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Edito

E kim... Muhtemelen herkesin en sevdiği 
aylardan biri... Nasıl olmasın ki; Hava-
lar ufak ufak soğumaya, trikolar, hırka-
lar giyilmeye, elbise, bot ve deri ceket 

kombinleri yapılmaya başlandı. Hatta eminiz çoktan 
sezon alışverişlerinizi yapmış bile olabilirsiniz. 

Herkes yeni bir döneme geçiş yapıp, hayatında 
bazı değişikliklere giderken, sanırım tek değişmeyen 
pandemi oldu. Zira corona virüsü nedeniyle hala kor-
ku içinde hayata ayak uydurmaya çalışıyoruz. İşte 
tam biz de yeni normale ayak uydurmaya çalışılır-
ken, Re Touch Mag’in kuruluşunu kutlamaya karar 
vermiştik ki, bir baktık vaka sayılarında ciddi bir artış 
yaşandı. Ne var ki organizasyonu aylar öncesinden 
planlanmıştık. Evet, ilk etapta ertelemeyi düşünme-
dik değil ama sosyal mesafe çerçevesinde hijyen ku-
rallarına uyarak doğuşumuzu Karaköy’de bulunan 
JW Marriott İstanbul Bosphorus’ta kutladık. 

Partimize ev sahipliği yapan otelde gönül isterdi 
ki planladığımız gibi kocaman, rengarenk bir parti 
verelim ve tüm sevdiklerimiz yanımızda olsun ama 
durumlar buna el vermediği için çok özel bir davetli 
ile keyifli bir gün geçirdik.  Tarih kokan ve muazzam 
atmosferi ile bizi büyüleyen JW Marriott oteline bizi 
evimizde gibi hissettirdikleri için buradan tekrar çok 
teşekkür ederiz. Kutlamadan kalan bir kaç anıyı da 
buraya bırakalım...

Hale Ceylan Barlas-Rana Demir
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Bülten

LEGO ve Adidas, 
güçlerini birleştirdi
 
LEGO ve adidas Originals, adidas A-ZX 
serisinin eşsiz modeli ZX8000’i eğlenceli bir 
şekilde yeniden tasarladı. Oynamak için asla 
çok yaşlı olmadığınızı gösteren bu benzersiz 
iş birliği LEGO estetiği ile klasikleşmiş adidas 
tasarımını buluşturdu!

Les Benjamin X Coca 
Cola heyecanlandırdı

Coca-Cola’nın iş birliğine imza attığı ilk Türk 
markası Les Benjamins ’in kurucu ve kreatif 
direktörü Bünyamin Aydın Les Benjamins x 

Coca-Cola koleksiyonu için 1980 ve 1990’ların 
futbol modasından ilham alıyor. Halı deseni 

ve imza tasarımlar koleksiyonun anahtar 
parçalarıyla ön plana çıkıyor.

Naturagen 
kolajen 
ile sağlıklı 
güzellik!
İyi yaşam için “Kolajenden 
gelen güzellik” söylemiyle 
yola çıkan Naturagen 
Kolajen; Health Assist, 
Beauty Assist ve Life Assist 
ile dikkat çekiyor. Vücuda 
kolajen desteği sağlamak 
amacıyla günlük beslenme 
rutinine dahil edilebilen 
ürün, yüzde 100 yerli, 
sığırdan üretilen, farklı 
kolajen miktarlarına sahip 
ürünleri ile tüketicilerle 
buluştu.



7

Bülten

Tommy Hilfiger, altı kez 
Formula One Dünya 
Şampiyonu ve küresel marka 
elçisi Lewis Hamilton ile 
beşinci ortak çalışma olan 
Sonbahar 2020 TommyXLewis 
koleksiyonunu lanse etti. 
Koleksiyonun yaklaşık 
yüzde 80’ine yüzde 100 
geri dönüştürülmüş denim, 
organik pamuklu ve geri 
dönüştürülmüş malzeme 
entegre edildi.

Romantizme 
yolculuk
Machka Sonbahar-Kış 2020-
2021 Koleksiyonu, kusursuz 
tasarım anlayışını eşsiz 
detaylarıyla harmanlayarak 
romantik bir mevsimin 
kapılarını aralıyor. Bu 
buluşmaya eşlik eden marka 
yüzü Arzum Onan ise, yeni 
sezonun sofistike silüetleriyle 
karşınıza çıkıyor.

Dilek Hanif 
X Gizia 
kapsül 
koleksiyonu 
Gizia, yaratıcı, 
cesur ve vizyoner 
kişiliğini tasarımlarına 
yansıtarak, şehirli 
kadınlara özgün 
koleksiyonlar sunan 
Dilek Hanif ile bir 
kapsül koleksiyon 
hazırladı. Dilek 
Hanif X Gizia kapsül 
koleksiyonu, iş dünyası 
kadınlarına gün boyu 
şıklığı yaşatacak 34 
parçadan oluşuyor.

Lükse yeni 
bir yorum
Gc’nin rose gold detaylarla 
zenginleşen ihtişamlı bir 
tarza sahip yeni modeli, 
spor-şık tasarımıyla lüks 
kavramına yeni bir bakış 
açısı kazandırıyor.

Tommy Hilfiger ve 
Lewis Hemilton’dan 
özel koleksiyon
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Mekan

İstanbul’un Anadolu yakasında Dedeman Bostancı’nın teras katında yer alan 
Adalar Roof Restaurant, misafirlerine eşsiz adalar manzarası eşliğinde Türk ve 
Dünya mutfağının en seçkin örneklerini sunuyor. Pandemi nedeniyle açık alanı 
olan mekanların daha çok tercih edildiği bu dönemde konuklarını adalara nazır 
terasında ağırlayan Adalar Roof Restaurant, iş yemeklerine, etkinliklere ve özel 
davetlere de ev sahipliği yapıyor.

Six Senses Kocataş Mansions, İstanbul
İstanbul’un tarihini, kültürünü, boğaz keyfini, dünya mutfağının seçkin 
lezzetleriyle bir arada sunan Six Senses Kocataş Mansions, İstanbul, bütünsel 
iyilik ve sürdürülebilirlik anlayışını konaklama deneyiminin her aşamasında 
misafirlerine yaşatıyor. Bu anlamda Six Senses Kocataş Mansions, İstanbul, 
Executive Chef’i Özgür Üstün liderliğindeki ekibiyle, Eat With Six Senses 
felsefesini tamamen doğal ve organik ürünlerden oluşan menülere yansıtarak, 
misafirlerine “sağlıklı yaşam deneyimi” sunuyor.

Adalar Roof 
Restaurant’ın 
terasında 
Adalar keyfi
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Mekan

Babil’in asma bahçelerinden esinlenerek dizayn edilen “Sianji Well-Being Resort 
Kaplıca Bodrum”, masmavi denizi kucaklayan doğası içerisinde kısa bir mola 
vermek isteyenlere muhteşem bir tatil deneyimi sunuyor. Bağışıklık sistemini 
destekleyici 4 ayrı sağlık ve diyet programı, ödüllü SPA hizmeti, tamamlayıcı 
tedavi unsuru olarak bilinen kaplıcası ve 7 farklı spor aktivitesi ile misafirlerine 
kaliteli konaklama seçenekleri sunan Sianji Well-Being, tatilden yeniden doğmuş 
gibi dönmenizi sağlıyor.

Godiva Café’den 
Yeni Sonbahar 
Lezzetleri!
Dünyanın önde gelen premium 
çikolata markası Godiva, sonbaharın 
kendine has romantik dokusunu 
harika lezzetleriyle taçlandırıyor. Kafe 
konseptli mağazalarının menüsüne 
üç yeni lezzet ekleyen Godiva, 
misafirlerine yeni mevsimi enfes bir 
tecrübeyle karşılama olanağı sunuyor. 
Serin havaların vazgeçilmez baharatı 
tarçın ve kahvenin mükemmel 
uyumunu yansıtan “Tarçınlı Latte”, 
sonbahar-kış döneminin favorilerinden 
“Kestaneli ve Bademli Pasta” ve kış 
denince akla ilk gelen içecek olan 
“Salep”, Ekim ayından itibaren Godiva 
Café mönüsünde yerlerini alıyor.

Sianji Well-
Being 
Resort 
Kaplıca 
Bodrum



MODA
RE TOUCHmag

&STİL



11

New York, Londra, Milano ve Paris 
moda haftaları pandemi döneminde 
yüzümüzü güldürdü. Zira artık seyir-
cili defileleri çok özlemiştik ve birbi-

rinden güzel koleksiyonları podyumda görmek, 
sokak stillerini incelemek hepimize iyi geldi. El-
bette ki herkes seyircili yapmadı. Kimi kuklaları 
kullandı, kimi yine fotoğraf çekimi ile koleksi-
yon tanıttı, kimi de teknolojinin nimetlerinden 
sonuna kadar yararlandı... İşte moda haftaları-
nın öne çıkan 2021 İlkbahar Yaz koleksiyonları...

İLKBAHAR-YAZ 

Pandeminin ilk dönemleri dijital 
olarak düzenlenen moda haftaları 
bir level atladı ve artık seyircili 
olarak defile yapmaya başladı...

2021
koleksiyonları
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Moda 

J eremy Scott, Moschino'nun 'No Strings Atta-
ched' adlı 2021 İlkbahar Yaz koleksiyonunu 
özel bir defile ile tanıttı. "Bugünlerde her za-
mankinden daha fazla gerçeklerden kaçmaya 

ihtiyacımız var" diyen Scott moda dünyasında bir ilke 
imza atarak, defileyi kuklalarla yaptı. The Muppet 
Show'un yaratıcısı Jim Henson tarafından hazırlanan 
75 santimetrelik özel kukla modeller ve kukla konuk-
lar eşliğinde gerçekleşen defile, hem sosyal medyada 
hem basında büyük ses getirdi. 

KUKLALARLA 
DEFİLE

Moda dünyasında bir ilk!

Dünyaca ünlü giyim markası 
Moschino bir ilke imza attı ve 
2021 İlkbahar Yaz defilesini 
minyatür kuklalarla ve minyatür 
kukla konuklarla modaseverlerin 
beğenisine sundu...
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Moda 

İLHAMINI THEATRE DE LA MODE'DAN ALDI

Moschino Kreatif Direktörü ve moda tasarım-
cısı olan Jeremy Scott, koleksiyonu hazırlarken 
ilhamını, II. Dünya Savaşı sonrası Fransız mo-
daevlerine yardım amaçlı kurulan Theatre de la 
Mode'dan aldığını söylüyor. Ünlü tasarımcının 
defilesinin ön sırasında ise Anna Wintour, Anna 
Della Russo, Edward Enninful gibi ünlü isimle-
rin de minyatür kuklaları vardı.
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Moda 

Ü nlü moda tasarımcısı Ha-
tice Gökçe, Pera Müze-
si'nin Minyatür 2.0 sergisi 
için özel bir koleksiyon 

hazırladı. Gökçe, günlük yaşamda 
kullanılabilecek, eğlenceli parçalar 
hazırladı. Daha önce Matrakçı Na-
suh'un İstanbul minyatüründeki pey-
zaj, hayvan ve çiçek tasvirlerinden ve 
Şahname’den alınmış savaş ve doğa 
sahnelerinden ilhamla minyatür ve 
modayı bir araya getiren tasarımcı, bu 
kez “Surname-i Vehbi” ve “Surname-i 
Hümayun”dan ilham alıyor.

Hatice Gökçe, şenliklerdeki detay-
ları içeren minyatürlerin dijital baskı 
ile yüzde 100 doğal kumaşlara basılıp 
nakışlandığı koleksiyonun zamansız, 
benzersiz, sezonsuz, eğlenceli, yeni-
lenmiş, esprili ve bütün olmayı seven 
parçalardan oluştuğunu söylüyor. Pera 
Müzesi Artshop’ta sınırlı sayıda satışa 
sunulan koleksiyon, tişört, çanta, pareo 
ve uyku gözlüğünden oluşuyor. 

Hatice Gökçe’den 
“Minyatür 2.0” 
Sergisine Özel
KAPSÜL 
KOLEKSİYON 
Pera Müzesi’nin ilgiyle karşılanan yeni sergisi “Minyatür 
2.0”, sanat ve modayı buluşturan yeni bir iş birliğine 
zemin oluşturdu. Küratör Azra Tüzünoğlu’nun davetiyle 
sergiye özel mini bir koleksiyon hazırlayan Hatice Gökçe, 
günlük giyim eşyalarını ve aksesuarları özgün tasarımlara 
dönüştürdü.
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Moda 

Exquise 2021 İlkbahar 
Yaz koleksiyonu
Exquise, Imaginative Traveler 
adını verdiği 2021 İlkbahar Yaz 
koleksiyonunun tanıtımını Belgrad 
Ormanı'nda, özel bir sunum ile 
gerçekleştirdi. 

Ü nlü giyim markası Exquise 
220 parçadan oluşan Imagi-
native Traveler adlı kolek-
siyonunun tanıtımını farklı 

birçok kadının ve o kadınların hikayele-
rinin bir ürünü olarak moda severlerin 
beğenisine sundu. Casual Smart keten 
elbiseler, viskon krep Tea Party elbiseleri, 
fit krep kokteyl elbiseleri, gömlek elbise-
ler, şifon uçuş uçuş elbiselerin karşımıza 
çıktığı koleksiyonda, jakar trençkot’lar, 
ceketler, krep tulumlar, pamuklu göm-
lekler, etek, şort ve pantolonlar da dikkat 
çekiciydi. 

Exquise'in imzası haline gelen fuşya, 
turuncu, turkuaz, lime gibi parlak renk-
ler koleksiyonunun ana renk paletini 
oluştururken, haki, olive, camel, kemik 
ve beyaz gibi doğal renkler de tasarımla-
ra eşlik ediyor. Dantel geçişler, etek uçla-
rında aplikeler, nakış ve taş/boncuk işle-
meli detaylar ise Exquise kadını için yine 
heyecan verici bir etki yaratıyor.
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Moda Dünyası

Ünlü isimler Rihanna 
için podyumda
Rihanna'nın geçtiğimiz yıla damga vuran 
ve görsel şöleniyle Emmy Ödülleri'ne 
aday gösterilen Savage X Fenty defilesi, bu 
yıl da muhteşem bir sunumla 2 Ekim'de 
dijital olarak yayınlanacak. Her bedene 
uygun tasarımlarıyla ve her ırktan modelle 
çalışarak sektöre eşitlikçi bir soluk getiren 
Rihanna'nın şovunda, Irina Shayk, Lizzo, 
Cara Delevingne, Bella Hadid, Paris 
Hilton, Demi Moore gibi isimler yer alacak.

Dünyanın  
en pahalı maskesi
1986 yılında kurulan ünlü marka 
Jacob & Co. dünyanın en pahalı 
maskesini üretti. El yapımı maske, 73 
karat, 18 ayar beyaz altından, 156.9 
gram ağırlığında ve 3040 pırlanta ile 
bezeli. Yüz maskesinin fiyatı ise tam 
olarak 250 bin dolar...

Brad Pitt 
reklam yüzü 
oldu
Oscar Ödüllü oyuncu Brad 
Pitt, Brioni markasının 2020 
kampanyası için kamera 
karşısına geçti. Tailoring 
Legends koleksiyonunun 
yüzü olan Pitt’in etkileyici 
siyah beyaz karelerine 
bayıldık. Bu muhteşem 
fotoğrafları ise İsveçli 
fotoğrafçı Mikael Jansson 
çekti.
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Dior’un 
ilk bebek 
arabası çok 
tartışıldı
Dior, bebek arabası 
üreticisi Inglesing ile 
yaptığı işbirliği ile ilk kez 
bebek arabası çıkardı. 
Dior logosuyla bezeli lüks 
segment bebek arabası 
doğal bambu lifinden elde 
edilen yatağı, inovatif 
havalandırma sistemiyle 
dikkat çekerken, fiyatıyla 
da dudak uçuklatıyor. 
Dior’un 5 bin 400 euro...Yeni parfümü iki 

seksi isim tanıttı
İki ünlü model Bella Hadid ve Hailey 
Bieber, Versace’nin yeni parfümleri Dylan 
Turquoise ve Dylan Blue için kamera 
karşısına geçti. Korsika ve Sardinya 
arasındaki Cavallo adasında yapıla 
çekimlerde, Hailey, Dylan Turquoise’un 
yüzü olurken Bella ise 2017’den beri yüzü 
olduğu Dylan Blue’yu tanıttı.

Lüks mağaza 
deneyimi online’da
Amazon sonunda lüks mağazalar 
deneyimini hayata geçiriyor. Lüks 
markaları satışa sunacağı ‘Luxury 
Stores’ online mağazanın ilk markası 
ise Oscar de la Renta oldu. Amazon 
Fashion’ın başkanı Christine 
Beauchamp, yeni oluşum için “Yüksek 
ve ilham verici bir müşteri deneyimi 
yaratmanın yanı sıra, alışverişi daha 
kolay ve keyifli hale getireceğiz” dedi.

Moda Dünyası
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Global markalar Türk 
tasarımcılarla buluştu 

Yeniliğe ve gelişime olan inançla, özgün bir alışve-
riş deneyimi sunan Milagron açıldı! İnsanların alışveriş 
süreçlerini kısaltmayı ve daha verimli hale getirmeyi 
hedef olarak belirleyen milagron.com’da Cinlerden, 
Dilara Fındıkoğlu, Birkenstock, Bust2, Fifth Sense, Oye 
Swimmwear, Schultz, Şebnem Günay, Hip+Happen ve 
daha pek çok marka bulunuyor...

Molped’in yeni 
marka yüzü Elçin 
Sangu oldu

“Kız Sözü” mottosuyla karşımıza çı-
kan Molped’in reklam yüzü, ünlü oyun-
cu Elçin Sangu oldu. Her yaştan tüm 
kadınları, başarıya olan inanca, kendini 
keşfetmeye, içindeki gücü fark etmeye 
davet eden reklam filmi hakkında konu-
şan Sangu “Ben istiyorum ki ‘Kız Sözü’ 
kadınların her an zihninde olsun. Biz 
kadınlar eğer inanırsak, kendi gücümü-
zün farkına varırsak başaramayacağı-
mız hiçbir şey yok” dedi. 

Sephora’dan 
bir ilk; Do Not 
Drink

Sephora Collection artık 
ulaşılabilir fiyatlı ilk parfüm 
serisi ile de günün her anı ya-
nınızda! Bu seride herkes için 
bir parfüm var! En ferah ko-
kudan, en yoğun olana kadar 
uzanan geniş koku paletinde 
herkes kendi favori parfümü-
nü, kolaylıkla bulabiliyor. Niş 
parfüm koleksiyonuna, frenk 
üzümü, çarkıfelek meyvesi, 
adaçayı, Hint yasemini, iris çi-
çeği, kahve, yasemin ve pem-
be biberin baş döndürücü eg-
zotik tınıları eşlik ediyor.
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Çocuk odası 
dekorasyonunda 
denge arayanlara

Çocukları göz önünde bulundurarak dekorasyonda dengeyi korumak iste-
yen ve Danimarka tasarımlarının sadeliğini takdir eden aileler için tasarlanan 
Done by Deer’in her bir ürünü %100 dost canlısı ve sıkı Avrupa güvenlik stan-
dartlarına uymak için detaylı testlerden geçiriliyor. Ürünlerle sadece çocukların 
yalnızca hayal gücünü geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda ev dekorasyonun-
da kullanışlı tasarım parçaları da sahip olabilirsiniz. 

Network, 
Beşiktaş 
JK’nın giyim 
sponsoru 
oldu

NetWork, Beşiktaş JK ile 
resmi giyim sponsorluğu 
anlaşması imzaladı. 2023 
sezonuna kadar sürecek iş 
birliği çerçevesinde Beşik-
taş JK Erkek Futbol Takı-
mı’nın katılacağı yurt içi, 
yurt dışı ve tüm özel mü-
sabakalarda oyuncular ile 
teknik heyet, NetWork’ün 
Beşiktaş JK için özel olarak 
tasarladığı koleksiyondan 
giyinecek.

Reebok, Illumination iş birliği ile dünya ça-
pında bir fenomen haline gelen ve gişe rekorları 
kıran ‘Minions’ serisinin gösterime girecek yeni 
filmi ‘Minions: Gru’nun Yükselişi’ için renkli 
bir koleksiyon hazırladı. Genç Gru’nun dünya-
nın en acımasız kötü adamı olma hayalini konu 
alan filmin ayakkabı koleksiyonu, 1 Ekim’de sa-
tışa sunuluyor. 

Açıkhavada indirimli 
alışveriş keyfi 

İstanbul Kongre Merkezinde 
Türkiye’nin en büyük açık hava 
alışveriş festivali olan “Sold 
Out” devam ediyor. Etkinlik 4 
Ekim 2020 tarihine kadar süre-
cek... Festivalde, Türkiye’nin 
önde gelen marka ve tasarımcı-
larının koleksiyonlarına %70’e 
varan indirimlerle sahip olabile-
ceksiniz...

Reebok’tan 
“Minions” 
filmi için 
renkli 
koleksiyon
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 nocturnestyle#

www.nocturne.com.tr

HANDE ERÇEL
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Kapak

KAZ AYAKLARIMLA 
MUTLUYUM

BOTOKS’U SEVMİYORUM, 
ŞEVVAL SAM

Ünlü oyuncu ve müzisyen Şevval Sam, Re Touch Mag’in ekim 
sayısı için kamera karşısına geçti. Yaş almanın güzelliklerini 

yaşayan Sam, photoshop ve botoks sevmiyor çünkü her 
zaman doğallıktan yana. Sam ‘Botoks bana yakışmıyor, ifademi 
değiştiriyor, başımı ağrıtıyor, kendime yabancılaşıyorum. Ayrıca 

kaz ayaklarımı seviyorum” diyor.

Röportaj: Hale Ceylan Barlas  Moda Editörü: Rana Demir
Fotoğraflar: Ümit Karalar   Styling: Boreal Brandlifting  Makyaj: Hamiyet Akpınar   Saç: Mutlu Ahmet Sinan 
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Kapak

Türkiye’nin en güzel kadınla-
rından biri… Sesi, oyunculu-
ğu, naifliğiyle yıllardır izle-
yenlerin gönlüne taht kuran 

Şevval Sam ile Ümraniye Platoları'nda 
bir araya geldik ve son derece dingin, 
rahat ve huzurlu bir ortamda kapak 
çekimimizi gerçekleştirdik... Çekim 
esnasındaki uyumuyla kalbimizi çalan 
ünlü oyuncu ile molalarda yaptığımız 
sohbetler de paha biçilmezdi...

Sinema filmleri, dizi projeleri, söz 
yazarlığı, beste, müzik... Yıllardır 

pek çok alanda yeteneğinizi ve 
kalitenizi ortaya koydunuz. Peki 
bunların arasında hangisi sizi daha 
çok kendine çekiyor?

Hepsi farklı oyuncaklar gibi haya-
tımda. Kendimi bazen sürekli oyun 
oynayan bir çocuk gibi hissediyorum. 
Hayatın bana sunduğu en büyük şans 
ve zenginlik bu. Küçükken rollere gi-
rer oyunlar oynardık, hayallerimiz 
bize en güzel hikayeleri yazdırırdı ve 
sevdiğimiz şarkıları dilediğimiz gibi 
söylerdik. Kaç yaşına geldim hala ço-
cuk gibi eğleniyorum hepsiyle.

Ceket: BALMAIN (BEYMEN)
Pantolon: BALMAIN (BEYMEN)
Ayakkabı: AFFFAIR
Küpe: KLOTO
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YASAK ELMA EĞLENCELİ BİR DİZİ

Bir yandan dizi çekimleri, bir 
yandan albüm hazırlığı... Pandemi 
döneminde bu yoğunluk sizi 
zorluyor mu?

Aslında pandemiyi bu şekilde ve 
tabii ki sağlıkla atlatabilirsem; pan-
demi bana hiç uğramamış olacak. Ey-
vah demek yerine üretmek, çalışmak, 
insanı ayakta ve hayatta tutuyor. Tek 
üzüntüm eski konserlerimizin bir 
süre daha olamayacak olması. Onun 
haricinde, pandemiyi boş geçireme-
yecek kadar çok meşguliyetleri olan 
biriyim.

Yasak Elma geniş kitlelere hitap 
eden, bol entrikalı bir dizi ve 
herkes ekrana kilitleniyor. Sizce 
diziyi özel kılan nedir?

Görsel etkisi güçlü, şık ve biraz da 
ruhu hafifletici hikayesi ile her kesim 
için eğlenceli bir dizi oldu Yasak Elma. 
Dramatik hikayenin içindeki komik an-
lar izleyicinin çok hoşuna gitti. Ama ha-
yat da aynen böyle değil midir? Çok sert 
bi hikaye yaşarsınız, daha sonra onu 
hatırladığınızda, o süreçte farketmedi-
ğiniz saçmalıkları hatırlayıp gülersiniz. 
Bir de tabii uzun zamandır TV’de hep 
erkek işleri vardı. Vurdulu kırdılı silahlı 
dizilerden sonra Yasak Elma daha hafif 
ve eğlenceli geldi izleyiciye.

