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Edito

Hoşgeldin Mavi

B aharın ilk ışıkları geçen ay pencerelerimizden süzül-
dü. Nevruz’la birlikte artık daha sıcak ve çiçeklerle 
dolu günlere merhaba demeye başladık. Gökyüzü 
kahverengi tonunu yavaş yavaş maviye bıraktı. Artık 

nisan ayı ile birlikte mavinin yeni tonlarıyla günü karşılayacağız. 

Mavi rengin simgelediği bilinen dört anlam var. 
İlki SORUMLULUK… 
Artık insanlar ve insanlık daha fazla sorumluluk almak ve bu 

sorumluluklarının gereğini yerine getirmek zorunda. 

İkinci anlam DÜRÜSTLÜK… 
Artık herkes en azından “dünyanın bu hale gelmesinde benim 

parmağım yoktu” demeyecek kadar dürüst olmalı. 

Simgelediği bir diğer anlam SADAKAT…
Sadakatinizi, sanki ona aitmişsiniz gibi yorumlayıp omuzu-

nuzda yükselmek isteyen insanları bu ay itibariyle hayatınızdan 
uzak tutun. Uzak tutun ki; sizin sadakatinizi hakeden insanlara 
hayatınızda daha fazla yer açılsın. 

Mavinin en önemli anlamlarından biri de hiç kuşkusuz GÜ-
VEN... Birilerine güvenmenin git gide zorlaştığı bu dönemde gü-
veninizi kazanan insanları kaybetmeyin...

Bu ay biz de sizlere simgesel olarak maviyi hatırlatacak sayfa-
lar hazırladık. Size karşı “sorumluluğumuzu” bilerek, “dürüstçe” 
cevaplanan sorular sorduk sayfalarımıza konuk ettiğimiz insan-
lara. Sizin samimiyetinize “sadakat”sizlik etmemek ve “güven”i-
nizi hep taze tutmak için.

Bu ay ki kapak isimlerimiz ise, tıpkı mavi gibi... Teşkilat dizisi-
nin başrol oyuncusu Deniz Baysal ve Çukur’un Cumali’si Necip 
Memili ile gerçekleştirdiğimiz çok özel çekimlere bayılacaksınız... 
Bu yıl sanat hayatında dolu dolu 41 yılı geride bırakıp, 42’nci yı-
lını yaşayan Nur Sürer’i ise daha önce görmediğiniz bir kimlikle 
karşınıza çıkarıyoruz. Genç yetenek Yağızcan Konyalı ile de çok 
keyifli bir çekim yaptık... İşte karşınızda mis gibi bahar kokan bir 
nisan sayısı...

Hale Ceylan Barlas-Rana Demir

Editörün Seçtikleri
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Bülten

Victoria’s Secret 
ve Pink şimdi 
online’da!
 Türkiye’ye geldiği günden beri 
kadınların favorisi olan Victoria’s 
Secret şimdi online’da…
Artık tüm Türkiye’den iç 
giyim, pijama, spor güzellik 
ve Pink ürünlerine bir ‘tık’ ile 
ulaşabileceksiniz.

Güneş Koruması+ 
Nemlendirme + 

Yenileme
Gisele Denis’in her mevsim 

kullanıma uygun özel güneş 
kremi Protector Ultralight Facial 

Suncreen; cildi UVA/UVB 
ışınlarının zararlı etkilerine ve 

foto-yaşlanmaya karşı korumayı 
hedefliyor. Geniş spektrumlu 

SPF50 içeriği ile etkili bir 
koruma sunarken, formülde yer 

alan Sodyum Hyaluronat ile 
nemlenlendirme, Allantoin ile 

cildi yenileme sağlıyor.

Sanatı üzerinde 
taşıyan kadınlar
Sanatı günlük hayatımıza taşıyan 
Der-s Official’ın koleksiyonunda 
yer alan fular ve şallardaki 
tasarımlar, çağdaş çizgileri ve 
canlı renkleriyle sanatın ipekle 
buluşmasını sağlarken, özel 
dokunuşlarıyla her kadının kendi 
tarzını yaratmasına da ilham 
veriyor. 
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Bülten

Yine yeniden 
Nişantaşı’nda
Vakko, yeni mağazasıyla 
yeniden Nişantaşı’nda. Ön 
cephesi Nişantaşı’nın tarihi 
Abdi İpekçi Caddesi’ne 
bakan mağaza, açılabilen 
tavanı, birbiriyle geçişli 
bölümleri, yüksek tavan ve 
dikey konumlanan bahçesiyle 
eşsiz bir deneyim yaşatacak.

Adeta bir 
mücevher
Saat&Saat farkıyla buluşan 
Versace’nin koleksiyonunda yer alan 
yeni modelleri Meander ve Greca 
Logo, lüks ve sanatsal dokunuşlarla 
zenginleşen tasarımlarıyla bir 
mücevher gibi göze çarpıyor.

Pürüzsüz bir cilde 
kavuşmak için 
Philips, kış aylarında da kadınların 
ihtiyaçlarına cevap veriyor. Profesyonel 
güzellik salonlarında da kullanılan 
IPL teknolojisinden (Yoğunlaştırılmış 
Işık Teknolojisi) faydalanan ve 
dermatologlarla birlikte tasarlanan 
Philips Lumea Prestige tüy sorununuzu 
kolay, güvenli ve etkili bir şekilde 
evinizin rahatlığıyla çözmenizi sağlıyor.



8

Bülten
Chiara Ferragni 
koleksiyonu 
satışta
Ünlü sosyal medya fenomeni 
Chiara Ferragni’nin koleksiyonu, 
Sunglass Hut’a özel olarak 
satışa sunuldu. Ferragni, “Bu 
özel koleksiyon için perakende 
şirketi olarak Sunglass Hut’ı 
tercih etmemde markayla olan 
geçmişimin önemli bir rolü oldu. 
Harika bir deneyimdi ve bu yeni 
tasarımları sergilemek beni çok 
mutlu etti” dedi

Keşfetmenin yeni hali
2021 İlkbahar Yaz  sezonunda BEYMEN 
Club, bizi ‘Keşfetmenin Yeni Hali’ ile 
buluşmaya davet ediyor. Doğadan, 
keşfetmenin heyecanından, hızla değişen 
dünyadan ve sanattan ilham alan 
koleksiyon, geri dönüştürülmüş ve organik 
materyallerden, çevre dostu süreçlerle 
üretilen sürdürülebilir tasarımlar, daha 
iyi bir dünya için doğa dostu seçenekler 
sunuyor.

Doğanın 
yaratıcılığı bu 
koleksiyonda
İlhamını dünyadaki ilk yerleşim 
yeri Çatalhöyük’te M.Ö.7500’de 
doğmuş Ana Tanrıça’nın 
yaratıcılığı, bereketi ve şefkatli 
duyarlılığından alan mücevher 
markası Bee Goddess, baharı Secret 
Garden koleksiyonu ile karşılıyor. 
Koleksiyon, doğanın yaratıcılığını 
kutlayan, canlandıran, şifalandırıcı 
ve yenileyici enerjisini taşıyan 
tılsımları ve renkleri birleştiriyor.
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Bülten

Zamansız, 
stil sahibi ve 
zarif
Tasarım markası 
Due2’nun yeni 
koleksiyonu, sade ve 
şık tasarımları ile göz 
dolduruyor. Yaklaşan 
baharın enerjisini, 
canlılığını yansıtan Due2 
koleksiyonu bu sezon 
da gündüzden geceye 
taşınabilecek modeller 
ile her daim stil sahibi 
kadınların gardroplarının 
vazgeçilmez parçaları 
olacak.

Güç ve kuralsızlık 
yeniden tanımlanıyor
HALEIA, gizemli ve mistik kimliğini 
Sonbahar/Kış 2021-2022 koleksiyonunda 
‘Over Exposed’ temasıyla yansıtıyor. 
Kuralsızlık tanımını hem günlük hem 
de couture formunda kullanan HALEIA 
“Ready-to-WOW” bir görünüm sunuyor.

Kusursuz bir makyaj
Baharın coşkusunu makyajına yansıtan 
Yeamina Beauty, kusursuz makyaj 
hedefleyen vegan Face Primer 
makyaj bazı, cildi koruyan SPF 15 
özelliği ve 12 saate kadar kalıcılık 
sağlayan vegan Self-Portrait 
fondöteni, dudağınıza bakım 
yaparken dolgun görünmesini 
sağlayan vegan My Jam ruju, etkili 
bakışlar elde etmek isteyenlere 
kirpikleri uzun gösteren vegan All 
Night Long maskarası ve elmacık 
kemiklerinize mükemmel bir 
dokunuş sağlayan Under The Sun 
allık ve aydınlatıcısı ile cildinize 
canlılık sağlıyor! 
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Moda

İlhamı, doğanın 
renkleri
Nocturne, İlkbahar/Yaz 2021 sezonuna 
rahatlık ve şıklığı kusursuzca dengeleyen 
çok yönlü bir koleksiyonla merhaba 
diyor. Farklı temaları rafine bir stil 
çizgisinde buluşturan koleksiyonun 
büyük bölümü, keten, pamuk gibi doğal 
kumaşların yanı sıra, Tencell Lyocell, 
Lenzing EcoVero gibi doğa dostu kumaşlar 
ve geri dönüştürülmüş kumaşlarıyla 
sürdürülebilirlik hareketine eşlik ediyor.

Bu kalemler bir sanat eseri 
Montblanc, yeni kalem koleksiyonu ile dünyanın insan yapımı en uzun 
anıtı olan Çin Seddi’nin unutulmaz hikâyelerini, ustalarının sınırsız 
yaratıcılığı ve kusursuz becerileri aracılığı ile yeniden insanlığa aktarıyor. 
Montblanc High Artistry, Çin Seddi’ne Övgü (A Tribute to the Great Wall) 
koleksiyonundaki her bir kalem, adeta bir sanat eseri niteliği taşıyor.

Hamileler de 
kullanabiliyor

Caudalie ailesine yepyeni 
bir ürün ekleniyor, hem 

doğal hem de etkinliğinde 
iddialı bir deodorant: 

Vinofresh. Alüminyum ve 
alkol içermeyen Vinofresh, 

en hassas ciltlerin bile 
kullanabileceği doğal bir stick 

deodorant! Jilet, ağda veya 
lazerli epilasyon sebebiyle 

zarar görmüş ciltler için 
uygun, hamile ya da emziren 
kadınlar dahi kullanabiliyor.
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Hayatını gönül verdiği işiyle harmanlayan mücevher sanatçısı 
Candan Balto Demirdik, “Benim için tasarlamak ve üretmek 

her zaman hayatımın her döneminde büyük önem taşıdı. 
Koleksiyonlarımdaki ilhamımı, çok sevdiğim İstanbul’un eski 

sokaklarından ve mimarisinden alıyorum” diyor.

Mücevher 
tasarımlarımda 

İstanbul en büyük  
ilham kaynağım 

RÖPORTAJ: RANA DEMİR

O Kız
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O Kız

‘O Kız’ köşemizin bu 
ayki konuğu C|ND|N 
Marka Kurucusu ve mücev-
her sanatçısı Candan Balto 
Demirdik ile sadekar ustalığı, 
takılar ve kadın olmak üzerine 
kahve eşliğinde keyifle okuma-
lık bir sohbet gerçekleştirdik. 

Kendi markanızı kurma fikri 
nasıl ortaya çıktı?

Kurumsal çalışma hayatıma 
son verip üreterek hayatı daha 
keyifle ve sosyal sorumlulukla-
rımı yerine getirerek yaşamaya 
karar verdiğim dönemde; Kapa-
lıçarşı’nın değerli mıhlayıcı usta-
larından arkadaşım Raffi Usta’nın, 
tasarım ve üretim yeteneğimi eğitimle 
geliştirerek çok sevdiğim mücevher 
dünyasının içinde kendi tasarımlarım-
la olma zamanımın geldiğini teşvik 
etmesiyle klasik kuyumculuk eğitimi 
almaya başladım. 2 yıl süre ile aldığım 
eğitimlerle sadekar ve mücevher tasa-
rımcısı sertifikama sahip olduğumda 
kendime ve arkadaş çevreme özel ça-
lışmalar yapmaya başlamıştım. Bu sü-
reçte kendi markamı ve atölyemi ku-
rup profesyonel olarak çok sevdiğim 
ikinci mesleğime başlamış oldum.

Mücevher tutkunuzu nasıl, ne zaman 
keşfettiniz?

Mücevher tutkumun varoluşumla 
ilgili olduğunu düşünüyorum birçok 
kadın gibi. Değerli ve özel olana kar-
şı büyük bir ilgim var, bu ilgimi tasa-
rımlarıma da yansıtıyorum. Kurumsal 
alandaki kariyerim sonrasında ken-
dime daha çok vakit ayırmaya başla-
dığım dönemde kendimle daha çok 
ilgilenmeye ve hayatıma anlam katabi-

lecek yeni şeyler keşfetme-
ye başladım. Özellikle bu 

dönemde görsel ve estetik 
beğenilerimin daha çok ge-

lişip ileride de bu beğenilerin 
tasarımlarıma şekil verdiğini 

söyleyebilirim. Benim için ta-
sarlamak ve üretmek her zaman 

hayatımın her döneminde büyük 
önem taşıdı. Kendimi tanımaya 
başladığım çocukluk dönemimde 

bile tasarlamak benim hayatı-
mın her anında benimle ya-
şayan bir içgüdü gibiydi. Ku-
rumsal kariyerim sonrasında 

tamamen özgürce üretip, düşü-
nüp tasarlayacağım bir dönemin 
kapıları da açıldı. Yeni kariyerime 

bu yollardan ve bu süreçten geçerek 
ulaştığımı söyleyebilirim.

SADEKAR ‘SADE’LİKTEN GELİYOR

Siz de bir sadekar kimliğine 
sahipsiniz. Sadekar olmak nedir?

Markamı tasarım anlamında ko-
numlandırsam da tasarımcı kimliği-
min yanında ‘sadekar’ kimliğimin de 
bulunduğunu belirtmek isterim. Ge-
leneksel kuyumculukta, altın, platin, 
gümüş gibi değerli madenleri el işçili-
ği ile işleyip takıya dönüştüren ustaya 
sadekar denir. Cilalanmamış, taşları 
mıhlanmamış mücevhere de ‘sade’ de-
nir, sadekarlık da bu kökten gelir.

Koleksiyonunuzu oluştururken 
insan motiflerinden ve İstanbul 
sokaklarından ilham aldığınızı 
söylemişsiniz. İstanbul sizi bu 
konuda nasıl besledi?

8 yıldır bu harika mesleğin içinde-
yim. Tarihi Yarımada muhteşem bir 
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O Kız

ilham kaynağı benim için. Gökkuşağı 
gibi insan profilleri ile birlikteyim her 
an. Kişiye özel mücevher çalışmala-
rımda, o mücevherin sahibini yansıt-
masını isterim. Her bir kadın ve erkek 
ayrı bir dünya görüşü ve tarza sahip. 
Böyle olunca da çalışacağım takının 
sahibi ile sohbet ederek, stilini, zevkini 
anlamaya çalışırım. Tüm bu sohbetler 
ve çalışmalar benim birikim hazinem-
de yer alır ve ilham kaynağım oluve-
rir. Koleksiyonlarımdaki ilhamımı, 
çok sevdiğim İstanbul’un eski sokak-
larından ve mimarisinden alıyorum. 
Sanat Tarihi ve Mitoloji gibi alanlarda 
aldığım eğitimlerle kendi ironik tarzı-
mı oluşturduğumu düşünüyorum. Bu 
paralelde kullanmaktan hoşlanacağım, 
gözüme hoş gelen özel ürünler tasar-
ladığımı özellikle söylemek istiyorum.

KADIN GÜÇLÜ VE MUTLUYSA 
GELECEĞİ AYDINLIK VE GÜZELDİR

Türk Üniversiteli Kadınlar 
Derneği’ne gönüllü destekçisiniz. 
Sizce bir kadının üniversite mezunu 
olması neden ve niçin önemli?

TUİKD, maddi kaynakları yeterli 
olmayan başarılı üniversite öğrencisi 
kızlarımıza maddi-manevi destek ve-
ren, son derece önemli bir amaca hiz-
met eden, başarılı çalışmalara imza 

atan, çok değerli bir kuruluş. Bir ka-
dının meslek sahibi olması, maddi öz-
gürlüğünü eline alıp kendinden başka 
kimseye ihtiyacı olmadığını bilerek, 
güven duygusu ile hayatını sürdüre-
bilmesi çok önemli. Kadın güçlüyse, 
mutluysa, başarılıysa geleceğimiz de 
o oranda aydınlık ve güzeldir. Bu ne-
denle eğitim-öğretim birinci önceliği-
miz. Ancak tabii ki sadece üniversite 
mezunu olarak meslek sahibi olunur 
diyemeyiz. Sanata, zanaata gönül ve-
rerek, yeteneklerimizi doğru yollarla 
geliştirerek de meslek sahibi olabiliriz. 
Herkes üniversite mezunu olmalı doğ-
ru bir yaklaşım olmaz diye düşünüyo-
rum. Büyüklerimizden sıkça duydu-
ğumuz altın bileziği kolumuza takıp, 
meslek sahibi olup, kazanç elde edip 
ayaklarımızın üzerinde dimdik ve sağ-
lam durabilmek önemli olan aslında.

Birinin hayatına bir dokunuş 
yapabilmek veya ufak da olsa 
değiştirebilmek size nasıl 
hissettiriyor ve ne katıyor?

Bizlere, belirlenen süre için bir ya-
şam hakkı verildi, ancak bu hak eşit 
şartlarda verilmedi ne yazık ki. Ben 
çok şanslıyım ki harika bir ailede ve 
şartlarda başladım yaşam serüvenime. 
Maneviyatın, maddi ve manevi pay-
laşımın güzelliği ve gerekliliği öğreti-

En büyük hobimin işim olduğunu 
söyleyebilirim. Atölyemde zaman 

geçirmek beni oldukça rahatlatıyor. 
Tezgahımda günlük hayatın tüm 

stresinden uzaklaşırken zamanın nasıl 
geçtiğinin farkına bile varamıyorum. 

Tarihi Yarımada’da Tomtom 
Mahallesi’nde yer alan atölyemde 

huzur buluyorum. 
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lerek ve yaşatılarak büyüdüm. Sahip 
olduklarım sadece bana ait değil, bu 
imkanların bana verilmiş olmasının bir 
nedeni var, insan olabilmem, büyüyüp 
gelişebilmem için. Bu bilinçle de elimi 
uzatabileceğim, maddi-manevi destek 
olabileceğim, birikimlerimi paylaşa-
bileceğim her yaşam ve yaşadığımız 
dünya benim sorumluluk alanımda ve 
bunları yapmaya çalışmayı da göre-
vim olarak görüyorum. Bunu başara-
bildiğimi gördüğüm her an ve her olay 
daha fazla motivasyonla yol almamı 
ve dolayısıyla da görevimi yerine ge-
tirebiliyor olmanın mutluluğunu yaşa-
tıyor.

TASARIMLARIMIN HEPSİNİN ÖZEL 
BİR HİKAYESİ VAR 

Hobileriniz neler?
En büyük hobimin işim olduğu-

nu söyleyebilirim. Atölyemde zaman 
geçirmek beni oldukça rahatlatıyor. 
Tezgahımda günlük hayatın tüm stre-
sinden uzaklaşırken zamanın nasıl geç-
tiğinin farkına bile varamıyorum. Tari-
hi Yarımada’da Tomtom Mahallesi’nde 
yer alan atölyemde huzur buluyorum 
diyebilirim. Bulunduğum lokasyonun 
sanat ve tasarım merkezi olma yolun-

da hızlı adımlarla ilerlediğini düşünü-
yorum. Birçok sanatçı ve tasarımcının 
hem uğrak yeri hem de atölyelerinin 
bulunduğu bir mekanda olmak benim 
için büyük bir keyif. Atölyemde olma-
dığım zamanlarda uzun yürüyüşler 
yapmayı çok seviyorum. Bolca seya-
hat etmek, farklı kültürleri tanımak da 
benim için oldukça önemli. Bu kültü-
rel zenginlikleri tasarımlarımda kul-
lanmayı da çok seviyorum. Bir diğer 
olmazsa olmazım ise tabi ki okumak, 
özellikle çağdaş sanat, kişisel gelişim 
ve astroloji konularındaki yayınları ta-
kip ettiğimi söyleyebilirim.

C|ND|N Jewellery’i ileride nerede 
konumlandırıyorsunuz?

Markamı ve koleksiyonlarımı tasarı-
ma, sanata ve el işçiliğine değer veren 
özel insanlarla buluşturabileceğim özel 
platformlarda sergilemek önde gelen 
amaçlarım arasında. Tasarımlarımın 
her biri benim dünyamdan izler taşı-
yor. Bu sebeple aslında hepsinin birer 
hikayesi var diyebilirim. El işçiliği ve 
sanat benim için büyük önem taşıyan 
özel şeyler. Kişisel yaratıdan izler ta-
şıyan her tasarımın ben ve benim gibi 
düşünen tasarımcılar için çok değerli 
olduğunun da altını çizmek isterim.

O Kız
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Ekmekten terlik 
alay konusu oldu
Estonyalı rapçi Tommy Cash, 
ironik bir kapsül koleksiyonu 
üzerinde Fransız lüks moda evi 
Maison Margiela ile işbirliği yaptı. 
Koleksiyondaki yıldız parça 113 
dolar değerindeki terlik oldu. İçi 
beyaz bir ekmek dilimine benzerken, 
dışı altın kahverengi, taze pişmiş 
somunu andırıyor.

Moda

Yenilenebilir 
koleksiyon
Stella McCartney, bir ilki 
gerçekleştirdi ve yenilenebilir vegan 
mantar derisi Mylo’dan, giysiler 
tasarladı. Ürünler, çevre dostu biyo 
malzemeler üreten bir şirket olan Bolt 
Threads ile ortaklaşa yapıldı.

Guess ateş 
hattında!

Telfar’ın ironik çantasını Guess 
birebir kopyalayınca, adeta sosyal 

medya tarafından linç edildi. 
Telfar konuyla ilişkin açıklama 

yapmazken Guess geri adım 
atarak çantanın satışını gönüllü 
olarak durdurduğunu açıkladı. 
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Louis Vuitton’dan özel bisiklet
İsviçreli çağdaş sanatçı Urs Fischer tasarımları ile yaratıcı vizyonunu 

vurgulayan Louis Vuitton x Urs Fischer koleksiyonuna şimdi de bisiklet 
ekledi. Yalnızca 25 tane üretilen bisikletler 30 bin dolardan satışa çıktı.

Jacquemus, 
Paris’te çiçek 
dükkanı açıyor
Fransız moda markası Jacquemus, 
mevsimlik çiçek yetiştiren bir şirket 
olan Güney Fransa merkezli Les 
Fleurs de Paul ile birlikte çevreye 
saygılı, sürdürülebilir bir yaklaşım 
benimseyerek yeni bir pop-up 
mağaza açacağını açıkladı. Çiçek 
butiği olarak hizmet verecek pop-up 
mağazada 30 € olarak fiyatlandırılan 
buketler, geçmiş sezonlardan kalan 
Jacquemus kumaşlarına sarılarak 
satışa sunulacak.

Hourglass ilk 
vegan kırmızı 
ruju çıkardı
Unilever’ın sahibi olduğu lüks 
güzellik markası Hourglass 
Cosmetics kısa süre önce 
vegan karmin ile yapılan 
gerçek bir kırmızı ruj rengi 
olan Confession Refillable 
Lipstick Red 0’ı piyasaya sürdü. 
Hourglass, doğa dostu yeni 
vegan rujunu 40 dolardan satışa 
çıkardı.
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Kapak

OYUNCULUK 
HAYATIMI 

TAMAMLIYOR

DENİZ BAYSAL

Bugüne kadar hayat verdiği karakterlerle yeteneğini 
gözler önüne seren Deniz Baysal ilkokulda tanıştığı 

tiyatroyla hayatının eksik parçasını keşfettiğini 
söylüyor. Kuğu gibi zarafetiyle etrafına ışık saçan güzel 

oyuncu "İşimi çok seviyorum ve buna işten ziyade 
hayatımın tamamlanması olarak bakıyorum" diyor.

Röportaj: Mukaddes Kaya  Fotoğraf: Orçun Mutlu   Styling: Boreal Brandlifting  Makyaj: Alev Kaya
Saç: Nesrin Can  Video: Yuşa Ebrar Dursunoğlu  Fotoğraf asistanları: Zülkarneyin Karanfil,  Furkan Irmak



D oğal güzelliği ve çekici-
liği ile hayranlık uyan-
dıran, yüksek enerjisi ve 
içten samimiyeti  ile de 

herkesin beğenisini kazanmış genç 
bir aktris. Zarafeti, naifliği ve güzelli-
ği ile etrafına ışık saçan genç oyuncu 
Deniz Baysal, TRT’de yeni başlayan 
ve reyting rekorları kıran ‘Teşkilat’ 
dizisi ile ekranlara hızlı bir dönüş 
yaptı. Tims&B imzalı dizide sıra dışı 

bir karakteri canlandıran güzeller 
güzeli oyuncu, hem başarılı, hem de 
çok yetenekli. Yaklaşık 2 sene önce 
hayatını Kolpa Grubu’ndan Barış 
Yurtçu ile birleştiren ve mutlulukları 
gözlerinden okunan çiftin bugünler-
deki tek sorunları birbirlerine has-
ret olmaları. Sofitel İstanbul Taksim 
Otel’de bir araya geldiğimiz Deniz 
Baysal kuğu gibi bir çekim ve söyle-
şiyle karşımızda…

Kapak

Elbise: Balmain ( Beymen )
Çizme: Tom Ford ( Semih vintage, Luxury 
Buyer & Seller CO. )
Küpeler: Begum Khan



Ceket: Escada ( Old is New )
Etek: Gamze Saraçoğlu
Çizme: Cesar Paciotti ( Semih vintage, 
Luxury Buyer & Seller CO. )
Saç aksesuarı: Eli Peacock
Ear cuffs: Pacal Jewelry
Çorap: Penti

Kapak



Teşkilat dizisiyle çok hızlı bir giriş 
yaptınız, bu başarının sırrı  
sizce nedir?

Açıkçası başarılı olacağımıza ekip-
çe inanıyorduk ama bu sonuçlar he-
pimize sürpriz oldu ve bizi daha çok 
motive etti, sorumluluğumuzu arttır-
dı. Bu büyük başarının sırrı seyirci-
mize sorulsa, sanırım onlar çok daha 
doğru cevaplar verecektir.

Uzun zamandır ekranlarda yoktun, 
bu diziye nasıl dahil oldun, nasıl 
karar verdin?

Tüm bileşenler bir araya geldi di-
yebilirim. Dizinin TRT’de olması, ya-
pım şirketi, senaryo, ekip, yönetmen, 

oyuncu arkadaşlarım... Hepsi beraber 
olunca, ben de böyle büyük bir pro-
düksiyona hayır diyemezdim tabi. 

