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O Zaman Hoşgeldin

Uzun zamandır Beyoğlu’na çıkmadığımı farkettim,
Tünel’de oturmuş, kahvemi yudumlarken... İstanbul’un sesini uzun zamandır dinlemediğimi de...
İstanbul’un şikayet ettiğimiz kaosunu aslında bir
bağımlı gibi içten içe nasıl sevdiğimi; istediğimde
içinde kaybolabilme özgürlüğüne nasıl da aşık olduğumu; her seferinde tutunacak bir manzara, bir dost
sohbeti, bir sokak, bir lezzet, bir hatıra bulduğumu
düşündüm. 40 yaşına girmeme sayılı gün kalmasının bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak, ah eski
zamanlar klişesine düştüm. Her şeyin nasıl hızla
değiştiği, değişimin hızına aslında ruhlarımızın nasıl
da yetişemediğini geçirdim aklımdan. Sonra önümüz
yaz dedim. İçimi bir umut kapladı sebepsiz. İçimden
bir his, tüm yaşamsal zorluklara rağmen bu yazın
güzel günlere gebe olduğunu fısıldadı. Umalım öyle
olsun. Biraz içimiz ısınsın, ruhumuz gevşesin kumların üzerinde, stresimiz azalsın toprağa basıp, zihnimizin bulutu dağılsın yazlık etkinliklerde, sesimizi
açalım konserlerde.... Bildiğimiz gibi gelsin yaz...
Sevdiğimiz gibi... Sıcağı bunaltmayan, rüzgarı üşütmeyen, gönlümüzün hoş olduğu, yeni deneyimlerin
kapısını araladığımız, şarj olabildiğimiz, yüzümüzün
güldüğü bir yaz olsun. O zaman hoşgeldin Haziran.
Herkese iyi yazlar...
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J

SULTAN VE KRALIÇE

erry Brotton’ın kaleme aldığı “Sultan ve
Kraliçe”, Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY)
tarafından yayımlandı. Bu çalışma, Elizabeth İngiltere’sinin Türk, Arap ve Müslüman
dünyasıyla kurduğu ilişkilerin sanılandan çok
daha dostane ve kapsamlı olduğunu ortaya
koyuyor.
Katolik güçlerin I. Elizabeth’e karşı düzenlediği
komploları ve suikastları, 1570 yılında Papa’nın
onu aforoz etmesi izledi. Hem ülke içinde
hem de ülke dışında Katolik güçlerin kuşatması
altında kalan Elizabeth “düşmanımın düşmanı
dostumdur” düsturuyla hareket ederek, İspanya’nın başını çektiği Katolik devletlerle çatışma
halinde olan Müslüman devletlerle modern
çağlara kadar eşi benzeri görülmeyecek siyasi,
ekonomik, askeri ve ticari ilişkiler ve ittifaklar
kurdu.
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TENTEN İSTANBUL’DA SERGISI
REDART’TA

ed art Istanbul 4-18 Haziran tarihleri
arasında, çağdaş sanatçı Hamid ToloueiFard’ın “Tenten İstanbul’da”sergisineevsahipliği yapacak.
İran’ın en ünlü çağdaş sanatçıları arasında yer
alan ve aynı zamanda yetenekli bir kaligrafi
sanatçısıolan Hamid Tolouei Fard, 4 Haziran’da
RED art istanbul’da başlayacak olan yeni sergisinde ünlü çizgi roman karakteri Tenten’i çeşitli
İstanbul manzaralarında resmediyor.
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GEZGIN SALON FESTIVALI

u yazın kaçırılmayacak etkinliği “+1
Sunar: Gezgin Salon Festivali”, 25-26
Haziran’da Parkorman’a konuk oluyor.
Yeni eklenen isimleriyle izleyicileri daha çok
heyecanlandıracak.
Festivalin yeni programında son albümleri
“Home” ile müzik listelerine yine en üst sıradan giren Rhye, post-punk, new-wave ve
synth-pop’un kesiştiren Molchat Doma, Amsterdamlı saykedelik pop ve soul ikilisi Feng Suave
ve 70’lerin saykedelik ruhunu dünyanın farklı
müzikal semalarında arayan ikili Kit Sebastian
yer alıyor. Festivalde ayrıca yerli müzik sahnesinin sevilen isimlerinden darkwave, synthpop
grubu Jakuzi, elektro-akustik üçlü Islandman,
indie/psychedelic pop-rock grubu Palmiyeler
ve trompet sanatçısı, şarkıcı ve söz yazarı Barış
Demirel de izleyici ile buluşacak.
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BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU FESTIVALI

G

alataport İstanbul, 28 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı tarafından ikinci kez
düzenlenecek olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Kültür Yolu’nun
başlangıç noktası olan Galataport İstanbul’un
tarihi atmosferinde bu yıl çeşitli konserler, özel
sergiler ve farklı kültürleri bir araya getiren
lezzet dolu bir gastronomi festivali sanatseverler ile buluşacak.
TARİH ve kültürel zenginlik açısından İstanbul’un en özel bölgelerinden Karaköy’de yer
alan Galataport İstanbul, bölgenin çok kültürlülüğünün getirdiği ahenk ile kültür ve sanat
etkinliklerini de misafirleri ile buluşturuyor. T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata
geçirilen Beyoğlu Kültür Yolu’nun başlangıç
noktası Galataport İstanbul’da; iki hafta süresince Paket Postanesi, Saat Kulesi Meydanı,
G Blok ve O2 Blok’ta düzenlenecek kültür ve
sanat etkinlikleri, sanatseverlerin beğenisine
sunulacak.
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KENDİNE HAS SUNAR: ALTERNATİF PANAYIR

K

endine Has Sunar: Alternatif Panayır, sıradışı aktiviteler ve müzik dolu keyifli bir
festival deneyimi ile İzmirli müzikseverlerin hayatlarına ilham oluyor. 17 Haziran’da
İzmir Arena’da gerçekleşecek “Kendine Has
Sunar: Alternatif Panayır” katılımcılarına hem
müzik hem de birbirinden farklı deneyimleri
aynı anda yaşatacak...
Kendine Has Sunar: Alternatif Panayır 17 Haziran’da, İzmirlilere yepyeni bir festival deneyimi
yaşatacak. İzmir Arena’da gerçekleşecek “Alternatif Panayır”, müzik ve birbirinden keyifli
aktiviteler ile İzmirlileri kendine has bir deneyimin parçası olmaya davet ediyor.
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ŞEHRİN YENİ SANAT ALANI BRIEFLYART

A

li Atmaca, Bubi, Horasan, Hüsamettin
Koçan, Meriç Hızal, Onay Akbaş,
Şenol Yorozlu değerli eserleriyle 30
Haziran tarihine kadar Brieflyart’ta
“Sanatçıdan Koleksiyonere” mottosuyla online
müzayede platformu olarak yolculuğuna başlayan Brieflyart, Gümüşsuyu’nda şehre yeni
bir sanat alanı sunmak üzere kapılarını sanatseverlere açtı. Nilgün Yüksel’in küratörlüğünde
Ali Atmaca, Bubi, Horasan, Hüsamettin Koçan,
Meriç Hızal, Onay Akbaş, Şenol Yorozlu eserlerinden oluşan “Kültürel Aktarımlar” sergisi,
kültürün sürekliliğinden, sanatçının geçmişten
miras aldığı ve içinde yaşadığı kültürün üretimine aktarılışından yola çıkarak hazırlandı.
Sergi, sanatçıların yüzyıllar boyu süren kültürel
aktarımları kendi bireysel varoluşlarıyla nasıl
sentezlediğine, yarattıkları eserler üzerinden
bakıyor.
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YASMIN LEVY YENIDEN İSTANBUL’DA

L

adino müziğinin sıra dışı yorumcusu olarak kabul edilen ve müzikal yolculuğunda
Türkiye’ye ait ezgileri de kullanan Yasmin
Levy, Zorlu PSM ve Piu Entertainment organizasyonuyla 8 Haziran akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde eşsiz bir konsere imza atmaya
hazırlanıyor!
Yasmin Levy, yıllara dayanan ustalığı ve farklı
türleri harmanladığı etkileyici sesi ile Zorlu PSM
ve Piu Entertainment organizasyonuyla Türkiye’deki müzikseverlerle buluşmak için gün sayıyor. Buika, Ömer Faruk Tekbilek, Enrico Macias,
Yiannis Kotsiras, Eleni Vitaly, Natacha Atlas,
Montse Kortes, Kubat ve İbrahim Tatlıses gibi
birçok isimle çalışan Yasmin Levy, farklı müzik
kültürlerini harmanladığı büyüleci şarkılarıyla 8
Haziran Çarşamba akşamı saat 21:00’da Zorlu
PSM ve Piu Entertainment organizasyonuyla
Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde dinleyicileriyle
buluşacak.
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CAZ EFSANESİ DIANNE REEVES

stanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 25 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda
gerçekleştirilen İstanbul Caz Festivali, 5
Temmuz Salı akşamı Harbiye Cemil Topuzlu
Açıkhava Tiyatrosu’nda cazın efsane sesi Dianne Reeves’i konuk ediyor. Reeves’e konserde
dünyaca ünlü müzisyen Hüsnü Şenlendirici
eşlik edecek.
#BiziBuluşturanFestival 29. İstanbul Caz Festivali, bu sene de dopdolu bir programla 25
Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında 200’ü
aşkın yerli yabancı sanatçıyı ağırlayacak. İstanbul’un en güzel açık hava mekânlarında 13 gün
sürecek festivalde efsane isimler sahne alacak.
Efsane isimler arasında caz tarihinin olduğu
kadar müzik tarihinin de en büyük seslerinden
olan Dianne Reeves de yer alıyor.
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MAHMUT ORHAN 25 HAZİRAN
CUMARTESİ SUSONA BODRUM’DA

