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Takvimlerden haberin var mı?
Günler ne çabuk geçiyor değil mi...

Jülyen Takvimi’nin son ayı, ayların en küçüğü Şubat ayına 
geldik bile. Jülyen takvimine göre her ayın adının bir anlamı 
vardı. Mesela Jülyen Takvimi’ne de ismini veren Roma’nın ilk 
diktatörü Jül Sezar’ın ismi July yani Temmuz ayında yaşamak-
tadır. 

Yine Roma İmparatoru Sezar Agustus’un ismi Ağustos ayın-
da yaşamaktadır. Mesela October yani Ekim ayı Antik Roma’da 
sekizinci ayı ifade ediyordu. Zaten İtalyanca’da da sekiz, otto 
demek. 

Peki Şubat ayının ismi nereden geliyor, derseniz...
Şubat ayı ismini Antik Roma’daki Arınma Tanrısı olan Feb-

ruus’dan almış. Hatta İtalya’da yaşayan Etrüskler Februus’a 
zenginlik ve ölüm tanrısı da dermiş. 

Yani “Şubat” ayının günleri yoksul ama kendisi zenginmiş...
Biz de şubat sayımızda sizler için çok zengin bir içerik ha-

zırladık. Dergimizin kapağını süsleyen Ebru Şahin, birbirinden 
güzel pozlarla bu zenginliğe zenginlik kattı. Her dakikası ke-
yifli geçen çekimlerimizde fotoğraflara bakmaya doyamaya-
caksınız.

Erkek kapağımız çok mütevazı, bir o kadar beyefendi, bir o 
kadar gönüllerde taht kurmuş çok başarılı bir isim: İsmail Ha-
cıoğlu. Eminim ki, Hacıoğlu’nun birbirinden güzel pozlarına 
sizler de hayran kalacaksınız. 

Günler çabuk geçse ya da zenginlik bu kış size uğramasa 
bile sol yanınızdan umudunuz eksik olmasın. 

Sevgiyle

Editörün Seçtikleri

Hale Ceylan Ba rlas
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Bülten

Jumbo, değerli anları 
zamansız detaylarla 
buluşturuyor
Zamansız tasarımları ile Jumbo; nesilden 
nesile aktarılan en değerli parçaları ile 
evlerinizi görsel şölene dönüştürmeye davet 
ediyor. Sofra grubundan pişirme grubuna ve 
dekoratif objelere kadar Jumbo’nun zamansız 
çizgisini taşıyan yüzlerce ürün, sevdiklerini 
bir hediyeyle mutlu etmek isteyenleri bekliyor.  

Sevgililer 
Günü’nde Chakra 

dokunuşu
Sevgililer Günü’nde sevdiklerinizi 

mutlu etmenin en güzel 
yollarından biri şık, modern 

ve günün ruhunu hissettirecek 
bir sofra hazırlamaktan geçer. 
Chakra’nın özel ve eşsiz olan 
ürünleriyle geceye harika bir 

sofra hazırlayarak güzel bir 
anı bırakabilirsiniz. Shimmer 

Supla ve Star Tabaklar ile 
sofranızda göz alıcı bir atmosfer 

oluşturabilirsiniz. 

HAZIRLAYAN: VILDAN UYGUNOĞLU

The Stay Line’dan 
kapsül kış koleksiyonu: 
#WinterDrop
Unisex parçalar, birbiriyle 
kombinlenebilen tasarımlar ve kontrast 
renk skalası ile WinterDrop kapsül 
koleksiyonu, sürdürülebilir kumaşlar 
ve fonksiyonel detaylar sunuyor. 
İstenildiğinde çıkartılabilen fermuarlı 
sloganlar, baskılar ve ceketlerde gizli 
askılar, şıklığın yanı sıra fonksiyonelliği 
de öne çıkarıyor.
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Bülten

Tommy Hilfiger ile 
Rossignol’de stil ve 
performans bir arada
Tommy Hilfiger, imza stilini Rossignol’un teknik ve aktif 
giyimdeki uzmanlığıyla birleştiriyor. Her iki markanın 
logolarında bulunan kırmızı, beyaz ve mavi renk paletinin 
yansıdığı koleksiyonda, kullanıcıları tüm kış aktivitelerinde 
konforlu ve şık hissettirecek kayak pantolonu, kayak ceketi, 
ayakkabı, mont, içlik gibi seçenekler yer alıyor.  

Victoria’s Secret 
ile kendinizi ve 
sevdiklerinizi 

şımartın
Tutkunun ve aşkın bir arada dans ettiği 

Sevgililer Günü’ne Victoria’s Secret 
ile hazırlanın. Victoria’s Secret’ın taş 
ve dantel detaylı seksi iç çamaşırları, 

saten pijamaları ve mis gibi kokan 
parfümleriyle sevdiklerinizi mutlu 
edebilir ve geceye tutku dolu anlar 

bırakabilirsiniz.
Kiko Milano’dan 
‘tr’ye özel 
koleksiyon
İtalyan kozmetik markası Kiko 
Milano, Türkiye’deki yeni 
satış kanalı www.kikomilano.
com.tr’nin açılışını çok özel bir 
koleksiyon ile duyuruyor. Kiko 
Milano Iconic Collection’daki 
evrensel tonlar, üstün 
formülasyonlar ve modern 
dokular klasik güzelliği ikonik 
dokunuşu ile güncelliyor. 
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14 Şubat’ı Bath & Body Works’ün 
eşsiz kokularıyla kutlayın

20 yılı aşkın süredir her özel gününüzde yanınızda olan 
Bath & Body Works, bu Sevgililer Günü’nde de kendinize 

ve sevdiklerinize olan aşkınızı kabartacak. You’re The One, 
A Thousand Wishes ve Gingham, bu özel günde mükemmel 
hissetmenizi sağlarken sevdikleriniz için de unutulmaz bir 

hediye seçeneği olacak. 

IKEA’dan sevdiğinize 
en özel hediye 
IKEA Türkiye, Sevgililer Günü’nde 
sevgisini ifade etmek isteyen herkes için 
birbirinden keyifli hediye seçenekleri 
sunuyor. Sadece sevgiliniz için değil, 
değer verdiğiniz herkes için çeşitli hediye 
alternatifleri sunan IKEA’nın birbirinden 
yaratıcı hediyeleriyle sevdiklerinizin 
kendini özel hissetmesini sağlayabilirsiniz.

Ariş 
Pırlanta’dan 
‘aşk’ı anlatan 

kalpli 
tasarımlar

Mücevherin öncü markası Ariş 
Pırlanta 14 Şubat Sevgililer 

Günü için zarif, şık ve göz alıcı 
olduğu kadar ‘aşk’ın anlamını en 

güzel şekilde ifade eden kalpli 
tasarımlarını sizler için hazırladı. 

Ariş Pırlanta’nın aşkı anlatan 
evrensel sembollerle hazırladığı 
büyüleyici kolye ve bileklikler, 
sevgilinize olan tutkunuzu da 

anlatmanın en güzel yolu olacak.
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Sevgililer Günü’nde Atasay takılır
Marka yüzü Hande Erçel ile “Herkes kendi tarzına göre takılır ama her 

yerde Atasay takılır” diyen Atasay, Sevgililer Günü ruhunu her tarza uygun 
mücevherlerle karşılıyor. Atasay, kalp, ok ve kilit şekilli bileklik, kolye 

ve küpelerden, renkleri özgürce çarpıştıran trend tasarımlara, sevdiğini 
şımartmak isteyenlere çok geniş şeçenekler sunuyor.

Yataş Bedding’ten 
aşk dolu tasarımlar
Türkiye’nin lider ve yenilikçi markası 
Yataş Bedding, Sevgililer Günü’ne özel 
koleksiyonuyla yatak odalarını aşkla 
renklendiriyor. Özel çanta içerisinde 
nevresim, çarşaf, yastık kılıfından oluşan 
Sevgililer Günü’ne özel setler koltuk şalı 
hediyesi ile tamamlanırken özgün ve şık 
tasarımlarıyla da göz alıyor.

Cekette ile görünüşün 
daha dikkat çekici

Cekette, 2022 ilkbahar-yaz sezonuyla sektöre 
hızlı bir giriş yapıyor. Lal Bilgütay tarafından 

kurulan marka, yeni sezonda da fazla 
tüketim ve hızlı modaya meydan okuyor. 

Eski tekstil ürünlerini yeniden modaya 
kazandırarak sektörde ileri dönüşüm adına 

değer katan Cekette, uluslararası arenada da 
Türk modasını gururla temsil ediyor. 
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Sevginizi Thermomix 
ile gösterin
Çok yönlü dijital mutfak aleti Thermomix, 
Sevgililer Günü’nde karşısındakini özel 
hissettirmek isteyenler için birbirinden 
lezzetli tarifleri TM6’da bir arada sunuyor. 
Dünya mutfağına 
ait ve her 
damak tadına 
uygun birçok 
tarifin yer aldığı 
Thermomix 
TM6, Sevgililer 
Günü’nü daha 
da anlamlı hale 
getiriyor.

Linens 
nevresimlerinde 
doğanın dokunuşu
Doğanın renk ve formlarına ayna tutan 
tasarımlar ortaya koyan Linens, toprak 
tonların hakimiyetindeki büyük floral 
desenli nevresim takımı ile daha sakin ve 
huzurlu yaşam alanları oluşturuyor. Çift 
kişilik, pamuk saten kumaşı ve dokusuyla 
rahat bir uyku ortamı sunan nevresim takımı 
yatak odalarına yepyeni bir hava katıyor.

Saçlarınız 
şık ve havalı 
kurusun
Dünyaca ünlü kişisel 
bakım markası Remington, 
yeni Hydraluxe Pro Saç 
Kurutma Makinesi ile saç 
bakımında yeni bir dönem 
açıyor. Yeni Hydraluxe Pro 
Saç Kurutma Makinesi’nin 
yeni bir dönem açan üstün 
sensör teknolojisi, saç 
kurutma esnasında aşırı 
sıcaklık artışını önlüyor 
ve saça gelen havanın 
derecesini devamlı olarak 
düzenliyor.
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Venus ile 
pürüssüzlüğün 
keyfini sürün
Yılın en aşk dolu gününün 
kusursuz geçmesi için her 
detayı incelikle hazırladınız. 
Peki ya cildiniz hazır mı? 
Gillette Venus cilt tipinize 
uygun ürünleri ile evinizin 
konforunda Sevgililer Günü’nü 
pürüzsüz ve ışıl ışıl bir ciltle 
karşılamanıza yardımcı oluyor.

Bubudesign 
ile mücevhere 

yolculuk
Her insanın sahip olduğu hayatı 
‘Cevherin Mücevhere Yolculuğu’ 
olarak tanımlayan Bubudesign, 
Sevgililer Günü’nde çiftleri bu 

rengarenk dünyaya davet ediyor. 
Bubudesign’ın tüm ürünlerinde 

yüzde 40’a varan indirim fırsatı, 13 
Şubat’ta sona eriyor.

Kayak ve snowboard tutkunları 
Decathlon’a!

Sezon trendi renk ve desenlerde 
montlardan, sıcacık içliklere, 

sporcular tarafından geliştirilmiş 
tasarım ve teknoloji harikası 
snowboard ve kayaklardan 

her hava koşuluna uygun 
kayak gözlüklerine, rengarenk 

berelerden kasklara... Soğuk 
günler ve kış sporlarıyla ilgili siz 

ve sevdikleriniz için aradığınız 
tüm ürünler Decathlon’da.
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Sevgi ve mutluluğun sembolü  
Bambi Yatak 

Hikayesi olan ürünleriyle farklı bir uyku deneyimi yaşatan Bambi Yatak, bu 
yıl battaniye, yastık ve yorganlarıyla Sevgililer Günü’nde ayrıcalıklı bir hediye 

alternatifi oluyor. Sevgilisine unutulmaz bir armağan vermek isteyenler, 
aradığı hediyeyi Bambi’de buluyor. 

Homend ile 
‘sevmek hep 
bir fazlasını 
vermektir’
Ürünlerinin tasarımı ve 
fonksiyonelliği ile mutfakta 
hayatı kolaylaştıran Homend, 
Sevgililer Günü’nde sevdiğinizi 
özel hissettirecek. ‘Sevmek 
hep bir fazlasını vermektir’ ile 
yola çıkan Homend, belirlenen 
ürünlerinde 14+1 kampanyası 
olarak yüzde 15 indirim ile fiyat 
avantajı sunuyor.
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HAZIRLAYAN: BUSE SELEN AKGÜN

Moda

Thierry Mugler 
hayatını kaybetti
Tanımları aşan tarzıyla her daim 
dikkat çeken Fransız tasarımcı 
Thierry Mugler, 73 yaşında hayatını 
kaybetti. Mugler kariyeri boyunca 
Diana Ross, Tippi Hedren, Demi 
Moore, Beyonce ve Kim Kardashian 
gibi ünlü isimlerle çalıştı.

Tom Ford’un sürdürülebilirliğe 
yolculuğu

Yaşam tarzını veganlığa ve çevre dostluğuna doğru değiştiren Tom Ford, bu kişisel 
evrimi tasarımlarına da yansıtmaya başladı. Tom Ford, sürdürülebilirlik yolculuğu 
kapsamında geri dönüştürülmüş okyanus plastiğinden yapılan tam otomatik saat 

tasarımını piyasaya sürdü.
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Moda

Tiffany & Co. 
ile Pharrell 
Williams  
iş birliği
Pharrell Williams, Paris’teki 
Kenzo gösterisinde Tiffany 
& Co. ile olan iş birliğinden 
ilk tasarım olan elmas güneş 
gözlüğünü taktı. Verdiği 
röportajda gülümseyerek 
“Tiffany ve ben nişanlıyız” 
diyen Williams “Birlikte 
yapacağımız birçok şeyin ilki” 
mesajı da verdi.

Supergucci ile 
seramiğe farklı bir 
dokunuş 
Gucci, NFT tasarımları ve seramik 
kreasyonlarından oluşan koleksiyonu için 
sanal yaratıcı Superplastic ile iş birliği 
yaptı. Adını Supergucci verdikleri sürüm, 
sınırlı sayıda NFT ve el yapımı İtalyan 
seramikleri içeren üç bölümlük bir seriden 
oluşacak. Koleksiyon satışları 1 Şubat’ta 
Superplastic’in internet sitesinde başlayacak.
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Moda

Nigo, ilk Kenzo koleksiyonunu tanıttı
Kenzo’nun geçen yıl atanan sanat yönetmeni Japon tasarımcı Nigo, ilk 

koleksiyonunu Paris’te görücüye çıkardı. Modern çiçeklerle dolu koleksiyon, lüks 
moda evi ile Nigo’nun kendi çağdaş kodlarının buluşma noktası oldu. Paris’teki 
moda haftasının en çok beklenen koleksiyonu için “Hayal kırıklığına uğratmadı” 

yorumları yapıldı.

Mücevher 
dünyasına 

Balmain imzası
Balmain, bu yaz mücevher 

dünyasına ilk kez giriş yapacağı 
bir koleksiyon hazırlıyor. Paris’te 
tasarlanan ve Fransa’da işlenen 

koleksiyonda tümü 18 ayar 
altın, çatışmasız minerallerden 
ve izlenebilir değerli taşlardan 
oluşan 32 mücevher yer alacak. 
Koleksiyon, tarihi moda evinin 

imzasını taşıyan cesur ruhu 
yansıtacak.
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Mekan

Karakışa eğlenceli ve 
sürprizli bir mola verin

Soğuk havanın kendini iyiden iyiye hissettirdiği şubat ayında, kışın 
tadını çıkarmak için sımsıcak bir mola vermek hoş olmaz mıydı? 

Sevgililer Günü, hafta sonu ya da kendi özel anlarınızda eğlenceli 
vakit geçirmek isterseniz mekan önerilerimize bir göz atın.

Ailece eğlencenin adresi: Polat Palandöken
Türkiye’nin en gözde kayak merkezi Palandöken’de bulunan Polat Palandöken, 
sömestr dönemi dahil kış tatilinin tadını çıkarmak isteyen misafirleri bekliyor. 

Yenilenen yüzüyle özel seçenekler sunan Polat Palandöken, ailece kış tatili 
yapmak isteyen kayak tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatmayı vadediyor.

Wish More Hotel’den 
romantik bir davet
Şık tasarımı, kolay ulaşılabilir lokasyonu, 
gönülden servis yaklaşımı ve yenilikçi 
uygulamaları ile hizmet veren Wish More 
Hotel İstanbul, Sevgililer Günü’nü kutlamak 
isteyen çiftleri bekliyor. Özel gün için 
tüm ayrıntıları düşünen otel, beş yıldızlı 
konforunda unutulmaz bir SPA deneyimi ile 
çiftleri ‘aşkın aromatik masajı’na davet ediyor.
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Mekan

‘Aşkın elementleri’  
Four Seasons Hotel Bosphorus’ta 
Four Seasons Hotel Bosphorus, İstanbul Boğazı’na karşı konumlanan 
büyüleyici manzarasıyla bu sene Sevgililer Günü’nü ‘Elements of Love’ teması 
ile kutluyor. Özel konaklama paketleri, AQUA Restaurant & Bar’ın benzersiz 
menüsü ve masalsı bir romantizm sunan iglolarıyla, sevgiyi ifade etmenin şık 
ve lezzetli yolu bir arada sunuluyor.

Almira Hotel 
yenilenen SPA’sı 
ile çekim merkezi
Bursa’nın tarihi ve kültürel 
merkezlerinin kesişim 
noktasında yer alan, şehrin 
ilk 5 yıldızlı konaklama tesisi 
unvanına sahip Almira Hotel, 
34 yıllık tecrübesini her geçen 
yıl yenilediği hizmetleriyle 
geliştirmeye devam ediyor. 
A’dan Z’ye yeniden tasarlanan 
ve bin 800 metrekarelik alana 
yayılan Almira Spa, beş yıldız 
konforunda hizmet veriyor.
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Mekan

Katar’da sağlıklı tatilin tadını 
‘çöl detoksu’ ile çıkarın

Katar Turizm (Qatar Tourism); zihniniz, bedeniniz ve ruhunuz için Katar’ın en 
iyi wellness aktivitelerini görücüye çıkarıyor. Orta Doğu’nun en büyük wellness 

destinasyonu Chiva-Som Zulal Wellness Resort da ziyaretçilerini çölde detoks 
yaparken sağlıklı besinlere doymaya ve yeni yılda tazelenmeye bekliyor.

Kış mevsiminin en 
güzel hali Kapadokya 
Museum Hotel’de
Kapadokya’da mimari dokusu ve müze 
otel konseptiyle dikkat çeken Museum 
Hotel, misafirlerine kış masalı yaşatıyor. 
Türkiye’nin tek Relais&Chateaux unvanlı 
otelin, sıcak açık havuzunda yüzerken 
Erciyes Dağı önünde yükselen balonların 
dansıyla sunduğu özel deneyim, 
unutulmaz anılarda yerini 
alıyor.
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Mekan

Dünyanın en küçük şefi 
Sheraton İstanbul City Center’da

Dünyanın en küçük şefi Le Petit Chef, tabağınızı harikalar diyarına 
çevirecek lezzetleriyle Sheraton İstanbul City Center’a geliyor. Dünyayı 

dolaştığı sürükleyici mutfak yolculuğunu hikayeleri ve eğlenceli sunumuyla 
misafirleriyle paylaşacak minik şef, hayal gücünüzün sınırlarını zorlayacak.

Terrazza Italia’da 
tatlı sürprizler
İtalyan yeme içme kültürünü 
yansıtan Terrazza Italia, dünyaca 
ünlü lezzetlerini profesyonel 
bir bakış açısıyla yorumlamayı 
sürdürüyor. Ev konforunda, sıcak 
ve samimi bir ortamda misafirlerini 
karşılayan restoran, tadına 
doyulmaz tatlılarıyla misafirlerine 
yepyeni bir deneyim yaşatıyor.
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Moda

Moda dünyasının 
sürdürülebilirlikle 

imtihanı
Dünyanın çevreye zarar veren ikinci endüstrisi konumundaki 
moda sektörü, dev markaların sürdürülebilirlik hamleleriyle 

bu kötü imajını silecek gibi görünüyor. Sıfır atık bilinci, 
hayvan dostu ürün gelişimi ve su israfını önleyecek üretim 
sistemlerini devreye sokan moda devleri sürdürülebilirlik 

sınavından yıldızlı pekiyi alır mı, ne dersiniz?
DERLEYEN: BUSE SELEN AKGÜN
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B irleşmiş Milletler'in çevre 
raporunda moda, dünya-
nın en kirli ikinci endüstrisi 
olarak yer alıyor. Sürdürü-

lebilir moda ise son dönemlerin hızlı 
moda anlayışına karşı gelmiş, ekoloji-
yi korumak için tasarım ürünlerinde 
ve üretim sistemini değiştirmeyi he-
defleyen bir oluşum olarak biliniyor. 
Atık miktarını sıfırlamak ve insanları 
bilinçlendirerek çevre dostu tüketime 
teşvik etmeye yönelik bu girişimler 
modanın kötü imajını temizler mi bi-
linmez ama dev markalar üzerlerine 
düşeni yerine getirmek adına çeşitli 
hamleler yapıyor. Kürkten uzak dura-
rak çevre dostu ve sürdürülebilir se-
çenekleri tercih eden bazı lüks moda 
evlerinin küresel mücadeleye destek 
için neler yaptığına bir göz atalım.

YENİ TREND MANTAR DERİSİ

Fransız lüks moda evi Hermes, San 
Francisco merkezli biyoteknoloji şir-
keti olan MycoWorks ile işbirliği ya-
parak sürdürülebilir hayvan derisine 
alternatif mantar derisinden tasarım-
lar yaptı. Demetra adlı kendi vegan 
derisini geliştiren Gucci ve Ace Sne-
akers da yeni tasarımlarını tüm dün-
yaya sunmaya hazırlanıyor.

STELLA McCARTNEY FARKI

Sürdürülebilir moda ve modacı de-
nilince şüphesiz akla ilk gelen isim 
İngiliz tasarımcı Stella McCartney 
oluyor. Ünlü tasarımcı, tasarımların-
da kürk ve deri kullanmayı reddedip 
moda dünyasındaki birçok meslek-
taşını da ikna ederek yeni materyal-
ler için araştırma yapılmasına destek 
veriyor. McCartney geçen yıl dünya-
da bir ilk olarak yenilenebilir vegan 
mantar derisi olan Mylo’dan bir ko-
leksiyon oluşturdu. Mylo, mantarın 
kök sistemi olan miselyumdan oluş-
turuluyor. 
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KARL LAGERFELD EGZOTİK DERİ 
KULLANIMINA SON VERDİ

Modanın efsane ismi Karl Lagerfeld’in 
ölümünün ardından dev marka ko-
leksiyonlarında kürk kullanmaya-
cağını açıkladı. Pandemi koşulların-
da marka, Covid-19’un yayılmasını 
azaltmayı umarak 
egzotik hayvan de-
rilerinin kullanımı-
nı da yasakladığını 
açıkladı.

ARMANI VE 
BOSS'TAN HAYVAN 
DOSTU HAMLE

Armani Group, hiç-
bir koleksiyonunda Angora yünü 
kullanmayacağını duyurdu. Lüks 
moda markası Hugo Boss da 'mule-
sing' yöntemiyle elde edilen yünden 
uzaklaşma sözü verdi. Mulesing işle-
mi hayvanların özellikle de koyunla-
rın herhangi bir anestezi uygulanma-
dan kuyruklarının kesilmesi olarak 
biliniyor. Marka tüm ürün yelpaze-
sinde 'mulesingfree' yün kullanımını 
2030’a kadar teşvik etmeyi planlıyor.

SPOR GİYİMDE SIFIR ATIK 

Nike, Adidas, Veya, Saye, Loci, All-
birds, Cariuma, Vivobarefoot, Vans 
gibi markalar, çevre dostu olma mis-
yonunu üstlenen ayakkabı markaları 
oldu. Adidas ve Parley geçen yıl ma-
yıs ayında plastik atığı durdurmak 

için çevrecileri 
koşmaya çağırdı. 
Run For the Oce-
ans koşusu ile her 
kilometre için 10 
şişenin sahiller-
den temizlenmesi 
hedeflendi. Kam-
panya sayesinde 
okyanuslar top-
lam 227 ton ağırlı-

ğında plastik atıktan arındırıldı.

BURBERRY'NİN HEDEFİ 2040

Sürdürülebilirlik çabalarını devam 
ettiren Burberry, 2040 yılına kadar ik-
lim açısından tamamen pozitif olma-
yı hedeflediğini açıkladı. Yıllardır ik-
limle mücadele çalışmalarına destek 
olan dev marka, daha fazla projeye 
yatırım yapacağını duyurdu.
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İKİNCİ EL PAZARININ YÜKSELİŞİ

İkinci el giyim pazarı 2030 yılına ka-
dar hazır giyimin iki katı büyüklü-
ğünde olacak. Moda endüstrisi çok 
daha sürdürülebilir bir konuma doğ-
ru bu şekilde yol alacak. Isabel Ma-
rant, Valentino, Burberry gibi lüks 
markalar da müşterilerine seçenekler 
sunarak ikinci elin yükselişine destek 
olacak.

YAŞANABİLİR BİR EVREN İÇİN... 