ÇAĞLAR’LA TEKRAR AYNI  PROJE-
DE YER ALMAK KEYİFLİ 

Çağlar Ertuğrul ile yine bir dizide 
buluştun, aranızdaki uyumu nasıl 
sağladınız, nasıl bir dostluğunuz var?

Çağlar işine sahip çıkan, her sahne-
yi ayrıntılarıyla düşünen bir oyuncu. 
Daha önce birlikte çalışmış olmamız, 
kendisini tanımam bana büyük avantaj 
sağladı. Onunla tekrar aynı projede yer 
almak keyifli. Karşısındaki oyuncuya 
ve oyununa yardım eden bir partner.

Kapak



Ceket: Balmain ( Beymen )
Kap: Zeynep Tosun
Etek: Zeynep Tosun
Ayakkabı: Valentino ( Beymen )
Çorap: Penti
Saç aksesuarı: Eli Peacock
Ear cuffs: Pacal Jewelry

Kapak



Devlet için çalışmak özveri 
gerektiriyor, dizide ölümü seçtiniz, 
gerçek hayatta böyle bir şey başına 
gelse ne yapardın?

Biz 7’den 70’e, kadınından erke-
ğine, gencinden yaşlısına Kurtuluş 
Savaşı’nı yaşamış bir milletiz. Mü-
cadelenin genlerimizde olduğuna 
inanıyorum. Fakat işlediğimiz konu 
bundan ayrı bence. Açıkçası ben bunu 
meslek olarak yapabileceğimi hayal 
edemiyorum. O yüzden çok büyük 

saygı duyuyorum bu mesleği tercih 
etmiş insanlarımıza. 

İlk rolünü hatırlıyor musun, var mı 
bir anekdot?

Hatırlamam mı! Bitmeyen Şarkı adlı 
projede yardımcı oyuncuydum. Bergü-
zar Korel’in karşısında iki cümlem vardı 
ve heyecandan ölmek üzereydim. Bana 
o kadar güzel davrandı ki... Asla unuta-
mam. Ben o günkü heyecanımı hala her 
projemde hissediyorum ve taşıyorum.

Kapak



Kapak

Tül bluz: Grace by eda
Büstiyer: Old is New
Pantolon: Beymen Studio ( Beymen )
Ayakkabı: Valentino ( Beymen )
Küpeler: Pacal Jewelry
Ear cuffs: Pacal Jewelry



Oyunculuğa nasıl başladın?
İlkokulda tiyatroya başladım. Ön-

cesinde folklör, voleybol, basketbol 
denedim ama hiçbiri beni tamamla-
mamıştı. Tiyatroya başladığım an, 
hayatımda neyin eksik olduğunu 
anladım. Ben işimi çok seviyorum 
ve buna işten ziyade hayatımın ta-
mamlanması olarak bakıyorum.

Televizyon yerini dijital 
platformlara bırakır mı sence?

Dijital platformlar son dönemde 
çok gelişti. Bu gelişime pandeminin 
de etki ettiğini düşünüyorum. Bence 
seyirci geleneksel mecraları tama-
men bırakamaz. Birbirini etkiler ama 
silemez.

KADINLARI KALIPLARA SOKMAYALIM

Evlilik nasıl gidiyor?
Huzurlu, keyifli, zevkli, tabi şu sı-

ralar daha çok özlemeceli :)

Müzisyen biriyle evli olmak nasıl bir 
şey, evinizde hep şarkılar söylenir mi?

Sabah şarkıyla uyanırız biz zaten. 
Müzik hayatımızdan eksik olmaz. Ba-
rış’ı dinlemek benim için terapi gibi. 
Onun bu yönüne hayranım.

Senin sesin nasıl, var mı şarkılarla 
ilgili bir projen?

Bir projem yok. Sesimin nasıl oldu-
ğuna ben cevap vermeyeyim, bu ko-
nuda çekingenim aslında.

Kapak

İlk projem Bitmeyen Şarkı’ydı, yardımcı oyuncuydum. 
Bergüzar Korel’in karşısında iki cümlem vardı ve ben 

heyecandan ölmek üzereydim. Ama bana o kadar güzel 
davrandı ki... Asla unutamam. Ben o günkü heyecanımı 

hala her projemde hissediyorum ve taşıyorum.

Ceket: Baqa
Pantolon: Baqa
Büstiyer: Beymen Club
Küpeler: Begum Khan
Ayakkabı: Manolo Blahnik ( Beymen )



Kapak



Ne tür müzikler dinlersin?
Belirli bir tarzım yoktur benim. 

Moduma göre hoşuma giden her tür 
müziği dinlerim.

Bir playlist oluştursan ilk 3 şarkın 
hangileri olur?

Hiç öyle keskin cevaplarım yok-
tur gerçekten. Çok değişken benim 
için. Ama illa cevap vermem gereki-
yorsa ilk 3’üme Barış’ın şarkılarını 
koyarım tabi ki.

Bir kadın ne zaman güzeldir sence, 
ne yaparsa güzel olur?

Kadınlar olarak o kadar çok kalıp-
lara sokuluyoruz ki... O yüzden sade-
ce tüm kadınlar güzeldir diyorum bu 
soruya.

Aşk sana ne ifade ediyor?
Sadakat, özgürlük, saygı, kendini 

sevme, kırılganlık... Aşk bana birçok 
duyguyu ifade ediyor.

Evlilik aşkı öldürüyor mu gerçekten?
Biz Barış’la evlenmek için ev-

lenmedik. Kendimizi hazır hisset-
tiğimizde buna karar verdik. Evet 
evliyiz ama ilişkimizi bir kalıba sok-
muyoruz. Biz aynı zamanda dostuz, 
sevgiliyiz, hayat arkadaşıyız birbiri-
mize. Kendi adıma konuşursam; ha-
yır evlilik aşkı öldürmüyor.

DERDİM YAŞAMAK VE SEVMEK

Çocuk yapmayı planlıyor musun?
Hayır böyle bir planımız yok.

Kapak

Elbise: Balmain ( Beymen )
Küpeler: Begum Khan
Kolye: Begum Khan
Çorap: Penti
Ayakkabı: Valentino ( Beymen )



Kapak



Kapak

Oynamak istediğin bir karakter 
veya kişi var mı?

Oynamadığım ne kadar karakter 
varsa hepsi... 

Hayatta vazgeçemeyeceğin tek şey 
nedir?

Bu soruya cevap vermek tabi ki 
kolay ama insanın en zor anında ne 
karar vereceği değişir bence. Ben ken-
dimden vazgeçmem diyorum. Yoksa 
zaten ailemden, sevdiklerimden, ha-
yattan da vazgeçmiş olurum.

Oyuncu olmasaydın ne olurdun?

Başka bir mesleği icra ettiğimi dü-
şünemiyorum ama psikolog olmayı 
da isterdim açıkçası.

Sende iz bırakan bir kitap ve film var mı?
Çok gizemli, hala tam anlamıyla 

çözülememiş geliyor bana insan psi-
kolojisi. Beni etkileyen çok fazla film 
ve kitap var. 1’er tane seçersem hak-
sızlık etmiş olurum gibi geliyor. 

Deniz’in hayatla ilgili derdi nedir?
Deniz’in derdi yaşamak, insanları 

yargılamamaya çaba göstermek, sev-
mek.

Elbise: İLA
Eldivenler: Styling ekibine ait
Kolye: Chanel ( Authentic Seconds )
Bileklik: Chanel ( Authentic Seconds )
Ayakkabı: Manolo Blahnik ( Beymen )



MODA
RE TOUCHmag

&STİL
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Moda

Doğanın uyandığı bahar aylarında soğuk beton duvarları 
ardımızda bırakıp az da olsa gökyüzü ve toprak ile 

buluşmak hayatla olan ilişkimi “iyileştiriyor”. Toprak Ana’nın 
şefkatini ve bereketini baktığım her yerde görmek ve huzur 

bulmak adına doğal içerikli sürdürülebilir kumaşlar ile 
“yavaş moda” ilkelerine uygun şekilde üretilen parçaları bu 

ay elimden hiç düşürmedim.

Favorileri
Editörün

Hüma Kaya / huma@retouchmag.com

DesignDEM 
Kimono

Kadim, göz alıcı, şefkatli… Kimono 
benim için giysiler arasında en 
yüce ruha sahip tür. Bu doğal 

içerikli kumaşla üretilen kimono 
üzerimdeyken uzun zamandır 

yapamadığım “bir dosta sarılma” 
huzurunu yaşıyorum.

Mein İstanbul 
Çanta

El örgüsü ve boncuklarla bezeli 
bu çok sevimli çanta öyle rahat 
ki… Tek kullanımlık plâstikleri 

hayatımdan çıkartalı epey zaman 
oldu. Bu nedenle her an alışveriş 

çantası olarak kullanabildiğim bu 
tür totelerle dışarı çıkmak bana 

büyük kolaylık sağlıyor.



Moda

32

This is Mana 
Elbise

Her beden ve her zaman 
için tasarlanan This is Mana 

giysilerine bayılıyorum. 
Bu rahat elbise de yine 

gardırobumun vazgeçilmez 
demirbaşlarından. O kadar 
farklı tarz ve kombinlerde 

yer verebiliyorum ki, o 
olmasa pek çok şey eksik 

kalırdı.

Komono Ekran 
Gözlüğü
Üretkenliği gururla karşılarken 
sağlığımı korumak ve aynı zamanda 
kendimi şık hissetmek benim için 
şahane bir deneyim oldu. Bilgisayar 
kullanımında göz kuruluğunun 
önüne geçen ekran gözlükleri artık 
vazgeçilmezim.

Swatch Kol Saati
“Boyfriend” saatlerin moda olduğu 

2000’li yılların başından beri bu 
trende asla uymadım ve küçük 
vintage saatler kullanmaktan 
asla vazgeçmedim. Benim için 

zamansız bir klasik olan Swatch 
mini saatleri son zamanlarda daha 

sık kullanmaya ve dolayısıyla 
zamanı analog saatten öğrenme 

alışkanlığıma geri döndüm.
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Enerjini 
Aktive Et
Doğa uyanıyor, ya siz? Yaz gelmeden kışın 
aldığımız kiloları vermenin ve enerjimizi 
geri kazanmanın tam zamanı. Yoga, plates, 
yürüyüş… En sevdiğiniz egzersiz türü ne 
olursa olun canlanın ve harekete geçin. 
Hemen, şimdi!

Anais & 
Margaux, 

198 TL

Fifty 
Pieces, 
379 TL

Hug the Moon, 
195 TL

Lando Studio, 315 TL

Muse500, 
319 TL

New Balance, 
1.119 TL

Sandshaped, 
450 TL

Seih yoga 
minderi, 790 TL

Ryder Act, 
1000 TL

Yoga Design Lab, 
445 TL



Modanın cinsiyeti olmaz 
elbette, ancak bazı 
parçalar “maskülen” olarak 
adlandırılıyor ve kadınlara 
çook yakışıyor! Büyük ceketler, 
deri loaferler, şapkalar… Bu 
çabasız şıklığın en asi şekli 
değil de ne?

Maskülen 
Şıklık

Network Ceket, 
1.399 TL

Etro Ceket

Academia Elbise

Beymen 
Club

Beymen Collection

Catarzi şapka 1.249 TL

Fendi Kemer, 5.750 TL

Machka 
Pantolon, 

895 TL

Tag Heuer Saat, 
16,950 TL

Santoni Loafer, 
6.750 TL



“Mistik” Çağ
Astrologlar 2020’de yepyeni bir çağ 
başladığına ve spiritüel güçlerin arttığına 
dair hemfikir. Geçtiğimiz yılın gerçekten 
de tüm taşları yerinden oynattığını ve 
hayatlarımızı değiştirdiğini kim inkâr 
edebilir ki? Hayatımızı güzelleştirecek 
sihir kendi ellerimizde, yeter ki büyülü 
asayı tutacak cesaretimiz olsun. 

Yuka 
Dükkân Palo 
Santo Tütsü 
20 gr 50 TL

[Add]Tension Bilezik 325 TL

Candle and Friends 
Pa√ßuli Mum 135 TL

108 
Niyettaşı 

Mala,  
529 TL

Charmeur Elbise 
990 TL

Coho Object Mum 
Aksesuarı 179 TL

C-Ya Tulum 
745 TL

Dor Raw Luxury 929 TL

Sat-Su-Ma 
Elbise 790 TL

Yuzu, Haori 690 TL



Çocukluğumuzda panayır yerlerindeki 
pamuk şekerlerin bizlere yaşattığı mutluluğu 
şimdilerde her yerde gördüğümüz pastel 
tonlarındaki giysi ve aksesuarlarda buluyoruz. 
Hayatı daha keyifli kılmanın bundan daha kolay  
bir yolu var mı?

Etro bikiniBeymen Çanta

Chiarra Ferrigani gözlük

Mehry Mu Çanta

Academia 
Pantolon

Beymen Club 
sandalet

Beymen Collection 
Şort

Hip + Happen Elbise 545 TL

Junie Gömlek 360 TL

Luxez Elbise 1.835 TL

Pamuk Şeker



Şehrin 
Prensesi
Her kadın kendi masalının prensesidir, 
beyaz atlı prensler ve büyülü şatolar 
olsun, olmasın. Prenseslere layık 
giysiler ve aksesuarlar arasından size 
en uygun olanları seçin ve sonsuza 
dek mutlu yaşamak için Peri Anne’nin 
gelmesini beklemeden harekete geçin.

 Academia 
Büstiyer

Charmeur Sea 
Breeze Elbise 

1090 TL

Luxez 
Elbise, 

2.275 TL

Mintco. Büstiyer 
250 TL

Nazlı Ceren Büstiyer 775 TL

The 
Jacquelyns 

Elbise 760 TL

Zen Elmas Kolye, 50.329

Arthur Price 
Şamdan 
9.950 TL

Prada ayakkabı 7.750 TL

Tiziana Terenzi 
Parfüm 7.815 TL
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Moda

ÖNE ÇIKANLARI

HAZIRLAYAN: BUSE SELEN AKGÜN

MODA HAFTASI
PARİS

New York Moda Haftası’ndan sonra gözler Paris Moda 
Haftası’na yöneldi. Çalkantılı bu dönemde bile tasarımcılar 

Paris’in neden modanın başkenti olduğunu kanıtlayan 
showlar düzenledi. Birçok lüks markanın bir araya geldiği 
showlarda 2021 Sonbahar sezonunun rahat ve hareketli 

geçeceği öngörülüyor.



Moda

KURUCUNUN MİRASINA SAYGI
Kenzo Takada geçen yıl Ekim ayında Covid-19 nedeniyle 81 yaşında hayata 
gözlerini yumdu. Sanat yönetiminin başında bulunan Felipe Oliveira Baptista, 
bu sezon koleksiyonunu Takada’ya adadı ve Takada’nın en unutulmaz anlarını 
bir yörüngeye yerleştirip, dayanıklı aynı zamanda sportif materyaller ile bir-
leştirdi. Takada’nın geometrik çizgilerini 21. yüzyıl Kenzo’su için bir tür sokak 
giyimine dönüştürdü.

40

BALMAİN İLE UÇUŞA 
HAZIR OLUN!
Balmain 2021 İlkbahar Yaz de-
filesinde yaratıcı bir çözüme 
başvurdu. Normal zamanda 
Balmain defilelerini hiç kaçır-
mayan ve en ön sırada ikonik-
leşen Cara Delevingne, Kris 
Jenner, Milla Jovovich ve Ju-
liette Binoche gibi isimlerin 
yerine, LED ekranlar yerleştir-
di ve bu defileyi yine de en ön 
sıradan izlemiş oldular. Tasa-
rımcının yeşil, neon ve metalik 
renkleri harmanladığı koleksi-
yonda kürklü havacı ceketleri, 
büyük paltolar, uçuş takımları 
ve paraşüt ipeğinden ağ örgü-
lü elbiseler yer alıyor.



HELENİSTİK DÖNEME DÖNÜŞ
Louis Vuitton’un Kreatif Direk-
törü Nicolas Ghesquière, ihti-
yaç duyduğu tüm ilhamı Yunan, 
Etrüsk ve Roma antik döneminin 
başyapıtlarında buldu. Tasarım-
cı koleksiyonunda, dizlerinin et-
rafında adeta köpüren eteklerle 
noktalanmış uzun gövdelere, to-
puklu botlar eşlik etti.

CESUR KALPLER 
KARLI DAĞLARDA
Prada markasına bağ-
lı olan moda evi Miu 
Miu İtalyan tasarımcı 
Miuccia Prada önder-
liğinde 2021 Sonba-
har Kış koleksiyonu-
nu, Paris moda haftası 
kapsamında tanıttı ve 
koleksiyon filmi için 
Dolomites’teki Cortina 
d’Ampezzo’yu tercih 
etti. Yüksek karda des-
tansı bir şekilde çekilen 
Miu Miu koleksiyon-
da, mega tüylü çizme-
ler, pastel ve satenlerle 
işlenmiş büyük boy ka-
yak kıyafetleri, örgü ve 
baklava desenli süve-
terler ve tulumlar öne 
çıkıyor…
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KEMERLERİNİZİ 
BAĞLAYIN VE PARTİYE 
HAZIR OLUN
İngiliz tasarımcı Stella Mc-
Cartney, koleksiyonunda ce-
sur renklerin, çarpık motif-
lerin ve siber dokuların bir 
bütününü oluşturdu. Parlak 
fuşya peplum etek ucu olan 
bir elbise, tek omuzlu payet-
li tulum ve neon tonlarında 
mini trapez elbiselerle ışıltılı 
platform çizmeleriyle eşleş-
tirilmiş olan tasarımlar genç 
bir enerjiye ve zekaya dö-
nüştü.

ZAMANDA CHANEL İLE 
YOLCULUK
Chanel, koleksiyonunu tanıtmak 
için Paris’in en samimi kulübü 
Castel’i seçti. Markanın Kreatif 
Direktörü Virginie Viard, Norveç 
kazaklarını, kapitone salopetleri, 
hacimli pufferları ve kayak pal-
ltolarını tercih etti. Viard, ayrıca 
Chanel’in 1994 Sonbahar kolek-
siyonundan da ilham aldı.
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ZARİF VE RAHAT
Hermès’in battaniye paltoları, süper ince deri, kapitone ve piramit çıtçıtlardan 
oluşan koleksiyonu, bu sefer koyu renk kot pantolon ve teknik bisiklet ekip-
manlarını andırıyor. Nadège Vanhee-Cybulski tasarımlarında, uzun kollu, yük-
sek boyunlu, fular baskılı gündelik elbiselerle, pileli etekler ve uyumlu kazak-
ları bir araya getirdi.

PERİ MASALLARININ EBEDİ SEMBOLÜ: GÜLLER
Dior’un Kreatif Direktörü Maria Grazia Chiuri, sanatçı 
Silvia Giambrone ile işbirliği yaptığı Disturbing Beauty - 
Rahatsız Edici Güzellik isimli koleksiyonunu Paris Moda 
Haftası’nda tanıttı. Versay Sarayı’nda yapılan defilede, 
siyah, beyaz, koyu kırmızı ve lacivert renklerinin dikkat 
çektiği koleksiyonda kapüşonlu parçalar ön planda.



Röportaj

Toplumsal gerçekçi filmlerin vazgeçilmez yüzü Nur Sürer 
42’nci yılını geride bıraktığı mesleğinde hala üretmeye 

devam eden nadide oyunculardan biri. Ezberini yapabildiği 
sürece oyunculuğa devam edeceğini anlatan Sürer "İyi 
bir senaryo gelse ve gerçekten çırılçıplak görünmem 

gerekiyorsa, yine soyunurum” diyor.

Her zaman asi 
ve özgürdüm

Röportaj: Melis Güvenç   Fotoğraf: Baran Altındağ  Styling. Oscar Morris  Saç: Nesrin Can    
Makyaj: Banu Aksungur Fotoğraf asistanları: Mehmet Kurt, Batuhan Yılmaz  Styling asistanı: Damla Direkçi



Röportaj

O ’nu ilk olarak bundan 40 
yıl önce Bereketli Toprak-
lar Üzerinde filminde iz-
ledik… Sonrasında gelen 

Suyun Öte Yanı, Umuda Yolculuk, 
Uçurtmayı Vurmasınlar gibi efsane 
filmlerde de kendine her defasında 
hayran bırakan, performansıyla karşı-
mıza hep farklı gerçekliklerle çıkmaya 
devam eden bir oyuncu oldu. 42 yıllık 
meslek hayatında birçok ödülün sahi-
bi olan Nur Sürer, Adana Altın Koza 
Film Festivali’nde aldığı Yaşam Boyu 

Onur Ödülü’nün ardından son olarak 
53. SİYAD Emek ve Onur Ödülü’nün 
sahibi oldu. 24. Uçan Süpürge Ulus-
lararası Kadın Filmleri Festivali Onur 
ve Başarı Ödülü’nü de kucaklayan 
başarılı oyuncu kadın olmayı çok sev-
diğini üzerine basa basa söylüyor ve 
şöyle diyor; “Kadın olduğum için çok 
mutluyum. Hayatımın hiçbir döne-
minde “Keşke erkek olsaydım” dedi-
ğim bir an bile olmadı. Kadın olmak 
zor ama eğer mücadeleciyseniz haya-
tı kendinize kolaylaştırıyorsunuz.”

Elbise: SUDİETUZ
Pembe Terkik.  Nillush Vintage 
Küpe: AtelierBERN 319,99tl



Röportaj

Siyah Püsküllü Blazer:  J by Jessica Kovacs - 1.799 tl
Çorap: Calzedonia - 99,00 tl
Ayakkabı: Nillush Vintage 129,00 tl 
Küpe: Nillush Vintage 89,00 tl



Mesleğinizde kaç yıl oldu?
42 yıl oldu, 1979 yılında Erden Kı-

ral’ın yönetmenliğinde başladım si-
nemaya. Tesadüfen başladım oyuncu-
luğa ben alaylı bir oyuncuyum. Ama 
söyleşilere gittiğimde ve öğrencilerle 
buluştuğumda “Okul çok önemli, her 
şeyin okulu çok önemli” diyorum.

Tesadüfen dediniz, oyunculuk 
hikayesi nasıl başladı, hayaliniz 
miydi?

Hiç öyle bir hayalim yoktu. Liseden 
sonra üniversite okuyamadım. Anne-
min beni okutacak bir durumu yoktu. 
Üniversiteler o yıllarda büyük şehirler-
deydi, Bursa’da üniversite falan yoktu. 
Ankara ya da İstanbul’da olmak gere-
kiyordu, annem onu karşılayacak mad-
di durumda değildi. Ailemin büyük 
kısmı İsviçre’de yaşıyordu ben de ora-
ya gittim. 4 yıldan fazla orada kaldım. 
Sonrasında İstanbul’a geldim. Tak-
sim’de şimdi The Marmara’nın olduğu 
yerde başka bir otel vardı, orada çalış-

maya başladım. Orada bir grev başladı 
ve grev tam iki yıl sürdü. O sıralarda 
birilerini tanıyordum, reklam filminde 
oynar mısın durumları başladı. Son-
rasında dönemin en büyük manken 
ajanslarından birine üye oldum. Film 
teklifleri gelmeye başlamıştı ama hep 
komedi tarzında işlerdi ve şarkıcılar-
la çekilecek filmlerdi. Sinema yapmak 
istiyordum ama bu tarzda ve türde iş-
lerde olmak istemiyordum. Bülent Ka-
yabaş ile birlikte olmaya başladım ve 
bir sinema çevresine girdim. Öyle er-
ken yaşlarda sinemaya başlamadım 24 
yaşında ilk filmimi çektim. O dönem 
bir film için kadın oyuncu arıyorlar ve 
Tuncel Kurtiz o rolü bana oynatacağını 
söylüyor. ‘Bereketli Topraklar Üzerine’ 
projesi ile sinemaya giriş yaptım böyle-
ce. Hiç unutmuyorum ilk sahne çekildi 
Tuncel Kurtiz ve Erden Kıral üstüme 
doğru geliyorlar dedim ki; “Eyvah çok 
kötü oldu, oynayamadım.” “İşte bu 
ya” diyerek sarıldılar bana ve beni çok 
beğendiler.

Röportaj



Röportaj
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İlk ödülünüzü hatırlıyor musunuz, 
ne hissetmiştiniz?

1982 yılında ikinci filmim ‘Bir Gü-
lün Hikayesi’ ile almıştım. Filmi 1980 
yılında çekmiştik, darbe durumundan 
dolayı yasaklandı, sonra film sansür-
lendi ardından ek sahneler çekildi öyle 
ki filmin ismini bile sansürlemişlerdi. 
Aslında ilk filmim ‘Bereketli Toprak-
lar Üzerine’ ile de ödül alabilirdim fa-
kat o sene darbe olduğu için Antalya 
Film Festivali yapılmadı. 81 yılında ise 
film görmezden gelindi, çünkü jüride 
general vardı. Jüride rahmetli Nisa 
Serezli, Burçak Evren vardı onlar ak-
tardı film çok beğenilmiş sonra şöyle 
demişler; “Dur bakalım daha ilk filmi 
biraz daha oynasın da öyle görelim.” 
Belki şöyle oldu, o zamana kadar ben 
hep sinemada o geçiş döneminde Ye-

şilçam’ın içinde de oldum ama o ku-
şağın geçiş sürecindeki bir oyuncu-
yum. İyi şeyler yaptık biz en azından 
bizden önceki insanlara da bir cesaret 
verdik. Onların da bir takım kanunla-
rı vardı, belli bir süreden sonra bırak-
tılar onları. Bizimle birlikte oldu ama 
asıl bu durumun önde koşucusu Müj-
de Ar oldu. 1991’de Yabancı Dilde En 
İyi Oscar ödülü alan bir filmimiz var, 
Umuda Yolculuk. Gerçek bir dramı 
anlatan hikayesiyle çok etkileyici bir 
filmdi. Maraşlı Alevi bir ailenin yasa 
dışı yollarla, resimlerde gördükleri İs-
viçre’ye gitmeye çalışırken başlarına 
gelen korkunç olayı anlatıyor, nedense 
kimse bilmiyor bu filmi. Film burada 
çok duyulmasa da orada bütün ülke 
duymuştu çünkü öyle hikayeleri yok 
adamların. Trafik kazaları bile yok. 

Beyaz Blazer Ceket: Nocturne 799,00 tl
Beyaz Pantolon: Nocturne 509,00 tl
Taşlı Terlik: Zara 359,95 tl
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Röportaj

Camdaki Kız dizisiyle ekrana geri 
dönüyorsunuz. Nasıl bir dizi ve 
karakter bekliyor bizi? Heyecanlı 
mısınız?

Yeni bir karakter ve yeni bir heye-
can içindeyim. Şu an canlandırdığım 
karakteri tam olarak elime geçirdiğimi 
söyleyemem ama zaman içinde rolü-
nüzle arkadaş gibi olursunuz ve hika-
ye bitene kadar birbirinizi taşırsınız.