U

luslararası başarılarıyla adından söz
ettiren ünlü DJ Mahmut Orhan 25 Haziran Cumartesi Susona Bodrum’da müzikseverlerle buluşacak. Adını Türk mitolojisindeki neşeli ve şarkı söyleyen deniz kızlarından
alan Susona Bodrum eğlenceyi misafirlerine
tam anlamıyla müzik dolu bir günde yaşatacak.
25 Haziran’da Frankie Beach Club’da eğlence tüm hızıyla devam ederken, iddialı “Power
lunch” konseptiyle de misafirler gün boyu uzun
ve leziz öğle yemeklerinin tadını çıkaracak.
13:00 – 17:00 arası Susona Bodrum’un resident
DJ’leri Kaan Demiral ve Marina Magirani’nin
set başında olacağı günün devamında 17:00’da
MFK eğlence tutkunlarını akşama hazırlarken,
18:00’da Mahmut Orhan performansı start
alacak. Torba’da kendine özel koyunda eşsiz
bir gün batımı manzarasında misafirler Mahmut
Orhan’ın eşsiz performansı ile müziğe doyacak.
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İSTANBUL’UN POPÜLER MEKANLARI
RED BULL UNLOCKED

stanbul gece hayatının en büyük kutlamasına hazırlanan Red Bull İstanbul Unlocked,
şehrin popüler mekanlarını tek çatı altında toplayacak. Katılımcılarına bugüne kadar
yaşadıkları en unutulmaz gece hayatı deneyimini, 1-2 Temmuz tarihlerinde Mecidiyeköy
Eski Likör Fabrikası’nda sunacak Red Bull
İstanbul Unlocked’da Klein, Sumahan, Kastel,
Wu Bomonti, Kulp, Beyond, Joker No:19, 360
İstanbul, Fırın, The Game ve Cleopatra Ink gibi
mekanlar yer alacak.
Red Bull İstanbul Unlocked için detaylı bilgiye
redbull.com/unlocked adresinden ulaşılabiliyor.
Red Bull İstanbul Unlocked, şehrin en ikonik
mekanlarını sürükleyici bir gece hayatı deneyimi sunmak için bir araya getirmeye hazırlanıyor. Şehrin nabzını tutan 10’dan fazla mekanı
sadece 2 günlüğüne tek çatı altında toplayacak
Red Bull İstanbul Unlocked eğlenceyi odağına
alarak festival tadında bir deneyim sunacak.
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ŞEHRİN EN RENKLİ YAZ FESTİVALİ

Y

azın başlaması ile birlikte İstanbul’da
şehrin kalabalığından bir nebze de olsa
uzaklaşmak isteyenler, 11-12 Haziran tarihinde Şehirde Yazzz Festivali’nde buluşuyor!
Müzik, stand up gösterileri, alışveriş, eğlence ve
yeme içmenin bir arada olduğu ve Maksimum
Uniq Açıkhava’da gerçekleşecek olan Şehirde
Yazzz Festivali’nde, katılımcıları birbirinden
başarılı sanatçıların performansları, BKM stand
up gösterileri, sokak lezzetleri, kahve alanları, dijital oyunlar, mini yarışmalar ve alışveriş
standları bekliyor. 11 Haziran Cumartesi günü
Gazapizm, Sena Şener, Deniz Tekin, Melis Fis
ve Rana Türkyılmaz’ın sahne alacağı Şehirde
Yazzz Festivali’nin ikinci günü olan 12 Haziran
tarihinde ise Ceza, Lvbel C5, Ahiyan, Eftalya ve
Berto performans sergileyecek. Sahne performansları BKM Uniq Açıkhava’da gerçekleşecek.
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THE 47 MUSIC & DRINKS

ırağan Sarayı’nın yazlık açık hava mekânı The 47 Music & Drinks yaz sezonu
için muhteşem lokasyonunda keyif tut
kunlarını bekliyor.
Boğaz’ın yanı başında yer alan tarz sahibi dekorasyonu, enfes kokteylleri ve haftanın farklı
günlerindeki müzik programlarıyla yaz akşamlarının en güzel açık hava mekân alternatiflerinden “The 47 Music & Drinks’’ açıldı.
Mekân, manzarası ve atmosferi kadar 47 farklı
botanikten yapılmış çeşit çeşit kokteylleri ve
onlara eşlik eden leziz atıştırmalıklarıyla Boğaz’a karşı en güzel gün batımına şahitlik eden
noktalardan birinde yer alıyor. Mekandaki keyif
unsurlarından bir diğeri de canlı müzik ve DJ
performansı. Haftanın farklı günlerinde enfes
kokteylleri yudumlarken müziğin ritmini hissetmek isteyenler canlı müzik ve DJ performansı
eşliğinde gecenin keyfini çıkaracak.
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GRAND HYATT İSTANBUL’DA LEZZET

G

rand Hyatt İstanbul’un her damak
zevkine uygun alternatifler sunan
restoranları yaz boyunca açık ve kapalı
alanlarıyla hizmet vermeye hazır. Grand Hyatt
İstanbul; Grasidi Gastro Garden, The Library
Lounge ve Mezzanine Lounge & Bar’da tüm
yaz devam edecek canlı müzik performanslarıyla da misafirlerini lezzet ve eğlence dolu bir
yaza davet ediyor.
Huzurlu bahçeleriyle, heyecan verici şehir
hayatını dinlendirici bir inziva ile harmanlayan
Grand Hyatt İstanbul, 5 ayrı mekanıyla her zevke ve damak tadına uygun alternatifler sunuyor.
Grand Hyatt İstanbul restoranları yenilenen
menüleri, kapalı ve açık alan alternatifleriyle
yemek ve eğlenceyi bir arada sunuyor.
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ŞEHRİN KALBİNDE BİR MEKAN

şsiz Boğaz manzarası, şık ve samimi ambiyansı, bohem izler taşıyan sıcak atmosferi
ile şehrin ayrıcalıklı buluşma noktalarından biri olan Izaka Terrace, misafirlerine eşsiz
bir deneyim sunuyor.
İstanbul’da, şehrin kalbi Gümüşsuyu’nda CVK
Park Bosphorus Hotel’in teras katında yer alan
Izaka Terrace, Boğaz ve tarihi yarımada manzarası, yenilenen enerjisi ve kişiselleştirilmiş
hizmeti ile fark yaratıyor. Izaka Terrace, hayatın
günlük koşuşturmacasından sıyrılmak isteyen,
tempolu hayatı bir süreliğine askıya almak
isteyen misafirlerini, sıcak atmosferi ve seçkin
lezzetleri ile ağırlıyor.
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D.REAM RESTORANLARI ILE BU YAZ
BODRUM’DA

T

ürkiye ve Dünyada birçok başarılı konsept ve projenin mimarı, yeme-içme
sektörünün liderlerinden d.ream, Bodrum’un en güzel konumlarındaki restoranlarıyla unutulmaz bir yaz deneyimi sunuyor.
Gastronomi tutkunlarını, yaratıcı konseptler ve
özel deneyimlerle buluşturan d.ream, bu yaz da
Bodrum’un en gözde lokasyonlarında misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Çatısı altındaki
tüm restoranlarda, şık tasarımları, yenilikçi yaklaşımı ve kusursuz deneyim anlayışını odağında
tutan d.ream, Lacivert Bodrum, Zuma Bodrum,
Fenix Bodrum, Sait, Kitchenette Baronette,
Mezzaluna Yalıkavak, Nusr-Et Yalıkavak ve Günaydın markalarıyla 2022 yaz sezonu boyunca
Bodrum severleri restoranlarına davet ediyor.
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BODRUM’DA İYİ YAŞAMI KEŞFEDİN

B

odrum Yarımadası’nın en büyüleyici koyu
olan Cennet Koyu’nda yer alan Mandarin
Oriental, Bodrum, Global Wellness Day
ve 21 Haziran Dünya Yoga Günü kapsamında
misafirlerini, üç kata ve 2.700 metrekareye
yayılan özel olarak tasarlanmış spa alanında
bütüncül bir yaklaşımla hazırladığı welness ve
spa ritüelleri, doğada açık hava spor aktiviteleri ile ruhsal ve bedensel iyileşmenin fırsatlarını
keşfetmeye davet ediyor.
The SPA at Mandarin Oriental, Bodrum modern ekipmanlar ile donatılmış fitness salonu,
kişiselleştirilmiş antrenmanları, PEAK sertifikalı
eğitmenleri eşliğindeki pilates dersleri, ödüllü
spa terapileri, bütünsel sağlık ve farkındalığa
odaklanmış yoga seansları ve İstanbul’un önde
gelen sağlık stüdyosu ShapeUp egzersizleri ile
iyi yaşamı her alanda bütünsel olarak ele alıyor.
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D’PLAJ YENI SEZONA YENILIKLERLE
GIRIŞ YAPTI

B

odrum Yalıkavak Tilkicik Koyu’na imzasını atan, modern döşenmiş şık daireleri,
geniş kum plajı ve tesis içi hizmetleriyle
ev konforunda bir tatil imkânı sunan D’Plaj
Residans, 1 Mayıs itibariyle misafirlerini ağırlamaya başladı. 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerimiz
ile misafirlerine konforlu ve kaliteli bir yaşam
alanı sunan D’Plaj, aynı zamanda spa, oyun
alanı, fitness merkezi ve güzellik salonu ile
hizmet veriyor.
Villa Azur Beach & Restoran’ın yanı sıra ünlü
Şef Özlem Mekik’in restoranlarını bünyesine
ekleyen D’Plaj, yeni nesil meyhane kültürünün
öncüsü Ziyade Fasıl ve İspanyol & Türk mutfağının melezi La Rica ile sezona yeniliklerle
giriş yaptı. Mavi bayraklı denizi ve muhteşem
doğasıyla müşterilerine hizmet veren D’Plaj
Residans, 2022 yılı yeni sezonuna yeniliklerle
girdi. Bodrum Yalıkavak’ta eğlenceyi üst sınıra
taşıyacak olan D’Plaj, keyifli ve konforlu bir
tatilin kapılarını aralıyor.
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BODRUM BİTEZ’İN YENİ MEKANI PİKO’S

B

odrum’un en sevilen yerlerinden biri olan
Bitez, yeni bir markaya ev sahipliği yapıyor. Piko’s Bitez, yeşillikler içinde, doğa
ile iç içe kahvaltı yapmak isteyen misafirlerini
ağırlamaya hazırlanıyor.
Üç yüz elli kişi kapasiteli mekanda birbirinden
özel sıcak ürünler, Urfa’dan getirilen taşlarla
hazırlandığı kuyudan masaya servis edilecek.
Yaklaşık otuz çeşit organik serpme kahvaltı
seçeneği sunacak olan mekanın diyet menüleri ise sosyal medyada adından söz ettiren
diyetisyen doktor Banu Güner yapıyor. Piko’s
Bitez Mayıs ayının son haftası itibari ile sezonu
açıyor. Mekanda çocuklu aileler için de özel bir
alan hazırlanmış. Piko’s u tercih eden ailelerin
çocuklarını, alanında uzman öğretmenler ile
keyifli dakikalar bekliyor olacak.

