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Edito

2020’ye veda...

B üyük umutlarla girdiğimiz ama bitmesi 
için yılın ilk aylarından itibaren dua et-
meye başladığımız 2020’nin nihayet son 
ayına geldik. 2020 yeni umutlara yelken 

açmak için iyi bir yıl olmasa da şu an bu satırları oku-
duğunuz Re Touch Mag, bu yıl doğdu ve bize umut 
oldu. Dergi olarak mottomuz ‘Hayata Dokun’ ve 
umut ediyoruz ki her birinize güzel dokunuşlar ya-
pabilmişizdir. 

2020’nin bu son sayısında her sayıda olduğu gibi 
umutlu geleceğe uzanan sayfalar hazırladık size. Miray 
Daner ve Caner Cindoruk ile de bambaşka ufuklara yel-
ken açtık. Tabii ki bu sayfalarda emeği geçen tüm arka-
daşlarımızın pozitif enerjileri yine bize yol gösterdi.  

Herkes gibi biz de negatif enerjileri bu yılda bırak-
mak istiyoruz... Hani derler ya bir şeyi nasıl çağırırsa-
nız size öyle döner diye... Biz 2021’in çok güzel bir sene 
olacağına tüm kalbimizle inanıyoruz! Siz de inanın. 
Negatif enerjiyi, üzüntüleri 2020 de bırakıp yepyeni 
bir sayfa açalım! Hayata daima pozitif bakalım. Ve di-
liyoruz ki; Covid testi dışında sizin de hayatınızın her 
anı pozitif olsun...

Kalbinizden geçen her dileğin gerçekleşmesi ümidiyle...

Hale Ceylan Barlas-Rana Demir

Editörün Seçtikleri
Acoustibox 

Hoparlör 1.299 TL

Prada 19.250 TL
Acqua di 

Parma mum 
419 TL

Tom Ford 
889 TL

Saint Laurent 
11.729 TL

Fidelle 
1.299 TL

Melis Göral 13.250 TL
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Sokağın özgür 
ruhu!
Twist Gang ekibi yeni 
mevsimin kapılarını sokağın 
gerçek karakterleriyle 
aralıyor. Kendi yeteneklerinin 
farkında olan, kusurları ve 
farklılıklarıyla mutlu olabilen, 
yaratıcılıklarını kullanarak 
özgün stil anlayışını 
oluşturmuş cesur ve korkusuz 
Twister’lar seni keşfe çağırıyor.

Mutluluk garanti
Arkadaşınıza, ailenize ya da 
kendinize yılbaşı için duyularınızı 
harekete geçirecek özel bir hediye 
arayışındaysanız Nuxe yanınızda! Hem 
kadın hem de erkek ürünlerinden oluşan 
ürün kofreleriyle mutluluk garantili yeni 
yıl hediyelerini keşfedin.

Güzel bir akşam 
yemeği için
Hollanda’nın yükselen ev dekorasyon 
markası Pip Studio, yeni yıla girerken evde 
geçireceğiniz gecenizi keyifli, samimi ve 
kaliteli kılmaya hazırlanıyor. Bu yılbaşı 
her zamankinden daha güzel bir akşam 
yemeğini evinizde yapabilirsiniz.

Lüksün 
yeni adı
Saat&Saat farkıyla sunulan 
Skagen’in yeni modeli 
ışıltısıyla göz alıyor. Farklı 
bir albeniye sahip olan 
marka, çeliğin pürüzsüz 
dokunuşunu ışıltılı taşlarla 
tamamlıyor. Sedef kadranını 
çepeçevre saran ışıltılı taşlar 
tasarıma zenginlik katarken, 
lüksün tanımını da adeta 
yeniden yapıyor.
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Bülten

Yeni yıl kombini
Penti, bu yıl da şans ve zarafeti 
bir arada sunuyor. Şans getiren 
kırmızların romantik ve çarpıcı 
çizgilerle buluştuğu yeni yıl 
koleksiyonunda vazgeçilmez 
siyahlar, bordolar ve morlar 
da yerini alıyor. Kendinizi iyi 
hissettirecek iç giyim tasarımları, 
baştan aşağı şıklığın anahtarı 
oluyor.

Cildinizi zengin kılın
Lüks bakım kremi Christian Breton, saf 
elmas tozları, havyar ve kolajen birleşimi 
ile cilt direncini arttıran ürünleri ile yaş 
alma belirtilerinizle savaşıyor. Bu özel 
formül, hasar görmüş hücreleri onarır 
ve ilk kullanımdan itibaren cilt aydınlık, 
yenilenmiş bir görünüme kavuşturur.

Paylaştıkça 
çoğalan 
hediyeler
En özel günlerde 
sunulan hediyelerin 
imzası olan Vakko, yeni 
yıl heyecanını coşku 
ve mutluluk veren, 
paylaştıkça çoğalan 
alternatifleriyle karşılıyor. 

Levis’in 
hediye 
rehberi!
Herkesin çok beğendiği, 
Levi’s’ın ikonik Trucker 
ceketlerinden birini 
sevdiklerineze hediye 
etmek ister misiniz? 
1967’den bu yana hediye 
alternatifi olan ceketler 
ile görünümünüzü 
tamamlayabilirsiniz...
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Moda

Stuart 
Weitzman’ın  
yeni yüzü oldu
Dünyaca ünlü ayakkabı markası 
Stuart Weitzman’ın 2020 küresel 
sözcüsü başarılı sporcu Serena 
Williams oldu. Ünlü tenisçi, 
kampanya boyunca umut ve iyimserli 
anlayışını güçlendirmeyi planlıyor.

Çocukluk sevdası 
gerçek oldu

Çocukluğunda babasının aldığı 
Puma ayakkabıların en sevdiği 
ayakkabılar olduğunu belirten 
Dua Lipa, ünlü markanın yüzü 

oldu.”Performans provalarından 
tepelerde yürüyüşe kadar, rahat 

ve iyi görünmek önemlidir” diyen 
Dua, kadınların kalkınması adına 

destek veren bir çok projede ve 
kampanyada yer alacak.

Kozmetik 
markası 
çıkardı
Ünlü şarkıcı Pharrell 
Williams, şimdiye kadar 
pek çok marka ile işbirliği 
yapmış ve özel koleksiyonlar 
hazırlamıştı. Williams 
şimdi de kendi Humancare 
adındaki kozmetik markasını 
piyasaya sürdü. Cilt bakım 
ürünlerinden oluşan 
koleksiyon 25 Kasım’da 
satışa çıktı.
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Moda

30 yıllık hayali
Dünyaca ünlü yıldız isim Jennifer Lopez, 
“30 yıllık hayalim” diye lanse ettiği güzellik 
markası Jlo Beauty için gün saymaya başladı. 
Şu an ön satışa başlayan Lopez’in, makyaj 
ürünleri dışında cilt bakım ürünlerinin de yer 
aldığı markası 1 Ocak’ta piyasada olacak.

Lady Gaga Hakan 
Akkaya tasarımı giydi
Daha önce ünlü şarkıcı Madonna’yı giydiren 

ünlü Türk tasarımcı Hakan Akkaya, şimdi 
de Lady Gaga’ya kıyafet verdi. Yeni makyaj 
markasının lansman videosunda Akkaya’ya 
ait beyaz bir blazer ceket giyen Gaga’nın stili 

herkes tarafından çok beğenildi...

Dior Chez 
Moi Kapsül 
Koleksiyonu
Dior, Maria Grazia 
Chiuri’nin geçtiğimiz 
bahar aylarında 
karantina döneminde 
tasarladığı, ev giyimine 
ithaf edilen ilk kapsül 
koleksiyonu “Dior 
Chez Moi”yı sundu. 
Evde de stil sahibi bir 
yaşam için tasarlanan bu 
seride pijama takımları, 
bornozlar ve konforlu 
pançolar öne çıkıyor.
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Mekan

İstanbul’da yılbaşı heyecanı
Six Senses Kocataş Mansions İstanbul hazırladığı konaklamalı yılbaşı paketi ile 
misafirlerini Boğaz’ın en zarif kıvrımında hafızalardan silinmeyecek bir yeni yıl 
şölenine davet ediyor. Yılbaşı akşamına özel hazırlanan lezzetli menüsü, 
ertesi gün yapılacak yeni yıl brunch’ı ve eğlenceyi doruk noktasına 
çıkaracak canlı müzik ve DJ performanslarını kapsayan bu özel 
çift kişilik konaklama paketi gecelik 900 Euro’dan başlayan 
fiyatlarla misafirlere sunuluyor.

İki ayrı 
konaklama 
paketi!
Grand Hyatt Istanbul, 
misafirlerine keyifle vakit 
geçirebilecekleri iki ayrı program 
hazırladı. Bedeni ve ruhunu 
dinlendirmek isteyen çiftler için 
bir gece konaklama, kahvaltı ve 
Türk hamamı, romantik çift kişilik 
konaklamada ise akşam yemeği, 
bir gece konaklama, kahvaltı sizi 
bekliyor...

Aralık ayına özel 
yılbaşı brunch’ı
The Ritz-Carlton İstanbul, şehir 
yeni bir yıla hazırlanırken tatlı 

telaşı ve yenilik hissini aralık 
ayı boyunca düzenleyeceği özel 

brunch ile yaşıyor. Pazar gününü 
geleneksel bir lezzet şölenine 
dönüştürmek isteyenler için 
hazırlanan brunch konsepti, 

Türk ve dünya mutfağının seçkin 
örneklerini, doyumsuz bir İstanbul 

manzarası eşliğinde sunuyor.
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Mekan

Lezzetli yılbaşı sofrası
Divan Restoranları, pandemi nedeniyle yılbaşı gecesi evlerinde olmayı tercih 
edenlere Divan şefleri tarafından hazırlanan kusursuz bir menü sunuyor. Beef 
Wellington gibi eşsiz lezzetlerin yanı sıra babaganuş, zeytinyağlı yaprak sarma, 
karides pilaki gibi mezelerden oluşan 6 çeşit mezeyle renklenen masalar Divan 
Hindisi ile enfes bir şölene dönüşüyor!

Yeni otel 
Gümüşsuyu’nda
Accor Otel Grubu, ‘sanata değer 
veren’ yönüyle öne çıkacak yeni 
M Gallery otelinin kapılarını 
Gümüşsuyu’nda açtı. Büyüleyici 
Boğaz manzarasıyla konukları 
otelin hemen her köşesinde sanat 
eserleri, tablolar ve heykellerle 
karşılayacak The Artisan Istanbul 
Mgallery genç tasarımcıları 
destekleyecek projeler planlıyor.

Kaçırılmayacak 
kış tatili
Elexus Hotel, hayalini kurduğunuz bir 
kış tatili sunuyor. Otele yapacağınız 
erken rezervasyonlarda avantajlı 
konaklama fiyatlarına ek olarak, 
çocuklu ailelere 0-13 yaş arası 2 çocuğa 
ücretsiz konaklama imkanı da sunuyor. 
Deluxe oda konaklamalarında bir üst 
oda kategorisine geçiş ayrıcalığı ise 
seyahat tutkunlarını cezbediyor.



Tasarımda 
özgün çizgiler 

başarıya götürür
Girişimcilik ruhunu tasarım tutkusuyla birleştiren 

Gizem Yalçın Akan ile kurucusu olduğu çanta markası 
Bloomsbury'yi ve yeni nesil modacılara önerilerini konuştuk. 

Röportaj



K adınların vazgeçilmez 
aksesuarı çantalar, doğru 
kullanıldığında kombin-
lerin yıldız parçası oluyor. 

Çanta tutkusunu aldığı eğitimlerin 
ardından Bloomsbury markasına dö-
nüştüren genç modacı Gizem Yalçın 
Akan, yeni fonksiyonel tasarımlarını 
ve girişimciliğin ince noktalarını bi-
zimle paylaştı.

Tasarım süreciniz 
nasıl başladı?

Benim için ço-
cukluk yaşların-
dan itibaren içim-
den gelen üretme 
isteği ile başladı. 
Koç Üniversitesi’n-
de okuduğum yıl-
larda hobi olarak 
keçe ile yüzde yüz 
el yapımı teknoloji 
aksesuarları yap-
maya başladım. 
Talepler neticesin-
de bu hobi ticarete 
dönüşmeye başla-
dı ve işletme bö-
lümünden mezun olurken moda ve 
aksesuar alanında ilerlemek ve kendi 
markamı kurmak istediğimi fark et-
tim. Bu sebeple ilerlemek istediğim 
yol için en verimli bulduğum Lond-
ra’da Istituto Marangoni’de Moda ve 
Lüks Marka Yönetimi master progra-
mına başladım. Vakko Esmod Moda 
Akademisi’nde çanta tasarımı ve üre-
timi eğitimi aldım ve Bloomsbury’nin 
imza çizgilerini taşıyan ilk koleksiyo-
nu da bu süreçte ortaya çıktı.

Bloomsbury’den bahseder misiniz?
Markamız ismini doğduğu yer 

olan, Londra’nın Bloomsbury sem-
tinden alıyor. Bloomsbury tüm ko-
leksiyonlarda fazla tüketimi engel-
lemek adına “sınırlı sayıda üretim” 
planını benimsemektedir. Bununla 
beraber yerli üretim ile karbon ayak 
izini minimuma indiriyor ve etik 
olarak temin edilmiş sürdürülebi-
lir hammaddeler ile çalışmaya özen 
gösteriyoruz. 

Röportaj



Röportaj

PANDEMİ SÜRECİ  
MODAYA YÖN VERİYOR

Çok amaçlı telefon çantalarının çıkış 
noktasını anlatır mısınız?

Yeni dönemde Covid-19 ile haya-
tımıza “temassızlık” kavramı daha 
fazla girmeye başladı. Buradan yola 
çıkarak gün içinde en çok kullandı-
ğımız ve elimizden düşürmediğimiz 
telefonlarımız ve kredi kartlarımız 
için hem gerekli gördüğümüz hem de 
fonksiyonellik ve şıklıktan ödün ver-
meyen bir tasarımla telefon çantaları-
mızı tasarladık. 

Kendi işini yapmak isteyen genç 
girişimcilere önerileriniz nelerdir?

Kendi deneyimlerimden yola çıka-
rak verebileceğim en önemli tavsiye 

konfor alanlarından çıkarak kendile-
rini geliştirmeye her zaman açık ol-
malarıdır. Eğitimin öneminin farkında 
olmak ve her zaman değişime ve ge-
lişime açık olmak bana göre bu döne-
min en zaruri özelliklerinden. Önce-
likle tutkularını keşfedip kendi özgün 
çizgilerini belirleyerek inandıkları yol-
da hiç durmadan çalışmalarını tavsiye 
ederim, bana göre başarılı girişimlerin 
olmazsa olmazları bunlar.



MODA
RE TOUCHmag

&STİL
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Moda

Her ay giysi, aksesuar, 
dekorasyon ve daha pek çok 
konuda sizler için seçtiğim 
ürünlerle bu sayfada olacağım. 
İşte Aralık ayı favorilerim…

Seçtikleri
Editörün

Hüma Kaya / hüma@retouchmag.com

İpekyol Elbise
Hem feminen yaka detayları ve 

fırfırlarıyla oldukça dişi, hem bol kesimi 
ve uçuş uçuş etekleriyle son derece 

konforlu, hem de minik çiçeklerle sevimli 
mi sevimli… Bu kışın en sevdiğim trendi 

kuşkusuz midi veya maxi boylardaki 
oversize elbiseler. Tam bir joker olan bu 

elbiseleri üzerine kazak giyerek eteğe 
dönüştürebilir, beline ince bir kemerle 

şıklaştırabilir veya tek başına kullanarak 
stilinize romantik bir hava katabilirsiniz. 

Blender 
Originated 
Kovboy Çizme
Kovboy çizme her kadının 
gardırobunda bulunması gereken 
kurtarıcı bir parça. Ben bu tür Country 
esintili çizmeleri uzun eteklerle, salaş 
giysilerle kullanmaya bayılıyorum. 
Fakat skinny jean ve oversize 
kazaklarla kombinlendiğinde de bir o 
kadar şık oluyor.
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Moda

Zara Triko 
Hırka
Büyükannemizin dolabından 
aşırılmışçasına zamansız 
ve klasik, yağmurlu bir 
günde sarıldığımız sıcacık 
battaniye gibi huzurlu, moda 
gurularının koleksiyonlarından 
fırlamışçasına stil sahibi. Bu 
kış geniş kesimli triko bir hırka 
edinmemiz neredeyse şart. Daha 
şimdiden minimalizm akımının 
destekçisi olduğum stilimde en 
sık kullandığım parçalardan 
oldular bile.

@lot.
usjewelry 
Turmalin 

Yüzük
Doğal taşların hem fiziki 

hem mental sağlığımız 
üzerindeki olumlu etkileri 

pek çok çalışmayla 
kanıtlandı. Onları 

vücudumuzda taşımanın en 
şık yolu kuşkusuz böylesine 

şık ve zamansız özel 
tasarım takılar kullanmak. 
Tamamen kişiye özel adım 

adım şekillendirilen @lot.
usjewelry mücevherler 
hem biricik, hem şifalı. 

Parmağıma taktığım günden 
beri bir an bile çıkartmadım!

Chakra  
Hasır Sepet
Evlerimize çekildiğimiz pandemi sürecinin 
oldukça stresli ve zorlayıcı olduğu inkâr 
edilemez. Ancak olumsuz durumlardan 
olumlu sonuçlar çıkartmak mutlu bir yaşam 
sürmenin en büyük anahtarı. Evde kaldığım 
şu günlerde örgü, dikiş gibi hobilere 
zaman ayırmak, kendim ve sevdiklerim 
için eşsiz ve biricik eşyalar üretiyor olmak 
beni çok mutlu ediyor. Bu malzemelerin 
evin her köşesine dağılmasını önlemek için 
kullandığım harika sepetler hem düzen, 
hem de natural bir şıklık sağlıyor. 
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Davet 
Şıklığı

HAZIRLAYAN: HÜMA KAYA

Yeni yılı ihtişamlı bir davetle karşılamayı 
seçenlerdenseniz, tüm gözlerin üzerinizde 
olması ve şıklığınızla gecenin en çok 
konuşulan kadını olmanız kaçınılmaz. En 
özel parçaları kullanıp en göz alıcı giysilere 
bürünmek için yılın en doğru gecesindesiniz.

Alexandre Vauthier Siyah 
Taş Şeritli Deri Gece 
Ayakkabısı 7.750 TL

Chanel Coco Parfüm 
50 ml 870 TL

Balenciaga Palto 16.950 TL

Benefit Rochateur allık 349 TL

Chanel Camélia 
Brodé Kolye 
286.900 TL

Maria Lucia Hohan 
Elbise, fiyat istek 

üzerine

Lot.us Jewelry 
Claro Yüzük, 
Fiyat istek 

üzerine

Nars Holiday 
Soldier 

Audacious Ruj

Saint Laurent Çanta 
22.450 TL

Nocturne 
Elbise 849 TL
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Küçük bir dağ evi, huzurla 
çıtırdayan sıcacık şömine, 
ağaçlar altında doğa 
yürüyüşü ve sevdiklerinizle 
yeni yılı karşılamaktan daha 
huzurlu ne olabilir ki? Hayatın 
karmaşasından uzak izole bir 
kutlama özellikle pandemi 
sürecinde kulağa muhteşem 
geliyor.  Bu sıcak atmosferde 
rahatlık ve konforu tarzınızla 
birleştirmek için salaş ve natürel 
parçalardan destek alabilirsiniz.

Doğaya Kaçış
İpekyol Gömlek 1.350 TL

Amerikan 
Vintage Hırka 

1.664 TL

Candle+Friends 
No.3 Spicy 

Mimosa Kibrit 
Kutusu 75 TL

Less Çubuk 
Tütsü 40 TL

Ceremony Regal Oud Mum 165 TL

Bkr Spiked 
Cloud 

500 ml Su 
Matarası 

359 TL

Vakko 
Eldiven

My Coco Bowl Çatal 
Kaşık Seti 79,90 TL

Salvatore 
Ferragamo 

Bot
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Yılın en eğlenceli partisine hazır mısınız? 
Evden dışarı çıkmasanız, sadece en 
yakınlarınızla birlikte de olsanız hiçbir şey 
partinin en gözde kızı olmanıza engel 
değil. Müzik, dans, şıklık ve eğlence sizi 
bekliyor. Geceye bol bol ışıltı katın yeter!

Parti kızı
Beymen 

Küpe 
399 TL

Ninon 
Bileklik 

2.499 TL

Aquazzura 
Ayakkabı

Academia 
Elbise

Boule de Petite 
Luna Işıklı 

Aydınlatma 
205 TL

Fenty Beauty 
Dudak 

Parlatıcısı  
189 TL

Huda Beauty Takma 
Kirpik 199 TL

Nisse Elbise

Moser 
Kadeh 

1.599 TL

Nocturne 
Payetli Elbise 

1.999 TL
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Geleneksel bir yılbaşı kazağı, mutluluk veren 
bir film, sıcacık battaniye, bir fincan sıcak 
çikolata ve en sevdiğiniz abur cuburlar! Yeni 
yıla mutlu girmenin daha garanti bir yolu 
olabilir mi? Yeni yıl ruhunu yansıtan parçaları 
hem evinizde hem giysilerinizde bol bol 
kullanın ve gecenin tadını çıkartın.

Sinema 
Gecesi

Beymen Club Hırka

Masuma Ceramics 
Midnight Kupa 135 TL

Meri Meri 
avize süsü 

300 TL

Mycocobowl 
Coco Jumbo 

Chocolate 
Hindistan Cevizi 

Kase 85 TL

Oysho Kazak 279,95 TL

Sauca 
Collection 
Konik Gaz 
Lambası 
525 TL

Simya Evi Christmas 
Blend Buhurdan 
Karışımı 60 TL

Yargıcı 
Home Yastık 

329,99 TL

Yuka 
Dükkan 

Palo Santo 
Tütsü 75 TL

Zara home 
battaniye 
899,95 TL
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Tüm aileyi aynı masa 
etrafında toplamak için 
yılbaşından daha iyi bir 
fırsat düşünülemez! 
İster profesyonellerden 
yardım alın, ister aile 
yadigârı tarifleri denemek 
için kolları sıvayıp 
mutfağa girin. Yeni yılı 
sevdiklerinizle beraber 
karşılamak tüm aileye 
şans getirecek.

3rd Culture Lotus Sürahi 215 TL

Fern &Co 
x Beymen 

Home 
Servis 
Tabağı  
149 TL

Beymen 
Collection Etek

Aquazzura 
Ayakkabı

Smeg 
Mutfak 
Robotu

Carrol Boyes, Man Ahşap 
Servis Kâsesi 1.989 TL

 İpekyol 
Elbise 

1.950 TL

Neslihan 
Algünerhan 

Kokina Peçete 
Seti 80 TL

Swarovski 
Crystalline 

Şampanya Kadehi 
2’li 2.490 TL

Yeni Yıl 
Yemeği
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2020
HEDİYESİZ 

UĞURLANMAZ

HEM 
KENDİNİZ 

HEM 
SEVDİĞİNİZ 

İÇİN
2020'ye nihayet veda ediyoruz. Tüm yılı moralsiz ve eve 

kapanarak geçirdik. Sevdiklerimizden ayrı kaldık.  
Şimdi onları da kendimizi de sevindirme vakti...

BEYMEN Club Tasarım Müdürü Bahar 
Şahin Karagül’den, önce umut dolu bir 
yeni yıl mesajı, ardından sevdikleriniz 
ve kendiniz için hediye önerileri aldık: 
“İnsanlık olarak zorlu deneyimler-
le dolu bir yılı geride bırakıyoruz. 

Her şeye rağmen daha yaşanılabilir 
bir dünya için “umut” yine insanda. 
2021’in “bilinçlenme” yolunda me-
safe katettiğimiz, ortak mutlulukları 
paylaştığımız, sağlık, mutluluk ve hu-
zur dolu bir yıl olmasını diliyorum.”

Hediye önerilerim:

Bahar Şahin Karagül

BEYMEN Club
Etnik desenli yün kazak 

stilinizi tamamlarken 
içinizi de ısıtacak.

BEYMEN Club
Soğuk günlerde 

giymeyi çok 
sevdiğimiz shearling 

mont, kilit parça 
olarak sade ve şık 
görünüm sağlıyor.

Jo Malone
Jo Malone London’ın 
ikonik kokusu Orange 

Bitters ile yeni yılda 
duyularınızı harekete 

geçirin.



25

2020
HEDİYESİZ 

UĞURLANMAZ

Saint Laurent
Her gardıroba karakter katan 
loaferlar yeni yılda da stilinizi 

tamamlıyor.

Bottega:
Sofistike ve şık görüntüden 
vazgeçmeyenler için kırmızı 

topuklu ayakkabı.

Fornasetti:
İçinizi ısıtacak 

alanlar yaratmak 
için zamansız 
tasarımlarıyla 

göz kamaştıran 
Fornasetti mumlar.

Paco Rabanne
Metal detaylı Paco 

Rabanne çantalar sezonun 
sevilen trendlerinden.

Beymen Collection
Her gardırobun joker parçası 

deri pantolonları alışveriş 
listenize ekleyin.

Moncler 
Stilinize eklektik görünüm katmak 

için Moncler puff el portföyü.

