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Edito
Güzelliklerinle gel Eylül

R

omantizmin, yenilenmenin, yeni bir
dönem için yapılan planların, bitişlerin, yeni başlangıçların, alınan önemli
kararların, son verişlerin, hayallerin
ve daha sayabileceğimiz pek çok güzelliğin ayıdır Eylül… Güneşin ışıltısını yitirdiği, yerini usul
usul yağan yağmurlara bıraktığı bu ayın geldiğini en çok da okulların açılması ile daha net idrak
ediyoruz… Zira haftalar öncesinden yapılan okul
alışverişleri ve hazırlıklar aslında çoktan yazın bittiğinin habercisiydi…
Her evde yaşanan telaş bu yıl bizim evde de
yaşanıyor… Büyük kızım LGS’ye hazırlanırken,
küçük kızım ise ilkokul birinci sınıfla birlikte okul
hayatına başlayacak. Tabii bir yandan okul seremonisiyle ilgilenirken, bir yandan da eylül ayına
yakışır kapak çekimlerimizi de tamamladık.
Ekranların ödüllü oyuncusu Nesrin Cavadzade ile Intercity Istanbul Park’ta, Formula1 yarışları
öncesi çok keyifli bir çekim gerçekleştirdik.

Hale Ceylan Barlas

Erkek kapağımızda ise bu ay, esprileri, uyumu,
profesyonelliği, nazik tavırları ile başarılı oyuncu
Onur Tuna yer alıyor. Fişekhane’de gerçekleştirdiğimiz kapak çekiminde Onur Tuna tüm egosuzluğu ile bir kez daha kalbimizi fethetti…
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Bülten

Tom Ford’tan
60’lara ve 80’lere
selam

Dünyaca ünlü moda markası
Tom Ford’un pandemi sonrasında
modaseverlerin ne giymek
isteyeceklerinden hareketle tasarladığı
2021 Sonbahar / Kış Koleksiyonu;
güçlü duruşu, iddialı tasarımları ile
hayata yenilik katıyor. Andy Warhol
kısa filmlerinin ikonik modeli Edie
Sedgwick’ten izler taşıyan koleksiyon
60’lara ve 80’lere selam niteliğindeki
tasarımları ile Beymen mağazalarında
exclusive olarak moda tutkunlarıyla
buluşuyor.

Erkekler için
her atmosfere
uygun
parçalar

Ramsey, yeni jean
koleksiyonunda yer
alan eşofman takımları,
sweatshirtler, t-shirtler,
denim ve jogger pantolonlar
ile erkeklere rahat bir
şıklık sunuyor. Doğal ve
değerli dokulara sahip
t-shirtler, serinlik hissi
veren yumuşak tuşeli,
koton, keten gömlekler,
rahat bir görünüm sağlayan
sweatshirtler ile sportif
ayakkabılar tüm kombinlerin
vazgeçilmesi parçası haline
gelirken eşofman takımlar
ise bu sezon koleksiyonda
güçlü bir yere sahip.
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Bülten

Okula dönüş
heyecanı Morhipo’da!

Okullarından ve arkadaşlarından uzun
süre ayrı kalan öğrenciler sonunda onlara
kavuşuyor. Uzun bir aradan sonra okula
dönüş için tatlı bir telaşın yaşanmaya
başladığı bu günlerde öğrencilerin
tüm ihtiyaçları zengin seçenekler ve
kaçırılmayacak fırsatlarla Morhipo’da.
Öğrencilerin kalem kutusu ve renk renk
kırtasiye ihtiyaçları için de en zengin
seçenekler ve ayrıcalıklı fırsatlar Morhipo’da
bir arada bulunuyor.

La DoubleJ
x Ladurée,
Beymen
Home’da

12 parçadan oluşan özel
koleksiyonda La DoubleJ’nin
kurucusu ve kreatif direktörü
J.J. Martin’in doğurganlık ve
kutsal dişilik kavramından
ilhamla tasarladığı desenler,
Ladurée’nin dünyaca ünlü
makaronlarının pembe
ve fıstık yeşili tonlarıyla
renkleniyor. Özel tasarım
ince porselen çaydanlık
ve fincanlardan oluşan
zarif çay setinin yer aldığı
koleksiyonda, La DoubleJ’nin
sevilen tatlı tabakları, yepyeni
baskılarla buluşuyor.
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Bülten

Decathlon okul
dönemine hazır

Okul alışverişi için sırt çantaları, eşofmanlar,
spor ayakkabılar ve daha fazlası Decathlon’da.
Okula başlayan çocuklarınız için rengarenk,
farklı modellerde ve ergonomik sırt çantaları,
spor dersleri için eşofman takımları, spor
ayakkabıları, yağmurluklar, mataralar;
jimnastik, bale, basket, yüzme, tenis,
futbol gibi pek çok sporla ilgili yüzlerce
kıyafet, aksesuar ve ekipmanı Decathlon
mağazalarında bulabilirsiniz.

Jo Malone’dan özel
İngiltere havası

En trend
ayakkabı ve
çantalar FLO’da

Sonbaharın ılık rüzgârlarla
kendini hissettirmeye başladığı
bu günlerde, FLO Sonbahar
Koleksiyonu birbirinden şık ve
konforlu ayakkabı alternatifleri
sunuyor. Babetten, sneaker’a,
stiletto’dan, loafer’a birçok
ayakkabı alternatifleri ile FLO;
okulda, işte, tatilde, özel davetlerde
ve günlük yaşantıda rahatlıkla
tercih edilebilecek modelleri bir
arada sunuyor. Sırt, omuz ve el
çantaları da kadınların kombinlerini
kusursuzca tamamlıyor.

Zarif ve oluklu cam tasarıma sahip
English Pear & Freesia, Jo Malone
London’ın yeni tatlı favorisi. İhamını
altın güneş ışığıyla yıkanan meyve
bahçelerinden alan koku, masumiyeti
yansıtan parlak beyaz frezyalarla
ve serin bir dokunuş yayan hassas
çiçeklerle olgun armutların duyusal
tazeliğinin harmanını taşıyor. English
Pear & Freesia; kehribar, paçuli ve
ağaç notalarıyla dengeleniyor.
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Bülten

İstanbul’u daima yanında
taşımak isteyenlere

Atelier Rebul’ün ilhamını Mısır Çarşısı’ndaki
baharatlardan alan ikonik İstanbul kokusu, şimdi mini
boy kolonya ve parfümlü yepyeni kitlerle, gittiği her
yere İstanbul’u taşımak isteyenlerin karşısına çıkıyor.
Zarif ve şık ambalajıyla fark yaratan; kendiniz ya da
sevdikleriniz için ideal bir hediye olan İstanbul Kitler,
bu göz alıcı şehrin gizli kalmış kokularını barındırıyor.
Parfüme eşlik eden el kremi de daha uzun süren bir
İstanbul kokusu için vazgeçilmez...

Stil ve
sürdürülebilirliğin
buluştuğu nokta:
Dockers
Dockers tasarımları
artık tepeden tırnağa
sunduğu yaşam tarzıyla
daha Kaliforniyalı,
daha çağdaş ve her
zamankinden daha da
rahat! Dockers’ta stil
ve sürdürülebilirlik
birbirini tamamlıyor.
Tarzdan ödün vermeden
daha sürdürülebilir bir
şekilde çalışabilmek için
üretim yöntemlerinde
yeniliklere dair keşifler
yapmaya devam eden
Dockers, kumaşlardan
elyaflara ve boyama
tekniklerine kadar,
çevreye duyarlı
çabalarını genişletiyor.

Cildinin
doğallığını Nars
ile keşfet

Nars’ın ikonikleşen renkli
nemlendiricisi Pure Radiant
Tinted Moisturizer, cildinizi doğal
ışıltıyla buluşturuyor. 16 farklı renk
seçeneğine sahip Pure Radiant Tinted
Moisturizer, içeriğinde bulunan ve
antioksidanlar açısından zengin
olan C vitamini sayesinde düzenli
kullanımda yalnızca dört hafta
içinde daha ışıltılı görünen bir cilt
sunuyor. Cildinizi çevresel etkilere
karşı koruma altına alarak tonunun
eşitlenmesine yardımcı oluyor.

9

Bülten

Faik Sönmez
bu sezon da
yalın ve şık

Faik Sönmez 2021-2022
Sonbahar-Kış Koleksiyonu
hazır. Yeni sezonda yine
rahatlık ön planda olduğu
için; eşofmanlar, örme
pantolonlar, elbiseler ve
jean’ler gardıropların
vazgeçilmezi olacak.
Ayrıca ‘RLX’ adı altında
rahat-şık, hem evde
hem sokakta giyilebilen
loungewear koleksiyonu
da doğal elyaflardan
eşofman takımlar, tshirtler,
örme elbiseler ve şortlarla
karşımıza çıkıyor.

Phyto’dan saç ve
tırnaklara özel bakım

Phyto’nun tüm saç tipleri için uygun olarak
geliştirdiği Phytophanere sağlıklı, güzel,
güçlü saçlar ve tırnaklara giden yolda tedavi
edici bir bakım ritüeli sunuyor. İçten dışa
aksiyon ile zayıf ve cansız saçlara, kırılmış ve
güçsüz tırnaklara yeniden güç, büyüme ve
hacim sağlıyor.

Madame Coco
Répertoire ile
kendinize iyi bakın

Türkiye’nin lider ev tekstili ve dekorasyon
markası Madame Coco, koku ve kozmetik
kategorisinde de sizlerle buluşmaya hazır.
Yaz mevsiminin coşkusunu raflara taşıyan
Madame Coco Répertoire ürünleri, eşsiz
harmonileriyle ruhunuza dokunuyor.
Marsilya’nın geleneksel sabun yapım yöntemi
ile usta sabuncular tarafından üretilen
sabunlar, Fransa’nın Grasse şehrinden gelen
tutku ile birleşmiş parfümler ve çok daha
fazlası Répertoire koleksiyonunda.
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Bülten

Deniz Berdan’dan
Doritos #bicesaret
için NFT

Tasarımcı Deniz Berdan’ın Doritos #bicesaret
projesi için tasarladığı dijital eseri NFT açık
artırma yöntemiyle satışa çıktı. Gençleri yeni cesur
meslekleri öğrenmeye teşvik edip hayallerindeki
mesleği yapmak için ilk adımı atmaya
cesaretlendirmek üzere Deniz Berdan tarafından
oluşturulan NFT satışından elde edilecek gelir
Toplum Gönüllüleri Vakfı yararına bağışlanacak.

Hüseyin
Çağlayan’ın
dokunuşuyla
modern sofralar

Barbie ile
okula dönüş

60 yılı aşkın süredir kızlara ilham
olmayı başaran Barbie, yeni eğitim
öğretim yılında öğrencilerin okula
dönüş heyecanına ortak oluyor.
Barbie; uzun aradan sonra okula
dönmek için sabırsızlanan çocuklara
okul çantasından beslenme çantasına,
kalem kutusundan mataraya
birbirinden farklı modeller sunuyor.
Dayanıklı ve ergonomik okul
çantalarını en renkli ve eğlenceli
şekilde çocuklarla buluşturan Barbie,
okul hayatını keyifli hale getiriyor.

Karaca, sanatçı ve tasarımcı
kimliğiyle global başarılara imza
atan Hüseyin Çağlayan ile dikkat
çeken bir koleksiyona imza attı.
Çağlayan, günümüz yaşam tarzını
fütüristik bakış açısı ile birleştirerek
minimal ve estetik ürünler tasarladı.
Tek kişilik yemek takımı ve 6 kişilik
kahvaltı takımının yanı sıra mug ve
fincan takımından oluşan bu özel
koleksiyon, Karaca’nın ayrıcalıklı
ürünleri arasında yerini aldı.
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Bülten

IKEA ve Zandra
Rhodes’ten karizmatik
buluşma

IKEA, moda ve tekstil dünyasında 50 yılı aşkın süredir cesur desenleri ve
kullandığı canlı renklerle tanınan, Galler Prensesi Diana’dan Diana Ross’a,
Kylie Minogue’dan Debbie Harry’ye, Paris Hilton’dan Freddie Mercury’ye
kadar birçok ünlüyü giydiren İngiliz tasarımcı Zandra Rhodes ile hazırladığı
KARISMATISK koleksiyonunu tanıttı. 26 iddialı parçadan oluşan koleksiyon,
Ekim ayında Türkiye’de de satışa sunulacak.

Levi's'ın yeni
sweat'lerinde
rahatlık ön planda

Ev ve ofis arasındaki sınırların yavaş yavaş
ortadan kalktığı bu dönemde, sadece rahat
değil, aynı zamanda evden çıkarken kendinizi
içerisinde şık ve özenli hissedebileceğiniz
sweat’lere sahip olmak Sonbahar/Kış 2021
Levi's Red Tab™ Sweats Koleksiyonu ile artık
mümkün. Pek çok şekilde kombinlenebilen
sweat’ler, hem vintage bir ruha hem de rahat
bir kesime sahip. Koleksiyondaki geniş
renk, desen ve stil kombinasyonları modern
görünümü mükemmel bir şekilde elde
etmenizi sağlıyor.
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Güzellik

Bir Kadın Girişimciden
Yepyeni Bir Marka:

LoveNLilly

Artık güzellik ve bakım markaları arasında yeni bir Türk
markası daha var; LoveNLilly. Sağlık ve estetik sektörünün
yakından tanıdığı bir isim olan Nazlı Certel, şimdilerde yeni
markasının heyecanını yaşıyor. İşte Certel’in LoveNLilly
hakkında anlattıkları…
RÖPORTAJ: PEMRA ABASIYANIK
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Güzellik
LoveNLilly markası nasıl doğdu?
LoveNLilly aslında bir tutkuyla ihtiyacın birleşmesinden doğdu. Uzun
yıllardır sağlık ve estetik sektöründe
hizmet veriyorum. ‘Kendim için ve
hastalarımız için arayıp bulamadığım
çoğu kozmetik ve medikal ürünleri
neden kendim yapmıyorum?’ dedim
ve ilk ürünlerimin reçeteleri için işe
koyuldum. Alanında çok iyi doktorlar ve kimyagerler ile üzerine çalıştığımız formüller sonucunda yavaş yavaş
ürünlerim şekillendi. Sonraki süreç benim de beklediğimin üzerinde bir hızla
gelişirken kendim ve hastalarımız için
hayalini kurduğum ürünlerim daha
geniş bir kitleyle buluşmaya başladı.
LoveNLilly de nasıl ürünler var?
Favori ürünler hangileri?
LoveNLilly markama ait peeling’ler,
kaş kirpik serumu, leke kremi ve ayak
bakım kremi mevcut ve her geçen gün
bir yenisi ekleniyor. Bana favori ürünümü soruyorsanız kesinlikle el-yüz
peeling’lerim derim.
Ürün gamınızı genişletmeyi
düşünüyor musunuz?
Her geçen gün genişlemekte zaten
Tüketici markanızı tercih etmeli
çünkü...
Ürünlerimizin tamamı sağlık bakanlığı onaylı ve doğal bileşenlerden
oluşuyor. Ürünlerimizin içeriğine fazlasıyla güveniyoruz. Zaten bilinçli tüketici ürün tercih ederken mutlaka içeriğine bakacaktır. Hem çevremiz hem
de sağlığımız için doğal ham madde-

ler kullanımına dikkat çekiyoruz. Bu
sebepler bizi tercih etmeleri için birer
sebep aslında.
Sizin güzellik ve bakımla aranız
nasıl? Olmazsa olmazlarınız,
rutininiz nelerdir?
Dürüst olmak gerekirse sürekli bakım yapanlardan değilim. Cildimi
kendi halinde bırakarak temiz tutar ve
nemlendiririm. Bence işin sırrı da bu.
Herkes neredeyse her gün cildime ne
sürdüğümü soruyor. Bir diğer şansım
ise sevgili eşimin Estetik Cerrah olmasıyla ilgili aslında :) Bana arada sırada
mutlaka mezoterapi yapar. İnanın bu
yaptıklarım dışında bir rutinim yok.
Sosyal medyanın, dijital mecraların
marka bilinilirliği konusunda önemi
yadsınamaz. Sizin bu konulardaki
çalışmalarınız neler?
Sosyal medya günümüzün en büyük tanıtım ve pazarlama kanalı.
Özellikle kozmetik sektörü için kullanıma çok uygun ve güçlü bir mecra.
Müşterilerimizle daha güçlü bir iletişim kurabilmek, beklentilerini anlayıp karşılamak adına bizde aktif olarak kullanıyoruz.
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Moda
HAZIRLAYAN: BUSE SELEN AKGÜN

Louis Vuitton ile şehirde pedalla
gezintiye çıkın

Şehir sokaklarını pedalla gezmeyi sevenlere müjde! Paris merkezli bisiklet üreticisi
Maison Tamboite ile iş birliği yapan Louis Vuitton, siyah, kırmızı, mavi ve neon
sarı renkteki bisiklet seçenekleriyle yeni tasarımlara imza attı. Bisikletlerin her biri
28 bin 900 dolara satışa sunuldu.

Coach ikonik
çantasını yeniden
tanıtıyor

Coach, ikonik Rogue Bag çantasının
bu sonbaharda yapılacak yeni tanıtımı
için Jennifer Lopez ve Kate Moss ile
anlaştı. İlhamını özgür ruhlardan ve
hayalperestlikten alan çanta ilk olarak
2016 yılında podyumda tanıtıldı.
Yeni güncellemeyle çevre dostu hale
getirilen çanta, organik pamuk ve geri
dönüştürülmüş polyester karışımından
oluşuyor. Ünlü marka, kullanıcılarının
kendi çantalarını sıfırdan oluşturabilecekleri
sanal bir atölye deneyimi de sunacak.

15

Moda

Paima’nın
çoğunluk hissesini
Chanel satın aldı

Fransız lüks evi Chanel, 25 yıldır
birlikte çalıştığı İtalyan triko uzmanı
Paima’nın çoğunluk hissesini satın
aldığını açıkladı. Paima, kuruluşundan
bu yana lüks markalar için üçüncü
taraf bir üretici oldu. Marka, büyük
yatırım sonrası tüm lüks müşterileriyle
çalışmaya devam edeceğini duyurdu.
Triko uzmanı Paima, Chanel’in son iki
yıl içinde yatırım yaptığı beşinci İtalyan
şirketi oldu.

Tiffany&Co’nun
yeni
kampanyası
About Love
Müzik dünyasının tartışmasız
en iddialı ve başarılı çiftlerinin
başında gelen Beyonce ve
Jay-Z, Tiffany&Co’nun yeni
kampanyası About Love için
kamera karşısına geçti. Beyonce,
mücevher şirketinin kendisini
daha genç ve daha çeşitli bir
kitle için yeniden markalaştırma
girişiminde, ünlü sarı Tiffany
pırlantasını takan ilk siyah kadın
oldu. Ünlü sanatçı, yeni reklam
kampanyasında 128.54 karatlık
‘paha biçilemez’ taşı taktı.
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Moda

Sonbaharın
yıldızı turuncu
temalı Michael
Kors’lar

Michael Kors, sonbaharı yeni
kapsül koleksiyonuyla karşıladı.
Sonbaharın rengi turuncuyu temel
alan tasarımlar hem kadınlar hem
de erkekler için kilit parçalardan
oluşuyor. Tüm sezon boyunca
ön planda tutulan turuncu renk
ise çikolata kahvesi ve markanın
imza deseninin harmanlanması ile
tamamlandı. Koleksiyonda örgü
elbiseler, tişörtler, sweatshirlerin
yanı sıra ayakkabı, bot, çanta gibi
aksesuar parçalar da yer alıyor.

