağazanın 1932 yılına ait görüntüsü.

Türk kahvesi denince
aklınıza kim geliyor

1871’den beri kalitesini ve titizliğini hiç bozmadan
evlerimize nefis Türk kahvesini getiren Kurukahveci Mehmet Efendi,
bugün 55’ten fazla ülkede tüketiliyor.
Kurukahveci Mehmet Efendi, Türklerin dünyaya armağan ettiği
Türk kahvesini, her yudumda aynı kalite ve keyifle dünyaya ulaştırıyor.
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YOKSULLARIN SAVAŞI

n altıncı yüzyıl Avrupa’sında Protestan
Reformu Katolik Kilisesi’ne, güçlülere
ve ayrıcalıklılara karşı bir isyana girişir.
Köylüler ve yoksullar, sadece cennette vaat
edilen eşitliğe neden bu dünyada sahip olmadıklarını sorgulayarak mücadele başlatırlar.
Tarihe damgasını vuracak bu mücadeleye
Thomas Müntzer adlı bir ilahiyatçı önderlik
edecektir. Yoksulların Savaşı’nda Éric Vuillard,
kurmacanın imkânlarından faydalanarak okuru
bir kez daha tarihin yazıldığı anlardan birine
götürüyor.
“Yeniden tahayyül edilen tarihin, devrimci bir
vaazın göz kamaştırıcı bir parçası, eşitsizliğin
öfkeli bir ifşası.”
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KISASA KISAS

azıldığı günden bu yana akla etik sorular
getiren bu oyunda Shakespeare, çivisi
çıkmış bir kentin güçle sarhoş olmuş
yöneticisini, aynayı kendine tutmak zorunda
bırakıyor.
Kısasa Kısas, yasaların katılığına rağmen ahlaki
bir çürümenin başladığı Viyana’da, Dük’ün
aceleyle kentten ayrılmasıyla görevi devralan
Vali Angelo’nun icraatlarını ve bunların toplumun en küçük biriminde bile hissedilen etkilerini ele alır: Bu yeni ve epey katı yönetici, kenti
çöküşe sürükleyen adi suçları, zina ve yozlaşmışlığı bitirmeye kararlıdır ve göreve gelir
gelmez kentin soylu gençlerinden Claudio’yu,
evlilik dışı birlikteliğini cezalandırmak üzere
idama mahkûm eder.
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TEHLIKELI TIRMANIŞ

rçelik’in CEO’su Hakan Bulgurlu, iklim
krizine dikkat çekmek için Everest’e
tırmanmaya karar verdiğinde hem
kendisi hem de dünya hakkında bu kadar çok
şey öğreneceğinin farkında değildi. Tehlikeli
Tırmanış’ta yaşadıklarını yazarak şimdi o dönüşüme bizi de davet ediyor; yangınlarla, sellerle,
müsilajla alarm veren dünyamızın hâlâ kurtarılabilir olduğunu bize hatırlatıyor.
“23 Mayıs 2019 tarihinde, Everest’in zirvesine ulaşabilen birkaç bin şanslı insandan biri
oldum. Dünyanın en yüksek dağının zirvesinde
durmak, doğanın hayranlık uyandıran kuvvetine
şahit olmak insana kibrini unutturan bir tecrübe.
Everest’e tırmanmak istememin birkaç sebebi
vardı: iklim krizinin yıkıcı etkilerine dikkat çekmek ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya
bırakmanın mümkün olduğunu vurgulamak.
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BALIKÇI VE OĞLU

ülfü Livaneli’nin İnkilap Kitabevi’nden
geçtiğimiz aylarda yayımlanan son kitabı
Balıkçı ve Oğlu, Çetin Tekindor’un seslendirmesiyle Storytel’de bir kez daha kitapseverlerle buluştu.
Yazdığı her romanı okurları tarafından ilgiyle
karşılanan Zülfü Livaneli’nin, Egeli bir balıkçı
ailenin üzerinden göçmenlik meselesi ve ekolojik yıkıma odaklandığı son romanı Balıkçı ve
Oğlu, oyuncu Çetin Tekindor tarafından seslendirildi.
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AĞIRLIK VE ÖLÇÜ SANATI

era Müzesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu’ndan
yeni bir seçkiyi sanatseverlerin beğenisine
sunuyor. Ağırlık ve Ölçü Sanatı başlıklı yeni
koleksiyon sergisi, MÖ 2. binyıldan günümüze, farklı uygarlıkların ekonomik, kültürel ve
toplumsal dinamiklerine ağırlık ve ölçü aletleri
aracılığıyla mercek tutuyor.
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, vakfın üç
ana koleksiyonundan biri olan Anadolu Ağırlık
ve Ölçüleri Koleksiyonu’ndan yeni bir seçkiyi ziyarete açtı. Ağırlık ve Ölçü Sanatı adını
taşıyan yeni koleksiyon sergisi, insanın kendini
ifade etme becerisinin önemli bir aracı olan
ölçme ve tartma eylemlerini tarihten alıntılarla
disiplinler arası bir mercekten inceliyor. Sergi,
Pera Müzesi’nin birinci katında sanatseverleri,
tarih ve bilim meraklılarını bekliyor.
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BELKIS HANIM ILE ONUR EFENDI

B

elkıs Hanım ile Onur Efendi sergisi, modernleşme hamlesiyle beliren bir “aydın” kimliği ve onun beraberinde doğan
çalkantılı ruh hâllerine odaklanıyor. Fatma
Belkıs ve Onur Gökmen, bu karaktere atfedilen
seçkinci avangart tavrın Tanzimat’tan itibaren nesilden nesile aktarılmış olma ihtimalini
sorguluyor.
Sanatçıların adlarının dâhil edildiği sergi ismi,
Ardışık programı kapsamında sunulacak işlerdeki nükteli tona vurgu yapıyor. İkilinin ilk uzun
metrajlı kurgu filmi Alakadar’dan (2018-süregelen) bir kesit ile bir dizi heykelden oluşan
çalışma, otoriteyle kurulan sancılı ilişki kadar,
sanatsal üretimde başarısızlık kaygısını ele
alıyor.
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MÜZIĞIN RITMI REGNUM CARYA

G

eçtiğimiz yıllarda dünyaca ünlü müzik
devlerini ağırlayarak tüm dikkatleri
üzerine çeken Regnum Carya, kesintisiz müziğe ev sahipliği yaparak dört mevsim
eğlence ayrıcalığını misafirleriyle paylaşıyor.
Sevilen tarzları ve yoğun ilgiyle karşılanan
performanslarıyla müziğin en popüler isimleri
Regnum Carya’da müzik ve eğlence dolu hafta
sonlarının mimarı oluyor. Müzik serüvenine sokak müzisyenliğiyle başlayan ve hızla yükselişe
geçen Evrencan Gündüz’le başlayan hafta sonu
konserleri Türk rock müziğin sevilen sesi Fatma
Turgut’tan sonra genç sanatçı Sena Şener’i ağırlamaya hazırlanıyor.
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İŞ SANAT’IN ARALIK PROGRAMI

ş Sanat’ın Maximum Uniq Hall’da gerçekleşen konserleri Aralık ayında Bulutsuzluk
Özlemi’nin “Sözlerimi Geri Alamam” adını
verdiği konser ile başlayacak.
Opera dünyasının yıldız isimleri, İş Sanat’ın
Yeni Yıl konserine konuk oluyor. Ünlü Rus soprano Olga Peretyatko ve tenor Mert Süngü’nün
sahne alacağı, Murat Cem Orhan yönetimindeki Gedik Filarmoni Orkestrası ile yeni yıl konseri bu sezonun kaçırılmayacak konserli arasında
yer alıyor. Maximum Uniq Hall’da gerçekleşen
konserlerin yanı sıra çevrimiçi sezonunu da
YouTube kanalından sürdüren İş Sanat, bu ayki
dinletilerinde Âşık Veysel “Uzun İnce Bir Yoldayım” başlıklı şiir dinletisini 27 Aralık Pazartesi
akşamı seyircisine sunacak.
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BORUSAN SANAT’TA ARALIK AYI
Borusan Sanat, hazırladığı konserlerle Aralık
ayında da müzikseverlerle buluşmaya devam
ediyor. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası
dünyaca ünlü solist ve şefleri ağırlarken Borusan Quartet konserlerine devam ediyor; Borusan Müzik Evi’nde ise üç yeni konser dinleyicilerini bekliyor.

9 Aralık Perşembe Zorlu PSM Turkcell
Sahnesi’nde BİFO’dan “Eşsiz ve Benzersiz:
Mozart” Konseri
16 Aralık Perşembe Zorlu PSM Turkcell
Sahnesi’nde BİFO ‘dan “Rüyalarımdaki
Müzik” Konseri
20 Aralık Pazartesi Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda Borusan Quartet “Fırtına
Çağının Renkleri” Konseri
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EĞLENCE VE MÜZİKLE BULUŞTURAN
DONKEY, AÇILDI!

A

nadolu Yakası’nın yepyeni performans
merkezi Donkey, haftanın üç günü gerçekleşen performansları ve enfes kokteylleriyle Suadiye’de hizmete girdi.
Bağdat Caddesi’nin popüler lokasyonlarından
Suadiye’nin eğlence mekanları arasında yerini
alan Donkey, şehrin dinamizmini canlı müzik
performansları ile yakalıyor. İstanbul’un dinamizmini yansıtan atmosferi, enfes kokteyller
sunduğu barı ve canlı performansları ile Donkey, misafirlerini lezzet ve eğlence dolu buluşmalara davet ediyor.
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DAMAK ÇATLATAN YENI LEZZETLER

Ş

ef Murat Bozok, Ferida menüsüne yepyeni
lezzetler ekledi. Balkabağı çorbası, kuru
etli paçanga topları, biryan, çıtır baklava
ve pişmaniyeli tahinli kabak tatlısı menüye
eklenen yeni lezzetlerden sadece birkaçı.
İstanbul’un yeni buluşma noktası tarihi Fişekhane’de kısa süre önce kapılarını açan Ferida
Brasserie, yeme-içme meraklılarının uğrak
mekanı oldu. Şef Murat Bozok imzalı tabakların
servis edildiği restoran menüsüne kış aylarına
özel yeni lezzetler eklendi. Murat Bozok’un
üzerinde büyük bir titizlikle çalıştığı yeni lezzetler kısa sürede beğeni topladı. Menüye eklenen
yeni lezzetler; balkabağı çorbası, kuru etli paçanga topları, peynirli ıspanaklı Ravioli, Boşnak
sucuklu pizza, Biryan, patatesli Coleslaw salata
ve baharatlı ızgara tavuktan oluşuyor. Ferida
misafirleri, ‘Muhteşem Final’i ise çıtır baklava
ve pişmaniyeli tahinli kabak tatlısı ile yapacak.
Kokteyl menüsüne de yeni tatlar ekleyen
Ferida’da hafta sonları özel DJ perfomansları
sergilenecek.
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ALI OCAKBAŞI ANADOLU YAKASI’NDA