Canlandırdığınız rol gerçek bir karakter, 
senaryo iddialı ve güçlü bir yapım… 
Sizin karakterinizin hikaye içindeki 
rolüne bakıldığında oluşabilecek olası 
gündemlere hazır mısınız?

Dizi henüz yayınlanmadığı için 
gelecek eleştirileri veya övgüleri pek 
kestiremiyorum. Ama henüz başla-
madan o kadar çok insan yazıyor ki 
meğer herkesin okuduğu bir kitap ve 
beklediği bir diziymiş.

Kariyer yolculuğunuzda bugün 
42’nci yılınızı kutluyorsunuz. Bu 
kadar uzun süre aynı başarıyla 
ve aynı heyecanla 40 yılı geride 
bırakmak nasıl hissettiriyor? Bu 
40 yıl sizden neler götürdü, neler 
getirdi?

Aslında benden bir şey götürdü di-
yemem. Aksine kattıkları çok oldu. 
Çünkü ben ilk filmimde rol aldıktan 
ve oyunculuğa başladıktan sonra, 
oyunculuğuma yapılan övgüler beni 
çok mutlu etti. Eleştirmenlerin o öv-
gülerinden ve seyircilerden gördü-
ğüm ilgiden sonra iyi ki oyuncu ol-
muşum dedim. Bugün de bu cümleye 
şunu ekliyorum; İyi ki oyuncu olmu-
şum ve iyi ki senelerimi bu meslekte 
geçirmişim. Setlerde kendimi çok iyi 
hissediyorum. Bir de iyi bir ekiple, iyi 
bir hikaye içindeysem kendimi harika 
hissediyorum.
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Röportaj

Pembe Gömlek: Zara 179,95tl
Yeşil İpek Etek: SUDİETUZ
Sarı Terlik : Zara 229,95
Gold Küpe: Nillush Vintage 149,5tl
Gold Bileklik: Nillush Vintage 229tl
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Röportaj

HEYECANIM BENİ HEP DİRİ 
TUTUYOR

40 yıldan beri hiç durmaksızın 
ürettiniz… Neredeyse her seneye bir 
film ve dizi sığdırdınız. Bu konuda 
sizi şanslı kılan sizce neydi?

Sanırım yapım gereği… Heyecanlı 
bir tipim… O heyecanım sanırım beni 
biten bir şeyin akabinde başlayacak 
yeni bir şeye karşı diri tutuyor. Aslında 
oyunculuk insanı diri tutan bir meslek. 
Hiçbir zaman bu mesleği bırakmak 
için kendime zaman koymadım. Birisi 
terzilik yapıyorsa, ben de oyunculuk 
yapıyorum diyerek bugünlere geldim. 

Bu işi şu zaman bırakırım diye bir şey 
demedim ve sağlığım olduğu sürece, 
ezber yapabildiğim sürece bu işe de-
vam edeceğim. Bir elbiseyi giyer ve 
çok beğenir, üzerinizden çıkarmak is-
temezsiniz ya, bu meslek bana aynen 
öyle geldi. Oyunculuğu üzerime giy-
mek çok hoşuma gitti. O yüzden üze-
rimden hiç çıkarmak istemiyorum.

Hiç yorulmadınız mı? Mesela hiç 
kendinizi tükenmiş hissettiğiniz 
oldu mu?

Hiç yorulmadım. Çalışmak bana 
her zaman çok iyi geldi. Hiç tükendi-
ğimi, bittiğimi hissetmedim.
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Röportaj

Hayatı seviyorsunuz sanırım 
bundan dolayı yorulmadınız…

Hayatı sevmekten başka umudumu 
korumak istiyorum. Umut her zaman 
var da… Umudun içindeki o güzel ha-
yatı sevelim diye düşünüyorum.

TÜRKÜCÜ FİLMLERİNE KENDİMİ 
HİÇ YAKIŞTIRMADIM VE 
OYNAMADIM

Kariyeriniz boyunca hiç rol 
beklediniz mi? Yoksa zaten bir set 
bitmeden diğer setteki rolünüz hep 
hazır mıydı?

Hayır öyle olmadı… Proje bekledi-
ğim zamanlar oldu. Çünkü ilk mes-
leğe başladığım günden beri iyi bir 
projenin içinde olmaya karar verdim. 

Bu yüzden 1979 yılları ticari, şarkılı, 
türkülü, komedi filmlerin çok fazla iş 
yaptığı dönemlerdi. Ama benim ka-
rarıma ters düştükleri için o filmler-
de yer almadım. Kendimi o filmlere 
yakıştırmadım. O filmlerde sadece 
bir türkücünün sevgilisi olarak kala-
caktım. Öyle görünmek benim hayat 
görüşüme de çok ters. Eğer bana bek-
lediğim ve oynamak istediğim roller 
hiç gelmeseydi de sırf oynamak için 
o filmleri kabul etmezdim ve bıra-
kırdım oyunculuğu. Ama kısa süre 
sonra teklifler gelmeye başladı. Çün-
kü aynı fikirleri paylaştığımız yönet-
menlerin festival filmi yapmak gibi 
dertleri vardı. Bu yüzden aynı dili ko-
nuştuğum yönetmenlerle ve ekiplerle 
çalışma şansım oldu.
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Röportaj

Bu tutumunuzu dizilerde de aynı 
istikrarla sürdürme şansınız oldu mu?

Tabii ki oldu… Yer aldığım dizilerin 
hepsi kafama uygun projelerdi. Yapım 
şirketleri ve yönetmenler iyiydi. Yeşil-
çam geleneğinin sonlarını yakalamış 
bir oyuncuyum ve bu yüzden yönet-
men benim için çok önemlidir. Çünkü 
hikayenin tanrısı ve anlatıcısıdır. Ka-
rarlarımı hep bu minvalde verdim hep.

Çağın kadınlarını izlediğinizde 
neler düşünüyorsunuz? Kadın 
olmak sizin için nasıl bir macera 
veya nasıl bir serüven?

Kadınları o kadar cesur buluyo-
rum ki, meydanlara çıkıyorlar, hak-
larını arıyorlar. Meydandaki 25 kadın 
aslında milyonlarca kadını temsilen 
orada küçümsenmemesi gereken bir 
şey. Herkes o 25 kadını meydanda 
küçücük bir azınlık gibi bıraktıklarını 
düşünüyor ama aslında öyle değil, o 
bir avuç kadın göründüğünden daha 
fazlası. Kadın olduğum için çok mut-
luyum. Hayatımın hiçbir döneminde 
“Keşke erkek olsaydım” dediğim bir 
an bile olmadı. Kadın olmak zor ama 
eğer mücadeleciyseniz hayatı kendi-
nize kolaylaştırıyorsunuz.

Sizin için asi, inatçı ve hümanist 
kelimelerine neler ekleyebiliriz?

Asilik ve özgürlük çocukluğumdan 
gelen bir şey. Otoriteye hiçbir zaman 
boyun eğmedim. Mesela Bursa’da hoş 
karşılanmazdı ama genç kızlık zaman-

larımda inadına sevgilimle evin kapı-
sına kadar gelirdim. Annem artık bir 
noktadan sonra görmemezlikten gelir-
di bu durumu. Deli derdi bana. Kalıp-
laşmış normlara o zamandan gelen bir 
başkaldırı vardı her zaman bende.

Sizin için “Değeri bilinmeyen 
oyunculardan” yorumu yapılmış… 
Bu yoruma katılıyor musunuz? 
Değerinizin bilinmediğini 
düşünüyor musunuz?

Katılmıyorum bu fikre. Çünkü her 
kesimden seyircim var.

EZBERİMİ YAPABİLDİĞİM SÜRECE 
OYUNCULUĞA DEVAM EDECEĞİM

Peki bundan sonrası için sizi 
bekleyen 40 yıl nasıl geçecektir?

Oyuncu Nur olarak; Oyunculuğa 
olan heyecanım devam ettiği sürece Can 
Abi gibi o yaşlara geldiğimde ezberimi 
de yapabiliyorsam çalışmaya devam 
edeceğim. Ve hatta, iyi bir senaryo gelse 
ve gerçekten çırılçıplak görünmem ge-
rekiyorsa, yine soyunurum. İnsan Nur 
olarak; “Yaşadığım sürece hakları sa-
vunmak için elimden ne geliyorsa yap-
tım ve yapacağım; Hiçbir zaman sessiz 
kalanlar arasında olmayacağım.

Keşkeler ve pişmanlıklar sizin 
hayatınızda ne kadar yer kaplıyor? 

Hayatı hesapsız kitapsız yaşadım. 
Keşke dediğim hiçbir şey yok, aksi 
yaşadığım hayata saygısızlık olur.

İlk filmimde rol aldıktan sonra, oyunculuğuma yapılan övgüler 
beni çok mutlu etti. Eleştirmenlerin o övgülerinden ve 

seyircilerden gördüğüm ilgiden sonra “İyi ki oyuncu olmuşum” 
dedim. Bugün de bu cümleye şunu ekliyorum: İyi ki oyuncu 

olmuşum ve iyi ki senelerimi bu meslekte geçirmişim. 
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GÜZELLİK
RE TOUCH



Güzellik

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

Seçtikleri
Editörün

Pemra G. ABASIYANIK / pemra@retouchmag.com
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Saç ve Saç Derin 
Neme Doysun
Cildimiz gibi saçlarımız ve saç derimiz de 
nazik bir bakıma ihtiyaç duyuyor. Mevsim 
geçişleri, stres, kuru hava, rüzgâr gibi 
birçok etken saçlarımızın kurumasına, 
elektriklenerek şeklinin bozulmasına neden 
oluyor. Fakat artık tüm bu sorunlar Yeni 
Herbal Essences Sülfatsız Aloe ve Avokado 
serisi ile çözülecek. İçeriğindeki güçlü aloe 
vera ile saçları hasardan koruyarak sağlıklı 
bir şekilde yenilenmesine yardımcı olurken, 
besleyici maddeler açısından zengin avokado 
yağı ile kuruyan saç derinizi nemlendirip, 
güçlendirerek saçlarınızın daha yumuşak 
olmasını sağlıyor.

Yaratıcı Ve 
Özgün Koku 

Sevenlere
Penhaligon’s’ın dünyaca 

ünlü bir niş parfüm markası 
olduğunu meraklıları bilir. 

Unisex koku deyinde akla ilk 
gelen markalardan biri. Benim 

favorim Empressa. İlhamını 
en değerli ipek ve güzel 

nakışlı kumaşlardan alıyor. 
Empressa EDP versiyonu 

EDT’den daha gizemli, 
kadınsı ve zengin koku 

ilhamını kraliçenin tacındaki 
mücevherlerden alıyor.



Evde Bakım mı 
Dediniz?
Evde güzellik ve bakım uygulamalarının gitgide 
önem kazanmaya başladığı bu günlerde, Mara 
NailMed+ Tırnak- El- Ayak Bakım Yağı ile 
hayalini kurduğun sağlıklı güçlü tırnaklara, 
güzel el ve ayaklara kavuşmaya hazır mısınız? 
Biotin, keratin, sülfür, kafur, A-E vitaminleri ve 
bitkisel yağlarla zenginleştirilmiş Yeni NailMed+ 
zengin içeriği ile tırnaklarınızı nemlendirmeye, 
güçlendirmeye, sağlıklı uzamamasını sağlamaya, 
kırılma ve çatlakları engellemeye yardımcı 
oluyor. Tırnak sararmalarını engelliyor, tırnak 
etlerini nemlendirirken, yumuşatıyor ve bakımlı 
görünmesini destekliyor. Tırnaklar, eller ve 
topuklarda pürüzsüz bir görünüm sağlıyor. 

Sanal Makyaj ile 
Tanışmanın 

Tam Zamanı
Flormar, şimdi de arttırılmış 

gerçekliğe dayanan yeni Sanal 
Makyaj uygulaması ile fark 

yaratıyor. Yüzlerce rengi tek tıkla 
denemek için flormar.com.tr’den 

“Sanal Makyaj” uygulaması alanına 
giriliyor, Flormar Türkiye Instagram 

hesabındaki filtreler ile de bu 
deneyim yaşanıyor, aynı zamanda 

Flormar mağazalarındaki QR 
kodları telefonla okutarak güvenle 

deneyimlenebiliyor.
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İncilerin Saf 
Işıltısı Teninizde
Guerlain bahar koleksiyonuyla 
beni benden aldı. Nasıl mı? Yeni 
Météorites pudrası içinde ve iki 
rafine Rouge G rengi ile. İkisi de 
oldukça çekici ve sınırlı sayıda; 
yeniden keşfedilen karşı konulmaz 
inciler, baharı büyü ve doğal olarak 
değerli bir ışıltıyla dolduruyor. Parlak 
gülüşler için Rouge G, parlaklığı 
teninize yansıtmak için ikonik top 
pudra-allık. Bahar neşesini yaşamaya 
hazırlanın. Deneyin, bayılacaksınız.



Güzellik

Baharı yansıtan  yeni makyaj 
ürünleriyle makyaj ritüelinize 
değişiklik katmaya ne dersiniz?

Baharı 
Makyajınıza 
Yansıtın
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Sephora, Sephora 
Collection, yüz ve 
göz paleti, 8 nude 

tonla harmanlanan 
göz farı ve ten 
rengi, günlük 

makyaj rutininin 
de vazgeçilmezi 

oluyor, 189 TL

Yaemina Beauty, Totally Nude toz 
pudra, cildinizdeki parlaklığı azaltarak 

makyajınıza doğallık katıyor, 149 TL

Nars, Soft Matte allık paletleri yanaklara matlık ve 
doğallık katıyor, 550 TL

Beaulis, Fairytale 
Wishes Be 

Sparkle Stick 
Aydınlatıcı, 
stick formu 

sayesinde yüzde 
öne çıkarılmak 

istenilen her 
bölgeye kolayca 
uygulanabiliyor, 

24 TL

Lionesse, 
Barbie ile 
kozmetik 
ürünlerini 

baştan 
yaratarak 

makyajınıza 
yardımcı 

oluyor, pudra 
fırçası, 50 TL

Sephora, Sephora Collection Cosmic 3D Glow, 
sedef ile zenginleştirilmiş bu aydınlatıcı jel, 
yüzü, gözleri ve dudakları çok boyutlu bir 

parıltıyla süslüyor, 74,90 TL

Watsons, Watsons Micellar 
Makyaj Temizleme Suyu, 

yüz, göz ve dudak makyajı 
için uygun temizleyici, 

29,95 TL

L’Oréal Paris 
Bambi Eye Extra 
Black maskara, 

daha siyah 
kirpikler için kat 
kat uygulamaya 
uygun, 145,9 TL

The Body Shop, 
Lip & Cheek 

Stain, likit 
dudak ve yanak 
renklendiricisi, 

139,90 TL



Daha genç görünmeyi, sıkı ve yaşının 
iyisi bir cildi kim istemez? Mevsim 
dönümlerinde daha da dikkat etmemiz 
gereken cildimizle ilgili alternatif ürünleri 
sizlerle buluşturduk.

Güzellik

Daha Genç 
ve Parlak Bir 
Görünüm İçin

YSL, Pure Shots 
Night Reboot 

Serum, yorgunluk 
belirtilerine ilk 

geceden etki eden 
yeni formül, 770 TL

Clinique, nemlendirici, 
cildi nemlendiriyor, 

dengeliyor ve 
arındırmaya yardımcı 

oluyor, 385 TL

Kiehl’s, Midnight 
Recovery 

Concentrate, 
cildi onarırken 

yeniliyor, 30 ml, 
415 TL

Yves Rocher, Lifting Vegetal 
sarkma ve torbalanma karşıtı 

canlandırıcı göz kremi, 229,90 TL

Origins, Ginzing Oi-free Energy Boosting 
nemlendirici, anında 72 saate kadar 

nemlendiriyor, donuk ve yorgun ciltlerin 
gerçek bir parlak görünüm elde etmesine 

destek oluyor, 30 ml, 149 TL

Nuxe, 48Hr Moisturising Rich Cream, 
Shea yağı içeren kaplayıcı dokusu 

kuru cilde rahatlatıcı bir yumuşaklık 
sağlıyor, 50 ml, 200 TL

Polar, Night Revitalizing 
Mask, donuk ve yorgun 

ciltlere destek veriyor, 450 TL

Shiseido Waso, Color-Smart 
Day Moisturizer, havuç hücreleri 
içeren krem, cilde nem sağlarken 

güzel ve canlı bir görünüm 
oluşturuyor, 50 ml 450 TL

Foreo, akıllı maske terapisi 
cihazı UFO ve UFO ile 
entegre çalışan Green 
Tea maske ile yatıştırıp 

cildin tazelenmesine 
yardımcı oluyor, 1699 TL, 

6’lı paketlerdeki Green Tea 
maske 169 TL

Biolog, leke kremi, 
kışın kuruyan, 

lekelerle boğuşan 
ciltlerin imdadına 

yetişiyor,

Eau Thermale Avène, 
Cleanance aknenin oluşum 

sebebi olan fazla sebum 
üretimini ve sebumun yapısını 

düzenliyor, 30 ml, 139 TL



Güzellik

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

Caudalie, Vinosculpt, sarkma 
karşıtı ve sıkılaştırıcı vücut kremi 

dört problemli bölgeyle birden 
savaşıyor, 250 ml, 240 TL

Sephora, Sephora Collection 
Wild Wishes Hindistan cevizli 

ayak maskesi, besleyici ve onarıcı 
maske, kuru ayakların ihtiyacını 

karşılayıp rahatlığına destek 
oluyor, 29,90 TL

The Organic 
Pharmacy Detox Oil 
&Body Brush’ın kan 

dolaşımını hızlandıran 
güçlü etkisi ile 

bedenin tıkanıklığını 
açmak ve enerji 

akışını güçlendirmek 
mümkün, 100 ml,  

629 TL

NIVEA Hydra 
Skin Effect 

20 Saniyede 
Maske, yağlı his 

bırakmayan hafif 
jel dokusuyla 
20 saniyede 

hızla emiliyor 
ve uzun süreli 
nemlendirme 

sağlıyor,  
129,95 TL

Atelier Rebul, ikonik ve sevilerek 
kullanılan koku İstanbul, şimdi 

25 ml’lik çanta boyu kolonyası ile 
gittiğiniz her yere koca bir şehri 

taşıyor, 55 TL

Mis Bahçe, 
Güçlendirici 

Besleyici 
Aktif Tırnak 

& Kütikül 
Serumu  

15 ml, 115 TL

CeraVe,  onarıcı el 
kremi, gün boyu 
kuruyan ellerinizi 
nemlendirerek,  

ferahlamanıza ve 
cildin canlılığını 

geri kazanmasına 
yardımcı oluyor, 
50 ml, 59,90 TL

Watsons  
50 GKF Yüz 
Bölgesi için 

Güneş Kremi, 
cilde zarar 

veren serbest 
radikallerin 

etkisini 
azaltıyor, 

50 ml, 69,95TL

Jeunesse, Reserve, 
gücünü meyvelerden 
alan ürün canlılığınızı 

korumaya destek oluyor, 
30 ml X 30, 449 TL

Eau Thermale 
Avène, Cleanance 
Tinted Sunscreen  
50+, cilt tonunun 

eşitlenmesine 
yardımcı olurken 

koruyor, 50 ml, 159 TL

Estée Laduer, 
Beautiful 
Magnolia, 
canlı yeşil 
çiçeksi bir 

koku, 20 ml, 
690 TL



Güzellik

Saçlarınızla 
Barışın
Saçlarım güçlüyse ben de güçlüyüm 
diyen kadınların bu sayfadaki ürünlere 
dikkatle bakmasını tavsiye ederiz 
çünkü sağlıklı saçlara ulaşabilecekler.

We Are Paradoxx, Hangover Hair 
Elixir, saçlara parlaklık, nem ve 

düzleştirme etkisi veriyor. Hasar 
görmüş, yıpranmış, yorgun 

saçları eski sağlıklı haline geri 
döndürüyor, 320 TL

Head&Shoulders,  
Derinlemesine Temiz 
Yağlanma Kontrolü, 

yağlanmayı önlemek ve 
derinlemesine temizlemek 

için limon ile zenginleştirilen 
şampuan, 29.90 TL

Remington, Proluxe 4’ü 1 
Arada ayarlanabilir saç 
şekillendirici, 749,90 TL

Bioderma, Nodé 
Fluid Shampoo, 

dünyanın deterjan 
içermeyen ilk 

şampuanı saçlı 
derinin yağ 

dengesine özen 
göstererek saçı 
derinlemesine 

arındırıyor,  
200 ml, 99,50 TL

Sephora Collection Hindistan 
cevizli saç maskesi, dakikalar 
içinde yumuşak, parlak, canlı 

bir saç görünümüne sizi 
hazırlıyor, 39,90 TL

L’Oréal Paris, Elseve, Komple 
Direnç Güç Maskesi,  300 ml, 

49,90 TL

Authentic Beauty 
Concept, Eau 

de Toilette saç 
parfümü, sizi “siz” 
yapan notaları ön 
plana çıkartarak 
eşsiz bir kokuya 
sahip olmanızı 
sağlıyor, 390 TL

OGX, Coconut 
Milk Serum, 

Saçlara doğal 
nem kazandırarak 

kökten uca 
besleyen ve 

kırılmalara karşı 
saçı koruyor, 118 ml, 

79,95 TL



Güzellik

Cilt tedavisinde yeni trend:

Yoğun atımlı lazer

Vücudu bariyer gibi sararak 
dış etkenlere karşı koru-
yan cilt, yaşlanma ve gene-
tik özelliklerden beslenme 

alışkanlıklarına, güneş, nem, soğuk 
hava gibi çevresel unsurlardan kişinin 
duygu durumuna kadar uzanan pek 
çok faktörden etkileniyor. Stres ise cilt 
problemlerinin en yaygın nedenleri 
arasında yer alıyor. Uzmanlar, özellik-
le salgın sürecinde gerek özel gerek-
se profesyonel yaşamda artan stresin, 

başta akne olmak üzere cilt sağlığı ve 
kalitesini olumsuz etkileyen problem-
leri beraberinde getirdiğine dikkat çe-
kiyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande 
Ulusal, “Cildimiz, hem ruhsal hem fi-
ziksel durumumuzun aynası gibidir. 
Yoğun kaygı ve stres altında geçirdi-
ğimiz salgın sürecinde cildimizin tep-
ki vermesi gayet doğal. Ancak günü-
müzde bunların hiçbiri, geri dönüşü 
olmayan problemler değil ve kolayca 
tedavi edilebilir” dedi. 

Pandemi sürecinde artan kaygı ve 
stres, akne ve yaşlanma gibi cilt 

problemlerini tetikliyor. Dermatoloji 
Uzmanı Dr. Hande Ulusal, yaşam 

şeklinde yapılacak iyileştirmelerin 
de etkisiyle, yeni nesil lazer 
tedavilerinin kolayca sonuç 

verebileceğine dikkat çekiyor.
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Güzellik

STRESE İLK ÖNCE YÜZÜMÜZ TESLİM 
OLUYOR

Stresin özellikle yüzdeki cilt sorun-
larını tetiklediğini söyleyen Hande 
Ulusal, “Yüz, stres altında alarm ve-
ren cildimizin en hassas bölgesidir. 
Duygu durumumuzu yüzümüzle 
yansıtır, yüzümüzde bulunan 60 kasın 
17’sini gülümsemek, 43’ünü kaş çat-
mak için kullanırız. Stres altındayken 
de istemsizce yüzümüzün kasıldığını, 
kaşlarımızın çatıldığını fark ettiğimiz 
olur. Bu gibi durumlar yüzde çizgile-
rin artmasına ve yüzde yaşlanma be-
lirtilerinin görülmesine neden olabi-
lir. Stres, hormon dengesini de bozar 
ve ciltteki yağ bezlerinin daha fazla 
sebum üretmesine neden olur.  Bu da 
yağlanma ve akne oluşuma yol açar, 
uzun vadede cilt yapısının bozulması 
gibi sorunları beraberinde getirir” ifa-
delerini kullandı. 

YAŞAM ŞEKLİ DE CİLDİ ETKİLİYOR 

Pandemi sürecinde gelişen cilt prob-
lemlerinde yalnızca stresin etkili olma-
dığını da vurgulayan Dr.  Ulusal, “Zi-
hinsel yorgunluk, sigara kullanımı gibi 
kötü alışkanlıklara yönelme, beslen-
me düzenine dikkat etmeme, kısıt-
lamalardan dolayı cildin yeteri 
kadar gün ışığına maruz kala-
maması, ruhsal çöküntülerin ki-
şisel bakım rutinlerine gösterilen 
özeni azaltması gibi pek çok et-
ken, hem cildin yaşlanmasını 
hızlandırabilir, hem de 
akne ve lekelenme 
gibi problemler 
doğurabilir. Bu 
nedenle tedavi-
ye başlamadan 

önce problemin kaynağını belirlemek 
ve günlük hayatı iyileştirmeye yöne-
lik adımlar atmak çok önemli. Böylece 
hem tercih edilecek tedavinin etkinliği-
nin artırılması, hem de problemin tek-
rarlanmasının önüne geçilmesi müm-
kün” diye konuştu. 

CİLT TEDAVİLERİNDE YENİ TREND: 
LAZER VE IŞIK SİSTEMLERİ 

Cilt problemleriyle mücadelede yeni 
nesil tedavilerin geleneksel tedavi yön-
temlerine kıyasla çok daha iyi sonuç 
verdiğini belirten Hande Ulusal, cilt 
gençleştirmeden leke tedavisine pek 
çok sorunun çözümünde lazer ve ışık 
sistemlerinden yararlanıldığını belirt-
ti. Hande Ulusal, “Lazerler ve ışık sis-
temleri; cildin tonunu, dokusunu ve 
görünümünü iyileştirmek için yüksek 
konsantrasyonda ışık enerjisi ışınları 
kullanır. Böylece ince çizgi veya kırışık-
lıklar en aza indirilebilir, daha dengeli 
cilt tonu için kahverengi lekeler, kızarık-
lık veya renk değişiklikleri tedavi edi-
lebilir, cilt sıkılaştırılabilir, kollajen üre-
timi teşvik edilebilir, akne veya cerrahi 
yara izleri yok edilebilir. Günümüzde en 
etkili yöntem ise BBL (geniş bant ışığı) 

olarak da adlandırılan yoğun atımlı 
lazer yönetimidir. Bu tedavinin 

amacı, pigmentasyonu yani 
ciltteki renk problemlerini 
tedavi etmek ve cildi genç-
leştirmektir. Bu sayede gü-
neş hasarı, hiper-pigmen-

tasyon (ciltteki koyuluklar), 
yaşlılık lekeleri ve çiller, örüm-

cek damarları, kızarıklık-
lar, vasküler lezyonlar 
ve doku sorunlarının 
önüne geçilebilir” ifa-
delerini kullandı.
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Güzellik

Cilt Yaşlanmasının 
Önüne Lazer Teknolojisi 

ile Geçebilirsiniz
Cilt yaşlanması, sivilce, yanık ve yara izleri…Tüm bunlar 
estetik görünümüne ve bakımına önem veren pek çok 
insanın ortak sorununu oluşturuyor. Bu problemlerin 

çözümü için ise cerrahi ya da ameliyatsız pek çok farklı 
teknik kullanılıyor. Ameliyatsız yöntemler arasında yer 
alan lazer teknolojileri başarılı sonuçları ile öne çıkıyor.

