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Geçtiğimiz hafta ikinci 
cemre denize düştüğüne 
göre, geldik mevsimlerin 
en güzelinden birine. 
Bahar kapıda... Ağaçlar 
yavaş yavaş çiçek 
açmaya, tüm güzellikler 
ortaya çıkmaya başlıyor. 
Bizim de işimiz sizlere 
güzellikleri anlatmak, 
bu nedenle sözü fazla 
uzatmadan bu ayki 
kapaklarımızı sizlere 
takdim etmek istiyorum. 

Kadın kapağımızda 
Melike İpek Yalova var. 
Narin görünümünün 
altında dimdik, ayakları 
yere basan, sert bir kadın 
tavrı var ki ulaşılmaz, 
elde edilemez bir kadın...

Erkek kapağımız ise 
Onur Seyit Yaran... Bu 
kadar hayranı olması çok 
olağan. Genç, yakışıklı. 
Tıpkı James Dean gibi 

dedik ve çekimleri de ona 
göre belirledik. O da bize 
istediğimizin fazlasını 
verdi. Bakalım siz de 
beğenecek misiniz?

*

Bu ay başka 
sürprizlerimiz de var 
size... Yepyeni dergimiz 
Re Touch Mag + bu ay 
itibari ile yayın hayatına 
başlıyor. Dopdolu içeriği 
ile keyif alacağınız +’nın 
bu ayki kapak konuğu ise 
Mehmet Özgür...

*

Sözün özü, yine dopdolu 
bir Re Touch Mag ile 
karşınızdayız. Barış dolu 
bir gelecek özlemi ve sol 
yanınızdan umudu eksik 
etmemeniz dileğiyle. 

Sevgiyle

Editörün Seçtikleri

Hale Ceylan Ba rlas

Edito

Lladro
Bulldog Formlu Lolipop 
Detaylı Porselen Obje 

22.450 TL

Vakko
Dekoratif 

yastık kılıfı 
645 TL

Off-White
Bej Püskül Detaylı 

Yün Battaniye 
23.450 TL

Bottega 
Veneta

Teen Pouch 
Bej çanta 
44.950 TL

Tory Burch
Siyah Logolu 

Kadın Deri 
AirPods Kılıfi 

2.149 TL

Jimmy Choo 
X Mugler 

çizme 1495 €
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Miu Miu mini 
etek 649 €

Miu Miu 
kaşmir kazak 

983 €

Martta çiçekler açar!
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Bülten
HAZIRLAYAN: VİLDAN UYGUNOĞLU

Les Benjamins 
parfüm 
koleksiyonuyla 
Hepsiburada’da
Türkiye’nin önde gelen alışveriş plat-
formlarından Hepsiburada, sokak 
modasının öncü markası Les Benja-
mins’in ilk kez sunduğu Eau de Parfum 
koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. 
Parfüm serisi ağırlıklı olarak kehribar, 
narenciye, bergamot, lavanta, orkide, 
gibi birbirinden büyüleyici ve etkileyici 
kokuları bir araya getiriyor.
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Calvin Klein yeni koleksiyonunu tanıttı: 
Hep Birlikte

Calvin Klein yeni koleksiyonunu İlkbahar 2022 kampanyasıyla duyurdu. Marka, ikonik geçmişini, 
gelecek için yeniden yorumladığı, silüetler ve renklerle klasikleşen parçalara hayat vererek herkesin 

kendi tarzını ortaya koymasına ilham veren evrensel bir koleksiyona imza attı.



Bülten

Roberto 
Bravo’nun marka 
yüzü Gökçe 
Bahadır
Doğanın renklerinden ilham alan 
tasarımlarıyla öne çıkan Roberto Bra-
vo’nun yeni marka yüzü, ünlü oyuncu 
Gökçe Bahadır oldu. Nihat Odabaşı’nın 
yönetmenliğini yaptığı, ‘Bravo’ konseptli 
reklam filmi, Roberto Bravo Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Kamar’ın ev 
sahipliğinde Esma Sultan Yalısı’ndaki özel 
bir davette görücüye çıktı.
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Victoria’s Secret’ın yeni koleksiyonu Love Cloud 
Victoria’s Secret sütyen ve külotlarıyla tamamıyla konfora odaklanan yeni koleksiyonu Love 

Cloud’un tanıtımını birbirinden farklı yaşlarda, kültürlerde, mesleklerde 18 farklı kadın ile yaptı. Bu 
yepyeni koleksiyon Victoria’s Secret’ın tüm kadınları destekleyen vizyonunu ortaya koyan dönüm 

noktalarından biri oldu. 



Bülten
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Adidas ile  
“I’M POSSIBLE” 
Adidas, “Impossible Is Nothing” yak-
laşımından aldığı güçle, sporda kadınlar 
için gerçek ve kalıcı bir değişim yaratma 
misyonunu hızlandırdığı “I‘M POSSI-
BLE” kampanyasını tanıttı. İlham veren 
hayat hikayelerinin paylaşıldığı etkin-
likte, kadınların özel ihtiyaçlarına daha 
iyi cevap verebilmek için hazırlanan yeni 
bra koleksiyonu da görücüye çıktı.

DeFacto 
erkek giyimde 

ilkbahar teması  
DeFacto’nun bahar ayları için erkek 

giyime özel tasarladığı ürünler, 
sportif dokunuşu ve zengin ren-
kleriyle ilkbahar için birbirinden 
şık seçenekler sunuyor. Oduncu 
ekoselerinin önemli parçalar ar-

asında yer aldığı ürün gamına çizg-
iler modern bir tarz katarken, blok 

renkler ile kombinlenmiş sweat-
shirtler sportiflik kazandırıyor.

Korres ile gelen 
doğal güzellik
Antik çağların güzellik tüyolarından ve doğal 
formüllerinden ilham alan doğal cilt bakım 
ve kozmetik markası Korres, kozmetikte de 
doğallıktan vazgeçmeyenlerle sadece Boyner 
mağazaları ve boyner.com.tr’de buluşuyor. En 
doğal ve en saf bitkilerden üretilen Korres’in 
favori serileri arasında Pure Greek Olive ve 
Greek Yoghurt yer alıyor.



Bülten

Bahar sezonunun en zarif 
modelleri Nine West’te

Koleksiyonlarını attığı güçlü adımlarla kendinden söz ettiren kadınlardan 
ilham alarak hazırlayan Nine West, yeni sezonda trendleri yansıtan mod-
elleri ile göz dolduruyor. Stiline önem veren kadınların bahar mevsiminde 
adımlarına renk katacak ayakkabılar, kombinlerin en gözde parçası olacak. 
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Prebiyotikli 
tuzlu 
atıştırmalık: 
Zbarz
Ara öğünlerde tercihini tuzlu 
atıştırmalıklardan yana kullanmak 
isteyenlere özel ürün geliştiren 
Zbarz, kırmızı biber bar ile 
gününüzü sağlıklı ve hafif geçir-
menizi sağlıyor. Tek ısırıkta yüksek 
doygunluk hissi veren Zbarz’ın 
kırmızı biber barı lezzetiyle dam-
akları şenlendirirken vücudun 
ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri 
içeriyor.

Atasay ile ışıltılı 
gücünüzü gösterin

Atasay’ın kadınların içindeki ışıltılı güçten ilham alan 
tasarımları, kendini mutlu etmek ya da sevdiğine özel 
bir hediye vermek isteyenler için benzersiz seçenekler 
oluşturuyor. ‘Tak Sana Yakışanı’ sloganıyla kadınlara 
özgürce kendi seçimlerini yapmayı öneren Atasay, ta-

sarımlarıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor.
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Moda

Chloe ilk sosyal 
etki ölçüm 
aracını geliştirdi
Chloe, moda endüstrisinde 
benimseneceğini umduğu 
endüstrinin ilk sosyal etki ölçüm 
aracını geliştirdiğini duyurdu. 
Fransız lüks moda evi Chloe’’nin 
geliştirdiği sosyal etki ölçüm 
aracı, bir markanın sosyal etkisini 
ölçmesine, değerlendirmesine ve 
görselleştirmesine yardımcı olmak 
üzere tasarlandı.

Gelecek nesil moda tasarımcıları 
yarışması geliyor

Tommy Hilfiger, People’s Place Programı ve Harlem’s Fashion Row (HFR) ile iş 
birliği içinde geliştirilen New Legacy Challenge tasarım yarışmasını duyurdu. 2021 

yılında başlayan iş birliği ile gelecek nesil tasarımcıların, yetenek ve vizyonlarını 
güçlendirmeye odaklı bir platform aracılığıyla tanıtılması amaçlanıyor. New 
Legacy Challenge yarışmasını kazanana 20.000$ tutarında bir hibe ve Tommy 

Hilfiger tasarım ekibiyle birlikte bir kapsül koleksiyon tasarlama fırsatı sunulacak.
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Moda

2022 Met Gala’nın 
teması belli oldu!

Metropolitan Museum of Art, 
2022’deki moda sergisinin temasını 
duyurdu. Yine Amerikan modasına 

odaklanacak olan MET Müzesi, 
2022 moda sergisinin adının, ‘In 

America: An Anthology of Fashion’ 
(Amerika’da: Modanın Antolojisi) 

olacağını açıkladı. Amerikan 
modasında 19. ve 20. Yüzyıllara 

mercek tutacak ve Mayıs’ta açılacak 
olan sergi aynı zamanda bu yılın Met 

Gala etkinliğindeki kıyafet temasını da 
belirleyecek.

Valentino’nun 
kampanya yüzü 
Zendaya oldu
Aralık 2020’de, dünyaca ünlü marka 
Valentino’nun küresel elçisi olan, 
Zendaya, yaklaşık 2 yıldır markanın 
bir çok tasarımını kırmızı halı ve 
davetlerde giyerek kendisine hayran 
bırakmıştı. Zendaya, şimdi de 
markanın 2022 kampanya yüzü oldu. 
Valentino, Rendez-Vous İlkbahar 2022 
kampanyası için Zendaya’yı seçti. 
Kampanyada, Zendaya mecazi bir 
yolculuk için kulislerden sokaklara 
süzülüyor.
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Moda

Armani elbise giydi  
'Yılın Elbisesi' seçildi
Kraliyet Ailesi ile bağlarını kopardıktan 
sonra, Prens Harry ve çocukları ile sade 
bir hayat yaşayan Meghan Markle, giydiği 
kıyafetlerle gündem olmaya devam 
ediyor. Fashion Museum Bath, Meghan 
Markle'ın Oprah Winfrey ile yaptığı 
röportaj sırasında giydiği Armani kıyafetin, 
"2021 Yılının Elbisesi" seçildiğini duyurdu. 
Müzenin ödülü, her yıl önde gelen bir 
endüstri otoritesi tarafından seçiliyor.

Gucci X adidas işbirliği ortaya çıktı 
Dünyaca ünlü lüks giyim markalası Gucci, spor giyim denince akla ilk 

gelenlerden olan adidas ile yeni bir işbirliğine imza attı. Önümüzdeki kış 
sezonu için hazırlanan yeni koleksiyonda Gucci adı yer alırken adidas’ın da 

marka logosu bulunuyor
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Advertorial

Saç konusu her erkek ve kadının önceliklerinden biri. 
Kullandığımız ürünleri doğru seçmek de bakımın ilk adımı. 

Sizi, saç bakım dünyasına yeni adım atan ve adı ‘gök mavisi’ 
anlamına gelen Azur markasıyla tanıştıralım.

‘Gök mavisi’nden 
saçlara düşen sağlık

Röportaj: Vildan Uygunoğlu,  Fotoğraflar: Mesut Yazıcı,  Styling: Eylem Yıldız
Saç: Harun Ateş,  Makyaj: Uğurkan Avcı, Styling asistanı: İrem Sönmezer 

Mekan: Sofitel İstanbul

Zeynep Seda Tulpar
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Azur, saç bakımına yeni bir 
soluk getirmeye hazırla-
nan, Zeynep Seda Tulpar 
tarafından geliştirilmiş 

bir marka. Saç sorunlarına inovatif 
çözümlerle yardıma koşan Azur’u ve 
markanın hikayesini kurucusu Zey-
nep Seda Tulpar’dan dinleyelim.

Öncelikle sizi biraz daha yakından 
tanıyabilir miyiz? 
Ben Zeynep Tulpar, İstanbul’da üni-

versiteyi işletme üzerine okudum ve 
sonrasında Amerika’da MBA ve insan 
kaynakları üzerine yüksek lisans yap-
tım. Türkiye’ye döndükten sonrada 
moda yönetimi üzerine eğitimimi ala-
rak akademik hayatımı tamamladım. 
Uzun yıllar çeşitli kurumların plastik 
cerrahi ve saç ekimi branşlarında bö-
lüm direktörlüğü yaptım. Şu an da 
kendimize ait bir kliniğin saç ekimi 
ve plastik cerrahi bölümünün direk-
törlüğünü yapmaktayım. 
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Azur markasını oluşturma fikri 
nasıl oluştu? Markanın hikayesini 
biraz anlatabilir misiniz?
Üniversite yıllarından beri en büyük 
hayalim, bir kozmetik firmasının ku-
rucusu olmaktı. Çünkü araştırmak-
tan, deneyimlemekten, eğitimlere 
seminerlere katılmaktan keyif aldı-
ğım, üzerinde en çok konuşmayı sev-
diğim konuların tamamı kozmetik 
üzerineydi ve bu ilgim yıllar geçtikçe 
katlanarak arttı. Bu süreçte kozmetik 
konusunda gerek deneme yanılma 
gerek beklenti karşılama gerekse ih-
tiyaç yolları ile bu konuda daha da 
bilgi sahibi oldum. Ne istediğimi bi-
lerek ve anlayarak bu yola çıkıp yo-
ğun araştırma ve çabalar ile özenli bir 
şekilde markamı kurmuş oldum. 

OĞLUM URAZ'DAN İLHAM ALDIM

Azur'un kelime anlamı nedir? 
Neden bu ismi seçtiniz?
1.5 yaşında bir oğlum var, ismi Uraz. 
Markama isim düşünürken oğlumu 
anımsatan bir isim olmasını istiyor-
dum. Harflerini değiştirerek Azur 
ismini buldum. Aynı zamanda anla-
mı gök mavisi ve benim en sevdiğim 
renk. Böylece markama yakışan en 
güzel ismi de bulmuş oldum. 

Azur'un ürün yelpazesinde neler var? 
Şu anda ürün çeşitlerimiz sadece saç 
üzerine. Setlerimiz var, vitamin tab-
let, saç derisi spreyi, mezoterapi vs. 
Çok yakın bir zaman sonra da Azur 
Baby'yi sizlerle tanıştıracağım.



Ürünlerin vaatleri neler?
Saç üzerine çözümü ürün ile sağlana-
bilecek ne problem var ise bunları çöz-
meyi vadediyoruz. Kullandığımız içe-
rikler çok özel ve birçok soruna aynı 
anda cevap veren içerikler. Avustralya 
ve İsviçre patentli. 

Tüketiciler Azur ürünlerine nasıl 
ulaşabilir? 
Instagram hesabımızda bilgi ve sipa-
riş hattımız mevcut. (@azurcosmetic)  
Web sitesinde de ürün çeşitleri, özellik-
leri, içerikleri, kullanımları ve fiyatları 
ile ilgili her türlü bilgiye ulaşabilirler. 
(www.azurcosmetic.com) Bir de önü-
müzdeki günlerde Trendyol ve Hepsi-
burada'da satışlarımız başlayacaktır.
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Şu anda ürün 
çeşitlerimiz sadece 
saç üzerine. Setlerimiz 
var, vitamin tablet, 
saç derisi spreyi, 
mezoterapi vs. Çok 
yakın bir zaman sonra 
da Azur Baby’yi sizlerle 
tanıştıracağım.
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Park Hyatt İstanbul Maçka 
Palas’ın içerisinde ‘’Modern 
Türk Mutfağı’’ mottosuyla 
Türkiye’nin yedi bölgesin-

den modern izler taşıyan Turquaz Res-
toran açıldı. Kökleşmiş Türk mutfak 
tarihinin ve zengin yemek kültürümü-
zün modern dokunuşlarla izlerini ta-
şıyan Turquaz, eşsiz Türk lezzetlerini 
keşfetme fırsatı sunuyor.
Ağır ateşte 70 saat boyunca pişmiş 

satır kaburga, defne yapraklarıyla ve 
şefin gizli tarifi olan vişneli ve nohut 
püresiyle özdeşleşiyor. Ev yapımı, 
Türk kahveli cheesecake ve leziz sar-
ma künefe ise menüye son noktayı 
koyuyor. 
Bu lezzetli tatlara eşlik etmesi için ha-
zırlanan ve Türkiye’nin yedi bölgesi-
ni simgeleyen kokteyller ise sizi Tür-
kiye’nin doğu ve batı tatları arasında 
lezzet serüvenine çıkaracak. 