O

cakbaşı deneyimini lezzeti, tarifi ve orjinalliğiyle farklı bir anlayışla yeniden
yorumlayan Ali Ocakbaşı, Anadolu
yakasındaki ilk şubesini Suadiye’de açtı. ‘Yeni
nesil ocakbaşı” denince akla gelen ilk gelen
marka olan Ali Ocakbaşı, İstanbul’un tarihi ve
en özel İstanbul manzaralı lokasyonlarında yer
alan şubelerine bir yenisini daha ekledi.
Ali Ocakbaşı; Gümüşsuyu, Karaköy, Kuruçeşme
şubeleri ile İstanbul’un tarihine ve eşsiz manzarasına doyamayacağınız lokasyonlara bir yenisini ekledi ve Anadolu Yakası’ndaki ilk şubesini
Suadiye’de açtı. Ali Ocakbaşı Suadiye; Adalar
manzarasına eşlik eden muhteşem günbatımı
manzarası ve eşsiz lezzetleri ile sadece damakta değil, anılarınızda da unutulmaz anlara imza
atmak üzere hazırlandı.
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KARAKÖY’Ü ZEBRALAR BASTI

onight Otelin Roof’unda yer alan Zebra,
Boğaz ve Tarihi Yarımada manzarasının
yanı sıra göz alıcı ambiyansı, zengin menüsü ve kokteylleriyle öne çıkıyor. Karaköy’e
harika bir soluk getiren Zebra’nın şefi Tufan
Akalın’ın dokunuşlarıyla ortaya çıkan yepyeni
ve ayrıcalıklı lezzetler damaklarda unutulmaz
izler bırakıyor.
Günün farklı saatlerinde rahat ve konforlu bir
ortam için uğrayabileceğiniz Zebra’da, kahvaltıdan akşam yemeğine zengin bir menü var.
Etli Pazı Dolması, Cafe De Paris Soslu Bonfile,
Kuzu İncik, Dana Külbastı ve ve taze baharatlarla hazırlanan Tonight Köfte kalpleri fethediyor. Mekanın iç dekoru da oldukça hareketli ve
neşeli. Minimal çizgilerin, modern dokunuşlarla
harmanlandığı dekorasyonda yoğun kullanılan,
siyah, beyaz tonları ve zebra objeleri keyifli bir
atmosfer sağlıyor.
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LIMAN İSTANBUL KAPILARINI AÇTI

stanbul ve Karaköy’ün sembollerinden biri
olan, Türk mutfağı ve misafirperverliğini,
Batılı mutfak kültürü ve mimarisiyle buluşturan Tarihi Liman Lokantası, yeni ismi Liman
İstanbul ile Galataport İstanbul’da kapılarını
açtı. Tarihi dokusundan tabaklarına, eşsiz
sunum ve hizmetinden mimari kimliğine kadar
her detayı büyük bir özen ve incelikle ele alınarak tasarlanan Liman İstanbul, hem mimari hem
de gastronomik açıdan tarihi kültürümüzü yeni
kimliğiyle günümüze taşıyacak.
Menüsü her yörenin, her bölgenin en iyi malzemeleri kullanılarak oluşturulan Liman İstanbul’da “Hatay Usulü Cevizli Muhammara” ve
“Antep Fıstıklı Rafik”in de içinde bulunduğu
enfes mezeler, geçmişten günümüze bir Liman
klasiği olmuş imza lezzet “Bademli Patlıcanlı
Pilav”, “Deniz Mahsullü Sac Tava” ve “Cağ
Kebabı” gibi eşsiz lezzetler yer alıyor.
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AKILLI EV GÜVENLIĞI HEDIYE EDIN

Y

ılbaşı hızla yaklaşırken sevdikleriniz için
hediye alışverişine başlamanın zamanı geldi! Yale akıllı ürünleri teknoloji
meraklısı sevdikleriniz için bir hediyeden daha
fazlası olacak. Peki ya yakın zamanda ev değiştirenler?
Yeni bir ev alan veya kiralayan sevdiklerinizin
2022’de daha güvenli bir eve sahip olmalarını
sağlamak için Yale’in akıllı ev güvenlik çözümlerinden daha kullanışlı ve düşünceli bir hediye
olamaz! Sürekli kapısını kilitlemeyi unutan bir
arkadaşınız mı var? Otomatik kilitleme özelliği,
dışarı çıkıldıktan sonra veya belirlenen sürenin
ardından kapıyı otomatik olarak kilitleyecek
şekilde ayarlanabilir. Linus® sıcak bir karşılama
sunmak için Philips Hue akıllı aydınlatma sistemiyle entegre çalışır ve eve girerken ışıkların
otomatik olarak açılmasını sağlar.
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ECCE İLE RÜYA GİBİ BİR YILBAŞI

T

ürkiye’nin en kıymetli mücevher ustalarının elinden çıkan, pırlanta kalitesi açısından ödün vermeyen mücevherlerden
oluşan tasarımlar sunan ECCE, yeni yılda ışıltılı
bir zarafet sunuyor.
Birbirinden özel zanaatkar pırlanta ve tasarımlara sahip koleksiyonlar sunan ECCE, pırlantanın
ışıltısı ile şıklığını yeni yıl ruhuyla birleştiriyor.
Üst segment pırlantalarıyla göz kamaştıran
ECCE, hayalleri gerçeği dönüştüren tasarımlarıyla rüya gibi bir yeni yıl yaşamak isteyenlere özel
bir hediye alternatifi sunmaya hazır.

24
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YENI YIL RUHUNU WOLF & BADGER ILE
SOFRALARA TAŞIYIN

S

ofra ve sanata olan tutkuyla yaratılmış
özel tasarımlardan oluşan sofra grubu
ürünleri tasarlayan Fern&Co. yeni yıl
ruhunu sofralara yansıtıyor. Marka, 4 farklı
ikonik yeni yıl temasını yansıtan “Holiday
Collection, exclusive to Wolf & Badger” ile şık,
eğlenceli ve sımsıcak bir yeni yıl sofrası kurulmasını sağlıyor.
Her koleksiyonunda ayrı bir hikayeyi tema
alarak tasarımlarını sofralara taşıyan Fern&Co.
çağdaş sanatı, özgün tasarımlarıyla buluşturmayı sürdürüyor. Yeni yıl ruhunun içleri ısıtan
sımsıcak simgelerini sofralara taşıyan marka,
4 farklı temadan oluşan “Holiday Collection,
exclusive to Wolf & Badger” ile yeni yıl ruhunu
sofralara taşıyor.

25
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SIX SENSES KAPLANKAYA YENİ YIL
KUTLAMASI

S

ix Senses Kaplankaya, yeni yılı Ege’nin ılıman ikliminde karşılamak isteyen misafirleri için 3 gün sürecek bir yılbaşı festivali
hazırlıyor.
Karşılama anından itibaren başlayan yılbaşı
coşkusu, yeni yıl kokteyli, Gala yemeği, sahilde
ateş başında after party ve yeni yılın ilk sabahında muhteşem bir kahvaltı ile devam ediyor.
Avrupa’nın en büyük SPA’sında sunulan dinlendirici ve arındırıcı terapiler ise yeni yıla taptaze
bir başlangıç sunuyor.

26
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ELITE WORLD SAPANCA’DA LINET

Ü

nlü şarkıcı Linet 31 Aralık gecesi Elite
World Sapanca Convention & Wellness Resort’ta sahne alacak. Linet’in
muhteşem şarkıları ile eğlenen Elite World
Sapanca’nın misafirleri, gala yemeğinin lezzetli
menüsü ile de 2022 yılına enfes bir başlangıç
yapacaklar.
Doğanın huzur veren atmosferinde ayrıcalıklı
hizmetleri ile dikkat çeken Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort, muhteşem
yeni yıl programı ile misafirlerini karşılamaya
hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı Linet’in sahne alacağı
yılbaşı gecesinde, Linet’e Goup Musicbox eşlik
edecek.

27
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Ç

YILBAŞINA ÖZEL AKTIVITELER

ırağan Palace Kempinski İstanbul yeni
yıl coşkusunu özel aktiviteler ve konaklama paketleriyle kutluyor.
Tüm ihtişamıyla ve büyüleyici atmosferiyle
Tuğra Restoran, 31 Aralık 2021 tarihinde yeni
yıl gecesine özel hazırladığı eşsiz menüsü
ile 2022’ye muhteşem bir başlangıç yapmak
isteyen konuklarını ağırlıyor. Benzersiz atmosferinde tadılacak enfes lezzetlere, yılbaşı gecesi
Boğaz’a karşı canlı müzik performansı eşlik
edecek. Tuğra’da yeni yıla özel akşam yemeği
kişi başı alkollü içecekler hariç; 1,800 TL’dir.
Çırağan Sarayı’nın bahçesinde palmiye ağaçlarının altında yer alan şehrin en stil sahibi mekânı Le Fumoir, yeni yıl gecesine özel hazırladığı
lezzetlerine eşlik edecek DJ performansı ile 31
Aralık 2021 gecesi misafirlerine eğlence ve keyif dolu anlar yaşatacak. Le Fumoir’da yeni yıla
özel menü kişi başı; 750 TL’dir.

28
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MUHTEŞEM YENİ YIL ATMOSFERİ

stanbul Boğazı’nın Avrupa kıyısında yer alan
Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul, 200
metre Boğaz cephesi, asırlık Naile Sultan
Korusu ve tarihi Kuruçeşme sokaklarıyla çevrili
eşsiz konumunda yeni yıl coşkusunu yaşatmaya
başladı!
Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış
İstanbul’un eşsiz güzellikteki yalı ve saraylarından esinlenen mimarisi ve sofistike tasarımıyla
lüksü yeniden tanımlayan otel, geniş teras ve
kış bahçelerindeki ışıltılı süslemelerle 2022’nin
gelişini büyülü bir atmosferde kutluyor. Özenle
düşünülmüş her detayıyla yılbaşı ruhunu mükemmel bir biçimde yansıtan Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul, Boğaz’a nazır eşsiz
restoran ve barlarında yılbaşı dönemine özel
enfes lezzetler sunuyor.
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Yazar: Uzman Klinik Psikolog İhsan ÖZTEKİN

PSIKOLOJIK YAŞLANMADAN
KORUYAN 7 YÖNTEM!

B

iyolojik yaşlanma gibi, psikolojik yaşlanma da normal bir süreç olarak kabul
ediliyor. Günümüzde uzun yaşamanın
yanında, daha kali¬teli bir yaşam sürme ve
bunu etkileyen faktörlerin önemli hale geldiğini
belirten uzmanlar, yaşlılık döneminde moralin
önemli bir belirleyici olduğunu vurguluyor.
Uzmanlar, psikolojik yaşlanmayı engellemenin
önemli püf noktalarını da “yeni şeyler öğrenme,
sosyal ilişki kurmak için çaba gösterme, hedef
belirleme, stresle mücadele edip moral motivasyonu korumak, sağlıklı beslenme, düzenli uyku
ve egzersiz” olarak sıralıyor.