İklim değişimleri tek evimiz olan 
dünyayı yeterince kötü etkiliyor. Bu 
da bizlerin aslında daha zor bir yaşam 
sürmesine neden oluyor. Yalnızca in-

sanların değil doğanın, hayvanların 
da ekosistemine zarar veriyor. Mo-
danın sürdürülebilirliğe yönelmesi 
dünyadaki hayvanların nesillerinin 
risk altında olmamasını, ekosistemin 
zarar görmemesini, dolayısıyla daha 
yaşanabilir bir evrene sahip olmamı-
zı sağlayacak.
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Sen güzel ve güçlüsün, 
insanlar kahkahalarını duyar, 
güzel enerjinle sarsılır ve 
sana imrenirler. Aldığın 
yaraları ve sustuklarını 
bilemezler. Güçlü olmaya 
devam et ve tüm dünyaya 
gücünün en zayıf noktandan 
geldiğini, küllerinden 
doğduğunu göster. Geçtiğin 
yanardağları, çıktığın alevleri 
ve her gün sustuğun  o 
çığlıklarını göster ve duyur.
Olduğun kişiden utanma. 
Dans et ve mutlu olmayı 
kendin oğren, öğren ki 
öğretebil. Dünya senin 
sahnen, dilediğince 
gösterine devam et.

Dünya senin 
sahnen, 
gösteriye 
devam

Editorial

Fotoğrafçı:  Onur Eşiyok 
Fotoğraf Asistanı: Selim Selman Kılıç 
Styling:  Sana Rangraz 
Styling Asistanı:  Sahar Mehregan 
Saç & Makyaj:  Neşe Kaya 
Model: Viktoria Respect Model
Videographer: Onur Şahinoğlu 
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Taç: Pınar Sumrukafası
Elbise: Gira Offical (La Prenda Pr)
Ayakkabı: Derimod (Cult Public)
Yüzük: Juju
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At binip kılıç kuşandığı 
Destan dizisiyle ekranları 
dolduran, basketbol 
gururumuz Cedi Osman 
aşkıyla da yüreklerimizi 
ısıtan güzel oyuncu Ebru 
Şahin, bakın aşkı nasıl 
tarif ediyor: Aşk; sevgiye 
dönüşmez sevgiyi içine 
katar, güvene dönüşmez 
güveni içine katar, 
tutkuya dönüşmez onu 
içine katar

Röportaj: Mukaddes Kaya,  Fotoğraflar: Lara Sayılgan,  Styling: Ces’t La Vie 
Video: Yuşa Ebrar Dursunoğlu,  Saç: Akın Ünal,  Makyaj: Alev Kaya,  Saç asistanı:  Görkem Gürer,  
Makyaj asistanı: Ceren Özer Fotoğrafçı asistanı: Salih Yılmaz,  Mekan: Swissotel The Bosphorus

EBRU ŞAHİN

Aşk 
sevgiye 
dönüşmez 
sevgiyi  
içine 
katar
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Body: RÊVE DE GOSSE
Etek: RÊVE DE GOSSE
Eldivenler: RÊVE DE GOSSE
Kolye, Küpe, Bileklik: The Ninon
Yüzükler: Bee Goddess
Ayakkabı: Pierre Hardy (Vakko)
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P ozitif enerjisi, samimiyeti, 
sıcaklığı ve içtenlikle har-
manlanmış kocaman bir 
kalbi var. Baharın kokusu-

nu karşısındakine hissettiren, hayata 
hep gülerek bakan, özgür ruhlu, ken-
dine özgü ve mücadeleci bir genç kız. 
Özellikleri bu kadarla da sınırlı değil. 
Güzelliği ve gülen gözleriyle tüm za-
manların en sevilen oyuncularından 
biri oldu Ebru Şahin. Enerjisi ve çalış-
kanlığıyla işine son derece hakim ve 
saygılı. Destan dizisinde at biniyor, kı-
lıç sallıyor, kadının gücünü sembolize 
ediyor ve muhteşem fiziği ile kendi-
sine hayran bırakıyor. Kıvırcık saçları, 
güzelliği, tatlılığı ve yeteneğiyle yeni 
yıldızımız Ebru Şahin karşımızda…

Oyunculuk seni nasıl geliştirdi, 
neler değişti hayatında? Yoksa aynı 
Ebru musun?  

Daima gelişime ve değişime inanan 
biriyim. Gözlem yapmayı, olaylar kar-
şısında insanların tepkilerini, jest mi-
miklerini izlemeyi ve kendimce değer-
lendirmeyi, bunları objektif sıyırarak 
“Nerede yararlanabilirim”i düşünmeyi 
çok seviyorum. Oyuncu olarak iş se-
çimimde yaşayacağım tecrübeleri dü-
şünmek ve bundan keyif almak, topra-
ğın altındakileri gün yüzüne çıkarmak 
hayatımda çok güzel bir yol felsefesi 
oldu. Hem mental hem de fiziki an-
lamda çok şey kattı hayatıma. İnsanla-
rı daha objektif ve detaylı gözlemleme 
yeteneğimi geliştirip, bir duygunun 
sonsuz olasılıkla aktarımı olabileceğini 
öğretti. Söylenenle kastedilenin arasın-
daki nüansları algılama potansiyelimin 
artmasını ve elbette fiziksel anlamda 

yeni beceriler edinmemi, var olan po-
tansiyelimi daha etkin ve verimli bir şe-
kilde kullanmamı sağladı. Hayatımda 
değişen bir şey yok diyemem tabii ki 
değişen şeyler oldu ancak bunlar hiçbir 
zaman kibir gibi negatif duygulardan 
beslenmeyecek, daha çok pozitif ener-
jilerle; samimiyet, sıcaklık ve içtenlikle 
harmanlanacak ki bu, herkesten önce 
kendime verdiğim bir söz. Oyuncu 
olmanın ve aldığın sorumlulukları ye-
rine getirmenin her ne kadar zor yan-
ları varsa da milyonların sevgisini ve 
heyecanını hissetmek benim için ifade 
edemeyeceğim kadar kıymetli ve hayat 
mücadelemin boşuna olmadığını gös-
teren harika bir detay.

Bir dönem dizisinde oynuyorsun, 
Destan dizisine nasıl hazırlandın?

Kadınlar olarak hayat boyu bir ak-
siyonun ve varoluş mücadelesinin 
içindeyiz. Bunu ekrana taşıyıp tarihi-
mizde ve içimizdeki cesur kadınları 
göstermek, kadınlar adına güçlü bir 
aksiyon becerisi ortaya koyabilmek 
ve bu kadınların alışılmış kahraman 
algısının dışında poz kesmeden ger-
çek duygularıyla güçsüz ve güçlü 
yanlarıyla ama var olduklarını an-
latabilmek istedim. Şanslıyım ki bu 
hayalimi profesyonel bir çalışma or-
tamında, verilen emeklerin de boşa 
gitmediğini görerek gerçekleştirme 
fırsatım oldu. Destan geldiğinde 3 
sezonluk Hercai projemiz yeni bit-
mişti. Karakterler arasındaki ayrımı 
yapmak, dinlenemeden başka bir yol-
culuğa çıkmak tatlı bir stres yaratsa 
da büyük bir özveri ve keyifle 4 ayı-
mı çiftlikte geçirdim. Her gün üstü-
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ne katarak sınırlarımı zorlamak bana 
çok iyi geldi. Ulaşabildiğim her şeyi 
okumaya, altındaki tarihi görmek, 
duyguları anlamak için her kabuğu 
kırmaya çalıştım. Ruhsal ve fiziksel 
gelişim, işimizin ruhuyla bütünleşti-
ğinde daha heyecanlı bir hal aldı. Al-
dığım tepkilere göre de ortaya gerçek 
bir Akkız çıktığı için çok mutluyum.

KADININ YERİNİN HENÜZ 
YOZLAŞMADIĞI BİR DÖNEMİ 
ANLATIYORUZ 

Destan dizisi nasıl bir destanı anlatıyor?
Orta Asya’da daha önce işlenmemiş 

ve Türkiye’de ilk defa çekilen bir döne-
mi, çatışmalarla, aksiyon ve gerçeklik-
le, duyguyla, aşkla ve ilk defa güçlü bir 
kadın karakter üzerinden kendi gerçek-
liğimizde anlatmaya çalışıyoruz. Türk-
lerin geldiği yeri ve o ruhu tekrar önce 
kendimize sonra insanlara hatırlatıyor 
olmak da enteresan bir haz veriyor. Ka-
dın ve erkeğin el ele mücadelesini an-
latan bir destan ve kadının toplumdaki 
yerinin henüz yozlaşmadığı bir dönem. 
Bu yüzden kadınların aslında esas kül-
türümüzde ne kadar etkin bir yerde ol-
duğunu göstermek ve izleyiciye sahip 
olduğu geçmişten kesitler sunabilmek 
hikaye anlatıcılığını daha keyifli kılıyor.

At binmek, kılıç kullanmak sporla 
ilgili tempo gerektiriyor, sıkı bir 

sporcusun zaten, hangi sporlarda 
çok iddialısın?

Küçük yaşlardan beri basketbol, 
voleybol, atletizm gibi birçok spor da-
lıyla ilgilendim. Hepsiyle aynı anda 
ilgilenmenin zorluğu ve öğretmen-
lerimin teşvikiyle atletizmde karar 
kıldım ve bölgesel olarak da birçok 
madalya aldım. İstanbul Üniversi-
tesi’nde ise bölümüm gereği sporun 
birçok branşıyla uğraştım. “Hangi 
sporda çok iddialısın derseniz” buna 
net bir şey diyemem çünkü hayatımın 
hiçbir yerinde büyük iddiaları sevmi-
yorum. İddiam olduğunu söyleyerek 
vakit harcamaktansa ortaya koydu-
ğum sonuçlarla iddiamı göstermek 
daha çok tercihim olacak bir yol.

Basketbolla aran nasıl peki, takım 
tutar mısın, hangi takım?

Çalışma tempomdan dolayı üniver-
siteden sonra çok takip ettiğimi söy-
leyemem ama şu an eş durumundan 
(gülüyor) gece maçı fanatiği oldum di-
yebilirim. Futbolda da basketbolda da 
karşılaşmaları çok seviyorum ama Spor 
Bilimleri Fakültesi’ne girdiğim yıl ülke-
de eskiden olan mücadeleci ve gerçek 
spor ruhunun kaybedildiğini düşündü-
ğüm için takım tutmama kararı aldım. 
Sadece güzel mücadeleleri izlemeyi se-
viyorum. Benim için asıl olan izlediğim 
şeyden aldığım keyif. Bunu bulduğum 
her maçı ve takımı izleyebilirim.

Kapak
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Trençkot: Jonathan Simkhai
Elbise: RÊVE DE GOSSE
Ayakkabı: The Attico (Beymen)
Küpe: Begum Khan
Yüzük: Bee Goddess
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İki ünlü insanın birlikteliğinin 
zorlukları vardır mutlaka, biz güzel 
yanlarından bahsedelim mi?

İkimiz de sevdiği işi yapan, bunun 
getirisi olarak da tanınırlığı olan kişi-
leriz ama hayatımızı bunun çevresinde 
şekillendirmiyoruz. Bir insanla kurdu-
ğun gönül bağının ve hayatının dışa-
rıdaki saldırılara bu kadar açık olması 
zor olsa da yaşadığınız aşkın gerçek-
liğini bilen veya hisseden insanların 
güzel dileklerini almak, bu sevginin 
etrafında koca bir çembere dönüşmesi 
harika bir mutluluk. Biz daha çok bu 
kısma odaklanıyoruz ve sevdiğiniz in-
sanın insanlar tarafında takdir edildi-
ğini görmek de tabii ki sizin için ayrı 
bir gurur kaynağı oluyor. Etrafımızda 
böyle bir çember varken önceliğimiz 
doğru bildiğimiz yolda hayallerimizi 
gerçekleştirmeye çalışırken, adımları-
mızı insanların hayatında etkili bir yer 
bırakabileceğinin bilincinde olarak ve 
ince bir süzgeçten geçirerek atmaya ça-
lışmak. İlham olabilme, cesaret verebil-
me ve birilerinin hayatına dokundum 
da geçtim diyebilme şansını en verimli 
şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz.

DÜĞÜN ANİDEN DE OLABİLİR, UZAK 
BİR TARİHTE DE...

Çok yoğun çalışıyorsun, 
nişanlınla aranızda kıtalar var, hiç 
görüşemiyorsunuz nasıl olacak bu 
işler, gözden ırak olan gönülden de 
ırak olur mu?

İlk günden beri hiçbir şeyimiz plan-
lı değildi. 2 sene önce böyle bir ilişki 
yaşayacağımı söyleseler “Aynı şehir-

de bile biriyle böyle bir duygu yaşaya-
mam” derdim. Ama bu bana hayatın 
hiç anlamadığım bir yanını gösterdi. 
Mesafelerin zorlayıcı olsa da aranız-
daki bağı daha güçlü ve daha gerçek 
kılabileceğini. Zaman bizi nereye gö-
türür bilmiyorum. Ama akışta olma-
yı ve birbirini bulduğuna inanan iki 
insanın başka bir düzen inşa etmek 
etmek için daha fazla motivasyonu 
ve enerjisi olduğunu biliyorum. Kalp 
aynı heyecanla atarken uzaklık sadece 
coğrafi konumu belirler ve bizim için 
mesafeler sadece bundan ibaret.

Düğün ne zaman?
Planlı olmadığımızı söyledim. Ani-

den de olabilir uzak bir tarihte de. 
Birlikte göreceğiz gibi.

Dönem dizileri sence neden bu 
kadar çok sevildi?

İnsanlar artık bu dönem gördükle-
ri, her gün şahit oldukları şeyleri de-
ğil onları hayal dünyasının ve başka 
zamanların büyüsüne götürecek, kafa 
dağıtmalarını sağlayacak işlere yöne-
liyor diye düşünüyorum. Günümüz 
işi izlediğinizde yapılabilecek şeyleri 
tahmin etmek daha kolay ama dönem 
işinde kafa yapısını ve davranışları 
çözmek farklı ve eğlenceli. Geçmi-
şimizi tarih kitaplarından, ders için 
yapılan ezberlerden öte görsel hafıza-
lara taşımada bir araç olduğu için de 
sevilmiş olabilir. İnsanların tarih oku-
masına, araştırmasına daha çok vesile 
olduğunu da düşünüyorum. Güncel 
hayatın monotonluğuna kendimizi 
kaptırdığımız için nereden ve nasıl 
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geldiğimizi bilmenin, benim olduğu 
gibi herkesin ruhuna iyi geldiğini dü-
şünüyorum zira aldığımız eğitimler 
sırasında daha önce duymadığım bil-
gilere de erişme şansım olduğu için 
işi daha çok sevdim.

Akkız dışında başka bir tarihi 
karakteri canlandırmak istesen bu 
kim olurdu? 

Tarihimizde binlerce yıldır var ol-
muş ve bizim biz olmamızda emeği 
geçmiş tüm kadınlarımızı canlandı-
rabilmek isterdim. İlla isim vermem 
gerekirse şu an çok objektif olamadan 
Tomris Hatun veya Penthesilea derim.

Birinin aklını okumak istesen bu 
kim olurdu?

Akıl okumak gerçekten müthiş bir 
hediye olurdu. Kimisi zorlayıcı bula-
bilir ama benim gibi detaycı ve insan 
davranışlarının nedenlerini ölesiye 
merak eden biriyseniz harika. Ben sa-
nırım ayrım yapamayacağım.

Elinde sihirli değnek olsa neleri 
değiştirmek isterdin?

Şiddetin her türlüsünü, adaletsizli-
ği, hoşgörüsüzlüğü, insanlığa ve ev-
rene zarar veren tüm hırsları bitirme-
yi dilerdim.

Evde en çok ne yaparsın, yemek 
yapar mısın mesela?

Evde olduğum zaman sakinlik be-
nim için çok önemli. Günümün bir 
kısmını yogaya ya da meditasyona 
ayırıyorum mutlaka. Bazen de sadece 
duvara bakıyorum. Dışarıdaki hayat 

o kadar kaos ve kalabalık ve pande-
miden sonra da o kadar paranoyak ki 
yalnız kalmaya ve kendi sesimi duy-
maya çalışıyorum. Yemek yapmayı 
çok seviyorum çok da becerikli oldu-
ğumu söyleyebilirim ama kalabalık-
lara yemek hazırlamak daha keyifli 
geliyor. Set yoğunluğundan her za-
man kendim için yemek yapma moti-
vasyonunu bulamıyorum.

Bu aralar glutensiz beslenmek 
moda. Şöyle sorayım, karbonhidrat 
mı protein mi, tatlı mı tuzlu mu, 
hangisini çok seversin?

Modaya saygı duyuyorum ancak 
sırf moda diye hayatta hiçbir şeyi sa-
hiplenemedim. Yemek konusunda 
kendimi denemek ve arınmak için katı 
kurallara girmeyi istediğim oluyor 
ama bu tempoda sadık kalabildiği-
mi söylemek zor. Bunca stres faktörü 
içinde kendimi bir de böyle kalıplara 
sokmak istemiyorum açıkçası. Bede-
nimi dinliyorum sanırım içgüdüsel 
beslenme deniyor. Eskiden daha düş-
kündüm ama hayatımda her şeyde 
olduğu gibi yemek düzenimde de 
sadeleştim ve dengeli bir şekilde her 
şeyden faydalanmaya çalışıyorum.

Set aralarında en çok ne yersin, 
mesela uyur musun?

Kurutulmuş meyve ve enerjim 
düştüğünde çikolata yerim. Eğer zor 
bir günse ya da nedensiz yere bitkin 
uyanmışsam yemek aralarını uyuma-
ya harcadığım oluyor ama genelde 
bir sonraki sahne ile ilgili çalışmayı 
tercih ediyorum.
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Kıyafetlerine çok para harcıyor 
musun, var mı marka takıntın, asla 
giymem dediğin bir parça var mı?

İçinde kendimi olduğum gibi his-
settiğim bir tarzda giyinmeye özen 
gösteriyorum. Takıntı boyutunda ol-
masa da bazı markaları tarzıma uy-
gun bulduğum için daha fazla tercih 
ettiğim doğru ama sürekli alışveriş 
yapmayı, AVM ye gitmeyi sevmiyo-
rum. Genelde zamandan dolayı on-
line ve mevsime göre toplu alışveriş 
yapmayı tercih ediyorum. Artık çok 
takip edemiyorum ama Vintage par-
çaların zamansızlığını, sürdürülebilir 
olmasını ve tarzını çok seviyorum. 
Gerçek kürk giyemem.

DOĞANIN UYANIŞI BENİ 
NEŞELENDİRİR

Hangi ay sana göre en romantik ay ve 
yaz mı kış mı hangi mevsimsin sen?

Her mevsimin ayrı romantikliği ve 
melankolisi var diye düşünüyorum 
ama ben baharı çok seviyorum. Bahar 
kokusu, doğanın canlanışı beni ina-
nılmaz neşelendiriyor.

Yeşilçam’da en sevdiğin çift 
hangisiydi, 4 yapraklı yoncalardan 
hangisi sence?

Sadece 4 yapraklı yonca değil, Ye-
şilçam’a emek veren tüm oyunculara 
saygı duyuyorum, çocukluğum onların 
filmlerini izleyip kendimi onların yerine 
koymakla geçti. Tek bir isim veremem 
ama yeni kaybettiğimiz Fatma Girik’i 
anmak isterim. Tarık Akan - Gülşen Bu-
bikoğlu’nu çok severdim ama yakışan 

çift deyince Türkan Şoray - Kadir İna-
nır’ı da saymamak olmaz tabii.

Saçların çok güzel, doğal mı bu 
kıvrımlar?

Doğalı böyle olmasa ne yapardım 
onu bile bilmiyorum o kadar doğal ve 
işlemsiz. Sadece korumak adına bakı-
mını yapıyorum.

Güzellik önemli midir oyunculukta 
ya da hayatın içinde?

Bana göre güzellik bütünlüktür, bir 
birleşimdir. Çok güzel olup ruhu öyle 
olmayan insanın enerjisini hisseder-
siniz. Ama ararsanız her insanda da 
güzellik bulursunuz. Tarz, düşünce ve 
kendine has özellikler birleşince ortaya 
gerçek güzellik çıkıyor diye düşünüyo-
rum. Mutlaka hayatın ve oyunculuğun 
içinde önemli ama sırf çok güzel diye 
izlediğiniz kişilerin 5 yıl sonra olmaya-
cağını bilirsiniz çünkü gerçek değildir, 
hayatın içinde her daim güzel olamaz-
sınız. Oyunculukta asla sizde olduğu-
nu bilmediğiniz jest mimikleriniz olur, 
bunların hepsini güzel vermeye çalı-
şırsanız gerçekten koparsınız. Güzel-
lik herkese göre değişen bir kavram ve 
bazı roller için evet önemli olabilir ama 
çok güzel birini rol yapamadığı zaman 
kaç kişi hisseder veya ne kadar uzun 
süre? Elbette kendimize bakmamız da 
gerekiyor hem hayatımız hem oyuncu-
luğumuzun gerektirdiği şekilde ama 
kimse kimseye sadece güzellik üzerin-
den oyunculukta veya gerçek hayatta 
bir statü kazandırmamalı ve etkilenen 
insanların kafasında güzellik her şey-
dir algısı yaratmamalı.
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Gömlek: Proenza Schouler (V2K Designers)
Pantolon: Proenza Schouler (V2K Designers)
Çizme: Stuart Weitzman (Vakko)
Küpe: Begum Khan
Yüzük: Bee Goddess
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Çay mı içersin yoksa kahve mi, ya 
da bitki çayı mı?

Aklına çay gelen biri değilim, bitki 
çayı ve sade kahve tercih ederim.

Aşkın tanımı sence nedir, aşk biter 
mi bir gün sevgiye dönüşür mü?

Tek bir tanım verebilmem mümkün 
değil ne söylesem başkası eksik kalır. 
Sorduğunuz soru üzerindense aşk; 
bana göre dönüşümden çok gelişim 
halindedir. Sevgiye dönüşmez sevgiyi 
içine katar, güvene dönüşmez güveni 
içine katar, tutkuya dönüşmez onu içi-
ne katar. Size ait ne varsa bilmek ister 
çünkü kendini tamamlamak ister aşk. 
Halil Cibran’ın Ermiş kitabından Aşk 
Üzerine şu kısmını yazmak isterim

“Aşk kendinden başka bir şey vermez ve 
kendinden başkasından almaz.

Ne sahiplenir ne de kendisine sahip 
olunur Çünkü aşk yeter aşka.”
Biter mi sorusuna gelirsek; Aşk 

geliştiğinde değil ama başka bir şeye 
dönüştüğünde biter.

‘HER ŞEYİ BIRAKTIM, TROPİKAL  
BİR ADADAYIM’ DİYEBİLECEK 
BİR YÖNÜM VAR

Sesin de çok güzel, var mı müzikle 
ilgili bir projen?

Müzik benim için içimdeki negatif 

ya da pozitif duyguların ritimle dışarı 
atılması benden özgürleşmesi demek, 
bir nevi rehabilite yöntemim diyebi-
lirim. İlk defa dizide söylediğimde 
çok güzel geri dönüşler aldım ama 
bir şeyi yaparken gerçekten hakim ol-
mak ve en iyisini verebilmek isterim. 
Bu anlamda çok zor ve detaycı bir in-
sanım. O yüzden henüz yok ama bir 
müzikalde oynamayı çok istiyorum.

Var mı deliliklerin, çılgınlıkların?
Genel olarak öyle görünmem ama 

aklıma bir fikir tanesi düştüğü anda 
onu yapmadan rahat edemem. Haya-
tın bambaşka bir yerindeyken bir gün 
sizi arayıp “Her şeyi bıraktım tropikal 
bir adadayım” diyebilecek bir yönüm 
var. Nitekim oyunculuk kariyerim de 
bu kafa yapısıyla başladı.

Hayat sana ne ifade ediyor?
Hayat kiminle, nasıl ve nerede ya-

şadığın ya da hangi dünyaya doğdu-
ğun değil, doğduğun dünyanın için-
de ne kadar hacim kapladığınla ilgili 
bana göre. Doğru soruları sorabilmek 
ve cevapları okumayı başarıp tamam-
lanabilmek için yürüdüğümüz herkes 
için mutlu ve huzurlu olmasını dile-
diğim bir yol.

Asla vazgeçemem dediğin şey nedir?
Sağlık ve sevdiklerim.
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Kadınların en büyük 
problemlerinden biri şiddete 
uğramak. Herkes ‘Akkız’ gibi olabilir 
mi, o güce, kudrete, kararlılığa sahip 
olmak için kadın ne yapmalı?

Kadın veya erkek fark etmeden in-
san öncelikle hayatta varoluş amacını 
bilmeli, anlamaya çalışmalı. Evlatlarını 
sağduyulu yetiştiren ebeveynler çoğal-
dıkça ve kanunlar biraz daha koruyu-
cu bir yol izledikçe umarım bunları ko-
nuşmuyor oluruz. Kadınlar öncelikle 
fiziki güce değil, içlerinde istediklerini 
yapabilecek gücün olduğuna inanma-
lılar. Bu projeyi seçme sebebim bu be-
nim. Bu bir fiziki güç meselesi değil, 
kararlılık ve içinde ne olduğunu, ister-
sen neyi yapabileceğini anlama mese-
lesi. Bir kadının isteyip de yapamaya-
cağı şey az diye düşünüyorum.

HAYVANLARI ETKİLEYİCİ VE İLHAM 
VERİCİ BULUYORUM

Peki ya aldatılmak seni nasıl 
etkiler?

Aldatmanın saygısızca ve incitici 
olduğunu düşünüyorum. Üzülürüm 
ama bunda takılı kalmam. Başka bir 
hayat ve serüven dileği olan herke-
sin istediği şeyi yapması taraftarıyım. 
Tek hayatımı beni mutsuz edecek ya 
da mutsuz edeceğim ya da tamam-
lanmayacağım biriyle geçirmeyi ken-
dim için de karşı taraf için de iste-
mem. Eğer hayatında olması gereken 
kişiyi bulmuşsa gerçekten mutluluk 
dilerim ama tercihim bunun aldatma 
olmadan gitmek istediği yolu söyle-
mesi yönünde olur.