Son dönemlerde en çok tercih 
edilen yöntemler arasında 
yer alan Fraksiyonel Kar-
bondioksit Lazer (CO2) uy-

gulaması ile hem derideki sorunların 
tedavi edilmesi hem de kolajen olu-
şumunun uyarılması sağlanıyor. Me-
morial Ankara Hastanesi Dermatoloji 
Bölümü’nden Prof. Dr. Nilgün Solak, 
Fraksiyonel Karbondioksit Lazer te-
davisi hakkında bilgi verdi. 

HEM CİLDİ GENÇLEŞTİRİYOR HEM DE 
İZLERİ TEDAVİ EDİYOR

Cilt yenileme amacıyla kullanılan ve 
en güçlü lazer teknolojisi olan Fraksi-
yonel CO2 Lazer, iyileştirici tedavi et-
kilerinin yüksek, yan etkilerinin düşük 
olması sebebiyle son dönemlerde en 

çok tercih edilen yöntemler arasında 
yer almaktadır. Cildin hem üst hem de 
alt tabakasında etki gösteren bu tekno-
lojiyle cildin yenilenmesi sırasında üst 
derideki lekeler tedavi edilmekte ve 
kolajen oluşumu uyarılmakta. 

SİVİLCE, YARA, YANIK VE LEKELERDE 
KULLANILABİLİYOR

Fraksiyonel CO2 Lazer uygulaması 
sivilce izleri başta olmak üzere, ameli-
yat, yanık ve yara izleri, gebelik ve do-
ğum sonrası oluşan çatlaklar, anti aging 
amaçlı olarak cilt kırışıklıkları ve sıkı-
laştırma amacıyla da yüz sarkmaların-
da kullanılabilmektedir. Bununla birlik-
te yaşlılık ve güneş lekelerinde, gebelik 
maskesi olarak adlandırılan melazma 
tedavisinde de uygulanabilmekte. 
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SAĞLAM DOKULAR, HASARLI 
DOKULARIN ONARILMASINI SAĞLAR

Bu uygulamada, lazer ışını mikros-
kobik yuvarlak kolonlar halinde cilde 
gönderilmektedir. Böylece yuvarlak 
kolonlar arasında sağlam doku alan-
larının kalması sağlanır. Bu yöntem ile 
esas olarak uygulama yapılan bölge-
lerde bulunan su hedef alınmaktadır. 
Yani kolajen, kan damarları, keratino-
sitler gibi su içeren yapılar, lazer ışını 
ile kontrollü bir şekilde termal hasa-
ra uğratılır. Hasara uğratılan bölge-
nin hemen yanında bulunan sağlam 
dokulardaki canlı hücrelerin, hasarlı 
alana giderek zarar görmüş dokuyu 
yenilemesi için uyarı göndermesi sağ-
lanır.  Cildin yenilenmesi sırasında 
bir taraftan üst derideki lekeler teda-
vi edilirken, diğer taraftan da kolajen 
oluşumu uyarılmakta. 

PRP VE MEZOTERAPİ İLE BİRLİKTE 
UYGULANABİLİR

Fraksiyonel CO2 Lazer ile birlikte 
diğer anti aging uygulamalar arasın-
da bulunan PRP ve mezoterapi gibi 
yöntemler de tedaviye eklenebilmek-
tedir. Özellikle anti aging ve melazma 
tedavisinde PRP ve mezoterapi ile bir-
likte yapılan Fraksiyonel CO2 Lazer 
uygulaması ile oldukça etkili sonuçlar 
alınabilmekte. 

TEDAVİDEN BİR SÜRE SONRA 
KOLAJEN ÜRETİMİ SAĞLANIR

İşlem sonrasında hastanın iyileşme-
si 7-10 gün kadar sürebilmektedir. Cilt 
ilk üç gün kızarıp ödem toplamakta, 
daha sonraki süreçte ise soyulmalar 

başlamaktadır. Hastalar yaklaşık bir 
hafta sonra normal yaşantısına dö-
nebilmektedir. Tedavinin etkinliği ise 
genellikle üç aydan sonra belirginle-
şir ve etkisi hemen ortaya çıkmaz. İlk 
başlarda gerçekleşen soyulmalar bir 
peeling etkisi gibi görülse de, derideki 
tedavi etkisi ve iyileşme genellikle 3-6 
ay içerisinde kendini göstermeye baş-
lar. Çünkü derideki kolajen üretimi bu 
süreler içerisinde tamamlanır. 

SEANS SAYISI KİŞİYE GÖRE DEĞİŞİR

İşlemin seans sayısı yapılan tedavi-
nin amacına, tedavi edilecek bölgeye 
ve kişinin deri özelliklerine bağlı ola-
rak değişmektedir. Seans sayısı genel-
likle 3-6 arasında olurken, iki seans 
arasındaki süre ise bir ay olarak ayarla-
nır. Daha yüzeysel yapılan işlemlerde 
ise seans sayısını artırmak gerekmekte.

Güzellik
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İŞLEM SONRASI GÜNEŞTEN 
KORUNULMALI

Fraksiyonel CO2 lazer uygulaması 
kış dönemlerinde daha çok uygula-
nır. Çünkü işlem sonrasında yüzde 
meydana gelen kızarıklıkların ve so-
yulmaların güneş ile temas etmesi 
durumunda pigment, yani yüzde leke 
oluşumu riski ortaya çıkmaktadır. 
Koyu tenli kişiler bölgesel pigment-
leşme ya da pigment kaybı gibi du-
rumlardan daha çok etkilenirken, bu 
tedavide açık tenliler daha şanslı gru-
bu oluşturur. İşlem sonrasındaki gün-
lerde güneş kremi kullanılması yeterli 
olmamakta, bu sebeple hastaların iş-
lemden sonra 3-5 gün boyunca dışarı 
çıkmaması gerekmekte. 

AŞIRI YARA İYİLEŞMESİ OLANLARDA 
KULLANILMAZ

Yaş sınırı olmayan ve herkese uygu-
lanabilen bu tedavi yöntemini kronik 
hastalığı olanlar da yaptırabilmekte-
dir. Sadece aşırı yara iyileşmesi olan 
hipertrofik skar ve keloid riski olanlar-
da uygulanmaması gerekir. Bu tip aşırı 
doku iyileşmesi olan kişilerde deriye 
verilen hasar, kalın bir parmak kalın-
lığında yani anormal şekilde iyileşir. 
Bununla birlikte kan pıhtılaşmasını 
engelleyen, ışığa karşı duyarlılık mey-
dana getiren ilaç kullananlar ve solar-
yuma girenler de uygulama yapılma-
yacak kişiler arasında yer almakta. 

LAZER İLE CİLT GENÇLEŞTİRMEDE EN 
ETKİLİ İŞLEM

Cilt gençleştirici olarak uygulanan 
lazerlerin en etkilisi olan Fraksiyonel 
CO2 Lazer işlemi sonrasında bir yıl 
boyunca kolojen liflerinin oluşması ve 
yapılanması devam etmektedir. Özel-
likle derin yapılan işlemlerde, kişinin 
şikayeti ve cilt ihtiyacına göre işlemi 
daha yüzeysel veya daha derin yapma 
şansı bulunmaktadır. Bu karar doktor 
tarafından verilmekte.  

YENİLENMİŞ CİLT İÇİN DÜZENLİ 
UYGULAMA ŞART

Bu tedavide yaşlanmanın devam et-
mesi ile birlikte yeniden bir geriye dö-
nüş söz konusu olmaktadır. Ancak bu 
uygulamaların düzenli olarak yaptırıl-
ması uzun vadede yenilenmiş bir cilt 
sağlamaktadır. Kişinin durumu yaş-
lanma hızına, hayat şekline, uyku dü-
zenine ve genetiğine göre değişmekte. 

TEDAVİ İÇİN EN UYGUN ZAMAN

Kozmetik dermatoloji işlemleri ko-
ronavirüs nedeniyle genellikle erte-
lenmektedir. Ancak yaza sağlıklı bir 
ciltle girmek için bu tür uygulamala-
rın tam zamanı olduğu söylenebilir. 
Kozmetik dermatoloji hastanelerimiz-
de Covid -19 konusunda gerekli tüm 
önlemler alınarak, tamamen hijyenik 
koşullarda yürütülmekte. 

Güzellik
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Hem Sıkı Hem de Fit 
Bedenlerin Yeni Mimarı:  

“SCHWARZY”
Estetik cerrahiden medikal estetiğe, vücut 

şekillendirmeden cilt bakımına kadar birçok alanda, 
en yenilikçi yaklaşımlarla hizmet veren Sculpture, yaz 

sezonuna doğru geri sayarken, hızla forma girmek, 
kaslı, sıkı ve yağsız bir bedene kavuşmak isteyenlere 

Schwarzy’nin müjdesini veriyor!
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Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı 
Medikal Spa’sı ve Estetik Kli-
niği olarak öne çıkan Sculp-
ture, Türkiye’de ilklerin 

öncüsü olan kimliği, adeta bir heykeltı-
raşın incelikli estetik anlayışını yansıtan 
bakış açısı ve dünyanın en yenilikçi uy-
gulamalarıyla alanında fark yaratmaya 
devam ediyor. 1990’lı yılların başında 
Güray Akar tarafından kurulan ve vü-
cut şekillendirme, medikal estetik, este-
tik cerrahi, sağlıklı beslenme danışman-
lığı alanlarında, kişiye özel hizmetler 
veren Sculpture, kas yaparken, yağ yak-
maya da yardım eden Schwarzy ile yaz 
sezonunu ideal formuyla karşılamak 
isteyenleri mutlu ediyor.

Kas gelişimi yoluyla yağ azaltımı 
için özel olarak geliştirilmiş Schwar-
zy ile Sculpture bu yaza yenilenerek 
girmek isteyenlerin hayatına doku-
nuyor! Biz de Güray Akar ile bu yeni 
tekniği konuştuk. 

Pandemi döneminde aksayan spor, 
düzensiz beslenme, stres gibi birçok 
sebeple herkes formdan düştü ancak 
yaz da kendini iyice belli etmeye baş-
ladı. Durum böyleyken tüm o kötü 
geçen günleri geride bırakmak ve ya-
şının en iyisi olarak yazın tadını çı-
karmak isteyenler ideal formlarına ve 

kilolarına kavuşmak için en doğru, en 
etkili çözümleri arıyorlar. Medikal es-
tetik, vücut şekillendirme dendiğinde 
ilk akla gelen adreslerin başında olan, 
dünyadaki en etkili yeniliklerini da-
nışanlarına sunan Sculpture, yepyeni 
fonksiyonel manyetik stimülasyon sis-
temi Schwarzy ile kas yaparken, yağ-
lardan da arınmış, sıkı ve formda be-
denlere imza atıyor. 

Kas geliştirmeye ek olarak yağ yak-
ma moduna da sahip olan Schwarzy 
özellikle kas etrafında birikmiş inatçı 
yağların giderilmesinde önemli bir rol 
oynuyor. Kişiye özel, kişinin ihtiyaç-
ları ve hedefleri doğrultusunda seans 
tipi belirlenen Schwarzy’nin 3 farklı 
çalışma sistemi bulunuyor; Aeoro-
bik, Şekillendirme ve Güçlendirme… 
Aerobik modu, lipid (yağ) azaltmaya 
yönelik kas gelişimini sağlıyor. Şekil-
lendirme, kas tonunu iyileştirmeye ve 
güçlendirmeye yardımcı oluyor. Güç-
lendirme ise kas gücünü ve hacmini 
artırmaya yönelik kasları çalıştırıyor. 
Vücut şekillendirme alanında öne çı-
kan Schwarzy, bu 3 etki sayesinde sa-
dece 20 – 45 dakika gibi kısa bir sürede 
kas yaparken, yağ yakmaya da yar-
dımcı olarak, hızla arzulanan sıkı ve 
fit görünümü ortaya koyuyor. 

Uygulamanın etkisinin görülebilmesi için tedavi protokolü 8 seans, bu 
sebeple uygulama tek seans yapılmıyor; 8 seanslık paket halinde, düzenli 
olarak ve bölge bölge gerçekleştiriliyor. Bununla birlikte, 8 seansın bitiminde 
koruma amaçlı olarak 2 haftada 1 ya da 3 haftada 1 kere olmak üzere 
uygulamaya devam edilebiliyor.

Tek seans, kişinin yağ ve kas oranına göre 20 veya 45 dakika sürüyor. 

SCHWARZY, HAFTADA 2 KERE YAPILIYOR VE 
TOPLAMDA 8 SEANS UYGULANIYOR
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Her ay sizlerle markaları ve öne 
çıkan ürünlerini incelemeye 
devam ediyoruz. Bu ayın konuğu 
Nars... C vitaminiyle taze görünüm 
sağlayan nemlendiricisinden, 
hem dudak, hem de yanağınızda 
kullanabileceğiniz çok amaçlı allığa, 
buyrun Nars ve muhteşem 4 ürünü.

DOĞALLIKTAN VAZGEÇMEYENLERE
Pure Radiant Tinted Moisturizer, 

nemli ve taze görünüm sevenlerin 
vazgeçilmezi olmaya aday. Nars’ın 

bu nemlendiricisi, içeriğinde 
bulunan ve antioksidanlar 

açısından zengin olan C vitamini 
sayesinde cildinize anında nem 
vererek eşsiz doğal bir görünüm 

sağlıyor. Fiyat: 395 TL

KOYU HALKALAR GÖZDEN 
KAYBOLACAK

Radiant Creamy Concealer, kremsi 
yapısı ve ayarlanabilir kapatıcılık 

seviyesi sayesinde favorilerim 
arasında yer alıyor. Göz çevresindeki 

koyu halkaları en etkili şekilde 
gözden kaybettiren bu ürün, aynı 
zamanda cilde nem kazandırdığı 
için de sağlıklı bir görünüm elde 

ediyorsunuz. Fiyat: 295 TL

ÇOK AMAÇLI ALLIK
Air Matte Blush, muhteşem 

bir ürün. Cilt üzerinde 
kremsi ve pürüzsüz bir 

doku oluşturuyor ve allık 
mat olmasına rağmen, cilde 
sağlıklı, hafif bir parlaklık 

veriyor. Dudakta denerseniz, 
içeriğindeki çarkıfelek yağı 
sayesinde şaşırtıcı derecede 
nemlendirme hissi veriyor. 

Kesinlikle denemenizi tavsiye 
ederim! Fiyat: 320 TL

ANINDA VE UZUN SÜRE NEMLİ DUDAKLAR 
Afterglow Lip Balm, dudaklara 

benzersiz bir renk katarak koruyor ve 
nemlendiriyor. Cildinizle birlikte dudakları 

da canlandırmak istediğiniz noktada, 
mat rujlarınızın altına ya da üzerine de 

uygulayarak anında nemli ve yumuşacık bir 
görünüm kazandırıyor. Fiyat: 295 TL

Alev KAYA
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Doğal güzellikte 
bilinmeyen aktör: 
VÜCUT ISISI

Pandemi süreciyle birlikte he-
pimiz bol vitamin alarak ve 
doğru besinleri tüketerek 
bağışıklık sistemimizi güç-

lü tutmaya çalışıyoruz. Peki bağışıklık 
sisteminin vücut ısımızla doğrudan 
ilgisi olduğunu biliyor muydunuz? 
Biyofizik uzmanı Chaava Erinmez ile 
hem sağlık hem de güzellik için gerek-
li doğal bağışıklık sistemini ve MFT 
önlem programını konuştuk.

Doğal bağışıklık sistemi nedir? 
Bu sistem nasıl ortaya çıktı? Ne 
kadar zamandır bu sistem üzerinde 
çalışıyorsunuz?
İlk önce sizinle burada bu konu üstüne 
röportaj yapabildiğimiz için teşekkür 
ederim. Evet 20 sene evvel, biz biyolojik 
sistemleri anlamak için İsviçre’de çalış-
malar yürütürken, önümüze genel bir 
soru çıkmıştı. Bu da “Tüm biyolojik sis-
temlerin, yani bitki örtüsü, hayvan ve 
insanların doğal bağışıklıklarını uzun 
zaman sağlıklı sürdürebilmeleri için 
ortak kriter nedir” sorusuydu. Araştır-

malarımızda çok çabuk anladık ki bu-
nun üstüne hiçbir çalışma ve literatür 
yok. Yalnız bağışıklık klasik tıp tarafın-
dan bir ‘savunma sistemi’ diye deklare 
edilmiş, yani ‘dışardan gelen patojenle-
re karşı, virüs, mikrop gibi organizma-
lara, kanlı hücre tarafından, antikorlar 
ile savunma yapılır’ şeklinde. Tabi ki 
bu yeterli değildi bizim için. Çünkü bir 
bitkinin kan sistemi olmadığı gibi, kanlı 
hücresi de yoktur. Bu soruyu en sonun-
da Sibernetik bilimine (yani kendi ken-
di organize eden sistemler bilimi) da-
yanarak cevaplayabildik. O da şudur; 

Vücut ısısının metabolizmamızın ana yöneticilerinden 
biri olduğunu vurgulayan Biyofizik uzmanı Chaava 

Erinmez “Doğal güzellik ısı ile doğrudan ilgili. Vücut ısınız 
37 derecenin altına düştüğünde bağışıklığınız zayıflar, 
hastalıklara açık hale gelirsiniz, cildinizde de yaşlanma 

başlar” uyarısında bulunuyor.

RÖPORTAJ: ANIL TİRYAKİ
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Doğal bağışıklık tüm biyolojik sistem-
ler için dünyanın çekim gücü (gravity) 
ile ilgilidir,  dünyanın iç çekirdeğinin 
6 bin derece ısısından kaynaklanır ve 
bu kendi kendine organize edilen bir 
süreçle meydana gelir. Böylece dünya 
milyonlarca sene süren bir süreçte, gü-
neşten aldığı ısıyı da koordine ederek, 
bir ozon tabakası yaratmıştır. Bu taba-
ka içinde çoğu canlı (arıdan file kadar) 
37 derece ısı ile gelişebiliyor ve uzun 
zaman hayatta kalabiliyor. Eğer vücut 
ısısı kaybedilirse, bozukluklar başlıyor; 
sonuç olarak yaşam kalitesi düşüyor ve 
bu da yaşamı kısaltıyor.

ISI CİLT ÜZERİNDEN DÜZENLİ 
OLARAK DIŞARI ATILMALIDIR

Yenilemek ve sürdürebilir kelimeleri 
çok popüler olmaya başladı 
son zamanlarda. O halde kendi 
kendini yenileyebilen sistemler var 
bizim hücrelerimizde ve böylece 
hayatımızda. Peki bu, cildin çabuk 
veya yavaş yaşlanması ile ilgili mi 
aynı zamanda ve bunun önemi nedir?
Evet çok doğru, biyolojik olarak 37 de-
rece ısı üreten her bir sistem, bu sıcak-
lığı sistemden dışarı atabilmelidir aynı 
zamanda. Bu da cilt üstünden yapılır. 
Bir sistem bu ısıyı zamanında dışarı ve-
remezse, içeride ısı problem yaratmaya 
başlar ve cilt üstü gittikçe soğumaya 
başlar. Yani tüm vücut 36 derecenin altı-
na düşmeye başlar. Daha önceden bah-
settiğim gibi, 37 derece optimal ısıyı sis-
temin tutabilmesi için hem ısı üretimi 
hem de dışarıya ısı çıkışının zamanında 
olması gereklidir. Ancak bu şekilde bir 
cildin kendine ait doğal bağışıklık sis-
temi doğru işler, dolayısıyla erken yaş-
lanma ve kırışma söz konusu olmaz.

Sizin sisteminize göre ısının 
ciltten dışarıya çıkmasını hangi 
faktörler etkiler? Doğal yani organik 
beslenerek bu konuda kendimize 
yardımcı olabilir miyiz?
Hayır. Aslında gıda ile alakası olma-
yan bir süreç. Çünkü her yediğini-
zin bir kısmı, mide ve bağırsaklardan 
kan/damar sistemine geçer ve bu kan-
lı hücre ile ilgilidir. Kanlı hücre siste-
mi, ısı yaratamaz ve ısı üretme ile ilgili 
fonksiyonu çok azdır. Bir cildin çabuk 
çöküşü veya kırışması onun için ısı-
nın aynı seviyede tutulabilmesi ile il-
gilidir. Bu da cilt altındaki fasyal bağ 
dokusundan kaynaklanır. Kansız hüc-
relerden oluşan bu fasyal zar dokusu 
dermal ve epidermal hücreler arasın-
da bulunur. Eğer fasyal bağ dokusu 
zedelenirse, ısı ciltten düzenli bir şe-
kilde dışarı çıkamaz.

ŞEHİR HAYATI DOĞAL BAĞIŞIKLIĞI 
ZAYIFLATIYOR

Anladığım kadarıyla, bu fasyal zar 
dokusu gıdadan oluşmuyor, peki 
neden oluşuyor ve zedelenmesinin 
nedenlerini bize açıklar mısınız?
Fasyal bağ dokusu, soluduğumuz ha-
vadan ve içtiğimiz suyun çeşitli mine-
rallerinden oluşur. Başka bir deyişle; 
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çok inceltilmiş, yani miktarı çok az bir 
şekilde, doğada kendi kendisini orga-
nize eden elektron ve mineral atom-
larından oluşur. Çok inceltildiğinden 
normal kimyasal analizde gözükemez 
bir boyuttadır. Onun için fasyal bağ 
dokuları bir vücutta, kansız hücre ola-
rak, milisaniye icinde çok çabuk yeni-
lenir ve böylece elektron trafiğini yön-
lendirerek ısıyı sabit tutar. Fasyal bağ 
dokusunu zedeleyen faktörler: Civa 
ve alüminyum gibi aşılarda kullanılan 
yan maddeler, ciltte kesikler, ameliyat-
lar ve cilt için uzun süre kalan sentetik 
polimer içerikli kremler.

Sizi doğru mu anlıyorum, şehirde 
yaşayan kişiler bu hava ve su 
kirliliğinden dolayı, mineral 
çeşitlerini yetersiz aldığından, 
aslında doğal bağışıklık sistemleri 
zayıflamaya gidiyor.
Evet çok doğru. Maalesef bu iklim 
değişikliği ve ısınma ozon tabakası-
na zarar verdiği için atmosferdeki ve 
ayrıca kirliliğe bağlı olarak sudaki 
mineral çeşitleri gittikçe kayboluyor. 
Dolayısıyla vücutta kaliteli fasyal bağ 
dokusunun üretilebilmesi zorlaşıyor. 
Bu doğal bağışıklık zayıflığını mono-
kültür dediğimiz hayvancılıkta da gö-
rüyoruz ve onun için de Corona gibi 
virüsler artmaya başladı.

KREMLERİMİZDE ALPLER’DEKİ 
BİTKİLERİN GÜCÜNÜ KULLANDIK

Cildin doğal bağışıklığı için bir 
Beauty-Kit sunuyorsunuz ve bu 
kitin içinde hem MFT-Granülleri, 
hem de MFT-Kremleri var. Bu 
ikisinin neden beraber kullanılması 
gerekiyor?
Evet çok doğru, ikisi de MFT dediği-
miz Mineral Frekans Tekniği ile üre-
tilmiştir ve cildin doğal bağışıklığını, 
yani cilt ısısını hem içten hem de cilt 
üstünden senkron bir şekilde yöne-
tebilmeyi sağlar. MFT-Granüllerinin 
içinde, bahsettiğim bu havada ve suda 
eksik ve artık bulunmayan mineral çe-
şitlerini, inceltilmiş olarak kompanse 
ediyoruz. Böylece fasyal bağ dokusu-
nun çabuk onarımına yardım ediyoruz 
ve elektron trafiğinin vücuttaki hızlı 
akışını destekliyoruz. MFT-Kremler, 
cilt üstünden gece ve gündüz epider-
mal seviyede ısı çıkışını düzenli ola-
rak sağlar. Cilt dokusunun gündüz 
ve gece ısı farkı olduğu için, kremin 
içinde de çeşitli mineral frekansları 
ile çalışılır. Tüm mineral frekansları, 
İsviçre’nin Alp Dağları’ndaki 12 çeşit 
mineralden elde edilir. Bu mineraller 
kendi geliştirdiğimiz iyonizasyon tek-
niği ile (yani mineral inceltme tekniği 
ile), granüllere ve kremlere yüklenir.

Peki doğal MFT-Kremlerin 
içindeki Edelweiss bitkisinden de 
bahsediyorsunuz. Bu nasıl bir bitki?
Edelweiss bitkisi İsviçre’nin Alp Dağ-
ları’nda 3 bin metrenin üzerinde büyür 
ve kayalık kireçtaşı ortamında yetişir. 
Bu seviyede kalsit ve aragonit mineral-
leri ile direncini artırabilen bir bitkidir. 
Ayrıca bu yükseklikte yüksek UV yük-
lerine ve çok sıcaklık dalgalanmaları-
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na maruz kalır. Bu yüzden Edelweiss 
bitkisindeki yüksek konsantrasyonda 
antioksidan özelliklerine içinde bulu-
nan klorojenik asidini, zararlı çevresel 
sıcaklık ve nemdeki dalgalanmalar, 
alkali kozmetik kimyasalları ve suni 
LED cep telefonu mavi ışıkları, yüksek 
radyasyon gibi etkilerden korur.

Arve diye bir çamın doğal kokusu da 
bir rol oynuyor bu MFT-Kremlerin 
içinde değil mi?
Evet, çok önemli bir faktör MFT-doğal 
kremin içinde. Bilimsel araştırmalar-
da, İsviçre’nin Arve çam ağacının ko-
kusu uyku üzerinde ve kalbin rahat-
lamasında olumlu etkileri olduğunu 
göstermiştir. Bu yüzden MFT-Frekans 
kremlerinde gece ve gündüz Anti-Stres 
bazlı Arve kokusunu da entegre ettik.