Kapak

Ceket: NOCTURNE
Pantolon: NOCTURNE
Triko: NOCTURNE
Ayakkabı: Styling Ekibine Ait
Küpe: KLOTO
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Kapak

Kötü karakterler pek sevilmez ama 
Ender'in büyük bir hayran kitlesi 
var... İzleyenleri sizce neden bu 
kadar çok seviyor bir kötü karakteri?

Ender, her şeye rağmen yenilgiyi 
kabul etmeyen dik duruşu ve müca-
deleci ruhuyla özellikle de kadınların, 
olmayı hayal ettiği bir profil. Hayata 
bir sıfır mağlup başladığını düşünü-
yor. Bu yüzden yenilgiye ve güçsüz-
lüğe tahammülü yok. Eğer bu karak-
tere iyi tarafından bakarsak aslında 
Ender, birçok insan için, mücadeleci 
ruhu ile ilham verici bir karakter.

HER REPO SONRASI COVİD-19 
TESTİ OLUYORUZ

Malum son günlerde corona virüsü 
yeniden pik yaptı ve en çok da 
setleri vurdu. Pek çok oyuncunun 
testi de pozitif çıktı. Siz ne gibi 
önlemler alarak çalışıyorsunuz?

Oyuncular maskesiz olmak zorun-
da çünkü hastalık konseptini hikaye-
ye hiç dahil etmedik. Ama her repo 
sonrası herkes corona testi oluyor. 
Herkese maske takıyor ve sürekli de-
zenfeksiyon halindeyiz.
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Kapak

Elbise: HAKAN AKKAYA
Küpe: KLOTO
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Kapak

Sizce virüs nedeniyle yeniden setler 
durdurulur mu? Bu piyasayı nasıl 
etkiler?

Umarım buna gerek kalmaz çünkü 
özellikle 2020 toplumda büyük bir trav-
ma yarattı; en azından televizyon dizi-
leri ile bu travmanın etkilerinin bir neb-
ze olsun hafiflediğini düşünüyorum.

DURDUĞUM YER HEP AYNI

Toplumsal duyarlılığı yüksek olan, 

susmayan bir sanatçısınız ve eskiye 
dönüp baktığımızda artık herkesin 
politize olduğunu, sesini çıkardığını 
görüyoruz... Peki bu durum siz 
sanatçıları nasıl etkiliyor?

Yaşananlara kayıtsız kalamıyoruz 
tabii ki. Kadına, çocuklara hayvanlara 
ağaçlara doğaya gösterilen şiddetin 
arttığı bir dönemdeyiz ve artık her-
kesin her şeyden haberdar olmaması 
ve buna kayıtsız kalmaması imkansız 
hale gelmiş durumda.
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Kapak

Sizinle pandemi döneminde 
yaptığımız röportajda, 
düşüncelerinizden dolayı işlerinizin 
sekteye uğradığını söylemiştiniz. Bu 
durum devam ediyor mu?

Geçmişte oldu... Düşüncemde bir 
değişiklik olmadı aslında. Durduğum 
yer de her zaman aynı oldu. Benim 
o zaman tepki gösterdiğime şu anda 
daha geniş kitleler tepki gösteriyor 
artık yalnız değilim...

ŞİDDET BÜYÜK BİR İVME İLE ARTIYOR

Kadın hareketi, toplumsal 
duyarlılık, hayvan hakları, azınlık 

hakları ve bunun gibi nice konuda 
yıllardır net bir tavır ortaya 
koyuyor ve mücadele veriyorsunuz. 
Sizce neden bir arpa boyu yol 
alınamıyor? 21'inci yüzyılda bile 
hala kadın hakları için mücadele 
etmek zorunda olunmasını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Bu konu artık beni aşıyor gerçek-
ten sosyologların bu konuyu mercek 
altına alması, devletle işbirliği yap-
ması sivil toplum örgütleri ile bir-
likte çalışması ve devletin mikro ve 
makro düzeyde çok ciddi bir farkın-
dalık çalışmasını hayata geçirmesi 
gerekiyor.

Gömlek: ARZU KAPROL
Büstiyer: HAKAN AKKAYA
Pantolon: HAKAN AKKAYA
Küpe: KLOTO
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Tecavüzcü, ayrılmak isteyen 
karısını, sevgilisini veya eski 
eşini öldüren veya öldürmeye 
teşebbüs edenler kravatla savunma 
yaptığında onlarca yıl indirim 
alabiliyor. Hatta bazıları serbest 
kalıyor. Verilen ya da verilmeyen 
cezaları adaletli buluyor musunuz?

Sistemin topyekun değişmesi İs-
tanbul sözleşmesinin hayata geçmesi 
bunun için de devletin birçok birimi-
nin bu konuda hemfikir olması gere-
kiyor. Şiddet hala büyük bir ivme ile 
artıyorsa caydırıcı ve adaletli cezalar 
verilmiyor demektir.

BAŞKA BİR VARLIĞA ISTIRAP 
ÇEKTİRMEM

Biraz lifestyle sorulara geçelim. 
Çekim günü 20 yıldır vegan 
olduğunuzdan bahsettiniz. Et 
yememek sağlığınızı etkilemiyor mu?

Vegan değilim aslında pes peska-

teryanım. Yani belli bir skalada balık 
ürünleri tüketiyorum. Onun haricin-
de sağlık sebebiyle bir senedir vegan 
besleniyorum ama 20 yıldır endüstri-
yelleşmeye karşı bir tepki olarak et ve 
tavuk tüketmiyorum. Merak edenler 
bununla ilgili internette videolar izle-
yebilirler. Benim vicdanım el vermedi 
bu dünyada öyle bir talep yaratmayı 
reddettim 20 yıl önce. Dünyadaki geri 
dönüşüm mekanizmasını kabul edi-
yorum belli ölçüde ama endüstriyel-
leşme ve kapitalizm bunu bir vahşet 
haline dönüştürüyor benim nefsim 
tatmin olsun diye bir başka varlığa 
bu kadar ıstırap çektirmeyi kendime 
yediremiyorum.

Oğlunuz, sevgiliniz et yerken 
zorlanıyor musunuz aynı ortamda?

Hayır militan davranışlar sergile-
miyorum. Bu benim bireysel eylemim 
kimseyi zorlamaya yeltenmedim şim-
diye kadar.
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Kapak

Genel olarak ne yer ne içersiniz?
Taze ve organik olan sebze bakliyat 

meyve ve tahıl tercih ediyorum.

BİR KERE DAHA EVLENMEK 
İSTEMEM

Biraz evlilikler üzerine de sohbet 
ettik ve yıllardır devam eden 
bir birlikteliğiniz olduğu halde 
evlenmeyi düşünmediğinizi 
belirtiniz. Evlilik fobi mi oldu 
sizde? Yani çok aşık olsanız da 
evlenmez misiniz?

Evlilik insanı değilim evlendiğime 
pişman da değilim hatta çocuğum ol-
duğundan dolayı çok mutluyum ama 
bir kere daha evliliği tecrübe etmek 
istemem.

Sizinle ne zaman karşılaşsak hep 
naifliğiniz, kibarlığınız ve olgunluğunuz 
ile kalbimizi fethediyorsunuz. Hep böyle 
miydiniz yoksa zamanla mı oturdu?

Bilmiyorum gerçekten. Hayatta her 
daim yaşadıklarından ders çıkarmış 
biriyim. Bunun bana, kişiliğime yan-
sımaları mutlaka olmuştur.
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VERİLEN MÜCADELE İÇİN 
AĞLADIM

En son izlediğiniz film?
Tenet

En son okuduğunuz kitap?
Homo Deus

En son dinlediğiniz şarkı?
İndigo night tamiro

En son ne için ağladınız?
Karadeniz’de yapılan HES'lerle il-

gili insanların tabiatlarını korumak 
için verdikleri mücadeleye ağladım.

En son neye sinirlendiniz?
Genelde haksızlığa uğrayan birini 

gördüğümde çaresizlik duygusuyla 
çok sinirlenirim. Yine öyle bir şeydir 
kesin.

BOL SU İÇMEK  
CİLT İÇİN ÖNEMLİ

Botoxtan neden uzak 
duruyorsunuz?

Bana yakışmıyor, ifademi değiştiri-
yor, başım ağrıtıyor, kendime yaban-
cılaşıyorum. Ayrıca kaz ayaklarımı 
seviyorum.



69

Kapak

Peki cildiniz için ne gibi önlemler 
alıyorsunuz?

Temizlik her şeyden önemli. Ağır 
makyaj yaptığımız için setlerde cildi-
mizi çok iyi temizlememiz gerekiyor. 
Sık sık da cilt bakımı yaptırıyorum. 
Bol su içmek iyi beslenmek önemli.

Özel reçeteleriniz var mı?
Avokadolu salata yaparken kabu-

ğunu yüzüme sürerim.

İKİNCİ EL GİYMEYE BAYILIRIM

Trendleri takip edip uygular 

mısınız yoksa kendi modanızı 
kendiniz mi yaratırsınız?

Yaklaşık on yıldır Esra Başıbüyük 
ile çalışıyorum. Kendisi stil danışma-
nım ve çok iyi arkadaşımdır. Beni çok 
iyi tanıdığı için kendimi ifade etmek-
ten hoşlandığım farklı stilleri kombin 
olarak benim için yaratır, fotoğrafları-
nı çeker, ben de her gün kendimi hangi 
modda hissediyorsam o kıyafeti giye-
rim. Bu bazen elegan bazen sofistike, 
bazen bohem, bazen etnik olabiliyor.

İkinci el giyer misiniz?
Giyerim hem de bayılırım. 

Takım elbise: Nocturne
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Etnik 
esintiler
Dünyanın herhangi bir coğrafyasından izler 
taşıyan etnik esintilere sahip parçalar, bizi 
bazen hiç tanımadığımız bir yere götürür ve tüm 
auramızı değiştirir. Bir anlık da olsa kendimizi 
Hindistanlı bir kadınla tütsü sararken, Afrika’da 
yerel bir şarkı söylerken veya Japonya’da bir 
çay seremonisinde hissederiz. Ayrıca stilimizi 
tamamlarken kullandığımız etnik izler taşıyan 
otantik parçalar stilimize bohem bir hava 
katarken özgün bir duruş kazandırır.

Catarzi Çanta
Wild Desenli 

Panço

Hartford Şal

Hipanema Küpe

Knitss 
Desenli Hırka, 

2.250 TL

Sezen 
Tulgarer 
Jewels, 

Püsküllü 
Çakra Mala 

125 TL

Nocturne 
Kimono, 
384 TL

Saylor Dahlia 
Takım 1.038 TL

Network Elbise, 
799 TL

HAZIRLAYAN: HÜMA KAYA
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Sonbahar-Kış sezonunda 
geçtiğimiz yıl bizi 80’li 
yıllara döndüren vintage 
modasının yansımaları 
sürüyor, üstelik bu kez 
modanın en zarif çağına, 
30’lu ve 40’lı yıllara 
dönüyoruz! Karpuz kollu 
üstler, kabarık etekler ve 
fularlı yakalar kendimizi 
siyah beyaz bir filmde 
hissetmemizi sağlıyor. 
Vintage esintili parçaları 
bir arada kullanıp zarif 
ve göz alıcı bir görünüm 
sağlayabileceğiniz 
gibi koleksiyonunuza 
katacağınız ürünleri 
modern tasarımlarla 
birleştirip kendinize 
has, niş bir stilin sahibi 
olabilirsiniz. Artık 
Hemingway ile Paris 
sokaklarında bir kahve 
içmeye hazırsınız!

Zaman 
Yolcusu

İstanbul Eau de Parfum 
125 ml 499,90 TL

Emporio Armani 
Saat 2370 TL

Chanel Rouge 
Allure 172 Ruj 

295 TL

Academia 
Ceket

Ariş 
Elmas 
Yüzük 

3.566 TL

Finders 
Keepers Crop 
Bluz 1.245 TL

Bloomsbury 
Kutu Çanta 

2.400 TL

Dilek Hanif x Gizia 
Elbise 3.850 TL

Resume Yaka 
Detaylı Bluz

Nocturne Elbise 
559 TL
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Yaprak 
Dökme, 
Çiçek 
Aç
Doğanın en güzel renkleriyle sokakları eşsiz 
bir sanat eserine çevirdiği o güzel mevsime 
kavuştuk. Sıcak sonbahar renklerini stilimize 
de yansıtarak kızılın mutluluk veren enerjisini 
tüm ruhumuzda hissedebilir, toprağın ve 
ağaçların renkleriyle kombinleyerek yeniden 
doğuşu başlatan Doğa Ana’ya sevgi dolu bir 
selam gönderebiliriz.

Knitss Camel 
Kazak, 1650 TL

Armani Exchange 
Saat 1520 TL

Beymen 
Collection 

Elbise

Dilek 
Hanif 

X Gizia 
Elbise 3. 
950 TL

Network Desenli 
Etek 799 TL

İpekyol Bluz 959 TL

Cecile Trençkot

Tanti 
Ceramics 

Kolye 529 TL

Tod’s Loafer 4.699 TL
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Londra 
sokaklarında
Bu yıl yurtdışı seyahatlerimizi askıya almış 
olabiliriz, ancak bu kendimizi Londra 
sokaklarında sonbahar yağmurunun 
altında hissedemeyeceğimiz anlamına 
gelmiyor. Buckingham Sarayı’nın zarif 
kadınlarının tarzından ve puslu İngiltere 
havasından ilham alan parçalar, sonbahar 
stilimize asil bir dokunuşta bulunurken 
bizi romantik bir atmosferin içine çekecek.

Divarese Taba Yılan 
Desenli Loafer, 1.299 TL

Pierre Vaux 
şemsiye 729 TL

Frederique 
Constant 
Slimline 

Moonphase 
Kadın 

Kol Saati  
19.950 TL

Igor Kırmızı Kadın 
Yağmur Çizmesi 

289,90 TL

Levis Jean 
Pantolon 
729,90 TL

Jo Malone English 
Pear Freesia 50 ml 

Parfüm 510 TL

Burberry 
The Long 
Waterloo 
Heritage 
Trençkot, 
16.350 TL

İpekyol Dantel 
Şeritli Oversize 
Gömlek 459 TL

Network 
Elbise 
995 TL

Melis Göral Safir 
Yüzük 23.250 TL
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Senin 
Galaksin 
Hangisi?
Yıldızların ışıltısı ve uzayın 
sonsuz derinliği görkemiyle 
hangimizi etkilemiyor ki? 
Galaksilerden ilham alan 
ışıltılar ve uzak mekiklerini 
andıran metalik tasarımları 
bu yıl giysilerimiz ve 
aksesuarlarımızda sıklıkla 
göreceğe benziyoruz. Siz de bu 
ihtişamı yaşamak istiyorsanız 
stilinize yıldız dokunuşu yaparak 
uzayın büyüleyiciliğe kendinizi 
bırakın ve bu yılın keşfedilen 
yıldızı siz olun!

Michael Kors 
Kol Saati, 
3070 TL

Wouf Galaxy Bel Çantası

Moon 
Boot 

Classic 
Metalik 

Kar Botu 
1.349 TL

Colins Triko, 99,90 TL

Stratic Compass 
Medium Metalik Gri 

Unisex Bavul 2.699 TL

Resume 
Metalik 

Kol 
Çantası

Zara 
Payetli 
Elbise 

299,90 TL

Anastasia Beverly Hills 
Shimmer Body Oil 365 TL

Saint Laurent Court Classic 
Sneaker 5.350 TL

Axel Arigato Marathon 
Runner Sneaker 2.149 TL

Kısmet by Milka 
Struck Doodle Yıldız 
Pırlantalı Altın Tek 

Küpe 4.399 TL
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SMOOTH
KERATIN

www.nevashop.com. /NevaColorTurkiye /nevacolor

YIPRANMIŞ SAÇLAR İÇİN
YENİLEYİCİ VE KORUYUCU

BAKIM SERİSİ
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Röportaj

TOPUKTAN 
GEÇMELİ TAYTLAR 

YASAKLANSIN
Son dönemin öne çıkan kadın oyuncularından Sitare Akbaş 

ile özel bir moda çekimi ve keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. 
Duruşuyla, savunduklarıyla, görüşleriyle dikkat çeken 

Akbaş’a “Asla moda olmaması gereken şey ne diye sorduk; 
“Topuktan geçmeli taytlar yasaklasın” dedi...

Röportaj: Hale Ceylan Barlas  Moda editörü: Rana Demir   
Fotoğraf: Emre Yunusoğlu  Fotoğraf supervisor: Sinan Arslan  Retouch: Enes Yurtbay

Saç: Ramazan Batak (Garage Hair Repair Studio)   Makyaj: Burcu Taş
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Sitare Akbaş'ı ekrandan tanır 
severdim ama ne zaman ki 
Re Touch Mag'in gecesinde 
bir araya geldik, işte o zaman 

anladım ki; bir insandan ekrandan da 
olsa elektrik alıyorsanız duygularınız 
sizi pek şaşırtmıyor... Sitare son derece 
aklı başında, naif, kültürlü, içten ve sa-
mimi bir kadın... 15 yıldır ekranlarda 

ama bu onu hiç değiştirmemiş. Aksi-
ne perçinlemiş, olgunlaştırmış. 10 par-
mağında 10 marifet olan genç oyuncu, 
başarısının mükafatını da geçtiğimiz 
haftalarda aldı ve Ben Bir Denizim  fil-
mindeki rölüyle, Türkan Şoray Umut 
Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü'nün 
sahibi oldu. İşte, Akbaş ile gerçekleş-
tirdiğimiz dolu dolu sohbetimiz...

Röportaj

Deri ceket: Haze of Monk
Etek: Eclectic Concept
Çizme: Elle
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Röportaj
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Akasya Durağı, Fatmagül’ün Suçu 
Ne?, Dila Hanım, Emanet, Urfalıyam 
Ezelden, Analar ve Anneler derken 
meslekteki 15 yılın geride kaldı. Ne 
öğretti bu 15 yıl sana?

Ne kadar sabırsız ve şikayetçi biri 
olduğumu farketmemi sağladı. İlk 
zamanlarda çok gençtim ama sanki 
çok acelem vardı. Tabii sonra sonra 
ben de kendimi keşfetmeye, tanıma-
ya başladım. Daha sabırlı olmayı, 
umutlu olmayı, değiştirebileceğime 

inandığım anda şikayetçi olmayıp 
tertemiz bir duyguyla değiştirebil-
mek için cesaretli olmayı, onay mer-
kezinin sadece ve sadece vicdanımda 
olduğunu farketmemi, denemek için 
cesur olmam gerektiğini analamamı, 
ekmeğin aslanın ağzında olduğunu 
ve insanların ne kadar da çeşit çeşit 
olduğunu öğrendim. Ama en kıy-
metlisi bu mesleği yaparken kim ol-
mak istediğimi farketmemi sağladı 
benim yolculuğum.

Röportaj

Mont: Vakko
Pantolon: Zara 
Ayakkabılar: Elle
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BEN DEĞİŞTİM, ROLLER DE 
DEĞİŞTİ 

Pek çok dizi ve filmde yer aldın ama 
şimdi Sen Çal Kapımı adlı dizi ile 
daha geniş bir kitleye hitap etmeye 
başladın. Değişen ne sence?

"Eğer dünyanın değişmesini istiyor-
san dünyanı değiştir" diye bir laf var-
dır. Kimse size zorla bir iş yaptıramaz. 
Siz severek özgürce yaptığınız her 
işten onay beklemediğiniz için kendi 
içinizde bu tatmini yaşarsınız ve bu 
duygu dışardan bir şey beklememeni-
zi sağlar. Bu da dışarıdaki enerjiyi öz-
gürleştirir. Tabiri caizse bağımsızlığını 
ilan eden bir ülke gibi kendi bağım-
sızlığınızı ilan edersiniz ve özgürlük 
başlar. Bence değişen ben oldum ve o 
zaman gelen rol de değişti.

Sosyal medyadan takip ettiğimiz 
kadarıyla, rol gereği değil, gerçek 
hayatta da ekip olarak sinerjiniz 
tutuyor. Çekimlerde gülmekten 
çekemediğiniz sahneler oldu mu?

Evet çok güldüğümüz kesin. Hatta 
sosyal medya hesaplarımızdan pay-
laştığımız videolar da çok talep gör-
meye başladı. Öyle ki "Ne kadar eğ-
leniyorsunuz, hep video çeksenize" 
diye mesajlar geliyor. Ne var ki çok 
hızlı çektiğimiz yüz küsür sayfayı 5 
günde çekmeye çalıştığımız için gül-
memizi hemen toparlamamız gereki-
yor yoksa gerçekten iş yürümez. Ben 
böyle eğlenceli birbirini sevmeye, an-
laşmaya, destek olmaya, parlatmaya 
gönül vermiş ekip hiç görmedim. Bu 
kadar kalabalık olup anlaşmak muaz-
zam bir beceri.  

Röportaj

Elbise: Bist
Taç: Eli Peacock
Ayakkabılar: Elle
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Röportaj
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Röportaj

ÖDÜL ALACAĞIMI 
BİLMİYORDUM

Oyuncu kadrosu çok iyi olan 
bir ekipte, roller öyle güzel 
paylaştırılmış ki, sanki hepiniz 
başrol gibisiniz...

Bu yapımın ve senaryonun 
başarısı. Karakterler o kadar 
güçlü kurulmuş ki herkesin ken-
di hikayesi var ve daha açılacak 
bilmediğimiz ne hikayeler var. 
Kimse de rolünü bir emanetmiş 
gibi oynamıyor herkes işine sa-
hip çıktı herkes rolünü sevdi ve 
geliştirmek için çok çalıştı.

Bu arada tebrik ediyorum, 
Ben Bir Denizim adlı filmdeki 
rölünle, Türkan Şoray Umut 
Veren Genç Kadın Oyuncu 
Ödülü'nün sahibi oldun. Neler 
hissediyorsun?

Hiç beklemiyordum çünkü 
aday olduğumu bilmiyordum 
(Kahkaha atıyor) Çok komik bir 
andı... Menderes abi adımı söyle-
di ve ağzım açık kaldı. O kadar 
saf saf gitmişim ki insan bi ha-
zırlıklı olur bi konuşma hazırlar 
ne bileyim (Gülüyor). Gerçekten 
çok heyecanlı bir anmış bir kere 
bütün vücudum bir titredi. Bir 
gün ablamla sohbet ediyoruz, 
"En büyük hayalin ne?" dedi... 
Kendimi başarısız hissettiğim 
bir dönemdi. Ben de "Cannes'da 
en iyi kadın oyuncu ödülünü al-
mak" dedim. "Hadi" dedi, "Oscar 
aldın. Törene çıktın ödülü aldın 
herkes seni tebrik etti yedin içtin 
eğlendin sabah oldu uyandın" 
dedi. Ve ben bir anda ayıldım.  
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Röportaj
Takım: Tha’ra
Küpeler: Quaje
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Röportaj

Doğru söylüyor "Eeee sonra ben bu 
ödülü ne için istiyorum? Ailem "Aman 
benim kızım da ne başarılı, aman be-
nim arkadaşım da ne güzel" desinler 
diye mi? Baya elalem için istiyor gibi 
oldum. Sonra düşündüm "Neyi kıy-
metli buluyorum?" diye. Sonra karar 
verdim. Ümidi çok kıymetli buluyo-
rum ve çıkıp söylemek istediklerim 

var yol açmak için, birleştirmek için, 
sevdirmek için  kimsenin kimseyi yar-
gılamaması için... Benden öncekilerin 
yolumuzu açmak için ödediği bedelle-
ri ziyan etmemek, benden sonrakilerin 
yolunu açmakta bir işe yaramak için. 
Bu ödül sadece ve sadece bütün bu 
duygularımın sembolü. Bu ödül ümi-
din kutsal olduğunun bi sembolü...

Kazak ve pantolon: Vakko
Ayakkabılar: I love shoes (Zey Pr)
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Röportaj

OKÇULUK HEDEF NE DEMEK,  
AT EGOMU TEMSİL EDİYOR

Dizi ve film dışında müziğe ve 
spora olan ilgin de yadsınamaz. 
Okçuluk, binicilik, söz yazarlığı... 
Bunlar oyunculukla gelen ilgi 
alanları mı yoksa hep var mıydı?

Bunlar zaman içinde kendiliğinden 
oluşan meraklarım. Küçükken de spo-
ra pek meraklıydım. Oyuncu olma-
sam sporcu olurdum. Ama atlar çok 
dikkat çekici ve atasal bilgimizin de 
olduğu hayvanlar. Okçuluk da "Ata-
larımız bu işte çok iyiymiş. Neden 
bu kadar kıymet vermişler burada 

gördükleri neydi?" sorusu ile başladı. 
Sonra kız kardeşim Gönül ile başla-
dık. Söz yazarlığına gelirsek...  Barış 
diye bir arkadaşımın Hayyam’ın söz-
lerine yaptığı bir besteye sözleri kısa 
bulduğu için yanlışlıkla söz yazmam-
la başladı (Gülüyor).