Both
Yeni yılda tarzından 

ödün vermek 
istemeyenler için Both 
platform botlar harika 

bir seçim.

Les Ottomans
Les Ottomans yastıklar ile 
gün içinde küçük molalara 

imkan tanıyan keyif köşeleri 
yaratın.

Academia
Karakteristik 

dokunuşla 
modernize 

edilmiş kırmızı 
elbiseler, bu 

sezon hiç 
olmadığı kadar 

göz alıcı.
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2020
HEDİYESİZ 

UĞURLANMAZ

EN GÜZEL 
SEÇİMLERİ 

SİZ YAPIN
'Şu 2021 de gelsin artık' dileğini yılın başından beri hep 

duyuyor ve biz de kalpten katılıyoruz. O zaman onu 
sevdiklerimize hediyeler alarak karşılayalım.

BEYMEN Club Tasarım Yöneticisi 
Mehmet Akın, en değer verdiklerinize 
yakışır yeni yıl hediyeleri önerisinde 
bulunurken 2021 dileklerini de şöyle 

sıraladı: Her yeni yıl, yeni başlangıçla-
rın ve taze umutların habercisidir. Bü-
tün umutlarınız, dilekleriniz yeni yılda 
sizinle olsun. Yeni yılınız kutlu olsun.

Hediye önerilerim: BEYMEN Club
Vazgeçilemeyen klasik 
renkler, yeni yılda yeni 

bir tarz ile buluşturuyor, 
Beymen Club ailesi olarak 
sevdiklerinizin tarzına tarz 

katıyoruz.

Off - White
Yeni yılı kutlarken “sadece kırmızı” 

diyenleri, bambaşka bir solukla 
karşılıyor, yeni yılın keyfini doyasıya 

yaşamalarını diliyoruz!

Mehmet Akın
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2020
HEDİYESİZ 

UĞURLANMAZ

Marcela Burlon
Marcela Burlon’un 

degrade 
kazaklarıyla 

sevdiklerinizin 
en içten 

gülümsemelerine 
eşlik edin. 

Allsaints
Yılın ilk karını beklerken 

sevdiklerinizin içinizi ısıtın.

Academia
Yeni yıl kutlamalarına eşlik 
eden ekose desenler, şimdi 

sevdiklerinizin üzerinde!

Prada
Prada yün bereler her an 

başucunuzda.

Valentino
Sıcacık bir kış 
için Valentino 

atkı.

Balenciaga
2021 yılında her an 

yanında olmayı 
dilediğiniz o kişiye; işe 

giderken, seyahate 
çıkarken her zaman 
yanında olduğunuzu 

hissettirmek için büyük 
fırsat! Balenciaga 
omuz çantası, yılın 

her gününde ona sizi 
hatırlatacak.

Alexander McQueen
Her yeni yıl dileklerinde bereketi içinden 

geçirdiğini bildiğiniz sevdikleriniz için, 
Alexander McQueen cüzdan en doğru seçim.

Polaroid
Yeni yılda 

tüm anılarınızı 
ölümsüzleştirin.

Bottega Veneta
Bottega Veneta siyah bot, 
anı yaşamayı sevenler için 

vazgeçilmez bir hediye.

Boga
Boga bilezikler ile sevdiklerinizin 

tarzını tamamlayın.



ELLE 
SHOES İLE 

SICACIK 
BİR KIŞ!

Tasarımlarıyla konforu 
hayatımıza bir adım 

daha yaklaştıran 
Elle Shoes, soğuk 

havalara inat sıcacık 
kış koleksiyonu ile 

iddialı adımlara eşlik 
ediyor. Cesur renkler, 

iddialı aksesuarlar 
ve nano teknolojik 

ürünler ile modern çağı 
adımlarınıza taşıyan Elle 
Shoes ile trend çanları 

çalıyor!
Yeni deneyimler, 

maksimum konfor, 
iddialı detaylar, 

maskülen silüetler 
ve nano teknolojinin 
hayatımızda etkisini 

hissetiğimiz kış 
sezonunda moda 
dünyası da yeni 
normlara uyum 

sağlıyor. Tasarımlarıyla 
moda dünyasının 
nabzını tutan Elle 

Shoes, kış koleksiyonu 
ile rahatlık ve konfor ile 
her adımınızda sizinle…

Advertorial



Puffer
Adeta bir yorgan edasıyla sizi sarıp sarmalayan 
kışın en sıcak trendi puffer’lar, bu kış ayakla-
rınızı da koruma altına alıyor. Elle Shoes’un 
yeni koleksiyonundaki puffer etki, postallardan 
çizmelere, botlardan sneakerlara kadar size sıcacık 
bir kış vaat ediyor.

Logomania
Özellikle son birkaç sezondur dünyayı kasıp kavuran 
logomania seferberliği, moda dünyasının en önemli 
trendleri arasında… “Logon seninle olsun” sloganını 
sonbahar-kış koleksiyonunda tasarımlarına 
yansıtan Elle Shoes’da, özellikle bot ve çizmelerde 
logolar etkisini gösteriyor.

Gamer
Bir bilgisayar oyunundan neredeyse farkı olmayan 
moda dünyası, bu sezon en iyi oyuncularını arıyor. 
Nano teknoloji kullanılarak tasarlanan kumaşlar, 
metalik efektler, neon yansımalar, kendinden emin 
topuklar Elle Shoes’un iddialı tasarımları ile özgür 
ruhlara ilham olmaya devam ediyor. 

Patchwork
Farklı kumaş miksleriyle adeta yamalıymış 
görünümü sergileyen patchwork modası bu sezon 
da sessiz ama derinden geliyor. Moda dünyası 
kadar ayakkabı ve aksesuarlarda da göze çar-
pan patchwork tasarımlar, Elle Shoes yorumuyla 
adımlarınıza eşlik ediyor. Stilettolardan spor 
ayakkabılara farklı stillere ilham olan patchwork 
tasarımlar, iddialı renk kombinasyonlarıyla bu kış 
ayağınıza geliyor.

Shiny Effects
Adımlarınızla her an yıldız etkisi yaratmak 
istiyorsanız, Elle Shoes’un yeni sezon koleksiyo-
nunda pırıltılar adeta başınızı döndürecek! Postal 
topuklarında, bot bağcıklarında, çizme ve ayakkabı 
tokalarında hatta ayakkabı kumaşlarında sıkça 
rastladığımız taş ve pırıltılar, stilinizi şıklıkla 
tamamlıyor. 

Elastics
Özellikle sonbaharda sıkça tercih edilen elastik 
kumaştan sneaker ve botlar, bu sezon da 
güncellenerek Elle Shoes’un koleksiyonunda yer 
alıyor. Rahatlığından taviz vermeyenler bu trende 
bayılacak!

Cut Out
Dünyaca ünlü stil ikonlarının vazgeçilmez cut-
out botlar bu sezon da yükselişte… Elle Shoes’un 
ayakkabı ve bot koleksiyonunda yer alan cut-out 
tasarımları deri taytlar, kısa pantolonlar, skinny jean 
ve deri montlarla kullanarak trendlerin bir adım 
önünde olacaksınız. 

Advertorial



TOUCH 
RENKLER

RENK VE STİL

Dikkat çekmekten çekinenlere SON ÇAĞRI!

Renklerin doğrudan ruh ha-
limizi ve hatta fiziksel du-
rumumuzu etkilediği yay-
gın olarak bilinmektedir. 

Kıyafetlerimizde seçtiğimiz renkler 
aslında bizim sadece modaya bakış 
açımız değil, karakterimiz hatta sos-
yal yaşantımızdır. Sizin için bu ay bi 
renk seçtik ve Chris De Burg’un de-
diği gibi ‘LADY IN RED’ diyen bütün 
kadınları buraya davet ediyoruz.

Kırmızı rengi nasıl algılıyoruz? Psi-
kolojide kırmızı, sevgiyi, tutkuyu, 
iradeyi ve cinselliği sembolize eder. 
Bu çok aktif ve hatta agresif bir renk-
tir. Aynı zamanda kalp atış hızımızı 
ve kan basıncımızı arttırır. Gardıro-
bunuzda çok fazla kırmızı şey varsa, 
o zaman belki de cesur, amaçlı ama 
daha çok ilgi odağı olmayı ve süreci 

yönetmeyi seven tutkulu bir kişi ola-
rak tanımlanabilirsiniz. Kırmızı renk-
ten bilinçli veya sezgisel olarak uzak 
durmanız durumunda ise, psikologlar 
kendinize çok fazla dikkat çekmekten 
hoşlanmadığınızı, sakin olduğunuzu 
ancak kendinizden biraz emin olama-
dığınızı söyleyebilirler. Eksikliği, yor-
gunluğa ve ilgisizliğe yol açarken faz-
lalığı ise öfke ve kini harekete geçirir.

İlk olarak kendimize doğru renk 
seçmek diye bir şey yoktur. Kendimi-
ze uygun tonu seçmek vardır. Kısaca 
hepimiz her rengi giyebiliriz, fakat en 
ideal tonu bulduğumuz sürece. Unut-
mayalım ki giysilerimizi biz taşırız, 
onlar bizi değil. 

Kişiliğinize göre 4 ayrı kategori ele 
alalım ve kendi tonunuzu kendiniz 
bulun…

Moda

HAZIRLAYAN: EYLEM YILDIZ



Asil ve kararlı
Kendinden emin, otorite ve resmiyeti 
seven biriyseniz doğru kategoridesiniz 
demektir. Sizin doğru kırmızı tonunuz 
hangisi biraz öneride bulunalım…

Moda

Emporio 
Armani, 
244 Euro

Dora Teymur 198 Euro

Marchesa  
2.295 Dolar

Oscar de la renta 
1.639 Euro

Emilia Wickstead  
699 Euro

Harris Tapper 198 Dolar Kiki de Montparnasse 581 Euro

Saiid Kobeisy 1.612 Euro



Eğlenceli 
ve dinamik
Biraz kendini şımartmayı seven, “modayı 
hep takip ederim, bence moda kendine 
yakışanı değil popüler olanı giymektir” 
diyenlerdenseniz, yine de sizin de 
doğru tona ihtiyacınız var…

Bottega 
Veneta 

1.012 Euro 

Vetements  
831 Euro

Penti 71.97 TL

De La Vali 
4 Euro

Erin Snow 259 Euro

Maison Margiela 
760 Euro

Valentino 
Garavani  
450 Euro

Manokhi 340 Euro



İş bitirici 
ve hızlı

Kendinden emin, biraz daha az çekinen 
biriyseniz ve bu işi en hızlı ben çözerim 
diyorsanız, kırmızının en sıcak tonları 
sizin için en doğru seçim olacaktır.

Moda

Alchemy 
247 Euro

Manu Atelier  
395 Euro

Gucci  
4.565 Euro

L’Autre 
Chose  

211 Euro

Vince  
217 Euro

Blazé 
Milano 

1.189 Euro

USISI 
SISTER  

694 Euro

DoDo Bar Or 300 Dolar



Sezgisel 
ve yaratıcı
Kendini biraz daha gizlemeye çalışan 
duygusal bir kırmızı tutkunuysan, küçük 
desenler tam sana göre.

Balenciaga 2,365 Euro

Pinko 242 Euro

RIXO 238 Euro

Christopher Esber 199 Euro

Cloe 
Cassandro 
294 Euro

Zimmermann 
315 Euro

Valextra 
1.861 Euro

Fendi 1,450 Euro



C ildin bazı noktalarında olu-
şan renk bozukluklarına, 
koyu görünümlere cilt le-
keleri deniyor. Güneş ışın-

ları, yaşlanma, yanlış beslenme, hava 
kirliliği, genetik yapı, kortizon içerikli 
kimi ilaçlar ve sivilcelenme gibi çeşitli 
faktörler ciltte lekelere neden olabili-
yor. Aynı zamanda çeşitli yaralanma-
lar sonucu ciltte oluşan yara izleri de 
leke bırakabiliyor. Ciltte oluşan bu 
lekeler için sana mucizevi bir öneri-
miz var. Luna Microcare®️ Enlighten 
ve Luminous bantları sayesinde artık 
evinizde leke tedavinizi kendi kendi-
nize uygulayıp sadece 4 haftada üs-
telik iğnesiz bir tedavi ile lekeleriniz-

den kurtulabilirsiniz.
İngiltere merkezli bir biyoteknolo-

ji şirketi olan Imperial Bioscience ta-
rafında geliştirilen Luna Microcare®️ 
Enlighten ve Luminous, lekeleri so-
run olmaktan çıkarıyor. Hyarulorik 
asit tabanlı aktif bileşenleri içerisinde 
bulunduran Luna Microcare®️ Enligh-
ten ve Luminous, bant üzerine yerleş-
tirilmiş yüzlerce mikro-konik yapılar-
dan oluşmaktadır. Daha parlak, daha 
ışıltılı bir cilt için doğrudan koyu leke-
leri hedefleyen bantlar düzenli kulla-
nımla birlikte koyu lekeleri açar, renk 
farklıklarını eşitler, cilde aydınlık bir 
görünüm kazandırır ve yaşlanmanın 
gözle görülür belirtilerini azalır.

Evde 
leke 

tedavisi 
artık 

mümkün

Advertorial



LUNA MICROCARE®️ LUMI-
NOUS, ciltte oluşan dağınık kü-
çük-büyük ve düzensiz hiperpig-
mentasyonu azaltmaya yardımcı 
olmak için geliştirilmiştir. Bu yeni 
teknolojili özel ürün sayesinde cilt 
yüzeyindeki düzensiz renkteki alan-
lar ve ton farklılıkları etkili bir şekilde 
azalır. Ürünün hiperpigmentasyon 
önleyici içeriği sorunun kaynağına 
MICROCHANNEL PATCH®️ tekno-
lojisi sayesinde inerek problem kay-
nağında çözülür. Bu sayede lekelerin 
yeniden görünme olasılığı da önle-
nir.

İstediğin daha aydınlık bir cilt 
görünümü mü? Bir türlü geçmek 
bilmeyen inatçı cilt lekelerin varsa 
bu lekelerin azalmasına yardımcı 
olan LUNA MICROCARE®️ ENLI-
GHTEN tam senlik. Yüzünde, boy-
nunda, ellerinde koyu cilt lekeleri 
varsa, bunun yanında cildin mat ve 
düzensiz görünüyorsa sana öneri-
miz LUNA MICROCARE®️ ENLI-
GHTEN. Uzun süreli etkinliğe sahip 
olan bu koyu leke karşıtı bantlar, cil-
di anında daha aydınlık bir görünü-
me kavuşturarak koyu lekelerin gö-
rünümünü azaltmaya yardımcı olur.

Kullanımı kolay LUNA MICRO-
CHANNEL PATCH®️ teknolojisi sa-
yesinde içeriğinde bulunan anti-hi-
perpigmentation aktifler doğrudan 
problemin kaynağına inerek daha 
düzgün ve pürüzsüz bir cilt için yal-
nızca koyulaşmış cilt bölgelerini he-
defler ve onarır. Aynı zamanda cildi 
serbest radikallere karşı koruyarak 
cildi besler ve güçlendirir.

Luna Microcare®️ LONDON aile-
sinin ürünlerine seçkin klinklerden,  
www.lunapatchturkiye.com online 
alışveriş bölümünden ve Beymen.
com.tr ’den ulaşabilirsiniz.

Advertorial
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O Kız

İYİLİK DOLU BİR 

Geçmişten bugüne yaşanmışlığı yansıtan vintage 
ürünler, Çağla Gürsoy’un kurucuları arasında yer aldığı 
‘OnePieceVintage’ markasıyla, ihtiyacı olan öğrencilerin 

eğitim ışığı oluyor.

RÖPORTAJ: RANA DEMİR

VINTAGE 
HIKAYESI
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İş kadını, köşe yazarı, aynı za-
manda influencer Çağla Gürsoy, 
hobisini işe çeviren başarılı giri-
şimcilerden. Vintage ilgisini “Hiç 

yaşamadığınız dönemlerde yaşamış ol-
ması bana çok ilgi çekici geliyor” söz-
leriyle anlatan Gürsoy, ortakları Özge 
Göl ve Hüray Gürsoy ile ‘OnePieceVin-
tage’ markasını kurdu. Gürsoy ile ikin-
ci el kıyafetler, Türkiye Yardım Seven-
ler Derneği ile yollarının nasıl kesiştiği 
ve pandemi sürecinin modaya etkisi 
temalı keyifli bir söyleşi yaptık. 

Çağla Gürsoy kimdir, kısaca seni 
tanıyabilir miyiz?

Fransız lisesi mezunu, moda ve 
tekstil tasarımı diplomalı aileden tu-
rizmci bir blogger, köşe yazarı, orga-
nizatör, proje geliştirme uzmanı ve 
influencer’ım:)

Bir yandan iş kadını kimliğin, bir 
yandan köşe yazarlığı bir yandan 
da influencer olarak karşımıza 
çıkıyorsun. Zor olmuyor mu her 
şeye yetişebilmek?

İnanır mısınız bundan iki veya üç 
sene önce bir gün oturdum ve yap-
tığım işleri saydım tam yedi meslek 
yapıyordum. Şu an ise bunlardan üç 
tanesini yapıyorum çok mu:) Benim 
şansım farklı meslek gruplarını birbir-
lerini destekleyecek şekilde kullanabi-
liyor olmam.

Geçen ay bir projeye imza attın. 
Biraz bahseder misin? Bu proje 
nasıl ortaya çıktı?

Evet ‘OnePieceVintage’ adında bir 
vintage markası kurduk, ortaklarım 
Özge Göl ve Hüray Gürsoy ile. Pande-
mi döneminde mevcut mesleklerimizi 

O Kız



Moda
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durdurmak zorunda kaldığımızdan 
ötürü bir hobimizin üzerine gitmeye 
karar verdik ve vintage hepimizin ilgi 
alanıydı. Baktık ki bu hobimizi işe çevi-
recek donanıma sahibiz, ciddi bir araş-
tırma geliştirme sürecinden sonra mar-
kamızı kurduk ve duyurduk.

Satışlardan elde edilen gelir hangi 
derneğe bağışlanıyor?

Aslında pandemi süreci yeni bir atı-
lım yapmak için doğru bir süreç mi 
emin değildik fakat en büyük moti-
vasyonumuz kurduğumuz markanın 
gelirleri ile yine pandemi sürecinde ça-
lışmalarını durdurmak zorunda kalan 
derneğimiz Türkiye Yardım Sevenler 
Üsküdar Şubesi’ne destek olabilmekti.

Elde edilen gelirle neler yapılacak?
Türkiye Yardım Sevenler, 1920 yıl-

larından beri birçok alanda yardımlar 
yapmış bir dernek. Pek çok farklı şu-
besi var, biz Üsküdar şubesine üyeyiz 
annem de yönetim kurulunda faaliyet 
göstermekte. Aslında bugüne kadar 
sayısız alanda hizmetleri olmuş derne-
ğimizin... İlk hassasiyetimiz ise maddi 
olanaksızlıklardan dolayı okuyamayan 

öğrenciler. Biz de markamızın kazancı-
nın bir bölümü ile bu öğrencilere des-
tek oluyoruz. İlk öğrencimiz ise şu an 
hemşirelik okuyor ve bu bize her geçen 
gün daha da gurur veriyor. Kız öğren-
cilerin eğitimlerinde ufak da olsa katkı-
mız varsa ne mutlu bize.

ESKİ DÖNEMLERDE MODA  
ÇOK DAHA KALICIYDI

Neden vintage’i tercih ettin?
Az önce de bahsettiğim gibi bu bir 

hobi evet biliyorum çok genele hitap 
eden bir kulvar değil belki fakat çok 
farklı bir dünya. Üzerinize giydiğiniz 
bir giysinin veya taktığınız bir aksesu-
arın farklı bedenlerde farklı hikayeler 
yaşamış olması sizin hiç yaşamadığınız 
dönemlerde yaşamış olması bana çok 
ilgi çekici geliyor. Vintage parçalar ile 
günümüzün trendlerini ve moda par-
çalarını birleştirip kombinlemek bana 
muhteşem geliyor. Vintage ürünlerle 
tanıştıkça günümüzde hızla eskitilen 
modanın eski dönemlerde çok daha 
kalıcı ve ileri görüşlü işlendiğini hisse-
debiliyorsunuz.
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Koleksiyona ilgi nasıl?
Geri dönüşler harika, zaten markayı 

kurduğumuzun yani daha doğrusu Ins-
tagram sayfamızı açtığımızın ilk birkaç 
haftasında favori ürünlerimiz satıldı. 
Birçoğunu moda öncüsü Fransa, İtalya 
gibi Avrupa ülkelerinden toplamıştık 
zaten, Kanada, Amerika gibi uzak ülke-
lerden bile seçtiğimiz şahane parçaları-

mız vardı, hepsi satıldı. Şimdi ise korona 
korkusu arttıkça yurtdışı değil yurti-
çi vintage’lara yöneldik. Vintage’da en 
büyük problem çok sık değerli parçalar 
bulunamaması, zaten ürünleri kıymetli 
kılan da bu. Müşterilerimiz beğendikle-
ri bir parça satılınca başka bir benzeri-
ni bulmamızı istiyor fakat adı üstünde 
‘one piece’ yani her ürün tek parça.

O Kız
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İkinci el kıyafetler son zamanlarda 
çok popüler oldu. Ne düşünüyorsun 
bu konuda?

Röportajlarımda en çok sorulan soru 
bu çünkü ikinci el kıyafetlerin satılıp 
satılmadığını merak ediyor insanlar. 
Yaşadığımız dönemin de etkisiyle üre-
timin durduğu tüketimin ise kat be kat 
arttığı günümüzde o eskimemiş eskileri 
değerlendirmek kadar duyarlı bir hare-
ket olabilir mi? İnsanların kıyafetlerini 
sattıkları uygulamalar şu an pek revaçta 
biliyorsunuz biz ise bunun bir tık ötesini 
yapıyoruz. Ünlü kuru temizleme uygu-
laması Temizco güvencesiyle tüm ürün-
lerimiz antibakteriyel temizliğe girerek 
müşterilerimize gönderiliyor. Bu neden-
le kişiler ikinci el olmasına rağmen gü-
venle bizi tercih ediyorlar. Bu arada ekle-
meyi unutmayayım takılarımız vintage 
tarzı fakat ikinci el değil hepsi yeni ta-
sarımlar, sadece kıyafetlerimiz ikinci el.

SPOR, CASUAL VE OVERSIZE 
ÜRÜNLER TERCİHİM

Tarzını nasıl tanımlarsın?
Benim en keyif aldığım tarzım bah-

settiğim üzere vintage parçaları günü-
müzün moda parçalarını ile moder-
nize etmek. İşimden ötürü katıldığım 
davetler vs daha şık ve abiye seçimler 
yapmak durumunda kalıyorum fakat 
Çağla olarak kendi zamanımda kul-
landığım parçalar daha spor, casual, 
oversize ürünler. Son dönemlerde daha 
ön plana çıkmış sokak stili tam benim 
günlük tarzımı yansıtıyor diyebilirim.

Modayı takip eder misin?
Moda okumuş biri olarak bunu söy-

lemeye üzülüyorum ama modayı fazla 
takip etmiyorum. Moda, benim önüme 
çıktığında hoşuma giderse alıp kullanı-
yorum onun dışında sadece moda diye 
bir ürüne para verip satın almak lise 
dönemlerimde kaldı.

Retouch olarak bizim mottomuz 
‘hayata dokun’, senin ki ne?

Benim her zaman her şekilde kendi-
me hatırlattığım bir mottom var o da 
“Kendine nasıl davranılmasını istiyor-
san karşındakilere o şekilde davran”-
dır. Benim hayatımdaki öncelik insan-
lık ve insan ilişkileridir.

O Kız
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Röportaj: Sercan Meriç
Fotoğraflar: Jiyan Kızılboğa
Styling: Boreal Brandlifting

Makyaj: Serhat Şen
Saç: Mutlu Ahmet Sinan

Triko takım: Zara
Takılar: Denroze

Saç aksesuarı: Gaios
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Kapak

HÜMANİST 
ENERJİK 

SAĞDUYULU

MİRAY DANER

Başarılı genç oyuncu Miray Daner, dünyayı büyük bir 
orkestraya benzeterek saygının önemine vurgu yaptı: 

Yanlış yerde giren, farklı eseri çalan, fazladan bir 
nota basan bir enstrüman nasıl ki müziğin ahengini 

bozar, eseri dinlenilemez kılarsa saygıyı yitiren 
toplumlar da dünyanın uyum ve ahenkli yaşama 
akışını öyle bozuyor. Güzel oyuncu ile Fairmont 

Quasar İstanbul’un sanat eserleri ile dolu odalarında 
keyifli bir çekim gerçekleştirdik.

Bluz: Baqa
Pantolon: Baqa
Saç aksesuarı: Gaios
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Kapak

Oyunculuğa 7 yaşında baş-
ladı. Genç yaşına rağmen 
hafızalara kazınan rol-
leri üstlendi. Dersimiz 

Atatürk'te Sabiha Gökçen'in küçük-
lüğünü canlandıran da oydu, Vata-
nım Sensin'de Hilal karakterine ruh 
veren de... Şimdi Ercüment Çözer 
- Saygı'da Helen ile karşımızda... 
Önceki nesillerin daha saygılı oldu-
ğunu belirten Daner, "Saygıyı yitiren 
bireyli toplumlar da dünyanın uyum 
ve ahenkli yaşama akışını bozuyor" 
diyor. Oyunculuktaki başarısı kadar 
güzelliği ile de hayranlık uyandıran 
genç oyuncu ile yeni dizisindeki ro-
lünü, nelere tahammül edemediğini, 
karantinada neler yaptığını, en bü-
yük korkusunu ve dahasını konuş-
tuk... Söz, Miray Daner'de...