Rihanna,
Savage x Fenty
3 ile dönüş
yapıyor
Rihanna, 23 Eylül’de serisinin
üçüncü şovunun yayınlanacağını
sosyal medyadan duyurdu. Ünlü
şarkıcı, kraliyet mavisi metalik
bir tulum ve siyah file body ile
Savage x Fenty’nin sonbahar
koleksiyonunun parçaları ile
modellik yaptı. Daha önceki
şovunun ikinci dijital baskısı
Lizzo, Demi Moore, Paris Hilton
gibi ünlü isimlerin yer aldığı bir
video olarak yayınlanmıştı.
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Moda

YILDIZ
TOZUYLA
SÜSLÜ

KOZMETIK
MARKALARI
Gün geçmiyor ki ünlü bir
isimden “İşte yeni kozmetik
markam” açıklamasını
işitmeyelim. Tabi bu
girişimlerde, markalarıyla
kendini milyarderler
listesine yazdıran dünyaca
ünlü isimlerin etkisi
büyük diyebiliriz. Gelin
birikimlerini kozmetiğin
renkli dünyasına emanet
eden bu ünlü isimlere bir
göz atalım.
DERLEYEN: BUSE SELEN AKGÜN
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M

.Ö. 1350 yıllarında yaşayan Mısır Kraliçesi
Nefertiti’nin kaşlarını
ve gözlerini kükürt-kömür karışımı ile çizerek makyaj yaptığı zamanlardan günümüze çok şey
değişti ve güzellik anlayışı daha da
güçlenerek gelişti. Şimdi ise daha çok
ticari olarak düşünülüyor ve birçok
ünlü yatırımlarını bu yöne çevirdi.
Bunların başında da Kylie Jenner, Kim
Kardashian, Rihanna, JLo, Madonna,
Lady Gaga gibi isimler geliyor.
HER ŞEY DUDAK KITIYLE BAŞLADI
Kardashian kızlarının 24 yaşındaki
en küçük üyesi Kylie Jenner, 2014 yı-

lında Kylie Cosmetics adındaki markasını bir dudak kitiyle piyasaya sürdü. Kylie Cosmetics o kadar büyüdü
ki Forbes kapağına çıkan ünlü güzel,
markası sayesinde dönemin en genç
milyarderi ilan edildi.
ZAMANI DURDURAN KADINLAR
Bugün bile hala ciltleri kusursuz olan
Cindy Crawford ve Madonna’nın sırları kendi markaları olabilir. Cindy
Crawford, 2004'te olgun ciltlerdeki
yaşlanma belirtilerini en aza indirgemek için yola çıktı ve Meaningful Beauty’i kurdu. Madonna’nın markası
MDNA Skin de yaşlanma karşıtı güçlü formüllerle dikkat çekiyor.
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KONTÜR KRALIÇESI KIM!
Kim Kardashian, 2017 yılında KKW
Beauty’yi kurarak kontür ürünleriyle
güzellik dünyasına güçlü ve dinamik
bir giriş yaptı. Vücut simleri, concealer, far paletleri ve birbirinden etkili
rujları da içinde barındıran marka her
geçen yıl güçlenerek büyümeye devam ediyor.
RIRI İMPARATORLUĞU’NA
HOŞGELDINIZ
Şarkıları, dansları, giyimi derken kurduğu markalarıyla da adından fazlasıyla söz ettiren Rihanna, adeta kendisine bir imparatorluk yarattı. 2017’de
kurulan Fenty Beauty, her cilt tonuna
hitap eden ürünleriyle en çok satan
kozmetik markası listesine adını yazdırmayı başardı.

HEM HESAPLI HEM GÜZEL
ABD’li oyuncu Drew Barrymore 2013
yılında kendi makyaj alışkanlıklarından ilham alarak Flower Beauty markasını kurdu. Ancak marka ne yazık
ki sadece ABD Walmart’ta satılıyor.
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ORGANIK YAPI EN ÖNEMLISI
Gerçek bir yaşam gurusu olan Miranda Kerr, 2009’da KORA Organics
adını verdiği organik formüllerden
oluşan markasını kurdu. Aynı şekilde
Jessica Alba da 2015 yılında piyasaya
sürdüğü Honest Beauty adlı şirket ile
güzellik sektörüne giriş yapan isimler
arasında yerini aldı.
'İSMIM YAZIYORSA IŞE YARAMALI'
Jennifer Lopez, 2019 yılında kendine ait bir kozmetik markası çıkardı.
49 yaşındaki ünlü güzel, markasının
isminin JLo Beauty olduğunu duyu-

rurken "Üstünde ismim yazıyorsa o
ürün işe yaramalı" diye ekledi. Lopez, markasında 'güzelliğin son kullanma tarihi yoktur' mantrasından
ilham alıyor.
'BIZIM EVIMIZ, SIZIN KURALLARINIZ'
Lady Gaga, 2019'da hayvanlar üzerinde deney yapmayan ve vegan olan
markası Haus Laboratories’in temellerini attı. Marka kurulduğu günden
beri Gaga’nın renkli dünyasına açılan
bir kapı gibi. 'Bizim evimiz, sizin kurallarınız' diyen Haus Laboratories’ın
bu mottosu filtreli güzellik anlayışına
karşı olanların markası oldu.
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HEM RUH SAĞLIĞI HEM CILT
GÜZELLIĞI
Oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, 2020
yılının sonbaharında Rare Beauty adını
verdiği markasını kurdu. Marka, her
yerde kadınların en iyi şekilde görünmesine ve hissetmesine yardımcı olmanın yanı sıra zihinsel sağlık ve kronik
hastalıklarla ilgili damgalanmanın sona
ermesine yardımcı olmayı hedefliyor.
EN IYI YÜZÜNÜZÜ ORTAYA KOYUN
Şarkıcı Halsey 2021 yılına About-Face ismini verdiği güzellik markasıyla
heyecanlı bir başlangıç yaptı. Markanın ürünleri hem capcanlı renk paletine sahip hem de vegan ve hayvanlar
üzerinde denenmeden üretiliyor.
PEK YAKINDA MAKYAJ MASALARINDA
Kozmetiğin yıldızlarına çok yakında
yeni ünlü isimler de ekleniyor:
Ariana Grande, Moonlight, Cloud,
R.E.M. ve God Is A Woman gibi çok
satan parfüm serisine güzellik alanında fazla ürünle devam edecek gibi görünüyor.

Hailey Bieber güzellik, cilt bakımı ve
sağlık markası olan Rhode için ticari
marka başvurusunda bulundu. Marka esas olarak cilt bakımına odaklanacak gibi duruyor.
Harry Styles, ‘Styles, Harry Edward’
ismiyle marka tescili aldı ve kısaltılmış halinin ’S.H.E.’ olması gözlerden
kaçmayan bir detay oldu.
Scarlett Johansson, 2022’de kendi kozmetik markasını çıkarmaya hazırlandığını açıkladı. Yaklaşık 10 milyon dolarlık sermayeyle kurulan markanın
kurucu ortağı ise Kate Foster.
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Düğün mevsiminin
gözde mekanları
Yazın bitişinin sinyalini veren eylül ayı için bir nevi düğün ayı da
diyebiliriz. Davetler için yine ilk adres tercihi oteller olurken hafta
sonu kaçamakları için de yine otellerin havuzları ilk akla gelen
seçenekler arasında yer alıyor. Tatil sezonunu geride bırakırken
sonbahar esintili harika mekanları sizler için derledik.

Özel davetlerin
ilk durağı Hilton
Istanbul Maslak
İstanbul’ın iki kıtası arasındaki
eşsiz konumu, iç mekan tasarımları
ve hizmet kalitesiyle adından
bahsettiren Hilton Istanbul Maslak,
düğün davetleri için sıkça tercih
ediliyor. Geniş ve ışıltılı bir balo
salonu, kendine ait terasa sahip
bir etkinlik salonu ve 27. katında
bulunan cam tavanlı etkinlik alanı
The Roof ile 3 farklı opsiyon sunan
otel, düğün davetleri için en çok
tercih edilen adreslerden biri.

İstanbul’da havuz
keyfinin adresi:
Elite World Asia
Hotel

İstanbul Küçükyalı’da konumlanan
Elite World Asia Hotel’in havuzu,
güneşin ve yazın tadını şehirde
çıkarmak isteyenleri bekliyor. Elite
World Asia Hotel, özellikle eşsiz Prens
Adaları manzarası ile havuz keyfine
farklı bir bakış kazandırıyor. Ayrıca
misafirler otelin mutfağında özel olarak
hazırlanan lezzetli atıştırmalıkları ve
taze meyve sularını deneyimleyerek yaz
mevsiminin tadını çıkarabiliyor.
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Şehrin arka
bahçesinde rahat
nefes alın
Çağdaş sanatın en şık unsurlarıyla tasarlanan W Istanbul teras, bahçe ve
cabana’ların ön planda olduğu Mahmut Anlar imzalı odalarıyla şehrin tam da
merkezinde rahat bir nefes aldırıyor. W Istanbul ayrıca, içerisinde sakladığı
gizli bahçesi Secret Garden ile sosyalleşmek isteyen misafirlerine uygun bir alan
yaratıyor. Otelin ortak kullanım alanı olan bu şık, gizli bahçede ister rengarenk
kokteyller ile serinleyin, ister arkadaşlarınızla sohbet edin, ister çalışın; alanı nasıl
kullanacağınız sizin elinizde.

Almira Hotel
heyecan verici
yeniliklerle sizleri
bekliyor
Bursa’nın tarihi ve kültürel
merkezlerinin kesişim noktasında
yer alan, şehrin ilk 5 yıldızlı tesisi
unvanına sahip Almira Hotel, 34 yıllık
tecrübeyle alanının en iyisi olmaya
devam ediyor. Almira Hotel, Osmanlı
sarayları ve Fransız mimarisinden
esinlenilerek tasarlanan lüks oda ve
süitleri, Türk ve dünya mutfağının
seçkin lezzetlerini servis eden
restoranları ve A’dan Z’ye yenilenmiş
Spa tesisiyle misafirlerine konforlu
konaklama deneyimini sunuyor.

Doğanın ritmini
NG Enjoy ve
NG Sapanca’da
hissedin

Eylülde rotanızı huzur diyarı
Sapanca’ya çevirmeye ne dersiniz?
NG Sapanca ve NG Enjoy,
Sapanca’nın eşsiz doğasında
konuklarına dört mevsim boyunca
huzurlu bir atmosfer yaşatmaya
devam ediyor. Yemyeşil doğası
ile şehrin gürültüsünden uzak ve
sakin bir ortam sunan Sapanca hem
ailelerin hem romantik çiftlerin,
hem de kendisiyle baş başa kalıp
hayallerine odaklanmak isteyenlerin
favori rotası olacak.
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İzmir Mariott
Alsancak’ta açıldı
Dünya çapında 60’tan fazla ülke ve bölgede 580’den fazla otel ve resort ile hizmet
veren Marriott Hotels, en yeni otelini İzmir’in kalbi Alsancak’ta açtı. Denize
sıfır konumda, Alsancak ve tarihi Kemeraltı’na yürüme mesafesinde, Pasaport
İskelesi’ne birkaç adım uzaklıkta yer alan İzmir Marriott, sofistike ve sezgisel
olarak tasarlanmış alanlarıyla günümüz modern gezginlerinin ihtiyaçlarına hitap
eden birinci sınıf bir deneyim sunmayı hedefliyor.

İstanbul’un iki
yakasında 'Dedeman’da
düğün' farkı

Dedeman İstanbul ve Dedeman Bostancı Convention
Center, geniş salon ve bahçe alternatifleriyle
unutulmaz düğünlerin ve nikâhların ilk akla gelen
mekânlarından olmayı sürdürüyor. Boğaz’ın iki
yakasında yer alan, merkezi lokasyonları ile kolay
ulaşım imkanı sunan iki otel, Dedeman Wedding
ekibi ile Dedeman kalitesinin yansıtıldığı düğün ve
nikah organizasyonlarına imza atıyor.

Bodrum’da sarı yaz başlıyor!

Bodrum yarımadasının güneyindeki Aspat Koyu’nda yer alan Radisson Collection
Hotel Bodrum, sarı yaz dönemine girerken müthiş doğası ve sunduğu hizmetlerle
misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Time dergisi tarafından
‘Dünyada görülmesi önerilen 100 yer listesi’ arasında tavsiye edilen otel,
muhteşem plajı, dünya mutfağının enfes lezzetlerini sunan restoranı ve teknelerin
demirleyebileceği keyifli iç limanıyla öne çıkıyor.
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NESRİN CAVADZADE

Korkaklar
aşık olmaz
Her projesine hatırı sayılır ödüller kazandıran başarılı
oyunculuğu ve zarafeti ile kendinden söz ettiren Nesrin
Cavadzade aşkın olmazsa olmazının cesaret olduğunu
söylüyor: Korkaklar aşık olmazlar. Aşkın olabilmesi için her
iki kişinin de birbirlerine doğru cesaretle yürümesi gerekir.
Röportaj: Mukaddes Kaya, Fotoğraflar: Serhat Hayri, Styling: Boreal Brandlifting,
Video Yuşa Ebrar Dursunoğlu, Makyaj: Hamiyet Akpınar, Saç: Akın Ünal, Fotoğrafçı asistanı: Uğur Sarıduran,
Makyaj asistanı: Gizem Ergin, Mekan: Intercity İstanbul Park, Teşekkürler Kaşıbeyaz

Kapak

Elbise: Rosie Assoulin (Vakko)
Ayakkabı: Bottega Veneta (Beymen)
Gözlük: Bottega Veneta (Ferruh Filiz)
Mücevherler: Roberto Bravo
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A

lışılmışın dışında farklı bir
güzelliği ve etrafına yaydığı müthiş bir aurası var.
Hem sevimli hem seksi,
hem masum, hem dişi, akıllı, duyarlı,
etkili, bilgili ve maceracı. Kendi stilini
yaratmış bir oyuncu. Hayattaki duruşu ve eğitimi ile bambaşka bir kadın.
Yeteneği ise tartışılmaz. Zarif ve narin
fiziği ve gür saçları onun imzası. Oyunculuktaki yeteneğiyle herkesi kendisine hayran bırakan bir aktris. Ödüllere
doymuyor ve bu ödülleri enfes oyunculuğu ile pekiştiriyor. Hayatında aşk
var. Aşk onu daha da güzelleştirdi sanki. Her role yakışan üstün performansı ile ekranların ve sinema sektörünün

altın kadınlarından biri olan Nesrin
Cavadzade, tüm doğallığı, zarafeti ve
güzelliğiyle sayfalarımızda…
Oyunculukta geldiğin noktayı nasıl
değerlendiriyorsun, istediğin yerde
olduğuna inanıyor musun?
Bunun sonsuz bir yol olduğuna inanıyorum. Bütün başarı duygularının
da geçici olduğunu biliyorum. Yani
istediğim noktaya geldim dediğimde
hemen ardından önümde yeni ufukların açılacağını, yeni şeyleri başarmak
isteyeceğimi biliyorum. O yüzden varışları çok önemsemeden akışın kendisinde kalmaya çalışmak önemli. Ben
de bunu yapmayı deniyorum.
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Ceket: Dice Kayek
Füzo tayt: Academia (Beymen)
Ayakkabı: Saint Laurent (Beymen)
Gözlük: Loewe (Ferruh Filiz)
Mücevherler: Roberto Bravo
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Yeni projeler kapıda. Okuyup çok heyecanlandığım
bir sürü iş oldu. Hem TV hem sinema olarak kadın
oyuncular için bir Altın Çağ’ın içindeyiz. Kadın
kahramanların bütün hikayeyi sırtlayıp götürdüğü, tek
başına devleştiği hikayeler ağırlıkta. Bu döneme denk
geldiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum.
Bir oyuncu için hayattaki en önemli
denge unsuru nedir?
İşle gerçek yaşamı birbirine karıştırmamak bence. Biz imitasyon bir dünya yaratıp onun içinde var olmaya
çalışıyoruz oyuncular olarak. Oyunculuğa gerçek olanı imite etme sanatı olarak bakarsak, ne kadar iyi imite
ediyorsan o kadar iyi oyuncusun. Mesele bu imitasyona fazla kaptırmamak
herhalde. Yani gerçek yaşam çok daha
fazla özveri istiyor. Sorunuza dönecek olursam, en önemli denge unsuru; imitasyon dünya ile gerçek yaşam
arasında gidip gelirken kendini kaybetmemek olsa gerek.

nede ağlamam gerekiyor diye hazırlık
yapmıyorum. Bu açıdan bakınca oynadığım rollere duygusal açıdan bağlanıyorum diyemem. Ama tabii ki çok
sevdiğim projelerim var; Kuzu, Güzel
Günler Göreceğiz, Aşk Tesadüfleri
Sever, Yasak Elma, Bir Başkadır... Oynadığım bazı rolleri diğerlerine göre
daha iyi taşımışımdır, o kısmını da yadsımıyorum. Mesela Yasak Elma’daki
Şahika olmak bana ekstradan çok yakışmış olabilir çünkü onu oynarken
biraz fazla eğlenmiş olabilirim.

Bugüne kadar hayat verdiğin roller
içinde sende iz bırakan karakterin
hangisiydi?
Ben yaptığım işe bu açıdan bakmıyorum. Oyunculuğu duygular ile değil eylemler ile yapmaya çalışıyorum.
Her sahneye burada gerçekleştirilecek
eylemler nedir gözüyle bakıp öyle hazırlanıyorum. Eylemleri doğru gerçekleştirmeye çalışırken zaten duygular
da beraberinde bir yan etki olarak geliyor. Örneğin sahnede kapıyı vurup
gitmem gerekiyorsa ardından gözlerimin dolması beraberinde kendiliğinden gelen bir duygu oluyor. Bu sah-

Bundan sonra seni hangi proje ile
göreceğiz, var mı yeni bir proje?
Yeni projeler kapıda. Okuyup çok
heyecanlandığım bir sürü iş oldu.
Hem TV hem sinema olarak kadın
oyuncular için bir Altın Çağ’ın içindeyiz. Kadın kahramanların bütün
hikayeyi sırtlayıp götürdüğü, tek başına devleştiği hikayeler ağırlıkta. Bu
açıdan bu döneme denk geldiğim için
kendimi çok şanslı hissediyorum. Kadın odaklı projelerin bereketine denk
geldim. Size tam olarak ne yapacağımı söyleyemem ama seyirciyi şaşırtmak istediğimi bilmenizi isterim.