Uzun kollu T-Shirt: Academia
Etek: Academia
Küpe: Bee Goddess
Yüzükler: Bee Goddess
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Ağlamak mı, gülmek mi?
Her ikisinin de olması gerektiği za-

manlar var. Bir duyguyu aktarmadan 
diğerine yer açamazsın. Ama benim ter-
cihim ve isteğim hep gülmekten yana.

Sevmek mi, sevilmek mi?
Sevilmeyi takıntı yapmadan ama 

sevildiğini hissederek sevmek.

Kedi mi, köpek mi? Yoksa bütün 
hayvanlar mı ve sokak hayvanlarını 
sahiplenmek mi?

Kedi, köpek diye tercih yapamam, 
genel olarak hayvanları çok seviyo-
rum, çok etkileyici ve ilham verici bu-
luyorum. Sahiplenmek bence harika 
bir duygu eğer ona o sevgiyi ve sıcak-
lığı verebilecek zamanınız varsa. Çün-
kü hiçbiri evinizde süs eşyası olmayı 
hak etmiyor. Hayatınızda bir kez bile 
olsa orman beselemesine gidin, barı-
naklara gidin o kadar inanılmaz bir 
sevgi ki tarifi çok zor. Kesinlikle sokak 
hayvanlarını sahiplenmeli ama sadece 
eve almak olarak söylemiyorum. Onla-
rın da birer can olduğunu unutmadan 
sokakta da olsa sahip çıkmak insanlık 
görevlerimizi yerine getirmekten bah-
sediyorum. Ve keşke kanunlarla daha 
çok korunsalar diye diliyorum.

Hayatın sana verdiklerini olduğu 
gibi kabul edenlerden misin, yoksa 
isyankâr mısın?

Her şeyin gerçekleşme nedeni ol-

duğuna ve her şeyin zamanını bekle-
diğine inanıyorum. Olduğum kişiden 
vazgeçmeden, başıma gelen her şeye 
ne katabilirim diye düşünerek yol al-
dım bugüne kadar. Hayatın verdikle-
riyle yetinmektense hayattan almak 
için verdiğim mücadele yaşamımı 
daha anlamlı kılıyor.

Genç yaşında bu kadar şöhret olmak 
seni şımarttı mı, ne düşünüyorsun?

Şımarık büyümedim, küçük yaş-
tan beri sorumlulukla büyüdüm, o 
yüzden gelen ilgi ve sevgi yaptığım 
iş bana hep daha gerçek göründü. 
Etrafımda tanınmakla baş edeme-
diğini gördüğüm insanlarla birlikte 
kendime hep ilk mücadelemi ve nasıl 
geldiğimi hatırlatırım. Ben sadece ha-
yatımda ne olmayı istediğimi fark et-
tim ve yaptıklarımla da fark edildim. 
Ama beğenen ama beğenmeyen her 
türden fikir var. Bazıları buna şöhret 
diyor olabilir ama benim tek bildiğim 
ailem, sevdiklerim ve beni sevenlerle 
birlikte hayat yolunda kat ettiğimiz 
mesafe ve buna şöhret değil, hayal-
lerinin peşinden koşarken yol kena-
rında sana alkış tutan ya da yanında 
koşmaya başlayan insan sayısının art-
ması demek istiyorum.

Kendini 3 kelime ile anlatsan bu 
kelimeler ne olurdu? 

Özgür ruhlu, mücadeleci, güler 
yüzlü...
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Ceket: Alexander McQueen (Beymen)
Pantolon: Academia
Kolyeler: Begum Khan
Yüzükler: Bee Goddess
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Elbise: Alexis (Beymen)
Çizme: Saint Laurent (Beymen)
Küpe: The Ninon
Yüzük: Bee Goddess
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Dekorasyonda  
2022 renkleri doğayı 

evinize taşıyacak

ÇİĞDEM YALÇIN

Pandemiyle daha doğal formlara evrilen ev dekorasyonu, yeni 
umutlarla başladığımız 2022'de de sadeliğin ve işlevselliğin en 
eğlenceli haliyle kapımızı çalacak. Yeni yılın trend renkleri mavi, 
yeşil, kahverengi ve hardal tonlarının hakim olduğu tasarımlar, 

evimizdeyken doğada ya da dış mekanda olma hissi yaşatacak.

Röportaj
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S on dönemin şartları gereği 
en fazla vaktin geçtiği evler-
de, biraz can sıkıntısı, biraz 
da içimizdeki mimarın dışa 

vurumuyla ufak tefek değişiklikler 
yapmayan yoktur. Dekorasyon ilgi 
alanınızdaysa 2022 trendlerini öğren-
meye hazır mısınız? Ayrıntıları Yaşına 
Home kurucusu ve mimar Çiğdem 
Yalçın'dan dinleyelim.

2022'de iç dekorasyonda hangi 
trendler olacak?

Pandemide insanlar evlerinde daha 
konforlu, doğa temalı çizgiler isteme-
ye başladı. Buna ek olarak doğanın 
sunduğu natürel renkleri ev dekoras-
yonlarında daha sık göreceğiz. Natü-
rel renklere bozuk formlar ve organik 
bitişlere sahip mobilyalar eşlik ede-
cek. Ahşap, bu yıl da duvar panelle-
ri olarak karşımıza çıkacak. Zeminde 
kullandığımız doğal taş karolar, mer-
merden yapılmış tezgahlar keten ve 
pamuklu kumaşlar 2022’de de trend 
olmaya devam edecek.

2022'de evlerde hangi renk 
mobilyalar kullanılacak?

Bu yıl doğaya vurgu yapan mavi, 
yeşil ve kahverengi tonlarının yılı 
olacak gibi görünüyor. Bu renklerin 
dışında gri ve beyaz tonları ile si-
yaha da evlerde yer var. Fakat geç-
tiğimiz sene oldukça gözde olan si-
yah ev dekorasyonu yerine siyaha 
detaylarda yer vermek bu senenin 
en önemli değişikliği. Ayrıca hardal 
rengi de yılın dikkat çekenleri ara-
sında yer alıyor.

Pandemiden sonra evlerin 
dekorasyonunda ne gibi 
değişiklikler oldu?

Pandemi dönemi yüzünden evleri-
miz bizler için her anımızı geçirdiği-
miz bir sığınak haline geldi. Eğitim, iş, 
spor ve hatta eğlence aktivitelerimizin 
hepsini evde gerçekleştirmeye başla-
dık. Söz konusu trendlere göre daha 
sakin, az eşyalı, göz yormayan, düzen-
li, doğa dostu ve en önemlisi işlevsel 
ev elementleri işin içine dahil oldu. 
Son olarak dekorasyonda yeni yılda 
da etkisini göreceğimiz detayları şöyle 
sıralayabiliriz:

-Çok kullanımlı mobilyalar
-Ekstrem minimalizm
-Mobilyalarda organik formlar
-Doğal materyaller
-Sürdürülebilir bir ev.
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Yılın en romantik ayına karla kaplı bir şehirde hazırlanmanın 
huzuruyla kendimizi biraz nostaljik hissetmemiz kaçınılmaz 

bence. Son günlerde en sevdiğim kış renklerinden ve 
romantik detaylardan asla vazgeçemiyorum. 

Favorileri
Editörün

Hüma Kaya / huma@retouchmag.com

Moda
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Calla Breeze 
Bere

Beyoğlu’nun eski 
sokaklarına dalmışken 

kırmızı bir bere edinmesek 
olmazdı. Özellikle beyaz 

tenliler ve açık renk saçlılar 
için kırmızı bere tek başına 
bir kombini temsil ediyor.

Saint Laurent 
Ayakkabı

Nostalji eşittir tüvit kumaşlar! Bu 
kez markanın ikonik blazerları 
ile değil hem konforlu hem şık 

tüvit ayakkabılarıyla maziye gidip 
geliyoruz. 
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İpekyol Kaban 
İpekyol’un bu hibrit tasarımı klasik 

kesimiyle büyüleyici bir şıklık yaratırken 
spor yaka detayları soğuk havalarda 

maksimum konfor sağlıyor. 

Leaves of  
Eve Elbise 

Kocaman fırfırlı yakası Sherlock 
Holmes filmlerine selam verirken 

hareketli mini eteği romantik olduğu 
kadar vahşi bir stil sağlıyor.

Reis Küpe 
Hem minimalist hem zamansız tasarımların en güzel 

uygulayıcılarından olan Reis Mücevher, yeni sezonundaki sade 
ve şık küpeleriyle her kombini şıklaştırmayı başarıyor.



Moda

Bu sezon deri 
görünümü ayakkabı 
ve çantalarla sınırlı 
değil! Tüm aksesuar 
ve giysilerde 
kullanılan deri 
görünüm detayı 
çılgın ve asi  
tarafınızı 
vurgulayacak.

Deri 
Görünümü

Front 
Now, 

3.795 TL

Baize, 
319 TL

Outkast 
People, 

2.200 TL

Decemberpie, 
750 TL

Mirimalist, 
1.100 TL

Free 
People, 
1.195 TL

113 Studio, 
1500 TL
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İki kişilik sessiz sakin kutlamalar 
yerine eğlenceli, bol renkli ve 

kalabalık partileri seviyorsanız 14 
Şubat’ta partnerinizi gece dışarı 
çıkmaya şimdiden ikna etmeye 

başlayabilirsiniz.

Sevgililer 
Günü Partisi

Be For B 
1.100 TL

Saint 
Laurent, 

13.450 TL

Saint 
Laurent, 

25.950 TL

Nocturne, 659 TL

Mugler 
Thierry, 
1290 TL

Felizist, 
620 TL

Moonlight, 
4495 TL

Keepsake, 
3.795 TL
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Doksanlı yılların olmazsa olmazı kareli 
desenler geri döndü! Üstelik kış aylarına 
çok yakışıyorlar.

Nostaljik 
Kareli

Alexander 
Wang, 

4.849 TL

Ganni, 
1.349 TL

Off Wear, 
6.695 TL

Outcast 
People, 
1.325 TL

Silvian 
Heach, 

4.295 TL

Tony 
Burch, 

4.499 TL

Vakkorama, 
1095 TL

Selected, 
2.495 TL

Balmain, 
32.450 TL



64

Moda

Sevgililer Günü’nde baş başa romantik 
bir kutlamadan vazgeçemeyenlerden 
misiniz? O gece partnerinizin gözü sizden 
başka bir şey göremeyecek!

Siyahın 
asaleti

Akep, 
4.595 TL

Alcozer & J, 1.099 TL

Beril Kın Design 
kolye, 900 TL

Collection, 
6.750 TL

Maiizen, 
240 TL

Sugen,  
460 TL

sister jane, 
3.495,00 TL

Vakkorama, 
1.095 TL

Sephora Collection, 
139 TL

Saint Laurent, 13.450 TL
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Kim demiş spor sadece yaz aylarında 
yapılır diye! Hem sağlığınızı hem 
formunuzu korumak için ister fitness 
salonlarında, ister evinizin konforunda 
isterseniz açık alanda sporunuzu asla 
ama asla ihmal etmeyin!

Her Mevsim 
Sportif

Adidas, 
1.279 TL

Alexander 
McQueen, 
18.450 TLG-Spectacles, 

2.995 TL

Aviator 
Nation, 
1.095 TL

Yoga 
Design Lab, 

789 TL

Stella 
McCartney, 
13.450 TL

Parajumpers, 6.295 TL

Nike,  
1079 TL

Puma,  
799 TL
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Kötünün içinde 
iyi kalabilmek 

bana nefes veriyor

ELA YÖRÜKLÜ

3 sezondur Arka Sokaklar dizisinde gördüğümüz Ela Yörüklü, 
kendisi için en önemli şeyin ‘kalbi aydınlık tutmak’ olduğunu 
söylüyor ve ekliyor: Hayatta pek çok zorluk, engebeli yollar, 
düşüşler var. Ama kötünün içinde iyi kalabilmek bana nefes 

veriyor. Kalbimi kirletmediğim sürece ben benim.

Röportaj: Vildan Uygunoğlu,  Fotoğraf: Yigit Danacı,  Fotoğraf asistanı: Gülçin Sevgilice,  Styling: Ela Bahceci,   
Styling asistan: Zeynep Köken,  Makyaj: Nihal Dinç,  Saç Ramazan Batak / Ahmet Çoban,  Mekan: Hotel mest
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Elbise: Beste Korkmaz
Takılar: pinarsumru kafası
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Güzelliği dillere destan, ince 
ruhu kitaplara sığmaz, 
hayatın yoğun temposun-
da koruduğu enerjisi de 

kendine hayran bırakacak cinsten. 
Oyunculuğa erken yaşta adım atan 
Ela Yörüklü’yü sanat aşkı ait olduğu 
yere getirmiş ancak O yine de diğer 
hayali veteriner hekimliğin de peşini 
bırakmamış. Şimdilerde hem eğitim 
hem oyunculuk kariyerine odaklanan 
Yörüklü ile keyifli bir sohbet gerçek-
leştirdik.

Oyunculuk serüveni nasıl gelişti? 
Oyunculuk hikayeniz nasıl 
başladı? 
Oyunculukla ilkokulda tanıştım. İlk 
kez o zaman hissettim oyunculuğun 
bedenimdeki ve ruhumdaki etkisini. 
Lisede Bursa Şehir Tiyatrosu oyuncu-
larından özel dersler aldım. Ardından 
üniversiteye hazırlık sürecinde tüm 
dikkatimi okula ayırdım. Üniversi-
teyi kazandıktan sonra oyunculuğa 
tümüyle adım atmak için en uygun 
zamandı. Tam da bu süreçte menaje-
rimin beni keşfetmesiyle birlikte hızlı 
bir giriş yaptım. Ardından yoğun bir 
eğitim süreci ve sıkı çalışmalarla bir-
likte yolculuğum başlamış oldu. 

Oyuncu olmasaydın ne yapmak 
isterdin?  
Zaten yapmak istediklerim doğrul-
tusunda, ruhumu besleyen iki şeyi 

kendime meslek seçtim. Oyunculuk 
ve veteriner hekimlik. Şu anda oyun-
culuk mesleğimi sürdürürken veteri-
ner hekim olma hayalimi de gerçek-
leştirmek için eğitim sürecimi devam 
ettiriyorum. Sanat ve hayvan sevgimi 
yaşattığım bu iki alanda var olmak is-
tiyorum. 

Arka Sokaklar hikayeniz nasıl 
başladı? İlk ekran deneyiminizin 
bu kadar uzun soluklu bir proje 
olması başlangıçta şüphe yaratmış 
mıydı sizde?
Arka Sokaklar hikayem bir gece me-
najerimden gelen telefon ile başladı. 
İkiz kardeşimle sinemada bir filmin 
gece seansına gitmiştik. Çıktığımda 
menajerimden gelen bir sürü cevapsız 
çağrı vardı. Hemen geri döndüm. “Ela 
yarın sabah erkenden Erler Film’e gö-
rüşmeye gidiyorsun” dedi. Ertesi sa-
bah imzalar atıldı. Belli bir hazırlık ve 
çalışma süreci sonrasında Arka Sokak-
lar dünyasına hızlı bir giriş yaptım. Üç 
sezondur bu serüvenin içindeyim. Ka-
nal D gibi büyük bir kanalda bu kadar 
uzun soluklu ve başarısını kanıtlamış 
bir işe girmek oyuncuya güven veren 
ve konfor sağlayan bir durum aslın-
da. Öte yandan yıllardır tüm düzenin 
oturmuş olduğu, birbirine bu kadar 
alışmış bir ekibe dışarıdan girmek na-
sıl olur diye bir düşünmüştüm. Ama 
hep söylüyorum, çok kucaklayıcı ve 
sıcak bir set. Çok çabuk adapte oldum.
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NE KADAR EMEK VERİRSEM 
BAŞARMA İSTEĞİM O KADAR 
ARTIYOR

Bir yandan eğitim hayatınız da 
devam ediyor. Veteriner Fakültesi 
öğrencisisiniz, oyuncusunuz. 
Eğitiminiz bittikten sonra veterinerlik 
konusundaki planlarınız neler? 
Oyunculuk devam edecek mi?
Elbette iki mesleğimi de yapacağım. 
Eğitim sürecimi tamamladıktan son-
ra kendi veteriner kliniğimi açmak 
istiyorum. Bir yandan oyunculuk ya-
pıp bir yandan hayvanların bakım ve 
tedavileriyle ilgileneceğim. Bu mes-
leği seçtiğim ilk günden beri sokak 
hayvanları için sosyal yardımlaşma 
ve destek derneği kurmak istiyorum. 
Hayvanların hayatına katkı sağlamak 
adına yapmak istediğim çok şey var. 
Bu hayallerimin hepsini gerçekleştir-
meyi hedefliyorum.

Eğitiminiz ve dizi çekimleri 
arasındaki dengeyi nasıl 
kuruyorsunuz? Kendinize vakit 
ayırabiliyor musunuz?
Açıkçası çok yoğun bir tempo içinde-
yim. Setim İstanbul’da, okulum Bur-
sa’da. Şehirler arası mekik dokuyorum. 
Özellikle sınav haftalarımda fiziksel ve 
zihinsel olarak acı çektiğimi söylesem 
yeridir. Günde iki kez şehir değiştiri-
yorum ve bunu üç hafta boyunca her 
gün yapıyorum. Hem sahnelerime hem 
derslerime eşzamanlı çalışıyorum. Ter-
minatör gibiyim. Ama şunu fark ettim, 
bu kadar zor olması bir yandan beni 
motive ediyor. Ne kadar emek verirsem 
başarma isteğim o kadar artıyor. Bir çe-

şit meydan okuma gibi. Beni kamçılı-
yor. Başarmakta olduğum şeyin benim 
için önemi çok büyük. Çok yol katet-
tim. 6 senelik okulu işle birlikte yürüte-
biliyor olmak beni gururlandırıyor. Bu 
maratonda kendime de vakit ayırmaya 
çalışıyorum. Mutlaka kafamı boşaltıp 
rahatladığım boşluklar yaratıyorum. 
Ailem ve arkadaşlarımla görüşüyo-
rum. Spor, dizi/film, kitap, kişisel geli-
şim rutinlerimi korumaya çalışıyorum.

Ekran yüzü olmanın eksi yönleri 
var mı sizce? Sizi zorlayan bir 
anınız oldu mu hiç?
Ekran yüzü olmak; ruhun, bedenin, 
enerjinin iyi olma halini koruma so-
rumluluğunu gerektiriyor. Öz bakımı-
mızı, uyku ve beslenme düzenimizi, 
sosyal hayatımızı büyük bir disiplin 
içinde sürdürmemiz gerekiyor. Bu dü-
zeni her daim korumak kolay değil. 
Bizler tüm enerji ve duygu aktarımını 
ekran yoluyla sağlıyoruz. Büyük kitle-
lere hitap ettiğimiz için ağzımızdan çı-
kan her sözü, attığımız her adımı sağ-
duyulu ve bilinçli bir şekilde yönetmek 
durumundayız. Ekran yüzü olmanın 
zor tarafları için bunları söyleyebilirim. 
Bence en büyük eksisi ise insanların 
sizi tanımadan hakkınızda istediği her 
şeyi söyleme hakkını kendinde bulu-
yor olması. Özellikle sosyal medyanın 
geldiği bu noktada kimsenin saygısı, 
bir ahlak çizgisi, dilinin kemiği kalma-
dı. Kimsenin kimseyi kırmakla ilgili bir 
derdi yok. Öyle hakaretler öyle saldırı-
lar yapılıyor ki. Şahsen ben bu linçleri 
çok dikkate almıyorum ve etkilenme-
meye çalışıyorum. Ama bu durumdan 
genel anlamda çok rahatsızım.
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Elbise: Cihanacar
Kolye: pinarsumru kafası
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Esmer güzelliğiniz insanların 
dilinde. Var mı özel bir bakım 
ritüeliniz?
Bu güzel görüşü ifade edenlere 
teşekkür ederim. Çok özel şeyler 
yapmıyorum aslında. Cilt temiz-
liğini çok önemsiyorum. Her gün 
mutlaka güneş koruyucu ve nem-
lendirici kullanıyorum. Haftada 
birkaç kez çeşitli bakım maskeleri 
yapıyorum. Bir de sık sık buz te-
rapisi yapıyorum. Verdiği ferahlık 
hissini seviyorum. Aynı zamanda 
cildimi daha dinç hissettiriyor.

BENİ DOĞRU YANSITMAYAN 
BİR ŞEYİ GİYMEM

Modayla aranız nasıl? Giymem 
dediğiniz bir parça var mı?
Modayla ilgiliyim diyebilirim. Be-
ğendiğim parçaları üstümde taşı-
mayı, giydiklerimi kendime yakış-
tırmayı seviyorum. Yeni trend ve 
stilleri fiziğimle ve ruhumla eşleş-
tirerek kullanmayı önceliyorum. 

Eğitim sürecimi tamamladıktan 
sonra kendi veteriner kliniğimi 
açmak istiyorum. Bir yandan 
oyunculuk yapıp bir yandan 
hayvanların bakım ve 
tedavileriyle ilgileneceğim. Bu 
mesleği seçtiğim ilk günden 
beri sokak hayvanları için 
sosyal yardımlaşma ve destek 
derneği kurmak istiyorum. 
Bu hayallerimin hepsini 
gerçekleştirmeyi hedefliyorum.
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Enerjimi yansıtan, içinde iyi hissetti-
ğim bir kıyafetten güç alıyorum. Gün-
lük hayatımda sürdürülebilir bir giyim 
tarzım var. Yıllarca kullanabileceğim 
spor ve basic ürünleri tercih ediyorum. 
Peşin peşin giymem dediğim bir şey 
yok. Moda, yaşayan ve değişen bir şey. 
Yenilik ve değişimlere açığım. Özgün, 
tarz, dikkat çekici parçalar denemek 
hoşuma gidiyor. Ama sadece moda ol-
duğu için beğenmediğim, fiziğime uy-
gun olmayan, beni doğru yansıtmayan 
bir şeyi giymem. Kıyafetlerin sadece 
beden örtücüsü olmadığını, bir ruhu 
da taşıdığını düşünüyorum. Bu yüz-
den kültürel bir referansa bağlı kalma-
dan mekanın ve anın anlamına, fiziği-
min şartlarına uygun olan benim için 
uygundur. 

Hayatta en önem verdiğiniz  
şey nedir? 
Birden fazla cevabı olan bir soru. Ama 
sanırım ortak paydada buluşturdu-
ğum şey; kalbi aydınlık tutmak. İnce-
likle, yumuşak bir yürekle yaşamak. 

İyiyi ve güzeli, sevgiyi esas almak. 
“Sevmek yeterlidir. Yaşamın karanlık 
kıvılcımlarında bulunacak başka bir 
inci yoktur.” diyor Franz Kafka. Ben 
dünyaya böyle bir yerden baktıkça 
var olabiliyorum. Evet hayatta pek 
çok zorluk var. Engebeli yollar, çukur-
lar, düşüşler var. Ama kötünün içinde 
iyi kalabilmek bana nefes veriyor. Ka-
rışık kafalar, bulanık zihinler, hesap 
kitaplar bana hiçbir zaman iyi gelme-
di. Negatif düşünce ve eylemler fizik-
sel olarak hep midemi bulandırır, bu 
histen kaçmak isterim. O yüzden ben, 
kalbimi kirletmediğim sürece benim. 
Virginia Woolf da şöyle diyor: “Ne hoş 
bir güzelliği vardır; hafif adımlarla, 
dünyadan gülümseyerek geçenlerin. 
Kimseye bir kötülüğü dokunmadan 
yaşayanların, onurlu bir yaşamı se-
çenlerin.” Kalbiniz aydınlık olsun. 

Son olarak Ela Yörüklü’yü en 
iyi anlatan üç kelime nedir diye 
sorsak?
Şefkat, enerji, özveri.

Ekran yüzü olmanın en büyük eksisi insanların sizi 
tanımadan hakkınızda istediği her şeyi söyleme hakkını 

kendinde buluyor olması. Özellikle sosyal medyanın 
geldiği bu noktada kimsenin saygısı, bir ahlak çizgisi, 

dilinin kemiği kalmadı. Şahsen ben bu linçleri çok 
dikkate almıyorum ve etkilenmemeye çalışıyorum. Ama 

genel anlamda çok rahatsızım.
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20 yılı aşkın süredir moda sektörünün sevilen isimlerinden 
biri olan Cengiz Aktürk ilk defilesini Mandarin Oriental 
Bosphorus, İstanbul’da gerçekleştirdi. Tasarımları ile adın-
dan sıklıkla söz ettiren tasarımcı Cihan Nacar’ın kreatif di-
rektörlüğünü üstlendiği defilenin açılışını güzelliği ile göz 
dolduran top model Tülin Şahin yaparken, kapanış izleyi-
cileri kendisine hayran bırakan Çağla Şikel ile oldu. Birbi-
rinden göz alıcı tasarımları taşıyan isimler arasında Şevval 
Şahin de vardı.

Yeni koleksiyon baharda satışta 
Ünlü tasarımcı Cihan Nacar ‘Son derece dinamik ve genç 
olan bu koleksiyonda renkleri ve formları çok özgürce kul-
landım. İstanbul’un en özel lokasyonlarında mağazaları 
bulunan Cengiz Aktürk vitrinlerinde bahar ayında satışa 
sunulacak koleksiyonumu sizlerin beğenisine sunmak için 
sabırsızlanıyorum.‘ dedi.