Ercüment Çözer - Saygı'da 
canlandırdığın Helen karakterini 
bize anlatır mısın?

Helen yalnız ve sevgisiz büyümüş 
bir genç kadın. Ailevi bağları çok zayıf. 
Bu sebeple kendi yolunu çizmeyi, dim-
dik ayakta durabilmeyi refleks haline 
getirmiş. Özgür bir ruh ve güçlü karak-
ter. Hayata karşı içinde çok kırgınlık ta-
şıyor. Birçok adaletsizliğe şahit olmuş, 
bu sebeple adalet duygusu çok gelişmiş 
ve çoğumuzdan farklı bir şekil almış. 
Kendine yeni bir yol çizmesine sebep 
olacak kötü bir olay yaşıyor, istismara 
uğramak üzereyken bir cinayet işliyor. 
Hayata karşı olan kırgınlığı artık yeri-
ni öfkeye bırakıyor. Hayatındaki eksik 
parçayı doldurduğunu düşündüğü ve 
tutkuyla bağlı olduğu Savaş ile birlikte 
kendi adalet arayışları için bir yolcu-
luğa çıkıyorlar ve yolları bu noktadan 
sonra Ercüment Çözer ile kesişiyor.

Bluz: Sister Jane (Vakkorama)
Pantolon: Baqa
Saç aksesuarı: Gaios
Bileklikler: Zeworks
Küpe: Stiyling ekibine ait 
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KapakElbise: T.A.A.G
Takılar: Kloto
Saç aksesuarı: Elipeacock
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Kapak

Ercüment Çözer'in en önem verdiği 
konu saygı. Saygısızlığın dünyada 
had safhaya çıktığı bu dönemde senin 
için bu kavram ne ifade ediyor?

Ercüment Çözer'le birlikte Saygı’ya 
davet ve hatırlatma yaptığımız bir iş 
Saygı. Saygısızlık, vurdumduymaz-
lık, benmerkezcilik maalesef dünya-
nın sorunu. Yetiştirilme tarzlarıyla 
temeli atılan bir kavram saygı bu se-
beple bizden önceki nesiller bu konu-
da daha titiz, naif ve duyarlı. Daha 
küçük yaşlarda empatiyi, hümaniz-
mi öğrettiğimiz bireyler daha saygılı. 
Ben kendi adıma kişisel alanım dışı-
na taşmamak ve kişisel alanımın ihlal 

edilmemesi diye tarif edebilirim. Bu 
tarifi istediğiniz gibi minimize ede-
bilir veya maksimum örnekleyebilir-
siniz. Sokakta yere çöp atmak da ki-
şisel alanınızın dışına taşmaktır. Sizi 
tanımayan birinin size laf edebilmesi 
de kişisel alanın ihlalidir. Dünyanın 
içinde bulundurduğu her yaşam for-
muyla büyük bir orkestra olduğunu 
varsayalım. Yanlış yerde giren, farklı 
eseri çalan, fazladan bir nota basan 
bir enstrüman nasıl ki müziğin ahen-
gini bozar, eseri dinlenilemez kılarsa 
saygıyı yitiren bireyli toplumlar da 
dünyanın uyum ve ahenkli yaşama 
akışını öyle bozuyor işte.
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Kapak

Elbise: Balmain (Beymen)
Takılar: Kloto
Ayakkabı: Dolce&Gabbana (Beymen)
Çorap: Penti
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Kapak

Peki sana Nejat İşler, Erkan Can 
gibi ustalarla çalışmak nasıl bir 
tecrübe kattı?

İkisine de ayrı ayrı hayranım. Yap-
tıkları işi aşkla yapan insanlar. Erkan 
Can ve Nejat İşler'le çalışmak keyifli 
olmanın yanında insani ve mesleki 
çok iyi öğretiler kattı bana.

Daha önce Hakan: Muhafız'da da 
rol almıştın. İkinci kez bir dijital 
platformda yayınlanan dizidesin. 
Avantajları neler dijitaldeki 
dizilerin?

Hakan Muhafız'da konuk oyuncu 
olarak yer aldım. Bana göre dijital plat-
formun en büyük avantajı daha özgür 
ve özgün senaryolar bu da oyuncuya 
daha geniş bir yelpaze açıyor.

BORAN'LA OYUNCULUK 
SINIRLARIMIZI ZORLUYORUZ

Vatanım Sensin'den sonra Boran 
Kuzum ile birlikte yeniden bir 
aradasınız. Fanlarınız özellikle bu 
durumdan çok memnun. Boran 
Kuzum ile birlikte rol almak nasıl 
bir duygu?

Her şeyden önce Boran’ı çok sevi-
yorum ve mesleki olarak çok başarı-
lı buluyor, oyunculuğunu çok takdir 
ediyorum. Bunun yanı sıra daha önce 
çalışmış olmamızdan dolayı birbiri-
mizin oyun alanlarına hakimiz ve bu 
durum çok güvende hissettiriyor. Ola-
bilecek en iyi performansı yakalamak 
ve yansıtmak için birbirimizin sınırla-
rını zorlayabiliyor çok rahat paslaşa-
biliyoruz. Bu da benim açımdan çok 
büyük bir şans ve avantaj.

Birçok dizide, filmde ve 
tiyatro oyununda rol aldın. 
En çok hangisinde kendini iyi 
hissediyorsun?

Hepsinin mayası oyunculuk olsa 
da sinema, dizi ve tiyatro farklı ha-
murlar. Tiyatroyu yeni deneyimli-
yorum. Disiplini, aktarım alanı ve 
paylaşımlarının farklı olduğu bir 
kulvar. O nedenle daha fazla dene-
yimlediğim kamera önünde yaptı-
ğım işe daha hakimim. Ama tiyatro 
yapmanın da çok ayrı bir tatmini ve 
keyfi var.

Daha önce "tiyatro ve müzik 
arasında kararsız kaldım" demiştin. 
İleride müzik alanında da senden 
sürprizler bekleyebilir miyiz?

Ben meslek olarak oyunculuğu 
seçmiş biriyim. Yer aldığım projede 
gerekli ise sesimi tabii ki kullanırım. 
Şimdilik sadece müzik üzerine yo-
ğunlaşmak gibi bir planım yok. Mü-
zikle ilgilenmeyi çok seviyorum ama 
meslek olarak yaparım dediğim bir 
alan değil.

Saygı meselesini konuştuk. Bunun 
dışında olmazsa olmazların, 
tahammül edemediğin şeyler 
nelerdir?

İnsanların benmerkezli yaşa-
ması karşısındaki başka bireyleri 
düşünmeden hareket etmesi, ken-
dinden farklı olanı kabul etmekte 
zorlanıp tepki göstermesi, başka 
bir bireyin özel alanına olan mesa-
fesini korumadan sınırlarını geç-
meye çalışması gibi birçok şeye ta-
hammülsüzüm.
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Kapak

Pandemi hepimizi derinden 
etkiledi. Bu süreçte birçok kişi 
zihinsel olarak güçlü kalmak 
adına çabalıyor. Senin özel olarak 
yaptığın bir şey var mı?

Pandemi tüm dünyayı zorlayan bir 
süreç. Kelimenin tam anlamıyla yeni 
sosyalleşmeye geçiş yapıldı. Sevdik-
lerine, dostlarına dokunamıyor, sarı-
lamıyorsun. Özellikle karantina sü-
reçleri zihinsel olarak çok yorucu. Ben 
bu dönemlerde heykel ve yazıya ağır-
lık veriyorum. Şan dersleri alıyorum. 
Kendimi ve çevremdekileri tehlikeye 
atmayacak ölçüde davranıp, keyifli 
bir hale getirmeye çalışıyorum.

Kendinde hiç sevmediğin bir yönün 
var mı?

“Hayır” diyememek. Değiştirmeye 
çabaladığım ve sevmediğim bir yönüm.

En büyük korkun ne?
Yaşadığımız salgın neticesinde şu 

son dönemde çevremden birinin koro-
navirüsüne yakalanıp, ağır atlatması… 
Her gördüğüm salgın artışı haberinde 
çok üzülüyor ve bu korkuyu çok sık ya-
şıyorum. Bu hastalıkta destek de olamı-
yorsunuz, hasta olan bu süreci yalnız 
başına göğüslemek zorunda. Umarım 
bir an önce bu zorlu süreci atlatırız. En 
büyük isteğim ve dileğim bu yönde.
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Kapak

Kendini üç kelime ile nasıl 
tanımlarsın?

Hümanist, enerjik, sağduyulu…

Yaptığın en çılgınca şey neydi?
Yakın geçmişle alakalı aklımda bir 

şey yok ama çocukken yüzme bilme-
diğim halde iskeleden denize atlamış-
tım. Sudan çıktığımda artık yüzmeyi 
biliyordum.

Hiç yaşlanmayacak olsan, hangi 
yaşta kalmak isterdin?

Sebebini bilmemekle birlikte içim-
den 26 demek geldi.

Bugüne kadar aldığın en cesur karar 
neydi? Hayatını etkiledi mi?

Vatanım Sensin’deki Hilal karak-
teri geldiğinde başka bir projeyle an-
laşmak üzereydim. Seçimim henüz 
netlik kazanmamasına rağmen Vata-
nım Sensin’den yana oldu. Bu karar 
da hayatımı ve mesleki yolculuğumu 
olumlu yönde etkiledi.

Tarzını nasıl tanımlarsın?
Kendine has. O günkü ruh halime 

göre değişebilen bir tarzım var.

Moda ile aran nasıl, takip eder misin?
Modadan bir haber değilim ama bi-

rebir de takip etmem. İçinde kendimi 
rahat hissettiğim kıyafetler tercihim 
olur genellikle.

Gardrobunda en çok kullandığın 3 
parça nedir?

Deri ceket, beyaz t-shirt, jean…

Güzellik ritüellerin var mı?
Her akşam yatmadan önce mutlaka 

cildimi çok güzel temizleyip kullan-
dığım kremlerimi sürerim. Cildimin 
durumuna bağlı olarak haftada 1 ya 
da 2 kez maske yaparım.

Geçmişte ya da gelecekte moda 
dünyasında 'asla' moda olmaması 
gerekiyor dediğin bir şey var mı?

Öncelikle herkes nasıl iyi hissedi-
yorsa öyle giyinmeli tabii ki. Ama ben 
diz altında biten slim fit pantolonların 
görünümünden çok hoşlanmıyorum.
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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

55

Yılın en eğlenceli 
zamanını onlarla 
karşılayın! 
Makyaj dünyasının eğlenceli yıldızı Benefit 
Cosmetics, yeni yıl setleriyle Sephora 
mağazaları ve sephora.com.tr’de! Yeni yıl 
coşkusunu makyajla buluşturan setler hem 
kendiniz hem de sevdikleriniz için harika 
bir hediye alternatifi sunuyor. Zengin 
içerikleri kadar fiyat avantajlarıyla da dikkat 
çeken Benefit’in yeni yıl setleri ile yılın 
fırsatını yakalayacaksınız. Benim favori 
setimde maskara ve eyeliner dkkati çekiyor.

Yüzünüzde 
güller açsın

Yeni NIVEA Aqua Rose Bakım 
Serisi, içeriğindeki organik 

gül suyu ve hyaluron ile %100 
derinlemesine nemlendirme 
ve pürüzsüz bir cilt sağlıyor. 

Organik Gül Suyu içeren 
formülüyle Yeni NIVEA Aqua 
Rose Bakım Serisi, gücünü gül 

suyunun mucizevi etkileri ve 
hoş kokusundan alıyor. Hassas 

ciltler dâhil tüm cilt tiplerine 
uygun olan seri, etkili cilt 

bakımı için cildi nemlendiriyor, 
ferahlatıyor ve canlandırıyor.
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Foreo ile geleceğinizi 
güzelleştirin
Kış ayları cildimizin daha hassaslaştığı bir 
dönem… Soğuk, rüzgâr gibi mevsim koşulları, 
artan hava kirliliği, kapalı alanlarda daha çok 
zaman geçirmemiz gibi birçok nedenle cildimizde 
kuruluk, tahriş, kızarıklık, gözeneklerin 
tıkanmasıyla sivilce, siyah nokta gibi sorunlar 
görülebiliyor. İsveçli güzellik teknoloji markası 
FOREO, yeni yılda cildinin her mevsim sağlığını 
ve tazeliğini korumak isteyen herkesi akıllı maske 
terapisi cihazı UFO ve akıllı microcurrent yüz 
sıkılaştırma cihazı BEAR ile güzelliğine yatırım 
yapmaya davet ediyor. FOREO ile geleceğin 
güzelliği bugünden başlıyor.

Evde iğnesiz 
botoks
Günümüzde artık her 
10 kadından 7’si botoks 
yaptırıyor. Tabii sadece 
güzellik için değil, 
sağlığını düşünenlerin 
de vazgeçilmezi olmuş 
durumda botoks. 
Ama bir de hem botoks 
yaptırmak isteyen hem de 
iğneden korkan bir kesim var. İşte onlar için 
yepyeni bir ürün var artık; Luna Microcare®️ 
Eternal. Evde kullanım için kolay ve pratik 
bir ürün olan “Luna Microcare®️ Eternal”, 
mikro-iğnelerin yerleştirildiği şeffaf bir banttan 
oluşuyor. Yapmanız gereken tek şey yüzünüzde 
seçtiğiniz noktalara bu bantları yapıştırmak.

Cildiniz için 
Yeniden 
Doğuş 
Zamanı:
Ultra hafif formüllü 
Neutrogena Hydro 
Boost yenilenen 
formülüyle daha 
sağlıklı görünen 
bir cilt için tekrar 
kullanıcıyla buluşuyor. 
Hydro Boost serisi, 
içeriğindeki, doğada 
bazı bitki ve canlılarda 
stres koruyucu ve 
dayanıklılık artırıcı 
olarak bulunan Trehaloz 
maddesi ile canlı ve 
sağlıkla ışıldayan bir 
cilt görünümü için özel 
bir cilt bakımı deneyimi 
sunuyor. Seride 
nemlendirici, serum 
kapsül, göz kremi ve 
gece kremi bulunuyor. 
Favorim serum. 
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Güzellik

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

L’Oréal Paris Hyaluron Uzmanı 
Gündüz Kremi cildinizi nemlendirerek 

dolgunlaştırıyor, kırışıklık 
görünümünü azaltıyor,84,90 TL

La Roche-Posay’in çok 
sevilen ürünü Hyalu B5 
Serum, cilde dolgun bir 
görünüm verirken, cilt 

bariyerini onarmaya da 
yardımcı oluyor, 319 TL

Ayın  
En Yenileri

Uraw Pudralı 
Krem, eşsiz 

içeriği ile 
cildinizi 

hak ettiği 
pürüzsüzlük 
ve canlılık ile 
buluşturuyor, 

79 TL

INCIA Dudak 
Besleyici’ler hoş 

kokuları ve yenilebilir 
formülleriyle 

dudaklarınızı yoğun 
neme kavuşturuyor, 

42 TL

Sinoz 24K Gold Beauty Serum 
ile hızlı bakım, 24 ayar altın 

parçacıkları ile anında botoks 
etkisi, 125 TL

Bath & Body 
Works, Vaniia 

Bean Noel vücut 
nemlendiricisi, 
236 ml, 209 TL

Neutrogena Hydro 
Boost Water Gel 

nemlendirici, 54,95 TL

L’oréal Paris Air Volume maskara ile hava kadar 
hafif ve mega hacimli kirpikler, 99,90 TL

Neutrogena, 
Leke Giderici 
Serum, 139 TL

We Are 
Paradoxx, 

Crushing It, 
derin temizlik, 

320 TL

Flormar Shimmer 
& Shine Liquide 

Shadow Likit Göz 
Farı, 39,99 TL

Recipes Of Babushka Agafia, diş macunu 
yüzde 99 doğal içeriklerden oluşan formülü 
sayesinde sağlıklı ve göz alıcı dişlere sahip 

olmaya yardımcı oluyor, 32 TL



Kırmızı Olsun 
Benim Olsun

Madem evlerdeyiz, 
yasaklara ve korkulara 

rağmen zamanımızı güzel 
geçirmeye çalışıyoruz; o 
zaman bu yılbaşı gecesi 

bir değişiklik yapın. 
Kırmızı rujunuzu sürün, 

unutulmayacak bir geceye 
imzanızı atın.
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Flormar, Super 
Matte ruj, 
34,99 TL

Shiseido, 
Modern Matte 
Coctail Hour, 

280 TL

Nars, Holiday, 240 TL

Yaemina Beauty, 
Radical Decision 
Velvet yarı mat 

ruj, 109TL

Avon, Power 
Stay hafif 
dokulu ruj, 
29,99 TL

Dior, Look 
Xmas, Rouge 
Dior, 395 TL

Huda Beauty 
Power Bullet 

mat Ruj, 229 TL

Fenty Beauty 
, Stunna Lip 
Paint, uzun 

süre kalıcı ruj,  
209 TL
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Mis Gibi
Karizmatik, heyecan verici, yeni seneye ve 
yeni başlangıçlara yakışacak farklı içeriklere 
sahip parfümlerle yenilenmeye ne dersiniz?

Jo Malone, Midnight 
Musk & Amber gece 

miskinin sıcak amber ile 
dansı, 100 ml, 830 TL

Victoria’s Secret, Bombshell Intense 
taze kiraz, kırmızı şakayık ve vanilya 

içerikli, 100 ml, 969 TL

Burberry Her Intense 100 ml 
EDP, 1.126 TL

Shiseido Zen, amber ve ağaç 
notalarına sahip çiçeksi ferah bir 

koku, 100 ml EDP, 940 TL

Bath& Body Works, 
Winter Candy Apple, 
kırmızı elma, gül ve 
taze tarçınlı, 236 ml, 

239 TL

L’Occitane, Verbena Mandarin 
mandalina ve isli sedir çiçeğinin 
buluşması, 100 ml EDT,500 TL

Dior, Jadore, 
bitmeyen bir çiçek 
patlaması, 50 ml 

EDP, 985 TL



Güzellik

60

Makyajınıza 
Renk Katın
Hayatımıza renk katamıyorsak makyajımıza 
yapacağımız küçük dokunuşlarla 
görüntümüze renk katabiliriz. Bu sene bir 
değişiklik yapıp farklı renklerde makyaj 
ürünlerine şans vermeye ne dersiniz?

Natasha Denona, 
Sunrise palet, 559 TL

Sephora 
Collection, 
Intense Ink 

Liner, 79,90 TL

Dior, Look Xmas palette, 
5 Couleurs, 589 TL

Avon, 
Glimmerstick 
asansörlü göz 

kalemi,  
19,99 TL

Avon, Color Trend 
kalem göz farı 

18,99 TL

Sephora, 
metal allık, 

89,90 TL

Yaemina Beauty, 
Teasing a Mad 
Man far paleti, 

179TL

Revolution, Flawless far paleti, 99,50 TL

Flormar Pro 
Shadow Palette,  

49,99 TL
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Kışın Soğuğu 
Saçlarınızı 
Etkilemesin
Hava nasıl olursa olsun sizin saçlarınız bakımlı ve sağlıklı 
olsun. Siz de bu fikre katılıyorsanız, bu sayfadaki ürünleri 
bakım ritüelinize eklemenizde fayda var.

Aveda, Botanical Repair 
yoğun güçlendirici 

maske, 359 TL

Ashley Joy Durulanmayan 
Bakım Kremi’nin yağlı his 

bırakmayan dokusu ile saçlarınız 
neme doyacak, 52,95 TL

Kerastase Elixir, eşsiz göz 
alıcı parlaklık ve bol ışıltı için 
vazgeçilmez olmaya aday,  

L’Huilie 100 ml, 285 TL

We Are Paradoxx, deniz 
tuzlu sprey, 220 TL

Elseve Color-Vive Mor 
Maske, turunculaşma 
karşıtı renk düzeltici 

bakım sunuyor, 33,95 TL

Herbal Essences Sülftasız 
Aloe & Mango serisi içerdiği 
20 farklı vitamin ve mineral 

ile boyadan kaynaklı 
yıpranmaları gidererek, 

saçlarınızı koruyor, 42 TL

Head&Shoulders, Hindistan 
Cevizi Yağı içeriğiyle derin 

nemlendirme sağlıyor, 
Sebamed Saç Dökülmesine 

Karşı Şampuan, 170 TL

Schwarzkopf 
Professional Fibre 
Clinix, saç bakım 

kremi, 190 TL

L’Oréal Paris Elseve 
saç güzelleştirici 

mucizevi yağ kremi, 
29,90 TL
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H er yeni yıl, beraberinde 
birbirinden eğlenceli ve 
yaratıcı makyaj trendlerini 
de getiriyor! Tüm dünya-

daki makyaj modasını da şekillendiren 
makyaj trendleri, birçok makyajseverin 
günlük tarzına da ilham oluyor. Moda 
haftalarından sokak tarzına kadar her 
stilde makyaj trendlerinin etkisini gör-
mek mümkün. Peki, geçtiğimiz yıldan 
bugüne dek makyaj trendlerinde neler 
değişti? Hangi makyaj uygulamala-
rı yerini korudu, hangilerinin moda-
sı artık geçti? Şimdi daha fazla vakit 
kaybetmeden bahsi geçen tüm makyaj 
trendlerine detaylı bir şekilde göz ata-
lım. Böylece hemen yıl boyunca tüm 
dikkatleri üzerine toplayacağın makyaj 
uygulamalarını zihninde canlandırma-
ya başlayabilirsin.

IŞILTILI MAKYAJ MODASI LİP GLOSS 
(DUDAK PARLATICISI) İLE SÜRÜYOR

Pürüzsüz, dolgun ve etkileyici 
görünen dudakların modası kolay 
kolay geçmez! Sen de yeni yılda du-
daklarına hem renk hem canlılık hem 
de ışıltı katan dudak parlatıcıları ile 
kusursuz bir dudak makyajına imza 
atabilir ve herkesi büyüleyebilirsin. 
Bu yıl hafif ışıltılı dudak parlatıcıla-
rını daha sık görecek olsak da tama-
men mat görünen makyaj uygulama-
larını daha çok seviyorsan şeffaf ve 
mat dudak parlatıcılarını kullanman-
da da hiçbir sakınca yok. 

SMOKEY EYES (DUMANLI 
GÖZ MAKYAJI) İLE DERİN VE 
ETKİLEYİCİ BAKIŞLAR

Buğulu göz makyajı da asla moda-
sı geçmeyecek makyaj uygulamaları 
arasında. Ancak buğulu göz makyaj-
larında kullanılan tonlar ve teknikler 
her yıl farklılık gösterebiliyor. Buğulu 
göz makyajı dendiğinde ilk akla ge-

2021 yılı boyunca hakim olacak makyaj trendlerine göz 
atarak şimdiden hazırlıklı olmaya ve kendi tarzını da 

harmanlayarak kusursuz uygulamalar yapmaya ne dersin?

Serhat ŞEN / Makyaj Sanatçısı

2021 yılının 
makyaj 
trendleri 
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len siyah tonlarla yaratılan gölgeleri 
ve koyu göz makyajlarını bu yıl biraz 
erteleyebilirsin. Sen de bu yıl boyun-
ca toprak tonları, kızıl, nude tonlar, 
yeşil, mavi gibi renkleri buğulu göz 
makyajında gönül rahatlığı ile kulla-
nabilirsin. Bu tarz doğal renkleri göz 
makyajına yansıtmanın hem göz ren-
gini ortaya çıkaracağından hem de ba-
kışlarına kusursuz bir derinlik kataca-
ğından emin olabilirsin.

MAT RUJLAR YİNE ÖN PLANDA

Her mevsime ve tarza kolaylıkla 
uyum sağlaması ve dudak makyajı-
na yepyeni bir soluk katması nede-
niyle mat ruj modelleri çoktan her-
kesin gönlünü çaldı! Yeni yılda da 
mat rujlar ile sıklıkla karşılaşmaya 
hazır olabilirsin. Makyajseverlerin 
mat dudak makyajına olan yoğun il-
gisi sayesinde mat ruj modelleri de 
çok fazla ton ve form seçeneği ba-
rındırıyor. Böylece yok gibi görünen 
makyajdan porselen makyaja dek 
her tarz için uygun bir mat ruj bul-
mak da çok kolay. 

2021 yılında koyu ve nude tonlarda 
mat rujlar yine zirvede olacak. Sen de 
özellikle hafif tonlarda yaptığın göz 
makyajını koyu bordo ya da kahve-
rengi tonlarında bir mat ruj ile den-
geleyebilir, günlük makyajına şeftali 
tonunda bir mat ruj ile sıcacık bir do-
kunuş katabilirsin. 