24

İstanbul & Istanbul 148. Sayı Haziran 2022

www.istandist.com

Şehrin Ritmi

İndekse Git

CENNETE AÇILAN KAPI: FİMİ ISLAND!

G

öcek Adası İncirli Koyu’nda yer alan,
misafirlerine ayrıcalıklı bir ada deneyimi sunan Fimi Island, büyülü tropikal
atmosferi, kristal mavisi denizi ve doğanın tüm
tonlarının huzur veren harmonisi ile sezon
açılışını gerçekleştirdi.
Müzik, kültür, sanat ve bir çok özel aktivitenin
sezon boyunca misafirlerle buluşacağı Fimi
Island’ın açılış haftasında Cielo, Murat Tokuz,
Memo Garan, Umutcan Genç gibi başarılı
isimler performanslar sergiledi. Bir tutam gastronomi; özenle hazırlanan Akdeniz mutfağına
özgü otantik tatlar ve yazı hissettiren kokteyller
eşliğinde yeni deneyimler ve başlangıçlar arayanların adresi Fimi Island, 8.000 m2 özel alanı
ve 300 mt sahil şeridi ile Göcek’te tek olma
özelliği taşıyor.
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BODRUM’UN SAKLI GÜZELLİĞİ AMANRUYA

A

manruya Bodrum, yeni sezona özel kendine özgü ve sofistike gurme, sanat ve
spor deneyimleri ile ayrıcalıklı bir keşif
dünyası sunuyor.
Bodrum yarımadasının sakin bir vadisinde,
saklı masmavi denizinin, kekik ve çam ağaçlarıyla yemyeşil bir ormanının içerisinde büyük
bir uyum içinde yer alan Amanruya Bodrum,
sezonu yeni ve ayrıcalıklı deneyimleri ile açtı.
Bulunduğu her destinasyonun doğasını adeta
bir fotoğraf çerçevesi gibi özenle ortaya çıkartan
Aman konseptinin Türkiye’deki ilk üyesi Amanruya Bodrum, yüksek standartta bir tatil anlayışı
yansıtıyor. Bölgenin geleneksel mimarisinden
ilham alan Amanruya, 36 bağımsız çağdaş taş
villasının her birinde bulunan kendine has bahçesi, ısıtmalı yüzme havuzları, Türk işi hamamları ve kendine özgü mutfak kültürü ile kendine
özgü bir tatil deneyimi sunmaya devam ediyor.
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ELA EXCELLENCE RESORT BELEK

la Excellence Resort adını aldığı mükemmeliyetten yola çıkarak, gastronomi,
ağırlama ve iyi yaşamda, yetişkin, genç ve
çocuk konuklarına benzersiz bir tatil deneyimi
sunuyor.
“Hayalinizdeki tatil şimdi başlıyor” söylemi
ile Nisan ayı sonu itibariyle hizmet vermeye
başlayan Ela Excellence Resort Belek, gastronomide 7 değişik mutfağın yanı sıra sağladığı spor,
eğlence ve bilgilenme imkanlarıyla yetişkin,
genç ve çocuk etkinliklerinde konukları için
“mükemmel anlar yaratmaya” odaklanıyor. Ela
Excellence Resort konukların beklentilerine uygun bir tatil deneyimi yaşayabilmesi için konaklamada 23 farklı alternatif sunan odaları, suitleri
ve villaları ile hizmet veriyor. Otelden bağımsız,
odaya özel iskeleleri ile göl evleri ve kalabalık
aile tatilleri için havuzlu müstakil villalarıyla,
standartların ötesine geçen bir konaklama deneyimi, üst düzey konfor, eşsiz manzara ve kişiye
özel hizmet sunuyor.
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HİLTON DALAMAN’DA
GASTRONOMİ ŞÖLENİ

ilton Dalaman, yaz boyunca gastronomi temalı etkinlikler ile dünyadan ve
Türkiye’den farklı mutfakları, ustalarıyla
gerçekleştiği sohbetler ve atölye çalışmaları
ile misafirlerine tanıtıyor. Bu yazın unutulmaz
gastronomi şölenine bu yıl ikincisi düzenlenecek olan “Gastro Jazz” ve “İki Yaka Bir Mutfak” damgasını vuracak.
Gastro Jazz temalı hafta sonunda konuklar
cazın geçmişini ve kültürünü ustalarından
dinlerken kökenindeki mutfağın lezzetlerini
uzman şeflerin ellerinden tatma fırsatı bulacak,
tüm hafta sonu caz konserleri ile de keyifli anlar
yaşayacaklar. Türkiye’de cazın ustaları Ferit Odman, Eylül ve Tolga Bilgin Jazz Ensemble sahne
alırken unutulmaz lezzetler Hilton Dalaman’ın
şefi Tamer Özkan ve Muutto’nun kurucusu sıra
dışı şef Umut Karakuş tarafından hazırlanacak.
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ZIYADE FASIL YALIKAVAK’TA

022 yılı yaz sezonuna yeniliklerle giren
D’Plaj Residans, bünyesine kattığı ünlü
şef Özlem Mekik’in mekânı Ziyade Fasıl
ile Yalıkavak’ta eğlence ve lezzetin doruklarını
yaşatıyor. Geleneksel fasıl anlayışını modern
ve eğlenceli bir tarz ile harmanlayarak sunan
Ziyade Fasıl, birbirinden enfes lezzetleri, göz
kamaştıran sahne ve DJ performansıyla Bodrum’a yeni bir soluk getiriyor. Özlem Mekik’in
dillere destan tadım menüsüyle D’Plaj Residans’ta hizmet veren Ziyade Fasıl’da lezzetiyle
damaklarda unutulmaz bir tat bırakan mezeler,
salatalar, ara sıcaklar ve ana yemekler sunuluyor.
Ziyade Fasıl, Enerjik canlı fasıl programı, göz
kamaştıran şovları ve eğlence dolu DJ performansları ile Bodrum’da eğlence tutkunlarının
adresi oluyor. Muhteşem ambiyansıyla misafirlerine benzersiz akşam vaad eden Ziyade Fasıl,
unutulmayacak lezzetleri ile hem göze hem de
damağa hitap ediyor.
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Yazar: Dilara Deniz CELEBI

RUHA IYI GELEN ALIŞKANLIKLAR..

İ

stanbul seyahatimin 2.gününde kendime
zaman ayırmak için şehirde en sevdiğim
spa’nın yolunu tuttum.Geçiş mevsimlerinde
çoğumuzun hissettiği yorgunluk, enerji kaybı
üzerine, seyahatlerde eklenince beni epey yorgun hissettiriyordu.
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Benim bu seferki hikayem Fransa’da yakın
bir arkadaşımın düğünü ile başladı.Doğa
içerisinde çok güzel
birkaç gün sevdiklerimizle geçirmiştik.
Güzel yemekler, 3 gün
hem dinlendiğimiz,
hem eğlendiğimiz çok
güzel bir etkinlikte olsak ta, insanın düzeninin değişmesi havalarda değişken olunca
İstanbul’a geldiğimde
yorgun hissetmeme
sebep oldu.Türkiye’ye
her geldiğimde kendimi evimde gibi hissettiğim yerleri tercih
ediyorum.Özellikle de
enerjimin çok yüksek
olmadığını düşün31

düğüm zamanlarda,
saklanıp yenilenmek
ve yenilenmiş halimle hayata karışmak
genellikle benim
yöntemim oluyor.Bu
nedenle adresim belliydi. Ritz- Carlton,Conrad,,Hyatt Centric,
Bodrum Edition gibi
Türkiye’nin en iyi
otellerinde yer almış
olan Soul spa. Ben genellikle yakın olduğu
için Hyatt Centric’i
tercih ediyorum. Yine
her zaman olduğu gibi
güler yüzlü çalışanları
beni karşıladılar.Genellikle VIP odası diye
geçen, içerisinde kendi giyinme alanınız,
buhar odası ve size
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özel jakuzinin olduğu
odaya gidiyoruz.. Bir
saatlik Bali masajı ile
öncellikle vücudumda
farketmeden kastığım
kaslarımı, stres, korku
gibi duygular sonucunda vücutta oluşan
bazı blokajları fark
ediyoruz terapistim
eşliğinde. Bana açıklayarak o bölgeleri
yumuşatıyor.
Kendimizi tanımamız
beden ve ruh bütünlüğü için masajın
hayatımızdan eksik olmaması gerektiği inancındayım.ne zaman
olumsuz bir döngüye
girdiğimi hissetsem
önce bedenime özen