ÜCRETSİZ APLİKASYON İLE 
DOĞAL BAĞIŞIKLIĞI ÖLÇÜN

Doğal bağışıklığı ölçmek için herkese 
açık ve ücretsiz bir NITT.APP adında 
uygulama geliştirmişsiniz. Bunu 
Corona gibi bir dönemde destek 
amaçlı mı yaptınız?
Evet çok doğru. Doğal bağışıklık bir an 
değildir, uzun ve ömür boyu süren bir 
süreçtir! İnsanların sağlığı için yapılan 
her şey; örneğin Covid-19 aşısı, ilaç 
tedavileri, kozmetik cerrahi, alternatif 
tıp terapileri, sağlıklı beslenme, bizim 
için O.K.’dir, çünkü doğal bağışıklığı-
nızı benzersiz NITT.APP uygulaması 
ile destekliyoruz. Eğer vücut ısısı kıs-
men 36, 35, 34 derecenin altına düşerse 
grip, enfeksiyonlar ve istenmeyen vü-
cut ağrıları gibi hastalıklara bir kişinin 
yatkın olup olmadığını belirtir. NITT 
analizi vücudun her iki tarafını yani 

sağ ve sol tarafı gösterdiğinden, vü-
cuttaki herhangi bir bozukluğu tespit 
edebilir ve problemin nereden oluştu-
ğunu daha iyi anlayabilirsiniz.

Siz bir seminerinizde “Doğal güzellik 
ısı ile ilgilidir” demiştiniz, bu 
sözünüzü hiç unutmadım. Bunu bize 
daha net bir şekilde açıklar mısınız?
Kariyer yapabilmeniz için, biliyorsu-
nuz - Personality yani özel bir kişilik 
gerekir. Biz buna ‘Naturalness’, yani 
doğallık diyoruz ve bu durum yalnız 
vücut ve cilt ısısı ile ilgilidir. Her tür-
lü ilişkide doğallık gereklidir, bir aile 
veya partnerlik içinde dengeli halde 
günlük yaşamda ilerlemek için. Yani 
en sonunda insanların sevgi ve saygı-
sını kazanmak gerekiyor. Her gün ye-
niden... Ve bu da ısınız ile ilgilidir. Vü-
cut cilt ısısı 35’ten aşağı düştüğünde, 
o kişi kendi ile uğraşmaya başlar, mi-
sal bir baş ağrısı bile ısı ile ilgilidir ve 
kimseyi görmek istemezsiniz. Onun 
için Beauty Kit ile insanın yalnız cil-
dine değil, tüm bağışıklığına ve aynı 
zamanda ilişkilerine de destek veriyo-
ruz. Bu arada diğer güzellik uygula-
maları ile birlikte Beauty Kit Botox da 
kullanılırsa, vücut ısısı ve doğal bağı-
şıklık daha iyi korunabilir. 
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Beyninizi Zinde 
Tutacak Öneriler

Sağlık

Beyin gelişiminin belli bir 
yaştan sonra durduğu dü-
şüncesi yerini “vücudumu-
zun amiral gemisinin sürekli 

geliştiği” bilgisine bıraktı. Nöronların 
(beyin hücresi) kendini yenileyemediği 
savını geçersiz kılan araştırmalar beyin 
hücrelerinin kendisini yaşamın her dö-
neminde yenileyebildiğini gösteriyor. 
Nörogenesiz adı verilen bu özellik 80’li 
yaşlara kadar sürüyor. “Beynimizi ko-
rumaya başlamak için asla çok erken 
veya çok geç değildir” diyen Acıbadem 
Ankara Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. 
Esra Mıhçıoğlu “Onlarca yıllık araştır-
malar, kalp sağlığımızı koruyan egzer-
siz, beslenme ile yüksek tansiyon, diya-
bet ve kolesterol seviyelerini dengede 
tutma gibi yöntemlerin beyin sağlığı 
için çok önemli olduğunu gösteriyor. 
Orta yaşlardaki obezite, ileri yaşlarda 
Alzheimer hastalığı için bir risk faktörü 
olabilir ancak yaşlılıktaki kilo kaybı, bu 
hastalık için daha büyük bir risk nede-
ni olabiliyor. Aynı şey yüksek tansiyon 
da orta yaşlarda Alzheimer hastalığı 

için daha riskini artırırken daha sonraki 
yıllarda etkisi o kadar olmuyor” diyor. 
Yaşamın her döneminde beyin sağlığını 
geliştirmenin mümkün olduğunu ifade 
eden Dr. Esra Mıhçıoğlu, çocuklukta, 
ergenlikte, yetişkinlikte ve yaşlılıkta ya-
pılması gerekenleri anlattı.

ÇOCUKLUK DÖNEMİ: SANAT VE 
MÜZİK ÖNEMLİ

Yaşamın ilk birkaç yılının beyin hücre-
lerini büyütmek ve aralarında sinaps 
denilen bağlantıları geliştirmekle geç-
tiğini söyleyen Dr. Esra Mıhçıoğlu “Do-
ğumdan 12 yaşa kadar) 100 milyardan 
fazla nöron ve 100 trilyon sinaps geli-
şimi olur. 2 yaşındaki bir çocuk, bir ye-
tişkinin yaklaşık iki katı kadar sinapsa 
sahiptir. Bu da çocukların dil ve müzik 
gibi yeni beceriler edinmede neden bu 
kadar hızlı olduklarını açıklar” dedi. 
Çocuklarının beyin sağlığını önemse-
yen anne babalara çeşitli önerilerde 
bulunan Dr. Esra Mıhçıoğlu, yapılma-
sı gerekenleri şöyle sıraladı:



78

● Güvenli oyun ortamları hazırlayın.

● Çocuklukta iyi beslenme alışkan-
lıkları edinmek, hayatın geri kalanını 
da olumlu etkiliyor. Kepekli tahılları, 
meyveleri ve yumurtaları çocuklarını-
zın öğünlerine ekleyin.

● Rahat bir uyku rutini oluşturun. Bir 
araştırmaya göre, çocuklar uykuya 
daldığında, beynin matematik, man-
tık ve dil öğreniminden sorumlu olan 
sol yarım küresi ile yaratıcı ve sanatsal 
işlevlerle ilgili sağ yarım küresi ara-
sındaki bağlantılar güçlenerek benin 
olgunlaşmasına yardımcı oluyor.

● Çocuğunuzu müzikle erken tanıştı-
rın. Araştırmalar risk altındaki çocuk-
ların iki yıl boyunca müzik eğitimine 
katıldıktan sonra sesleri işleme beceri-
sinin arttığını gösteriyor. Bu becerinin 
daha iyi öğrenmeye ve dil yetkinlikle-
rine etki ettiği düşünülüyor.

ERGENLİK DÖNEMİ: TEKNOLOJİYE 
DİKKAT!

Çocukluğun ardından beyindeki geliş-
meler de farklılaşıyor. Öyle ki ergenlik 
döneminde beynin üstünü örten korteks 
tabakasındaki incelme ile sinir hücrele-
rinin üzerini kaplayan ve etkili iletimi 
sağlayan myelin kılıf düzeyinin artması 
sayesinde beyindeki bağlantılar da güç-
leniyor. Ergenliğin, beyin gelişimi için 
en önemli ancak bir o kadar da riskli bir 
dönem olduğuna dikkat çeken Dr. Esra 
Mıhçıoğlu, şu önerilerde bulundu:

● Çocuğunuzu alkol ve uyuşturucu 
gibi zararlı alışkanlıklardan uzak tut-
manın şaşırtıcı derecede basit bir yolu 
var; iyi iletişim ve birlikte yenecek ak-
şam yemeği.

● Güvenli sporu teşvik edin. Hem be-
densel hem de duygusal açıdan fay-
dalı olan sporlar beyin gelişimi için de 
çok önemli.

● Yatmadan önce teknolojik cihazları 
kapatın. Instagram ve WhatsApp gibi 
programlar bu yaş grubu için önerilen 
dokuz saatlik uyku süresini azaltıyor. 
Ergenlerin birçoğu bütün gece telefon-
larında video izliyor ve arkadaşlarıyla 
sohbet ediyor. Uyku yoksunluğu, dep-
resyona ve birçok dürtüsel davranışa 
kapı aralıyor. Ebeveyn dahil herkesin 
geceleri telefonları yatak odasının dı-
şında bırakması ve tüm elektronik ci-
hazları kapatması bir ev kuralı olarak 
uygulanmalı.

● Ergenlik, kilo alımı için savunmasız 
bir dönemdir. Gazlı içecekler ve enerji 
içecekleri gibi ilave şeker içeren ürün-
leri evinizden uzak tutun. Çocukları-
nızı şekersiz bitki çayları ve bol su iç-
meye teşvik edin.

 YETİŞKİNLİK DÖNEMİ: STRESLE BAŞ 
ETMEYİ ÖĞRENİN

Yetişkinlikte yani 20-39 yaşlar ara-
sında beynin farklı alanları birbiri ile 
daha da bağlantılı hale geliyor. Böylece 
duygusal dürtüler için kontrol ve den-
ge sistemi oluşuyor. Bu dönemde ak-
sonların (sinir lifi, nöronun elektriksel 
uyarıları taşıyan ince, uzun çıkıntısı) 

Sağlık
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çevresinde daha fazla miyelin gelişti-
ğini ve beynin tamamındaki iletişimin 
hızlandığını anlatan Dr. Esra Mıhçıo-
ğu, yetişkinlikte dikkat edilecek nok-
talar hakkında şu bilgileri verdi:

● Stresle baş etmeyi öğrenin. Araştır-
malar, stres, korku ve anksiyetenin 
beyni etkileyip ve yaşamın ilerleyen 
dönemlerinde bunama ve diğer rahat-
sızlıkların gelişiminde büyük risklere 
yol açtığını ortaya koyuyor.

● Açık havada egzersiz yapın. Egzersiz, 
beyninizi sağlıklı tutmanın en önemli 
yollarından biri. Koşu yapmak, tenis 
oynamak veya bisiklete binmek gibi 
açık hava etkinlikleri, aynı zamanda 
D vitamini depolarınızı doldurmanıza 
yarar. Güneş ışığına maruz kalmanın 
depresyonu önleyebileceği ve uyku-
yu iyileştirebileceği ve her ikisinin de 
daha sağlıklı bir beyin anlamına geldi-
ğini biliyoruz.

● Sigara içiyorsanız bu alışkanlığınızı 
bırakmanın tam zamanı! Sigara içmek 
sadece beyin hasarına ve vasküler de-
mansa yol açıp inme riskinizi artır-
makla kalmıyor. Uzun süreli sigara 
tüketimi, beynin dış tabakası olan, ha-
fıza, dil ve algılama gibi kritik bilişsel 

işlevlerin meydana geldiği beyin kor-
teksinin incelmesine neden olabiliyor. 

ORTA YAŞ DÖNEMİ: SAĞLIĞINIZI 
KORUYUN

Orta yaşta ortaya çıkan obezite, yüksek 
kolesterol, yüksek tansiyon ve diyabe-
tin beyin sağlığını da etkilediğine dik-
kat çeken Dr. Esra Mıhçıoğlu, 40-64 yaş 
dönemine özel şu uyarılardı bulundu:

● Daha çok düşünün. Farklı bir ülkeye 
seyahat etmek, yeni bir dil öğrenmek, 
tipik olarak ilginizi çekmeyen film tür-
lerini izlemek ve yorumlamak veya 
ilgi alanınız dışındaki kitapları oku-
mak bu konuda size yardımcı olur.

● Diyabetin kontrolünü elinize alın. 
Bu sayede demans riskini yarıya indi-
rebilirsiniz.

● Kilo verme konusunu önemseyin. 
Araştırmacılar artan vücut ağırlığı ile 
beynin öğrenme ve hafıza için önemli 
bir alanı olan hipokampusun boyutu-
nun azalması arasında bir bağlantı or-
taya koydu. Haftada üç kez en az 30 
dakika kardiyovasküler egzersiz ya-
pın ve kilo verme konusunda dokto-
runuzla konuşun.
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● Uyku apnesi sorununuz varsa teda-
vi için harekete geçin. Türkiye’de, yak-
laşık 1.5 milyon kişi, tıkalı hava yolları 
rahatsızlığı nedeniyle gece boyunca 
solunumun onlarca kez durmasına ne-
den olan uyku apnesinden muzdarip. 
Araştırmalar uyku apnesi olan yetiş-
kinlerin daha erken yaşta bilişsel dü-
şüş yaşadığını kanıtlıyor. 

YAŞLILIK DÖNEMİ: SOSYAL VE 
ZİHİNSEL OLARAK AKTİF KALIN

65 yaşından sonra beyinde bazı deği-
şiklikler kaçınılmaz oluyor. Ancak ne 
kadar çok vücudunuzu sağlıklı tutar-
sanız ve beyninizin farklı bölümlerine 
meydan okursanız, iyi çalışmasını da 
o kadar desteklersiniz. Beynin aktif ve 
dinç tutulmasıyla şiddetli bilişsel ka-
yıpların 5 yıl ötelenebildiğini kayde-
den Dr. Esra Mıhçıoğlu, “Bu yaş gru-
bunda Alzheimer hastalığı ve diğer 
demans türleri ile inme için risk artar. 
65 yaşın üzerindeki dokuz kişiden biri 
Alzheimer hastalığına yakalanır ve 85 
yaşına gelindiğinde bu risk üçte bir 
olur. Vücudunuz zayıfladıkça düşme 
riskiniz artar, bu da beyin sağlığını 
tehlikeye atabilir” diye uyarıyor. Dr. 
Esra Mıhçıoğlu’nun bu döneme özel 
diğer uyarıları şöyle:

● Günde en az bir arkadaşınızı arayın. 
Arkadaşlarınız ve ailenizle ne kadar 
çok iletişim halinde olursanız, beyni-
nizi çalıştırmanız için o kadar çok fır-
sat yaratırsınız. Daha az sıklıkta sosyal 
iletişim, yalnızlık ve fiziksel hareket-
sizlik ileri yaşam depresyonu dahil 
olmak üzere diğer iyi bilinen demans 
risklerini artırır.

● Akıllı telefon kullanımını öğrenin. 
Çok fazla teknoloji gelişen beyin için 
zararlı olabilirken, uzaktan eğitim, 
online bankacılık, online alışveriş, te-
lefonunuzda kelime sudoku oyunları 
oynamak önemli olabilir. Sosyal ve 
zihinsel olarak aktif kalmanın bir ara-
cıdır.

● Haftada en az bir kez farklı şeyler 
yapın. Emeklilikte insanlar genellik-
le aynı alışkanlıkları sürdürür. Ancak 
küçük yenilikler yaparak motivasyo-
nu, uyanıklığı ve hızı artıran güçlü bir 
nörotransmiter (nöronlar arasında ile-
tişimi sağlayan kimyasallar) olan no-
repinefrin hormonunun salgılanması-
nı uyarabilir ve bu şekilde öğrenmeniz 
kalıcı hale gelir.

● Yürüyüş gibi orta düzeyde egzersi-
zin hem sağlıklı yaşlılarda hem de ha-
fif bilişsel bozukluğu olanlarda beynin 
dış tabakasının küçülmesini tersine 
çevirmeye yardımcı oluyor. Günde 15 
dakika kadar kısa bir yürüyüş bile etki-
li. Güç antrenmanları beyin sağlığının 
korunmasında önemlidir. Bu nedenle 
tekerlekli sandalyeye bağlıysanız bile 
oturarak egzersiz yapabilirsiniz.

● Evinizi güvende tutun. Düşmeler, 
travmatik beyin hasarının önde ge-
len nedenidir ve 75 yaşından son-
ra düşme riski büyük ölçüde artar. 
Başınızı döndüren herhangi bir ilaç 
kullanmadığınızdan, gözlük reçete-
nizin güncel olduğundan emin olun 
ve gözlerinizi kontrol ettirin. Kablo-
lar, kilimler ve gevşek korkuluklar 
gibi takılma riskini artıran durumları 
gözden geçirin.



81

mag
MEN

BAŞARILI 
NAİF

ŞEFKATLİ

MODA
ERKEK STİLİNİN 
FAVORİ PARÇALARI

OTOMOTİV
‘ÇOK AMAÇLILAR 
AMA BİZ SEVMEDİK’

NECİP MEMİLİ

‘DEĞİŞKEN VE 
SOSYAL BİR İNSANIM’

YAĞIZCAN KONYALI
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ARTIK DAHA 
ŞEFKATLİ VE DAHA 

NAİF BİRİYİM

NECİP MEMİLİ

Çukur’un asi abisi Cumali Koçovalı rolüyle ekranlarda 
oyunculuk şöleni yaşatan Necip Memili baba olduktan sonra 
hayatının muhteşem bir değişime uğradığını söylüyor: 1.5 yıl 

önce “Çocuk sahibi olmam ve evlenmem” diyordum. Artık kızım 
ve eşimin hayallerinin gerçekleşmesi için çalışan biriyim. 

Röportaj: Melis Güvenç   Styling: Eylem Yıldız   Fotoğraf: Mesut Yazıcı   Saç: Mert Pekgüzel   Makyaj: Gizem 
Ergin  Video: Yuşa Ebrar Dursunoğlu  Styling: Asistanı Sena Aydın
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Türkiye’nin en başarılı, en 
özel ve kıymetli oyuncula-
rından biri… Yarattığı ka-
rakterlerin tanrısı, kendini 

asla rolüne kaptırmayan bilinçli bir 
aktör, vizyonu sürekli ileriye dönük, 
gelişime ve dönüşüme açık bir ka-
rakter oyuncusu. Her hayat verdiği 
rolde farklı rengini keşfettiğimiz Ne-
cip Memili kendine dair bugünlerde 
heyecan ve mutluluk verici başka bir 
keşif içinde. Sekiz ay önce baba olan 
ve kızı Asya’yla babalık heyecanını 
ve deneyimini yaşayan başarılı oyun-
cu, hayatının evlendikten ve bir kız 
babası olduktan sonra muhteşem bir 
değişime uğradığını söylüyor. “Artık 
hayat benim için daha disiplinli, daha 
naif, daha şefkatli ve sorumluluk bi-
lincinde devam edecek” diyen Necip 
Memili şu anki olduğu halini ise bir 
mucize olarak tanımlıyor ve şöyle di-

yor: Hayat bana büyük konuşmamayı 
ve gereksiz cümle kurmamayı öğret-
ti. Bundan 1.5 sene önce ben “Çocuk 
sahibi olmam ve biriyle evlenmem. 
Hayatımdan memnunum” diyen biri-
siydim. Şu anki durumum benim için 
bir mucize. Artık birinin hayallerinin 
gerçekleşmesi için çalışan biriyim. Kı-
zımın ve eşimin…

Çukur’da hayat nasıl gidiyor? 
Dizinin bu sezon artık final yapacağı 
ve ekrana veda edeceği konuşuluyor, 
doğru mu?
Bir oyuncusu olarak bana söylenen 
de biteceği yönündeydi. Hatta 10 Ma-
yıs’ta bitmesi planlanıyordu ama iki üç 
bölüm uzayacak. 31 Mayıs sanırım son 
bölümümüz olacak ama kanal bir bak-
mışsınız bir anda “Bir 13 bölüm daha 
istiyorum” diyebilir. Ama benim de 
bildiğim Çukur kesin final yapıyor.

Kapak
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PANTOLON: TWEEN
GÖMLEK: JUUN.J / BEYMEN
BOĞAZLI KAZAK: BROOKS BROTHERS
CEKET: KİP
ÇORAP: PENTİ
AYAKKABI: CHRISTIAN LOUBOUTIN

Kapak
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Çukur’daki performansınla 
izleyenlere adeta bir oyunculuk 
şöleni yaşattın…
Bunu tek başıma yapmadım. Uzun 
süreden beri birbirini çok iyi tanıyan 
ve aile gibi olmuş bir ekibin içine da-
hil oldum. Bu yüzden dizide de söy-
lediğimiz “Aile her şeydir”i biz set dı-
şında da içinde de çok yaşıyoruz. Bu 
yüzden dizi bitimine doğru aramızda 
yaşanacak duygusallığı, üzgün ruh 
halini düşünemiyorum.  

Peki şimdi hayatımızdan Çukur’u 
ve Koçovalı Ailesi’ni çıkardığımızda 
geriye ne kalacak?

Dört yıldan beri çekilen ve benim 
üç yıldan beri içine dahil olduğum, 
yayınlandığı her gün de reytingler-
de birinci olan bir yapım Çukur. Se-
yirciler şimdi büyük keyifle izliyor 
diziyi ama ben bu iş bittikten sonra 
tadının daha iyi anlaşılacağına inanı-
yorum. İyi bir ekip ve özgün bir se-
naryonun olduğu bir iş olduğu için 
mutlaka herkes üzülecektir. Açıkçası 
dizinin bitmesine ben de çok üzülü-
yorum çünkü bu diziye başlamadan 
önce sıkı bir izleyicisiydim. Bu dizi-
de olmak için de her şeyi yaptım ve 
oldum. Bu yüzden Çukur benim için 
öyle kıymetlidir.

PANTOLON: BROOKS BROTHERS
GÖMLEK: BEYMEN COLLECTION / BOYNER
CEKET: PALM ANGELS / BEYMEN
AYAKKABI: TIMBERLAND / BOYNER
ÇORAP: PENTİ
GÖZLÜK: KENZO / DOĞAN OPTİK

Kapak
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Cumali Koçovalı karakteriyle Türk 
dizi tarihinin kült karakterleri 
arasına girdiniz ve bir fenomen 
karakter yarattınız. Bu durum nasıl 
hissettiriyor?
Ben tiyatro mezunu bir adamım ve 
sahneye çıktığınız zaman sizi en çok 
doyuran şey aldığınız alkıştır. Alkışı 
aldığınız zaman rahatlıyorsunuz. Bu 
işte insanların sevgisini asla geri çe-
virmem çünkü zaten işimi o insanlar 
için yapıyorum. Bu dizide benimle 
beraber Vartolu’sundan, Medeti’ne, 
Yamaç’ından, Sultan Anası’na kadar 
her karakter kendince kült oldu. Bu 

başarı da tabii ki senaristin, yapımın, 
ekibin ve oyuncuların sayesinde.

Canlandırdığın rollere ne kadar 
bağımlısın? Mesela “Keşke Cumali 
Koçovalı bitmeyen bir rol olsaydı” 
diyor musun?
Oynadığım diziler ve roller için keşke de-
diğim hiçbir şey olmadı. Çünkü o bir dizi 
karakteri. Otokontrollü bir şekilde o rolü 
ne kadar iyi canlandırabilirsem, işimi ne 
kadar iyi yapabilirsem o zaten gittiği yere 
kadar en iyi şekilde gidiyor. Dolayısıyla 
bir şeyin bitmesi ve bittikten sonra üzeri-
ne konuşması da bir o kadar keyifli.

GÖMLEK: DAMAT
PANTOLON: GABRIELE PASINI /BEYMEN
CEKET: ACADEMIA / BEYMEN
ÇORAP: PENTİ
AYAKKABI: ELLE

Kapak
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BEN AGRESİF BİR ADAM OLAMAM, 
HİÇ OLMADIM 

Beklenmedik durumlar karşısında 
içinden agresif ve sinirli bir Cumali 
Koçovalı çıkar mı? Ya da çıkmaması 
için ekstra bir çaba harcar mısın?
Ben Adanalıyım ve bunu bilen insan-
lar benim de Cumali gibi sinirli, agre-
sif biri olduğumu sanıyorlar. Ama bu 
durum yaşantınızın ve hayatın size 
sunduğu şeylerle alakalı bir şey. İnsan 
tabii ki bazı durumlarda çok sinirli ola-
bilir. Benim de hayatımda bazen fevri 
hareketlerim ve ani çıkışlarım oluyor. 
Allah’tan çevremde başta eşim olmak 
üzere, beni sakinleştiren, zihnine ve 
aklına güvendiğim bir sürü insan var. 
Bu hayatımda çok olan bir şey değildi 

zaten ama baba olduktan sonra tama-
men ortadan kalktı. Sekiz aylık bir kız 
çocuğum var. Ve fark ettim ki kız çocu-
ğu insana bir destur, edep ve izan ge-
tiriyor. Konuşmanız, tavrınız, olaylara 
bakış açınız değişiyor. Sinirleneceğiniz 
bir şeye sinirlenmemeyi öğreniyorsu-
nuz. Ağzınızdan çıkacak her cümleye 
dikkat ediyorsunuz. Bir de aldığınız 
eğitimden öğrendiğiniz bir şey olarak 
canlandırdığınız rol gibi gerçek hayat-
ta yaşayamazsınız. Çünkü o bir roldür 
ve o siz değilsiniz. Size benzeyen birini 
sinema filminde oynamak çok avantaj-
lı, doğal ve keyifli ama dizide senaryo-
ya bağlı bir şey yaratmak ve orada bı-
rakmak zorundasınız. Bu yüzden ben 
Cumali gibi agresif bir adam olamam, 
hiç olmadım.

Dizinin bitmesine 
ben de üzülüyorum 
çünkü başlamadan 
önce sıkı bir 
izleyicisiydim. 
Bu dizide 
benimle beraber 
Vartolu’sundan, 
Medeti’ne, 
Yamaç’ından, 
Sultan Anası’na 
kadar her karakter 
kendince kült 
oldu. Bu başarı da 
tabii ki senaristin, 
yapımın, ekibin 
ve oyuncuların 
sayesinde.

Kapak
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“Biz oynadığımız karakterlerin 
tanrısıyız ve bu gerçeği hiç 
unutmam” diyorsun. Bu yaratma 
hali nasıl bir haz hali?
Yaratmak tanrısal bir durum ve siz 
bu durumu olmayan birini boyutlan-
dırarak, yaratarak ona hayat vererek 
yapıyorsunuz. Yürümesi, yemesi, 
konuşması, öpmesi, sevmesi, öfkesi, 
ağlaması, gülmesi üzerine çalışarak 
karton bir karakter yaratmaktansa 
üzerine konuşulabilecek bir şey ya-
ratmayı çok seviyorum. Dolayısıyla 
onun tanrısı oluyorum ve ona yön 
veriyorum. Haz konusuna gelince bu 
hastalıklı, çok keyifli ve lezzetli bir 
durum. Hayat verdiğim roller bana 
ait olan ve benim emrimde olan tek 
şey. Bu yüzden çok keyifli…

Bu yaratma halini gerçek hayata 

taşımak gibi bir karmaşa yaşadığın 
oluyor mu?
Hayır olmuyor. Bu da okulda öğreti-
len bir şey. Adı üstünde yaptığımız şey 
oyun oynamak. Oyun oynadığımızın 
bilincinde olduğumuz zaman “Kestik” 
sesini duyunca oyunun bittiğini anlar-
sınız. Karakter ağladı, sözünü söyledi 
ve ışık söndü. Tamam o artık bitti, ora-
da kaldı… Bu bilinçle yaparsanız işinizi 
sağlıklı bireyler oluyorsunuz ve işinizi 
de iyi yapmış oluyorsunuz. Eğer ben 
bunu yapamıyor olsaydım o adam gibi 
giyinip, o adam gibi davranıp, Cumali 
gibi tesbih sallayıp, belinde silahla ge-
zen biri olabilirdim ama bu tedavi edil-
mesi gereken bir durum olurdu. Hiç 
böyle bir durum başıma gelmedi. Bu da 
tamamen işini otokontrollü bir şekilde 
yapmamdan kaynaklanıyor ve benim 
için o rol sette bitiyor.