STROBİNG MAKYAJ İLE CANLI VE 
AYDINLIK BİR CİLT

Ten makyajını, kullandığın diğer tüm 
makyaj malzemeleri için bir temel olarak 
düşünebilirsin. Sağlıklı, pürüzsüz ve ay-
dınlık görünen bir cilt, dudak ve göz mak-
yajını da kusursuz şekilde yansıtır. Geç-
tiğimiz yıllarda mat bitişli ten makyajları 
oldukça moda olsa da 2021’de ıslak bitişli 
strobing makyaj uygulamasını çok daha 
fazla göreceğinden emin olabilirsin. 

Strobing makyaj uygulaması, ıslak 
bitişli bir ten makyajı yapmak için ideal 
bir teknik. Doğru highlighter ürünle-
rini kullanarak yalnızca birkaç dakika 
içinde ışıl ışıl ve aydınlık görünen bir 
cilde kavuşabilirsin. 

HACİMLİ, DOLGUN VE GÜR KİRPİKLER

Tel tel ayrılan, hacimli, gür ve dolgun 
kirpikler en sade makyajı bile bambaş-
ka bir noktaya taşıyabiliyor. Göz mak-
yajının oldukça ön planda olacağı yeni 
yılda, sen de kirpiklerine yapacağın 
birkaç küçük dokunuş ile göz makya-
jında zirveye çıkabilirsin. Ancak bunun 
için hem en kısa kirpiklere bile ulaşa-
bilen ve güçlü bir etkiye sahip olan bir 
maskara seçmen, hem de onu doğru 
teknikler ile uygulaman gerek.

Güzellik
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K işinin her yaşta kendinin 
en iyi haliyle görünme 
arzusu özellikle şehirli 
kadının önceliklerinin ba-

şında geliyor. Zamanında yapılacak 
uygulamalar ve küçük dokunuşlarla 
kendimizin en iyi haline ulaşmanın 
bir hayal olmadığını belirten Der-

matoloji Uzmanı Dr. Ayşegül Sal-
tat, “Hepimiz biliyoruz ki, özellikle 
uyum sağladığımız şehir hayatı ve 
şehirli kadın olma algısı güzelliğe ba-
kış açımızı önemli ölçüde değiştirdi. 
Hepimiz her koşulda kendimizin en 
iyi halinde olmayı çok önemsiyoruz. 
İşte bu noktada karşımıza medikal es-

Yüzünüzdeki 
ifadeyi en doğru 
şekilde yansıtın
Yüzümüzdeki ifadeyi en doğru şekilde yansıtacak 

medikal estetik trendlerle tanışamaya hazır mısınız? 
Cevabınız ‘Evet’ ise yeni senede kendinize bir güzellik 

yapmaya da hazırsınız demektir.
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tetikteki yeni trendler çıkıyor” diyor. 
Şartlar ne olursa olsun, aynaya bak-
tığımızda kendimizi iyi hissetmemiz 
çok kıymetli. Hepimiz, gördüğümüz 
yansımanın o an hissettiğimiz duy-
guları tam anlamıyla ifade etmesi-
ni istiyoruz. Çok enerjik ya da mut-
lu hissettiğimiz bir anda yorgun ve 
mutsuz bir ifade ile karşılaşıyorsak 
işte o zaman içsel bir çatışmaya hap-
soluyoruz ve aklımıza o soru geliyor, 
“Kendimin en iyi halinde görünmek 
için ne yapmalıyım?” 
Küçük Bir Dokunuş platformuna 
özel açıklamalarda bulunan ve bu 
sorunun yanıtının duygusal ihtiyaç-
larımıza odaklanmaktan geçtiğini 
belirten Dr. Ayşegül Saltat, “Medikal 
estetik uygulamalarında yeni trend 
duygusal ihtiyaçları belirlemek. Tüm 
dünyada kabul gören Güzelliğin 
Kodları yaklaşımı da duygusal bek-
lentileri merkeze alarak kişiyi kendi-
sinin en iyi haline ulaştırmaya odak-
lanıyor” dedi. 

GÜZELLİĞİN KODLARI İLE 
YÜZÜN DUYGUSAL MİMARİSİ 
OLUŞTURULUYOR

Dr. Ayşegül Saltat, Güzelliğin Kodları 
ile yüzün 7 noktaya ayrıldığını ve be-
lirli kısımlara yapılan uygulamalarla 
yüzün mimarisinin oluşturulduğunu 
belirterek, “Kişiye özel olarak ve kişi-
nin duygusal ihtiyaçlarını göz önünde 
bulundurarak uygulanan bu yaklaşım; 
çene, çene çizgisi, alın, kaş ve dudak-
lar olmak üzere tüm yüzü kapsayarak 
medikal estetiğin kullanım şeklini ge-
liştiriyor” diye sözlerine devam etti.

ALT YÜZ VE ÇENE HATTI, YÜZÜN 
GENEL İFADESİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Kadınların medikal estetik kararında 
önceliklerinin başında nasıl hissedi-
yorsa öyle görünmek olduğunun altı-
nı çizen Saltat, “Kendimizde memnun 
olmadığımız unsurların psikolojik 
temeline indiğimizde sonuçlar daha 
memnun edici hale geliyor. Özellik-
le alt yüz ve çene hattı bölgesindeki 
yeni trendler yüzün bütünüyle ve ifa-
desiyle çok ilişkili. Bu nedenle medi-
kal estetik kararında yüze bir bütün 
olarak bakılmalı” diyor. 
Ön çenenin, arka çene köşesindeki 
açının ve ikisini birbirine bağlayan 
hattın iyileştirilmesiyle daha net ve 
keskin bir kontur elde edilebildiğine 
dikkat çeken Saltat, bu bölgeye yapı-
lan müdahaleler ile gıdı görünümü-
nün azaltılabildiğine, çene hattındaki 
yaşa bağlı sarkmaların ortadan kaldı-
rılabildiğine ve yüzün alt bölgesinin 
belirginleşmesi sayesinde daha ince 
ve genç bir görünüm yakalanabildi-
ğini belirtiyor.

Dermatoloji Uzmanı  
Dr. Ayşegül Saltat
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D ünyayla birlikte ülkemi-
zi de derinden etkileyen 
Covid-19 pandemi has-
talığı tüm hızıyla sürer-

ken, bir yandan da sonbahar, kendine 
özgü hastalıkları da ortaya çıkarıyor. 
Sonbaharı sağlıklı geçirmek ve bağı-
şıklığımızı güçlendirmek için önlem 
almanın şart olduğunu belirten Acı-
badem Fulya Hastanesi İç Hastalık-
ları Uzmanı Dr. Ozan Kocakaya “Bu 
yıl sonbaharda Covid-19 enfeksiyo-
nunun tehdidini her geçen gün daha 
fazla hissederken, bir de üst solunum 

yolu hastalıkları riskinin eklenmesi; 
özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı 
olanlarda çok ciddi önlem alınmasını 
gerektiriyor. Zira solunum yolu en-
feksiyonlarının ciddi tehlikelere yol 
açtığını unutmamak ve çok dikkat-
li olmak gerekiyor. Bunun da temel 
yolu; maske, sosyal mesafe, ve hijyen 
kurallarına bazı basit ama etkili ön-
lemleri eklemekten geçiyor” diyor. İç 
Hastalıkları Uzmanı Dr. Ozan Koca-
kaya, sonbahar hastalıklarından ko-
runmanın 9 yolunu anlattı, önemli 
uyarılar ve önerilerde bulundu. 

Covid-19’a sonbahar 
hastalıkları riski de 

eklendi!
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SU, SU VE YİNE SU! 

Su içmek için susamayı bekleme-
yin. Sonbaharda da bol bol su içme-
ye özen gösterin. Yeterli miktarda su 
içmek, zararlı maddelerin vücuttan 
atılmasını sağlarken, solunum yolla-
rının kurumasını engelliyor, bağışık-
lığı güçlendiriyor. 

SAĞLIKLI BESLENİN

Mevsimin bize getirdiği son dere-
ce sağlıklı seçenekleri değerlendirin. 
Meyve sebzeden zengin, etlerin yağ-
sız olduğu, balığın sıkça sofranızda 
yer bulduğu bir mevsim olsun bu 
sonbahar. Mevsimin yıldızlarından 
balkabağını sadece şeker içinde yü-
zen bir tatlı olarak düşünmeyin. A ve 
C vitaminlerinden zengin balkabağı-
nı ana yemeklerin parçası olarak nasıl 
kullanacağınızı araştırın. Fitosterol-
lerden zengin bal kabağı çekirdekleri 
sadece kolesterolünüzü düşürmekle 
kalmaz, erkeklerin prostat semptom-
larına karşı destek sağlar. 

EGZERSİZ YAPIN

Her gün düzenli ve tempolu yürüyüş 
yapmayı ihmal etmeyin. Bir erişkinin 
haftada 150 dakika nabzı hızlandırı-
cı egzersiz yapması, haftada iki gün 
de kas güçlendirici egzersiz yapması 

çok önemli. Yürüyüş, koşu, bisiklet, 
yüzme gibi sevdiğiniz sporlara za-
man ayırın. Böylece hem vücut diren-
ciniz artacak hem metabolizmanız 
hızlanacak hem de gelecekte olası bir 
düşmeye karşı kemikleriniz hazırlı 
olacak ve kırılmayacaktır.  

SİGARAYI BIRAKIN

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ozan Ko-
cakaya “Pandemi süreci vesile olsun, 
sigara içmeye son verin. Sigarayı bı-
rakarak vücudunuza sağlayacağınız 
fayda bundan sonraki bütün önerile-
rin toplamından daha değerli olabilir. 
Bunun için İç Hastalıkları uzmanları, 
Göğüs Hastalıkları uzmanlarından 
yardım alabilir, tedavi seçeneklerini 
tartışabilir, sigarayı bırakma müca-
delesinde yalnız olmadığınızı hisse-
debilirsiniz” diyor. 

SAĞLIK KONTROLLERİNİZİ 
YAPTIRIN

Sağlık hizmetlerinde her kış karşıla-
şılan yoğunluklara kalmadan şimdi-
den sağlık kontrollerinizi yaptırın. İç 
Hastalıkları muayenenizi ihmal et-
meyin, tiroit hormonları ve D-vitami-
ni düzeyinize baktırın, yıllık göz ve 
diş kontrollerinizi mutlaka yaptırın. 
Kadınlar ayrıca meme ve jinekolojik 
incelemeleri için de zaman ayırmalı.
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SIK SIK EL YIKAYIN

Su ve sabunla en az 20 saniye el yıka-
mak Covid-19 enfeksiyonu ile hafıza-
larımıza kazınsa da her sonbahar grip 
riskini de azaltacağı için çok önemli. 
Yemek öncesi ve sonrasında, maske-
nizi takmadan önce ve çıkardıktan 
sonra, toplu taşımadan indiğinizde, 
ayrıca tüm gerekli durumlarda elle-
rinizi mutlaka en az 10-15 saniye sa-
bunla yıkamayı ihmal etmeyin.

DIŞARI ÇIKIN

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ozan Ko-
cakaya “Kış soğuklarının da başla-
madığı şu günlerde parklar, millet 
bahçeleri gibi yürüyüşler yapabilece-
ğiniz parkurlarda zaman geçirmeniz 
Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi 
uzmanlarına göre konsantrasyonunu-
zu iyileştirir ve sizi daha mutlu kılar. 
Maskenizi takıp, sosyal mesafeye de 
dikkat etmek şartıyla mutlaka dışarı 
çıkıp gün ışığından faydalanın” diyor. 

KLİMANIZI MUTLAKA TEMİZLETİN

Yazdan çıkan klimaların toz yuvası 
halini alması işten bile değil. Bütün kış 
boyunca küflere yuva olmaması için 
filtrelerinin temizlenmesi, iç - soğutu-
cu bölüme de üretici talimatlarına uy-
gun dezenfektanların uygulanması bir 
sonraki mevsimde tertemiz hava solu-
manızın garantisini oluşturur. Ayrıca 
her türlü bacanın temizliği gözden ge-
çirilmeli; özellikle soba, şömine, kuzi-
ne ile ısınan veya şofben-kombi ile sı-
cak su sağlayan evlerde duman ve gaz 
(karbonmonoksit) dedektörü mutlaka 
bulunmalı, varsa pilleri değiştirilmeli, 
bunların hayat kurtarıcı kıymette ol-
duğu unutulmamalı. 

GRİP AŞINIZI OLUN

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ozan Ko-
cakaya “Sonbahar veya kışın bir haf-
tasını evde, yatakta, eklem kas ağrıları 
içinde geçirmek istemiyorsanız gribi 
önlemenin en iyi yolu olan grip aşı-
nızı mutlaka olun. Covid-19 ile aynı 
yerlerde dolaşan, aynı şekilde bula-
şan gribe karşı özellikle kronik has-
talığı olanlar ve yaşlılar başta olmak 
üzere risk grubundakilerin mutlaka 
grip aşısı olması gerekiyor” diyor. 
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V ücudumuzu hastalıklara 
karşı koruyan bağışıklık 
sisteminin temel görevi 
virüs, bakteri, mantar, pa-

razit gibi mikroorganizmaların vücuda 
girmesini engellemek, girerse girdikleri 
yerde yok etmek, yayılmalarını engelle-
mek ya da hastalık yapıcı etkilerini ge-
ciktirmek. Bu görevin yaşam boyunca 
devam ettiğini belirten Sodexo Entegre 

Hizmet Yönetimi Sağlıklı Yaşam Yöne-
ticisi Diyetisyen Sibel Mumcu, “Özel-
likle toplumda kolayca yayılım göste-
ren ve genellikle virüs kaynaklı olan 
mevsimsel hastalıklardan korunmada 
etkili olduğu gibi Covid-19 enfeksiyo-
nundan korunma da bağışıklık sistemi-
nin güçlü olması çok önemli. Yapılan 
çalışmalar, aynı miktarda virüs ile kar-
şılaşan iki bireyden bağışıklık sistemi 

Bağışıklığı 
güçlendirecek 

6 öneri

Sağlık
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zayıf olanın olmayana göre hastalığa 
daha kolay yakalandığı ve daha uzun 
sürede iyileştiğini gösteriyor” diyor.
İçinde bulunduğumuz dönem, Co-
vid-19 pandemisi nedeniyle halk sağ-
lığının önemli ölçüde tehdit altında 
olduğu, tüm dünyada olduğu gibi ül-
kemizde de hastalık ve etkilerinin gö-
rülmeye devam ettiği zor bir dönem. 
Sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel ak-
tivite, yeterli uyku, stresle başa çıka-
bilmek, sigara ve alkol gibi bağışıklık 
sistemini zayıflatan unsurlardan uzak 
durulmasının, hayata daha iyimser 
bakmanın, gülümsemek gibi hayat dair 
her şeyin bağışıklık sistemi için önemli 
olduğunun altını çizen Sodexo Entegre 
Hizmet Yönetimi Sağlıklı Yaşam Yöne-
ticisi Diyetisyen Sibel Mumcu, “Bu ne-
denle bireysel farklılıklar dışında ka-
lan ve günlük hayatımızın parçası olan 
bu alanlarda dikkat edeceğimiz her şey 
ve alacağımız önlemler, bağışıklık sis-
teminin güçlenmesine ve hastalıklara 
karşı dirençli olmamıza yardım eder” 
dedi. Sibel Mumcu, bağışıklığı güçlen-
dirmenin 6 yolunu anlattı:

MEYVE, SEBZE, PROTEİN, TAHIL 
VE SÜT ÜRÜNLERİNİ DENGELİ 
TÜKETİN

Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, 
enerji ve proteinden yetersiz besle-
me vücudumuzun savunma gücünü 
yavaşlatır. Bu yüzden besin çeşitlili-
ği ilk önceliktir: Tüm besinler farklı 
çeşitlilikte ve miktarda değerli bile-
şikler içerir. Belli besinleri yemek sa-
dece o besinlerin sağladığı faydaları 
almak, diğerlerinden mahrum kal-
mak demektir. Bu nedenle yeterli ve 
dengeli beslenme gereklilikleri çerçe-
vesinde protein kalitesi ve biyolojik 
değeri yüksek et, süt ve süt ürünleri, 
yumurta, kuru baklagiller gibi prote-
in kaynaklarının, enerji için tam tahıl 
ürünleri başta olmak üzere diğer ta-
hıl ve kuru baklagillerin, vitamin ve 
mineraller için sebze ve meyvelerin 
tüketimine önem vermek önemlidir. 
Yoğurt, kefir gibi süt ürünleri aynı 
zamanda probiyotik özellikleri nede-
ni ile de bağırsak sağlığı için oldukça 
faydalıdır. 
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YETERLİ BESLENİN

Çok değil yeterli beslenme önemlidir. 
Bağışıklık sistemini yeterli, dengeli 
ve kaliteli bir beslenme güçlendirir, 
miktarca çok yemenin bu konuda bir 
etkisi olmaz. Bu nedenle sağlıklı ol-
duğumuz kiloyu korumak, ilave yağ 
ve şeker içeren besinlerden uzak dur-
mak, rafine karbonhidratlar yerine 
tam tahıl içerenlere yönelmek, yük-
sek lif içeren besinleri tercih etmek 
doğru seçimlerdir. 

BESLENMEDE B6 VİTAMİNİ, FOLİK 
ASİT VE ÇİNKODAN ZENGİN 
BESİNLER TÜKETİN

Savunma hücrelerinin varlığını sür-
dürebilmesi için B6 vitamini, folik 
asit ve çinko gibi vitamin ve mine-
rallere ihtiyacı vardır. Bu öğelerin 
zengin olduğu besinlere (süt, et, ka-
raciğer, bulgur, pirinç, yumurta, bak-
lagiller, koyu yeşil yapraklı sebzeler 
gibi) beslenme düzeni içinde yeteri 
kadar yer verilmelidir.

HER GÜN 2-3 PORSİYON MEYVE 
VE SEBZE TÜKETİN

Antioksidanları bağışıklığı güçlen-
dirmek için önemli bileşiklerdir. Bu 
bileşikler; vücudu zararlı maddeler-
den korur ve bağışıklık sistemiyle 
birlikte savaşırlar. Özellikle E, C vita-
mini ve beta karoten antioksidan vi-
taminler olarak bilinirler. E vitamini 
için sıvı yağlar, yağlı tohumlar, tahıl 
taneleri; C vitamini için koyu yeşil 
yapraklı sebzeler, turunçgiller, laha-
na, ıspanak, kuşburnu, taze kırmızı 
biber; beta karoten için ise turuncu, 
kırmızı, yeşil sebze ve meyvelerden 

tüketmek önemlidir. Her gün 2-3 por-
siyon meyve ile 2-3 porsiyon sebze 
tüketmek ve bunları çeşitlendirerek 
rengarenk seçmek ihtiyacımız olan 
vitamin, mineral ve antioksidanların 
yeterli alımını kolaylaştırır.

BOL SU TÜKETİN

Su, yaşam için elzem öğelerden biri-
dir. Hastalıklardan korunmak ya da 
mücadele etmek için yeterli ve den-
geli beslenme kadar su ve bol sıvı tü-
ketimi de çok önemlidir. Su, oluşan 
atık maddelerin vücuttan uzaklaştı-
rılmasında en etkili araçtır. Özellikle 
ateş ve ishal varlığında bol su tüketi-
mi çok daha büyük önem taşır. Gün-
de 2-2,5 litre (8-10 bardak) su mutla-
ka içilmelidir. C vitamini yönünden 
zengin taze sıkılmış meyve ve sebze 
suları, sıvı tüketimini artırmak için 
tercih edilebilir.

UYKUNUZA ÖZEN GÖSTERİN, 
DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN

Her gün düzenli egzersiz yapmak, 
yeterli ve kaliteli uyku uyumak, ba-
ğışıklık sistemini zayıflatan sigara ve 
alkolden uzak durmak ve çok düşük 
kalorili diyetler yapmamak da bağı-
şıklık sitemini güçlü tutmak için çok 
önemlidir.

Sağlık
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Y eni bir başlangıca, kendi-
nize iyi gelmeye ne der-
siniz? Gelişim Enstitüsü 
Kurucusu, eğitmen, koç, 

yazar ve gelişim lideri Yasemin Sun-
gur’dan kendimize iyi gelmemizi sağ-
layacak 7 adımı bizlerle paylaşmasını 
istedik. Sungur kendi deneyimlerin-
den, uzun yıllar sunduğu kurumsal 
ve bireysel eğitimlerden, kitap oku-

ma sohbetlerinden ve en önemlisi ya-
şamın içinden biriktirdiği kendine iyi 
gelme adımlarını bizlere açıkladı. Her 
koşulda kendine iyi gelme konusun-
da kullanabileceğimiz bu 7 proaktif 
adım, bizlere hayatın içinden önemli 
ipuçları aktarıyor. Yeni senede yeni 
kararlar alanlardansanız, gelin bu se-
fer bir değişiklik yapın; bu 7 maddeyi 
uygulayarak ilk adımı atın.

Zor Koşullar 
Altında Kendine 
İyi Gelmek için 
7 Proaktif Adım

Sağlık

‘’Kendine iyi gelmek’’ ne 
demektir? İnsan nasıl 
kendine iyi gelebilir? 
Özellikle zor koşullar 
yaşadığımız bu dönemde 
neler yapalım ve önce 
kendimize iyi gelelim, 
sonra başkalarına iyi 
şekilde dokunalım. Yeni 
senede ilk iş olarak bunu 
uygulamaya ne dersiniz?
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Sağlık

Kendini iyi tanımak için ilk adım kendine neyin iyi geldiğini bilmektir. Bunun 
için kendinize küçük bir defter edinin. Defterin ilk sayfasına kendinizle ilgili iyi 
bildiğinizi düşündüğünüz özelliklerinizi yazmaya başlayın. Kendinize ‘’Ben ne-
leri iyi yaparım, ben nelerde iyiyim, benim hangi yönlerim iyi?’’ Sorularını sora-
rak listenizi oluşturun.  Bu küçük ama önemli çalışma kendimizi iyi bilmek için 
büyük değer taşıyor. Hatta aklınıza bir şey gelmiyorsa hayatı paylaştığınız kişi-
lere çekinmeden sorun ve destek alın. Anneniz, babanız, kardeşiniz, çocuğunuz, 
eşiniz ve sevgilinize sorun. Alacağınız 
her cevabı not edin. Her biri çok değerli 
olacak. Kendinizi iyi bilmek, kendinizi iyi 
tanımak aslında kendinize iyi gelme çalış-
masının en önemli adımlarından birisidir. 
Bu adımı çok iyi değerlendirin.

Bana neler iyi gelir, kendinize dü-
zenli olarak sorun. Size iyi gelen 
bir renk, bir obje, bir içecek olabilir. 
Çevrenizde bulunduğunda size iyi 
gelecek ne varsa bunları listenize 
yazın. Doğaya çıkmak, doğayı gös-
teren bir resim, belki bir kitap, bir 
şarkı bunları belirleyin. Size nelerin 
iyi geldiğini ancak siz bilebilirsiniz. 
Düşünün ve hepsini not edin. Sa-
bah uyandığınızdaki ritüeliniz, ay-
nada kendinizi selamlamanız, nefes 
egzersizleriniz, kahvaltıda içtiğiniz 
çay… Hayatın her alanında her ko-
şulda, kaynaklarınızdan uzaklaşma-
dan size iyi gelen şeyleri fark etmeye 
çalışın. Tek tek yazın ve daha sonra 
bu listeye baktığınızda sizin için ne 
kadar önemli olduğunu lütfen fark 
edin. Listenizin sınırı yok. Her gün 
yeni eklemeler yapın, olabildiğince 
detaylandırın. Bu liste size sizi anla-
tacak unutmayın.

Değer yaratan sözler biriktirin. Her 
fırsatta ilginizi çeken önemli sözleri 
bir kenara yazın. Özel bir yazar, bir 
şair, bir fikir önderi, bir bilge, bir bi-
lim adamının size iyi gelen sözlerini 
biriktirin. Bu sözleri zaman zaman 
aklınıza getirip, hemen üzerinde 
düşünmeye başlayın. Size ne hisset-
tirdiğini ve size nasıl iyi geldiğini 
değerlendirin. Bu düşünme deney-
leri sizin zihninizi açacak ve hayata 
o sözün süzgecinden bakabileceksi-
niz. Bu durum sizde farkındalık ya-
ratacak ve de konuştuğunuz her za-
man değer yaratan sözleriniz ile fark 
yaratacaksınız. 

KENDİNE İYİ GELMEK İÇİN ÖNCE KENDİNİ TANIMALISIN

2

1

3
KENDİNİZE İYİ 
GELENLERİN BİR 
LİSTESİNİ YAPIN

DÜŞÜNCENİZİ 
DEĞERLİ HALE 
GETİRECEK BİR 
SÖZÜ DÜŞÜNÜN
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Eğer günlük tutuyorsanız geri dönüp yazdıklarınıza ve yazdıklarınızın size his-
settirdiklerine yoğunlaşın. Günlük tutun, tutmuyorsanız şimdi başlayın. Size iyi 
gelen anlar, güzel detayları not edin. Hem yazarken iyi hissedeceksiniz hem de 
daha sonra tekrar dönüp okuduğunuzda aynı hisleri tekrar yaşayacaksınız. Fo-
toğraf albümlerinize geri dönün ve tek tek bakın, inceleyin. O anda ne olduğu 
değil, şimdiki anda size hissettirdikleri önemli. İyi hissetmeye odaklanın. Müzik 
arşiviniz varsa onu inceleyin. Size iyi gelen şarkıları çalma listesi yapın. Dinleyin 
ve düşünün, hayal edin. Bakın aslında tüm duyularınızı kullanarak kendinize iyi 
gelenleri seçiyorsunuz. Bunlar sizin kaynaklarınız, değerlendirebileceğiniz veriler 
oluyor. Hislerinizi o anda yeniden 
fark ediyorsunuz. 
Bizi hayatta tutan, iletişim kurma-
mızı sağlayan beş duyumuzu uya-
nık tutuyoruz. Gözlemlerimizi ve 
düş gücümüzü geliştirmek için anı-
larımızdan faydalanıyoruz.