Müzik çok şaşırtmadı lakin neden 
okçuluk ve binicilik?

Okçuluk attığını vurabilmek ne de-
mek hedef ne demek anlamak için. At 
ise kendi adıma egomu temsil ediyor. 
O beni kafasına göre götürmesin ben 
onun dizginlerini tutmayı öğreneyim 
hedefimi bileyim diye.
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Biraz da Şiar grubundan ve 
single'dan bahseder misin?

Şiar Mustafa Barış Koçkar, Bora Çif-
terler ve benden oluşan Bade Müziğin 
yapımcılığını yaptığı bir grup. Sözle-
rin neredeyse hepsi bana ait. Sadece 
Hayyam’ın iki şiirine Barış’ın beste 
yaptığı iki şarkımız var. Şiar, Anadolu 
kültürünün benimsediği fikrin, yeni-
den söylenme biçimi... Daha önce hiç 
duymadığımız bir tarzda. Şimdilik 2 
şarkımız çıktı “Derman” ve “Lika..." 

POLİTİKAYLA İŞİM YOK

Genç nesil oy kullanmak dışında 
pek politika ile ilgili değil. Sende 
durum ne?

Politika çok sevdiğim bir şey değil. 
İnsanları ayrıştıran "Sen osun, ben bu-
yum" diyen hiçbir şeyden haz etmem. 
Eşit olmadığımız alanlar olabilir ama 
eş değer olduğumuzu kabul eden bir 

sisteme inanıyorum. Politikayla pek 
işim yok halkla ve hak olanla daha 
çok benim işim. 

Sen Çal Kapımı genelde güçlü ve ne 
istediğini bilen kadın karakterlerle 
dolu ki günümüzde kadını ezen 
dizilere karşın ilaç gibi geldi. 
Son zamanlarda yaşanan kadın 
cinayetleri ve kadına şiddet bunda 
etkili olmuş olabilir mi?

Aslında bunlar çok olduğu için bu 
işler çekilmeye başlandı. Ama yan-
sıtmanın adabı resmen pornografiye 
gitti. Eli kırılan kadını izlerken zevk 
alır hale geldiler. Şiddet gösteren er-
kekleri cezbedici güçlü aslan gibi "Bak 
nasıl da erkek" diye gösterdiler. Ve bu 
erkekler ellerini kollarını sallayarak 
gezdi. Bir tanesi de hapse girmedi, 
ceza almadı. Eğitimsiz kesim de "Eee 
ben de yaparım ceza yok" dedi ve 
yaptı, ceza almadı. Bu korkunç insan-

Röportaj
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lık dışı bir şey. Vicdanın kaldıramaya-
cağı kadar ağır bir duygu. O filmlerde 
bunu yapmaya cesaret bulmaması ka-
nunun buna nasıl engel olduğunu ka-
dının bu şiddeti nasıl durdurabileceği-
nin yolu gösterilmeliydi.

KARŞI CİNSTE MERT Mİ ONA BAKARIM 

Kendinde en çok neyi sorgularsın?
Gerçeğim ne? Özümden isteğim ne? 

Bunu nasıl neden yapmalıyım?

Şu hayatta seni en çok ne mutlu eder?
Bir işe yaramak, iyi gelmek, sevmek, 

paylaşmak, hizmet etmek.

Dizide aşka mesafeli duran bir 
karaktersin. Peki Sitare'nin aşka 
bakışı nasıl?

Aşk hayattır, umuttur. Aşk daimdir, 
aşk tarife gelemeyecek ama herkesin 
de bildiği o duygudur. İnsanadır, hay-
vanadır, doğayadır. Ne desem tarif 
edemeyeceğim ama sizin de tanıdığı-
nız o duygudur.

Karşı cinste ilk neyi gözlemlersin?
Mertliğini... Mert mi değil mi bu çok 

önemli bir konu.

ALIŞVERİŞTEN HİÇ HOŞLANMAM 

Biraz da moda konuşalım. Meraklı 
mısındır modaya?

Bu konuda çok fikri ve bilgisi olma-
yan biriyim. Alışverişten, çarşı pazar 
gezisinden hiç hoşlanmam. Bir şeye ih-
tiyacım varsa o an beğendiğimi gider 
alır gelirim. 

Tarzını nasıl tanımlarsın?
Rahat, temiz, zarif

Röportaj

Hırka ve pantolon: Vakko
Bere: Moda editörüne ait
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Gardırobunun olmazsa olmaz 
parçası nedir?

Beyaz tişört, jean pantalon, deri 
mont, spor ayakkabı.

Sana göre asla moda olmaması 
gereken parça nedir?

Topuktan geçirmeli taytlar vardı ya 
yasaklansın bence.

Alışverişe çok vakit harcar mısın?
Hayır. Çok sıkılıyorum çünkü içim 

daralıyor giy çıkar yapmaktan.

GÜNLÜK HAYATTA DOĞALIM 

Giyinmek kadar güzellik de 
önemli. Cildin, saçın için neler 
yapıyorsun?

Birkaç ayda bir mutlaka cilt ba-
kımına giderim. Doğal ürünler kul-
lanmaya çalışırım. Mutlaka mak-
yajımı temizler, toniğimi, kremimi 
sürerim.  

Yanlış tahmin etmiyorsam makyajla 
pek aran yok gibi...

Rimel çok severim onun dışında 
günlük hayatta doğallıktan yanayım.

Özel reçetelerin var mı?
Kükürtlü sabun, gül suyu, krem ve 

güneş kremi... Bunlar benim vazgeçi-
lemezim.

Son olarak; Hayat motton nedir?
Eşitlik ve eşdeğerlilik bir haktır ve 

birlik olmakla huzurlu olunur...

Röportaj
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Röportaj

DB Berdan 
ile Yeni Bir 

Dünya
Yeni Dünya' adlı dijital defilesi ile 

Londra Moda Haftası'nda yine 
dikkatleri üzerine çeken Deniz 

Berdan ile keyifli bir sohbet 
gerçekleştirdik.. 

RÖPORTAJ RANA DEMIR 
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Röportaj

'Yeni Dünya' defile fikri nasıl aklına 
geldi? Nelere dikkat çektin?

6 aydır tüm hayatımız pandemiye 
göre şekillendi. Tamamen onu düşü-
nür ve ona göre yaşar olduk. Bu bir 
hayat tarzına dönüştü. Ona göre gi-
yinmeye başladım. DB Berdan athlea-
sure koleksiyonu da pandemiye göre 
çıkmış oldu. Yeni imajını işlevsellik 
ve daha kompakt bir yaşam tarzına 
uygun kıyafet tarzına göre dönüştür-
düm. Bu yeni dünya için 4 yapı taşı 
kriterle yola çıktı; işlevsel, sezon öte-
si, steril ve etik. 

Her defilesinizde mutlaka bir 
politik söylem ya da gündeme 
dair bir ayrıntı görürüz. Peki bu 
defilenin mesajı neydi?

DB Berdan’ın yeni öncelikli hedefi 
sağlıklı yaşam ve sağlıklı ruha dönüş-
tü. Koleksiyonu tasarlarken kullandı-
ğım kilit nokta, kontaminasyon riskini 

en aza indirmek oldu. Tasarım şekille-
rinde dikkat ettiğim en önemli unsur 
fonksiyonel olmayan her şeyi egale 
edip yüzde yüz işlevsel bir koleksiyon 
çıkartmak. Her bir ürün kentsel alan-
larda dolaşırken, egzersiz yaparken 
veya evde dinlenmek için tektiksel 
olarak rahatlık üzerine yapıldı.

Son zamanlarda artan kadına 
şiddet haberleri ile ilgili ne 
düşünüyorsunuz?

Bu öteki olan hepimizin yaşadığı 
çok büyük problem. Doğumumuz-
dan ölümümüze kadar bu sorunu za-
man zaman sokakta, evde, arkadaşı-
na giderken, işe yetişmeye çalışırken, 
toplu taşımada, telefonda yazışırken, 
internette gezinirken havada, karada 
her yerde maruz kalıyoruz.  Kısacası 
örgütlenmeliyiz tek çaresi bu. İstan-
bul Sözleşmesi'nin bir an önce uygu-
lanması gerekiyor.   
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Moda endüstrisi virüs medeniyle 
büyük yara almışken  
toparlayabildi mi?

Moda endüstürisinin adeta bir 
varoluş krizi geçirdiği haberle-
ri tüm ekonomik makalelerde yer 
aldı. Mart ayında kıyafet alımı yüz-
de 34 düştü. Üretimler önce durdu, 
sonra yavaşladı, mağazalar bazı-
ları hiç açılmamak üzere  kapandı 
ve kıyafete talep düştü. Trend gibi 
geçici anlık tüketilen ürünler pan-
demiyle birlikte tedavülden kalktı. 
Modası geçen ve sezonlarla sınırlı 
trendler tamamen öldü. Çok daha 
iyi oldu. Yılda 1.2 milyar ton kar-
bon salınımına yol açan moda en-
düstürisi zorla da olsa en sonunda 
değişime uğradı. 

Röportaj
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Yurt dışında oldukça popülersin. Bu 
başarını neye borçlusun? 

Hikayesi ve kendi community'si 
olan bir markayız. İnsan ve cinsiyet 
hakları ile ilgili politik duruşumuz ve 
bunu koleksiyonlarımıza yansıtma-
mız ve etik tavrımız hiç değişmedi. 
Bu da bizi farkedilir kıldı hep.

 Sıradışı tasarımlarınızın 
Türkiye'de anlaşıldığını düşünüyor 
musunuz?

Anlaşılmayacak bir durumu yoktu 
aslında. Sokak tarzı evrensel bir tarz-
dı çünkü. Yaptığımız şovlarla kıyafet-

lerin giyilebilirliği çok karıştırılıyor. 

Tarzın mı markanın, yoksa markan 
mı tarzının bir yansıması?

Giyim alışkanlıklarımız sosyolojik 
olarak bulunduğumuz ortama göre 
değişiyor. Şu anki var olan tehlikelere 
göre giyimim tabi ki evrildi. Bunun-
la birlikte DB Berdan da bir evrime 
girmiş oldu. Markanın önemli bir so-
rumluluğu var. Sattığım şeylerin in-
sanlara bir hayati risk oluşturmaması 
en önemli kriterlerimden biri. Eğer 
hayatımıza devam etmek istiyorsak 
çevik ve sağlıklı kalmalıyız.

Röportaj
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Moda 
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Benden
KEMANLARIMI

O Kız

Kendine ait besteleri var ama kimse bilmiyor. Sahne 
kostümleri, en çok da birbirinden güzel kemanları dikkat 

çekiyor. Öyle ki hediye etmesini isteyenler bile var. Ama ünlü 
müzisyen Ceren Aksan’ın bir ricası var; Kemanlarını istemeyin...

RÖPORTAJ:  RANA DEMİR  FOTOĞRAFLAR:  GÖKHAN MUMCU

istemeyin!
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Bale sanatçısı Müride Ak-
san’ın ve klasik müzik ton-
maisteri Engin Aksan’ın 
kızı, tanınmış besteci Muam-

mer Sun’un ve Selanik’den Türkiye’ye 
göç eden müzik öğretmeni Tahsin Ak-
san’ın torunu... Bahsettiğimiz kişi ünlü 
müzisyen Ceren Aksan... 9 yaşında 
Hacettepe Üniversitesi Konservatuvar 
bölümünde keman eğitimi alan Aksan 
ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

Sizi tanıyabilir miyiz?
Hacettepe Üniversitesi Konserva-

tuvar bölümünde keman eğitimini al-
dıktan sonra yine aynı üniversiteden 
mezun oldum ve akademik kadroda 
6 yıl görev aldım. Klasik müzik kari-
yerim boyunca dünyaca ünlü bir çok 
şef ve solist ile yurtiçi ve yurtdışında 
konserler verdim. Borusan Oda Or-
kestrası, Borusan İstanbul Filarmoni 
Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Sen-

foni Orkestrası, Devlet Opera ve Bale 
Orkestrası ve Bilkent Senfoni Orkest-
rası gibi önemli orkestraların yurtiçi 
ve yurtdışı konserlerinde, albüm ka-
yıtlarında ve turnelerinde yer aldım. 
Şimdi ise elektro kemanı ile rock, kla-
sik, pop, hiphop, jazz, elektronik çe-
şitli eserleri yeniden yorumlayarak 
sahnede canlı olarak seslendiriyorum. 

Kemanı seçme nedeniniz nedir?
Aslında ilk olarak 8 yaşında piya-

no dersleri almaya başlamıştım ve pi-
yanoyu, müziği, müzik yapabilmeyi 
çok sevmiştim. Konservatuvar sınav-
larına hazırlanırken bir film izledim; 
yalnızlığını kemanıyla dolduran, ke-
manına aşık bir çocuğun hikayesini 
anlatıyordu, o filmden çok etkilen-
dim. Konservatuvar sınavını kazan-
dığımda o dönemdeki hocalarımızın 
da önerisiyle müzik eğitimime keman 
bölümünde başladım.
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O Kız

Kendinize ait besteleriniz var mı? 
Bu yönümü çok duyurmasam da 

evet bestelerim var, hem de çok uzun 
yıllardır müzik yazıyorum. Hepsi, 
dinlediğim müzik türleri gibi; birbi-
rinden o kadar farklı türlerde ve ruh-
larda ki! O yüzden hiç birini toparla-
yıp da bir albüm yapamadım daha. 

Corona virüsü yüzünden konserler, 
gösterimler iptal ediliyor. Bu dö-
nemde siz neler yapıyorsunuz? 

Pandemi süreci sahne sanatlarını 
ve müzik sektörünü çok kötü etkiledi. 
En büyük darbeyi alan sektörlerden 
biri müzik ve eğlence sektörü oldu. 
Neredeyse 9 aydır hepimiz maddi ve 
manevi olarak tükendik. Realitedeki 
en sert sorunumuz olan geçinme ve 
hayatı sürdürme uğraşımızın yanısı-
ra, aktif bir sahne insanı için ruhsal 
anlamda hayati bir ihtiyaç olan sah-
ne ve müzik yapamamanın yarattığı 

boşluğu doldurmak için de çabalıyo-
ruz. Ben de bu süreçte ruh sağlığımı 
korumak, müzik yapma ihtiyacımı 
gidermek ve zamanı doğru değerlen-
dirmek adına; Bodrum’da kalıp, bes-
telerim ve kendi parçalarımın kayıtla-
rı üzerinde çalışmayı planlıyorum.

Sahne kostümleriniz dikkat çekici... 
Kıyafetlerinizi kim hazırlıyor? 

Küçükken annemden kıyafetlerime 
içinde metali olan peluşlar yapıp, kuy-
ruk dikmesini ister, sokakta kuyruklu 
bir şekilde gezerdim! Gençliğimde de 
hep böyleydim ama duruldum. Kos-
tümlerimi Tiyatro kostümleri üreten 
Parazitka markasının yetenekli yara-
tıcısı Ülkü Gaye Köyegitmez hazırlı-
yor ama ben de mutlaka dokunuşlar 
yapıyorum. Ayrıca dolabımda Zuhair 
Murad, A46/Tuvanam, Vildan Mum-
cu, Sudi Etuz gibi bir çok değerli tasa-
rımcının kostümü de var. 
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O Kız

Elinizde hep farklı tasarımlarda 
kimsede görmediğimiz kemanlar 
görüyoruz. Hepsi özel tasarım mı? 

Kemanlarımın da kostümlerim, 
müziklerim, kendim gibi bana özel 
olmasını seviyorum. Bazen baştan 
sonra özel üretim oluyor, bazen kendi 
yaptığım dokunuşlarla kişiselleştiri-
yorum. Kemanlarımı hediye etmemi 
isteyenler oluyor ama yeri gelmişken 
söyleyeyim; Benden kemanlarımı is-
temeyin!

Sahnede hep gösterişlisiniz... Peki, 
günlük hayatta nasılsınız?

Terazi burcuyum ama sahnede ay 
burcum aslan yanım ortaya çıkıyor 
sanırım! Normalde rahat ve doğal 
olmayı, şehirde bile olsam hareket 
etmeyi ve doğayla iç içe yaşamayı 
seven biriyim. Şehirde mesafeler far-
ketmeksizin yürüyorum veya bisiklet 
kullanıyorum. Bu yüzden günlük ha-
yatta çoğunlukla çocuksu ve unisex 
bir stilim var. En sevdiğim renk beyaz.  
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Moda

Renk terapisi yapmayı severim, bazı 
dönemlerde belli renkler bana iyi ge-
lir, bunu hissederim ve onları kulla-
nırım. 

Modayı takip eder misiniz? 
Modayı hayranlıkla takip ediyo-

rum, bana göre moda da bir sanat dalı. 

Ekspresyonist bir yanı var. Modanın 
da sanat gibi; bir kendini ifade etme 
yöntemi olduğunu düşünüyorum. 
Ülkemizde stilleriyle son yıllarda en 
çok ilgimi çeken tasarımcılar DB Ber-
dan ikilisi ve SudiEtuz. Hayranlıkla 
takip ediyorum. Sahnede DB Berdan 
tasarımları giymeyi çok isterdim.
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Hep ne istediğini bilenlerden 
misiniz? Yoksa akıl aldığınız 
birileri var mı? 

Çocukluğumdan beri hep kendi 
dünyamı kurdum ve onu yaşadım. Ai-
lem beni her zaman hayata hazırladı, 
verdikleri sevgiyle ve ilgiyle varlıkları-
nı, desteklerini hep hissettirdiler ancak 
bana kendim olmam için, kendi gü-
cümle başarmam için alan verdiler ve 
hep kendi yarattığımla, kendi emekle-
rimle kazandığımla varoldum. Bunun 
bende yarattığı özgürlük ve güçlü his-
setme hali çok güzel. Umarım ben de 
aynısını çocuğum için yapabilirim.

Re Touch olarak bizim mottomuz 
‘hayata dokun’. Sizin nedir?

“Evrende bir zerre, zerredeki evre-
nim.” Bu söz kendimi ve hayata bakı-
şımı tam olarak ifade ediyor. Bir ara 
dövme olarak yazdırmak istemiştim 
ama bedenim yerine ruhuma yazdım.

Bir de; “Everything Happens For A 
Reason” bana kötü anlarımda ayağa 
kalkma gücü veren bir bakış açısı ol-
muştur. Hayatta başımıza gelen iyi ve 
kötü olarak adlandırdığımız her şe-
yin olmasının bir sebebi var diye dü-
şünüyorum. Bu iki bakış açısı beni ve 
hayatımı özetliyor.
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GÜZELLİK
RE TOUCHmag



Güzellik

Her ay onlarca cilt bakım, renkli 
kozmetik, parfüm veya kişisel 
bakımla ilgili yepyeni ürünler 
raflarda yerini alıyor. İşte bu ay 
sizin için seçtiklerim…

Seçtikleri
Editörün

Pemra G. ABASIYANIK / pemra@retouchmag.com
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Microblading 
Etkisi 
Sağlayan 
Kalem
Benefit Brow Microfilling Pen 
tek bir hareketle 3 ultra-ince 
çizgi oluşturarak doğal kaş 
illüzyonu yaratıyor. Kaşlar-
daki seyrek görünüme karşı, 
dilediğiniz alanlarda kaş var-
mış gibi yapmanıza yardımcı 
olmak için tasarlanmış. Kolay 
uygulanan formülü doğal 
görünümlü bir etki yaratıyor 
ve suya karşı dayanıklıdır, 
bulaşma yapmıyor ve 24 saat 
boyunca etkisini koruyan ka-
lıcılık sunuyor. Sonuç: Acısız, 
dilediğiniz zaman silebilece-
ğiniz, harika kaşlar ve bana 
böyle bir ürünü duyurduğum 
için teşekkür.

125. Yaşa Yakışır 
Koleksiyon
Atelier Rebul, yaş günü kutlama-
larına Limited Gold Collection 
ile devam ediyor. Zamansız imza 
parfümlerini 125.Yıl Özel Kolek-
siyonu’nun bir parçası yapan ve 
‘Gold Collection’ olarak adlandı-
ran marka, bu parfümleri Atelier 
Rebul’ ün som altın rengi şişeler-
le benzersizleştiriyor. Şık siyah el 
yapımı kutu içerisinde sunulan 
parfümler, 125.Yıl özel mührüyle 
de nostalji yolculuğunun altını 
çiziyor. Koleksiyonerlerin dahi 
baş köşesinde olmaya aday par-
fümler, sadece 1895 adetle sınırlı, 
her biri numaralandırılmış ola-
rak karşımıza çıkıyor.
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Gençliği Daha Hızlı 
Ortaya Çıkarma 
Sizin Elinizde
Estée Lauder YENİ Advanced Night Repa-
ir Synchronized Multi-Recovery Complex 
Serum’u artık raflarda. ANR  cildin doğal 
onarım ve yenilenme sürecini öncesinden 
daha etkili bir şekilde onararırken; daha 
sıkı bir cilt için bir ilk olarak, cildin doğal 
sürecindeki, hücrelerin yenilenme ve ko-
lajen üretimi hızının artmasını da sağlıyor. 
Ürün, modern hayatın ve çevresel faktör-
lerin cildimizde yarattığı negatif etkileri en 
aza indirmeyi hedeflerken, yaşlanmanın 
tüm etkilerine karşı da hızlı bir şekilde etki 
gösteriyor.

Rujum Olmadan 
Asla
Dağılmayan, hiçbir şekilde bulaşma-
yan ve yoğun renk veren bir mat ruj 
arıyorsan, Kiss Me More Lip Tattoo 
tam sana göre! Uzun süre dayanıklı 
özel formülüyle hep dudaklarında! 
Pürüzsüz kremsi dokuya sahip likit 
ruj, yumuşak sünger aplikatörüyle 
kolayca uygulanıyor. Zengin içeriği 
sayesinde diğer kalıcı mat rujların 
aksine dudakta kuruluk yaratmıyor, 
rahat bir kullanım sağlıyor. 
Hafif dokusu dudakta hiç 
yokmuş gibi bir his bırakı-
yor. Ve benin gibi makyajda 
olmazsa olmazı ruj olanları 
kendine bağlıyor.

Yenilenmek İçin 
Doğru Adres
Yenilenmek, tazelenmek, kendi-
nizi şımartmak veya sezona hari-
ka bir giriş yapmak istiyorsanız 
Regnum Carya içinde bulunan 
GreenDoor SPA doğru adres. 
Nerden mi biliyorum? Çünkü 
gittim, gördüm, bizzat deneyim-
ledim. Bu köşenin kahramanı  
GreenCell ise GreenDoor SPA 
merkezi içerisinde, tüm cilt bakı-
mı işlemlerinin ayrı bir bölümde 
toplandığı alan olarak tanımlana-
bilecek bir merkez.



Ayın  
En Yenileri
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Cilt bakımından parfüme, kişisel 
bakımdan renkli kozmetiğe 
onlarca farklı ürün raflarda yerini 
aldı. İşte onlar arasından sizin için 
seçtiklerimiz. Bizden duyurması, 
sizden denemesi.

Christian Breton De Luxe Gold 
krem ile cildinizde altın ve havyarın 

mükemmel buluşması, 640 TL

Lottie London 
Gloss’d LipGloss, 

49,95 TL

Cebelia L.C.E 
Regard göz çevresi 
bakım kremi, 10 ml 

170 TL

Fenty Beauty  Profilter Soft Matte 
Longwear fondöten, 310 TL

Revolution Skincare 
Cica nemlendirici krem, 

119,90 TL

Herbal Essences 
Coconut Oil, yıpranan 

saçları onarmanın 
zamanı, 100 ml 55 TL

Aveda Botanical 
Repair Yoğun 

güçlendirici maske 
269 TL

Hermes Rouge 
Hermès Limited 

Edition ruj, 637 TL

Institut Esthederm 
Intensive Propolis+ 

Kaolin, derin 
temizleme maskesi, 

589 TL

Valentino kristal 
yosun akorlu 

Voce Viva EDP 
50 ml 670 TL

Kilian Roses on Ice, cin 
notasının salatalık ve gül ile 

dansına şahit olacaksınız, 
50 ml EDP, 1800 TL

Nudies allık, bronzer, aydınlatıcı kit, 239 TL
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Hepsi 
Bir 
Arada
Makyajda paletler 
hem çok kullanışlı 
hem ekonomik hem 
de hayat kurtarıcı. 
Sevdiğiniz renklerin 
farklı tonlarını bir 
üründe bulabiliyor, 
fazla yer kaplamıyorlar.

Nars Orgasm mini göz 
paleti, 390 TL

Make Up For Ever Let’s 
Gold far paleti, 395 TL

Dior 5 Couleurs 
Couture göz farı 

paleti, 505 TL

Sephora Collection 
far paleti, 79,95 TL

Revolution Foil Frenzy Hybird far paleti 79,95 TLEssence Bloom 
Baby Bloom far 
paleti, 49,90 TL
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Işıltınızı Tüm 
Vücudunuza Yansıtın
Özellikle mevsim geçişlerinde saçımıza, cildimize 
olduğu kadar vücudumuza da gerekli özeni göstermek 
gerekiyor. Temizlerken, nemlendirirken doğru ürünleri 
seçerek bakımı keyif haline getirmek izin elinizde.