30
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Üsküdar Üniversitesi
NPİSTANBUL Beyin
Hastanesi Uzman
Klinik Psikolog İhsan
Öztekin, psikolojik yaşlanmanın da
biyolojik yaşlanma
gibi doğal bir süreç
olduğunu belirtti.
İnsanın doğar doğmaz
yaşlanmaya başladığını belirten Uzman
Klinik Psikolog İhsan
Öztekin, “Biyolojik
yaşlanmadan insan
beyni de etkilendiği
için hafıza, dikkat,
algı kronolojik yaşa
bağlı olarak zayıflar,
31

yeni şeyler öğrenme
zorlaşır. Hayatında
büyük değişiklikler
yapma isteği ve ataklığı azalabilir. Tabii ki
yaşlanmanın hayatı
güzelleştiren tarafları
da var. Yaşam tecrübesine bağlı olarak
mantıklı ve doğru
düşünebilme, doğru
kararlar verebilme,
daha tutarlı, hoşgörülü, sabırlı olma gibi
beceriler artar. Psikolojik anlamda daha
çok deneyime sahip
bir yaşlı kimliğini kazanırken; yaşlılığından
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dolayı sosyal anlamda
saygın bir yere sahip
olmaktadır. Bunlar
yaşlanmanın doğal yapısında vardır.” dedi.
Psikolojik yaşlanma
bağımsız işleyen bir
süreçtir
Psikolojik yaşlanmanın biyolojik yaşlanmadan bağımsız
olarak işleyen ayrı
bir süreç olduğunu
kaydeden Uzman
Klinik Psikolog İhsan
Öztekin, “Bu konuda

32

birçok araştırmalar
yapılmış, teoriler geliştirilmiş olup bireysel
farlılıkların ön plana
çıktığı görülmektedir.
Biyolojik yaşlanma
özellikle ilerleyen yaşlarda bedenin güçsüzleşmeye başlaması ve
performans kayıpları
ile kendini gösterirken,
psikolojik yaşlanma
boyutunda ileri yaşlara kadar, kazanımların
kayıplardan daha fazla
olduğu görülmektedir.” diye konuştu.
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Moral yaşam kalitesinin önemli bir belirleyicisi
Günümüzde uzun
yaşamanın yanında,
daha kali¬teli bir
yaşam sürme ve bunu
etkileyen faktörlerin
önemli hale geldiğini
kaydeden Öztekin,
“Yaşlılık döneminde
moral önemli bir belirleyicidir. Moral hem
iyilik halinin hem de
yaşlılıkta göz ardı edilen yaşam kalitesinin
önemli bir belirleyicisidir.” dedi.
Sosyal ilişkilerin
kalitesi psikolojiyi
etkiliyor
33

Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin,
“Psikolojik yaşlanmada moral ve duygusal
aktarımlar, karşılıklı
ilişkilerin sürdürülmesi, dayanışma, aile-akraba¬lık ve komşuluk
ilişkilerinin sürdürülmesiyle iliş¬kili
görünmektedir. Sosyal
ilişkilerin miktarı ve
kalitesi, yaşlıları psikolojik olarak etkilemektedir.” dedi.
Ruhsal ve moral durum, yaşamı sürdürmede daha etkili
“Araştırmalarda, yaşlılıkta fiziksel kapasitedeki azalmanın ve
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sağlığın bozulmasının
önemin¬den çok,
yaşlı birey için ruhsal
ve moral duru¬mun
yaşamı sürdürmede
daha etkili olduğu
ifade edilmektedir”
diyen İhsan Öztekin,
şunları söyledi:
“Yaşlının çevresindeki
eş, aile ve arkadaşlarından oluşan sosyal
ağ, birey¬lerin sevgi,
bağlılık, benlik saygısı
ve bir gruba ait olma
gibi temel sosyal gereksinimlerini kar-şılar.
Fiziksel ve psikolojik
sağlığı olumlu yön¬de
etkiler. Sosyal destek

34

sonucu ortaya çıkan saygınlık, moral
artışına ve yaşamdan
duyulan memnuniyete, stres verici olaylarla baş etmeye olumlu
katkılarda bulunmaktadır.”
Sağlıklı yaşamanın 5
kriteri
Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin,
sağlıklı yaşamanın 5
kriterini şöyle sıraladı:
1.Fiziksel iyilik: Bilinçli ve dengeli beslenme
alışkanlıkları geliştirmek, düzenli fiziksel
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aktivite yapmak ve
zararlı alışkanlıklardan
uzak durmaktır.
2. Zihinsel iyilik:
Beynin sürekli olarak
okuyarak, izleyerek,
dinleyerek uyarılması,
problem ve bulmaca
çözme ile zihinsel
aktivitenin canlı
tutulması ve diğer el
becerisi ve sanatsal
yeteneklerle üretici
boş zaman etkinlikleri
geliştirilmesidir.
3. Sosyal iyilik: Akra35

balar ya da çevremizdeki diğer insanlarla
iyi iletişim ve ilişkiler
kurulabilmesi, topluma ve çevreye pozitif
katkıda bulunabilmek
için çaba gösterilmesidir.
4. Manevi iyilik:
Hangi yaşta olursa
olsun, kişinin sürekli
yaşamdan beklenti ve
amaçlarının olması,
güçlü etik değerlere ve
ahlaka sahip olmasıdır.
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5.Duygusal iyilik: Başkalarına ve kendisine
karşı olan hislerini ve
düşüncelerini anlayabilme ve onları paylaşma, duygusal açıdan
dengede olabilmeyi
başarmaktır.
Psikolojik yaşlanmayı
engellemenin 7 yolu
Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin,
psikolojik yaşlanmayı
engellemenin yedi
önemli püf noktasını
da şöyle sıraladı:

36

- Sürekli yeni şeyler
öğrenerek zihni aktif
tutmak.
- Stres ile mücadele
edip moral motivasyonu korumak.
- Sosyal ilişki kurmak
için çaba göstermek.
- Hayatında, geleceğe yönelik hedefleri
olmak.
- Sağlıklı beslenme.
- Spor ve düzenli
egzersiz.
- Uyku düzenini korumak.
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Yazar: Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa AR

65 YAŞ ÜSTÜ HER 8 KİŞİDEN 1’İ
ALZHEİMER HASTASI

T

ürkiye’de 800 bin Alzheimer hastası
olduğunu belirten Medical Park Tarsus
Hastanesi’nden Nöroloji Uzmanı Dr.
Mustafa Ar, “65 yaşın üstündeki her 8 kişiden
1’i ve 85 yaşın üstündeki her 2 kişiden 1’i
Alzheimer hastalığına yakalanıyor. Kalp-damar
hastalığı, şeker ve yüksek tansiyon; alkol- sigara
kullanımı, eğitim ve sosyokültürel seviyenin
düşük olması, dengesiz beslenme, kafa travması
/depresyon gibi faktörler de bu hastalığa zemin
hazırlıyor” dedi.

37
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Demansın unutkanlığın ön planda olduğu birçok hastalığa
verilen genel bir isim
olduğunu ifade eden
Medical Park Tarsus
Hastanesi’nden Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Ar, özellikle yaşlı
nüfusta sık rastlanan
hastalıkla ilgili önemli
uyarılarda bulundu.
Demansın farklı hastalıklara bağlı olarak
ortaya çıkabileceğine
dikkat çeken Uzm.
Dr. Mustafa Ar, “Demansın bir çeşidi olan
Alzheimer hastalığı,
daha çok ileri yaşlarda ortaya çıkan
ve unutkanlığın yanı
38

sıra çeşitli zihinsel ve
davranışsal bozukluklara yol açan, günlük
yaşamsal aktiviteleri
bozan genetik (irsi)
ve ilerleyici özelikte
bir beyin hastalığıdır”
dedi.
Uzm. Dr. Mustafa Ar,
halk dilinde ‘bunama’
olarak tarif edilen
demans hastalığının,
hastayı sosyal ve
mesleki açıdan olumsuz etkileyerek önceki yaşantısına göre
gerilemeye yol açacak
derecede fonksiyonlarda ilerleyici bozulma anlamına geldiğini
vurguladı.
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HER DEMANS, ALZHEIMER OLMAYABİLİR
Her demansın (unutkanlık) Alzheimer
olmadığını vurgulayan
Uzm. Dr. Mustafa Ar,
“Demans bir sendromdur. Demansın
200 civarında sebebi
vardır. Tiroit hastalıkları, hipoglisemi,
kanda sodyum,
kalsiyum, vitaminlerin
düşüklüğü, az su tüketimi, kronik alkolizm,
ilaç yan etkileri, bazı
beyin kanamaları
gibi rahatsızlıklar ve
eksiklikler insanlarda
demansa (unutkanlığa)
sebep olabilmektedir.
39

Alzheimer hastalığı ise
en sık görülen demans
çeşididir. Yaşlanma
ile daha sık görülür.
Demans olarak tanı
konulan bazı hastalıklar Alzheimer gibi
kesin tedavisi olmayan
ve bir daha eski hale
dönmeyi imkânsız
kılan hastalıklar iken;
Tiroit hastalıkları,
vitamin eksikliği gibi
bazıları ise tedavi ile
düzelebilen hastalıklardır” ifadelerini
kullandı.
KALP- DAMAR HASTALIKLARI VE ŞEKER
ZEMİN HAZIRLIYOR
65 yaşın üstündeki her
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8 kişiden 1’inin ve 85
yaşın üstündeki her 2
kişiden 1’inin Alzheimer hastalığına yakalandığının altını çizen
Uzm. Dr. Mustafa Ar,
ayrıca kalp-damar hastalığı, şeker ve yüksek
tansiyon; alkol- sigara
kullanımı, eğitim ve
sosyokültürel seviyenin düşük olması, ağı
dengesiz beslenme,
kafa travması,ndepresyon gibi faktörlerin
de bu hastalığa zemin
hazırladığını söyledi.
Uzm. Dr. Mustafa Ar,
Alzheimer’in önemli
belirtilerini ise şöyle

40

sıraladı:
“Aynı konu ve soruların tekrar sorulması,
eşyaların yerlerini
unutmak, sık olarak
ocağın açık unutulması, randevuların
unutulması, bildiği
yolları karıştırmak,
evini bulamamak,
tanıdıklarını, yakınlarını tanımamak, her
zaman yaptığı işleri
yapamamak, şaşırmak,
olmayan şeyleri görmeye başlamak, fazla
kuşkucu davranmak,
konuşma, anlama, adlandırmada problem
yaşamak.”
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İLERLEMESİNİ YAVAŞLATMAK MÜMKÜN
Uzm. Dr. Mustafa Ar,
Alzheimer’ın önlemenin mümkün olup
olmadığı sorusuna ise
şu yanıtı verdi:
“Alzheimer’ı önlemenin kesin bir yolu
olmamakla birlikte;
hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak için
beyinde hafıza molekelü olarak tanımlanan ‘asetilkolin’ adlı
maddeyi ve beyin
dolaşımını artıracak
ilaç tedavisi uygulanabilir. Bu tedaviler
41

ömür boyu sürdürülmelidir. Ayrıca hayat
standartlarında yapılacak değişikler, zihinsel
aktiviteler, fiziksel ve
sosyal aktiviteler, sigara ve alkolden uzak
durulması, yeterince
vitamin takviyesi ve
sıvı tüketimi, düzenli
doktor takipleri, sağlıklı beslenme ve uyku
düzeninin olması
gibi önemli durumlar
demanstan korunmaya
yardımcı olabilir.”
TÜRKİYE’DE 800
BİN KİŞİ ALZHEİMER
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HASTASI
Alzheimer’ın dünya
çapında önemli bir
sağlık sorunu olduğunu belirten Uzm. Dr.
Mustafa Ar, “Dünya
Sağlık Örgütü şu anda
yeryüzünde 50 milyon
demans hastasının
bulunduğunu, bu
sayının 2030 yılında 80 milyon, 2050
yılında 150 milyon
hastaya ulaşacağını
öngörmektedir. Türki-

42

ye’de şu anda 800 bin
demans hastası olup,
bu sayının ilerleyen
senelerde 2 milyon
civarına yükselmesi
beklenmektedir. Demans hastalığıyla ilgili
şüpheler yaşıyorsanız
kontrollerinizi yaptırmayı, zihninizi ve
bedeninizi aktif halde
tutmayı ihmal etmeyin” diyerek sözlerini
noktaladı.
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Yazar: Prof. Dr. Yücel KARAMAN

ŞEHIR HAYATI DOĞURGANLIĞI
AZALTIYOR!