Kendinize bu soruyu sorun ve 
cevapları aramaya başlayın. 
Kendinizi gözlemleyin. Engel-
lerinizi fark etmeye çalışın ve o 
engelleri kaldırmak için size ge-
rekenleri araştırmaya başlayın. 
Kendi hayatınızla ilgili seçimler 
yapmaya başlayın. Eğer bir şey-
leri yapmakta zorlanıyorsanız, 
önünüzde bir engel var demektir. 
Bu engeli sadece siz kaldırabilir-
siniz. Onun bir engel olduğuna 
da sadece siz karar verebilirsi-
niz. Çünkü hayatınızın en iyi şe-
kilde yönetilmesinden sadece siz 
sorumlusunuz. Kendinizi hisset-
mek istediğiniz duruma da an-
cak siz getirebilirsiniz. 

4

5

İYİ VE GÜZEL ANLARI 
HATIRLAYIN

BUGÜN KENDİMİ 
NASIL HİSSETMEK 
İSTİYORUM
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Nefesinize sahip olmalısınız. İyilik için, iyi olmak için nefes alın. İyilikte ve 
dengede kalmak için bunu yapın. Kendinizi biraz sıkıntıda hissettiğinizde he-
men oturun, sırtınızı yaslayın, ellerinizi iki yanınıza alın, kafanızı nasıl rahat 
ediyorsanız öyle bırakın. Rahat olduğunuz gerilmediğiniz bir pozisyonu bu-
lun. Burnunuzdan nefes alın ve burnunuzdan nefes verin. İstediğiniz kadar, 
istediğiniz süre bu şekilde nefes alıp vermeye devam edin. Kendinizi iyi his-
sedene kadar bunu yapmaya devam edin. Kendinizi sınırlandırmayın. Nefesi 
uzun ve sakince çekin içinize, içeri alın ve serbest bırakın tüm hücrelerinizden 
geçip ayağınızın bastığı zeminden toprağa kadar indiğini hissedin, sonra ye-
niden yukarı alın ve burnunuzdan dışarı verin. Sonra tekrar alın ve verin. Her 
sabah güne böyle başlamaya ne dersiniz? 

Gerçeklerinizi görün ve onlara ina-
nın ve onlardan kaçmayın. Gerçek-
lerden korkup üstünü örtmeyin. 
Gerçekleri abartmayın, büyütme-
yin, küçültmeyin ve de en önem-
lisi yok saymayın. Gerçekleri her 
zaman en gerçek algınızla görme-
ye çalışın. Gözünüzün gördüğü, 
algınızın hissettiği gibi gerçekle-
ri kabul edin. Sezginize, algınıza 
güvenin. Farklı insanların görüş-
lerini de alın, ancak değerlendir-
meyi kendiniz yapın. Seçim yine 
sizin olmalı. Kendinize iyi gelmek 
için kendi hayatınızın merkezinde 
siz olun. Başkalarının hayatlarını 
kontrol etmeye çabalayarak kendi-
nizi yormayın. Kendi seçtikleriniz-
le, kendi gerçeğinizle kendinize iyi 
gelin ve başkalarına da bu şekilde 
iyi gelmeye odaklanın.

6

7

KENDİ NEFESİNİZİ TANIYIN

KENDİ 
GERÇEKLERİNİZE 
İNANIN

Sağlık
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ONLINE ALIŞVERİŞLERİNİZ İÇİN

kahvedunyasi.com



Güzellik

Covid-19 enfeksiyonunun tüm hızıyla devam ettiği 
bugünlerde, bir yandan da her sonbaharda olduğu gibi 

yine mevsimsel grip ve nezle gibi viral hastalıklar da kapıyı 
çalmaya başladı! Virüslerin neden olduğu hastalıkların 

en önemli özelliklerinin başında bulaşıcılığının çok fazla 
olması gelirken, tedavide bilinen bir ilacının olmaması da 
önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Zira bu noktada 
pek çok kişi antibiyotiğe sarılarak fayda yerine daha fazla 

zarar görebiliyor!

Pandemi sürecinde 
bilinçsiz antibiyotik 

kullanımı ve zararları

79
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İnsanlık tarihinin önemli dönüm 
noktalarından biri; antibiyotikle-
rin bulunması ve böylece pek çok 
insanın hayatının kurtarılabilme-

sidir. Ancak enfeksiyonun nedeninin 
viral ya da bakteriyel kökenli olup ol-
madığının ayrımı için klinik ve labora-
tuvar testlerine ihtiyaç vardır. Antibi-
yotiklerin mutlaka hekim kontrolünde 
kullanılması gerekir, aksi takdirde çok 
ciddi zararlar verebilir. Prof. Dr. Ha-
cer Kuzu Okur, bilinçsiz antibiyotik 
kullanımının 5 önemli zararını anlattı, 
önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

DİRENÇ GELİŞTİRİYOR

Antibiyotiğin aşırı ve yanlış kulla-
nımı sonucu pek çok bakteri direnç 
geliştirmiştir. Yani antibiyotik işe ya-
ramaz hale gelir. Bu durum enfeksi-
yonların tedavi edilememesine neden 
olur. Antibiyotikler gerekli olduğu za-
man kullanılmalı ve önerilen tedavi 
zamanından önce kesilmemelidir.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ BOZUYOR

Bilinçsiz antibiyotik kullanımı; bu-
lantı, kusma, şişkinlik ve karın ağrı-
ları başta olmak üzere sindirim siste-
minin dengesini bozarken, ishale yol 
açabilir. Ayrıca ağızda yara, diş ren-
ginde değişmeye neden olabilir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE ZARAR 
VERİYOR

Bağırsak mukozamızdaki yararlı 
mikropları öldürerek mukozal bağı-
şıklığı bozabilmekte ve yeni enfek-
siyonların gelişmesine neden olabil-
mektedir. Alerjik hastalıkların ortaya 
çıkmasında artışa yol açabilir. Deri-

deki kaşıntı ve döküntülerden başka 
öksürük nefes darlığı gibi ileri alerjik 
reaksiyonlara neden olabilir.

METABOLİK SORUNLARA VE 
OBEZİTEYE YOL AÇABİLİYOR

Özellikle çocukluk çağında yanlış 
kullanılan antibiyotikler bağırsak flo-
ramızı bozarak emilim sorunları yarat-
makta ve diyabet hastalığı zemini oluş-
turup obeziteye neden olmaktadır.

KARACİĞER VE BÖBREK 
YETMEZLİĞİNE ZEMİN 
HAZIRLIYOR

Antibiyotikler vücuttan karaciğer 
ya da böbrek yolu ile atılır.Pek çok ilaç 
karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını 
bozmakta ve yetmezliğe neden ola-
bilmektedir. Covid-19 enfeksiyonu ile 
mücadele ettiğimiz bugünlerde, bir 
yandan da sonbaharın kendine özgü 
hastalıkları ile karşı karşıya kaldığımız-
da hemen antibiyotiğe sarılmak fayda 
yerine zarar verecektir. Virüslerin ne-
den olduğu hastalıkların tedavisinde 
antibiyotikler etkili değildir. Antibiyo-
tikler bakterilerin sebep olduğu enfek-
siyonların tedavisinde etkilidir.
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Günümüzde artık estetik ameliyatları, yerini ignesiz ve 
acısız işlemlere bırakıyor. Öyle ki bu işlemler sonrası 

günlük hayatınıza da rahatlıkla devam edebiliyorsunuz. 
Son zamanların popüler uygulaması olan ve ameliyat 

olmadan da yüzünüzü gerdirebileceğiniz Hi-Fu da 
bunun en güzel örneği...

HI-FU

1 SAATTE AMELİYATSIZ 
YÜZ GERDİRME

Estetik
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Y üzünüzde, boynunuzda, 
dekolte bölgenizde ya 
da gıdınızda sarkmalar 
oluşmaya başladıysa ama 

ameliyat olmak, bıçak altına yatmak 
istemiyorsanız, son dönemin en po-
püler uygulaması Hi-Fu bu noktada 
imdadınıza yetişiyor. Ameliyatsız 
olarak yapılan uygulamanın detay-
larını, Uzm. Dr. Nagihan Sahillioğ-
lu'ndan öğrendik. Türkiye’nin ilk göz 
çevresi ve yüz estetik kliniği olarak 
hizmet veren Revo Klinik'te Hi-Fu 
işlemi ile kadınların ilgi odağı olan 
Sahillioğlu, ameliyatsız yüz germe ve 
inceleme uygulamasının 1.5 yıl etkisi-
nin devam ettiğini belirtiyor. İşte Hi-
Fu hakkında merak ettikleriniz...

Hİ-FU (High-intensity focused ult-
rasound- Yüksek Yoğunluklu Odak-
lanmış Ultrason) ses dalgaları kul-
lanılarak cilt altı dokularda kolajen 
üretimini arttıran, cildin altına inerek 
sıkılaştırmayı sağlayan son dönemin 
en popüler ameliyatsız yüz germe/ 
inceltme uygulamasıdır.

Yüzdeki sarkmalardan kurtulmak 
isteyen herkes için uygundur. Sadece 
yüz değil boyun, gıdı ve dekolte böl-
gesi içinde çok etkili bir yöntemdir.

Kliniğimizde her misafirimize ilk 
önce cilt analizi yapılır. Bu doğrulta 
bizim dışarıdan göremeyeceğimiz bir-
çok veriyi almamızı sağlar. Hi-Fu söz 

konusu olduğunda cilt üzerinde hari-
tası çıkarılarak, yüz ve boyundaki işa-
retlemeler yapılır. Cilt üzerine temas 
ettirilerek, atışlar yapılır. Uygulama 
ağrılı değildir. Cilde herhangi bir iğne 
girişi gibi bir şey olmadığından, ciltte 
soyulma, ciddi bir renk değişikliği ya 
da rahatsız edici bir durum oluşmaz 
ve kişi günlük hayatına kaldığı yer-
den devam edebilmektedir.

Uygulama tek seansta yapılır ve 
yaklaşık 1 saat kadar sürmektedir. Et-
kisi ise ilk aydan itibaren başlar, deva-
mında 3 aya kadar etkisini arttırarak 
gösterir. Ciltte incelme ve sıkılaşma 
belirgin bir şekilde görülür. Uygula-
manın etkisi yaklaşık 1.5 yıl devam 
eder, ancak bu pek tabii kişiden kişiye 
değişebilir.

Estetik
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Lipozom teknolojİlİ Lipozone’un yüksek emİlİm özellİğİ 

sayesİnde İçerİğİnİn neredeyse tamamı vücudunuzda kalır. 

Bu sayede Lipozone’dan maksİmum verİmİ alırsınız.

MAKSİMUM EMİLİM
MAKSİMUM VERİM
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Y aşla beraber kemiklerde 
erime, kas yoğunluğun-
da azalma, yağ dokuda 
erime ya da azalma, cilt 

dokusunda kolajen ve elastin kayıp-
ları yaşanır. Bu azalma ve kayıplar 
sonucunda yaşlanma belirtileri daha 
da belirgin hale gelir, sarkmalar baş-
lar, ciltte nem ve parlaklık kayıpları 

meydana gelir, yüz bölgesindeki kı-
rışıklar, kıvrımlar ve olukları oluşur, 
yüz ovali bozulur. Tüm bu olumsuz-
luklar güzelliğine ve genç görünme-
ye önem veren her bireyi yeni arayış-
lara yöneltir. Medikal estetik hekimi 
Yasemin Savaş Kaliteli Yaşam Kliniği 
de doğal yöntem arayışında olanlara 
sıvı ip uygulamasını sunuyor. 

Yaşlanmayı 
Askıya Alın!

Yüzünüzde yılların izi olmasın, gençlik haliniz doğal 
yöntemlerle uzun süre sizi bırakmasın istiyorsanız sıvı ip 

uygulamasıyla tanışın

Estetik
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ZAMANI GERİ ÇEVİRİR

Medikal Estetik Hekimi Dr. Yase-
min Savaş, uygulamanın ayrıntıları-
nı ReTouch okurlarımız için bizimle 
paylaştı. Sıvı ip uygulamasının yüz-
deki sarkma ve toparlanma için ide-
al bir yöntem olduğunu söyleyen Dr. 
Yavaş “Yaşlılık belirtilerinin hızla dü-
zeltilmesi ve vücudun kendi kendine 
doğal olarak kolajen uyarımını sağla-
ması ile daha fazla hacim görüntüsü 
oluşumunu kombine eder. Sıvı ipin 
avantajı doğal bir görünüm, dolgu 
efekti yaratmadan kişinin kendi ko-
lejinini uyararak meydana gelen bir 
toparlanma sürecinin olması ve hasta-

nın hemen normal hayatına dönebili-
yor olması” dedi.

ERKEKLERDE DE TERCİH EDİLEN 
YÖNTEM 

Sıvı ipin, sarkma problemi olan, 
elastikiyet kaybı olan ve doğallığın-
dan ödün vermek istemeyen herkese 
uygulanabildiği bilgisini veren Dr. 
Yavaş. “Lifting etkisi, yüzde toparlan-
ma, gençlik ve fresh bir etki yarattı-
ğı için erkeklerde de tercih edilen bir 
yöntem. İşlem tüm yüz bölgesine, bo-
yun ve ellere yapılabilir. İşlemin etkisi 
kişiden kişiye değişmekle birlikte 1-2 
yıl sürüyor” diye konuştu.

Sıvı ip uygulaması, doğal bir görünüm  elde etmenizi 
sağlar. Yaşlılık belirtilerini hızlıca düzeltir ve yüzünüzdeki 

sarkmaları yok eder

Estetik
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Röportaj
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mag

CANER CİNDORUK

MEN

SAMİMİ
PROFESYONEL 

KARİZMATİK

MODA

GÜZELLİK
ERKEKLERIN YENI 

GÖZDESI HIFU

2021 ERKEK 
TRENDLERI 

TÜRKIYE 
POMPALANAN 
MÜZIĞI 
HAKETMIYOR

EGE
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Röportaj

ERDEMLİ, 
VİCDANLI, 

MÜKEMMEL

CANER CİNDORUK

Röportaj: Mukaddes Kaya
Fotoğraf: Ünal Turhan  Styling: Eylem Yıldız   Saç: Mert Pekgüzel  Makyaj: Erdem Şahanlı

Çarşamba akşamları seyirciyi ekrana kilitleyen Sadakatsiz 
dizisinin Volkan'ı Caner Cindoruk ile hayata dair çok keyifli bir 

röportaj gerçekleştirdik.

TAKIM ELBİSE: BROOKS BROTHERS - 5.845
KRAVAT: BEYMEN CLUB - 249
GOMLEK: ZARA - 269.96
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Yetenek, tevazu, saygınlık, 
samimiyet ve profesyo-
nellik her şey onda... Şu 
an oyunculuğunun doruk 

noktasında. Kanal D ekranlarında fır-
tınalar estiren, tüm Türkiye’yi ekra-
na kilitleyen  Sadakatsız dizisi ile şu 
an herkesin nefret ettiği bir karaktere 
hayat verse de, o kişilik olarak mü-
kemmel  bir adam... Hatta oyunculu-
ğunu konuşturan ve bunu başaran bir-
kaç yetenekli aktörden biri. Yakışıklı 
oyuncu Caner Cindoruk ile Taksim’de 
bulunan Divan Otel’de, Re Touch Mag 
için hangi kareleri seçeceğimize karar 
veremediğimiz özel bir çekim gerçek-
leştirdik. İşte tüm yakışıklılığı, kariz-
ması ve asaletiyle Caner Cindoruk...

Sadakatsiz dizisi ile ekranlara döndün 
ve muhteşem bir iş çıkarıyorsunuz, 
projeye nasıl dahil oldun?

Sadakatsiz projesinin hikayesinin 
kuvvetli ve dinamik oluşu beni çok 
etkiledi. Aynı zamanda tanıdığım, 
güvendiğim bir ekiple tekrar bir ara-
ya geliyor olmak ve Med Yapım ile 
yeniden çalışıyor olmak da benim 
için çok kıymetli.

Sadakatsiz BBC yapımı olan 
“Doctor Foster” uyarlaması ve 
yapılan yorumlara göre de siz çok 
daha iyisiniz. Bu başarınızın sırrı 
nedir?

Kişisel bir başarıdan söz etmek 
mümkün değil. Bir dizi izleyici ile 
buluşana kadar birçok aşamadan ge-
çiyor. Yazım aşaması, cast aşaması, 
çekim ve sonrasında ses, montaj aşa-
ması gibi. Aslında her departman ara-
sındaki uyum ve kalite ortaya çıkan 
sinerjiyi belirliyor. Yani bence bir pro-
jenin başarısını ekibin kalitesi belirler.

Röportaj
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Röportaj
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Röportaj

Volkan karakteri sence haklı mı?
Eşini aldatan, ailesine ve çevresine 

zarar veren biri haklı olamaz.

Şu an tüm Türkiye seni konuşuyor, 
bu seni nasıl etkiledi, daha da fazla 
tanınmak ne getirdi sana?

Televizyonda ilk kez bu kadar zaaflı 
birini oynamak izleyicilerde ters köşe 
etkisi yarattı sanırım. Birçok erkek var 
Volkan gibi. Karakter için çok ilginç 
yorumlar geliyor. Bazılarına çok gülü-
yorum. Oynadığım karakterin farkın-
dalık yaratması hoşuma gidiyor.

Birçok partnerin oldu ve çok iyi 
işler çıkardınız ama sanki bu kez 
farklı, ters köşe bir karakterle 
karşımızdasın nasıl hazırlandın, 
neler hissettin Volkan’a karşı?

Görünüşte çok iyi bir baba, eş  ve ar-
kadaş aslında Volkan. İşini seven, iyi 
bir adam ama tabi görünüşte. Gizli bir 
hayatı var aslında. İki kişiyi sevebile-
ceğine inanıyor, ikisini de başka türlü 
seviyorum diyor. Zaafı da, seyirciyi 
irrite eden yerde, aslında tam burası. 
İnsanın biriyle birlikteyken, başka bi-
rine aşık olması anlaşılabilir ama bu 
aşkın peşinden gidecekse; diğer bir-
likteliği bitirmesi ve dürüst olması ge-
rekir. Hayatın içinde iyi gibi görünen 
erkekleri bu rolle deşifre  etmek iste-
dim ve sanırım bu da amacına ulaştı.

Aşk sana ne ifade ediyor?
Aşk; karmaşık bir durum, tarifi de 

ifadesi de zor. Hayatın parazitlerini gör-
mezden geliyormuşçasına, hayata filtre-
li bir camdan bakmak gibi bence aşk.
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Röportaj

PANTOLON : VAKKO - FİYAT İSTEĞE BAĞLI
GÖMLEK : BALENCIAGA /BEYMEN - 4.309
AYAKKABI : CHRISTIAN LOUBOUTIN / L’APPART
PR - 10.250
SAAT : ROLEX - FİYAT İSTEĞE BAĞLI
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Röportaj

Tiyatroyu hiç bırakmadın, şu an 
hangi oyuna devam ediyorsunuz, 
hangi tiyatro topluluğu olarak 
çalışıyorsunuz?

97’den beri tiyatro yapıyorum, hiç 
ara vermedim. 23 yıl olmuş. 8 yıldır 
da Moda Sahnesi’ndeyim. Şuan da 
Fransız feminist yazar Marguerite 
Duras’ın “Yeni Bir Şarkı” isimli eseri-
ni sahneliyoruz. Oyun, kadının erkek 
fikrini nasıl yok ettiğini anlatıyor.

Bir oyuncu için tiyatro ne ifade 
ediyor?

Tiyatro, en ilkel sahne sanatların-
dan biridir. Oyuncu ve seyirci arasın-

da ise gizli bir bağ ve ortaklık barın-
dırır. Tek seferliktir, o anda yaşanır 
ve biter. Oyunculuğun bende tutkuya 
dönüştüğü yerdir. Beslendiğim, ken-
dimi geliştirdiğim, kendimi tatmin et-
tiğim yerlerden biridir tiyatro sahnesi.

Adanalı olmak bir oyuncu için nasıl 
bir ayrıcalık sence?

Çukurova farklı farklı birçok kül-
türe ev sahipliği yapan bir yer. Ada-
na’da doğup büyümek bana çok şey 
kazandırdı çünkü, her kültürden in-
sanı gözlemleme şansınız var. Yani 
sanatçı ruhlu biri için iyi bir kaynaktır 
Çukurova.

TAKIM ELBİSE: EMRE ERDEMOĞLU - 6.200
TRENCKOT: EMRE ERDEMOĞLU - 6.900

KISA CEKET: EMRE ERDEMOĞLU - 4.000
BOĞAZLI KAZAK: MASSIMO DUTTI - 379
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Röportaj

TAKIM: DİOR / BEYMEN - 24.450
GÖMLEK: BEYMEN CLUB - 399
MONT: EMRE ERDEMOĞLU - 7.200
AYAKKABI: CHRISTIAN LOUBOUTIN / L’APPART
PR - 6.000
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Röportaj

En beğendiğin aktör ve aktris kim?
Minur Özkul, Adile Naşit ve adını 

saymakla bitiremeyeceğim birçok Ye-
şilçam oyuncusu. Günümüzden isim 
vermem gerekirse de Haluk Bilginer 
ve Binnur Kaya diyebilirim.

Çok arkadaşın var mıdır, seçici 
misin, özel hayatını hiç bilmiyoruz 
aslında, dışarıdaki Caner nasıl biri?

Çok arkadaşım ama az dostum 
var. Küçük bir çevre ve dünya bana 
yetiyor. Yer yer yalnızlığı da sevi-
yorum. Özel hayatımı özel tutmaya 

gayret ediyorum. İçerde neysem, dı-
şarda da oyum.

Hobilerin var mı?
Gitar çalmak ve hikaye yazmak.

Baban Zafer Doruk gibi kalemin 
kuvvetli. Öyküler de yazıyorsun. 
Kaç tane öykü oldu?

“Sessiz Şarkıcı” kitabımda 11 öykü 
vardı. Kitaptan sonra iki hikaye yaza-
bildim, pek fırsat bulamıyorum yaz-
maya. Babam da aslında bu konuda 
son zamanlarda bana sitem ediyor.
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Röportaj
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Röportaj

Yönetmenlik koltuğunda da 
oturuyorsun, kamera önü mü arkası 
mı seni daha fazla mutlu ediyor, var 
mı yeni projelerin?

Üniversitede amatör olarak tiyatro 
oyunları yönetmiştim. Geçen sene de 
tiyatroya başladığım Seyhan Belediyesi 
Tiyatro Topluluğu’nda “Köpek, Kadın, 
Erkek” adlı oyunu yönettim, benim 
için güzel bir deneyimdi. Ama benim 
asıl işim oyunculuk, mesleğime olan 
açlığım ve heyecanım devam ediyor.

Aile olarak çok zorluklar çekmenize 
rağmen hep sanatın içinde bir aile 
olmuşsunuz, sendeki yetenek bu 
genlerin bir zaferi mi acaba?

Evet, sanırım genlerimde var. Aile 
fertleri olarak kimimiz yazarak, ki-
mimiz çizerek, kimimiz oynaya-
rak ifade ediyoruz kendimizi. İfade 
etme biçimlerimiz farklı olsa da, ha-
yata böyle tutunuyor, onunla böyle 
baş ediyoruz. Bu bizim yaşama biçi-
mimiz.
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Röportaj
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Röportaj

Yapmak istediğin bir film var 
mı, hayalini kurduğun ya da 
senaryolaştırdığın?

Babamın bir hikayesi için uzun 
zamandır çalışıyoruz. Sevgili yazar 
Murat Uyurkulak senaryosunu yaz-
dı. Şimdilerde ise çekim aşamasına 
geçmek için doğru zamanı bekliyo-
ruz.

Sende büyük bir iz bırakan kitap 
cümlesi oldu mu?

Babamın en yakın arkadaşı şair Ad-

nan Yücel’in ‘Bitmedi bu kavga bit-
meyecek, yeryüzü aşkın yüzü olun-
caya dek’ cümlesi. Bu yıl da Murat 
Özyaşar’ın kitabının adı çok etkiledi 
beni  ‘Sarı Kahkaha’ cinnet anında atı-
lan kahkahanın adıymış.

Moda kavramı sende nasıl işliyor, 
takip eder misin?

Takip etmekle beraber çok da üze-
rine düşmüyorum. Kendimi rahat ve 
iyi hissettiğim şekilde giyinmeyi ter-
cih ediyorum.
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Röportaj
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Röportaj

En çok kullandığın ve hiç 
çıkarmadığın bir aksesuarın var mı?