KADIN ODAKLI PROJELERİN
BEREKETİNE DENK GELDİM
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Büstiyer: Magda Butrym (Beymen)
Pantolon : Dice Kayek
Ayakkabı : Bottega Veneta (Beymen)
Mücevherler : Roberto Bravo
Gözlük: Valentino (Ferruh Filiz)
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Her role girme gibi bir yeteneğin
var, sence nasıl başarıyorsun?
Hepsinde kendimden bir parça bulup o parçayı büyütüyorum. “Her role
giriyorsun” biraz fazla iddialı olabilir,
çünkü bazen bir proje okuyup o karakterde kendimi göremeyip teşekkür
ediyorum. Karakterle bir bağ kuramıyorum, onda kendimden bir parça
bulmak çok zor oluyor, tutunacak dalım olmuyor bu anlamda. Yani her role
giremiyorum ama yaptığım her ne ise
onu gerçek kılmayı başarıyorum çoğu
zaman. O da işte, aslında kendimde
var olan bir şeyi egzajere etmekten,
büyütmekten geçiyor.

Oyunculuğa nasıl başladın?
Hayallerimin peşinden gittim diyelim kısaca. Annem, bütün soyumuz doktor olduğu için doktorluğa
merak salmamı istemiyordu, beni
çok küçük yaşlardan beri sanata yönlendirdi. Piyanoydu, baleydi, resim
kursuydu derken bir baktım ki ben
“hareketli resim” okumak istiyorum.
Sinema TV bölümünü seçtim Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar’da. Kamera arkasına yönelik eğitim alırken
aynı zamanda Şahika Tekand Stüdyo
Oyuncuları’nda oyunculuk derslerine
gidip gelmeye başladım. Sonrası çorap söküğü gibi geldi işte...
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Çok ödüllü bir sanatçı olmak gurur veriyor. İnsanların
kalplerinde yer etmek, onların seni görmüş ve takdir
etmiş olmaları hiçbir şeyle kıyaslanmayacak kadar
değerli. Bir gün bütün bu macera bittiğinde ve ben
geriye dönüp baktığımda sadece bu takdir kalacak
geriye. O yüzden müteşekkirim ve şükran doluyum.
Aşk denince ilk aklına gelen kelime
nedir?
Cesaret. Korkaklar aşık olmazlar. Bir
de tek taraflı cesaret olmaz. Aşkın olabilmesi için her iki kişinin de birbirlerine doğru cesaretle yürümesi gerekir.
En sevdiğin aşk filmi ve çift kim?
Köprü üstü aşıkları. Denis Lavant
ve Juliette Binoche’un oynadığı; Alex
ve Michele.
Oyuncular arasında aşk uzun sürmez
gibi bir fikir vardır sence bu doğru mu?
Yıllardır evli, mutlu, çocuklu olan
bir sürü oyuncu çift sayabilirim size.
Bu sadece doğru insanı doğru zamanda bulmakla ilgili.
Seni en çok ne sinirlendirir?
Yalan söylenmesi. Yalanın her türlüsü, pembesi, beyazı, kırmızısı. Yalanı affetmem.
SPORSUZ KALAMIYORUM
Bu kadar ince ve zarif olmak
genetik mi?
Sanırım genetik. Annem de çok
ince bir kadın. Ailede kilolu kimse
yok. Ama ben sporsuz da pek kalmı-

yorum. Kendimi hep güçlü tutmaya
çalışıyorum.
En çok canlandırmayı istediğin
karakter veya tarihi kişi kim?
Mata Hari’yi canlandırmak isterdim. Dansöz, casus. İdama götürülürken bir cesaret örneği göstererek gözlerini bağlatmıyor. Kurşuna dizilerek
öldürülüyor. Yaşamında her şey var,
tehlike, risk, ihtiras, tutku, cesaret,
macera, başkaldırı, şehvet, cazibe...
İnanılmaz bir kişilik.
Dünya sinemasında seni görecek miyiz?
Dünya sinemasında bir kaç kez göründüm. En son İspanyol yapımı El
Desentierro filminde Leo Sbaraglia ile
başrol paylaştım. Tabii ki yeni açılımlar da yapmak isterim, neden olmasın.
Çok ödüllü bir sanatçı olmak nasıl
bir duygu yaşatıyor sana?
Gurur veriyor. İnsanların kalplerinde yer etmek, onların seni görmüş ve
takdir etmiş olmaları hiçbir şeyle kıyaslanmayacak kadar değerli. Bir gün
bütün bu macera bittiğinde ve ben
geriye dönüp baktığımda sadece bu
takdir kalacak geriye. O yüzden müteşekkirim ve şükran doluyum.
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Festival filmi denilen bir kavram var
sence bu doğru mu?
İyi film ve kötü film kavramı daha
doğru. Ama dünyada “Sanat Sineması” janrının varlığını da inkar edemeyiz. Dünyada da gişe sinemasıyla
sanat sineması izleyicisi birbirinden
ayrılır. Ama bu demek değildir ki her
sanat filmini yüceltip, her gişe filmine
burun kıvıracağız. Her iki janrın da
çok iyi ve çok kötü örnekleri var.
Saç rengini değiştirmeyi hiç
düşündün mü sarışın bir Nesrin olur
mu sence, değişim korkun var mıdır?
Değişim korkum yok ama kendi saç
rengimi seviyorum. Bazen çok depre-

sif olduğumda kökten değişiklikler
yapma arzum oluyor. Neyse ki ben
tuttursam bile kuaförüm izin vermiyor böyle deliliklere. “Nesrin Hanım
size bir bitki çayı yapalım, geçer depresyonunuz” diyor, eyleyip gönderiyorlar. Ama bir gün bir rol için sarışın olmam gerekirse ya da en iyisi
kel olmam gerekirse seve seve kafamı
kazırım. Böyle kökten değişikliklere
bayılıyorum. Mesela rol için kilo alıp
verenler ya da kas yapıp değişenler
beni hep büyülemiştir. Rol için fiziksel
değişiklik yapmak bence harika bir
deneyim. Nedense ilk aklıma gelen de
Saatler’deki Nicole Kidman oldu, Virginia Woolf rolüyle...
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Elbise: Murat Aytulum (Gizia)
Ayakkabı : Bottega Veneta (Beymen)
Mücevherler: Roberto Bravo
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Bir gün bir rol için sarışın olmam gerekirse ya da en
iyisi kel olmam gerekirse seve seve kafamı kazırım.
Böyle kökten değişikliklere bayılıyorum. Mesela rol için
kilo alıp verenler ya da kas yapıp değişenler beni hep
büyülemiştir. Rol için fiziksel değişiklik yapmak bence
harika bir deneyim.

EVLENİNCE HEMEN ANNE OLMAK
İSTİYORUM
Tabular yıkılmak için midir?
Bilmem. Belki yıkılmak değil de
üzerine dialog başlatmak içindir. Yani
bütün varoluş tez- antitez- sentez üzerine kuruluyken bir şeyin dokunulmaz
bir şekilde tez olarak kalması doğa kanunlarına aykırı. Her şey konuşmaya
ve üzerine fikir yürütmeye açık olmalı. Demokrat bir ailede ve çevrede büyüdüğüm için tabu konseptini benim
anlamam biraz zor. Bizde her şey çatır çatır konuşulur, fikirler tartışılır ve
sonra bir noktada uzlaşılırdı.
Kadın ve hayvan hakları en büyük
sorun bu konuda neler yapıyorsun?
İnsan önce kendinden, kendi evinin
bahçesinden, kendi salonundan, kendi arkadaşından, eşinden, dostundan,
akrabasından başlamalı. Ben de öyle
yapıyorum. Örneğin; üç tane 16 yaşında kedim var. Aklınıza gelebilecek her
türlü mücadeleyi onları sağlıklı ve rahat ettirebilmek için veriyorum. Sonra
mahallemdeki kediler ve köpekler var.

Onlar yokmuş gibi yaşayamıyorum.
Hepsiyle bir dirsek temasım var. Duyarlılık ya da vicdan, adına ne dersek
diyelim, öyle bir şey ki sabit kalmıyor
gittikçe genişliyor. Tıpkı evren gibi.
Genişledikçe daha çok mesele seni rahatsız etmeye başlıyor, daha çok şeye
dikkat kesiliyorsun, daha çok konuda
sesini yükseltiyorsun; bu sadece kadın
hakları veya hayvan hakları ile ilgili
de değil, herkes işe kendinden başlamalı. Büyük cümleler kurmak kolay,
sen kendi evinde nasıl bir adamsın,
nasıl bir kadınsın. Asıl oraya bakmak
lazım. En samimi mücadele orada veriliyor. En samimi muhasebe insanın
kendi vicdanıyla yaptığıdır. Orayı genişletmeye bakmak lazım.
Evlenince hemen çocuk yapacak
mısın?
Hayatta en çok istediğim şey anne
olmak, evet.
Senin hayatla ilgili kelimelerin
nedir, seni hangi kelimeler en iyi
anlatır?
Hayatı çok seviyorum.
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Deri ceket: Kill your idols (Gizia)
Pantolon: Off-White (Beymen)
Ayakkabı: Twinset Milano
Gözlük: Balenciaga (Ferruh Filiz)
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Moda

Editörün
Favorileri

Hüma Kaya / huma@retouchmag.com

Yeni başlangıçların, yeni kararların ve ruhsal dönüşümün mevsimi
olan Eylül, biz kış insanları için aynı zamanda yılın yeniden
başlamasıdır. Kendimize ne istediğimizi sormanın, hedeflerimizi
belirlemenin ve onlara ulaşmak için harekete geçmenin tam
zamanı. Eylül size kalbinizdeki tüm umutları getirsin.

Kurt Geiger
Bootie:

Beymen Collection
Seyahat Çantası:

Sivri burun, yılan desenli ve
siyah. Bu üçlünün olduğu
yerde şıklık ve zarafet
kendiliğinden geliyor. Bilek
boyundaki bootieler hem
elbiselerle, hem klasik
havuç kesim pantolonlarla
hem de jeanlerle muhteşem
kombinleniyor.

Beymen Collection’ın yeni sezon erkek
koleksiyonundaki bu seyahat çantası
tam bir evladiyelik. Hem iş seyahatleri
hem hafta sonu kaçamakları için
hepimizin bu formda bir çantaya her
zaman ihtiyacı var.

43

Moda

Ichi Hırka:

El örgüsü modellerinde
sıcacık salaş hırkalar bana
kendimi güvende ve
huzurlu hissettiriyor. Soğuk
akşamüzerlerini özlemle
beklerken, bu vintage
görünümlü hırka baş tacım
olacak.

Ghospell Elbise:

Minimalist gardıropların en kıymetli
parçaları zamansız, sade ve şık
elbiseler. Rengi, dokusu ve modeliyle
kendimi dönem filminde hissettiren
bu elbiseyi günün her saati, her
türlü organizasyonda rahatlıkla
giyebiliyorum.

The Sim Co Yeniay Kristali:
Koşar adımlarla yaşadığımız hayat bizi çoğu zaman tahrip ediyor.
Böyle zamanlarda bize kendimizi iyi hissettirecek kristaller,
üzerimizdeki tüm olumsuzlukları alıp farkındalığımızı ana
odaklayabilir.
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ACOUSTIBOX, 1.500 TL

Moda

Longchamp,
1.165 TL

Pony Palm, 434 TL

Hobilerinize
Zaman Ayırın

Hartford,
1.290 TL

Ruhumuzu dinlendirmenin, kaygıdan
uzaklaşmanın ve keyifli tatil günlerinden
sonra şehre adapte olmanın en güzel
yollarından biri hobilerimize odaklanmak.

Macramulier, 475 TL
Nueno, 120 TL

Sibi Hats, 890 TL

St. Petersburg,
1.500 TL
Vakkorama,
845 TL

Cooperative Studio, 650 TL
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Adidas, 699 TL

Ichi, 1.145 TL

Kendinizi
dinleyin

Beden sağlığımız ve ruhsal sağlığımız
birbirinin ayrılmaz parçaları. Kendinize
yeterince zaman ayırdığınızdan emin
olun ve bütünsel iyiliğin ipuçlarını
kovalamaktan vazgeçmeyin.
Selected, 945 TL

Epidotte, 735 TL

The Sim Co,
275 TL

Casall, 695 TL
Vakkorama,
645 TL

Rosece, 85 TL

İkikız, 829,90 TL
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Saude
İstanbul,
550 TL

Moda

CECILE
COPENHAGEN,
5.795 TL

Sabina
Musayev,
2.995 TL

Şehrin
Kalabalığına
Merhaba

Dolce&Gabbana,
24.950 TL

Keyifli ve dinlendirici bir yazın ardından şehre
dönüş vakti geldi. Zaman zaman şehrin
kalabalığından bunalsak da alışkanlık ve
özlem bizi geri dönmeye teşvik ediyor.
Benefit, 259 TL
Selected,
695 TL
Vakkorama,
495 TL
Sister Jane,
1.995 TL

Longchamp,
7.445 TL

By Far, 5.711 TL
Makiela, 500 TL

Moda

GULAY
KURIS,
180 TL

Tom Ford, 2.503 TL

Vakkorama,
995 TL

SEAFOLLY,
1.345 TL

Ted Baker,
1.175 TL

Son sıcakların
tadını çıkartın
Güney bölgelerinde yaz henüz bitmedi!
Eylül güneşinin bunaltmayan sıcaklığı ve
çarşaf gibi denizlerin tadını çıkartmak için
muazzam bir zaman.
Bia Swimwear,
950 TL

Maira, 1.200 TL

Schutz, 685 TL

Havaianas, 359 TL
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Ted Baker,
1.915 TL

Moda

JMC
LONDON,
1.125 TL

Kitbox Design, 395 TL

Yeni
başlangıçları
kucaklayın
Selected,
3.495 TL

Sister Jane,
1.495 TL

Fiveboy,
1.299 TL

Yeni kararlar, yeni başlangıçlar, yeni
projeler eylül aylarının olmazsa olmazları.
Bu romantik dönemin tadını çıkartırken
bir yandan da bekleyen projelerinize
odaklanmayı ihmal etmeyin.
Lol,
2.999 TL

HOSBJERG,
1.795 TL

Ted Baker,
3.775 TL

Kurt
Geiger,
2.452 TL
Ichi, 1.595 TL

Editorial

Geceye ışık ol!
Kavurucu sıcakların yerini sonbahar esintilerine bıraktığı bu günlerin en
sevilen yanı şüphesiz geceleridir. Gardıroplarda hayalini kurarak aldığımız
gece renklerini giymenin tam zamanı! Siz de siyah gecenin sıcak sarı
cadde ışıklarına ışıltılı elbiseler ve neon detaylarla eşlik edebilirsiniz.

Fotoğraf: Kaan Bülbüloğlu,
Retouch: Cemal Yılmaz Özmen
Styling: Sıdıka Bal,
Saç ve Makyaj: Burak Mert Aydın,
50
Ajans: Dwoman

Editorial

Takım: Ventiup
Takı: Linya

ÖZGÜRLÜĞÜNÜ CADDELERE TAŞI
Özgür ruhumuzu dışa aktarmanın en basit yolu dış görünüşümüzdür. Genellikle kış aylarında alışkın olduğumuz koyu tonları içinde bulunduğumuz günlerde
de zıt renkler ile kombinleyebiliriz. En sevdiğiniz renkleri bir arada kullanmayı
hiç denediniz mi? Denemediyseniz hemen dolaplarımıza bir göz atalım, ardından aynanın karşısına geçip mükemmelliği beraber izleyelim.
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METROPOL RITMINE KENDINI BIRAK
Kendimizi kalabalığın arasında hem yalnız hem özgür hissediyoruz. Bu durumun ruhumuza ve dış görüntümüze etkisi büyük. Oldukça kapalı tonlar tercih
ediyor ve bunu hayatımızın lokasyonu haline getiriyoruz. Bu günlerde metropol bize ayak uydursun ve sıradanlığın dışına çıkalım!
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Takım: Ventiup
Takı: Mut Design
Ayakkabı: Derimod

RENK ÇIZGILERINI BELIRLE
Sevdiğimiz renkler hayatımızın merkezinde oldukça büyük yer kaplıyor. Bunları
yenilemek ve yinelemek tamamen bizim elimizde. Hal böyleyken çevremizdeki
diğer renklere bağlı kalmadan net seçimler yapabiliyoruz. Aslında iyi hissetmek
ve ruh halimize özgürlük katmak için evrende bize sunulan tüm pozitif enerjileri
yanımızdan eksik etmemeliyiz. Işık çizgilerini belirle ve kendine bir çizgi yarat.
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Takım: Zara
Takı: Yushi
Ayakkabı: Derimod
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Eyer torbalarından
ikonik çantalara

HERMES

Lüks dünyanın ikonik markası Hermes, 184 yıllık mazisinin
temelinde klişelerden uzak bir başarı hikayesi barındırıyor.
Kurucusu Thierry Hermes’in aldığı eyer yapım eğitimleriyle
başlayan marka yolculuğu, sahibinin idealist tavrı
sayesinde Hermes’i lüks sektörün en gözde isimlerinden
biri haline getirdi.
DERLEYEN: BUSE TURAN
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T

hierry Hermes henüz daha
13 yaşındayken 4 kardeşi ile
birlikte tüm ailesini İspanyol gribinin yarattığı salgın
sebebiyle kaybetti. Çok travmatik bir
dönem, 1. Dünya Savaşı’nın olduğu
zamanlar… 2 yıl ne yapacağını bilmeden geçirilen bir karar dönemi sonrası
Hermes önce Paris sonra Normandiya’da aldığı eyer yapım eğitimlerinin
ardından eyer ustası olarak Paris’e kesin dönüş yaptı. Evet yanlış okumadınız, Hermes’in lüks çantalarının hikayesi eyer yapımına dayanan uzun bir
yolculukla başladı.
ZORLUKLAR ENGEL OLAMADI
Bugünkü rakiplerinin aksine Thierry
Hermes markayı orta yaşlara ulaştığında kurabildi, ancak yaşanan zorluklar
ona engel olamadı ve 36 yaşında soyadını taşıyan şirketini kurdu. Ölme-

den önce kardeşleri Emile Hermes ve
Adolphe Hermes, zaten müşterilerinin
artık at kullanmayacaklarını otomobil satın alacaklarını öngörmüşlerdi.
Bunları düşünen Thierry Hermes şirketinde sadece binicilik için ekipman
üretmeyeceğini biliyordu ama bu denli
büyüyüp moda dünyasını kasıp kavuracağını da bekliyor muydu, bilinmez.
Zamanla Hermes seyahat çantaları,
aksesuarlar ve giyim gibi bir dizi ürün
grubuyla tamamen yeni bir çağa girdi. Ancak özellikle çantalarının markaya değer kattığı konuşuluyor. Hatta dünyanın en pahalı çantasının 500
bin dolara satılan Hermes Himalaya
Birkin çantası olduğu biliniyor. Çantanın hikayesi ise 1981’de ünlü aktris
Jane Birkin’in Paris’ten Londra’ya giderken kullanışlı bir çanta bulamadığı
için yanına aldığı sepetinin uçağın içine saçılmasıyla başlıyor.
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DÜNYANIN EN PAHALI
ÇANTASININ HİKAYESİ
Hikayeye göre pilotun kalkış için
hazır olan anonsuyla birlikte bagaj
kapağı açılır ve içindekiler her yere
saçılır. Birkin bu sırada yanında oturan Hermes’in Ceo’su Jean-Louis Dumas’a sevdiği bir haftasonu çantası
bulmanın imkansız olduğundan şikayet eder. İkili, uçuşu olası çanta tasarımlarını çizerek geçirir. Bir yıl sonra
Dumas, ünlü aktrise günlük kullanım
için mükemmel, geniş ama sofistike
bir deri tasarım olan Birkin çantasını
sunar. Birkin’in cepleri onu son derece
işlevsel hale getirdi ve çanta, herhan-

gi bir şeyin dökülmesini önlemek için
mühürlendi. Hermes, çantaları Fransa’da dana derisi, timsah derisi ve
hatta devekuşu derisi gibi birinci sınıf
malzemeler kullanarak yapıyor. Elbette Hermes’in her çantasında olduğu gibi tamamen el yapımı üretiliyor.
1990’ların sonlarında, Hermes, franchise mağazalarını satın alarak, daha
fazla mağazaya ulaşıp kapsamlı bir
strateji izledi. Ancak 1993 yılında, yine
stratejik bir hamle olarak adlandırdıkları bir eylemle Paris Borsası’nda
halka açıldı. Bugün itibariyle 220’den
fazla şirkete sahip Hermes hala özgünlüğün ve prestijin simgesi.
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Güzellik

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

Pemra G. ABASIYANIK / pemra@retouchmag.com

Işıldamak İçin
Kuru Yağ

Çarpıcı Kirpikler
Kirpiklere maksimum hacim
ve kıvrım veren NARS Climax
maskaranın siyah pigmentli yapısı
sayesinde kusursuz doğal bakışlara
sahip olabilirsiniz. İçeriğinde
bulunan özel formülü topaklanmayı
engelliyor. Tek kat uygulamada dahi
XXXL kıvrımlı fırça ucu sayesinde
takma kirpik etkisi veren NARS
Climax Extreme, yoğun siyah
pigmentiyle en kısa kirpiği dahi
kökten uca sararak, bakışlarınıza
çarpıcı bir görünüm kazandırıyor.