PODYUMDA 
İÇ ISITAN 
DEFİLE 

Ünlü tasarımcı 
Cihan Nacar'ın 
kreatif 
direktörlüğünü 
üstlendiği, 
Cengiz Aktürk 
markası, ilk 
defilesini 
gerçekleştirdi.
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KORSENİN
İNCE BELLİ SERÜVENİ

Son zamanların en popüler trendlerinden biri olan korse, 
yüzyıllardır var ve hikayesi hiç de seksi başlamadı. Önce doğru 
bir vücuda sahip olmak için kullanıldı, ardından güzellik uğruna 

ince belli gözükmek isteyen kadınların kalbini çaldı. Kadınlar 
kadar erkeklerin de uzun yıllar kullandığı korsenin Antik Çağ’a 

dayanan ilginç bir hikayesi var. 
HAZIRLAYAN: BUSE TURAN

Moda mı, mükemmellik 
takıntısı mı?
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Korse moda tarihinin gelmiş geçmiş 
belki de en tartışmalı parçalarından 
biri. Tarihi antik çağlara kadar uzanan 
korse ilk kez Girit Adası’nda yaşayan 
Minos medeniyeti tarafından, hem er-
keklerin hem de kadınların iç sağlığı-
nı korumak ve iyi bir duruş için tasar-
lanan uzun kemerler olarak biliniyor. 
Dayanıklı olması için zona adı verilen 
sert bir kumaştan yapılan bu kemerler, 
beller kalınlaştıkça daha da sıkılıyordu. 
Vücutları eğitmek uğruna icat edilen 
bu kemerin günün birinde korse ismiy-
le kadınların başına dert açacağını kim 
bilebilirdi.

KALIN BELE SARAY YASAĞI 
KORSEYİ HAYATLARA SOKTU 

Kadın bedenini disipline etmek için ta-
sarlanan korse, zaman içinde farklı an-
lamlar kazandı. 1550’lerde kalın belli 
kadınların saray halkı içinde yasaklan-
ması sonucu korseler kadınların haya-
tında yerini almaya başladı. Şimdiler-
de fetişist bir nesneye dönüşmüş olsa 
da geçmişte kullanılan korseler hiç de 
seksi değildi. Kendini saraya kabul et-
tirmek isteyen kadınların en büyük ih-
tiyacı haline gelmişti. Daraltıcı özelliğe 
sahip olması için çelik ve balina kemiği 
gibi sert cisimler kullanılarak tasarla-
nan bu kıyafet reformu, doktorlar ta-
rafından hiçbir zaman kabul görmedi. 
Zaman içinde korse kullanan kadınlar-
da bayılma, kaburgalarda deformasyon 
ve solunum yolu hastalıkları gibi sağlık 
sorunlarına rastlandı. Hatta kaburgala-
rı kırılarak ölen kadınlar da görüldü.



78

Moda

KADINLARA 
GÖSTERİLEN 
BASKININ 
SİMGESİ

Şimdiki adıyla Rö-
nesans Dönemi ve 
sonrasında kulla-
nılmaya başlanan 
korse, beli incelt-
mek ve göğüsleri 
belirgin hale getir-
mek için kullanılıyordu. Amaç kadın 
vücudunu güçlendirmek, vücut for-
munu düzgün ve seksi göstermekti. 
Aslında bu, toplumun kadınlara uy-
guladığı güzellik dayatmalarından 
başka bir şey değildi. 18. yüzyılda ka-
dınların ince bir bele sahip olmaları 
anlamına gelirken, 19. yüzyılda düz-
gün bir postür için kullanıldı. Zaman 
içinde çeşitli varyasyonlara girse de 
amacı değişmiyordu. 

ÜNLÜLERİN YENİ AKSESUARI

1900’lü yıllara geldiğimizde korse zen-
gin ve soylu kadınların seçimi haline 
geldi. Kadınlar kaliteli korse giymek 
için Vivienne Westwood ve Christian 
Dior’u tercih ediyordu. Özellikle Ch-
ristian Dior korseleri tasarlarken kadın-
ları bağlamayı değil de güçlendirmeyi 
hayal ettiğini, bu sebeple onları ipek 
kumaştan yapmayı tercih ettiğini belirt-
ti. Artık iç çamaşırı görevinin yanı sıra 
ünlü isimlerin üzerinde kostümlerinin 
bir parçası olarak sergilenmeye başla-
dı. Tanıdık isimler arasında ilk kez Ma-
rilyn Monroe vardı. 1950’lerde pin-up 

estetiğini vurgulamak için başrolü ol-
duğu tiyatro oyununda korse kullandı 
ve fotoğraflandı. Hemen ardından Ma-
donna korse serüvenini devam ettirdi, 
1960’larda sahne kostümlerinde sık sık 
korse kullanmaya başladı. Artık kor-
se toplumsal bir fanteziye dönüşmeye 
başlamıştı. Zengin fakir fark etmeksi-
zin, üstelik saray tabuları olmasa da 
korse kadınları ele geçirmişti.

Marilyn Monroe - Merry Widow (Şen Dul) oyununa 
hazırlanırken korsesini bağlatıyor - 1950
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ATAERKİLLİKTEN ÖZGÜRLÜĞE GEÇİŞ

Dönemin ikonları tarafından kullanılma-
ya başlandığını göre tasarımcılar bir bir 
korse üretmeye başladı. Jean-Paul Ga-
ultier ve Thierry Mugler uzun bir süre 
Madonna’ya çalıştı. Tasarımcıların ortak 
fikri artık korse iç giyim yerine dış giyim 
olmuştu ve bu da kadınları özgürleştiri-
yordu. Bazı moda fotoğrafçıları korseleri 
kıyafetlerin üzerine giydirerek dış giyime 
dönüştürdü. Gazetelerde ‘Kadınların ata-
erkillikten özgürlüğe geçişi’ manşet oldu. 
Özellikle Gaultier’in Madonna’ya yaptı-
ğı pembe saten korse vardı ki tüm basın 
günlerce onu konuştu. O korse bugüne 
kadarkilerin en iyisiydi diyebiliriz.

HER ZAMAN MODANIN  
İÇİNDE OLACAK 

Korse bugün hala eski sıkı ve sert formuy-
la fetişist duyguları barındırmak için ter-
cih ediliyor. Ya da burlesk tipi oyunların 
bir parçası olarak kullanılıyor. Belki birçok 
kadının günlük rutinin bir parçası olmasa 
da modadan tam anlamıyla kaybolmaya-
cağı kesin. Üstelik son yıllarda Balencia-
ga, Yves Saint Laurent ve Tom Ford gibi 
ünlü markaların, fermuar kullanarak kor-
seyi rahatlattığını düşünürsek, kesin ola-
rak bildiğimiz bir şey var ki hiçbir zaman 
gardırobumuzdan eksik olmayacak.
Korse için hala çelişkili duygular var. Ki-
mileri için günlük sıradan bir tercih, ki-
mileri için kadınları kum saati formuna 
özendiren mükemmellik takıntısı. Peki 
ya siz ne düşünüyorsunuz? Stilinizin bir 
parçası olabilir mi? Yoksa kadınların gü-
zellik ideallerine uymaları için toplumsal 
bir baskı mı?
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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

Güzellik

Parlak Bir Fikir
Neutrogena’nın Bright Boost serisi her 
tipte cildin kullanabileceği ürünleriyle 
sağlıkla ışıldayan genç görünümlü 
bir cilt vadediyor. Ciltteki yaşlanma 
belirtilerini önlemeye yardımcı 
olan Bright Boost serisi ürünlerinin 
içeriklerinde, neoglukozamin ve AHA 
& PHA bulunuyor. Bright Boost, özel 
neoglukozamin içeriğiyle 3 etkili 
yaşlanma karşıtı özellik sunuyor: 
Lekelere karşı savaşıyor, nemlendiriyor, 
yeniliyor. Nazik soyucu asitler AHA 
&PHA da cildi cansız, donuk ve yorgun 
hücrelerden arındırıp canlandırıyor.

Sevgililer 
Günü’nde 
Parıldayın

COSMED Cosmeceuticals, cilt sağlığını 
korurken kusursuz bir görünüm 

elde etmek isteyenlere özel çözümler 
üretmeyi sürdürüyor. Gözenekleri 

temizleyerek siyah noktalardan 
arındıran Fiddy Metodu, son dönemin 
en önemli cilt bakım trendleri arasında 

yer alıyor. Cildinizin durumuna 
göre ayda 1 ya da 2 defa uygulanan 
bu metod ile siyah nokta, sivilce ve 

komedon oluşumlarının önüne geçmek 
mümkün.  



Güzellik

Aşkla Buluşan 
Parfüm 
Notaları
127 yıllık koku uzmanlığı ile 
zamansız parfümlere imza 
atan Atelier Rebul, Sevgililer 
Günü’nün vazgeçilmez 
hediyeleri arasında olmaya 
devam ediyor. Aşkın büyüleyici 
kokuları, Collection Atelier 
Koleksiyonu’nda yer alan 
elegan ve benzersiz parfümlerde 
karşınıza çıkıyor. Atelier 
Rebul’de aşkın en güzel 
kokularına, aşkın en güzel tadı 
da hediye! 

Senin Favori 
Bazın Hangisi?
Benefit Cosmetics’ in sevilen 
baz ailesine yeni bir ürün daha 
eklendi: the POREfessional 
Lite. Bir ilk olarak, the 
POREfessional Lite’ın formülü 
%73 su içeriyor. Bu sayede 
ultra hafif bir bitiş sağlıyor. Cilt 
üzerinde ağırlık yapmadan, 
gözenekleri 12 saat* boyunca 
kamufle ederek, daha pürüzsüz 
bir görünümü destekliyor. 
Makyaj altına uygulandığınında 
makyajın kalıcılığını arttıran 
the POREfessional Lite, tek 
başına tüm yüze tampon 
hareketle uygulanarak gözenek 
görünümünü kamufle edip, 
daha dinlenmiş ve pürüzsüz bir 
görünüm yaratıyor. 

Cildinde Değişime 
Hazır mısın?

Ciltteki bebek kolajeninin üretimini 
destekleyen Avon’a özel Anew Protinol 

teknolojisi şimdi de göz kremlerinde. Göz 
çevresindeki farkı 2 günde hissettiren 

Avon Anew Koyu Halka Görünümünü 
Düzgünleştiren Göz Altı Kremi ve Avon Anew 

İkili Göz Çevresi Bakım Sistemi ile şimdi 
gözlerine inanma vakti! Protinol gücü şimdi de 

göz çevrende! 
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Cilt bakımından parfüme, kişisel 
bakımdan renkli kozmetiğe 

onlarca farklı ürün raflarda yerini 
aldı. İşte onlar arasından sizin için 
seçtiklerimiz. Bizden duyurması, 

sizden denemesi.

En Yenileri

Evoluderm, Anti 
Imperfection Arındırıcı 
Micellar Losyon, 56 TL 

Ayın
Tom Ford, Rose D’Amalfi, 

50 ml EDP, 2.270 TL

Bioten, Skin 
Moisture 24H,  
50 ml, 140 TL

Yves Rocher, Elixir Botanique, Repairing 
Antipollution, 439 TL

Penhaligon’s, The 
Bewitching Yasmine 

EDP, 3.250 TL

Clinique, Smart Clinical Repair 
Wrinkle Correcting göz kremi, 645 TLSephora, Color Clash 10’lu far paleti, 149 TL

Neostrata, 
Triple 

Firming 
Neck 

Cream,   
1.199 TL

Bath&Body Works, 
A Thousand Wishes, 
Glowing Body Scrub, 

339 TL
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Doğru ürünlerle cildinize 
evde profesyonel 
bakım sunma şansını bu 
ürünlerle deneyebilirsiniz. 

Cilt 
İhmale 
GelmezNeostrata, 

Enlighten 
Illuminating 

Serum, 650 TL

Bioten, Skin 
Moisture Misel, 
400 ml, 86 TL

Ducray, Dexyane 
Bariyer Krem,  100 ml,   

119 TL

Revolution, 
Leke Giderici 
Serum, 30 ml, 

179,90 TL

Bioderma, Atoderm Intensive Eye,  
100 ml,  219,50 TL

Collagen By 
Watsons, Pores-

Be-Gone Kil 
Maskesi,  
179,90 TL

Target Pro By Watsons, Hydration 
Serum 30ml, 219,90 TL

Neutrogena, Bright Boost, 169,90 TL
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Yıpranan, zayıflayan, mevsim 
geçişlerinden etkilenen saçlarınıza 
gerektiği özeni gösterebilmeniz için 

doğru ürünleri seçmeniz yeterli.

Saç Bakımı 
Deyip 

Geçmeyin

John Frieda, Volume 
Lift Hacim Veren 
Şampuan, 250 ml, 

130 TL

L’Occitane, Aromachology 
Intense Repair Solid Shampoo, 

katı şampuan,  60 gr,  178 TL

L’Oréal Professionnel Paris, 
Metal Detox, Professional 

Pre Treatment, 500 ml,  
890 TL

Pantene, 
Yoğun Onarıcı 

Saç Bakım 
Yağı, 61,90 TL

Aveda, Smooth 
Infusion Saç 

Kremi, 230 TL

Ashley Joy, 
Güçlendirici 

Şampuan, 400 ml, 
99,95 TL

Dyson, Corrale saç 
düzleştirici, 

6.499 TL

Head&Shoulders, 35,90 TL
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Şubat geldiyse, ‘Sevgililer 
Günü’ kapıdaysa; dudaktan 
kalbe bir yol yapmaya, farklı 

bütçelere uygun kırmızı rujlara 
şans vermeye ne dersiniz?

Dudaktan 
Kalbe

Avon, Clor 
Trend 

Myfave 
ruj,  

18,99 TL

Yaemina Beauty, 
yarı mat velvet 

ruj, 119 TL

Essence, 
Cool 

Collagen 
Plumping 
ruj, 43 TL

Yves Rocher, yoğun 
nemlendiricili chubby ruj, 

82 TL

Bobbi Brown, Luxe Jewel , 
Ruby Slipper ruj, 230 TL

M.A.C Ruby 
Retro Matte 

Liquid Lip 
Color, 155 TL

L’Occitane, 
Fruity ruj, 

190 TL

Sephora, Collection 
ruj, 89,90 TL

Nars, 
Claudette 
ruj, 475 TL

Flormar, 
Supermatte 
ruj, 64,99 TL

Dior, Rouge 
Dior Satin, 

655 TL
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Yeni sezonun  
birbirinden farklı renkli 

makyaj ürünleriyle 
makyajınızı yenilemeye, 

farklı bir anlam 
yüklemeye hazır olun!

Makyajınıza 
Yenilik Katın

Lovely, Collagen Wear maskara, 19,95 TL

Shiseido, Modernmatte 
Powder Lipstick, 390 TL

Deborah,   
24 Ore Extra 

Kalem Eyeliner 
Pen Mat, 
109,90 TL

Benefit, Powmade, Brow Pomade, 329 TL

Sephora, 
Outregous 

Plump Intense, 
149 TL

Flormar Kiss 
Me More ruj, 

84,95 TL

Nars, Climax 
Eyeliner, 430 TL

Flormar, All 
I Need Face 

Palette, 
149,90 TL

LYKD, 16’lı 
far paleti, 

99 TL
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Kıvıran, dolgunlaştıran, 
besleyen, uzatan 

maskaralardan birini 
kullanarak makyajınızda 

kirpiklerinizi öne 
çıkarmak sizin elinizde. 
Sevdiğinizin gözlerinin 

içine bakın, kirpiklerinizi 
kırpıştırın yeter.

Ok Gibi

Flormar, Hero 
Volume&curl maskara, 

139 TL

Shiseido, Chaos maskara, 490 TL Benefit, 
They’re Real  

Magnet 
maskara, 

289 TL

Sephora, Big 
Definition 

maskara, 189 TL

LYKD, All in 
One maskara, 

64 TL

Deborah Milano, 24 Ore 
Instant Volume Up to the 

Stars maskara, 129 TL

Avon, Legendary Lengths 
maskara, 64,99 TL

Yaemina Beauty, 
All Night Long 

maskara, 219 TL
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S ize keyif veren aktivitelerden 
artık haz alamıyor musunuz? 
Ümitsizlik ve karamsarlık 
duyguları sizi esir mi almaya 

başladı? İş veya okul hayatına eskisi 
kadar ilgi duyamıyor musunuz? Artık 
kendinizi sık sık buzdolabının önünde 
mi buluyorsunuz? Yatağa uzandığınız-
da uykuya dalmakta güçlük çekiyor 
veya tam aksine hiçbir şey yapmadan 
hep uzanmak ve uyumak mı istiyor-
sunuz? Siz de bu sorunlardan şikayet 
ediyorsanız, altında yatan neden ‘kış 
depresyonu’ olabilir! 

Kış depresyonu; mevsimsel geçişlere 
bağlı olarak güneş ışığındaki azalmay-

la beraber görülen bir depresyon çeşidi. 
Gecelerin uzun, gündüzlerin ise kısa 
olması nedeniyle gün ışığına daha az 
maruz kalıyoruz. Uyku düzeni ve sir-
kadyen ritmin düzenlenmesiyle görev-
li melotonin düzeyinde artış ve mutlu, 
huzurlu olmamızın yanı sıra kendimizi 
güvende hissetmemizi sağlayan sera-
tonin düzeyinde azalma, kış depresyo-
nunun biyolojik etmenlerini oluşturu-
yor. Özellikle Covid-19 pandemisinde 
aile içinde yaşanan kayıpların olması, 
iş/okul düzeninde değişen koşullar 
ve pandeminin etkisiyle sosyal hayat-
ta azalma, kış depresyonunun daha sık 
görülür olmasına neden oldu. 

Kış 
Depresyonuyla 
Baş Etmenin  
Yedi Yolu
Pandemide kış depresyonu 
yaygınlaştı. ‘Kasvetli hava 
ruhunuzu daraltmasın!’, diyor; 
aşağıdaki önerileri dikkate 
almanızı tavsiye ediyoruz.
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Uzman Psikolog Cansu İvecen Za-
kiroğlu, kişinin isteksizlik duygula-
rına hakim olamamasına ve bununla 
beraber günlük işlevlerinin aksama-
sına neden olduğu için kış depresyo-
nunun yaşam kalitesini oldukça boza-
bildiğini belirterek, “Alacağımız bazı 
önlemlerle kış depresyonuyla başa 
çıkmamız mümkün olabiliyor. Ancak 
depresyonla baş etmekte zorluk yaşı-
yorsanız ve bu durum aile, iş ve sosyal 
hayatınızı olumsuz etkilemeye başla-
mışsa, bir uzmandan destek almanız 
önemli; aksi halde mevcut şikayetleri-
niz daha da artabiliyor.” diyor. Uzman 
Psikolog Cansu İvecen Zakiroğlu, kış 
depresyonuyla baş etmenin yollarını 
anlattı; önemli öneriler ve uyarılarda 
bulundu! 

DUYGULARINIZI ANLATIN 

Aileniz ve arkadaşlarınızla duygu-
larınızı paylaşmanız çok önemli. Duy-
gularınızı ve bu süreçte yaşadıklarını-
zı, güvendiğiniz ve size kendinizi iyi 
hissettiren çevrenizle paylaşmanız, 
hatta sıkılaştırmanız; benzeri kaygı, 

hüzün ve mutsuzluk gibi duyguları 
sadece sizin yaşamadığınızı ve dö-
nem dönem benzeri zorluklardan ya-
kın çevrenizdeki insanların da geçti-
ğini fark etmenizi sağlayacaktır. Aynı 
zamanda duygularınızı paylaştığınız-
da anlaşıldığınızı hissetmek kendinizi 
daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır. 

GÜN IŞIĞI ÇOK ÖNEMLİ 

Gün ışığı seretonin salgısının art-
masına ve melatonin miktarının azal-
masına yardımcı oluyor. Vücudumuz-
daki her iki hormon beraber görev 
alarak; kişinin iyilik hali, uyku, bağı-
şıklık ve sindirim sistemi gibi düzen-
lerini oluşturuyor. Uzman Psikolog 
Cansu İvecen Zakiroğlu, bu nedenle 
gün ışığından mümkün olduğunca 
faydalanmaya özen göstermeniz ge-
rektiğini belirterek, “İş yaşamında 
öğlen aralarında, okul yaşamında te-
neffüslerde, evdeyseniz müsait oldu-
ğunuz zaman aralıklarında her gün 
30 dakika açık havada zaman geçirin. 
Kapalı ortamlarda bulunmaktan da 
kaçının.” diyor.   
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BESLENME DÜZENİNİZİ BOZMAYIN

Depresyon döneminde ya karbon-
hidrat ve şekerli gıdaların tüketimi artı-
yor ya da iştahımız kayboluyor. Ancak 
bu tip gıdaların tüketilmesi, oreksin 
düzeyinin düşmesi nedeniyle yorgun 

ve halsiz hissettiriyor. Ayrıca beslenme 
düzeninde olan bu değişiklikler gerekli 
vitaminleri alamadığımızda yorgun-
luk, halsizlik gibi belirtiler oluşturacağı 
için depresyon sebebiyle oluşan istek-
sizliğin daha da artmasına yol açabi-
liyor. Bu nedenle sağlıklı ve düzenli 
beslenmeye gayret edin. Gün içerisin-
de 3 ana 3 ara öğün şeklinde aralıklarla 
beslenmeniz ve bu beslenme düzeninin 
oluşması amacıyla bir diyetisyenle iş-
birliği halinde olmanız, iştah kontrolü-
nüzü sağlamakta faydalı olacaktır. 

SPORU İHMAL ETMEYİN 

Sporun insan sağlığına fiziksel ola-
rak katkısı olduğu kadar psikolojik 
iyilik hali için de etkinliği yapılan ça-
lışmalarda kanıtlanmış. Yorgun olsa-
nız dahi düzenli spor yapmaya gayret 
edin. Eğer zorlanacaksanız öncelikle 
yapabileceğiniz kadar süreyi hedefle-
yin. Ardından bu süreyi artırabilirsi-
niz. Örneğin haftada 2 gün 30 dakika 
şeklinde başlayabilirsiniz. 

OLUMSUZ İÇERİKLERDEN UZUN 
DURUN

Bir yandan pandemi döneminde 
vaka sayılarındaki artışın yarattığı 
kaygılar, diğer yandan olumsuz yaşam 
olaylarının televizyonlarda yayınlan-
ması, depresif dönemde olan kişiler 
için tetikleyici olabiliyor veya depres-
yonun ağırlaşmasına yol açabiliyor. Bu 
nedenle sizi olumsuz etkileyen içerik-
lerden uzak durmaya çalışın.
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HAFTALIK PLANLAR OLUŞTURUN

Depresyonun en önemli belirti-
lerinden biri, eskiden keyif alınan 
aktiviteleri yapamıyor olmak, eski 
dikkat ve konsantrasyonu devam 
ettirememek. Uzman Psikolog Can-
su İvecen Zakiroğlu, eskiden keyif 
alınan işlerin ya da yapılan aktivite-
lerin azalmasının ruh halini daha da 
olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, 
“Bunun sonucunda da bir kısır dön-
gü oluşabiliyor. Ayrıca kişi kendini 
suçlu hissetmeye başlıyor, çevresiyle 
olan ilişkilerinde sorunlar yaşayabi-
liyor. Bu nedenle eskiden keyif aldı-
ğınız etkinlikleri ve işleri kendinizi 
isteksiz dahi hissetseniz yapmaya 
gayret edin. Bunun için kendinize 
haftalık bir plan oluşturun. Bu plan 
isteksizliğin azalması ve zihninizin 
bir takım faaliyetlerle meşgul olması 
sayesinde kendinize dönük depresif 
duygularınızın azalmasını sağlaya-
caktır” diyor.

UYKU DÜZENİNE DİKKAT! 

Depresif hissedilen dönemlerde 
oluşan uyku sorunları, biyolojik uyku 
saatimizi bozuyor. Bunun sonucunda 
derin uykuya geçme süreci etkilene-
rek uyku problemleri ortaya çıkabi-
liyor. Uzman Psikolog Cansu İvecen 
Zakiroğlu, depresyon öncesinde uyku 
düzeniniz nasılsa o saatlerde uykuya 
hazırlık yapmanız gerektiğini belirte-
rek, şöyle devam ediyor: ”Hazırlık pla-
nı için ışık, ses, kahve ve yeme düzeni 
gibi konularda, uyku öncesi rutinler 
oluşturun. Uyku zamanında odanızın 
karanlık olması da, melatonin yapımı 
ve salgılanması nedeniyle çok önem-
li. Gün içerisinde kendinizi uykusuz 
hissettiğiniz zaman uyumanız uyku 
sorunlarına yol açabiliyor. Dolayısıyla 
kendinizi yorgun hissettiğiniz ve uyu-
ma isteğinizin geldiği noktada uyu-
mak yerine; gün içinde 10 dakika gibi 
kısa aralıklarda gözlerinizi kapatarak 
dinlenmelisiniz.”



93

Sağlık

K ış mevsiminde havalar 
soğudukça vücudu sıcak 
tutacak yiyeceğe ihtiyaç 
da artıyor. Yılın en soğuk 

zamanlarında sıcak kalabilmenin 
daha çok ısınma sağlayan yiyecek-
leri tüketmekle mümkün olduğunu 
belirten uzmanlar, kuruyemişlerin, 
yulafın, sarımsak ve soğanın gelenek-

sel ısınma gıdalarının klasik örnekle-
ri olduğunu ifade ediyor. Uzmanlar; 
havuç, soğan ve sarımsak gibi sebze-
lerin yanı sıra kakule, zerdeçal ve tar-
çının da vücut ısısını yükselteceği için 
kullanılmasını tavsiye ediyor.

Diyetisyen Özden Örkcü, soğuk 
havalarda vücudu ısıtan yiyecek ve 
içecek önerilerini paylaştı.

