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Edito
Tüm pozitif enerjinle gel Kasım 

Retroydu, dolunaydı derken nihayet negatifliğin ve stresin 
tavan yaptığı Ekim ayını geride bırakıyor ve en güzel aylar-
dan biri olan Kasım’a mutlulukla, sakin ve huzur dolarak giriş 
yapıyoruz. 

Biraz hüzünlü, biraz romantik, biraz da bereketli bir aydır 
Kasım. 

Hüzünlüdür, çünkü; tam 83 yıl önce yanımızdan giden an-
cak kalbimizden ayrılmayan Atamızın veda ettiği aydır. Bu 10 
Kasım’da da sirenler çalacak ve gözlerimiz dünyanın en bü-
yük liderinin yokluğuyla bir kez daha dolup dolup taşacak.

Romantiktir çünkü en güzel aşklar bu ayda yaşanır.   

Bereketlidir çünkü narın bollaştığı, cevizin, kestanenin tez-
gahlarda yerini aldığı, meyve ve sebzenin ise bol bol sofraları-
mıza gireceği bir aydır...

Kasım ayı Re Touch Mag için de hem nostaljik hem de biraz 
romantik bir ay oldu. Ekranların en iyi kadın oyuncularından 
biri olan Burçin Terzioğlu ile 70’ler ve 80’lere uzanan nostaljik 
bir kapak çekimi gerçekleştirdik...

Dansları ve sempatik tavırları ile kalbimizi feth eden Fırat 
Çelik ile, komple siyah beyazın hakim olduğu asi ama bir o 
kadar da romantik bir erkek kapağı çektik...

Bizler, sizler için, dopdolu içeriğiyle tekrar tekrar okuya-
bileceğiniz bir Kasım sayısı hazırladık. Siz de bizim için keyif 
alarak okuyabilirsiniz...

Editörün Seçtikleri
Hale Ceylan Ba rlas
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pantolon 17 bin 500 TL Bottega Veneta çanta 11 bin 400 TL

Balenciaga güneş 
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Stella McCartney 
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ayakkabı 7 bin 
200 TL

Saint Laurent özel dikim 
blazer 19 bin TL
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Bülten

Yastık by Fırat Özbek’ten yeni 
koleksiyon: The New Hera
Yastık by Rıfat Özbek’in yeni koleksiyonu The New Hera, ilhamını Yunan 
mitolojisindeki en güçlü kadın tanrıçadan alıyor. Koleksiyonda modernizmi 
yansıtan simgeler, zengin ve benzersiz tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Hera, 
kararlılığı, bağlılığı, gücü ve aşkıyla Rıfat Özbek’in en büyük esin kaynağı 
olarak karşımıza çıkıyor.

Stil sahibi kadınların ilk adresi  
Zuku Bag

Binlerce yeşili doğasında bir arada barındıran Londra’da köklenen yepyeni 
bir çanta markası Zuku Bag. Yaşamın içindeki duyusal hislerden esinlenerek 
hazırlanan Anemon, Lampros, Aster, Cartallum, Clutch, Lotus, Moonbag ve 
Lunicera adlı koleksiyonları, usta el işçiliğiyle yüzde 100 deriden üretilerek 

kadınların beğenisine sunuluyor. 
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Bülten

Penti, Farah Zeynep 
Abdullah ile  
‘Yeni Bir Ben’ dedi
Her yıl yeni marka yüzüyle gündem 
yaratan Penti, bu yıl, bir kez daha ses 
getiren bir partiyle sürpriz yüzünü 
açıkladı: Farah Zeynep Abdullah. Penti 
CEO’su Mert Karaibrahimoğlu ve Farah 
Zeynep Abdullah ev sahipliğinde, Quasar 
İstanbul / Eski Likör Fabrikası’nda 
düzenlenen özel davete Selin İmer, Mert 
Aslan, Raisa-Vanessa Sason, Nur Bilen 
Yavuzer, Mert Vidinli ve Ümit Karalar 
dahil, birçok ünlü isim katıldı.

Garnier’den 
süper 
aydınlatıcı 
serum 
Daha parlak ve aydınlık bir cilt 
sağlayan Garnier C Vitamini 
Parlak Süper Aydınlatıcı 
Serum, cilt bakım rutininizin 
vazgeçilmez parçası olacak. 
3 günde eşitlenmiş 
bir cilt görünümü 
sağlayarak, koyu 
lekeleri azaltan serum, 
vegan formüle sahip 
içeriğindeki limon 
özü, antioksidan 
ve parlaklık verici 
özellikleriyle 
dikkat çekiyor. 

Taç ile soğuk kış 
günlerine sıcak bir 
dokunuş
Trendleri yansıtan yenilikçi ürünleriyle 
milyonlarca eve giren TAÇ, yepyeni 
yorgan koleksiyonu ile soğuk kış 
gecelerine sıcacık bir dokunuş yapıyor. 
Jakar şıklığıyla tasarlanan TAÇ Elegance 
Yorgan, zarif tasarımı ile yatak odalarına 
yenilik katarken; mikrojel iç dolgusu ile 
konforlu bir uyku sunuyor. 
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Bülten

Çocuklara çörek otu ile 
kış kalkanı 
Okul döneminin başlamasıyla çocuklarının 
bağışıklığının desteklenmesine özen gösteren 
annelerin güvenilir yardımcısı Zade Vital, yeni 
Miniza Omega-3’ü hazırladı. Omega-3’ün tüm 
etkilerine ek olarak formülde yer alan çörek otu, 
içerdiği zengin fitokimyasallar ile ürünün etkisini 
güçlendiriyor. Çörek otu alerjik bünyeli çocukların 
semptomlarının rahatlatılmasını da destekliyor. 

Dolce&Gabbana 
2021’in ikonik 
aksesuarı
Dolce&Gabbana’nın geçtiğimiz 
Sonbahar/Kış 21-22 defilesinde 
podyuma çıkardığı büyük boyutlu 
kare güneş gözlüğü, geniş kullanım 
alanına sahip ikonik bir aksesuar 
haline geldi. Geleneksel/DNA siyah 
versiyonlarıyla sunulan, sapları 
altın rengi Grogren dokunuşu 
ve Dolce&Gabbana logosuyla 
zenginleştirilen model, güçlü ancak 
bir o kadar da sofistike bir kişiliği 
temsil ediyor.

Dream Angels 
ile sonbaharın 

gelişini kutlayın
Victoria’s Secret, bu sonbahara özel 

anlarınızı daha da güzelleştirecek 
iç çamaşırı koleksiyonu Dream 

Angels’ı romantik kadınların 
beğenisine sunuyor. Dantelli, narin 

ve inanılmaz rahat parçalarla 
tasarlanan Victoria’s Secret demi 

sütyenleri, uyumlu külotları 
ve uyku giyimi seçenekleriyle 

kadınların favorisi olmaya 
hazırlanıyor. 
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Bülten

Avustralya’dan 
Türkiye’ye: 
Hemington 
Merino
Odak noktasını her zaman 
%100 doğallıkta tutan 
Hemington, erkek modasına 
sürdürülebilirlik ilkesiyle 
yön vermeye devam 
ediyor. Merino ceket ve 
pantolonların yanı sıra siyah, 
gri, lacivert, mavi, mor, 
kırmızı gibi renkleri ve farklı 
yaka seçenekleriyle saf yün 
trikolar, Hemington “Up to 
New Horizons” Sonbahar- 
Kış koleksiyonunda yerini 
alıyor.

FLO, çocukları LOL 
ile buluşturuyor
Çocuk ayakkabı 
modasında farklı 
modelleri, konforu 
ve uygun fiyat 
avantajını bir 
arada sunan FLO, 
kız çocuklarının 
en sevdiği lisanslı 
LOL karakterlerini 
çizme, sneaker, ve 
panduflara taşıyor. 
Kız çocuklarının 
eğlenceli 
dünyasına 
sevimliliğiyle eşlik 
eden modeller 
siyah, beyaz, 
metalik gri ve 
pembe renkleriyle 
öne çıkıyor. 

Bu kış stilinizde  
Miu Miu dokunuşu
Miu Miu 2021 Sonbahar/Kış gözlük 
koleksiyonu, farklı dünyalara ait unsurlar 
ve esintiler arasındaki tezatların uyumunu 
sergiliyor. Sofistike ve değerli Miu Miu 
Manièrè koleksiyonu, modern zarafeti yeni 
metal çerçevelerle yeniden yorumluyor, 
minimalist tasarım görülmemiş işlemeler 
ve parlak ayrıntılarla kaynaşmak için 
konsept dışına çıkıyor.



Bülten

INCIA’dan kışa 
özel 3 al 2 öde 
kampanyası!
Sonbahardan kış mevsimine 
geçtiğimiz bu aylarda, cildimizin 
dış etkenlere karşı duyduğu 
bakım ihtiyacı da her geçen 
gün daha fazla artıyor. A’dan 
Z’ye cilt ve kişisel bakım için 
en doğal sağlıklı çözümler 
sunan INCIA’nın tüm ürünleri 
için geçerli olan 3 al 2 öde 
kampanyası kış bakımını 
avantajlı hale getiriyor.

10

Gülse Birsel’den ödüllü genç bilim 
kadınlarına destek

L’Oréal Türkiye ve UNESCO iş birliğiyle 19. kez hayata geçirilen ‘Bilim 
Kadınları İçin’ programı kapsamında, 2021’in genç ve yetenekli Türk bilim 
kadınları açıklandı. Dr. Eda Aydoğan Güngör, Dr. Gülcihan Gülseren, Dr. 

Nihal Terzi Çizmecioğlu ve Doç. Dr. Saniye Söylemez araştırmaları için 120 
bin TL destek almaya hak kazandı. Genç bilim kadınları, ödüllerini Gülse 

Birsel’in de onur konuğu olarak katıldığı törende aldı.
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Bülten

Megastar Tarkan, 
Trendyol ile iş birliği 
için el sıkıştı
Pandemi sürecinde konser ve iş 
birlikteliklerine ara veren Tarkan uzun 
soluklu bir iş birliği için Trendyol’la el 
sıkıştı. İlk adımı reklam filmiyle atılan bu 
birlikteliğin devamında toplumsal fayda 
odaklı projeler de planlananlar arasında. 
Tarkan’ı iki yıl aradan sonra sevenleriyle 
buluşturan reklam filmi de yayınlandığı ilk 
andan itibaren büyük ilgi gördü.

Schwarzkopf ’dan 
yeni ‘Scalp Clinix’
Saçtan çok daha fazlasını düşünen 
Schwarzkopf Professional, 
hem salonda hem de evde 
kişiselleştirilebilir bir baş derisi bakımı 
için Fibre Clinix’e yeni bir seri ekledi: 
Scalp Clinix. Yeni seri, baş derisinin 
mikrobiyomunu yeniden dengelemeye 
yardımcı olarak mükemmel görünen 
ve sağlıklı saçlar yaratıyor.

Plak tutkunları 
D&R’da buluşuyor

Kültür, sanat ve eğlence dünyasının 
kalbi D&R, plak kampanyasıyla 

müzikseverlerin yüzünü güldürüyor. 
Kampanya kapsamında binlerce plak; 
ikinciye yüzde 50 indirim avantajıyla 

tüketicilere sunuluyor. Kampanya, 
Sezen Aksu’dan Manga’ya, Erol 

Evgin’den Nesrin Sipahi’ye, İlhan 
İrem’den Volkan Konak’a kadar pek 

çok sanatçının plağını kapsıyor.
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Bülten

Çağdaş 
sanattan 
ilham alan 
heyecan verici 
iş birliği
Güçlü ve modern tasarım 
anlayışıyla Gamze Saraçoğlu 
ile LC Waikiki, giyim ve ev 
ürünleri özelinde iki farklı 
koleksiyona imza atıyor. 
Stilini konuşturan şehirli ve 
modern kadının koleksiyonu 
Gamze Saraçoğlu X LC 
Waikiki, gardıroplara ve 
evlere çağdaş sanatın izlerini 
yansıtıyor. Her bir parça, 
desenlerde, amorf ve uniform 
biçimlerde, sanatın farklı 
dallarına gönderme yapan 
dokunuşları barındırıyor.

Altınyıldız Classics: 
Başarıyı üzerinde taşı
Erkek giyim sektörünün öncü markası 
Altınyıldız Classics, 2021-2022 Sonbahar/
Kış Koleksiyonu’nu marka yüzü Burak 
Özçivit’in başrolde olduğu reklam filmiyle 
tanıttı. Altınyıldız Classics’in ‘Başarıyı 
üzerinde taşı’ sloganlı yeni kampanyasında 
herkes Burak Özçivit gibi giyiniyor!

Jotun 2022 renk 
koleksiyonu ‘Bir 
Arada’yı sunar!
Pandemi nedeniyle ayrı kaldıktan 
sonra yeniden bir arada olmanın sıcak 
ve duygusal etkisi, Jotun’un 2022 
yeni global renk koleksiyonu için de 
ilham kaynağı oldu. ‘Bir Arada’ renk 
koleksiyonu; yeniden birlikte olmanın 
keyfini çıkarabileceğimiz, anlamlı anlar 
ile sohbetleri kutlayabileceğimiz farklı 
alanlar yaratmaya yardımcı olmak için 
tasarlanmış üç benzersiz ve özenle 
seçilmiş renk temasından oluşuyor.
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HAZIRLAYAN: BUSE SELEN AKGÜN

Moda

Billie Eilish kokunun ‘büst’ünü yaptı
Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish, bu ay ‘Eilish’ adını verdiği kendi parfümünü 

çıkarmaya hazırlanıyor. Daha önce kehribar rengi kokulara ilgi duyduğunu 
açıklayan renklerin de kokusunu alabilen sinestezi yeteneğine sahip 19 yaşındaki 
sanatçının parfümünün şişesi heykele benzeyen metalik bir büst şeklinde olacak.

Victoria Beckham 
x The Woolmark 
Company işbirliği
Victoria Beckham, The Woolmark 
Company ile oluşturulan bir triko 
koleksiyonunu duyurdu. Tarladan 
Atölyeye adlı koleksiyon, polo ve 
bisiklet yaka kazaklar, V yaka hırkalar, 
hediyelik eşarp ve şapka setlerinden 
oluşuyor. Koleksiyonun renkleri ise 
bitki bazlı, doğal boyama işlemi ve 
The Woolmark Company tarafından 
onaylanan teknolojiyle yapıldı.
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Moda

LVMH Ailesi’ne 
yeni üye 
Parfüm ve kozmetik markası 
Officine Universelle Buly 1803’ü, 
lüks holding LVMH satın aldı. 
LVMH’den yapılan açıklamada, 
satın almanın, lüks grubun azınlık 
fonu LVMH Luxury Ventures 
aracılığıyla Parisli parfümcüye 
yaptığı ilk yatırımdan dört yıl 
sonra gerçekleştiğini belirtti.

Yılın moda ikonu 
Zendaya
Amerika Moda Tasarımcıları Konseyi 
(CFDA) yılın Moda İkonu Ödülü’nün 
Zendaya’ya verileceğini açıkladı. 
CFDA’nın daha önceki yıllarında aynı 
ödüle Beyonce, Naomi Campbell, Lady 
Gaga, Rihanna, Jennifer Lopez gibi isimler 
layık görüldü. Son yıllarda  tüm kırmızı 
halıların en iddialı ismi haline gelen 
Zendaya’nın tarzının arkasında ünlü stilist 
Law Roach yer alıyor.
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Tiffany&Co reklam filmine 
Blue Ivy katıldı

Dünyaca ünlü çift Beyonce ve Jay-Z yüzleri oldukları Tiffany&Co markası için 
kızları Blue Ivy ile reklam filmi çekti. 'Date Night' adı verilen reklam filminde, çift 

Manhattan sokaklarında bir arabanın arka koltuğunda başbaşa otururlarken, kızları 
Blue Ivy arabanın arkasından koşarak onlara yetişiyor ve ortalarına oturuyor. 

B Corp 
sertifikası alan 
ilk lüks marka: 
Chloé
Sürdürülebilirlik adına yaptığı 
işlerle adından söz ettiren 
Gabriela Hearst, KREATİF 
direktörü olduğu Chloé 
markasının, çevre ve sosyal 
performanslar, kamu şeffaflığı ve 
güvenilebilir kar amaç dengesini 
yüksek standartlarla belirleyen B 
Corp sertifikası almasını sağladı. 
Lüks markalar arasında bu 
onaya sahip ilk marka olmayı 
başaran köklü modaevi yüksek 
modaya da ilham kaynağı 
olmayı hedefliyor.
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Modada güçlü 
devrimin ismi  

Yves Saint Laurent'e 
muazzam kutlama

Yves Saint Laurent moda evi, bu sene 60. yıldönümünü 
ihtişamına layık bir konseptle kutlamaya hazırlanıyor. Dünyaca 

ünlü marka, kurucusunun anısına yeni yaşını Saint Laurent 
kreasyonlarına ilham veren bazı sanat eserleriyle birlikte altı 

müzede kutlayacak.

Moda

HAZIRLAYAN: BUSE SELEN AKGÜN
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Moda

Y ves Saint Laurent, 1961 yı-
lında adını verdiği moda 
evini kurduğunda, kadın 
giyimine devrim niteliğin-

de bir yaklaşım getirdi. Erkek giyimin 
yapısından ve onu giymenin getirdiği 
güç duygusundan ilham alan tasarım-

ları, moda endüstrisini sarsan cinsiyet 
akışkanlığına yön verdi. Saint Lau-
rent, yıllar içinde tasarımlarının ba-
zılarında Vincent Van Gogh ve Pablo 
Picasso’nun eserlerinin benzerlerini 
doğrudan yansıtırken, sanat eserleri 
ve edebiyattan da ilham aldı. 
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Moda

MODA DÜNYASININ ANARŞİSTİ

Moda endüstrisinde büyük bir devrim 
yapan tasarımcı, erkek ve kadın moda-
sı arasındaki çizgileri ortadan kaldıran 
korkusuz yaklaşımıyla sektöre ismini 
altın harflerle yazdırdı. Erkek giyimin 
yapısında, onu giymenin getirdiği güç 
duygusunu ve geleneksel erkeksi öğe-
leri harmanlayarak tasarımları giyen 
kişiyi güçlendirmeyi başardı. Keskin 
bir şekilde dikilmiş, tamamen siyah 
bir smokin olan ‘Le Smoking’, Saint 
Laurent’in moda üzerindeki etkisini 
tanımlayan imza stili oldu. 

IŞIK, ALTIN VE SANAT

Dünya devi marka, modaya yön veren 
yükselişinin 60. yılını, hem kendi başarı 
hikayesine hem de sanata dokunan bir 
konseptle kutlamaya hazırlanıyor. Yıl-
dönümü için merhum modacının kre-

asyonları ve onlara ilham veren sanat 
eserleri, Paris’in önde gelen altı müze-
sinde sergilenecek. 29 Ocak - 15 Mayıs 
2022 tarihleri arasında planlanan ‘Yves 
Saint Laurent Aux Musées’ (Müzeler-
de Yves Saint Laurent) adı verilen ser-
gi, Paris Modern Sanat, Louvre, Picas-
so ve Yves Saint Laurent müzelerinde 
markanın müdavimlerini ağırlayacak. 
Louvre, Fransız taç mücevherleri de 
dahil olmak üzere müzenin en değerli 
koleksiyonlarından bazılarına ev sa-
hipliği yapan Galerie d’Apollon’daki 
özel bir bölümde, Saint Laurent’in ışık, 
altın ve dekoratif sanatlara olan hay-
ranlığına odaklanacak. 



Mekan

'Kasımda Aşk Başkadır' 
dedik ve biraz da gezdik

Sonbahardan kışa doğru yol aldığımız bu günlerde içimizi 
ısıtacak mekanlara şöyle bir göz atmaya ne dersiniz? Başarılarını 

aldığı ödüllerle taçlandırmış otelleri ve dünya markalarını bir 
araya getiren vizyonist projeleri sizler için derledik.
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Argos in Cappadocia ve D Maris Bay, 
Avrupa’nın  en iyileri arasında

Dünyanın en prestijli seyahat ve yaşam stili dergilerinden biri olan Condé Nast 
Traveller, her yıl olduğu gibi bu yıl da en iyi tatil mekanlarını seçti. Geçen yıl 
ödüle layık görülen Doğuş Grubu çatısı altındaki Argos in Cappadocia ve D 

Maris Bay otelleri bu yıl da iki ödül kazanarak başarılarını taçlandırdı.

Versace, Christian Dior, MacKenzie Childs, 
Roberto Cavalli ve Türkiye’de ilk kez satışa 
sunulan Smeg X Dolce Gabbana’nın özgün 
objelerini bir araya getiren İbrahim Güler 
Design Studio özel bir davetle konuklarına 
kapılarını açtı. Kişiye özel mobilya 
tasarımlarından örnekler ile değerli ressamların 
tabloları misafirlerin beğenisine sunuldu.

Dünyaca ünlü tasarımları buluşma 
noktası İbrahim Güler Design Studio
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Türkiye’nin 1’inci, 
dünyanın en iyi 3’üncü 
Oteli: Raffles İstanbul
Ayrıcalıklı yaşam ve seyahat dergisi olan Condé Nast Traveller’ın okuyucuları 
tarafından belirlenen ‘Dünyanın En İyi Otelleri’ listesinde 3’üncü sırada Raffles 
Istanbul var. Lüks ve modernizmin kusursuz uyumu olan otel, Türkiye ve 
Yunanistan’ın en iyi 20 oteli sıralamasında ise ilk sırada yer alıyor.

Avrupa’nın en 
iyi detoks oteli 
Vitalica Wellness
Dünyanın en ünlü 
organizasyonlarından biri olan ‘Dünya 
Lüks Spa Otelleri’ yarışmasının 
bu yılki kazananları Mauritius’ta 
gerçekleşen özel bir organizasyonda 
duyuruldu. Her bir kıtadan seçilen ve 
ödüle layık görülen Vitalica Wellness 
‘En İyi Detoks Programı’ kategorisinde 
Avrupa’nın birincisi oldu.

Avrupa’nın 
gözdesi The 

Bodrum Edition
Condé Nast Traveller tarafından 

her yıl düzenlenen Readers 
Choice Ödülleri’nden biri bu yıl 

The Bodrum Edition’a gitti. Peru, 
Latin Amerika ve Asya füzyon 

mutfaklarıyla da ünlü olan otel, kıta 
genelinde 4’üncü sırada yer alarak 
Avrupa’nın en iyi otellerinden biri 

olduğunu bir kez daha gösterdi.



Mekan
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Bodrum’da etkinlikler Radisson 
Collection Hotel’de yapılır

Radisson Collection Hotel’in Aspat Koyu’na bakan kusursuz manzarası 
eşliğinde etkinliklerinize ahenk katın. İster düğün süitinin içinde yer alan 15 
metrekarelik geniş terasta bekarlığa veda partinizi düzenleyin, ister Sanitas 

Spa’da gelin hamamı… Kişiselleştirilmiş lüks hizmetler sunan Radisson 
Collection Hotel masalsı anlarınızın adresi olacak.

Leziz ve fit 
tatların adresi 
Wish More Hotel 
İstanbul
Misafirlerine lüks ve konforlu 
konaklama deneyimini bir arada 
sunan Wish More Hotel İstanbul, 
deneyimli şefleri aracılığıyla, 
dünya mutfağından elit tatları 
yorumlamaya devam ediyor. Başarılı 
şeflerinin dokunuşlarıyla dikkat 
çeken ve damaklarda unutulmaz 
tatlar bırakan beş yıldızlı otel, 
sindirim dostu sağlıklı lezzetlere da 
yer vererek menüsünü taçlandırıyor.



Mekan

Kaliforniya 
lezzetleri Sitron’da
İlhamını Los Angeles modern 
mutfaklarından alan Sitron, dinamik 
konsepti ve özenle hazırlanmış 
menüsü ile hem sağlıklı hem de keyifli 
bir deneyim sunuyor. Gastronomi 
tutkunu üniversite öğrencisi Selin 
Duek tarafından 2020 yılında açılan 
Sitron, kısa sürede lezzet ve keyif 
düşkünlerinin vazgeçemediği bir mekan 
oldu. Kurucusu gibi genç bir ekiple 
hizmet veren mekan, İstinye’de Emirgan 
Korusu manzaralı bahçesi ile hem şehrin 
merkezinde hem de karmaşasından 
uzakta misafirlerini ağırlıyor.

Şehrin tarihi dokusuyla modern detaylarını bir arada sunan JW Marriott İstanbul 
Bosphorus ödüllere doymadı. Dünya çapında en prestijli yarışmalardan biri olarak 
kabul gören, Dünya Lüks Spa Otel Ödülleri’nde aday gösterilen JW Marriott İstanbul 
Bosphorus ‘Lüks Otel’ ve ‘Lüks Şehir Spa’sı’ kategorilerinde ödülleri topladı.