Her insan dinlemeyi 
öğrenmeli. 
Mesela Aras 
Bulut İynemli’den 
öğrendiğim 
en güzel şey 
dinlemektir. Bana 
hep “Benim senden 
öğreneceğim çok 
şey var. Senin de 
benden” derdi. 
Durdum, dinledim 
ve “İnsanlar 
lezzetli şeyler 
söylüyor” dedim, 
insanları dinlemeye 
başladım.

Kapak
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Röportaj

PANTOLON: VAKKO
TRIKO: VAKKO
DERİ CEKET: VAKKO
AYAKKABI: CHRISTIAN LOUBOUTIN
ÇORAP: PENTİ
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ŞU ANKİ DURUMUM BENİM İÇİN 
BİR MUCİZE

Sekiz ay önce baba oldun ve 
gördüğümüz kadarıyla sevgi dolu, 
ilgili, heyecanlı ve aynı zamanda 
inanılmaz realist bir babasın… Böyle 
bir baba olacağını biliyor muydun?
Yakın çevrem seneler önce hep söy-
lerdi “Senden çok iyi bir baba ve çok 
güzel bir eş olur” derlerdi. Ben de 

“Hiç öyle bir şey düşünmüyorum” 
derdim. Hayat bu anlamda bana 
büyük konuşmamayı ve gereksiz 
cümle kurmamayı öğretti. Bundan 
1.5 sene önce, “Çocuk sahibi olmam 
ve biriyle evlenmem. Hayatımdan 
memnunum” diyen birisiydim. Şu 
anki durumum benim için bir muci-
ze. Artık birinin hayallerinin gerçek-
leşmesi için çalışan biriyim. Kızımın 
ve eşimin…

PANTOLON: VAKKO
GÖMLEK: BEYMEN BUSINESS / BOYNER
CEKET: LACOSTE
AYAKKABI: TIMBERLAND / BOYNER
ÇORAP: PENTİ

Kapak
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Yaşadığın değişim ve dönüşümler 
nasıl bir deneyim oluyor?
Zaman içinde değişip dönüşmek çok 
lezzetli bir şey. Bence her insan deği-
şip, dönüşmeli, fikirlerini geliştirmeli, 
hayata başka pencerelerden bakmayı 
öğrenmeli. Dinlemeyi öğrenmeli. Me-
sela benim Aras Bulut İynemli’den öğ-
rendiğim en güzel şey dinlemektir. Aras 
bana hep “Dinlemeyi bilmiyorsun, önce 
dinlemeyi öğren. Benim senden öğrene-
ceğim çok şey var. Senin de benden öğ-
reneceğin çok şey var dinle beni” derdi. 
Karşımdakini hiç dinlemezdim. Ama 
sonra bir durdum dinledim ve “İnsan-
lar lezzetli şeyler söylüyor” dedim, in-
sanları dinlemeye başladım.

HER BAŞARILI ERKEĞİN YANINDA 
BİR KADIN OLMALI 

Ne değiştirdi seni?

Eşimle tanışmam, buna vesile olan 
Cem Yılmaz, sonrasında eşimle yaşa-
dığım ilişki ve bağ. Akabinde hayatı-
mıza katılan kızım değiştirdi beni. Eğer 
kişi istiyorsa bunları yaşamak insanda 
güzel şeylere sebep oluyor. Ve siz de 
bu değişimlere ayak uydurunca hayat 
daha güzel oluyor. Çünkü her başarılı 
erkeğin yanında bir kadın olmalı. Gi-
yimiyle, söylemiyle, dinlemesiyle ve 
yapması gereken şeylerle bence erkeği 
başarılı yapan en büyük şey bir kadın.

PANTOLON: ACADEMIA / BEYMEN
GÖMLEK: KIP
TRENCKOT: NEIL BARRETT / BEYMEN
TRIKO: VAKKO
AYAKKABI: ELLE
ÇORAP: PENTİ
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Röportaj

Kızınızı anne baba olarak hangi 
ideallerle büyütüyorsunuz?
Asya inanamadığım bir şey. Şu an 
hayatta yapamayacağım bir şey yok-
muş gibi yaşıyorum. Çok rahat bir 
adamım baba olduktan sonra bu de-
ğişmedi ama Asya’dan sonra neler 
olduğunu kelimelerle tarif edemem. 
Öylesine ilginç bir şey. Ama kız ço-
cuğumun olması benim için ve ailem 
için çok özel bir şey. Benim ailemde 

hep erkek var. Annem hayatı boyun-
ca dört erkekle yaşamış. Asya bizim 
ailemizin ilk kız torunu. Babam ben-
den sonra iki erkek kardeşimin kız 
olmasını beklemiş. Olmadığı için de 
babamın müthiş bir kız çocuk hay-
ranlığı var. Babam Asya’yı göreme-
di, bu yüzden Asya’nın yeri bende 
ayrıdır. Kızım benim için babamdan 
bir parça ve ben bu duyguyu tarif 
edemem.

PANTOLON: LARDINI / BEYMEN
BEYAZ GÖMLEK: JUUN.J / BEYMEN
BORDO GÖMLEK: DAMAT
AYAKKABI: ELLE
ÇORAP: PENTİ
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MUTLU ETMEK İÇİN ÖNCE MUTLU 
OLMAM LAZIM

Günlük rutinlerini defterine kayıt 
altına aldığın doğru mu?
Evet uzun süreden beri bunu yaparım. 
Günün tarihini yazar ve iki üç cümle 
karalarım. Mesela geçen gün, 6 sene 
önce yazdığım bir nota dönüp baktım 
iyi hissettirdi. Sadece deftere değil tele-
fonumda da notlar kısmı çok doludur. 
Mesela eşimle daha ilk mesajlaşmala-
rımızı bile saklarım. Kızımın doğacağı 
günü haber aldığımda yemek masası-
na karaladım. Bunu seviyorum çünkü 
tarihe bir not hepsi. O notları hatırla-
mak istediğimde, hüzünlendiğimde, 
sevindiğimde, merak ettiğimde açıp 
bakıyorum.

O defterler birinin eline geçecek diye 
korkuyor musun?
Birinin işine yaracak şeyler değil. Sa-
dece benim anlayabileceğim notlar. 
Ama kızımın ileride okuduğunda 

çok eğleneceği şeyler. Çünkü ben ba-
bamın üniversite yıllarında kitabına 
aldığı notları okuduğumda çok he-
yecanlanmıştım. Umarım Asya da bu 
heyecanı yaşar.

Peki bundan sonrasında hayat sizin 
için nasıl devam edecek?
Hayatımda bana yakın olan insan-
ları mutlu edecek şekilde yaşamaya 
gayret ediyorum ama öncelik hep be-
nimdir. Çünkü ben mutlu olmazsam 
onları mutlu edemem. Eşim de hep 
bunu söyler, “Sen mutlu olmadığın 
sürece biz de mutlu olmayız ve bunu 
istemeyiz” der. Bu yüzden mutlu ola-
cağım şeylerin içinde olmaya devam 
edeceğim. Kızımla sağlıklı bir süreç 
geçirmeye gayret edeceğim. Şimdiye 
kadar nasıl yaşadıysam bundan sonra 
da öyle yaşayacağım diyemem. Artık 
hayat benim için biraz daha disiplinli, 
daha öngörülü, daha naif, daha şefkat-
li, daha enerjik, daha sorumluluk bilin-
cinde devam edecek.
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SPRING SUMMER 2021

SHINE BRIGHT
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Bülten

Dinamik, yalın, 
çekici
Casual giyimi, doğanın yalınlığı 
ile yeniden yorumlayan BEYMEN 
Club Erkek  2021 İlkbahar Yaz 
Koleksiyonu; dinamik tarzı, farklı 
doku ve renkleriyle erkekler için 
özgür kombin seçenekleri sunuyor.

Ayak izini 
azaltan 
koleksiyon
Dockers, dünyaca ünlü sörfçü Jon 
Rose ve kurduğu Waves For Water 
ile 3 yıl sürecek bir işbirliğine 
imza attı. Waves For Water, on 
yıldır dünya çapında temiz içme 
suyu sağlanmasına yardımcı 
oluyor. Dockers ise markanın 
çevresel ayak izini azaltmaya 
yardımcı olmak için son on yıldır 
Water Less tekniklerini kullanarak 
üretim yapıyor.

Sezona  
iddialı girdi
U.S. Polo; yeni sezona iddialı 
erkek koleksiyonuyla giriş yaptı. 
Yeni sezondaki U.S. Polo erkek 
spor ayakkabı tasarımları, sade 
modelleriyle olduğu kadar, renkli 
dizaynlarıyla da dikkat çekiyor.



Bülten

Şehre hayat veren koleksiyon
Network, İlkbahar Yaz 2021 sezonunu şehir yaşamının özlenen ritmini 

güçlü bir stil üzerinden yansıttığı iddialı koleksiyon ile karşılıyor… “Social 
NetWork” mottosu ile gerçekleştirdiği iddialı İlkbahar/Yaz 2021 kampanya 
çekimi ile marka; şehrin yaşayan mekanlarında, bir arada geçirilen keyifli 

vakitlere gönderme yapıyor.

Bakımlı 
erkeklere özel
Head&Shoulders erkek bakımına 
yepyeni bir soluk getiriyor. Yeni 
Head & Shoulders Kepeğe Karşı 
Etkili Duş Jeli ve Şampuan seri, 
hızlı şehir hayatında sürekli 
bir yerlere yetişmeye çalışan 
ve bakımına istediği vakti 
ayıramayan erkeklere özel olarak 
hazırlandı.

Sezona renkli bir 
giriş yapın

2021 yılında hayata kırmızı, yeşil ve 
sarı renkler ile bakan Lacoste, Lacoste 
X Polaroid iş birliği ile dikkat çekiyor 
ve İlkbahar 2021 sezonuna rengârenk 

bir giriş yapıyor. Lacoste X Polaroid ile 
hayatınızı renklendirmeye hazır olun.
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Bülten

Maskülen ve 
Modern: Boss
Saat&Saat farkıyla sunulan 

Boss’un yeni modeli, 
trendlerin izini süren 

erkeklerin stilini ikonik 
detaylarla tamamlıyor. 

Saatin hasır kayışı, 
kadrandaki pembe altın 

indeks ve incelikli detaylara 
zarif bir kontrast katıyor. 
Sportif çizgisiyle dikkat 

çeken saatin, özgün şıklığı 
her tarzla eşsiz bir uyum 

sağlıyor.

Beylerin kurtarıcısı 
olacak
Avva, konforu ön plana çıkardığı 
tasarımlarıyla ev hayatında da erkeklerin 
zahmetsiz şıklığına eşlik ediyor. 
Yumuşak dokusu ve kaliteli kumaşı 
sayesinde erkeklerin kurtarıcısı olan polo 
yaka sweatshirtler, jogger eşofman altları 
ve basic tişörtler, erkeklerin stiline özgün 
bir tavır sunuyor. 

Saç dökülmesine son
Aveda’nın %98 doğal türevli Invati Men Erkekler 
için Dökülme Karşıtı Şampuanı, gözeneklerin 
tıkanmasına sebep olan yağı temizlemek için, 
keklik üzümünden elde edilen salisilik asit ile 
saç derisini nazikçe temizleyip arındırır, serum 
uygulaması öncesi saçta harika bir baz oluşturur, 
saç dökülmesine karşı doğal içeriklerle saç 
derisini canlandırır.
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Bülten
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Stilinize bahar 
hafifliği geliyor
Ramsey, şık ve rahat tasarımlarıyla 
erkeklerin stiline bahar hafifliğini ve 
enerjisini yansıtıyor. Sweatshirt’ler, spor 
yelekler, her kombine dahil olabilen trikolar 
ve hırkalarla baharda hafifleyeceksiniz. 

İster saçını, ister 
sakalını şekillendir
Erkek kişisel bakım ve kozmetik 
ürünleri markası Barber Marmara’dan 
muhteşem bir ürün; Barber Cream Wax... 
İster saçınızı, ister sakalınızı gün boyu 
rahatlıkla şekillendirebileceğiniz ürün, 
dökülmeyi ve hasarı önlemek için bitkisel 
açıdan zenginleştirildi... 

Kaliforniya 
Fransız 
Rivierası’yla 
birleşti
Levi’s Made & Crafted 
erkek koleksiyonu, 
Kaliforniya’yı Fransız 
Rivierası’yla birleştiren 
bir dizi bol yeni silüetle 
rahatlığı yansıtıyor. 
California çabasız ve cool 
West Coast duyarlılığından 
ibaretken, Riviera ise çok 
da ciddi olmayan sofistike 
bir görünümü beraberinde 
getiriyor.
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Moda

BlazerLand
Eskilerin tabiri ile “jilet gibi” blazer 
ceketler pandemi sürecinin getirdiği 
“rahat giyim” akımının ardından, 
kaybettiği ihtişamını bu sezon geri 
kazanıyor. Sadece klasik takım elbiseler 
ile değil hem spor hem günlük 
kombinlerle şahane bir uyum yakalayan 
blazer ceketlerin her tarza uygun bir 
kullanım şekli mevcut.

Vakkorama, 2.145 TL

Hatemoğlu, 686,32 TL IGS, 1.179 TL

Kiğılı, 
599,99 TL

Academia 
ceket

Balenciaga, 25.950 TL Beymen Collection 
Ceket

Network 
Ceket

Selected, 
 995 TL

Sseinse, 1.450 TL
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Moda

Marina Modası
Kalabalık beachlerden uzak da olsak 
sahil ruhunu kaybetmiyoruz değil mi? Bu 
yıl neredeyse tüm markalarda karşımıza 
çıkan “marina” tarzı tasarımlar ile şehrin 
en kalabalık sokaklarında yürürken 
bile kendinizi iyot kokulu bir sahil 
kasabasında hissedeceksiniz.

Levis 
Gömlek

Beymen Club T-Shirt

Academia 
T-Shirt

Beymen Collection

Boyner Hasır 
Sepet 342,25 TL

National 
Geographic 

Şapka

Dockers

Montblanc bel çantası

Network Şort

Network 
T-Shirt
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Röportaj

Altın Portakal ödüllü genç oyuncu 
Yağız Can Konyalı  

"Boş zamanlarımda İstanbul'u 
yürüyerek gezmek en büyük 

keyfim. Tanımadığım insanlarla 
sohbet ederim" diyor. Değişken 

halini sempatikliğiyle harmanlayan 
Yağız Can Konyalı, bir oyuncuda 

öncelikle zihin huzuru olması 
gerektiğinin altını çiziyor.

Değişken ve sosyal 
bir adamım 

PANTOLON: JACOB COHEN / VAKKO
GÖMLEK: VAKKO
CEKET: VAKKO
KRAVAT: VAKKO
KEMER: FENDİ / BEYMEN
AYAKKABI: ALDO
ÇORAP: PENTİ

Röportaj: Mukaddes Kaya  Fotoğraf: Sinem Yazıcı  Styling: Eylem Yıldız   Saç: Başak Sülya
Makyaj: Gizem Ergin  Styling asistanı: Öykü İrem Dalkılıç   Fotoğrafçı asistanı: Salih Tunç
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T iyatro ile başladığı oyun-
culuk serüvenini konserva-
tuvar okuyarak pekiştiren 
müthiş bir oyuncu. Altın 

Portakal Ulusal Film Yarışması’nda 
en iyi genç yetenek ödülünü kazan-
ması da bir tesadüf değil, sadece üs-
tün yeteneğinin bir başarısı. Hayat 
verdiği her karakteri adeta yaşayarak 
oynayan yakışıklı oyuncu Yağız Can 
Konyalı, bu sektörde uzun soluklu 
işleriyle adından söz ettirecek müt-
hiş bir karakter. Sıra dışı ve tarz bir 
adam olması, her role girme özelliğiy-
le hemen her alanda fark edilen genç 
oyuncu, Re Touch Mag okurları için 
sorduğumuz soruları tüm samimiye-
tiyle yanıtladı. 

‘Alaylı mı, konservatuvarlı mı’ hep 
tartışılır. Sen oyunculuk okumuş 
biri olarak ne düşünüyorsun?

Şu an yaşadığımız çağdan bakıp de-
ğerlendirince, geride kalmış bir tartış-
ma konusu bence artık. Ben 17 yaşın-
daydım girdiğimde konservatuvara, 
yani bir hayli küçüktüm. Hayal ettiğim 
hocalar ile Mimar Sinan’da okumak 
bana daha güvenilir geldi o yıllarda. Ve 
iyi ki de okudum. Çok verimli geçti her 
anı. Ama şimdi bakıyorum konservatu-
var okumasam da oyuncu olurdum tabi 
ki. Bu benim seçtiğim bir yol oldu, her 
oyuncunun da kendi seçtiği yol geçerli 
diye düşünüyorum. Sonuçta okul beş 
yıldı ve bitti. Geri kalan koca bir oyun-
culuk hayatı zaten alaylı geçiyor.

Röportaj
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Oyuncu olmaya nasıl karar 
vermiştin?

Çok erken yaşta ilkokulda sınıf öğ-
retmenimin yönlendirmesiyle oldu, 
yani ilk o istedi oyuncu olmamı diye-
bilirim. Hep tiyatroda oynuyordum 
okulda. Zayıf derslerden tiyatro ile 
yırtıyordum ortaokulda. Lise yılların-
da da bir toplulukla oyunlar oynuyor-
dum.  Tiyatro o yıllarda mesleğim gibi 
olmuştu artık, okuldan çıkıp akşam 
oyun oynuyordum. Sonuç kaçınılmaz 
oldu biraz.  

Bir oyuncunun en çok oynamak 
isteyeceği rol nedir sence?

Her oyuncu için farklıdır bu. Ama 
bir önceki projede oynadığım rolün bir 

sonrakinde bambaşka olması beni çok 
cezbediyor diyebilirim.  

SAHNELERİ ÖZLÜYORUM

Tiyatro ilk göz ağrın, sana neler 
hissettiriyor sahne, dizi oyunculuğu 
ile farkları nedir sence, tiyatro 
devam ediyor mu?

Evet tiyatro devam ediyor. “Sesin 
Resmi” isimli oyunumuzu oynuyoruz. 
Esra Bezen Bilgin ile birlikte DOT Ti-
yatro’da, Mert Öner yönetti. Sezonda 
devam ediyor olacak. Oyuncu her yer-
de oyuncu, yok bir farkı. Tiyatro yap-
mak, sahnede olmak nasıl hissettiriyor 
tarif edemem belki ama olmayınca çok 
kötü hissettiriyor diyebilirim.

Röportaj

GÖMLEK: SAINT LAURENT / BEYMEN
PANTOLON: WOOYOUNGMI /BEYMEN
KEMER: FENDI / BEYMEN
ÇORAP: PENTİ
AYAKKABI: ALDO
YÜZÜK : ATOLYE WOLF
KOLYE: H&M
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Röportaj

Dünyada ve bizde en çok 
beğendiğin oyuncu kim veya 
kimler?

Çok fazla var Türkiye’de de dün-
yada da saysam bitmez tabi ki. Ama 
şöyle söyleyeyim Türkiye’de sahnede 
canlı izlediğim oyuncular, yurtdışın-
daki izlediğim sahne performansla-
rının önünde. Yani oyunculuk olarak 
söylüyorum. Bizdeki oyunculuk yete-
neği çok önde bence.

Gençsin ama birçok filmde yer 
aldın, kaç film, kaç tiyatro oyunu 
oldu diye sormayacağım, tüm 
bunların içinde seni en çok 

heyecanlandıran projen neydi?
Hemen hemen hepsi çok özeldi. 

Güzel işlerde ve ekiplerde yer aldım. 
Umarım böyle devam eder.

Biraz delişmen bir adamsın gibi 
ne dersin, hayatta istediğini 
yapan kural tanımayan, kalıpların 
dışındasın sanki, öyle misin?

Gün içinde delişmen oluyorum di-
yebilirim evet. Kural tanımayan de-
mek fazla olur bence ama. Şu zamana 
kadar sadece ve sadece kendi istedik-
lerimi yaptım. İsteklerimden kendimi 
hiç mahrum bırakmadım diyebilirim 
buna.

Dünyada ve 
Türkiye’de 

beğendiğim 
oyuncular 

saymakla bitmez. 
Ama şöyle 

söyleyeyim 
Türkiye’de 

sahnede canlı 
izlediğim 

oyuncular, 
yurtdışındaki 

izlediğim sahne 
performanslarının 

önünde. Yani 
oyunculuk olarak 

söylüyorum. 
Bizdeki oyunculuk 
yeteneği çok önde 

bence.

PANTOLON: SELECTED HOMME / VAKKORAMA
GÖMLEK: VAKKORAMA
KEMER: BROOKS BROTHERS
AYAKKABI: ALDO
ÇORAP: PENTİ
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KARİYERİMİN BAŞINDA ÖDÜL 
İLERİSİ İÇİN ÇOK ŞEVK VERDİ

Altın Portakal sanat dünyası için 
önemli, senin de ödül almışlığın var 
anlatır mısın?

Çok güzel bir his. Kariyerimin başla-
rında karşılaşmak ilerisi için çok şevk 
verdi tabi ki. Daha da iştahlandırdı di-
yebilirim. 

Sosyal bir adam mısın, gezmeyi 
sever misin, yoksa Cihangir 
kafasında mısın?

Sosyal biriyim diyebilirim evet. Boş 
zamanlarımda İstanbul’u yürüyerek 
gezmek en büyük keyiflerimden biridir. 
Gün içinde tanımadığım insanlarla da 
iletişimde olurum sohbet ederim. Ama 
tabi pandemiden ötürü sekteye uğramış 
bir zevkim bu. Maskeyle zor oluyor.

Bir oyuncu sence nasıl yaşamalıdır?
Sağlığına dikkat etmek öncelik. Ruh 

ve beden sağlığı en önemlisi. Stanis-
lavski “Bir aktörde öncelikle zihin hu-
zuru olması gerek” diyor. “Kafa rahat 
olacak” diyor yani. 

Yeni normal hayatımızda sanat en 
çok sekteye uğrayan sektör oldu, 
neler söyleyeceksin?

Zor oldu tabi ki çok zor hem de. Çok 
emekçisi var bu işin. Sadece oyuncu-
lardan oluşmuyor. Maddi olarak da 
çok sıkıntı yaşattı bu işin emekçilerine. 
Ama dünya bu halde şu an. Yapacak 
bir şeyimiz yok. En kısa sürede geri 
dönmek en büyük arzum.

Seni bize anlatabilecek cümlen 
nedir?

Heyecanlı olur herhalde.

Röportaj

Pandemi dönemi 
sanat dünyası için zor 
oldu, çok zor hem 
de. Çok emekçisi 
var bu işin. Sadece 
oyunculardan 
oluşmuyor. Maddi 
olarak da çok sıkıntı 
yaşattı bu işin 
emekçilerine. Ama 
dünya bu halde şu an. 
Yapacak bir şeyimiz 
yok. En kısa sürede 
geri dönmek en 
büyük arzum.

PANTOLON: BROOKS BROTHERS
KRAVAT: BROOKS BROTHERS
GÖMLEK: BROOKS BROTHERS
CEKET: BROOKS BROTHERS
KEMER: BROOKS BROTHERS
ÇORAP: PENTİ
AYAKKANI: SANTONİ / BEYMEN



Trend

2020’de evde kalarak daha çok alış-
tığımız internet alışverişi ile dünyanın 
her yerinden satın alma gerçekleştire-
biliyoruz. Özellikle lüks giyim satışı 
yapan internet siteleri şu an ülkemizde 
de çok rağbet görüyor. Anlık kampan-
yalar ve yeni sezon indirimlerini ka-
çırmamak için uygulamalara her gün 
bakar olduk. İlkbahar-Yaz sezonunda 
erkeklerin en rahat edebileceği parçalar 
ve kombin önerilerime bir göz atın. 

İPEK TAKIMLAR ÜNLÜ MARKALARIN 
KOLEKSİYONLARINDA YERİNİ ALDI

Pandemi sürecindeki dünyada giyi-
min ilk kuralı rahatlık olduğu için ipek 
takımlar bu sezonun en çok göreceği-
miz parçalarından olacak. İpek rahat 
gömlekler bu sezonda ünlü markaların 
koleksiyonlarında yerini alıyor. Son yıl-
ların rengarenk, floral desenli gömlek-
leri materyal değiştirerek ipeğe geçiş 
yapıyor. Versace’nin yeni sezon defile-
sinde sıklıkla rastladığımız ipek takım-
ları, birçok ulaşılabilir markada da gör-
meye başladık. 

FEMİNEN DOKUNUŞLAR  YEPYENİ 
UFUKLAR AÇIYOR

Ülkemiz gündeminde üst sıralar-
da yer alan toplumsal cinsiyet eşitliği, 
moda sahnesinde de yerini alıyor. Deği-
şen dünyaya ayak uyduran global mar-
kalar, erkek görünümlerindeki femi-

Pandemi süreci devam ederken bahar sezonu 
koleksiyonları mağazalarda ve artık hayatımızın bir parçası 

haline gelen online satış kanallarında yerini aldı. Peki 
ilkbaharda erkek stilini en çok etkileyen parçalar neler 
oluyor? Bu ayki yazımda hep birlikte sezon favorilerini 

inceleyelim istedim. 

Anıl TİRYAKİ 

Vitrinlere 
ilkbaharı 
getiren 
favori 
parçalar
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Trend

nen dokunuşlarla, tüm dünyada farklı 
bir bakış açısı, yepyeni ufuklar açıyor. 
Gucci, Fendi gibi dünya devi marka-
ların yeni koleksiyonlarında ve birçok 
tasarımcının yeni sezon tasarımlarında 
gerek renk ve desen kullanımları, gerek 
kıyafetin kalıplarında feminen ilhamlı 
görünümler dikkat çekiyor. Günlük ha-
yatta uygulaması daha minimal olsa da 
feminen dokunuşlar artık hayatımızın 
bir parçası. Cinsiyet eşitliği modada da 
kendini gösteriyor ve sanırım gelecekte 
bunu daha net göreceğiz. 

KOMBİNLERİN VAZGEÇİLMEZİ 
MİNİ AKSESUARLAR OLDU

Akıllı telefonlar hayatımızın bir par-
çası haline geldiğinden beri erkek mo-
dasında çok daha sık gördüğümüz 
minik çantalar, artık erkeklerin vazge-
çilmez aksesuarları oldu. Son 2 yıldır 
Jacquemus’un erkekler için yarattığı 
cüzdan ve mini çantalardan sonra po-
püler hale gelen ve modanın dev mar-
kaları Louis Vuitton, Prada, Gucci, Fen-
di gibi markaların farklı versiyonlarını 
çıkardığı mini çanta ve cüzdanlar bu se-
zon da çok popüler. Rengarenk çantalar, 
gömleklerin üzerinde yerini alıyor. Bu 
sezon canlı bahar renkleriyle birleşen 
mini çantalardan favorilerim hep Ver-
sace oldu. Donatella Versace’nin renkli 
ve bol desenli barok dünyası her zaman 
beni kendine hayran bırakır. Bu sezon 
kullanılan pastel ve canlı renkler, akse-
suarlarda da favorim olmasını sağladı. 