Nişantaşı’nda Yepyeni 
Modern Türk Mutfağı: 

Turquaz Restoran

Advertorial



19

MUTFAK, ÜNLÜ ŞEF MEHMET 
OĞURTAN’A EMANET

Park Hyatt Istanbul’un mutfak ope-
rasyonlarından sorumlu Yönetici Şef’i 
Mehmet Oğurtan, 22 yılı aşkın bir de-
neyime sahip. Oğurtan, yedi bölgeye 
ithafen yapılan menüde modern do-
kunuşlar yaptı ve menü hakkında şun-
ları söyledi:  Türk Mutfağı, geçmişten 
günümüze köklü bir kültürel değere 
sahip olan mutfaklardan biridir. Et ve 
süt ürünleri ile şekillenen Türk mut-
fağı, her dönem gelişerek bugünlere 
gelmiştir. Tutku ve aşkla Yedi bölge-

ye ithafen yaptığım menüyle daha iyi 
yerlere taşıma gayreti içerisindeyim..’
Modern Türk mutfağı olan ‘’Turquaz 
Menü’’ ile Turquaz Restoran; à la car-
te öğle ve akşam yemeği menüsü ve 
Türk kokteylleri ile yerli ve yabancı 
misafirlerine Türk lezzetlerini dene-
yimlemenin ayrıcalığını sunuyor.



Kapak

Ekranların uluslararası ilişkiler mezunu yıldızı Melike 
İpek Yalova, pandemi ve savaşın gölgesinde insanlığın 

geldiği noktayı şöyle özetliyor: Küçük bir virüs 
karşısında en ‘süper güç’lerin bile nasıl aciz kaldığını 

görmedik mi daha yeni! Birbirlerine yardım paketi 
yollamıyorlar mıydı, ne değişti? İnsanoğlunun bir gram 

akıllanmadığını görmek inanılmaz bir şey.

Röportaj: Mukaddes Kaya,  Fotoğraflar: Emre Karataşoğlu,  Styling: Ces’t La Vie
Video: Yuşa Ebrar Dursunoğlu,  Saç: Diyar Şenel,  Makyaj: Aynur Kabak

Fotoğrafçı asistanı: Uğur Çiftdoğan,  Mekan: Park Hyatt İstanbul

MELİKE İPEK YALOVA

İnsanoğlu 
bir gram 

akıllanmıyor
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Kapak

Pelerin: CİHAN NACAR
Mayo: MİA-İAM (Vakkorama)
Ayakkabı: OZKANASLAN
Küpe: GOOD THİNGS
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A hu gözlü bir esmer güze-
li. Narin görünümünün 
altında dimdik, ayakları 
yere basan, sert bir kadın 

tavrı var ki ulaşılmaz, elde edilemez 
bir kadın o. Yakından tanıdığınız-
da ise son derece içten, neşeli, sıcak 
ve samimi bir çocuk çıkıyor karşını-
za. Minyon ve çok güzel bir kadın. 
Fit, bakımlı, en önemlisi çok akıllı ve 
dopdolu bir kadın. Aldığı eğitimler-
le, yurt dışı tecrübesiyle ve müthiş 
bir zekasıyla başaramayacağı hiçbir 
şey yok. Tam bir enletektüel ve ele-
gan bir kadın. Küçük bir çocukken, 
bir anda muhteşem bir kadına evrile-
bilen yetenekte bir oyuncu. Ekranlar-
da reyting rekorları kıran ‘Mahkum’ 
dizisinin Büge’si Melike İpek Yalova, 
su gibi berrak ve akıcı sohbetimizle 
sizi de etkisi altına alacak. 

Eğitimlerini politika ve uluslararası 
ilişkiler bölümünde tamamlayan 
çok sıkı bir eğitim geçmişi olan 
birisin, mesleğini yaptın mı hiç?
Okuduğum bölümle alakalı bir mes-
leği yapacak vaktim olmadı. Zaten 
Roma’dan yeni dönmüştüm, Ame-
rikan Başkonsolosluğu’nda stajımı 
yaptım. Tam bu zamanlara denk ge-
liyor oyunculuğun başlangıcı. Oku-
duğum bölümleri cidden seviyo-
rum, isteyerek seçtim Uluslararası 
İlişkileri de, Uluslararası Politikalar 
ve Kriz Yönetimi’ni de. Siyaseti se-
viyorum yani ama sanırım bir tarafı 
da hep korkuttu beni. Her iş meslek 

olarak yapınca bir yerde zordur el-
bette ama gözlemlediğim kadarıyla 
siyasetle alakalı branşların zorluğu 
başka hiçbir işin zorluğuna benze-
miyor bence ki buna oyunculuk da 
dahil.

Baban çok önemli bir siyaset 
adamı, seni etkiledi mi, bu alanda 
olmanı hiç istedi mi?
Babam bana asla bir yönlendirme 
yapmadı. Görüp görebileceğiniz en 
demokrat insandır. 6 yaşlarında fa-
landım; ‘kişinin özlük hakları nedir, 
düşünce özgürlüğü nedir, birinin 
özgürlüğünün başladığı yerde diğe-
ri nasıl biter’e kadar anlatırdı bana. 
O yüzden asla şu ya da bu demedi, 
sadece karar vermemi ve o kararın 
arkasında sonuna kadar durmam ge-
rektiğini söylemiştir hep.

OYUNCULUK HİKAYEM  
BALIKÇIDA BAŞLADI

Oyunculukla nasıl tanıştın?
Meşhur balıkçı hikayesiyle... Çok ya-
kın bir arkadaşımla Bebek’te bir ba-
lıkçıya gitmiştik, öğlen saatleriydi 
çok kimse yoktu. Bir diğer masada 
da rahmetli Meral Okay, Muhteşem 
Yüzyıl’ın yapımcısı Nermin Eroğ-
lu ve Mehmet Günsür oturuyordu. 
Nermin Hanım diziye bir karakter 
gireceğini, benim tip olarak uygun 
olduğumu, ilgilenirsem audition ala-
caklarını söyledi. Bir hafta sonra au-
dition’a girdim.

Kapak
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Oyuncu olmak senin için ne ifade 
ediyor?
Oyuncu olmak, asla yaşayamayaca-
ğın hayatların hepsini bir yerden bi-
razcık da olsa yaşama alanı demek 
sanırım benim için. Görünmez sınır-
ları kaldıran bir şey oyunculuk. Muh-
teşem bir empati lazım bir de insana, 
o yüzden çok farklı bakış açıları de-
mek aynı zamanda.

Muhteşem Yüzyıl dizisi dönüm 
noktan oldu diyebilir miyiz?
Elbette Muhteşem Yüzyıl çok önem-
li, inanılmaz bir şanstı benim için. 
Bir yandan da hayatımda ilk defa 
kamera ve set görüyordum, çok iyi 
oynayamadığımı biliyorum ama çok 
çalıştım. Bir de karakterimin yaban-
cı dil konuşuyor olması bir avantaj-
dı. Elimden geleni o şartlarda yaptım 
özetle. Ama şimdiki halim olsa elbet-
te daha farklı oynardım.

Ekranlarda fırtına gibi esen 
‘Mahkum’ dizisi ile karşımızdasın, 
diziye nasıl dahil oldun?
Ben diziye en son dahil olanlardan 
biriyim sanırım. Audition’a girdim 
ve başladım.

‘Mahkum’, sence neden bu kadar 
sevildi ve çok izleniyor?
Çok iyi bir senaryosu ve hikayesi 
var. Senaristimiz Uğraş Güneş ve 
ekibi gerçekten hikayeyi orijinalin-
den öteye taşımışlar, cidden çok iyi-
ler. Belki biraz yukarıdaki soruya da 
cevap olur esasen, ben senaryoyu 
ilk okuduğumda zaten çok çok iste-

miştim bu işte olmayı. Her şeyden 
önce bir seyirci gözüyle söylüyorum 
uzun zamandır gördüğüm en iyi ve 
güzel yazılmış işlerden biri. Eş sevi-
yede bir diğer çok tutma sebebi de 
elbette oyuncular ve tüm ekip. Hep-
si muhteşemler. Güzel bir ekip olduk 
biz hepimiz. Doğru bir enerji yani 
sanırım. Çünkü günün sonunda bu 
bir ekip işi. Klişe gelecek ama inanıl-
maz geçerli bu cümle bizim sektör 
için. Herkesin, her bir birimin, o iş 
için ‘doğru’ kişi olması çok önemli. 
Seyircimiz de sevdi, ne diyeyim sa-
nırım çok şükür.

BÜGE DE BEN DE BAYA İNATÇIYIZ

Dizide canlandırdığın Büge Yesari 
nasıl bir kadın, seninle benzer 
yanları var mı?
Büge bana şuradan benziyor, ben de 
baya inatçıyımdır. Benim için bir yer-
de bir şey kırılırsa, oradan toparlamak 
istesem de toparlayamıyorum ben de. 
Geriye saramıyorum yani istesem de. 
O kısmı benziyor. Onun dışında ben-
zeyen yerlerimizi aramak yerine ben 
onu anlamaya çalışıyorum.

Rol arkadaşın İsmail Hacıoğlu ile 
müthiş bir uyum yakaladınız, sence 
sebebi nedir?
İsmail zaten –şimdi gıcık olacak bana 
bunu burada söylediğim için sevmez 
böyle sözler duymayı ama- bu ülkenin 
dünya çapında oyuncularından biri, 
yani onunla uyum yakalayamasam, 
esas o zaman zoru başarmış olurdum 
sanırım. Çok seviyorum onu.

Kapak
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Gömlek: THE ATTİCO (Beymen)
Etek: THE ATTİCO (Beymen)
Ayakkabı: GUİSEPPE ZANOTTİ (Beymen)
Bileklik: SWAROVSKİ
Yüzükler: SWAROVSKİ
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Aşk sizce nedir peki, inanır mısın 
aşka?
Aşk, başkası değil de illa o olsun de-
mek işte, milyonda bir demek... İna-
nıyorum elbette aşka.

Birini sevmek için nasıl kriterlerin 
vardır, yoksa sadece kalbinin 
peşinden gidenlerden misin?
Yani bu ikisinin arasında bir yerde-
yim sanırım. Fakat kriter dediklerim 
hep karakterle alakalı konular. Onlar 
önemli. Asla dediğim karakter özellik-
leri var yani. Orada taktığım yerler var, 
er ya da geç gördüğümde ya da gördü-
ğümü kendime itiraf ettiğimde diye-
lim, mümkün değil fikrim değişmez.

Asla vazgeçemeyeceğin şey nedir 
bu hayatta?
Annem babam, en iyi arkadaşlarım 
ve kedim Henry…

Kimin aklını okumak isterdin?
Karşımdaki herkesin diyeceğim ama 
benim okuduğum bölüm gereği zaten 
bunun genel hatlarını öğrettiler bize. 
Çok çok büyük sıkıntı yaşamıyorum 
bu konuda yani. Böyle söyleyince de 
lüzumsuz özgüvenli gibi anlaşılmak 
istemem; bir insanın bir sonraki adı-

mını ne şekilde atacağına yönelik ola-
sılıkları, bir önceki hareketinden ya 
da tonundan çıkarmanın belli bir for-
mülü var gibi açıklayayım, bölümde 
öğrettiler dediğim bu tarz yaklaşım-
ları genel olarak. O yüzden illa şunun 
aklını okumak isterdim cevabını ve-
recek kadar heyecanlandığım bir du-
rum değil sanırım. 10 birimse misal 
bu akıl okuma kısmı, en kötü 7’sini 
okurum zaten belli bir zaman ya da o 
anki şartlar içinde ya da eğer o kişiyi 
tanımıyorsam da genel söylemlerine, 
daha önce ne yaptığına bakarak. O da 
yeterli oluyor. Bazen anlamamış gibi 
yapman gerekebiliyor tabi, bu elbette 
baya bir yorucu ve tatsız.

HER ŞEYİN MERKEZİNE İNSANI, 
HAYVANI VE DOĞAYI KOYMALIYIZ

Günümüz dünyası zor, karmaşık, 
siyaset karışık, sence ne 
yapmalıyız?
Tüm dünya olarak, esasen insanlığa 
hizmet etsin diye var edilen kavram-
ların kölesi olmuş durumdayız. Bun-
dan kurtulmamız lazım. Her şeyin 
merkezine insanı, hayvanı ve bütü-
nüyle doğayı koymamız lazım ve po-
litikaları bilimin ışığında yapmamız 

Oyuncu olmak, asla yaşayamayacağın hayatların 
hepsini bir yerden birazcık da olsa yaşama alanı 

demek sanırım benim için. Görünmez sınırları kaldıran 
bir şey oyunculuk. Muhteşem bir empati lazım bir de 
insana, o yüzden çok farklı bakış açıları demek aynı 

zamanda.
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Ceket: JUNYA WATANABE (v2k)
Büstiyer: LOVE ON FRİDAY
Etek: LOVE ON FRİDAY
Ayakkabı: AQUAZZURA (Beymen)
Yüzük: BEE GODDESS
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lazım. Günün sonunda insana da ya-
rayacak şey bu zaten ama maalesef 
dünya bunu anlamakta güçlük çeki-
yor. Buna spesifik bir örnek Trump 
döneminin küresel ısınmaya yakla-
şımı verilebilir. Sen istediğin kadar 
süper güç ol ya da o şekilde kalmaya 
devam et, küresel ısınma için gerek-
li önlemleri alamazsan bir faydasını 
göreceğin bir dünya olmayacak ki! 
Daha küçültürsek ölçeği, yine tüm 
dünya ülkeleri doğru dış politikalar 
belirlemeli, bu dış politikaları da dip-
lomasi yoluyla uygulamalı. Herkes 
şunu bir kaçırma halinde, tüm ka-
lemler birbirine bağı domino taşları 
gibi; dış politika, ekonomi, eğitim, 
sağlık, adalet hepsi yani. Ve tüm ül-
keler de birbirine aslında yine do-
mino taşları gibi bağlı. Birine olan 
bir şey belki kısa vadede değil ama 
yakın gelecekte mutlaka bir diğerini 
ve sonra bir diğerini ve nihayet her 
ülkeyi etkiliyor. Tarih bunun için var 
mesela; yağmurlu bir günde elimize 
kahve alıp nostaljik nostaljik eskiden 
ne olmuş diye roman gibi okumamız 
için değil… Ve şunu asla unutmamak 
lazım siyaset insana hizmet etmek 
için bir araç. Amaç değil, bir meslek 
değil. Bunu anlamamız lazım.

Pozitif ama sıkıcı birisi olmak 
mı tercihin ya da çılgın, eğlenceli 
içinden geldiği gibi mi?
Benim dönemsel sanırım, ikisini de 
oluyorum ara ara. Hatta negatif ve 

sıkıcı olduğum zamanlar bile olur 
yani. Her duygu geçişi, her dönem 
insan için. Etkileyen bir dünya şey 
var. Bir şey tercih etmekten ziyade 
kendini iyi tanımak ve doğru zaman-
da bir müdahale gerekiyorsa yapabil-
mek lazım.

Sen hangi mevsimin kadınısın, 
deniz mi, kayak mı mesela?
Kesinlikle deniz. Zaten kansızım, so-
ğukla aram çok yok o yüzden, işken-
ce oluyor.

Yurt dışında yaşamak sana ne 
kazandırdı, yurt dışında yapmak 
istediklerin var mı?
Her yeni ülke yeni bir dünya, baş-
ka bir ufuk demek bence. O yüzden 
elbette çok fazla şey kazandırdı. Ne 
kadar çok ülke görürsen, farklı mil-
letten insan tanırsan, önyargıların 
nasıl gereksiz şeyler olduğunu o ka-
dar iyi görüyorsun. Herkesin, dünya 
üzerinde herkesin iyisi ve kötüsü var. 
Filmlerdeki kötü karakter ve kahra-
man ayrımı benzeri bir iyilik kötülük 
değil. En basit tabiriyle, her canlının 
yaşam ve varlık hakkına saygılı, fik-
rine görüşüne saygılı zihniyeti kast 
ediyorum ‘iyi’ derken. Sen ne kadar 
çok ülke görürsen, insanla alakalı de-
ğerlendirmelerini, hiçbir dil ,din mil-
let vs etiketine göre değil, sadece bu 
yukarıda bahsettiğim iyilik tanımına 
göre yapar oluyorsun. Önyargılardan 
arınmak dediğim bu aslında.



29

Kapak



30

KapakKapak

Amerika’da yaşarken 
keşfedilmedin mi bu güzellikle?
Ben Amerika’dayken, çok büyük bir 
mağazada biri bana kartını verip se-
ninle mutlaka görüşmek istiyoruz 
içerikli bir konuşma yapmıştı. Ben 
de aklım 5 karış havada olduğu için 
tabi tabi deyip çıktım. Sonra gazetede 
gördüm adamı, çok ünlü bir kozme-
tik markasının direktörüymüş, yeni 
çıkaracakları rimel için ‘no name’ 
birini arıyorlarmış vs. Ama yani hiç 
üzüldüğüm ya da ah dediğim bir du-
rum olmadı, o aralar düşündüğüm 
istediğim bir şey değildi. Kendi ar-
kadaşlarımla güldük geçtik, bir anı 
oldu sadece.

CİLDİME HEP ECZANE ÜRÜNÜ 
KULLANIRIM

Minyon ama çok fit bir kadınsın, 
spor hayatında hep var mı?
Esasen spor hayatım hep yoktu. Ameri-
ka’da başlamıştım, sonra bıraktım. Son-
ra tekrar başladım gibi. Maalesef hep 
düzensiz gittim o konuda ki kendime 
çok kızdığım bir şey bu. Düzenli spor 
yapmak lazım. Bu aralar yine yapıyo-
rum inşallah bozmayacağım bu sefer.

Güzellik ritüellerin var mı?
Çok fazla bir ritüelim yok, her buldu-
ğumu suratıma sürme işini sevmiyo-
rum. Cilde ne kadar çok verirseniz o 
kadar ister; o zaman da artık ne sü-
receğini şaşırıyor insan, sürdürülebi-
lir bir şey değil çok ürün kullanmak. 
Sadece çok iyi temizlerim ve nem-
lendirici. Kullandıklarım hep eczane 
ürünü. Vaktim oldukça da cilt bakımı 
yaptırmaya çalışıyorum.