JW Marriott 
İstanbul 
Bosphorus iki 
ödülün sahibi

Unutulmaz Anlar 
Allium Bodrum 
Resort & Spa’da 

yaşanır
Ege’nin incisi Bodrum’da 

eşsiz bir ana şahit olabilirsiniz. 
Allium Bodrum’da Yunan 

Adaları manzarası karşısında 
Yalıkavak’a konumlanmış 

gözlerden uzak samimi ortamı ile 
düğünlerinizi unutulmaz anılara 
dönüştürebilirsiniz. Otel bu özel 

anınız için her türlü muhteşem 
ayrıntıyı sunarken size sadece 

yıldızların gece boyunca konfeti 
gibi ışıldamalarını izlemek kalacak.
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RECYCLE
Geri dönüşüm geleceği korur

Fotoğraflar: Emrah Yağız, Styling: Tuğçe Göknil, Makyaj: Ezgi Yıldırım, Fotoğraf asistanı. Zülkarneyin 
Karanfil, Styling asistanı: Başak Keleş,  Ajans: The Casting Killer,  

Modeller: Kami Bebek - Uthman,  Studio: StudioMeIstanbul

Editorial

10 yıl içinde plastik atık miktarı 250 milyon tona ulaşacak ve 
2050 yılı itibariyle de denizlerde balıktan çok plastik olacak. O 
nedenle yeşil bir dünya için plastikleri bilinçli tüketelim. Plastik 
atıkları geri dönüşüme gönderelim. Plastiklerimizi ayrıştıralım.
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Editorial

PLASTİK SEBEBİYLE 
OLUMSUZ ETKİLENEN 
CANLI TÜRÜ SAYISININ 
400 OLDUĞU 
DÜŞÜNÜLÜYOR.  
BU TÜRLERDEN  
BİRİSİ DE BİZİZ.
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Editorial

DÜNYA GENELİNDE HER YIL 300 MİLYON TON 
PLASTİK ÜRETİLİYOR. BU RAKAMIN ÖNEMLİ BİR 

KISMI DENİZE ATILIYOR.
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Editorial



27

Editorial
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Editorial

HER YIL KİŞİ BAŞI 440 POŞET 
TÜKETİYORUZ. TÜRKİYE’DE 
1 YILDA 1 MİLYAR PLASTİK 
TÜKETİMİ VAR.



29

Editorial

SAHİLLERDEKİ ÇÖPLERİN %75’i PLASTİKLERDEN OLUŞUYOR.
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Editorial
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Advertorial
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Editorial

DENİZLERE ATILAN 
PLASTİK ATIKLARIN 
GÜN YÜZÜNE 
ÇIKMASIYLA BERABER 
AKDENİZ DÜNYANIN 
6. BÜYÜK DENİZ 
ÇÖPLÜĞÜ OLDU.
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Editorial
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Editorial

OKYANUSLARA HER YIL 8 MİLYON TONLUK 
PLASTİK ATIK BOŞALTILIYOR.
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Editorial
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Editorial

ÖLEN DENİZ KAPLUMBAĞALARININ %80’İNİN 
MİDESİNDEN PLASTİK POŞET ÇIKIYOR.



Editorial





Hayat verdiği birçok karakter gibi ‘Yalancı’ dizisindeki Deniz 
rolünü de nefeslerimizi tutarak izlediğimiz Burçin Terzioğlu 

“İlişkide kim haklı” sorumuza “Kimse” diyor ve ekliyor: İlişkide 
haklı olmaya çalışmak huzur bozuyor. Mutluluk haklılıktan 

daha değerli. Bir yerden sonra bunu çözüp o yarışı bırakınca 
sadece ilişkinin tadını çıkarıyorsun.

Röportaj: Mukaddes Kaya,  Fotoğraflar: Jiyan Kızılboğa,  Styling: C’est La Vie,  Saç: Akın Ünal,  Makyaj: Alev Kaya 
Video: Yuşa Ebrar Dursunoğlu, Fotoğrafçı asistanı: Ekin Bursalı,  Mekan: Büyükyalı

Mutluluk haklılıktan 
çok daha değerli

BURÇİN TERZİOĞLU

Kapak
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Kapak

Ceket: MASSIMO DUTTI
Bluz: ALEXIS (V2K)
Küpe: GOOD THINGS
Yüzükler: BERRIN ÖZKAN



41

O yunculuğun çok yakıştı-
ğı ender kadınlardan biri. 
Oyunculuk için yaratıl-
dığı her halinden anlaşı-

lan müthiş bir yetenek. Doğal ve duru 
oyunculuğu ile hayat verdiği karakter-
leri adeta devleşerek oynadığı bir ger-

çek. Çok güzel gülüyor ve bakıyor, içten 
ve gerçekten. Doğal güzelliği, etkileyici 
bakışları, müthiş fiziği ve sınır tanıma-
yan derin oyunculuğu ile Burçin Terzi-
oğlu şu sıralarda ilgiyle izlenen ‘Yalancı’ 
dizisiyle ekranlarda, keyifli bir söyleşiy-
le de Re Touch Mag sayfalarımızda.

Kapak
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Kapak

Sana “Çocuk oyuncu olarak 
başladın” cümlesiyle bir soru 
sormak artık anlamsız olur çünkü 
yıllar içinde seni sayısız unutulmaz 
projelerde izledik. Ancak yine 
de bugünkü Burçin ile o ilk set 
günündeki Burçin karşı karşıya 
gelse birbirlerine ne öğütlerlerdi; 
bunu sormak isterim.

Güzel bir karşılaşma olurdu... Önce 
sıkı sıkı sarılırdım ona, öper koklar-
dım. “Yorgunluklar yüzünden kimse 
duymasın diye sessiz sessiz ağladığın 
geceler olacak, özel günlerinde olmak 
istediğin yerde olamayacaksın, hayatı-
nı projelerle bölüm anılarıyla hatırla-
yacaksın, engellere takılıp düştüğün 
zaman el uzatan olmayacak belki ama 
sen azimle, aşkla, saygıyla oyunculuk 
yapmaya devam edeceksin. Hayran 
olduğun oyuncularla sahne paylaşıp 
ellerinden ödüller alacaksın. Sakın 
oyuncu olmaktan vazgeçme küçük 
kız, o senden vazgeçmeyecek çünkü” 
derdim. Güçlü bir kız çocuğuydu o, 
gerçekler onu korkutmaz nasıl adım 
atacağını, nelerle karşılaşacağını bilir 
ve öyle yürürdü yolunda. Ve tüm zor-
luklara rağmen tünelin ucundaki ışığı 
görürdü.

Ayırması elbette ki zordur ama 
sende en farklı, unutulmaz yere 

sahip proje, karakter neydi 
oynadıkların arasından?

Her projemin benden aldıkları ve 
bana kattıkları oldu. Kimisi tam vazgeç-
mişken beni tekrar setlere döndürdü, 
kimisi “Şu işte oynayan kız”dan ismi-
min öğrenilmesine sebep oldu, kimisi 
benim daha çok yolum var, öğrenmem 
gerek dedirtirken kimisi de oldu galiba 
çığlıkları attırdı. Azad, Deniz, Ayşegül 
mesela onlar benim güzel kızlarım. İyi 
ki hepsiyle tanışıp onlarla uzun zaman 
birlikte yaşamışım. Bir ömür unutul-
mayacak isimler benim için.

TÜRKAN ŞORAY’IN ELİNDEN ÖDÜL 
ALMAK GURUR VERİCİYDİ

Bugüne kadar yer aldığın projelerle 
hep övgüleri topladın, hep çok 
konuşuldun oyunculuğunla, ödüller 
aldın... Bu süreçte kariyerin adına 
“Benim için unutulmaz bir andı” 
diyebileceğin bir anını paylaşabilir 
misin? (Bu senin için önemli 
birinden duyduğun bir cümle ya da 
bir ödül anı da olabilir)

Türkan Şoray’ın elinden ‘En İyi Ka-
dın Oyuncu’ ödülünü aldığım andı. 
Çocukluğumdan bu yana hayranlık-
la izlediğim, usta bir ismin elinden o 
ödülü alıyor olmak hem çok heyecanlı 
hem de çok gurur vericiydi benim için.

Son dönemde yaptığım dizilerden sahneleri kolaj yapıp 
altına “Türkiye’nin en başarılı feministi” yazmış bir sosyal 
medya kullanıcısı. Önce güldüm, sonra feminizmi sözlük 
anlamıyla düşünüp onun üzerinden konuşacak olursak 

başarılı mıyım onu bilmem ama kadın hakları konusunda 
farkındalık yaratmak adına çalışkanım diyebilirim.
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Kapak

Elbise: BY BABGAL
Mayo: SAND&BLUE
Ayakkabı: BEYMEN COLLECTION
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Kapak

‘Yalancı’ dizisi ile ekranlardasın; bir 
kadın hikayesi ile karşı karşıya olsak 
da bu sefer ciddi anlamda erkek bakış 
açısı da görüyoruz. Oldukça farklı bir 
kurguya sahip. İzleyicinin yalancının 
kim olduğunu dizinin başlarında 
öğrenmesi bu hikayeye sence nasıl bir 
farklılık, boyut kattı?  

Yalancının kim olduğunu daha fazla 
uzatamazdık. Yalan, bir kadının teca-
vüze uğradığını iddia ettiği ve adamın 
yapmadığını söylediği bir durumdan 
ortaya çıkıyordu. Burada kadının ya-
lancı olma ihtimalini uzatmak, bir ka-
dının böyle bir konuda yalan söyleme 
ihtimali olduğunu göstermek etik açı-
dan kabul edilir olamazdı. Bunu yapan 
erkekleri cesaretlendirecek misin ya da 
böyle korkunç şeyler yaşamış kadınları 
hak aramaya teşvik mi edeceksin. Ben-
ce doğru olan kadının haklı olduğunu 
olabildiğince hızlı göstermekti. Zaten 
orijinalinde de 3. bölümde çıkıyordu.

‘Yalancı’ ilk bölümü yayınlandığı andan 
itibaren ‘Adeta dijital proje tadında 
ve kalitesinde’ gibi yorumlar aldı. 
Televizyon dizi dünyasında böyle farklı, 
cesaretli işlerin yer almasını sen nasıl 
değerlendiriyorsun? İzleyiciye farklı 
bakış açıları getirir mi sence ‘Yalancı’?

Biz de yola çıkarken bu niyetle çıktık. 
Farklı, belki riskli bir projeydi, seyircinin 
almaya izleme alışık olduğundan başkay-
dı. Dijital tadında bir dizi yapmak istedik 
‘freetv’ye! Çekim tarzı olarak da, anlatım 
dili olarak da başka bir şey yapmaya ça-
lıştık. Seyirciye tecavüzü anlatırken bile 
bu durumdan bir kare dahi göstermedik. 
Saçından sürüklenen, kanlar içinde dayak 
yiyen, boyun eğen bir kadın yazmadık, 
oynamadık, çekmedik. Alışa gelmiş bazı 

işlerin aksine reyting alır diye şiddet gü-
zellemesi yapmadık. Hayatta olan gerçek-
leri bir de bu taraftan izleyin dedik. Teca-
vüze uğrayan ama hakkını aramaktan asla 
vazgeçmeyen bir kadını gösterdik. Bence 
izleyici yeni ve daha kaliteli işleri hakedi-
yor. Tabii bu sürelerle, talep gören başka 
tarzlarla ve bu reyting sisteminde savaş 
vermek hiç de kolay olmuyor.

‘Yalancı’yla birlikte eminim pek çok 
kadına ilham oldun, onlara cesaret 
verdin. Bu anlamda izleyiciden 
aldığın ve kalbine dokunan en 
anlamlı yorum neydi senin için?

Son dönemde yaptığım dizilerden 
sahneleri ve repliklerimi bir kolaj yapıp 
altına Türkiye’nin en başarılı feminis-
ti yazmış bir sosyal medya kullanıcısı. 
Önce gülüp sonra bir düşünmüştüm. 
Feminizmi sözlük anlamıyla düşünüp 
onun üzerinden konuşacak olursak 
başarılı mıyım onu bilmem ama kadın 
hakları konusunda farkındalık yarat-
mak adına çalışkanım diyebilirim.

‘Yalancı’da yönetmeniniz de kadın, Hülya 
Gezer. Bir kadın gözünden bu hikayenin 
yorumlamasını nasıl buluyorsun? 

Bir kadın yönetmenin gözünden, bir 
kadın hikayesinin anlatılması kadın 
oyuncu adına büyük bir lüks. O gece-
nin sabahına uyandığında karakter ilk 
ne düşünür, duşta nasıl yıkanıra kadar 
özgürce konuşup aynı şeyi hissedebile-
ceğin bir kadınla çalışmak çok konforlu. 
Monitörün başında izlerken ne hissedip, 
ağladığını ben biliyorum, ben ne düşü-
nüp oynuyorum o biliyor. Ekibimiz ka-
dın ağırlıklı. 2. yönetmenimiz de bir ka-
dın. Ceren. Çok empatik bir atmosferde 
çalıştım her sahnede. Çok şanslıyım yani.
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Dizinin orijinalini izlemiş miydin? 
Bu tür uyarlamalarda mesela gelen 
metin bir roman uyarlamasıysa 
romanı da mutlaka okur musun? 
Ya da orijinalini izlemenin ne gibi 
avantaj ve dezavantajları olur?

Sonunu bilerek oynamak gibi bir 
his uyandırmıyorsan ekrandakilere 
bir riski yok. Ben uyarlamayı tercih 
ederim. Hem yazar için hem yönet-
men hem de oyuncu için bir yol hari-
tası çıkarıyor. Bel kemiğini oluşturan 
ana hikayeyi bilmek, birkaç bölümle 
sete girmek güzel bence.

İlişkilerde kim haklıdır sorusu 
vardır ama cevabı bilen yoktur, 
sence kim haklı?

Kimse... İlişkide haklı olmaya çalış-
mak huzur bozuyor, tartışma çıkarıyor, 
mesafe koyuyor. Mutluluk, haklılık-
tan çok daha değerli. Bir yerden sonra 
bunu çözüp o yarışı bırakınca sadece 
ilişkinin tadını çıkarıyorsun. Gerçek-
ten hakkının yendiğine, sana yanlış ya-
pıldığına inanıyorsan da gidiyorsun. 
Aklın da hiç arkada kalmıyor.

HAYVANA ZARAR VERMEK 
KABAHAT DEĞİL SUÇTUR

Yeri gelmişken sorayım, kadın 
hakları ve hayvan hakları konusunda 
neler söylemek istersin? Bireyler ve 
toplum olarak neler yapmalıyız? Şu 
an caydırıcılığa dair en elzem unsur 
nedir uygulanması gereken?

Milyon kere sorulsa milyon kere 
cevap vereceğim. Hiç bıkmayacağım 
söylemekten: Eğitim. Dünyadaki her 

canlı eşit haklara sahip olarak yaşa-
malı. Hele ki cana kast olması hazme-
dilir değil. Önce ebeveynlerin kız ve 
erkek çocuklarını doğru eğitmesi ge-
rekir. Vicdanlı, empati duygusu olan 
çocuklar yetiştirmek bu dünyaya ya-
pılabilecek en büyük güzellik. Eği-
tim evde başlar. Çocuk gördüğünü 
normalleştirir öyle bir davranış şekli 
belirler. Hayvanlarla başlayan vah-
şet çocuklarla ve yüzde 90 kadınlarla 
devam eder. Bunun önünü kesmek 
için önce hayvanları sevmeliyiz. Kedi 
köpek sevmeyen insan benim çev-
remde barınamaz mesela. Korkabilir 
ama kötü davranamaz. O sevgisiz-
liği aklım almıyor, alamıyor. Ben bir 
ağacın dalını kırmaya kıyamıyorum. 
İnsanlar bazen çok korkunç olabili-
yor. Rant için katledilen ağaçlar, zevk 
için işkence edilen hayvanlar, dayak 
yiyen öldürülen kadınlar, ötekileştiri-
len bireyler var ve bunlara dur diye-
meyen bir sistem. Senin adaletin sağ-
lam olacak yerini bulacak ki insanlar 
böyle bir şey yapmayı aklından bile 
geçiremeyecek. Yeri gelmişken yine 
söyleyeyim hayvana zarar vermek 
kabahat değil suçtur ve tabi ki İstan-
bul Sözleşmesi yaşatır.

Sonbaharla birlikte, tiyatrolar 
yeniden canlanıyor ve vizyona 
giren filmler artıyor, sanat 
etkinlikleri çoğalıyor, senin var 
mı yeni projelerin? O kadar iyi bir 
oyuncusun ki seyirci olarak “Keşke 
tiyatro sahnesinde de izleyebilsek” 
diyor insan içinden.

Yeni sürprizler olabilir.
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Kaban: VAKKO (Gerçek kürk değildir)
Yüzük: BE GODDESS
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BABET GİYMEYİ SEVMEM

Müzikle aran nasıl, şarkı söylemeyi 
sever misin?

Eşlik etmeyi severim ama bunu 
profesyonel bir ortamda yapabilecek 
yetide değilim.

Çok şık bir tarzın var, giyim kurallarında 
nasıl çizgiler var ve seçimlerinde en çok 
nelere dikkat edersin?

Giymem dediğim bazı şeyler var. Ba-
bet gibi. Konforsuz kıyafetlerle bir iki 
saat geçiririm sadece o da zorunluluk-
tan. Rahatlık benim için önemli. Moda 
diye rahat olmadığım bir şey giymem.

İlişkilerinde mantık mı, yoksa 
kalbin mi devreye girer? Kalbimizle 
hareket ettiğimizi düşünürken 
aslında bir bakmışız mantığımız 
konuşmuş. Aralarında ince bir çizgi 
var sanki; sende bu ikisinin ayırdı 
kolay oluyor mu?

Vazopressin, dopomin, oksitosin 
devreye girince beyin tatile çıkıyor. 
Birkaç ay sürüyor dönmeye karar 
vermesi bedene. Sonrasında bir den-
ge sağlıyorsun ama. Mantık hep doğ-
ru olanı söylüyor da kalp inat ediyor. 
Sende bir ağlayıp, bir gülüp yolunu 
buluyorsun bir şekilde.

Kapak
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Kaban: MASSIMO DUTTI
Elbise: BY BABGAL
Küpe: BEGUM KHAN
Ayakkabı ÖZKAN ASLAN
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Karşı cinste seni ilgilendiren en 
önemli özellik nedir?

İyi niyetli olması. Kendiyle mutlu, 
insan seven, hayvan seven, kötülük 
karşısında dur diyebilen insan olma-
sı çok önemli. Mesleği, tipi, parası her 
şey değişir bir anda ama karakter kalı-
cıdır. Bir de yalana tahammülüm yok 
kişide.

Dijital platformlara ve televizyona 
işlerin var, sence aralarındaki fark nedir, 
hangisi galip çıkacak? Daha doğrusu 
galip çıkan olur mu, yoksa sence 
televizyonda bir şeyler değişir mi?

Aralarındaki en büyük fark zaten 
çok ortada, süreler... Bölüm süreleri-
nin uzunluğu da birçok alana yansıyor 
elbette. Dijitalde elinizde tüm bölüm-
lerin senaryosu varken ve siz oyuncu 
olarak karakterin gidişatını görüp ona 
göre o karaktere bir şekil verecekken 
televizyonda bunun olması mümkün 
değil. Hangisi galip çıkacak sorusun-
dan öte bence iki taraf için de nasıl 
iyileştirmeler, geliştirmeler yapılabilir 
onlara bakmak ve kafa yormak lazım. 
Dünya sürekli değişiyor, biz de hem 

bireyler hem de sektörel olarak bu de-
ğişime ayak durmaya çalışıyoruz.

ÇALIŞMADIĞIMDA 
BOLCA SEYAHAT EDERİM

Oyunculukta eğitimin yeri ne kadar 
önemli? (Salt konservatuar değil; 
workshop vb. unsurlarla geliştirme 
anlamında)

Yaptığımız iş neyse onunla ilgili 
daha çok şey öğrenip, daha iyi yap-
mak istemez miyiz. İşte isteyince ken-
dini geliştirmek için elinden geleni 
yapıyorsun. İster sistem üzerine çalış 
ister konservatuar oku, ister bakarak 
öğren, yeter ki öğren.

Şu sıralar aklına ilk gelen şarkı 
hangisi?

Sette hepimizin ağzına dolanmış 
bir parça var ama söylemeyeceğim.

Kasım’da Aşk Başkadır derler, 
sence de öyle mi? Bu arada en çok 
yakıştırdığın sinema çifti kim?

Sonbaharda aşk başkadır. Adile Na-
şit& Münir Özkul.

Dünyadaki her canlı eşit haklara sahip olarak yaşamalı. 
Hele ki cana kast hazmedilir değil. Önce ebeveynlerin 

kız ve erkek çocuklarını doğru eğitmesi gerekir. 
Vicdanlı, empati duygusu olan çocuklar yetiştirmek bu 
dünyaya yapılabilecek en büyük güzellik. Hayvanlarla 

başlayan vahşet çocuklarla ve yüzde 90 kadınlarla 
devam eder.
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Mayo: SAND&BLUE
Pantolon: SISTER JANE (Vakkorama)
Kolyeler: BE GODDESS
Yüzük: BE GODDESS
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Kapak

Burçin nasıl eğlenir, hobilerin neler, 
en çok neye gülersin mesela?

Sevdiğim, yakın olduğum dostla-
rımla bir araya geldiğimde çok güler, 
çok eğleniriz. Neye gülersin ya da na-
sıl eğlenirsini anlatması çok zor çünkü 
hiçbir zaman “Hadi bugün çok eğle-
nelim o yüzden de şunu yapalım” gibi 
programlamıyoruz kendimizi. Hiç 
tahmin etmeyeceğimiz anlarda çok eğ-
lenip o günü yıllarca konuşabiliyoruz.

Hobilerle ilgili olarak da hep söyle-
diğim gibi seyahat etmeyi, yeni yerler 
keşfetmeyi, yeni kültürler tanımayı 
çok seviyorum. Çalışmadığım zaman-
larda bolca seyahat etmeye çalışıyo-
rum. Onun dışında kitap okumak da 

benim için bambaşka bir dünya.

Ev işleri ve yemek yapmakla aran 
nasıl, var mı özel bir tarifin?

Zamanım ve halim varsa yemek yap-
mayı çok seviyorum. Tarif veremem 
ama uzun zamandır glutensiz ve süt 
ürünsüz besleniyorum. O yüzden sağ-
lıklı atıştırmalıklar hazırlıyorum kendi-
me. Ev işleri gerekirse yapıyorum tabii 
ama çok sevdiğimi söyleyemem.

Şu an nerede ve kiminle olmak sana 
iyi gelirdi?

Dostlarım ve sevgilimle tropikal bir 
adada.
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MODA
RE TOUCHmag

&STİL



Akdeniz insanları için yaz nasıl enerji ve yeniden doğuşu 
simgeliyorsa, biz kuzeyliler de havalar soğuduğunda 

hayata dönüyoruz. Kasım ayı ile beraber yükselen yaşam 
enerjimi taçlandırmak için kendimi içinde güçlü hissettiğim 

kombinler tercihim.

Favorileri
Editörün

Hüma Kaya / huma@retouchmag.com

Moda

Parfums De Marly 
Delina Niche&Co 

Parfüm
Türk Gülü, vanilya, tütsü, sedir ve 
misk... Büyüleyici notaları ve eşsiz 
kokusu ile “bana özel” hissi veren 
Parfums De Marly Delina kendimi 

rüya aleminde hissetmemi sağlıyor.

55

Yargıcı
Neredeyse her sezon favori bir 

Yargıcı elbisem oluyor. Sade, şık 
ve otantik tasarımıyla bu kışı da 
bu parça ile beraber geçireceğiz 

gibi görünüyor.
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Moda

Schutz Bot
Krem rengi klasik 
bottaki nazik topuk 
detayı klasiğin 
farklılaşmasının en 
başarılı örneklerinden. 

Bera Bags 
Çanta

Alışılmışın dışındaki formu 
dikkat çekerken minimalist 

tarzıyla neredeyse her 
kombine uyum sağlayan 
Bera Bags çanta bu sezon 

olmazsa olmazım.

Luna Merdin 
Küpe

Göbeklitepe’den ilham 
alan Luna Merdin küpeler, 

Gaia’nın enerjisini her 
ihtiyaç duyduğumda 

hissetmemi ve varlığını 
hatırlamamı sağlıyor.



Favoriniz Avrupa sinemasıysa muhtemelen 
gizemli, puslu filmlerden kendinizi alamıyor, 
bir an kurgunun içine dalabiliyorsunuz. Gizemli 
ve büyüleyici şıklığı tarzınıza da yansıtmayı 
seviyorsanız bu ürünler tam size göre.

Avrupa 
Sineması

Moda

Spode, 729 TL

Atelier Rebul, 580 TL

Chiara 
Alessi, 

129,00 TL

Etty&Jacques, 
1.149 TL

Fabrika 
Bot

Frame, 3.245 TL

Hartford, 6.295 TL

Ichi, 
745 TL

Lladro, 
41.450,00 TL

Sister Jane, 
3.895 TL



Hint sinemasının hareketli, renkli dünyası 
ruhunuzu mu yansıtıyor? Bol bol dans edilen, 
eğlenceli sahnelerin yanı sıra Bollywood 
filmlerindeki mesaj yoğunluğu tıpkı 
derinliklerle örülü iç dünyamız gibi.

Bollywood

Moda

Amenapih, 2.280 TL

Baci Milano, 
179 TL

Ceremony In Bloom, 
199,00 TL

Hipanema, 946 TL

Lea Bohemian, 1.950 TL

Maaji, 1.445 TL

Puma, 999,90 TL

Queen and 
Pawn, 

1.697 TL

Sister Jane, 
2.595 TL

Vakkorama, 1.595 TL



Moda

Bol entrika, aşk, ihanet, gözyaşı… 90’ların 
şaaşalı pembe dizilerini hangimiz 
izlemedik ki? Bu renkli ve hareketli 
dünyadan kendinizi alamıyorsanız, 
muhtemelen bulunduğunuz ortamda tüm 
dikkatleri üzerinize çekmeyi seviyorsunuz. 