Portakal çiçeğinin yumuşak ve yatıştırıcı
etkisiyle ruhunuzu ve cildinizi beslemek
sizin elinizde. Huile Prodigieuse®
ruhu rahatlatan Néroli (portakal çiçeği)
notaları içeren yepyeni kokusuyla
kendini yeniden keşfediyor. Formülü
%100 doğal olan yeni sertifikalı, organik
kuru yağ cildi parlak bir ışıltıyla
mükemmelleştiriyor. Néroli (portakal
çiçeği), bergamot ve lavantanın yatıştırıcı
ve bağımlılık yaratan kokularını
birleştirip %100 doğal içeriğiyle bizi
duyularımıza sürükleyen eşsiz bir
cilt ve ruh bakımı armağan ediyor.
Kullanıcıların %100’u (tıpkı
ben gibi) kullandıktan
sonra rahatlamış
hissediyor. Cildinde
saten bir dokuya ve
ışıltıya kavuşmak
isteyenlere
duyurulur.
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Vücudunuzu da
Rahatlatın

Originals Arnica Vücut Masaj Losyonu, kan dolaşımını
iyileştiren özellikleriyle bilinen arnica içeren formülüyle
cilt bakımını destekliyor. Vücudunuz için harika olacak
ürün, masaj sırasında hissedeceğiniz arnika özünün
ısınma özelliği ile cildin tazelenmesine ve gevşeme
hissinin artmasına yardımcı oluyor. Dermatolojik olarak
test edilip onaylanan losyon günlük bakımınızda ve
spor masajınızda hep yanınızda! Özellikle yoğun geçen
günlerde kurtarıcı.

Kaşlar Kontrol
Altında
Benefit Cosmetics’ten başarısını
taçlandıracak yepyeni bir ürün;
POWmade Brow Pomade!
Bu renklendirici kaş pomadı
sayesinde, yalnızca birkaç
çizgi ile kaşlar anında daha
belirgin, yoğun ve şekilli
görünecek. Kremsi formülü
uygulama esnasında kolay
hareket edilmesini sağlarken,
hafif yapısı ve doğal mat tonları
sayesinde yapaylıktan uzak
görünüm bir sağlıyor. Ürün, 36
saat kalıcı, dağılma- bulaşma
yapmıyor, suya ve kurumaya
karşı dayanıklı. Özel tasarlanan
fırçası yardımıyla mükemmel
bir uygulamaya hazır olun.

Nefes Alan
Tırnaklar

Flormar “Breathing Color”
ojeleri, özel formülü
sayesinde, su buharı ve
havanın tırnağın yüzeyine
kadar ulaşmasına olanak
sağlarken, UV filtreleri ile
solma ve sararmaya engel
oluyor. Tırnaklarınızın nefes
alması ve sağlıkla uzaması
için özel bir formüle sahip
olan “Breathing Color”
ojeler, yepyeni ambalajları ve sezonun en
trend tonlarından oluşan yeni renkleri
ile tırnaklarınıza kusursuz bir görünüm
kazandıracak! Kuruyan ve hassaslaşan
tırnakların nemini korumasına yardımcı
olan 12 yeni renk seçeneği bulunan yeni
“Breathing Color” ojelerinin renklerini
birbirleriyle kombinleyebilir, farklı
nail art tasarımlarıyla tarzınızı ortaya
koyabilirsiniz.

Güzellik

Revolution, Bird Of Paradise
far paleti, 149,90 TL

Ayın
En Yenileri

L’Oréal Paris,
True Match Nude
serum fondöten,
cilt tonuyla hemen
uyum sağlıyor,
249,90 TL

Nars, Pure
Radiant Tinted
Moisturizer,
cildinizi
doğal ışıltıyla
buluşturuyor,
395 TL

Cilt bakımından parfüme, kişisel
bakımdan renkli kozmetiğe onlarca
farklı ürün raflarda yerini aldı. İşte
onlar arasından sizin için seçtiklerimiz.
Bizden duyurması, sizden denemesi.
Lovely,
Natural
Beauty
allık,
24,95 TL

Rare Beauty,
Perfect
Strokes Mat
likit eyeliner,
269 TL

Hermes, Rose Hermes
Silky Blush Rose
Blush, allık, 745 TL

Yaemina Beauty, far
paleti, sonbaharın
renkleri gözlerinize
taşınıyor, 189 TL

Siveno
%100 Doğal
Kaş&Kirpik
Serumu,
dolgunluğunu
kaybeden kaş
ve kirpikleri
için,10 ml,
89,90 TL

Le Petit
Marseillais,
organik
sertifikalı
Bio Duş Jeli,
32,95 TL

Flormar, Extreme Tattoo Gel Pencil , akmayan,
dağılmayan, yoğun renkler, 49,99 TL
Avon,
Glimmerstick,
asansörlü
göz kalemi,
23,99 TL

Deborah, Love My
Lashes Şeffaf Kaş
& Kirpik Maskarası,
59,95 TL

Sephora
Collection,
Lip Blush,
99,90 TL

Estée Lauder,
Advanced Night
Repair Eye
Concentrate
Matrix
Synchronized
Multi-Recovery
Complex Göz
Kremi, yenilenen
gençliği ortaya
çıkaran formülü ile,
590 TL

Güzellik
Origins, GinZing™ Enerji
Verici ve Aydınlatıcı Göz
Kremi, 5 ml 2 farklı renkte
kavanoz formatı, 259 TL

Nuxe, SOS nem maskesi,
cildi yatıştırırken
nemlendiriyor, 50 ml, 175 TL

Yaşının İyisi Ol
Doğru cilt bakım ürünlerini günlük bakım
ritüelinize eklediğinizde yaşının iyisi olmak
sizin için daha kolay olacak.
Shiseido, Benefiance Wrinkle
Smoothing Cream, kırışıklık
onarıcı krem,910 TL

Sephora Collection, kömür maskesi, cildi
arındırmaya, gözenekleri sıkılaştırmaya
ve fazla sebumun giderilmesine yardımcı
oluyor, 39,90 TL
Pure Beauty,
Brighten Up
Luminous
Serum, nemli
ve pürüzsüz
cilt için, 30ml,
159.90 TL

La Prairie, Skin Caviar Night
Time Oil, ince çizgie ve
kırışıklıkları en aza indirgiyor,
cildi pürüzsüzleştiriyor,
3,980 TL

Dior, Capture, Super
Potent Eye Serum,
dokuz yaşlanma
etkisiyle birden
savaşıyor, 739 TL

Misbahçe,
Aydınlatıcı &
Leke Karşıtı
Konsantre, aktif
içeren yağlı
bazlı serumu,
420 TL

Drunk Elephant, C-Firma
Fresh Day Serum, süper güçlü
%15 C vitaminli günlük bir
serum, 949 TL

Güzellik

L’Oreal Paris, Elseve Komple
Direnç Durulanmayan
Güçlendirici Bakım Kremi,
200 ml, 30,50 TL

Remington,
Hydraluxe Pro
Saç Düzleştirici,
1.490,90 TL

Saçlarım
Şekil
Önümden
Çekil
Sağlıkla parlayan güçlü ve
dolgun saçlar için bu sayfadaki
ürünlere bakmanızda fayda var.
Herbal
Essences,
sülfatsız Aloe
ve Avakado
şampuanı,
47,99 TL

Phyto, Phytophanere şampuan, vitamin,
çinko ve bitki özü içeren formüle sahip
gerçek bir enerji banyosu, 179 TL

OGX, Kömür Detoksu şampuan,
Hindistan cevizi kömürü ve kaolin kili
içerikli, 89,90 TL
Aveda, Botanical
Repair, zengin
içeriğiyle yoğun
güçlendirici maske,
469 TL

L’Occitane,
Aromachology
Purifying
Freshness Dry
Shampoo Mist,
80 ml, 215 TL

Vichy, Dercos
Energisant Şampuan,
saç dökülmesine karşı
etkili çözüm sunuyor,
200 ml, 114,90TL

Naturals By
Watsons, Aloe
Vera Şampuan,
besliyor,
nemlendiriyor,
pürüzsüz
görünmesini
sağlıyor, 490 ml,
54,95 TL

Güzellik
The Body Shop, çevre
dostu, yıkanabilir makyaj
temizleme pamuğu,
119,90 TL
Garnier,
Hyaluronik
Aloe
Temizleme
Jeli, cildi
kurutmadan
temizliyor,
200 ml, 42 TL

İlk Adım:
Temizlik

Cosmed,
hassas ciltler
için temizleyici
köpük, 83 TL

Sağlıklı bir cilde ulaşmanın
ve bunu korumanın ilk adımı
cilt temizliğinden geçiyor.
Raflarda yer alan çeşitli
ürünlerden biri size göre…
Yves Rocher,
Pure Camomille,
Make-up
Removing Oil,
yatıştırıcı yüz
yıkama yağı,
67,90 TL

Bioderma, Sébium
Foaming Gel Actif,
sivilce ve siyah
noktalara karşı
etkin temizlik
sağlıyor, 129,50 TL

Shiseido,
Complete
Cleansing
Microfoam,
nemlendiren
cilt temizleyici
köpük, 450 TL

Neutrogena Sivilce
Karşıtı Günlük
Temizleme Jeli,
cilt bariyerini
koruyarak cildin
yeni sivilce
oluşumuna karşı
daha dirençli hale
gelmesini sağlıyor,
200 ml, 49,50 TL
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Sephora, Collecrion,
kömür sabunu, 39,90 TL
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Güneş yanığına
karşı 12 etkili öneri

C

iltte kızarıklık, şişlik, su kabarcıkları, kaşıntı, ağrı…
Genellikle hassas ciltlerde
oluşan güneş yanığı, yaz
mevsiminde sıkça görülen cilt problemlerinde ilk sıralarda yer alıyor.
Toplumda sadece estetik bir problem
olarak görülse de, tedavisinde gecikildiğinde ciltteki bağışıklık sistemini baskılayarak uçuk ve zona gibi
enfeksiyonları tetikleyebiliyor. Güneş yanığının en önemli uzun dönem
komplikasyonu ise yanan alanlarda
deri kanseri riskinin artması ki bu
kanser türünün bazıları ölümcül ola-

biliyor. Acıbadem Maslak Hastanesi
Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Emel
Öztürk Durmaz, özellikle su kabarcıklı güneş yanıklarında ilk müdahalenin doğru yapılmasının çok önemli
olduğunu belirterek, “Çünkü hatalı
uygulamalar ciltte enfeksiyona yol
açarak sorunun daha da şiddetlenmesine neden olabiliyor” diyor. Peki
güneş yanığı oluştuğunda neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız? Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Emel Öztürk
Durmaz güneş yanığına karşı 12 etkili kuralı anlattı; önemli öneriler ve
uyarılarda bulundu.
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BELIRTILER YAKLAŞIK 2-4 SAAT
SONRA BAŞLIYOR!

gözlenebiliyor ki bu tabloya ‘güneş
zehirlenmesi’ adı veriliyor.

Güneş yanığı belirtileri güneşe maruz kaldıktan yaklaşık 2-4 saat sonra
başlıyor ve 1- 3 gün içinde pik noktaya ulaşıyor. Prof. Dr. Emel Öztürk
Durmaz güneş yanığının belirtilerini
şöyle sıralıyor:
Ciltte, güneşe maruz kalmış olan
alanla sınırlı; kızarıklık, şişlik (ödem),
su kabarcıkları, sulantı ve soyulma
gibi belirtiler gelişiyor. Bunların yanı
sıra ciltte sıcaklık, yanma, hassasiyet,
ağrı ve kaşıntı gibi belirtilerle de kendini gösterebiliyor.
Genel olarak 1. derece yanıklar kızarıklık, 2. derece yanıklar kızarıklık ve
su kabarcıkları, 3. derece yanıklar ise
kızarıklık ve su kabarcıklarına ek olarak ülserasyonlar şeklinde görülüyor.
Şiddetli güneş yanıklarında; halsizlik, baş dönmesi, tansiyon düşmesi, ateş, titreme, bulantı-kusma, baş
ağrısı, bayılma, genel vücut ödemi
gibi güneş çarpması veya ısı çarpmasının sistemik belirti ve bulguları da

ZAMAN KAYBETMEDEN DOKTORA
BAŞVURUN
Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Emel
Öztürk Durmaz, güneş yanıklarına
‘yanık’ tedavisi uygulandığını belirterek, nasıl bir yol izlendiğini şöyle
anlatıyor: “Öncelikle daha fazla güneşe maruz kalınmamalı ve güneşe
karşı tüm korunma önlemleri alınmalı. Vakit kaybetmeden bir dermatoloji uzmanına başvurulmalı. Şiddetli, su kabarcıklı, derin, ağrılı ve
enfekte olmuş güneş yanıklarında
veya ısı çarpması belirtilerinin varlığında hastanın hastaneye yatırılması
gerekebiliyor. Bu durumda tedavide
damardan sıvı verilmesi, kapalı pansumanlar uygulanması, damardan
veya ağızdan iltihap giderici ilaçlara başvurulması şeklinde yöntemlere başvuruluyor. Kapanmayan derin
güneş yanıklarında cerrahi deri nakline ihtiyaç duyulabiliyor”
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Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Emel
Öztürk Durmaz, güneş yanığı oluştuğunda neler yapmamız ve nelerden kaçınmamız gerektiğini şöyle anlatıyor:

malısınız. Bu şekilde yanığa bağlı gelişecek olan ödemi azaltmak mümkün
olabiliyor.
Yanık alanlarını rahatsız etmeyecek; dikişsiz, bol ve pamuklu giysiler tercih edin. Dar, naylon, sentetik,
yünlü giysilerden ise sakının.

BUNLARI YAPIN

BUNLARI SAKIN YAPMAYIN!

•

Büyük su kabarcıklarını, steril şartlarda iğne veya enjektörle patlatabilirsiniz, ancak yüzeyleri açmamalı ve
cildi soymamalısınız.
Enfeksiyon riski nedeniyle yanık
deriyi kaşımayın ve koparmayın. Kaşıntı için antihistaminik özellikte tablet kullanabilirsiniz.
Kese, lif, ağda, tıraş işlemlerinin
yanı sıra banyo köpükleri, sabunlar,
banyo tuzları, sıvı yağlar (zeytinyağı,
kantaron yağı, lavanta yağı vs.), masaj yağları, lokal anestezikler, vazelin
gibi katı yağlar ve merhemlerden uzak
durun. Bunlar deriyi daha da tahriş
edebilecek, iyileşmeyi azaltacak veya
kendileri doğrudan alerjik egzama yaratabilecek uygulamalardır.
Halk arasında sıkça kullanılan yeşil çay, salatalık, vazelin, diş macunu
veya yoğurt gibi güneş yanığı yöntemleri soğuk uygulanmaları nedeniyle rahatlatıcı oluyorlar. Ancak bugüne dek bu yöntemlerin yanıkları
iyileştirici etkilerine dair bilimsel bir
kanıt olmadığı gibi, tam aksine ciltten ısı kaybını engellemeleri sonucu
ateş ve güneş zehirlenmesi gibi sorunların gelişmesi riski nedeniyle uygulanmaları önerilmiyor.

GÜNEŞ YANIĞINA KARŞI
12 ETKILI YÖNTEM!

•
•
•

Günde en az 2 litre su-sıvı içmeye özen gösterin.
Ev ısısını ‘soğuk’ olacak şekilde
düşürün, 18-22 derece en ideal
ısı olacaktır.
Günde birkaç kez, 10-20 dakikalık soğuk ve tazyiksiz duş alın.
Soğuk ve ıslak kıyafetler giymeniz de güneş yanığına karşı fayda sağlayacaktır.

Soğuk pansumanlar damarları
kasarak kızarıklık, ödem ve yanma
hissinin azalmasında etkili olurlar.
Yanan bölgeye; soğuk su, karbonatlı veya yulaflı soğuk su, soğuk sirke
ya da soğuk sütle ıslatılmış havlular
veya jel buzla her 2 saatte bir, 10-20
dakika kompres yapabilirsiniz.
Cildinize soğutucu özellikte kalamin veya aloe vera içeren jel veya losyon sürün. Ayrıca duş, pansuman veya
kompres sonrasında, cildi yatıştırıcı
özelliğe sahip yulaf veya dekspantenol
içeren nemlendiriciler kullanın.
Yanan bölgeleri yukarı kaldırın; örneğin yüzünüz yandıysa 2 yastıkla
yatmalısınız. Bacağınız yandıysa, bacağınızı yastıkla kalp seviyesinin 30
cm üzerinde kalacak şekilde kaldır-
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Koku alamama
depresyon nedeni
5 duyu organlarımızdan biri olan
koku duyumuz tat alma duyumuz
ile yakından bağlantılı. Güzel bir yemeğin kokusu, çiçek kokusu, güzel
bir parfümün kokusu hayattan zevk
almamızı sağlayarak, kendimizi iyi
hissetmemize neden oluyor. Koku
duyumuzun kaybolmasıyla beraber
koku alamadan yaşamak ise renksiz
ve tatsız bir yaşam. Bu nedenle koku
bozukluğu olanlarda yaşam kalitesi
bozuluyor ve depresyon gibi rahatsızlıklar daha sık görülüyor.
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları bölümünden, Doç.