Sephora 
Hindistan 
cevizli çok 

amaçlı 
kullanılabilen 

sabun,  
34,90 TL

Sol de Janeiro 
Brazilian Bum Bum 

Cream 345 TL

Lierac Body-Hydra Krem, 
içeriğindeki sıkılaştırıcı silisyum ve 
pürüzsüzleştirici amber ekstresi ile 

vücudu derinlemesine besliyor, 259 TL

Bath and Body Works 
In the Stars ışıltılı vücut 

kremi, 79,90 TL

Dalin, etkin 
nemlendirme sağlayan 
nem ve koruma bebek 

yağı, 26 TL

Bioderma Atoderm duş 
yağı, 1000 ml 159,50 TL

CeraVe 
nemlendirici krem, 

236 ml 75 TL

Huncalife  Bioten 
Body Fit Çatlak 

Karşıtı Besleyici Yağ 
150 ml, 54,99 TL

The Body Shop Pomegranate 
& Red Berries saç ve vücut 
parfümü 150 ml 169,90 TL
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Gün Boyu Kalıcı
Makyajın ilk uygulandığı gibi taze kalmasını 
sağlayan bazlar makyajın olmazsa olmazları 
arasında yer alıyor. Cildi nemlendirmeye, 
pürüzsüzleştirmeye, doğal parlaklığı arttırmaya ve 
makyajın uzun süre ciltte kalmasına yardımcı olan 
bu ürünlerle tanışmanızın tam zamanı.

MILK Hydro 
nemlendirici 

makyaj bazı, 145 TL

REVOLUTION 
Glass makyaj 

bazı,  109,90 TL

TOO FACED 
Primed and Peachy, 
Cooling Matte Skin 
Perfecting Primer, 

275 TL

AVON Magix 
Shine&Oil 

Control baz, 
29,99 TL

NIVEA Make-up Expert 
nemlendiricili makyaj 

bazı, 69,95 TL

SEPHORA Ultra Glow 
Serum, 119 TL
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Estetiğin ‘kozmetik uygu-
lamalar’ ve ‘cerrahi uygu-
lamalar’ olarak ikiye ay-
rıldığını belirten Medikal 

Estetik Hekim Dr. Alp Mamak, cer-
rahi içermeyen işlemlerin her mev-
sim yapılabileceğini belirtiyor. Ha-
ziran sonrasında güneş hassasiyeti 
gerektirmeyen, lazer uygulaması gibi 
uygulamalar içermeyen yenileme 
işlemlerinin, vitamin enjeksiyonla-
rının, botoks, dolgu gibi işlemlerin 

yapılabildiğini söyleyen Dr. Alp Ma-
mak, dudak dolgusu konusunda dik-
kat edilmesi gereken noktalar konu-
sunda bilgi verdi. 

Doğru Dudak Estetiğinin Kuralları
“Çeneyi uzatma gibi uygulamaları 

tek seansta yapabiliyoruz ama dudak 
çok dar ve kusuru çok çabuk göste-
rebilecek bir alan” diyen Medikal Es-
tetik Hekim Dr. Alp Mamak, dudak 
estetiğinde iyi sonucu alabilmek için 
şu önerilerde bulunuyor: 

Doğru Dudak 
Estetiğinde Dikkat 
Edilmesi Gereken 

4 Nokta
Medikal Estetik Hekim Dr. Alp Mamak, dudak estetiği 

konusunda dikkat edilmesi gereken dört önemli noktayı 
açıkladı. Ve bakın neler anlattı… 
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1.TEKRARLAYAN 
ENJEKSİYONLARLA İLERLEMEK

“Bir çay bardağının alacağı miktar 
150, 250 ml’dir. Bunun üzerine 1 litre 
su koyarsak taşıma ihtimali yoktur. 
Dudak da çok küçük bir alan oldu-
ğundan dudağa enjekte edilebilecek 
alan çok kısıtlı. O nedenle iyi bir deği-
şiklik isteniyorsa sabırlı olmak ve tek-
rarlayan enjeksiyonla ilerlemek gere-
kiyor” diyen Medikal Estetik Hekim 
Dr. Alp Mamak, “dudak ilk tercih edi-
len bölge olsa da aslında yüzdeki tüm 
kusurları çözüldükten sonra başlan-
ması gereken noktadır” diyor. 

2. ORANTIYA DİKKAT

Kadınlar genellikle üst dudağın be-
lirgin olmasını istiyor ancak üst du-
dağın her zaman alt dudaktan biraz 
daha küçük olması gerekiyor. Medi-
kal Estetik Hekim Dr. Alp Mamak, bu 
konu hakkında şöyle diyor: “Dudak 
kendi içinde anatomik bir orantıya 
sahip. Örnek veriyorum üst dudak 
1/3 oranındaysa alt dudak 2/3 ora-
nında olur. Alt dudağın daha kalın 
olması gerekir.”

3. ÇIKINTILAR VE ÇUKURLAR

“Dudak iki elin birbirine kenet-
lenmesi gibi birbirine oturan bir 
düzlemde seyreder. Üst dudağın çı-
kıntılarına alt dudakta çukurlar, alt 
dudaktaki çıkıntılara üst dudaktaki 
çukurlar denk gelmelidir.” 

4. SUCUK GÖRÜNTÜDEN UZAK 
DURMAK İÇİN... 

“Genel olarak yüzün hiçbir bölge-
sinde kırışık istemeyiz ama dudak as-
lında kırışık istediğimiz bir bölgedir” 
diyen Dr. Alp Mamak sözlerine şöyle 
devam ediyor: “Dudak fazlaca dol-
durulduğunda çizgiler yok olur ve 
sucuk diye adlandırdığımız görün-
tü ortaya çıkar. Bu durumda dudak 
dışına doğru taşar, tamamen şişer ve 
ördek dudak diye adlandırılan suni 
bir durum olur. Bunu talep edenler 
de oluyor ama bu doğal görüntüyü 
yok ediyor.”
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“Emsculpt sadece inatçı yağ bölge-
lerinin incelmesine yardımcı olmu-
yor aynı zamanda daha belirgin ka-
rın kası, daha sıkı bir popoya sahip 
olmanızı sağlıyor. Ayrıca bu sonuçlar 
hiçbir ameliyat ya da enjeksiyon da 
içermiyor. Emsculpt cihazı teknoloji 
patenti ile bir benzeri olmayan yük-
sek yoğunluklu odaklanmış elektro-
manyetik enerji kullanıyor. Uygu-
lama alanına yerleştirilen başlıklar 
ile sadece 30 dakikada 20.000 kez 
kasların çalışmasını sağlıyor. Yani 30 
dakikada 20.000 Mekik ya da Squat 
yapmayı mümkün kılıyor. Bu sayede 
hem yağ yakıyor hem kas yaparak 
daha biçimli bir karın ya da daha şe-

killi ve kalkık bir popoya sahip olu-
yorsunuz” diyor ve ekliyor.

KİMLER YAPTIRABİLİR? NASIL BİR 
UYGULAMA?

İdeal kilonuza yakınsanız fakat 
diğer taraftan daha fazla karın kası 
ya da kalkık, yuvarlak ve daha sıkı 
bir popo istiyorsanız Emsculpt sizin 
için uygun. Emsculpt özellikle fizik-
sel olarak aktif olan fakat istediği gö-
rüntüye ulaşmak için desteğe ihtiyacı 
olanlar için tercih edilecek bir uygu-
lama. İdeal kilonuzun çok üstündey-
seniz farklı teknolojiler ile birlikte 
kullanılabiliyor. 

Mükemmel vücut 
hatları için

Bir yandan kas yaparken diğer yandan yağ yakmak 
istiyorsanız, Emsculpt son zamanların en trend uygulaması… 
Estetik ve Plastik Cerrah Dr. Alpaslan Topçu, forma girmek 

isteyenler için Emsculpt uygulamasını anlattı...
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Emsculpt uygulaması için ayrı bir 
hazırlık yapmak gerekmiyor. Uzanı-
yor ve uygulamanın sizin istediğiniz 
dışında kaslarınızın %100 ünü çalış-
tırmasını hissediyorsunuz. Bu his ne 
bir ağrı ne de bir acı şeklinde oluyor. 
Uygulama yaptırırken gıdıklananlar 
ve gülenler bile oluyor. Tarifi müm-
kün olmayan bu his için denemeniz 
gerekiyor. 

30 dakika boyunca, kasılmalar bir 
algoritmayı takip ediyor. Bazen daha 
hızlı bazen daha yavaş bazen daha 
güçlü oluyor. Başta çok yoğun his-
sedebiliyorsun ama çoğu insan bir-
kaç dakika içerisinde alışıyor.  Em-
sculpt’ın elektromanyetik enerjisi 
kaslarınızın kendi yaptığın egzer-
sizler ile erişebileceğinden çok daha 
güçlü bir şekilde kasılmasını sağlıyor. 

Ortalama 30 dakika sonra, uygula-
ma bitiyor ve terlemeden, acı çekme-
den 20.000 mekik ya da squat yapmış 
oluyorsunuz. En güzel kısmı uygu-
lama bittikten sonra hemen hemen 
herkes aynaya bakıyor çünkü işlem 
sonunda kasılmaların size hissettir-

dikleri pozitif duygu spor salonun-
dan çıktıktan sonraki ile aynı. Tek 
farkı sizin yerinize Emsculpt kasla-
rınızı çalıştırıyor olması hemde sizin 
yapamayacağınız kadar. 

İLK SEANSTA HİSSEDİLEN 
SONUÇLAR 

Çoğu kişi ilk seanstan sonra farkı 
hissediyor. Uygulama iki hafta sürü-
yor kasların şekillenmesi ve büyü-
mesi ise yaklaşık bir iki haftada daha 
sürüyor yani bir ay sonunda daha be-
lirgin sonuçlara ulaşıyorsunuz. Bu et-
kiyi devam ettirmek isteyenler ayda 
bir 3 ayda 2 ya da 6 ayda 4 seanslık 
paketler alabilir. Bilinmesi gereken 
en önemli şey ise yapılan kasların siz 
normal hayatınıza devam ettiğiniz 
sürece gitmediği.  

Tüm dünyada kullanılan Emsculpt 
ile şu ana kadar olumsuz bir sonuç 
bulunmuyor. Klinik çalışmalarda 
bunu desteklediğini gösteriyor. Ayrı-
ca Amerika Sağlık Örgütü FDA tara-
fından da onaylı. 
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FDA onaylı Emtone’nin mo-
nopolar radyofrekansı ve 
şok dalgası enerjisini kom-
bine ettiğini belirten Doku 

Medical’den Dermatoloji Uzmanı Dr 
Emre Kaynak, ağrısız ve acısız seans-
larla selülitlerden kurtulmanın artık 
mümkün olabildiğini söyledi.

HER 10 KADINDAN 8’İNDE 
SELÜLLİT VAR

Öncelikle selüliti kısaca anlatacak 
olursam; selülit yaş, kilo, ırk fark et-
meksizin her 10 kadından 8’inde gö-
rülebilen bir doku değişikliği. Selü-
litin en fazla görüldüğü yerler kalça 
ve uyluk bölgeleri olmasıyla birlikte 

nadiren de olsa kol ve karın bölge-
sinde de selülit görülebiliyor. Vücu-
dumuzdaki hormonal değişimler, 
beslenme alışkanlıkları ve stres gibi 
birçok faktör cilt altı yağ ve diğer bağ 
doku elemanlarını etkileyerek selülit 
görünümüne neden olur. Genellikle 
fazla kilolar nedeniyle oluştuğu dü-
şünülse de selülit problemi yalnızca 
kiloya bağlı bir sorun değil ideal ki-
losunda olan kadınlarda da kendini 
göstermekte. Bilinenin aksine tek ba-
şına spor ve diyet uygulaması selü-
lit oluşumunu engellemez ya da var 
olan selülitleri geçirmez. Bu nedenle 
selülite neden olan tüm faktörlerle 
aynı anda savaşılmalı ve uygun bir 
tedavi yönteminden destek alınmalı.

Yenilikçi selülit 
tedavisi, FDA onaylı 
‘Emtone’ Türkiye’de 

Vücuttaki hormonal 
değişimlerden 

strese ve beslenme 
alışkanlıklarına kadar 
pek çok faktöre bağlı 

olarak ortaya çıkan 
selülitle mücadelede 

artık çok etkili, yenilikçi 
ve bütüncül bir tedavi 

yöntemi var. 



Güzellik

112

EMTONE SELÜLİTE NEDEN 
OLAN TÜM FAKTÖRLERE ETKİ 
EDEBİLİYOR

FDA onaylı Emtone, dünyada ilk 
kez monopolar radyo frekansı ve şok 
dalgası enerjisini kombine ediyor. 
Ciltteki portakal kabuğu görünümü-
nü ilk seanstan itibaren gideren eşsiz 
bir tedavi yöntemi. Uzun süren araş-
tırmalar sonucunda geliştirilen Em-
tone’un en belirgin özelliği selülite 
neden olan tüm faktörlere aynı anda 
etki edebilmesi. Emtone, genişlemiş 
yağ odacıkları, hasar görmüş kola-
jen lifleri, ciltteki elastikiyet kaybı, 
bozulan kan dolaşımı ve biriken me-
tabolik atıklar ile oluşan selülit prob-
lemine doğrudan etki ediyor. Doku 
Medical’in yenilikçi selülit tedavisi 
olan Emtone, odaklı basınç enerjisi 
ile bozulan kan dolaşımını düzenli-
yor ve selülite neden olan metabolik 
atıkların sistemden atılmasını sağ-
lıyor. Aynı zamanda radyo frekans 
enerjisi ile de hasar görmüş kolajen 
liflerini onarıyor. Böylelikle, hem cilt 
kalitesini hem de cildin elastikiyetini 
artırıyor.

İLK SEANSTA GÖZLE GÖRÜLÜR 
DEĞİŞİM

Doku Medical’in Emtone uygula-
masında ideal seans sayısı 4 olmasına 
rağmen sonuçlar ilk seanstan itibaren 
görülebiliyor. Tedavi bölgesine bağlı 
olarak her bölge için seanslar 12-20 
dakika arasında değişiyor. Vücudun 
selülit görülen tüm alanlarına, Emto-
ne tedavisi uygulanabiliyor.

AĞRISIZ, ACISIZ VE GÜVENLİ

Emtone uygulaması, FDA tarafın-
dan onaylanmış bir uygulama. Doku 
Medical’in Emtone uygulamasında 
herhangi bir ağrı ya da acı hissedil-
miyor. Ayrıca işlemden hemen sonra 
hasta günlük hayatına devam edebi-
liyor.

HERKESE UYGULANABİLİR Mİ?

Hamile ve emziren hastalar dışın-
da, selülit problemi olan herkese uy-
gulanabilir.

HER MEVSİM YAPILABİLİR Mİ?

Emtone, deride herhangi bir hassa-
siyet yaratmadığı için yaz dahil uy-
gulama yapılabilir.
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Bölgesel zayıflama, günü-
müz dünyasında hem ka-
dınların hem de erkeklerin 
ihtiyacı... Özellile pandemi 

döneminde evlerde hapis kaldığımız 
dönemde pek çoğumuz aldığımız ki-
lolardan şikayetçi. Peki, bölgesel yağ-
lanmanın görüldüğü özellikle karın, 
basen ve bacaklardaki fazlalıklardan 

nasıl kurtulacağız? Günümüzdeki 
en etkili zayıflama teknolojilerinden 
biri olan iğnesiz mezoterapi yöntemi 
olan Eximia ile sadece 7 günde yağ-
larınızın yüzde 40’ından kurtulma-
nız mümkün. Bouquet Beauty Lab, 
Güzellik Danışmanı Buket Aydın, 
bizimle uygulamaya dair ipuçlarını 
paylaştı.

yağlardan kurtul!
7 GÜNDE 
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Son dönemde pek çok kadının 
tercih ettiği zayıflama ve sıkılaşma 
uygulamaları arasında öne çıkan 
teknolojiler hangileri?

Son zamanlarda en çok tercih edi-
len zayıflama tekniklerinden biri 
Eximia. En büyük özelliği ise uygu-
lama yapılan bölgedeki yağ miktarı-
nın yüzde 40’ını yok ediyor olması 
ve aynı zamanda 7 gün gibi kısa bir 
zaman diliminde bu sonuca ulaşıyor 
olması. Gerçekten de çok fazla tercih 
ediliyor ve uygulayanlar da memnu-
niyetlerini dile getiriyorlar. 

 
Eximia uygulaması ile ilgili en son 
bilgileri paylaşır mısınız?

Eximia, dört farklı sistemin bir ara-
ya gelmesiyle geliştirilmiş bir zayıfla-
ma uygulaması. İlki peeling başlığı, 
ardından uygulama yapılan bölge-
deki yağları parçalayan diop lazer, 
üçüncü başlık endoradyo mag, lenf 
drenaj yaparken aynı zamanda rad-
yo frekans gönderiyor bölgeye. Va-
kumlu uygulama sağlanan bir başlık 
olması o bölgedeki kan dolaşımını 
hızlandırıyor ve yağ hücrelerinin kü-
çülmesini sağlıyor. Son üç seansta 
dördüncü başlık ile uygulama yapı-
lıyor. O da tamamen sıkılaşmaya, kı-
rılan ve parçalanan yağ dokularının 
vücuttan atılmasına yönelik.  

Kimler bu uygulamayı yaptırmak için 
uygundur, örn hangi yaş aralığı vb?

Aslında 16 yaşından büyük her 
bireye zayıflama uygulaması yapıla-
biliyor. Herhangi bir sağlık problemi 
olan, kalp pili olanlara bu uygulama-
lar tavsiye edilmiyor. Bunlar dışında, 
şeker hastalarına dahi uygulanabilen 
bir yöntem.

Eximia uygulaması cerrahi 
uygulama mıdır?

Asla cerrahi bir uygulama değil. 
Aksine cerrahi uygulamalara en gü-
zel alternatiflerden biri.

Kimler Eximia uygulamasına 
uygundur? 

Bölgesel olarak yağlanma şikaye-
ti olanlar, fazla kilolarından mutsuz 
olanlar, selülit sorunu yaşayanlar dı-
şında iç bacaklarında ve bel bölgesin-
de yağlanmadan muzdarip olanlar 
ve ayak bileği kalınlığından şikayet 
edenleri de bu gruba dahil edebiliriz.

Bu uygulamanın etkileri/sonuçları 
kişiden kişiye değişir mi? 

Aslına bakarsanız, kişilerde fark-
lılık gösteren yaş, kilo, metabolizma 
hızı, sorunlu bölgedeki yağ oranı Exi-
mia’nın sonuçlarını etkileyen faktör-
ler arasında saymak mümkün. 

Güzellik
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Daha zayıf bir görünüme sahip 
olmak için uygulama sonrasında 
nelere dikkat etmek gerekiyor? 

Eximia, beslenmeyle eş zamanlı 
götürülmesi gereken bir uygulama. 
Zaten uygulama süresince etkili bir 
sonuç elde etmek adına diyetisyen 
desteğinin mutlaka olması gerekir. 
Kişi, seanslar sırasında alkol tüketimi-
ne de mutlaka dikkat etmeli. Yeni gün 
boyunca mümkün olduğunca art arda 
yapılan bir uygulama olduğu için, bu 
süre boyunca alkol tüketimini kontrol 
altına almak gerekiyor. Uygulamaya 
gelen kişilerin şunu bilmesi önemli: 
Beslenme ve alkol tüketimi alınacak 
sonuçlar üzerinde çok ciddi etkiler ta-
şıyor. Çünkü bu bir ekip işi. Uygulama 
yaptıran kişiler, zayıflamayı kafasına 
koyduysa, Eximia’dan maksimum bir 
fayda sağlamak için seanslara düzenli 
gelmeli ve su tüketimini de uzmanın 
önerdiği şekilde yapmalı.

Eximia uygulamasının etkisi ne 
zaman görülmeye başlanıyor? 

Aslında uygulamanın ilk sean-
sından itibaren sonucun etkileri gö-
rülmeye başlanıyor. Etkinin daha 
belirgin olması ise seanslar tamam-
landıktan bir hafta sonra gerçekleşi-
yor. Çünkü işlem sırasında parçala-
nan yağların vücuttan atılma işlemi, 
seansların bitiminin üzerinden bir 
hafta geçtikten sonra da devam edi-
yor. Zaten kesin kaybedilen yağ/kas 
oranının ölçümünü de uzmanlar bir 
haftanın sonunda öneriyorlar. 

Yapılan bu uygulama kalıcı mıdır 
yoksa dönemsel olarak tekrarlamak 
gerekir mi? 

Oldukça gelişmiş bir teknoloji olan 
Eximia uygulamasının en büyük id-
diası, kalıcı sonuçlar yaratıyor ol-
masında yatıyor. Kişinin normal ha-
yatına döndükten sonraki beslenme 
düzenini kontrollü şekilde devam et-
tirmesi burada tabii ki önem taşıyor. 
Kişinin, uygulama sonrasında ‘ben 
uygulama bıraktım, fazla yağlarım 
geri gelecek’ gibi panik yaşamasının 
söz konusu olmadığını söyleyelim. 
Çünkü kişinin uygulama sonrasında 
tükettiği su miktarı, parçalanan yağ-
ların vücuttan atılmasıyla birlikte za-
yıflamaya da yardımcı oluyor çünkü 
aynı zamanda hızlı bir kilo kaybı ger-
çekleşiyor.

Gebelik döneminde olan kadınlar 
uygulayabilir mi? 

Gebelik döneminde Eximia uygu-
laması kesinlikle önerilmiyor. Ancak 
doğumdan en az 6 ay sonrasında 
önerilebiliyor.

Eximia’nın etkisini artırmak için 
sizin önerileriniz nedir?

Aslına bakarsanız, kişinin önce-
likle çok kararlı ve istekli olmasını 
bekliyoruz. Seanslarına başlamadan 
önce de bol bol su tüketimini öneri-
yoruz. Tabii ki uygulama sırasında 
ve sonrasında da parçalanan yağla-
rın vücuttan atılımı için su tüketimi 
şart. 
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K aşların yüzümüzdeki de-
ğişime katkısı çok büyük. 
Küçücük bir dokunuş ile 
bambaşka bir görünüme 

kavuşabiliyoruz. Kaş makyajı ile anın-
da daha genç ve enerjik görünmek is-
tiyorsanız, işte Ezgi Sadeghi’den, hızlı 
kaş makyajı yapabilmek için öneriler...

Öncelikle kaşımızdaki problemi be-
lirlemek gerekli. Boşluklar var, asimet-
rik, asi, çok kalın ya da çok ince! Ardın-
dan nasıl bir sonuç aradığımızı tespit 
etmeliyiz. Dramatik ya da doğal! Bir 
de kaş makyajına ayıracağınız zamanı 
belirlediğinizde size uygun ürünü bul-
mak çok kolay. 

Sağlıklı ve dolgun kaşlar her zaman 
size daha genç bir ifade ve doğal bir görü-
nüm kazandırır. İnce kaşlarınız varsa dol-
gunlaşmalarını sağlayan besleyici serum 
ve baz Brow Wo ile kaşların yoğunlaşma-
sını sağlayabilirsiniz. Unutmayın, günde 
iki kere düzenli kullanmak çok önemli. 

Kaş makyajına gelirsek, eğer hızlı, 

pratik ve doğal sonuç veren bir ürün 
arıyorsanız Brow Microfilling Pen size 
göre. Üç dişli ucu ile bir yerine kaş 
tellerini taklit eden üç tel çizmesi kaş 
makyajına yeni bir boyut kazandırıyor.  

Kaşlarının şeklini değiştirerek kul-
lanmayı seven biriyseniz ve daha pig-
mentli bir ürün arıyorsanız ultra ince 
ucu ile Precisely My Brow Pencil ter-
cih edebilirsiniz. Doğaldan yoğuna her 
türlü kaş stilini ince ucunun ve tasarı-
mının vermiş olduğu ergonomi saye-
sinde rahatlıkla uygulayabilirsiniz. 

Kalem tarzda ürünler kullanmayı 
tercih etmiyorsanız içerisindeki mikro 
fiber tüyler ile kaşa hacim kazandıran 
ve renk veren kaş maskarası Gimme 
Brow + tercih edebilirsiniz. 

Kaş makyajını ya da kaş tellerini sa-
bitlemek ve tüm gün daha kalkık daha 
düzgün görünen kaşlar içinse 24 Hour 
Brow Setter kullanmayı unutmayın. 
Bu ürünü kaş makyajı yapmayanlara 
bile tavsiye ediyorum.

önerileri
Benefit Cosmetics Ulusal Kaş Artisti Ezgi Sadeghi’ye 

kaş konusunu sorduk ve önerilerini dinledik...