 Soğuk Havalarda 
Vücudu Isıtan 

Tavsiyeler
Isınmak için kuruyemiş, havuç, tarçın tüketmenin size 
ve sağlığınıza iyi geleceğini biliyor musunuz? İşte işin 

uzmanından vücut ısısını yükseltecek beslenme önerileri…
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KURUYEMİŞ TÜKETMEK SICAK 
TUTUYOR

Yılın en soğuk zamanlarında sı-
cak kalmanın en kolay ve en sağlıklı 
yollarından birinin daha çok ısınma 
sağlayan yiyecekleri yemek olduğu-
nu belirten Diyetisyen Özden Örkcü, 
“Eski Çin tıbbının ‘yang’ gıdaları ola-
rak adlandırdığı ısınma gıdaları, ge-
nellikle kan dolaşımını artırarak veya 
dokularımızdan fazla suyu çıkararak 
çekirdek sıcaklığımızı yükseltmeye 
yardımcı olan bir veya daha fazla ak-
tif bileşik içeren gıdalardır. Tohum-
lar, kuruyemişler, yulaf, sarımsak ve 
soğan geleneksel ısınma gıdalarının 
klasik örnekleridir.” dedi.

SEBZENİN ISITICI GÜCÜNE DİKKAT…

Soğuk havalarda sağlıklı tatlı pata-
tes, kış kabağı ve havuç gibi koyu tu-
runcu sebzelerin bağışıklık besleyici 
beta-karoten ve turuncu ışının sıcak-
lığını sağladığını ifade eden Örkcü, 
“Özellikle soğuk iklimlerde yetişen 
soğan, turp ve şalgam gibi toprakla-
ma kökleri, roka, hardal yeşilliği ve 
su teresi kışın ısınmamızı destekleyici 
diğer yiyeceklerdendir. Kuruyemiş-
ler, tohumlar ve tereyağları mükem-
mel ısınma ve yalıtım atıştırmalıkları 
olarak tüketilebilir.” diye konuştu.

HANGİ BAHARATLAR VÜCUDU 
SICAK TUTUYOR?

Diyetisyen Özden Örkcü, soğuk ha-
valarda vücudu sıcak tutmaya yara-
yacak baharatlara ilişkin ise şunları 
paylaştı:

KAKULE: Kanıtlanmış bir balgam 
söktürücü olan cineol içerir. Cineolün 
akciğerler üzerinde uyarıcı bir etkiye 
sahip olduğu biliniyor. Sahip olduğu 
bu özelliği ile kakule vücut sıcaklığını 
yükseltebiliyor.
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TARÇIN: Seylan tarçın ağacının iç ka-
buğundan elde edilen tatlı ve aroma-
tik bir baharat olan tarçın, Batı’daki 
en popüler ısınma desteği olarak ka-
bul edilebilir. 

ZERDEÇAL: Tarçın gibi zerdeçal da 
dokuları sıkılaştırmaya ve vücuttan 
fazla suyu emmeye yardımcı olan çok 
sayıda büzücü tane bakımından zen-
gindir. Bu, genel vücut ısımızı yüksel-
ten bir kurutma etkisine neden olur.

ZENCEFİL: Mide bulantısı ve mide 
rahatsızlıklarının tedavisi için en 
ünlü olmasına rağmen, popüler zen-
cefil bitkisinin köksapı, gingeroller ve 
shogaoller adı verilen yoğun ısı üre-
ten yağ konsantrasyonları nedeniyle 
önemli ısınma etkilerine sahiptir.

ARNAVUT BİBERİ: Gine baharatı ola-
rak da adlandırılan acı biber, itüzümü 
ailesinin bir üyesidir ve genellikle toz 
halinde tüketilir. Kırmızıbiberden bü-
yük ölçüde ısı ve ısınma etkilerinin 
nedeni, yüksek aktif bileşik olan kap-
saisindir.

Diyetisyen Özden Örkcü, daha sıcak 
hissedilmesini sağladıkları için baha-
ratlara ek olarak sarımsak, C vitamini 
içeriği yüksek olan hardal ve yaban tur-
punun da tüketilmesini tavsiye ediyor.

BU TAVSİYELERE KULAK VERİN…
Diyetisyen Özden Örkcü, dengesiz beslenme sonucu oluşan D vitamini ek-

sikliği, demir, B12 ve folik asit eksikliğine bağlı anemilerin uzun ve soğuk kış 
günlerinde vücut ısısının düşmesine ve sürekli üşümeye neden olduğunu söy-
ledi. Örkcü tavsiyelerini paylaşarak sözlerini tamamladı:

Vücutta sağlıklı, ısınan bir ışıltıyı teşvik etmek için çay olarak kullanın. Çay-
daki otların çoğu ısınma olarak kabul edilir. Tarçın, zencefil, karabiber ve kaku-
le tercih edilebilir.

Geleneksel olarak altın süt / zerdeçal sütü soğuk algınlığı, tıkanıklık, baş ağrısı 
ve boğaz ağrısı için kullanılmıştır. Zerdeçal da bir depresyon savaşçısıdır. Diyet-
lerimize daha fazlasını eklemek harika bir beyin geliştirme stratejisi olacaktır.

Orta ateşte bir tencereye 2 bardak süt koyun. 1 Çay kaşığı kurutulmuş zer-
deçal, 1 çay kaşığı kurutulmuş zencefil, 1 çay kaşığı kadar tarçın ekleyin. Son 
olarak bir tutam karabiber ekleyin ve karıştırın, küçük kabarcıklar oluşmasını 
bekleyin ocağın altını kapatın. 10 dakika dinlendirip içebilirsiniz.
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Kışın Kuruyan 
Ciltlere 

Soğuk hava ve rüzgar cildi kurutuyor! Cildiniz pul pul 
dökülüyorsa önlem almazsanız egzamaya dönüşebilir!

10 Etkili Öneri
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C ildinizde pullanma ve ke-
peklenme var mı? En sık 
bacak bölgelerinde mi olu-
şuyor bu şikayetleriniz? 

Banyo veya yüzme sonrasında cil-
diniz size gergin geliyor mu? Bu ya-
kınmalarınıza ara ara kaşıntı mı eş-
lik ediyor? Cildiniz normalden daha 
cansız ve renksiz mi görünmeye baş-
ladı? Bu sorunlardan tümü veya ba-
zıları size tanıdık geliyorsa, dikkat! 
Yakınmalarınızın nedeni, kış ayların-
da çoğumuzun ortak derdi olan ve 
önlem alınmadığında egzama ya da 
enfeksiyon gibi önemli sorunlara yol 
açabilen “ciltte kuruluk” olabilir! 

Kuru deri, tıptaki adıyla kserosis 
cutis; ciltte fazla su veya yağ kaybı-
na bağlı olarak gelişen değişiklikler 
olarak tanımlanıyor. Özellikle ‘ato-
pik cilt’ denilen tabloda cilt doğuştan 
nemlendirici proteinleri yeteri kadar 
sentezleyemediği için bu grupta kuru-
luk daha şiddetli olarak gelişebiliyor. 
Kış mevsiminde havadaki buharlaş-
ma azaldığı ve nem oranı düştüğü için 
ciltte kuruluk yaz aylarına nazaran 
çok daha sık görülüyor. Ayrıca kuru 
ve soğuk rüzgar da kuruluk şikayeti-
ni daha da artırılabiliyor. Dermatoloji 
Uzmanı Dr. Süleyman İzzet Karahan, 
hemen her yaşta gelişebilen ciltte ku-
ruluk sorununun mutlaka önlenmesi 
gerektiğine dikkat çekerek, “Cildimiz-
deki kuruluğu ciddiye almazsak üze-
rinde egzama gelişebiliyor. Egzama 

oluşan yerler kaşınıyor ve buna bağlı 
olarak cildimizdeki problemler kısır 
bir döngüye girebiliyor. Dahası, cildi-
miz kaşınan yerlerden enfeksiyon da 
kapabiliyor, bunun sonucunda daha 
ağır ve ciddi tedaviler gerekebiliyor” 
diyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Süley-
man İzzet Karahan, kış aylarında cilt 
kuruluğuna karşı almanız gereken 
önlemleri anlattı; önemli öneriler ve 
uyarılarda bulundu! 

1 ÇOK SICAK SUYLA 
     BANYO YAPMAYIN 

Çok sıcak suyla banyo yapmak 
ciltte kuruluk şikayetini arttırabili-
yor. Ilık su tercih etmeniz hem ciltteki 
kuruluğu hem de kuruluğun yaptığı 
kaşıntı hissini azaltıyor. Dikkat etme-
niz gereken bir başka önemli nokta 
da, banyo süresi olmalı! Suyla uzun 
süreli temas tek başına cilt kurulu-
ğuna neden olabileceği için kış ayla-
rında banyo süresini de 5 dakika gibi 
kısa süreyle sınırlı tutmayı alışkanlık 
edinin. 

2 BOL BOL SU İÇİN

Kış aylarında cilt kuruluğundan 
kaynaklı şikayetlerinizin artmaması 
için bol bol su içmeniz çok önemli. 
Günde en az 2-2.5 litre su tüketme-
niz, kuruluk şikayetinizi büyük oran-
da azaltacaktır.
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3 ODANIN NEMİNİ ARTIRIN 

Dermatoloji Uzmanı Dr. Süley-
man İzzet Karahan, ev ve işyerinizde 
bulunduğunuz odanın nem oranını 
arttırmanın ciltte kuruluk şikaye-
tini azaltabileceğine işaret ederek, 
“Bulunduğunuz mekandaki nem 
oranının yüzde 60 civarında olması-
na özen gösterin. Sıcak veya soğuk 
hava cilt kuruluğunu arttırabildiği 
için oda sıcaklığını da 21-25 derece 
arasında tutmayı alışkanlık haline 
getirin” diyor.

4 SOBA BAŞINDA 
      FAZLA DURMAYIN

Cildinizin daha da kurumama-
sı için bulunduğunuz ortamlara da 
dikkat etmeniz gerekiyor. Örneğin 
soba veya şömine başında uzun 
zaman geçirmek ciltteki kuruluğu 
arttırıyor. Klor oranı yüksek kapa-
lı havuzlar da cildi çok daha fazla 
kurutuyorlar. Dolayısıyla cildinizin 
kuramaması için bu tür ortamlarda 
geçirdiğiniz süreyi kısaltmanızda 
fayda var.

5 ANTİOKSİDAN VE  
      OMEGA-3 ÖNEMLİ 

Kış aylarında antioksidandan ve 
omega-3’ten zengin beslenmek kuru-
luk şikayetini bir miktar azaltabiliyor. 
Bunun nedeni ise antioksidanların cil-
dimize zarar veren serbest radikallere 
karşı bariyer oluşturmaları. Yabanmer-
sini, domates, havuç, fasulye, bezelye, 
mercimek ve balık yağı, bu içeriklerden 
zengin olan besinlerden bazıları. So-
ğuk havalarda düzenli olarak meyve ve 
sebze tüketmeyi de asla ihmal etmeyin, 
çünkü normal döngüsünü devam etti-
rebilmesi için cildimiz bu gıdalardaki 
vitaminlere de gereksinim duyuyor. 

6 HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI  
      KULLANIN

Cildiniz kuruysa Hindistan cevizi 
yağı cildinizi nemlendirmek için iyi 
bir seçenek olabiliyor. Bu yağ gözal-
tı gibi vücudumuzun en hassas böl-
gelerine bile sürülebilirken, diğer bir 
avantajı ise başka bir taşıyıcı yağla 
karıştırılmadan cilde doğrudan uy-
gulanabilmesi. 

Güzellik
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7 BANYODA YULAF  
      KEPEĞİ KULLANIN

Yulaf kepeğiyle banyo yapmak da 
cilt kuruluğuna karşı etkili olabilen 
bir yöntem. Dermatoloji Uzmanı Dr. 
Süleyman İzzet Karahan, yulaf kepe-
ğinin özellikle nemlendirici ve kaşın-
tı giderici özelliği sayesinde kuruyan 
ciltleri önemli ölçüde rahatlatabildi-
ğini belirterek, şöyle devam ediyor: 
“Yulaf kepeğini blenderden geçirip 
toz haline getirdikten sonra, küvet-
teki ılık banyo suyuna bir buçuk su 
bardağı kadar ekleyebilirsiniz. Kü-
vette 15-20 dakika kadar beklemeniz 
yeterli olacaktır. Yulaf kepekli uygu-
lamayı haftada 2 gün yapabilirsiniz. 

8 BAKIM ÜRÜNÜNÜZ CİLT  
       TİPİNİZE UYGUN OLSUN 

Kış aylarında özellikle cilt tipini-
ze uygun ürün kullanmak son derece 
önemli. Kışın akneli ciltlerde akne prob-
lemi artabileceği gibi, kuru ciltlerde de 
egzama sorunu artabiliyor. Bu nedenle 
akneli bir cilde sahipseniz daha güçlü, 
kuru cilde sahipseniz daha nazik te-
mizleyiciler tercih edebilirsiniz. “Kimi 
kişiler karma cilde sahip olabiliyor; vü-
cut kuru olup egzamaya meyilli iken, 
yüz yağlı olup akneye meyilli olabili-
yor. Bu nedenle yüze ve vücudumuza 
kullandığımız ürünler mutlaka farklı 
olmalı” diyen Dermatoloji Uzmanı Dr. 
Süleyman İzzet Karahan, şöyle devam 
ediyor: “Kış döneminde kuruluk şika-
yetimizi arttırabileceği için özellikle 
kuru cilde sahip kişilerin çok sık pee-

ling yapmalarını önermiyoruz. Evde 
yapılan peelinglerde de içeriğine dik-
kat etmek gerekebiliyor, çünkü fazla 
derin yapılan işlemler kuruluk şikaye-
tini arttırabiliyor” . 

9 TERLETEN KIYAFETLER   
      GİYMEYİN

Kış aylarında yünlü kıyafetler cildi-
mizi tahriş ederek kuruluk ve kaşıntı 
şikayetini arttırabiliyor. Ayrıca sente-
tik ürünler de cildimizi daha çok ku-
rutup kaşındırabiliyor. Dermatoloji 
Uzmanı Dr. Süleyman İzzet Karahan, 
özellikle kuru cilde sahipseniz pamuk 
gibi hava alan ve cildi tahriş etmeyen 
kıyafetleri tercih etmeniz gerektiği-
ni vurgulayarak, ”Bunların yanı sıra 
kışın kalın dokumalı tek kat giysiler 
terlemeye neden olabileceği için bir-
kaç kat ince kıyafetler giymeniz daha 
doğru olacaktır. Böylelikle ortamın ısı 
durumuna göre kıyafetinizi çıkartarak 
terlemeyi önleyebilirsiniz” diyor. 

10 CİLDİNİZE KESE YAPMAYIN 

Yıkanırken banyo süresinin kısa ol-
ması ve ılık suyun tercih edilmesi ka-
dar, kullandığımız ürünlere de dikkat 
etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla duş 
jelleri ve sabun gibi kimyasal ürünler 
yerine daha az kimyasal içeren bebek 
ürünleri kullanmanız daha sağlıklı 
olacaktır. Ayrıca lif ve kese gibi cildi 
temizlerken tahriş eden malzemeler 
kullanmayın. Bunların yerine cildini-
ze nemlendirici etkiye sahip, tane for-
munda olan peelingleri uygulamanız 
daha doğru bir tercih olacaktır.

Güzellik
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Geçtiğimiz yıl medikal estetik 
trendleri ne yöndeydi? En çok 
hangi işlemler talep edildi?

Pandemiden sonra özellikle medi-
kal estetik çok talep gördü. Bu talep 
yoğunluğunun sebeplerine bakacak 
olursak kişilerin izole bir hayat ya-
şamaya başlaması kendileriyle ilgili 
hem içsel hem de fiziksel değişimler 
yaratma isteğini arttırdı diyebiliriz. 
Öte yandan sürekli zoom toplantıları-
nın yapılıyor olması da bence büyük 
bir etken. Dijital ekranlarda kendile-

rini daha sık gören kişiler yüzlerinde 
daha fazla kusur bulmaya ve bunla-
rı giderme isteği duymaya başlıyor. 
Operasyon taleplerine bakacak olur-
sak en çok botoks, dinamik dolgular, 
Hollywood lifting, Paris ışıltıları gibi 
doku altını nemlendiren ve gençlik 
katan gençlik aşıları, hollywood ya-
nağı dediğimiz bişektomi, dudak 
dolgusu, özellikle jawline hattı çene 
kontörünün belirginleştirilmesi, kök 
hücreden cilt yenileme gibi işlemler 
talep görüyor.   

“Zoom Toplantıları 
Estetik Talebini Arttırdı”
Estetik ve Beslenme Danışmanı Şebnem Demir, pandemiyle 
beraber dijital platformlarda daha fazla zaman geçirilmesiyle 
insanların kendilerini ekranda “daha güzel” görmek istediğini 

ve estetik operasyon taleplerinin arttığını ifade etti.
RÖPORTAJ: HÜMA KAYA
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Sosyal medyanın estetik kararları 
konusunda etkili olduğunu 
düşünüyor musunuz? Söylendiği 
gibi instagram filtreleri estetiğe 
yönlendiriyor mu?

Sosyal medyanın birey üzerindeki 
olumsuz etkileri saymakla bitmez. 
Güzellik algısı, beğenilme arzusu 
gibi konuları ele alacak olursak po-
püler kültürün etkisiyle herkesin 
birbirine benzediğini ve beğenil-
mek için yarıştığını görüyoruz. Gü-
nümüzde beğenilme arzusu sosyal 
medyadaki like sayısıyla giderilme-
ye çalışıyor. Dolayısıyla sosyal med-
ya güzellik algımızı standart kalıp-
lara sokarken gerçeklik algımızı ise 
yok ediyor. Özellikle filtre uygulan-
mış fotoğraflarıyla kapımızı çalan 
müşterilerimiz çok oluyor. Ben bu 
filtredeki gibi görünmek istiyorum 
diyor. Öyle bir noktaya geldik ki 
fotoğraftaki filtreli kişiyi gerçekten 
kendisi zannediyor. 

Bir diğer talep de ünlülere benze-
meye yönelik gerçekleşiyor. Örneğin 
Angelina Jolie’nin yüzü gerçekten 
çok güzel. Ama acaba bana Angelina 
yüzü yapılınca yakışacak mı? Bunu 
düşünmek lazım. Kişi sosyal medya 
yanılsamalarına kapıldıkça kendin-
den uzaklaşıyor. Dolayısıyla talepleri 
de bir o kadar kendi özelliklerinden 
uzak oluyor. Her yüzün ayrı bir oran-
tısı var. Bunu unutmamak gerekiyor. 

Genç neslin estetiğe bakışı nasıl? 
Kaç yaşında başlanıyor?

Aslında estetik artık çok değişti. 
Bir yaş sınırı yok diyebilirim. Çoğu 

zaman bize gelen danışanımız kı-
zını da bize getiriyor. Kızının, fazla 
mimik kullanmasından kaynaklı al-
nında oluşan kırışıklıkların kalıcı ol-
maması için müdahale talep ediliyor. 
Veya üniversiteli bir kız dudak dol-
gusu yapmak istiyor. Merdiven altı 
bir yere gitmelerindense anneler bil-
dikleri yerleri tercih ediyorlar. 

Ben gençlerde özellikle yerinde ve 
ölçülü estetiği çok seviyorum. Henüz 
çok gençler yüzleri yeni şekilleniyor. 
Bu sebeple ihtiyaç doğrultusunda-
ki müdahaleleri doğru buluyorum. 
Yani gerçekten burnundan sorunlu 
bir gencin ailesinin de desteğiyle ri-
noplasti yaptırmasında bir sakınca 
yok. Ama bunlarda aşırıya kaçırılma-
sını asla önermiyoruz.  

Estetik trendlerle herkesin 
birbirine benzemesi gibi bir eleştiri 
hakim. Bunun nedeni ne?

Herkes iri dudaklara, badem göz-
lere, okka burunlara, iri göğüslere, 
belirgin jawline hattına sahip olmak 
istiyor. Tabi bunda fenomenlerin 
de çok etkisi var. Fenomenler neye 
yönlendiriyorsa direkt onları yapan 
insanlar var. Dolasıyla benzerlik ka-
çınılmaz oluyor. Hatta klonlanmış 
gibiyiz diyebilirim. Nişantaşı, Bağ-
dat Caddesi, İzmir, Antalya sokak-
ları neredeyse tıpa tıp birbirine ben-
zeyen ve klonlanmış yüz hatlarına 
sahip insanlarla dolu. Dolayısıyla 
böyle copy paste yüzlerden ziyade 
kişinin kendine yakışanı yaptırması-
nın çok daha doğru olduğunu düşü-
nüyorum ben. 
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Bir işlem yaptırmadan önce nelere 
dikkat etmeliyiz?

Bir işlem yaptırmadan önce gerçek-
ten bu işleme ihtiyaç var mı diye ba-
kılması gerekiyor. Mutlaka alanında 
uzman birkaç hekime gidilmeli. On-
lardan bu alanda doğru yönlendir-
meler almalıyız. İşlemin kalitesi çok 
önemli. Fakat burada hekimi yönlen-
dirme diye bir şey var. Bunu özellik-
le Türkiye’de görüyoruz. İşi hekime 

bırakmıyorlar. Bizim taleplerimizle 
uzmanın yönlendirmeleri sonrasın-
da doğru olanı seçmeliyiz. Mutlaka 
merdiven altı yerlerden uzak durma-
lı. Kaliteli kliniklere, hastanelere, işin 
uzmanlarına teslim olmalıyız. Önce-
sinde kendimizi hem psikolojik hem 
fiziksel olarak hazırlamalıyız. Çok 
büyük beklentiler içerisine girmeme-
miz gerekiyor. Bunlar işlem yapılma-
dan önce dikkat edilmesi gerekenler.  

Dolgu botoks gibi işlemler bir 
ömür sürdürülmeli mi? Belli 
müdahalelerin uzun soluklu 
iyileştirme etkisi var mı?

Bu halk arasında çok yanlış bilini-
yor. Botoks bir yılan zehri değil tok-
sindir. Kaslarımızı pasifize eder. Böy-
lece geçici bir süre içinde kaslarımızı 
pasifize ettiği için kırışıklıklarımızı 
yok eder. Ve kasları çok fazla kullan-
madığımız için de gelecek oluşacak 
kırışıklıkları engeller. Botoksun ömrü 
4-6 ay arasındadır. Fakat botoks asla 
kalıcı değildir. Bir kere botoks yap-
tırdım hep mi yapmam gerekir diye 
bir şey yok ama önerimiz 30 yaşın-
dan sonra kişilerin yılda 3 kere 4 ile 6 
ay arasında ya da yılda 2 defa botoks 
yaptırması yönündedir. Dolgu ise ml 
olarak yani cc olarak uygulanmakta 
Yüze uygulanan bütün dolguların 
sertlik dereceleri birbirinden farklı-
dır. Örneğin dudağa uygulanan dol-
gu göz altına uygulanmaz. Dolgular 
da geçici uygulamalardır. 8-10-12 ay 
kadar gidebilir. 
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Bol umutlarla karşıladığı-
mız yeni yılın başında ken-
dimize gerçekçi hedefler 
koyduğumuzdan emin mi-

yiz? Hedef koymak neden bu kadar 
önemli? Bu soruların cevabını Acıba-
dem Maslak Hastanesi Uzman Psi-
kolog Dilara Yamanlar Büyükkoç ce-
vapladı ve yeni yıl hedefleri listesine 
farklı bir bakış açısı sundu.

BÜYÜK HEDEFLER, 
SAMAN ALEVİ GİBİDİR

Her yeni yıla girildiğinde 
kendimize yeni hedefler koyuyoruz 

ancak uygulamak o kadar da kolay 
olmuyor. Sizce bu noktada nelere 
dikkat edilmeli?

Hedef belirlerken önce bir istek ge-
lir, o isteğin verdiği heyecanla büyük 
hedefler koyulur, en fazla 1 hafta uy-
gulanmaya çalışılır ancak sonrasında 
şevk kırılır. Aslında burada önemli 
olan, gerçekçi ve sürdürülebilir he-
defler koymaktır. Örneğin yeni yıl 
hedefleri koyarken ilk sorulacak soru 
şu olmalıdır; “2022 bittiğinde nasıl bir 
benle karşılaşmak istiyorum?”. Ce-
vaplarımızı “Daha sağlıklı, daha çok 
okuyan, yabancı dil konusunda ken-
disini geliştirmiş bir ben” şeklinde 

2022 bittiğinde 
nasıl bir benle 

karşılaşmak 
istiyorum?

Yeni yıla girerken yapılan en yaygın 
ritüellerden biri ‘yeni yıl hedefleri’ 

koymaktır. Hedefler, istekler, 
beklentiler sıralanır, listeler yapılır. 

Ancak ne yazık ki birçok kez bu 
listeler bir defter sayfasında öylece 

kalır ve unutulur. Belki de bu yıl hedef 
listesi yapmadan önce bu onları 
istikrarlı bir şekilde uygulamanın 

yollarını bulmak gerekiyor.
RÖPORTAJ: ESER AKGÜL
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özelleştirebiliriz. Hedefleri biraz daha 
özelleştirelim. “Daha sağlıklı bir ben 
için her gün yarım saat spor, daha çok 
okuyan bir ben için her gün 50 sayfa 
kitap, dilini geliştirmiş bir ben için ise 
her gün yarım saat yabancı dil.” Bun-
ları her gün yapmak tabi ki mümkün. 
Fakat yapamama ihtimalini gözden 
kaçırmamalı.