Brezilya Dizileri

Anonyme, 2.795 TL

Gas, 1.895 TL

Ghospell, 1.995 TL

Hosbjerg, 
3.295 TL

Jimmy Choo, 
10.950 TL

Keepsake, 3.095 TL

Lisalina, 
545 TL

Moonlight, 3.095 TL

Nocturne, 
Deri Etek, 

439 TL

Vakkorama, 
795TL



Moda

Hollywood
Lüks, ihtişam, zarafet, güç, aksiyon… 
Hollywood filmlerinde hayattaki her olguyu 
en uçlardan yakalamak mümkün. Tıpkı 
modada cesur olmak gibi!

Balmain

Cecile Copenhagen, 
5.795 TL

Chimi, 1.150 TL

Christian 
Louboutin, 
6.950 TL

Free 
People 

2.095 TL

Hosbjerg 
Etek 

3.795 TL

Nocturne, 
799 TL

Smeg, 2.999,00 TL

Versace, 
4.899,00 TL

Off Wear, 
7.295 TL



Moda

Loş, sakin, yavaş ve dingin… İskandinav 
sineması da tıpkı İskandinavlar gibi 
huzurlu ve dinlendirici, en zorlu olaylarda 
bile anı sindirerek, yormadan sizi 
hikayenin içine çekiyorlar.

İskandinav 
Sineması

Akep, 2.195 TL

American 
Vintage, 
2.295 TL

Fjällräven, 1,739 TL

Happy 
Socks, 

24,99 TL

Outkast people, 1.325 TL
Selected, 
2.495 TL

Soho Antiq, 
7.950,00 TL

Tashoven, 
24.450,00 TL

Vakkorama, 995 TL

Ventotto, 1.850 TL
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“Son  dönemlerin yükselen markası hangisi” diye sorsam 
şüphesiz hep bir ağızdan  “Bottega Veneta” deriz... 

Örgü bantlı ayakkabı ve terlikleriyle cezbeden, iddialı 
çantalarıyla her yaşı kendine bağlayan marka, 2020’de 
%21 satış artışıyla tarihinin en güzel zamanlarını yaşıyor 

yaşamasına ama bugünlere de öyle kolay gelmediği kesin.

İHANET, TUTKU 
VE SONSUZ BAŞARI

BOTTEGA 
VENETA

DERLEYEN: BUSE TURAN

Biyografi
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Bottega Veneta 1966 yılında 
Vicenza’daki doğumun-
dan bu yana lüks için yeni 
bir standart belirledi ade-

ta. Küresel bir bakış açısıyla İtalyan 
kültüründen ilham alan marka ko-
leksiyonlarında, rakiplerinin aksine 
risk almayı seven bir tavır sergili-
yor. 1990’lı yıllardan bu yana Fransız 
lüks tüketim devi Kering bünyesin-
de olan markaya şu an içinde bu-
lunduğu cool ruhu Daniel Lee verdi 
diyebiliriz. 2018 yazının başlarında 
bayrağı devralan Daniel Lee’nin ba-

şarısı elbette tesadüf değildi. Marka-
nın yaklaşık 17 yıl boyunca kreatif 
direktörlüğünü yapmış üstelik uzun 
yıllar da Celine’in başında bulunmuş 
dâhilerden biriydi Daniel Lee. Hal 
böyle olunca markanın şaha kalkma-
sı kaçınılmazdı elbette. Özetle bugün 
Bottega Veneta tasarımlarına duy-
duğumuz hayranlığın sebebi, Daniel 
Lee diyebiliriz. Neyse, lafı daha faz-
la uzatmayalım, moda tutkunlarının 
favorisi haline gelmiş Bottega Vene-
ta’nın başarısının ardındaki hikayeyi 
gelin birlikte keşfedelim.

Biyografi
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‘VENEDİK MAĞAZASI’NIN DOĞUŞU

Bottega Veneta 1966 yılında Michele 
Taddei ve Renzo Zengiaro tarafından 
Vicenza’da basit bir bir derici olarak 
kuruldu. İsminin anlamı son derece 
basit, Venedik Mağazası olarak ter-
cüme ediliyor. O yıllarda markanın 
gidişatı pek iyi değildi, hani kendi 
yağında kavruluyorlar derler ya o mi-
sal. Bu süreç her iki ortağın da hoşuna 
gitmediğinden önce Renzo Zengiaro 
ortaklıktan ayrıldı, ardından Michele 
Taddei markayı İtalyan lüks deri üre-
ticisi Vittorio Moltedo’ya satarak sek-
töre hüzünlü bir veda etti. Hüznün 

sebebi sadece Bottega Veneta’ya olan 
veda değildi aslında. Michele Taddei, 
karısı Laura tarafından markanın yeni 
sahibi Vittorio ile aldatıldığını da öğ-
renmişti. Yani Laura müthiş bir hamle 
ile hala Bottega Veneta’dan kopma-
mıştı. Ama eskiler ne derler bilirsiniz 
alma mazlumun ahını, çıkar aheste 
aheste. Laura en başından beri mar-
kanın başında olan patroniçe unvanı-
nı uzun yıllar taşıyamadı. Marka dev 
logolar ve el işçiliği olmayan sıradan 
ürünlerle hızla düşüşe geçti ve 2001 
yılında bünyesinde Gucci, Yves Saint 
Laurent, Balenciaga gibi dev isimlerin 
bulunduğu, Kering Grubu’na satıldı.

EN AKILLICA TRANSFER: LEE

Kering Grubu duruma anında el 
koydu ve marka yeniden el işçiliğine 
döndü. Zanaatkar köklerine geri dö-
nerken, bir yandan da modern zama-
na sofistike bir çizgi eklemeyi ihmal 
etmeyen Bottega Veneta, moda devi 

olmayı şansa bırakmadı. Uzun yıllar 
yaşanan yükselişin ardından birçok 
markanın da başına gelebilecek du-
raklama dönemine giren marka tari-
hinin en şahane hamlesini yaparak 
Celine’nin hazır giyim koleksiyonla-
rının mimarı, dâhi isim Daniel Lee’yi 
transfer etti.
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ZAMANSIZ VE CESUR SİLÜETLER

32 yaşındaki tasarımcı, Bottega Ve-
neta için hazırladığı ilk koleksiyonda 
İtalyan rönesansından ilham aldığını 
söylerken, kadınların dekolte kıyafet-
ler içinde hem güvenli hem de cesur 
hissetmelerini sağlamak istediğini be-
lirtti. Ekip ruhunun her şeyden önemli 
olduğuna inanan dahi tasarımcı, ka-
dınların içinde kendini rahat hissettiği, 
giymekten keyif aldığı ve ilk görüşte 

aşık olduğu parçaları Bottega Veneta 
ruhuyla özdeşleştirdi. İlham kaynağı-
nın sokaktaki gerçek insanlar olduğu-
nu, bu sebeple de akıllı parçaların ya-
ratılması gerektiğini vurgulayan ünlü 
tasarımcının, ilk koleksiyonunda za-
mansız ve cesur silüetler öne çıkıyor.

‘POUCH’ VE ‘LUG’UN YÜKSELİŞİ

2019-20 Sonbahar-Kış defilesiyle 
markaya yeni bir heyecan katan Da-
niel Lee bugünlerde ‘Pouch’ portföy 
çantası ve ‘Lug’ botlarıyla kadınların 
kalbini çalmaya devam ediyor.
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Röportaj

Çalışmak beni 
canlı tutar

PELİN ULUKSAR

Dur durak bilmeyen enerjisiyle göz dolduran, yoğun tempolara 
meydan okuyan çalışkanlığıyla da aynı yıla iki film ve bir dizi 

sığdıran güzel oyuncu Pelin Uluksar “Sette asla yoruldum ya da 
uykum geldi demem” diyor ve ekliyor: Çalışma disiplinini çok 
seviyorum, beni daha canlı kılıyor. Kendimi daha zinde, daha 

enerjik hissediyorum.
Röportaj: Vildan Uygunoğlu, Fotoğraf: Onur Eşiyok,  Styling: Melen Naz Çılgın,  Saç: Sabit Akkaya,  

Makyaj: Banu Aksungur, Fotoğrafçı asistanı Mert Tutkun,  Styling Asistanları: Sana Rangraz, Merve Kılıç
Mekan: Radisson Blu Hotel Ottomare
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Röportaj

Trençkot - Isabel Marant (Beymen)
Ayakkabı - Jimmy Choo (Beymen)
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Ekranların yeni dizisi  ‘Benim 
Hayatım’da Ahu karakteri-
ne hayat veren Pelin Uluk-
sar, çalışkanlığıyla ön planda 

olan genç bir yetenek. Ailesinin yönlen-
dirmesiyle sanatın içine giren ve kariyer 
yolunu oyunculuğa çeviren Uluksar ile 
samimi bir röportaj gerçekleştirdik.

Öncelikle yer aldığınız yeni proje 
‘Benim Hayatım’ hayırlı olsun. 

Canlandırdığınız karakterden  
biraz bahsedebilir misiniz? 
Kendinize benzettiğiniz bir ortak 
nokta var mı?
Öncelikle çok teşekkür ederim. Ahu, 
kontrolü elde tutmaya çalışan, işinde 
başarılı, aşkının peşinde koşan, hırslı 
bir kadın. Ahu ile pek ortak noktamı-
zın olduğunu söyleyemem. İlla söy-
lemem gerekirse o hırslı, ben gayeli 
bir insanım.

Röportaj

Ceket - Massimo Dutti 
Pantolon - Massimo Dutti 

Ayakkabı - George Hogg (L’appart Pr)
Takılar - Bodhita 

Saç aksesuarı - Elipeacock
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‘Benim Hayatım’ın kadrosuna dahil 
olma hikayeniz nasıl başladı?
En son çektiğim iki filmden sonra 
Ufuk’la çok senaryo okuduk ve be-
nim için en iyisini istedik. ‘Benim Ha-
yatım’ı okuyunca bu işin içinde yer 
almalıyız diye düşündük. 

Aynı yıl içerisinde önce ‘Küçük 
Yalanlar’ şimdi de ‘Benim Hayatım’ 

ile ekran karşısına çıkıyorsunuz. Bu 
nasıl bir duygu?
Bu yıl iki film çektim. Biri ‘7 Melek’, biri 
‘Küçük Yalanlar’. Şimdi ise ‘Benim Ha-
yatım’dayım. Yoğun olmayı, çalışma 
disiplinini çok seviyorum. Çalışmak 
beni daha canlı kılıyor. Kendimi daha 
zinde, daha enerjik hissediyorum. 
Uzun çalışma saatlerinde dahi asla yo-
ruldum ya da uykum geldi demem.

Trençkot - Isabel Marant (Beymen)
Ayakkabı - Jimmy Choo (Beymen)
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TİYATRO OKUMASAYDIM DA 
SANATIN İÇİNDE OLURDUM

Yeditepe Üniversitesi Tiyatro 
Bölümü’nden mezunsunuz, daha 
sonra da Müjdat Gezen Sanat 
Merkezi’nde eğitim gördünüz. 
Oyuncu olma fikri nasıl oluştu? 
Ailemin yönlendirmesiyle çok küçük 
yaşta konservatuvara girdim. Onlar 
beni hep sanata yönlendirdiler. Bale 
eğitimimin ardından, şan, piyano 
eğitimi derken önce opera bölümüne 

hazırlandım. Daha sonra tiyatro oku-
maya karar verdim ve Müjdat Gezen 
Sanat Merkezi’nde 4 yıl tiyatro eğitimi 
aldıktan sonra Yeditepe Üniversite-
si’nde burslu olarak tiyatro okudum. 
Tiyatro okumasaydım, mutlaka yine 
sanatın içinde olurdum. 

Ufukta bir tiyatro planı var mı? 
Yoğun set programı nedeniyle şu an 
böyle bir gündem olmasa da her za-
man gönlümde bir müzikal yapma is-
teği var. 
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Ceket - Balenciaga (Beymen)
Elbise - Zygille (SeeBee Pr)
Çizme - Massimo Dutti 
Yüzükler - Bodhita 
Küpe - Juju
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Sosyal medyayla aramın kötü olduğunu söyleyemem. 
Çünkü her ne kadar inkar edilse de son dönemde tüm 
dinamikler sosyal medyada gelişiyor ve takip ediliyor. 

Toplum üzerinde de olumlu/olumsuz her konuda çok etkili 
olduğunu düşünüyorum.

Instagram hesabınıza baktığımızda 
insanın gözüne çarpan ilk şey 
yarattığınız mükemmel stiller. 
Modayı yakından takip edenlerden 
misiniz? Yoksa size yakışanı çok iyi 
bilenlerden misiniz? 
Hepimiz gibi ben de modayı görsel 
olarak takip ederim ancak finalde 
yine kendime yakışanla match ederek 
uygularım.

Modada trendler her sene değişiyor, 
peki değişen trendler size bir şey 
ifade ediyor mu? 
Modanın anlamı bu zaten. Sürekli de-
ğişim... Dünyada yaşananların moda-
yı çok etkilediğini düşünüyorum.

HİÇBİR ŞEY İÇİN ASLA DEMEM

Sosyal medyada adeta influencer 
gibi bir havanız var, sosyal medya 
ile aranız nasıl? 
Sosyal medyayla aramın kötü olduğu-
nu söyleyemem. Çünkü her ne kadar 

inkar edilse de tüm dinamikler sosyal 
medyada gelişiyor ve takip ediliyor. 
Toplum üzerinde de olumlu/olum-
suz her konuda çok etkili olduğunu 
düşünüyorum.

Gardırobunuza ‘asla sokmam’ 
dediğiniz bir parça var mı? Günlük 
stilinizi nasıl yaratıyorsunuz?  
Gardırobuma asla sokmam dediğim 
bir şey yok. Hiçbir şey için asla de-
mem.

Aşka dair soru sorulmadan röportaj 
bitmezmiş derler! Özel hayatınızda 
nasıl bir insansınız? Karşı cinste 
en önem verdiğiniz özellikler ve 
asla kabullenemeyeceğiniz şeyler 
nelerdir? 
Her zaman dediğim gibi, aşk ‘sen’ ve 
‘ben’ değil ‘biz’ olmayı gerektiriyor. 
Bu duyguyu yakalamak çok zor. Sa-
dık, yalansız, sorumluluklarını bilen, 
ayaklarını yere sağlam basan biri ol-
malı.
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GÜZELLİK
RE TOUCH
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Her ay onlarca cilt bakım, renkli 
kozmetik, parfüm veya kişisel 
bakımla ilgili yepyeni ürünler 
raflarda yerini alıyor. İşte bu ay 
sizin için seçtiklerim…

Seçtikleri
Editörün

Pemra G. ABASIYANIK / pemra@retouchmag.com

Dudaklarınızın 
Rengini Ruh 
Haliniz Belirliyor
Beni bilen ruj sevdamı da bilir. Yeni 
keşfimi paylaşıyorum sizinle. NARS 
Air Matte Lip Color’ların yeni tonları 
ile dudaklarda baştan çıkarıcı kremsi 
yumuşaklığı hissetmek artık sizin 
elinizde. Mat bir görünüm sağlayan 
ipeksi hafif bir yapısı olan Air Matte Lip 
Color rahat ve konforlu bir şekilde ürün 
rengini anında yayıyor. İlk sürüşten 
itibaren dudaklarda yumuşak bir his 
oluşturuyor. Çarpıcı renklere sahip olan 
bu ürün, aynı zamanda dudaklarda 
doğal ve göz alıcı bir görünüm sunarken 
kendine özgü tasarım aplikatörü  ile de 
kolay bir uygulama sağlıyor.

Güzellik

Cildini 
Düşünenler 

Buraya 
Artık havyar içerikli yeni bir markamız 

daha var. Caviar of Switzerland 
ürünleri İsviçre’den Türkiye’ye gelen 

en yeni bebeğimiz. Göz kremiyle çeşitli 
ödülleri kazanan markanın ürünleri 

arasında benim favorim, 24 saat cildi 
yenilerken canlandıran nemlendiricisi.  

Ürün, içeriğindeki peptid ile kolajen 
sentezine destek olurken etkin madde 
havyar ile sizi şımartıyor. Serum, göz 

çevresi bakımı, makyaj temizleme 
suyu ise ürün gamındaki diğer 

seçenekler arasında ilk akla gelenler.



Güzellik

Her Yaşta 
Kemik Sağlığını 
Korumalıyız
Kemik sağlığının her yaşta önemli. 
Vitabiotics, ile yaşayan bir doku ile 
kemikleri güçlendirmek mümkün. 
Kemik yıkımı en çok gebelik, 
emzirme ve menopoz döneminde 
gerçekleşiyor. Osteoporoz ise dünya 
çapında 200 milyondan fazla kişiyi 
etkiliyor. Yapılan araştırmalara göre 
her 3 kadından 1’inde, her 5 erkekten 
1’inde kemik kırığı riski bulunuyor. 
Bunun için her yaşta kemik sağlığını 
korumak, osteoporozu ortaya 
çıkmadan önlemek gerekiyor. 

Yeni Süper Gücün
Flormar’ın yeni kahramanı ve makyaj severlerin yeni süper 
gücü Hero Volume & Curl Mascara, kirpikleri kavrayan, kökten 
uca saran süpersoft fiber fırçası sayesinde; kısa, uzun, seyrek, 
gür tüm kirpiklerde süper hacim ve kıvrım etkisi yaratıyor.
Her bir kirpiğe ulaşan, homojen dağılım sağlayan ve Flormar’a 
özel geliştirilen kum saati formundaki süpersoft fiber fırçası ve 
farklı boyutlardaki partikül yapısı ve ağırlık hissi oluşturmayan 
formülü ile ürün, kirpiklerinize uzun ömürlü bir dolgunluk, 
hacim ve kıvrıklık kazandırarak aradığınız etkiyi yaratıyor.

Protinol 
Devrimine  

Sen De Katıl!
Cilt bakımı rutinleriyle güzel ve parlak 

bir cilde sahip olmak hiç bu kadar 
kolay olmamıştı. Devrim yaratan 

ödüllü Protinol teknolojisinin en yeni 
ve en güçlü üyesi Anew Power Serum 
ile sadece 1 haftada çok daha genç ve 

sağlıkla ışıldayan bir cilt görünümüne 
sahip olmak, artık bir imkansız değil. 

Avon’a özel, ödüllü Anew Protinol 
teknolojisi, herkeste doğuştan bulunan 

ama sonrasında azalan bebek kolajeninin 
üretimini destekliyor. 



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

Ayın  
En Yenileri

Güzellik

The Body Shop, 
Buddy Butter, 96 saat 

nemlendirme, 199,90 TL

Sephora, Collection Ral Rouge Vel, kremsi 
yapısı uygulama esnasında kadifemsi bir 

tabakaya dönüşüyor, 109 TL

Incia, Doğal Hindistan 
cevizli butter, 81 TL

Nars, Mini 
Orgasm 

Double Duo, 
340 TL

Watsons, 
Kömürlü 

bambu diş 
fırçası, ultra 

soft, 19,95 TL

Caudalie, 
Vinergetic, 

Detoks etkili 
gece bakım 
yağı, 315 TL

Lovely, 
Camouflage 

fondöten, 
kremsi 

yapısıyla 
saatler süren 
pürüzsüz, mat 

ve doğal bir 
cilt makyajı 

sunuyor,  
39,95 TL

Atelier Rebul, 
1895 Eau De 

Cologne, mini 
boyuyla şimdi 
hep yanınızda, 

25 ml, 60 TL



Bu sayfadaki ürünler cildinizin 
ihtiyaç duyduğu onarıcı ve 
yenileyici bakımları sunuyor.

Aydınlık 
Bir Cilt Sizin 
Elinizde

Güzellik Shiseido, Vital Perfection, 
Lifting& Firming Cream, 

cildi sıkılaştıran ve 
toparlayan krem, 1.100 TL

Guerlain, Abeille 
Royale Advanced 
Youth Watery Oil, 
%95 doğal içerikli 
olan ürün, bir yağ 
kadar besleyici, 
bir serum kadar 

onarıcı ve su 
kadar hafif 

dokulu, 655 TL

Frudia, Avokado Relief Krem, 
%62 avokado özü içeriği ile 

hassas ciltlerin rahatlamasına 
destek oluyor, 179,90 TL

Aurelia, pembe kuvars ve kalp ametist 
taşlı, guaşa masaj seti, 399 TL

Origins, Şişkinlik Karşıtı Aydınlatıcı Göz Kremi, 
doğal Panaks Ginseng ve kahve çekirdekleri 

sayesinde göz çevresini daha enerjik bir 
görünüme kavuşturuyor, 259 TL

L’Oréal Paris, 
Revitalift 

Filler 
Gündüz 

Kremi, genç 
ve dolgun 
görünen 

bir cilt için, 
204,90 TL

The Body Shop, 
yaseminli el 

kremi, 99,90 TL

Filorga, Time Filler 
Intensive, ekspres 

pürüzsüzleştirme ve 
çoklu düzenleyici etkili 

serum, 726 TL

Caudalie, 
Vinergetic, 

Detoks etkili 
maske, 235 TL

DR.JART+ , yoğun 
nemlendirici maske, hassas 

ve susuz kalmış cildin 
kızarıklıklarını ve gerginliğini 

yatıştıran nemlendirici kumaş 
selüloz maskesi olarak dikkat 

çekiyor, 109 TL
Skin 

Ceuticals, 
Discoloration 

Defense 
serum, 

aydınlık ve 
eşitlenmiş bir 
cilt tonu için, 
30 ml, 970 TL

La Roche Posay, 
Effaclar Duo(+), 
nemlendirici ve 

matlaştırıcı etkili, 
40 ml, 154,90 TL



Güzellik

Bakımlı, güçlü, sağlıklı, her daim parlayan 
saçlar için tek yapmanız gereken 
saçınızın ihtiyacı olan doğru ürünü 
seçmek. Bakım rutininize bu ürünlerden 
birini eklemeye hazır mızınız?

L’Occitane, 
Aromachology 

Purifying Freshness 
Dry Shampoo Mist, 

kuru şampuan,  
80 ml,  215 TL

Advance Techniques,  
bukle şekillendirici 
durulanmayan saç 

bakım kremi, 24,99 TL

Pantene, Onarıcı ve 
koruyucu şampuan, 

29,90 TL

We Are Paradoxx, 
Volume Blow 

Dry Spray, hacim 
veren vegan saç 

toniği, 275 TL

Head&Shoulders, 
Multi Action, yedi 
fayda bir arada, 

84,90 TL
Naturals by Watsons, 
torba ambalajlı argan 

şampuan,  39,95 TL

Saçlarından  
Sen Sorumlusun

Kérastase, Potentialiste, saç 
derisini dengeleyici serum,  445 TL



Renkli kozmetik markalarının sezon 
renklerini yansıtan yeni ürünleriyle tarzınızı 
küçük dokunuşlarla değiştirmeye bir adım 
daha yaklaştınız. Deneyin, seveceksiniz.

Güzellik

Sezona Hızlı 
Bir Giriş

Fenty Beauty, Bright Fix, göz çevresi 
aydınlatıcısı, göz altındaki kırışık 

görünümü kapatmaya yardımcı olan 
bu ürün, neme ve tere dayanıklılık 
göstererek gün boyu uzun süreli 

kullanıma olanak sağlıyor, 269 TL

M.A.C, Powder Blush allık, 229 TL
Rare Beauty, Perfect Strokes maskara,  249 TL

Benefit,  Playtint, 
likit dudak ve yanak 

renklendiricisi, 229 TL

Nars, Audacious 
Lipstick, kırmızı 

ruj yılbaşı 
koleksiyonundan, 

320 TL

Anastasia 
Beverly Hills 
Liquid Glow, 
metalik ve 

parıltılı bir yüzey 
ile cilde yoğun 

bir parlaklık 
sunmayı 

hedefliyor,  
339 TL

Lovely, 
Highligter, 

ipek proteinleri 
içeren 

formülüyle 
ışıltı verirken 

nemlendiriyor, 
24,95 TL

TOO FACED,  Kitty Likes 
To Scratch Mini Palette, 

8 farklı çekici renk 
kolajından oluşan ürün, 

çarpıcı gözleri ortaya 
çıkarmaya yardımcı 

oluyor, 379 TL



Cesur, ateşli, ten kokusuyla 
iz bırakanlardan olmak 

istiyorsanız bu sayfadaki 
parfümleri denemenizi 

öneririz. 

Güzellik

Tendeki 
Lüks

Maison Crivelli, 
Hibiscus Mahajad, 

tarçın, pudra ve frenk 
üzümü içerikli, 100 ml, 

2.040 TL

Givenchy,  L’INTERDIT 
Eau De Parfum Rouge, 

odunsu ve floral 
notaların birleşiminden 

oluşan bir parfüm, 
50ml, 841 TL

Bond No9, meyveli 
notalar, amber ve 

sandal ağacı içerikli, 
NoMad, 4.490 TL

Penhaligon’s, 
Babylon, oryantal 

odunsu içerikli,  
100 ml, 2.250 TL

Victoria’s Secret, 
Angel Gold, 100 ml, 

1.129 TL

Maison Francis Kurkdjian, Baccarat 
Rouge 540, çiçeksi, amber yoğunluklu 

ve odunsu notaları ile benzersiz bir 
deneyim sunuyor,200 ml, 18.000 TL
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Beş Soruda 
Sağlıklı Yaşam 

Testi

Sağlık

Sağlıklı yaşam sürüyor musunuz? Sadece birkaç dakikada 
beş soruya cevap vererek bunu öğrenebilirsiniz. Çünkü bu 

sorular sağlığınıza ışık tutuyor.