G

ünümüzde kadınların eğitim seviyesinin
yükselmesi, iş gücüne katılımın artması,
kariyer kaygısı ve geniş aile yapısının
azalması, özellikle doğurganlığın en yüksek
olduğu 21-25 yaş aralığının kaçırılmasına sebep
oluyor. Yaş ilerledikçe bazı sağlık sorunlarının
artması ve yumurta rezervlerinin azalması ise
hamile kalmayı zorlaştırıyor.

43
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Bu kapsamda yaşın
ilerlemesiyle kadınlardaki yumurtalık
kalitesinin de azalmaya başladığının altını
çizen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel
Karaman ‘’20-30 yaş
aralığında bir kadının
doğal yollarla hamile
kalma olasılığı yüzde
50-60 oranlarındadır.
35 yaşından sonra
yumurta rezervlerinin
azalması gebe kalabilme oranını düşürürken, 40 yaşından
sonra ise gebelik süre44

ci oldukça zorlaşıyor’’
diye belirtti.
Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmasına göre,
doğurganlık hızının
en yüksek olduğu
yaş grubu 20-24’ten
25-29’a yükseldi. Son
10 yılda doğurganlık
hızının azalmasındaki
temel sebep ise doğumların ertelenmesi
olarak gösteriliyor. Yoğun şehir hayatı, kariyer kaygısı, ekonomik
güvence sağlamak gibi
nedenlerden dolayı
gebelik her geçen gün
ileri yaşlara öteleniyor.
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Çocuk sahibi olmak
için ise 40’lı yaşlara kadar bekleniyor.
Ancak ilerleyen yaşla
birlikte hızla azalan
yumurtalık fonksiyonları, kadınlardaki
doğurganlık oranının
azalmasına sebep
oluyor.
‘’35 Yaş ve Sonrasında
Risk Artıyor’’
İleri yaşa gelmiş
sağlıklı bir kadının
doğal yollarla anne
olamamasıyla birlikte
tüp bebek oranlarında
gebelik oranının düş-

45

tüğü uzmanlar tarafından açıklanıyor. 35
yaş ve sonrasında her
dört kadından birinde
sağlıklı olmasına ve
düzenli cinsel ilişkide
bulunmasına rağmen
hamilelik elde etme
oranı da azalıyor.
Bu kapsamda ileri
yaşta gebe kalan anne
adaylarında yüksek
tansiyon ve diyabete
rastlandığını belirten
Prof. Dr. Yücel Karaman, ‘’35 yaş ve sonrasında yumurta kalitesi azalıyor. Ayrıca
gebeliği riske sokacak
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çikolata kisti, miyomlar, tüplerde tıkanıklık
gibi hastalıklar bu
yaş grubunda sıkça
görülüyor. Bunun yanı
sıra kadının genetik
faktörleri de iyi araştırılması gerekiyor. 40
yaş sonrası bir kadının
doğurganlığı yüzde 90
oranında azalır. Yaşlı
yumurtaların döllenmesi gebelikte genetik
sorunları da oluşturabilir. Bunun yanı sıra
erken doğum, düşük
riski, bebekte doğuştan anormalliklerle
görülebilir. Bu gibi
durumlarda yumurtalıkların yaşlanmasını
gösteren FSH, E2,
AMH, İNHİBİN-B
46

testlerin yapılamasını
istiyoruz’’ dedi.
’Çocuk Sahibi Olmayı
Ertelemeyin’’
Yaş ne kadar erken
ya da ileri de olsa
gebe kalmak için bir
kadının yeterli sayıda
yumurtaya ihtiyacı olduğu biliniyor.
Bu yüzden normal
şartlarda veya tedavi ile gebe kalmak
isteyen adayın mutlaka kaliteli yumurtaya
sahip olması gerekiyor. Bu kapsamda
çocuk sahibi olmayı
ertelemenin en büyük
riski de doğal yollarla
gebe kalma şansının
azalması olduğunu
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belirten Prof. Dr. Karaman, ‘’20’ li yaşlarda düzenli ilişkiye
giren, erken menopoz
belirtisi olmayan ve
doğum kontrol yöntemi kullanmayan
kadınların bir çoğu 1
yıl içerisinde yüzde 80
oranında başarılı oluyor. 20 ile 30 yaş arası
gebelik için en verimli
yaşlardır. Düzenli
adet gören kadınlarda
yumurtalama daha
kolay olduğu içinde
hamile kalma olanağı
da daha yüksek olur.
Ayrıca bu yaşlarda düşük yapma olasılığı da
oldukça azdır. Gebelik

47

ne kadar erken olursa
bebekte Down Sendromu görülme olasılığı
da düşer. Bu riskin
40’lı yaşlardan sonra
görülme oranı daha
fazladır’’ dedi.
‘’Gebelik planı ile
şansınızı arttırın’’
Sağlıklı ve rahat bir
hamilelik dönemi yaşamak için düzenli ve
iyi bir plan yapılması,
anne adayları için büyük önem taşıyor. Gebelik öncesi planlama
için hamile kalmadan
önce mutlaka kadın
doğum doktoruna başvurulması gerektiğinin
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altını çizen Prof. Dr.
Karaman, ‘’ Hamilelik
öncesi bazı testlerin
yapılması, gebelik
sürecinde ve doğumdan sonra oluşabilecek risklerin önüne
geçilmesini sağlıyor.
Hamile kalmayı planlayan anne adayları,
öncelikle genetik
faktörleri göz önünde
bulundurması gerekiyor. Ailedeki menopoz
yaşının öğrenilmesi,
ideal gebelik yaşının
tahmin edilmesi için
önemlidir. Hamilelik
öncesinde mutlaka bir
kadın doğum doktoruna gidilmeli ve
48

gereken testlerin yaptırılması gerekir. Hamile kalmadan önce
yapılan bu tetkikler ile
hamilelik sürecindeki
planın çizilmesi içinde oldukça önemlidir.
Jinekolojik muayene
ve smear testinin de
mutlaka gebe kalmadan önce yapılaması
gerekir. Bunun yanı
sıra anne adayına HIV,
Hepatit B, C testlerinin
de yapılması gerekiyor. Sağlıklı ve düzenli
beslenmeye özen göstermekte hamilelik öncesinde mutlaka önem
arz ediyor’’ dedi.
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Röportaj: Hakan Akoğlu

CHICO & THE GYPSIES

Mutluyum Ve Şükran Duyuyorum

G

ypsy Kings’in kurucularından Chico’nun
müzik dünyasına armağan ettiği ve liderliğini üstlendiği Chico & The Gypsies,
2 Aralık akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda dinleyicileriyle buluşacak. Djobi Djoba, Bamboléo ve Soy gibi hit olmuş şarkılarda
imzası bulunan Chico, 1936-1939 İspanya İç
Savaşı’nın başlamasıyla Katalunya’dan Güney
Fransa’nın Akdeniz bölgelerine yayılan çingene
gelenekleriyle sıcak bir yakınlık kurdu.

49
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Fransa’da dünyaya gelen Chico, 16 yaşında
ilk gitarını aldı. İnşaat
sektöründe çalışan
babası Faslı, annesi ise
Cezayirliydi. Müzikle
tanışmasını, “Balık
için su ne demekse
gitar da benim için o
demek. Çocukluğumdan gelen doğal bir
ritim duygum vardı.
Başlangıçta kariyer

50

yapmak gibi bir düşüncem yoktu. Sadece
keyif alıyordum.”
cümleleriyle anlatan
Chico, Gypsy Kings’in
temellerini birlikte
attıkları Reyes Ailesi
ile arkadaşlıklarının
başladığı Camargue
bölgesinde büyüdü.
Chico 1992 yılında,
Afro-Küba rumba,
Flamenko ritimlerinin
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ağırlıkta olduğu bu
müziği tüm dünyada
popüler hale getiren
Gypsy Kings’ten ayrılarak kendi grubunu
kurdu. “Müzik söz
konusu olduğunda
ortada sınır falan kalmaz. Müzik, insanlar
arasında bir köprü, bir
bağ…” diyen Chico,
1994 yılında Harry
Belafonte, Montserrat
Caballé ve orkestra
şefi Zubin Mehta’nın
da yer aldığı UNESCO konserine davet
edildi, Unesco’nun
özel barış elçilerinden
biri oldu. Bu deneyim,
Chico’nun barış ve
51

uzlaşmanın gücüne
ve müziğin bu süreçte oynadığı role olan
inancı sağlamlaştırdı.
Unutulmaz Fransız
şarkıcı Charles Aznavour’un şarkılarının
cover’larından oluşan
“Chantent Charles
Aznavour” albümünü
2011 yılında yayınlayan Chico & The
Gypsies, bu albümün
turnesi kapsamında
Charles Aznavour,
Nana Mouskouri,
Cheb Aissa gibi önemli isimleri konserlerine
konuk etti. 2014 yılında Chico & The Gypsies & International
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Friends, 2016 yılında
Color 80’s albümlerini
yayınlayan Chico &
The Gypsies, 2017 yılında eski Gypsy Kings
üyeleri ile bir araya
gelerek Londra’daki
Royal Festival Hall’da
konser verdi. 2019
yılında” Chico& The
Gypsies Best Of“albümünü yayınlayan
grup, 2021 yılında
Arap şarkıcı Hasna ile
“Unidos” albümünü
yayınladı.
Chico & The Gypsies,
en sevilen şarkıları ve
enerjik sahne perfor-