32

göstererek içerisinden
sağlıkla çıkıyorum. Bu
zamanlarda masaj o
blokajları bulmam için
en çok tercih ettiğim
seçeneklerden oluyor.
Terapistimde işinin en
iyisi olup bana açıklayarak anlatınca daha
da faydalı olduğunu
düşünüyorum. bir
buçuk saatlik masaj
seansından sonra
yenilenmiş olarak
uyanıyorum.
Yıllardır çok başarılı
bir şekilde Soul spanın
işletmeciliğini üstelenen Zorka hanım benı
karşılıyor. Ritz- Carlton içerisinde yeni
başlatacakları cilt ba-
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kımı uygulamasından
bahsediyor heyecan
içerisinde onu dinliyorum. Bir sonraki
Türkiye seyahatimde
bu projeleri hayata
girmiş olacak bende
deneyimleyip sizlerle
paylaşacağım.
Günlük rutinim içerisinde sporda olduğu
için hijyenine çok
güvendiğim gym’i için
yukarıya çıkıyoruz.
Butik ve sadece seçili
üyelerin kullandığı
evinizde gibi hissedeceğiniz reformer
aletinden, bir gym’de
ihtiyacınız olan tüm
malzemelerinizin
olduğu bir gym. .Te33

chnogym markası ile
çalışmışlar dolayısı ile
koşu bandınız bile en
iyi kalitede bu gym’de.
Milano’da alıştığım
butik hizmetleri istanbul’un göbeğinde
keşfetmenin mutluluğu
ile günlük rutinimi
tamamlayarak soul
spa’da ayrılıyorum.
Genellikle zor beğendiğim ve daha butik
yerleri tercih ettiğim
için benim gibi hijyen
takıntılı olanlar için
deneyimimi olduğu
gibi aktarmak istedim.
Sizlerinde deneyince
benim kadar beğeneceiğinize inanıyorum.
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Röportaj: Zeynep Rana AYBAR

PARA İÇİN YEŞİL, BAŞARI
İÇİN MAVİ RENK KULLANIN
Renkolog Ayşe Ayşen Bulut ile
renklerin bizlere neler söylediğini, hangi renklerin neye iyi geleceğini ve gelmeyeceğini konuştuk. Kısacası renklerin şifresini
çözmeye çalıştığımız bir söyleşi
gerçekleştirdik. İlginizi çekeceğini düşündüğümüz renk konusu, detayları ile sizlerle...
34
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Ayşe Ayşen BULUT
kimdir biraz kendinizden bahseder misiniz?
7 Temmuz 1962 de
İstanbul’ da Arnavut
kökenli bir ailenin
üçüncü çocuğu olarak dünyaya gözlerimi
açmışım. İstanbul
Üniversitesi, Edebiyat
Fakültesi mezunuyum.
2002 yılında spiritüel
alana Nlp, Re İki, Feng
Shui, Theta Healing,
Eft, Access Bars, Yaşam
Koçluğu, Numoroloji,
35

Renklerin Psikolojisi gibi daha birçok
eğitimler alarak adım
atmış oldum. Atölye
çalışmaları, seminerler,
kişilik analizi, kurumsal alanda eğitimler,
bireysel harita yorumları ve renk eğitimlerine 2017 yılından bu
yana devam ediyorum.
Renklerin çok fazla bilinmeyen gücü
sayesinde“Yaşam Yolu”
renkleriyle tanıştırıp kendilerine ayna
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tutuyorum. Şu anda
ise Renkolog olarak
Renkoloji ile ilgili alanda yol almaya devam
ediyorum. Hedefim;
Kişilerin kendilerini
kolaylıkla tanımaları
için renklerin sessiz diline tercümanlık yapıp,
tüm dünyaya renkleri
tanıtmak.
Kendinizi renkolog olarak tanımlıyorsunuz?
Tam olarak renkolog
nedir?
Kimi renklerin yansı-

36

masının çok hoş gelip
mutluluk yaydığını,
kimi renklerin ise niçin
mat ve soğuk geldiğini
hiç düşündünüz mü?
Renkler neler anlatıyor,
ne fısıldıyor, eylemi nedir, davranışlara etkisi
var mı, yaydığı enerji,
sağlık ve yaşam ile nasıl bağlantıda kalınması
ve ilişkinizde nasıl bir
uyum içerisinde olmanız gerektiğinin farkında mısınız? Başarıya
adım adım yaklaşmak
için renginiz size neler
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söylüyor, ne yapmanız
gerekiyor acaba? Gün
içerisinde kullandığınız renkler nasıl ve ne
şekilde hayatınıza etkili
bir alan yaratıyor? Kullanmadığınız renkler,
gizemli frekanslarıyla
neler fısıldıyor acaba?
Renklerin tarihçesini
hiç merak ettiniz mi?
Bu çok özel yolculuğa
ve merak edilenleri
aydınlığa çıkarıp, şifa
dağıtan ve şifa alan,
kişilere ayna tutup, yaşam kolaylığı sağlayan
37

kişidir Renkolog.
İnsanlık tarihinde renklerin kullanımı ile ilgili
çekici örnekler var mı?
Tarih kitaplarını ve yazılarını incelediğimizde
karşımıza renkler hep
çıkar. Her dönemde
insanlık renklerle içli
dışlı yaşamış. Renkler,
mağara tasvirlerinden,
Rönesans devrine
kadar on binlerce yıldır
hayatın bir parçası
olmuş. Antik çağlarda
mavi, sarı, yeşil renk-
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leri doğanın yansıması
olduğu için kullanılmış.
İnsanın bedeni kırmızı, ruhu mavi, aklı
sarı renk olarak kabul
etmişler. Orta çağda
ise kilise, sadece siyah,
kırmızı, mor, kahverengi renklerinin kullanılmasına izin vermiş.
Parlak ve dikkat çekici
olan renklerin kullanılması yasaklanmış. Sarı
renk kullanıldığında
kiliseye ihanet olarak kabul edilmiş. Bu
yüzden ahşap, baharat

38

renkleri daha sık göze
batmış.1940 / 1945
yılları 2. Dünya savaşı
sırasında siyah, beyaz,
kırmızı, sarı renklerine
yer verilirken, savaştan
sonra renkler çoğalmaya başlamıştır. Renkler
bugün ve daha ileri ki
yıllarda isim değişikliğine uğrayarak aynı tonda çoğalmaya devam
edecektir.
Renklerin insan yaşam
akışı üzerindeki etkileri nelerdir? Farkında
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olmadan, nasıl yanlış
kullanımlar yapıyoruz?
Renk paletindeki
renkleri bilinçli olarak
isteklere kavuşmak için
nokta atışları yaparak
kullanmak mümkün.
Renk analizi sayesinde
“Renk Haritası’’ oluşturularak yaşamı yönlendirmek pozitif anlamda
mümkün. Kişiler, karanlık ve üstün özelliklerini kendisine ait
olan rengi ile meydana
çıkartabilir. Hayatı,
sağlığı, mesleği, ilişkide
uyumu ve hedeflere
39

kolaylıkla ulaşabilmek
için YAŞAM YOLU ve
RENKLERİN özelliklerini bilmek yolunuza
ışık tutacaktır.Renk
farkındalığını öğrenen
kişilerin bilerek yanlış
yapmasının oranı çok
düşüktür.
Nazar çeken renkler
var mıdır? Asla üzerimizde taşımamız
gereken, araba rengi
olarak tercih etmemiz
gereken renkler vs.?
Nazar, batıl inanç
olarak kabul edilse de,
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varlığı bilimsel çalışmalarla destek görmektedir. Negatif ve kötü
enerji yayımı, bakışın
bir türüdür. Nazarın
etkisi altında kaldığını
düşünen kişiler kullandığı renklere dikkat etmeli. Teni açık, sarışın
tene sahip kişiler koyu
renkler kullandığında
nazarı üzerine daha
kolay çeker. Koyu tenli
kişiler ise tam tersi açık
renkler kullandığında.
Diğer renklere göre

40

daha yüksek frekans
yaydığı için kırmızı
renk her zaman dikkat
çekici olacaktır.
Kişinin iç dünyası ile
iletişiminde, potansiyeli doğru kullanım
için renkler gerçekten
etkilimi?
Renkler görsel iletişimin ilk öğesidir. Hayatın içinde renkler belli
mesajları vermek için
kullanır. Bilinçli olarak
kullanılan renklerin,
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başarıya katkısı bilimsel
olarak kanıtlanmıştır.
Zihne olumlu çağrışımlar yaratarak psikolojik,
sosyolojik, fiziksel
zihin yönlendirmesi
yapacaktır. Renkler,
günlük hayatımızda,
her yerde daima bizlere
eşlik etmekte ve yaşamı
kolaylaştırmak için
ipuçlarını sunmakta.
Her rengin kişilere
hissettirdiği bir enerjisi
vardır. Size sıradan ge-

41

len bir renk duyguları,
bulunduğunuz ortamı
ve ruh halinizi etkiler.
Ama en önemlisi ise
doğru bir yerde yanınızda yer alırsa dengeye getirebilir. Renklerle
insanlar arasında güçlü
bir bağ olduğu ispat
edilmiştir. Renklerin
etkileme gücü yüksek
ve yaydığı frekans etkileyicidir.
Renklerin dili, şifresi ile
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ilgili gündelik hayatımızda bize anahtar
olabilecek örnekler var
mıdır? Aşk, para, sağlık,
huzur, cinsellik, şans
üzerine tavsiyelerinizi
alsak okurlarımızın
hayli ilgisini çekecektir.
Davranışlarınızı, verilen kararları, düşüncelerinizi, sağlığınızı
kısacası hayatınızın
tümünü ilgilendiren
konuları renkler etkilemektedir. Yaşam yolu
renginizle bu özellikleri
dengede tutabilirsiniz.
Renginiz ve renklerin