Yaşam tarzımız ne kadar 
sağlıklı olursa hastalıklara 
karşı direncimiz o kadar 
fazla oluyor. Keza hasta-

lıklar ile mücadelede en etkili tedavi 
şekli, hastalığın önlenmesi! Bunun 
için de yaşam tarzımızda öne çıkan 
bazı faktörleri gözden geçirmek ve 
bu farkındalıkla bazı düzenlemeler 
yapmakta büyük fayda var. Acıba-
dem Üniversitesi Atakent Hastanesi 

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet 
Karabulut, dünyada ölüm nedenleri 
arasında ilk sırada yer alan kalp has-
talıklarının da günlük yaşam tarzın-
dan doğrudan etkilendiğini belirtir-
ken, hazırladığı ‘sağlıklı yaşam testi’ 
ile modern dünyanın getirdiği bazı 
olumsuzlara karşı nasıl bir yol izle-
mek gerektiği konusunda ışık tutacak 
açıklamalar yaptı, önemli uyarılar ve 
önerilerde bulundu. 
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DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIYOR MUSUNUZ?
Sağlıklı yaşamın temel koşulların-

dan birini hareketsizlikten uzak kal-
mak yani düzenli egzersiz yapmak 
oluşturuyor. Prof. Dr. Ahmet Kara-
bulut “Hareket şart hatta hareket 
yaşam tarzımızın merkezinde yer al-
malı. Hareketsiz, durağan bir yaşam 
süren kişiler yaşa bakmaksızın kalp 
hastalığından, tansiyona, diyabetten 
kansere kadar birçok hastalığa daha 
yatkındır. Sağlıklı yaşam için atacağı-
nız her adım sizi kronik hastalıklar-
dan uzaklaştıracaktır. Günlük hedef 
en az 5000 adım olmalıdır. Adımlama 
sayısı 10 binin üzerine çıktığında alı-
nacak fayda artacaktır. Adımlarınız 
tempolu ise göreceğiniz fayda katla-
nacaktır. En azından haftada üç gün 
45’er dakikalık düzenli, tempolu yü-
rüyüşü yaşantınıza ekleyin” diyor. 

BESLENME ŞEKLİNİZ NASIL?
Tüm dünyada kabul görmüş en 

sağlıklı beslenme şekli Akdeniz diye-
tidir. Bu beslenme tarzının temelinde 

sebze ve kararında zeytinyağı tüke-
timi ön plandadır. Et tüketimi ılımlı 
miktarda yapılmalı, ekmek tercihin-
de esmer tam tahıllı formlar tercih 
edilmelidir. Atıştırmalıklar için mey-
ve ve taze kuruyemişler tercih edil-
melidir. Haftada 2 kez fırında ya da 
buğulama yöntemiyle yapılmış balık 
tüketimi sizi birçok hastalığa karşı 
dirençli hale getirecektir.

SİGARA VE ALKOL KULLANIYOR 
MUSUNUZ?

Sigara ve alkol bütün dünyada en 
önde gelen bağımlılık türüdür. Özel-
likle tütün ürünleri tüketimi nede-
niyle kalp- damar hastalıkları ve kan-
sere yakalanma riskinde ciddi artış 
olmaktadır. Fazla miktarda alkol tü-
ketimi ise kronik karaciğer hastalığı-
nın en önde gelen sebebi olduğu gibi, 
alkol kullanımı ile kanser gelişimi 
arasında da doğrudan bağlantı var-
dır. Alkol ve tütün ürünlerinden ka-
çınmak bizi kronik hastalıklara karşı 
koruyacaktır.
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GECE YETERİNCE UYUYOR 
MUSUNUZ?

Gece uykusu vücudu tamir eder. 
Uyku vücudun dinlenme fırsatı bul-
duğu tek zamandır. Uyku sırasında 
hücre tamirleri yapılır. Vücut ken-
disini ertesi güne hazırlar. 7 saatlik 
derin ve kaliteli uyku ile vücut yeni 
güne dinç başlar. Uykusuzluk ile 
kalp hastalıkları arasında doğrudan 
ilişki vardır. Uykusuzluk çeken ki-
şilerde ritim bozukluğu ve kalp kri-
zi riski artmıştır. İdeal uykuya gidiş 
saati gece 23:00-01:00 arasıdır. Gece 
uykusu gündüz uykusundan daha 
kıymetlidir.

STRESİ YÖNETEBİLİYOR MUSUNUZ?
Prof. Dr. Ahmet Karabulut, sağlık-

lı yaşam için olmazsa olmazlardan 
birinin de ‘stresi kontrol edebilmek’ 
olduğunu belirterek şöyle konuşu-

yor: “Stres modern çağın hastalığı 
olarak adlandırılabilir. Herkeste az ya 
da çok stres vardır. Stres hayatın her 
safhasında ortaya çıkabilir. Hafif stres 
motivasyon kaynağı dahi olabilir. An-
cak yaşantısında stres yükü orta ya da 
ağır olan kişilerin kronik hastalıklara 
yakalanma riski daha yüksektir. Uzun 
süreli stres mutsuzluk ve depresyon 
demektir. Stres ile etkin mücadele bizi 
kronik hastalıklardan uzaklaştıracak-
tır. Stres ile mücadelede farklı yön-
temler kullanılabilir. Günlük düzenli 
meditasyon stresi azaltmada belirgin 
fayda sağlayabilir. Vücudu dinlendi-
recek, günlük rutinden uzaklaştıracak 
küçük tatiller de strese çözüm olabilir. 
Tüm çabalarınıza karşın aşırı strese 
kapılıyor, stresi kontrol edemiyorsa-
nız uzman desteği almak yaşam kali-
teniz ve sağlıklı yaşam sürdürebilme-
niz adına fayda sağlayacaktır” diyor.

Sağlık
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Meme Kanserinde 
Bu Belirtilere Dikkat
Meme kanseri, dünyada genelinde kadınlarda en sık görülen 
kanser türü. Görülme sıklığı genç yaşlara kadar düşen meme 
kanserinde, erken tanı sayesinde hastalıktan kurtulma şansı 

oldukça yüksek. Memede ele gelen kitle, meme başı ve 
çevresinde renk ve şekil değişimi, meme başından kanlı veya 
kansız akıntı gelmesi gibi durumlarda geç kalınmadan hekime 

başvurmak, meme kanserinden kurtulma şansını artırıyor.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi 
Gaziosmanpaşa Hastane-
si Genel Cerrahi ve Meme 
Cerrahisi bölümünden 

Prof. Dr. Deniz Böler ‘Meme kanseri 
belirtileri ve risk faktörleri hakkında 
merak edilenleri cevapladı’.

Meme kanserinin belirtileri?
Memede veya koltukaltında ele 

gelen şişlik en sık görülen belirtidir. 
Memenin şeklinde veya büyüklüğün-
de ortaya çıkan değişiklik, meme de-
risinde kızarıklık, çekinti, kaşıntı ve 
soyulma, portakal kabuğu görüntüsü, 
bazen meme başında içeri çökme veya 

şekil bozukluğu, meme ağrısı ve kanlı 
meme başı akıntısı diğer belirtiler ara-
sında sayılabilir. 

Memede bu belirtiler yoksa 
meme kanseri yoktur  
diyebilir miyiz? 

Aslında meme kanseri aniden geli-
şen ve aylar içinde oluşan bir hastalık 
değildir. Yavaş ve sinsi başlayan anor-
malliklerin radyolojik görüntüleme 
tetkiklerinde ortaya çıktığı bir dönem 
vardır. Kanserin hiçbir belirti verme-
den yakalanması erken teşhisi ve ne-
redeyse yüzde yüz olan tedavi şansı 
için büyük önem taşımaktadır. 
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Meme kanseri neden oluşur?
Memedeki süt bezlerini oluşturan 

hücrelerinin kontrol dışı çoğalmala-
rı ve vücudun başka yerlerine yayıl-
ma potansiyeli kazanması sonucunda 
oluşur. 

Memede ele gelen her kitle meme 
kanseri midir?

Aslında memede ele gelen kitlelerin 
çoğu meme kanseri değildir. Bazen iyi 
huylu meme tümörleri ya da meme 
kistleri memedeki kitlelerin nedeni 
olabilir. Hayati önem taşıyan nokta 
memedeki iyi huylu kitleler ile meme 
kanserinin ayırımının yapılmasıdır. Bu 
nedenle memede ortaya çıkan herhan-
gi bir anormal durumda mutlaka ge-
nel cerrahi hekimine başvurulmalıdır.

Meme kanseri oluşmasındaki risk 
faktörleri nelerdir?

Yaş mutlak risk faktörlerinden bi-
risidir. Yaş aldıkça meme kanserine 
yakalanma ihtimali artar. Ayrıca aile-
sinde meme ve/veya yumurtalık kan-
seri öyküsü olması, daha önce meme 
kanseri nedeniyle tedavi edilmiş ol-
mak veya memeden kitle alınmış ol-
ması, erken adet görmeye başlamak 
ve menopoza geç girmek, ilk doğumu 
geç yaşta yapmak, bebek emzirme-
miş olmak, östrojen seviyesini artıran 
hormon ilcaları kullanmak, özellikle 
menopozdan sonra alınan kilolar ve 
yoğun meme dokusuna sahip olmak 
meme kanserine yakalanma riskini 
artıran faktörlerdendir. Nadiren de 

olsa daha önceden meme kanseri dı-
şındaki bir nedenle göğüs bölgesine 
ışın tedavisi almış olmak ve radyasyo-
na veya kanserojen bileşiklere maruz 
kalmak da bu hastalığa yakalanma 
riskini artırır.

Meme kanseri önlenebilir bir 
hastalık mıdır?

Ne yazık ki meme kanseri önlene-
bilir hastalık değildir. Meme kanseri-
ne yakalanan kadınların yüzde yet-
miş beşten fazlasında bilinen hiçbir 
risk faktörü yoktur. Sadece uzun süre 
bebek emzirdiği için, ya da ailesinde 
meme kanseri öyküsü olmadığı için 
veya sağlıklı beslendiği ve spor yap-
tığı için meme kanseri olmayacağı-
nı düşünmek büyük bir yanılgıdır. 
Meme kanseriyle mücadelede en etki-
li yöntem düzenli doktor muayenesi 
ve risk durumuna göre belirlenmiş ta-
rama testlerinin yapılmasıdır. 

Meme kanseri tanısında kullanılan 
yöntemler nelerdir?

40 yaş üzerindeki kadınlara yıllık 
doktor muayenesi ve mamografi çe-
kilmesi, 40 yaş altındaki kadınlara ise 
doktor muayenesi ve meme ultraso-
nografisi yapılması en sık kullanılan 
tarama testleridir. Doktorun gerekli 
gördüğü bazı durumlarda veya yük-
sek riskli hastalarda meme MR gibi ek 
tetkikler istenebilir. Bazen mamografi 
ve meme MR gibi testlerin daha genç 
yaştaki ve yüksek riskli hastalarda 
kullanılması gerekebilir.
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Memesinde şüpheli kitle saptanan 
hastalardaki yaklaşım nedir?

Bu hastalarda memedeki kitleden 
özel bir iğne doku örneği alınır. Hüc-
relerin mikroskop altında incelenmesi 
ile kesin tanı konulur. Tanıya göre ya 
da kanserin türüne göre tedavi seçe-
nekleri belirlenir.

Biyopsi, ameliyat gibi girişimler kit-
lenin üremesine veya vücuda yayıl-
masına neden olur mu?

Yapılan hiçbir girişim ister biyopsi, 
ister cerrahi olsun, kitlenin doğasının 
değişmesine, üremesine veya başka 
bir yere sıçramasına neden olmaz. 

Meme kanserinin dişisi veya erkeği 
var mıdır?

Aslında hiçbir kanserin dişisi veya 
erkeği yoktur. Özellikle meme kanseri 
tek tip bir kanser türü olmayıp çok fark-
lı tür hücrelerden oluşur. Bu nedenle 
tedavi tümörün yayılımı ve büyüklüğü 
kadar (evresi), tümörü oluşturan hüc-

relerin özelliklerine göre şekillendirilir. 
Kanser doğası gereği vücuda yayılma 
özelliği olan bir hastalıktır. Bu nedenle 
çok ciddiye alınmalıdır. 

Meme kanseri saptanan her hasta-
nın memesi alınır mı?

Erken evrede saptanan kanserler-
de veya küçük tümörlerde memenin 
tamamını almak gerekmez. Sadece 
hastalıklı dokunun sağlam cerrahi sı-
nırlar ile çıkarılması yeterlidir. Ama 
tümör çok yaygın ve büyükse veya 
aynı meme içinde çok sayıda tümör 
odağı varsa meme dokusunun tama-
mının uzaklaştırılması yani mastek-
tomi yapılması gerekir. Ama bu du-
rumda bile uygun hastalarda meme 
başının ve/veya derisinin korunarak 
silikon meme protezi veya başka yön-
temler ile yeni bir meme oluşturulma-
sı (meme rekonstrüksiyonu) müm-
kündür. Hatta daha önce bütün meme 
dokusu alınmış hastalarda bile meme 
rekonstrüksiyonu yapılabilir. 
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Koltukaltındaki lenf bezlerinin 
hepsinin alınması gerekli midir?

Ameliyat sırasında özel boyalar, 
radyoaktif maddeler veya demir içe-
ren özel bileşikler kullanılarak kanse-
rin sıçrama ihtimali olan lenf bezi veya 
bezleri bulunarak çıkarılır (sentinel 
lenf nodu biyopsisi). Hasta başında 
ve ameliyat esnasında yapılan frozen 
dediğimiz yöntem ile çıkarılan lenf 
bezleri değerlendirildiğinde, tümöre 
rastlanmazsa veya odak çok küçükse 
koltukaltındaki diğer lenf bezlerinin 
çıkarılması gerekmez. Hatta bazı özel 
durumlarda ve az sayıdaki seçilmiş 
hastada bu lenf bezlerinde sıçrama 
olsa bile koltukaltındaki lenf bezleri 
korunabilir. 

Meme kanseri tedavisinde başka 
hangi yöntemler yer almaktadır? 

Radyoterapi (ışın tedavisi), kemo-
terapi (kimyasal ilaç tedavisi) ve hor-
monal tedavi meme kanseri tedavisin-
de kullanılan diğer yöntemlerdir.

Hastaya hangi tedavinin uygun ol-
duğuna nasıl karar verilir?

Tedavi kararı meme kanserinin ev-
resi, tümörü oluşturan hücrelerin ka-
rakter özellikleri, hastanın yaşı, var-
sa diyabet, kalp hastalığı gibi yandaş 
hastalıkları, yapılan veya yapılması 
planlanan cerrahinin tipi ve ayrıca 
hastanın isteğine göre belirlenir. Bu 
nedenle her hasta evresi aynı olsa bile 
aynı şekilde tedavi edilmez. Hastala-
rın kendilerine önerilen tedaviyi diğer 
hastalara uygulanan tedaviler ile kar-
şılaştırması doğru değildir. Örneğin 

hormon alımı (östrojen ve progesteron 
reseptörleri) içeren meme kanseri tür-
lerinde hormonoterapi uygulanırken, 
diğerlerine bu tedavi uygulanmaz. 

Meme kanseri olan her hastaya ke-
moterapi verilir mi?

Kemoterapi gereği tümörün evresi-
ne, kanser hücrelerinin karakter özel-
liklerine göre belirlenir. Erken tanı 
alan bazı hastalarda kemoterapiye ge-
rek duyulmaz. Öte yandan bazı has-
talarda kemoterapinin yanı sıra akıllı 
ilaçlar da kullanılır. Meme kanseri te-
davisi mümkünse tümörü konseyi ka-
rarı uyarınca planlanan ve kişiye özel 
olarak uygulanan bir tedavidir. Doğru 
planlanan bir tedavinin hastanın sağ 
kalımını uzattığı kanıtlanmıştır. 

Meme kanseri tedavi edilebilir bir 
hastalık mıdır?

Meme kanseri erken evrede ya-
kalandığında yüzde yüze yakın bir 
oranda tedavi edilebilir bir hastalıktır. 
Bu nedenle düzenli doktor takibi ve 
kontrolleri ihmal etmemek ve bu şansı 
iyi kullanmak gerekir.
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Soğuk algınlığı, grip, boğaz 
enfeksiyonu, norovirüs is-
hali, akut bronşit, alerjik 
astım, zatürre ve sinüzit… 

Her mevsim kendi hastalıklarını bera-
berinde getiriyor. En sık da üst ve alt 
solunum yolu enfeksiyonlarında artış 
görülüyor sonbahar mevsiminde. Sı-
cak yaz günlerinden serin havalara ge-
çerken vücudumuz bu değişime uyum 
sağlamakta zorlanınca, hastalıklar da 
kapımızı çalmaya başlıyor! Acıbadem 
Kozyatağı Hastanesi İç Hastalıkları ve 
Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Rıfkı 
Evrenkaya, soğuk havanın bağışıklık 
sistemimizi baskıladığını ve enfeksi-
yonlara karşı direncimizi kırdığını be-
lirterek, “Bunun sonucunda çoğumuz 

mevsim geçişlerinde pek çok mikrobik 
hastalığa yakalanıyoruz. Özellikle vi-
ral enfeksiyonlar kolayca bulaşıyor ve 
bu durum yaşlılar, küçük çocuklar ile 
bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde 
ciddi sorunlar oluşturabiliyor. Sonba-
harda artış gösteren hastalıklardan ko-
runmada ise güçlü bir bağışıklık sis-
temi kilit rol üstleniyor” diyor. Yaşam 
alışkanlığımızda yapacağımız basit 
düzenlemelerle sonbahar hastalıkla-
rından büyük oranda korunmamız ise 
mümkün olabiliyor. İç Hastalıkları ve 
Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Rıf-
kı Evrenkaya, sonbahara özgü bulaşıcı 
hastalıklardan korunmak için alma-
mız gereken önlemleri sıraladı; önemli 
öneriler ve uyarılarda bulundu. 

Sonbahar 
Hastalıklarına Karşı 

25 Etkili Öneri
Tek değil kat kat giyinmek, C vitamini, D vitamini ve çinkoya 
önem vermek ve daha niceleri… Bazı konulara dikkat ederek 

sonbaharı sağlıklı bir şekilde geçirebilirsiniz.



94

Sağlık

YAŞAM ALANLARI 

Maske ve sosyal mesafe şart: Virüs 
ve bakterilerin bulaşmalarını önlemek 
için kapalı alanlarda maske kullanmaya 
özen gösterin, diğer insanlarla aranızda-
ki 1.5 metre mesafeyi mutlaka koruyun. 

Hijyen çok önemli: Kirli ortamlar-
da virüs ve bakterilerin bulaşma riski-
nin artması nedeniyle yaşam alanınız 
temiz ve düzenli olsun. 

Odanızı havalandırın: Odayı ha-
valandırmak, ortamdaki oksijen kon-
santrasyonunu artırarak, anaerob or-
ganizmaların, yani oksijen olmayan 
ortamlarda hücresel solunum yapan 
bakterilerin yok olmasını sağlıyor. Do-
layısıyla bulunduğunuz odayı her gün 
2 kez 10 dakika süreyle havalandırın. 

Kalabalık ortamlarda bulunma-
yın: Virüs ve bakteriler kolayca bula-
şabildikleri için kalabalık ortamlarda 
zaman geçirmekten kaçının. 

Gözlerinizi ovuşturmayın: Virüs 
ve bakteriler; ağız, burun ile göz yo-
luyla vücudumuza giriyor. Dolayısıy-
la bir yere dokunduktan sonra elleri-
nizle; ağız ve burnunuzu ellemeyin, 
gözlerinizi ovuşturmayın. 

KİŞİSEL HİJYEN

Ellerinizi mutlaka yıkayın: Elle-
rinizi dışardan gelir gelmez, tuvaleti 
kullandıktan sonra, yemek yemeden 
ve yiyecek hazırlamadan önce, 20 sa-
niye boyunca iyice yıkayın. 

Sık sık dezenfekte edin: Tuvaletle-
rinizi sık sık dezenfektanlarla temiz-
leyin. Ayrıca kapı kollarını, mutfak 
tezgahını, giriş kapısındaki antreyi ve 
diğer sık dokunulan yüzeyleri de dü-
zenli olarak dezenfekte edin. 

Dışarıdan gelince duş alın: Dışa-
rıda yüzünüze, ellerinize, gövdenize 
ve saçlarınıza birçok mikroorganizma 
ile artık bulaşıyor. Bu nedenle dışarı-
da zaman geçirdikten sonra, evinizde 
mutlaka duş alın. 

Sıcak – tuzlu suyla gargara yapın: 
Boğazda biriken kötü mukuslar, yani 
salgılar tıkaçlar oluşturarak ya da uy-
gun konak alanları yaratarak hasta-
lanmamıza neden oluyor. Kötü mu-
kustan kurtulmak için günde 2 kez 
sıcak-tuzlu suyla gargara yapmanızda 
fayda var. Hastalandığınızda da aynı 
işlemi tekrarlamanız, çabuk iyileşme-
nize yardımcı olacaktır. 
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Tuzlu su spreyi kullanın: Burnu-
muzun nemi, soluma havasındaki 
mikroorganizmaları bir tuzak gibi ya-
kalıyor. Tuzlu su spreyleriyle burnu-
nuzu nemli tutun. Bu işlemi, sonbahar 
ve kış mevsimlerinde, her gün, sabah 
ve akşam yapabilirsiniz. 

BESLENME ALIŞKANLIĞI

C vitamini şart: C vitamininin en 
önemli özelliği, bağışıklık sistemi-
ni güçlendirmesi. Portakal, limon, 
mandalina, nar, kuşburnu, yeşilbiber, 
maydanoz, roka, ıspanak ve karnaba-
har gibi C vitamininden zengin sebze 
ile meyveleri düzenli olarak tüketin. 

Suyunuz soğuk değil, ılık olsun: 
Mukoza, solunum ile sindirim siste-
minin iç yüzeyini döşeyen ve mukus 
salgılayan zara benzeyen bir yapı-
dır. Salgıladığı IgA türü antikorla-
rıyla enfeksiyonlara karşı savaşmak 
gibi önemli bir işlevi var. Solunum 
yollarındaki mukozanın direncini 
düşürdükleri için soğuk su ve meş-
rubat içmekten kaçının. Sıcak ve ılık 
sıvılar ise mukozanızın direncini 
düşürmezler. 

Sık sık sıvı tüketin: Solunum yolu 
mukozasının salgıları, mikroorganiz-

maların bu alanlara yerleşmelerine 
engel olan peptit, bir başka deyişle 
protein yapıda birçok madde salgılı-
yor. Bu maddelerin solunum yolunda 
ince bir film tabaka halinde yer alma-
ları, savunma mekanizmalarını güç-
lendiriyor. Ancak, yetersiz sıvı almak 
peptit yapıdaki maddelerin kalınlaş-
malarına yol açıyor ve bunun sonu-
cunda mukozanın savunma işlevleri 
bozuluyor. Bu nedenle her gün bol 
sıvı tüketerek, örneğin günde en az 2 
litre su içerek, bu bölgelerdeki salgıla-
rın ince kalmalarını sağlayın. 

Alerjiye dikkat: Alerjiler, ciddi bir 
sağlık tehdidi olmayan toz ve polen 
gibi maddelerin bağışıklık sistemimi-
zi boş yere meşgul ettiği hastalıklar-
dır. Bağışıklık sisteminizi gerçekten 
tehdit olmayan konularla meşgul et-
memek için alerjiniz olan yiyecekleri 
yemekten kaçının.     

Balığı iyice pişirin: Erişkin ve ço-
cuklarda gelişen ishallerin önemli bir 
bölümünün sorumlusu olan norovi-
rüs 60 santigrat dereceye kadar sıcak-
lıklarda hayatta kalabiliyor. Özellikle 
pişirilmemiş deniz ürünleri (sushi 
gibi) bu virüs için bir konakçı görevi 
görebiliyor. Bu nedenle deniz ürünle-
rini iyice pişirmeye özen gösterin. 

Sağlık
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BESİN DESTEKLERİ VE VİTAMİNLER 

Çayınıza bal koyun: Çayı, içine bal 
ekleyerek içmek bağışıklığınızı des-
tekliyor ve enerji veriyor. Günde bir 
bardak ballı çay içebilirsiniz. Bir tatlı 
kaşığı bal 15 kcal içeriyor ve diyabet 
hastası iseniz ‘gerçek bal’ olması koşu-
luyla, bu miktarda bal tüketebilirsiniz. 

Bitkisel çaylardan faydalanın: Bir 
fincan sıcak rezene otu bağışıklığınıza 
yardımcı olabiliyor. Ayrıca kuşburnu, 
kara mürver ve ekinezyanın viral has-
talıkları önlemede etkin olduğu ifade 
ediliyor. 

C, D vitamini ve çinko önemli: C 
ve D vitaminleri ile çinko bağışıklı-
ğımızı destekledikleri için Covid-19 
pandemisi süresince düzenli olarak 
bu üçlüyü almanızda fayda var. 

YAŞAM TARZI 

Yeterli ve dengeli beslenin: Ba-
ğışıklık sisteminin güçlü olmasında 
yeterli ve dengeli beslenme ‘kilit’ rol 
üstleniyor.

Stresten arının: Bağışıklık sistemi-
mizi zayıflatan önemli bir etkenlerden 
biri olduğu için stres seviyenizi düşük 
tutun. 

Uykuya dikkat: Bağışıklık sistemi-
nin güçlü olmasında düzenli uyku son 
derece önemli bir role sahip. Yapılan 
çalışmalara göre; günde 6 saatten az 
uyuyan kişilerin 7 saatten fazla uyu-
yan kişilere nazaran soğuk algınlığına 
yakalanma riskleri yaklaşık 4 kat fazla 
oluyor. 

Ortaklaşa kullanmayın: Virüs ve 
bakterilerin bulaşmalarını önlemek 

için özellikle hasta kişilerle içecek, yi-
yecek ve mutfak eşyanızı paylaşma-
yın.