Sanatın başka dallarıyla da ilgili 
misin, müzik, resim gibi var mı 
bilmediğimiz başka yeteneklerin?
Amatör olarak böyle hobi gibi diye-
lim ilgiliyim elbette. Küçükken resim 
yapmayı çok severdim. Bu ara tekrar 
başlamak istediğim bir şey. Ama işte 
hep kendine ayırdığın zamanda sıra-
nın gelmesi meselesi. Bir de yazmayı 
öğrenmeye çalışıyorum. Sanırım en 
öncelikli olan bu benim için.

Babanla birlikte bir filmde 
oynamak ister misin?
Yani buna inanın tam ne desem bil-
miyorum, zor olabilir. Babam yani. 
Karşısında profesyonel kalamadığım 
tek insan olabilir.

İsmail Hacıoğlu, –şimdi gıcık olacak bana bunu burada 
söylediğim için sevmez böyle sözler duymayı ama- bu 
ülkenin dünya çapında oyuncularından biri, yani onunla 

uyum yakalayamasam, esas o zaman zoru başarmış 
olurdum sanırım. Çok seviyorum onu.
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Elbise: CHRİSTOPHER ESBER (v2k)
Ayakkabı: PAOLA d’ ARCANO (Gizia Gate)
Bileklik: SWAROVSKI
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Kendi filmini çekmek istesen 
bunun konusu ne olurdu?
Yönetmenlik yaparak çekemem o 
ayrı, öyle bir yeteneğim yok, eğiti-
mim de yok. Yönetmen olmak, oku-
lunu okumak ya da alaylı olmanın da 
üstüne muazzam bir oyuncu yöneti-
mi gerektiriyor bana göre. Ama oku-
mak, yazmak ve edebiyat çok küçük 
yaşlardan beri ilgimi çekti hep. Son 
5 yıldır bunun üzerine çalışıyorum. 
Kendi senaryolarımız da var Melih 
Özyılmaz’la beraber yazdığımız, yani 
Türkçesi o olmasa hayatta yazamaz-
dım elbette. Ben biraz evvel de söyle-
diğim gibi yazmayı seviyorum, daha 
doğrusu kafamda olan bir hikayeyi 
anlatabilecek hale gelmek istiyorum. 
Hem bunu öğreniyorum Melih’ten 
hem de birlikte hayal ettiğimiz hi-
kayeleri yazıyoruz, farklı şeyler de-
niyoruz. Zaten çok iyi bir senarist, o 
apayrı ama öğretmek, öğretebilmek 
başka bir şey biliyorsunuz, o yüzden 
de şanslıyım. Ben normal hayatta 
duygularını sadece hayvanlara oldu-
ğu gibi gösterip insanlara çok da iyi 
gösteremeyen biri olduğum için hep 
duygusal hikayeler galiba yazmaya 
heves ettiklerim.

Yeşilçam filmlerinden ve 
Yeşilçam’ın oyuncularından 
sevdiklerin hangileri?
Yeşilçam çok özel bir dönem, büyülü 
gibi. Elbette seviyorum. Ve dönemin 
tüm oyuncuları muhteşemler. Ama 
aşk filmleri ve dönemin jönleri üze-

rinde soruyorsanız Kadir İnanır ve 
rahmetli Tarık Akan’ı çok ayrı seve-
rim. Yakışıklılık, güzellik, yetenek, 
oyunculuk hepsinden öte çok farklı 
bakan insanlar. Gözlerinin içinde bir 
şey var, ne olduğunu çok da iyi an-
latamıyorum bile ama var yani. Tüm 
sevgiyi, sıcaklığı, öfkeyi hiçbir şey 
demeye gerek kalmadan geçirdikleri 
bir başka alan var orada. İkisinin de 
filmlerini çok severim.

Zamanda yolculuk yapsan hangi 
dönemlere gitmek isterdin?
Yani uzun kalmak zorunda değilsem 
bir bakıp çıkacaksam, 16. yüzyıla. 
Sadece iyi anlamda olmasa da o dö-
nemler de büyülü geliyor bana ve 
çok çığır açıcı bir dönem biliyorsu-
nuz. Orada olup gözlemleyebilmek 
elbette isterdim. Merak ediyorum.

‘GÜNLERE’ GEREK KALMAYACAK 
BİR EŞİTLİK İSTERDİM

Dünya Kadınlar Günü ile ilgili 
düşüncelerin neler?
Dünyada maalesef bir sebeple ezi-
len her kesimin bir günü var, Dünya 
Erkekler Günü var mı mesela, yok. 
Dolayısıyla böyle ‘günlere’ gerek ol-
mayacak bir eşitlik isterdim. Olma-
sı gereken bence bu. Yani ben kadın 
hakları diye bakılmaması gerektiğini 
düşünüyorum olaya. İnsan hakları 
olarak şekillenmeli. Bu şartlar sağ-
lanmalı. Gereği yapılmalı. Kadının, 
kariyerde ve hayatta fırsat eşitliğine 
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Ceket: ACADEMİA
Büstiyer: THE ATTİCO
Etek: MONSE MAİSON (v2k)
Ayakkabı: AQUAZZURA (Beymen)
Yüzük: BEE GODDESS
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sahip olması, psikolojik ve fiziksel 
şiddet görmemesi, iyi eğitim alabil-
mesi, fikri hür bir şekilde özgürce ve 
korkusuzca yaşayabilmesi için gere-
ken her adımın arkasındayım her za-
man. Zaten tüm bu söylediklerim de 
bana göre insanca yaşama şansının en 
temel gereklilikleri. Yine tüm bunlar 
da benim gözümde cinsiyet farkı gö-

zetmeksizin, insan haklarına dahil. Biz 
tüm dünyada kadın hakları diye ayrı 
bir kulvar açarak zaten iyi niyetle de 
olsa subliminal bir ayrıma sebep olu-
yoruz istemli ya da istemsiz. Bu ikisi-
nin tek bir kategoride olduğunun, bu-
nun da insan hakları olduğunun altını 
çizmek lazım. Ne olur bir bırakalım ya, 
insanlar ne istiyorsa o olsun.
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Sen de hayvan sahibisin, onların 
dostluğu paha biçilemez. Ama 
onları koruyamıyoruz…
Ben Henry’e kadar o işe hayvan sahip-
liği diye bakıyordum ama 5 sene so-
nunda gördüm ki o da bana bir şekilde 
sahip. Bunu böyle romantik bir cümle 
kurmak için söylemiyorum cidden be-
nim ona baktığım kadar o da bana ba-
kıyor çünkü. Hasta olduğumda, üzgün 
olduğumda, çaresiz hissettiğimde bir 
anne babanın ya da yakın arkadaşın 
yapabileceği neredeyse her şeyi yaptı-
ğına şahit oldum. Hayvanlar gerçekten 

mucizeler bence. Ve onları korumakla 
kalmayıp özlük haklarına saygımız ol-
malı. Güç, tırnak içinde bizim elimizde 
diye, evcil hayvanlarımızın ya da vahşi 
doğadakilerin varlığını tehdit edebili-
yor olmamızı kaldıramıyorum. Birlikte 
yaşamayı öğrenmemiz lazım ve onları 
gerekli kanunlarla korumakla kalma-
yıp, onların yaşam ve varlık hakkına 
saygı duyan jenerasyonlar yetiştirme-
liyiz. Ciddi söylüyorum bana göre tüm 
dünyada eğitim müfredatlarında ol-
ması gereken bir konu bu, sadece ka-
nunla olacak bir şey değil.

Kapak
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1940 ACZİYETİYLE ÜLKE 
YÖNETEN ZİHNİYETE KARŞIYIM

Dünya gündemini takip eder 
misin? Son dönemde insanlık 
tarihi için de üzücü bir dönem 
yaşanıyor… Bu konuyla ilgili 
yorumların neler?
Dünya gündemini elbette takip edi-
yorum ve globalizasyonla birlikte 
bir yerde olan iyi kötü herhangi bir 
şey sadece x ülkeyi değil herkesi et-
kiliyor. Ama etkilemiyor olsaydı da 
savaş karşıtı bir insanım. Savaş kav-
ramının gereklilik tanımını en iyi ya-
pan lider de, “Bir ulusun hayatı tehli-
keye girmedikçe savaş bir cinayettir” 
diyen Mustafa Kemal Atatürk elbet-
te. Örneklemek gerekirse, Kurtuluş 
Savaşı bir milletin var olmak adına 
verdiği zaruri bir direniştir ama misal 
2. Dünya Savaşı’na bakın. Ne kadar 
katastrofik bir olay her anlamda in-
sanlık suçu, peki gerekli miydi? Asla. 
Altına baktığınızda hep ekonomik 
çıkar, hep bir hırs ve açgözlülük, in-
san denen mahlukun eline biraz güç 
geçince nasıl acımasızca yok etmeye 
programlı olduğunun korkunç kanıt-
ları bunlar. O yüzden hep söylüyo-
rum elimizde ‘tarih’ denen muazzam 

bir kaynak var. Günümüz insanlarına 
neyin olası sonucunun ne olacağını 
gösteriyor zaten, anlamasını bilene. 
Ve ben bu dünya üzerinde yaşayan 
bir insan olarak anlamayı bilmeyen 
ve 1940’lar acziyle ülke yönetmeye 
kalkan bu zihniyete elbette karşıyım. 
Ve tüm dünya bar bar bağırıyor savaş 
istemiyoruz diye, dinleyen yok! Öte 
taraftan tüm diğer ülkeler paralize 
bir halde, yapılıp yapılabilecek mik-
ronluk bir yanlış aksiyon, zincirleme 
bir şekilde daha da büyük bir sava-
şa sebep olabilir mi diye. Ama diğer 
yandan bu korkuyla bunu yapama-
dıkları için de orada masum insanlar 
ölüyor, insanların çoluğu çocuğu, ke-
disi köpeğiyle birlikte bomba yağıyor 
üzerlerine. 2022 yılında nasıl bir kısır 
döngü! Dahası bir pandemi geçirdik 
hala da geçiriyoruz. Şaka değil 100 
yılda bir olacak bir olay yaşanıyor. 
Küçücük bir virüs karşısında en ‘sü-
per güç’lerin bile nasıl aciz kaldığını 
görmedik mi daha yeni! Birbirlerine 
yardım paketi yollamıyorlar mıydı 
bu insanlar, ne değişti? İnsanoğlunun 
bir gram akıllanmadığını görmek 
inanılmaz bir şey ve ben genel olarak 
hiçbir zalime taviz verilmemesi ge-
rektiğini düşünüyorum.

Aşk, başkası değil de illa o olsun demek işte, milyonda 
bir demek... Birini sevmek için de hep karakterle alakalı 

kriterlerim var. Onlar önemli. Asla dediğim karakter 
özellikleri var yani. Orada taktığım yerler var, er ya da 
geç gördüğümde ya da gördüğümü kendime itiraf 

ettiğimde, mümkün değil fikrim değişmez.
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Ceket: MARZ 
Büstiyer: MANİ MANİ
Biker şort: ACADEMİA
Ayakkabı: BEYMEN COLLECTİON
Küpe: GOOD THİNGS
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Yepyeni umutlarla karşıladığımız baharın ilk ayı bize, 
kız kardeşlerimize ve tüm dünyaya barışı getirsin.
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Michael Kors 
Çanta 

Kapitone işlemeli minik 
çantalar her kadının sahip 
olması gereken parçaların 

başında. Özgürlüğün rengi 
mavinin en güzel tonlarından 
biri klasik tasarımı modernize 

etmiş.

Christian Louboutin 
Stiletto

Dişiliğin sembollerinden Louboutin 
stiletto, bu kez alıştığımız siyah-kırmızı 
ikilisinin dışında iddialı ve bir o kadar 

zarif altın tonlarında çalışılmış.
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Baize Elbise 
Minimal kesimini güçlü 

desenleriyle birleştiren Baize 
Elbise her dolabın olmazsa 

olmaz “multi-tasking” 
parçalarından biri.

ColoReve Kaban
Yaka detayı sayesinde hem spor 

hem şık olan bu parça yoğun şehir 
hayatının kurtarıcısı olacak.

Shelela Taç
Bu sezon eski dostumuz 

kocaman taçları daha 
sık göreceğiz, şimdiden 

beğendiğiniz parçaları edinin ve 
“herkesten önce bende vardı” 

demenin tadını çıkartın. 



Moda

Hala kadınların başkalarına güzel 
görünmek için şık giyindiğini 
zannediyorlar ve fena halde yanlış 
düşünüyorlar. Sokağa çıkarken 
ne kadar özeniyorsak içinde 
kendimizi güzel hissettiğimiz iç 
çamaşırları edinirken de aynı 
özeni gösteriyoruz. 

Önemli Olan 
İç Güzelliğin

Confidante, 
650 TL

Grace 
& Lilly 

Sabahlık

Dolce&Gabbana, 
8.750 TL

Fifth Sense, 715 TL

Junie, 
270 TL

Liquide, 
249,99 TL

Saint Laurent, 
4.049 TL

Wolford, 1.899 TL
Mineral, 
89,90 TL

Mineral, 199,90 TL
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Sneakerlar yani nam-ı diğer “spor ayakkabılar” sizce 
hala spor yaparken veya eşofmanlarla birlikte kullanılan 

eşyalarsa çok yanılıyorsunuz. Özellikle basic tonlarda 
edindiğiniz şık bir sneakerı artık döpiyesten çiçekli elbiselere 

çok geniş bir yelpazede kombinleyebilirsiniz. 

Sneakerlar Her Yerde!

Adidas, 2.699 TL

Alexander 
McQueen, 
14.950 TL

Reebok, 
2.099 TL

Salvatore 
Ferragamo, 
12.950 TL

Valentino 
Garavani, 
13.950 TL

Nike, 1.949 TL

Off-White, 17.250 TL

Versace, 
15.950 TL

Givenchy, 
12.950 TL

Asics, 1.199 TL
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Kazak ve hırkalarda görmeye alışık 
olduğumuz triko dokumalar bu sezon her 
yerde! Şimdiden serin yaz akşamları için 
birkaç şık parça edinmenizi öneririz. 

Triko 
Çılgınlığı

Academia, 
1.699 TL

Grace & 
Lilly,  

599,99  TL

Selected, 
1.695 TL

PSC,  
495 TL

Vakkorama, 
895 TL

Rivus, 
1.200 TL

Pia Brand, 
1.050 TL

Lorena Canals, 
250 TL

AKEP, 4.595 TL

Gizia,  
20.608 TL

Moda
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Uzun, kısa, çiçekli, 
sade… Havaların ısınması 
çoğumuz için “üzerimize 
bir elbise giyip çıkmanın” 
kolaylığını beraberinde 
getiriyor. Haydi bu 
pratikliği biraz da 
şıklaştıralım.

Baharlık 
Elbiseler

BenveO, 
650 TL

Mare Style, 
749 TLMisey 

Design, 
650 TL

Nazan 
Çakır, 

8000 TL

Vakkorama, 
1.695 TL

Zimmermann, 
22.450 TL

Etro, 
31.950 TL

Foxglove, 
1.550 TL
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Bahar yağmurları başlarken şıklığımıza 
şıklık katmasın mı? İsterseniz rengarenk 
yağmur çizmeleri ile neşeli karakterinizi 
yansıtın, isterseniz koyu tonlardaki 
yağmurluklarla zarafetinizi…

Yağmur 
Modası

Bettina 
Vermillon, 
7.950 TL

Murikukko, 
2.550 TL

Rains , 1.779 TL

SosyalBen 
Store, 75 TL

Ryder Act, 1.599 TL

King 
Naked, 

1.950 TL

Cabaia, 
119,90 TL

Cecile 
Cophenagen, 

5.795 TL

Soul Spiritz, 
400 TL
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Gösteri 
sanatlarında 

kendimi buldum

MERVE NUR BENGİ

Son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden Merve Nur Bengi, 
çocukluk hayali oyunculuğu gerçekleştirebildiği için çok şanslı 

olduğunu söylüyor: Gösteri sanatlarında kendimi buldum ve 
bu doğrultuda evrilttim hayatımı. Oynayacağım farklı binbir 

karakterin olduğunu bilmek çok heyecan verici.
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İ lk oyunculuk tecrübesini 
2014’te gösterime giren Unu-
tursam Fısılda filmiyle yaşa-
yan Merve Nur Bengi, Ada 

Masalı dizisiyle de ekranlara ne ka-
dar yakıştığını gösterdi. Dokuz Ey-
lül Üniversitesi Tiyatro Bölümü me-
zunu güzel oyuncu, çocukluğundan 
itibaren başarıyla büyüttüğü ve ha-
yatının önemli bir parçası haline ge-
tirdiği sahne aşkını Re Touch Mag’e 
anlattı.