Güzellik

KAŞ MAKYAJI
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Sonbaharın gelmesiyle birlik-
te dünyada bir değişim söz 
konusu ve tabii ki saçlarda 
da değişimler olacak... O 

nedenle ben de size, saçlarımızda ne 
gibi yenilikler yapabiliriz, yeni saç 
kesimleri ve yeni kişiye özel estetik 
renklendirmelerden bahsedeceğim. 

DOLGUN SAÇLARA  
SAHİP OLMAK İÇİN 

Saç kesimlerinde bu sene çok daha 
düz ve sert kesimler göreceğiz. Esa-
sında bu kesimler kadınların ihtiyaç 
duyduğu bir kesim şekli. Çünkü her 
kadın saçlarının daha gür görünmesi-
ni ve daha dolgun olmasını ister. Do-
layısıyla bu saç kesimi her saç tipine 
uygulanabileceği gibi, daha dolgun 
durmasını da sağlıyor. Benim bu tip 
kesimlerde tercihim saçın sadece yüz 
kısmına düşen ön bölümde biraz ha-
raket sağlayarak doğallaştırmak...

SAÇLARINIZI RENKLENDİRİN

Biraz da estetik renklendirmeler-
den bahsedelim. Etrafımızda herkes 
artık sarı saçlı olduğu için daha faz-
la sarı saç görmek istemiyoruz. Tabii 
ki sarı saç tercih edebilirsiniz ama tek 
tipte takılı kalmamak lazım. Örneğin 
renklendirme servisi La french Fren-
ch Glow,  doğal renkleri bozmadan, 
kendi  saçınızın üstüne 1-2 ton açık, 
tamamen doğal tonlamalar yakala-
yarak çok daha parlak çok daha fazla 
kullanabileceğiniz renkler sunuyor. 

YENİLİKTEN KAÇINMAYIN

Unutmayalım ki saçlarınız en 
önemli aksesuarınız... Onlara iyi bak-
mamız gerekiyor. Dönemsel değişik-
likler, yenilikler denemekten vazgeç-
meyelim... 

Doğan KOPAL  /  MM BAHCECIK

Sonbaharda 
değişim 
zamanı 

Güzellik

Her ne kadar sıcaklıklar son günlerde yaz 
aylarını aratmasa da artık sonbahara girdik 

ve saçlarımızda değişim yapmak için en 
ideal mevsimdeyiz...
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Saç Trendleri; 

2020
Sonbahar
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SAÇLAR ŞİMDİ NOSTALJİK, ÖZGÜR VE GİZEMLİ

Schwarzkopf Professional, podyumlardan, sosyal 
medyadan aldığı ilhamla 2020 sonbaharında öne çı-
kan 3 saç trendini belirledi.  Bu trendler; Once Upon 
A Time, Everyday Decadence ve Dark Romance.

SAÇLARDA NOSTALJİ; ONCE UPON A TİME 

Bu trend geçmişin ve geleceğin hikayesini harman-
layarak bir nostalji oluşturuyor. Bu hafif nostalji ile 
rüya gibi geometrik desenler ve şeritler zahmetsiz 
saçlar arasında dağılıyor. Bu renklendirme tekniği ile 
kendini ifade etmek isteyen bireyler için dünya gri-
den görkemli bir hale dönüşüyor. 

SAÇLARINLA ÖZGÜRLEŞ: EVERYDAY 
DECADENCE

Tamamen oversize silüetler, lüks bitişler, parlak de-
tayların pastel ve modern görünüm ile evrilmesinden 
ortaya çıkan Everyday Decadence trendi, bize sürekli 
takip etmenin sıkıcı olduğunu ve bu çağda olmak iste-
diğimiz kişi olmakta özgür olduğumuzu hatırlatıyor. 
Bu trend, geçmişten ilham alıyor. Göz alıcı ve korku-
suzca, herkesin istediği gibi olmakta özgürleştiği bir 
tarz yaratırken, geçmişin etiketlerini de önemsemiyor. 

BÜYÜLÜ VE GİZEMLİ – DARK ROMANCE

Kırılganlıkta güç, abartıda zenginlik, şeffaflıkta gi-
zem ve her şeyde güzellik ile büyülü bir dünya oluş-
turuyor. Kısmen paranormal, kısmen romantik olan 
bu trend, katmanlarıyla herkesi büyüleyen isyankar 
bir hava yaratıyor. 
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Yavaş yavaş virüslü hayata 
alışırken bir yandan da nor-
malleşmeye ve hayatımıza 
devam etmeye çalışıyoruz. 

Pandemi döneminde kadınlar ken-
di kişisel bakımlarını evde yaparken, 
yaklaşan kış öncesi, özellikle ameli-
yatsız doğal görünüm ayaratan küçük 
dokunuşlar için doktorların kapısı ça-
lınmaya başlandı…  Bu yılın estetik 
trendleri de teknolojik gelişmelerle, 
bu isteklere daha hızlı ve kolay cevap 
veren ameliyatsız uygulamalarla şe-
killenmeye başladı. Artık devir estetik 
dokunuşlarla doğal görünüm sunan 
ameliyatsız değişim devri! Biz de Re 

Touch Mag olarak, Medikal Estetik 
Hekimi Dr.Yasemin Savaş ile dönemin 
gözde uygulamalarını konuştuk.

DOLGUN DUDAKLAR

Son dönemin en favori güzellik tren-
di dolgun dudaklar oldu.. Dudaklar 
hem estetik açıdan hem de fonksiyonel 
açıdan yüzdeki en önemli noktalardan 
birisi. Kadında dişiliğin ve çekiciliğin 
özellikle belirleyicisi olan bölgelerden 
olan dudak bölgesine daha çekici ve 
daha genç bir görünüm katmak için 
dolgu açısından özel geliştirilmiş hya-
lüronik asitli dolgular kullanılır. Alt 

Pandemi sürecinde bizimle birlikte bedenimiz de cildimiz 
de yeni düzene uyum sağlamaya çalışıyor.  Evde kaldığımız 

süre boyunca hem cildimiz kuruyor hem hareketsizlikten 
vücudumuz güçsüzleşiyor. Daha sağlıklı bir görünüme 
sahip olmak için illa bıçak altına yapmanız gerekmiyor...

2020’nin öne çıkan 
trend uygulamaları



121

Güzellik

dudak üst dudaktan biraz daha dolgun 
olmalıdır, gülerken diş etleri görülme-
melidir. Dudaklar burun ucundan çene 
ucuna çizilen hayali bir çizginin geri-
sinde kalmalıdır. Üst dudakta ‘Eros 
Yayı’ denilen kıvrım belirgin olduğun-
da daha çekici dudaklar ortaya çıkar. 

ÇEKİCİ BİR YÜZ İSTEYENLERE, 
ÇENE DOLGUSU

Son yıllarda en popüler dolgu ha-
line gelen jawline dolgusu (çene hat-
tı dolgusu) yüzü oldukça güçlü, zarif 
ve ince gösteren bir uygulamadır. Ku-
laktan başlayıp çeneye kadar uzanan 
çene hattına jawline diyoruz. Bu hattın 
belirsiz olması kişinin yüzünü daha 
toplu ve hatlarını bozuk gösterir.  Çe-
nedeki en yaygın şekil bozukluklarını, 
hacim eksikliği, çene büyüklüğü, çene 
hattı çizgisi belirsizliği, asimetri ve 
çene altı sarkmaları olarak sayabiliriz. 
Kişinin kadın ya da erkek oluşuna göre 
bu hattı şekillendirdiğimiz anda, kişiyi 
olduğundan çok daha farklı yada daha 
genç ve fresh gösterebiliyorsunuz. 

ŞAKAK DOLGUSU İLE YÜZÜNÜZ 
DAHA GENÇ GÖRÜNEBİLİNİR

Şakaklar yüz simetrisinde çok önem-
li rol oynar. Zamanla bu bölgede oluşan 
çökme, yüz simetrisini bozar, yüze sağ-
lıksız bir görünüm verir. Bu alana yapı-
lacak dolgudaki amaç, kayıp hacmi yeri-
ne koymaktır. Böylece yüzdeki kemiksi 
görünüm yok olur. Şakak çukuru ile el-
macık arasındaki devamlılık sağlanır. 

SIVI İP UYGULAMASI

Yaşla beraber kemiklerde erime, kas 
yoğunluğunda azalma, yağ dokuda 

erime ve azalma, cilt dokuda kollajen 
ve elastin kayıpları yaşanır. Bu azal-
ma ve kayıplar sonucunda yaşlanma 
belirtileri daha da belirgin hale gelir, 
sarkmalar başlar. Ciltte nem ve par-
laklık kayıpları meydana gelir, yüz 
bölgesindeki kırışıklıklar, kıvrımlar ve 
olurlar oluşur ve yüz odalı bozulur.  

Sıvı İp, sarkma problemi olan elas-
tikiyet kaybı olan ve doğallığından 
ödün vermek istemeyen herkese uy-
gulanabilinir. Lifting etkisi, yüzde to-
parlanma, gençlik ve fresh bir etki ya-
rattığı için erkeklerde de tercih edilen 
bir yöntem. İşlem tüm yüz bölgesine, 
boyun ve ellere yapılabilir.

AMELİYATSIZ BURUN ESTETİĞİ

Son yıllarda, cerrahi olmayan uy-
gulamaların gelişmesi ile, burundaki 
dolgu enjeksiyonu ile burundaki boş-
luklar, girintiler, kontur eksiklikleri ve 
asimetriler tedavi edilebiliyor. Ameli-
yat olmak istemeyen ya da ameliyatı 
düşünen fakat henüz karara varama-
mış birçok hasta için en ideal çözüm 
olan burun dolgusunda, rötuşların 
gerçekleştirilmesi de çok kolaydır, 
belirli bir bölgeye az miktarda dolgu 
eklemek için basit bir enjeksiyon ya-
pılması yeterlidir. Böylelikle burun, 
enjeksiyonlarla arzu edilen sonuç elde 
edilinceye kadar şekillendirilebilinir. 

Medikal Estetik Hekimi Dr.  Yasemin Savaş
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Sağlık

İlk yardımda  
bu hatalardan kaçının!
DOĞRU BİLİNEN 

10 YANLIŞ

Hemen hepimiz rastlamı-
şızdır; bayılan kişinin 
başına üşüşüp tokat atan 
mı dersiniz, su serperek 

ayıltmaya çalışan mı? Ya da vücudun-
da güneş yanığı olan yerlere yoğurt, 
salça süren; trafik kazasında sıkışan 

kişiyi iyi niyetle karga tulumba çıkar-
maya çalışan! Oysa acil durumlarda ilk 
müdahalede ‘hayat kurtaralım’ derken 
yaptığımız yanlışlar, tam tersine çoğu 
kez zarar verip, kalıcı sakatlıklara hat-
ta ölüme bile neden olabiliyor! İşte, ilk 
yardımın doğru bilinen yanlışları... 
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Acıbadem Mobil Operasyon Direk-
törü Dr. Behiç Berk Kuğu, ilk yardımda 
doğru bilinen 10 yanlışı anlattı, önemli 
uyarılar ve önerilerde bulundu.

YANLIŞ: “Nasılsa birisi ambulans 
çağırmıştır” 

DOĞRU: Çoğunlukla olay yerinde 
birinin ambulansa haber verdiği dü-
şünülüyor ve herkes ‘nasılsa başkası 
çoktan aramıştır’ düşüncesiyle kaza-
zedeye yardım etmeye odaklanıyor. 
Oysa ambulans aranmamış olabili-
yor! Bu nedenle acil servisin arandı-
ğından emin olun.

YANLIŞ: Sara krizlerinde soğan 
koklatılması

DOĞRU: Epilepsi (Sara) krizlerinde 
kriz geçiren kişinin ağzının açılmaya 
çalışılması veya ayılsın diye soğan gibi 
keskin kokular koklatılması, ellerinin 
açılmaya çalışılması da en yaygın yan-
lışlar arasında yer alıyor. Bu tür davra-
nışlardan kaçınmak gerekiyor. Bunlar 
yerine, kişinin kendisine zarar verme-
sini en aza indirecek şekilde baş bölge-
si güvende tutularak, kasılmalarının 
geçmesi beklenmeli ve zaman kaybet-
meden ambulans çağırılmalı.

YANLIŞ: Yanık ve güneş yanığında 
yoğurt, salça, diş macunu sürülmesi

DOĞRU: Yanan bölgeyi serinletmek 
için halk arasında yaygın şekilde uy-

gulanan yoğurt, salça, diş macunu gibi 
maddeler enfeksiyona yol açabiliyor. 
Bu nedenle, bu tür maddeler sürmek 
yerine, yanan bölgeyi akan musluk su-
yunun altında en az 15 dakika tutun.

YANLIŞ: Böcek-yılan sokmalarında 
kanın emilmesi

DOĞRU: Kanın emilerek tükürül-
mesi faydalı olmadığı gibi, uygu-
lamayı yapan kişiye de enfeksiyon 
bulaşmasına yol açabiliyor. Bunun 
yerine; o bölge su ve sabun ile temiz-
lenmeli, soğuk uygulama yapılmalı, 
kalp seviyesinin altına alınmalı ve ısı-
rılan bölgeye sıkı bir bandaj uygula-
narak hastaneye başvurulmalı.

YANLIŞ: Baş- çene pozisyonu veril-
memesi

DOĞRU: Solunum sıkıntısı, baygın-
lık hali ve bilinç kaybı oluşan durum-
larda hastaların ağız boşluğu kontrol 
edilmeli, ağız içinde yabancı cisim 
var ise çıkarılmalı ve kişiye baş-çene 
pozisyonu verilmelidir. Baş-çene po-
zisyonu; bir elimizi hastanın alnına 
bastırırken diğer elimizin iki parmağı 
ile çeneyi alttan iterek verilen bir po-
zisyondur. Genellikle bilinçsiz ilk yar-
dım uygulamalarında hasta daha ra-
hat olacak düşüncesiyle alttan yastık 
veya herhangi bir yükselti ile yüksel-
tip solunum yolunun kapanmasına 
varan durumlara yol açılabiliyor.

Sağlık
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YANLIŞ: Bayılanı ayıltmak için to-
kat atılması

DOĞRU: Bayılan kişiler için bi-
linç kontrolü yapılmasının ardından, 
ayaklar en az 30 cm kadar havaya kal-
dırılmalı ve hasta başı yan olacak şe-
kilde bekletilmeli. Gerektiği durum-
da ambulans çağrılmalı.

YANLIŞ: Batan cisimlerin çıkarıl-
maya çalışılması DOĞRU: Özellikle 
göze veya vücuda saplanan yabancı 
cisimlerin kontrolsüz şekilde çıka-
rılması çok riskli bir durum. Bu gibi 
durumlarda batan yabancı cisimler 
kesinlikle yerinden oynatılmamalı ve 
hemen ambulans çağrılmalı.

YANLIŞ: Donmada kar veya buz ile 
ovma

DOĞRU: Bu don derece yanlış çün-
kü donan bölgedeki dolaşımı olum-
suz etkiler! Donma durumlarında 
soğuktan etkilenen kişiyi oda sıcak-
lığında bir yere alıp, üzerindeki giy-
siler ıslanmış ise çıkarıp kuru giysiler 
giydirmek, ılık içecekler vermek ge-
rekiyor. Donan bölgede bül (su top-
lamaları) oluşumu söz konusu ise 
oluşumları kesinlikle patlatmayın, ki-
şinin hastaneye naklini sağlayın.

YANLIŞ: Zehirlenmelerde kusmaya 
zorlamak

DOĞRU: Özellikle kimyasal madde 
zehirlenmelerinde kusturmaya zorla-
mak kişiyi tekrar kimyasal maddeye 
maruz bırakacağı için yemek veya 
soluk borusuna zarar verebiliyor. Bu 
gibi durumlarda kişinin asla kustu-
rulmaması, kusmaya zorlanmaması 
gerekiyor. Gıda zehirlenmesi gibi du-
rumlarda; zehirlenmeye neden olan 
madde veya yiyecek sorgulanmalı, 
kusturmanın güvenli olduğundan 
emin olunmalı. Gerekirse ambulans 
çağırmalı, 114 Zehir Danışma Hattını 
arayarak bilgi almalısınız.

YANLIŞ: Trafik kazasında sıkışan 
kişiyi çıkarmaya çalışmak

DOĞRU: Bu tür müdahaleler omu-
rilik hasarına yol açarak, kalıcı sakat-
lıklara bile neden olabilir. Bu nedenle 
profesyonel ekiplerin (ambulans-itfa-
iye) beklenmesi gerekmektedir. Araç 
dışı kaza durumlarında da hasta yara-
lının minimal hareket etmesi ve müm-
kün ise hareket ettirilmemesi gerekir. 
Yine bu gibi durumlarda profesyonel 
ekipler gelmeden yaralının karga tu-
lumba bir şekilde başka yere taşınma-
sı da omurilik hasarına yol açan bir 
durumdur. Kaza durumlarında ortam 
güvenliğinin sağlanarak ek kazaların 
önüne geçilmesi ve 5-7 dakika aralık-
lar ile bilinç ve nefes kontrolü yapmak 
yeterli olacaktır.
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Mart ayının başından bu yana hayatımızın bir parçası 
haline gelen maskeler bizi ne kadar koruyor? Covid-19 

teşhisi konan bir kişinin bu hastalığı ağır geçirip 
geçirmeyeceği önceden tahmin edilebilir mi? Tüm 

bunların cevabını Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm 
Başkanı Doçent Ali Güre’den öğrendik...

Covid-19’dan koruma 
sağlamaz(mı)?

MASKELER
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On beş yıla yakın üniversite 
hocalığı yapmakta ve ken-
di yetkinlik alanımdaki ko-
nuları lise eğitimi almış öğ-

rencilerime anlatmaya çalışmaktayım. 
Bu süreç içinde öğrendiğim en önemli 
şey, hiçbir konunun, temel lise eğitimi 
almış bir kişi için, “anlaşılamaz” olma-
ması gerektiği. Covid-19 “pandemisi” 
döneminde hepimiz medyadan duy-
duğumuz kadarıyla sağlıklı kalmak 
için yapmamız gereken şeyler oldu-
ğunu öğrendik. Yapmamamız halinde 
cezai müdahaleler bile uygulanan bu 
yaptırımları uygulayanlara bu kural-
ların mantığını sorduğumda çoğu kez 
“emir kuluyuz”, “medya muhakkak 
doğrudur”, “bir otorite bunu söyledi”, 
“politikacılarımıza güveniyorum”, 
“herkes yapıyor”, “yapmazsam işim-
den olurum” gibi cevaplar alıyorum.

GERÇEKLERİ ÖĞRENMEK SİZİN 
HAKKINIZ

“Bu yaptırımların her birinin sebe-
bini tamamen anladım ve bunları ken-
di kararımla yapıyorum ya da yapmı-
yorum” diyen kişiler ise neredeyse 
yok. Bu büyük bir eksiklik ve sizlere 
haksızlık. Her fert, kendine önerilen 
veya diretilen her konu hakkında bil-
gi almak ve bunu tamamen anlamak 
hakkına sahiptir ve sorumluluğunu 
alarak istediği şekilde davranma öz-
gürlüğüne sahip olmalıdır. Bu yazıda 
amacım maskelerin koruyuculuğu ol-
madığını ispatlamak değil; altta sun-
duğum senaryoyu anlamanız halinde, 
maskelerin koruyuculuğu olduğunu 
iddia edenlerden benzeri şeffaflıkta 
bir açıklama istemenizin hakkınız ol-
duğunu size hatırlatmak ve bunu ta-
lep etmeniz gerektiğini vurgulamak.

COVİD-19'DAN KORUNMA 
YÖNTEMLERİ ETKİLİ Mİ?

Covid-19 dan korunmak için yap-
mamız gereken birçok şey olduğunu 
anlıyoruz: 1-maske takmak, 2-Covid-19 
teşhisi almış isek 14 gün karantinada 
kalmamız, 3- dezentektan kullanma-
mız, 4-birbirimizden uzak durmamız, 
5-yemek yemek halinde maske veya 1.5 
metre mesafe gereği olmaması, 6-siga-
ra içerken maskemizi çıkartabilmemiz, 
7-aile fertlerinin arabalarına bindik-
lerinde maske takması gereği ve buna 
benzer pek çok şey. Bu yedi maddenin 
bilimsel isimleri tekli değişken. Yani, 
bunlardan birinin varlığı veya yokluğu 
hastalık geçişini etkileyebilecek bir fak-
tör deniyor. Ancak hangisi en önemli? 
Bu soruya cevap vermemiz gerek. Bu-
nun cevabını tekli değişken analizle-
riyle yapıyoruz. Bu değişkenlerin uy-
gulanması halinde hepsine ihtiyaç var 
mı? Hangi birini veya ikisini yapmamız 
halinde bu yeterli olur? Bu sorulara ise 
çoklu değişken analizleri ile cevap vere-
biliriz. Bu yazının amacı, bu kavramlar-
la sizleri tanıştırmak, analiz sonuçlarını 
anlamanıza yardımcı olmak ve benzer-
lerini talep etmenizi teşvik etmek.

Moleküler Biyoloji ve 
Genetik Bölüm Başkanı 
Doçent Ali Güre
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HİPOTEZ İLE SONUCA ULAŞMA

Altta hayali bir senaryo kullanarak 
“bilimsel olarak ilişki tespiti”ni nasıl 
yaptığımızı özetleyeceğim. Bu şekil-
de birbirinden bağımsız olabilecek 
iki durumun ilişkili olup olmadığını 
inceleyebiliriz. Size önce bir hipotez 
(varsayım) sunacağım. Sonra bu hi-
potezin doğruluğunu tespit için hangi 
bilgileri nasıl incelediğimi gösterece-
ğim; vardığım sonuçları açıklayaca-
ğım. Sonra inceleme yöntemimdeki 
eksikleri göstererek, vardığım sonu-
cun nasıl yanlış olabileceğini açıklaya-
cağım. Hipotezimiz: “Domates yeme 
alışkanlığı olanlar, olmayanlara göre 
daha uzun ömürlü olurlar”. Bu varsa-
yımı doğrulamak için, “domates yeme 
alışkanlığı” olan ve olmayan grupla-
rı oluşturacak kişileri tanımlamamız 
ve kıyaslamamız gerek. Tanımlamayı 
şöyle yaptığımızı farz edelim: haftada 
en az bir kilo domates veya 200 gr do-
mates salçası yiyenlere domates yeme 
alışkanlığı olan grup diyelim. Bundan 

az domates yiyenler de yeme alışkan-
lığı olmayanlar olsun. Sonra bu iki 
grubu 50 sene takip edelim ve bu süre 
içinde kazalar hariç, bir hastalık veya 
yaşlılıktan ölen kişilerin ne zaman öl-
düklerini tespit edelim. Sonra iki gru-
bu karşılaştıralım.

COX REGRESYON ANALİZİ

Karşılaştırma için burada “Cox 
regresyon analizi” kullandım. Tablo 
1A’da gördüğümüz Cox regresyon 
analiz sonuçları hipotezimizi doğru-
lar nitelikte. Domates yiyen grubun 
yemeyenlere göre 3.1 kat daha uzun 
yaşadığını ve bu sonucun “tesadü-
fen” elde edilme şansının binde 3 
olduğunu görüyoruz. Bu domates 
yeme lehine güzel bir sonuç. Bu du-
rumda “halka bir açıklama” yapabi-
liriz. Ben televizyona çıkıp domates 
yemenin ömrü uzattığını söyleyebili-
rim, bu verileri sunabilirim. Bu hem 
ekonomiyi şekillendirebilir, hem de 
sofra alışkanlıklarınızı değiştirebilir.

Tablo 1A. Tekli değişken analizi: Domates yeme alışkanlığı ömrü kaç kat arttırır?

Ömrü ne kadar 
uzatıyor?

İstatiksel hesaplara göre böyle 
bir sonucu “tesadüfen” elde etme 
ihtimalimiz

Domates yeme 
alışkanlığı 3.1 kat % 0.3
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ÇOKLU DEĞİŞKEN ANALİZİ İLE 
SONUCA ULAŞIN

Ancak, ikinci bir hipotezin aklımıza 
geldiğini düşünelim: “spor yapmak 
ömrü uzatır”. Bu hipotezin doğrulu-
ğunu, domates alışkanlıklarını ölçtü-
ğümüz kişiler üzerinde inceleyelim. 
Haftada en az bir kez 1 saat boyunca 
herhangi bir sporu yapanlara “spor 
alışkanlığı var”, yapmayanlara “yok” 
diyelim ve domates yeme alışkan-
lığının uzun ömür ile olan ilişkisini 
ölçtüğümüz yöntemle inceleyelim. 
Tablo 1B’de göreceğimiz sonuçları-
mız “spor alışkanlığı olan” kişilerin 
spor yapmayanlara göre 4.8 kat daha 

uzun yaşadığını gösteriyor ve bu so-
nucun tesadüfen elde edilme ihtimali 
on binde bir. Dolaysıyla hem domates 
yemek, hem spor yapmak ömrü uza-
tıyor görünüyor. Yani her iki değişken 
de yaşam süresi ile ilgili gibi. Ama bu 
şekilde televizyonda bir demeç ver-
meden önce, üçüncü bir test yapalım. 
Spor alışkanlığının mı, domates ye-
menin mi ömür uzatmak konusunda 
daha önemli olduğunu araştıralım. 
Daha bilimsel bir terminoloji ile daha 
önce “tekli değişken” (domates veya 
spor) ile “yaşam süresi” arasında yap-
tığımız ilişkilendirme çalışmasını her 
iki değişkeni birlikte değerlendirerek 
çoklu değişken analizi yapalım.