Sigarayı hemen bırakın: Sigaranın 
içindeki maddeler ve dumanı hava 
yolundaki koruyucu tabakada hasar 
oluşturuyor. Bunun sonucunda da vi-
rüs ve bakteriler bu hasarlı yerlerden 
vücudumuza kolaylıkla girebiliyor. 
Sigarayı bırakın, içilen ortamlardan 
uzak durun.

Çok katlı giyinin: Soğuk havalar-
da, kalın veya çok katlı giyinmeye 
özen gösterin. Tek katlı kalın bir ka-
zağa göre, üst üste giyilmiş 2 gömlek 
soğuk havadan daha çok koruyor. Bu-
nun nedeni ise gömleklerin arasında 
bulunan havanın çok iyi bir yalıtım 
sağlaması. 

AŞILAR 

İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı 
Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya, “Aşı, 
enfeksiyonlar ile salgın hastalıklardan 
korunmanın en akılcı yoludur. Aşı 
yaşatır” hatırlatmasında bulunarak, 
“Mevsimsel grip aşısını ihmal etme-
yin. 65 yaşın üzerindeyseniz mutlaka 
mevsimsel grip aşısı, 5 yılda bir zatür-
re aşısı yaptırmalısınız. Covid-19 en-
feksiyonundan korunmak için Sağlık 
Bakanlığı’nın talimatlarına göre aşını-
zı da mutlaka yaptırın” diyor. 

Sağlık
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Soğuk kış günlerinin haber-
cisi olan sonbahar, birçok 
hastalığın da pusuda bek-
lediği bir mevsim. Psiko-

lojik ve fiziksel olarak sarsıcı etkiler 
yaratabilen mevsim geçişlerinin yanı 
sıra havaların da yavaş yavaş soğu-
maya başlaması, bronşit, grip, öksü-
rük, nezle gibi soğuk algınlıklarına 
davetiye çıkarıyor. Kış hastalıklarına 
yakalanma riskinin yüksek olduğu 

sonbahar günlerini hem zinde hem 
de sağlıklı geçirebilmek için yapıl-
ması gerekenlerin başında ise doğru 
beslenme ve hareketli yaşam tarzı 
geliyor. Bu dönemde bağışıklığı güç-
lendiren katkısız ve doğal ürünlerin 
tüketilmesine dikkat çeken Prof Dr. 
Emine Nur Tozan’ın önerilerinin ba-
şında, Omega-3 ve doğal protein kay-
nağı olarak katkısız ve koruyucusuz 
ton balığı geliyor.

Sıcaklıkların iyiden iyiye 
düştüğü sonbahar, sadece 
Covid 19’un değil, her türlü 
gribal enfeksiyonun da 
mevsimi. Yetişkinlerin yanı 
sıra pandemide daha büyük 
risk grubuna giren çocuk ve 
gençlerin de bu mevsimde 
bağışıklığı güçlendiren, 
doğal ürünleri tüketmeleri 
gerektiğini belirten Prof. Dr. 
Emine Nur Tozan, önerilerini 
bizimle paylaştı.

Sonbaharda 
katkısız ve doğal 
beslenmeyle 
vücudunuzu kışa 
hazırlayın
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SAĞLIĞINIZ İÇİN BİR 'TON' ÖNERİ

Haftada en az iki kez balık tüketi-
minin önemine değinen Prof. Tozan 
“Sonbahar ve kış aylarının mucizesi 
doğal Omega-3 ve bol vitaminde sak-
lı. Sağlığa faydalarının yanı sıra doğ-
ru tüketildiği takdirde kilo kontrolü 
de sağlayan renkli kış meyvelerini 
ve sebzelerini sofralarınızdan eksik 
etmeyin. Haftada ez 2 kez ton balığı 
tüketimi ise vücudumuzun ihtiyaç 
duyduğu Omega–3, kalsiyum, mag-
nezyum, potasyum, protein ve mi-
nerali doğal kaynaktan almak için en 
lezzetli yöntem. İçeriğindeki yağ asit-
leriyle hücrelerde yağ deposu oluşu-
munu önleyerek kilo alımını da azal-
tan bu besinler, tok tutucu özelliğiyle 
diyet öğünlerinin de vazgeçilmezleri 
arasında yer alıyor” diyor.

BAĞIŞIKLIĞA DOST GIDALAR SEÇİN

Sonbaharda da Akdeniz tipi beslen-
me şeklinin sürdürülmesi gerektiği-
ne dikkat çeken Prof. Tozan “Mevsim 
değişikliklerinde sık rastlanabilen 
hastalıklara karşı koruyucu birer kal-

kan olan, bağışıklığa dost ve sindiri-
mi kolay besinlerle, vücut direncinizi 
artırmaya, kalp ve kemik sağlığınızı 
korumaya özen gösterin. Kuruyemiş, 
sebze ve salatalar başta olmak üzere, 
Omega-3, B12, A, D ve E vitaminle-
ri bakımından oldukça zengin olan, 
zeytinyağlı ve kolay açılabilen ton 
balığını bu dönemde daha sık tüket-
mekte fayda var. Düzenli uykunun ve 
bol su tüketilmesinin vücut direncine 
etkisini hepimiz biliyoruz. Bütün bu 
alışkanlıkları ‘hareket’le birleştirerek, 
oldukça zinde ve sağlıklı bir kış mev-
simi geçirmek mümkün” önerileriyle 
bizlere önemli ipuçları veriyor.

SAĞLIKLI YAŞAMIN ANAHTARI DERİN DENİZLERDE SAKLI
Dünya Sağlık Örgütü’nün tüketim tavsiyeli ürünleri arasında yer alan ton balığını doğ-
ru ve güvenilir kaynaktan almak önemli. Katkı maddesi ve koruyucu içermediği gibi 
vitamin ve mineral desteğiyle bu zorlu dönemde her yaştan tüketicinin en sevdiği 
alternatife dönüşen ton balığını tercih ederken, ambalajın kolay açılabilir olmasından 
katkısız ve koruyucusuz olmasına kadar bazı önemli konulara dikkat etmek gereki-
yor. Hint ve Atlantik okyanuslarının derin sularından sofralarımıza gelen katkısız ton 
balıkları, çiftlik balığı olmadığı gibi, en doğal Omega-3 kaynağı olarak ruh sağlığın-
dan bağışıklık ve metabolizmanın güçlenmesine kadar birçok fayda sunuyor.
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Estetik

Yüz Gençleştirmede 
Yeni Dönem:

Zamanın ve yer çekiminin etkilerini Face-up uygulamasıyla 
tersine çevirmek sizin elinizde. Konu cazip geldiyse yazıyı 

okumaya başlayabilirsiniz.

“FACE UP”
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Uzun yıllar yurt dışında 
ve yurt içinde fizyoterapi 
alanında başarılara, birbi-
rinden önemli yeniliklere 

imza atan, uzman fizyoterapist Mel-
da Ertürk, güzellik dünyasına yeni 
bir boyut kazandıran Face Up’ın müj-
desini veriyor. Doğal yollar ile yani 
cildin ve kasların çalıştırılması sa-
yesinde yer çekimine karşı koyarak, 
yüz ve gıdı bölgesindeki sarkmaların 
toparlanmasını, lifting ve gençleşme 
etkisinin elde edilmesini, cildin yeni-
den güzelleşmesini sağlayan Face Up, 
cilt bakımı ve yüz operasyonlarında 
yaşanan hayal kırıklıklarına ilaç gibi 
geliyor.
Sosyal medyanın da etkisi ile özel-
likle söz konusu yüz güzelliği oldu-
ğundan, eskisinden çok insanlar bu 
yönde neler yapabileceklerini araştı-
rıyor, son gelişmeleri de yakından ta-
kip ediyorlar. Bununla beraber doğal 

yöntemlere ilgi duyanlar da en etkili 
çözümleri hızla radarlarına alıyorlar. 
Fizyoterapi konusundaki başarılarıy-
la adından söz ettiren uzman fizyote-
rapist Melda Ertürk, şimdi bu iki kit-
lenin de ilgisini çeken, %100 başarıyla 
sonuç veren, doğal yöntemlerle yüz 
gençleştirmenin formülü olan Face 
Up ile adından söz ettiriyor.
Birçok bakım kremi ve serum kulla-
nıyoruz ancak tüm bunlar yer çekimi 
kanununa karşı gelmeye yeterli gel-
miyor. Face Up ile doğal bir şekilde 
yüzünüzü geliştirmeniz, genç ve diri 
tutmanız mümkün! Özellikle iğne 
korkusu ile botokstan uzak durmayı 
tercih edenlerdenseniz, Face Up iğne-
siz ve kimyasal olmadan, daha sıkı ve 
genç bir cilde kavuşmanızı sağlıyor.
Yüz fizyoterapisi olarak da tanımla-
nan Face Up, sağlık alanında yüz asi-
metrileri, yüz felci gibi durumların 
yanı sıra daha da geniş kapsamlı ola-
rak geliştirilerek güzellik konusunda 
da oldukça başarılı sonuçları sağlı-
yor. Daha ilk seansta etkisini gösteren 
Face Up, 3’lü dalgalar sayesinde de-
rinin en alt tabakasına kadar inerek 
zamanla etkisini kaybeden kolajeni 
ve yüz kaslarını harekete geçiriyor, 
yüzde ideal bir lifting dolgunluk et-
kisi yaratıyor. İşlem önce kişiye özel 
yüz analizi ile başlıyor. Face Up, kas-
lara yapılan manipülasyonlar ile de-
vam ediyor. Bu uygulamanın başka 
uygulamalarla karıştırılmaması ve 
Face Up uzmanları tarafından, kişiye 
özel yapılması önem taşıyor çünkü 
stretching sırasında yüzdeki her kası 
çalıştırmamak gerekiyor ve bazı kas-

Estetik
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ların yanlış çalıştırılması yüzü aşağı-
ya doğru çekiyor yani yüzün sarkma-
sına neden oluyor. Face Up’ın amacı 
doğru kaslar sayesinde yüzde UP et-
kisi yani lifting, gençlik etkisi yarat-
mak; bu da deneyenlerde elde edilen 
sonuçlarla kendini gösteriyor. İşlem 
sırasında yapılan kas kuvvetlendirme 
ile cildin en derin katmanına ve kasla-
ra ulaşılarak verim arttırılıyor.
Face Up, yüz kaslarını çalıştırıyor, 
cilde elastikiyetini geri kazandırıyor, 
lenfatik drenajı başlatıyor, dolaşımı 
iyileştiriyor ve kolajen üretimini art-
tırıyor. Sadece bununla da kalmayan 
Face Up, yüzdekileri lekelere iyi ge-
liyor, renk eşitsizliğini ortadan kaldı-
rıyor, cildin sağlıklı bir ışıltıya, renge 

kavuşmasını sağlıyor, gıdı sarkmasını 
yok ediyor. Elektroterapi  bazlı Face 
Up, seans sırasında yapılan masaj et-
kisiyle de adeta bir rahatlama seansı 
olarak anılıyor ve özellikle de yoğun 
iş temposu arasında ya da yoğun bir 
günün ardından sıkça tercih ediliyor. 
Doğal yoldan botoks ve dolgu etkisi 
sağlayan Face Up, botoks ve dolgu 
işlemlerinin de süresini uzatıyor. Ki-
şinin durumuna göre minimum haf-
tada 2, toplamda 10 ila 15 seans uy-
gulanan Face Up’ın etkisi 1 ay devam 
ediyor. Yüz egzersizleri ve estetik tek-
nolojisini bir araya getiren, iğnesiz, 
kimyasal olmadan uygulanan Face 
Up, cildinizin gerçekten ihtiyacı olan-
ları tam anlamıyla karşılıyor.

Estetik

BİR HATIRLATMA:
· Face Up uygulaması elektroterapi bazlı bir uygulama olduğu için hamilelere, epi-
lepsi hastalarına ve kalp pili olanlara önerilmiyor.
· Tek seans 1 saat sürüyor.
· Face Up birkaç aşamadan oluşuyor. Cildi ve kasları harekete geçirmek için özel bir 
yağ sürülerek, parmak uçları ve parmak eklemleriyle yüze masaj yapılıyor. Sonra 
daha yoğun ve hızlı bir yoğurma, çekme ve cilde baskı gerçekleştiriliyor. Bu sa-
yede yüz kaslarında var olan kilitlenmeler ve düğümler de açılıyor, rahatlatılıyor. 
Ardından şekillendirme etabına geçiliyor ve yine el masajı ile bu sefer yüz hatlarının 
vurgulanmasına odaklanıyor. Bu da kişiye özel yapılıyor; örneğin, elmacık kemikle-
rinin altına yapılan uygulama ile anında hatların dolgun ve daha gergin görünmesi 
sağlanıyor. Ardından aletle yapılan kısım başlıyor.
. Araç türleri, ihtiyaca göre değişiyor. Yüzü germek için mini bir yoga topu, şişkinlik ve 
şişkinlikle savaşmak için bir radyo frekans cihazı, kolajen ve ince çizgileri düzleştir-
mek için altın bir dermaroller, sıkılaştırmak için elektriksel bir kas stimülatörü (EMS) 
kullanılıyor. Tüm bunlardan sonra yüz aşağı bakacak şekilde tutularak, soğuma kıs-
mında bir yeşim gua sha aracı ile işlem tamamlanıyor; kaslar rahatlatılıyor.
· Face Up yüz yogası değildir; konunun uzmanları tarafından, kişiye özel, kişinin ya-
şına ve ihtiyaçlarına göre uygulanmaktadır.
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Dünyadaki İki Diş Mücevheri 
Tasarımcısından Biri,  

Diş Hekimi Tamer Çakar

“GRILLZ’ TRENDİ 
TÜRKİYE’DE DE 
YÜKSELİŞTE…”
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90’ların ‘underground’ ta-
kısı, 2000’li yıllarda Kar-
dashian’larla birlikte sınıf 

atlayarak mücevherata dönüştü. Diş 
mücevheri artık çok ciddi bilgi, be-
ceri ve ‘knowhow’ gerektiren inanıl-
maz bir sektör haline gelmiş durum-
da. Madonna’dan Beyonce’ye, Katy 
Perry’den Rita Ora ve Miley Cyrus’a 
kadar pek çok ünlü kullanıcısı aracılı-
ğıyla son dönemin en sıra dışı trend-
lerinden biri. Dünyada sadece iki diş 
hekiminin tasarladığı bu sıra dışı mü-
cevherlerin Türkiye’deki tasarımcısı 
ve uygulayıcısı ise Catwalk Nişantaşı 
Diş Kliniği Hekimi Tamer Çakar.
Günümüzün en dikkat çeken trendle-
rinden biri diş mücevheri ya da İngi-
lizce adıyla ‘grillz’. Tıpkı saat, küpe, 
kolye gibi lüks bir takı diş mücevheri 
de. Aslında diş mücevherinin kendisi 
de kullananı da oldukça sıra dışı. Za-
ten ‘grillz’ de hem maddi hem de ma-
nevi olarak herkesin sahip olabileceği 
sıradan bir takı değil.
Dünyada diş mücevherini tasarlayan 
ve uygulayan sadece iki diş hekimin-
den biri olan Tamer Çakar, Kapalıçar-
şı Vezirhan’daki atölyesinde birlikte 
çalıştığı Ermeni zanaatkarlarla çok 
özel tasarımları hayata geçiriyor.

TÜM TASARIMLAR KİŞİYE ÖZEL

Diş mücevheri tasarımları oldukça 
geniş bir yelpazede üretiliyor. Tamer 
Çakar, altın, gümüş ya da platinle 
birlikte pırlanta, elmas, safir, zümrüt, 
ay taşı, inci gibi değerli taşlarla zen-
ginleştirilen diş mücevherleriyle son-

suz kombinasyonlar yapılabileceğini 
belirtiyor: “Tasarımların tümü kişiye 
özel olarak üretiliyor. Tabii, bunun 
için diş mücevheri isteyen kişiye ön-
celikle karakter analizi yapıyorum. 
Hazırlayacağım tasarım öncesinde 
kişinin yaşam tarzına, giydiği ayak-
kabıya, takıldığı mekanlara, dinlediği 
müziğe, taktığı saate kadar inceliyo-
rum. ‘Grillz Karakteri’ diye bir kav-
ram var… Diş mücevherini kullana-
nın karakterinin ve yaşam tarzının, 
kişisel aksesuarıyla tam manasıyla 
örtüşmesi gerekiyor. Çünkü bana 
göre diş mücevheri, dünyada eşi ben-
zeri olmayan bir sanat eseri”.
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YANLIŞ ELLERDE DİŞLERDE KALICI 
HASAR BIRAKIR

Peki, diş mücevheri dişlere zarar ve-
riyor mu? Tamer Çakar, bu soruya 
şöyle cevap veriyor: “Diş mücevheri, 
hem dişe takıp çıkarılan hem de kalı-
cı olarak dişe yapıştırılan olarak iki-
ye ayrılıyor. Özellikle kalıcı ürünle-
rin ağızda fonksiyon göreceği de göz 
önüne alındığında diş doktoru tara-
fından tasarlanıyor olması, dişlere ve 
diş etlerine zarar vermeden kullanıla-
bilmesi adına oldukça önemli. Kendi 
laboratuvarında ve kendi atölyesinde 
diş mücevherini imal eden dünyada 
iki kişiyiz: Amerika Los Angeles’daki 

diş hekimi Thomas Connelly ve İstan-
bul’da ben… Tabii ki bazı lüks mü-
cevherciler de var ‘grillz’ yapar. Ama 
onlar tamamen takı mantığında bakı-
yorlar olaya. Oysa metalin dişi çizme-
si mine tabakasına zarar verir ya da 
dişte oluşturduğu çatlak geri dönüşü 
olmayan bir hasar bırakır”.
Türkiye’den çok merak edip soranlar 
özellikle ‘celebrity ‘camiasından. An-
cak Diş Hekimi Tamer Çakar, müş-
terilerinin yüzde 90’ının yurtdışın-
dan olduğunu belirtiyor: “Özellikle 
Hollanda, Fransa, Belçika, Almanya, 
İngiltere ve Afrika kıtasının tamamı 
diyebilirim. Güney Afrika’dan hatta 
Madagaskar’dan bile müşterim oldu”.
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Saçlarımız aslında yüzümü-
zün en önemli çerçevesi ve 
dış görünüşümüzün de en 
çabuk dikkat çeken kısmı. Bu 

nedenle saç şeklimize karar verirken 
yapacağımız doğru seçimler bize hem 
sosyal hayatımızda hem de iş yaşamın-
da oldukça pozitif sonuç sağlayacaktır. 
Bakın Ahmet Çoban neler anlatıyor?
Bu konuda klasikleşmiş bir öneri 
yüz şekline göre saç modeline karar 
vermektir ama bazen bunun çok da 

iyi işlemediğini görürüz. Yani este-
tik ölçüt olarak yüzü hep oval olarak 
görmek isteriz ve kişi zaten oval bir 
yüze sahipse onun çok şanslı olduğu 
ve birçok modeli kolayca taşıyaca-
ğı söylenir. Ama aslında bundan çok 
daha detay noktalar var dikkat edil-
mesi gereken. Mesela yüzdeki çeşitli 
bölgelerin mesafesi ve birbirine olan 
proporsiyonu gibi. Bu nedenle alışıl-
mış yüz şekillerine göre saç kesimin-
den öte birkaç tüyom olacak size. 

Yüz Şekline Göre  
Saç Kesimi

Saç bakım-onarım uzmanı Ahmet Çoban yüz şekline 
göre karar verilecek doğru saç kesiminin kişiyi pozitif 

etkileyeceğini söylüyor. Mevsim değişirken saç kesiminizle 
yenilenmeye ne dersiniz?
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OVAL YÜZ

Oval yüz, yukarıda da bahsettiğim 
gibi gerçekten diğer yüz tiplerine 
oranla biraz daha şanslı. Ama bu yüz 
tipinde şakak ve göz mesafesine dik-
kat etmek gerekir. Bir bütün olarak 
yüz oval görünse de eğer bu kısımda 
bir kısalık varsa kakülden kaçınmalı. 
Ayrıca oval bir yüze sahipseniz yüz 
hatlarınızı kapatmamaya özen göster-
meniz gerekir. Katlı saçlar yerine aynı 
hizada kesilmiş saçlar kullanarak yüz 
hatlarınızı belirginleştirebilirsiniz.

KARE YÜZ ŞEKLİ

Kare yüz şekline sahip olanlar yüzle-
rini ovale çevirecek bir çerçeveyi çe-
şitli katlarla yakalayabilirler. Ayrıca 
bu yüz şeklinde burnun yüzün diğer 
kısımlarına göre oranı da önem ka-
zanıyor. Mesela kare yüz şekline küt 
saç kesimleri çok önerilir. Ama eğer 
biraz büyük bir burna sahipseniz küt 
kesimlerin nerede bittiğine çok dikkat 
etmek gerekir çünkü burnu daha çok 
vurgulayabilir. Aynı şekilde çene me-
safesine de bakılmalı. 

UZUN YÜZ ŞEKLİ

Bu yüz tipinde dikkat edilmesi gere-
ken saçın çıkış noktasından çeneye 
kadar olan mesafenin yanı sıra alın ve 
çenenin geniş ya da dar oluşudur. Kı-
vırcık ya da dalgalı saçlar yüzü oval-
leştirir. Uzun yüze sahip olanların 
tabii çok bilindiği gibi kısacık kesim-
lerden kaçınması gerekir. Uzun yüzü 

kısa göstermek için genelde kakül 
tercih edilir ama yine bakılması gere-
ken yüzün tamamı değil aslında alnın 
şeklidir. Ayrıca Midlength dediğimiz 
orta boy saçlar da bu yüz şekillerine 
yakışıyor. 

KİŞİYE ÖZEL ALTIN ORANI BULMALI

Bu genel önerilerin dışında bana göre 
yüz şekli kadar kafa şekli de önemli. 
Mesela bombeli alınlar kakülü her za-
man daha güzel taşır. Basık kafa ya-
pısına sahipseniz kafanın tepe nok-
tasında çok katlı bir kesim olmaması 
gerekir. Ağırlığı aşağılara vermelisi-
niz. Ayrıca vücudumuzun hiçbir ye-
rinde olmadığı gibi saçlarımızda her 
bölgede eşit yoğunluğa sahip değil. 
Biz aralarda yapılan yumuşak geçişli, 
dışarıdan belli belirsiz katlar ve za-
man zaman renk oyunları ile saçta da 
altın oranı yakalamaya çalışıyoruz.

Güzellik



Ayın Markası

Bu ay makyaj masamızda ünlü 
Amerikan kozmetik ve cilt bakım 
markası Clinique var. Günlük 
temizlik, peeling ile nemlendirme 
rutininden oluşan 3 adımlı cilt 
bakım sistemini tema alan Clinique 
ve seçkin ürünlerini hep birlikte 
inceleyelim.

Alev KAYA

HEM FONDÖTEN  
HEM SERUM

Cilt tonunu 
kusursuzlaştıran bu 
fondöten, içeriğinde 

bulunan 3 farklı serum 
teknolojisi Hyalüronik 
asit, Salisilik asit ve C 
vitamini ile cildinizin 

ihtiyacı olan nemi 
karşılamakla kalmaz, 
aynı zamanda bakım 
da yapar. Even Better 
Clinical Serum, koyu 
leke görünümünü de 
gözle görülür şekilde 

azaltmaya yardımcı olur.

ERKEN 
YAŞLANMAYLA 
BAŞA ÇIKMANIN 
EN KOLAY YOLU
Süper etkili su bazlı 
jel nemlendirici, 
kurumuş cildi 
canlandırmaya 
yardımcı oluyor. 
Cildin erken 
yaşlanmasına 
neden olabilecek 
kuruluk ve çevresel 
etkenlerle başa 
çıkmaya destek 
oluyor. Cildinizin 
nemli halinin 
saatler boyunca 
korunmasını 
sağlıyor.

CİLDİNİZİN 10 KAT DERİNİNİ NEMLENDİRİR
Tüm cilt tipleri için uygun Moisture Surge 
Nemlendirici Krem, yağsız olarak formüle ediliyor. 
Hafif yapısı sayesinde 10 kat derine etki ederek 
kalıcı nem sağlamaya yardımcı oluyor. Anında 
yüzde 174 oranında nem sağlayan ve 100 saate 
kadar kalıcı etki gösteren Moisture Surge ışıl ışıl bir 
cilt için aradığınız her şeyi barındırıyor.

KUSURSUZ DOKUNUŞLU MAKYAJ
Clinique High Impact Extreme Volume 
Maskara sizi en dramatik, yoğun ve büyüleyici 
bakışlara kavuşturuyor. Makyajın en kusursuz 
dokunuşuyla gün ortası görünümünüzle 
vedalaşıp daha hacimli, daha yoğun 
kirpiklerinizle bakışları üzerinize çekeceksiniz.

CİLDİNİZ YAĞ VE 
KİRDEN NAZİKÇE 
ARINSIN
Clarifying losyon tonik, 
hassas ve arındırıcı formülü 
ile cildinizde fark yaratır. 
Hava kirliliği, yağ ve kiri 
cildinizden nazikçe arındırır. 
Cildi nemlendiriciye 
hazırlar, nemlendirici ve 
serumları daha etkili şekilde 
hapseder.
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mag
MEN

SEZONUN 
EN ŞIK 

KABANLARI

YETKİN 
DİKİNCİLER 

ASLOLAN AŞKA 
SADAKATTIR

DÜNYA İNSANI
.
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FIRAT ÇELİK

Oyunculuk, dans, müzik... 
Paris’te şekillendirdiği 

sanat kariyerini Türkiye’de 
de sürdüren Fırat Çelik, 

gittiği ve yaşadığı 
yerlere diğer şehirlerden 

nosyonlar da götürdüğünü 
söylüyor ve ekliyor: Galiba 

‘dünya insanı’ dediğimiz 
kavram biraz da buna 

çıkıyor. Hayata ve kendime, 
insanlara çok daha 

geniş bir perspektiften 
bakabiliyorum.