Son iki yıldır dijital ve televizyon 
projelerinde izlediğimiz karakterlere 
can veriyorsun. Hayatının bu 
döneminde nasıl hissediyorsun?
Kendini gerçekleştirmek her insanın 
en büyük hayali ve en büyük üzüntü-
sü. Gösteri sanatlarında kendimi bul-
dum hep ve bu doğrultuda evrilttim 
hayatımı, o yüzdendir ki çok şanslı his-
sediyorum. Hayatımın her evresinde 
oynayacağım farklı binbir karakterin 
olduğunu bilmek çok heyecan verici...
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Multidisipliner bir oyuncu 
olduğunuzu görüyoruz. Bunun 
oyunculuğa ne gibi faydaları var. 
Birbirlerini destekler durumdalar 
diyebilir miyiz?
Kesinlikle evet. Bence sahne disiplin-
leri birbirinden ayrılamaz, yani ayır-
mamak bana çok kolaylık sağladı. 
Müzik, dans ve oyunculuk özünde be-
densel ve ruhsal gereklilikler taşır. Ri-
tim duygusunu karşıya hissettirmekle 
ilgili hep. Müziğin ritmi, dansın ritmi, 
sahnenin ritmi... Ritim denen olgu ha-
yatı yaşanır, sanatı izlenir kılıyor. O 
yüzdendir ki bu ritme aşina olmak el-
bette büyük avantaj sağlıyor.

Sosyal medya ve internet üzerinde 
nereden geldiğin ve nerede doğduğun 
hakkında bir türlü kesin bir bilgiye 
ulaşamadık. Nerede doğdun?
Avustralya Melbourne’da doğdum, 
büyüdüm. Aslında bütün ailem Türk. 
10 yaşındayken ailemle birlikte İz-
mir’e döndüm ve üniversite hayatı-
mın sonuna kadar İzmir’de annean-
nem ve dedemle yaşadım. Hayatımın 
en harika dönemleriydi.

ENERJİMİ YÜKSEK TUTMAYA 
GAYRET EDERİM

Peki oyunculuk serüvenin 
Avustralya’da mı başladı, uyum 

sürecin nasıl geçti?
Sahne sanatlarına olan ilgim orada 
başladı diyebilirim evet. Her hafta 
başı isteyenin istediği gösteriyi dü-
zenleyebildiği bir okulum vardı. Her 
hafta pazartesiye hazırlanmakla ge-
çerdi. Dans, müzik ve tiyatro göste-
rimleri hazırlıyorduk, bu süreçten hep 
çok keyif aldım, alıyorum. Buraya gel-
diğimde tabi ki zorlandım ama çok 
şanslıydım ki olağanüstü öğretmenle-
rim oldu. Her zaman varoluşumu sür-
dürmemde destektiler ve bu her şeyi 
kolaylaştırdı.

En son seni ‘Ada Masalı’ dizisinde 
izledik. Biraz bize o süreçten 
bahseder misin? Sosyal medyada, 
sette neşeli videolarına denk geldik 
hep. Sette nasıl hissediyordun 
kendini?
Şimdi siz hatırlatınca dahi kalbime 
bir sızı giriyor, kesinlikle çok özledim. 
Sinerjisi çok yüksek bir ekiptik. Sah-
nelere neşeyle girip neşeyle çıkar, bü-
yük sofralarda günün neşesini daha 
da çoğaltırdık. Büyük ustalarla sahne 
paylaşarak öğrendiklerime inanamaz-
sınız, çok şanslı hissediyorum kendi-
mi. Sanırım sette nasıl hissettiğin de 
bununla çok ilintili bir şey. Ama genel 
olarak enerjimi yüksek tutmak ve be-
raber çalıştığım herkesi de yükseltme-
ye gayret ederim.

Müzik, dans ve oyunculuk özünde bedensel ve ruhsal 
gereklilikler taşır. Ritim duygusunu karşıya hissettirmekle ilgili 
hep. Müziğin ritmi, dansın ritmi, sahnenin ritmi... Ritim denen 

olgu hayatı yaşanır, sanatı izlenir kılıyor. O yüzdendir ki bu ritme 
aşina olmak elbette büyük avantaj sağlıyor.
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Sete giderken dinlediğin, sana 
motivasyon veren bir playlist’in 
var mı?
Müziksiz hiçbir set yolculuğu kabul 
edilemez. Gitmen gereken yere doğru 
şarkılarla gitmiyorsan, kesinlikle bir 
şeyler ters gider bence. Sizinle genel 
bir playlist paylaşabilirim.

MELİSA’NIN TAM TERSİ BİR 
KARAKTERE HAZIRLANIYORUM

Peki Merve şu an ne okuyor, ne 
izledi? Bize tavsiyen olabilir mi?
Şu an ‘The Actor and The Target’ Dec-
lan Donnellan diye bir kitap okuyo-
rum. Oyunculuğu bir metotla değil de 
ruhsal bir yolculuk olarak tanımlıyor. 
Kişisel gelişim kitabı niteliğindeki bu 
kitap sadece oyuncu arkadaşlarıma 
değil herkese öneririm. Hepimizin kar-
şılaştığı ama sadece bizde olduğunu 
sandığımız bazı hususları göz önüne 
seriyor. Film olaraksa bu sıralar Ame-
rikan bağımsızları izliyorum. Oyuncu-
luktaki gündelikliği gözlemliyorum. 
‘American Honey’ çok güzel bir örnek.

Çocukluğundan bahsedecek 
olursak, yaramaz bi çocukluk mu 

geçirdin, nasıl bir çocuktun?
Avustralya’da büyüdüğüm için çok 
şanslıydım. Doğayla bir arada geç-
miş bir kültürleri var, bu sayede hep 
hayvanlar ve doğayla iç içe büyüdüm. 
Kendinden ayrı olana saygıyla yaşa-
yabilmeyi öğrenmek çok önemli ben-
ce. Ama kesinlikle yaramaz değildim. 
Hatta 6 yaşındayken 26 yaşında gibi 
derlermiş benim için. Oyuncaklarla 
oynamak yerine sahneler kurup gös-
teriler düzenlemeyi sevdim hep. Şim-
dilerde daha çocuğum.

Gelecek hedeflerin neler, gelmekte 
olan projeler var mı?
Ada Masalı’nda oynadığım Melisa ka-
rakteri, sert mizaçlı, savaşçı, kafası aşk 
konusunda karışık, gündelik kadınsı 
kaygıları taşımayan bir roldü. Şimdi 
tam tersi bir karakter oynamakla ilgili 
çok heyecanlıyım. Oyuncu kişisi ola-
rak birbirine uzak rollerde oynayıp 
doğurduğum çocuklarıma bakacak 
olmak çok tatmin edici. O yüzden bir 
sonraki projelere bu gözle bakıyorum. 
Bakalım neler olacak. İleriye dönük 
hedefimse edindiğim dans, müzik ve 
oyunculuk disiplinlerini birleştirebile-
ceğim bir rol almak.

Avustralya’da büyüdüğüm için çok şanslıydım. Doğayla iç 
içe bir kültürleri var, bu sayede hep hayvanlar ve doğayla 
büyüdüm. Kendinden ayrı olana saygıyla yaşayabilmeyi 

öğrenmek çok önemli. Çocukken yaramaz değildim. 
Oyuncaklarla oynamak yerine sahneler kurup gösteriler 

düzenlerdim. Şimdilerde daha çocuğum.
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Müzikal ve güzellik camiasındaki başarılarının yanı sıra, moda 
dünyasının da en çok konuşulan isimlerinden biri, namı diğer 
Riri. Gucci, Tom Ford, Balmain gibi markalar, onu giydirmek 

için tüm kozlarını oynuyor. Sahnelerin asi sesi, modanın çılgın 
ruhu ve son dönemin en çok konuşulan annesi Rihanna’nın stil 

hilelerini yakından inceleyelim.
HAZIRLAYAN: BUSE TURAN

Rihanna’nın 
stil hileleri
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D ünyanın en zengin kadın 
müzisyeni, Fenty Beauty 
kozmetik markasının sa-
hibi, kendi stil kurallarını 

yaratan, klişelerden uzak gerçek bir 
star. Konu modaya geldiğinde oyunu 
hep kendi kurallarına göre oynuyor. 
Kırmızı halı kostümlerini hatırlayın! 
2014 yılında katıldığı CFDA Moda 
Ödülleri'nde giydiği pırıltılı transpa-
ran elbiseyi, 2015’te Met Gala’da giydi-
ği Guo Pei tasarımı sarı elbiseyi... Peki 

ya 57. Grammy Ödülleri'nde giydiği 
prensesleri kıskandıran pembe Gaim-
battista Valli couture elbiseye ne de-
meli? Hepsi moda tarihine geçti. Bor-
nozdan gece elbisesi yapan, kırmızı 
halıya eşofmanla katılan, erkek kıya-
fetlerini de ustalıkla kendi vücuduna 
uyarlayan gerçek bir moda ikonundan 
bahsediyoruz. O isterse iç çamaşırıyla 
davete gider, eşofmanlarının altına sti-
letto da giyer. Çünkü O Riri ve bütün 
bu çılgınlıklar ona çok yakışıyor.

İÇİ DIŞI BİR 
Kırmızı halılarda kendin-
den söz ettirmeyi seven 
Barbadoslu güzelin 2014 
yılında CFDA Moda Ödül-
leri’nde giydiği transparan 
elbise Rihanna’nın en ses 
getiren kostümlerinden biri. 
Adam Selman’a ait olan bu 
çarpıcı elbiseyi kürk etolle 
birleştirmesi belki sıra dışı 
bir tercih olmayabilir ama 
elbisesiyle aynı dokuda ya-
pılmış saç aksesuarı tam bir 
Rihanna tarzı.
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KAMUFLAJA GÜN DOĞDU 
New York sokaklarında over size 
turuncu kürküyle görüntülenen 
anne Rihanna... İtiraf edin kamuflaj 
pantolonla turuncu kürk ve Balen-
ciaga x Gucci işbirliğinden doğan 
topuklu ayakkabılar ancak Riri’nin 
fikri olabilirdi. Belki herkes değil 
ama O yapınca oluyor. 

ŞEKER GİBİ ANNE
Sevgilisi Asap Rocky ile be-
beklerini açıkladıkları ilk fo-
toğraflardan biri. Chanel’in 
1996 senesi koleksiyonun-
dan olan bu vintage pembe 
montu aldığında henüz ha-
mile bile değilmiş. Giymek 
için en doğru anı beklemiş 
olmalı. Birçoğumuzun aksi-
ne karnını gizlememiş, uzun 
aksesuarlarla dikkat çekmek 
istemiş. Montunun düğme-
lerini açarak bebeğine şim-
diden özgürlük sözü verir 
gibi değil mi?
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CHANEL’E TERS KÖŞE 
Objektiflere yakalandığında mar-
kete gittiğini açıklayan, Chanel 
detaylara bürünmüş bir Rihan-
na’yla karşı karşıyayız. Marke-
te de inci kolyeyle gidemezsin 
dedirtecek kadar kıskandığımız 
Rihanna’ya, Chanel tüvit ceketiy-
le, yeşil New York Yankees şap-
kayı çok yakıştırdık. Bu ters köşe 
stil ve inci aksesuarlar günümüz 
trendleri arasında.

BU BİR RÜYA OLMALI 
Savage x Fenty iş birliğinden doğan deri 
ceketi ve eldivenleriyle “Bu bir rüya ol-
malı” dedirtecek güzellikte değil mi? “Bu 
benim markam, istediğimi giyer gelirim” 
demiş ve iç çamaşırının üzerine giydiği 
cekete, kemerle elbise süsü vererek rüya 
gibi bir Rihanna yaratmış. Eldiven detayı 
da dikkatlerimizden kaçmadı, vamp gö-
zükmek Rihanna’nın işi.
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FIRFIRLI RİRİ 
2020 yılında katıldığı 
NAACP Image Ödülle-
ri’nde giydiği Givenchy 
imzalı mor fırfırlı elbise-
ye bakar mısınız? Konfor 
alanı oldukça fazla, volan 
detaylarla süslenmiş bir 
elbise olmasına rağmen 
Riri’yi zarif ve naif gös-
termiş. Saçlarını toplama-
sı en önemli detaylardan 
biri, böyle bir kostümde 
saçlar gizlenmeli.

PARLIYORSUN KIZIM
Dantel tulum içinde bizi 
mest eden bir Riri. Diamond 
Ball galasına beyazlar içinde 
Alexis Mabille couture elbise 
ile geldi. Dantel tulumuna 
kurdeleyi andıran saten de-
tayları ekleyerek şık ve kali-
teli bir görünüm yakalamış. 
Küpelerine ise söyleyecek sö-
zümüz yok! “Rihanna aksesu-
ar sektörüne de girse başarılı 
olur” diyen kaç kişiyiz?
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GÖMLEK OLMAYABİLİR  
SORUN DEĞİL! 
New York sokaklarında alışverişe 
çıkmış flörtöz bir kadın. Boy friend 
blazer ile son derece cool gözüküyor. 
Gömlek giymeye ihtiyaç duymamış 
ve yıpranmış jean ile kombinlemeyi 
tercih etmiş. Over size kıyafetlere 
başvurduğu günler saçlarını toplaya-
rak boyun hattını ortaya çıkarmak, 
onun için basit bir tüyo olabilir. Eline 
aldığı kutu formdaki Louis Vuitton 
çantaya da bayıldık.

İÇ ÇAMAŞIRI GİYMEK  
O’NUN İŞİ 
Savage x Fenty Volume defilesinin 
galasına siyah dantel jartiyer ile 
gelmek mi? Riri giyerse jartiyer bir 
anda gece kıyafetine bile dönüşe-
bilir. İç çamaşırına Margiela marka 
yırtmaçlı bir elbise ile farklı bir yo-
rum getirmek tabii ki sadece O’nun 
işi olabilirdi.
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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

Şimdi Mavi Çay 
İçme Zamanı

Klinik Beslenme ve Diyet Uzmanı 
Şükran Yıldız, ‘Yedikleriniz ilacınız 
olsun’ vizyonuyla geliştirdiği bitki 

çayı ve sağlıklı atıştırmalıklardan 
oluşan lezzetlerini sağlıklı beslenme 

tutkunlarının beğenisine sundu. 
Benim Favorim mavi çay. Dünyanın 

farklı yerlerinde yetişen gurme çayları 
Türkiye’deki çay severlerle buluşturan 

Chado ile birlikte geliştirilen Deep Blue, 
dünyanın en iyi çay bölgeleri olan Çin 

ve Tayland’dan gelen özel karışımı 
nedeniyle çok özel bir çay. 

63

D Vitamini 
İhmale Gelmez
İngiltere’nin bir numaralı vitamin 

şirketi Vitabiotics’in 50 yıllık 
uzmanlığıyla geliştirdiği Ultra®  

Vitamin D Gummies, artık Türkiye’de!  
Ultra® Vitamin D Gummies, doğal 

portakal aromalı, çiğnenebilir, vegan 
gummy’ler ile günlük D vitamini 
ihtiyacınızı karşılamaya destek 

oluyor. 11 yaş ve üzeri yetişkinler 
için geliştirilen Ultra® Vitamin D 

Gummies, tadı ve kullanım kolaylığı 
ile günlük D vitamini kullanımınızı 

daha eğlenceli hale getiriyor. 



Güzellik
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Imagination ile eşsiz 
bir maske deneyimine 
hazır olun!
Doğal bakımı tercih edenler, kendi maskelerini 
kendi yapmaktan hoşlananlar, kişisel bakımına 
özen gösterenler bu haber size.  Günümüzde 
birçok kişi cilt bakımında ev yapımı 
maskelerden yararlanıyor. Kadınların yüzde 
57’si güzellik ve cilt bakımında doğal ve temiz 
içeriklerin kendileri için en önemli nitelikler 
olduğunu, yüzde 47’si ise evde yaptıkları 
güzellik rutinlerini eğlenceli ve tedavi edici 
bulduklarını söylüyor. 

Dudaklara dikkat
Dolce&Gabbana Beauty’den tam benlik bir yenilik var. Benlik derken ruj 

tutkunlarına göre. Sheerlips. Nemlendirici etkili bir dudak balsamı.  Zahmetsizce 
uygulanabilen ve her doğal dudak rengine uyarlanabilen, dört büyüleyici tonun 
her biri farklı bir çiçekten ilham alıyor: Lovely Tulip, derinlik ve tutku ipuçlarıyla 

gölgeli bir pembe. Soluk bir şeker pembesi olan Sweet Lily, narin ve yumuşak. 
Canlı bir fuşya olan Bahar Şakayık, canlı ve modernken aynı zamanda nazik bir 

oyuncuda. Neşeli Ayçiçeği ise mükemmel mercan tonlarında. 



65

Güzellik

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
Ayın

Pantene Pro –  
V Miracles, 61,25 TL

Watsons, Hızlı Manikür & Pedikür 
Peeling, 250 gr, 79,95 TL

Dior, La Collection 
Privée, Peter by 

New Look Makeup 
Collection Rouge 

Dior, 690 TL

Flormar, Nail Enamel, 
15,99 TL

Nars, Light Reflection 
Foundation, 750 TL

Caudalie, Vinosculpt, 
250 ml, 345 TL

Revolution, Forever 
Flawless Regal 

Romance Far Paleti,  
319,90 TL

M.A.C, Wild 
Cherry, 

FIX+ Cherry 
Blossom,  

359 TL

L’Occitane, Reset Serum 
Eco,   50 ml,  1.100 TL

Neutrogena, 
Hydro Boost,  

144 TL

Korres, White Tea, 449 TL



Güzellik

Nemlendiren, 
kırışıkların 

giderilmesine 
yardımcı olan ve 

koruyan cilt bakım 
ürünleriyle yaşınızın 

iyisi olmak sizin 
elinizde.