Tablo 1B. Tekli değişken analizi: Spor yapma alışkanlığı ömrü kaç kat arttırır?

Ömrü ne kadar 
uzatıyor?

İstatiksel hesaplara göre böyle 
bir sonucu “tesadüfen” elde etme 
ihtimalimiz

Spor yapma alışkanlığı 4.8 kat % 0.01
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İKİLİ DEĞİŞKEN ANALİZİNİN 
ŞAŞIRTAN SONUCU

Tablo 1C’de göreceğimiz ikili de-
ğişken analiz sonuçları şaşırtıcı: Bu 
tablodaki sonuçlara göre, spor ve do-
mates yeme alışkanlığı bir arada de-
ğerlendirildiğinde domates yemenin 
yaşam süresini uzatmak ile güvenilir 
bir ilişkisi yok: Bu kişilerde domates 
yemek ömrü 1.5 kat arttırıyor görün-
se de, böyle bir sonucu tesadüfen elde 
etme ihtimalimiz yüze %46. İstatistik-
sel olarak bu rakam yüzde 5’in altında 
ise güvenilir kabul edildiğinden, bu 
analiz ile domatesin ömrü uzatmadı-
ğını tespit etmiş olduk. Bu durumda 
televizyonda bir demeç verecek isek, 
domates yemenin tek başına değer-
lendirildiğinde ömrü uzatıyor gibi 
dursa da, spor yapıp yapmadığımız 
değerlendirildiğinde bir öneminin ol-
madığını söylemek durumundayız.

HANGİ HASTALARIN ÖLME 
OLASILIĞI YÜKSEK?

Şimdi üstteki analizlerimizde kul-
landığımız “domates yeme alışkan-
lığı” yerine Covid-19 pandemisinde 
maske kullanılması ve spor yapma 
alışkanlığı yerine Covid-19 enfeksiyo-
nu olduğunda, “hastalığı ağır geçirme-

ye genetik yatkınlık” parametrelerini 
koyalım. Yaşam süresi yerine “enfeksi-
yon bulaşması için geçen süre”yi koya-
lım. Üstteki analizlerle benzer sonuçlar 
almamız halinde, Covid-19’a karşı ko-
runmamızda maskeden ziyade hangi 
kişilerin bu hastalığı geçirmek halinde 
ölme olasılıklarının daha yüksek oldu-
ğunu gösteren parametrenin genetik 
yatkınlık olduğu sonucuna varacağız.

VİRÜSE GENLER ETKİLİ Mİ?

İşte böyle bir çalışma daha maalesef 
yapılmadı. Ancak yakında yapılabilir. 
Zira bu ay yayınlanan bir çalışmada, 
Covid-19 enfeksiyonunu ağır geçiren 
kişilerile, hafif geçiren kişiler kıyas-
landığında iki grup arasındaki bir far-
kın kandaki tip 1 interferon (IFN) ya-
nıt miktarındaki değişiklik olduğu ve 
bunun altında yatan genetik özellik-
ler tespit edildi. Dolaysıyla Covid-19 
teşhisi alan kişilerin bir kısmında bu 
hastalığın ağır geçebileceğini önceden 
tahmin edebilmemiz genetik bir test 
yaparak mümkün olabilir.

Ancak “genetik yatkınlık” paramet-
resi bir “çoklu değişken analizine” ta-
bii tutulamıyorsa da, yazının başında 
bahsettiğim 7 parametre için üstteki 
sonuçların gerçeklerini “bilirkişi”ler-
den talep etmenizi rica ediyorum.

Tablo 1C. İkili değişken analizi: Domates yeme ve spor yapma alışkanlıkları bir 
arada değerlendirildiğinde, hangisi ömrü kaç kat arttırır?

Ömrü ne kadar 
uzatıyor?

İstatiksel hesaplara göre böyle 
bir sonucu “tesadüfen” elde 
etme ihtimalimiz

Domates yeme alışkanlığı 4.8 kat % 46

Spor yapma alışkanlığı 4.8 kat % 0.08
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Görünenin ötesinde, çok daha derin ve deneyim odaklı bir lüks 
yaklaşımıyla seyahatinizden en yüksek seviyede keyif almanız 

ve anı yaşamaya odaklanabilmeniz için İstanbul'un ilk JW 
Marriott Oteli’nde her detayı özenle oluşturduk. Ruhunuzu 

besleyen binlerce yıllık tarihin merkezinde muhteşem 
manzaralara karşı size özel bir konaklama, eklektik ve bohem 

Karaköy'un tarzıyla bütünleşen artizan lezzetler, her anın 
doyasıya tadına varabilme lüksü sizinle İstanbul'da.

JW Marriott Istanbul Bosphorus 

Adres: Kemankeş Kara Mustafa Paşa Mahallesi Kemankeş Caddesi,  

Veli Alemdar Han No 49, 34425 İstanbul

Telefon: (0212) 806 20 20

jwmarriottistanbulbosphorus.com

Zihninizi ve Ruhunuzu Zenginleştiren 
Özgün bir İstanbul deneyimi
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BARIŞ KILIÇ

MEN

KARİZMATİK 
HAVALI 
BAŞARILI

MODA

GÜZELLİK

MOTOMODA

FAZLA UZATMAYIN! 
BIRAKIN DAĞINIK KALSIN

ESKİDEN OTOMOBİLE 
ELDİVENSİZ BİNİLMEZDİ

HERKES BEYOĞLU 
BEYEFENDİSİ OLACAK
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Röportaj

BEYEFENDİ 
YAKIŞIKLI 

HAVALI 

BARIŞ KILIÇ

Tarzı ve tavrı ile tam bir beyefendi. Duruşu, özel hayatı ve  oyunculuğu 
ile herkesin örnek aldığı bir yetenek. Centilmen ve elegan bir salon 
erkeği. Aynı zamanda bu sektörde evli, mutlu, çocuklu olan ender 

oyunculardan biri. Mütevazı  tavrı  ve  beyefendiliğiyle sizi hemen etki 
alanına alan yakışıklı oyuncu tam bir  “Cool Adam”. Yasak Elma’nın 

yakışıklı oyuncusu Barış Kılıç ile Karaköy’de bulunan  
JW Marriott Istanbul Bosphorus’ta bir araya geldik ve otelin 

muhteşem manzarasında, özel bir çekim gerçekleştirdik…
Röportaj: Mukaddes Kaya  Moda editörü: Rana Demir
Fotoğraflar: Ümit Karalar  Saç&Makyaj: Utku Agagil



134

Uzun yıllardır piyasada olan biri 
için, kitlelerle buluşmana hangi 
rolün sebep oldu?

Bugüne kadar aşağı yukarı 15'e ya-
kın projem oldu, kariyerime en çok 
etki eden karakter; “Adını Feriha Koy-
dum” projesindeki Kaptan Levent ka-
rakteri diyebilirim. Büyük kitlelerle ta-
nışmamı sağlayan bir roldü. Yine olsa, 
yine öyle bir karakteri oynamak ister-
dim. Aslında her karakter benim için 
çok özel ve çok önemli, her proje farklı 
ama Adını Feriha Koydum benim için 
hafızamda kalıcı bir değer taşıyor. 

Oynamayı çok istediğin bir 
karakter, tarihi kişi veya karakter 
var mı?

Tarihi dizileri son zamanlarda çok-
ça izler olduk ve o tarihi kostümler 
içerisinde kendimi iyi hissedeceği-
mi düşünüyorum açıkçası. Tarihten 
gelen ve aslında bizde iz bırakan bu 
karakterleri canlandırmak ve ruh kat-

mak çok özel bir duygu, çok değerli 
her şeyden önce. Bu değere layık ola-
bilmek, o değere günümüz koşulla-
rında, geçmişi gösterecek, yaşatacak 
şekilde ekrana yansıtmak, bu çaba, 
bu özveri çok önemli ve kolay değil. 
Bir gün, hafızamızda yer alan bu ka-
rakterlerden birini canlandırıp, onu 
ekranı taşımayı çok isterim.

EVLİLİK AŞKI ÖLDÜRMEZ

Sinemada en beğendiğin sanatçılar 
kimler? Sende iz bırakan film 
hangisi?

Dünya sinemasında ve Türk sine-
masında çok değer verdiğim ve hay-
ranlıkla izlediğim birçok oyuncu var. 
Hepsi de farklı hissiyatlar verdiği ve 
çok değerli oldukları için birini birin-
den ayırmak gibi bir durum söz ko-
nusu değil benim için. Birçok da film 
vardır beni etkileyen ama özellikle bir 
tanesi öne çıkıyor diyemem. 

Röportaj

Takım ve kazak: Emre Erdemoğlu
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Röportaj

Evlilik   aşkı öldürüyor mu 
gerçekten?

Milyonlarca yıldır tartışılan bir so-
rudur. Öldürmez efendim, niye öl-
dürsün? İki tarafın karşılıklı olarak 
evliliğe bakış açısı bence çok önemli. 
Bir evliliğin uzun soluklu veya kısa 
soluklu olması bence bir başarı veya 
başarısızlık değildir, evli olarak ge-
çirdiğiniz zamanı güzel geçirmek bir 
başarıdır. Bu sonsuza kadar olabilir, 
belli bir dönem olabilir, kısa da sür-

müş olabilir. Her şey insanlar için. 
Ama o zamanı kaliteli, değerli geçir-
mek, karşı tarafla hayatı paylaşmak, 
kendini onun yanında iyi hissetmek 
çok önemli. Ben de evliyim uzun yıl-
lardır ve çok mutluyum eşimle. Ço-
cuklarımızla birlikte, evliliğimiz çok 
daha farklı bir lezzete geçti, eşimle 
birlikte harmanlandı bu yıllar. Herke-
se günün birinde çocuk sahibi olma-
yı, mutlu bir evlilik yapmayı tavsiye 
ederim.

Trençkot: Cekette (Vakkorama)
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ÇOCUKLARIMLA VAKİT 
GEÇİRMEYE ÖZEN 
GÖSTERİYORUM

 
Yasak Elma'nın başarısının sebebi 
nedir?

İzlenebiliyor olmasının nedeni iz-
leyicinin sıkılmıyor olması bence. Ya-
sak Elma lezzetli bir iş. Dizinin nere-
sinden girerseniz girin, neresinden 
başlarsanız başlayın sıkılmıyorsunuz. 
Karakterlerin olaylara bakışı, olayları 
yaratışı, inanılmaz zekice yapılan ent-
rikalar ve davranışlar dizinin heyeca-
nını yukarda tutan gerçekleri. O yüz-
den de bu kadar zamandır büyük bir 
ilgi ile izleniyor. Karakterler zaman 

zaman tabi ki izleyicinin istemediği 
şeyler yapabiliyorlar, izleyici biraz 
da o karakterler hep istedikleri gibi 
olsunlar, hata yapmasınlar isteyebili-
yor ama hayat da zaten böyle değil, 
hepimiz hatalar yapıyoruz, onlarda 
yapmalı ki, çatışmaları ve hikayeleri 
daha güçlü olabilsin. İşte bu yüzden 
senaristlerimiz, yapımcılarımız, yö-
netmenlerimiz çok çalışıyor, çok emek 
veriyor, bu işi daha da izlenebilir kıl-
mak için. Dolayısıyla da her şeyden 
önce çok takdir ediyor ve saygı duyu-
yorum; bu işleri yazanlara, yönetenle-
re,oynayanlara, set ekibine, herkese. 
Bu kadar zor dengeleri bir arada tu-
tup, başarıya ulaştırmak kolay değil.

Röportaj
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Takım elbise, gömlek, ayakkabılar: Niyazi Erdoğan
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Sosyal bir adam mısın, boş 
vakitlerini nasıl değerlendirirsin?

Sosyal bir adamım. Boş vakitleri-
mi iyi değerlendirmeye çalışıyorum. 
Program adamı değilim, uzun soluk-
lu program yapmayı sevmem ama her 
boş zamanımda da farklı şeyler yapma 
çabam yoktur. Yürüyüş ve spor yapı-
yorum kendimi iyi hissetmek için. Sağ-
lığıma dikkat etmeye çalışıyorum. Her 
zaman düşündüğüm detaylar olmakla 
beraber, özellikle çekimde olmadığım 
zamanlar, çocuklarımın geleceği ile il-
gili planlar yapmaya çalışıyorum, onla-

rı nasıl bir hayata hazırlıyorum, onlara 
ne tür öğütler verirsem katkı sunarım, 
bunları düşünüyorum. Çocuklarımla, 
eşimle, ailemle, sevdiklerimle vakit ge-
çirmeye özen gösteriyorum.

ÇILGINLIK YAPMAYI SEVERİM

Hayatla ilgili aklına gelen ilk 
kelime nedir?

Adaletten daha önemli bir kavram 
olduğunu düşünmüyorum. Çocuklu-
ğumdan beri de hep bunu düşünmü-
şümdür.



140

Oyunculuk kariyerinde bundan 
sonraki planların neler?

Oyunculukla ilgili kariyer anlamında 
geldiğim yerin altına inmemek ve daha 
da gelişim göstermek diyebilirim. He-
deflerimi uzun vadeli tutmuyorum. As-
lında tek hedefim; çocuklarımla, ailem-
le beraber sağlıklı olmak diyebilirim.

Göründüğün gibi sakin bir adam 
mısın, yoksa aslında bir çılgın mısın?

Dışardan bakanlar sakin, dingin 
ve anlayışlı olduğumu söylerler ama 

bunların yanı sıra çılgınlık yapma-
yı da seviyorum, plansız, zamansız, 
spontane hareket etmeyi seviyorum.

Yanlış hatırlamıyorsam 
gayrimenkulle de ilgileniyorsun. 
Bu ilginin sebebi nedir?

Evet, gayrimenkul ve mimarlığa 
karşı yıllardır bir ilgim var, bir şeyler 
yaratmayı çok seviyorum. Kazandı-
ğım her şeyi de bu ülkeye yatırdım. 
Yatırımlarımı ülkeme kıymet verdi-
ğim için de yapıyorum aslında.

Hırka: The Project Garments (Vakkorama)
Kot pantolon: J Brand
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TAKIM ELBİSE KURTARICIDIR

Dolabınızın vazgeçilmez parçası 
nedir?

Dolabımda en çok önem verdiğim 
parçalar ayakkabılarımdır.

Genelde dizilerde takım elbise ile 
görüyoruz, sıkıldın mı bu imajdan?  
Gerçek hayatta tarzın nasıl?

Oynadığım karakterlerin işi ve tar-
zı sebebiyle dizilerde genellikle takım 
elbise giyiyorum, sıkıldığımı söyleye-
mem açıkçası, iyi bir takım elbisenin 
her zaman çok klas ve kurtarıcı oldu-

ğunu düşünüyorum. Günlük haya-
tımda ise daha rahat, spor giyinmeyi 
tercih ediyorum.

Hayatı nasıl yaşamalıyız, bize ne iyi 
gelir sence?

İnsanlar doğuyorlar, büyüyorlar ve 
ölüyorlar. Bu gerçeğin dışında diyebi-
lecek pek bir şey yok aslında. Bu süreci 
mümkün olduğunca, şartlar el verdiğince 
iyi geçirmeye çalışmak gerekir. İnsanların 
birbirine saygı duyup, güleryüz gösterip, 
hayatına devam etmesi bence doğru olan-
dır. Birbirimize ihtiyacımız var. Birbirimi-
ze güvenmeli ve destek olmalıyız.
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Trend

Fazla 
uzatmayın, KISA
KESİN!

Beyler! Kuaföre gitmeden önce bu yazıyı dikkatlice 
okuyun... 2020 Sonbahar Kış sezonunda kısa ve dağınık 
görünümlü saçlar öne çıkıyor. Moda haftalarında da 
sıklıkla gördüğümüz bu saçlar sezona damgasını vuracak...
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Trend

Ruhu genç, kendi genç, hür, 
havalı erkeklerin sem-
bol saç modellerinden 
biri olan kısa ve dağınık 

saçlar, 2020 Sonbahar Kış sezonuna 
damgasını vurmaya hazırlanıyor. 
Geçmişten günümüze popülaritesi 
yitirmeden yükselmeye devam eden 
bu trendin öncüleri olarak, Güney 
California'lı sörfçüleri, kaykaycıları, 
James Dean, Brad Pitt, Zac Efron, Ke-
rem Bürsin, Kıvanç Tatlıtuğ, David 
Beckham, Brooklyn Beckham, Robert 
Downey Jr. gibi isimleri sayabiliriz. 
Yeni sezonun trend saçı dizileri de 
etkisi altına almış durumda. Sefirin 
Kızı dizisindeki Gediz, Mucize Dok-
tor'daki Ali Vefa, Bay Yanlış'ın Ozan 
şefi, Zümrüdüanka'da Serhat karak-
teri, Çatı Katı Aşk'ın Ateş ve Demir'i, 
Baraj'ın Tarık'ı ve Sen Çal Kapımı di-
zisinin Engin karakteri trende ayak 
uydurmuş durumda...

EN RAHAT SAÇ MODELİ

Kısa ve dağınık saçlar aslında er-
kekler için büyük kurtarıcı. Bir kere 
şekliyle uğraşmak zorunda değilsi-
niz, rüzgarda, yağmurda "Bozuldu, 
dağıldı" diye düşünmezsiniz, her 
bir saç telinizin yönüyle ilgilenmez-
siniz... Az çaba ile hem seksi, hem 
havalı hem de kaygısız olabilirsiniz. 
Herkes bol bol saç ürünü kullanır-
ken, siz yıkayıp sadece elinizle şekil 
verip, hayatınıza devam edebilirsi-
niz. Hatta sabah yataktan kalkıp, sa-
çınızı hiç ellemeden işe gitseniz bile 
emin olun kimse anlamaz... Kısacası; 
2020 zor bir yıl oldu. Bari saçlarınızla 
uğraşmak zorunda kalmayın!
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Beyoğlu 
Beyefendisi
Siz de büyüklerinizden “eskiden 
Beyoğlu’na takım elbisesiz 
çıkmazdık!” sözlerini duyarak 
büyüyenlerden misiniz? Eğer bu 
hikâyeler size de güzel bir masal 
gibi geliyorsa iyi bir haberimiz var, 
önümüzdeki sezon herkes birer 
“İstanbul beyefendisi” olacak! Kirli 
sakal modası yerini “sinekkaydı” 
tıraşa bırakırken kol düğmesi, 
pantolon askısı gibi aksesuarlara 
iade-i itibar yapılacak. Bizden 
tavsiye cebinizde ipek mendil 
taşımayı da unutmayın, her an 
hayatınızın aşkı ile karşılaşıp ona bir 
hatıra bırakmak isteyebilirsiniz. 

Atelier Dupont Zagreb Papyon 
ve Mendil Seti 169,90 TL

Boga Silver 
İşlemeli Gümüş 

Kol Düğmesi 
2.349 TL

Doria Colorblocked Desenli Erkek 
Keten Şapka 789 TL

Frederique Constant 
Classics Quartz 

Chronogra ph Erkek 
Kol Saati 7.950 TL

Lardini Lacivert Bordo 
Şeritli Erkek Pantolon 

Askısı 1.299 TL

Montblanc George 
Gershwin Special Edition 
Dolma Kalem 6.950 TL

Santoni Siyah 
Erkek Deri 

Ayakkabı 7.750 TL

Mühle Mühle 
Tıraş Seti - 

Bronz 1.525 TL

W Collection 
Camel Ceket, 

Simya Evi Paeon 
sakal bakım 

serumu 150 TL

HAZIRLAYAN: HÜMA KAYA
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“Game”Boy
Havalar soğumaya başlarken kendinizi 
evinizin konforunda eğlence dünyasına 
bırakmaya hazır mısınız? O hâlde patlamış 
mısırınızı hazırlayın, panduflarınızı giyin ve 
oyun konsolunuzun başında sevdiklerinizle 
zaman geçirmeye koşun. Rahat kıyafetler, 
lezzetli atıştırmalıklar ve sıcacık bir ortamda 
geçirilen keyifli dakikalar sizi yeniden çocuk 
gibi hissettirecek.

Adidas Eşofman 
Altı, 399 TL

Balenciaga Gri Logo 
Nakışlı Sweatshirt 

11.250 TL

Carrol 
Boyes Man 

Ahşap 
Servis 
Kasesi  

1.989 TL

Paşabahçe 
Electrum 

Seramik Latte 
Bardağı 27,50 TL

Sony PS4 Pro  4.999,00 TL

Cookplus Kırmızı Mısır Patlatma 
Makinesi 388.88 TL

Logitech G332 Oyuncu 
Kulaklığı 369 TL

Marvel Iron Man 
Figür 3.500 TL

Twigy Peluş Panduf 129,90 TL

Microsoft Xbox One 
S Wireless Controller 

Minecraft Creeper 600 TL
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Trend

YAĞLI CİLTLER DE NEME İHTİYAÇ DUYAR

Cildinize sevgi gösterin ve 
The Body Shop’tan yeni Tea Tree 
In-Control Hydrator Nemlendirici 
ile kendinizden emin hissedin. 

  

Yağlı ve lekeye eğilimli cilde sahip olanlar için
nemlendirme düşüncesi çekici görünmeyebilir,
ancak yağlı cilt  nem ihtiyacı karşılanmazsa 
daha fazla yağ üretmeye meyillidir.
Cildinizi dengede tutmak için,
günlük nemlendirerek cildinizi susuz bırakmayın.
Yeni Tea Tree In-Control Hydrator Nemlendirici ile tanışın,
Kenya’dan Yerel Ticaret çay ağacı yağı ile üretilmiştir
ve keklik üzümü bitkisinden elde edilen 
doğal salisilik asit içerir. 
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Güzellik

Bakımlı 
Olmak Sadece 
Kadınlara  
Özel Değil
Son yıllarda bakımına, cildine, 
kendine özen gösteren erkeklerin 
sayısı giderek çoğalıyor. Çağı 
yakalayan, kendisine olduğu kadar 
çevresindekilere de saygısını 
kaybetmeyen erkeklerin seçenekleri 
de en az kadınlar kadar çok. İşte 
onlar için seçtiklerimizden bazıları.

Kiehls Super Multi C 
yaşlanmaya karşı çok amaçlı 

bakım kremi, 50 ml 499 TL

Phyto 
Phytolium4 

erkek tipi 
kronik saç 

dökülmesi için 
tedavi serumu, 

464 TL

Dicora Urban Fit 
erkekler için kepeğe 
karşı 2’si bir arada 
şampuan, 19,95 TL

Garnier Men 
saf temiz 

roll on, 55 ml 
18,90 TL

Incia doğal içerikli roll 
on deodorant 44 TL

Kilian Angel’s Share parfüm 
konyak yağı notası ile başlıyor, 

meşe özü ile harmanlanıyor,  
50 ml EDP 1800 TL

Axe 
Natural 

Look 
Wax ile 

gün boyu 
doğal 

görünüm, 
35,50 TL

Old Spice Captain, 
400 ml 33,95 TL

L’Occitane 
Cap Cedrat 

erkek 
parfümü,  

75 ml EDT 
495 TL

Siveno 
erkekler için 
doğal roll on 
deodorant, 

34,90 TL

Superdrug 
erkek sakal 
yağı, 50 ml 

24,95 TL

HAZIRLAYAN: PEMRA G. ABASIYANIK
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Trend

Sene 1997, mimarlık ikinci sı-
nıftayım. Taşrada büyümüş 
bir mimar adayı olarak, İs-
tanbul en büyük aşkım. Yo-

ğun bir proje teslim haftasından son-
ra, kendimi Süleymaniye Camii’nin 
bahçesinde buluyorum. İstanbul’u bu 
açıdan görmek ne güzel. Her gün oto-
büsle önünden geçtiğim, Zeyrek SSK 
ve İMÇ Bloklarını yakından görme-
nin heyecanı var. Haklarında çok şey 
okumama rağmen, ancak bir fırsatını 
bulup gezme imkanı yaratıyorum. Sü-
leymaniye’den aşağı Vefa’ya doğru 
salıyorum kendimi. Dar sokaklar, ya-
rısı harap durumundaki ahşap yapı-
lardan sonra İlk önce, Doğan Tekeli, 

Sami Sisa, Metin Hepgüler’in tasarla-
dığı, İMÇ Blokları’nın avluları karşı-
lıyor beni. Telaşeli kalabalığın içinden 
geçerken, bir sonraki dönemeçte beni 
hangi sürprizin beklediğini merak 
ederek içinden geçiyorum. Bir anda 
Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun mozaik 
panosu karşıma çıkıyor. Dönüp arka-
ma baktığımda ise yatayda çerçeve-
lenmiş bir perspektiften Süleymani-
ye’yi görüyorum. Henüz şaşkınlığımı 
atamamışken, yolun karşısında Sedat 
Hakkı Eldem’in eseri olan Zeyrek SSK 
binası beni karşılıyor. Geniş saçakla-
rı, geleneksel mimarlıktan ilham alan 
modern kütle ve cephe düzeniyle ki-
taplarda gördüğümden çok daha sıcak 

Niyazi ERDOĞAN

Son 
Centilmenler
1950’lerin ve 60’ların mimarlıktan 
giyim kuşama yansıyan centilmen 
yaklaşımı günümüz dünyasında 
bir tasarım girdisi olarak 
kullanılabilir mi?’’ ya da ‘’Bir 
centilmen gibi giyinmek, günümüz 
dünyasında artık ne kadar 
sürdürülebilir?’’
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Trend

ve kucaklayan. Ne yazıkki parmaklık-
larla kapatılmış avlusunda geçeme-
sem de sağ yanından kıvrılarak Zey-
rek sokaklarında kayboluyorum.