42

gücünü kullanmaya
başladığınızda yalnız
olmadığınızı hissedeceksiniz. Gerçek
bir dost gibi etkilerini
size belli edecektir. Bu
yüzden farkındalık,
ilk olarak yaşam yolu
renginizi öğrenmekle
başlar. Doğada her
rengin kendisine ait bir
enerjisi bulunmaktadır.
Örneğin kırmızı renk
ile etrafınıza güçlüyüm imajını rahatlıkla
yayabilirsiniz. Sağlıkla
ilişkilendirilen turuncu
rengi ile karşınızdaki
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kişiye ben senden üstünüm imajını yaratırsınız. Huzur, güven vermek ve almak, parayı
kendinize çekmek için
yeşil rengine kapılarınızı açın. Başarıya daha
kolay yoldan gitmek
ve etrafınızda konuştuklarınızın dinlenmesi
için mavi, otoriter tavır
yaratmak içinin digo
rengi kullanılabilir.
Kafa karışıklığı yaratan
sarı rengini yaş almış
insanların yanında ve iş
yerlerinde kullanılması
uygun değildir. Aşk
hayatı için partnerin
yaşam yolu rengi yol
gösterip ilişkide uyum
rehberliği yaratacaktır.
Ve böylece ilişkide
ait olunan renklerle
43

çok daha kolay istenen noktaya gelmek
mümkün olacaktır.
Kişilerin birbirileriyle
uyumu için renklerin
olumlamaları 21 günde
uyguladığında, ilişkide pürüzlerin azaldığı
gözlemlenir. Yeter ki
kendine ait olan yaşam
yolu renkleri bilinsin.
Şehirlerin rengi var mıdır? İstanbul’ un rengi
nedir?
İstanbul’ un ait olduğu
kapsamlı frekansı, enerjimi tamamladığı için
severek yaşayacağım
bir yer olarak tanımlıyorum. Bir ucundan
bir ucuna ulaşmak
için o kadar çok renk
cümbüşünden geçiliyor
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ki... Sokaktaki simitçisi,
metro da ki kalabalığı,
parklarda ki güvercinleri, korna seslerini,
ıhlamur ağaçlarının
kokusunu daha yaşanan
birçok eylemi renklendirerek günü pozitif
düşüncelere yoğunlaştırmak mümkün. Renkler her zaman görsel
hikaye anlatır. Güçlüdür ve ruh halini etkiler
ve değiştirir. Potansiyeli
en üst seviyeye çıkartır.
Ve renkler doğru yol
rehberidir. İstanbul’ un
her halinden ne kadar
enerjik bir şehir oldu-

44

ğunu yaşayanlar çok iyi
bilir. Bu enerjiyi sahip
olduğu kırmızı renk
frekansından almaktadır. İzmir’in, Ege’nin
şanslı şehri ünvanını
altın rengin enerjisi
vermektedir. Ankara,
İç Anadolu’nun bitmek
bilmeyen hareketliliğini
kırmızı renk enerjisinden almıştır. Dünya’mıza gelince, tüm
insanlığı barındırdığı,
herkese kucak açtığı ve
her dilli konuştuğu için
mavi renk frekansına
sahiptir.

İstanbul & Istanbul 148. Sayı Haziran 2022

www.istandist.com

İndekse Git

Röportaj

Röportaj: Hakan Akoğlu

KULAĞIM ÇOCUKLUĞUMDA
ZENGINLEŞTI
Dünya ve Fransız müzik sahnesinde trompetin
önde gelen isimleri arasında yer alan Lübnan
kökenli Fransız müzisyen İbrahim Maalouf, 29
Haziran’da Pozitif ve Pasión Turca iş birliğiyle
Parkorman’da müzikseverlerle buluşacak.
Müzik kariyerine klasik müzik eğitimiyle
başlayan ve henüz 20 yaşındayken birçok
uluslararası klasik müzik yarışmasını kazanan
İbrahim Maalouf, 2000’lerin başında pop, caz
ve dünya müzik sahnelerinin önemli isimleri
arasına adını yazdırmayı başardı. Yayımladığı
birçok albüm ve tekli ile müzik listelerinde başı
çeken Maalouf; Sting, SalifKeita, Amadou&Mariam, Lhasa de Sela gibi pek çok isimle de aynı
sahneyi paylaştı. Prodüktör, besteci ve aranjör
rollerini de üstlenen başarılı virtüözün birçok
film müziği bestesinde de imzası bulunuyor.

45
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Trompet ile ilişkinizi
nasıl tanımlarsınız?
Trompet size babanızdan mı miras?
Babamın 70’lerde
icat ettiği komaları da
çalabilen siteme sahip
bir trompet çalıyorum.
Bu büyülü bir enstrüman çünkü Klasik,
Caz, Latin, Rock,
Balkan, Türk, Hint
Müziği gibi sevdiğim
tüm müzikleri ana
dilim olan orta doğu
müziği ve gamları ile
harmanlayarak çalabiliyorum. Bana bu

46

kadar yakın olan bir
enstrümanla kendimi
ifade etme fırsatım
olmasaydı, asla müzisyen olmazdım, yada
bunu bir iş olarak asla
yapmazdım. Trompet
çok güçlü, çok yumuşak ve hassas...
Dünyaca ünlü isimlerle hem sahnede
hem de albümlerde iş
birliklerine imza atıyorsunuz. Yeni sürpriz
projeler neler?
Çok yakında ben ve
Angélique Kidjo’nun
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düetinin yer aldığı bir
albüm çıkarıyorum.
Muhteşem bir albüm
olacak. Bunun için
çok mutluyum. Birkaç
ay sonra da kendi solo
albümümü yayınlayacağım. Birçok
film müziği üzerinde
çalışmalarım devam
ediyor. Ayrıca Fransız
şarkıcı Joyce Jonathan
ile bir albüm çıkardım. Konser çalışmalarım da yoğun bir
şekilde devam ediyor.
Doğu ve Batı Müziğini
bu kadar başarılı icra
etmeyi neye borçlusunuz?
47

Odamda oyuncaklarla
oynuyorken babamın
çaldığı Barok Müziği’ni, annemin çaldığı
Klasik Müziği veya
Arap ve Ortadoğu
müziklerini dinlerdim.
Sanırım kulağım çocukluğumdan itibaren
bu nedenle gelişti ve
zenginleşti.Ailemde
müzik, edebiyat, tarih,
dans, tiyatro, sinema
gibi pek çok sanatla
ilgilenen artistler var.
Çocukluğum boyunca tüm bu sanatlarla
çevrili olduğum için
kendimi çok şanslı
hissediyorum. Sanırım
farkı türleri bir ara-
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da sunabilmenin ilk
adımları o zamanlara
dayanıyor.
Sting, Salif Keita desek? Kariyerinizde bu
özel isimlerle nasıl bir
araya geldiniz?
Onlarla çalıştığım için
kendimi çok şanslı
hissediyorum. Bu aslında hayattaki harika
insanlarla yolunuzun
kesişmesi gibi birşey.
Salif Keita’da ortak bir
müzisyen arkadaşımız
vardı. Salif de yaptığım işleri çok beğendi.
Sting ise rock opera

48

projesindeydi ve
albümü için çalmak
isteyip istemediğimi
sordu. Bu işbirlikleri
benim için kariyerimin
en özel anları.
Türk Müziğine de çok
aşinasınız. Dinlediğiniz takip ettiğiniz
isimler kimler?
Türk Müziğini çok seviyorum. İbrahim Tatlıses ve Hüsnü Şenlendirici’yi dinliyorum.
Türk müziğini her
zaman sevmişimdir.
Türk kültürü, Ortadoğu ve Batı müziğinin
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karışımı olan benim
de sevdiğim müzik
tarzına çok yakın.
Şarkılarınızı yaparken size neler ilham
veriyor?
Hayatımın gerçeği benim ilham kaynağım
oluyor ve yaşadığım
dünya beni etkiliyor.
Mesela Bach yada
Michael Jackson gibi
ikonik isimler kendi
zamanlarının ruhlarını yansıtır. Ben de
zamanımızın kültür ve
sanatını yansıtan bir
kuşağa ait olduğumu
düşünüyorum
49

Film müzikleri bestelemek bir müzisyen
olarak sizin için ne
ifade ediyor? Müziklerini bestelemek
isterdim dediğiniz bir
film var mı?
Bunu söylemek benim
için çok zor. Filmler
için müzik bestelemeyi çok seviyorum.
Bence filmler onlar
için bestelenen müzikler olmasaydı eksik
kalırdı. Mesela interstellar en sevdiğim
filmlerden biri.. Hans
Zimmer’ın müziğini
çok seviyorum. Müziği o kadar karmaşık
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değil amabence dahice. Müzik konusunda
biraz kıskancım. Beğendiğim ve keşke ben
yapsaydım dediğim o
kadar çok film müziği
var ki...
Türkiye hakkında herhangi bir izleniminiz
ve Türk izleyicisine
bir mesajınız var mı?
Türk seyircisi benim
için harika. Türkiye’deki insanların
müziğimi anladığını

50

hissedebiliyorum.
Dünyada müziğimi
dinleyen insanlar elbette dinlemekten keyif alıyor ama her şeyi
anlayamayabiliyor.
Müziğimin Türk insanı
tarafından tam olarak
anlaşıldığını derinden
hissediyorum ve bu
bana gerçekten çok
dokunuyor. Türk kültürü benim kültürüme
çok yakın. Anlaşılmak
bana doğru şeyi yaptığımı hissettiriyor.
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E. DİLŞEN KARA
Peyzaj projelerindeki temel
yaklaşımım; bir peyzaj projesi tüm
detaylarıyla çalışılmalıdır ve
tamamlandığında her açıdan
kusursuz olmalıdır.
51
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Başarılı projeleriyle
tanıdığımız Dilşen Kara’yı kendi anlatımıyla
tanıyabilir miyiz?
Mersin doğumluyum.
Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı
Bölümünden mezun
oldum, sonrasında
yüksek lisans için Ankara’da kaldım ve aynı
dönemde iş hayatına
başladım. Tüm öğrencilik hayatım boyunca
çok değerli bir hocamın peyzaj firmasında
boş zamanlarımda