52

mansları ile 2 Aralık’ta
Cemal Reşit Rey konser Salonu’ndamüzikseverlerlebuluşacak.
Grubun kurucusu
Chico ile İstanbul
konseri öncesi keyifli
bir röportaj gerçekleştirdik.
Yıllardır dünyanın en
sevilen gruplarından
biri olarak müzik tarihine adınızı yazdırdınız. Geriye baktığınızda bu efsanevi grubun
kurucusu olarak ne
hissediyorsunuz?
40 yıldır uluslararası
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bir kariyere sahibiz.
Müziğimizde dil, yaş
veya kuşak engeli yok
bu da hissedilen duyguların evrensel olduğunu gösteriyor.Çok
sevilen bir grup olduk.
Dinleyici bizleri ve
müziğimizin samimiyetini ve gerçekliğini
anladı. Mutluyum ve
şükran duyuyorum.
Geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen bir
albüm yayınladınız.
Arap şarkıcı Hasna ile
işbirliği yaptığınız bu
albüm nasıl hazırlandı?
Pandemi sürecinde
53

pozitif kalabilmek için
Hasna ile stüdyoya
girdik ve inanılmaz
bir ilhamla “Unidos”
projesini hayata geçirdik. Hasna ile 1993
yılında tanışma şansım
oldu ve o zamandan
beri bir aradayız. Orta
Doğu’da çok popüler
olan harika bir şarkıcı. Grubum Chico &
the Gypsies ile birçok
kez müzik yapmanın
mutluluğunu yaşadım.
Albümden 11 orijinal
parça olmak üzere 14
parça kaydettik.
Önceki albümlerinize
göre Unidos nasıl bir
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yerde duruyor? Müzikal anlamda Arap
tınılarını daha fazla
mı duyacağız?
Öncelikle Hasna ile
konserler vermek ve
bir albüm yapmış olmak benim için büyük
bir onur. “Unidos”
albümü benim için
batı ve doğunun ve
daha spesifik olarak
da çingene ve doğu
müziğinin bir birlikteliği anlamına geliyor.
Müziğimizi hayran
olduğum Türk dinleyicileriyle paylaşmaktan
mutluluk duyuyorum.

54

Repertuvarınızdan eksik olmayan ve sizinle
özdeşleşmiş birçok
şarkı var. Peki sizlerin
sahnede söylediği ve
en sevdikleri hangileri?
Sahnede söylemeyi sevdiğim şarkılar
arasında Bamboléo,
Djobi djoba gibi klasikler ve Gipsy Kings
ile birlikte yazdığım
ve bestelediğim birçok
şarkı var. Ayrıca grubum Chico’nun repertuarındaki şarkıları da
çok seviyorum.
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Pandemi süreci bir
müzisyen olarak sizin
için nasıl geçti?
Tüm dünya gibi farklı
sektörlerde ve özellikle de sanat alanında
bizleri sahneden alıkoyduğu için olumsuz
etkilendik ama bu
süreçte albümümüzü de dinleyicilerle
buluşturmaktan geri
kalmadık. Bu albüm
sadece tutkuyu değil,
geleceğe olan inancı
da korumamız gerektiğini anlatıyor.
55

Türkiye konserlerinde
nasıl bir repertuar
beklemeliyiz? Türk
dinleyicilerinize ne
söylemek istersiniz?
2 saatlik bir müzikal
şölen dinleyicilerimizi
bekliyor. Türkiye’ye
tekrar gelmek bize heyecan veriyor. Muhteşem müzisyenlerimiz
var.Tüm dinleyicilerimizi parti tadında
muhteşem bir konsere
davet ediyoruz.

Istanbul & istanbul 142. Sayı Aralık 2021

www.istandist.com

İndekse Git

Röportaj

Röportaj: Zeynep Rana AYBAR

MELİS İLKKILIÇ

GÜZELLİK ALGISINDAKİ
TEKDÜZELEŞME ÇOK SIKICI

S.

ans, hazırlığın fırsatla buluştuğu andır.”
cümlesi, son zamanlarda duyduğum en
iyi cümlelerden biri olabilir. Melis İlkkılıç’ın kariyer hikayesini duyduğumda da bu
cümleyi hatırladım. Mutsuzluğu göze alamayıp, elinin tersiyle kurumsal hayatı iten,
hayallerinin peşinde koşarak, alanında en
başarılı isimlerden biri olan Makyaj Artisti
Melis İlkkılıç, hayatının penceresini araladığımız isim oldu. Söyleşimizin, güzelliğe dair
birçok ipucu içerdiğini söylememe de gerek
yok sanırım...

56
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Seninle yeni tanışanlara kısaca kendinden
bahsedebilir misin?
Profesyonel makyaj
sanatçısıyım. Kuaför
bir ailenin torunuyum.
Bu sebeple aslında, bu
işin tezgahına doğdum. Fakat okuduğum
okullar yüzünden
mesleğime geç başlamak zorunda kaldım. Birara bankada
çalıştım. 3 sene finans
sektöründeydim.
Ardından bir kozmetik
57

firmasının mağazasına girip, 1 ay sonra
müdür oldum. Müdür
olmak istemediğim,
makyaj yapmak istediğim için oradan da
ayrılarak, bundan 15
sene önce freelance
olarak, moda sektöründe makyaj sanatçısı olarak işe başladım.
Herkesin hayal edip,
çok az insanın hayata
geçirebildiği bir şeyi
yaparak; kurumsal,
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“daha garantili”
hayatı elinin tersiyle
iterek, kendi hayallerinin peşinde koştun. Bu konuyu biraz
konuşmak isterim.
Bankacılıktan, makyaj
artistliğine uzanan
yolda çark etmeni
sağlayan kırılma noktası ne oldu? Cesaretini nasıl topladın?
Aslında şuan insanlara
cesur olmalarını çok
da tavsiye edemiyorum. Benim cesaretim
biraz da yaşımdan

58

kaynaklanıyordu. 23
yaşımda bu sektöre hizmet vermeye
başladım. Ailemle
yaşadığım için kira,
fatura, geçim derdim
yoktu. 35, 40 yaşında
sorumlulukları olan
birine, bu devirde serbest çalışın, garantici
davranmayın demeyi
tercih etmem. Özetle benim cesaretim,
yaşımın gençliğinden
ve sorumluluklarımın
olmamasından beslendi.
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Günümüzde, kadınların ve hatta erkeklerin
de dış görünüşüne bu
kadar düşkün olma
halini nasıl yorumluyorsun? Güzellik
kavramı yüzyıllardır,
insanları ayrıştırmak
için pozitif bir ayrımdır. Ancak son dönemlerde güzel olma
işini biraz abartmadık
mı?
Sosyal medyanın da
varlığıyla; hepimizin
beli ince, poposu kalkık, göğüsleri düzgün,
vücudu çatlaksız, sa59

kalları çok muntazam,
saçları gür, dalgalı ve
uzun, burnu kalkık,
dudakları dolgun ve
gözleri badem şeklinde olmalıymış gibi
bir hissiyat var. Fakat
çoğu zaman bunların
gerçek olmadığını
özellikle 18 – 25 yaş
arası genç kız ve genç
erkekler asla fark
etmiyor. Ben kendi
instagram profilimde
bunların asla gerçek
olmadığını, aslında
hepsinin photoshop ve
ışık hilesi olduğunu,
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doğru açıda herkesin
çok zayıf görünebileceğini anlatıyorum.
İnşallah insanlar
bunu fark ediyordur.
Herkesin gözlerinde
çukurluk, kırışıklık var,
herkesin kaşı, dibinden beyazı çıkıyor.
Umarım gençler, sosyal medyanın etkisiyle
bunları kendilerine
çok fazla dert etmiyor-

60

lardır. Eğer etrafınızda
bunu dert etmenizi sağlayan birileri
varsa, onlardan bir an
önce kurtulun. Çünkü sosyal medyada
gördüğümüz mükemmel görüntüler tabii ki
gerçek değil.
Ben hatırlıyorum,
eskiden annelerimiz
bir ruju, hem ruj hem
allık olarak kullanıp,
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göz kalemi rimelle
tamamlayıp, makyaj
yapmış olurlardı.
Şimdi birçok ürün var
ve çoğumuz hangi
ürünün nasıl kullanılacağını dahi bilmiyoruz. Bize bir makyajda olmazsa olmaz
en önemli üç ürünü
ve dikkat edilmesi
gereken en önemli üç
noktayı söyler misin?
En sevdiğim şey
rujdan allık yapmak.
Eskiden rujlar böyle
değildi ama artık rujla61

rın içerisine konan gliserin, gözeneklerimizi
büyütüyor. Benim için
makyajda olmazsa olmaz 3 ürün; maskara,
dudak nemlendiricisi
ve cilt nemlendiricisi.
Aslında baktığınızda,
sadece gözlerinizin
hafifçe maskarayla
dolgunlaştırılması, cildinizin nemli görünmesi ve dudaklarınızın
hafif bir renklendirici
ile nemlendirilmesi
yeterli.
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Türk kadınlarının
makyaj yaparken yaptığı en büyük yanlışlar
neler?
Sadece Türk değil
dünya kadınlarından
bahsedebiliriz. Artık
makyaj sektörüne,
genelde oryantalist
bir kültür hakim. Kim
Kardashian, Huda
Kattan falan yüzünden Avrupai görünüşü
unuttuk. Onlar gibi
ciltlerimiz sarı alt ton-
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luymuş gibi sürekli kat
kat fondöten sürüp,
cilt rengimizi değiştirmeye çalışıyoruz. Bu
yaptığımız en büyük
yanlış. Fondöten
alırken elimizde değil,
çenemizde deneyeceğiz. Concealer alırken
muhakkak göz çevremizde deneyeceğiz.
2 saat gezip sonra
sonucuna bakıp, satın
alacağız çünkü ürünler oksitlenerek rengi
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değişiyor ve rengi
değişen ürün bizi her
zaman yaşlı ve bakımsız gösterir. Kendi ten
rengimiz neyse onunla
barışacağız ve uygun
ürün kullanacağız.Yüzümüzde yaptığımız
herhangi bir değişiklik; dudak büyütme,
kaş yükseltme, kirpik
kıvırma, ekstra kirpik
takma, yüzü kontürle
63

ince gösterme gibi
davranışlar profesyonel olarak ya da
öğrenilip yapılmazsa
çok çok kötü sonuçlar
doğurarak, yapaylık
oluşturur.
Estetikli insanın
demode, doğal insanın moda olacağı
günlerin geleceğini
düşünüyorum. Estetik
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mevzusunda senin düşüncelerin ve öngörün
neler? Fıstık alerjisi
varmış gibi yüzü şişik
ortada dolan insan
sayısı daha da artar
mı, her şey özüne geri
mi döner?
Eğer Pandemi ile birlikte yaşadığımız sadeleşme, estetik sektöründe de yaşanmazsa;
bu hastalık gibi ilerler.
Çünkü bütün kadılar aynı saç rengine,
dudak şişkinliğine, yüz
şekline, burun kalkıklığına sahip. Bu gerçek-