Yaşının 
İyisi Ol

Vichy, Liftactiv B3 
Koyu Leke Karşıtı 

Serum, 30 ml, 
589,90 TL

Jowae, 290 TL

SNP,  Prep Cicaronic Tonik, 
220 ml, 129,90 TL

Atelier Rebul, PreProbiyotikli süt 
serum, 30 ml, 320 TL

Sensai, Absolute Silk, 
40 ml, 3.800 TL

Bioderma, Pigmentbio Night 
Renewer Cream, 50 ml,  

409,50 TL

Lonjevite, 
Antioxidant 

Rejuvenating 
Serum, 510 TL

La Prairie, White 
Caviar Illuminating  
Essence, 6 bin TL

Revolution, 
%10 

Niacinamide 
& + %1 Çinko 
Serum, 30 ml, 

179,90 TL

Ren, Radiance, 
Glow Daily 

Vitamin C Gel 
krem, 809 TL

Caudalie, Vinosculpt 
İnceltici ve Selülit 

Karşıtı Etkili Vücut Yağı, 
75 ml, 325 TL



Güzellik

Saçların en iyisini hak ediyor. O 
yüzden doğru bakım ürünleriyle 
uzamasına, sağlıklı olmasına ve 
parlamasına katkı sağlamak bu 
ürünlerle senin elinde.

Sağlıkla 
Dans Eden 
Saçlar

Ashley Joy, 94,95 TL

John Frieda, Full 

Repair,  250 ml, 158 TL

Head&Shoulders, 
84,90 TL

Kérastase, 
Chroma 

Absolu 
şampuan, 
241 TL

Pantene Pro-V 

Miracles İpeksi 

Parlaklık Serisi, 
89,95 TL

Ducray, Anacaps 

REACTIV, 30 

kapsül, 279 TL

Authentic 
Beauty Concept, Bare Cleanser, 330 TL

We Are Paradoxx, 

Detox Clarifiying 

Shampoo, 315 TL



Güzellik

Makyaj çantanızdaki 
ürünleri yenilemeye, 
sezona uyarlamaya 
karar verdiyseniz;  

bu sayfadaki ürünler 
tam sizlik.

Yeni Bir Sen

Sephora, Pocket Palette, 6’lı mini far paleti, 169 TL

Bobbi Brown, 
Pot Rouge for 

Lips&Cheaks, ruj ve 
allık paleti, 369 TL

Shiseido,  
Visionary 

Gel Lipstick, 
450 TL

Nars, Soft Matte Primer, 
605 TL

Revolution Bright Light 
Aydınlatıcı, 259,90 TL

The Body Shop, Fresh 
Nude fondöten, 200 TL

Rare Beauty, Lip 
Souffle Mat Ruj, 339 TLM.S.C, Wild Cherry, Extra 

Dimension Skinfinih, Petallic 
Metallic Rosy Peach, 549 TL



Güzellik

Yeni Tadlara 
Kaçış Notanız
Günlük yaşamdan kaçacak, ferah ve 
kalıcı molalar vermenizi sağlayacak 
bu parfümlerle teninizde tatlı bir 
dokunuş yaşayacaksınız.

Burberry Her, 
50 ml EDT, 

995 TL

Zadig& Voltaire, 
Vibes of Freedom, 

100 ml EDP, 1.645 TL

Shiseido, Ginza 
Murasaki,  

50 ml, 1250 TL

Versace, Chrystal Noir, 
50 ml EDP, 1.380 TL

Tom Ford, 
Costa Azzura, 
50 ml, 1.320 TL

Penhaligon’s 
The World 

According to 
Arthur,  

4.000 TL

Ex Nihilo 
Paris, Iris 

Porcelana, 
100 ml,  

5.680 TL
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Sağlıklı bir yaşam için bol su 
tüketmek gerekiyor. Meta-
bolizma hızını, kan basıncı-
nı, yağ yakımını dengeleyen 

su, yeterli miktarda tüketilmediğinde 
ise birçok sağlık problemini de bera-
berinde getiriyor. Günümüzde sosyal 
medyanın da etkisiyle ortaya çıkan 
bazı diyet programları ise kişileri bi-
linçsizce kilo vermeye yönlendiriyor. 
Su ile uygulanan birçok diyet çeşidi 
ise kimi zaman su orucu ile karıştırılı-
yor. Bu kapsamda Kardiyoloji Uzma-
nı Dr. Hamit Çelik, uzman kişiler tara-
fından bilinçli ve kontrollü bir şekilde 
uygulanan su diyetinin birçok kronik 
hastalığın ve kilo probleminin kalıcı 
tedavisinde uygulandığını belirtiyor.

Migren, reflü, cilt rahatsızlıkları, 
kronik hastalıkların tedavisinde uy-
gulanan su diyetine olan ilgi her ge-
çen gün artıyor. Bilinçli ve kontrollü 
bir şekilde uygulandığında sağlıklı 
bir şekilde kilo vermeye yardımcı 
olan su diyeti, kimi zaman su orucu 
ile karıştırılıyor. Ancak su diyeti ile 
su orucu arasında birçok fark bulu-
nuyor. Bu listenin en başında ise su 
diyetinin birçok hastalığın tedavi-
sinde ve 60-90-120 gün süre ile dok-
tor eşliğinde uygulanıyor olması su 
orucundan ayıran en önemli kriter-
lerin başında geliyor. Bu kapsamda 
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, 
su diyeti hakkında 5 önemli bilgiyi 
açıkladı.

Su Diyetini Su Orucu 
ile Karıştırmayın!

Şimdilerde gündemde ‘su diyeti’ var. Bilinçli ve kontrollü 
bir şekilde uygulanan su diyetinin birçok kronik hastalığın 
ve kilo probleminin kalıcı tedavisinde uygulandığı ise bir 

gerçek. Detaylarını işin uzmanına sorduk.
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‘’SADECE SU İÇEREK YAPILAN 
DİYET” DEĞİL!

Su diyetinin sadece su içerek uygu-
lanan bir diyet yöntemi olmadığının 
altını çizen Kardiyoloji Uzmanı Dr. 
Hamit Çelik, ‘’ Su diyeti, hastanın su-
sadığı kadar su içtiği bir tedavi şekli-
dir. Bunun yanında tek bir besin çeşi-
dinin tüketildiği bir diyettir. Hasta su 
ve tokluk hissi ile tedavi edilir. Has-
talar kimi zaman 3-4 litre su içiyor 
ancak bunu önlememiz gerekiyor.   
Önemli olan zorla değil, susadığı ka-
dar su içilmesi’’ diye belirtiyor.

‘’PSİKOLOJİK AÇLIĞI TEDAVİ 
EDİYOR’’

Su diyeti, kişide tokluk hissi yara-
tarak aslında aç olmasını sağlamak-
tır. Hasta, aç kaldığı zaman vücudun 
otofaji sistemi devreye girerek hasta-
lığı tamir ediyor. Atık maddeler, bak-
teri, mantar, parazitler parçalanarak 
temizleniyor. Aynı zamanda ağır me-
taller, toksinler vücuttan atılıyor. Bu 
şekilde hastanın kronik rahatsızlıkları 
da tedavi ediliyor. Su diyeti yapan bir 
kişi uzun süre aç kaldığı için az yeme-
yi öğreniyor. Açlık hissi kayboluyor, 
psikolojik açlık da ortadan kalkıyor. 
Diyet bittikten sonra hastanın yeme 
düzeni de oturduğu için kalıcı kilo 
verilmesini de sağlıyor.

SU VE TEK BİR BESİN!

Su diyetine başvuran hastaların 
birçoğu defalarca diyet yapıp, ve-
rildiği kiloları geri alan hastalardan 
oluşuyor. Diğer diyetlerden farkı ise 
normal diyetlerde hastaya bir diyet 
listesi verilir ve tedavi süresinde bu 
listeye uyulması istenir. Yeme saa-
ti belli ve tüketilecek besin çeşide de 
çoktur. Hasta az da olsa sürekli ye-
meye alışmıştır. Diyet bırakıldığında 
ise verilen kilolar hızlıca geri alınır. 
Bunun sebebi kişide yeme ihtiyacını 
sürekli hale getiriyor olmaktan kay-
naklanıyor. Su diyetinde ise hastaya 
sadece su ve yanında tüketebileceği 
tek bir besin öneriyoruz. 60-90-120 
gün boyunca bu diyetin uygulanması 
gerekiyor.



72

Sağlık

BESLENME DÜZENİ KİŞİYE ÖZEL 
PLANLANIYOR

Su diyeti, 60 ile 120 gün arasında 
uygulanabiliyor. Bu süreçte hastanın 
kilo ve boyuna dikkat edilerek kronik 
şikayetleri var ise ona göre bir diyet 
düzeni uygulanıyor. Susadığı kadar 
su ve suyun içerisine vitamin ve mi-
neral takviyesi eklenmesi gerekiyor. 
Bu şekilde hasta takibe alınıyor. İlk 
12 gün vücuttan toksinler ve ağır me-
taller atılıyor. Kronik şikayetler 20. 
Günden itibaren gözle görülür şekil-
de azalmaya başlıyor. Cilt hastalık-
ları 30. Günden itibaren iyileşmeye 
başlıyor. Hastanın durumu kontrol 
edilerek tedavide değişiklikler yapı-
labiliyor. Tedavi sonrasında hastaya 
farklı bir diyet listesi öneriliyor. Bu 
diyetin özelliği ise un içeren besinle-

rin yasaklanmasıdır. Kızartılmış gıda 
yasak, rafine şeker olan tüm gıdalar 
yasaklanıyor.

DOKTOR KONTROLÜ ŞART!

Su diyeti, tamamen doktor kontro-
lünde yapılması gerekiyor. Özellikle 
kalp-damar taraması yapıldıktan ve 
doktor muayenesinden sonra su di-
yetine uygun ise başlanmalı. Çünkü, 
su diyeti sırasında hipotansif atak-
lar oluşabiliyor, hastada kimi zaman 
stres oluyor bu yüzden kalp- damar 
sağlığında bir sıkıntı yaşamamak adı-
na mutlaka kardiyoloji muayenesi ya-
pılması önem taşıyor. Vücuttan atılan 
ağır metaller organlar yoluyla atılı-
yor. Bu yüzden organlarda bir hasar 
oluşmaması için su diyetinde doktor 
kontrolü büyük önem taşıyor.
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Son iki yıldır tüm dünyayla 
birlikte ülkemizi de derin-
den etkileyen Covid-19 pan-
demisi yalnızlık hissini hızla 

artırıyor. Özellikle Omicron varyantı-
nın çok yüksek bulaş riski taşıması ve 
bu nedenle çok hızlı yayılması hemen 
her yaş grubunda sosyal izolasyonu 
zorulu kılıyor. Acıbadem Fulya Has-
tanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Büşra Sü-
bay “Yalnızlık, hemen herkesin hayatı 
boyunca en az bir dönem deneyimle-
diği, acı veren, sosyal ilişkilerinden 
mahrum bırakan, pek de istenmeyen 
bir süreç. Pandemi ile birlikte yaklaşık 

iki yıldır hayatımızda çok daha fazla 
hissediliyor. İnsan, hayatta kalabilmek 
için sosyalleşmeye ve ilişki kurmaya 
gereksinim duyan bir canlı türü. Bilim-
sel araştırmalar, iletişim eksikliği/yok-
sunluğu ve sosyal ilişkilerden uzak kal-
manın beden ve ruh sağlığını olumsuz 
etkilediğini ortaya koyuyor. Yalnızlık, 
beyinden kalp damar hastalıklarına, 
depresyondan anksiyete bozuklukları-
na ve demansa dek birçok soruna yol 
açabiliyor” diyor. Psikiyatri Uzmanı 
Dr. Büşra Sübay, yalnızlık duygusu ile 
baş etmede etkili olabilecek 6 önerisini 
sıraladı, uyarılarda bulundu.  

Pandemi Yalnızlık 
Hissini Artırdı
Altı etkili öneri ile yalnızlık hissini azaltabilirsiniz.  

Hazırsanız, okumaya başlayın.
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DUYGULARINIZI FARK EDİN

“Yalnız hissediyor olabilirsiniz. 
Yalnızlık; hüzün, acı, kaybolmuş gibi 
hissetme, hiçlik, çaresizlik, ve yabancı-
laşma gibi pek çok farklı duyguyu ba-
rındırabilir. Yaşadığımız tüm duygula-
rın geçici olduğunu, her daim bizimle 
kalamayacaklarını unutmayın” diyen 
Psikiyatri Uzmanı Dr. Büşra Sübay 
sözlerine şöyle devam ediyor: “Yalnız-
lık sizde hangi duyguyu barındırıyor, 
ilk adımı bu duygunuzu keşfetmekle 
atabilirsiniz. Biliyoruz ki, duygular biz 
onlara kulak verip fark ettiğimizde, 
bize olan etkisini azaltmaya başlarlar. 
Bu duyguları keşfetmek için kendi-
mize odaklanmalıyız. Belki duyguları 
yazıya dökmeyi deneyebilirsiniz.”

SEVDİKLERİNİZLE İLETİŞİMİ 
KOPARMAYIN

Yalnızlık, sosyal ilişkilerden mah-
rumiyeti barındırır. Bazen anlaşılma-
dığımızı düşündüğümüz bir ilişkinin 
bitişi bu mahremiyete sürükleyebilir, 
bazen de yalnızlığın getirdiği boşluk-
taymış gibi hissetme nedeniyle insan-
lardan uzak kalmak yeğlenir. Yalnız-
lık daha da artar. Aslında oluşan kısır 
döngü, daha önceden iletişim kurdu-
ğunuzda mutlu hissettiğiniz kişilerle 
birlikte vakit geçirmeyi deneyerek 
kırılabilir. Bu nedenle sevdiklerinizle 
mutlaka iletişimde olun; pandemi sü-
recinde görüntülü konuşmalar yap-
mak hem size, hem de sevdiklerinize 
iyi gelecektir.
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GERÇEK İHTİYACINIZI BELİRLEYİN

Gerçekten neye ihtiyacınız var? 
Kendinize bu soruyu sorun. Bazen ra-
hatsızlık verici duygularımızla başa 
çıkmak için, ihtiyaç olmadığı halde 
alışveriş yapmak, aç değilken yemek 
yemek gibi, rahatsızlık veren duygu-
yu bastıracak eylemler yaparız. Yal-
nızlık hissettiğimizde, içimizdeki o 
boşluğu başka şeylerle doldurmak 
yerine o duyguyu hissetmek, kendi-
mizi anlamamıza ve gerçekten neye 
ihtiyacımız olduğunu keşfetmeye ya-
rayacaktır. Bu ihtiyaçların tek bir basit 
formülü olmadığı gibi, kendi ihtiyaç-
larımız zamana ve duruma göre deği-
şiklik gösterebilir. Bir ebeveyn nasıl ki 
çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamak 
için çocuğunu takip eder (Aç mı, su-
sadı mı? Uykusu mu geldi?), biz de 
kendimizi takip etmeliyiz. Bazen sev-
diğimiz birisinin kaybı bizde üzüntü 
ve yalnızlık hislerini yaratabilir. Bu 
durumda kaybımızla ilgili hissettik-
lerimizi ifade edebileceğimiz bir alan 
yaratmak ihtiyacımızı karşılayacaktır.

ORTAK NOKTALARA SAHİP 
İNSANLARLA TEMASA GEÇİN

Psikiyatri Uzmanı Dr. Büşra Sübay 
“Kendimizi zaman zaman hiç bir yere 
ait değilmiş gibi hissedebiliriz. Sanki 
kimse bizim sürecimizi, , iletişim ku-
rabilecek insanları bulmak imkansız 
değil. Bu adım, aidiyet hissinin art-
masına yardımcı olacaktır. Ortak ilgi 
alanlarına sahip olma potansiyeli 
olan etkinliklere, kulüp veya toplan-
tılara katılabilirsiniz” diyor.

RUTİNLER OLUŞTURUN

Ortak noktanızın olduğu kişiler-
le yapılan rutin toplantı/etkinliklere 
katılın. Sevdiğiniz, size iyi geldiğini 
bildiğiniz şeyleri düzenli olarak yap-
maya çalışın. Birlikte oluşturulan ru-
tinler aidiyet duygusunu artıracağın-
dan, yalnızlığın getirdiği rahatsızlığı 
azaltacaktır.

DOĞADA GEZİNTİYE ÇIKIN

Psikiyatri Uzmanı Dr. Büşra Sü-
bay “Doğayla olan ilişkinin, aslında 
kendimize ulaşmamıza yardımcı ol-
duğunu biliyoruz. Doğadayken şe-
hir hayatının koşuşturmacasında bizi 
yalnızlığa iten o tempodan uzak kal-
mak, kendimizle olan yakınlığımızı 
artıracak ve kendi ihtiyaçlarımızı fark 
etmemiz kolaylaşacaktır” diyor.
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Erkekler! 
Bu Ürolojik 

Sorunlara Dikkat!
Erkeklerde ürolojik problemler, her yaşta ortaya çıkabiliyor. 
Bazı sorunların ileriki yaşlarda, bazılarının ise ağırlıklı olarak 

genç erkeklerde görüldüğünün altını çizen DoktorTakvimi.com 
uzmanlarından Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı, erkeklerdeki 

en önemli ürolojik sorunlar olan penis eğriliği, prostat kanseri, 
andropoz ve varikosel hakkında önemli bilgiler veriyor.