Dr. Aldülkadir Özgür ‘Anosmi ve Parosmi (koku alamama) hakkında merak edilenleri’ cevapladı.
ANOSMI, PAROSMI NEDIR?
Anosmi koku duyusunun tamamen
kaybolması. Kişi çok keskin kokular
dahil herhangi bir koku alamaz. Parosmi ise kokunun farklı algılanması.
Bu farklı algılama maalesef genelde
kötü koku algılaması olarak karşımıza
çıkmakta. Genellikle kişi neyi koklasa
çürük yumurta, kokmuş yemek gibi
kokuları almakta. Tabi ki bu durum
kişinin yaşam kalitesini bozmakta.
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ANOSMI VE PAROSMI BIZE COVID
HASTALIĞININ BIR MIRASI MI?
Hayır. Anosmi ve parosmi gibi koku
bozuklukları aslında 4-5 yetişkinden
birinde karşılaştığımız bir durum. Fakat Covid hastalarında bu bozukluklar
daha sık rastlandığından ve özellikle
hastalığın ilk ortaya çıktığı dönemde
bazı hastalarda ilk bulgu olduğundan
toplumda bilinilirliği arttı. Aslında biz
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları polikliniğinde bu şikayeti olan hastalarla yıllardır karşılaşıyoruz.

mi yani faklı koku algılama ile başvurmakta. Özellikle parosmi ile gelen
hasta sayımız oldukça fazla. Çünkü
hiç koku almamayı hastalar bir şekilde kabulleniyor ama parosmi hayatı
bazen çekilmez hale getirebiliyor. Örneğin bir hasta bütün yemeklerden
kokmuş yumurta kokusu aldığından
artık yemek yapamaz hale gelebiliyor. Ya da insanlar çürümüş et kokusu aldığından herkesten uzaklaşabiliyor. Tabi böyle durumlara katlanmak
oldukça can sıkıcı olabiliyor.

KOKU BOZUKLUĞUNUN SEBEPLERI
NELERDIR?
Özellikle geçici koku bozukluklarının
en sık sebebi viral enfeksiyonlar. Enfeksiyonlar dışında burun eğrilikleri,
burun alerjileri ve burun içinde oluşan iyi huylu ve kötü huylu tümörler
koku bozukluğuna sebep olmakta.

KOKU BOZUKLUĞU ILE GELEN
HASTALARIN TEDAVISI IÇIN NASIL BIR
YOL IZLIYORSUNUZ?
Öncelikle koku bozukluğuna yol açan
durumun sebebini araştırıyoruz. Sonra bu sebebin ortadan kaldırılması için
gerekli medikal veya cerrahi tedaviyi
uyguluyoruz. Özellikle viral enfeksiyonlara bağlı koku bozuklukları genellikle geçicidir. Bu hastalara bazen
sadece iyileşmenin hızlanması için
burun spreyi veriyoruz. Ayrıca kahve
kokusu gibi keskin kokuları denemelerini istiyoruz. Çünkü keskin kokular şikayetlerinin düzelmesini hızlandırabilmekte. Pandemi döneminde
sık karşılaştığımız Covid hastalığına
bağlı koku bozuklukları da genellikle
kısa sürede düzelmekte. Can sıkıcı bir
durum olmakla beraber bu hastalarda parosmi çoğu zaman koku almanın kısa sürede düzeleceğinin bir belirtisi olmakta. Bu nedenle parosmi ile
gelen hastalara aslında bunun iyi bir
gelişme olduğunu anlatıyoruz.

HERKESIN KOKU HASSASIYETI AYNI
MIDIR VE KOKU ALMAMIZI ETKILEYEN
FAKTÖRLER NELERDIR?
Koku hassasiyeti kişiden kişiye farklılık göstermekte. Bazıları hafif bir kokuyu bile algılarken bazıları ise çok
ağır kokuları bile zor algılamakta.
Hava sıcaklığı, ortamdaki hava dolaşımı, kişinin burun yapısı ve kişisel
deneyimler gibi kokunun algılanmasını etkileyen pek çok faktör var.
COVID HASTALARI SIZE EN SIK HANGI
ŞIKAYETLER ILE BAŞVURUYOR?
Covid hastalarının bize en sık koku
almamasının düzelmemesi ve paros-
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Sağlıklı cildin
yol haritası

C

ildi sürekli temiz, sağlıklı
ve parlak tutmak için emek
vermek ve özel bir bakım
şart. Liv Hospital Kozmetik
Dermatoloji ve Medikal Estetik Uzmanı Dr. Özlem Çetin güneş hasarını
en aza indirmek ve cildi sonbahara
hazırlarken parlak ve sağlıklı görünmek için önerilerde bulundu.

GÜNEŞ KORUYUCUYU EVDEN
ÇIKMADAN SÜRÜN
Güneşin cildimize olan etkisine karşı
uygulanabilecek en temel yöntem güneş kremi kullanımıdır. Özellikle güneş
yanığı, cilt kanseri ve erken yaşlanmaya
karşı elleri, ayakları, kulakları ve dudakları unutmadan cilt bakım rutinini-
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zin son adımı olarak güneş kremi kullanın. Ayrıca uzun süre açık havada vakit
geçireceğimiz zamanlarda yanınıza güneş
kremi almayı unutmayın. Çünkü evden
çıkmadan 15-30 dakika önce uygulamanız
gereken güneş kreminin birkaç saatte bir
yeniden uygulanması gerekiyor. Telefonunuza kuracağınız bir güneş kremi hatırlatıcısı alarmı da işe yarayabilir. SPF korumasını unuttuğunuz günlerde de, güneşin
cilt üzerindeki hasarını bekletmeden tedavi edin yani güneş sonrası kremi kullanın.

karşı ekstra bir koruma kalkanı oluşturacağından rutininize cilt temizliği ve
nemlendirmenin yanında birkaç damla
C vitamini ekleyebilirsiniz.

YAĞLI BAKIM ÜRÜNLERINDEN KAÇININ

SIK YIKANMAK CILDI KURUTABILIR

Yaz sıcağına ve nemine maruz kalan cilt
daha hafif cilt bakım ürünlerine ihtiyaç
duyar. Yağlı ve kremsi yapıdaki ürünler
yerine köpüren, durulanan ve su bazlı
ürünlerle yüzünüzü makyajdan arındırmak daha doğru bir tercih olacaktır.

Fazla duş almak yaz ayları boyunca neme
ihtiyaç duyan cildi kurutabilir. Birden
fazla kez duş almak ciltteki doğal yağların soyulmasına neden olduğundan duş
sürelerini kısa tutmak ve çok fazla sıcak
suya maruz kalmamak cildi kuru veya
çatlamış hissetmeden sağlıklı ve parlak
tutmayı sağlayacaktır.

GÜNEŞTEN KORURKEN NEMLENDIRIN
Havanın sıcak ve nemli olması, yüzünüzü nemlendirmeniz gerektiği gerçeğini
değiştirmez. Makyajdan arındırdığınız
ve temizlediğiniz yüzünüze nemlendirici bir ürün de uygulamalısınız. Hem
güneşten koruyan hem de nemlendiren
ürünler yaz ayları için ideal. Birkaç saatte
bir uygulanan, 30 ve daha yüksek SPF’li
ürünler cildinizin ihtiyaç duyduğu bakıma fazlasıyla yetecektir.
İNCE ÇIZGILER IÇIN C VITAMINI SERUMU
İnce çizgilerin görünümünü iyileştirmeye ve kolajen üretimine yardımcı olan
C vitamininin önemi yaz aylarında artıyor. Ayrıca C vitamini, UV ışınlarına

DAHA SIK PEELING YAPIN
Artan sıcaklar ve nemle birlikte cilde
uygulanan peeling ölü derilerden kurtulmak ve cildi korumak için ideal. Peeling rutininizin sıklığını arttırarak cildinizi koruyabilirsiniz.

GÖZENEKLERI TIKAMAYAN ÜRÜNLERI
TERCIH EDIN
Yaz sıcaklarında gözenekleri tıkamayacak makyaj ürünleri tercih edilmeli. Cildinizi tamamen kapatmayacak makyajlar yapmanız yaz aylarında artan ter ve
yağ ile cildi daha hafif hissettirdiğinden
şiddetle tavsiye edilir.
GÖLGEDE KALIN
Vücudunuzu mümkün olduğunca doğrudan güneşe maruz bırakmaktan kaçının. Plajda büyük bir şemsiye ve ekstra
büyük bir şapkadan yardım almak işinizi kolaylaştırabilir
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stetik açıdan olduğu
kadar sağlık için de
önemli olan dişlerdeki şekil bozuklukları, lekelenmeler, renkleşmeler,
eksiklikler ve çürükler sosyal
hayatı da olumsuz etkiliyor. Kişinin güzel bir gülüşe sahip olmasında diş yapısının düzgün,
dişlerin lekesiz ve diş etleri ile
uyumlu olması büyük rol oynuyor. Son dönemlerde diş sağlığı için geliştirilen modern uygulamalar başarılı sonuçları ile
öne çıkıyor. Memorial Hizmet
Hastanesi Ağız ve Diş Hastalıkları Bölümü’nden Dt. Hacer
Esved Alireisoğlu, diş estetiğinin önemi ve tedavi yöntemleri
hakkında bilgi verdi.

Hayalinizdeki
gülümseme
bu uygulamalarla
mümkün
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SAĞLIKLI VE DÜZGÜN DIŞLER
ÖZGÜVENI DE ARTIRIYOR
Diş yapısının bozuk olması, çürük
dişlerden kaynaklanan ağız kokuları
ve çeşitli nedenlerle ağız diş problemleri yaşayanlar, önemli bir sosyal sorunla da karşı karşıya. Bu tür şikayetleri olan kişiler, rahatça gülememekte,
gülerken ağzını kapatmakta veya ağız
kokusu nedeniyle arkadaş ve iş çevrelerinde rahatlıkla konuşamamakta.
Ağız ve diş problemleri yaşayan kişilerin ilk yapması gereken şey, diş hekimiyle görüşmek. Bu sayede uygun
tedavi planlamasına başlanabilir. Bu
değerlendirme esnasında kişinin yaşı,
cinsiyeti, yüz şekli, dişlerinin boyutu,
tedaviye gereksinim duyup duymadığı, renkleşme ve çürükleri, dudak
yapısı, dudak-diş uyumu gibi faktörler göz önünde bulundurularak gülüş
tasarımı planlanır. Kişinin ihtiyacına
göre uygulanacak tedaviler şu şekilde
sıralanabilmekte:

Ortodontik tedaviler: Dişlerdeki
çapraşıklıklar, çene kemiklerinin birbirleri ile uyumu incelenip, bunlara
bağlı problemler kişiye özel şeffaf
plaklar ya da braketler (ortodontik
teller) yardımı ile düzeltilebilmekte.
Diş beyazlatma (bleaching): Dişlerin yüzeyinde gözenekli mine yapısında oluşan renkleşmelerin özel diş
beyazlatma ajanları ile giderilme işlemi. Home bleaching (ev tipi beyazlatma) ve Office Bleaching (klinikte
yapılan beyazlatma) olmak üzere iki
farklı çeşidi bulunmakta.
Pembe estetik: Estetik gülümseme
ve diş estetiği sadece beyaz ve düzgün dişler yeterli olmamakta, bu dişlerle uyumlu olacak diş etlerinin de
sağlıklı ve dudak yapısı ile uyumlu
olması gerekmekte. Diş etlerine uygulanan estetik tedavilere bu sorunlardan kurtulmak mümkün olabilmekte.
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Bonding işlemleri (kompozit uygulamalar): Dişlerdeki şekil, boyut
ve renk sorunlarının estetik kompozit dolgularla düzeltilmesi işlemidir.
Dişlerde herhangi bir aşındırma yapılmadan, tek seansta uygulanır. Diğer estetik diş hekimliği uygulamalarına oranla çok daha ekonomik.
Porselen laminalar: Dişler tamamen
kesilmeden, sadece ön yüzeylerinden 0.3-0.7mm veya bazı durumlarda
dişlerden hiç aşındırma yapılmadan
dişlere özel olarak hazırlanan yaprak
porselenlerin özel bir teknikle uygulanması işlemi. Eğer diş etlerinde ayrıca bir tedavi gereksinimi yoksa 2-3
seans içinde yeni bir gülümsemeye
kavuşmak mümkün.

oluşabilecek periodontal problemler
minimuma indirir.
İmplant tedavileri: İmplant, eksik
dişlerin fonksiyon ve görünümünü tekrar yerine getirmek amacıyla
çene kemiğine yerleştirilen yapay diş
kökleri. Tek diş eksikliklerinde komşu sağlam dişlere hiç dokunulmadan
eksik dişi tamamlamak mümkün olabildiği gibi, çoklu diş eksikliklerinde
takılıp çıkarılan hareketli protezler
yerine sabit protezler kullanabilmek
dental implantlar sayesinde mümkün.

Zirkonyum destekli ya da tam estetik porselen kuronlar: Gülüş estetiğini sağlamak için, dişlerdeki
çürükler, madde kaybı çok fazlaysa
dişlerin porselen kuronlarla kaplanarak tedavi edilmesi gerekebilir. Bu
durumlarda metal destekli porselen
kuronlar yerine zirkonyum destekli
porselen kuronlar ya da tam estetik
porselen kuronlar tercih edilebilir.
Zirkonyum ışık geçirgenliği olan ve
metalden daha sağlam, diş eti uyumu
çok iyi doku dostu bir malzeme. Işık
geçirgenliğine sahip olması dişin rengini doğrudan yansıtabilmesini, böylece daha doğal görünümde dişlere
sahip olunmasına olanak vermekte.
Ayrıca diş ve diş eti uyumu da çok
iyi olduğu için doğal diş efekti yaratılabilmesine olanak sağlar, dişlerde
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Kışa hazırlanırken...
Tatilin son günleri yaşanmaya başladı. Sonbahar kapıda,
kış yakında. Peki mevsim dönüşümü öncesi neler
yapmalıyız? Medikal Estetik Hekim Dr. Ayşegül Girgin’e
bunları sorduk. Bakın neler anlattı.

G

üneşin sıcak, turuncu
enerjisi, denizin serin maviliği ve doğanın ılık yeşilliği tüm bedenimize ve ruhumuza iyi gelir. Bu nedendir ki yaz
aylarında kendimizi deniz güneş ve
doğanın kollarına bırakmak isteriz.

Bu kadar olumlu yönlerinin yanında gerektiği gibi korunmazsak yaz
mevsiminin saçımızdan tırnağımıza
kadar zarar verme ihtimali de önemli bir gerçektir. Yazın oluşan zararı en
aza indirmek için yapılması gereken
tedavilere şöyle bir göz atalım:
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Yüz boyun ve dekolte güneşten en
çok etkilenen yerlerimizin başında
gelmekte iken ellerimizi de unutmamamız gerekir. Güneşin etkisiyle cildimizde kuruma, lekelenme ve kırışıklıklarda artma gibi problemlerde
ilk sırada yer alan tedavi kimyasal
peelinglerdir. Kliniğimizde Işıltı peelingi olarak adlandırdığımız bu uygulamada meyve asitleri ile kontrollü
bir soyulma ile yıpranan cildi ortadan kaldırarak ciltte derin bir temizlik sağlarken; içeriğindeki vitaminler
antioksidanlar sayesinde cildin canlı
taze hücreler üreterek yenilenmesini
sağlamaktadır. Tedaviye eklenecek
olan mezolifting (yüz ve dekolteye yapılan mezoterapi) içeriğindeki somon
DNA, C vitamini ve Hyaluronik asid
gibi etken maddeler lekelerin azaltılmasını ve cildin nemlendirilmesini sağlar. Peeling ve mezolifting 4-6
seans uygulama gerektirirken; genç
hücrelerden laboratuvar ortamında
üretilerek saflaştırılmış exosomal kök
hücre ekstreleri ile yapılan tedaviler
2-4 seans gerektirmektedir. Cilt ve cilt
altı dokusunda fibroblast adlı hücrelerimizden kollajen üretimini sağlayarak cildi nemlendiren, canlandıran
ve kalınlaştırarak dayanıklılığını arttıran kolajen aşısı tedavisinde ise tek
seans yeterli olmaktadır.
Sık yıkanmaktan, deniz ve güneşten
yıpranan saçlarımız için saç mezoterapisi, PRP, otolog mikrogreft tedavi
ve exosomal kök hücre tedavisi en sık
başvurduğumuz tedavilerdir. İçeriğindeki vitamin mineral, peptitler ve

büyüme faktörleri ile saçımızı ve saçlı
derimizi besleyen, saçımızın dökülmesini azaltırken uzamasını hızlandıran, canlandırıp kalınlaştırıp parlatan
saç mezoterapisinde tedavi ihtiyacı
4-12 seans iken; kendi kanımızdan
elde ettiğimiz PRP içeriğindeki büyüme faktörleri ile yapılan tedavilerde
3-5 seans yeterli olmaktadır. Saçımız
çok inceldi zayıfladı ve dökülmesi
arttıysa ve zamanımız yok ise bu durumda tercihimiz kendi saçlı derinizden elde ettiğimiz otolog mikrogreft
tedavi veya exosomal kök hücre tedavisi olacaktır. Tüm bu uygulamalar
cilt yenileme ve canlandırma esasına
dayanan tedavilerdir. Tamamı muayenehane şartlarında, anestezi gerektirmeyen ve15-20 dk gibi çok kısa süreli uygulamalar olup iyileşme süresi
yoktur. Elbette etkilerini uzatmak için
uygulamaların devamlılığını sağlamak, ev bakım ürünlerinizi ve güneş
koruyucunuzu düzenli olarak kullanmak ve elbette ki sağlıklı yaşam kurallarına uymak gerekir.
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MEN

MODA

AKSESUAR SEÇIMI
REZIL DE EDER VEZIR DE

GÜZELLİK
BAKIMLI OLMAK
ERKEKLERIN DE
HAKKI

KÜLTÜR
SANAT
LEYLA ILE
MECNUN GELIYOR

ONUR TUNA

ESPRİLİ
KÜLTÜRLÜ
YAKIŞIKLI
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ONUR TUNA

SADECE YAKIŞIKLI
VE GÜZELSIN DIYE
IYI OYUNCU OLAMAZSIN
Uzun boyu, karizması ve yeteneğiyle ekranların ‘mavi gözlü
dev’i Onur Tuna, yakışıklılığın ve güzelliğin tek başına iyi
oyunculuğa etkisinin olamayacağını söylüyor ve ekliyor:
Oyunculuk zamanla ortaya çıkan ve sonuç veren bir gerçek.
Doğru cast, doğru hikaye ve ekip bir sürü durum bütün
olunca görüntü güzelleşiyor.
Röportaj: Mukaddes Kaya, Fotoğraflar: Mesut Yazıcı, Styling: Eylem Yıldız, Video: Yuşa Ebrar Dursunoğlu,
Saç ve Makyaj: Mustafa Işık, Styling Asistanı: Nazlı Gizem Çıldız, Mekan Fişekhane
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Ç

ok yakışıklı, çok uzun boylu
ve çok yetenekli. Sanat sanat
içindir diyecek kadar cesur
ve bilgili. Tam bir entelektüel. Müzik, kitaplar ve hayvanlar onun
vazgeçilmezi. Oyunculuk ise yaşam
biçimi. Dizi ve sinema sektöründe
eşine az rastlanır bir duruşu, lokal
yaşantısı, yaptığı her işteki mükemmel disiplini ve bilgi birikimiyle inanılmaz bir adam. Gerçek bir sanatçı,
sanatın gerçekliğini özümsemiş bir
yetenek. Etkileyici mavi gözleri ve
mükemmel ses tınısı ile tam bir jön.
Düşüncelerinde ve kelimelerinde içi
boş hiçbir cümlesi yok, net ve keskin

bir adam. Şöhret ona, o da şöhret olmaya çok yakışan yetenekli oyuncu
Onur Tuna karşınızda…
Ortalarda görünmeyi pek sevmeyen
birisin, dolayısıyla çok merak
ediliyorsun, bu aralar hayat nasıl
gidiyor?
Ortalarda görünmemek gibi bir çabam yok. Daha lokal bir hayatım var
diyelim:) Bir de çalışmayı seviyorum,
o yüzden iş düşünüyorum genelde.
Bu aralar yakın çevremle kısa bir tatil yaptım ve sonrasında yine işlerime
odaklandım. Onun dışında kedilerim
ve köpeğimle vakit geçiriyorum.
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Ayakkabı - Versace Jeans
Couture / Boyner
Pantolon - Hugo Boss
Tişört - Sunnei / V2K
Ceket - A-Cold-Wall / V2K
Bileklik - Alexander ST.
Boxer - Lacoste
çorap - Penti
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Mucize Doktor’da gerçekten
mucizeler yarattınız bu başarının
sebebi sizce neydi?
Çok güzel bir hikayeydi öncelikle.
Kendi içinde masalsı bir tadı vardı.
Onun dışında işe inanan destek veren
insanlar ve her karakter için istekli
oyuncular vardı. Bu enerji emek faktörüyle birleşince çok güzel bir iş çıktı
ortaya. Karşılığını veren izleyiciler de
sonuçlardan biri oldu.
Yeni projen ne zaman başlayacak?
FOX TV’de Kasım sonu gibi duruyor
ama netliğiyle alakalı bir şey diyemem.
Oyunculuk sana ne ifade ediyor?
Bazen birbirimizi yorsak bile beni eğlendiren, enerjimi taze tutan ve kendimce delirmek istediğimde beni güvenli alanda tutan hayatımın büyük
bir parçası diyebiliriz.
ŞARKI SÖYLEMEK HERKES İÇİN
ANLAMLI BİR İFADE BİÇİMİ
Müzisyensin aynı zamanda, nasıl
şarkılar söylüyorsun?
Beni etkileyen her şeyi mırıldanıyorum
kendimce. Söylemeyi sevdiğim şarkıları sınıflandıramam sanırım. Sadece
söz değil armoniler de aklınızda kalabiliyor. Yerli yabancı gibi bir durum da
ortadan kalkıyor o yüzden:) Sevdiğim
her şeyi kendimce söylüyorum.
En son bildiğim kadarıyla “Dalgın”
adlı bir albüm yaptın, şarkı
söylemek sana ne ifade ediyor?