Hayır, yok.

Oyunculuk aslında delilik midir, 
sende delilikler var mıdır?

Oyunculuk oynadığın eseri, rolü an-
layabilme ve anlatabilme becerisidir. 
Yer yer delilikler de barındırır. Bende 
de vardır tabii ki ama bir oyuncu akla 

her şeyden daha çok ihtiyaç duyar.

Formuna dikkat eder misin?
Özellikle çalışacağım zamanlarda 

dikkat etmeye özen gösteriyorum.

Senin hayatla ilgili cümlelerin nedir?
Erdemli olabilmek, vicdanlı kala-

bilmek ve öğrenme duygusunu elden 
bırakmamak.
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MUTLU YILLAR
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Çabasız, cesur, rahat ama bir 
o kadar iddialı. İskandinav 
erkeklerinin çekiciliği bu anahtar 
kelimelerde gizli. Ekose deseni, 
canlı renkler ve konforlu tasarımlar 
ile hem göze, hem ruha hitap 
edeceksiniz.

İskandinav 
Erkekleri

Beymen Çanta 1.299 TL

Academia Gömlek

Converse Ayakkabı 579 TL

Chimi Güneş Gözlüğü 900 TL

Fjällräven Bere 409 TL
Gugiko Babbage 
Eldiven 180.00TL

Moris Beehive Bağlamalı 
Kelebek Papyon 129,00 TL

Rains Sırt Çantası 755 TL

Uniqka Posta Ünitesi 
350 TL

Beymen Gömlek 699 TL
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“Rockstar” dendiğinde hangimizin 
aklına cesur, asi ama bir o kadar 
duygusal olduğumuz gençlik 
yıllarımız gelmiyor ki? Siyahların 
içinde gizlediğimiz rengârenk 
dünya bize ihtiyacımız olan cesareti 
geri getirecek. Simsiyah monokrom 
kombinlerle sezon trendlerini 
yakalayabilir, metal aksesuarlarla 
tarzımızı vurgulayabiliriz.

Rockstar

Fellas Dark Bileklik 279 TL

Lenco Pikap 1.799 TL

Lexon Mini 
Hoparlör 399 TL

Boga 
Erkek 
Kolye  

3.199 TL

Cekette I’m Your Bad 
News x Jacket 3.400 TL

Deus 
Impermanence 
T-Shirt 545 TL

Eastpak Springer 
XXL Streamed 

Black Bel Çantası 
419 TL

Gentlemen’s 
Hardware 

Hip Matara 
375 TL

Timberland Erkek Bot 1.299 TL

Thompson Kol Düğmesi 829 TL
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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.

Bakımlı olmak 
sadece kadınlara 
özel değil

Bakım

Shiseido, 
Total 

Revitalizer 
Light Fluid 

krem ile canlı 
bir görünüm, 

685 TL

Bioderma Atoderm Shower 
Oil, duşta başlayan konfor 

gün boyu devam ediyor, 
159,50 TL

Atelier Rebul Oud Royal Eau de 
Parfum, içeriğindeki vanilya, sedir 

ağacı, oud ve yasemin ile benzersiz 
bir karışım sunuyor, 100 ml 469 TL

L’Occitane, Shea 
bergamut içerikli duş jeli, 

200 ml 150 TL

Watsons, erkeklere 
özel tüy dökücü 
sprey, 17,90 TL

Dolce&Gabbana K, 
turunçgil, adaçayı 
ve lavandin içerikli, 

929 TL

Nuxe Men, göz 
kremi, 135 TL

Avon, bambu, 
muskat ve 

amber ağacı 
içerikli Luck 

Limitless erkek, 
75 ml EDT, 110 

TL
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Bakım

Son dönemlerde estetik ve ba-
kım erkeklerin de ilgi alanına 
girmeye başladı... Başlama-
lı da zaten. Siz de yeni yıla, 

sağlıklı bir ciltle, kaz ayakları olmadan 
ya da gergin bir yüz ile girmek istiyor-
sanız,  zamansız güzelliği yakalama-
nın tam vakti... Yeni nesil uygulama-
ları ve erkek estetiği konusunu Berkay 
Tulpar Clinic Yönetim Kurulu Başkanı 
Berkay Tulpar'dan öğrendik. 

Cilt bakımı, botoks, dolgu gibi uy-
gulamalar mevzu bahis olunca her ne 
kadar ilk olarak kadınlar akla gelse 
de, genç görünmek ya da daha şık gö-
rünmek isteyen, cilt bakımına önem 
veren günümüz erkekleri de artık 
estetik konusunda oldukça bilinçli. 
Birçok erkek daha hoş görünmek is-
tediği için, birçok erkek ise yaşlanma 
belirtilerini yok etmek için bakıma ve 
estetik cerrahlarına başvurmaktadır.

BOTOKS GÖSTERİŞ ARACI 
DEĞİLDİR 

Botoks uygulamasının, yani gençli-
ğe düşkün olan bakım sever erkek po-
pülasyonun artmasının birçok psiko-
lojik nedenleri ve iş pazarında artıları 

var. Unutulmamalı ki botoks gösteriş 
aracı değil yararlı bir özgüven arttırı-
cıdır. Dolgu ise zamansız güzelliği sa-
hiplenen erkeklerin yeni gözdesi oldu.

ERKEKLERİN YENİ GÖZDESİ HİFU

Erkeklerin ilgi gösterdiği bir başka 
uygulama ise ameliyatsız yüz güzel-
leştirme işlemi HIFU (Yüksek Yoğun-
luklu Odaklanmış Ultrason). 

Cilt yenilemede ve gençleştirmede 
dünya genelinde sıklıkla kullanılan 
bu uygulama sadece 30 dakika süren 
tek seanslık bir işlem ve bu işlemde, 
ameliyatsız gençleşmek mümkün. 
Cildin kolajen ve elastin üretimini 
arttıracağından cildinizi canlandıra-
rak ayna görüntüsü kazandırır. 

Bakım işi,  
kadın işi mi?
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2021 Kış 
Erkek 
Trendleri
Her ne kadar aralık ayında olmamıza rağmen hala ılıman 
bir hava ile hayatımıza devam etsek de, markalar kış 
koleksiyonlarını görücüye çıkardı, vitrinler ise çoktan kışa geçiş 
yaptı bile. Peki yeni yılda erkekleri neler bekliyor? Oversize 
ve kürklü kabanlar, salaş gömlekler, desenli kazaklar, dar 
pantolonlar ve daha pek çok stil detayı...
HAZIRLAYAN: HALE CEYLAN BARLAS
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• 1950'lerin kabanları geri dönüyor. Güçlü, 
dik omuzlar ve oversize paltolar 2021'de 
müttefikiniz olacak...

• Bir kaç sezondur erkek koleksiyonlarında hızını 
kesmeden yer almaya devam eden geometrik 
desenler ve motifler, bu yıl da karşımıza çıkıyor.

• Yine geçmişe dönüyoruz. Özellikle 1990'larda 
erkeklerin üzerinden çıkarmadığı süveterler, 
2021 kışına nostaljik motiflerle giriş yapıyor...

• 'Kırmızı olsun beş kuruş faza olsun' sözünden 
yola çıkan moda tasarımcıları, bu kış erkekleri 
baştan aşağı kırmızıya boyamaya kararlı gibi.

• Hırkalar adeta küllerinden doğup erkeklerin 
gardıroplarına geliyor. Yıllarca yüzüne 
bakılmayan bu retro parça, 2021'e iddialı bir 
giriş yapacak.

• Yeni yıla girerken geçmişin izlerinden 
kurtulamayacağız. 1950'ler, 1990'lar derken, 
1970'lerin İspanyol paça pantolonları, parıltılı 
takım elbiseleri, fularları, bohem rock parçaları 
da yeniden hayatımıza girecek.

• Tüm zamanların vazgeçilmez parçası trençkot, 
stilini öne çıkarmak isteyen beylerin yine 
kurtarıcısı olacak.

• Baştan aşağı aynı renk giyinmeyi seven 
ama buna cesaret edemeyen erkekler artık 
üzülmesin. 2021 monokrom görünümler 
oldukça popüler olacak.

• Giyenlere 'Sünnet mi oldun' esprisinin 
yapılmasına neden olan fırfırlı gömlekler de 
yine yeni yıla damga vuracak. Ama bu kez 
oldukça aristokrat bir görünümle...

• Re Touch Mag olarak kürke karşıyız. O 
nedenle yapay kürklü paltoların yeni 
sezonda gardıroplarda yerini alacak olmasına 
seviniyoruz..
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Röportaj

YENİ HAYALİM 
GÜLRİZ SURURİ’Yİ 

OYNAMAK

EZGİ ÇELİK

7 yaşında ilk sahneye çıkışıyla başladığı kariyerini Safiye Ayla 
belgeseliyle taçlandıran  oyuncu Ezgi Çelik: Bu kadar tutku dolu 
bir kadınla tanışıp hayatını oynadığım için çok şanslıyım. Bir gün 

de Gülriz Sururi’yi oynamanın hayalini kuruyorum. 

RÖPORTAJ: MUKADDES KAYA
FOTOĞRAFLAR: NADIR ÖZKAN

STYLING: EBRU GÜLÇEK
SAÇ & MAKYAJ: CEVAHIR ÖZKAN GÜNER
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Çok küçükken adım attığı ve 
seçerek başladığı sahne dün-
yasında bugün alımlı, güzel, 
çok yetenekli ve başarılı bir 

aktris olarak karşımızda duran hari-
ka bir kadın. Tiyatro, sinema ve dizi-
lerin en karakteristik yüzlerinden biri 
olarak kariyerini sürdürüyor. Oyun-
culuk onun yaşam biçimi. ATV ek-
ranlarında yayınlanan Maria ile Mus-
tafa dizisinin en belirgin ve en zengin 
karakteri olan Nadire’ye hayat veren; 
kendi ayakları üzerinde duran, asi, 
kadın haklarını savunan bir kadını 
başarıyla canlandıran Ezgi Çelik bu 
ay sayfalarımızda…

 
Oyunculuğa çocukken mi başladın 
tesadüf mü oldu, yoksa senin 

seçimin miydi?
Ailemin yönlendirmesiyle Şehir Ti-

yatroları Eğitim Birimi’nde başladım. 
Oyunlarda yer alırken seçimi yapmış-
tım ve üniversitede oyunculuk oku-
maya karar verdim. 

Eğitimine nerede devam ettin, alaylı 
olmak mı yoksa konservatuar mı?

Liseden mezun olur olmaz, Şehir 
Tiyatrosu’ndan ayrılıp Mimar Sinan 
Üniversitesi Devlet Konservatuarı’na 
girdim. Mezun olduğumdan beri de 
aralıksız oyunculuğa devam ediyo-
rum. Alaylı ya da okullu ayrımı be-
nim hayatımda yok. Karşımdaki insan 
kimse ‘gerçekten oyunculukla mı ilgi-
leniyor yoksa kafası başka yerde mi’ 
ben sadece bu detayla ilgileniyorum. 

Röportaj

Mavi elbise: 
Fidan Şimşek, 
ZeyPR



KARAYILAN DİZİSİ  
BANA ÇOK ŞEY KATTI

İlk dizi projen ve ilk heyecanın 
neydi var mı bir anekdot?

İlk dizi projem Tomris Giritlioğ-
lu’nun yapımcısı olduğu, Yağmur - 
Durul Taylan Kardeşlerin çektiği Ka-
rayılan dizisiydi. Benim için o projenin 
her anı bir anı olabilir. Hem toyluğum, 
hem okuldan yeni çıkmış olmanın ver-
diği ukalalık, hem de bunları Tomris 
Hanım ve Taylan Kardeşler’e yapı-
yor olmak yeteri kadar hikaye çıkardı 
bana. Yani bu durumların komikliği 
bir tarafa, çok şey öğrendim onlardan. 
Bunca yıl sonra hala aklıma geliyor za-
man zaman konuştuklarımız. Üstüm-
de, olumlu anlamda çok etkileri oldu. 

 
Safiye Ayla belgeselinde oynamak 
seni çok heyecanlandırdı mı?

Safiye Ayla’yı oynamak, yönetmen 
olarak Türkan Derya ile çalışmak. Türk 
Eğitim Vakfı’nın projesi olması... Hep-
si çok heyecanlıydı. Safiye Ayla’nın 
farklı yaş aralıklarını canlandırmak… 
Bunlar bir oyuncu için az bulunur şey-
ler. Bu kadar tutku dolu ve yetenekli 
bir kadınla tanışıp, onun hayatını oy-
nadığım için çok şanslıyım. O aşkı ve 
tutkusu bana bulaşmıştır umarım. 

Röportaj
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Bu aralar Aliye Berger’in hayatını okuyorum. Fahrünnisa 
Zeyd ve Aliye Berger bu kadınlar inanılmaz. Sıradaki 

kadınlarım da bu isimlerden olsun diye hayal 
kuruyorum devamlı. Ve tabiki Gülriz Sururi... Hepsi çok 

etkileyici karakterler, iz bıraktılar.
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 Başka oynamak istediğin bir ka-
rakter veya tarihi karakter var mı, 
hayalin hangisi?

Bu aralar Aliye Berger’in hayatını 
okuyorum. Fahrünnisa Zeyd ve Aliye 
Berger bu kadınlar inanılmaz. Sırada-
ki kadınlarım da bu isimlerden olsun 
diye hayal kuruyorum devamlı. Ve 
tabiki Gülriz Sururi... Hepsi çok etki-
leyici karakterler, iz bıraktılar. 

ATV ekranlarında Maria ile 
Mustafa dizisine nasıl dahil oldun? 
İstanbul dışında olmak zor mu 
senin için?

Faruk Teber ile görüşmelerimizden 
sonra diziye dahil oldum. Şehir dışı 
olması başta gözümü çok korkuttu, 
fakat Kapadokya çok başka bir yer. İs-
tanbul’dan uzaktayım hissinden çok, 
ben şu an Kapadokya’dayım hissini 
yaşatıyor size. Etkisi çok büyük. Baş-
ka bir yer olsa nasıl hissederdim bile-
miyorum çünkü sevdiğin herkesten, 
kendi hayatından uzakta olmak çok 
zor bir şey. 

ANINDA GEMİLERİ YAKAN BİR 
YAPIM VAR 

Nasıl bir karakter Nadire, biraz sert 
ve soğuk gibi, sen de öyle misin 
gerçekten, yoksa içinde bir çılgın 
mı var?

Nadire ile benzer yönümüz öfke-
miz. Ben de hemen parlayan bir in-
sanım. Ya çok sabredip sonra çılgınca 
koparım ya da anında gemileri yaka-
rım. Dengeyi çok bulamıyorum hala. 
Nadire daha tutarlı bir kadın. Öfkesi 
de, tutkusu da çok yüksek ve tutarlı. 

 DADA ve Okan Bayülgen’le nasıl 
çalışmalar ve oyunlar yapıyorsunuz, 
nedir orada yapılanlar? 

Okan Bayülgen ile 4 yıldan uzun 
bir süredir beraber çalışıyoruz. Selin 
Atasoy’un yazdığı Eğlenceli Cina-
yetler Kumpanyası Şirket ve Metres 
oyunlarıyla başladık. Sonrasında da 
Okan’ın yazdığı Harem Kabare oyu-
nuyla devam ettik hala da ediyoruz. 
Dada Kabarett Türkiye’de bir ilk. Bir 
kabare salonu. İçinde sahnesi, barı, 
kütüphanesi, gece kulübü hepsini 
aynı yerde barındıran bir mekan. Tam 
bir Okan Bayülgen dünyası. Kendisi-
ne de mekana da hayranım. 

 
SOBE nedir, neler yapıyorsun orada?

SOBE bir podcast programı. Şu an 
dizi yüzünden bir süre ara verdim ama 
yeni yılda tekrar başlayacağım. Ko-
nuklarla sohbet ettiğim, kendi merak 
ettigim insanlara sadece kendi merak 
ettiklerimi sorduğum inanılmaz özgür 
bir alan. Podcast bizde daha çok yeni 
tanınmaya başlandı. Yayıldıkça bu 
zevki alacak dinleyiciler bence. 

Röportaj

Kırmızı trençkot: 
Hazal Ozman, ZeyPR
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 Bir oyuncu olarak kendine nasıl 
hedefler koydun, nasıl besliyorsun 
kendini?

Hedeflerim hep var ve hep yok. 
Her zaman planlarım oluyor hayatta 
oyunculukla ilgili. Ben öyle kendimi 
daha iyi hissediyorum. Ama bağımlısı 
da olmuyorum planlarımın. Türkiye 
de özellikle de bu mesleklerde bir yan-
dan hayal kurup bir yandan da akışta 
kalmanız lazım. Her şey çok değişken 
ve üzülüp yıpranmamak gerek. 

 
Tiyatro mu, dizi mi, hangisi sende 
daha ön planda, ya sinema?

Öyle bir ayrımım yok. O sırada 
hangi roldeysem ve hangi ekiple o he-
yecanın peşindeysek benim için önce-
lik o oluyor. 

 Kendi oyunlarını yazıp oynamak 
senaryo yazmak, nasıl bakıyorsun?

“Hoşdeng” benim yazdığım ilk ve 
tek oyun. Tek kişilik bir kadın hikayesi. 
Şiddetle, şiddet yüzünden neler göze 
alınır üstünden bir oyun. Çok kendili-
ğinden, hiç beklenmedik bir şekilde or-
taya çıkmıştı ve iyi ki çıktı. Yazabilmek 
çok güzel bir his. Hoşdeng’in bana en 
büyük katkısı, kendimde bunu farket-
memi sağlaması oldu. 

Röportaj
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 Modayı takip eder misin?
Modayı yakından takip ediyorum. 

Çok sevdiğim şeyler giyim, saç, mak-
yaj. O yüzden araştırıyorum, ilgileni-
yorum. Kendimi de tanımaya çalışı-
yorum. Payetler, leoparlar tam benlik, 
bilmem anlatabildim mi! 

En çok kullandığın kombinin nedir?
Bu aralar devamlı sette olduğum 

için üstümde en çok kot, spor ayakka-
bı ve trençkot kombini var. 

 
Sende iz bırakan bir film sahnesi, bir 
şiir dizesi, bir kitap cümlesi nedir?

‘’Sen iki adım ileri gideceksin diye, 
biz elli sene gırnata mı çalsaydık’’. 
Bunu bir kitapta okumuştum. Adını 
hatırlamıyorum ama bu cümleyi hala 
kullanıyorum.

 
Hayattan beklentilerin nedir, hayatla 
ilgili aklına gelen 3 kelime nedir?

Mottom. Konuşma, yap!
 

Kadın olmanın zorlukları sanat 
dünyasında da var mı, sence bir 
kadın en çok kime güven duyar 
hayatında?

Kadın olmanın zorluğu, tüm dün-
yada, tüm meslek gruplarında buram 
buram hissediliyor. Kadın kime ister-
se ona güvenir. Her konuda özgürdür 
ve canı nasıl isterse öyle yaşar. İnsan 
olmanın zorluklarını konuşup hallet-
mek lazım önce, sonrasında bu mesele 
de çözülebilsin. 

 
Seni anlatan 2 kelime nedir? 

Hiç bilemiyorum. Bugün başka ya-
rın başka olabiliyor. Değişken, diyebi-
liriz belki bu durumda bir tanesine.

Röportaj

İlk dizi projem Karayılan’da, 
hem toyluğum, hem 
okuldan yeni çıkmış olmanın 
verdiği ukalalık, hem de 
bunları Tomris Hanım ve 
Taylan Kardeşler’e yapıyor 
olmak yeteri kadar hikaye 
çıkardı bana. Yani bu 
durumların komikliği bir 
tarafa, çok şey öğrendim  
onlardan. Bunca yıl sonra 
hala aklıma geliyor zaman 
zaman konuştuklarımız. 
Üstümde, olumlu anlamda 
çok etkileri oldu. 
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2020’YE STILIYLE 
YÖN VEREN 

GÜÇLÜ ISIMLER
Moda arama motoru Lyst, 100 milyondan fazla 

müşterisinin alışveriş verilerini analiz eden “2020 Year In 
Review”unu yayınladı. Listede, Harry Styles, Beyonce, 
Travis Scott, Lizzo, Kate Middleton ve Chiara Ferragni 

gibi isimleri görmek mümkün...

Harry Styles
Listenin ilk sırasında, bu yıl vintage esintili bir stile bürünen Harry Styles 
var. Styles, “Golden” parçasının yayınlanmasıyla birlikte mavi ve turkuvaz 
blazer aramaları Lyst sitesinde %52 artarken sarı kova şapka aramaları ise 
%92 artmış. JW Anderson imzalı hırkasının trend haline gelip TikTok’ta 
#HarryStylesCardican Challange’a dönüşmesi ise benzer hırkaların 
aranmasını Haziran 2020’de %166 artırmış.
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Beyonce
Beyonce’nin “The Black Is King”deki hilal baskılı Marine Serre tulumu 48 
saatte, Fransız modaevine dair aramalar %426 artmış. İlerleyen günlerde ise 
3000’in üzerinde müşteri “hilal baskılı bluz” aramasını yapmış. Instagram 
postunda giydiği Alessandra Rich takımı ise Eylül ayında markanın aramasını 
yüzde 78 artırmış.

Travis Scott
Ünlü rapper Nike 
markası ile iş birliği 
yapacağını açıkladığında 
markanın aramaları bir 
ayda %128 arttı.
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Kate 
Middleton
Cambridge Düşesi’nin ağustos 
ayında taktığı çiçekli maske 
aramaları %185’e çıkardı.

Chiara Ferragni
Sosyal medya fenomeni Chiara, 
Champion markasıyla iş birliği sonrası 
markanın aramalarını %108 artırdı.

Lizzo
Seksi videoları ve stiliyle dikkat çeken 
Lizzo, Savage x Fenty Show Vol 2’de 
giydiği mavi iç çamaşırı takımının 
aramasını %96 artırmış! 
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Dünya genelinde çeşitli alanlarda 
çalışmalarını sürdüren süperstar Cardi B, 
kendine özgü karakterini ve herkesin kabul 
ettiği yaratıcılığını konuşturduğu yepyeni bir 
kampanya başlattı ve Reebok ile bir işbirliği 
yaparak ayakkabı koleksiyonu çıkardı.
Cardi B, Reebok’ın ikonik Club C modelinin 
çizgilerini yeniden tasarladı ve ünlü 
yıldızın ilk ayakkabı koleksiyonuna da bu 
modelin adı verildi. Tasarım ve geliştirme 
sürecinde önemli bir rol oynayan Cardi, 
bu koleksiyonda en yeni ikonik moda 
anlarının ipuçlarıyla distopik bir dünyadan 
ilham aldı ve iş birliğinin başlığı olarak, 
kendisinin kişisel gelişimi ile tasarım ve 
eşitlik tutkusunu yansıtan “B Unexplainable” 
(Açıklanamaz Ol) sloganını seçti. 

Cardi B’den 
Reebok ayakkabı 
koleksiyonu
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Prens Charles’tan 
giyim koleksiyonu
Sürdürülebilirlik konusunda duyarlı olan, 
eski kıyafetlerini tamir ettirerek giyen 
ve modanın çevreci olması gerektiğini 
söyleyen İngiltere’nin Veliaht Prensi Charles, 
sürdürülebilir giyim koleksiyonunu tanıttı. 
Charles’ın derneği ile İtalyan şirketi Yoox 
Net-A-Porter’ın iş birliğiyle ortaya çıkan 
koleksiyon, İtalyan moda okulu Politecnico 
di Milano’dan 6 İtalyan öğrenci tarafından 
tasarlanıp, Prensin derneğinin moda okulu 
Modern Artisan’dan 6 öğrencinin el işçiliğiyle 
üretildi. 18 parçalık kraliyet koleksiyonunda 
kadınlar için 10, erkekler için 8 parça ürün 
hazırlandı. Tasarımların fiyatları ise 395 ila 
1295 sterlin arasında değişiyor...
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Kişisel Gelişim

D ikkatimiz neye yönelirse 
o hayatımızda daha çok 
var olmaya, daha fazla 
görünür olmaya başlar. 

Biz bunu algıda seçicilik olarak ad-
landırıyoruz. Ancak çok daha fazlası-
nı ifade ediyor. Bu aslında değişmez, 
hepimiz için geçerli olan evrensel bir 
yasa. Çünkü evren bize düşündüğü-
müz ve inandığımız şeyi getirmek 
için kendini her an yeniden düzenle-
niyor. Ne düşünüyorsak ona dönü-
şüyor, neye inanıyorsak onun teza-
hürünü yaşıyoruz. Kendimizi nasıl 
hissediyorsak, kimliğimizle ilgili han-
gi inançları sabitlediysek onlar bizim 
için birer yasa niteliğinde.

NEYE İNANACAKSIN?

Evren, kaynak, Tanrı ya da adına 
ne diyorsanız O, her düşüncemize 
sonsuz sevgiyle “olsun” diyor. Bu öz-
gür iradenin de bir tanımı. İstediğini 
düşünmekte, istediğine inanmakta 
serbestsin. Peki sen neye inanmayı 
seçiyorsun? Düşünsel olarak inandı-
ğımız her şey fiziksel olarak sabitleni-
yor, varlık buluyor. Adı üstünde düş. 