SİYAH VE KOYU RENKLERİ 
HAYATIMIZDAN ÇIKARIYORUZ

Son bahsedeceğim sezon de-
tayı, erkek modasında görme-
ye alışık olmadığımız renkler 
üzerine olacak. Pastel ve pudra 
renkler, pembenin mavinin 
ve morun her tonu bu se-
zon inanılmaz popüler 
oluyor. Bu sezon siyah 
ve koyu renkleri haya-
tımızdan çıkarıyoruz 
ve şeker pembesi bir 
görünüm ile hayata 
ve pandemiye pozi-
tif bakıyoruz. MSGM 
koleksiyonunda yer 
alan fıstık yeşili, gök 
mavisi kombinler, Ver-
sace’nin pudra renk 
koleksiyonu bana ba-
harın yüksek ener-
jisini hissettirdi. 
Renkli bir bahar ge-
çirmeniz dileğiyle. 
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Güzellik

Goldmaster,  
Trust 

GM-8142 
saç sakal 

şekillendirme 
makinesi,  

149 TL

Bakımlı olmak 
sadece kadınlara 
özel değil
Son yıllarda bakımına, cildine, kendine özen 
gösteren erkeklerin sayısı giderek çoğalıyor. 
Çağı yakalayan, kendisine olduğu kadar 
çevresindekilere de saygısını kaybetmeyen 
erkeklerin seçenekleri de en az kadınlar kadar 
çok. İşte onlar için seçtiklerimizden bazıları.

Philips, Sonicare, 
elektrikli diş 

fırçası, 1329 TL

Penhaligon’s, Endymio, sardunya ve 
bergamot notalarıyla aromatik- odunsu,  

100 ml EDP, 1450 TL

Maison Francis Kurkdjian, 
L’Homme À la rose, gülün 

büyülü dünyasına yolculuğa 
hazırlanın, 70 ml, 2190 TL

Old Spice Ultra 
Defence Sprey 

Deodorant,  28,90 TL

Aveda, Invati 
Men,  erkekler için 

dökülme karşıtı 
saç serumu, 

125ml, 479 TL

Head& Shoulders, 
Kepeğe Karşı 
Etkili duş jeli 
veşampuan, 

zencefil ferahlığı  
ile, 49.90 TL

Sephora, Sephora 
Collection Nose Mask 

Charcoal, doğal 
kökenli kömür özlü 

burun bantı, 14,90 TL

Shiseido Men, 
Targeted Pencil 
Concealer, daha 

taze, daha sağlıklı 
ve daha eşit bir cilt 
için anında üstün 

performans sağlayan, 
8 saate kadar kalıcı 

kapatıcı, 390 TL 



Dekorasyon

Bu yıl evinize 
pozitif enerji 
getirecek en 
yeni dekorasyon 
trendleri 

Burçe BEKREK

Mutlu sarılar ve yatıştırıcı pastel tonlar, renk arenasında 
revaçta. Topraksı, dokulu taş ve parlak pirinç, popüler 

malzemeler arasında. 1960’ların barış ve sevgi hisleri ise 
gökkuşağı amblemleri biçiminde tamamen geri döndü.  

İşte 2021’de evinizi canlandırmanın en iyi yolları.
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2020’den tek bir ders aldıysak o da evlerimizin hayatımızda ne kadar önemli 
bir yere sahip olduğuydu. Tasarım şirketleri de bu mesajı açıkça duymuş olmalı 
ki 2021’de şimdiye kadar gördüğümüz parçalar için anahtar sözcükler iyimserlik 
ve pozitifliğin etrafında toplanıyor. Elbette, 2021’in daha iyi bir yıl olacağından 
umutluyuz, bu nedenle önümüzdeki aylarda evinizi aydınlatacak bir kaç tasarım 
trendlerini sizler için derledik.

BUBBLES
1950’lerin bu popüler şekli geri döndü. 

Bu iyimser dairesel sembolleri hayatınıza 
eklemek için balon formlu avizeleri dene-
yin. Bir giriş yolunda veya bir yemek masa-
sı üzerinde çarpıcı görünecektir.

1960’LARIN POZİTİFLİĞİ
Gökkuşağını takip edin! Octae-

vo, bu renkli kağıt vazo ile masa-
nıza pozitif enerji getirecek.
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Dekorasyon

TAFTİNG: LÜKS KONFOR
Bu döşeme trendi, tüm mobilya ka-

tegorilerinde bir rönesans yaşıyor ve 
Roche Bobois, Maurizio Manzoni ilk-
bahar 2021 koleksiyonu için onu yeni 
Intermede kanepesinin odak noktası 
haline getirdi. Mario Bellini ve Tobi-
a&Afra Scarpa kanepeler, Instagram’ın 
en çok paylaşılanları arasında.

SİYAH VE BEYAZ
Tüm zamanların en sevilen grafik 

kombinasyonu: Siyah ve Beyaz birlik-
teliği. Kelly Behun’un Hudson Valley 
Lighting için Split kolye ucu, bu tek 
renkli görünüm için tüm doğru nota-
ları tutuyor.

CUT-OUTS!
Henri Matisse’in kesik formları tasa-

rım dünyasında uzun zamandır beğe-
niliyordu. Pierre Frey için sanatçı Liz 
Roache tarafından hazırlanan bu halı, 
hikayeli konseptin yeni bir keşfi.

ÇİZGİLİLER
Instagram’da her yerde karşımıza 

çıkıyorken, çizgilerin trend olması te-
sadüf değil. Piero Lissoni, B&B Itali-
a’nın yeni sanat yönetmeni olarak ilk 
dış mekan koleksiyonu için tasarlan-
mış Borea koltukta bu klasik ve ikon-
laşmış trendi seçenlerden.

RATTAN
Hasırın uzaklaştığını düşünüyorsa-

nız, tekrar düşünün! Bu günlerde şir-
ketler, Serena & Lily’nin bu sevimli ta-
raklı yan sehpası gibi iç mekan ürünleri 
için, aynı zamanda bir bar olarak da iki-
ye katlanabilen, geleneksel malzemeler 
kullanmaya odaklanıyor. Dolaplardan, 
berjerlere, avizelerden, aksesuarlara her 
üründe karşımıza çıkıyor.

SARI
Hepimiz evlerimize renk katmak is-

tiyoruz değil mi? Bu sıcak, güneşli sa-
rının peşinden gitmenin tam zamanı. 
Zara Home’un yeni nevresim takımla-
rıyla başlamanızı öneririz.

PİRİNÇ
Bu süper parlak metal, Tom Dixon’ın 

büyük ölçekli Mass yemek masası gibi 
parçalarda, aydınlatmada ve şimdi de 
mobilyada geri dönüş yapıyor.

TRAVERTEN
Hepimizin hayatımızda daha fazla 

topraklamaya ihtiyacımız var ve tra-
verten kesinlikle işe yarayacak. Kelly 
Wearstler, tamamen dokulu, toprak 
rengi taştan oyulmuş Dume kaide ma-
sası trende güzel bir vurgu.

PASTELLER
Doğrudan defilelerden yatıştırıcı 

pastel tonlar artık evlere giriyor. Gü-
ney Koreli tasarımcı Sohyun Yun’un 
1stdibs’de bulunan bu elle boyanmış 
akrilik masalarını özellikle seviyoruz.
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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...

SE
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İ
Kültür Sanat

Verity mayıs sonuna 
kadar görülebilecek
Ressam Recep Çiftçi’nin ‘Bir 
tuvalde iki tablo’ mottosuyla 
sunduğu ve son zamanlarda ilgi 
gören ve tamamı optik illüzyon 
tablolardan oluşan eserlerinin 
yer aldığı Verity Koleksiyonu 
mayıs ayı sonuna kadar 
Sapphire Art’ta.

Fatma’nın hayatta kalma mücadelesi
Fatma isimli bir temizlikçinin hayatını anlatan Fatma dizisi nisan ayında 

Netflix’te… Başrolünde Burcu Biricik’in yer aldığı yapım, kaybolan kocasını 
ararken bir cinayet işleyen Fatma’nın bir süre sonra hayatta kalmak için 
bir seri katile dönüşmesini konu ediniyor. Dizi, nisan ayının en merak 

edilenlerinden olacak gibi görünüyor. 
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Kültür Sanat

3 kadının  
başından geçenler

Psikolojik travmadan kurtularak 
yaşamlarına sıfırdan başlamaya 

çalışan üç kadının başlarından 
geçenleri ya da başlarına gelenleri 

kendi ağızlarından aktardıkları 
Craft Tiyatro’nun eleştirmenler 

tarafından bir oyunculuk şöleni olarak 
tanımlanan oyunu Yutmak uzun 

bir aranın ardından Nisan ayında 
gerçekleşecek tek gösterimi ile 29 

Nisan akşamı Zorlu PSM’de tiyatro 
severleri selamlamaya hazırlanıyor.Genç şarkıcıdan 

iddialı çıkış
Geç şarkıcı Kayra Kayan, yeni 
şarkısı Dip Beyaz ile, müzik 
listelerine 10. sıradan giriş 
yaptı. Söz ve müziği kendisine, 
düzenlemesi Denizkan Boz’a ait 
parçanın klibini ise yönetmen 
Ramazan Aslankaya çekti. Kayan 
klipte ünlü tasarımcı Cihan Nacar 
kıyafeti giydi

9 muhteşem isim  
aynı filmde
Reha Erdem, 5 yıl aradan sonra 
‘Seni Buldum Ya’ ile geri döndü. 
Pandemi dönemini fırsata 
çevirmeye çalışan iki dolandırıcının 
hikayesini konu edinen film, 
iki dolandırıcının ağına takılan 
insanlara odaklanıyor. Müzikal 
komedi, Serkan Keskin, Nihal 
Yalçın, Bülent Emin Yarar, Ezgi 
Mola, Taner Birsel, Tilbe Saran, Esra 
Bezen Bilgin, Tansu Biçer ve Ecem 
Uzun’u bir araya getiriyor. Film, 
Mubi’de yayına girdi…
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Yayınevleri, yeni eserleri okurlarla buluşturmaya 
devam ediyor. İşte, kitapseverlerin ilgisini çekecek yeni 

kitaplar… 

OLMAK YA DA 
OLMAMAK
Bu, laboratuvarda 
üretilmiş insan yapımı 
bir virüs mü? İlk defa 
mı böyle bir şeyle 
karşılaşıyoruz? Bu, 
küresel bir değişiklik 
için gereken bir 
manipülasyon mu, 
planlanmış bir salgın 
mı? Devamında başka 
virüsler de gelecek 
mi, hep böyle mi 
yaşayacağız? Bu, 
dünya ölçeğinde bir 
nüfus azaltma projesi 
mi? Bundan sonra ne 
olacak, çocuklarımız 
nasıl bir dünyada 
yaşayacaklar? 
Yavuz Dizdar yeni 
kitabı Olmak ya da 
Olmamak’ta virüsü 
ele alıyor… 

KORONA AŞISI
Kaygılıyız, hatta 
korkuyoruz çünkü 
insanlık tarihinde 
daha önce böyle bir 
şey yaşanmadı. Doğal 
olarak gözümüz aşıda 
çünkü bugüne kadar 
virüsten kurtulma 
yolu olarak lanse 
edilen yegâne şey 
aşı. Peki yeterince 
aşı alınabildiğinde, 
aşı olmayı 
başarabildiğimizde bu 
iş bitecek mi? Hepsi 
bu mu? Prof. Dr. Selim 
Şeker, Uzm. Dr. Belkıs 
Meltem Özen, Uzm. Dr. 
Murat Balanlı, Uzm. 
Psikolog Selen Can ve 
Avukat Mahir Işıkay’ın 
yazdığı Korona Aşısı 
Hayykitap’tan çıktı.

Kitap

SEVGİ ÖTESİ 
SERİSİNİN 2. 
KİTABI SARKAÇ 
ÇIKTI
Kişisel gelişim 
yolculuğuna destek 
niteliğinde hazırlanan 
ve Enerji Eğitmeni 
Sevgi Keleş tarafından 
kaleme alınan Sarkaç, 
Ceres Yayınları’ndan 
çıkarak raflarda yerini 
aldı. Kişisel gelişime 
pozitif katkı sağlamak 
amacıyla kullanılan 
ve evrende varolan 
frekansları bilinç 
düzeyine aktarmaya 
yarayan Sarkaç’ın 
aynı isimli kullanım 
kılavuzu, Sevgi Keleş 
tarafından kaleme 
alındı.



Kitap

YENİDEN MUTLU 
OLABİLİRİZ
Çocuk kitabı yazarı 
Zeynep Alpaslan ilk 
yetişkin romanına 
imzasını attı. ALFA 
Yayınları’ndan 
çıkan, umudu nakış 
gibi işlediği yeni 
romanı Yeniden 
Mutlu Olabiliriz’le 
Alpaslan, okuyucuya, 
onları derinden 
etkileyecek bir zorlu 
yaşam mücadelesiyle 
sesleniyor; Yeniden 
Mutlu Olabiliriz 
karısının ölümünden 
sonra küçük oğluyla 
baş başa kalan bir 
babanın, Dino’nun 
hikâyesi. 

PETER PAN’A 
‘’SEN DE OKU’’ 
DOKUNUŞU...
İskoç yazar James 
Matthew Barrie’nin 
ölümsüz klasiği 
Peter Pan, Hanzade 
Servi’nin mizahtan 
beslenen duru 
yorumuyla, Tudem’in 
okuma güçlüğü 
çeken ve disleksik 
çocuklar için özel 
olarak hazırladığı 
Sen de Oku Klasikler 
koleksiyonundaki 
yerini alıyor. 
Melike Tan’ın zarif 
resimlerinin eşlik 
ettiği bu sürükleyici 
fantazya, zamanının 
çok ötesindeki 
kurgusuyla okurlarını 
‘Var Olmayan Ülke’ye 
uçuruyor.

4-7 YAŞ İÇİN 
CESUR HİSSET 
DİZİSİ
Hep Kitap, Avril 
McDonald’ın Kurt ve 
Gölge Canavar, Kurt 
ve Yavru Ejderha ve 
Kurt’un Renkli Montu 
ile “Cesur Hisset” 
serisini okurlarla 
buluşturuyor. Bu 
seri, tüm çocukların 
zorlayıcı duygularla 
başa çıkmasına yardım 
edecek. 4-7 yaşındaki 
çocuklar için büyük 
duygular hakkında 
küçük hikayelerden 
oluşan Cesur Hisset 
dizisi, çocukların 
duygularını 
yönetmelerine ve öz 
farkındalıklarının 
artmasına yardım 
edecek basit stratejiler 
sunuyor. 

Kurt arkadaşları gece yatıya kalacağı için çok heyecanlıdır.  
Elektrikler kesilip Kurt’un gizlediği karanlık korkusu ortaya 
çıkana kadar çok eğlenirler. 

Arkadaşları hikâyesini dinleyip Gölge Canavar’ı kendi 
gözleriyle görene kadar Kurt’a gülerler!

Örümcek, Kurt’a korkutucu şeyleri savan özel bir 
taktik gösterir. Taktik o kadar iyidir ki Kurt’un bütün 

arkadaşları korktukları şeylerin üzerinde denemek isterler.  

Hayat bazen korkutucu olabilir ama korkunç şeyleri o 
kadar da korkunç olmayan hale getirecek pek çok harika 

yöntem vardır. Hatta bu numaralarla eğlenebilirsiniz bile!

A
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Avril McDonald

Tatiana Minina

KURT VE 
GÖLGE 
CANAVAR  

I S B N  9 7 8 - 6 0 5 -1 9 2 - 4 1 0 - 6

Cesur Hİsset DİZİSİ
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Röportaj

Dünyaca ünlü müzik okulu Berklee’den mezun olan 
Bengisu Önal, Türk müzisyenlerin bir şarkıları tutunca gelen 
popülariteyi yitirme korkusuyla aynı kalıplardan çıkamadığını 

söylüyor ve ekliyor: Ama genç müzisyenler dijitalleşmeyle 
bu kalıpları kırmaya başladı, bunu görmek inanılmaz.

Aynı kalıplara takılan 
Türk müziğini 

gençler kurtaracak 

Röportaj: B. Selen Akgün Fotoğraflar: Fethi Karaduman
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ÇOK samimi, zeki ve harika 
sese sahip bir genç kadın Ben-
gisu Önal... Yeteneğiyle dün-
ya müzik piyasasında adın-

dan daha çok söz ettireceğini tahmin 
etmek ise zor değil. Muhteşem sesinin 
yanı sıra pırıl pırıl gülümsemesiyle de 
dikkat çeken Bengisu Önal, Türk mü-
zik piyasasının olumsuzluklarını tüm 
gerçekliğiyle bir bir sıralayacak kadar 
da cesur. Bengisu ile Rusya’da geçen 
çocukluğundan ‘ömürlük aşkım’ de-
diği müziği keşfine ve yeni projeleri-
ne dair keyifli bir söyleşi yaptık.

Bengisu Önal kimdir?  
Sizi tanıyabilir miyiz?

Çocukluğumun ilk 7 senesi Rus-
ya’da geçti. Orada Hindistan, Ameri-
ka, Fransa, İtalya gibi pek çok farklı 

ülkeden arkadaşlarım oldu ve onlarla 
beraber multi-kültürel bir çocukluk 
geçirdim. Ardından ilkokul için Tür-
kiye’ye döndüm ve İstanbul macerası 
başladı. Ömürlük aşkım olam müziği 
ise lisede keşfettim. Saint-Joseph İs-
tanbul Fransız Lisesi mezunuyum ve 
Fransızca uluslararası hukuk okurum 
diye Saint-Joseph’e girdim. Sonrasın-
da kurduğum hayalleri bir kenara bı-
rakıp müzik okumaya karar verdim. 

Zor olmuyor mu sizin için ABD-
Türkiye arası çalışmak?

Dünyada artık mesafe diye bir ol-
gunun kaldığına inanmıyorum. Pan-
demi sürecinde de herkesin fark ettiği 
gibi fiziksel olarak buluşamasak bile, 
teknoloji sayesinde bir araya gelmeye 
devam ettik. Artık nerede olursak ola-
lım bir araya gelebileceğimizi görmüş 
olduk. Müzik üretimi konusunda da 
Zoom, Skype, email, telefon derken 
dünyanın dört bir yanından müzisyen 
arkadaşlarımla beraber inanılmaz bir 
üretim sürecine girdik. Artık Türkiye, 
Amerika, Fransa, Almanya, Japonya 
hiç fark etmez. Müzik bir, dünya bir… 
Sınır diye bir şey yok… Yetiştirildiğim 
‘dünya vatandaşı’ olgusunu sonuna 
kadar yaşıyorum da diyebiliriz.

Muses ekibini kurmak için 5 farklı 
ülkeden kadını bir araya getirerek 
büyük bir sosyal sorumluluk 
projesine imza attınız. Projeden 
bahseder misiniz?

Muses, yaklaşık olarak 6 aydır bir 
arada olan Türkiye, İtalya, Meksika gibi 
bambaşka ülkelerden bir araya gelmiş, 
Berklee mezunu ve öğrencisi 6 kadının 
kurduğu bir sanat ve sosyal sorumluluk 
projesi. Muses ekibi olarak her insanın 
‘ilham kaynağı’ olan bir kadın olduğu-
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nu vurgulamak istiyoruz. Bu kadınlar 
annelerimiz, ablalarımız, öğretmenle-
rimiz, arkadaşlarımız veya bambaşka 
kadınlar… Bu kadınların hikayelerini 
hep beraber paylaşmak için Muses pro-
jesini kurduk ve ‘Inspired by Muses’ 
adı altında bu kadınlardan ilham alınan 
sanat projeleri ile aktif bir dijital sanat 
galerisi kurmayı hedefliyoruz. Bu proje 
için şu anda dünyanın dört bir yanın-
dan bir sürü kadın hikayeleri geliyor 
bize. Projenin bu kadar sahiplenilmesi 
bizi çok mutlu ediyor ve heyecanlan-
dırıyor. Projenin kolaboratif boyutu 
yanında bir kurucu ekip olarak bizlere 
ilham olan kadınların hikayelerini an-
latmak için kollarımızı sıvadık ve ortak 
dilimiz olan müzik ile bu kadınların hi-
kayelerini anlatmaya başladık.

Sizce Amerika’da olmak bir avantaj 
mıdır? Başka bir ülkede bu ideali 
gerçekleştirmek için nasıl bir yol 
izlerdiniz?

Mesleki anlamda baktığım zaman, 
herhangi bir dezavantajı aslında yok. 
Tam tersine, bireysel olarak gidip, ta-
nışıp, iletişim kurup, müzikal anlam-
da üretim yapabildiğim insanlarla aynı 
ortamda olmak çok büyük bir avantaj. 
Bir de şöyle bir gerçek var; uluslarara-
sı bir başarı elde etmek için - müzikal 
anlamda konuşuyorum - diğer ülkelere 
dokunabilmem, ulaşabilmem gerekiyor. 
Bu iletişimi sağlamak için de en doğru 
yer, Amerika. “Bu idealin peşinde nasıl 
bir yol izliyorum” konusuna gelince, 

durmadan yeni müzisyenlerle tanışıp, 
beraber şarkı yazma seansları/toplan-
tıları yapıyoruz, yeni şeyler deniyoruz. 
Burada en önemli konu, Türkiye’de mü-
zisyenler aynı kalıplara takılmış durum-
dalar ve bu kalıplardan çıkmaya korku-
yorlar. Bu korkunun sebebi de tutmuş 
bir şarkının ardından gelen popülariteyi 
kaybetme korkusu. Ben bu korku olma-
dan, müzikal anlamda her türlü Ben-
gisu’yu dinleyici ile buluşturmak için 
bambaşka insanlarla çalışıp, bambaşka 
işler yapmak için çabalıyorum. Bu arada 
son dönemde dijital platformların güç-
lenmesi ile beraber artık genç müzisyen-
ler de bu korkuları bir kenara bırakmaya 
ve istedikleri müzik türlerini üretmeye 
başladılar, bunu görmek inanılmaz!

HER FARKLI TARZDA İÇİMDEN 
BAMBAŞKA BİR BEN ÇIKIYOR

Cover’larda sürekli farklı tarzlar 
deniyorsunuz...

Benim şarkı söylerken sanırım tek 
bir kuralım var: Bana hitap etmeyen, 
içerisinde kendimden bir parça bul-
madığım şarkıları söylemiyorum. Bir 
şarkının cover’ını yapmak, şarkıyı alıp 
aynı şekilde söylemek değil. “O şarkı-
ya ben ne katabilirim”, orkestramla be-
raber oturup, düşündüğümüz o kadar 
çok şarkı var ki… Aynısını söyleyecek-
sem ne anlamı var? İnsanları, dinledik-
leri zaman hayrete düşürebilecek veya 
“Bak bu şarkı böyle de oluyormuş” de-
dirtebilecek işler çıkarmak amacım.

Röportaj

Muses, yaklaşık olarak 6 aydır bir arada olan Türkiye, 
İtalya, Meksika gibi bambaşka ülkelerden bir araya 

gelmiş, Berklee mezunu ve öğrencisi 6 kadının kurduğu 
bir sanat ve sosyal sorumluluk projesi. Biz Muses ekibi 

olarak her insanın ‘ilham kaynağı’ olan bir kadın olduğunu 
vurgulamak istiyoruz.
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Kendinize en yakın bulduğunuz 
ve daha iyi seslendirdiğinizi 
düşündüğünüz bir tarz var mı?

Sanırım yok. Ama her farklı tarz-
da içimden başka bir Bengisu çıkıyor 
diyebilirim. Hatta dönüp dinleyince 
“Ben bu şarkıyı hangi modda böyle 
söylemişim” diye kendime çok sor-
duğum olmuştur.

Çok genç yaşta Sezen Aksu, Sertab 
Erener gibi güçlü isimlerle aynı 
sahneyi paylaşmışsınız. Bunun size 
kattığı en önemli şey ne oldu? 

Hayatta satın alınamayacak, anlatı-
lamayacak, öğretilemeyecek en önem-
li olgulardan biri tecrübe bence. Ben de 
çok küçük yaştan itibaren bu isimlerle 
bu sahnelere çıkarak en büyük hediyeyi 
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aldım. Berklee’de müzik işletmesi ve 
yönetimi okuma sebeplerimden biri 
de bu tecrübeydi. Bu işi 360 derece, 
sahnesinden mutfağına kadar, en de-
rin şekilde öğrenmek istedim. 16 ya-
şında Sezen Aksu’yla sahneye çıkmış 
olmak, Sertab Erener’le müzik ile ilgi-
li sohbet etmek, kulislerinde vakit ge-
çirmek… İnanılmazdı! Her anlamıyla 
inanılmazdı!

ARTIK İNGİLİZCE VE FRANSIZCA 
SINGLE YAYINLAMA VAKTİ GELDİ

Gelecek ile ilgili plan yapar mısınız 
yoksa anı mı yaşayanlardansınız?

Bundan bir yıl öncesine kadar o 
kadar plan yapardım ki, o planları 
hayata geçirecek zaman kalmazdı so-
nunda. Sonra, yine kendimle gerçek-
leştirdiğim bir iç hesaplaşma sırasın-
da gördüm ki ben hep plan yapmışım, 
ardından bambaşka şeyler olmuş… 
Hala plan yapıyor muyum, kesinlikle 
evet. Ama bu planlar hayata geçmek 
üzere adımı atılmış projelerin işleyiş-
lerini takip etmek için, Bengisu’nun 
müzikal dünyasını duyurmak için, 
geliştirmek için neler yapıyoruz soru-
sunu cevaplandırabilmek için… Ken-
di işimle ilgili biraz obsesif modlara 
giriyorum bazen ama Türkiye’deki 
iş yapma algısı bana bazen çok ters 
kalabiliyor. O sebeple de plan yapıp, 
o planları birlikte çalıştığım insanlar-
la paylaşarak, tam olarak kimden ne 
istediğimi, ne beklediğimi detaylıca 
söyleyerek ilerlemeye çalışıyorum. 

İlerisi için hedefleriniz nedir?
Artık İngilizce ve Fransızca EP/Sing-

le yayınlama vaktim geldi de geçiyor 
bile.... Türkçe şarkılara vakit ayırmaya 
devam edeceğim. Ancak 2021’in ikinci 
yarısından itibaren Amerika macera-
mın da şarkılarının yayınlanmaya baş-
laması gerekiyor.

EVİMİ STÜDYOYA ÇEVİRDİĞİM 
VERİMLİ BİR DÖNEM GEÇİRDİM

Pandemi sürecinde siz üretmeye 
devam ettiniz. Klipler çektiniz. 
Sizin için bu süreç nasıl geçti? Evde 
geçirilen bu dönemde kendinizle 
ilgili keşfettiğiniz bir şey oldu mu?