E rkeklerde testosteron hor-
monunun azalması ne-
deniyle ortaya andropoz, 
kendini unutkanlık, hafıza 

kaybı, konsantrasyon güçlüğü, uy-
kusuzluk, testislerde küçülme ve kı-
sırlık, libido ve cinsel arzu azalması,  
sıcak basması, kıllanmada azalma, 

kemik yoğunluğunun azalması, os-
teoporoz ve vücut yağında (özellikle 
göbek bölgesinde) artışla belli edi-
yor. “Andropozdan kaçış yok” diyen 
DoktorTakvimi.com uzmanlarından 
Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı, 30 ya-
şından sonra istisnasız tüm erkekler-
de erkeklik hormonu testosteronun 
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her yıl yüzde 1 oranında azaldığını 
belirtiyor. Yapılan çalışmalarda 70-
80 yaş aralığındaki erkeklerin yüzde 
30’unda orta ciddi eksiklik, yüzde 
50’sinde ise hafif düzeyde testoste-
ron düşüklüğü saptandığını söyleyen 
Prof. Dr. Eskiçorapçı, bu durumun 
sperm bitmesi anlamını taşımadığı-
nın altını çiziyor. 
Erkeklerde spermin bitmediğini, 80 
yaşındaki büyük bir erkekte bile ye-
terince sperm bulunacağını ve çocuk 
sahibi olabileceğini ifade eden Prof. 
Dr. Eskiçorapçı, “Yaşla beraber testo-
teron seviyeleriniz ve özellikle serbest 
testosteron seviyeniz azalacaktır. Bu 
azalma her zaman cinsel fonksiyon-
ları tamamen durdurmaz. Bununla 
beraber cinsel istek ve fonksiyonlar-
da azalma olacaktır. Bunu kontrol al-
tında tutmak için yılda bir kez kanda 
testosteron seviyesi baktırmayı ve ge-
rekirse tıbbi yardım almayı özellikle 
40 yaş sonrası tüm erkekler için cinsel 
fonksiyonları makul düzeyde tutmak 
açısından öneririm” diyor.

PENİS EĞRİLİĞİ TEDAVİ EDİLMEZSE 
EREKSİYON KAYBINA NEDEN 
OLUYOR

1743’te Fransız berber-cerrah Fran-
cois Gigot de la Peyronie tarafından 
tanımlanan ve bu tarihten sonra da 
Peyronie Hastalığı olarak bilinen pe-
nis eğriliği, peniste anormal açılanma 
ve bükülmeyle, ereksiyon sırasında 
peniste oluşan ağrıyla kendini belli 
ediyor. Hastalığın süresi uzadıkça ve 
özellikle 6 ayı geçtikçe penisin zarının 
anatomik yapısında ciddi ve geri dö-
nüşsüz değişiklikler meydana gelece-
ğine dikkat çeken Prof. Dr. Saadettin 
Eskiçorapçı, “Doktora başvurmak için 
6 aydan fazla gecikme olursa ereksi-
yon kaybı görülebilir. Zira penisin dış 
zarı(tunika albuginea) 6 aydan sonra 
elastikiyetini ve ereksiyonda görevli 
damarları sıkıştırma ve kanın peniste 
hapsolmasını sağlama fonksiyonunu 
yitirir. Bu fonksiyon kaybı da sonuçta 
penis eğriliğinin yanında daha ciddi 
bir problem olan ereksiyon fonksiyon 
kaybına sebep olur. Yani eğrilik için 
doktora başvurmakta geç kalınırsa 
ereksiyon da kaybedilebilir. Bu du-
rumda ilaçla tedavi olma şanslarını 
kaybeden hastalar ameliyat olmak 
zorunda kalırlar” diyor.
Peyronie hastalığının en sık 40-70 
yaşlarda ve özellikle 50’li yaşlardan 
sonra görüldüğünü anlatan Doktor-
Takvimi.com uzmanlarından Prof. 
Dr. Eskiçorapçı, bu hastalığa yüksek 
kolesterol, şeker-diyabet hastaların-
da ve hipertansiyon ve beta bloker 
ilaç tedavisi alan erkeklerde daha sık 
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rastlandığını da belirtiyor. Prof. Dr. 
Eskiçorapçı, bununla beraber, penise 
uygulanan işlemlerde, sonda takıl-
ması ve kamera ile yapılan taş ame-
liyatlarında, prostat lazer ameliyatla-
rından sonra nadiren de olsa eğrilik 
görülebileceğini ifade ediyor. Erken 
dönemde teşhis edildiğinde hastalı-
ğın ilaçla tedavi edilebileceğini ha-
tırlatan Prof. Dr. Eskiçorapçı, ayrıca 
plak içine iğne ile yapılan intralezyo-
nel enjeksiyon tedavilerinin de yine 
erken dönemde %60-70 civarında ba-
şarı gösterebileceğini belirtiyor.

VARİKOSEL DAHA ÇOK GENÇ 
ERKEKLERDE GÖRÜLÜYOR

Erkeklerde sıkça görülen hastalıklar-
dan biri da varikosel… Testis damar-
larının varisleşmesi olarak açıklana-
bilecek bu hastalık, en sık 15-25 yaş 
arası erkeklerde görülüyor. Varikose-
lin %80-90 oranında solda görüldü-

ğünü belirten Prof. Dr. Eskiçorapçı, 
bu durumun nedenini şöyle açıklıyor: 
“Sol taraftaki damarların şah damarı 
(venakava) yerine böbrek damarına 
bağlanır. Bu durum yerçekimi etkisi 
ile birleşince mekanik olarak kanın 
geri dönüşünü etkiler ve kanın testis 
damarlarında göllenmesine sebep ne-
den olur.”
Varikoselin kesin bir nedeni bulunma-
dığını söyleyen DoktorTakvimi.com 
uzmanlarından Prof. Dr. Eskiçorapçı, 
bu hastalığın sperm üretimini etkile-
mediğini ve sanılanın aksine çocuk 
yapma ihtimalini düşürmediğinin al-
tını çiziyor. Varikoselin bacakta mey-
dana gelebilen varisli damarlara çok 
benzediğine dikkat çeken Prof. Dr. Es-
kiçorapçı, “Bazı hastalarda genişleyen 
damarlar o kadar belirgindir ki dışa-
rıdan bakıldığında bir “torba içindeki 
solucanlara” benzer. İleri derece vari-
kosellerde daha fazla kısırlık ihtimali 
görülür. Daha da nadir olmakla bera-
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ber varikosel kan akımını bozarak tes-
tisi küçültür ve fonksiyonlarını boza-
bilir. Yüzde 1-2 gibi çok nadir görülen 
bu durum ciddi sonuçlar doğurabilir 
ve acil müdahale gerektirir” diyor.
Varikoselin ilaçla bir tedavisi bulunma-
dığını hatırlatan Prof. Dr. Eskiçorapçı, 
geçmeyen testis ağrısı ya da kısırlığa 
sebep olan varikosel varsa ameliyat 
yapıldığının altını çiziyor. Çoğu has-
tanın varikosel ile yaşayabileceğini be-
lirten Prof. Dr. Eskiçorapçı, tüp bebek 
tedavisi öncesinde spermleri artırmak 
için de varikosel ameliyatı uygulandı-
ğını ve bu ameliyatın tedavinin başarı-
sını artırdığını ifade ediyor. 

PROSTAT KANSERİNDE YENİ 
TEDAVİ YÖNTEMLERİ ÜLKEMİZDE 
DE UYGULANIYOR

Prostat kanserinde günümüzde daha 
erken yaşta, sıklıkla 50’li yaşların sonu 
ve 60’lı yaşların başında teşhis konu-
luyor. Erkeklerde akciğer kanserinden 
sonra en sık görülen kanser türü olan 
prostat kanserinin tedavisinde en bü-
yük başarı ameliyatla alınıyor. Ame-
liyat sonrası yüzde 5 civarında idrar 

kaçırma riski, sinirlerin korunmasına 
rağmen yüzde 30-50 arasında ise cin-
sel fonksiyonlarda bozulma görülebi-
liyor. Işın tedavisi ise kanser kontrolü 
açısından ameliyata yakın sonuçları 
olmakla beraber cinsel fonksiyon ve 
idrar problemleri yine görülebilece-
ğini söyleyen Prof. Dr. Eskiçorapçı, 
son yıllarda tüm prostatın çıkarılma-
sı veya ışınlanması yerine sadece tü-
mörlü bölgenin tedavisinin (fokal te-
davi) gündemde olduğunu anlatıyor. 
Özellikle High intensity focused ul-
tason (HIFU) yöntemi ülkemizde de 
uygulandığını hatırlatan Prof. Dr. Es-
kiçorapçı, şöyle devam ediyor: “Bu te-
davi ultrason dalgalarının prostat içi-
ne odaklanması ile kanser hücrelerini 
yok etme prensibine dayanmaktadır. 
Gelecek vadeden bu tedavi şeklinin 
idrar kaçırma ve cinsel fonksiyon-
lar açısından avantaj sağlayabileceği 
bildirilmektedir. Sertleşme bozuklu-
ğu ve idrar kaçırma gibi yan etkileri 
azaltmanın çaresi olarak, sadece kan-
serden etkilenmiş prostatlı alana uy-
gulanması nedeniyle, lokalize prostat 
kanseri tedavisi için lokalize bir teda-
vi yöntemidir.”
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ONUR SEYİT YARAN

Paranın seçenek 
olduğu durumda 

her zaman ikincisini 
seçerim

‘Kardeşlerim’ dizisiyle herkesin sevgilisi olan genç yetenek 
Onur Seyit Yaran, konu aşk olunca yaşının üzerinde bir 

olgunlukla cevap veriyor: Aşk iki insanın güven ve sadakate 
bağlı olarak birbirine duyduğu his bütünü. Para mı, aşk mı 

klişesinde ise paranın seçeneklerden biri olduğu durumda her 
zaman ikincisini seçerim: Aşk.

Röportaj: Mukaddes Kaya,  Fotoğraflar: Onur Demirdağ,  Styling: Eylem Yıldız 
Video: Yuşa Ebrar Dursunoğlu,  Saç: Rıdvan Deniz,  Makyaj: Filiz Koruyan,  Fotoğrafçı asistanı: Gökhan 

Kahraman,  Styling asistanı: Zeynep İrem Baba,  Mekan: Pera Sanat Cihangir
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SÜVETER- ELEVENTY
GÖMLEK-NETWORK
PANTOLON-VAKKO
AYAKKABI-DIVARESE
SAAT-EDİTÖRE AİT
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Genç bir delikanlı ama 
ayakları yere basan, ne 
istediğini bilen, hedefleri 
olan bir oyuncu. Göz ren-

gi, ten rengi ve boyu posu ile genç 
kızların yeni sevgilisi O. Hayranlık-
la izlediğimiz bir oyuncu. Sektörde 
emin adımlarla ilerleyen, etrafına ışık 
saçan yeni jönümüz Onur Seyit Yaran 
karşınızda.

Sana gösterilen bu ilgiden memnun 
musun, bu kadar ünlü olmak seni 
zorladı mı, şımardın mı?
Tabi ki şımarmadım, yani en azından 
ben ve yakın çevrem böyle düşünü-
yor. İlgi güzel bir şey, insanı işini iyi 
yaptığına inandırıyor. Kabul görüp 
beğenildiğini tasdikliyor. Zorlandı-
ğım yerler mutlaka oluyor ancak bu 
işimin bir parçası deyip durumu yö-
netmeye odaklanıyorum. Geçici ünlü 
olup anlık parlamaktansa sindirerek, 
sağlam adımlarla ilerlemek çok daha 
doğru geliyor bana. Bu yolda ilerle-
meye çalışıyorum.

‘Kardeşlerim’ dizisi kaçıncı projen, 
bu diziye başlarken bu kadar 
sevileceğini bekliyor muydun?
‘Kardeşlerim’ dizisi benim 3. projem, 
daha önce ‘Kalk Gidelim’ dizisi ve 
‘Vuslat’ dizisinde yer aldım. Hikaye-
yi ilk okuduğumda konunun içindeki 
çatışmaların seyircinin ilgisini çekece-
ğini tahmin ediyordum. Etkileyici bir 
aile dramıyla başlayıp farklı karakter-

lerin hayatlarına odaklanılan bir pro-
je, çok farklı yaş gruplarını ve farklı 
kitleleri içine dahil edebilecek bir pro-
je oldu. Hayatın içinden hikayelerle 
insanların ilgisini çekmeyi başardı.

Senin kardeşlerin var mı, nasıldır 
aranız?
Benim bir ablam var, benden 7 yaş bü-
yük, biz de her abla kardeş gibi tartı-
şıp didiştiğimiz günler yaşadık tabii. 
Ancak konular hep sevgi diliyle çözü-
lüp uzlaşma sağlandı her zaman, ab-
lamla tatlı bir ilişkim var diyebilirim. 
Kardeş bağı çok başka bir şey, hiçbir 
arkadaşlık ilişkilerinde olmayan bir 
bağ ,o yüzden bunun kıymetini çok 
iyi bilenlerdenim diyebilirim.

Bu dünyada zengin ve varlıklı 
olmak gerçekten önemli midir?
Dünya malı dünyada kalır derler. Ben 
kişisel gelişime ve anı güzel yaşama-
ya inanırım. Önemli olan iç huzur. 
Yaptığın işte başarılı olup çok kazanı-
yorsan tabii ki iyi hissedersin, ancak 
emeksiz kazanç insana bir yere kadar 
keyif verir diye düşünüyorum. Zen-
ginlik güzel olabilir ama hak edildiy-
se. Çok paran olup hiç huzurun yoksa 
da bunun anlamı yok bence.

Hemen klişe soru geliyor: Aşk mı, 
para mı?
Paranın seçeneklerden biri olduğu 
durumda her zaman ikincisini seçe-
rim: Aşk.
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KAZAK- HATİCE GÖKÇE
JEAN-LEVI’S / L’APPART PR
ÇORAP-PENTİ
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Aşk sence nedir, nasıl yaşanır ya da 
yaşanmalıdır?
Aşk benim için iki insanın güven ve 
sadakate bağlı olarak birbirine duy-
duğu his bütünü. Nasıl yaşanır der-
sek ise bilemem, akışına bırakılmalı-
dır ve bence insandan insana değişir. 
Ama fikrimce taraflar birbirine her 
zaman dürüst ve açık olmalıdır... Bu 
zamanda güven zor.

İYİYİZ BU ARALAR, GÜZELİZ

Karşı cinste ne gibi özellikler seni 
etkiler?
Karşı cinste belirli özelliklerden hoş-
lanıyorum diyemem ama zeki ve ken-
di ayakları üzerinde durabilen güçlü 
kadınlar tabii ki ilgimi çeker.

Sevgilin yok mu gerçekten?
Aslında bunun cevabını daha önce 
şöyle vermiştim “İyiyiz bu aralar, gü-
zeliz be.” Bu sloganım oldu aslında.

Bugüne kadar yaptığın büyük bir 
çılgınlık oldu mu?
Eee biraz kanımın hızlı aktığı zaman-
lar çılgınlıklarım oldu tabii. En bü-

yüğünü anlatamam ama spontane 1 
günde karar verip yurtdışı seyahati 
yapmışlığım vardı. Herhangi bir re-
zervasyon veya ön hazırlık yapmadan 
ülke değiştirmiştim. O yaşlar için çıl-
gınlık sayılabilecek bir durum aslında.

Hangi sporları yapıyorsun, 
hayatında hep spor var mı?
Spor hayatımın her yerinde, şu an 
yoğun çalışma temposundan ötürü 
sadece fitness ve koşu yapabiliyorum 
ama at binmeyi, futbol oynamayı ve 
ara sıra boks yapıp stres atmayı seve-
rim. Spor hayatta beni motive eden 
en büyük durum enerjimi yükselten, 
stresimi attığım, aslında bir yerde 
kendimi dinlediğim tek alan.

Yurt dışına açılmak gibi bir fikrin 
ve projen var mı?
Evet var, Avrupa’da olmak istiyorum. 
Ülke tercihim İspanya, dil eğitimleri-
ne başladım. İspanyol yapımlarını çok 
seviyorum, konusu, işlenişi, çekimi, 
oyunculukları çok fazla ilgimi çekiyor. 
İleriki zamanlarda oradaki yapımlar-
da yer almayı çok istiyorum, onun ça-
lışmalarına şimdiden başladım. 

Ben kişisel gelişime ve anı güzel yaşamaya inanırım. 
Önemli olan iç huzur. Yaptığın işte başarılı olup çok 

kazanıyorsan tabii ki iyi hissedersin ancak emeksiz kazanç 
insana bir yere kadar keyif verir diye düşünüyorum. 

Zenginlik güzel olabilir ama hak edildiyse. Çok paran olup 
hiç huzurun yoksa da bunun anlamı yok bence.
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Beyazıt Öztürk’ün Beyaz Show 
adlı televizyon programı ilk 
katıldığın programdı sanırım, çok 
heyecanlıydın ne hissetmiştin orada, 
hala o heyecanını koruyor musun?
Evet çok heyecanlıydım, düşünseni-
ze küçüklüğünüzden beri izlediğiniz 
bir TV talk show’una konuk oluyor-
sunuz. Karşınızda ülkenin en tanınan 
şovmenlerinden biri, kalabalık bir se-
yirci ve bolca size bakan göz. Sağ ol-
sun Beyazıt Ağabey beni seyirciyle 10 
saniye baş başa bırakmayı tercih etti, 
hayatımın en geçmek bilmeyen 10 sa-
niyesiydi, hatta o çekimler İsviçre’de 
olmuştu, program için oraya gitmiş-
tim. Hayatımda unutamayacağım an-
lardan biriydi. Heyecan insanı her za-
man dinç tutan bir olgu, o ilk günkü 
heyecan hep var ve hep var olmaya 
devam edecek.