Röportaj: Mukaddes Kaya  
Fotoğraflar: Tamer Yılmaz  

Styling: Eylem Yıldız 
Saç: Mertcan Pekgüzel 

Makyaj: Şehrazat Naseri 
Video: Yuşa Ebrar Dursunoğlu 

Styling asistanı: Zeynep Yapar 
Fotoğrafçı asistanı: Doruk Uğurluer

Kapak

YAŞADIĞIM 
YERE 

ÇABUK 
ADAPTE 

OLURUM

KAZAK: KITON/BEYMEN
PANTOLON: BEYMEN COLLECTION/BOYNER
AYAKKABI: GEORGE HOGG/DIVARESE
ÇORAP: PENTI
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Kapak

Karizmatik, sıra dışı ve ol-
dukça yakışıklı. Sert ifa-
desinin arkasında duran 
etkileyici bakışlarını, yete-

neğiyle birleştirerek ortaya çıkardığı 
olağanüstü sahne performanslarıyla 
yurt dışında harikalar yaratan bir ak-
tör. El attığı her işin altına imzasını 

atan ünlü oyuncunun yeni dizi projesi 
‘Saklı’, Blutv’de bu ay karşımızda ola-
cak. İşinde oldukça iddialı, tavırlarıy-
la orijinal ve çok farklı bir adam. Tat-
lı-sert görünümü, değişik renkleri ve 
tarzı ile her rolün adamı olan oyuncu 
Fırat Çelik, çok özel bir çekimle bu ay 
Re Touch Mag sayfalarımızda...

GÖMLEK: ACADEMIA/BEYMEN
PANTOLON: LARDINI/BEYMEN
CEKET: LARDINI/BEYMEN
AYAKKABI: GEORGE HOGG/DIVARESE
ÇORAP: PENTI
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Almanya, Tunceli ve sonrasında 
Paris üçgeninde çok farklı kültürler 
ve diller içinde yoğrulmak neler 
kattı hayatına?
Şu an siz bu şekilde söyleyince bir 
anda aslında ne kadar farklı kültür-
ler dedim kendi kendime. Spesifik, şu 
karakteristik özelliklerim bu sayede 
oldu diyebileceğim bir şey yok ama 
her şeyden önce farklı kültürler de-
mek daha fazla empati kurmak, fark-
lılığın içindeki renkleri görmek, daha 
fazla deneyimlemek, daha çok gözlem 
yapmak gibi özellikleri katıyor insanın 
hayatına. İstanbul’dan Paris’e döndü-
ğüm her an bile aslında iki farklı Fırat 
olduğunu görüyorum. Yaşadığı yere 
çabuk adapte olan biriyim ve bu da as-
lında beni farklı şehirlerde yaşadığım 
için her gittiğim yerde farklı kılıyor. Ve 
tabii gittiğim, yaşadığım yerlere diğer 
şehirlerden nosyonlar da götürüyo-
rum. Galiba ‘dünya insanı’ dediğimiz 
kavram biraz da buna çıkıyor. Hayata 
ve kendime, insanlara çok daha geniş 
bir perspektiften bakabiliyorum.

İnsanın doğduğu yer mi, doyduğu 
yer mi daha önemlidir sence?
Doğduğun yeri seçemiyorsun ama 
doyduğun yeri eğer şartlar da elve-
riyorsa sen kendin seçebiliyorsun. O 
nedenle doyduğun yer diyebilirim 

rahatlıkla. Ancak doğduğun yerle de 
bence kadersel, görünmez bir bağın 
oluyor. O nedenle o da ayrı kıymetli.

Oyunculukla tanışma anını anlatır 
mısın, nasıl başladı bu yolculuk?
Oyunculukla tanışma anım biraz klişe 
olacak ama ünlü bir yönetmenin beni 
keşfetmesiyle oldu. İnsan bu hikaye-
lerin geçmişte kaldığını ya da sürreal 
olduğunu düşünüyor ama yaşanıyor 
gerçekten de. Bir gün tamamen tesadüf 
eseri bir şekilde Thierry Harcourt ile ta-
nıştım. “Seni tanımıyorum ama bir pro-
jem var, uygun olabilirsin o karaktere” 
dedi. 1.5 yıl boyunca onunla çalıştım. 
20’li yaşlarımın başına denk gelir bu 
dönem ve galiba o yıllar için oyuncu-
luktan zevk aldığım ve meslek olarak 
yapmaya karar verdiğim dönem diye-
bilirim. Bu proje Anthony Burgess’in 
yazdığı ve efsanevi Stanley Kubrick’ten 
izlediğimiz ‘Otomatik Portakal’dı. 
Dünyada ilk defa tiyatro oyunu olarak 
sahnelenecekti. Haftanın 6 gecesi kapalı 
gişe oynadık. O dönem hep şu soruyu 
duyuyordum: “Siz kimsiniz, nereden 
çıktınız? Biz sizi daha önce nasıl görme-
dik?” Bu oyunun ardından birkaç oyun-
da daha ve de bir televizyon dizisinde 
rol aldım. Ardından ‘Welcome’ adında 
bir sinema filmi geldi. Sonra zaten Tür-
kiye’deki yolculuğum malum.

Kapak

Oyunculukla tanışma anım biraz klişe olacak ama ünlü bir 
yönetmenin beni keşfetmesiyle oldu. Bir gün tamamen 
tesadüf eseri Thierry Harcourt ile tanıştım. 1.5 yıl onunla 
çalıştım. 20’li yaşlarımın başına denk gelir bu dönem ve 
o yıllar için oyunculuktan zevk aldığım ve meslek olarak 

yapmaya karar verdiğim dönem diyebilirim.
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‘SAKLI’NIN YERİ BENDE HER DAİM 
ÖZEL KALACAK

Yurt dışında başladığın oyunculuk 
kariyerine Türkiye’de devam etmek 
nasıl oldu, genellikle tersi olur 
çünkü?
Tabii ki Paris’te yaşadığım için bir 
anda Türkiye’de dramatik yapısı çok 
güçlü projelerde rol almak zorluydu 
benim için. Çünkü her şeyden önce 
duygu durumunu hep konuştuğun 
dille ifade etmek çok önemli. Paris’te 
yaşayıp bu mesleği orada icra eder-
ken bir anda kendimi Türkçe dilinde 
önemli dram projelerinde buldum.

İlk oynadığın rol ve bir anısı 
var mı sende?
Nino karakteri; Cosa Nostra adlı kısa 
filmden. 3 günde çekmiştik; ilk rolüm-
dü. Hatta bende onun görüntüleri de 
var. Tiyatro için de tabii ‘Otomatik 
Portakal’ı söyleyebilirim. Dünyada 
ilk kez bu metin tiyatroda sahnelendi. 
Benim için çok heyecan vericiydi.

Paris’te tiyatro yaptın, önemli 
oyunlarda oynadın, Türkiye’de de 
böyle bir planın var mı?
Çok istiyorum aslında ama Paris-Tür-
kiye hattındaki trafiğimde şu sıralar bi-
raz zor ancak çok beğendiğim bir me-
tinle sevdiğim bir yönetmenin kapısını 
çalabilir veya gelecek bir teklife hemen 
sıcak bakabilirim de bir yandan.

Yeni projen Saklı’dan bahseder 
misin, nasıl bir rol ile karşımızda 

olacaksın? Saklı, güçlü bir 
uyarlama; orijinalini izlemiş 
miydin? Yerli versiyonunu 
orijinalinden ayıracak en önemli 
unsurlar neler?
Orijinali ‘TheAffair’; gerek hikaye ge-
rek anlatım dili ve de oyunculuklar 
açısından çok güçlü bir proje. ‘Saklı’da 
da özgün doneler katarak o güçlü dili 
yakaladığımıza inanıyorum. Benim 
için çok keyifli, zorlayıcı ve de yeri her 
daim özel kalacak bir proje. ‘Saklı’da 
Ozan karakterine hayat veriyorum. 
Güzel bir evliliği, sevgi dolu bir ailesi 
var. Aslında Ozan için her şey adeta 
güzel bir resim tablosu gibi. Ancak as-
lında derinlerde bazı hislerinde ve de 
tutkuda bir boşluk var ve o boşluk bir 
anda Ozan gibi evli olan Aslı’yla (Ha-
zar Ergüçlü) karşılaşmasıyla doluyor. 
Sonrasında da çok ciddi bir vicdan mu-
hasebesi ve de kişisel çatışma başlıyor.

Bir projeye dahil olurken en çok 
neye dikkat edersin?
Bu hep sorulur ve galiba tüm oyun-
cular için de cevap aynıdır: Hikaye. 
Hikayenin sağlam oluşu ve de can-
landırdığı karakteri, başka bir karak-
terden ziyade direkt hikayeye hizmet 
etmesi bence en önemli unsur. Ben de 
seçtiğim projelerde bunu gözetmeye 
çabalıyorum.

En beğendiğin dizi çifti kimdir?
Blutv’nin bu seneki işlerinden ‘İlk ve 
Son’a hayran kaldım kelimenin tam 
anlamıyla. O nedenle Salih Bademci 
ve Özge Özpirinçci diyebilirim.

Kapak
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Kapak

CEKET: HATICE GÖKÇE
KAZAK: MASSIMO DUTTI
PANTOLON: NETWORK
AYAKKABI: GEORGE HOGG/DIVARESE
ÇORAP: PENTI
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OYUNCU ‘AN’DA KALIRKEN 
GELECEĞE BAKABİLMELİ

Sosyal medya ile aran nasıl, sence 
gerekli mi?
Instagram kullanıyorum ve açıkçası 
bana pozitif gelen şeyleri paylaşma-
yı seviyorum. Buna içtiğim bir kahve, 
kendi fotoğrafım veya yolda olmak 
sırasında gördüğüm bir manzara vs. 
dahil. Gerekli mi kısmına gelirsek; ta-
bii ki gerekli değil ama gün sonunda 
insan gündemi, o dönemin dinamiği-
ni takip etmek, ona ayak uydurmak 
istiyor kendinden de tamamen ödün 
vermeden. Ben sosyal medya ile olan 
iletişimimi de böyle yorumluyorum.

Bir oyuncu için en önemli şey nedir?
Hiçbir zaman “Tamam, oldu” deme-
yecek olmasının idrakında olmak, 
‘an’da kalırken geçmişe ve geleceğe 
de bakabilmek, empati kurabilmek, 
gözlemlemek, güçlü bir hikaye, yö-
netmen ve de oyuncu arkadaşları, ka-
mera arkası ekiple ahenk içinde bütün 
olabilmek ama orada ‘parça’ olarak 
var olduğunu da hissetmek.

Aşık olan Fırat nasıl biri olur?
Aşık olduğumda da aynı Fırat’ım ama 
sonuçta mutluluk hormonu salgıladı-
ğınızdan yani ortada hormonal bir du-
rum da olduğundan tabii ki insan ister 

istemez daha tolere eder hale geliyor, 
daha mutlu oluyor, kendini daha çok 
açıyorsun farklı duygulara. Aslında 
belki unuttuğun, kapattığın pek çok 
şeyi ortaya çıkarmış oluyorsun.

Otomatik Portakal’da senin hayat 
verdiğin karakter Fred, bu filmin bu 
kadar kült olmasının sebebi sence 
neydi?
Var olmaya ve hayatın en temel soru-
larına (ama asla da cevaplanamayan) 
kendince yanıt veren, eleştiri getiren 
bir film. Bu nedenle de kült ve de za-
mansız.

Kendi oyunlarını yazıp yönetmek 
ve oynamak gibi bir fikrin var mı?
Olmadı hiç ama müzik ve dansla da 
ilgilendiğim için aslında disiplinler 
arası bir proje yaratmayı çok isterim.

DİNLE, EMPATİ KUR, SEV

Oyuncu olarak yapmak 
istediklerinin tam olarak 
neresindesin?
Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum 
çünkü yapmak istediklerim yolda ol-
duğum için devamlı değişiyor. Ben de 
keza değişiyorum. Ama uzun zaman-
dır Türkiye’de bir projede yer alma-
mıştım, o nedenle Saklı’yla izleyiciler-
le kavuşacağım için mutluyum.

Kapak

Instagram kullanıyorum ve açıkçası bana pozitif gelen şeyleri 
paylaşmayı seviyorum. Gerekli mi kısmına gelirsek; tabii ki 
gerekli değil ama gün sonunda insan gündemi, o dönemin 

dinamiğini takip etmek, ona ayak uydurmak istiyor kendinden 
de tamamen ödün vermeden. Ben sosyal medya ile olan 

iletişimimi de böyle yorumluyorum.



118

Kapak

KAZAK: VAKKO
PANTOLON: BEYMEN CLUB
ELDIVEN: BROOKS BROTHERS
AYAKKABI: GEORGE HOGG/DIVARESE
ÇORAP: PENTI
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Kapak

Müzikal yapmayı düşündün mü hiç?
Düşünmedim ama neden olmasın?

Seni en çok sinirlendiren şey nedir?
Saygısızlık ama şöyle saygısızlık; kar-
şındakinin fikrine saygı duymama vs. 
değil, onu dinlememe, onu anlamaya 
çalışmama, kendi çerçevenden ona 
bakıp bir şeyleri empoze etmeye ve 
de manipüle etmeye çalışma. İnsan-
ların baş meziyeti iletişim; böyle bir 
meziyetimiz, ‘ayrıcalığımız’ varken 
bunu lüks bir davranış timsali haline 
getirmek beni hem üzüyor hem de si-
nirlendiriyor.

En son kime hediye aldın, neydi bu 
hediyen bir anlamı var mı?

En son ablama bileklik aldım. Özel 
bir anlamı yok ama ablamla birbirimi-
ze özel günler dışında hediye almayı 
severiz; o nedenle aslında her birinin 
maneviyatı ayrı.

Paris’te yaşamak gerçekten çok 
romantik mi?
Popüler kültüre göre Paris hep roman-
tizmle anılır ama Paris de diğer şehir-
ler gibi bir şehir ve her şehrin bence 
ayrı hikayesi, tılsımı var.

Hayatla ilgili cümlelerin, kelimelerin 
neler, Fırat’ı anlatan 3 kelime nedir?
Dinle, empati kur, sev, anla, dilediğini 
başkalarının alanına ihlal yapmadan 
dilediğince yap yaşa.
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Kapak

Aşık olduğumda da aynı Fırat’ım ama sonuçta mutluluk 
hormonu salgıladığınızdan yani ortada hormonal bir durum 
da olduğundan tabii ki insan ister istemez daha tolere eder 
hale geliyor, daha mutlu oluyor, kendini daha çok açıyorsun 
farklı duygulara. Aslında belki unuttuğun, kapattığın pek çok 

şeyi ortaya çıkarmış oluyorsun.

GÖMLEK: VAKKO
KAZAK: DOCKERS/L’APPART PR
PANTOLON: HEMINGTON
AYAKKABI: GEORGE HOGG/DIVARESE
ÇORAP: PENTI
FULAR: EDITÖR
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Özellikle dışarıda geçirdiğimiz 
zamanlarda ne kadar şık görünürsek 
olalım aslolan paltomuzun şıklığı oluyor. 
Tarzınıza uygun kaliteli bir parçaya 
yatırım yapmak tüm sezon gözlerin 
üzerinizde olmasını sağlayacak.

Kara Kışa 
Hazır Ol

Moda

Balmain Pardesü

Black on Black Sweatshirt

Dedicated, 
195 TL

Deus, 2,245 TL

Fabrika Bot

Fjällräven, 689 TL

gugiko, 240 TL

Lacoste 
Sweat

National Geographic, Boyner

Rains, 
989 TL

HAZIRLAYAN: HÜMA KAYA
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Moda

Modern 
Hippi
Anda kalmak, farklı düşünmek, 
kendini ifade etmek… Her çağda 
hippiler toplumun en renkli 
insanları arasında yer aldı. Modern 
çağın hippileri sayılan hipsterlar 
da dünyayı güzel görürken 
güzelleştirmeyi çok iyi başarıyor.

Welder, 1.200 TL

Atelier Dupont, 159 TL

Converse, 879 TL

Epidotte, 220 TL

Feutre, 605 TL

Fjällräven, 659 TL

Gugiko, 240 TL

IZIPIZI, 495 TL

Rains, 1.179 TL

The Royal Gang, 420 TL
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Hava soğuk,  
üzerime ne alsam?
Soğuk havaların en sevimsiz tarafı, üst üste giyinmek ve kalın 

montlar yüzünden belki de kalıp gibi hareket edemez hale 
gelmek olabilir. Ama işin ucunda üşümemek de olduğuna 
göre geriye mont olarak stilinizi yansıtacak doğru seçimleri 

yapmak kalıyor. Sizi rakiplerinizden bir adım ileriye taşıyacak 
önerilerimize bir göz atın.

Moda

HAZIRLAYAN: BUSE TURAN
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Moda

Günlük stilimizde gardırobumuzda 
farklılıklara yer açsak da konu dış 
giyim olduğunda o kadar da cesur 
olamıyoruz. Hal böyle olunca stilini-
ze uygun parçalara ek olarak, trend 
renkleri de yakalayıp, küçük deği-
şikliklerle risk almadan kendi tarzı-
nızı yaratabilirsiniz. Spor bir stiliniz 
varsa rüzgarlık, anorak ve puf mont-
lara yönelebilir ya da değişime açık 
olup farklı kesim ve kumaşlardaki 
tasarımları tercih edebilirsiniz.

HAKİ VE BEJ EN ÇOK  
TRENÇKOTA YAKIŞIR

Görülen o ki bu sezon moda tasarım-
cıları erkekleri siyah ve bej tonlarında 
görmek için can atıyor. Özellikle deri 
ceket, mont ve rüzgarlıklarda natural 
tonlar hakimken, şişme mont ve ano-
raklarda sarı renge şans verilmiş. Se-
zon geçişlerinin en kurtarıcı parçası 
trençkotlarda geçen sezonda olduğu 
gibi haki ve bej trendler arasında.
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Moda

KABANLAR DESENSİZ OLSUN 

Tercihini klasiklerden yana kullan-
mak isteyenler için de durum çok 
farklı değil. Tasarımcılar bu sezon da 
takım elbiseler üzerinde uzun kaşe 
kabanları ve parkaları görmeyi isti-
yor. Kabanların takım elbiseyi nötrle-
yecek konumda, tek renk ve desensiz 
olmasına özen göstermeniz gerekti-
ğini de ayrıca belirtmek isteriz.
Kışlık bir montun sadece modaya 

uygun değil, aynı zamanda sıcak da 
tutması gerektiğini biliyoruz. Soğuk 
havaların en sevimsiz tarafının kalın 
montlarla daha formsuz gözükmek 
olduğunu da biliyoruz. Ancak günün 
sonunda karşı koyulamaz bir soğuk 
varsa, kalın, bol ama cool parçaları 
tercih etmenin sizleri rakiplerinizden 
öteye taşıyacağını belirtmek isteriz. 
Belki kürk yakalı ceketleri, sıcak tutan 
rahat parkaları, kaz tüyü montları ya 
da kaşe kabanları tercih edebilirsiniz.
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Moda

ATEŞ
İçinizi ısıtacak sıcacık renkleri düşünün. 
Yanık turuncular, kıvılcım kırmızılar 
ve dinamik sarılar... Güneş ışınlarının 
gezegene daha az geldiği bu günlerde, 
içinizi ısıtacak renkleri özgür bırakın. 
Gardırobunuzdan içeri süzülsünler.

Diesel 3820 TL
Ysl 747,50 TL

Dolce Gabbana 
683 TL

Nike 929 TL

Tommy X 
Timberland 150€

Tommy X 
Timberland 230€

Toomy Hilfiger 
1649 TL

Vakko 2499 TL

Tony Montana 
129,90 TL

Skechers 799 TL

IGS 199,99 TL

Timberland 1340 TL

Emperio Armani 
679 TL

HAZIRLAYAN: BUSE TURAN
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Moda

SU
Okyanusların uçsuz bucaksız ferahlığı ile 
milyonlarca mavinin kusursuz uyumunu 
yakalayın. Cool gözükmenin en renkli hali 
buz mavisiyle biraz soğuk, saks mavi ile 
biraz seksi gözükmenin vakti gelmedi mi?

Altınyıldız 
119,99 TL

Tommy Hilfiger 
1649 TL

Vakko V de 329 TL

nİKE 799,99 TL

Lacoste 459 TL

Emperio Armani 
5730 TLVakko 79 TL

Vakko 596 TL

Sephora 
Losyon 
109 TL

Tommy X 
Timberland 

210€

TOM FORD

TOM FORD
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Moda

HAVA
Özgür bırakılmış bir akımın içinde 
gibi biraz cesur biraz saf, belki 
biraz da soğuk. Geçmiş dönemlerin 
aksine 2021 Sonbahar Kış sezonunda 
hiç olmadığı kadar beyazlara 
bürüneceğiz.

Balenciaga  
12450 TL

Puma 292,43 TL

Solomon 744 TL

TOM FORD

Sephora Saç  
Serumu 99,90 TL Tommy Hilfiger 

1649 TL

Bvlgari 853 TL

Calvin Klein 
Defy 988 TL

Tommy 
Hilfiger  
289 TL

Hmlhelder 
229,95 TL

TOM FORD
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Moda

TOPRAK
Arınmışlığın sembolü toprak 
tonları. Kahveyle karamelin eşsiz 
uyumu... Sezonun stil formülü kahve 
tonlarından geçiyor. Gücünü doğadan 
alan renklerle toprak tonlarını 
harmanlamanın vakti geldi.

Altınyıldız 109,99 TL

Derimod 1099 TL

Gant 299 TL

Maurice Lacroix 
10870 TL

Mudo 109,99 TL

Frau 1299 TL

Vakko 6499 TL

TOM FORD

TOM FORD

Bvlgari 1209 TL
Mudo 199 TL
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Güzellik

Bakımına 
Özen Gösteren 
Erkeklere
Cildine, saçına, kişisel bakımına 
özen gösteren erkeklerin sayısı her 
geçen gün artıyor. Siz de bu gruba 
giriyorsanız bu sayfadaki ürünlere 
de bakmanızda fayda var.

Old Spice, Whitewater, traş sonrası 
losyon,  49.90 TL

Burberry, Hero, bergamot sedir ağacı 
ve karabiberin muhteşem uyumuyla 

tazelik ve çarpıcılığı bir arada sunuyor, 
50ml, EDP, 771 TL

Bioderma, Atoderm, 
Shower Oil, duşta 

başlayan keyif gün 
boyu devam ediyor,   

1 LT, 219,50 TL

Cosmed, 
Ultrasense, 

hassas ciltler 
için temizleyici 
köpük, 83 TL

Killian Paris, Apple Brandy on The Rocks, 
elma, bergamot, kakule içerikli, 50 ml, 

2.120 TL

Shiseido Men 
Targeted Pencil 
Concealer, daha 

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

performans sağlıyor, 
390 TL

Orien, 
sakal 

ve bıyık 
serumu,  
24,75 TL

Penhaligon’s, The 
Inimitable Mr. 

Penhaligon, odunsu 
oryantal bir koku,  

75 ml, 2.550 TL

Initio, Oud for 
Happiness, bergamot, 

zencefil, sedir ağacı 
ve ud içerikli, 90 ml, 

2.800 TL



ATÖLYESİ
KÜLTÜR

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

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

SE
R
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İ
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M
Kültür Sanat

Atatürk’ün Son 
Yolculuğu bu sergide
Marmara Park Alışveriş Merkezi, 
Atatürk’ü anlamlı bir sergi ile anıyor. 
27 Ekim - 11 Kasım tarihlerinde 
gezilebilecek olan ‘Atatürk’ün Son 
Yolculuğu’ isimli sergide, ziyaretçilere 
‘veda’ rotasını yaşatacak 1938-1953 
tarihli gazete kupürleri, fotoğraflar ve 
özel belgeler yer alıyor.

Merakla beklenen Eternals sinemalarda
Jack Kirby’nin yaratıcısı olduğu çizgi romanlarda yer alan The Eternals 5 

Kasım’da sinemalarda. Başrollerinde Angelina Jolie, Richard Madden, Salma 
Hayek, Gemma Chan, Kit Harington gibi yıldızların yer aldığı film, insanlığın 
doğuşundan beri dünyayı koruyan, yıldızların ötesinden bir grup kahramanın 

hikayesini konu alıyor.
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Eşit Masallar tiyatro 
sahnesinde
Odeabank’ın hem çocuklardan 
hem de ebeveynlerden büyük ilgi 
gören Eşit Masallar projesi şimdi 
tiyatro sahnesinde. Can Yayınları iş 
birliğiyle eşitlikçi bir dille yeniden 
yorumlanan dünya klasiklerinden 
beş masal, bu kez çocuk oyunu 
olarak tiyatroya uyarlandı. 
Eşit Masallar, ilk kez, İstanbul 
Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) 
düzenlediği 25. İstanbul Tiyatro 
Festivali kapsamında, 6 ve 7 Kasım 
tarihlerinde Alan Kadıköy’de seyirci 
ile buluşacak.  