Senin düş’ün, senin düşüncen. Bu 
kulağa çok fantastik de gelebilir ama 
düşündüğümüz, inandığımız her şey 
bize gerçek, sadece bizim için bir ger-
çeklik.

YAŞAMA ŞÜKRAN DUYUN

Dış dünyamız iç dünyamızda baskın 
olan inançların bir yansıması olarak 
şekilleniyor. Eğer öfkeli bir insansak 
karşımıza bizi öfkelendirecek insanlar 
geliyor. Bir cezalandırma yok, amaç bu 
deneyimden artık özgürleşmemiz. Ken-
dimizi içten içe değersiz hissediyorsak, 
kendimizi ne kadar süslemiş olursak 
olalım kendimiz hakkında inandığımız 
fikirlerin bir yansıması olarak hayatı-
mıza bizi eleştiren, hor gören insanları 
alma eğiliminde oluyoruz. Yaşama kar-
şı şükran, insanlara karşı şefkat duy-
duğumuzda bu çoğalarak genişliyor. 
Şükür arttıkça hayatın her alanında 
bolluk artıyor. Şükürde olmadığımız 
alanlarda isyan var. Ama isyanı da bir 
kenara bırakırsak onun içindeki bere-
keti de görebileceğiz. Olumsuz dene-
yimler bunu görebilmemiz için geliyor. 
Sen değiş, dünyan değişsin.

Oğuz KÖMÜRLÜ / Nefes Terapisti ve Yaşam Koçu

Nefes ve 
Düşünce



124

OLUMSUZ DÜŞÜNCELER SAĞLIĞI 
ETKİLİYOR

Olumsuz düşünceler yaşamdaki de-
neyimlerimizi, ilişkilerimizin seyrini ve 
içeriğini etkilediği gibi fiziksel sağlımızı 
da etkiliyor. Tüm hastalıkların asıl sebe-
bi zihin. Hastalığı yaratan beden değil, 
olumsuz düşüncelerimiz. Yaşamımızda 
değişim ve şifa arayışı içine girdiğimiz-
de genellikle bunu dışa dönük araçlar-
la sağlamaya çalışıyoruz. Biri gelsin ve 
beni iyileştirsin düşüncesi. Ancak kendi 
içimize bakmadıkça bu kökten bir dönü-
şümü beraberinde getirmiyor. Değişim 
için iki yönlü hareket şart. Hem içeriye 
hem dışarıya doğru. Gerçek ve kalıcı bir 
değişim ve şifa istiyorsak bununla bir-
likte düşüncelerimizi ve inançlarımızı 
sorgulamaya da gönüllü olmalıyız.

NASIL NEFES ALIRSANIZ ÖYLE 
DÜŞÜNÜRSÜNÜZ

Düşünce ve Nefes birlikte hareket 
ediyor. Bu sebeple bir kişinin nefes alış-
kanlığı onun düşünce eğilimlerini de 
bize gösteriyor. Nasıl nefes alıyorsak 
benzer şekilde düşünüyoruz. Nefesi-
mizi izlersek düşüncelerimizin daha 
fazla farkında olabiliyoruz. Gün içinde 
nefesimizin farkında olmadığımız gibi 
çoğu zaman zihnimizden geçen düşün-
celerin de farkında olmuyoruz. Ancak 
farkında olmadığımız bu düşünceler 
zamana yayılmış olarak yaratımda. 
Zihnimiz başı boş gezen binlerce dü-
şünceyle dolu. Farkında olmadığımız 
için kontrolü ele almış olan düşük bir 
bilinç yapısı bizi yönetiyor. Bilimsel 
araştırmalar bir insanın zihninden gün-
de ortalama 6 bin düşüncenin geçtiğini 

ortaya koymuş. 9 saniyede 15 adet zi-
hinsel yargıda bulanabilme kapasite-
miz olduğu da söyleniyor.

DÜŞÜNCE FARKINDALIĞINI 
GELİŞTİRİN

Bu kadar hızlı düşünürken, her-
hangi bir şeyin farkında olup bilinçli 
bir karar almak nasıl mümkün? Nefes 
farkındalığı ile beraber düşünce far-
kındalığı da geliştirerek. Düşüncele-
rimizi gözlemleyerek… Özgür irade 
ile bir değişime, şifaya niyet ederek 
ve düşüncelerimiz üzerinde kontrol 
sahibi olmaya karar vererek.

Kişisel Gelişim
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PEKİ BUNU NASIL YAPACAĞIZ?

Düşünceler arasında boşluk yarata-
rak. Sonra bu boşluğa yepyeni taze ve 
güçlü bir nefesle yeni düşünce tohum-
ları ekerek. Kadim zamanlardan beri 
gelen nefes teknikleri düşünce gücü 
üzerinde kontrol sahibi olabilmek 
için kullanıldı. Nefes, düşüncelerimi-
zi fark etmek ve onları değiştirmek 
üzere kullanabileceğimiz, içi ‘manevi 
yakıt’ dolu en etkili aracımız. Nefesi-
mizin farkında olmak bir süre sonra 
dikkatimizi düşüncelerden uzaklaştı-
rarak bir boşluk alanı yaratıyor. Yeni 
bir bilinç geliştirmenin, bilinci sıçrat-
manın yolu da böyle açılıyor. Nefes 
çalışması, oksijen artışı ile birlikte fi-

ziksel sağlıkta iyileşme sağladığı gibi 
düşünsel anlamda da kişinin hayatı-
na yepyeni açılımlar getiriyor.

NEFES ALIN HAYAL EDİN

Nefes çalışmalarında meditasyon 
nefesin düşünce alanında yaratacağı 
etkiler sebebiyle çok önemli ve özeldir. 
Nefes alın ve Hayal edin, sizin için en 
güzel olanı düşleyin ve en önemlisi ço-
cuklarınıza da hayal kurmayı öğretin, 
öğütleyin çünkü çocuklar en saf ve iyi-
likle donatılmış halde hayal kurarlar 
ve hepimiz çocukken kurabildiğimiz 
güzel hayalleri mutlaka yaşarız.

Hayallerinizi Yaşadığınız harika 
günleriniz olsun. 

Sağlık



Dekorasyon

Çekirdek 
ailemizle 
evdeyiz 
sevdiklerimizle 
netteyiz

Başka hiçbir yıla benzemeyen 
bir yılın ardından, hepimiz 
daha önce gitmiş olanlarla 
pek az benzerlik taşıyan bir 

yeni yıl heyecanı ile karşı karşıyayız. 
Daha az parti olması ve çok daha az 
kesinliğin olduğu bu dönem, yılbaşı 
sezonunun daha az eğlenceli olacağı 
anlamına gelmez. 2020 bize bir şey 
öğrettiyse, etrafımızdaki dünya de-
ğiştikçe planları uyarlamayı ve göz-
den geçirmeyi öğrenmek için zamana 
uyumlanmamız gerektiğiydi.

YENİ YILDA UMUT VE ENERJİ

Normalde bu dönem, şimdiye ka-
dar ki en iyi zamanı geçirmek için 
kendimizi gülünç bir baskı altına sok-
tuğumuz zamandır: En büyük ağaç, 
en abartılı hediyeler, en güzel parti, 
en büyük hedefler ve hayaller... Bu yıl 
dileğimiz, kendimize ve birbirimize 
tek bir şey vermek olmalı: Bir mola. 
Daha az sahip olduğumuz şeye takılıp 
kalmaktansa, “daha fazla”ya odakla-
nın. Daha düşünceli, daha bağışlayıcı 
ve hoşgörülü olmaya çalışın. Geçmiş-
te, yılın bu dönemi daha yargılayıcı, 
hesapların yapıldığı, planların sıra-
landığı ve tüketim odaklı dönemler 
olmuş olabilir. Biz bu dergide, yılbaşı 
sezonu için evinizi dekore etmenin ya 
da kutlamaların doğru ya da yanlış 
yolunu size yüksek sesle söylemek-
tense, bu dönemde kısıtlamaların göl-
gesinde, çekirdek aileniz ile evinizde 
size umut verecek bir yılbaşı geçirme-
nize ve evinize yeni yıla ait bir ışık ve 
enerji getirmenin yollarını anlatmak 
istiyoruz.

Burçe BEKREK / MODA TASARIMCISI

Yılbaşı iptal edilmedi! Hâlâ rahatlık ve neşe dolu olabilir. Bu en 
alışılmadık yılın en zevkli sezonunu, kısıtlamaların gölgesinde 

bile olsa en keyifli şekilde nasıl kutlayabiliriz?
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İÇİNİZDEN GELDİĞİ GİBİ KUTLAYIN

Odaları pırıltılı ışıklar ve süslü ağaç-
larla doldurmak istiyorsanız, bunu ya-
pabilirsiniz. Ya da mimar Ludwig Mies 
van der Rohe’nin ‘Less is More’ lider-
liğini takip edip daha minimalist bir 
havayı kucaklamak da size kalmış. Bel-
ki yılbaşını hiç kutlamıyorsun. Neden 
dışlanmalısın ki? İçinizden geldiği gibi 
kucaklayın yeni bir seneyi. Her şeyden 
önce 2021’e geçeceğimiz bu yılbaşı ge-
cesi kaybettiklerimizi hatırlamak, sev-
diklerimizi elimizden gelen her şekilde 
kutlamak ve umarım ileride daha olum-
lu zamanlara bakmakla ilgili olacaktır.

SANAL BULUŞMA ORGANİZE EDİN

Yılın bu zamanında, parlak olsun 
ya da olmasın, hepimiz rüya görmeye 
devam etmeyi hatırlayalım. Yıldızlar-
la çevrili bir yeni yıl akşamına umut-
la bakalım! Hepimizin bir yıldız tozu 
olduğunu unutmayalım! İyiye odak-
lanın, sanal olarak toplanın ve yeni 
gelenekler yaratın!

Bir saksı ağaç gövdesine ve dalla-
rına sizin ve ailenizin neye minnettar 
olduğunuzu listeleyebileceğiniz kağıt 
yaprakları yapıştırın.

Akrabalarınızı şahsen göremeye-
cek olsanız da, sanal bir buluşmayı 
koordine etmek, aksi takdirde özle-
yebileceğiniz bağlantı hissini sağlar. 
Fiziksel bir dokunuş olmasa da, hala 
‘Hepimiz şu anda bizim için en man-
tıklı olan şekilde birlikteyiz’ hissi ya-
ratın. Ağacınızı görüntülü görüşme 

yapacağınız alanın arka planına ku-
run. Favori geleneklerinize devam 
edin ama bazılarını da zamana göre 
yeniden şekillendirip, içinde bulun-
duğumuz döneme uyumlanın.

HEDİYE YERİNE E-POSTA ATIN

Bu yıl daha küçük bir konuk listesi 
olabilir, ancak bu, her zamanki hazır-
lıklarınızı ve heyecanını gözden ka-
çırmanız gerektiği anlamına gelmez. 
Çocuklarınızın bunu nasıl atlattığımı-
zı hatırlamasını sağlayın. Ağaç altına 
tonlarca hediye yığmaktansa, sevdik-
lerinize, onların sizin için ne ifade et-
tiğini anlatan, onlarla geçireceğiniz 
sağlıklı ve mesafesiz yeni bir yılda 
neler yapmayı hayal ettiğinizi anlatan 
e-postalar atın.

DEPREMZEDELERE BAĞIŞ YAPIN 

Kusursuz ve israf dolu bir sofra kur-
ma geleneğinizin yerine, az ve öz bir 
sofra ile sahip olduklarınıza şükredin ve 
o süslü, dekoratif sofralara yapacağınız 
masraf yerine, yakın zamanda yaşadığı-
mız İzmir depremi mağdurlarına yeni 
yıla girerken umut vermesi için bağış ve 
destekte bulunun. Bu yıl bırakın eliniz-
deki imkan ne ise yanınızda fiziksel ola-
rak kucaklayabileceğiniz sevdikleriniz 
olmasa da anda kalın ve akışına bırakın!

Dekorasyon
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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...

BİR TERAPİSTİN 
ALT ÜST OLAN 
HİKAYESİ
Başrollerinde Nicole Kidman ve 
Hugh Grant’ın yer aldığı yeni HBO 
dizisi “The Undoing” başarılı bir 
terapistin korkunç bir cinayet sonucu 
alt üst olan hayatına odaklanıyor. 
Beinconnect’te yayınlanan Susanne 
Bier ve David E. Kelley imzalı 
dizi, Jean Hanff Korelitz’in çok 
satan romanı “You Should Have 
Known”dan uyarlama.
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NİHAYET  
“9 KERE LEYLA” 
Ezel Akay’ın son filmi 9 Kere 
Leyla, rötarlı bir şekilde 
izleyicilerle buluşmaya 
hazırlanıyor. Haluk Bilginer, 
Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat 
Tanış, Alican Yücesoy gibi yıldız 
isimlerin yer aldığı film, aslında 20 
Mart’ta vizyona girecekti. Ancak 
o hafta Türkiye’de koronavirüsü 
vakaları görüldü. Film, 4 Aralık’ta 
Netflix üzerinden izleyicilerle 
buluşacak. Ezel Akay, yeni 
filminde zengin iş adamı Adem’in 
(Haluk Bilginer) genç sevgilisi 
Nergis (Elçin Sangu) uğruna 
evliliğini bitirmeye çalışmasının 
eğlenceli hikâyesini anlatıyor.

Kültür Sanat

SERCAN MERİÇ / sercan@retouchmag.com



Kültür Sanat

PANDEMİ 
ORKESTRASI
Pandemi sürecinde hiçbir sabit geliri 
olmayan ve ekonomik olarak zor bir 
süreçten geçen müzisyenlerin yer 
alacağı bir senfonik orkestra kuruldu. 
Orkestrada Gürer Aykal, Gülsin 
Onay, Cihat Aşkın, İdil Biret gibi çok 
önemli isimler yer alıyor. Bu kıymetli 
orkestra ilk olarak Kadıköy Süreyya 
Operası’nda, 7 Aralık’ta dinleyicilerle 
buluşacak. Biletler Kadıköy 
Belediyesi Süreyya Operası gişesi ve 
internetten satışa sunulacak. 

PAMUK’UN “TURUNCU” GECELERİ
İlk fotoğraf albümü Balkon’da objektifini çalışma evinin 
balkonundan görünen İstanbul manzarasına, göğe, denize, 
gemilere ve bu manzaranın değişimlerine çeviren Orhan 
Pamuk, bu kez objektifini kendisi gibi kahramanlarının da 
dolaşmayı sevdiği İstanbul gecelerine çeviriyor. Yapı Kredi 
Yayınları tarafından yayınlanan Turuncu, bu mahalleler, 
sokaklar ve insanların hayatıyla bu hayattan yavaş yavaş 
kaybolan bir renge ve ışığa fotoğraf yoluyla yakılmış bir ağıt. 

TİYATROYA YİNE 
PANDEMİ ENGELİ
Tiyatrolar pandemi nedeniyle zor 
günler geçirmeye devam ediyor. 
Koronavirüsü salgını gölgesinde 
kapılarını açan 24. İstanbul Tiyatro 
Festivali’nin fiziki gösterileri 
izleyicilerle buluşmaya devam 
ediyor. Festivalin çevrimiçi 
programının gösterim tarihi ise 14 
Aralık’a kadar uzatıldı. Festival 
bu yılki programında pandemiden 
olumsuz etkilenen yerli 
topluluklara geniş yer veriyor. 
Mekânlarda alınan tedbirleri ve 
COVID-19 Etkinlik Rehberi’ni ise 
tiyatro.iksv.org/tr/onemli-bilgiler 
adresinden inceleyebilirsiniz.
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Türkiye pompalanan 
müziği hak etmiyor

Müzik alanındaki başarılarını edebiyat arenasına da taşıyan 
başarılı sanatçı Ege, “Benim yaşamaktan anladığım bugüne 

dokunmak, yarına iz bırakmak. Üretmek hayatımın anlamıyken 
kendimi zorlamak, sınırlarımı genişletmek, yeteneklerimi 

keşfetmek, içimdeki beni sevmemi ve saygı duymamı sağlıyor. 
Başarmak duygusunun hazzı hiçbir şeyde yok” dedi.

Söyleşi

RÖPORTAJ: SERCAN MERIÇ
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Söyleşi

Hafızalara kazınan şarkılar 
besteledi… 90’lara im-
zasını attı… Son yıllar-
da edebiyat arenasında 

da hünerlerini sergiliyor. Son olarak 
üçüncü kitabı Kedice Bir Sevda’yı ya-
yınladı. Yaşama sevinci ve üreticiliği 
ile tanınan Ege, yeni kitabı için kolları 
sıvadı. Biz de başarılı sanatçının ka-
pısını çaldık. Son kitabını, müzisyen-
lerin pandemide yaşadığı zorlukları, 
Türkiye’de kaybolan mizahı, ilk albü-
münü yayınladığında hissettiklerini, 
kıyafet seçimlerini nasıl yaptığını ve 
daha fazlasını konuştuk.

Pandemide yeni ve keyifli bir kitap 
yazdınız… Kedice Bir Sevda nasıl 
ortaya çıktı?

Pandemi döneminde başka bir hi-
kayenin peşindeydim. Bir süre ma-
sallar okumaya başladım. Hakikatten 
yorucu bir konu. Pandemide okumam 
gereken 12 bin sayfalık bir kaynak 
vardı. Pandemide konsantremi kay-
bettim. Çok zorlayınca da bir kenara 
koydum. O arada bir akşam arkadaş-
larla oturmuştuk, hepsinin de kedileri 
vardı. Ben de bu hikayeleri yazmaya 
karar verdim. İlk oturduğumda 7-8 
sayfa yazdım ki, çok olağan bir şey 
değildir. Ben kitabı yazmaktan öte, ki-
tap kendisini yazdırdı. Hızla çıktı. Bir 
baktık 3 haftada kitap bitmişti. Çok 
mu acele ettim, yanlış bir şey mi yap-
tım diye düşünüyorsun sonra da...

Yazmak ne ifade ediyor sizin için?
Benim yaşamaktan anladığım bu-

güne dokunmak, yarına iz bırakmak. 
Üretmek hayatımın anlamıyken ken-

dimi zorlamak, sınırlarımı genişlet-
mek, yeteneklerimi keşfetmek, içim-
deki beni sevmemi ve saygı duymamı 
sağlıyor. Başarmak duygusunun haz-
zı hiçbir şeyde yok.

Kitabı sunuş yazınızda mizaha 
atıfta bulunuyorsunuz ve ‘Mizahın 
değerini, tıpkı Cumhuriyet 
değerleri gibi kaybettikçe anladık’ 
diyorsunuz. Nasıl kayboldu mizah? 

Evet, kaybedince anladık. Bu yüz-
yılın başına kadar toplumu ortak 
paydada buluşturan unsurların ba-
şındaydı mizah; sinema, tiyatro, mü-
zik, roman ve karikatür ortak değer-
lerimizi ve erdemlerimizi oluşturdu. 
Hababam Sınıfı, Çöpçüler Kralı, Deve 
Kuşu Kabare, Gırgır, Fırt, Cumhuri-
yet modernizminin yarattığı değer-
lerdi. Yükselen Anadolu muhafaza-
karlığı, siyasetten mizahı dışladı. “İki 
kahkaha bir pirzola” anlayışından 
“karı gibi gülme” dünyasına evrildik. 
Bunun sokağa ve sanata yansımaları 
ayrışmadan öteye gitmedi. İddia edi-
yorum mizah siyasete geri dönse uz-
laşma kanalları yeniden açılacaktır.

Kitabın isminin halen dillerden 
düşmeyen “Delice Bir Sevda” 
şarkınızla bir ilgisi var mı?

Kahramanımız Piç Tayfun, insan 
hayatında batırdığı ilişkisini kedi ha-
yatında toplamaya çalışır. İmkansız, 
delice ama çokça da kedice bir sev-
dadır onunki. Alışılmadık bir hikaye 
olduğu için yirmi günümüz isim ara-
makla geçti. İki kedinin annesi Ekin 
Olcayto fikirleriyle destek olduğu 
gibi romanın isim annesi oldu.
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Kadın erkek ilişkilerine yönelik ne 
anlatıyor Kedice Bir Sevda?

Kahramanımız dünyadaki erkek-
lerin fantezisi. Bunun için çabalayan 
bir adam. Böyle davranarak kadını 
değersizleştiren bir adam. Bunun kat-
manları var. Başında gülüyorsun ama 
kadın sadece beden değildir. Bir ruhu 
var, karakteri var. Buna saygı duy-
mak zorundasın. Bu insan olmanın 
getirisi... Kedi olduğunda insan olma-
yı beceren bir karakter var. Yaşadığı-
mız dönem malum. Bir yandan İstan-
bul Sözleşmesi'ni konuşuyoruz, bir 
yandan sokaktaki şiddeti görüyoruz. 
Anayasa'da sözde fırsat eşitliği var.

Yeniden kısıtlamalar başladı. 
Bir müzisyen olarak nedir 
yaşadıklarınız?

Ben yeni romanıma başladım ama 
bizim cephede işler hiç yolunda de-
ğil. Sadece müzisyenleri değil garso-
nu, komisi, aşçısı gibi sektörün bütün 
figürlerini hesaba katarsak yüzbinler-
ce ailenin evine ekmek gitmiyor. Na-
sıl ateist alemci bir virüsse cafe, bar, 
restoran fark etmeden geziyor ama 
metroya, AVM'ye camiye uğramıyor. 
Beni üzen bu bakış açısındaki sami-
miyetsizlik. Bir fedakarlık olacaksa 
top yekûn olsun ve birlikte göğüs ge-
relim zorluklara.

Yıllar öncesine dönelim… İlk 
albümünüzü çıkarıp, tanınmaya 
başladığınızda neler hissetmiştiniz?

Derin bir yalnızlık ve sorumluluk. İs-
tanbul'da yeniydim ve çok arkadaşım 
yoktu. Sokaktaki abartılı ilgi evdeki 
yalnızlık kadar can sıkıcıydı. Bütün şar-
kılarımı yazdığım sevgilim "Ya müzik 
ya da ben" diyerek terk edince yalnızlı-
ğım katmerlendi. Geriye bir tek müzik 
kaldı hayatıma anlam veren. İz bırak-
mak için yükselmek, yükselmek içinde 
kök salmak gerektiğinin farkındaydım. 
Günde sekiz saat kitap okuyup sekiz 
saat beste çalıştım yıllar boyunca.

Sizin besteleriniz yurt dışında da 
birçok dile çevrildi, Türkiye'de 
hak ettiğiniz değeri gördüğünüzü 
düşünüyor musunuz?

Öncelikle söylemem gereken şey, 
Türkiye bugün kendisine pompala-
nan müzikaliteyi hak etmiyor. Yakın 
geçmişiyle bağı böylesine kopuk, te-
melsiz, formsuz, ne kadar "like" alırsa 
o kadar muteber anlayışı iflas sürecin-
de. Bana gelince başka bir ülkede daha 
iyi bir kariyer edinebilirdim ve böy-
le fırsatlar elime geçti ama ne zaman 
buna cesaret etsem karşıma hep aşık 
olacağım biri çıktı ve kaldım. Pişman 
mıyım? Evet. Yine de onları tanıdığım 
ve yaşadıklarım için çok mutluyum.

Röportaj
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Eskiden şöhretlerin dünyasında 
dostluk kurmanın zor olduğu 
söylenirdi. Gerçekten öyle mi?

 Dost dediğim insanların şöhret 
olması hiçbir zaman umurumda ol-
madı. Dostluğu meslekler üzerinden 
değil kişilik, karakter ve dünya gö-
rüşlerinin uygunluğu üzerinden kur-
mayı tercih ettim.

Ege'nin hayatındaki en önemli 
dönüm noktaları nedir?

 Beni müziğe yönlendiren Maria 
Rita Epik'le tanışmam. O karşılaşma 
olmasaydı bugün müzikle ilgim ol-
mayacaktı. Bedelli askerliğin çıktığı 
gün askere gitmem. Londra Univer-
sal'le ve bir Fransız plak firmasıyla 
sözleşme yapmak üzereydik. Tüm 
Ortadoğu ve Akdeniz çanağı için al-
büm yapacaktık. Ne yazık ki bu pro-
jeleri gerçekleştiremedik. 2005 yılın-
da gecikmeli de olsa albüm Fransa'da 
çıktı ama orada yaşamadığım için ye-
teri kadar verim alamadık.

Geçmişten bu yana kıyafet 
seçimlerinizde nelere dikkat 
edersiniz?

Mesleğin ilk yıllarında inanılmaz 
derecede müsriftim. O dönemde çok 
fazla TV şovları vardı. Neredeyse her 
programa bir kıyafet alınıyordu. Sahne 
için ayrı, günlük giyim için ayrı. Sonra-
sında bir dönem Tween, Sarar ve Kiğı-
lı sponsorum oldu. Daracık bir odaya 
girip kıyafet denemekten hoşlanan biri 
değildim. Bir tanesini deneyip bütün 

renkleri almak gibi görgüsüzlüğüm 
vardı. Yakın yıllarda fark ettim ki ne 
giyersem giyeyim insanlar aynı sevgi 
ve saygıyla yalnızca gözlerime bakı-
yor, ne giydiğimin farkında bile değil-
ler. Son bir kaç yıldır tekstilci bir arka-
daşım düzenli olarak siyah, beyaz ve 
lacivert tshirt yolluyor. O kadar mutlu-
yum ki bugün ne giyeyim derdim bitti.