Aslında siz şarkı söylerken bir şey ifade ediyorsunuz. Şarkı söylemek ve iyi
söylemek ayrışırsa şarkı söylemek herkes için anlamlı bir ifade biçimi bence.
Bazen kendi kendine söyler insan…
Bir şey ifade edebilmek hepimizin
zorlandığı bir durum olabiliyor bazen.
Müzik yardımcı unsurlardan biri..
Oyunculukla müzisyenliği
harmanlayacağın bir projen var mı?
Şu an yok. İkisi için ayrı zamanlar ve
emekler üretiyorum şimdilik.
Spor hayatına devam ediyor musun?
Maalesef sadece sağlıklı olmak için
nadir spor yapabiliyorum uzun zamandır. Okul zamanlarımdaki gibi
takım sporları için vakit bulamıyorum. Ya da iş yoğunluğundan sporu
unutabiliyorum belli dönemler artık.
Hayvan sever biri olarak
hayvan hakları konusunda
neler yapıyorsun, kaç hayvan
besliyorsun?
4 kedim 1 köpeğim var. Hayvan hakları kaçınılmaz ve tartışılmaz bir durumdur. Onlar için neler yaptığımı
da orada burada söylemekten çok
keyif almıyorum. Kuş, böcek, kedi
köpek fark etmiyor. Göz beyin koordinasyonu olan evrimin bir parçası
olan canlının senden benden bir farkı yok. Onların bize ettiği yardımın
yanında biz kimiz onlara ettiğimiz
yardımları bağıra bağıra yapacağız?
Terliğini getirmiyor diye yardımı
yok sananlara yardım etmek gerekiyor bence.
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Hayvan hakları tartışılmaz bir durum. Göz, beyin
koordinasyonu olan her canlının senden benden bir farkı
yok. Onların bize ettiği yardımın yanında biz kimiz onlara
ettiğimiz yardımları bağıra bağıra yapacağız? Terliğini
getirmiyor diye yardımı yok sananlara yardım etmek
gerekiyor bence.
BU DÜNYADA KİMSE İÇİN KORKU
SALAN BİR YAŞAM İSTEMİYORUM
Ya kadınlar onların hakları
konusunda sence neler yapabiliriz?
Aslında yukarıda söylediklerimin devamı olarak bu düşüncenin kadını erkeği de yok. Hepimiz insanız ve öğretilerle beraber psikolojik genetiklerimiz
var. Ortak yaşamda da bu haklarımızı
doğuruyor. Yoksa hepimiz farklı ve özgür canlılarız. Bunun güzelliği burada.
Tanımların değil ellerin, gözlerin erdemli olduğu bir coğrafyada bunlardan
söz bile etmeyeceğiz aslında ama günümüzde akıl almaz bir şiddet ve nefret durumu söz konusu. Bu çok üzücü.
Şiddetin de kanunda bir karşılığı var.
Şunu diyebilirim. Cezalar caydırıcı olmalı ve eşit haklar konusunda toplum
doğru bir vektörle manipüle edilmelidir. Annelerimiz var, kız arkadaşlarımız var… Korku salan bir yaşam istemiyorum kimse için bu dünyada.
Dünya konjonktür olarak oldukça
farklı bir yöne gidiyor, sence bu
gidişat ne olacak?
Bu konularda aşırı ütopik ve tekerrür eden örneklerle bazı istatistikler
çıkarabiliriz ancak kaynakların tüketiliyor ve zarar görüyor olması, uzun

vadede düşünmemiz gereken yegane sorun. Bunun dünya genelindeki
etkisi ortada. Ve yok ediş programlı
bazı ticari ideolojiler eşit dağılımı da
engelliyor. Kutuplar arasında da birbirimizi görürken zorlanıyoruz. Toplum bir noktada bireyden oluşur. Ve
birey sağlıkları kendim de dahil olmak üzere iyiye gitmiyor dünyanın
konjonktürü de böylece bozuluyor.
Doğayı, yeşili, denizlerimizi
koruyamadık o da isyan etti
diyenlerden misin?
Böyle olmayan biri olamaz bence. Bunun bir karşılığı olacak tabii ki. Yediğimizi çıkarmadığımız bir dünya:)
Dünyanın ısısı son 30 yılda ne hale
geldi ve 1.5 dereceye sabitlenmeye
çalışılıyor. Bu duruma eee ama dün
Antalya 45 dereceydi diye cevap verirsek dünya da bize güler.
Pandemi döneminde bir aydınlanma
yaşadığımıza inanıyor musun?
Her dönem her an bir şey anlatıyor.
Zorluk çıkınca akıllanıp, zorluklar bitince de sapıtınca öğretinin faydasını ve kalıtsallığını sorguluyor insan.
Kendimce bazı değişimler yaşadım illaki ama bunlar kalıtsal mı artık kendime bile güvenmiyorum.
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Ceket - Balenciaga / Beymen
Pantolon - Levis / L’appart Pr
Gömlek - Zara
Uzun Kolye - Alexander ST.
Kısa Kolye - Atolye Wolf
Ayakkabı - Hush Puppies / Boyner
Kemer - Levis / Boyner
Çorap - Penti

Güzel ve yakışıklı olmak
oyunculukta bir artıdır mutlaka,
sence de böyle mi?
Teknik olarak değildir. Ticari olarak
insan dürtüleriyle birleştirilip görsele
bunun oturtulmasının oyunculuğun
hissiyatıyla bir alakası yok bence. Bu
zamanla ortaya çıkan ve sonuçlar veren bir gerçek aynı zamanda. Doğru kast, doğru hikaye, ekip, yapım
ve teknik bir sürü durum var ortada
ve bunlar bir bütün olunca görüntü
güzelleşiyor. (Reji, sanat, prodüksiyon…) Yakışıklı ya da güzel olduğu
için biri iyi oyuncu olamaz.
ÇOK TEKNOLOJİK BİRİ DEĞİLİM

Televizyon mu,
digital platformlar mı?
Sansürsüz ve çeşitli bir hayat…
Facebook mu, Instagram mı, Twitter
mı sosyal medayaya ilgin ne
durumda?
Twitter ve Instagram kullanıyorum.
Çok teknolojik biri değilim. Sosyal
medyada da aktif sayılmam. Derin
konular bunlar, sadece birer platform
veya vitrin gözüyle bakamıyorum.
Eğitimli kişiler bilgileri süzgeçten
geçirebilen analitik zekalı kişiler için
mükemmel ve dipsiz bir kuyu olarak
görüyorum. Sorulardan biraz içimin
dolu olduğunu fark ettim.
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Pantolon - Hugo Boss
Kazak - Hugo Boss
Tişört - Only & Sons / Boyner
Ayakkabı - Versace Jeans Couture/ Boyner
Kolye - Alexander ST.
Çorap - Penti

Sinema yapıyorsun, dizilerde
oynuyorsun, tiyatro ya da bir müzikal
bir çalışma da olmalı ne dersin?
Neden olmasın? Yetebildiğim ölçüde
o gün gelirse seve seve elimden geleni yaparım. Ama şu an için yok.
Aşkı tarif etmeni istesek nasıl
kelimeler dökülür senden?
Aşk çok tutkulu, bazen agresyonlu,
bazen de takıntılı ama ışıl ışıl bir his-

siyat. Sevgi, çok daha sağlam temelleri olan bir şey ama aşkın bilge atası
gibi..
Günlük ritüellerinde neler var?
Mutlaka kısa bir sürede olsa enstrümanlarımın başında biraz oturuyorum. Günlük konuştuğum rutin bir
çevrem var, onları arıyorum. Ve dünya gündemine ilgim var okuyup dertleniyorum, işte bunlar.
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Gömlek - Brooks Brothers
Takım Elbise - Brook Brothers
Kravat - Brooks Brothers
Kravat İğnesi - Brooks Brothers
Ayakkabı - Massimo Dutti
Yüzük - Alexander ST.
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Sanat yapmak özel bir beceri
gerektiriyor bu kesin, sende her
şey var, nasıl keşfettin kendini ve
oyuncu oldun?
Bilmiyorum bunu. Müzik ve oyunculuk çocuk yaştan beri ailemin desteğiyle içinde bulunduğum sosyal
alanlar oldu hep. Gelişim de bu karma içinde oldu sanırım ve hayat beni
buraya getirdi. Planlamadım çünkü o
yüzden severek çalışan biriyimdir. Bu

da bir sonuç çıkardı sanırım.
Bundan sonra yapılacaklar listende
neler var?
İnan böyle bir listem yok, ama yakın
zaman da bir film projesi oldu. Kasım
sonu da “Mahkum” yayına girecek
gibi, MF Yapım ile yine. Bir de 1-2
ay içinde yeni şarkımın klibi bitecek.
Onunla uğraşıyorum şu an aktif.
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Pantolon - Academia / Beymen
Hırka - Vakkoroma
Tişört - Alexander ST.
Ayakkabı - Converse / Boyner
Bileklik - Alexander ST.
Çorap - Penti
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Ceket - Network
Gömlek - Hugo Boss
Pantolon - Network
Kemer - Levis / Boyner
Ayakkabı - Converse / Boyner
Çorap - Penti
Kolyeler - Atolye Wolf

Hayatı akışına bırakanlardan mısın,
yoksa disiplin şart diyenlerden misin?
Disiplin şart, üzerinde çalışılmamış
mükemmellik çok zor.

Şu olsun bu olsun olamıyorum genelde. Mutfağa arada giriyorum tabii ki. Bazen yemek yapmak sağlıklı
geliyor.

ÇILĞINIM AMA ZARARIM KENDİME

En büyük çılgınlığın neydi?
Çılgınlıklarım oldu kendimce hepsi
birbirinden en oluyor bazen ama zarar bile doğursa durum genelde zararı kendine olan tiplerden biriyim.

Mutfağa girer misin, en sevdiğin
yemek hangisi?
Köfte- pilav- patates çocuğuyum.
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Sanat sanat için midir sence?
Bence öyle. Evinin bodrumuna atölye
kurup orada inanılmaz bastonlar yontan bir amca sanatçıdır. Bastonları birilerine arz etmesine gerek yok. Kendi için
yapıyor ama bir bakıyorsun bastonun
ucunda kartal kafası var, çeşitli detaylar
var… Bu amca benim için bir sanatçıdır.
O yüzden sanat zaten kendini besleyen
bir olgu, ben olmasam da sanat olur:)

Tatil rotaların nasıl oluyor, çok
gezer misin?
Pandemiden ötürü tabii ki tempomuz
yavaşladı. Ama gezmeyi severim.
Umarım bu günler bitecek o zaman güzel bir rota çizeceğiz. Şimdilik evdeyim.
Diline pelesenk olmuş
bir şarkı var mı?
Karnivool- All ı know.
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Gömlek - Balenciaga / Beymen
Triko - Vakko
Pantolon - Ami / V2K
Ayakkabı - Hush Puppies / Boyner
Kemer - Levis / Boyner
Yüzükler - Alexander ST.
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Yeni sezonda FOX ekranlarında
yayınlanacak Mahkum projesi ile
ekrana geleceksin. Mahkum nasıl
bir proje olacak? Seni ekranlarda
nasıl bir karakterde göreceğiz?
Mahkum’u daha okumadan hikayesini
dinlediğimde oynamak istedim. Hika-

yeden bahsetmem doğru olmaz sanırım ama geçişleri olan derin ve kendi
içinde aksiyonu olan bir iş. Karanlık bir
dünyası var. Bir uyarlama olduğu için
hikayede değişiklikler olabilir. O yüzden çok anlatamıyorum da ama güçlü
bir hikaye olduğunu düşünüyorum.
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Preach, 1.345 TL

PSC, 425 TL

Her yerde pijama

HM, 119 TL

Konforuna düşkün erkeklere güzel bir
haberimiz var: bu sezon sadece evde değil
her yerde pijama kesimler moda! Rahat
eşofmanları artık sadece spor salonlarında
veya hafta sonu gezilerinde değil, büyük
bir iş toplantısında dahi görebilirsiniz.

Zara, 299,95 TL

C64, 545 TL

Ice Play, 1.945 TL
Off-White,
8.650 TL

R976, 425 TL
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PSC, 465 TL

Moda

Selected,
845 TL
Polo Ralph Lauren, 469 TL

PSC, 695 TL

Fjallraven, 899 TL

Kolej modası
Erkekler hem çocuk kalır söylemi
bu yıl sonbahar-kış modasının
anahtarlarından biri. Dikkatli olun,
kolejli haylaz bir çocuğun gardırobunu
kendinizinkiyle karıştırabilirsiniz.

Moncler, 1.425 TL

Ecoalf, 2.695 TL

Adidas, 679 TL

George Hogg,
1.399 TL
Champion, 1.795 TL
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Vakkorama, 495 TL

Moda

Aksesuar seçimi
rezil de eder, vezir de...
Stilinizi aksesuarlarla tamamladığınızda, dolabınızda
gördüğünüz ilk kıyafetleri giyip dışarı çıkmış gibi değil de
tarzına önem veren biri gibi gözükürsünüz. Elbette yanlış ve
gereğinden fazla kullanılan aksesuarların tüm görünümü bir
anda bozabileceğini de unutmayın.

İ

HAZIRLAYAN: BUSE TURAN

yi seçilmiş aksesuarların sizi
bambaşka göstereceğini artık
hepimiz biliyoruz. Ama çoğu
erkek aksesuar kullanma konusunda kendini özgür ve rahat hissetmez. Siz de böyle düşünenlerdenseniz ama yine de aksesuar takmaya

bir şans vermek istiyorsanız (ki bence yapmalısınız), gelin bunu birlikte
yapalım. Sizler için 2021 yılı erkek
aksesuarlarını bir araya getiriyorum.
Vereceğim ipuçları sayesinde artık
her erkek aksesuarları doğru şekilde
takabilir ve stil sahibi görünebilir.
KOLYELER / ZİNCİRLER

BİLEKLİKLER / BİLEZİKLER

Bileklik ve bilezikler bir süredir erkek
aksesuarlarının başında geliyor. Buradaki
püf nokta bilekliğinizin kıyafetinizin merkez
parçası değil, tarzınızın tamamlayıcı ince
bir detayı olarak gözükmesidir. Giyim
tarzınız aslında, size en çok hangi tür
bilekliklerin yakışacağını söyler. Takım
elbise tercihlerinizde, gümüş renk zincir
veya metalik detaylı boncuklu bileklik
harika bir seçim olacaktır. Rahat ve gündelik
tercihlerinizde, renkli makrome, deri ya da
boncuklu bilekliklere şans verin.

Kolyeler her yıl daha da popüler hale
geliyor. Düz ve desenden uzak stillere
hacim vermesi için kalın detaylar tercih
edilebileceği gibi aksi durumda da ince
ve uzun zincirler seçilmelidir. İster
aksesuar kullanmaya yeni başlayın ister
uzun zamandır trendleri takip ediyor
olun, metal aksesuarlarınızda mutlaka
paslanmaz çelik materyalini tercih edin.
Çelik yıllarca kararma yapmaz ve altın
ya da gümüş gibi bakım gerektirmez. Bu
nedenle herkesin en az 1 paslanmaz çelik
kolyesi olmalı.
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Moda
SAATLER

Kesin olan bir gerçek var ki o da kol
saatlerinin modası asla geçmez. Çünkü
saat bir bireyin kendini ifade etme
biçimidir. Bileğinizdeki saat ile diğer
insanlara yaşam tarzınız hakkında çok şey
söylersiniz. Bazı insanlar her durumda
kullanabilecekleri tek bir kaliteli saate
sahip olmayı sever. Bazıları ise fazla
seçeneğe ve çeşitliliğe sahip olmayı ve her
gün bile değiştirebilecekleri çok sayıda
farklı kol saatine sahip olmayı tercih eder.
Bu konudaki duruşunuz ne olursa olsun
günümüzün saat trendlerine bakıldığında
iki ana trend gözümüze takılıyor.
Bunlardan ilki tasarımların
oldukça minimalist nötr
tonlarda oluşu. Özellikle bu
tarzlar günlük kıyafetlerle
çok uyumlu oluyor. Diğeri
trend ise iskelet saatler. Bunlar
sizin hakkınızda lüks yaşam
söylemleri çıkaracak saatler.
Bu nedenle bu parçaların
yırtık jeanler, yıpranmış
kumaş t-shirtler ve şortlarla
kullanılması tercih edilmez.
Özellikle takım elbiselere ekstra
değer kattığını söylememize
bile gerek yok.