Daha mimarlık eğitiminin başların-
da, kendi yolunu bulmaya çalışan bir 
tasarımcı olarak, son centilmenlerden 
öğreneceğim çok şey vardı. Kendime 
çıkardığım dersler ise, tarihin çağdaş 
yaklaşımlarının, günümüz tasarım-
larına nasıl aktarılabileceği. Centil-
menliğin özünde yatan zarafetin ve 
kibarlığın, insana olan saygı ile bir-
leştiğinde, doğayla, çevreyle, tarihle 
uyumlu tasarımların nasıl ortaya ko-
yulabildiğiydi. 

Bu mimarların kişisel fotoğraflarını 
incelediğimde ise 50’li ve 60’lı yılların 
zarafet anlayışının kültürel yaşamla 
birlikte, giyim kuşamlarına nasıl yansı-
dığını gözlemledim. Kolalı gömlekler, 
bol pilili pantolonlar, kruvaze ceketler 
her an bir davete gidecekmiş gibi şık 
ve hazırdılar. Adamlığın insanlığın 
önüne geçtiği, kadına şiddetin konu-
şulduğunu günümüzde, ne büyük öz-
lem duyuyoruz bu centilmenlere. 

‘’Peki 50’lerin ve 60’ların mimarlık-
tan giyim kuşama yansıyın bu centil-
men yaklaşımı günümüz dünyasında 
bir tasarım girdisi olarak kullanılabilir 
mi?’’ ya da ‘’Bir centilmen gibi giyin-
mek, günümüz dünyasında artık ne 
kadar sürdürülebilir?’’ sorularına ya-
nıt aradığımda ise, elbette zor cevabını 
veriyorum. Ama en azında kendimizi 
özel hissetmek istediğimiz zamanlar-
da, takım elbisemizin üzerine bir fötr 
şapka takıp sokağa çıkma vaktidir 
bence. 
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Motomoda

1900'lerin başından itibaren zenginlerin lüksü olan otomobil, 
modanın da bir parçası oldu. Öyle ki eskiden otomobillere 

rastgele kiyafetle binilmezdi. Deri eldivenler, pilot gözlükleri, 
montlar, fular otomobillerin olmazsa olmazlarıydı.  

Zamanında beyoğlu’na ütüsüz 
pantolon, cilasız ayakkabı, yırtık el-
biseyle çıkılmazdı” cümlesini hatır-
larsınız. Bir dönem otomobile de öyle 
rastgele bir kıyafetle binilmezdi. Tabii 
bunda en önemli etken teknik bazı 
eksikliklerdi. 60’ların cabriolarından 
birine biniyorsanız deri eldiven, yan-
ları kapalı pilot gözlüğü ve uçuşan bir 
fularınız olmazsa olmazdı. 

Araçların klima sisteminin iyi bir 
ısıtma sağlayamaması nedeniyle bir 
dönem otomobil modası olmuştu. 
Fransız Renault’un ilk otomobiline 
binerken haliyle üstü açık olması ne-
deniyle sıkı giyinmek şarttı. Sadece 
havaların soğuk olması değil o yıl-
larda beyefendiler ve hanımefendiler 
otomobile binerken kostüme ayrı bir 
önem gösteriyordu. 

Deri eldivensiz binilmezdi
How I Met Your Mother dizisinde Ted Mosby karakteri de deri eldiveni olmadan 
otomobil ile uzun yol yapmayan bir sürücüdüydü. Yine Hollywood filmlerinde de 
bu eldivenleri hatırlarsınız. Zamanla otomotiv endüstrisi plastik malzemeyi otomo-
bilin gelen her noktasında kullanmaya başladığı için araç eldivenleri hayatımızdan 
çıktı. Ancak hali hazırda bu son birkaç yıldır yeniden hayatımıza girmeye başladı. 
Bu sonbaharda da dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile birlikte eldivenlerin pratik 
faydaları da kaçınılmaz. 

Bora ERDIN

Otomobile 
binmenin  
bir adabı 
vardı
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Toyota, yenilenen Hilux modelini Adventure, Hi-Cruiser ve Invincible olmak 
üzere 3 farklı donanım seviyesiyle satışa sunuyor. Türkiye  lansmanı dijital ola-
rak gerçekleştirilen Toyota Hilux; yeni Invincible versiyonu ve çok daha geliş-
tirilmiş araç dinamikleriyle birlikte 252 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa su-
nuldu. Marka daha önceki (kamyonet) modelini takım elbisesi ile ofisten çıkan 
birini kullanmıştı. 

Arazide ve şehirde tarzın olsun

Aynı renklerden sıkılanlar için

Motomoda

2020 Suzuki Jimny’i çift 
renk seçeneğiyle satın almak 
isteyenlerin 219 bin 900 TL 
ödemesi gerekiyor. 15 inçlik 
alaşımlı jantlar, LED farlar, 
gündüz farları, elektrikli ve 
ısıtmalı yan aynalar, ön ve 
arka sis farları ile gövde ren-
gi kapı kolları 2019 Suzuki 
Jimny’nin dış donanımları 
arasında yer alıyor. İç taraf-
ta ise 7.0 inçlik bilgi-eğlence 
ekranı, Bluetooth, USB girişi, 
otomatik klima, elektrikli ön 
camlar, ön koltuk ısıtması, ön 
ve arka 12V güç soketleri bu-
lunuyor.  
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Oğuzhan ÖZTÜRK

Antrenman 
yaparken 
nelere dikkat 
etmeli?

TEKRAR; Bir antrenman programının 
en önemli işi tekrardır. Tekrar sayısı-
nın önemli olduğu kadar bir tekrarın 
nasıl yapıldığı da önemlidir.

SET: Bir antrenmanın şiddeti denen 
olgu antrenman bitiminde set sayısı 
ile belirlenir. Antrenman şiddeti bi-
reyin antrenman sertliği ile değil set 
sayısı ile ölçülmektedir.

ANTRENMAN HACMİ: Bir antrenma-
nın hacmi total set sayısı ile belirlen-
mektedir. 

TEKRAR HIZI: Bir tekrarın hızı ile 

konsantrik ve eksantrik evreleri tek-
rarını anatomisi başlığı altındadır.

DİNLENME ARALIKLARI: Bir antren-
man içindeki set araları ile hareketler 
arası dinlenme aralıkları antrenmanın 
amacına göre değişiklik göstermekte-
dir. Az kilo çok tekrar yağ yakımı an-
layışından ziyade set aralıklarında ki 
dinlenme sürelerinin kısa olması yağ 
yakımını destekler. Set arası dinlen-
me aralıkları örneğin 1,5 dakika ila 3 
dakika arasında olması, fizyolik ola-
rak açıklarsak; üzerine Kreatin Fosfat 
depolarının yarısından fazlasının tek-
rar dolması anlamını taşımaktadır. 

Sonbaharın gelmesiyle, tatillerin bitmesi ile herkes 
evine, işine ve sporuna geri döndü. Kimi kaldığı yerden 

devam edecek, kimi de ilk kez başlayacak. Peki 
antrenman yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğini 

biliyor musunuz? İşte yanıtı...
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EGZERSİZ SEÇİMİ: Egzersiz seçimi, 
hareket seçimi değildir. Kardio çalış-
ması için ip atlamakla, bir koşu ban-
dında sabit nabızda yürüyüş yapmak 
fizyolojimizde farklı yakıtların (yağ, 
karbonhidratların) daha fazla har-
canmasına neden olur. Örneğin ip 
atlamak anaerobik bir aktivitedir ve 
temel yakıtı karbonhidratlardır. Sabit 
nabız ile yürüyüş yapmak ise aerobik 
bir aktivitedir ve temel yakıtı yağdır. 

EGZERSİZ SIRASI: Bir antrenman içe-
riği, antrenman öncesi kardio sonra-
sında ağırlık çalışması ve ağırlık çalış-
masının sonunda tekrar kardio olarak 
tamamlanabilir. Yapılacak egzersiz-
lerin sırasını amaçlar belirler. Ağırlık 
antrenmanı öncesinde kardio yapmak 
kilolu bireylerin yağ yakması için et-
kin bir yöntem olsa da elektrolit kay-
bına (ter yoluyla) neden olacağı için 
ağırlık çalışmalarında kas kasılması-
nın verimsiz olmasına neden olacaktır. 
Ağırlık antrenmanları sonrası her bi-
rey (zayıf da olsa) kardio yapmalıdır.

ANTREMAN SÜRESİ: “45 dk antren-
man yeterlidir” demek antrenman 

içeriğini gereklilikleri ile yerine ge-
tirmeyen bireyleri yanlış yönlendirir. 
Fizyolojiye göre antrenman gibi ant-
renman (kendini kandırma olmadan) 
yapıldığı zaman antrenmanın kır-
kıncı dakikasından itibaren kortizon 
hormonunun artışına bağlı katabolik 
bir süreç başlar ancak kortizol (korti-
zonun kandaki hali) yağ yakma ama-
cı olanlar için dost olabilecekken kas 
kazanmakta zorlanan bireyler için 
düşman olabilir. Antrenman sonra-
sındaki kardio süresinin bir saatten 
fazla olması da faydadan çok zarar 
getirecektir. Antrenman sonrasında 
kas kazanmak isteyen bireyler 10 dk 
düşük ve sabit nabızda kardio yap-
malıyken yağ yakmak isteyen birey-
ler 35-40 dakika arasında yağ yakım 
nabız aralığında ve sabit nabızda kar-
dio yapmalıdır. 

ANTRENMAN SIKLIĞI: Kas rejene-
rasyonu hızlı olan bireylerde aynı kas 
grubu haftada iki kez çalıştırılabilir. 
Kas rejenerasyonunuzun hızlı olduğu 
nereden bileceksiniz? Serbest testos-
teronunuz yüksek ise kas rejeneras-
yonunuz da yüksektir.
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Kadınlar için diyet listesi
SABAH KAHVALTISI
Sabah kalkınca aç karna 1 bardak ılık su (Limonlu olabilir) 
2 adet yumurta beyazı 1 adet sarıdan oluşan omlet ya da haşlama
1 küp lor peyniri
1 bardak yeşil çay ya da normal çay (şekersiz) 
1 dilim kepek veya çavdar ekmeği

ARA ÖĞÜN
Yarım yeşil elma

ÖĞLEN YEMEĞİ
100-150 gram tavuk göğsü, hindi göğsü, biftek, bonfile, balık veya light ton 
balığı (Haşlama, buharda, tost makinesinde, ızgarada, teflon tavada, fırında) 
Salata

İKİNDİ
Haşlanmış sebze pirinç ve patates olmayacak küçük kase light

AKŞAM YEMEĞİ
100-150 gram tavuk göğsü, hindi göğsü, biftek,  
bonfile, balık veya light ton balığı 
Haşlama, buharda, tost makinesinde, ızgarada, teflon tavada, fırında 
Tekrar salata

Günde maksimum 5 gram tuz alınacak bol su içilecek içecek sadece 
light ürünler kullanılacak çay sade nescafe yeşil çay serbest şekersi ya da 
tatlandırıcıyla
Günlük 1000 mg C vitamini
Gün aşırı magnezyum
Günlük B12 vitamini



TURKCELL 
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Bir çok dizi, film ve reklamla-
ra ev sahipliği yapan Ümra-
niye Platolarının işletmecisi 
olan Emre Koca ile keyifli 

bir sohbet gerçekleştirdik.. 

Biraz bize platodan bahseder 
misiniz? 

2014 yılında  eski bir fabrikayı pla-
to yapmak adına ilk çalışmalarımıza 
başladık. 2015 yılında ise yavaş yavaş 
sektörde adımızı duyurmaya başla-
dık. Gün geçtikçe insanlar platomuzu 
keşfettiler ve kulaktan kulağa yayıla-
rak bilinirlik kazandık ve yoğun bir 
tempo içersine girdik. Türkiyede bi-
linen ve nadir olan sayılı platolardan 
biriyiz. Sınırsız sayıda dizi, film, rek-
lam ve kliplere ev sahipliği yaptık ve 
yapmaya devam ediyoruz.

Çekimlerde neden platolar tercih 
ediliyor? 

Platolarda çalışmak ekipler açısın-
dan daha kolay, rahat ve hızlı bir ça-
lışma koşulu sunmaktadır. Platoların 
tercih edilmesinin sebebi ise çekim 
esnasında oluşan insan kalabalığı, ses 
kirliliği, otopark sıkıntısı gibi sorunları 
yok etmektir. Aynı zamanda hazır de-
korlar olup, rahat ve temiz koşullarda 
ekiplerin çekim yapmasını sağlar. 

Ümraniye Platolarında ne gibi de-
korlar mevcut?

Aslında film sektörüne hitap eden 
çoğu dekor bizde mevcuttur. Bun-
lar cezaevi, mahkeme salonu, emni-
yet müdürlüğü, hastane, açık ofisler, 
loft ev, ağaç ev, mezarlık, izbe yerler, 
kazan daireleri başta olmak üzere 
bir çok hazır dekorumuz var. Mese-
la ArifV216 filmindeki Besim karak-
terinin evi daha önce boş bir mekan 
iken, film için içeriyi kendileri dekor 
edip yeni bir dünya yarattılar. 

Bildiğimiz gibi setler çok kalabalık 
olmakta. Siz pandemi sürecini nasıl 
idare ettiniz?

Bütün dünyaya yayılan covid-19 
salgını bizim sektörümüzü de etkile-
di. Haliyle biz de o kritik dönemlerde 
3 ay platomuzu kapattık. Evlerimizde 
izole olduk. Yeni normal hayatımıza 
adapte olmaya başladığımızda set sa-
yımızı kısıtladık. Günde 5 set alırken 
2'ye düşürdük. Bütün dekorlarımızı 
hergün dezenfekte ediyoruz. Girişler-
de ateş ölçümlerimiz yapılıyor. Plato 
sınırlarında oyuncularda dahil olmak 
üzere herkes maske takmak zorunda. 
Bütün önlemlerimizi alıp covid-19 
kurallarına uyup hizmet vermekteyiz 
ve vermeye devam ediyoruz. 

Yüzlerce 
projeye ev 
sahipliği yaptı; 
Ümraniye 
Platoları



Dekorasyon

Çocuklara 
uzaktan 
eğitim için 
yer açın 

Covid-19 salgını, okulları 
mart ayında sanal moda 
geçirdiğinde, aileler teleko-
münikasyon teknolojilerine 

ayak uydurmak, evlerinde derme çat-
ma çalışma alanları açmak ve kendile-
rinin uzaktan çalışma toplantılarında 
çocuklarının plansız bir şekilde top-
lantılarının ortasında görüntüye da-
hil olmasını engellemek için çabaladı-
lar.  Ebeveynler, salonlarının çalışma 
alanına dönüştürülmesiyle yaşadık-
ları bıkkınlığı bir sömestr daha atlata-
maz diye düşünürken, yine bir sanal  
“Okula Dönüş” dönemine başladık. 
Bu sonbaharda uzaktan öğrenmeden 
en iyi şekilde yararlanmak adına, ço-

cuklar için üretken, ebeveynler için 
huzurlu bir öğrenme alanı nasıl yara-
tılırı düşünmeye başladık.

EVİNİZDE GEÇİCİ BİR SINIF KURMAK 
İÇİN EN İYİ YER NERESİDİR?  

Anın ihtiyaçlarına uyum sağlaya-
bilecek, esnek alanlar yaratmak çok 
önemli. Bir alanın içinde farklı akti-
viteler için farklı köşeler oluşturmak, 
çocuğunuza ders dinlemek için nere-
de olması, yaratıcı projesini nerede 
yapması ve oyun oynamak için hangi 
alanda olması gerektiğini hissettirir. 
Evin içinde minik bir okul düzeni ku-
rabilmek sadece metrekare ile alakalı 
bir mesele değildir. Ufak separatörler 
ile alanın işlevselliğini hissettirecek 
ufak dekoratif objeler ile bunu çocuğa 
hissettirebilirsiniz. 

Burçe BEKREK / MODA TASARIMCISI

Yeni okul malzemelerini, şehre dönüşü simgeleyen, heyecanlı 
çocukları ve mutlu ebeveynleri çağrıştıran bir cümle olan 

“Okula Dönüş”, bu yıl kulağa çok daha farklı geliyor. Zira bu 
dönem öğrenciler derslere evlerinden başlıyor. Peki yeni 

normalleşmede evlerinizde çalışma alanları açmak ister misiniz?
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ÖZELLEŞTİRMEYE İZİN VERİN

Çocuklarınızın bir alanı kisişelleş-
tirmesine izin verin. Onları duvar de-
koru, masa, sandalye ve renkler ko-
nusunda kendi seçimlerini yapmaları 
konusunda teşvik edin. Sevdiğiniz 3 
çalışma masası bulup, bunların ara-
sından seçim yapmasına olanak tanı-
yın. Bu söz sahibi olma hissiyatı, on-
ları sahip oldukları çalışma alanında 
mutlu ve rahat hissettirecek. 

DOĞRU BOYUT VE ÇOCUKLARA 
ÖZEL MOBİLYALAR

Yemek masası ve yetişkin boyu için 
uygun olan bir sandalyede bir döne-
min ancak bir kaç günü idare ede-
bilirsiniz. Onun boyuna uygun bir 
çalışma alanı yaratmak çok önemli. 
Okul ortamını yaratmak birinci kural 
budur. Yaratıcılığı için aktif bir tuval 
olarak kullanacağı veya bir probleme 
odanmak için karalama yapacağı bir 
tahta, duvar, pano ve benzeri bir alan 
onu sınıf ortamında hissetirecektir. 

IŞIK VE SES

Okul tasarımlarındaki temel faktör-
lerden biri de akustiktir. Evde öğrenim 
alanına perdeler ve yumuşak mobilya-

lar ile aksesuarlar eklemek harikalar 
yaratabilir. Yastık gibi aksesuarların 
gereksiz gürültüyü engellemede iyi bir 
seçenek olduğunu söyleyebiliriz. Do-
ğal ışık öğrencilerin daha iyi konsant-
re olmasına ve öğrenmesine yardımcı 
olur. Evde daha fazla ışık alan bir alanı 
değerlendirmeniz faydalı olacaktır. 

MACERA ZAMANI

Oyun, dinlenme ve macera alanları-
nı da hesaba katmalısınız. Tenefüs zili 
çaldığında çılgınlar gibi koşup çıktığı 
oyun alanı özgürlüğünü aynı şekilde 
enerjisini boşaltacağı alanlar ile ona 
sunmalısınız. Çocuklar, artan ekran 
süresini dengelemek için sağlıklı bir 
dozda dışarıda zamana ihtiyaç du-
yacaklar. Herşeyi tek bir odada, yani 
kendi odasına sıkıştırmaya çalışmak-
tansa, ev içinde farklı alanlarda bunu 
gerçekleştirebilirsiniz. Nasıl ki okul 
ortamında kendine ait bir dolap su-
nuluyorsa, gün bittiğinde o oyuncak-
ların girmesi gereken organize sepet-
lerin olduğu bir alan yaratabilirsiniz.



177

ATÖLYESİ
KÜLTÜR

Dijital platformlarda öne çıkanlar, vizyonda ses 
getirenler, kulakların pasını silenler, tadı damakta 

bırakanlar, izletirken eğitenler, güldürenler, ağlatanlar ve 
daha nicesi... İşte, ayın öne çıkan kültür-sanat olayları...

YARIM KALAN 
AŞKLAR
BluTV’de yayına giren ve Burak De-
niz, Dilan Çiçek Deniz, Cem Davran 
ve Ezel Akay gibi isimlerin yer aldığı 
Yarım Kalan Aşklar, son dönemin dik-
kat çeken dijital yapımlarından oldu. 
Fantastik hikayesi ve aksiyon dolu 
sahneleriyle izleyicilerden tam not 
alan Yarım Kalan Aşklar’da baş ka-
rakter Ozan, ‘Kadir’in bedenindeyken 
gazeteci ‘Elif’le birlikte bir yandan 
üstü örtülmüş gerçeklerin peşinden 
giderken bir yandan da aşkına yeni-
den kavuşmanın yollarını arayacak.D
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HOLMES’UN 
KARDEŞİ SEVİLDİ
Sherlock Holmes dünyasına yeni 
bir soluk getiren Enola Holmes, 
Netflix’te izleyicilerle buluştu. 
Yazar Nancy Springer’ın “The 
Enola Holmes Mysteries” serisi-
ne dayanan filmde Millie Bobby 
Brown, Henry Cavill ve Sam Claf-
lin başrollerde yer alıyor. Sherlo-
ck Holmes dünyasına bambaşka 
bir enerji katan film, bir gün ansı-
zın annesini kaybeden Enola’nın 
dedektifliğe uzanan serüvenini 
anlatıyor.

Kültür Sanat
Sercan MERIÇ



Kültür Sanat

ARTKOLİK YENİ 
SEZON AÇILDI
Artkolik yeni sanat sezonunu 20 Ekim 
- 30 Kasım 2020 tarihleri arasında Ay-
şegül Barbaros’un “Episode I, Bölüm 
I” isimli kişisel sergisi ile açıyor. Res-
samın ilk kişisel sergisi olma özelliği-
ni taşıyan seçkide, 2018-2020 arasın-
da ürettiği yağlı boya tablolardan bir 
derleme sunuluyor. İlhamını 17. - 18. 
yy. heykel sanatından alan sergi, Art-
kolik’in Arnavutköy’deki mekanında 
20 Ekim - 30 Kasım 2020 tarihlerinde 
haftaiçi 11.00 – 17.00 saatleri arasında 
randevu ile ziyaret edilebilir.

90’lara damga vuran, daha önce İsyan ve Asil 
Dede’nin Düğünü kitaplarını kaleme alan 
Ege, Kedice Bir Sevda karşımızda. Zampara 
Tayfun’un bir gün kedi olarak yeniden haya-
ta dönmesini anlatan Ege, esprili üslubu ile 
de dikkat çekiyor. Hem eğlendiren hem de 
düşündürten bir aşk hikayesine imza atan 
Ege, edebiyat arenasında da hünerlerini ser-
gilemeye devam ediyor.

İBB Şehir Tiyatroları, yeni sezonda 
heyecan verici bir repertuvar ha-
zırladı. 50 özel tiyatroya da kapıla-
rını açmaya hazırlanan Şehir Tiyat-
roları, bu sezon 16 yeni prömiyer 
ile perdeyi açacak. Ağırlıklı olarak 
yerli yazarların eserlerini sergile-
meye hazırlanan Şehir Tiyatroları, 
salgına, faşizme, kısacası bu top-
rakların hikayelerine yer veriyor.

KEDİCE BİR SEVDA

Rap müzik son döneme damga vurmaya, lis-
teleri alt üst etmeye, dinleyicilerini artırmaya 
devam ediyor. Türkçe rap müziğin en çok din-
lenen isimlerinden birisi Ben Fero, kısa bir süre 
önce Yabani EP’sini dinleyicilerle buluşturdu. 
Yayınlanır yayınlanmaz Spotify listelerinde 
zirveyi zorlayan 5 şarkılık albümde Ezhel ile 
yapılmış bir düet de yer alıyor.

16 YENİ 
PRÖMİYER

ZİRVEYİ ZORLUYOR
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Tarzını 
yansıtan akıllı 
teknolojiler Ercan ERDAL / ercan@retouchmag.com

Thea IQ KNX Multi Fonksiyonel 
Anahtar; aydınlatma, perde-panjur 
ve iklimlendirme kontrolünü tek bir 
noktadan yaparak mekânlarda kon-
for ve enerji tasarrufu sunuyor. Dün-
yanın ilk LED’li elektrik anahtarı olan 
Thea Blu’nun yalın çizgilerini koruyan 
ürün, Panasonic’in yüksek teknolojisi 
ile donatılmış. Sadelik ve şıklığı ön 
planda tutmasının yanı sıra mekânlar-
daki birçok fonksiyonu yönetebilmesi 
sayesinde de hem evlerde ve ofislerde 
hem otel, restoran gibi ticari işletme-
lerde rahatlıkla kullanılabiliyor.