52

çalışıyor, projelerinde görev alıyordum.
Mezun olunca yüksek
lisans eğitimine başladım ve aynı dönemde
bir mimarlık ofisinden
aldığım teklif ile yarı
zamanlı olarak çalışıyor ve peyzaj projeleri
yapıyordum. İş kapasitesinin artması üzerine
Çevre Peyzaj firmasını
kurdum.
Çevre Peyzaj’ın
kuruluş hikayesinden
ve ardından gelen
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projelerinizdeki yönelimlerinizden kısaca
bahseder misiniz?
1993 yılında Çevre
Peyzaj firmasını kurdum. Şirketi ilk kurduğumda tek sermayem
kendime olan inancım
ve bilgi birikimimdi.
1993 yılından bu yana
her zaman aynı heyecan, istek ve bağlılıkla
proje çalışmalarımı
sürdürmekteyim.
Çevre Peyzaj kurulduğu yıldan bu yana yurtiçinde ve yurtdışında
çok sayıda ve farklı
53

ölçekte projede yer
almış, aynı zamanda
uygulama işlerinde de
pek çok farklı projeyi
hayata geçirmiştir.
Yapmış olduğumuz
projeler ve uygulamalar arasında AVM’ler,
karma projeler, parklar
ve rekreasyon alanları,
iş merkezleri, oteller,
hastaneler, karayolları,
tabiat parkları ve özel
villalar yer almaktadır.
Çalışmalarımız yurtiçi
ve yurtdışında aktif
şekilde devam etmektedir.
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Projelerinizdeki temel
yaklaşımlarınızı ve
farkınızı ortaya koyan
tasarım çizginizi nasıl
özetlersiniz?
Peyzaj projelerindeki
temel yaklaşımım; bir
peyzaj projesi tüm detaylarıyla çalışılmalıdır
ve tamamlandığında
her açıdan kusursuz
olmalıdır.
Belli bir prensibimiz,
iş ahlakımız, etik
kurallarımız ve disiplinimiz var. Bu kurallar
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içinde keyif alarak
ürettiğimiz tasarımlarda; çözümü, sadeliği,
uygulanabilirliği, yenilikçiliği, tasarımın ana
çizgilerini koruyarak
yapıyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız işe
önce kendimiz inanıyor ve mutlu oluyoruz,
biz inanınca yatırımcı
da inanıyor. Her proje
farklı bir dokunuş
ve çalışma prensibi
gerektiriyor, her bir
projenin kriterleri ve
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mimarisi de farklı olduğu için sonuçları da
parmak izi gibi farklı
oluyor.
Projelerinizi gerçekleştirirken işinizin
zorluklarını ve güzel
taraflarını hakkında
neler söylemek istersiniz?
Firma olarak her
zaman tek hedefimiz
yaptığımız işten keyif
almaktır. Elbette ki
hedeflerimiz zaman
zaman birtakım maddi nedenlerle veya
55

yüklenicinin talepleri
nedeniyle değişim
gösterebiliyor.
Çalıştığımız mimarlarla aynı ruhu yakalamamız gerekiyor.
Mimar ne istiyor, nasıl
bir hayat öngörüyor
veya cephe ne anlatıyor bunu dinlemek
gerek. Tasarımlarımızda mimarın çizgisini, ruhunu peyzaja
aktarmak çok önemli.
Bunu bazen tasarımsal
çizgilerle, bazen de
malzemelerle, renklerle ve desenlerle ya-
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kalıyoruz. Bu konuda
ekibimin tecrübesine
çok güveniyorum çünkü Peyzaj Mimarlığı
bireysel yapılabilecek
bir meslek olmadığı
gibi birçok meslek
disiplinleri ile beraber çalışmamızı ve
mühendislik bilgisine
de hakim olmamızı
gerektiriyor.
Yurt dışı projelerinizden ve işleyiş sürecinden kısaca bahseder
misiniz?

56

2005 yılında bir firma
aracılığıyla Nahçıvan’dan iş almaya
başladık. Yaklaşık 17
yıldır da farklı ülkelerde faaliyet gösteriyoruz. Yurtdışı işlerinde
en önemli kriter bizim
için mevcut ülkenin
sosyo ekonomik durumu, coğrafi özellikleri
ve en önemlisi iklim,
toprak ve su özellikleridir. Tümü tasarımı
yönlendiren unsurlardır.
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Bu özelliklerin araştırması çok iyi yapıldıktan sonra beklentiler
doğrultusunda tasarım
süreci başlıyor. Tabi ki
firma olarak en önemli özelliğimiz kendi
projelerimizin bitkisel
uygulama kısmında
da yer alıyor olmak ve
projelerimizi, diğer bir
değişle hayallerimizi
hayata geçirmek.
Bugüne kadar hayata
geçirdiğiniz projeleriniz arasında sizin için
özel yere sahip projeniz veya projeleriniz
hangileri?
57

Projelerimiz konut ve
ticari alanlarda yoğunlaşmakta. Son dönemlerde çoğunlukla
yüksek katlı yapılar
ve karma projeler
üzerinde çalışmaktayız. Firmamızın en
önemli özelliği proje
ve bitkisel uygulama
hizmetlerini bir arada
yapıyor olmamızdır.
Aslında bitkisel uygulama bizim için bir
nevi hobi ve işin en
zevkli kısmı. Hayalini
kurduğumuz tasarımı
tamamıyla uygulayabiliyor ve yaşayabiliyoruz. Aynı zamanda
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tüm sürece hakim
olduğumuz için her
seferinde daha çözümcül, daha uygulanabilir projeler geliştiriyor ve ekip olarak da
yenilikleri her zaman
takip ediyoruz.
Son dönemde konsept ve uygulama
projelerini yaptığımız
işler arasında Wind
Ankara Konutları, Park
Joven Bilkent Konutları, Northland Ankara,
Safe Park Beytepe,
Mutlu Koru, Avend
Beytepe, Elit Manzara,
Kaşmir AVM, Kaşmir
Yonca Konutları, Kaşmir Mavi Orkide Ko-
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nutları, Sunset İncek, ,
Royal İncek, Endpoint
İncek Konutları, Ser
Kule, Sukent Çayyolu,
Taurus AVM, Atlantis
AVM, Mutlu Solo,
Kule Evo, İkra Kuleleri
İncek, Suit Çayyolu,
Ser Kule Çayyolu, TEV
Binası, Elmar Towers,
Akyarlar Villaları Bodrum yer almaktadır.
Aynı zamanda bitkisel
uygulamasını da beraberinde yaptığımız
Wind Ankara Konutları, Taurus AVM,
Atakule, Egemen
İnşaat Binası ve birçok
özel konut projesini
de sıralayabiliriz.
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Yurtdışı işlerinde ise
Nahçıvan’da projesini
ve uygulamasını yaptığımız iki büyük devlet
konuk evi başta olmak
üzere birçok özel
konut ve devlet işlerinin proje ve bitkisel
uygulamaları da bizim
için çok değerli.
Tasarımlarınızda en
çok nelerden ilham
alıyorsunuz?
Ekibimizin en önemli
özelliği her bir projeyi kendi koşulları
içerisinde, en verimli,
yenilikçi ve uygulanabilir çözümler olarak
ortaya çıkartmasıdır.
Üretilen, imal edi59

len tüm malzemeler;
çocuk oyun grupları,
aydınlatmalar, sulama
teknikleri ve malzemeleri, yapısal tüm
donatılar ile ilgili tüm
yenilikleri takip ediyoruz. Çoğu zaman bu
konu ile ilgili firmalardan seminerler ve
toplantılar eşliğinde
daha detaylı bilgiler
alıyoruz. Kitaplar, dergiler, sosyal medya ve
doğa da bizim için yol
gösterici, öğretici ve
geliştirici oluyor. Bitkisel tasarımlarımız aynı
zamanda uygulama
firması olmamızdan
dolayı; piyasada ki
tüm bitkilerin formu-
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na, türüne ve döngülerine hakim olmamızı
sağlıyor. Tüm bu bilgiler de projelerimize
çok büyük bir değer
katıyor. Düşünün ki
görmeyen, gezmeyen,
dokunmayan, koklamayan, hissetmeyen
bir tasarımcı olabilir
mi?
Şu anda hangi projeler üzerinde çalışıyorsunuz?
Firma olarak son dönemlerde yoğunlukla
karma projeler, konut
projeleri ve özel villa
bahçeleri üzerinde
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

60

Son olarak geleceğe
yönelik hedefleriniz
neler?
Firmamız çevreye
duyarlı ve insanların
yaşam kalitesini yükseltecek, çağdaş peyzaj projeleri üretmekte
ve bu projeleri hayata
geçirmektedir. Amacımız doğal çevreye
zarar vermeden, tecrübe ve bilgilerimizle
mekânlara refah ve
yaşanabilir güzellikler
katmak. Amaçlarımız
doğrultusunda ilerliyor
ve başarılı işler ortaya
koymaya çalışıyoruz.
Bu disiplinle çalışmaya devam edeceğiz.
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Habip Koçak

“Fotoğraf, bizi biz yapan
tüm altyapılarımızla ve o
anda olan “biz”in algıladığı
şekilde hayatımıza dokunan,
dokunduğunu düşündüğümüz
anların hapsinden başka bir şey
değil. ”
61
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Bize kendinizden bahseder misiniz? Habip
Koçak kimdir?
Kronolojik olarak
bahsetmek gerekirse
Tarsus doğumluyum.
Çocukluğum ve gençliğim Adana’da geçti.
Lisansım, Çukurova
Üniversite, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden daha
sonra 1995 yılında
62