Kendini beğenir misin, ses tonun 
da çok ilginç, çok da yakışıklısın 
ama? 
Her insan kadar benim de kendimi 
beğendiğim durumlar oluyor bazen, 
beğenmediğim zamanlar da oluyor. 
Yakışıklılık, güzellik bunlar göreceli 
ve geçici durumlar. İçini doldurmak 
önemli olan. 

AİLEM İÇİN HER ŞEYİ GÖZE ALIRIM

Şarkı söylemek, müzik yapmak gibi 
bir isteğin var mı?
Var tabi ki, müzik ruhun gıdası, ancak 
bunu profesyonel şekilde değil arka-
daş arasında yapmayı tercih ederim.

Hayranların sana en çok ne diye 
hitap ediyor ve en çok ne istiyor 
senden?

Göz rengimle ilgili hitaplarda bulu-
nuyorlar yada ‘osy’ diyorlar. Genelde 
onlarla iletişimde olmamı istiyorlar 
benden, elimden geldiğince bu talep-
leri karşılamaya çalışıyorum. Her biri 
ayrı ayrı kıymetli benim için çok saf, 
çok masum sevgileri var. O yüzden 
ben de bu sevginin kıymetini ve de-
ğerini çok iyi biliyorum.

Hayatta vazgeçemeyeceğim 3 şey 
nedir?
Kedim, ailem ve dostlarım diyebili-
rim…

Ne için her şeyi göze alırsın?
Ailem için her şeyi göze alırım. Ha-
yattaki en büyük dayanağım ve mut-
luluğum onlar çünkü.

Spor hayatımın her yerinde, şu an yoğun çalışma 
temposundan ötürü sadece fitness ve koşu yapabiliyorum 

ama at binmeyi, futbol oynamayı ve ara sıra boks yapıp 
stres atmayı severim. Spor hayatta beni motive eden en 

büyük durum enerjimi yükselten, stresimi attığım, aslında 
bir yerde kendimi dinlediğim tek alan.
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Yeşilçam yıldızlarından hangisi 
sensin?
Tek bir cevap. Çirkin kral Yılmaz Güney. 

Nasıl bir yolculuğa çıkmak tercihin 
olur?
Doğu Ekspresi ile karlar içinde bir 
tren yolculuğu yapmayı çok isterdim 
şu sıralar....

HER ZAMAN POZİTİF BİRİYİM 

Kedi mi köpek mi? 4 ayaklı 
dostlarımızla aran nasıl?
Kedi. Aslında köpek insanı olduğuma 
inanırdım ama kedi sahibi olduktan 
sonra tamamen kedilere karşı ilgim 
arttı. Hayvanlarla aram çok iyidir 
elimden geldiğince hayvanlarla ilgi-
lenip pozitif enerji toplamak isterim, 
sakinleştirici özellikler olduğuna ina-
nıyorum.

Pozitif biri misin, yoksa her şeyi 
dert edenlerden misin?
Her zaman pozitif biriyim. İçerisinde 
bulunduğum negatif durum bile olsa, 
pozitife geçmem üstten bir çizgiye 
bakar. En büyük çöküşlerin bile yük-
selişi olduğuna inanırım.

Hangi ay ve yıl senin için çok 
önemli?
2012 yılının bende enteresan bir hissi 
var, güzel zamanlarımdı. Aylardan da 
genelde en çok mayısı severim, yazın 
ve güneşin habercisidir ama özel bir 
yıl, ay durumum yok.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü neler 
söyleyeceksin?
Başta annem dahil olmak üzere bü-
tün kadınların gününü kutlamak is-
terim öncelikle. Kadın, erkek ayırımı 
olmadan omuz omuza eşit şartlarda 
yaşamak, hayatın her alanında bera-
ber mücadele vermek, aslında tek bir 
cümlede saklı her şey. Tek bir günde 
değil, her günde, her anda beraber-
ce…

Mutfakta nasılsın? En iyi yaptığın 
yemek nedir?
Eskilerden kalma “İyi sporcu iyi aşçı 
olmalıdır” durumum var. O yüzden 
mutfakta fena sayılmam. İyi et pişirip 
güzel bir pirinç pilavı yapabilirim, ya-
nına da salata, şahane oluyor. Zaten 
sağlıklı beslenme için en doğru menü 
bu tarz bir menü olurdu. Yani kısacası 
yemekle aram çok iyi diyebiliriz. 

Hayranlarım göz rengimle ilgili hitaplarda bulunuyorlar 
ya da ‘osy’ diyorlar. Genelde onlarla iletişimde olmamı 

istiyorlar benden, elimden geldiğince bu talepleri 
karşılamaya çalışıyorum. Her biri ayrı ayrı kıymetli benim 
için. Çok saf, çok masum sevgileri var. O yüzden ben de 

bu sevginin kıymetini ve değerini çok iyi biliyorum.
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Kitap okumak mı, film izlemek mi 
sana daha yatıştırıcı geliyor? Bir 
hikayenin önce filmini mi izlersin, 
kitabını mı okursun?
Bana izlemek daha hoş geliyor, gör-
sel olarak içinde bulunmak hikayeye 
dahil olmamı sağlıyor. Tabi hikayenin 
kitabı varsa önce kitabını okumak iste-
rim, bazen kitaptaki detaylar filmlere 
yansıtılmıyor o durumda hayal kırık-
lığı yaratabiliyor. Her ikisinin de ken-
dine has özellikleri var ve her ikisinin 
de ruhu dinlendirdiği kesin… 

Şu anda hayatta olmayan biri ile 
tanışıp konuşma fırsatın olsa, bu 
kim olurdu?
James Dean ile konuşmak isterdim, ka-
riyerini, hayallerini, geleceğe dair ne-
ler yapmak istediğini. En çok da hayal 
kırıklıklarını sormak isterdim. Hayat 
hikayesi çok ilginç olan kısa hayatına 
çok şey sığdırmış ve kült olmuş birin-
den bunları birebir duymak çok farklı 
olurdu diye düşünüyorum. 

GÜNEŞİN BENDE POZİTİF BİR 
ETKİSİ VAR

Hayatta yapmayacağım dediğin  
3 şey nedir?
Dostlarıma ihanet etmem, hırsızlık 
yapmam, ülkemi itibarsızlaştırmam. 

Hayatın boyunca tek bir şarkı 
dinleyeceğini bilseydin, hangi 
şarkıyı seçerdin?
Nu- man o to.

Sabah uyandığında modun nasıl 
olur? Uyanır uyanmaz neşeli şarkılar 
eşliğinde dans edenlerden misin, 
uyanmak için çaba sarf edenlerden mi?
Aslında gecesine bağlı, tabi sabahı-
na da. Uykumu aldıysam herkes gibi 
enerjik olurum. Güneşli bir sabaha 
uyandıysam da enerjik oluyorum, gü-
neşin bende pozitif bir etkisi var. Ke-
sinlikle müzikle beraber güne başla-
mak çok keyifli, sabah sporu gibi bir 
şey oluyor benim için. Güne kendimi 
hazırlama aracım müzik diyebilirim. 

Ne giysen, hangi tarzı denesen 
yakışıyor. Senin en ait hissettiğin, en 
çok sevdiğin stil nedir? Gardırobunun 
geneli klasik kıyafetlerden mi, spor 
parçalardan mı oluşuyor?
Çok incesiniz teşekkür ederim. Ben 
eskiden klasik kıyafetler giyinmekten 
hoşlanırdım ama artık daha spor ve 
düz olmayı tercih ediyorum, renk ola-
rak da her rengi üzerime yakıştırmaya 
çalışıyorum ama olabildiğince sade gö-
zükmek istiyorum. Baskısız, düz renk 
tişört kazak vs bunları tercih ediyorum. 
Beni daha çok yansıttığına inanıyorum.

Doruk ile Asiye’nin ilişkisi çok 
çalkantılı gidiyor. Onur olarak sen 
Doruk’a ne gibi tavsiye verirdin?
Doruk bence burada yapılması gereke-
ni yapıyor, Asiye’yi karşılıksız çıkarsız 
seviyor ve her zorlukta yanında olmak 
istiyor, yanında olmak için çabalıyor. 
Onur olarak bende Doruk gibi yakla-
şırdım muhtemelen.
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HIRKA-VAKKO
PANTOLON-VAKKO
AYAKKABI-DIVARESE
KOLYE-ASPORSHA
GÖZLÜK-TOM FORD / EYE-D
SAAT-EDİTORE AİT
ÇORAP-PENTİ

Kapak
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Kapak
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Kapak
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GÖMLEK-MASSIMO DUTTI
JEAN-LEVI’S / BOYNER

Kapak
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CEKET-HATİCE GÖKÇE
GÖMLEK-BEYMEN CLUB
KOLYE-ASPORSHA
GÖZLÜK-TOM FORD / EYE-D

Kapak
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Kapak
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Moda

Rengin kadını 
erkeği olmaz

2022 İlkbahar/Yaz erkek koleksiyonları podyumlarda yerini aldı. 
Sıra dışı ve özgür renkler cesurca sergilendi. Over size kesimler, 

bermudalar, triko hırka ve keten takım elbiseler sezona damgasını 
vuracak. Yıl 2022, renkleri ve tarzları cinsiyetleştirme kavramını artık 

geride bırakmış olmalıyız. Öyleyse buyrun yeni sezonun trendlerine...
HAZIRLAYAN: BUSE TURAN

G ardırobunuzu 2022’ye ha-
zırlamanız gerekiyor, alış-
verişe çıktınız ve gözünüze 
kestirdiğiniz bir mağazaya 

girdiniz. Birkaç parça aldınız, deneme-
ye başladınız ama seçenekleriniz gitgi-
de azalmaya başladı. Ödeme noktası-
na doğru ilerlerken elinizde, kararsız 

kaldığınız, kabinde geçirdiğiniz efo-
run etkisinde kalarak "Neyse giyerim 
bir gün" dediğiniz tek bir parça var. 
Bu sizin için olası bir alışveriş senar-
yosuysa doğru yerdesiniz. Şimdi dik-
katinizi buraya verin! 2022 İlkbahar/
Yaz erkek moda trendlerini sizler için 
bir araya getirdik.



Moda
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TRİKO HIRKALAR
Over size triko hırkalar 
baharın habercisi. Evden 
çıkarken sokak stiline cool 
bir hava katayım dediğin 
noktada eline alacağın 
ilk parça triko bir hırka 
olmalı. Hırkanın over size 
ve kalın dokuda olması 
omuzları daha geniş 
göstereceğinden, dar 
kesim hırkalardan uzak 
durun ve şimdi hemen 
palto formundaki triko 
hırkayı sepete atın.

KONFORLU  
TAKIM ELBİSE
Pamuklu ve keten 
kumaşlardan takım 
elbiseye kim hayır 
diyebilir ki? Bilinenin 
aksine bu sezon takım 
elbise giymek çok rahat. 
Keten bir gömlek ile 
rahat kesim kemer 
detaylı bir ceketi birleştir, 
altına en sevdiğin 
sneaker’larını giy. 
Hepsi bu kadar, işte 
şimdi moda gurularının 
radarına takıldın.
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Moda

SINIRSIZ RENK
Ne demiştik! Rengin kadını 
erkeği olmaz. Moda tasarımcıları 
da bizim gibi bu saçma fikirden 
sıkılmış olmalı ki karnaval 
niteliğinde tasarımlar yarattı. 
Pembeler, morlar, tutti frutti 
geçişler, turuncular, sarılar… 
Şimdi hepsi senin rengin. Renk 
varsa ne giyeceğin konusunda 
özgürsün.

BERMUDA DEDİĞİN...
Aranızda zencilerin konforuna 
özenenler var mı? Özgür ve rahat 
kesim bermudalara şimdiden 
kendinizi alıştırsanız iyi edersiniz. 
Over size kesim bermudalar bugüne 
kadar sadece rahat erkeklerin tercihi 
olurken, şimdi hepimizin tercihi 
olacak. Modaya uymak hiç bu kadar 
rahat olmamıştı.

CENTİLMEN DURUŞ
Her erkeğin en az bir adet özel dikim 

siyah takım elbisesi olmalı. Cenaze 
törenini andıran ve bir o kadar cool 

olan baştan ayağa siyah takım elbise 
trendi biraz daha modernize edilerek 
geri geldi. Şapka ve yaka zinciri gibi 

aksesuarlarla zenginleştireceğiniz hot 
couture takım elbiseniz yoksa, şimdi 

hemen bir moda evinin yolunu tutun 
ve geceye centilmen bir ifade bırakın.
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Moda

Kalitenin Elçisi
Erkek stili denildiğinde ilk aklınıza gelen 
pantolon, gömlek, ceket gibi parçalar mı 
oluyor? Eğer böyleyse yanılıyorsunuz. Stil 
sahibi erkeklerin diğerlerinden farkı kaliteli 
aksesuar tercihleridir. Sizin için kalitenin elçisi 
ilan edileceğiniz aksesuarları bir araya getirdik.

HAZIRLAYAN: BUSE TURAN

Balenciaga Şapka 325 euro

Versace Kartlık 285 dolar

Matsuba Güneş Gözlüğü 238 euro

Off-White Telefon çantası 293 dolar

ECCE Kolye, 2350 TL

ECCE Bileklik, 4.750,00 TL

Bottega 
Veneta AirPods 

Kılıfı 101 euro
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Moda

Casual 
Ofis Şıklığı
Zoom toplantılarının etkisi 
azalmaya başladı, ofise 
dönme vakti geldi. Stilimi 
yenileyerek bunu kutlamak 
istiyorum diyenlerdenseniz 
doğru yerdesiniz. Casual giyim 
tarzının benimsendiği ofisler 
için seçimlerimize göz atın.

Casual T-shirt 55 euro

Cruciani Triko 
351 euro

Jacob Cohen 
Denim 324 euro

John Richmond 
Denim 116 euro

Marsèll Ayakkabı 
214 euro

Saint Laurent 
Ayakkabı  
850 euro

Harris Wharf London Blazer 
392 euro
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Sağlık

Saç dökülmesini 
durdurmak mümkün

Sağlık turizmi konusunda marka haline gelen Türkiye 
özellikle saç ekimi, estetik gibi operasyonlarda dünyanın 
her yerinden insanların ilk adresi oldu. Sektörün içinden 
biri NeedClinic’in kurucu ortağı Hasan Uğur Güneş, saç 

dökülmesinin önlenebileceğinin altını çizerek tedavi 
yöntemlerini Re Touch Mag’e anlattı.

HASAN UĞUR GÜNEŞ

RÖPORTAJ: VİLDAN UYGUNOĞLU
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Sağlık

Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
NeedClinic'in kurucu ortağıyım. Saç 
ekimi operasyonları yapıyoruz. Bu 
sektörde 8. yılım bitiyor. Üniversite 
okumak için İstanbul'a geldim ve bu-
rada yaşamaya başladım. Sağlıktan 
bağımsız olarak aynı zamanda sanat 
ile iç içe bir üniversite hayatım oldu. 
Tiyatro yapıyorduk, aynı zamanda 
sinema ve müzikle de uğraşıyorduk. 
NeedClinic ile sanatı, müziği hatta 
mizahı birleştirmek için projelerim 
var, yavaş yavaş yapıyorum bunları.

NeedClinic'te hangi işlemleri 
yapıyorsunuz?
NeedClinic aslında aynı zamanda bir 
sağlık turizmi firması. Gelişmiş Avru-
pa ülkelerinden ve Birleşik Krallık'tan 
Türkiye'ye saç ekimi ve plastik cerra-
hi operasyonları getiriyoruz. Aynı za-
manda Almanya ve Hollanda'da saç 
ekimi operasyonları yapıyoruz. Bu iki 
ülkelerde de NeedClinic var. İngilte-
re'de ise ofisimiz var.

Saç ekimi konusunda tercih edilen 
ülkelerin en başında geliyoruz, 
nedir bu sektörde bu kadar başarılı 
olmamızın sırrı?
Ne kadar çok ameliyat ve operasyon 
yaparsan o kadar deneyimlenirsin ve 
bir o kadar da tercih edilirsin. Bizim 
doktorlarımız, yani Türk doktorları, 
Türk hemşireleri, Türk hastane yöne-
ticileri gerçekten ciddi anlamda tec-
rübeli ve bilgili insanlar. Kısaca, kali-
teli hizmet ve kur devreye girdiğinde 
uygun fiyat sunulduğu için tercih 
ediliyoruz.

ANTİPATİYİ SEMPATİYE 
ÇEVİRİYORUZ

Kliniğinizde saç ekimi yaptırmak 
isteyenleri neler bekliyor?
Saç ekimine karşı bir antipati olduğu 
için saç ekimini sevdirmek için Mr. Hug 
adında bir kahraman yarattık. Kahra-
manımız, hem saç dökülmesi olan hem 
de kellik problemi çeken insanların yar-
dımına koşuyor. Saç ekiminde korkula-
cak ve çekinecek bir şey yok. Ağrısız ve 
uyutarak da saç ekimi yapabiliyoruz. 
Şu anda muayenelerimiz ücretsiz. Has-
talarımız bizimle iletişime geçebilir.