Geçtiğimiz bir yıl boyunca durmadan 
ürettim. Çok çok verimli bir sene oldu. 
Evime stüdyo kurmuş olmanın avantajı-
nı yaşadım. Daha doğrusu 2020 Mart ayı 
itibarıyla evimdeki ofisimi stüdyoya çe-
virmeye başladım. Duvarlardaki akustik 
panelleri bile ellerimle taktım. Önce kıya-
fet dolabımın üzerine battaniye geçirerek 
kayıt yapmaya başladım, çünkü stüdyo-
ya gitme gibi bir şansım yoktu. Ardından 
da yavaş yavaş tüm sistemimi kurdum. 
Yeni çıkan müzik programlarını öğren-
mek için Berklee’nin online eğitimlerini 
kullandım, arkadaşlarımla Zoom üzerin-
den dersler yaptım, yeni enstrüman ola-
rak ukulele çalmayı öğrensem mi dedim 
sonra 3 ay sonra ukulele insanı olmadığı-
ma karar verdim. Hem kendimi müzikal 
anlamda derinden keşfettim hem de ne 
istediğimi çok sorguladım. Bol bol söz 
yazdım ve beste yaptım.

Kendi işimle ilgili biraz obsesif modlara giriyorum bazen ama 
Türkiye’deki iş yapma algısı bana bazen çok ters kalabiliyor. O 
sebeple de plan yapıp, o planları birlikte çalıştığım insanlarla 
paylaşarak, tam olarak kimden ne istediğimi, ne beklediğimi 

detaylıca söyleyerek ilerlemeye çalışıyorum.



Motomoda

Uzun yıllar çok sevildiler ancak 90’lardan sonra gelen 
modellerin çirkinliği 'Multi Purpose Vehicle' yani 'çok 

amaçlı otomobiller'den soğumamıza neden oldu. Yeni 
modelleri ise piyasaya iddialı girse de artık tüketim 

alışkanlığı değişen nesle hitap etmiyor. 

T ürkiye’de pek fazla rağbet 
görmeyen ‘Multi Purpose 
Vehicle’ yani ‘çok amaçlı 
otomobiller’ Avrupa’da ve 

ABD’de sevildi. MPV araçlar tam da 
isminden anlaşılacağı üzere gerçekten 
çok amaçlı bir otomobil konforu su-
nuyor. İlk örneklerine 1940’larda denk 
geldiğimiz MPV’ler uzun yıllar çok 
ilgi gördü. Altın yıllar diyebileceği-
miz 90’lara kadar otomotiv üreticileri 
bu segmentte mutlaka en az bir model 
üretiyordu. 7 kişilik olabilen, koltukları 
karşılıklı dönebilen, kızaklı kapıları ile 
kalabalık aileler ve otomobille tatile git-
meyi sevenlerin favorisi oldular. Oto-
motiv endüstrisi 90’larda öyle çirkin 
tasarımlar yaptı ki Türkiye’ye geldiği 
gibi gittiler. Zaten çok seven Avrupa ve 
ABD’de de satışları düştü. Japonlar da 
işin içine farklı modellerle girdi. Bugün 
SUV’larda 7 koltuk konuluyor. Bagaj 
içerisine katlanarak gizlenen bu kol-
tukların atası elbette MPV’lerdir. Ancak 
aramızda kalsın o koltuklara ‘kaynana 
koltuğu’ diyenler var. ;)

AİLELER KÜÇÜLDÜ, MPV’LERE 
TALEP AZALDI

ABD’de Chrysler’in Plymouth 
bölümü tarafından tasarlanan 
Plymouth Voyager ilk olarak 1974’te 
üretildi. İlk üretilen model küçük 
değişikliklerle 1983’e kadar bayilerde 
yerini aldı. 1983’te Chrysler, orijinal 
olarak Dodge Caravan ve Plymouth 
Voyager adıyla yeni bir MPV 
model yelpazesi çıkardı. Bu kasa 
tam anlamıyla bir minibüs değildi. 
Arkasından bakıldığında minibüs, 
önden bakıldığında ise yüksek bir 
otomobile benziyor ancak kaslı bir 
karoseri bulunuyordu. Çocuklarını 
okula bırakan ABD’li kadınlar bu 
tarzı çok sevdi. Neredeyse her evin 
garajında bir tane MPV bulunur 

Bora ERDİN / bora@retouchmag.com

'Çok amaçlılar' 
ama biz 
sevemedik
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TAKIM ELBİSENLE İŞE, ÇİZMELERİNLE ARAZİYE
Bu ay da Re Touch Mag için çok 

özel bir aracı test ettim. 1968 yılında 
üretilmeye başlanan ve global olarak 
18 milyon adedin üzerinde satışıyla, 
dünyanın en çok tercih edilen pick-
up modeli olan Toyota Hilux’un 
4×4 Hi-Cruiser A/T versiyonu, 
SUV görünümlü tasarımı, güvenlik 
donanımları, sürüş dinamikleri ve 
konforuyla dikkat çekiyor. İnanın 
test ettiğim dönemde en sevdiğim 
kısım takım elbisemi giyip toplantıya 
gitmek oldu. Sürekli “Hadi yoldan 
çıkalım” diye seslenen motoruna 
aldandım ve “Yoldan çıktım”. 
Motorun bu kışkırtıcı daveti standart 
kapaklı bagajı ile dilediğiniz kadar 
ekipmanı taşıyabilmeniz dışındaki 

en büyük özellik. İçerideki kocaman 
JBL ekran ve ses sistemi ile uzun 
yolda da sıkılmadan, yorulmadan 
saatlerce yol yapılabiliyor. Birden 
fazla otomobil yerine her işi gören 
bir Hilux neden alınmasın ki? 

hale geldi. Ancak bu 
modeller 2003 yılına 
kadar direnebildi. 
Ailelerin yeniden 
küçülmesi ile birlikte 
artık niş bir pazara 
hitap ettiği için sonu 
geldi. 

ÇİRKİN KISMETİ BU 
OLSA GEREK

MPV segmentinin 
ilk çirkini olan 
Renault Espace 1984 
yılında tanıtıldı. 
‘Çirkin kısmeti’ bu olsa gerek araç 
10 milyondan fazla sattı. Fransız 
üretici estetikten son pratik fayda 
sağlayan bir taşıt ürettiğini fark 
etmiş olacak ki 1991’de kasada 
değişiklikler yaptı. Çirkin diyorum 

ama bu aracı kopyaladılar. Brezilyalı 
Ford İmtiyaz Sahibi ‘Grancar’, 1990 
yılında Brezilya’da orijinal Espace’ın 
birebir kopyasını geliştirdi. Tasarımı 
değişerek üretimine hala devam 
edilen Espace bugün lüks segment bir 
MPV olarak satılıyor.



Spor

Oğuzhan ÖZTÜRK

Yaptığınız 
spordan doğru 
sonuç almanın 
olmazsa 
olmazları

Sporla birlikte yağ yakımını 
destekleyecek besinler var mıdır?

Egzersizden önce kafein alımının be-
yaz yağ hücrelerinin kahverengi yağ 
hücrelerine dönüşmesini hızlandırdığı, 
dolayısıyla yağ yakımını desteklediği-
ni göstermiştir. Spordan önce içeceği-
niz bir fincan kahve daha zinde daha 
enerjik hissetmenizi sağlayacaktır.

Spor yapan kişilerin kafein 
tüketimleri ne kadar olmalı?

Spor yapan bireylerde kafein tüketi-
mi 300-350 mg ile sınırlandırılmalıdır. 
Daha yüksek miktarda tüketilen kafe-
in performansa olumlu etki etmezken 
su kaybı riskini de artırır. Bu nedenle 
kafein alımı sırasında aynı miktarda 
su tüketilmelidir.

Aç karnına spor yapmak daha çok 
yağ yaktırır mı?

Metabolik rahatsızlığı olmayan ki-
şilerde sabah aç olarak yapılan kar-
diyo egzersizleri yağ yakımını ko-
laylaştırmaktadır. Haftada 3-4 gün 
aç karnına yapılmış kardiyo spor ha-
yatınızda çok şey değiştirecektir. An-
cak egzersizden 2 saat önce dengeli 
bir ara öğün tercih eden kişilerde de 
uzun süre açlık olmasa bile egzersiz 
sırasında yağ yakımı devam eder.

ÖDEM YAPAN BESİNLERİ 
KONTROLLÜ TÜKETİN

Vücudumuzda sıvı miktarının yeterli 
olup olmadığını anlayabilir miyiz?

İdrar renginin koyu olması, vücut-
taki sıvı miktarının yetersiz olduğunu 
göstermektedir ve idrar açık renk olana 
kadar sıvı tüketimi artırılmalıdır. Ayrı-
ca çok kısa sürede ağırlık değişimleri 
de (bir gün içinde sporcunun 1.5-2 kg 
ağırlık kaybetmesi) vücutta sıvı kaybını 
gösterebilmektedir. Sporcu, antrenman 
öncesi ve sonrası tartılarak ne kadar 

Sağlıklı bir hayat, kiloyu korumak ve kendinizi daha iyi 
hissetmek için spor yapmanın önemli olduğunu hep 

vurguluyorum. Peki bunu yaparken ne kadar bilinçlisiniz? 
Sadece spor yeterli mi yoksa doğru beslenme desteği  

şart mı? Sizler için merak edilen soruları derledim.
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sıvı kaybettiğini anlayabilir. Vitamin ve 
mineral kullanımı gerekli düzeyin üze-
rinde alınırsa idrar renginde koyulaşma 
meydana gelebilir. Alacağınız vitamin-
leri gereğinden fazla almanız sağlığınızı 
tam tersi olumsuz yönde etkileyecektir.

Vücudumuzda ödem yapan besinler 
nelerdir?

Ödem vücutta şişlik ve kilo artışına 
neden olabilir. Beslenme alışkanlıkları 
ve çevresel faktörler vücutta ödem olu-
şumunu tetikleyen başlıca faktörlerden 
biridir. Vücutta ödem yapan yiyecekleri 
öğrenerek bu besinleri aşırı tüketmekten 
kaçabiliriz. Peynir, hazır ekmek, turşu, 
konserveler, alkol, şekerlemeler, yüksek 
miktarda kafein vb. besinleri hayatınız-
dan çıkartmanız ya da kontrollü tüket-
meniz vücudunuzda hızlı bir şekilde de-
ğişime yol açacaktır.

EN GÜZEL GİYSİNİZ KENDİ 
VÜCUDUNUZ 

Spor yaparken neden profesyonel 
yardım almamız gerekiyor?

1 – SAKATLANMA RİSKİNİ AZALTIR: 
Vücudunuzu tanımadan harekete geç-
mek ve kötü uygulanan antrenman prog-
ramları bu riskleri yukarıya taşımaktadır. 
Bilgili bir kişisel antrenör egzersiz yapma 
becerilerinizi geliştirmekle birlikte, sa-
katlanma riskinizi de azaltır. Bu şekilde 
her antrenmandan en iyi şekilde sonuç 
alırsınız.

2– UZUN SÜRELİ REHBERLİK VE 
MOTİVASYON: Yaş ilerledikçe ya da spor 
bilimine uzaksak, egzersize yönelik moti-
ve olmak zorlaşır, bu nedenle bir eğitmen 
rehberine ve motivasyona sahip olmanız 
devamlılık sürecinizi arttırır. Eğitmen-
ler iyi bir yapı oluşturabilir. Sizin için 

düşünmeyi ve antrenman planlamasını 
yapabilir, böylece planlamadan ziyade 
‘yapmaya’ odaklanabilirsiniz.

3– BİR EĞİTMEN HARİKA BİR KAY-
NAKTIR: İyi bir eğitmen genellikle bes-
lenme, antreman bilimleri, sağlık, sporcu 
sakatlanmaları, iyileştirici ve geliştirici 
yöntemlere, masaj ve daha pek çok bilgi 
donanımına sahiptir. Antrenörünüz, eg-
zersiz sırasında tüm sağlık ihtiyaçlarınız 
için sizi doğru uzmanlara yönlendirebilir.

4– HESAP VERİLEBİLİRLİK: Kişisel 
spor eğitmeniniz ders saatinizde sizin gel-
menizi bekler. Biri sizi beklerken spor sa-
lonuna gitmemek için mazeret bulamazsı-
nız! Ayrıca, eğitmeniniz egzersiz yapmak 
istemenizin nedenlerini hatırlatır. Moti-
vasyonunuz sürekli üst düzeyde kalır.

5- GELİŞİMİNİZİ DOĞRUDAN TAKİP 
EDER: Vücudunuzdaki değişiklikleri ni-
cel ve niteliksel yönden birinci kaynak 
olarak eğitmeninizden öğrenebilirsiniz.

6–MAKSİMUM FAYDA & MİNİMUM 
ZAMAN: Personal Trainer ile çalışırken 
daha kısa sürede daha fazla kalori ya-
karsınız. Tamamen sizin için özel hazır-
lanan programlarla daha verimli çalışır 
ve kısa sürede maksimum fayda sağlar-
sınız. Spor salonuna gitmek için zaman 
bulmakta zorlanıyorsanız personal trai-
ner ile çalışarak kısa sürede hızlı sonuçlar 
almak tam size göre.

UNUTMAYIN! En güzel giysilerinizden 
biri kendi vücudunuzdur. Ona iyi bakın!
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2021 NİSAN AYINDA 
BURÇLARI NELER 

BEKLİYOR?

N isan Ayı’nın ilk haftası 
Merkür Balık burcunda 
seyrine devam ediyor... 5 
Nisana kadar iletişim ko-

nusunda biraz daha dikkatli olmaya 
devam edilmeli. Yanılgılar, verilen 
sözlerin tutulmaması, kandırılmak, 
dolandırılmak gibi temalara açık. 
Anlaşma ve sözleşme imzalanacak-
sa birkaç kez incelenmesinde yarar 
var. 5 Nisan sonrası birçok gerçekçi 
adımı atmak için daha uygun. 12 Ni-
san  2021 de Koç Burcunda; Merkür, 
Venüs, Plüton, Jupiter ve Mars etkili 
bir yeniay gerçekleşiyor. Yeni ve hızlı 
kararlar alınan bir dönem olabilir. 

Bu yeniayla birlikte; başlangıçlar 
yapmak, hayatınızı şekillendirmek 
mümkün. Amaç ve istekleriniz doğ-
rultusunda cesurca girişimler yapa-
bilir, enerjik ve araştırmacı ruhunuzu 
açığa çıkarabiliriz. Bir şeyden ötürü 
değişim yapılabilir. Zorlu şartlar al-
tında yenilikler başlatılabilir.  Yeniay 
dönemi enerjiniz birden yükselebilir, 
heyecanlı ve sabırsız hissedebilirsi-
niz. Ani adımlar atmaya her zaman-

kinden daha hevesli olabilirsiniz. Bu 
dönem harekete geçmek için güzeldir 
ancak başkalarının manipülasyonuna 
ve kışkırtmasına gelmemek gerekir. 
İlişkiler ve para konuları açısından 
biraz zorlu bir dönem. Bencil ve zorlu 
tavırlar ilişkilerde köklü değişimlere 
ve yıkımlara sebep olabilir. 

27 Nisan  2021 de Akrep Burcunda; 
Satürn, Venüs ve Uranüs etkili bir do-
lunay gerçekleşiyor. Akrep Dolunayı; 
krizler, endişe ve kaygılar, detaylar, 
analizler, gizli saklı meseleler, kontrol-
lerle ilgili gündemler, psikolojiyle ilgili 
gündemler çıkarabilir. Özellikle sağlık 
konuları, sağlık çalışanları, kamusal 
alanda çalışan görevliler, hizmet işleri 
yapanlar, temizlik işleri ile bağlantılı 
konularda ve kadınlarla ilgili temalarda 
gündemler getirebilir. Ülkemizle ilgili 
belirgin durumlar çıkarabilir. Ülkeler 
arası bir arenada adımızdan bahsedile-
bilir. Depremler ve her türlü doğal afet-
ler açısından riskli bir dönem. Sosyal 
ortamlar, sosyal ağlar, yatırımlar, ço-
cuklar, eğlence sektörü, tatil ve organi-
zasyonlarla ilgili gündemler getirebilir. 

Astroloji
Astro Gözde / @astrogozde
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Nisan 2021

ASTROLOJİ
KOÇ 21 MART - 20 NİSAN

Yükselen Koç ve Koç Burcu
Nisan ayının ilk yarısı; hayatınızda birçok 
konuda yenilikler olabilir. Kariyerde kök-
lü değişimler, yeni başlangıçlar yapılabi-
lir. İkili ilişkiler ve para konuları gözden 
geçirilebilir. Danışmanlık desteği aldığı-
nız kişilerle veya ortaklarla sorunlar var-
sa yollar ayrılma noktasına gelebilir. Ayın 
ikinci yarısı maddi konular ve ortak para 
kaynakları aniden gündeminize gelebilir. 
Vergiler, krediler, ödemeler, alacak vere-
cekler, sigorta primleriyle ilgili şartlar zor-
lu da olsa kısmen bir düzenleme yapılması 
gerekebilir. Duygusal gelgitleriniz yüksek 
hissedilebilir. 

İKİZLER       22 MAYIS - 22 HAZİRAN

Yükselen İkizler ve İkizler Burcu
Nisan  ayının ilk yarısı; yatırımlar, kariyer 
gelirleriniz, bir hayalinizi gerçekleştirmek 
gibi gelişmeler olabilir. Arkadaşlarla gö-
rüşmeler, sosyalleşmeler mümkün. Görü-
nür olduğunuz, fark edildiğiniz bir dönem. 
Kariyer ve ek para gelirlerinizle bağlantılı 
köklü değişimler olabilir. Gelecek hedefle-
rinizle ilgili bir temel atılabilir.  Ayın ikinci 
yarısı; Çalışma koşullarınız sizi zorlayabi-
lir, şartlar yorucu gelebilir, krizleri çözmek 
gerekebilir. Krizli konuyu kapatmak da 
mümkün. Sağlığa dikkat. Günlük hayatı-
nızda kontrol etmekte zorlandığınız ama 
ilgilenmeniz gereken durumlar olası. 

ASLAN 23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS

Yükselen Aslan ve Aslan Burcu
Nisan  ayının ilk yarısı; eğitimler, seminerler, uzak seyahatler, yabancı ülkeler, yabancılar, 
uzak akrabalar, dış ticaret, sosyal medya, basın yayın tv, astroloji, din, hukuksal konularla 
ilgili gündemleriniz olabilir. Kariyerinizin yönünde değişimlerle ilgili yeni bir eğitime baş-
lamak mümkün. Gelecek hedeflerinizle ilgili danışmanlıklar alabilirsiniz. Ayın ikinci yarısı; 
ev ve kariyer alanında gerginlikler olabilir. Kariyerinizle ilgili ani ve hızlı gelişmeler, yaşam 
alanıyla ilgili mecburiyetler olabilir. Aileniz, kökleriniz, miraslar, gayrimenkullerle ilgili ge-
lişmeler olabilir. Taşınma  olabilir. 

BOĞA 21 NİSAN - 21 MAYIS

Yükselen Boğa ve Boğa Burcu
Nisan  ayının ilk yarısı; göremediğiniz bazı 
konular aydınlanabilir. Çalışma ortamında 
değişimler olabilir, iş arkadaşlarına dikkat! 
Gizli saklı ilişkiler veya iş ortaklığı karar 
noktasına gelebilir. Sağlığa dikkat. Endişe 
ve kaygılar yükselebilir. Kontrolünüz dışın-
da gelişen durumlar olası. Ayın ikinci yarı-
sı; kendinizle ilgilendiğiniz, önceliklerinizi 
ve isteklerinizi sorguladığınız günler var. 
Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. İlişkiler, 
ortaklıklar, anlaşma ve sözleşmeler, uzman 
kişilerden alacağınız danışmanlıklarla ilgili 
gündemler olabilir. İlişkilerde krizler, şart-
ların kısıtlılığı, kısıtlamalar gündem olabilir. 

YENGEÇ 23 HAZİRAN - 22 TEMMUZ

Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu
Nisan  ayının ilk yarısı; Kariyer alanınız 
hareketleniyor. Ciddi değişimler müm-
kün. Yöneticiler değişebilir. Yeni kariyer 
başlangıçları yapabilirsiniz. Aileniz ve 
atalarınızla ilgili durumlarda köklü de-
ğişimler olabilir. Gelecek hedeflerinizle 
bağlantılı radikal değişimler yapmak du-
rumunda kalabilirsiniz. İşinizle bağlan-
tılı destek aldığınız uzman kişilerle ilgili 
durum değerlendirmesi yapmanız gere-
kebilir. Ayın ikinci yarısı; çocuklarınızla 
ilgilenmek ve sorunları çözmek gerekebi-
lir. Aşk ve ilişkilerde mücadeleli zamanlar 
olabilir. 
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BAŞAK 23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL

Yükselen Başak  ve Başak Burcu
Nisan  ayının ilk yarısı; miraslar, ortak para 
paylaşımları, müşteri gelirleri, sigorta primle-
ri, emeklilik, burslar, nafaka, hukuksal konu-
lar, sağlık sorunları gibi gündemleriniz olabilir. 
Yatırım yapmak, para biriktirmeye başlamak, 
kaynakları değerlendirmek için girişimler yap-
mak mümkün. Ayın ikinci yarısı; İletişim artar-
ken krizli olabilir. Hukuksal konular, akrabalar, 
seyahatler, eğitim konuları, yabancılarla ilgili 
gündemleriniz olabilir. Gelecek hedeflerinizle 
bağlantılı bir durum için kısıtlı koşullarla da 
olsa bir karar verip harekete geçebilirsiniz. An-
laşma ve sözleşmeler imzalanabilir. 

AKREP 23 EKİM - 21 KASIM

Yükselen Akrep ve Akrep Burcu
Nisan ayının ilk yarısı; Günlük hayatınızda 
hareketlilikler ve köklü değişimler olabilir. 
Çocuklarla ilgili bir konu yenilikler getirebi-
lir. Hayatınıza bir konfor katmak için yardımı 
dokunacak şeyleri hayatınıza dahil edebilir-
siniz. Sağlığa dikkat edilmeli, tahliller kont-
roller yaptırılabilir. Çalışma ortamında ye-
nilikler olabilir. Ayın ikinci yarısı; Kendiniz, 
ilişkiniz veya arkadaşlıklarınızla ilgili karar-
lar verebilirsiniz. Ortak bir iş sizi zorlayabilir. 
Duygusal anlamda kendinizi kısıtlanmış, en-
gellenmiş, baskı altında hissediyor olabilirsi-
niz. Partner özgürlük isteyebilir. 

OĞLAK 22 ARALIK - 21 OCAK

Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu
Nisan ayının ilk yarısı; Yaşam alanınız hare-
ketleniyor. Evde köklü ve  zorunlu değişimler 
olabilir. Aile bireyleri ile ilgilenmek gerekebilir.
Misafir ağırlanabilir.Kardeşler, yakın çevre ve 
komşularla alakalı gelişmeler ailenizi etkileye-
bilir. Bu durum gelecek hedeflerinizle veya ço-
cuklarınızla bağlantılı köklü değişimlere sebep 
olabilir. Ayın ikinci yarısı; Arkadaşlarınız ve 
sosyal çevrenizle ilgili mücadeleli günler olabi-
lir.Bazı dostluklar, kulüp ve grup üyelikleri ge-
ride kalabilir.İlişkiniz veya eşinizle tartışmalar 
olabilir. Şartları kısıtlı olan yatırımlar mümkün.

BALIK 20 ŞUBAT - 20 MART

Yükselen Balık  ve Balık Burcu
Nisan ayının ilk yarısı; Maddi konularda yeni başlangıçlar olabilir. Kazançlar artabilir, borçlar kapana-
bilir. Gelir gider dengesi sağlamak adına girişimler yapılabilir. Alım satımlar mümkün. Yakın çevre ve 
kardeşlerle bağlantılı ortak para kaynakları, miraslar veya müşteri gelirleriyle ilgili köklü değişimler ve 
gelişmeler olabilir. İş bağlantıları yakalanabilir. Ayın ikinci yarısı; seyahatler, uzak akrabalar, eşin akra-
baları, yabancılar, yurtdışı, eğitim, sosyal medya veya hukuksal konularda mücadeleli konular olabilir. 

TERAZİ 23 EYLÜL - 22 EKİM

Yükselen Terazi  ve Terazi Burcu
Nisan  ayının ilk yarısı; İlişkiler, evlilikler, or-
taklıklar ve işbirliklerinde ciddi bir dönem. 
Köklü değişimler olabilir. İlişkiler zorlu bir dö-
nemden geçebilir. Bazıları için yeni başlangıç-
lar mümkün. İş görüşmeleri gerçekleştirilebilir. 
Bir anlaşma imzalamak olası. Ayın ikinci yarısı; 
maddi konularda mücadeleli durumlar olabilir. 
Alacak verecekleri düzenlemek, ödemeleri ger-
çekleştirmek, ortak paraları kullanmak, miras-
lar gibi bir konuda maddi beklentilerin kısmen 
gerçekleşmesi, nafaka ödemek, primlerden 
fayda sağlamak mümkün. Alım satım işleri ta-
mamlanabilir. Sağlıkla ilgilenilebilir. 

YAY 22 KASIM - 21 ARALIK

Yükselen Yay ve Yay Burcu
Nisan ayının ilk yarısı; Aşk, ilişkiler, çocuklar, 
eğlenceli konular, hobiler, seyahatler, eğitim-
ler, ek para kaynakları konularında yenilikler 
ve köklü değişimler olabilir. Arkadaşlıklar 
da bundan nasibini alabilir. Evinizde dostları 
ağırlamak mümkün. Aileyle bağlantılı maddi 
bir konu gündeme gelebilir. Ayın ikinci yarısı; 
Günlük hayat planınızda kontrol edemediği-
niz durumlar olabilir ve bunlar endişe ve kay-
gılarınızı yükseltebilir. Sağlığa dikkat. Gizli 
saklı her türlü konuda, işbirliklerinde müca-
deleler olabilir. İş ve çalışma ortamınıza dikkat 
edin, arkanızdan işler dönmesin.

KOVA 22 OCAK - 19 ŞUBAT

Yükselen Kova  ve Kova Burcu
Nisan  ayının ilk yarısı; İletişim alanınız ha-
reketleniyor. Güçlü bağlantılar ve işbirlikleri 
kurulabilir. Eğitimler, seyahatler, taşınmak, 
anlaşma ve sözleşmelerle ilgili yenilikler ola-
bilir. İşle bağlantılı yeni görüşmeler ve bağ-
lantılar kurulabilir. Geleceğinizi ilgilendiren 
yeni bir eğitime başlanabilir. Yakın çevre ve 
kardeşlerle iletişim artabilir. Yakın yerlere se-
yahatler mümkün. Ayın ikinci yarısı; Kariyer 
alanında krizler olabilir. Yönetici değişimleri, 
müşteri sorunları, alt tabaka kişilerden veya 
projelerden kaynaklı sorunlar olabilir. 
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