64

ten tek düze bir kadın
görüntüsü yaratılıp,
kimsenin birbirinden
ayrışmadığı, ayrışanın
beğenilmediği, sadece uzun, dalgalı saçlı
kadınların beğenildiği
bir dünyaya doğru
gidiyor. Erkeklerin de
beğenisi bu yönde
oluyor. Erkekler de
aynı kirli sakal ve saç
modeline sahip. Aynı
diş estetiği, aynı burun
estetiği, aynı kaşlar...
Güzellik algısındaki
tekdüzeleşme çok sıkıcı ve umarım yok olur.
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Ünlü isimlerle çalışıyorsun, onların
kulisinde, düğününde,
özel gününde eşlik
ediyorsun. Hayatını yüzü ile kazanan
insanlara, bu yönde
hizmet vermenin zorlukları neler?
Ünlü isimlerle çalışmanın 2 yönden
zorluğu var. Birincisi;
çok iyi makyaj yapıyor olmanız lazım.
İşinizden ve kendinizden çok emin
olmalısınız. Yaptığınız
65

şeyi neden yaptığınızı çok iyi bilmeniz
gerekiyor. İkincisi;
onların yanında çok
iyi disipline olmanız
gerekiyor. Onların cep
telefonu ekranlarına
bakmamanız, duyduğunuz şeyi unutmanız,
gözünüzün gördüğü
şeyi hiç görmemiş olmanız gerekiyor. Yani
algılarınızı kapatmalı
ve tamamen işinize
yoğunlaşmalısınız. 15
senelik bu sektördeki
yerimde herhangi bir

Istanbul & istanbul 142. Sayı Aralık 2021

www.istandist.com

İndekse Git

Röportaj

aksilik hiç yaşamadım. Hiç de yaşamak
istemem. Yaşadığımız düşünmek dahi
istemem. Çünkü iyi
makyaj yapmanın yanı
sıra, nasıl duracağınızı
bilmek en önemli şey.
Hatta bazen makyajın
da önüne geçen bir
şey.
Makyaj artisti olmak
son dönemlerde
insanların çokça
yapmak istediği bir
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meslek haline geldi.
Kariyerini bu yönde
geliştirmek isteyenlere neler söylemek
istersin?
Öncelikle bu işin ne
kadar zor olduğunu
öğrenmeli. Bence, bunun en iyi yolu birine
asistanlık yapmak.
Gerçekten başarılı
olmak istiyorsanız; 2
yıllık bir makyaj sanatçısına değil, en az 10
yıllık birine asistanlık
yapmanız gerekir. İşi-
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ni, gerçekten tecrübe
ile sabitlemiş biri, her
yüz tipine, her tarza
ne yapmanız gerektiğini öğretebilir. 5 yıl
kadar asistanlık yaptıktan sonra makyaj
sanatçısı olma yönünde bir adım atabilirsiniz. Şanslıysanız tutunursunuz, değilseniz
tutunamazsınız. Tıpkı
açılan 100 restoranın
99’unun batıp, birinin
birkaç yıl sonra kara
geçmesi gibi zor bir iş.
Yeni yıl yaklaşıyor.
2022 makyaj trendleri, renkleri hakkında
bizi kısaca bilgilendirebilir misin?
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Gözlerde neon renkli eyeliner ve farlar
var. Gliterlı farlar var.
Cildinizi toparlayan,
lifting, anti-aging
etkisi yapan renkli cilt
ürünleri ön planda.
Yani BB, CC kremler,
cildinizi güneşten
koruyan pudralar gibi.
Kaşlar yine kalın ve
yukarı doğru taranmış,
kirpikler yine kıvrık ve
dolgun. Göz çevreleri
muhakkak aydınlık.
Gözler badem göz
kıvamında. Islak yanaklar, kontürlü yüzler,
incecik ten makyajları
ve kırmızı, turuncu
gibi net renk rujlar
moda.
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Röportaj: Didem Topal

Elif Arslan

“Bir projeyi tamamladığınızda, ortaya
güzel bir tasarım çıkmasını istiyorsanız hem görsel ve fonksiyonel anlamda
güçlü hem de kimlikli bir dili olması
gerektiğini düşünüyorum. ”
68
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Öncelikle sizi tanımak
isteriz… Eğitiminiz
ve iş hayatına atılma
sürecinizden bahseder
misiniz?
Tasarım ve mimarlığa
olan tutkum ortaokulda oynamaya başladığım “The Sims” oyunu
ile başladı diyebilirim.
Okulda arkadaşlarımdan hayallerindeki
evi dinleyip, defterime planlarını çizip,
akşamları oyuna
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aktarıyordum. Bu
tutkumdan dolayı iç
mimarlığı zaten hep
çekici bulmuştum.
Ayrıca kendimi, her
gittiğim mekanda,
o mekanın planını
çıkartmaya çalışırken
yakalıyordum. Aile
işimizinde bu paralelde olmasının daetkisi
ile bu bölümün benim
için ideal olduğuna
karar verdim.
2009 yılında Bilkent
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Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Bölümü’nden mezun
oldum. Daha sonra tasarımın merkezi olan
Milano’da, Scuola Politecnica di Design’da
yüksek lisansımı
tamamladım ve Milano’da çeşitli ofislerde
staj yaptım. 2011’de
Milano’dan dönerken
Geneviéve Lethu adlı
70

Fransız markasıyla
anlaştım ve Ankara’ya
iki tane mağaza açtım.
Çeşitli ithal tasarım
ürünleri olan mağazalarla paralel kendi
firmamda iç mimarlık
projelerimi yürüttüm.
İstanbul’a taşındığım
2015 yılından bu yana
mesleğimi burada
sürdürüyorum. İlk projemin mağaza projesi
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olması ile beraber,
daha çok mağaza
tasarım ve uygulama
projeleri ile devam
ettim. Bununla birlikte, son yıllarda ağrılıklı
olarak konut iç mimari
tasarımı ve uygulaması da gerçekleştirmekteyim.
Ofisinizikurma süreciniz nasıl gelişti?
Belirli bir proje ile
başlayıp onu takip
eden referanslar ile
ilerledi. Sosyal medya

71

henüz bu kadar aktif
değilken, her proje
tamamlandığında bir
diğer proje müşterimin
referansı ile geliyordu.
Özellikle konut ve
mağaza projelerinde
insanların birbirlerinin tavsiyelerine çok
önem verdiklerini düşünüyorum. Zamanla ekiplerimizin de
oturmasıyla projelerde
daha rahat ilerlemeye
başladık.
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Firmanızın tasarım
çizgisinden ve kısaca
çalışma yönteminizden bahseder misiniz?
En başından beri yalın
ve zamansız olmaya
yaklaşan bir çizgimiz
var. Projelerimizde
de bu çizgiyi her
zamansürdürmeye
çalışıyoruz. Çalışma
yöntemimizi kısaca;
müşterimizin hayal
72

edip, içinde yakalamak istediği duyguyu
bulup kendi tasarım
çizgimizle harmanlamak şeklinde ifade
edebilirim.
Evprojeleri ve aynı
zamandamağaza
ve ofisprojeleri de
gerçekleştiriyorsunuz.
İşinizin güzelliklerine ve zor taraflarına
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değinecek olursak bu
konuda neler söylemek istersiniz?
Her projede olduğu
gibi ev, mağaza, ofis
fark etmeksizin, her
şey mekanı öyküleştirmekle başlıyor. Müşterinin ihtiyaçlarını
ve tam olarak nasıl
hissetmek istediğini
anladığımız noktadan
itibaren öykü başlıyor
aslında. Konseptin

73

belirlenmesi ile beraber oluşturduğumuz
mood boardla birlikte,
tasarımın %50-60’ını
tamamlamış oluyoruz. Ev projeleri daha
uzun vadeye yayınlan,
iletişimin daha yoğun
olduğu-olması gerektiği projeler aslında.
İnsanların hem kendileri hem de aileleri
için kurgulanmasını
istedikleri konforlu
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yaşam alanını yaratmak, aynı zamanda
kişileri memnun etmek
gerekiyor.
Ofis ve mağaza
projeleri daha çok
zaman ve bütçe odaklı
olmalarından dolayı,
kısa zamanda herşeyin
netleştirilmesiyle daha
pratik bir yol izlenilebiliyor. Bu tip projelerde ise organizasyon
veterminlerle uyumlu
74

hareket etmek daha
çok önem kazanıyor.
Bir konut projesinde
dikkat edilmesi gereken temel unsurları
özetlemek gerekirse
hangi noktalara değinirsiniz?
Konut projelerinde bir
iç mimar olarak, proje
bize ilk ulaştığında
öncelikle müşteri ile
bir süre sohbet edip,
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kafasında kurguladığı,
daha doğrusu olmasını
istediği, beklediği mekanı anlamaya çalışıyor, beğenilerine dair
örnek görseller istiyoruz. Bu aşamalardan
sonra kendi sunum
paftamızı oluşturarak
tam olarak istediklerine daha da yaklaşmış
oluyoruz. Burada en
dikkat ettiğim nokta,
kendime müşteriyi anlatmak oluyor aslında.
Biz müşteriyi anlamak
için bu yöntemler ile
ilerliyoruz ve bu şekilde tasarımın büyük
bir bölümünü bitirmiş
oluyoruz. Tabii bunu
takip eden aşamalarda
3D render sunumları
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ile daha çok detay,
renk ve malzemelere
inerek tasarım sürecini
sonlandırıyoruz. Proje
sürecinde bir diğer
dikkat edilmesi gerektiğini düşündüğüm
nokta ise, tasarımın
kesinlikle uygulanabilir ve fonksiyonel
olması. Bir projeyi
tamamladığınızda, ortaya güzel bir tasarım
çıkmasını istiyorsanız
hem görsel ve fonksiyonel anlamda güçlü
hem de kimlikli bir
dili olması gerektiğini
düşünüyorum.
İçinde bulunduğumuz
dijital çağda mimarlığın şuandaki durumu-
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nu ve geleceğini nasıl
değerlendirirsiniz?
Mimarlık/iç mimarlık
da tıpkı diğer alanlar gibi dijitalleşme
yoluna çoktan girdi
bile. 3D printing
zaten hızlı biçimde
her ofise girmeye
başladı. Artık mezun
olan her öğrenci en
az 2-3 tane program
biliyor. Bizler için de
3D görselleştirme ile
başlayıp imalata kadar
gidiyor. Örneğin akıllı
evlerde doğal gaz,
perde, elektrik kontrol
edilebilirken mağazalarda akıllı ayna
sistemleri ile küçük
metrekarelerle ilerlenilebiliniyor veya dijital
ekranlar ile restorant76