Koyduğum hedefin amacı beni ha-
rekete geçirmektir, korkutmak değil. 
Hedefleri 365 gün yapmayı planlıyor-
sam tüm ruh hallerimi düşünmeliyim. 
Çok yorgun, çok mutsuz ya da çok he-
yecanlı olduğum herhangi bir günde 
de bunları uygulayabilecek miyim? O 
zaman hedeflerimi iyice basite indirge-
mem hem motivasyonum hem de bu 
hedeflerin sürekliliği için daha sağlıklı 
olacak. Örneğin, hedeflerim ‘her gün 
5 dakika spor yapmak, 2 sayfa kitap 
okumak ve 5 dakika İngilizce çalışmak’ 
şeklinde düzenlenebilir. Emin olun, o 
gün enerjiniz ve keyfiniz yerindeyse 
daha fazlasını zaten yapacaksınız. 

PSİKOLOJİK ÖDÜLLER İŞE YARIYOR

Zamana yayılan hedefleri 
gerçekleştirmek 
konusunda motivasyonu 
yüksek tutmak 
da zor olabiliyor. 
Motivasyonun sürekli 
yüksek olması da 
gerçekçi olmayan bir 
hedef olabilir mi?

Motivasyonunuzu 
olabildiğince yüksek 
tutmaya çalışıp düşük 

olduğu günlerde de bunun normal 
olabileceğini kendinize hatırlatmalısı-
nız. Motivasyonu yüksek tutmak için 
ise psikolojik ödül koymak en sağlık-
lısı. Örneğin; gün içinde yapmanız 
gerekenlerin birçoğunu yaptınız ama 
halen sizi rahatsız eden bir duygu his-
sediyorsunuz. Bundan kurtulmak için 
yapmanız gereken şeyleri bir kağıda 
yazın ve yaptıklarınızın yanına bir 
‘tik’ atın. Telefonunuzun notlar kısmı-
na yıllık bir takvim yapıştırın ve hedef-
lerinizi gerçekleştirdiğinizde o günün 
üzerine bir çarpı atın. Tüm takvimi 
aralıksız her gün çarpıyla doldurmak 
diğer hedefiniz olsun. İşte şimdi tam 
anlamıyla 1 yıllık bir hedefe ulaştınız!

Sosyal medyada çokça hedef 
listelerine rastlıyoruz. Bu 
listelerden yola çıkarak kendimize 
hedefler koymamız ne kadar doğru?

Başkasının koyduğu hedefi benim-
seyip bunu uygulamaya çalışmak, 
sırf çok moda olduğu için aldığınız 
ama aslında size yakışmayan bir el-
biseyi giymeye benzer. İlk aldığınız-
da heyecanla birkaç kez giymeye 

çalışırsınız, sonra yakışmadığını 
fark edersiniz. Sonuç olarak da 
kendinizi kötü hisseder ve bü-
yük ihtimalle bir daha o elbiseyi 
giymezsiniz. Kendinize uygun 
olmayan hedefleri uygulamaya 

çalışmak  güveninizi zede-
ler ve bu zedelenmeyi bir 

daha yaşamamak için 
de uzunca bir süre 
hedef koymayı erte-
lersiniz.
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HEDEFLERİN OLMAMASI AKINTIDA 
SÜRÜKLENMEK GİBİDİR

Hedef koymak nasıl bir fayda 
sağlıyor? Yeni yılda ne yapmak 
istenmediğine dair bir liste 
yapmak ya da bu konu üzerine de 
düşünmek de faydalı olur mu sizce?

Hedef koymak bizi kendimiz için 
bir şeyler yapmaya teşvik eder, ken-
dimiz için bir şeyler yapmak ise bize 
iyi hissettir, enerji verir. “Neyi yap-
mak istemiyorum” ya da “2022’nin 
sonunda nasıl bir benle karşılaşmak 
istemiyorum” da aslında sormamız 
gereken çok güzel bir soru. Hedefin 
olmaması denizin üzerinde yelken 
açmadan akıntıda sürüklenmek gi-
bidir. Başlangıçta akıntının verdiği 
hissiyat iyi hissettirse de nereye gitt-
tiğini bilmemek bu yolculuğun endi-
şe uyandırıcı, gergin devam etmesine 
sebep olacaktır. Hayat yolculuğumun 
keyifli olması için sürdürülebilir he-
deflerimle rahat bir yolculuk daha 
olası gözüküyor.

MUTLULUK BİR HEDEF DEĞİL, 
SÜREÇTİR

Sosyal medyada kullanıcılar, 2022 
yılına dair umutların, beklentilerin 
azaldığıyla ilgili çokça paylaşımlar 
yaptı. Bu konuda nasıl bir izleniminiz 
oldu? Önerileriniz var mı?

Her günün, içinde sakladığı güzel-
likler vardır. Yeter ki bunları görmek 
isteyelim. Bazen mutluluğu o kadar 
yüksek bir noktaya koyuyoruz ki, 
kendimizi ondan uzaklaştırıyoruz. 
Örneğin, “Şu işi alayım çok mutlu 
olacağım, şu evi alayım çok mutlu 
olacağım” demek gibi... Peki ya işi 
alana kadarki süreç? Mutluluk bir 
sonuç değil bir süreçtir, yolculuktan 
keyif alabilmektir. Hayat yolculu-
ğunda keyif alarak devam etmek is-
teyen danışanlarıma verdiğim en bü-
yük öneri, her gece uyumadan önce 
“Ben bugün kendim için ne yaptım” 
sorusunu kendilerine sormaları. Bu 
soruya verdiğimiz cevaplar arttıkça 
umutlarımız da artacaktır.
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Hem Covid-19 
hem grip 

olabilir miyiz?
Son günlerde grip vakalarının yaygın Covid-19 varyantı olan 

Omicron’u geçtiği belirtilirken her iki hastalığının birlikte 
görülmesi durumu ile ilgili uzmanlar uyarıyor: Eğer böyle 
bir durum varsa hastada ağır bir tablo oluşabilir. Çünkü 

her iki virüs de akciğerlerde enfeksiyon yapabilir, geniş bir 
tutuluma yol açabilir.

RÖPORTAJ: ESER AKGÜL
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K ış dönemiyle birlikte soğuk 
algınlığı vakaları, iki yıldır 
hayatımızı ele geçiren Co-
vid-19 virüsüyle başa baş 

hale geldi. Hal böyle olunca “Grip 
miyim, Covid mi” endişeleri de artış 
gösterdi. Konu ile ilgili bilgiler veren 
Reyap Hastanesi Enfeksiyon Hasta-
lıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzma-
nı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, Covid-19 
ve grip hastalığının belirtilerini değer-
lendirdi. Her ikisinin de belirtilerinin 
çok benzer olduğunu vurgulayan Er-
tuğrul “Klinik tablo olarak neredeyse 
birbirlerinden ayırt etmek olanaksız 
gibi. Her ikisinde de eğer hastalık ha-
fif geçerse boğaz ağrısı ve ateş gibi üst 
solunum yolu bulguları görülür. Eğer 
akciğer tutulumu varsa pnömoni de-
diğimiz zatürre tablosu ile birlikte ök-
sürük, yaygın kas ve eklem ağrısı gö-
rülebilir. Bu nedenle ikisinin ayrımını 
yapabilmek amacıyla mutlaka PCR 
testinin yapılması gerekir” dedi.

Covid-19 ve grip hastalığının bir 
arada görülme ihtimalinin düşük ol-
duğuna da değinen Prof. Ertuğrul, 
“Eğer böyle bir durum varsa hastada 
ağır bir tablo oluşabilir. Çünkü hem 
Covid-19’a yol açan SARS-CoV-2 vi-
rüsü hem de gribe neden olan influ-
enza virüsü akciğerlerde enfeksiyon 
yapabilir, geniş bir tutuluma yol aça-
bilir” diye konuştu.

AŞI, HASTALIK SEYRİNİ HAFİFLETİYOR

Peki Covid-19 aşısı olanlarda da 
hastalık görülebilir mi? Konu ile ilgili 
konuşan Ertuğrul, “Yapılan aşılar bizi 
hastalıktan tam olarak korumuyor.   

2 doz mRNA aşısı olanlarda korun-
ma oranı yüzde 30-40 civarında. Ama 
3. Doz mRNA aşısında bu oran yüz-
de 70’lere çıkıyor” şeklinde konuştu. 
Ancak yine de bu kişilerin hastalık 
geçirebileceğini belirten Ertuğrul, 
aşının hastalık seyrini hafiflettiğini 
vurgulayarak şöyle devam etti:

“Bu koruma mRNA aşıları için ge-
çerlidir. İnaktive virüs aşıları ne ya-
zık ki Omicron’a karşı etkinliklerini 
yitirmiş durumda. O nedenle mut-
laka anımsatma dozu olarak mRNA 
aşısı olmak gerekir.”

Acıbadem Üniversitesi Atakent 
Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Has-
talıkları Uzmanı Prof. Dr. Metehan 
Özen ise Omicron varyantının belir-
tilerinin hafif görünse de bulaşın art-
tığına dikkat çekti. Özen “ Bulaş art-
tığı için ağır hastalık oranı düşse bile, 
yatan hasta sayımız oldukça arttı” 
şeklinde konuştu.

EVDE YAPILAN TESTLERE DİKKAT!

Özen ayrıca son dönemde evde 
uygulanan covid testleri ile ilgili de 
uyardı. Bu testlerin güvenilir olma-
dığının altını çizen Özen “Pek çok 
firma, kalitesi ve standardı olmayan 
test üretiyor. Bunların sonuçlarına 
inanıp plan yapmamak lazım” bilgi-
sini verdi.
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İSMAİL HACIOĞLU

Kızım Yemin’den 
sonra kafamdaki 

‘keşke’ler ‘iyi ki’lere 
dönüştü

Mahkum dizisindeki muhteşem oyunculuğu ayakta alkışlanan 
İsmail Hacıoğlu idealist, işine son derece hakim, çalışkan ve çok iyi 
bir baba. Kız babası olmanın hayatındaki herkesi temize çıkardığını 
söyleyen Hacıoğlu “Keşke’lerim çok vardı. Ama Yemin doğdu ve o 

bir an, o andır. Ve ondan sonra her şey ‘iyi ki’ oldu” diyor.
Röportaj: Mukaddes Kaya,  Fotoğraflar: Jiyan Kızılboğa,  Styling: Eylem Yıldız 

Video: Yuşa Ebrar Dursunoğlu,  Saç: Ismail Tıntırlı,  Makyaj: Aynur Kabak 
Styling asistanı: Irem Sönmezer, Fotoğrafçı asistanı: Furkan Kumaş,  Mekan: Apelyan No3
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Çok sıkı bir oyuncu. Çok zeki 
ve çok farklı biri. Değişik yüz 
hatları ve inanılmaz yetene-
ğiyle hayranlık uyandıran bir 

yetenek. Her role bürünebiliyor, her 
kalıba giriyor,  jön olurken bir anda 
karakter oyuncusuna dönüşebiliyor. 
Sert bir görünümü var ama  öyle değil. 
Oldukça neşeli, gırgır bir adam. Kibar 
ve zarif ayrıca. Gülünce gözlerinin içi 
gülerken bir anda o gözlerden ateş de 
çıkabiliyor, o derece yetenekli. Oyun-
culuğunu izlemek çok ayrı bir keyif, 
damarlarınıza kadar hissediyorsunuz. 
Anlatılmaz izlenir, kısaca durum bu-
dur. Mahkum dizisindeki muhteşem 
oyunculuğuyla şu günlerde ekranlar-
da fırtınalar estiren İsmail Hacıoğlu bu 
ayın en karizmatik konuğu...

Oyunculuk seni nasıl bir adam yaptı?
İster istemez fazla duyarlı bir adam 
haline geldim. Kız babası olduktan 
sonra da bu durum ekstrem bir hal 
aldı. Günlük hayatınızda kafanızı çe-
virip gidebileceğiniz herhangi ufacık 
bir olayda bile kafamı çeviremez hale 
geldim. Empati kurmak bir noktadan 
sonra yorar hale geldi. O yüzden bu 
sorunun cevabı bende gerçekten nere-
de bilmiyorum.

İyi oyuncu -kötü oyuncu diye bir 
ayrım var mıdır sence?
Evet böyle bir ayrım vardır. Kimisi 
kötü oyuncudur, kimisi iyi oyuncudur. 

Çok yetenekli olmak nasıl bir duygu?
Estağfurullah ben hiç öyle görmü-
yorum meseleyi. Çok çalışmak, işine 

aşık olmak nasıl bir duygu diye sora-
cak olursanız, mükemmel bir duygu. 
Bunun da karşılığını görmesi bir insa-
nın, bu dünyaki en büyük lükslerden 
biri bence. 

Özel hayatınla ilgili pek bir şey 
bilmiyoruz aslında. Kendini 
saklayanlardan mısın?
Bilerek isteyerek yaptığım bir şey de-
ğil. Sadece kendim gibi yaşıyorum. Bu 
da kendimi saklıyorum şeklinde yan-
sıyor olabilir. Özellikle göz önünde 
olmamalıyım diye bir düşüncem ve 
çabam yok. 

Diline takılan ve sürekli söylediğin 
bir cümle veya kelime var mı?
Şu sıralar Mahkum’da da çok geçen 
replik: “Nasıl gidiyor” veya “Ne ya-
pacağız” dediklerinde “Daha belli de-
ğil”. Bir de “O kadar iyisin ki”. 

Sinirli biri misin, çabuk parlayan 
tiplerden misin?
Hayatımın geneline yaymasam da ça-
buk parlayan ama çabuk sakinleşen 
biriyim.

Mahkum dizisinde sinir bozucu bir 
şekilde çok iyisin, hem kötü hem 
iyi olmak nasıl bir duygu?
Çok teşekkür ederim. Hem kötü 
hem iyi olmak, insan olmak gibi 
aslında. Herkesin içinde kötüsü de 
var iyisi de var. Bütün savaşımız da 
o kötüyü tutmaktan ibaret ya, kötü 
olmamak üstüne bütün meselemiz. 
İzleyenler ve siz de sevdiyseniz ne 
mutlu bana. 
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PANTOLON: EMRE ERDEMOĞLU
CEKET: EMRE ERDEMOĞLU
ATLET: EDITORE AIT
KEMER: ELEVENTY
KOLYE: ASPORSHA
GÖZLÜK: RAY-BAN / SALT ILETIŞIM
AYAKKABI: KILL YOUR IDOLS
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MAHKUM’UN ORJİNALİNİ 
İZLEMEDİM

Mahkum ilginç ve güçlü bir proje, 
nasıl dahil oldun?
Bir oyuncunun elinin altına gelebile-
cek çok nadir rollerden biri. Normalde 
uyarlama işlerin içinde olmayı tercih 
etmiyorum aslında ama bu hikaye ve 
karakterin dişiliği beni cezbetti. Senar-
yoyu okuduğumda bugüne kadar can-
landırdığım rollerden çok farklı bir rol 
olması da beni çok heyecanlandırdı. 
Ayakları yere basan, sağlam bir senar-
yo beni her zaman iyi hissettiriyor. MF 
Yapım ile toplantılarımız da keyifli ve 
enerjisi yüksek gerçekleşti. Hepimizin 
enerjisi aynı noktada buluşunca Mah-
kum süreci de başlamış oldu benim için.

Savaş ve Barış karakterlerine nasıl 
hazırlandın?
Etkisinde kalırım korkusuyla orijina-
lini izlemedim. Tip olarak aynı ama 
karakter olarak birbirinden çok farklı 
roller. İkisine de hazırlanırken ortak 
ve benzer yönlerine daha çok ağırlık 
verdim. Birbirinden farklı kişiliklere 
sahip olsalar da ikiz kardeş olmaları 
önemli bir noktaydı benim için. 

Dizide sürprizler var mı, ölen geri 
gelir mi sence?

Dizi sürprizlere çok açık. Biz de senar-
yoyu gördüğümüzde şaşırabiliyoruz. 
Bu süreci hep beraber göreceğiz.

İkiz kardeşin olsun ister miydin?
Evet isterdim. Onu sete gönderip ben 
kızımla daha fazla vakit geçirirdim. 
Eğlenceli olabilirdi benim için.

Sporla aran nasıl, ince bir adamsın 
mutlaka korumak için bir şeyler 
yapıyorsun, yapar mısın?
Sporla aram çok iyi fakat bir şekilde 
hayat bizi denk getiremiyor. Mental 
açıdan rahat olduğum zaman evde 
bile kendi başına spor yapabilen, 
kimseye ihtiyaç duymadan bu süreci 
devam ettirebilen biriyim. Ama ça-
lışma koşullarımdan dolayı maalesef 
düzenli olarak yapamıyorum. Setten 
kalan zamanlarımda mümkün olduk-
ça yapıyorum. Doğanın içinde olmak, 
crossfit tercihim. 

EN ETKİLENDİĞİM FİLMİM ÇAKAL’DI

Baban bir futbolcuydu, futbola 
merakın var mı, sen de oynadın mı?
Futbol çocukluğumdan beri babam-
dan dolayı hayatımda. Merakım var-
dı, hala da var. Profesyonel olmasa da 
biz de halı sahalarda kendimize göre 
bir makineyiz, kuru sıkı da olsa. 

Sadece kendim gibi yaşıyorum. Bu da kendimi saklıyorum 
şeklinde yansıyor olabilir. Özellikle göz önünde olmamalıyım 

diye bir düşüncem ve çabam yok. Çok çalışmak, işine aşık 
olmak nasıl bir duygu diye soracak olursanız, mükemmel bir 

duygu. Bunun da karşılığını görmesi bir insanın, bu dünyaki en 
büyük lükslerden biri bence.
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MONT: KILL YOUR IDOLS
GÖMLEK: BROOKS BROTHERS
ATLET: EDITÖRE AIT
PANTOLON: SAINT LAURENT/BEYMEN
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Hangi takımı tutuyorsun?
Tabii ki Galatasaray. 

Bir kızın var, kız babası olmak seni 
nasıl biri yaptı, değiştin mi mesela?
Değişmem mi! Hayatımdaki herkesi 
temize çıkardı. Kızım Yemin’den son-
ra kafamdaki ‘keşke’ler ‘iyi ki’lere dö-
nüştü. 

Kaç film çektin, sende en çok etki 
bırakan rolün hangisi oldu bu 
filmler içinde?
Gerçekten sayısını bilmiyorum. En 
çok etki bırakan film Çakal’dı. İkinci-
sini de çekmek istediğim, aklımda ka-
lan ‘Çakal’ projesidir.

Kitap okumak mı, film izlemek mi?
İkisi de. Okumak da izlemek de ayrı 
keyif veriyor bana. 

Para ile aran nasıl, saadet getirir mi 
sence?
Para ile aram ihtiyacım olduğu dü-
zeyde. Benim için amaç değil bir araç 
sadece. Amaç edinildiği müddetçe sa-
adet getireceğini düşünmüyorum. 

Şiir sever misin, en sevdiğin dizeler 
nasıl?
Şiir severim. Şiir sevmeyi severim. 

KEŞKE YEŞİLÇAM’DAKİ O ÖZVERİYİ 
YAŞAYABİLSEYDİK

Yeşilçam mı, Hollywood mu?
Kesinlikle Yeşilçam. Çünkü bu iç içe 
geçen bir durum. Keşke biz Yeşil-
çam’ın içindeki o özveri, o yokluktan 

var etme durumlarının eldeki im-
kanlarla seyircilere yansımasını ya-
şayabilseydik. Biz çünkü bir servisin 
içinde oyuncularının kendi kostümle-
rini kendi evlerinden getirdiği, on beş 
yirmi kişilik ekiplerden çıkan filmler-
le büyüdük. O dünyalara teslim ettik 
çocukluğumuzu. Ve mükemmellerdi. 
Dönüp o filmlere tekrar baktığınız-
da (Ertem Eğilmez’lere, Hababam 
Sınıfı’na) o ruhu göreceksiniz. Şaryo 
teknik anlamda Hollywood’da kulla-
nılan bir şeydi, 1950’lerde 1960’larda 
bile vardı. Ama bizimkiler tahta ma-
sanın bacaklarının altına dört tane ka-
lıp sabun bağlayıp, kamerayı üzerine 
koyup aynı hareketi sağlayan bir ne-
sildi. Buna gerek var mıydı yok muy-
du bunu tartışırım. Ama o ruh mu bu 
ruh mu dersen, kesinlikle Yeşilçam. 
Hollywood imkanlarında tabii. 

İstanbul mu, başka bir diyar mı?
Artık başka bir diyar.  

Şu anki dünyada neyi değiştirmek 
hepimize iyi gelirdi?
İnsanın insana ettiği zulmü bitirebil-
meyi dilerdi deli gönül.

Hayatında keşke dediğin bir an 
veya anlar var mı?
‘Keşke’lerim çok vardı. Ama Yemin 
doğdu ve o bir an o andır. Ve ondan 
sonra her şey ‘iyi ki’ oldu. 

Ne hediye alırsan çok mutlu 
olursun?
Cebimde kalan son parayla evimin ih-
tiyacını aldığımda mutlu olurum. 
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GÖMLEK: HATICE GÖKÇE
PANTOLON: HATICE GÖKÇE
AYAKKABI: KILL YOUR IDOLS
KOLYELER: ASPORSHA , ATÖLYE WOLF
YÜZÜKLER: ATÖLYE WOLF
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GÖMLEK: HUGO BOSS
KRAVAT: HUGO BOSS
PANTOLON: HUGO BOSS
GÖZLÜK: RAY-BAN / SALT ILETIŞIM
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TRENÇKOT: 1017 ALYX 9SM /BEYMEN
GÖMLEK: DAMAT
PANTOLON: TWEEN
AKSESUARLAR: EDITÖRE AIT
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GÖZLÜK: RAY-BAN / SALT ILETIŞIM
TAKIM: CASABLANCA/BEYMEN
GÖMLEK: SAINT LAURENT / BEYMEN
KOLYELER: ASPORSHA , ATÖLYE WOLF
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En özel kişiye en 
güzel hediyeler 
Boyner’de
Ayakkabıdan giyime, aksesuardan 
kozmetiğe uzanan birçok farklı 
kategorideki marka ve ürünü bir araya 
getiren Boyner, 14 Şubat Sevgililer 
Günü’nde sevdiğine en güzel hediyeyi 
almak isteyenlerin ilk adresi oluyor. 
Her zevke ve her bütçeye hitap eden 
Boyner, bu yıl da birbirinden farklı 
hediye alternatifleri sunuyor.

Bülten

İkonik bir Sevgililer 
Günü hediyesi: 
George Hogg
George Hogg, 14 Şubat’ta sevgilisini 
mutlu etmek isteyenleri ikonik 
tasarımlarını keşfetmeye davet 
ediyor. Güçlü ve yenilikçi duruşunu 
deri dikiş detayları, metal tokalar, 
baskılı, kroko ve deri malzemelerin 
bir arada kullanıldığı tasarımları ile 
gözler önüne seren George Hogg, 
Sevgililer Günü’nde şık ve özel bir 
hediye seçeneği olacak.

Kärcher’den yüksek 
performanslı  

yeni seri 
Kärcher, VC Cordless Serisi ile 

kablosuz cihazlarda ürün yelpazesini 
genişletiyor. Yeni ürün gamında, 

çekirdek veya kalabalık tüm aileler 
için ideal süpürgeler var. Üstelik VC 

Cordless Serisi’ndeki modeller ile 
temizlik yapmak artık günün her 

saatinde çok pratik olacak. 
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Bülten

Altınyıldız Classics  
kışa hazır
Altınyıldız Classics’in soğuklara meydan 
okuyan sıcak dokusu, rahatlığı ve renk 
alternatifleriyle dikkat çeken kadife 
pantolonları kış tatili bavullarının başrol 
oyuncuları olacak. Kalın trikolar her stile 
kolayca uyum sağlarken kürklü kabanlar ve 
overcoat montlar ise soğuk havalar için ideal 
bir konfor yaratacak.

Yenilikçi ve şık 
hediyelerin 
adresi: Ramsey
Ramsey erkeklere değer katan, 
ayrıcalıklı olma hissi yaratan, 
ilham verici tasarımlarıyla 
Sevgililer Günü’nde hediye 
alışverişini özel bir deneyime 
dönüştürüyor. Sevdiğinizin 
teninde lüks bir dokunuş 
sağlayacak trikolardan sürprizli 
dış giyim ürünlerine, kış aksesuar 
seçkisinden parfüme iddialı 
hediye alternatifleri bir arada 
sunuluyor. 

Şapkalar Les 
Merimes ile daha 

sıra dışı
Farklı, özgün ve sıra dışı olmayı 

arayan kadınlar için şapkanın ötesinde 
hissettirecek tasarımların buluştuğu 

Les Merimes, 2021/ 2022 Sonbahar/Kış 
koleksiyonundaki cesur desenleriyle 
sezonun vazgeçilmezi olmaya aday. 

Koleksiyonda özenle işlenmiş zincir ve 
tül detayların uyumu stilinize şık bir 

dokunuş yapmayı hedefliyor.



Bülten

KİP’le soğuk 
günlere sıcak 

dokunuş
Erkek moda markası KİP, 
dış giyim koleksiyonuyla 

sıcak kalmanın en tarz 
yolunu sunuyor. KİP 2021-22 

Sonbahar/Kış koleksiyonunda 
yer alan mont, palto, 

kaban, pardösü ile puffer 
yelekleri; casual ceket, 

sweatshirt, balıkçı triko ve 
eşofman takımları gibi rahat 

tasarımlarla kombinleyen 
erkekler, modern bir 

görünüme kavuşuyor.