YÜZÜKLER

Her erkek yüzük takacak kadar cesur olamaz.
Pek çok kişi, bir erkeğin takması gereken
tek yüzüğün alyans olduğunu düşünebilir.
Ancak son zamanlarda işler değişti ve erkekler
de artık yüzüklerin moda aksesuarı olarak
potansiyelini fark etmeye başladı. Özellikle
son günlerde erkeklerin feminen görünmeden
de stillerini takılarla ifade etmelerini sağlayan
çok sayıda erkek yüzüğü var. İster ince,
ister masif yüzükleri tercih edin, her tarza
uygun şık seçenekler bulmak mümkün. Püf
noktalarla tarzını birleştirerek doğru parçaları
bulana kadar farklı aksesuarları denemekten
çekinmeyin, kazanan siz ve tarzınız olacak.
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Axe, Dark
Temptation,
ter kokusunu
maskelemeden
durdurmak sizin
elinizde, 25 TL

Güzellik
Kilian Paris, L’Heure Verte, paçuli
üzerine inşa edilmiş, absenth
içerikli, 50 ml.2.110 TL

Tom Ford, Signature Ombre
Leather, siyah deri, güçlü menekşe
ve sedir içerikli, 100 ml, 1.540 TL

Bakımlı Olmak
Kadınların
Tekelinde 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.

Carolina
Herrera,
212 Heroes,
meyvemsi
odunsu bir
koku, 100 ml
EDT, 860 TL

Braun, 5 serisi, kolay ve
sorunsuz bir tıraş için, 879 TL

Burberry, Hero, yeniliklere
açık, özgür erkeklere göre,
50 ml EDT, 771 TL

Old Spice, Booster
Stick deodorant,
misket ve Thai
limonunun ferahlığı
teninizde, 39 TL

Dolce&Gabbana, The One
Gold for Men, canlandırıcı,
sıcak ve baharatlı, 100 ml
EDT, 869 TL
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Kültür Sanat

KÜLTÜR

ATÖLYESİ

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...

Fenomen dizi
yeniden başlıyor

Efsane dizi Leyla ile Mecnun;
yepyeni bölümleriyle, tam
kadro 3 Eylül Cuma günü
EXXEN’de. Başrollerinde Ali
Atay, Deniz Işın, Serkan Keskin,
Ahmet Mümtaz Taylan, Osman
Sonant, Cengiz Bozkur, Köksal
Engür yer alıyor...

Nippon Paint, teknolojik gücü,
inovatif yaklaşımı ve insan odağı ile
geliştirdiği çok özel ürünlerle “Kent
Galerileri” sergisini hazırladı. Kent
Galerileri, 6-10 Eylül tarihlerinde
Tomtom Kırmızı’da mimarlarla
buluşacak. 11-12 Eylül tarihlerinde ise
Nippon Paint, renklere, dekorasyona,
mimari yapılara ve tasarımlara ilgisi
olan herkesi misafir edecek.

DİZİ

SERGİ

Kent Galerileri hazır
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FİLM

Schumacher’in F1
hikayesi

Alman Formula 1 yarış pilotu
Michael Schumacher’in hayatı,
Hanns-Bruno Kammertöns,
Vanessa Nöcker ve Michael
Wech’in ortak yönettiği bir
belgesel filmle seyirci ile
buluşacak. Film, Schumacher’in
30 yıl önce Formula 1’e
girmesiyle aynı zamana denk
gelen 15 Eylül’de Netflix’te
vizyona girecek.

MÜZİK

Bir hafta müziğe
doyacaksınız

Şair, silahşör ve aşık. Tiyatro tarihinin
unutulmaz karakterlerinden Cyrano
de Bergerac uzun bir aradan sonra
yeniden sahnede. Cyrano de
Bergerac’ın gerçekçi, bir o kadar
da büyülü dünyası; Kumbaracı50
tarafından bir kabarenin danslı,
müzikli dünyasında Cyrano’nun
sivri diline, mizahına, ruhuna yaraşır
şekilde arz-ı endam edecek. 17 Eylül
Cuma günü Zorlu PSM’de...

MXGP Turkey ve MXGP Afyon
olarak yapılacak Türkiye
MotoFest’te 1-8 Eylül tarihleri
arasında, Türkiye’nin önemli
sanatçılarının yer alacağı 15 büyük
konser yapılacak. Etkinliğe, Cem
Adrian - Ufuk Beydemir, Haluk
Levent, İrem Derici - Cenk Eren,
Mithat Körler ve Orkestrası Retrobüs ve Zakkum - Ceren
Gündoğdu gibi isimler katılacak.
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TİYATRO

Sivri dilli Cyrano de
Bergerac geliyor

Dekorasyon

Çevre dostu
yaşam tarzınız
için yeni bir
başlangıç 
noktası

Burçe BEKREK

Büyük markalı şirketler ve yenilikçiler iklim değişikliğiyle
mücadelede üzerlerine düşeni yaparken, böylesine korkunç
bir küresel sorunla başa çıkmak için bireysel olarak ne
yapabiliriz, onu düşünmeye odaklanmalıyız. Çevre dostu
yaşam tarzınızı başlatmak için önerilerime bir göz atın.

S

iz bu sözleri okurken, Alaska’nın merkezindeki bir buzul normal hızından 100 kat
daha hızlı hareket ediyor.
Daha somut olalım. Dünyadaki endişe verici değişimleri, yangınları, yaz
ortası yaşanan sel felaketlerini bizzat
yaşadığımızda, çoğumuzun bir şeyler
yapmak istemesi doğal olmaya başladı. Sürdürülebilir yaşamaya başlamak
için bilinçli bir çaba harcarsak ve daha
çevreci ürünler talep edersek, kapitalizm lehimize dönecektir. Ve bunu
yapmalıyız, çünkü bu görev herhangi bir kişinin kenarda oturup izlemesi
için çok büyük.

cak. Minimalizmde kendini gösterecek olan “Azalt, yeniden kullan, geri
dönüştür” ilkelerine, eski parçalarla
kendin yap yeniliklerine ve geri kazanılmış malzemelere adanmışlığa vurgu görmeyi bekliyoruz. Geri dönüştürülmüş plastik şişelerden el çantaları
yapan FATRA’nın kurucusu Akilah
Stewart bu durumu “Sürdürülebilirlik, organik pamukların ötesine geçen,
emek ve sosyal adaleti de içeren geniş
bir spektrumdur” diye açıklıyor.

AZALT, YENİDEN KULLAN
İklim krizinin tırmanmaya devam etmesiyle tasarım dünyası da yeni yılda
şüphesiz sürdürülebilirliğe odaklana-
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GERİ DÖNÜŞÜME ADANMIŞLIK
LikeMindedObjects’in kurucusu ve
tasarımcısı Elise McMahon ürünlerde,
iç mekanlarda ve binalarda açıkça geri
dönüştürülmüş malzemelerin kullanımında bir artış bekliyor. Elise’in kendi
CRCL.Earth projesi harika bir örnek.
Elise, geri dönüştürülmüş hızlı moda
tekstilleri kullanarak yastık minderler
yaratıyor, bu tür kumaşları neredeyse
kaçınılmaz çöplük kaderlerinden kurtarıyor ve onlara yeni hayatlar veriyor.
KULLANILMIŞ PARÇALARLA
KENDİN YAP
Montreal merkezli sürdürülebilir ev
eşyaları şirketi Dans Le Sac’ın kurucu ortağı Laurie Barrette’e göre kendin-yap döşemelik, ahşap işleri ve
daha fazlasında artış göreceğiz. Parsons School of Design’da Sağlıklı Malzeme Laboratuvarı’nın kurucu ortağı ve tasarım direktörü olan Jonsara
Ruth da “Yüksek düzeyde işlenmiş
sentetik malzemeler yerine doğadan
gelen malzemeleri kullanmaya döneceğiz” diyor. Gelin, yeni, çevre dostu
yaşam tarzınızı başlatmak için bir dizi
şık ve pratik ürünü ele alalım.

SNOO AKILLI UYUYAN
Tüm ebeveynler en güvenli bebek yatağını ister, peki ya israfı da ortadan
kaldıran bir bebek yatağına sahip
olabilirlerse? Çocuk doktoru Harvey
Karp ve virtüöz Yves Behar tarafından
tasarlanan SNOO Smart Sleeper tamamen organik pamuktan yapılmış.
HUMANSCALE SMART OCEAN
Humanscale, sandalyesinin dünyadaki en sürdürülebilir sandalye olduğunu iddia ediyor. Ergonomiden
ödün vermeden neredeyse iki kilo
geri dönüştürülmüş balık ağı içerdiği düşünüldüğünde, bu iddiaya karşı
çıkmak zor.
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BLÄANKS WFH BEL YASTIĞI
Bläanks, makinede yıkanabilir örme
yastıklar ve kırlentler üreten Los Angeles merkezli bir marka. Çoğunlukla evden çalışmaya başladığımız için
Bläanks’in WFH bel yastığı (yüksek
kaliteli geri dönüştürülmüş pamuktan
yapılmış) tam da ihtiyacımız olan şey.

SAMLAREN KANKEN SIRT ÇANTASI
İsveç merkezli Fjällräven şirketi tarafından yapılan bu şık sırt çantası,
üretim fabrikasından kalan kumaşlar
kullanılarak oluşturuldu. Keskin, ferah, iyi dolgulu ve çevre dostu. Doğayı korumaya yardımcı olurken onunla
doğada bir yere seyahat edin.

HUMANSCALE EFLOAT ONE
Humanscale’in eFloat One bambu çalışma masası, geleneksel olanlardan
çok daha sürdürülebilir. Bunun nedeni, bir ormandaki geleneksel ağaçların
yeniden canlanmasının bir yüzyıl kadar sürmesine karşın, bambunun ise
on yıldan az sürmesi.

VELA 2 E-BISIKLET
E-bisikletler var, bir de yaşamı sürdürülebilir şekilde şık hale getirenler var:
Vela 2 e-bisiklet gibi. Vela’nın akıllı telefon uygulaması, kayıp bisikletinizi
bulmanıza yardımcı olmak için kolay
sorun giderme, güç ayarı ve hatta izleme yetenekleri sağlıyor.
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Şifa yolu:
Reiki
Oğuz KÖMÜRLÜ / Nefes Terapisti ve Yaşam Koçu

Reiki kelimesi ile ifade edilmesi yaygınlaşmış olan kavram
ilahi evrensel yaşam enerjisidir. Reiki bir din veya inanç
sistemi değildir. Evrensel yaşam kaynağından gelen ışıktır.
Bu evrensel şifa enerjisi tüm insanların doğuştan hakkıdır,
herkeste mevcuttur ve insanın bir parçasıdır.

H

epimiz bu evrensel yaşam
enerjisi ile doğarız. Bu yaşam enerjisi yaşayan herkesin içinde akmaktadır.
Tıpkı bir kedinin yaralanan bir yerini
diliyle yalayarak iyileştirmesi misali insan da kendi yaradılışında hediye edilen bu hediye ile kendini ve diğerlerini

şifalandırabilir. Evren, sonsuz yaşam
enerjisiyle doludur. Bu görünmez enerji (elektromanyetik alan) tüm canlıları
sarmaktadır ve adeta elektrik akımları
gibi devrelere sahiptir. Her canlı bu yaşam enerjisi ile titreşmektedir. Bizi canlı
kılan, organlarımızın çalışmasını sağlayan bu evrensel güç kaynağıdır.
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YAŞAM ENERJİSİNİ HAREKETE
GEÇİRİR
Bedenimizi çevreleyen bu elektromanyetik alan, fiziksel-zihinsel-ruhsal seviyede bir frekans aralığına sahiptir.
Sağlıklı olmadığımızda titreşim frekansımız değişir. Her birimiz bir yaşam ağacının köklerinden olduğu gibi
bu sonsuz ilahi enerji kaynağına bağlıyız ve dolayısıyla birbirimizi enerjisel anlamda etkileyen, etkileşim içinde
olan varlıklarız. Bir ağacın dalları misali bu ilahi kanalları (yaşam dalları)
zamanla kirlenip tıkanabilmektedir.
Reiki ise bu evrensel ilahi yaşam enerjisini yönlendirip harekete geçirmenin
ilim ve sanatıdır.
EN GÜVENLİ ŞİFA YÖNTEMİ
Rei evren, Ki ise ruh/yaşam enerjisi
anlamına gelir. Rei-ki enerjisi tüm canlıların içinde yaşayan, akan ve hayat
veren, hareket eden güçtür. Eski kadim
bilgelikte, ezoterik geleneklerde ve Tibet uygarlığında şifa vermek için Reiki
enerjisi kullanıldığı düşünülmektedir.
Tarihte gizli bir öğreti olarak verilmiş
olan Reiki’nin Budha ve İsa tarafından
da kullanıldığına inanılır. 1900’lü yıllarda Batı’da yayılmaya başlamıştır ve
bugün şifacıların kullandığı en temel
ve güvenli şifa yöntemi olarak yaygınlaşmaktadır.

UYGULAYICI OLMAK İÇİN
NELER GEREKLİ?
Reiki uygulayıcısı olmak için inisiyasyon/uyumlama olarak adlandırılan
bir aşama bulunmaktadır. Bu şifaya
aracı olmak ve kendini şifalandırmak
niyeti ile atılan bir adımdır. Bunun bir
ritüel eşliğinde gerçekleştirilmesi, ilahi
alanda niyetini ortaya koyması ve bu
özelliğine odaklanarak keskinleştirmesi amacını taşır. Bu yola adım atmış
kişi ruhsal yolculuğunda sorumluluğu
bilinçli olarak almıştır ve herkes gibi o
da yalnızca kendinden sorumlu olduğunu bilerek şifa ve tekamül yolunda
gayrette olmaya çalışacaktır. Bilgiyi kimseye ihtiyaç duymadan birçok
kaynaktan edinip kendini geliştirebilir
ve uygulama yaptıkça zaten kendi de
şifalanır. Reiki evrensel kaynaktan geldiği için en saf ve en güvenli enerjidir
ve dolayısıyla ilahi enerjiyi olması gerektiği şekilde yönlendiren zaten yalnızca Yaradan’dır.
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SUİSTİMALE AÇIK, İYİ ARAŞTIRIN
Popüler olmaya başladığı zamanlarda
insanlara çok gizli bir öğreti olarak lanse edilerek inisiye seanslarını zorlaştırıcı maddi manevi şartlar öne sürenler
olmuştur, fakat zamanla yayıldıkça ve
insanlar araştırıp öğrendikçe isteyen
herkesin ulaşabildiği kaynaklar çoğalarak yayılmıştır. Günümüzde hala bu
çalışmalar suistimal edilebilmekte ve
bambaşka alanlarda kullanımı gösterilerek insanların aslında olamayacak

konularda beklentiye girmesine sebep
olunmaktadır, bu sebeple bu tip enerji
çalışmalarına katılmadan önce kişinin
kendi araştırmalarını yapması ve benzer çalışmalarla ilgili temel bilgileri
edinmesi ve seçici olması çok önemlidir.
Unutmayın ki şifa ve mucize herbirimizin içinde Yaratıcı tarafından hediye
edilmiş haldedir, farkındalık seviyemizi arttırmak ve özümüzü keşfetmek
yolunda atacağımız her adım bizi en
iyi versiyonumuza yaklaştıracaktır.
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Bizde herkes
mutlaka
kilo verir
Oğuzhan ÖZTÜRK

Her şey karar vermekle başlar. Önce zayıflamayı
isteyeceksiniz ki doğa da bu isteğinizi karşılıksız
bırakmayacak. Kilo vermeyi istemezseniz hiçbir etken size
yardımcı olamaz.

Z

ayıflama kampı; yatılı olarak belirli zaman aralığında, tüketilen besinlerin ve
harcanan enerjinin gözetim
altında tutulmasıyla kilo kaybını hedefleyen merkezlerdir. Fazla kilolarınızdan kurtulmak istiyor ve bu konuda başarılı olamıyorsanız yakında
Re Touch Mag ev sahipliğinde Yapa-

cağımız kamplarda zayıflamak için
yapmanız gereken her şeyi sizin için
oluşturacak ve basit hale getireceğiz.
Bu süreçte daha iyi adapte olabilmeniz için, beslenme, spor ve diğer aktivitelerin programı yapılmaktadır.
Bu şekilde gerekli istikrar oluşturulup zayıflama dönemi kolay ve zevkli
hale getirilir.
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PROGRAMA UYAN KAZANIR
Günlük rutin hayatınız içerisinde sağlıklı bir şekilde kilo vermek için diyet
ve spor programına uymanız gerekir.
Fakat bu düzeni tek başınıza yapmak
son derece zordur. İnsanlar kilo verme
sürecinde onları sürekli motive eden
kişiler arar. Yanlarında uzman bulunmayan kişiler düzenlerini bozabilir.
Zayıflama kampına giden insanlar pek
çok kişi ile beraber düzenli olarak sporunu gerçekleştirerek diyet programına sadık kalır. Bu programla beraber
kaldıkları süre boyunca sağlıklı bir şekilde kilo verebilirler. Kamp içerisinde onları motive eden kişilerin olması
ruhsal olarak da rahatlamalarını sağlar.