Müzik ve edebiyat dışında en çok 
uğraştığınız alan nedir? Bir hobiniz 
var mı?

 Uzun yürüyüşlere bayılıyorum. 
Esnafla selamlaşma, balıkçıların olta-
sındaki hayat enerjisi, çocuk sesleri, 
şehrin ortasından geçen kocaman bir 
gemi, ağaçtan süzüle süzüle düşen bir 
yaprak, Yeniköy börekçisinde limonlu 
bir çay.. Dostlarıma ve sevdiklerime 
yemek yapmak beni mutlu ediyor. 
Yalnızken yemek yapmak içimden 
gelmiyor nedense… Bazen bir haftayı 
makarna ve çorbayla geçiriyorum. Ne 
zaman bir telefon gelse “akşam sende-
yiz” diye, çocuklar gibi şen ve iştahlı 
pazara gidiyorum, kendi ellerimle se-
çiyorum sebzeyi, meyveyi…

Sizi en çok mutlu eden ve üzen 
şeyler nedir?

 "En çok" dediğimiz şeylerdir den-
gemizi bozan. Ne çok mutluluk ne de 
keder. Ne çok heves ne de hayal kı-
rıklığı... Her "hoş geldin"in bir "hoşça-
kal"ı olduğunu öğrendiğinde "en"leri 
süzüyorsun hayatından.. Geriye "sen" 
oluyorsun kalan…

Dostlarıma ve sevdiklerime yemek yapmak beni mutlu 
ediyor. Yalnızken yemek yapmak içimden gelmiyor 
nedense… Bazen bir haftayı makarna ve çorbayla 

geçiriyorum.

Söyleşi
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Savaşta kullanılmak için üretilen arazi araçları artık prestij 
göstergesi haline geldi. Arazi araçları, şehirden kaçmak, 
kamp ya da off-road yapmak isteyenlerin ilk tercihi oldu.

Yeni normal ile birlikte 
evden çalışma sistemi-
ni tamamen benimseyen 
şirketler çalışanların bir 

şekilde çevrimiçi olması şartıyla nere-
de olduklarını sorgulamıyor. Hal böy-
le olunca çalışanlar şehirden kaçmak 
için arazi araçlarına yönelmeye baş-
ladı. Arazi araçları pek çok teknoloji 
gibi hayatımıza savaşla birlikte girdi.

1938 yılında motosikletlerinin ve 
diğer askeri araçlarının (modifiye edil-
miş Ford Model-T) yerine geçebilecek; 
hafif, manevra yeteneği güçlü, sağlam, 

güvenli ve seri bir genel maksatlı araç 
arayışı içinde olan Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) ordusu bu ihtiyacını 
karşılamak için bir yarışma düzenledi. 
135 firmaya yarışmaya katılması için 
davet gönderildi. 49 günde bir pro-
totip ve ayrıca 75 günde 70 test aracı 
üretmek için kolları sıvayan şirketler-
den sadece üç firma bunu başarabil-
di. Yarışmayı 738,74 dolarlık fiyatıyla 
Willy-Overland kazandı. Bu araçlara 
bugün SUV, crossover gibi farklı seg-
mentlerde değişik isimlerle anılan ara-
zi araçları artık prestij göstergesi.

Bora ERDİN

Şehirden 
kaçıyoruz, 
bize cip 
lazım
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FİYATTA DEĞİL DONANIMDA 
REKABET ARTTI

Yıllar geçtikçe geniş aileler arazi 
araçlarını istemeye başladı. Önceleri 
bir iki firmanın ürettiği arazi araçları-
na o kadar ilgi oldu ki bugün otomo-
tiv devlerinin hemen hepsinin bu seg-
mentte bir aracı bulunuyor. Tabi akla 
ilk gelen lüks grubun dışında bugün 
çok uygun fiyatlara da arazi aracı al-
mak mümkün hale geldi. Geniş bagaj 
hacmi, yüksek yapısı ile kullanıcıları-
na güven veren araçların ayrıca yeni 
dönemde popülaritesi arttı. Şehirden 
kaçmak, kamp yapmak, yolun dışına 
(off-road) çıkmak isteyenlerin ilk ter-
cihi artık arazi araçları oldu.

BU AYIN TEST KONUĞU HYUNDAI 
TUCSON

Koreli üretici Hyundai’nin Tuc-
son, 1.6 litrelik dizel motorlu birlikte 
N Line Plus modeli bu ay konuğu-
muz oldu. Tucson’u biliyorduk an-
cak özel bir paket olan N Line Plus 
gerçekten şehirden kaçmak için ideal 
donanımlarla geliyor. Hyundai’nin 
motorsporları kolu olan N Depart-
manı, dış tasarımda yapılan sportif 
dokunuşlar haricinde, kabin içindeki 
aksesuar değişiklikleriyle de aracın 
havasını değiştirmiş. 9 inç’lik parlak 
siyah jantlar, N Line spor süspansi-
yon, açılabilir panoramik cam tavan, 
7 inç dokunmatik ekran, ısıtmalı ön 
koltuklar ve N Line gövde kitiyle 
dikkat çekiyor. Yakıt tüketimi ise ger-
çekten oldukça düşük.

1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT 
N-Line Plus 4x4 dizel 474 bin 500 TL,

1.6CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite 
Plus 4x4 (Dizel) 478.300 TL’nden satı-
şa sunuluyor.  
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Oğuzhan ÖZTÜRK

Supplementler 
nedir ve 
ne işe yarar? 

Supplementlerin her biri fark-
lı işlevlere sahiptir. Her ne 
kadar farklı özelliklere sahip 
olsalar da temel görevleri 

vücudun onarımı ve geliştirilmesidir. 
Doğal besin kaynaklarının özlerini 
oluştururlar ve ilaç değillerdir. Supp-
lement; aynı zamanda gıda takviyesi 
olarak da adlandırılan, kişinin uygu-
ladığı diyete yönelik tamamlayıcı bir 
bileşen adı altında tasarlanmış hap, 
kapsül, tablet,toz veya sıvı formunda 
ağız yoluyla tüketimi sağlanan ürün-
lerdir.

OLMAZSA OLMAZ SUPPLEMENTLER,  
NEDİR BU SUPPLEMENTLER? 

BCAA: Valin, izolösin ve lösinden olu-
şan zincirli amino asit takviyesi olan 
BCAA, yağsız kas kütlesini arttırmak 
için tercih edilir. Kas yorgunluğunu 
azaltan supplement çeşidi, antrenman 

sırasında kaslardaki amino asit kaybı-
nı önler. Eğer sporcular düşük kalorili 
bir diyet programı uyguluyorsa pro-
tein sentezlenmesinin azalmasından 
dolayı da BCAA’ya ihtiyaç duyar.

MASSBOLİC (KARBONHİDRAT TOZ-
LARI): Karbonhidrat tozları kaslara 
hızlı bir şekilde besin alımını sağla-
yarak enerji sağlamaktadır. Karbon-
hidrat tozu hacim olarak genişlemek 
isteyen kişilerin özellikle antrenman 
yaparken kaslarını onarıp, güçlendir-
melerinde yardımcı olmaktadır. 

Whey Protein (Peynir altı suyu pro-
teini): Supplement kullanımında en 
yaygın olan protein çeşidi olan whey 
proteini, kas gelişimi için oldukça 
önemlidir. Antrenman sonrasında vü-
cudun daha hızlı toparlanmasını sağ-
layan supplement aynı zamanda per-
formans ve güç artışına da destek verir.
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GLUTAMİN:  Protein sentezine bağlı 
olan glutamin, vücutta en fazla bulu-
nan amino asit çeşididir. Kas hücrele-
rinin yıkımını engelleyen glutamin, 
hücre büyümesinde de kilit işlev gö-
rür. Bağırsak sisteminde mucizevi iyi-
leştirici etki gösteren, yaraların ve ya-
nıkların hızlıca toparlanmasına katkı 
sağlayan glutamin, aynı zamanda bü-
yüme hormonunun üretilmesine de 
yardımcı olur.

KREATİN: Sporcuların favorisi olan 
kreatin ise eksikliği sadece dışarıdan 
giderilebilecek vitaminler arasında 
bulunur. Sadece balık ve etten alına-
bilen ancak kilolarca et yenilse bile 
yeterli seviyeye gelmeyecek değerle-
ri dengeleyen kreatin, kas gelişimi-
ne ve güçlenmesine büyük bir katkı 
sağlar. Anlık enerji üretimini arttıran, 
kas kütlesi artışını kaslarda su tuta-
rak sağlayan kreatinin görevi sadece 
bunlarla sınırlı değil. Kreatin aynı za-
manda hafızayı destekler, hücre üre-
tim kapasitesini arttırır

TRİBULUS: Tribulus terrestris genel-
de kadınlarda ve erkeklerde doğal 
bir kompleks tribulus ve libido arttı-
rıcı olarak kullanılmaktadır. Tribulus, 
libido artışına destek olduğu gibi, 
enerji seviyenizi, kas gücünü ve kas 
kütlesini arttırmaya da yardımcı olur.

ARJİNİN:  Amino asittir. Bilindiği üzere 
amino asitler proteinin yapı taşıdır. Ar-
jinin amino asit olduğundan; yumurta, 
balık, kümes hayvanları, sığır eti gibi 
yerlerden ihtiyacımızı karşılayabili-
riz. İnsan vücudu arjinini kendi başına 
üretmediğinden, bunun dışarıdan alın-
ması gerekir. Yarı esansiyel olan arjinin, 
vücudunun fiziki fonksiyonlarının ye-
rine getirilmesinde önemli rol oynar.

L-CARNİTİN: Vücutta bulunan L-Kar-
nitin, yağları mitokondriye taşır, ATP 
üretimine destek vererek enerji artışı 
sağlar. Eksikliğinde ise vücut, yağla-
rı enerjiye çeviremez ve bu durum da 
kasların zayıflamasına, karaciğer bü-
yümesine ve büyüme geriliğine yol 
açar. Bu yüzden takviye L-Karnitin 
ile kaslı ve yağsız bir vücuda sahip 
olabilir ve kemik kaybı sürecini ya-
vaşlatabilirsiniz. L-Karnitinin böbrek, 
kalp, kısırlık, diyabet ve bağışıklık 
sistemi gibi birçok rahatsızlığı iyileş-
tirici özelliği de sahiptir.

CLA: Et ve süt ürünlerinde bulunan 
ve doğal olarak oluşan en yaygın 
omega-6 yağ asididir. Aynı zaman-
da, insanların yağ kaybetmesine, kilo 
kaybını sürdürmesine, yağsız kas 
kütlesini korumasına ve kontrol et-
mesine yardımcı olan popüler bir be-
sin takviyesidir.
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Teknoloji 
severlere 
hediye 
önerileri Ercan ERDAL / ercan@retouchmag.com

Ne zaman çıkacak, fiyatı ve oyunları nasıl 
olacak, hangi özelliklerle gelecek diye 
yıllardır beklenen PlayStation 5 sonunda 
çıktı ve Türkiye’de satışa sunuldu. 
Oyunseverleri heyecanlandıran PlayStation 
5 Ultra HD Blu-ray disk girişli ve disk 
girişsiz olmak üzere iki farklı versiyonu ile 
satışa çıktı. Disk girişi olmayan versiyonda 
oyunlar sadece internet üzerinden 
indirilebiliyor. Disk girişli versiyonda ise 
oyunlara disk üzerinden erişilebiliyor, 
bu sayede yeni nesil oyunların yüklü 
dosyalarını sabit diskte depolama 
zorunluluğu kalmıyor. PlayStation 5 hediye 
için pahalı bir ürün olsa da, pandemi 
döneminde kendinizi ödüllendirmek için 
güzel bir öneri olabilir.

PlayStation 5
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Divoom Ditoo 
Bluetooth Hoparlör
Divoom Ditoo Beyaz Bluetooth Hoparlör, 
hayatına retro ayrıntılar katmayı sevenler için 
tasarlandı. Klasik masaüstü bilgisayardan ilham 
alınarak tasarlanan ve mükemmel ses kalitesi 
ile üretilen Divoom Ditoo Bluetooth Hoparlör, 
muhteşem bir teknolojik retro dekor hediye 
önerisi.
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Fujifilm instax mini 11 
Fotoğraf Makinesi

HUAWEI X 
Gentle Monster 
Eyewear II

OPPO Watch

Dijital ortamdaki fotoğrafların aksine çektiğiniz 
fotoğrafları anında çıkartmanızı sağlayan Instax 
Mini fotoğraf makinesi, basılı fotoğrafları seven-
ler için harika bir hediye önerisi. Fujifilm tarafın-
dan üretilen instax mini ile birlikte gelen selfie 
lensini kullanarak selfie ve yakın çekim yapabi-
lirsin. Bu güzel üründe bulunan selfie aynası da 
çekim yaparken en büyük yardımcınız olacak 
şekilde tasarlanmış. Instax mini’yi kullanmaya 
başlayabilmek için ınstax mini film satın almanız 
gerektiğini unutmayın.

Sağlıklı bir yaşam sürebilmeniz için 
en ince detayları düşünülmüş OPPO 
Watch tam bir sağlık bekçisi. Şık bir 
hediye önerisi olacak bu akıllı saatte 
her biri sesli koçluk desteğine sahip, 
fitness koşusu, yağ yakma koşusu, 
açık havada yürüyüş, açık havada 
bisiklete binme ve yüzme olmak 
üzere beş egzersiz modu bulunuyor. 
Fiziksel verileride doğru bir şekilde 
izleyen akıllı saat, 5 dakikalık egzer-
siz videoları da boş zamanlarınızı 
değerlendirmeye yardımcı oluyor. 

Huawei’nin Bluetooth bağlantılı 
gözlüğü Huawei X Gentle Monster 
Eyewear II müzik zevkine apayrı bir 
şıklık katan hediye önerisi. Gözlükte, 
müziği oynatmak/duraklatmak için 
sağ çerçeve tarafına çift dokunmak, 
sesli asistanı uyandırmak için sol çer-
çeve tarafına iki kez dokunmak, bir 
aramayı cevaplamak/sonlandırmak 
için de çerçevenin her iki tarafına çift 
dokunmak yeterli oluyor.
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PASTIRMA & KABAK PIE

Ev Gurmesi

Milföy kıyırlığı, altta çemen, üstte kuş üzümünün tatlı süprizi, aldante sebze ve 
en son sert bir peynir tadı...

MALZEMELER
3 adet milföy, 1 adet kabak, 150 gr pastırma, Taze fesleğen, Kuş üzümü
Elma sirkesi, Zeytinyağı, Karabiber, Eski kaşar, Yumurta sarısı

Milföy hamurunu açıyoruz, kenarlarını kıvırıp yumurta sarısı sürüp ortasını 
da kabarmaması için çatal ile tüm yüzeyi deliyoruz. 10 dakika ön fırınlama 
yapıp en alta pastırma dilimlerini, çok ince dilimlenmiş ve asitte beklemiş 
(1 saat elma sirkesinde) kabakları, kuş üzümlerini ve değirmen karabiberi 
ekledikten sonra tekrar fırına alıp kabaklar ölmeden 15 dakika 150 derecede 
pişiriyoruz. Son kez çıkartıp üzerine eski kaşar, zeytinyağı ve taze fesleğen 
yapraklarını ekleyip servis edebiliriz.

BERNA ASLAN
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Ev Gurmesi

BEĞENDİDE BONFİLE
Yılbaşı sofralarınız için garanti bir tarif!

MALZEMELER
Et için; Bütün 1 kg bonfile, Sarımsak, Değirmen karabiber,
Taze kekik ve bibeberiye, Tuz, Zeytinyağı

BEĞENDİ İÇİN;
2 adet közlenmiş patlıcan, Acı cin biber, 2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı un, Yarım su bardağı süt, Tuz-karabiber

Eti bir gün önce yukarıdaki tüm baharatlar ve sarımsak rendesi ile streç filme 
sarıp buzdolabında bekletiyoruz. Çıkartıp biraz dinlendirdikten sonra önce 
tavada mühürleyip sonra orta-az için 190 derecede 40 dakika fırınlıyoruz. 
Beğendi için tavada tereyağında unu kavurup patlıcanları ekleyip kıvam 
veriyoruz. Sonra sütü yavaşça ekleyip tuz-karabiber ile sonlandırıyoruz.
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ASTROLOJİ
KOÇ 21 MART - 20 NISAN

Güneş tutulması ruhsal değişim evinizde 
gerçekleşiyor. Riskler konusunda temkinli 
davranmalı ve öfkenizi kontrol etmelisi-
niz. Yeteneklerinizi baskı altında tutma-
dan, yapmanız gereken hamleleri akıllıca 
yapmalısınız. İkna kabiliyetiniz artıyor. 
Çevrenizdeki iş arkadaşlarınızla disiplin 
konusunda sorunlar yaşayacaksınız. Aşk 
yaşamınızda karışıklıklar meydana ge-
lebilir. Kendinize dönük davranırsanız, 
hatalar yaparak duygusal kayıplar yaşa-
yabilirsiniz. Hızlı başlayan ve hızlı biten 
duygulara karşı dikkatli olmalısınız.

İKİZLER       22 MAYIS - 22 HAZIRAN

Yaptığınız her işi ses getirirken, kararlı dav-
ranışlarınız takdir görecek. Haksızlıklar ko-
nusunda adaletli davranışlarınızla dikkat 
çekeceksiniz. Önemli arkadaşlarınızın gizli 
destekleri, sizin bilgilerinizle birleşecek ve or-
taya yepyeni şekillerde size yeni pozisyon ka-
zandıracak çalışmalar ortaya çıkacak. Farklı 
düşünüyor, farklı hareket ediyor fakat, duruma 
hakim oluyorsunuz. İnsanlar size karşı çıkamı-
yorlar. Planlarınızı gizli tutmak istiyorsunuz 
fakat çevrenize duvar örmeniz zor olabilir.  Sa-
türn; her anlamda destek vermeye başlayacak.

ASLAN 23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS

Güneş tutulması aşk ve sosyal evinizi hareketlendirirken, maddi konularda iş imkanlarınız ar-
tıyor. Organizasyon çalışmalarından küçük ölçülerde para kazanabilirsiniz. Kafanızda şekillen-
dirdiğiniz uzun vadeli isteklerinizi gözden geçirmelisiniz. Kariyeriniz güçleniyor. Neptün; felsefi 
anlamda yoğun düşüncelere neden olurken, çevrenizi güzelleştirmek adına çalışmalar yapacak-
sınız. Eğer süregelen bir güzel oluşan size özel bir durumunuz varsa bu konuda coşkularınız 
tavan yapacaktır. Aşk hayatınızda mutluluk yaşanacak.

BOĞA 21 NISAN - 21 MAYIS

Güneş tutulması karşıt finans  evinizde ger-
çekleşiyor. İş bağlama konusunda oldukça 
başarılı bir performans sergileyeceksiniz. 
Çalıştığınız iş yerinde yönetici pozisyonun-
da çalışıyorsanız; şirketinize maddi kazanç 
sağlayacak birçok anlaşmalara imza atacak-
sınız. Eğer çalıştığınız iş yerinde memnun 
olmadığınız durumlar söz konusu ise; de-
ğişik iş tekliflerinizi değerlendirebilirsiniz. 
Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek 
istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız. Bulun-
duğunuz ortamlarda sizi fark etmelerini 
beklemeden öne atılacaksınız.

YENGEÇ 23 HAZIRAN - 22 TEMMUZ

Tutulma sayesinde enerjinizin farkındası-
nız… Maddi konularda kimseden yardım 
almadan ilerliyorsunuz. Hesaplarını ince 
bir şekilde yapmanız size belli bir disiplin 
getiriyor. Karşınıza birçok fırsat alterna-
tifleri çıkacak. Enerjinizi doğru kullana-
cağınız anları seçeceksiniz. Bu ay yakın 
ilişkilerinizdeki bazı sorunlar konusunda 
dostlarınızın fikirlerini almaya çalışın. Aşk 
yaşamınızda görmezlikten geldiğiniz ko-
nular sorun haline gelebilir.
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BAŞAK 23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL

Güneş tutulması sayesinde, aile içinde 
yapmayı arzuladığınız değişimi gerçekleş-
tirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla konuşurken 
bazen hiç gereksiz şekilde sivri sözler edi-
yorsunuz. Bu o kadar anlık oluyor ki, geri 
dönüş için zaman bile bulamıyorsunuz.  
Karşı cins üzerinde gizemli etkiler bıraka-
biliyorsunuz. Mantık mı yoksa duygu mu 
çelişkisi yaşatabiliyorsunuz. Partneriniz de 
bu konuda bazen şaşırıp kalıyor. Kıskanç-
lıktan öte sahiplenici yapınız çevrenizde 
yanlış anlamalara neden olabiliyor.

AKREP 23 EKIM - 21 KASIM

Bu ay, iddialı tavırlarınızla ortaya çıkıyor ve 
toplumda dikkat çekici işler yapmak istiyor-
sunuz. Egolarınızı tatmin etmek için elinize 
geçecek fırsatları akıllıca kullanmalısınız. 
Maddesel konularda beklediğiniz fırsatları 
yakalamak ve iş olanaklarınızı genişletmek 
için uygun bir dönemdesiniz. Evli ve ailesi 
olanlar için önemli bir ay. Geçmişteki yaşa-
dıkları olumsuz olayları çözümleyecekler. 
İlgi çeken konuşmalarınızla, karşınızdakile-
ri ikna edecek, fikirlerinin değişmesini sağ-
layacaksınız.

OĞLAK 22 ARALIK - 21 OCAK

Tutulma ruhsal evinizi etkiledi. Bilgi 
sahibi olmadığınız konularda  fikir yü-
rütme huyunuzu kontrol altına alma-
nız sizin yararınıza olacak. Çünkü zor 
durumda kalarak karşınızdaki kişinin 
güvenini kaybedebiliyorsunuz. Aile içi 
tartışmaların dozunu arttırmamak sizin 
elinizde. Partnerinizle birlikte vereceği-
niz kararlar önemli olacak. Yaşam kali-
tenizi arttırma konusunda gösterdiğiniz 
olumlu çaba sonuç veriyor. Üst düzeyde 
kişilerle görüşmeleriniz olacak ve fikir-
lerinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz.

BALIK 20 ŞUBAT - 20 MART

Güneş tutulması kariyer evinizi etkiliyor. Bu durum sizi güçlü ve baskıcı yapıyor. Birlikte ça-
lıştığınız kişilerle aranızda kuracağınız diyaloglar çok önemli. Bu hafta, katılacağınız toplantı-
larda, doğru kişilerle tanışacaksınız. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı 
bir alanda paslaşmalar yaşamanız sizi oldukça gerginleştiriyor. Son günlerde gereksiz detaylar 
yüzünden canınız bir hayli sıkkın. Arkadaşlarınızla birlikte ideallerinizi gerçekleştirecek seya-
hatler yapabilir, zevkli zamanlar geçirebilirsiniz.

TERAZİ 23 EYLÜL - 22 EKIM

Tutulma iletişim evinizde gerçekleşti. Bu-
günlerde sağduyuyu ve sakinliği elden 
bırakmamalısınız. Bu şekilde davrandığı-
nızda ortaya çıkacak zor pozisyonlardan 
başarı ile çıkacaksınız. İş başarınız arttık-
ça, başarılı işler ayağınıza gelecek. Ayrı-
ca, ikna kabiliyetiniz artıyor. Duygusal 
iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Artık kuşku 
içinde “Yarın ne olacak” diyerek belirsiz-
likleri kafanızdan atın. Arkadaş çevreniz-
de size destek verecek özel dostlarınızla 
bir arada olacaksınız.

YAY 22 KASIM - 21 ARALIK

Çalışma hayatınızla ilgili başarı, size parayı da 
getirecektir. Kendinize güvenmeniz sayesinde 
çok işler başaracaksınız. Kısa mesafeli yolcu-
lukların ve ilişkilerin size sağlayacağı kazanç-
ları hesaplamanın tam zamanı. Bu dönemde 
politik olun, çevrenize gülümseyin. Bu ay ani 
başlayan geçici aşk ilişkilerine karşı tedbirli ol-
malısınız. Sadece keyifli günler geçirirken, bu 
beraberliklerinizden çok şey beklememelisi-
niz. Yine bu dönemde kariyerinizde size şans 
verecek kişilerle tanışacaksınız. Alışkanlıkları-
nız konusunda dikkatli olmalısınız.

KOVA 22 OCAK - 19 ŞUBAT

Tutulma yenilikler ve genişleme evinizde 
gerçekleşiyor. İş ve ortaklıklar teklifleri-
ne açıksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerle 
takışmamaya çalışmalısınız. Yeni projeler 
ve yeni fikirler doğrultusunda, değişik or-
ganizasyonlar ortaya çıkarken, kendinizi 
destekleyen kişilerle bir arada olacağınız 
günler olacak. Bu ay oldukça keyifli gün-
ler geçireceksiniz. Yaşamın tadını çıkartın. 
Kendinizi şımartın, hayatın zevklerine va-
rın. Artık fiziksel anlamda kendinizi enerjik 
hissedeceğiniz için, çılgın aşk kaçamakları-
na da hazırlanmalısınız.
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