Kültür Sanat

Christina Aguilera “Pa Mis 
Muchachas” ile geri döndü!
“Genie in a Bottle”, “Dirty” ve “What a 
Girl Wants” şarkılarıyla pop müzik tarihine 
adını altın harflerle yazan Christina Aguilera 
İspanyolca şarkısı “Pa Mis Muchachas” ile 
geri dönüyor! Kariyerinde yeni bir sayfa 
açarak Hispanik kökenini kutlayan Christina 
Aguilera’nın yeni şarkısı şimdi tüm dijital 
platformlarda!

Fandom başlıyor
Özgün senaryosu ve güçlü kadrosuyla 

merak uyandıran yepyeni beIN 
Originals dizisi Fandom, 4 Kasım 

Perşembe günü ilk üç bölümü ile beIN 
Connect’te izleyicisiyle buluşuyor. 

Başrollerini Şahin Irmak, Tuğçe 
Altuğ ve Eren Vurdem’in paylaştığı 

dizi, televizyon dizilerinin fanatik 
hayranlarının sosyal medyada 

“fandom” adı altında örgütlenip, 
dizileri yazan senaristlere karşı 

verdikleri savaşı anlatıyor.
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Aslolan  
aşka sadakattir

YETKİN DİKİNCİLER

Sanata yüreğini, sesini ve tüm benliğini adayan, bu sayede 
herkesin içindeki hikayeyi anlatabilen oyuncu Yetkin Dikinciler, 
aşk ile ilgili yorumuyla da bizi bizden alıyor: Birinin aşk anlayışı 
olması için, aşkı anlamış olması gerekir. Sadakat çok önemli, 
aşka sadakattir aslolan. İlişkiyi samimiyetle yaşamaktır aşk.

Fotoğraf: Onur Eşiyok,  Styling: Melen Naz Çılgın,  Saç: Sabit Akkaya,  Makyaj: Banu Aksungur
Fotoğrafçı asistanı Mert Tutkun,  Styling Asistanları: Sana Rangraz, Merve Kılıç

Mekan: Radisson Blu Hotel Ottomare

Röportaj



136

T iyatro sahnesinden film set-
lerine, oradan dizilere, son-
ra tekrar sahneye koşan ve 
bunu kendine bir hayat biçi-

mi olarak benimsemiş bir sanatçı Yetkin 
Dikinciler. Müthiş oyunculuğuyla Na-
zım’ı anlatırken, ‘Babam ve Oğlum’da 
Salim olup koşuyor, ‘Barbaroslar’da İs-
hak Reis haliyle düşmanlarına kılıç sal-
lıyor, ‘Yeşilçam’ dizisinde Reha Esmer 

olarak janti bir beyefendiye dönüşü-
yor, sonra da tekrar tiyatro sahnesine 
geçip ‘Profesyonel’de harikalar yaratı-
yor. Oyunculuk onun yaşam alanı, ne-
fes alma sebebi, meditasyonu, hayata 
bakışı. Gerçek bir İstanbullu. Herkesin 
sevdiği ve bağrına bastığı sanatçı Yet-
kin Dikinciler ile hayatı düşünmeye, 
algılamaya ve en önemlisi de yaşama-
ya dair keyifli bir söyleşiye imza attık.

Röportaj

Kazak - Zegna (Beymen)
Pantolon - Academia (Beymen)
Ayakkabı - Saint Laurent 
(Beymen)
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Kazak - Beymen Club 
Pantolon - Altınyıldız Classics (Boyner)
Ayakkabı - Adidas (Boyner)
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Tiyatro ile tanışmanızda hangi 
isimler size yol oldu, bu kadar iyi bir 
oyuncuyu kim keşfetti?
Mimar Sinan Tiyatro Bölümü’nü bitir-
dim. Müşfik Kenter’in öğrencisiyim 
ben. Aslında Yıldız Kenter beni bu 
mesleğe yöneltti. İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde 
okuyordum. Çarşamba günleri Yıldız 
Hanım’ın verdiği kurslara katılırken, 
“Sen oyuncu olmak ister misin” dedi, 
ben de “Olurum” dedim. Beni böylece 
keşfetti.  Beni oyunculuğa yönlendirdi, 
bizlere ışık tuttu aslında. Yeri gelmişken 
yakın zamanda kaybettiğimiz değerli 
büyüğüm Ferhan Şensoy’u da anmak 
isterim. Antalya Devlet Tiyatrosu’nday-
dım. Ferhan Abi, ‘Haneler’ adlı oyu-
nunu hem yazmış hem de yönetmişti, 
unutulmaz bir deneyimdi benim için. 
Onunla çalışmak harikaydı, özlemle 
yad ederek başlayalım derim. Ferhan 
Şensoy tiyatroda bir devrim yaratmıştır, 
neler demeyelim ki onun için. Müthiş 
bir fikir adamı ve tiyatro sevdalısıydı.

HERKES İÇİNDE BİR OYUNCU TAŞIR

Alaylı veya konservatuarlı diye 
süregelen bir kavga vardır, bu 
konuda ne düşünüyorsunuz?
Şundan veya bundan oyuncu olur mu 
diye sorulur. Genel cevabı aslında oyun-
cu insandan olur. Şu da bu da o da in-

sandır, yoluna çıkan herkesten oyuncu 
olur. Bazen de tamamen kendi iç yolcu-
luğundan olur. Bu yüzden sürekli bes-
lenmeye devam etmek lazım. İnsanlığın 
başlangıcından bu yana Homoludens 
yani oynayan insanız aslında. İçimizde 
taşıdığımız zaten o oynayan insan yani. 
Oynayarak büyüyen gelişen keşfeden-
dir insan, herkes içinde bir oyuncu taşır.

İyi oyuncu olmanın püf noktaları var 
mıdır?
İçeriden gelir, dışarıdan beslenir, yete-
nek ve çalışmayla pekişir. Aslolan tiyat-
ro ya da sanatın buluşma halidir. Müşfik 
Hoca “Etiketleri bırakın da insan olma-
ya bakın, insan kalmaya bakın” derdi. 
Püf noktası da burada. Hayatı ıskalama-
yan kişi iyi oyuncu olur. Olanın bitenin 
farkında olmayan, etrafını göremeyen 
insan, sadece kendi çöplüğünde oynar 
diyebiliriz. Halbuki, başkalarının hika-
yelerini üstlenip anlatan kişidir oyuncu. 
Seyirci gelir “Ben bunu böyle düşün-
müştüm ama anlatamıyordum ne güzel 
anlattılar” derse tamamdır. Yeryüzünde 
ne kadar insan varsa o kadar da hikaye 
vardır. Anlatamayanlara aracı olmaktır 
iyi oyuncu olmak. Düşünceleri, duygu-
ları ve hayatı ete kemiğe büründürmek-
tir iyi oyuncu olmak. Hayatı ve insanı 
önemsediği için ben tiyatroyu çok sevi-
yorum. Yaşamaya devam ettikçe oyun-
culuğumuz büyür, gelişir ve olur.

Hayatı ıskalamayan kişi iyi oyuncu olur. Olanın bitenin 
farkında olmayan insan, sadece kendi çöplüğünde oynar 

diyebiliriz. Halbuki, başkalarının hikayelerini üstlenip anlatan 
kişidir oyuncu. Seyirci gelir "Ben bunu böyle düşünmüştüm 
ama anlatamıyordum ne güzel anlattılar" derse tamamdır. 

Anlatamayanlara aracı olmaktır iyi oyuncu olmak.
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Kazak - Nautica 
Ceket - Altinyıldız Classics (Boyner)
Pantolon - Academia (Beymen)
Ayakkabı - Saint Laurent (Beymen)
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BANYO ŞARKICISIYIM!

Tiyatroda ve televizyonda hangi 
oyunları oynuyorsunuz şu anda?

İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda Sırp ya-
zar Duşan Kovaçeviç’in yazdığı ‘Pro-
fesyonel’ adlı oyunumuzda 11. yılı 
bitirdik. Işıl Kasapoğlu sahneledi, Bü-
lent Emin Yarar ile birlikte oynuyoruz 
ve tam 11 yıldır devam ediyor. Muh-
teşem bir oyun, bir yüzleşme oyunu 
Profesyonel. Parantez içinde dedi-
ğimiz, tekstte bulunan ama sahnede 
okunmayan bölümlerin de okunduğu 
bir tiyatro biçimi ve seyirci çok sevdi 
bu durumu. İnteraksiyonel bir oyun, 
soru cevap şeklinde devam ediyor ve 
seyircinin çok hoşuna gidiyor.
Sabri Tuluğ Tırpan, Cevat Şakir Ka-
baağaçlı nam-ı diğer Halikarnas Ba-
lıkçısı’nın yazdığı  ‘Mavi Sürgün’ adlı 
kitabı, eser olarak besteledi. Senfonik 
bir yapı çıktı ortaya, Feryal Öney şar-
kılar söylüyor, birlikte sahnedeyiz, 
ben de bütün hikayeyi anlatıyorum 
arada şarkıcık da söylüyorum. Şarkı 
söylerim gibi bir iddiam yok ama ban-
yo şarkıcısıyım diyebilirim. Özellikle 
bu oyunu, Bodrum’da oynamak çok 
iyi geldi hepimize, çünkü Halikarnas 
Balıkçısı’nın sürgündeyken Bodrum’u 
yaratma hikayesi bu.
İklim Tamkan ve Senem Demircioğlu 
ile Nazım Hikmet’in ‘Yarın’a Davet’ 
adlı bir gösterimiz var. Arada onu da 
sahneliyoruz.

Mümkünse sinema filmi yapıyorum. 
Blutv’de yayınlanan ‘Yeşilçam’ın 2. 
sezonu başladı. Ayrıca TRT’de ‘Bar-
baroslar: Akdeniz’in Kılıcı’ dizimiz de 
bu sezon başladı.

Aslen nerelisiniz?
Hiç oralı değilim:) Ama gerçek İstan-
bullu bir aileyiz diyebilirim. Ne za-
man Balkanlara gitsem “Sen buralı 
mısın” derler, renklerimden dolayı 
sanırım. Ya da Karadenizlilere ben-
zetilirim. Doğma büyüme İstanbul 
Aksaraylıyım. Baba tarafım uzun 
kuşaklardır, Kumkapı, Samatya ve 
etrafı yani sur içinden. Anne tarafım 
ise Egeli. Denizli, Nazilli tarafları, 
anneannem tam bir Yörük kızıymış, 
böyle bir karışımdan ben doğmuşum 
tek çocuk olarak. Benim ise 2 çocu-
ğum var, ilk eşimden olan oğlum 17 
yaşında oldu. Kızım ise henüz 3.5 
yaşında. Bizim ailede, tek çocuk ol-
mam sadece fiili. Kalabalık bir aile-
de Aksaray’da müstakil kocaman bir 
evde hep birlikte büyüdük. Kapılar 
açık, halalı, teyzeli, yengeli, çok ka-
labalık büyük bir aileyiz. Kahvaltı 
masaları, beraber yenen yemekler, 
hoş sohbetler hep oldu. Kuzenim 
Tan var, kardeşim derim kendisine, 
Tuba ve Tayfun yani diğer kuzenler 
hiç ayrılmadık. Annem 2007’de göç-
tü bu dünyadan, onu da yad ederek, 
yeni gelen bireylerlerle soframızı hiç 
kapatmadan büyüten kocaman sevgi 
dolu bir aileyiz.
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Tiyatro, sinema, dizi, televizyon 
ve son olarak da dijital platformlar 
hayatımıza girdi. Aralarında bir 
bağ var mı, siz bir ayrım yapabilir 
misiniz?
Dijital alıp yürüdü. Hayatta her za-
man bir alternatife ihtiyaç vardır. Te-
levizyon karşısında fiziki olarak üçer 
saat oturmak yerine, istediğimiz saat-
te, istediğimiz yerde ve anda izlediği-
miz bir yapı var. Bu konforu sağladı 
dijital platformalar bize. Parlak hika-
yelerin yerine, kıyıda köşede kalmış, 
karanlık seçenekli senaryolar çekilme-
ye de başladı, bu hikayelere de ihtiyaç 
var sonuçta ve ödemeli olması da bir 
seçenek yarattı.

ÇAĞAN, “İYİ Kİ OYUNCU OLMUŞUM” 
DEDİRTEN BİR YÖNETMEN

Yeşilçam dizisini anlatır mısınız?
Blutv platformunda yayınlanan Ye-
şilçam dizimiz, Yeşilçam gerçeğini 
anlatıyor. 1960’lı yılların yani efsane-
leşmiş o dönemin dünyasını anlatan, 
beyazperdenin arkasını, al gülüm ver 
gülümleri, içinden geçilen dönemi, 
siyasetteki çalkantılar, ekonomik du-
rumları yani her şeyi ile bir bütün ola-
rak Yeşilçam’ın var oluş öyküsü diye-

biliriz. Bizim coğrafyaya etkisini, ben 
sana şimdi hangi hikayeyi anlatacağı-
mın karşılığı bu. Mesela, Hollywood 
da kendi coğrafyasının gerçeklerini 
anlatıyor. Ama neden benzemezler in-
sanlar, alışkanlıklarımız kültürümüz 
farklıdır da ondan. Ben benzetmek 
yerine ayrıştırmayı severim. Benzet-
mek sözcüğü hani tokatlamak gibidir 
ya, biz farklılıkların peşinde koşalım 
benzetmeyelim derim. Renkler iyidir 
her zaman ötekinin elini tutmak iyi-
dir. Yeşilçam dizisi, benim için Çağan 
Irmak’ın bir telefonuyla başladı. Ça-
ğan’la iyi anlaşıyoruz, çok da birlikte 
çalıştık. Çağan’ın yönetmen olduğu 
bir dünyada oyuncu olmasam çok 
üzülürdüm. İyi ki oyuncu olmuşum 
dedirten bir yönetmendir.

Yeşilçam dizisinde nasıl bir 
karakteri canlandırıyorsunuz?
Güçlü, zengin ve evli bir adam olan 
Reha Esmer ünlü bir prodüktör ola-
rak dizide yer alıyor. Kendine rakip 
gördüğünü piyasadan silmek için pa-
rasını ve gücünü kullanmaktan çekin-
meyen bir adam. Yeşilçam’ın 1960’lar-
da nasıl ortaya çıktığını arka planda 
neler döndüğünü çok iyi anlatan bir 
karakter Reha Esmer.

'Babam ve Oğlum' filminde koştuğum o sahne var ya, 
hayatımda nereli olduğumdan daha çok bu soru soruldu. 

İnanın öyle bir senaryo, öyle bir ekip ve yoğun hislerle yaşandı 
ki o sahne. Sadece ete kemiğe büründürmem gereken şey 

koşmak oldu. İçimdeki heyecanla, o an hissettiğim tek şey ne 
zaman durmamı söyleyecekleriydi.
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Çağan Irmak’dan söz etmişken 
‘Babam ve Oğlum’ filmindeki 
o muhteşem sahneyi nasıl bir 
duyguyla oynadınız?
‘Babam ve Oğlum’ filmi için gelip beni 
tiyatroda izliyor Çağan. O, bilinen yö-
netmen kalıplarına sığmaz. Çok okur, 
çok izler, araştırır, müzikten, sebze-
den, meyveden, hayattan anlar, insa-
nı dinleyen ve fark yaratan bir yönet-
mendir. Hep farklı bir projeyle gelir 
bana, bir oyuncu için bundan daha 
güzel bir şey olamaz.
‘Babam ve Oğlum’ filminde koştu-
ğum o sahne var ya, hayatımda ne-
reli olduğumdan daha çok bu soru 
soruldu. İnanın öyle bir senaryo, öyle 
bir ekip ve yoğun hislerle yaşandı ki 
o sahne. Ben Çetin Tekindor Bey’den, 
Hümeyra’dan, Şerif Sezer’den ve eşi-
mi oynayan Binnur Kaya’dan aldığım 
hislerle ve en çok da Çağan Irmak’ın 
o edebiyat gibi görünen müthiş se-
naryosuyla çıktım ve koştum, benim 
sadece ete kemiğe büründürmem 
gereken şey koşmak oldu. Bazen bir 
yere doğru koşmaktır oyunculuk, 
içimdeki heyecanla, o an hissettiğim 
tek şey ne zaman durmamı söyleye-
cekleriydi.

Böyle dopdolu bir sanat adamı nasıl 
aşk yaşar?
Birinin aşk anlayışı olması için, aşkı 
anlamış olması gerekir sanırım. Sonu-
na kadar nüfus edeceğimiz bir duy-
gudur. Uhrevi ve dünyevi aşk gibi 
klişe bir cevabı yok bende. Aşk tabi-

atın bizden istediği şeydir. Bize de o 
illüzyonla çoğalmak, üremek, seviş-
mek, devam etmek, tabiatın çiçekten 
böcekten istediği gibi, insandan da 
istediği gibi devam etmek, devam et-
tirin demesinin illüzyonudur aslında 
aşk. Sadakat çok önemli, aşka sada-
kattir aslolan. Aşkta sadakat olursa, 
içinden geçtiyse, -mış gibi yapmama-
lı, etrafta ve içimizde var maalesef o 
sahtekarlık sonuçta olanaklar varlığı-
yız ya biz. İlişkiyi samimiyetle yaşa-
maktır aşk.

NAZIM’I ANLATMA YOLCULUĞUNDA 
DAHA İYİ ANLADIM

Nazım Hikmet‘i en iyi siz 
anlattınız, yine anlatır mısınız?
Genco Abi sahnede yıllarca oynadı, 
bana da bir şans geldi ve oynamak 
nasip oldu. Biket İlhan çekti filmi. 
Mavi Gözlü Dev, Nâzım Hikmet’in 
1941 yılından sonra Bursa Hapisha-
nesi’nde geçirdiği dönemi anlatıyor. 
Nazım’ı oynamaktansa Nazım’a bu 
kadar yakın olmanın keyfini yaşadım 
bu film sayesinde. Daha yakından ta-
nıdım duygudaşlık kurdum, o günün 
düşünce suçlusu bugün yaşasaydı ne 
olurdu diye düşündüm. “Dert çok 
hem dert yok” Nazım’ın dizelerinde 
dediği gibi. Nazım’la dertleşmeye ça-
lıştım benzemek önemliydi, ama anla-
maktı asıl önemli olan. Anla ki anlata-
sın derler. Bazen de anlatmak lazım ki 
anlasın. Ben bir anlatma yolculuğuna 
çıktığım için anlamamı sağladı.
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Gömlek - Nautica 
Kaban - Pierre Cardin (Boyner)
Pantolon - Beymen Club 
Kemer - Fabrika (Boyner)
Ayakkabı - Valentino (Boyner)
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Sizin ses tonunuz da çok etkileyici, 
etkilenenler çok mu?
Sesin tek başına bir anlamı olmadığını 
düşünüyorum ancak bir manaya aracı-
lık ederse işe yarar. Ne sesler vardır kötü 
söyler o zaman hiçbir güzelliği kalmaz. 
Kadınlar pek ilgilendi mi bilemiyorum 
ama mahallede komşularımızdan birinin 
çocuğu oldu, ben konuşurken dikkat ke-
silip beni dinliyordu. “Sen konuş, bu ço-
cuk sakinleşsin” demişlikleri vardır. An-
latırken ve dinlerken de huzur ararım.

Jön olmak ya da karakter oyuncusu 
olmak, her ikisi de var sizde, ne 
düşünüyorsunuz bu konuda?
Bu ayrımlar benim için yapay geli-
yor. Ben sadece aktör olmayı tercih 
ediyorum. Hangi tarafa ne kadar ya-
kın olursam fark etmez. Bazen bir jön, 
bazen bir karakter oyuncusu olmak 
etiketiyle içinde insanı oynamaya ça-
lışmakla ilgiliyim. Jön olmakla değil 
oyuncu olmakla ilgiliyim.

Röportaj
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‘Barbaroslar’da 500 yıl 
öncesine, ‘Yeşilçam’da 1960’lara, 
‘Profesyonel’de 2000’lere gidip 
geliyorsunuz, zaman kavramını 
nasıl aşıyorsunuz? 
Güzel soru. Aktör kendi bedeninde 
bir şeyi deneyimliyor ve anlatıyor. 
Profesyonel ile 30 yıl öncesi, Barba-
roslar’la 500 yıl öncesine dönüyorum. 
Şunu hissediyorum, o zaman neyin 
peşindeydik, ne istiyorduk, 1960’lar-
da nereye ulaştık, nereden beslendik, 
şimdi nelerin peşindeyiz. Bunlar sade-
ce hatırlatma ama dönem projelerinde 
bunların hiçbiri size tarihi vaat etmi-
yor, bu yüzden dizilerden önce lütfen 
açınız ve okuyunuz, tarihe dayanan 
kurgusal hikayeleri anlatıyoruz. O 
bir yanılsama, ekranda görüp merak 
ettirmek ve okutmak önemli olan, iyi 
vakit geçirtecek eğlencelikler diyelim.

HAYAT SENİN BOŞ ALANIN, YAŞA VE 
DOLDUR İÇİNİ

Kendinizi rahatlatmak, 
dinlendirmek için neler yaparsınız?
Sanat, zaten benim için nereye kadar-
sa o kadar. Kendime göre ritüellerim, 
döngülerim, tatillerim hatta yemekle-

rim var. Mutfağa girerim, özellikle zey-
tinyağlı kereviz çok güzel yaparım. Ege 
kültürü ile büyüdüm, zeytin ve zey-
tinyağı benim için baş yapıttır. Kendi 
kendime okurum, yalnızlığı severim. 
Terapi, yalnızlaşma çabası değil yalnız 
kalabilmeyi başarmaktır benim için. 
Önce kendi iç yolculuğumuzu tanıya-
lım ki karşımızdakinin ruhunu anlaya-
lım. Öz saygısı olan insan saygı duyar. 
Birlikteliğin anahtarı işte. Oyunculuk 
terapi ve meditasyon benim için. Kişisel 
gelişim uzmanlarının, guruların özün-
de anlatmak istediği, anda kalmak, işte 
oyunculuk bunu sağlıyor bana.

Hayatla ilgili yol edindiğiniz 
kelimeleriniz nedir?
Ben evine poster bile asamayan biri-
yim, çok gıpta ederim ama yapamam. 
Kelimeleri ayıramam kelimelere ya-
zık olur seçemem. Hayat kısa diyecek 
kadar uzun ömrümüz yoktur aslında. 
Paradoks bu ama hayat kısa demek 
bile boşa zaman kaybı. Bizim tiyatro-
cuların bir başucu kitabı vardır. Peter 
Brook’un yazdığı ‘Boş Alan’ kitabında 
dediği gibi, hayatın tamamı boş alan 
zaten. Sen var mısın, işte hayat senin 
boş alanın, yaşa, doldur içini.

Muftağa girerim, özellikle zeytinyağlı kereviz çok 
güzel yaparım. Ege kültürü ile büyüdüm, zeytin ve 
zeytinyağı benim için baş yapıttır. Kendi kendime 
okurum, yalnızlığı severim. Oyunculuk terapi ve 

meditasyon benim için. Kişisel gelişim uzmanlarının 
özünde anlatmak istediği anda kalmak, işte 

oyunculuk bunu sağlıyor bana.



149

Röportaj



150

Kişisel Gelişim

“Bir çocuğa öğretilmesi gereken en 
önemli farkındalık konuları nedir” 
diye bir soruya cevap veriyor olsaydım 
eğer, en kritik maddeye hayal kurmayı 
yazardım, çünkü biliyorum ki insan 
hayallerini ya da korkularını yaşar. O 
sebeple özellikle çocukluk hayalleri-
nin yaşamımızdaki değeri çok fazladır. 

Çocukluk zamanlarında kurulan ha-
yallerde, yetişkinlerin hayat ve dünya 
ile ilgili kendilerini limitledikleri öğre-
tilen kalıplar yoktur, bir çocuk bir ye-
tişkinden çok daha fazla anda yaşar ve 
hayal kurduğunda bir yetişkinin kur-
duğu hayallerde kendisine koyduğu 
sınırlardan çok daha az sınıra sahiptir.

Bir çocuk hayal kurduğunda, bir yetişkinin kurduğu 
hayallerde kendisine koyduğu sınırlardan çok daha az sınıra 
sahiptir. Gün içinde hayat koşturmacası ve rutinlerimiz bizi 
büyüdükçe hayal kurmak yerine umutsuzluklara sürükler. 
Ve bu durumun çözümü bir an için durabilmekten geçer. 

Peki durabilmeyi nasıl başarabiliriz?

Oğuz KÖMÜRLÜ / Nefes Terapisti ve Yaşam Koçu

Geleceğe 
atılan tohum: 
Hayallerimiz
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ANAHTAR ÇALIŞMA MEDİTASYON

Peki biz yetişkinler? İnsan kaç yaşın-
da olursa olsun kurduğu hayalleri, 
geleceğindeki gerçekleri yapabilecek 
güçtedir, aynı ‘korkuları’ gibi ve bu-
rada ayraç farkındalıklı seçim yapma 
halimizdir. Gün içinde hayat koştur-
macası, rutinlerimiz ve hali hazırda 
mevcut olan dünya gerçekleri bizi 
büyüdükçe ve hayattaki sorumluluk-
larımız arttıkça hayal kurmak yerine 
çoğu zaman endişelerimize ve endi-
şelerimiz sebebiyle ortaya çıkan dur 
durak bilmeyen koşturmacalara ve 
sık sık her birimizde farklı farklı vü-
cut bulan umutsuzluklara sürükler. 
Bu koşturmacalar arasında ilk unut-
tuğumuz hayal kurmak ve onlara 
inanmaktır. Ve bu durumun çözümü 
bir an için durmak ve durabilmekten 
geçmektedir, bizim hayat koşturma-
cası içerisinde çok basit olduğu halde 
yapamadığımız ve hatırlamamız ge-
reken en basit eylemdir durabilmek, 
peki durabilmeyi nasıl başarabiliriz? 
Gerçekten farkındalıkla yapılan dü-
zenli meditasyon çalışmaları, nefes 
egzersizleri bu konuda bize yardımcı 
olabilecek anahtar çalışmalardır. 