Gant ev tekstil 
koleksiyonunu sunar!
Amerikan giyim markası Gant, marka 
DNA’sında yer alan kolejli duruşunu 
yeni ev tekstili koleksiyonuna taşıdı. 
Sportif, şık ve şehirli Gant’in zengin 
görünümlü dokuları sahiplendiği yeni ev 
koleksiyonunda bornoz, ev terliği, koltuk 
battaniyesi ve yastıklar ön plana çıkıyor. 

Abdullah Kiğılı’dan 
kış soğuğuna  
şık çözüm 
Kaliteyi şıklıkla buluşturan Abdullah 
Kiğılı Exclusive Cut, kışın sert 
soğuğunda tarzını yansıtmak isteyen 
erkekler için deri detaylı mont, kürk 
detaylı kaban ve kapüşonlu şişme 
kabanlarını ön plana çıkarıyor. Mevsim 
koşullarına göre tasarlanan mont 
ve kabanlar, vücut ısısını koruyarak 
üşümeyi engelliyor ve yıllarca kullanım 
imkanı sağlıyor.
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Moda ikonu bir pop star

One Direction Grubu'ndan tanıdığımız Harry Styles, solo 
albümlerle yeni yol çizdiği müzik kariyerinden çok, yıllar içinde 
geliştirdiği kendine has giyim tarzıyla moda devlerinin çekim 
alanına girdi. Styles, ilginç tarzıyla verdiği mesajlarla da genç 

jenerasyonun idolü oldu. Harry ve tabuları yıkan 'style'ına 
yakından bakmaya ne dersiniz?

HAZIRLAYAN: BUSE TURAN

HARRY 
STYLES

Harry Styles şarkıları ve söz yazarlığının yanı sıra stiliyle de dikkatleri üzerine 
toplamayı seven bir isim. Onu ilk One Direction müzik grubuyla gördük. Gru-
bun başarılı vokallerinden biriydi. Yıllar içinde sadece müziğini değil, tarzını da 
geliştiren şarkıcı, bugünlere gelirken moda vizyonunu da ispatladı. Belki de onu 
grubun diğer üyelerinden ayıran özellik buydu. 
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Harry çıktığı müzik yolculuğunda bi-
reysel ilerlemeye karar vererek önce 
solo albüm çıkardı, ardından filmlerde 
rol almaya başladı. Müzik ve oyuncu-
luk kariyerindeki başarıları bir yana, 
Harry’nin modaya olan yeteneği gör-
mezden gelinemeyecek kadar ilgi çeki-
ci. O’nun eşsiz bir moda zevki var. Asla 
geleneksel gömlek, pantolon uyumuna 
bağlı kalmayan, aksesuar seçimleriyle 
de kendinden sıkça söz ettiren Harry 
Styles, moda gurularının dikkatini çek-
meyi başardı. Bugün dünyanın en bü-
yük tasarımcıları Harry Styles’ı giydir-
mek istiyor. Şimdi gelin bu cesur moda 
dehasının stilini birlikte inceleyelim.

2021 Gammy Ödülleri ge-
cesine katılan Harry Styles, 
sahnede klasik seksi erkek 
tabularını yıkmaya geldim 
der gibiydi. Styles, kırmızı 
halı klasiklerinden biri olan 
smokini devre dışı bırakarak 
kusursuz deri takım elbise 
giymeyi tercih etti. Peki ya 
otriş! Sizce de Styles, boy-
nuna doladığı mint otriş ile 
hem cesur hem seksi bir imaj 
çizmemiş mi?

TATLI OTRİŞİN 
ALTINDAKİ  
SEKSİ HARRY



129

Moda

GUCCI’YE GÖZ KIRPTI 
Londra’da gerçekleşen 2021 Brit Ödül-
leri’ne katılan Harry, Gucci takım el-
bise ile tüm dikkatleri üzerine çekti. 
Geniş yakalı kruvaze ceketi ve eline 
aldığı kahverengi çanta ile kusursuz 
gözüküyordu. Dört parmağına birden 
taktığı yüzükleriyle aksesuar zevkini 
ustalıkla sergileyen Styles, geceye bu 
kadar iddialı ve cesur gelebilecek tek 
kişi olduğunu da ispatladı.

TÜL DETAYLI TULUM MU? 
Harry, 2019 yılında New York’ta 
düzenlenen Met Gala kutlamasına 
moda ikonlarını kıskandıracak ka-
dar güçlü bir parçayla katıldı. Tek bir 
parça nasıl bu kadar iyi gözükebilir-
di ki? Tulumun boynundaki volanlı 
dantel detay ile kollarındaki tül bo-
ğumları çok yaratıcı ve şık bulduğu-
muzu itiraf etmeliyiz. 
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ŞAKA MI ŞEKER Mİ 
HARRY? 
Beverly Hills’de düzen-
lenen Casamigos Cadılar 
Bayramı Partisi’ne, Har-
ry Styles damgasını vur-
du. Geceye ışıltı ve stil 
katan Harry çok enerjik 
gözüküyordu. Peki dün-
yaya pembe bir çerçeve-
den baktığı gözlüklerine 
ne demeli? Bayıldık.

TAKIM ELBİSE  
GİYMEK SANATTIR 
Las Vegas’taki I Heart Ra-
dio Müzik Festivali’ne ka-
tılan Harry Styles, takım 
giymenin bir sanat oldu-
ğunu ispatladı. Lacivert 
kırmızı baklava desen ta-
kım elbiseyle geceye im-
zasını atan Harry, içine 
giydiği beyaz basic ile şık 
görüntüsüne sportif hava 
katmayı tercih etti.
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İNCİ KOLYELİ VE  
RENKLİ HARRY 
Harry Styles 2020 yılın-
da Londra’da gerçekle-
şen Brit Ödülleri’ni biraz 
renklendirmek istemiş 
olmalı ki mürdüm takım 
elbise içine giydiği lila ka-
zak ve bebe yaka gömle-
ğiyle kendinden emin du-
ruşuna hayran bıraktırdı. 
Boynundaki inci kolye ise 
stil normlarını yıkmak için 
doğmuş gerçek bir yete-
nek olduğunu gösterdi.

TULUM GİYMEYİ SEVİYOR 
2019 yılında Londra O2 Arena’da sahne alan 
Harry, yine bir tulum tercih etti. Bugüne kadar 
gördüğümüz en iyi jean tulumu layıkıyla taşı-
yan sanatçı, kendinden sim detaylı kıyafetinin 
düğmelerini de açık bırakarak müthiş dövmele-
rini sergilemeyi ihmal etmedi.
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HARRY OJE SÜRERSE 
Kim demiş erkekler oje sürmez diye... Har-
ry bu, söz konusu moda olduğunda o asla 
sınır tanımaz. Oje sürmek isterse sürer, 
hem de rengarenk. Parlement mavisi ta-
kım elbisesiyle yine dikkatleri üzerine çek-
meyi başaran moda ikonu, mavinin baskın 
havasını nötrlemek için ayakkabı ve tişört 
seçimini de beyazdan yana kullandı.

GEOMETRİK HALLER 
Korkusuz moda gurumuz bu kez 
de geometrik desenli takım elbise 
ile karşımıza çıkıyor. Siyah göm-
lekle deseni nötrlemek, Gucci ta-
kım elbiseyi ön plana çıkarmak 
O’nun için sıradan bir seçim. Si-
yah parlak deri botları da gözü-
müzden kaçmıyor elbette. Sizce 
de şahane gözükmüyor mu?

ÇİÇEKLİ GUCCI
Kırmızı halının risk almaktan kork-
mayan ismi Harry Styles’ı bu kez de 
Gucci’ye ait çiçek desenli takım elbi-
seyle görüyoruz. Bol paça takım elbi-
senin içine giydiği siyah gömlek ise 
kombinin en doğru tamamlayıcısı di-
yebiliriz. Harry desenlerle oynamayı 
iyi biliyor. Ayrıca saçlarının da hay-
ranıyız, belirtmeden geçmeyelim.
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Özgür
Sınırların olmadığı, dilediğimiz gibi 

giyinebildiğimiz o eşsiz hafta sonları... 
Kim istemez ki stilini yansıtan en rahat 

parçalarla özgürce gezmeyi. Rahat 
parçaları bir arada kullanarak, gözlük ve 
şapka gibi detaylarla tarzını yansıtabilir, 

özgürce yaşayabilirsin. Hafta sonu 
rahatlığı sizleri bekliyor.

Dsquared2 
Sneakers 7.995 TL

HAZIRLAYAN: BUSE TURAN

BOSS Sweatshirt 
$230

Dsquared2 Mont 
$833

Liam Hodges 
Pantolon $482

Stone Island 
Sweatshirt $494

Byborre 
Pantolon $482

Dsquared2 Yelek 
$580

Balenciaga Şapka $315
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Flörtöz
Mevsimi yoktur aslında beyazın. Son 
yıllarda kışın daha sık rastladığımız 
beyaz kombinleri biraz flörtöz buluyoruz. 
Kadınlarda duru ve masumiyeti anlamına 
gelen beyaz, erkeklerde çapkın ve seksi 
duyguları uyandırıyormuş. Vücuduna 
güvenen cesur erkeklerin tercihi 
beyazlara gelin birlikte bakalım.

Alexander McQueen 
Sneakers 11.450 TL

Jacquemus Hırka 
$479

Moncler Mont $1038

Off-White 
Sweatshirt $446

Pt01 Pantolon 
$309

Creed Aventus 
Parfüm 2.800 TL

Rick Owens 
Pantolon $567
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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 sayfada  
ürünlere de bakmanızda fayda var.

Collagen By 
Watsons, Pores-

Be-Gone Yüz 
Scrub, 125ml, 

129,90 TL

Dicora, Urban Fit 
Erkek EDT Berlin, 

100 ml EDT, 
119,90 TL

Prada, Luna Rossa Ocean, 100 ml, 
1.210 TL

Old Spice, 
Whitewater 

Duş Jeli + Sprey 
Deodorant Seti, 

83,90 TL

Bioderma, 
Atoderm, 

Intensive Bar 
150 gr, 74,50 TL

Revolution 
Haircare, 
149,95 TL

La Roche 
Posay, Lipikar 

SYNDET 
AP+, 400 ml, 

199,90 TL

Penhaligon’s,  Much 
Ado About The Duke 

EDP, 3.250 TL.
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Röportaj

RÖPORTAJ: VILDAN UYGUNOĞLU

Taner Çağlı ‘Ünlülere İngilizce öğreten adam’ olarak tanınmış, 
İngilizce öğretmeyi amaç edinmiş muhteşem bir dahi. Yılda yaklaşık 

10 bin kişiye dört ay gibi kısa sürede, tüm önyargıları ve kalıpları 
yıkıp en baştan dil öğretebilen biri. Geliştirdiği İngilizce öğrenme 
sistemiyle hem kendinin, hem de on binlerin hayatını değiştirdi.

Herkese İngilizce 
öğretmeye yemin 

etmiş bir adam

TANER ÇAĞLI
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2009’da mezun olduğu çevirmenlik 
bölümünden sonra insanların dil öğ-
renmeyle ilgili problemlerini gözlem-
leyerek sorunun kökenine yönelik 
bir sistem geliştiren Taner Çağlı için 
Türkiye’nin en iyi İngilizce öğretmeni 
desek yanılmış olmayız. Her yıl yak-
laşık 10 bin öğrencisi de bunu kanıtlar 
nitelikte. Dil öğrenmenin püf noktala-
rını Çağlı’nın kendisinden dinledik.

Türklerin İngilizce ile olan 
sorununun ana nedeni nedir sizce?
Türkçe’de kurulan cümlelerin çoğu, 
gerçek bilginin üzerine karşı tarafın da 
anlayacağını umduğunuz yorumlardan 
ibarettir. Türkçe’de karşı tarafa bilgiyi 
ilk hayal ettiğimiz gibi değil kendi man-
tık süzgecinden geçirdikten sonra veri-
yoruz. İngilizce’de ise esas olan bilginin 
kendisini olduğu gibi aktarabilmektir. 
Zikrindekine değil zihnindekine odak-
lan! Yani -ecek/-acak ekleri yerine, ne 
demek istediğine odaklan. Örneğin 
“Arabayı yıkacağım” demek istiyorsa-
nız aslında arka planda yani zihinde 
“Arabayı yıkamaya karar verdim (ka-
rarlıyım)” demek istiyorsunuzdur.

Yapabildiği halde İngilizce 
konuşmaya korkan çok insan 
var, Türkiye’deki bu yabancı dil 
korkusu nasıl kırılır?
Türkiye’deki yabancı dil korkusunun 
temelinde yetersiz pratik yapılması de-
ğil ‘yetersiz ve eksik bilgi’ vardır. Ne 
konuştuğundan emin olmayan kişinin 
sesi tabii ki gür çıkmaz. Türkiye’de ya-
bancı dil öğretme yöntemlerinin çoğu 
ezberci bir yaklaşım üzerine kurulu-
dur. Dil öğrenme süreci 4 aşamada ger-

çekleşir: Felsefe, Matematik, Ezber, Ref-
leks. Bunlardan birini bile yok sayan 
bir sistem size yabancı dil öğretemez.

İNGİLİZCE BİR HEDEFSE TÜRKÇE 
KONUMDUR

Seminerlerden sonra İnGizlice 
Stand-up ve şimdilerde de 4 
Example talk show var. İngilizce 
öğretme süreci nasıl buralara geldi?
Bildiklerimi paylaşmayı seviyorum. 
‘İngilizce Düşünme’ seminerlerimde 
ders alma imkanı olmayan kişilere 
-1’den 0’a geçiş sürecini öğretiyorum. 
100 dakika sonunda katılımcıların İn-
gilizce öğrenme hızı 100 kat artıyor 
çünkü konu zannettikleri pek çok ön 
yargı ve korku geride kalıyor. 

Tek başınıza senede 10 bin kişiye 
İngilizce öğretiyorsunuz. Bu kadar 
insan sizi neden tercih ediyor?
Kod Değiştirme Eğitimi, önce size 
sizi anlatarak başlar. Kendi dilinizin 
özelliklerini anladığınız zaman başka 
bir dile geçmek çok daha kolay olur. 
Unutmayın, İngilizce bir hedefse 
Türkçe konumdur; konumunu bilme-
yen hedefini bulamaz.
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ATÖLYESİ
KÜLTÜR

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

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

Hayaller ve Hayatlar
beIN ORIGINALS dizisi “Hayaller ve Hayatlar” 
17 Şubat’ta Perşembe günü dijital içerik 
platformu beIN CONNECT’te yayın hayatına 
başlıyor. Dört yakın arkadaşın hayallerinin 
peşinden giderken hayata yakalanma hikayesini 
izleyici ile buluşturacak dizinin başrollerinde 
Özge Gürel, Aybüke Pusat, Melisa Aslı Pamuk, 
Yeşim Ceren Bozoğlu, Yusuf Çim, Serkay 
Tütüncü, Ekin Mert Daymaz yer alıyor.

Dilber Ay’ın hayatı beyazperdede
Dilber Ay artık türküleriyle birlikte sinemadan da kadının gücünü haykırmaya 

devam edecek.  2019 yılında kaybettiğimiz usta sanatçının sarsıcı hayatını anlatan, 
Ketche’nin yönettiği, Büşra Pekin’in başrolde olduğu Dilberay filmi sinemalarda...
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Yalın’la “Unutulmaz 
Şarkılar”a hazır olun!
Onlarca hit’i ve kendine özgü yorumuyla aşk 
şarkılarının en sevilen isimlerinden Yalın, 
“Unutulmaz Şarkılar” adını verdiği konser 
serisiyle 2 Mart 2022’den itibaren Zorlu PSM 
Turkcell Sahnesi’nde sevenleriyle buluşmaya 
hazırlanıyor. Yalın’ın unutulmaz anlar yaşatacağı 
konser serisinin biletleri passo.com.tr’de satışta.

Alice Müzikali  
yeniden sahnede
Lewis Carroll tarafından yazılan ve 
bugüne kadar 174 dile çevrilerek 
edebiyatın eşsiz eserlerinden biri 
olma özelliğine sahip “Alice Harikalar 
Diyarında”, uzun bir aranın ardından 
8, 12 ve 13 Şubat’ta seyircisiyle 
buluşacak. Müzikalde Serenay 
Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan, 
Şükrü Özyıldız, İbrahim Selim ve 
Merve Dizdar yer alıyor.

Cam yılında, cam 
sergisi

BM tarafından onaylanan 
“Cam Yılı” kapsamında 

hayata geçirilen “Sanatsal 
Cam Sergisi’, 01 - 28 Şubat 

tarihleri arasında İstanbul’da 
bulunan Tarık Zafer Tunaya 

Kültür Merkezi’nde, 
sanatseverlerle buluşuyor. 
Sergi kapsamında, 40 cam 

sanatçısı özgün anlatım 
biçimlerini, sanatsal 

etkilenmelerini çağın plastik 
değerleriyle buluşturarak 

izleyiciye aktarıyor.
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Dekorasyon

Evinizde yılın popüler renklerine 
yer vermek için köklü değişimler 
yapmanıza gerek yok. Kırlentler, 

rattan sepetler, şık saklama kutuları 
modern, dikkat çekici ve 2022 

trendini yakalamış bir ev görünümünü 
sağlamanız için sizi bekliyor.

Kadife ve 
ekoseye yer açın

Arzum 
Estilo  

Su Isıtıcı 
899.90 TL

LCW Home Dolgulu Yuvarlak 
Kadife Kırlent 89.99 TL

KelebekMobilyaAngelic 
Dark Geniş Şifonyer  

4790 TL

IKEA 69.99 TL

İbrahim 
Güler Design 

Studio 
A.Anglada 

4800TL

Doğtaş Rita Koltuk Takımı 10895 TL
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Bella Maison Verona Tek Kişilik Yatak 
Örtüsü Seti 460 TL

Kütahya 
Porselen Hilal 
Küre Mumluk 

564 TL

LCW Home 
Ekose Desenli 
Flanel Yastık

Vivense Tableware Koleksiyonu

LCW Home 
Dolgulu Yengeç 
Kırlent 49.99 TL

Cumba 
selection 

rattan sepet

Enza Home, 
Giorno Serisi

Madame 
CocoSheep 2’li 
Banyo Paspas 

299 TL
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Oğuzhan ÖZTÜRK

Kış aylarında 
bedeni ve zihni 
dinç tutun 

Kış sezonu evcimen bir atmosfer yaratsa da aslında birçok 
farklı spor seçeneği mevcut. Kayak, snowboard, kızak, kar 
raftingi, buz pateni, buz hokeyi gibi birçok sporun yanı sıra 

kış aylarında doğa yürüyüşü yaparak da bedeni ve zihni dinç 
tutabilir, kapalı havaların neden olduğu depresyon halinden 

kurtulabilirsiniz. 

Spor

B izi iç mekanlara kapatan 
serin havalara inat, kalın 
kıyafetlerle ve gerekli ekip-
manlarla yapacağınız kış 

sporları sayesinde doğayla bir bütün 
haline gelebiliriz. Bireysel veya takım 
halinde yapabileceğiniz kış sporla-
rı adrenalin seviyenizi yükseltirken 
mutluluk hormonlarınızı arttırmanız 
ve kapalı havaların verdiği depresyon 
halinden kurtulmanızı sağlar. İşte kış 
sporlarının zihne, ruha ve bedene iyi 
gelen 6 faydası!

1. Kardivasküler sağlığı destekler.
2. D vitamini almanızı sağlar.
3. Metabolizmayı hızlandırır.
4. Mutluluk seviyelerinde artışa neden 
olur.
5. Daha fazla kalori yakmanıza yar-
dımcı olur.
6. Vücut direncini ve bağışıklığı kuv-
vetlendirir.
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KIŞIN METABOLİZMA YAVAŞ 
ÇALIŞIR

Kış mevsimi, doğanın kendini yenile-
yecek enerjiyi bulmak için geri çekildi-
ği bir mevsimdir. Doğanın bir parçası 
olan bedenimiz de bu döngüyü izler. 
Kış mevsiminde yağ depolanmasını 
artıran ATLPL adlı bir kimyasalın sal-
gılandığı kanıtlanmıştır. Zayıflama, 
kilo verme, yağ yakma yöntemleri de 
yazın daha etkili olmaktadır. Mevsim 
doğası gereği karanlık olduğu için 
enerji, motivasyon ve mutluluk veren 
hormonlarımızda da hafif bir düşüş 
yaşanabilmektedir. “Kışın spor yapa-
mıyorum, hevesim yok” yakınması bu 
yüzden oldukça yaygındır.

GEREKENDEN FAZLA ENERJİ KİLO 
ALDIRIR

Kışın gündüzlerin kısa, gecelerin ise 
uzun olması nedeniyle insanların ka-
palı alanlarda geçirdiği zamanın art-
ması hareketsiz yaşama neden oluyor. 
Metabolizma hızının azalması ve har-

canandan daha fazla enerji alınması 
kiloya yol açmaktadır. Üşüyen insanın 
enerjiye ve besine olan ihtiyacı artar. 
Özellikle kış aylarında karbonhid-
rattan ve yağdan zengin gıdalar yani 
yüksek enerjili gıdalar tüketilir. İnsan 
vücudu, soğuk havanın etkisiyle alı-
nan besinleri stoklayıp yağ hücresine 
çevirir. Kilo alımına neden olan bu du-
rumdan kurtulmak için yeterli ve den-
geli beslenme önemlidir.

ÖĞÜN SAYINIZ MUTLAKA 5 OLSUN

Günde 3 ana ve 2 ara öğün olmak üzere 
5 öğün olarak beslenmelisiniz. Kış ay-
larında light peynir, yumurta, zeytin, 
esmer ekmek ve mevsim sebzelerin-
den oluşan sağlıklı bir kahvaltı, ızgara 
et-tavuk-balık, salata, esmer pirinç ya 
da makarnadan oluşan bir öğle yemeği 
sağlıklıdır. Akşamları zeytinyağlı sebze 
yemeği, yoğurt, salata gibi hafif besinler 
tüketilmelidir. Ara öğünlerde 1 posiyon 
taze veya kuru meyve, çiğ badem-ceviz 
tüketilerek gerekli enerji sağlıklı besin-
lerle ve uygun zamanda alınmalıdır.

Spor
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Spor

VÜCUDU DİNÇ TUTAN TAKVİYELER

C VİTAMİNİ: Hücreleri korumak ve 
vücudun sağlıklı kalması için oldukça 
etkili olan C vitaminini gıdalarla doğal 
yollardan ve besin takviyesi kullanarak 
alabilirsiniz. İçerisinde bol miktarda C 
vitamini olan gıdalar arasında porta-
kal, kırmızı biber, yeşil biber, çilek, bro-
koli, patates ve kuş üzümü bulunur.

D VİTAMİNİ: Son araştırmalar gösteri-
yor ki; yaşadığınız coğrafyanın enlem 
ve boylamları D vitamini için olduk-
ça önemli. Yani dünyanın her yerinde 
güneş altında durmakla vücudunu-
zun ihtiyacı kadar D vitamini alma-
nız mümkün değildir. Genel olarak D 
vitamini somon, uskumru, sardalya, 
kırmızı et ve yumurta sarısı gibi gıda-
larda bulunur. Ancak ideal D vitamini 
için mutlaka takviye alınmalıdır. Tak-
viyeye başlamadan önce doktorunuza 
giderek kan tahlili yaptırmalı ve bilinç-
li bir şekilde tüketime başlamalısınız.

ÇİNKO: Soğuk algınlığı tedavisinde 

iyileştirici özelliği yüksek olan çin-
ko, özellikle şurup, pastil ya da tablet 
şeklinde kullanıldığında büyük oran-
da etkilidir. Doğal yollardan gıdalarla 
alabileceğiniz çinko için tüketmeniz 
gereken besinler arasında ise et, ka-
buklu deniz ürünleri, ekmek, peynir, 
çeşitli süt ve tahıl ürünleri bulunur.

KOMPLEKS B: Hafızayı geliştiren, ba-
ğışıklık sistemini kuvvetlendiren ve 
ruh halini iyileştiren B vitaminini en 
etkili şekilde kompleks B vitaminleri 
ile alabilirsiniz. Bunun yanı sıra tahıl, 
yeşil yapraklı sebze, yumurta, tavuk, 
turunçgiller, kuru yemiş, barbunya ve 
muz tüketerek ihtiyaç duyduğunuz B 
vitaminlerini alabilirsiniz.

OMEGA 3: Kalp sağlığının yanı sıra 
kansere karşı koruma sağlayan Ome-
ga 3’ün, kan şekerinin düzenlenmesi-
ne yardımcı olduğu, bağışıklığın yanı 
sıra beyin, retina, sperm ve cilt hücre-
lerini güçlendirdiği belirtiliyor.

Peki kış aylarında vitamin desteği olarak  
alınması gerekenler nelerdir?
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Kişisel Gelişim

Hayat yolculuğu her biri-
miz için mutlu ve mut-
suz olduğumuz anların 
toplamıdır, her birimiz 

hayatımız boyunca kök duygu olan 
mutluluk için çabalarız. Diğer her 
duygumuz bu duygunun yaratımına 
hizmet eder. Örneğin; sevmek ve se-
vilmek mutluluğa sebep olurken se-
veceği kimseyi bulamamak ya da se-
vilmemek mutsuzluğa sebep olur ya 
da istediği bir şeye sahip olabilmek 
insanı mutlu ederken olamamak mut-
suzluğa yol açar.