Marmara Üniversitesinde akademisyenliğe
başladım. 2019 yılında istifa ettim. Halen
İngiltere’de Deneyimli
Araştırmacı olarak
akademik yaşamıma,
fotoğrafçı olarak da
İngiltere’de Oxford
PhotographicSociety
(OPS) ve RoyalPhotographicSociety (RPS)
üyesi olarak devam
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ediyorum. Evli ve iki
erkek çocuğu babasıyım.
Fotoğraf çekmeye
nasıl başladınız?
Üniversitede, Doçentlik başvuru dönemi
adaylar için zorlu
ve yoğun geçer. Ben
de dönemi tamamladıktan sonra biraz
akademik hayattan
uzaklaşmak ve kafamı
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toparlamak amacıyla
fotoğraf çekmeye başladım. Sosyal medya
olanaklarının da arttığı
bir zamana denk gelmesi fotoğrafa olan
ilgiyi arttırmıştı. Ben
de sanırım o alanın
cazibesine kapıldım.
Fotoğraf çektikçe ve
süreci iyi anlamaya
başladıkça içerisine
çeken bir dip dalgası
etkisi yarattı bende.
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Çektikçe daha çok hoşuma gitti ve daha çok
çekmeye başladım.
Sizce fotoğraf nedir?
Fotoğrafı tanımlar
mısınız?
Benim fotoğraf ile
ilişkim hobi düzeyinde ve gerekli ancak
hiçbir zaman yeterli
olmayacak okumaları
64

yapmama rağmen,
literatürlük tanımlardan ziyade bendeki
karşılığını paylaşmam
sanırım daha anlamlı
olacak. Bence fotoğraf, bizi biz yapan tüm
altyapılarımızla ve
o anda olan “biz”in
algıladığı şekilde
hayatımıza dokunan,
dokunduğunu dü-
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şündüğümüz anların
hapsinden başka bir
şey değil. Anların başkaları açısından özel
olması hiç önemli
değil. Benim anlamlı
bulmam yeterli. Başkası kaygısıyla, fotoğraf çekmemeye özen
gösteriyorum.
Günümüzde fotoğrafçılık daha çok dijital

65

olarak icra edilmekte,
bu konu hakkındaki
düşünceleriniz nelerdir?
Fotoğrafa dijital
dünyada adım attım.
Analog olarak hiçbir
deneyime sahip değilim. Bu yüzden bir
karşılaştırmadan ziyade, dijital dünyaya ait
bazı şeyler söyleyebilirim. Özellikle 2000’

İstanbul & Istanbul 148. Sayı Haziran 2022

www.istandist.com

İndekse Git

Fotoğraf

li yıllar ve sonrasında
kapitalizmin insanlara
dayattığı tüketim kültürün aslında sanata
bir yansıması. Her
şey fastfood tadında
tüketiliyor. Birçok yeni
dönem fotoğrafçısı
belki de fotoğraflarının
66

çıktısını hiç görmedi
bile. Hardisskler dolusu fotoğraflar üretiliyor
ya da tüketiliyor. Bu
kaotik süreç aslında
daha iyisini bir şekilde
üretmeye de yöneltiyor insanları. Başarılı
çalışmalar zor olsa
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da yine birçok alanda
karşılığını buluyor.
Özetlersem, dijital
dünyanın fotoğrafa
üretim anlamında
katkısı yadsınamaz bir
gerçek, ancak kalite
konusunda ve azalan
verimler yasasına
dayanarak çok kolay
tüketilmesi konusunu
da olumsuzolarak
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değerlendiriyorum.
Sosyal medya aracılığıyla artan dijital
etkileşimin insanlarda
seyahat etme isteğini
artırdığını düşünüyor
musunuz?
Kuşkusuz evet. Yeni
yerler görme arzusu
birçok özel insan (gezip yeni yerler keşfet-
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menin bir yaşam şekli
olan insanları kastediyorum) için geçerli
bir durumken şu an
birçok insan özellikle
sosyal medya aracılığıyla ulaştığı yerlere
fiziki olarak gitmek ve
ilgi alanları dâhilinde
fotoğraf çekmek ya
da kültürel gelişimine katkı sağlamak
amacıyla yeni yerlere
gidiyorlar. Özellikle
fotoğraf tutkunları açısından sosyal medya
neredeyse bir rehber
niteliğinde. Fotoğraf68

çılıkta özel bir proje
dahilinde çalışılmıyorsa birçok kişi seyahatlerinifotoğraf grupları
aracılığıyla ya da küçük gruplar aracılığıyla gerçekleştiriyorlar.
Artık kabul edelim ki
fotoğraf turizmi denen
ve ekonomik değer de
yaratan bir gerçeklik
var.
Gezi rotalarınızı oluştururken göz önünde
bulundurduğunuz
kriterleri öğrenebilir
miyiz?
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Ben de birçok fotoğrafçı gibi sosyal
medya üzerinden
görüp hoşuma gittiğini
düşündüğüm yerleri
listeme alıyorum. Ancak daha çok fotoğraf
tarzlarımız birbirine
benzeyen arkadaşların
deneyimleri benim
için daha önemli.
En çok hangi programları kullanırsınız?
Instagram kullanıcılarına tavsiyeleriniz
neler?
Akıllı telefon üzerinden yapılan editlemelere karşı değilim
ancak tarzım da değil.
Ben daha çok hatta

69

neredeyse sadece
photoshop üzerinde
editleme yapıp akıllı
telefonum aracılığıyla sosyal medyada
paylaşıyorum. Fotoğraf
çeken ve paylaşan
arkadaşları bu anlamda birden fazla grupta
değerlendiriyorum.
Eğer amacımız sosyal
medya paylaşımı ise
akıllı telefonlar üzerinde birçok yardımcı
program işlerini görüyor. Tarzlarına bağlı
olarak uygulamalar
seçebilirler. Ancak fotoğraf çekmenin sadece paylaşımdan ibaret
olmadığını düşünüp
bu konuda ilerleme
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yapmayı düşünen
arkadaşlar bence
iyi bir edit programı
kullanabilmeliler diye
düşünüyorum.
Türkiye’de fotoğrafçılığın gelişmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Sosyal medya ve akıllı
telefon teknolojisinin
bu kadar hızlı ilerlemesinin doğal olarak
fotoğrafa olumlu
katkısı yadsınamaz.
Bu yüzden sadece
Türkiye değil tüm dünyada fotoğraf sanatı
bir dönüşüm geçiriyor.
70

Türkiye’de bu dönüşümde yerini alıyor.
Özellikle son dönemde birçok Türk fotoğrafçısı adından söz
ettirir konuma ulaştı.
Ancak hak ettiği kadar
mı olduğu bende soru
işareti. Birçok genç,
başarılı ve sanat adına
umut vadeden fotoğrafçı var. Bu anlamda
kamuoyu desteğinin
zayıf ve yeterli olmadığını düşünüyorum.
Ulusal birçok fotoğraf
organizasyonu başarılı bir şekilde icra
edilirken, uluslararası
adından söz ettirecek
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kadar başarılı organizasyonlara maalesef
imza atamıyoruz.
Bir dönem herkes
çektiği fotoğraflarla
fotoğrafçı oluyordu.
Şimdi ise herkes fotoğraf çekiyor sosyal
medyada yayımlıyorlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Çok doğru tespit daha

71

öncesinde bu tip
tartışmalar bile yaşanmıyordu sanırım.
Üretim sonucunda
eldeki malın kalitesi sizin ustalığınızı
belirliyordu. Şimdi ise
çok sanal bir tartışma
yaratılıyor bence. Kim
sanatçı kim değil, ya
da kim fotoğrafçı kim
değil. Kişi kendini öyle
konumlamak istiyorsa
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bırakın konumlasın.
Hak ettiği değeri
çevresi verir zaten.
Salalım insanları kim
nasıl keyif alıyorsa
alsın. Sosyal medyada
ismine fotoğrafçı mı
yazmış sanatçı mı yazmış fotoğraf sanatçısı
mı yazmış gerçekten
önemli değil.
Fotoğraf çekimleriniz
esnasında başınızdan geçen bir anınızı
İstanbul&Istanbul
72

dergisi okuyucularıyla paylaşmak ister
misiniz?
Kültürünü çok iyi
bilmediğin bir ülkede
fotoğraf çekmenin
ilginçliği adına vereceğim anım anlamlı
sanırım. 2020 yılında George Floyd’un
polisler tarafından öldürülmesi sonrasında
birçok ülkede olduğu
gibi İngiltere’de de
büyük çapta gösteriler düzenlenmişti.
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İlk gösteri esnasında
çok çekinerek fotoğraf
çekiyordum. Hatta
polisleri gördüğümde
makinemi aşağıya
indiriyordum. Bunu
fark eden arkadaşım
Martin Pope (kendisi
çok başarılı bir foto
muhabir) benimle dalga geçerek burası Türkiye değil gel benimle
deyip bir polisin burnunun dibinden onu

73

da kadrajına alarak
bir fotoğraf çekti ve git
sıra sende dedi. Titreyerek gidip fotoğrafımı
çektim. Sonrasında
aynı durumda birçok
arkadaşa aynı eylemi
kopyalarak anlattım.
Ancak bunu ülkemizde deneyimlemek ne
kadar doğru bunu da
fotoğrafçı arkadaşlara
bırakıyorum.
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1 / Haziran

Dream Theater
Mekan: KüçükÇiftlik
Park
Saat: 18:00
Fiyat: 605.00 TL –
1.100.00 TL
%100 Metal İftiharla
Sunar: Dream Theater
İstanbul’da!
Buray
Mekan: Jolly Joker
Kartal İstMarina
Saat: 21:00
Fiyat: 226.00 TL –
4.000.00 TL
Buray,1 haziran çarşamba akşamı Jolly
Joker İstMarina sahne’sinde.
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İstanbul Arabesque
Project
Mekan: Mask Beach
Saat: 22:00
Fiyat: 360.00 TL –
600.00 TL
Güzel bir müzik gecesi Mask Beach sahnesinde sizi bekliyor.

2 / Haziran

Frankie Manning
Mekan: IF Performance Hall Beşiktaş
Saat: 19:30
Fiyat: 55.00 TL
Gecede İstanbul’dan
swing DJ’leri bizlerle
olacak. Hepinizi bu
özel günde döneme
uygun retro kıyafet ve
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aksesuarlarla bekleniyorsunuz.
DJ Black Bro’s
Mekan: Hayal Kahvesi
Emaar
Saat: 20:00
Fiyat: 40.00 TL
DJ Black Bro’s 90’lar
2000’ler Türkçe Pop
Parti, Hayal Kahvesi
Emaar Sahnesi’nde
sizlerle.