larda sipariş verilirken
arka planda markanın
görselle
ri dönüyor. Bütün
bunların gelişmesi ile
beraber mimarlık da
dijitalleşme sürecine
hızla adapte oluyor.
Türkiye’de iç mimarlığa bakış nasıl,
içmimari proje bilinci
işverenlerde var mı
sizce?
Türkiye’de iç mimarlığa bakış açısı son 10
yılda çok değişti diye
düşünüyorum. Eskiden
iç mimarlığın tanımı
müşteriye anlatılırken
artık sosyal medyanın
da etkisi ile karşımıza
daha bilinçli, malzeme, üretici bilgisi olan
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müşteriler çıkıyor.
Dolayısıyla, aslında
müşterilerin de bu
olumlu bilinci ile sizi
anlayan, çalışmalarımızı anlatmakta
zorluk çekmediğiniz,
hatta tasarım algısı
gelişmiş müşteriler ile
çalışmak daha keyifli
oluyor.
Son dönem projelerinizden biraz bahseder
misiniz?
Son dönemlerde yine
mağaza ve konut ağırlıklı ilerlemekteyiz.
Pandemiden ötürü bu
sene daha çok konut
projeleri üzerine yoğunlaştık. Hepimizin
bildiği üzere home
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office kavramının
hayatımıza daha çok
girmesi ile konutlarda çeşitli revizyonlar
yapılmaya başlandı.
Bu projelerde özellikle
insanların karantina
sürecinde özlemini
duyduğu doğa, evlerde yansıtılmaya çalışıldı. Yeşil, doğa, hayvan
baskılı doğa formlarını
çok kullandık. Balkonların, kış bahçelerinin
ön plana çıkmasını
hedefledik.
Özellikle karantinanın
bitmesi ile perakende
sektöründe oluşan
hareketlenme ile perakende mağazacılık
projeleri de artmaya
başladı. Bu projeler-
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de zamanla yarışarak
hızlı bir tempo ile
mağaza açılışları hedeflendi.
2022 yılında dekorasyonda öne çıkacak malzeme ve stil
kombinasyonları sizce
neler olacak?
Bu yıl, farklı renklerin
çeşitli formlarda cesurca tavan ve duvarlarda kullanılacağını
ve bununla beraber
70’lerin retro stilinin
ön plana çıkacağını
düşünüyorum. Tasarımlarda düz hatlardan ziyade amorf ya
da dairesel hatların ön
planda olduğu, doğadan ilham alan kumaş,
duvar kâğıdı vb. mal78

zeme ve desenlerin
çokça kullanılacağı
görüşündeyim. Birçok
tasarım da retro stili
ve modern mimarinin
birleşimini yansıtıyor
olacak. Örneğin, retro
bir koltuk ve cam bir
abajur birleşimi gibi.
Bunların yanısıra, sürdürülebilir tasarımın
da ön planda olacağına inanıyorum.
Renk olarak 2020’de
Pantone’nin açıkladığı
gri ve parlak sarı, yılın
renkleri seçilirken, grinin maskülen, otoriter
duruşu ile sarının canlı ve umut veren parlaklığı birleştirilmişti.
Bu sene daha çok bej
ve ekru renklerinin
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tarzın devam edeceğini düşünüyorum.
Son olarak geleceğe
yönelik hedefleriniz
neler?
Bir iç mimar ve tasarımcı olarak hergün
kendimi nasıl bir adım
öne daha ilerletebilirim diye düşünüyorum. Sürekli güncel
kalmak adına, pek çok
farklı yerli ve yabancı
yayını takip ediyorum.
Pandemiden öncede
fuarları sıklıkla ziyaret ediyordum. Her
zaman mesleğe katkı
sağlamak adına öğrenci ya da yeni mezun,
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meslekte kendini
geliştirmeye açık arkadaşlarımla bilgilerimi
paylaşmayı, faydalı
olmayı amaçlıyorum.
Projelerimde ise, hem
kendimin hem ekibimin müşteri memnuniyeti ile beraber benim
doğru diyebileceğim,
yani hem tasarımın ve
konseptin tüm mekana yayılmış halini
hissettiğiniz, hem de
fonksiyonelliği ile
kişiye hizmet eden,
aynı zamanda güncel
trendleri yakalayan,
eşsiz imzalı tasarımlar ortaya çıkartmak,
özellikle de yurt dışı
projelerde yer almak
öncelikli hedeflerim.
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Röportaj: Didem Topal

Müslüm Bayezit

“Doğa fotoğrafçılığında
canlıları fotoğraflarken
onlara zarar vermeden
kibarca ziyaret etmek
gerekiyor. ”
80
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Sizi daha yakından
tanıyabilmek adına
biraz kendinizden
bahseder misiniz?
Van’ın şirin bir ilçesi
Gevaş’ta dünyaya
geldim fakat hayatımın büyük bir bölümü
halen yaşadığım şehir
olan İstanbul’da geçti.
Fotoğrafçılığın dışında
Elektrik Mühendisliği
dalında aktif olarak
81

çalışıyorum ve halen
İstanbul’da bir şirkette
proje yöneticisi olarak
kariyerime devam ediyorum. Fotoğrafçılık
alanında son 9 yıldır
Instagram’da içerik
üretiyor, özellikle outdoor altında markalarla çalışıyorum.
Fotoğrafçılık hikâyeniz nasıl başladı?
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Fotoğrafçılık hikayemin doğuşu lise
dönemlerine dayanıyor. Özellikle doğa ve
yaban hayat üzerine
içerikleri okuyup, yerli
ve yabancı fotoğraf
sanatçılarını yakından takip ediyordum.
Sosyal medya kavramı
o yıllarda henüz var
olmadığı için özellikle
basılı dergi ve diğer
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kaynakları ediniyordum. 18 yaşına
bastığım dönemlerde
artık kendime dijital
bir fotoğraf makinesi
satın almış, özellikle
doğa alanında çekimler yapmaya başlamıştım. Fotoğraf çekimim
önce yaşadığım şehir
İstanbul’da başladı
fakat kısa sürede şehir
ve yurtdışına fotoğ-
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raf gezileri yapmaya
başladım. 2014-2015
yıllarında Instagram
global tarafından 3
defa önerilen fotoğrafçı seçildiğim özellikle
global markalara ve
yabancı takipçilere bu
sayede eriştim.
Fotoğraf çekimleri yaparken hava şartlarını
göz önünde bulunduruyor musun?
Kesinlikle bulunduruyorum ve tüm
fotoğraf seyahatlerimi
hava şartlarına göre
83

şekillendiriyorum.
Hava şartlarından
dolayı iptal ettiğim
seyahatlar dahi oluyor. Doğa fotoğrafçılığında istediğiniz
ambiyansı yakalamak
ve günün her saati o
ortamda bulunabilmek
için kamp kurmanız
gerekiyor ve bunu
yaparken de hava
şartlarına tam uyum
sağlamanız gerekiyor.
Giyinme, barınma ve
uygun çekim ekipmanları hava şartlarına
uygun olmalı. En çok
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keyif aldığım çekimler
yağmur sonrasında
olduğu için genelde
yağmurlu havalara uygun hazırlanıyorum.
Elde ettiğiniz bilgilere
dayanarak, ortamda
bulunan canlıların
karakteri ve özelliklerine göre optimum
mesafelerden çekim
yapıyor musun?
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Kesinlikle yapıyorum.
Doğa fotoğrafçılığında
canlıları fotoğraflarken
onlara zarar vermeden
kibarca ziyaret etmek
gerekiyor. Ormandaki bir mantarı bile
incitmeden ona zarar
vermeden fotoğraflamak önemli. Tüm
doğa sakinlerini uygun
mesafeden doğru lens
ile fotoğraflamaya
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özen gösteriyorum.
Özellikle yaban
hayvanlarını olabildiğince uzak noktalarda fotoğraflamak ve
yaşam alanlarına saygı
göstermek gerekiyor
diye düşünüyorum.
Doğa fotoğrafçıları
genellikle bir yeri
fotoğraflayacakları
zaman orayı daha
önce mutlaka ziyaret
ederler sende önceden gider misin?
85

Doğa fotoğrafçılığında
keşif oldukça önemli bir detay, ben de
çekimleri yapmadan
önce o ortamda vakit
geçirmeye özen gösteriyorum. Birçok keşif
seyahatine hiç fotoğraf
makinesi bulundurmadan gidiyor ve o yer
ile ilgili veri topluyorum. Eğer kamp alanı
ise temel ihtiyaçları,
ulaşım ve iletişim
bilgilerini öğreniyor
sonrasında aynı böy-
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leye hazırlıklı gidiyorum. Böylece o yerin
en can alıcı görüntüsü
için önceden bir çalışma yapıyorum ayrıca
oradaki tüm imkanları
önceden bildiğim için
o yerde güzel vakit
geçirmiş oluyorum.
Tripod kullanımı,
manzara ve doğa

86

fotoğrafları açısından
doğru fotoğraflar elde
edebilmenin bir yoludur. Çekime giderken
olmazsa olmazın var
mı?
Tripod kullanımı daha
çok düşük ışık kaynağı
olan yerlerde tercih
edilse de bence her
zaman kullanılması
gereken bir ekipman.
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Ben sık seyahat edip
uzun doğa yürüyüşleri yaptığım için en
hafi tripodu yanımda
bulunduruyorum.
Ayrıca ekipman işin
%33 gibi bir kısmını
kapsıyor bence, bu
oran küçümsenmeyecek bir seviyede ama
bunun dışında başka
önemli kavramlar
olduğunu işaret ediyor. Doğru zamanda
doğru yerde olmak en
çok ekipman kadar
önemli. Örneğin
Akdamar Adasına’a
87

Nisan ayının 2. haftası
gitmelisiniz fakat Yedigöller’e Ekim ayının
son haftası gitmelisiniz
ve hava değişkenliği
ihtimaline karşı en az
3 gün ayırmalısınız.
Kullandığın fotoğraf
makineleri hakkında
bilgi verebilir misin?
Şu an 2 adet DLSR
makine kullanıyorum. Bir tanesini
aktif olarak kullanıyor,
diğerini olası teknik
problemlere ve lens
değişiminden kaçın-
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mak için yanımda
bulunduruyorum.
Full frame dediğimiz
gövdeleri tercih ediyorum, bu da büyük
sensör avantajından
dolayı zayıf ışıkta dahi
kaliteli görüntüler
elde etmemi sağlıyor.
Fotoğraf makinesinin
dışında 14-24mm ve
24-70mm gibi geniş
açılı lensleri tercih
ediyorum çünkü doğa
88

fotoğraflarında oluşturduğunuz sahne her
zaman geniş olmalı.
Ayrıca son 2 yıldır
profesyonel done kullanıyorum.
Fotoğraf çekimlerinizde editleme yapıyor
musunuz?
Evet yapıyorum. Edit
yapmak manüplasyon
ile çok karıştırılıyor
ama bunlar çok ayrı
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kavramlar. Özellikle
Instagram takipçilerimden edit ile ilgili
eleştiriler alıyorum
bazen, fotoğrafın doğal kalması gerektiğini
savunan bir kesim var.
Onlara saygı duyuyor
ve küçük bir örnekle
açıklama yapıyorum
hep; Pazardan iyi
bir balık satın aldığınızda bunu haşlayıp
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yemiyorsunuz, önce
onu özel metodlarla
marine ediyorsunuz,
sonra balığın türüne
göre pişiriyorsunuz ve
en son özel soslarla
servis ediyorsunuz.
Ham fotoğraf da böyle
bir şey.
Tecrübelerinize
dayanarak özellikle
fotoğraf çekmeye yeni
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Fotoğraf

başlayan bu röportajı
takip eden okuyucular
için ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz?
Teknoloji çağında
olduğumuz bu dönemde bilgiye erişmek çok kolay, keyif
aldığınız teknikler ile
ilgili pratik kaynaklar
edinebilir, ücretsiz
Youtube kanallarından
çok kaliteli bilgilere
erişebilirsiniz. Üstelik
90

bu bilgileri eyleme
dökmek artık çok kolay, cep telefonları ile
dahi ileri seviye fotoğraflar çekmek mümkün, bunun için tek
yapmanız gereken şey
yeteri vakit ayırmanızdır. Ayrıca size ilham
veren fotoğrafçıları
Instagram, 500px ve
1x gibi platformlardan
takip edebilir, onlara
merak ettiğiniz soruları yöneltebilirsiniz.
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ARALIK
ETKİNLİK
TAKVİMİ
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Etkinlik

1 / Aralık

Can Kazaz
Mekan: IF Performance Hall Beşiktaş
Saat: 20:00
Fiyat: 65.00 TL
Can Kazaz, 1 Aralık Çarşamba günü
doğum gününü bir
konserle IF Beşiktaş’ta
kutluyor!