HAYAT YOLCULUĞUNUN TADINI 
ÇIKARIN

İnsan hayat yolculuğunda mutlu ol-

duğu anlardan çok genellikle mut-
suz olduğu an ve anılara saplanır ve 
bu durum çoğunluğun devam eden 
mutsuzluklarının en önemli sebebidir. 
Mutluluk duygusunun hayatının her 
anında sabit olmasını isteyen insan bu 
noktada bir direnç yaratır ve bu direnç 
noktası sebebiyle hayat yolculuğunun 
tadını çıkartamaz. Hatırlamamız ge-
reken en önemli bilgi hayatın ‘dualite’ 
yani ikilik prensibidir, siyah ve beyaz 
ya da sıcak ve soğuk gibi biri olmasa 
diğeri de olamaz bilgisidir. O sebep-
le olan her şeyden öncelikle hayatta 
olana teslim olmayı ve hayatta akışın 
bize getirdiği her olasılıkta, olan du-
rumun bizim en yüksek iyiliğimize 
hizmet edeceğini unutmamamız çok 
kıymetli bir farkındalıktır.

Hayat yaşadığın tüm mutsuz anlara rağmen harika bir 
yolculuk. Tüm mutsuzluklarında en mutlu haline ulaşmak 
için yolda olan bir yolcu olduğunu hatırla. Mutsuz olduğun 
anda bu yolculukta ilerlemeyi bırakıp durma ve devam et. 

Sen bir durakta takılıp kalmamayı seçtiğinde ilerlediğin yol, 
sana yeni harika duraklar sunar.

Oğuz KÖMÜRLÜ / Nefes Terapisti ve Yaşam Koçu

Mutluluk 
senin 
seçimindir
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Kişisel Gelişim

MUTSUZ ANLARI KABULDE OLUN

Mutlu olduğunuz anları daha çok ha-
tırlayın ve gelecekte mutlu olduğunuz 
anları hayal edin. Bu sizin enerji ala-
nınızda titreşiminizin yükselmesini 
sağlayacak ve hayatınıza mutlu olaca-
ğınız ihtimalleri çekmenize yardımcı 
olacaktır. Mutsuz olduğunuz anları 
kabulde olun, “Bu neden oldu, neden 
bunu yaşıyorum, keşke olmasaydı” 
gibi düşüncelerinizi fark edin ve ka-
bul edip onları zihninizde bir oda ol-
duğunu ve gereksiz düşünceleri çöpe 
atmak için orada biriktirdiğinizi dü-
şünüp o odaya bırakın ve sizi mut-
lu eden bir anıyı hatırlayıp oradaki 
mutluluk halinizi hatırlayın. Aklınıza 
mutsuzluğunuza sebep olan durum 
geldiğinde bunu yapmaya çalışın ve 
kendinizi duygunun içine girmeden 
gözlemleyin. 

SABIRSIZ OLMAYIN 

Eğer mutsuzluğunuzu sürekli hale ge-
tiren bir durumun içindeyseniz ve bu 
durum içinden çıkamadığınız bir alan-
sa bu alandan çıkmanıza sebep olacak 
şeyin ne olduğunu bulmaya çalışın 
ve bulduğunuz çözümün hayatınızda 
gerçekleştiğini ısrarla hayal edin ve 
çözüm gerçekleştiğindeki duygunuzu 
olmuş gibi hissettiğiniz meditasyon 

çalışmaları yapın. Bu tip çalışmalar 
sizin yaratım gücünüzü tetikleyerek 
hayatın size istediğiniz mutluluk için 
gerekli yolları açmasına yardımcı ola-
caktır. Sabırsız olmayın ve istikrarlı 
bir şekilde imgeleme yapmaya devam 
edin, mutlu olduğunuz anıları hatırla-
manın yanı sıra sizi mutlu hissettirecek 
minik anlar için yapabileceklerinizi 
listeleyin. Örneğin kolay öğrenebile-
ceğiniz bir müzik aleti, düzenli olarak 
tek başınıza yapabileceğiniz huzurlu 
yürüyüş zamanları, belki bir kedi…. 
Hayatınıza sizi mutlu edecek ve ya-
parken zorlanmayacağınız basitlikte 
yeni alışkanlıklar almaya çalışın.

TAKILIP KALMAYIN, SEVGİYLE 
İLERLEYİN

Hayat yaşadığın tüm mutsuz anla-
ra rağmen harika bir yolculuk. Tüm 
mutsuzluklarında en mutlu haline 
ulaşmak için yolda olan bir yolcu ol-
duğunu hatırla. Mutsuz olduğun 
anda bu yolculukta ilerlemeyi bırak-
ma ve devam et. Sen bir durakta ta-
kılıp kalmamayı seçtiğinde ilerlediğin 
yol, sana yeni harika duraklar, muh-
teşem manzaralar ve harika anılar su-
nar. Sadece DURMA, takılıp kalma ve 
sevgiyle ilerle, mutluluk ya da mut-
suzluk senin seçeceğin iki yoldur ve 
sen MUTLULUĞU seçen ol…
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Otomobil almak için araştırma telaşındaysanız ya da hiç 
aklınızda yok ama son modellerin sıkı takipçisiyseniz 

tasarımlarıyla, konforuyla ve rakiplerine fark atan 
özellikleriyle yolların yeni kaşiflerini sizin için test ettik.

Bora ERDİN / bora@retouchmag.com

Yeni 
dönemin 
yol kaşifleri

Motomoda

Türkiye’de satışa çıktığından bu yana 
merak ettiğim otomobillerin içinde 
Honda Jazz Hibrit Crosstar ilk sıralar-
da yer alıyor. Crosstar versiyonuyla 
birlikte Jazz’ın dinamiklerinde arazi-
ye vurgu yapan belli başlı değişimler 
standart olarak karşımıza çıkıyor. Geç-
tiğimiz süreçte deneyimlediğimiz ra-
kiplerinde olduğu gibi bu parçalar ara-
sında tavan barları, çift renk seçeneği, 
plastik tampon ve gövde panelleri ile 
16 inç’lik özel tasarım jantlar bulunu-
yor. Tam bir aile otomobili olmasının 
yanında güvenlik önlemleri otomobile 
ayrı bir hava katmış. Ayrıca renk seçe-

neklerinin eğlenceli olması da Honda 
Jazz Hibrit’i öne çıkarıyor. Honda Jazz 
Hibrit Crosstar, standart olarak sundu-
ğu ön orta hava yastığı teknolojisi ile 
Avrupa’da sınıfında bu özelliği sunan 
ilk model oldu. Bu yeni hava yastığı, 
yandan çarpışma anında sürücü ile 
yolcu arasındaki doğrudan teması ke-
siyor. Yolcuların baş ve göğüs bölgesin-
deki yaralanma olasılığını da azaltıyor. 

HONDA JAZZ HİBRİT 
CROSSTAR EĞLENCELİ 
AİLE OTOMOBİLİ OLMUŞ 
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Motomoda

Bu ay test ettiğimiz bir diğer oto-
mobil ise Yeni Hyundai Elantra 
oldu. Hyundai yeni tasarımları ile 
geçen sene büyük bir ivme yakala-
dı. Hyundai Motor Company, bir 
önceki yıla göre satışlarında yüzde 
3.9 artış kaydederek 2021’de başarı-
lı bir satış performansı gösterirken, 
2022’de global olarak 4.3 milyon 
satış gerçekleştirmeyi hedefliyor. 
Hyundai’nin son dönemde hayata 
geçirdiği yeni tasarım anlayışı ile ba-
kanların dönüp bir daha baktığı bu 
modelinde keskin hatlar ve üçgen 
formlar dikkat çekiyor. 3. nesil K3 
platformunda üretilen Elantra’nın 
uzunluğu 4650 mm (+30 mm), ge-
nişliği 1825 mm (+25 mm), yüksekli-

ğiyse 1430 mm (-10 mm). Bagaj hac-
mi ise 474 lt (+16 lt). Ön konsol sert 
plastikten üretilmiş olmasına rağ-
men gözü rahatsız etmiyor. Bunun 
nedeni de iç mekanda huzur veren 
bej – gri kombinasyonunun tercih 
edilmiş olması. Emniyet kemeri ve 
tokası gibi detayların da otomobilin 
koltuk kumaşı rengiyle aynı olma-
sı görsel bütünlüğü artırmış. Arka 
koltukları rahat ve diz-baş mesafesi 
sorunu olmayan otomobilde, sadece 
sürücü tarafındaki camda tek doku-
nuşla açılıp kapanma – sıkışma önle-
me özelliği var. Kendi segmentinde 
fark yaratan Hyundai Elantra’yı test 
ettiğimiz günlerde yakıt tüketimi de 
oldukça iyi bir rapor verdi.

YENİ HYUNDAİ ELANTRA ÜST SINIF KONFOR 
VE GÜVENLİK SUNUYOR
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Motomoda

Doğuş Otomotiv ortaklığında olan 
Skoda Türkiye Distribütörü Yüce Au-
to’dan gelen bir haber otomobilsever-
leri heyecanlandırdı. Skoda, Enyaq 
Coupe iV’nin dünya prömiyeri 31 
Ocak’ta Çekya’nın başkenti Prag’da 
gerçekleşti. MEB platformu üzerine 
yapılacak model, markanın elektrik-
li araç ürün yelpazesini genişletmesi 
için atacağı yeni adımlardan biri ola-
cak. Akıcı tasarımıyla öne çıkan Enyaq 

Coupe iV, markaya özgü detayları da 
evrimleştirerek ileriye taşıyor. Skoda 
modellerine özgü C-şekilli arka aydın-
latma grubunun ve bagaj kapağında 
Skoda yazısının yer alacağı araçta, bü-
yük jantlar da modelin güçlü duruşu-
nu destekliyor. Eskizlerde vurgulandı-
ğı gibi büyük ve dikkat çekici Skoda 
ön panjuru ise aracın genişliğini vur-
gulayarak ön farlarla uyum içerisinde 
sportif görünüme katkı sağlıyor.

Otomobil testinden ziyade biraz da 
spordan bahsedelim. Dünyada ilgi ile 
takip edilen Dünya Ralli Şampiyonası 
WRC’de Toyota önemli başarılara imza 
atıyor. Toyota Gazoo Racing Dünya 
Ralli Takımı, yeni GR Yaris Rally1 yarış 
aracıyla 2022 WRC sezonunun açılış 
yarışında başarılı bir başlangıca imza 
attı. Monte Carlo’da gerçekleştirilen 
ilk rallide Sebastien Ogier ikinci sırayı 
alarak podyum elde etti. Bununla bir-
likte Kalle Rovanpera da dördüncülü-
ğü alarak takıma önemli puanlar getir-
di. WRC sezonunun ikinci yarışı, 24-27 

Şubat tarihleri arasında tam kış şartla-
rında, kar ve buz üzerinde yapılacak 
İsveç Rallisi olacak. Bu yılki yarış biraz 
daha kuzeye taşınarak Umea merkezli 
düzenlenecek. Bu da takımlar ve pilot-
lar adına yeni bir mücadele olacak.

SKODA ENYAQ COUPE İV GELİYOR, ELEKTRİKTE 
REKABET KIZIŞIYOR

TOYOTA GAZOO RACİNG, 
WRC SEZONUNA GÜÇLÜ 
BİR BAŞLANGIÇ YAPTI
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Teknoloji

Sevgililer 
Günü hediye 
önerileri Ercan ERDAL / ercan@retouchmag.com

HUAWEI, yenilenen MateBook D15’i 
kullanıcılar ile buluşturuyor. Yenilenen 
teknolojisiyle akılcı bir diz üstü bilgisayar 
deneyimi sunan MateBook D15, hafif 
donanımı, FullView ekran özellikleri, 
güçlü performansı ve sağlam donanımıyla 
kullanıcıları ile buluşuyor. Multi-Screen 
Collaboration desteği de dahil olmak üzere 
bir dizi yeni özellik ile daha da güçlenen 
MateBook D15, oyun ve multimedyadan 
okul ve iş ihtiyaçlarına kadar, birçok 
ihtiyacı sorunsuz bir şekilde karşılıyor.

Türkiye’nin önde gelen küçük ev aletleri 
markası Arzum, akıllı robot süpürgesi Robotek 
ile temizliği sorun olmaktan çıkartarak evde 
hayatınızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Arzum 
Robotek, 4’ü bir arada temizlik özelliğiyle 
derinlemesine temizlik yaparken evde ulaşılmadık 
yer bırakmıyor. Yan fırçaları ile süpürüp döner 
fırça sistemiyle tozları yakalıyor, vakum ile 
derinlemesine temizlerken mopu sayesinde yerleri 
silerek mükemmel temizliği tamamlıyor. 

Yepyeni HUAWEI  
MateBook D15 Ön Satışta

Robotek ile temizliği sorun olmaktan çıkarın



151

Teknoloji

Sağlıklı yaşam teknolojileri kategorisinde yer 
alan Hypo Clean Sterilizasyon Sağlayan Su 
Üretme Cihazı, teknolojisi sayesinde çeşme 
suyu- ve sofra tuzu kullanılarak dezenfektan 
üretiyor ve gıdadan tüm yüzeylere kadar 
kullanıcısının her alanda temizliğini sağlıyor. 
İçme suyunu elektroliz ederek suyun içindeki 
hidrojen moleküllerini artıran Aqua Gio sağlıklı 
yaşamı hayatına katan veya katmak isteyenlerin 
yaşam kalitesini artırıyor. Bu kategoride ayrıca 
hava temizleyiciler, nem alma ve nem verme 
cihazları da yaşam kalitesini artırmak isteyenleri 
bekliyor.   

İster en yeni filmleri izlemek ister müzik dinlemek 
için kullanın, tercihiniz hangisi olursa olsun HT-S400, 
S-Force PRO Front Surround teknolojisi ile diyalog 
netliği sağlarken 330W’lik toplam güç çıkışı sayesinde 
muhteşem bir işitsel deneyim vadediyor. 

Yale Linus® Akıllı Kilit, sıradan bir kapıyı 
akıllı hale getiriyor, nerede olursanız olun 
kapınızı kilitleyip açmanızı sağlarken 
sevdiklerinizi ve eşyalarınızı koruma altına 
alıyor. Evden çıkarken kapıyı kilitledim 
mi diye endişe etmenize gerek kalmıyor. 
Linus®, otomatik kilitleme işlevi sayesinde 
evden ayrıldığınızda kapıyı otomatik 
olarak kilitliyor. 

Sağlıklı yaşamı hayatınıza 
katan teknoloji

Kablosuz subwoofer ile 
zengin sesin keyfini çıkarın

Evinizin güvenliğini  
üst seviyeye taşıyın!
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TURKCELL 
DERGİLİKTE

VODAFONE 
DMAGSTA
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Şubat 2022

ASTROLOJİ
KOÇ 21 MART - 20 NISAN

Yükselen Koç ve Koç Burcu
Sevgili koç burçları bu ay sosyal çevrenizle ilgi-
li konular gündeminizde olacak. 01 şubat yeni 
ayında farklı ortamlarda bulunmak size iyi ge-
lecek. Yeni insanlar ufkunuzu açacak, size güzel 
fırsatlar getirecek. 16 Şubat dolunayı aşk evi-
nizde gerçekleşiyor. Birlikteliğiniz yoksa yeni 
biri dikkatinizi çekebilir. Partneriniz varsa daha 
fazla iletişim kurma ihtiyacı duyabilirsiniz. Sa-
natsal konularda yenilikçi adımlar atabilirsiniz. 
4 Şubat’ta merkür retrosu bitiyor ve Venüs Mars 
kavuşumu kariyer noktanızda olacağı için mes-
leki konularda önemli durumlar söz konusu ola-
bilir. Şubat ayı size yeni ortamlar sunacak.

İKİZLER       22 MAYIS - 22 HAZIRAN

Yükselen İkizler ve İkizler Burcu
Sevgili ikizler burçları bu ay yurt dışı ile ilgili 
işler, ticari konular ve eğitim alanlarınıza yo-
ğunlaşacaksınız. 01 şubat yeni ayında eğitim 
ve seyahat konuları gündeminizde olacak. 04 
şubatta Merkür retrosu bittiğinde bu durum 
size finansal konularda yeni fırsatlar sunacak. 
16 Şubat dolunayı iletişim ve yakın çevre ala-
nınızda olacak. Kardeşleriniz ve yakınlarınızla 
iletişiminiz artabilir ve kısa seyahatler yapabilir-
siniz. Bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak iyi 
hissettirecek direnmeyin. Venüs ve Mars kavu-
şumu 16 şubattan sonra parasal anlamda rahat-
lamanızı sağlayacak. Şubat size maddi manevi 
iyi gelecek.

ASLAN 23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS

Yükselen Aslan ve Aslan Burcu
Sevgili aslanlar sizin ilişkilerle ilgili dengeleri kurduğunuz bir ay olacak. 01 şubat yeni ayı ilişkiler ve 
evlilik konularında bekledikleriniz gerçekleşebilir. 04 şubat merkür retrosu bitimi sağlığınızın düzele-
ceği bir zaman dilimine giriyorsunuz. 16 Şubat dolunayından sonra imzalamanız gereken belgeler var-
sa uygun bir dönem. Sağlığınız konusunda özellikle kalp rahatsızlığı olanlar dikkatli olun ve kontrolle-
rinizi yaptırın. Venüs ve Mars kavuşumunda işle ilgili bir ortamda yeni biriyle tanışıp etkilenebilirsiniz. 
Şubat ayı her türlü ilişkinizin düzeldiği, yeni heyecanlar yaşayacağınız bir ay olacak.

BOĞA 21 NISAN - 21 MAYIS

Yükselen Boğa ve Boğa Burcu
Sevgili boğa burçları bu ay kariyerinizle ilgili 
konularla ilgileneceksiniz. 01 şubat yeni ayın-
dan sonra ve 04 şubatta merkür retrosu bitince 
işinizle ilgili yeni adımlar atabilirsiniz. 16 Şu-
bat dolunayından sonra çevrenizi etkileyebile-
ceğiniz, ailenizle güzel vakit geçirebileceğiniz, 
emlak alım satım konularında mutlu olabilece-
ğiniz, hatta tadilat yapabileceğiniz bir döneme 
giriyorsunuz. Venüs ve Mars kavuşumu eği-
tim, seyahat, yurt dışı ile ilgili alanınızda olur-
ken hiç tahmin etmeyeceğiniz insanlarla ara-
nızda etkileşim söz konusu olabilir. Şubat ayı 
kariyer ve eğitim konularında size iyi gelecek.

YENGEÇ 23 HAZIRAN - 22 TEMMUZ

Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu
Sevgili yengeçler bu ay parasal konular günde-
minizde olacak. 01 şubat yeni ayından itibaren 
maddi anlamda önemli adımlar atabilirsiniz. 
Partnerinizin işle ilgili konuları da 04 şubat 
merkür retrosu bitimi düzelecek. İlişkiler açı-
sından da iletişiminiz düzeliyor. Yanlış anla-
şılmalar son buluyor. 16 Şubat dolunayından 
sonra elinize bir para geçebilir. Venüs ve Mars 
kavuşumu 17 Şubat itibariyle gerçekleştiğinde 
ilişkiler ve evlilik konularında uzun zamandır 
yaşadığınız sorunlar son buluyor, tüm anlaş-
mazlıklar bitecek ve huzur dolu zaman dilim-
leri yaşayacaksınız. Şubat ayı sizi ilkbaharın 
heyecanına ve güzelliklerine hazırlayacak.

Astrolog CANAN SEZGİN   cnnsezgin@gmail.com



BAŞAK 23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL

Yükselen Başak  ve Başak Burcu
Sevgili başaklar sağlık, iş, hizmet konularına yo-
ğunlaşacağınız bir ay sizi bekliyor. 01 şubat yeni 
ayında mesleki anlamda ve sağlıkla ilgili yeni ka-
rarlar alabilirsiniz. Çalışmayı zaten seviyorsunuz 
fakat bu ay performansınız en üst seviyede olacak. 
04 şubat merkür retrosu bitimi aşk konusunda so-
runlarınızı çözebilirsiniz. 16 Şubat dolunayında 
yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Problemleri çözer-
ken konunun kaynağına özüne odaklanın. Venüs 
ve Mars kavuşumu aşk alanınızda olacak, özel 
hayatınızda mantıklı hareket etmeli ama duygu-
larınızı da göz ardı etmemelisiniz. Şubat ayı size 
gelecekle ilgili farklı kararlar aldırabilir.

AKREP 23 EKIM - 21 KASIM

Yükselen Akrep ve Akrep Burcu
Sevgili akrepler bu ay aile ve ev ortamınız odak nok-
tanız olacak. 01 şubat yeni ayında sorumluluklarını-
zı yerine getirirken sağlığınızı da ihmal etmemeniz 
gerekiyor. Kontrollerinizi yaptırın ve stresten uzak 
durun. 04 şubat merkür retrosu bitimi projelerini-
zi hayata geçirmeye başlayabilirsiniz. 15 şubattan 
itibaren merkür çözümlenemeyen konularınızı çö-
zebilmeniz için gereken desteği verecek. 16 Şubat 
dolunayından sonra kariyerinizle ilgili önemli bir 
dönem başlıyor. Adımlarınızı ileriye doğru atın. 
Venüs ve Mars kavuşumunda 17 şubattan itibaren 
sevdiğinizle kısa bir seyahat yapabilirsiniz. Şubat 
ayı size yeni başlangıçlar için tüm fırsatları sunacak.

OĞLAK 22 ARALIK - 21 OCAK

Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu
Sevgili oğlaklar sizin için bu ay parasal konular 
önem kazanacak. 01 şubat yeni ayında maddi 
anlamda yeni fırsatlarınız olacak ve kazanmaya 
odaklı olacaksınız. 04 şubat merkür retrosu bitimi 
farklı kararlar alabilir ve artık uygulamaya başla-
yabilirsiniz. Finansal konularda şansınızın açıldı-
ğı bir döneme giriyorsunuz. 16 Şubat dolunayında 
alma verme dengesini sağlayın. Beklemediğiniz 
birinden sürpriz bir destek alabilirsiniz. Kariyer 
konusunda hayal ettikleriniz gerçekleşecek. Ve-
nüs ve Mars kavuşumunda 17 şubattan itibaren 
aşk itirafları gelebilir, yeni ilişkilere hazır olun. 
Şubat ayı sizin için para, para, para demek. 

BALIK 20 ŞUBAT - 20 MART

Yükselen Balık  ve Balık Burcu
Sevgili balıklar bu ay kendinize ve iç sesinize yönelmeniz gereken bir dönem olacak. 01 şubat yeni ayı 
sizin için ruhsal arınma zamanı olacak. 04 şubat merkür retrosu bitimi sosyal çevrenizdeki sıkıntıların 
son bulduğunu göreceksiniz. 16 Şubat dolunayında mesleki alanda ve sağlıkla ilgili konularda koşul-
ları değiştirmek için harekete geçebilirsiniz. Venüs ve Mars kavuşumunda arkadaşlarınız arasında bir 
kişiden farklı enerjiler almaya başlayabilirsiniz. Aranızdaki iletişim hızlı ilerleyebilir. Maddi anlamda 
ise yeni adımlar atmayın. Kendinizle ilgilenip dinleneceğiniz bir zaman dilimindesiniz. Şubat ayı size 
farkındalık ve mutluluk getirecek. 

TERAZİ 23 EYLÜL - 22 EKIM

Yükselen Terazi  ve Terazi Burcu
Sevgili terazi burçları bu ay aşk, hobileriniz ve eğlence 
konuları sizin için önemli olacak. 01 şubat yeni ayında 
ilişkiniz konusunda yapmanız gerekenleri fark edece-
ğiniz ve harekete geçeceğiniz bir döneme giriyorsu-
nuz. 04 şubat merkür retrosu bitimi aile ve emlak ko-
nularında yarım kalan işlerinizi tamamlayabilirsiniz. 
16 Şubat dolunayı sosyal çevre ve arkadaşlık alanınız-
da olacağından iletişim kurarken dikkatli olun. Söyle-
dikleriniz yanlış anlaşılabilir. Venüs ve Mars kavuşu-
mu aile alanınızda olacağından problemleri çözebilir 
ve huzurlu zaman dilimlerine adım atabilirsiniz. Aşk, 
eğlence, güzel haberlerle dolu şubat ayı tam istediği-
niz konuları ve insanları size getirecek.

YAY 22 KASIM - 21 ARALIK

Yükselen Yay ve Yay Burcu
Sevgili yay burçları bu ay gündeminiz iletişim 
ve yakın çevreniz. 01 şubat yeni ayında yeni 
tanışacağınız ve iletişim kurduğunuz insanlar-
dan gelen adımlar söz konusu olabilir. 04 şubat 
merkür retrosu bitimi parasal anlamda olumlu 
durumlar yaşamaya başlayacaksınız. 16 Şubat 
dolunayında hukuki konular, medya, eğitim, 
yurt dışı konularında şanslı olacaksınız mutlaka 
değerlendirin. Venüs ve Mars kavuşumunda fi-
nansal konularda yeni fırsatlar kapınızda olacak.  
Her açıdan şanslısınız. Şubat ayında yakın çev-
renizden veya işle ilgili bir ortamdan tanışacağı-
nız biriyle ilişkiniz başlayabilir.

KOVA 22 OCAK - 19 ŞUBAT

Yükselen Kova  ve Kova Burcu
Sevgili kovalar bu ay kendinizle ilgileneceksiniz. 01 
şubat yeni ayında önemli adımlar atabilir, kendinizle 
ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. 04 şubat merkür ret-
rosu bitimi sağlığınız konusunda dikkatli olun. Vücu-
dunuzun verdiği bir sinyal varsa görmezden gelme-
yin. 16 Şubat dolunayında aşk konusunda hareketli 
bir döneme gireceksiniz. Evlilik düşünüyorsanız uy-
gun zaman dilimindesiniz. Finansal anlamda güzel 
bir dönem sizi bekliyor. Venüs ve Mars kavuşumun-
da 17 şubattan itibaren gizli ilişkiler yaşama eğilimin-
de olabilirsiniz. Kontrollü olmanızda fayda var. Şubat 
ayı size ruhsal ve fiziksel yenilenme sağlayacak. 
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