KENDİMİZİ DUYMAK İÇİN  
NE YAPMALIYIZ?

Kişinin meditasyon yaparken ya da 
nefes çalışırken odağını günlük dü-
şüncelerden uzaklaştırabilmesi ve bu 
çalışmaya başlarken zihninin sustu-
ğu anlarda hayali olan duygu veya 
durumla ilgili imgeleme yapması o 

anda beynin bu hayalle ilgili yeni 
bağlantılar kurarak imgelenen viz-
yonun geleceğe yansıması için alan 
oluşturur. Çalışma sırasında hayal 
ettiğimiz duygu ya da durumun var 
olduğu anda kendimizi imgelemek 
ve o an hissettiğimiz duygunun coş-
kusunu gerçekmiş gibi yaşamak ge-
leceğe tohum atmanın en etkili yolu-
dur. Zihnimizi bir an bile durdurarak 
yapacağımız bu çalışmaların etkisini, 
çalışmaları belirli bir düzende tek-
rar ettikçe hayatlarımızda görmeye 
başlarız. En çok unuttuğumuz, ken-
dimize vakit ayırmak ve kendimizi 
dinlemektir. Bu çalışmalar kendimi-
zi duymamıza yardımcı olduğu gibi 
yine öz benliğimizin de bizimle ileti-
şime geçtiği alanlar yaratacaktır.

Kişisel Gelişim
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BIRAKIN YANSIMANIZ  
SİZE CEVAP VERSİN

Bu çalışmayı yapabilmek için önere-
ceğim en basit yöntem; Ayna Medi-
tasyonu. Rahat olduğunuz bir zama-
nınızda bir aynanın karşısına geçerek 
gözlerinizi kapatıp 1-2 dk kadar derin 
nefesler alın ve verin. Bunu yapar-
ken sakinleştirici bir müzik size yar-
dımcı olabilir, sonra gözlerinizi açın 
ve gözlerinizin içine bakın ve sanki 
karşınızda bambaşka birisi varmış 
gibi yansımanıza “Nasılsın” diye so-
rarak konuşmaya başlayın ve bırakın 
yansımanız size cevap versin. Onu 
dinleyin, ona verdiği cevaplar ve an-
lattıkları karşısında şefkat ve sevgiyle 
yaklaşın, konuşmanızın sonunda ona 
hayatında olmasını arzu ettiği duygu 
ya da durumu sorun, ondan isteği-
nin gerçekleştiği o anı tüm detayları 
ile hayal ederek anlatmasını isteyin. 
O an’ın coşkusunu tüm yüreğinizde 
hissedin ve sonra gözlerinizi kapatıp 
tekrar derin nefeslar alıp vererek ça-

lışmayı sonlandırın. Çocuklarınıza da 
ayna çalışmasını öğretebilirsiniz, onla-
rın derin nefesler almaya ve odaklan-
maya ihtiyacı yoktur, onlardan ayna 
karşısında kendisi ile ilgili harika bir 
gelecek hakkında hayaller kurmasını 
ve o gelecekteki kendisini detaylarla 
tanımlamasını isteyebilirsiniz.

HAYALİNİZİ GERÇEKLE BAĞLAYIN 

Bu çalışma sırasında aklınızdan çıkart-
mamanız gereken en önemli detaylar-
dan birisi kurduğunuz hayali gerçekle 
bağlamaktır, örneğin hayaliniz dün-
yanın en süper ve lüks yatı gibi mad-
di bir şeyse bu hayali kurduğunuzda 
bu hayale ulaşmak için atmanız gere-
ken adımları ve başarmanız gereken-
leri yansımanıza anlattığınız bir alan 
oluşturmalısınız, ulaşmak istediğiniz 
hayale giden yolu gerçek hayatla iliş-
kilendirirseniz hayat size atmanız ge-
reken adımları atabileceğiniz fırsatlar 
ve yeni görüş açıları geliştirerek yar-
dımcı olacaktır.

Kişisel Gelişim
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Oğuzhan ÖZTÜRK

Kış 
antrenmanlarıyla 
şimdiden yaza 
hazırlanın
Kışın ve havanın kapalı olduğu bugünlerde en fit en disiplinli 

insana bile düzenli antrenman yapmak zaman zaman zor 
gelebiliyor. Yaza fit vücutla girmek için yeterli vaktinizin 

olduğu sizi harekete geçirecek en güzel motivasyon 
olabilir. Haydi kış antrenmanı için planlama yapma zamanı. 

Tavsiyelerimize bir göz atın.

Spor

Özellikle havaların giderek 
soğuduğu yılın bu gün-
lerinde, insanlar egzer-
siz yerine daha sakin bir 

hayat tarzına yönelme eğilimindeler. 
Peki kış antrenman programında tek 
düzelikten kurtulup gerçek anlamda 
aşama kaydetmenize ve azalan mo-

tivasyonunuzu yükseltmenize yar-
dımcı olacak eğlenceli tavsiyelere ne 
dersiniz? Bu tavsiyeler sayesinde kış 
mevsimi geçtikten sonra ilkbahar – 
yaz dönemlerinde istediğiniz vücuda 
sahip olunca, kendinizi mükemmel 
hissedeceksiniz. İşte kış antrenmanı 
için öneriler:
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SOĞUK HAVAYI KUCAKLAYIN

Soğuk havalarda antrenman yapmanın 
en iyi yolu, dışarı çıkıp soğuk havayla 
yüzleşmektir. İster kayak yapıyor olun, 
isterseniz de koşmaya çıkmış olun, 
soğuk havada egzersiz yapmak can-
lanmanıza yardımcı olur ve kendinizi 
kapalı alanlara hapsetmenizin önüne 
geçer.

ARKADAŞ EDİNİN

Arkadaşınızı ya da eşinizi sizinle bir-
likte spor yapmaları için ikna edin. 
Böylelikle, ortak bir programın parçası 
olur ve birbirinizi motive etmiş olursu-
nuz. Bir zaman sonra, sıkılıp bırakma 
şansınız azalır.

İŞE GİTMEDEN ÖNCE SPOR YAPMA 
FİKRİNE YÜZ ÇEVİRMEYİN

Uyandığınızda dosdoğru vakit kaybet-
meden, yüzünüzü soğuk suyla yıkayın 
ve bir çırpıda kendinize gelin. Egzersiz 
için hazır olun. Unutmayın, işe başla-
madan önce yapacağınız bu egzersiz 
sayesinde gün boyu daha iyi hissede-
ceksiniz.

HİPOTERMİ VE DONMA İLE İLGİLİ 
BİLGİ SAHİBİ OLUN

Donma; en çok yanak, burun ve kulak 
gibi açıkta kalan ciltte görünür.
Doğru çorap, ayakkabı ve eldiven ter-
cihi yapılmadığı durumlarda, suyla ve 
karla temas edildiğinde eller ve ayak-
larda da meydana gelebilir. İlk belirti-
leri uyuşma, his kaybıdır. Hipotermi, 
vücut ısısının anormal derecede düş-
mesiyle ilişkilidir. Vücut üretebildiğin-
den daha hızlı ısı kaybetmeye başlar. 
Özellikle yağışlı ve sıfırın altında egzer-
siz yapmak hipotermi riskini de artıra-
caktır. Belirtileri ise yoğun bir titreme, 
konuşma ve koordinasyon bozukluğu, 
yorgunluk olarak belli eder.

SU TÜKETİMİNİ PAS GEÇMEYİN

Sıcak havalarda olduğu kadar kış ay-
larında da hidrasyon önemlidir. Susa-
masanız dahi su içmeyi unutmayın. 
Soğuk iklimde terleme, nefes alma, 
artan idrar üretimi nedeniyle vücudu-
nuz susuz kalabilir. Soğuk havalarda 
susuzluğu fark etmek oldukça zordur 
o yüzden susamasanız dahi su tüketi-
minizi atlamayın.

Spor
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KENDİNİZE HEDEF KOYUN

Yaptığınız her gün için takviminize bir tık 
atmayı unutmayın. Böylelikle antrenman 
geçmişinizi takip edip her seferinde bir 
adım üzerine çıkmaya çalışacaksınız. Ve 
bu süreci en yakın olarak kendiniz takip 
edebilirsiniz.

KIŞ AYLARINDA YAĞ YAKIMI DAHA 
FAZLA OLUR

Vücut yağlarının genel görevi, gerekli du-
rumlarda vücuda hızlıca enerji vermek ve 
sıcaklık sağlamaktır. Yani aslında ‘kilo alma’ 
durumu, bu yağların vücutta aşırı depolan-
masıdır. Kış mevsiminde kendini sıcak tut-
mak isteyen vücut, daha fazla yağ yakmaya 
meyillidir. Dolayısıyla bu aylarda yapılan 
spor aktiviteleri, hızlı yağ yakımı sağlar. İs-
ter yürüyüş ister koşu ister profesyonel kış 
sporları olsun, bu mevsimde yapacağınız 
her aktivite hem genel sağlığınızı hem de 
formunuzu korumaya yardımcı olur.

ISINMA BÖLÜMÜNÜ CİDDİYE ALIN

Kış mevsiminde birçok insan, diğer mev-
simlere oranla daha az hareket eder. Isınma 
güdüsüyle mümkün olduğunca kendini sı-
cak tutmak isteyen insanlar, terleme riskini 
de göze almak istemez. Bu nedenle kaslar 
pasifleşir, yumuşar. Aynı zamanda vücudun 
eklem bölgeleri de hareket sorunları yaşama-
ya başlar. Bu nedenle kış aylarında düzenli 
ısınma egzersizleri yapmak hareket kabiliyeti 
açısından oldukça önemlidir. Esneme ve ısın-
ma hareketleri, vücudun tüm kas gruplarını 
açar ve hareket kabiliyetini artırır. Böylece 
kişi, gün içinde kendini daha az yorgun his-
seder ve eklem ağrısı sorunlarını yaşamaz.

Spor

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ  
ÖRNEK ANTRENMAN 
PROGRAMI

Lateral Raise: 3x12
High knees: 3x20 saniye
Dumbell Front Squat: 3x15
Jumping Jag: 3x20 saniye
Dumbell Rowing: 3x15
Burpee: 3x12
Cross Lunge: 3x12
Plank jacks: 3x20 saniye
Chest dumbell fly: 3x12
Mountain Climbers: 3x20 saniye
Hip Thruster: 3x1
Biceps dumbell crul: 3x12
Fransız Triceps: 3x10
Plank: 3x20+ saniye
Crunches: 3x20
Crisscross: 3x20 saniye



Türkiye’de en çok satan otomobil tipi bu yıla kadar sedan'dı. 
Sedan derken bildiğimiz bagajı dışarıda otomobiller… Ancak 

son veriler gösteriyor ki SUV tercihi bunu geçti. Bunun en 
önemli nedenlerinden biri elbette SUV’lerin daha yüksek 

olması ve güvende hissettirmesidir.

SUV’leri sedan’ların bile önü-
ne geçiren faktörlerin başında 
yükseklik ve güvende hisset-
tirmek gelebilir ama buna rağ-

men daha az yakıt tüketmeleri de tercih 
edilmelerini artırıyor. Otomobil üretici-
leri de artık SUV üretimini çeşitlendir-
di. Hyundai Bayon ve Renault Captur’u 
yine bu sayfalarda sizler için test etmiş-

tik. Her ikisi de B-SUV segmentinin en 
sevilen modelleri. Bayon Türkiye’de 
üretiliyor ve aslında markanın i20 mo-
delinin SUV formu. Captur ise marka-
nın Clio modelinin SUV’si diyebiliriz. 
Bu dönüşüm tabi Fiat tarafında da de-
ğerlendirildi ve saftan Anadolulu olan 
Egea da artık crossover olarak satışa 
çıktı. Sokakta bolca denk geliyoruz.

Bora ERDİN / bora@retouchmag.com

Eski 
hatchback'ler 
SUV oldu

Motomoda
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Motomoda

Sedan’ların yerini SUV’lar alırken 
Türkiye’de kendi segmentinde fiyat 
performans açısında en çok sevilen 
Renault Megane’yi sizler için test et-
tik. Öncelikle sunduğu konfor sizi 
bir makam aracında hissettiriyor. 
Multimedya sistemi devasa ekranı 
ile otomobil size bir elektrikli araç 

kullanıyor hissi sağlıyor. Yol tutuşu 
gerçekten kullanıcıya güven veriyor. 
Tabi bunların yanında dizel, yüksek 
beygirli bir motora rağmen şehir için-
de 100 kilometrede 6.5 litre yakıt tü-
ketimi (benim test esnasında elde et-
tiğim veri) ile “devir tasarruf devri” 
dedirtiyor.

Türkiye’de en çok hibrit 
otomobil satan ve en ya-
kın rakibine açık ara fark 
atan Toyota’nın RAV4 
hibrit modelini test ettik. 
Öylesine kaslı ve büyük 
ki kendi segmentindeki 
rakipleri yanında küçük 
kalıyor. Bir de hibrit ol-
ması yakıt tasarrufunda 
muazzam bir performans 
veriyor. Bizim testimiz 4 
gün sürdü ve tamamı şe-
hir içerisinde gerçekleşti. 
Bu esnada en çok yakıt 
tüketilen şehir trafiğinde 
aküler ile hareket ettik. 
Hal böyle olunca yakıt tü-
kettiğimizi bile unuttuk 
diyebilirim.

SEDAN’LARIN 
EN SEVİLENİ 
MEGANE

HİBRİTLER VE ONU SEVENLER İÇİN RAV4
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Kasım 2021

ASTROLOJİ
KOÇ 21 MART - 20 NISAN

Yükselen Koç ve Koç Burcu
Sevgili koçlar bu ay başkalarının kaynakları-
nı yönetme konusunda çok başarılı olacaksı-
nız. Maddi konular gündeminizde olacak. 05 
Kasım’daki yeni aydan sonra yeni insanlarla 
tanışabilir çok mutlu olabilirsiniz. Kariyeri-
nizle ilgili yükseliş yaşayacağınız bir döneme 
girebilirsiniz. Mücadeleden vazgeçmeyin. 19 
Kasım’da bir dolunay ve ay tutulması var fi-
nansal anlamda olumlu olaylar yaşayabilirsi-
niz. Ani para giriş ve çıkışlarına dikkat edelim. 
Duygusal anlamda yara almaya çok müsaitsi-
niz, 25 Kasım’dan sonra aşk ve ilişkiler konu-
sunda içinizden geçenleri dile getirebilirsiniz. 
Kendiniz olmaktan korkmayın. 

İKİZLER       22 MAYIS - 22 HAZIRAN

Yükselen İkizler ve İkizler Burcu
Sevgili ikizler bu ay iş hayatınız gündeminizde. 
05 Kasım ve sonrasında iş değiştirebilirsiniz. 
Maddi konularda rahatlayabilirsiniz. Stratejik 
davranmaya devam edin. Yeni fırsatları gör-
mezden gelmeyin değerlendirin. 19 kasımda ay 
tutulmasında arkanızdan gizli planlar yapan in-
sanlar ortaya çıkabilir. Geride bırakıp yolunuza 
devam edin, enerjinizi düşürmeyin. 23 Kasım 
ve sonrası ilişkiler alanında başarılı olacaksınız. 
Çevrenizdeki insanların desteğini alıp güçlü 
hissedeceğiniz bir zaman dilimindesiniz. Sağ-
lık kontrollerinizi ihmal etmeyin. Kendi içinize 
dönüp sorular sorun ve hayattan ne istediğinizi 
netleştirin. 

ASLAN 23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS

Yükselen Aslan ve Aslan Burcu
Ailevi konularla ilgileneceğiniz bir ay sizi bekliyor sevgili aslan burçları. Yeni ayda evinizde değişik-
likler yapabilir, taşınmayı düşünüyorsanız harekete geçebilirsiniz. 19 Kasım ay tutulmasından sonra 
kariyer konuları önem kazanıyor. Ani iş fırsatları karşınıza çıkabilir, başarılı olduğunuz yetenekli ol-
duğunuz alanlarda çalışmaya devam edin. Sonucu gördüğünüzde mutlu olacaksınız. İlişkiler konu-
sunda 24 Kasım ve sonrası yaşanan problemler düzelebilir. Biraz zorlandığınız aşk, sevgi birliktelikler 
konusunda 2022 yılında rahatlayacaksınız. Çözüm düşünmeyi bırakıp kendi hayatınıza odaklanın. 
Herşey olması gerektiği anda olur.  

BOĞA 21 NISAN - 21 MAYIS

Yükselen Boğa ve Boğa Burcu
Sevgili boğalar ilişkiler, evlilik, ortaklıklar bu 
ay sizi fazlasıyla etkileyecek. Hayatınıza yep-
yeni insanlar girebilir. Tartışmalara girmeyin, 
19 Kasım’daki ay tutulmasında her konuda 
karar alırken çok dikkatli olun. Pişman olma-
mak için bin düşünüp bir konuşun. İnsiyatif 
alın. Umursamadığınız, unuttuğunuz konular 
karşınıza çıkacaktır. Aile içinde huzuru bulaca-
ğınız günlere doğru yol alacaksınız. İlişkilerle 
ilgili verilecek kararlar hayatınızı uzun süre et-
kileyecek. Dolunay zamanı çeşitli sınavlarınız 
olacaktır. Sorunsuz yürüyebilmek için olaylara 
farklı açılardan bakmayı deneyin. Akışa bıra-
kın sizin sandığınız kadar zor değil hayat.       

YENGEÇ 23 HAZIRAN - 22 TEMMUZ

Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu
Aşk zamanı sevgili yengeçler. Sanatta, aşkta, 
sporda başarılısınız bu ay. 05 kasım yeni ayın-
dan itibaren hayatınız yenilenecek. Başlangıçlar 
bitişler söz konusu olacaktır hazır olun. Birlikte 
olduğunuz insanları mutlu edecek mutlu ola-
caksınız. Evlenmek, ayrılmak gibi durumlar 
söz konusu olabilir. 19 Kasım ay tutulmasından 
sonra sosyal çevrenizle ilgili birtakım sorunlar 
yaşayabilirsiniz. Gerçekleri göz ardı etmeyin ve 
yakın çevrenizde sizi negatif enerjisiyle olumsuz 
etkileyen insanlardan uzak durun. 23 Kasım’da 
sanatsal anlamda veya hobilerinizle ilgili beklet-
tiğiniz konularda adımlar atabilirsiniz. Hassasi-
yetiniz uzun vadede sizi vazgeçilmez kılıyor.

Astrolog CANAN SEZGİN   cnnsezgin@gmail.com



BAŞAK 23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL

Yükselen Başak  ve Başak Burcu
Sevgili başak burçları yönetici gezegeniniz Mer-
kürün en iyi olduğu konu bu ay gündeminizde. 
İletişim. Yeni ayda iletişimsel konularda başarılı 
olacaksınız. Kardeşleriniz varsa önemli konular 
gündeme gelebilir. 05 Kasım ve sonrası âşık olabi-
lirsiniz. Güvenmek ve aşk sizin için her ne kadar 
zor olsada bu defa kendinizi karşınızdaki insana 
bırakabilirsiniz. 19 Kasım ay tutulması ve sonrası 
uzun zamandır ertelediğiniz seyahatleriniz varsa 
yola çıkabilirsiniz. Planlı programlı hareket etmeyi 
seviyor olabilirsiniz fakat biraz spontan yaşamaya 
ihtiyacınız var. Şimdi rüzgârın estiği yöne doğru 
gitme zamanı. 

AKREP 23 EKIM - 21 KASIM

Yükselen Akrep ve Akrep Burcu
İyiki doğdunuz sevgili akrepler. Bu ay gündeminizde 
kendiniz varsınız. Kişisel gelişim alanında çalışmak, 
kendinizi gerçekten tanımak, dış görünüşünüzde 
değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. 05 kasım yeni 
ayında ilişkiler alanında dengeli davranmanız gere-
kiyor. 07 Kasım ve sonrası iletişimsel anlamda insan-
ların sizi anlamaya başlayacakları bir dönem başlıyor. 
19 Kasım ay tutulması özel hayatınızı ve ilişkilerinizi 
etkileyecek. İnsanların gerçek yüzünü gördüğünüz 
bir ay olacak. Sevip sevileceğiniz insanları hayatınıza 
çekebilirsiniz. 25 kasımdan itibaren finansal anlamda 
rahatlamaya başlayacaksınız. Hissettiklerinizi hak et-
meyen insanlarla vakit kaybetmeyin. 

OĞLAK 22 ARALIK - 21 OCAK

Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu
Sevgili oğlaklar sosyal çevrenizde aktif olacağınız 
bir aydasınız. Liderlik yapabilir, yeni atılımlarda 
bulunabilirsiniz. 05 kasım yeni ayında sosyalleşin, 
yeni imkanlar karşınıza çıkabilir. İlişkiler konusun-
da sevdiklerinizi ihmal etmemeniz gereken bir za-
man dilimindesiniz. 19 Kasım ay tutulması ve son-
rası eğlenmeye vakit ayırmak isteyebilir fakat fırsat 
bulamayabilirsiniz. Projeleriniz tamamlayın, önemli 
kararlar almak istiyorsanız tam zamanı. Finansal 
anlamda şanslı olduğunuz günler 28-29 Kasım. 24 
kasımdan sonra ise mutlu olmak için tek yapmanız 
gereken içinizdeki enerjiyi ortaya çıkarıp insanlarla 
aranızdaki dengeyi sağlamak. Sevip seviliyorsunuz. 

BALIK 20 ŞUBAT - 20 MART

Yükselen Balık  ve Balık Burcu
Sevgili balıklar bu ay seyahatler, eğitim alanlarında yoğun olacaksınız. 05 kasım yeni ayında yeni karar-
lar alıp harekete geçebilir ve başarılı bir şekilde uygulayabilirsiniz. İlişkiler konusunda yakın çevrenize 
daha dikkatli bakın mutluluk yanı başınızda olabilir. 11 kasımda seyahat ederken bir sorunla karşılaş-
mamak adına dikkatli olun. 19 Kasım ay tutulması ve sonrası iletişim, sözleşmeler, yakın çevre alanları-
nızda gerçekleşecek. Bazı gerçeklerle yüzleşebilirsiniz. 22 Kasım ve sonrası kariyer ve para alanlarınızda 
şans sizden yana olacak. Toplumsal işlerde başarılı olacaksınız. Kalbinizin sesini dinleyin.

TERAZİ 23 EYLÜL - 22 EKIM

Yükselen Terazi  ve Terazi Burcu
Bu ay çok düşünmek istemediğiniz bir konu günde-
minizde sevgili teraziler, para. Harcamalarınıza dikkat 
etmenizin zamanı geldi de geçiyor bile. 05 kasım yeni 
ayında her anlamda kazanmaya odaklı olacaksınız. 
19 Kasım ay tutulması ve sonrası finansal konularda 
etkileneceğiniz durumlar olabilir. Dikkatli davranın. 
Partnerinizin kazançlarıyla ilgili yönlendirmeler ve 
yatırımlar yapabileceğiniz bir ay sizi bekliyor. Metafi-
zik konular, enerjisel anlamda etkilendiğiniz insanlar 
hayatınıza girebilir. 23 Kasım ve sonrası şansınız para 
ve iletişim konularında açılacak. Alma verme dengesi-
ni sağlamayı öğrenmelisiniz. Olması gerekenden fazla 
fedakârlık yapmayın. 

YAY 22 KASIM - 21 ARALIK

Yükselen Yay ve Yay Burcu
Sevgili yay burçları bu ay plan yapma, durup din-
lenme zamanı. Yavaşlamanız gereken, projeleri-
niz üzerinde çalışmanız gereken dört hafta sizleri 
bekliyor. 05 kasım yeni ayında kadersel anlamda 
etkileneceğiniz durumlar olabilir, gözlem yapın ve 
harekete geçmeyin. Maddi konularda kazanç sağ-
layabilirsiniz. 19 Kasım ay tutulmasında sağlık ve 
iş alanınızda tüm kontrollerinizi yapın hayatınızı 
gözden geçirin. Hormonal konulara özellikle dik-
kat edin. 22 Kasım ve sonrası güneş burcunuzda 
olacağı için artık harekete geçebilirsiniz. İlişkiler 
konusunda ise dengeli olmak ve dozu ayarlamak 
önemli bu ay sizin için.  

KOVA 22 OCAK - 19 ŞUBAT

Yükselen Kova  ve Kova Burcu
Sevgili kova burçları kariyer alanınızda başarıyı yaka-
layacağınız bir ay sizi bekliyor. Herkes sizi konuşabilir. 
05 kasım yeni ayında yeteneklerinize güvenin, hızlı 
ilerleyeceksiniz. Gizli ilişkiler ve platonik ilişkilere çe-
kilebilirsiniz. 19 Kasım ay tutulması ve sonrası aileniz 
konusunda mücedele etmek zorunda kalabilirsiniz. 24 
kasımdan itibaren sosyal çevrenizde parlayacağınız bir 
dönem olacak. Bakış açınız sizin ve çevrenizin hayatını 
kolaylaştırıyor fakat derinlerde saklanan duyguları-
nızı da ihmal etmeyin. İlişkiler konusunda içinizdeki 
çocuğu kaybetmeden mutlu olabileceğiniz insanlarla 
karşılaşabilirsiniz. Huzur, mutluluk, sevgi hiç tahmin 
etmeyeceğiniz insanlarla size merhaba diyebilir.
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Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da  takip edebilirsiniz