2 / Aralık

Pentagram
Mekan: Dorock XL
Venue - Fitaş Sahnesi
Saat: 20:00
Fiyat: 120.00 TL
Pentagram, 2 Aralık’ta
Dorock XL Venue’de
sizlerle...
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3 / Aralık

Punk Rock Party:
Rashit
Mekan: Dorock XL
Venue - Fitaş Sahnesi
The Wall Saloon &
Performance
Saat: 20:00
Fiyat: 150.00 TL
Türkiye’nin 90’lardaki
en önemli punk gruplarından Rashit uzun
süre aradan sonra ilk
kez “Punk Rock Party”
etkinliği için bir araya
geliyor.
Cem Adrian
Mekan: Dorock XL
Venue - Fitaş Sahnesi
Saat: 21:30
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Etkinlik

Fiyat: 150.00 TL
Cem Adrian, 3 Aralık’ta Dorock XL
Venue’de sizlerle...
Gülşen
Mekan: Jolly Joker
Prıvate
Saat: 21:00
Fiyat: 565.00 TL 2100.00 TL
Jolly Joker’in sunduğu
yepyeni deneyim Jolly
Joker Private sahnesi
Gülşen’i ağırlıyor.

4 / Aralık

Mirkelam
Mekan: Beyrut Performans
93

Saat: 21:30
Fiyat: 101.00 TL 1650.00 TL
Pop müziğin sevilen
sesi Mirkelam, Beyrut
Performans sahnesinde sevilen şarkılarını
seslendirecek.

5 / Aralık

Burry Soprano
Mekan: Hayal Kahvesi
Atakent
Saat: 21:45
Fiyat: 90.50 TL
Burry Soprano, Hayal
Kahvesi Atakent Sahnesi’nde sizlerle!

6 / Aralık
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Canizares Flamenco
Quartet
Mekan: CRR Konser
Salonu
Saat: 20:00
Fiyat: 55.00 TL 121.00 TL
Cemal Reşit Rey
Konser Salonu, ulusal
ve uluslararası birçok
sanatçıyı ve grubu bu
sezon da sahnesinde
ağırlamaya devam
ediyor.

8 / Aralık
Mary Jane
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Mekan: IF Performance Hall Beşiktaş
Saat: 21:45
Fiyat: 70.00 TL
Mary Jane, IF Performance Hall Beşiktaş
Sahnesi’nde sizlerle...

10 / Aralık

Barry Douglas
Mekan: Sakıp Sabancı
Müzesi the Seed
Saat: 20:00
Fiyat: 230.00 TL –
500.00 TL
Birleşik Krallığa bağlı
Kuzey İrlanda’nın
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Etkinlik

başkenti Belfast’ta
doğan sanatçı, ilk müzik eğitimini alırken
piyanonun yanı sıra
çello, klarnet ve org
da çaldı. Barry Douglas 10 Aralık’ta İstanbul Resitalleri’nin Yeni
Sezon Galası’nda!
Buray
Mekan: Volkswagen
Arena
Saat: 21:00
Fiyat: 125.00 TL –
300.00 TL
Buray, KerkiSolfej
organizasyonu ile sizlerle buluşuyor…

Bulutsuzluk Özlemi
& Symphonısta Oda
Orkestrası
Mekan: Maximum
UNIQ Hall
Saat: 20:30
Fiyat: 23.50 TL –
165.00 TL
Türk rock müziğinin
mihenk taşlarından
Bulutsuzluk Özlemi,
“Sözlerimi Geri Alamam” başlıklı konseri
ile İş Sanat’ın 22.
Sezonunda seyircisiyle
buluşuyor.

11 / Aralık

Michelle Gurevich
Mekan: Dorock XL
Venue
Saat: 20:00
Fiyat: 218.50 TL
China Woman olarak
da bilinen ve geniş bir
seyirci kitlesine sahip
Michelle Gurevich 3
şehirli mini bir turne
için Aralık’ta ülkemizde!
BaBa ZuLa
Mekan: Blind
Saat: 21:00
Fiyat: 115.00 TL
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Etkinlik

BaBa ZuLa , 11 aralık’ta Blind sahnesinde
sizlerle...
Gidon Kremer & CRR
Senfoni Orkestrası
Mekan: CRR Konser
Salonu
Saat: 20:00
Fiyat: 23.00 TL –
33.00 TL
Cemal Reşit Rey
Konser Salonu, ulusal
ve uluslararası birçok
sanatçıyı ve grubu bu
sezon da sahnesinde
ağırlamaya devam
ediyor.
Madrigal
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Mekan: Zorlu PSM Turkcell Sahnesi
Saat: 21:00
Fiyat: 90.00 TL 175.00 TL
Madrigal , 11 Aralık
akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesinde..

15 / Kasım

Ozbi
Mekan: Jolly Joker
Kartal İstMarina
Saat: 21:00
Fiyat: 79.50 TL –
113.00 TL
Ozbi, Jolly Joker Kartal
İstMarina sahnesinde...
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17 / Aralık

Sakiler
Mekan: Hayal Kahvesi
Bahçeşehir
Saat: 21:00
Fiyat: 120.00 TL –
3.500.00 TL
Sakiler, 17 Aralık’ta
Hayal Kahvesi Bahçeşehir Sahnesi’nde
sizlerle!

18 / Aralık

Stavroz - Mahmut
Orhan
Mekan: KüçükÇiftlik
Park
Saat: 18:30
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Fiyat: 250.00 TL –
400.00 TL
Elektronik müziğe ve
dans müziğine kattıkları organik ve akustik
soluklu caz dokunuşları ile dans türüne
yeni ufuklar açan
2000’li yılların müzik
dünyasına kazandırdığı en dinamik grup
Belçikalı STAVROZ,
2 şehirde gerçekleşecek mini bir tune için
ülkemize geliyor.
Selda Bağcan
Mekan: Dorock XL
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Venue - Fitaş Sahnesi
Saat: 21:00
Fiyat: 150.00 TL
Selda Bağcan, 18
Aralık’ta Dorock XL
Venue’de sizlerle...

19 / Aralık

Yury Revich
Mekan: CRR Konser
Salonu
Saat: 19:00
Fiyat: 33.00 TL
Keman virtüözü Yury
Revich’i Echo Klasik
ödülü sahibi yapan,
Vivaldi’nin İtalyan
fırtınalarıyla, Piazzolla’nın tutkulu ritimlerinin daha önce hiç
olmadığı şekilde har98

manlandığı ‘8 Season
- 8 Mevsim’ kaydını
canlı canlı dinlemeye
hazır mısınız?
Anneke Van Giersbergen
Mekan: %100 Studio
Saat: 21:00
Fiyat: 192.50 TL
Hollanda’nın güzel
yüzlü melek sesli rock
müzik ozanı Anneke
Van Giersbergen uzun
bir aradan sonra üç
şehirde birden ülkemizdeki sevenleriyle
buluşmak üzere Aralık
ayında %100 Music
konserleri dahilinde
İstanbul’da Zorlu PSM
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%100 Studio, Ankara
6:45 KK ve İzmir Bios
sahnelerinde olacak.
Khontkar
Mekan: Aqua Florya
Hayal Kahvesi
Saat: 21:00
Fiyat: 79.25 TL
Khontkar, dinleyicisiyle buluşmaya devam
ediyor.

22 / Aralık

Yıldız Tilbe
Mekan: Jolly Joker
Kıyı İstanbul
Saat: 21:00
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Fiyat: 282.50 TL 4100.00 TL
Yıldız Tilbe, Jolly Joker
Kıyı İstanbul sahnesinde...

23 / Aralık

The Taste Of Steel:
Qara Derviş
Mekan: The Wall Saloon & Performance
Saat: 20:00
Fiyat: 102.00 TL
Qara Derviş, 23
Aralık’ta Kadıköy The
Wall Performans Saloon’da!
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25 / Aralık

CRR Senfoni Orkestrası
Mekan: CRR Konser
Salonu
Saat: 20:00
Fiyat: 33.00 TL
Bestelediği beş piyano konçertosunun
en sevileni ile büyük
besteciyi ölümünün
100’üncü yılında anmaya devam ediyoruz.
Fazıl Say
Mekan: Volkswagen
Arena
Saat: 16:00
Fiyat: 134.50 TL –
333.00 TL
100

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl
Say, Volkswagen
Arena’da geleneksel
hale gelen yıl sonu
konserleri kapsamında
25 Aralık’ta bir müzik
başyapıtı olan “Goldberg Varyasyonları” nı
yorumladığı muhteşem
bir resitalle seyirci
ile bulaşacak. Resital
16.00’da gerçekleşecek.
Can Gox
Mekan: Watergarden
Performans Merkezi
Saat: 20:45
Fiyat: 101.50 TL
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Can Gox, 25 Aralık
akşamı Ataşehir Watergarden Performans
Merkezinde sizlerle.

26 / Aralık

Evgeny Grinko
Mekan: Volkswagen
Arena
Saat: 20:30
Fiyat: 140.00 TL –
388.50 TL
Evgeny Grinko, Volkswagen Arena’da
dinleyicileri ile buluşuyor...

28 / Aralık

Yeni Yıl Konseri
Mekan: Maximum
UNIQ Hall
Saat: 20:30
Fiyat: 88.00 TL –

101

220.00 TL
İş Sanat’ın gelenekselleşen yeni yıl konseri
bu sezon da yıldız
isimlerle yılın son
haftası seyircisiyle
buluşuyor.

30 / Aralık

Saif Nabeel & Aseel
Hameem
Mekan: Türker İnanoğlu Maslak Show
Center
Saat: 16:00
Fiyat: 649.00 TL –
3300.00 TL
Saif Nabeel & Aseel
Hameem 30 Aralık
tarihinde Türker İnanoğlu Maslak Show
Center sahnesinde.
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