3 / Haziran

Nick Curly
Mekan: %100 Studio
Saat: 19:30
Fiyat: 180.00 TL
‘‘Melodic Techno’’
tarzındaki müziğiyle
Ibiza ve Amsterdam
76

başta olmak üzere
dünyanın her yerinde geniş bir hayran
kitlesine sahip olan
Nick Curly, 3 Haziran
Cuma gecesi İstanbul
Zorlu PSM sahnesinde!
Mirkelam
Mekan: Mask Beach
Saat: 22:00
Fiyat: 450.00 TL –
720.00 TL
Güzel bir müzik
gecesi Mask Beach
sahnesinde Mirkelam
ile sizleri bekliyor.
Emotional Meltdown
Mekan: Blind İstanbul
Saat: 22:00
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Fiyat: 60.00 TL
Istanbul’lu kolektif
Badmash’in de bir
üyesi olan Wilsondub
kendine has melodileri yoğun baslarla buluşturduğu yapımlarını
Grime, Drill, Dubstep
gibi soundlarla harmanlıyor.

4 / Haziran

BigFest İstanbul
Mekan: Life Park
Saat: 13:00
Fiyat: 250.00 TL
Şehrin en büyük festivali BigFest İstanbul, 4
Haziran Cumartesi ve
5 Haziran Pazar günü
Life Park’ta birbirin-

77

den değerli sanatçılarla sizlerle buluşuyor.
Melike Şahin
Mekan: Turkcell Vadi
Saat: 21:00
Fiyat: 210.00 TL –
390.00 TL
Türkiye’nin en yeni en
genç açıkhava sahnesi Turkcell Vadi’de
gerçekleşecek konser
serisinde Melike Şahin
4 Haziran akşamı siz
müzikseverlerle buluşacak.

5 / Haziran

Cem Adrian
Mekan: Kuruçeşme
Açıkhava
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Saat: 21:00
Fiyat: 220.00 TL 825.00 TL
Poll Production
organizasyonu ile
gerçekleşecek Paraf
Kuruçeşme Açıkhava
Konserleri’nde Cem
Adrian 5 Haziran’da
müzikseverlerle buluşuyor.

6 / Haziran

Melek Mosso
Mekan: Kuruçeşme
Açıkhava
Saat: 21:00
Fiyat: 220.00 TL –
550..00 TL

Poll Production
organizasyonu ile
gerçekleşecek Paraf
Kuruçeşme Açıkhava
Konserleri’nde Melek
Mosso 6 Haziran’da
müzikseverlerle buluşuyor.

8 / Haziran

Right In Tool - Tool
Tribute Band
Mekan: Dorock XL
Kadıköy
Saat: 21:00
Fiyat: 100.00 TL
Right In Tool - Tool
Tribute Band , 8
Haziran’da Kadıköy
Dorock XL sahnesinde
sizlerle.
Mary Jane
Mekan: Hayal Kahvesi
Aqua Florya
Saat: 21:00
Fiyat: 68.00 TL
Mary Jane, Hayal
Kahvesi Aqua Florya
sahnesinde sevenleri
ile buluşuyor.
Sufle
Mekan: Blind İstanbul
Saat: 22:30

78
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Fiyat: 75.00 TL
Sufle, Blind İstanbul
Sahnesi’nde!

9 / Haziran

Epica
Mekan: KüçükÇiftlik
Park
Saat: 18:30
Fiyat: 300.00 TL –
550.00 TL
Epica 6 Yıl Aradan
Sonra Bir Kez Daha
KüçükÇiftlik Park’ta!
Manga
Mekan: Kuruçeşme
Açıkhava
Saat: 21:00
Fiyat: 220.00 TL –
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550.00 TL
Poll Production
organizasyonu ile
gerçekleşecek Paraf
Kuruçeşme Açıkhava
Konserleri’nde maNga
9 Haziran’da müzikseverlerle buluşuyor.

10 / Haziran

Gülşen
Mekan: Jolly Joker
Private
Saat: 21:00
Fiyat: 339.00 TL –
1.900.00 TL
Jolly Joker’in sunduğu
yepyeni deneyim Jolly
Joker Private sahnesi
Gülşen’i ağırlıyor.
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Ceza
Mekan: Mask Beach
Saat: 22:00
Fiyat: 170.00 TL –
800.00 TL
Güzel bir müzik gecesi Mask Beach sahnesinde sizi bekliyor.
Hande Yener
Mekan: The Jolyy
İstanbul
Saat: 22:00
Fiyat: 200.00 TL
Hande Yener, 10 haziran akşamı The Jolyy
İstanbul Sahnesinde!

12 / Haziran

Yankee
Mekan: Dorock XL
Kadıköy
Saat: 21:00
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Fiyat: 60.00 TL
Yankee Lansman Konseri, 12 Haziran’da
Dorock XL Kadıköy’de!

13 / Haziran

Mark Eliyahu & Friends
Mekan: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava
Tiyatrosu
Saat: 21:00
Fiyat: 165.00 TL –
600.00 TL
34 Calling: Mark
Eliyahu & Friends, 13
Haziran’da Harbiye’de!

15 / Haziran

Levent Yüksel
Mekan: Kuruçeşme
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Açıkhava
Saat: 21:00
Fiyat: 165.00 TL –
550.00 TL
Poll Production
organizasyonu ile
gerçekleşecek Paraf
Kuruçeşme Açıkhava
Konserleri’nde Levent
Yüksel 15 Haziran’da
müzikseverlerle buluşuyor.
Batuhan Kordel
Mekan: Blind İstanbul
Saat: 22:00
Fiyat: 75.00 TL
Batuhan Kordel, Blind
İstanbul Sahnesi’nde
sizlerle!

17 / Haziran
Berkay
81

Mekan: Kuruçeşme
Açıkhava
Saat: 21:00
Fiyat: 165.00 TL –
825.00 TL
PPoll Production
organizasyonu ile
gerçekleşecek Paraf
Kuruçeşme Açıkhava
Konserleri’nde Berkay17 Haziran’da
müzikseverlerle buluşuyor.

18 / Haziran

Redd
Mekan: Dorock XL
Kadıköy
Saat: 21:00
Fiyat: 99.00 TL
Redd, Dorock XL
Kadıköy sahnesinde
sizlerle...
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Ozbi
Mekan: IF Performance Hall Beşiktaş
Saat: 22:00
Fiyat: 90.50 TL
Ozbi, IF Performance Hall Beşiktaş’ta
sizlerle!

19 / Haziran

Black Coffee
Mekan: KüçükÇiftlik
Park
Saat: 19:30
Fiyat: 410.00 TL –
1.300.00 TL
Grammy ödüllü Black
Coffee, 19 Haziran
günü gündüzden
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geceye festival programıyla KüçükÇiftlik
Park açık hava sahnesinde! Detaylar pek
yakında...
Emir Can İğrek
Mekan: Turkcell Vadi
Saat: 20:00
Fiyat: 188.50 TL –
350.00 TL
Emir Can İğrek, 19
Haziran Pazar akşamı
Türkiye’nin en yeni en
genç açıkhava sahnesi
Turkcell Vadi’de sevenleriyle buluşacak.

22 / Haziran
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Malt
Mekan: IF Performance Hall Beşiktaş
Saat: 21:00
Fiyat: 100.00 TL
Malt, 22 Haziran’da
IF Performance Hall
Beşiktaş sahnesinde
sizlerle...

24 / Haziran

İnti-İllimani
Mekan: KüçükÇiftlik
Park
Saat: 16:00
Fiyat: 220.00 TL
İnti-İllimani, 24 Haziran’da KüçükÇiftlik
Park sahnesinde...

26 / Haziran
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Yaşlı Amca
Mekan: KüçükÇiftlik
Park
Saat: 21:00
Fiyat: 110.00 TL 275.00 TL
Poll Production
organizasyonu ile
gerçekleşecek Paraf
Kuruçeşme Açıkhava
Konserleri’nde Yaşlı
Amca 26 Haziran’da
müzikseverlerle buluşuyor.
Şehinşah
Mekan: Hayal Kahvesi
Aqua Florya
Saat: 21:00
Fiyat: 100.00 TL
Şehinşah, Hayal
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Kahvesi Aqua Ankara
Sahnesi’nde...
Contra
Mekan: Dorock XL
Venue
Saat: 22:30
Fiyat: 88.00 TL
Contra, 26 Haziran’da
Dorock XL sahnesinde
sizlerle!

27 / Haziran

Çakal & Reckol
Mekan: Kuruçeşme
Açıkhava
Saat: 21:00
Fiyat: 110.00 TL 275.00 TL
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Poll Production
organizasyonu ile
gerçekleşecek Paraf
Kuruçeşme Açıkhava
Konserleri’nde Çakal
& Reckol 27 Haziran’da müzikseverlerle
buluşuyor.

28 / Haziran

Sefo
Mekan: Kuruçeşme
Açıkhava
Saat: 21:00
Fiyat: 165.00 TL 330.00 TL
Poll Production
organizasyonu ile
gerçekleşecek Paraf
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Kuruçeşme Açıkhava
Konserleri’nde Sefo 28
Haziran’da müzikseverlerle buluşuyor.
Burak Bulut & Kurtuluş Kuş
Mekan: Tren Bahçeşehir
Saat: 22:00
Fiyat: 224.00 TL
Burak Bulut & Kurtuluş Kuş, Tren Bahçeşehir’de!

29 / Haziran
85

Wafa
Mekan: Blind İstanbul
Saat: 22:00
Fiyat: 65.00 TL
Wafa Blind İstanbul
Sahnesi’nde sizlerle!

30 / Haziran

Louis Tomlinson
Mekan: KüçükÇiftlik
Park
Saat: 18:00
Fiyat: 550.00 TL
One Direction’ın üyesi Louis Tomlinson ilk
kez İstanbul’da.
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