KAMPTA YAPILAN AKTİVİTELER
NELER?
Tek başına spor salonlarında spor
yapmak sıkıcı olabilir. Açık havada
grupla beraber yapılan bu programlar insanların eğlenerek kilo vermesine yardımcı olur. Ayrıca gün içerisinde doğa yürüyüşleri ve çeşitli
eğlenceli aktiviteler ekstra kalori
yakımını sağlar. Bu aktiviteler sayesinde günlerini dopdolu bir şekilde
yaşayan kişiler kısa sürede istedikleri forma girebilir. Bu kamplar doğa
ile iç içe hazırlanmış alanlardır. Bu
alanlarda oteller yer alır. Bu oteller
içinde tek ya da çift kişilik odalarda
kalınabilir.
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KAMPTA ÖRNEK BİR GÜN
✓ 07.00 – 08.00CARDİO – STRECH –
ABDOMİNAL TRAİNİNG
✓ 08.00 – 09.00 KAHVALTI
✓ 09.00 – 13.00 SERBEST ZAMAN –
DİNLENME
✓ 13.00 – 14.00 MAT PİLATES TRAİNİNG –
STRECH
✓ 14.00 – 15.00 DETOX – SNACK – ARA
ÖĞÜN✓ 15.00 – 18.00SERBEST ZAMAN
✓ 18.00 – 19.00 M
 AT AEROBİK TRAİNİNG
✓ 19.00 -19.30SORU- CEVAP
✓ 20.00 – 21.00 AKŞAM YEMEĞİ
✓ 21.00 - SERBEST ZAMAN

Zayıflama kampında sabah, öğle arası
öğün ve akşam olmak üzere 3 kısımdan oluşan bir diyet programı uyguluyoruz. Haftalık diyet listesini zayıflama
hızınıza göre değiştiriyoruz. Karbonhidratı az tutuyor protein, baklagiller
ve sebze ağırlıklı gıdalar tüketiyoruz.
BAVULUMUZDA NE OLSUN?
Su geçirmez outdoor spor ayakkabısı, iç alan spor ayakkabısı, su geçirmez yürüyüş pantolonu, yağmurluk,
panço, mayo/şort, bone, terlik, tozluk,
spor kıyafetleri, bol miktarda t-shirt ve
iç giyim, sıcak ve soğuk havaya uygun
kıyafetler (eldiven, bere, şort, güneş
kremi, şapka gibi), günlük yürüyüşe uygun sırt çantası, kronik hastalığı
olanlar için ilaçlar ve şahsi eşyalar.
Detaylı bilgi için:
personaltrainermxs@gmail.com

ANTRENÖR EKİBİMİZ
Oğuzhan Öztürk: Vücut geliştirme ve fitness antrenörü. Yüzmeaerobik&anaerobik egzersiz antrenörü
Halil İbrahim Açıkça: Vücut geliştirme ve fitness antrenörü. Yüzme-step aerobikanaerobik egzersiz antrenörü.
Handan Bacaksız: Vücut geliştirme ve fitness antrenörü. Pilates antrenörü. Mat
yoga trainer.
Sedat Bacaksız: Milli sporcu. Vücut geliştirme ve fitness antrenörü. Personel
trainer.
Fatih Ceylan: Milli sporcu. Vücut geliştirme ve fitness antrenörü. Personel trainer.
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Motomoda

Fiyatlar da
modeller de
güncellendi

Bora ERDİN / bora@retouchmag.com

Bu yıl sadece Türkiye’de değil dünyada yaşanan çip krizi
ile birlikte otomobil fiyatları çok konuşuldu. Yapılan bir dizi
değişiklikle bazı markalarda ciddi fiyat indirimleri oldu.
2021’in sonuna doğru bu fiyatların yeniden artacağını tahmin
ediyoruz. Hazır fiyatlar bu noktadayken size indirimdeki
otomobilleri ve özelliklerini aktarmak istedim.
EN ÇOK İNDİRİM OLAN
MODELLERDEN BİRİ EGEA
Türkiye’de onu sokakta görmeyen
ya da içine binmemiş olan kişi sayısı
azdır. Fiat Egea Türkiye’de üretiliyor
ve Avrupa pazarına Tipo olarak satı-

lıyor. Yapılan ÖTV düzenlemesinden
sonra fiyatı en çok düşen model o oldu.
Fiat Egea Sedan 1.6 Urban’ın fiyatı 298
bin TL’den 248 bin TL’ye geldi. Ayrıca Fiat’ın SUV modeli Egea Cross 1.0
Lounge modeli ise 289 bin TL’den 248
bin TL’ye geriledi.
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TOYOTA İNDİRİMDE
ÖNE ÇIKAN MARKA OLDU
Yapılan ÖTV düzenlemesi sonrasında en fazla indirim gelen modele sahip olan marka Toyota oldu. Markanın
amiral gemisi olan Corolla’nın benzinli modellerinde 50 bin TL’ye yakın fiyat düştü. Ancak bizi heyecanlandıran
indirim bilgisi Toyota Corolla Sedan
Hybrid modelinden geldi. Türkiye’de
henüz istenen satış verilerine ulaşamayan hibrit otomobiller bu sayede biraz

da daha yol alabilir. Toyota Corolla Sedan Hybrid modeli indirim öncesi 345
bin TL’ye satılıyordu. Yapılan düzenleme sonrası fiyatı 288 bin TL’ye geriledi.

DUSTER YENİLENDİ, BİZ DE TEST ETTİK
Dacia Duster Türkiye’de gerçek ve
uygun fiyatlı SUV’a erişmenin mümkün olduğunu gösterdi. 11 yıldır Türkiye’de kendi segmentinde en çok satılan
SUV olan Duster sonunda EDC şanzımana kavuştu. Benzinli motora sahip
Duster 90 ve 150 beygir güç çıkışa sahip TCe motorlar ile satın alınabilecek.
Dizel motora sahip modelde ise sadece
115 beygir güce sahip 1.5 litre dCi motor bulunuyor.
Tasarımda yapılan ince dokunuşlar
ile araç dıştan, satış fiyatının çok üzerinde bir kalite algısı yaratıyor. Son jenerasyon Duster LED ön sinyal farlara

kavuştu. Duster, lansman rengi olan
“Arizona Turuncu” albenisini artırıyor.
Stoplarda artık “Y” şeklindeki tasarım
yer alıyor. Aynı “Y” şeklinde tasarım ön
farlarda ve ızgarada bütünlük sağlıyor.
Bizim test ettiğimiz 150 beygirlik
otomatik şanzımanlı Duster ise asfaltta
tam bir hız deneyimi yaşattı. Torpidoda kullanılan malzeme sert plastik ancak koltuklarda kullanılan kumaş malzemenin kalitesi dikkat çekici. Geniş
bagaj hacmi, yüksek iç mekan, pratik
multimedya sistemi ile Duster en çok
tercih edilen otomobil olmaya devam
edecek.
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Teknoloji

2021’in
En İyi
Akıllı Saat
Önerileri

Ercan ERDAL / ercan@retouchmag.com

Giyilebilir teknolojinin en önemli ürünlerinden biri olan ‘akıllı saatler’
hayatımıza girdiği ilk günden beri tüketicilerin ilgisini çekmeyi
başardı. Sizler için 2021’in en iyi akıllı saat önerileri’ni hazırladık.

Xiaomi Mi Watch

Son zamanların yükselen teknoloji
devi Xiaomi, akıllı saatleriyle de
piyasada adından söz ettirmeyi
başarıyor. Xiaomi’nin ülkemizde
satılan en iyi akıllı saatlerinden
birisi Mi Watch. Ayrıca, fiyat/
performans olarak alınabilecek en
ideal saatlerden birisi. Saatin en ilgi
çekici yanı ise spor uygulamaları.
117 adet antrenman modu yer
alan bu akıllı saat, spor yaparken
oldukça kullanışlı bir hal alıyor.

Samsung Galaxy
Watch 3
Klasik saat tasarımıyla teknolojiyi
birleştiren Samsung’un ortaya çıkardığı
en şık ve kullanışlı saattlerinden biri
Galaxy Watch 3. Saatin 41mm ve
45mm olmak üzere iki farklı boyutu
mevcut. Ancak, 41mm seçeneğinde
sadece ‘’mystic bronze’’ renk seçeneği
mevcutken, 45 mm modelinin siyah ve
gümüş seçenekleri bulunuyor. Saatte
sağlık, spor ve gündelik alanlarda
hayatınızı kolaylaştıracak birçok
uygulama mevcut. Cihaz kalori takibi,
kandaki oksijen seviyesini ölçmesi,
mesafe ölçer gibi birbirinden çekici
özelliklere de sahip.
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Huawei Watch GT 2 Pro
Akıllı telefonlarıyla piyasada adından söz
ettiren Huawei, akıllı saat konusunda da
başarılı işler çıkartıyor. Huawei Watch
GT 2 Pro, şarkılarınızı ve bazı bilgilerinizi
depolayabilmeniz amacıyla 4 GB dahili
depolama alanına sahip özelliği ile fark
yaratıyor. Cihazın yoğun kullanımda
24 saat, az kullanımda ise 14 gün,
kullanabilmenizi sağlayan hızlı şarj destekli
455 mAh batarya mevcut.

Honor Watch
Magic

Apple Watch Seri 6
Akıllı saat denilince şüphesiz akla
ilk olarak Apple Watch serisi geliyor.
Dünyada en çok kullanılan akıllı saat
serilerinden birisi olan Apple Watch
önceki modellerinden bulunan tasarım
anlayışını devam ettiriyor. Farklı olarak
ise Apple Watch 6’nın beyaz, kırmızı,
lacivert, pembe ve siyah renk seçenekleri
mevcut. Cihazda Apple S6 SiP işlemci
ve 32 GB depolama alanı bulunuyor.
Bluetooth 5.0 ile desteklenen cihaz,
kanda oksijen sensörü, elektriksel kalp
sensörü gibi özellikleri bulunurken,
sağlık kategorisindeki uygulamaları ile
dikkat çekmektedir.

Honor Watch Magic, oldukça şık
tasarımıyla teknoloji severlerin
dikkatini çekmeyi başarıyor. 1.2 inç
boyunda bir ekranı bulunan akıllı
saatin ekranı diğer akıllı saatlere
göre biraz küçük olsa da tasarımı
ve uygun fiyatıyla kullanıcılarını
memnun etmeyi başarıyor. ARM
Cortex-M4 yonga seti yer alan
saatte, 16 MB RAM ve 128 MB
dahili depolama alanı bulunuyor.
Honor Watch Magic, kullanıcılarına
daha çok spor ve günlük yaşamda
kullanılabilecekleri uygulamaları
sunuyor.
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ASTROLOJİ

KOÇ

21 MART - 20 NISAN

BOĞA

21 NİSAN - 21 MAYIS

Yükselen Koç ve Koç Burcu

Yükselen Boğa ve Boğa Burcu

İKİZLER

YENGEÇ 23 HAZİRAN - 22 TEMMUZ

Bu ay sağlık ve iş konuları hayatınızın merkezinde yer alacak. Ama harekete geçmek için
acele etmeyin. 07 Eylül’deki yeni ay size yenilikler güzellikler getirebilir. Kariyer alanınızda ani değişiklikler, beklenmedik sürprizler söz konusu. Mücadele etmeniz gerekirse
vazgeçmeyin. Çabalarınız sonuç verecektir. 21
Eylül’de dolunayın da etkisiyle gizli kalmış
konular açığa çıkabilir. Duygusal anlamda esnek bakış açısı geliştirebilirseniz üstesinden
gelemeyeceğiniz bir durum yok. 23 Eylül’den
itibaren enerjiniz yükselecek. 27 Eylül’de merkür ilişkiler alanınızda geriliyor, aklınıza ilk
gelenleri söylemeyin. Ayrıca işinize odaklanma zamanı çünkü çalışınca her ayrıntıyı düşünmek durumunda kalmıyorsunuz.

22 MAYIS - 22 HAZİRAN

Yükselen İkizler ve İkizler Burcu

Ailenizle mutlu zaman dilimleri sizi bekliyor.
Evinizi değiştirmek, yenilemek isteyebilirsiniz.
Asıl yapmanız gereken geçmişteki konulara,
kişilere takılmayıp ileriye dönük hareket edebilmektir. 07 Eylül yeni ayında ailevi bağlarınızı
güçlendirin, eşinizin veya birlikte yaşadığınız
insanların olumlu özelliklerini hatırlayın. Venüs
terazideyken 12 Eylül gününe kadar aşk, para
alanlarında korkusuzca davranın. Dolunay size
dikkatli adım atmanız gerektiğini söylüyor. Kariyeriniz konusunda pişman olacağınız kararlar vermeyin. Kazancınız yükselebilir fakat ilgi
odağınız her an değişebileceği için iyi düşünmeli taşınmalısınız. 27 Eylül’de merkür geri hareketinde eski aşklarınızdan haber alabilirsiniz.
Sempatikliğiniz kazandıracak.

Hem aşkta hem işte şansınızın açık olduğu
bir ay sizi bekliyor. Sanat, çocuklarınız, aşk,
hobilerinizle ilgili alanlarda geleceğe yönelik
planlar yapabilir, kendinizi özgür bırakabilirsiniz. Yeni ayın size mesajı aşk lazım. Bu
ay özellikle 11 Eylül’den sonrasında aşka zaman ayırabilirseniz, günlük koşturmalardan
uzaklaşabilirseniz mutlu olacaksınız. Ruhunuzu arındırın. 21 Eylül dolunayında ise sosyal ortamınızı sorgulayabilirsiniz. Aslında
buna hakkınız var, uzun zamandır insanların
hatalarını görmezden geldiniz. 27 Eylül’de
iş, sağlık alanlarınızda merkür gerilemesi
olacak, bu konularda ayrıntıcı olun. Artık
gerçeklerle yüzleşme vakti, sonrasında her
türlü işiniz çözümlenmeye başlayacak.

Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu

Sevgili yengeçler bu ay her ortamda iletişiminizin güçlü olacağı bir ay olacaktır. Kısa seyahatler yapabilir, eğitim alanında çalışabilirsiniz. Yazarlık, yayıncılık alanlarında başarılı
olabilirsiniz. 07 Eylül’de cesurca hissettiklerinizi söyleyebilir, rahatsız olduğunuz konuları dile getirebilirsiniz. Hiç beklemediğiniz bir
anda aşk kapınızı çalıp sizi evde bulamayabilir. Hazırlıklı olun özellikle 10 Eylül gününe
kadar. Sonrasında ilişkilerde derinlikler söz
konusu. Kendinize olan güveniniz sizi istediğiniz noktaya taşıyacak. Bu ay kariyer konularında mücadeleniz artabilir. 27 Eylül’de
merkür aile alanınızda gerileyecek alım satım
işlerinizi iptal edin, merkür gerilemesi bitinceye kadar sakin kalın sevgiyle kalın.

ASLAN

23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS

Yükselen Aslan ve Aslan Burcu

Bu ayın konusu sizin için para, para, para. Kazancınızın artacağı, yeni kariyer fırsatlarıyla dolu bir ay
sizi mutlu edecek. Odak noktanız mesleğiniz olacak. Yeni ayda uzun zamandır çaba sarfettiğiniz konularda olumlu dönüşler alacaksınız. 21 Eylül günü dolunayın size mesajı ise alma verme dengesini
sağlayın. Bazı konularda sürpriz destekler alabilirsiniz. İlişkilerinizle ilgili sınavlarınız henüz bitmedi.
Hayatınızı garanti altına alın, sonrasında aşkda doğruyu bulacaksınız. 27 Eylül’de merkür gerilemesi
iletişim alanınızda olacak, söylemek istediklerinizi iki kere düşünün. Dönüşüm yılındasınız, kendinizi
akışa bırakın, ilahi düzene güvenin. Geldiğiniz noktada çok mutlu olacaksınız.
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BAŞAK

23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL

Yükselen Başak ve Başak Burcu

TERAZİ

23 EYLÜL - 22 EKİM

Yükselen Terazi ve Terazi Burcu

İyiki doğdunuz sevgili başak burçları. Bu ay kişiliğiniz, tarzınızla dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Hayatınızın gidişatı ile ilgili önemli kararlar verebilirsiniz. 07 Eylül yeni ayında liderlik
yapabileceğiniz her alanda başarılı olabilir ve
görsel sanatlardan para kazanabilirsiniz. Ailenizi veya geçmişinizle ilgili takılıp kaldığınız
konuları bir kenara bırakın çünkü hayat sizi sürekli yenilenmeye davet ediyor. Aşk konusunda
aradığımı tam buldum derken yaşadığınız hayal
kırıklıkları doğru kişiyi tanımanızı sağlayacak.

Sevgili teraziler bu ay kontrol sizde olacak.
Size karşı ön yargılı olan insanların fikri değişecek. 07 Eylül yeni ayında mücadelenizi
verin, yüreğinizde kim varsa ona sarılın. Aklınızın sesini kısın, kalbinizi dinleyin. Sanattan
kazancınızın iyi olacağı bir yılda olduğunuz
için kendinizi ifade etme şeklinizi iyi belirleyin. Dolunayda ertelediğiniz tüm işlerinizi bitirin, sağlık kontrollerinizi yaptırın, dua edin,
meditasyon yapın. 15 Eylül’ de Mars teraziye
geçtiğinde enerjiniz artacak.

AKREP

YAY

23 EKİM - 21 KASIM

22 KASIM - 21 ARALIK

Yükselen Akrep ve Akrep Burcu

Yükselen Yay ve Yay Burcu

OĞLAK

KOVA

İşte seveceğiniz bir ay sevgili Akrepler. Sosyal
olacağınız, dostlarınızdan destek alacağınız
günler sizi bekliyor. Yeni ayda ikili ilişkilerinizle ilgili fırsatlar var. 21 Eylül dolunayı sizin için
eğlence, aşk zamanı demek. Çocuklarınız varsa
onlarla tartışma yaşayabilirsiniz sabırlı olun.
Artık her ayrıntıyı düşünmeyin. Dolunay sonrası önceden tanıdığınız, hiç aklınızda olmayan
biriyle yeni bir aşk başlayabilir. Ayın son haftası
yalnız kalmak isteyeceksiniz. Finansal anlamda
ayın ilk haftası daha şanslısınız.

22 ARALIK - 21 OCAK

Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu

Sevgili oğlaklar uzak yerlere seyahat etmek
istediğiniz bir dönemdesiniz. Uzun felsefi konuşmalar yapabileceğiniz, insanları etkileyebileceğiniz ortamlarda bulunacaksınız. İnsanları
olduğu gibi kabul ederseniz içinizde yaşadığınız birçok sorundan kurtulabilirsiniz. Dolunay
zamanı iletişimle ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ani tepkilerden vermekten kaçının. İşle
ilgili konularda ne istediğiniz konusunda net
olun. Maddi anlamda güvence ihtiyacınızla
birlikte yeni arayışlara girebilirsiniz. 22 Eylül
itibariyle kariyerinizde yükselmeniz mümkün.
Sosyalleşmek için zaman ayırın.

Sevgili yay burçları, Eylül ayında kariyer alanında güzel bir başlangıç yapacaksınız. 7 Eylül’de
bu başlangıçlarınız sizi güzel yerlere taşıyacak.
Sosyal aktivitelere katılabileceğiniz, mesleki anlamda başarılı olacağınız günler geliyor. Uzun
zamandır beklemedeydiniz. Ailevi konularda
yaşadığınız sıkıntıların son bulması için detaycı
olmanız gerekiyor. 15 Eylül’de Mars teraziye geçtiğinde sosyal ortamlarda zirvede olacaksınız. 27
Eylül’de merkür gerilemesi arkadaşlık alanınızda olacağı için tartışmalardan uzak durun.

22 OCAK - 19 ŞUBAT

Yükselen Kova ve Kova Burcu

Sevgili kovalar, bu ay değişimler kapıda. Psikolojik anlamda güçlenmek için çaba sarfedebileceğiniz, ruhunuzu dinlendireceğiniz, bazı
ortamlardan kaçmak isteyeceğiniz günlerdesiniz. 07 Eylül yenilenmek için çok uygun. Doğru kararlar alma zamanı. 21 Eylül dolunayından sonra mali konularda varsa ortaklarınızla
paylaşım yapmanız gereken konularda biraz
gerilebilirsiniz. 27 Eylül’de merkür eğitim ve
seyahat alanınızda geriliyecek, bu konularda
herşeyi iyi planlamalısınız. Ekim ayında daha
farklı ve mutlu olacağınız konular olacak hayatınızda.

BALIK

20 ŞUBAT - 20 MART

Yükselen Balık ve Balık Burcu

Sevgili balıklar, romantik bir ay sizi bekliyor. Yeni ayda evlilikle ilgili almanız gereken kararlar varsa
gereken adımları atabilirsiniz. Aşk, ilişkiler, hukuksal konularda istediklerinizi elde edebilirsiniz. 21
Eylül’de dolunay günlerinden sonra birçok konuyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Sağlığınıza
dikkat edin, depresif durumlardan uzak durun. 27 Eylül’de parasal alanınızda merkür geriliyor, borç
alacak yatırım konularında sağlam adımlar adın. Birçok konuda yardım almayı sevmiyorsunuz ama
ihtiyacınız olursa hayır demeyin.
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