Thea IQ Multis ile daha akıllı bir dünya

Sıradan bir tartıdan 
çok daha ötesi

HONOR Scale 2, sadece ağırlık ölçen geleneksel 
tartıların aksine özellikle aktif bir yaşam süren ve 
beslenmesine dikkat edenler için toplamda 12 farklı 
ölçüm yapabiliyor. Ağırlık ölçümünün yanında Vücut 
Kitle Endeksi (BMI), Vücut Yağ Oranı, Kalp Ritmi, 
İç Organ Yağ Seviyesi, İskelet Kas Kütlesi, Yağsız 
Vücut Kütlesi, Bazal Metabolizma Hızı, Vücuttaki 
Su, Protein, Kemik Mineral İçeriği ve Vücut Skoru 
gibi büyük öneme sahip birçok farklı değeri kolayca 
sunabiliyor. Tüm bu ölçümler sayesinde fit ve 
sağlıklı bir yaşama ulaşmak için yapmanız gereken 
antrenmanları doğru şekilde planlayabiliyorsunuz.
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Şıklığın simgesi olarak tanımlanan, kıvrımlı köşeleri, şık hatları ve simetrik 
ön ve arka kenarları ile öne çıkan LG VELVET, yeni 3D Kavisli Tasarım dilinin 
bir telefona uygulanması olarak kabul ediliyor. LG VELVET’in pürüzsüz, adete 
cilalanmış bir görüntü sergileyen yüzeyi, Aurora Beyaz rengi, bir yağmur 
damlasını çağrıştıran “Raindrop” kamerası en önemli görsel özellikleri arasında 
yer alıyor. LG VELVET’in doğadan esinlenerek oluşturulan tasarım dili, görsel 
çekicilik sağlamasının yanı sıra, telefonun elde tutulmasını da rahat hale getiriyor.

HUAWEI WATCH FIT, 44 duruş gös-
terimi de dahil olmak üzere 12 antren-
man kursunu kapsayan animasyonlu 
bir kişisel antrenörü destekleyen Hu-
awei’nin ilk akıllı saati. Ayrı ayrı ani-
masyonlu fitness kursları, kullanıcıla-
ra akıllı telefon veya başka bir cihaza 
ihtiyaç duymadan ücretsiz bire bir ki-
şisel eğitim imkanı sağlıyor. Kuvvet 
antrenmanı, karın egzersizleri ve diğer 
egzersizler, kullanıcıların evde egzersiz 
yapmalarına yardımcı oluyor. Ek ola-
rak, “ayağa kalkma hatırlatıcıları”, kul-
lanıcılara aktif kalmalarını hatırlatarak 
uzun bir süre oturmaları durumunda 
hareket etmelerini söylüyor.

Akıllı telefon oyun deneyimi için 
özel olarak tasarlanan realme 6, gücü-
nü MediaTek Helio G90T işlemciden 
alıyor. Telefon, en son güncellemelere 
sahip işlemci, grafik kartı, süper hızlı 
RAM ve güçlü yapay zeka kombinas-
yonu ile mobil oyun severlere sorun-
suz bir deneyim sunuyor. Daha iyi ko-
ruma için Corning Gorilla Glass 3 ile 
kaplanan, 90 Hz süper yüksek yenile-
me ve 120 Hz örnekleme hızına sahip 
6,5 inç 90 Hz Ultra Pürüzsüz Ekran, 
her kaydırma hareketini pürüzsüz ve 
kesintisiz hale getirerek kullanıcılara 
güçlü görsel deneyim sunuyor.

Tarz Olmayı Sevenlere: LG VELVET

HUAWEI WATCH 
FIT ile rengini seç, 
harekete geç!

Mükemmel mobil 
oyun deneyimi için 
realme 6
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Tanıyıp tanıyabileceğiniz en tatlı, en içten, en doğal, yemeğe 
sevgisini katmakla kalmayıp, her yaptığını paylaşmayı 

seven bir şef ve yazar Aydan Üskanat... Yıllardır tanırım ve 
asla kendinden ödün vermeden, her geçen gün gitgide 

kariyerinde yükselen en iyi şeflerden biri. Üskanat ile hem 
yeni Yap Ye Paylaş kitabını, hem de ‘Dünyanın en iyi şef 

yazarı’ ödülüne sahip olmasını konuştuk...

Dünyanın en iyi şef yazarı
AYDAN ÜSKANAT

RÖPORTAJ: HALE CEYLAN BARLAS

Röportaj
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Yemek serüvenin nasıl başladı?
Bunu bir Girit göçmeni İzmirli aile-

nin kızına soruyorsun yalnız.
Espri bir yana, tam da bu noktada 

önemli bir durum tesbiti yapmalıyız: 
Türkiye’nin Ege kıyılarında yetişen 
çocuklar bitki örtüsünün çeşitliliği 
ve denizin getirdiği özgür ruha sahip 
mutfakla büyür. Sofra adabı, keyfi ve 
ritüellerini seven ailelerin içinde ye-
tişmek. Bu da ister istemez DNA’mı-
za işler. Bu anlamda herhangi bir kıyı 
Egeli'den farkım olmadan yemekle 
iç içe büyüdüğümü söylemek yanlış 
olmaz. Serüven ise tam olarak yanlış 
tarifleri fark etmemle başladı. Gen-
cim ve yemek yapmayı nefes almak 
kadar doğal sanıyorum. Bakıyorum 
gazete, kitap, dergilerdeki tariflerin 
hepsi yanlış... İyi yemek yapan tarifi 

okudu mu anlar; o fotoğraf o tarifle 
olur mu? Salçalar, kuru soğanlar bol 
kepçe. Antalya’da önüme domates 
salçalı ve biberle süslenmiş kılıç balı-
ğı koydular. O gün bugündür malze-
meye saygılı yemekleri yaygınlaştır-
ma çabasındayım.

Yemek yemekten mi yoksa 
yapmaktan mı keyif alırsın?

Her ikisinden de. Kendi yaptığımı 
yemekten çok keyif alırım.

Hep sorarlar ya "Gardırobunun 
olmazsa olmazı nedir? diye, peki 
bir yemeğin olmazsa olmazı nedir?

Hımmm, zor soru... Zeytinyağı, te-
reyağı, süzme yoğurt, sarımsak, yu-
murta, un, otlar, yeşillikler, baharatlar 
gerisi de artık mevsim ne verdiyse.

Röportaj



HAMURLU TARİFLERİM İLHAM 
VERİYOR 

Yıllardır kurduğun sofraların 
müthiş. Bir sofrada her şey olmalı mı 
yoksa az ve öz mü olmalı her şey?

Çok teşekkür ederim. Bir sofrada 
her şey olursa her birine ziyan olur. 
Her biri birbirini gölgeler veya engel-
ler. Çeşitlilik güzel ama kararında ve 
ayarında olmalı. Birbiriyle uyumlu 
yemekler, mezeler ve atıştırmalıklar 
iyi bir sofranın altın kuralı.

İlham alınan bir gurme olarak "bu 
yemeği benden iyi kimse yapamaz" 
dediğin bir yemek var mı?

Aldığım geri dönüşlere göre en çok 
hamurlu olan her tariflerim ilham 
kaynağı oluyor. Özellikle de maya-
sız poğaça, anne kurabiyesi gibi basit 
reçeteler sürekli yapılıyor. Şeker me-
selesinde bir çok rafine şekersiz re-
çetenin kaynağı oldum bu çok onur 
verici. Mevsim malzemelerini farklı 
ve çok basit şekillerde kullanmam da 
çok kişiye ilham oldu, oluyor. Soru-

nun ikinci bölümü ‘bunu benden iyi 
kimse yapamaz’ kısmı. Bu göreceli 
bir durum. Benim için tüm yaptığım 
yemekler kategori üstü yine de bunu 
başkaları söyleyince değerli. 

ÖDÜL ALAN İLK TÜRK  
ŞEF YAZAR

Son kitabın Yap Ye Paylaş büyük 
ses getirdi. Biraz çıkış hikayesinden 
bahseder misin?

Kitaplarım aslında hayatımın ke-
sitleri. Yap Ye Paylaş da öyle. Yemeği 
özellikle de emek verdiğiniz yemek-
leri paylaşmazsanız tadı eksik oluyor 
sanki. Bu yüzden günümüz paylaşım 
platformu sosyal medyada bu kadar 
çok yemek tarifi veren var. Paylaşmak 
istiyorlar. Kitap, sevgilinle, dostların-
la, davetlerde misafirlerine yapabi-
leceğin yemeklerden oluşuyor. Aynı 
zamanda sosyal medyada neyi nasıl 
çekmek ve yayınlamak gerektiğini 
anlatıyorum. Sofralar nasıl kurulmalı, 
nasıl yemekler tercih edilmeli bu ko-
nularda bir rehber Yap Ye Paylaş.
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Kitapta kahvaltıdan sunuma, 
müzelerde yemeklere tatlılara 
herkesin işine yarayacak özel 
tarifler ve bilgiler yer alıyor. Bu 
kitap için Best of diyebilir miyiz?

Fransızlar için öyle oldu. Kitap geç-
tiğimiz hafta büyük bir ödül aldı ve 
mutluluk yaşattı. Şu ana kadar yap-
tığım en geniş kapsamlı kitap bu. Bu 
anlamda gerçekten önemli bir kitap 
ama Aydan’ın Best Of’u demeyelim, 
daha çok iş var yapılacak. 

Yap Ye Paylaş ile çok önemli bir 
ödül aldın. Dünyanın en iyi gurme 
yazarı olmak nasıl bir his?

2020 Gourmand Ödüllerinde Son-
bahar Listesine ‘Best of Best’ olarak 
girdi ve böylelikle en önemli katego-
ride ödül aldı. Bu ödül kitaba aynı za-
manda 2021 yılında tüm kategoriler-
de yarışma hakkını otomatik olarak 
elde ettirdi. Müthiş bir gurur. Bunu 
başaran ilk Türk yazarı olmak feci bir 
mutluluk. Bu ödülle toplam 4 Gour-
mand ödülü almış oldum. Üstelik 
bu ödüller yerel kategorisinde değil. 
Dünyanın en iyi şef yazarı ödülünü 
Şekersiz ile almıştım. Şu ana kadar 
300’ün üzerinde yeni reçetem var. Bu-
nun değerinin Fransızlar tarafından 
anlaşılması müthiş bir motivasyon.

Ünlü şef ve 
yazar olan Aydan 
Üskanat, 2020 
Gourmand 
Ödülleri’nde, 
sonbahar 
listesine ‘Best 
of Best’ olarak 
girerek ödül 
aldı. Üskanat 
böylelikle bunu 
başaran ilk Türk 
yazar oldu.

Röportaj
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SOSYAL MEDYADA AŞÇI OLMAK 
ÇOK KOLAY

Son zamanlarda artık herkes gurme, 
herkes aşçı, herkes sosyal medyadan 
tarifler paylaşıp para kazanıyor. Bu 
kadar kolay mı bu işler?

Kolay, çünkü gerçekten de herkes 
kendi mutfağının şefi. Günlük hayat-
ta yemek yapmayan çok çok erişkin 
vardır. Genelde herkes yemek yapı-
yordur veya yapabilir. Bunu sosyal 
medya aracılığı ile gelir haline getir-
meye çalışmak doğal. Düşünsenize 
ofis yok, vergi yok, eleman yok, hiç bir 
yatırım yok. Günlük yaptığını paylaş, 
bakalım oltaya kim takılacak? Eğitim 
almana bile gerek yok. Uzman olanla-
rı izle, yap ve uzmanmış gibi davran. 
İşlem tamam. Değeri var mı? Hele 
hele sahte takipçi, yorum ve beğeni-
lerle kendini yıldız gibi gösterenler 
için hayat ‘kendin çal kendin oyuna’ 
durumu. Ama bir marka oltaya dü-
şerse o an hayatları değişiyor. Neden 
bu ihtimal için denemesin? Deniyor-

lar ve çoğu sabun köpüğü gibi sönü-
yor. Diğer taraftan çok değerli, yemek 
yapmak için doğmuş insanlar var. 
Onları bulmak benim için çok önemli. 
Onların fark edilmesi için ciddi mesai 
harcıyor, aktiviteler düzenliyorum. 
Çünkü iyiler yükselmezse meydan 
sahtelere kalır. 

Tarifleriyle herkesin gönlüne taht 
kurmuş biri olarak Aydan Üstkanat 
ne yer ne içer?

En çok atıştırmalık severim. Tence-
re yemeğine çok düşkün değilim ama 
arada bir krizim tutar aynı gün 5 tane 
tencere yemeği yaparım. Eşimin söy-
lediğine göre o yemeklerle servet ka-
zanabilirmişim. Ama ben daha basit 
kombinasyonlarla şip şak yemekler 
yemeyi seviyorum. Yapmak önemli 
değil, kolay zor her yemeği keyifle 
yaparım ama şipşak yiyecekleri çok 
severim. Mesela kısır, çorba, kaliteli 
unlu bir poğaça benim için şipşak ye-
mek. Çok çalışıyorum, iş arasında ra-
hat yiyebileceğim şeyler ilk tercihim.
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SOYALI LEVREK
4 kişilik

2 adet levrek balığı (derisiz ve kılçıksız fileto yaklaşık 500-600 gr)
Az miktar mürekkep balıklı spagetti (haşlanmış süzülmüş)
2 su bardağı tavuk veya balık suyu
2 yemek kaşığı soya sosu (az tuzlu)
zencefil rendesi
Salatalık (ince doğranmış)
Bebek ıspanak
Zeytinyağı, tuz

SERVİS İÇİN
Taze kişniş, kavrulmuş susam, ince kıyılmış pırasa,

Tavuk suyunu tencereye alıp ısıtın içine soya sosunu ve haşlanmış makarnayı 
ekleyin. İyice ısıtıp tabaklara paylaştırın. Tencerenin içine ıspanakları atıp bi-
raz yumuşatın yine tabaklara paylaştırın. Tabaklara salatalık, zencefil rende-
si ve taze zencefil rendesini paylaştırın. Her bir levrek filetoyu ortadan ikiye 
kesip zeytinyağında alt üst kızartın. Hazırladığınız tabaklara alın. Tencerede-
ki tavuk suyunu iyice ısıtın. Tabaklara paylaştırın. Bunu yaparken levreklerin 
üzerinden suyu tabağa aktarın. Böylelikle levrekler yumuşayacaktır. Üzerine 
kavrulmuş susam ve ince kıyılmış pırasa ekleyip servis edin.

Son olarak; malum 
pandemi dönemi... 
Bağışıklık için Re Touch 
Mag okurlarıyla bir 
tarifini paylaşır mısın?
Memnuniyetle!

SOYALI 
LEVREK 
TARİFİ
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Aşure

Ev Gurmesi

Narenciye, lavanta ve karanfil özlü bir aşure hayal edin! Haydi yapalım 

MALZEMELER
1,5 su bardağı küçük boy buğday, 1,5 su bardağı şeker, Yarım su bardağı nohut
Yarım çay bardağı kuru börülce (kuru fasulye yerine), 1 adet portakal segmenti 
(beyaz damarlarının tamamen temizlenmiş ve dilimlenmiş hali), Karanfil, tarçın 
ve taze lavanta, 1 limon kabuğu rendesi, 1 çay bardağı dut kurusu, 1 çay bardağı 
kuru üzüm, 1 çay bardağı kavrulmuş fındık, Yarım çay bardağı kuru incir, Yarım 
çay bardağı kuru kayısı, Nar taneleri

YAPILIŞI
Buğdayı 1 litre suda haşlayalım ve suyu dökelim, tekrar 1 litre su ile 10 dakika 
kaynattıktan sonra bir gece önceden ıslattığımız nohut ve börülceleri ekleyelim. 
Fındık hariç tüm yemişleri attıktan sonra 10 dakika kadar daha kaynatıp 
şekeri, portakal segmenti ve limon rendesini ekleyelim. Ayrı bir yerde daha 
önceden kaynatıp süzdüğümüz lavanta, karanfi ve tarçın özünden 2 yemek 
kaşığı ekleyelim. Özlerini çıkartmak için 3 malzemenin üzerine soğuk su ve 
biraz zeytinyağı ile 1 saat kadar ağzı kapalı bir sos tenceresinde kaynatıyoruz. 
Soğuduktan sonra üzerine istediğiniz ürünlerle servis edebilirsiniz... 

BERNA ASLAN
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Muz ve haşhaşlı muffin
Yanında böğürtlen ve krema ile pufi bir lezzet!

MALZEMELER
1 su bardağı süt, 1,5 su bardağı un, Yarım su bardağı şeker, 1 adet vanilya 
çubuğu, 1 yemek kaşığı tarçın, 1 paket kabartma tozu, 1 adet ince kıyım muz, 
Haşhaş, Böğürtlen ve çiğ krema

YAPILIŞI 
Tüm malzemeleri hızlı bir şekilde karıştırıp muzlar dibe çökmeden 200 derece 
fırında fırınlıyoruz. Üzerine pudra şekeri de atabilirsiniz.

Ev Gurmesi
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Filiz ÖZKOL Ekim 2020

ASTROLOJİ
KOÇ 21 MART - 20 NİSAN

Arkadaş çevrenizde size ilgisi olan bir 
kişi dikkatinizi çekebilir. Dostlukların 
aşka dönüşmemesi, sizin tavırlarınız 
karşısında şekil alacaktır. Mars’ın  ters 
hareketi ise her zaman olumsuz etkiler 
vermemektedir. Kıskançlık gösterilerinin 
size herhangi bir avantaj sağlamayacak-
tır. Hatta var olan duyguları zedeleyebi-
lir. Bulunduğunuz koşulları çevrenizdeki 
kişilerin tepkisiyle birlikte harmanlaya-
caksınız. 

İKİZLER       22 MAYIS - 22 HAZİRAN

Bu dönem arkadaşlarınız aşk hikayeleriyle il-
gili düşüncelerini sizinle paylaşacak. Yardım 
etmeyi ve akıl vermeyi seviyorsunuz. Biraz da 
kendinize zaman ayırın. Performans gerekti-
ren konularda dikkatli olun. Yaşam gücünüzün 
yüksek olduğu bir dönem... Birlikte çalıştığınız 
kişilerle duygusal çelişkiler yaşamanız müm-
kün. Olaylara bakış açınız onlara göre uçuk ve 
imkansız gibi görülebilir. Fakat sizdeki başar-
ma hırsı, hiçbir engel tanımıyor. 

ASLAN 23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS

Güvensizlik duygusu içinde olabilirsiniz. Durum değerlendirmesi yaparken, kendi man-
tığınızı savunan ve olaylara farklı bir felsefeyle yaklaşan bir yapınız var. Bulunduğunuz 
grupları, etkileyici konuşmalarınızla ikna edeceksiniz. Bekarsanız ve sevgili arıyorsanız; işte 
size büyük bir fırsat. Tesadüfen tanışacağınız bir kişi ile şimdiden kolları sıvayın ve yeni 
duygularınızın keyfini çıkarın. Düşüncelerinizde derin bir kavrayış hakim. 

BOĞA 21 NİSAN - 21 MAYIS

İlişiklerinize derin bir duygusallık hakim. 
Aşkı algılama biçiminiz öylesine farklı ki, 
sizi anlamakta zorlanıyorlar. Yaşadığınız çe-
lişikleri, karşı tarafa da yaşattığınız zaman iş 
çığırından çıkıyor. Girdiğiniz ortamlarda ken-
dinizden emin tavırlarınız ve etkileyici cüm-
lelerinizde arkanızda bir hayranlık ordusu 
bırakacaksınız. Dostunuzu ve düşmanınızı 
iyi ayırt etmelisiniz. Gireceğiniz ortamlarda 
farklı bir konu ile ilgili fikirlerinizi söylemele-
rini isteyebilirler. İçsel çatışmalarınız bitiyor.

YENGEÇ 23 HAZİRAN - 22 TEMMUZ

Duygusal yönleriniz daha da arttırırken, sizi 
şüpheci ve temkinli yapıyor. Kendinizi esir 
ettiğiniz kaoslardan kurtulmanın bir yolunu 
bulmalısınız. Fazla alıngan olduğunuz bir ay 
yaşayacaksınız. Hayal kırıklığı size göre değil 
fakat çevrenizdeki kişilerin üzerinizde bas-
kısı sizi üzebilir. Düşüncelerinizi istediğiniz 
yönde yapılandırmak istiyor ve gerekli tüm 
detayları gözden geçiriyorsunuz. Takıntıları-
nızla yaşamaktan vazgeçin.
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BAŞAK 23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL

Bazı olayları yeniden yapılandırmak iste-
seniz de, şimdilik beklemeyi yeğlemelisi-
niz. Yaşamınızın en hareketli ve hızlı gün-
lerini yaşayacağınızı bilmelisiniz. Mars’ın 
geri hareketi eski dostların ve aşkların 
gündem kazanacağını gösteriyor. Girdi-
ğiniz topluluklarda ön planda olmanın 
zevkini yaşayacaksınız. Gizli  aşkların ye-
niden gündeme gelmesi de söz konusu.  
Fakat bu arada güçlü isteklerinizi kontrol 
etmeyi öğrenmelisiniz.

AKREP 23 EKİM - 21 KASIM

Duygularınızı daha net bir şekilde anlatmayı 
asla beceremiyor ve ketum davranışlar sergi-
liyorsunuz. Eski dostlarla kuracağınız ileti-
şim sayesinde bir çok eski duyguların yeni-
den canlanacağını görmek sizi mutlu edecek. 
Duygusal zaaflarınız artabilir. Dedikodular-
dan uzak kalın. Sportif faaliyetlere önem ve-
rin. Bu şekilde üzerinizde biriken elektriksel 
enerjiyi deşarj edebilirsiniz. Bir çok konu kar-
maşık bir şekilde karşınıza çıkabilir. 

OĞLAK 22 ARALIK - 21 OCAK

Bu dönem sürpriz aşklar gündeme ge-
lecektir. Birlikte iş yaptığınız kişilerle 
önce arkadaşlık daha sonra aşka dönü-
şen beraberlikler gündeme gelecektir. 
Aynı frekansta olacağınız kişilerle or-
tak fikirler üreteceksiniz. İç dünyanız 
çok zengin. Sıra dışı düşünceleriniz 
paylaşmak için, kendinizi farklı alanlar 
bulabilirsiniz. Mantığınızı zorlayacak 
ve kendinizi sınayacak sorunlarla karşı 
karşıya kalabilirsiniz. 

BALIK 20 ŞUBAT - 20 MART

Geri giden Mars para eviniz etkiliyor. Maddi harcamalarınınız için gerekeli desteği kendi 
imkanlarınızla yaratmalısınız. Uzun süredir beklediğiniz performansı sağlamak için uy-
gun zeminleri hazırlamak zorundasınız. Uzak yollardan gelecek sürpriz haber keyfinizi 
yerine getirecek. İnce detaylar üzerinde durursanız, çevrenizin sizi anlaması zorlaşacaktır. 
Özellikle düşüncelerinizi farklı bir noktada odaklaştıracaksınız.

TERAZİ 23 EYLÜL - 22 EKİM

Mantığınız ve duygularınız arasında den-
ge kurmaya çalışırken, kendinizi baskı 
altında hissedebilirsiniz. Düşüncelerinizi 
açıklarken, karamsar davranmayı bırakın 
ve her zamanki akılcı bir yaklaşımı se-
çin. Geleneksel yapınızı kararlı bir şekil-
de muhafaza ederek, işinizin gerektirdiği 
tüm enerjiyi ortaya koyacaksınız. Birçok 
işi bir arada yapmayı arzulamanız rağ-
men çift fikirli yapınızdan dolayı bocala-
yabilirsiniz. 

YAY 22 KASIM - 21 ARALIK

Özel olduğunuzu hissettiğiniz zaman, ya-
şama bakış açınız daha da anlamlı oluyor. 
Bilinçaltınız oldukça yoğun. Bir çok düşün-
ceyi aynı anda barındırmak, herkesin yapa-
bileceği bir iş değil. Zincirleme hatalar yap-
mak istemiyorsanız, herkese söz vermeyin 
ve planlı bir şekilde davranmayı öğrenin. 
Hiç kimsenin cesaret edemeyeceği işlere 
kalkışacaksınız. Çok cesur ve enerjinizin 
yüksek olduğu bir ay yaşayacaksınız. 

KOVA 22 OCAK - 19 ŞUBAT

Maddi ve manevi olarak iyi bir dönem 
geçireceksiniz. Kariyerinizle ilgili yeni 
değişimlere ihtiyacınız olduğunu biliyor 
ve üstlerinize kendinizle ilgili bazı ko-
nuları dile getirmek istiyorsunuz. Gizli, 
keskin ve yoğun planlar yapıyorsunuz. 
Ayağınıza gelen şansı kullanma konu-
sunda tereddütler yaşamak yerine, önce 
girişimciliğinizi ön plana çıkarmalısınız. 
Enerjiniz güçlü ve çarpıcı. Sınırlarınızı 
zorlamayı seviyorsunuz.
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