Saç sağlığı ve bakımı konusunda 
okuyucularımıza ne gibi 
tavsiyelerde bulunurdunuz?
Saç dökülmesi, önlerden saç açılması 
veya incelmesi hisseden hastalarımı-
zın daha fazla dökülmeden ve saçla-
rı zarar görmeden bir an önce bizle-
re başvurmalarını tavsiye ediyoruz. 
Çünkü kök hücre tedavisi, vitamin 
mezoterapi, PRP tedavileri ile bu so-
runu durdurabiliyoruz.
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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

Cem Belevi bu kez 
‘’Gizli’’ diyor
Her hafta yeni bir şarkı ve kliple 
hayranlarına sürpriz yapan Cem 
Belevi, Cemiyet Gazino’sunun ikinci 
bölümünde gizli bir aşk hikayesini 
işliyor. Cemiyet Gazino’sunun 
ikinci bölümünün başrol oyuncuları 
arasında Hakan Eratik, Yeşim 
Dalgıçer ve Tuğba Melis Türk yer 
alıyor.

Bergen sinemalarda
Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah 
ve Erdal Beşikçioğlu’nun yer aldığı, 
senaryosunu Sema Kaygusuz ve 
Yıldız Bayazıt’ın kaleme aldığı, 
yönetmenliğini Mehmet Binay ve 
Caner Alper ikilisinin yaptığı, Bergen 
filmi sinemalarda.
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Vişne Bahçesi
Beş yıllık Fransa macerasından sonra 
köklerine dönen aristokrat bir aile.
Kendilerine miras kalan servetlerini 
tüketmek dışında bir çabası olmayan 
bu insanlar, değişen dünya düzeninde 
ellerinde kalan tek şeye, vişne 
bahçesine hapsolmuşlardır. Erhan 
Yazıcıoğlu, Volkan Severcan, Gülen 
Karaman, Sefa Zengin gibi isimlerin 
yer aldığı Vişne Bahçesi 5 Mart’ta Mall 
of İstanbul Moi Sahne’de.

Pera Müzesi sergileri 13 
Mart’a kadar uzadı
Pera Müzesi büyük ilgi gören güncel 
sergilerinin süresini bir hafta uzattı. 
Sanatseverler, müzenin İstanbul 
Araştırmaları Enstitüsü ile ortaklaşa 
düzenlediği İstanbul’dan Bizans’a 
ve “İstanbul’da Bu Ne Bizantinizm!” 
başlıklı sergileri ile Uluslararası 
Bağımsız Küratörler (ICI) oluşumunun 
Yarına Notlar isimli gezici sergisini 13 
Mart’a kadar ziyaret edebilecek.

Moon Knight için geri 
sayım başladı

Başrolünde Oscar Isaac ve Ethan 
Hawke’ın yer aldığı yeni Marvel 

dizisi Moon Knight 30 Mart’ta izleyici 
ile buluşacak. Batman’in Marvel 

verisyonu da diyebileceğimiz Moon 
Knight karakteri, Mısır’da ölüme 

terk edildilten sonra Ay Tanrısı’nın 
himayesine giren Marc Spector, 

Khonsu adındaki bu Tanrı’nın 
dünyadaki temsilcisi olur... Dizi, 

Disney+’da yayınlanacak.
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Oğuzhan ÖZTÜRK

Kendini yaza 
hazır hissetmek 
için neler 
yapmalısın?
Sıcak yaz günlerine çok az kaldı. Bu da demektir ki mayoyla 

geçireceğin günler çok yakın. Son bir kaç ayını tembel 
günlerle ve beslenmene dikkat etmeden geçirdiysen, yaz 

için beslenme ve spor açısından kampa girmenin tam sırası. 
Orhan Ayan yaza pratik ve doğru şekilde hazırlanmanın 

yollarını Re Touch Mag için bizimle paylaştı.

Spor

İ lk önce yapacağın işe kendini 
odaklamalısın. Spor ve beslen-
me amacından şaşmak istemi-
yorsan bir aksiyon planına ih-

tiyacın var. Vücut, beslenme, sportif 
açılardan hedefler belirlemeni öne-
riyorum. Gerçekçi zaman dilimleri 
içinde gerçekçi hedefler koymak ve 
bunları gözünde canlandırmak moti-
vasyonunu artırma konusunda sana 
yardımcı olacak. Daha sonra hiç bek-
lemeden harekete geç. Kimse için 
mucizevi bir çözüm yok! Vücudunu 
şekillendirmek istiyorsan aktif olmalı-

sın. Egzersiz rutinine mutlaka ağırlık 
çalışmalarını da eklemelisin. Sadece 
kardiyo yerine, ağırlık antrenmanları 
ile kardiyoyu birleştirmen daha fazla 
kalori yakmanı, vücudunu şekillen-
dirmeni ve metabolizmanı hızlan-
dırmanı sağlayacak. Örnek verecek 
olursak Squat, şınav, lunge, mekik ve 
plank gibi egzersizleri kardiyo ile bir-
leştirmen harika olacaktır. Daha son-
raki adımımız tabiki de doğru ve sağ-
lıklı beslenmek olacaktır. Onun için 
de söylediğimiz gibi yine kimse için 
sihirli bir iksir yok! 
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BESLENMENİN MERKEZİNDEKİ 
YİYECEKLER 

Yaz gelmeden daha iyi bir vücuda sa-
hip olmak istiyorsan tükettiğin besin-
leri mutlaka kontrol etmen gerek. Ha-
yat tarzıyla ilgili seçimlerinde daha 
dikkatli olanlar kilosunu da daha iyi 
kontrol edebiliyor. Beslenmenin mer-
kezine sebze yemeklerini, salataları 
ve kompleks proteinleri koymanı öne-
riyorum. Unutma! Yemeğini kendin 
yapman düzgün beslenme açısından 
işleri çok daha kolaylaştırır. Sıvılara 
dikkat et. İhtiyacın olan tek sıvı su! 
Bu demek oluyor ki hedefine ulaşmak 
için yapman gereken en basit değişik-
lerden biri kalorili meşrubatları, yani 
gazlı içecekleri, şişelenmiş meyve 
sularını, sütlü kahveyi ve tabi alkolü 
azaltmak, hatta mümkünse bırakmak.

Spor

• Çok fazla kahve içmek kilo ver-
meni olumsuz etkiler. Bu nedenle 
kahveyi maksimum iki-üç fincan-
da tutman daha iyi olur.

• Şekerinin dengede olması da önem-
li. Çok aç olmamalısın, az ama sık 
yemelisin ve kesinlikle öğün atla-
mamalısın. Ara öğünler sayesinde 
hem metabolizmanı hızlandırabilir 
hem de bir sonraki öğünde daha 
fazla yemeyi engelleyebilirsin.

• Vücutta su toplanmasını önlemek 

için maydanoz, soğan, marul, bi-
ber, roka gibi sebze ve yeşilliklerle 
salatalar hazırlayabilirsin.

• Sabah uyandığında güne içine taze 
limon sıktığın 1 bardak su ile baş-
layabilirsin.

• Yağ yakımına katkıda bulunan lif 
içeriği yüksek besinleri de düzenli 
olarak tüketmelisin.

• Aralarda kahve ya da çay yerine 
metabolizmanı hızlandıracak yeşil 
çay içebilirsin.

YAZA FİT GİRMENE YARDIMCI OLACAK DİĞER PÜF NOKTALAR
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Spor

SABAH KAHVALTISI
• 2 yumurta beyazı, 1 sarıdan 

oluşan 1 çay kaşığı sızma 
zeytinyağıyla yapılmış omlet veya 
haşlama da olabilir.

• 50 gr arası tuzsuz yağsız lor 
peyniri.

• Domates –salatalık-biber, yeşillik 
serbest.

• 3 yemek kaşığı yulaf (yoğurt ile 
tüketilebilir.)

• Karışık bitki çayı.

ARA ÖĞÜN
• 3 adet ceviz. (Saat 10-11 arası)

ÖĞLEN YEMEĞİ
• 200 gr kadar yağsız kırmızı et. 

(noar, biftek, bonfile) Izgarada, 
fırında veya haşlama olabilir.

• Çoban salatası ya da mevsim 
salatası olabilir.

ARA ÖĞÜN
• 2 adet sarı kayısı.

AKŞAM YEMEĞİ
• 200 gr kırmızı et, tavuk göğüsü 

veya balık ızgara.
• Yanına mevsim salatası veya 

çoban salata, içerisinde mısır 
olmayacak.

• 50 gr esmer-basmati-yasmin 
pirinç.

SOĞUK İÇECEK: Light limonata, 
light kola, light ıcetea, sade soda.
SICAK İÇECEK: Bitki çayı, siyah çay, 
sade kahve. 
Günde en az 3 litre su tüketilecek, 
üzerine de çıkılabilir.
Tuz 10 gr olacak, gün içinde öğünlere 
dağıtılacak.

Örnek 
beslenme 
planı



Otomobil bulmanın zor olduğu iki yılın ardından nihayet 
yeni modeller bir bir gelmeye başladı. En büyük rekabet 

ise SUV segmentinde olacak. Peki 2022 mart ayında hangi 
güzel SUV’lar bizi bayilerde bekleyecek? Sizler için en dikkat 

çeken ve iddialı modelleri mercek altına aldık.

Bora ERDİN / bora@retouchmag.com

SUV'da 
rekabet kızıştı 
tasarımlar 
konuşuyor

Motomoda

Honda, Kia, Volkswagen, 
Dacia yıla çok hızlı girdi. 
Diğer markalar da yeni 
modelleriyle yarıştan kop-

mamak niyetinde. Gelin araba sevda-
nıza rehber olacak SUV modellerimize 
şöyle bir göz atalım. Bu arada Re Touch 
Mag’e yazdığımız bu içerikleri videoları 
ile de paylaşacağız. Dergimizin sosyal 
medya hesaplarını paylaşırsanız çok 
mutlu oluruz. Hali hazırda şu an en çok 
paylaşılan haberlere imza atan dergimiz 
bu yıl da çok renkli işlere imza atacak. 

YENİ HONDA HR-V NİHAYET GELDİ

Bir yıl önce yepyeni tasarım dili ve 
gelişmiş teknolojileriyle tanıtılan yeni 
nesil Honda HR-V, Türkiye yollarına 
çıkmak için gün sayıyor. 5 Mart’tan iti-
baren satışa sunulacağı belirtilen yeni 
HR-V’nin fiyatı 650 bin TL’den baş-

lıyor. Otomobili henüz test etmedik. 
Ancak görünen o ki hem fiyat hem 
de donanım ile Türkiye’de rakiplerini 
zorlayacak bir tasarıma imza atılmış. 
Honda HR-V’de e: HEV adı verilen 
yenilikçi hibrit sistem bulunuyor. Söz 
konusu sistemde, 1.5 litre DOHC i-V-
TEC benzinli motor iki adet kompakt 
boyutlu ve güçlü elektromotor ile des-
tekleniyor. Bu sayede toplamda 131 PS 
güç ve 4 bin 500 devir/dakikada 253 
Nm tork üretiliyor.
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SPORTAGE’IN BEŞİNCİ NESLİ DE 
TÜRKİYE’DE SATIŞA ÇIKTI

Orta gelir grubunu SUV ile tanıştı-
ran model Sportage’ın beşinci nesli 
de Türkiye’de satışa çıktı. Kia, SUV 
segmentindeki iddialı modeli Sporta-
ge’ın beşinci neslinin tanıtımını ger-
çekleştirdi. İlk nesli 1993 yılında tanı-
tılan, SUV kültürünün oluşmasında 
önemli bir mirasa sahip olan Sporta-
ge’ın beşinci nesli ilk olarak benzinli 
motor 4x4 seçeneğiyle Türkiye paza-
rına da giriş yaptı. Önümüzdeki ay-
dan itibaren benzinli 4x2 seçeneğiyle 
beraber dizel motor 4x2 ve 4x4 çekiş 
sistemi ile tüketiciyle buluşacak. Yeni 
Sportage’ın ön konsol tasarımında 
dokunmatik ekranlı, zarif detaylara 
sahip ve sportif havalandırma ızgara-
larıyla bütünleşik kavisli bir ekran bu-

lunuyor. Kavisli ekran, kokpite geniş-
lik ve derinlik kazandırıyor. Yüksek 
teknolojiye sahip 12,3 inç dokunmatik 
navigasyonlu ekran, tüm multimedya 
bağlantıları, işlevsellik ve kullanılabi-
lirlik ihtiyaçları için merkez görevi gö-
rüyor. Yeni Kia Sportage’ın 4X4, ben-
zinli, Elegance Konfor paketi 829 bin 
TL’den, Prestige paketi 919 bin TL’den 
satışa sunuluyor. 
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DACIA DA C SEGMENTTE İDDİALI 

Dacia markası yeni aracı Jogger’ı ta-
nıttı. Station wagon, MPV ve SUV 
özelliği taşıyan aracın sonbaharda 
Türkiye’ye ithal edileceği açıklandı. 
Dacia, yeni aile otomobili modeliy-
le C segmentindeki payını artırmayı 
hedefliyor. Dacia Jogger; bir station 
wagonun uzunluğu, bir MPV’nin ge-
nişliği ve bir SUV aracın görünümü 
olmak üzere birçok sınıfın özellikle-
rini bir araya getiriyor. 2,90 m din-
gil mesafesi daha dengeli olmasını 
sağlarken, 16 inç’lik jantları yola iyi 
oturmasını sağlıyor. 5 ve 7 koltuklu 
versiyonları bulunan Dacia Jogger 

Comfort ve Prestige olmak üzere iki 
donanım seviyesine sahip olacak. 
Renault MAİS Genel Müdürü Berk 
Çağdaş; yeni Dacia Jogger’ın 7 kişilik 
yaşam alanı, modüler tavan rayları, 8 
inç’lik multimedya gibi özellikleriyle 
geniş aile ve kalabalık yaşamlara hi-
tap etmesi açısından Türk tüketicisi-
nin ihtiyaçlarını karşılayan bir model 
olarak öne çıkacağıın belirtti. Çağdaş, 
“Modelin yer aldığı C-MPV segmen-
ti, 2021 sonu itibarıyla ülkemizde bi-
nek otomobil pazarından yüzde 0,3 
pay aldı. Bununla birlikte Yeni Jogger 
ile yerden yüksekliği, bagaj hacmi ve 
fonksiyonelliği ile SUV pazarından 
da pay almayı hedefliyoruz” dedi.
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VOLKSWAGEN OYUNDA 
OLDUĞUNU GÖSTERDİ

Volkswagen Binek Araç, Touareg, Ti-
guan ve T-Roc’tan sonra SUV ailesi-
nin yeni üyeleri T-Cross ve Taigo’yu 
satışa sunmaya hazırlanıyor. Şubat 
ayının son haftasında showroomlar-
da yerini alan Yeni Taigo, 1.0 lt TSI 95 
PS 5 ileri manuel, 1.0 lt TSI 110 PS 7 
ileri DSG ve 1.5 lt TSI 150 PS 7 ileri 
DSG olmak üzere 3 farklı motor seçe-
neği, 3 farklı donanım paketiyle 515 
bin TL’den başlayan tavsiye edilen 
anahtar teslim liste fiyatlarıyla satışa 
sunuluyor. Aynı segmentte fonksiyo-
nel ve pratik çözümler sunan diğer 
SUV modeli T-Cross ise 1.0 lt TSI 110 
PS 6 ileri manuel ve 7 ileri DSG motor 
seçeneği, 2 farklı donanım paketi ile 
448 bin 300 TL’den başlayan tavsiye 

edilen anahtar teslim liste fiyatlarıyla 
müşterilerin beğenisine sunuluyor.
Yeni Taigo; iki opak, beş metalik ve 
bir özel inci efektli olmak üzere se-
kiz farklı gövde rengiyle sunuluyor. 
Donanım seviyesine bağlı olarak 16 
inç ile 18 inç arasında farklı jant se-
çenekleri sunuluyor. Çarpıcı ön tasa-
rım, modelin Volkswagen SUV ailesi 
aidiyetini vurgularken, modelin öz-
günlüğünün de altını çiziyor. Bunun 
dışında dikkat çekici diğer bir tasarım 
detayı ise her iki yanda farların enteg-
re edildiği geniş radyatör ızgarası... 
Profilden bakıldığında göze çarpan 
iki omuz çizgisi güçlü görünüme kat-
kı sağlıyor. Omuz çizgisi arka cepheyi 
boydan boya kaplayan yansımalı şerit 
ile bütünleşiyor. Bu şerit, T-Cross’un 
genişliğini görsel olarak güçlendiren 
siyah panel ile çevreleniyor.
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ŠKODA ENYAQ iV, HEM ELEKTRİKLİ 
HEM DE ÇEVRECİ 

Yüce Auto’nun Türkiye Distribütörü 
olduğu ŠKODA, elektrikli ENYAQ iV 
için donanım listesine Design Selec-
tions seçeneğini ekledi. Bu kapsamda 
koltuk kılıfları için yün, tek kullanım-
lık PET şişelerden geri dönüştürülmüş 
polyesterle birleştiriliyor. ŠKODA mar-
kası her geçen gün daha fazla sürdü-
rülebilir materyali araçlarında kulla-
narak yenilikçi yaklaşımlar sergiliyor. 
Bunu yaparken de çekici tasarımlarla 
öne çıkmayı başarıyor. Tedarikçilerle 
ve üniversitelerle yakın çalışan ŠKO-
DA, aynı zamanda koltuk ısıtıcısı göre-
vi gören ve konforu artıran özel elyaflı 
kumaşlar da geliştiriyor.
ŠKODA ENYAQ iV’de kullanılan geri 
dönüştürülmüş tek kullanımlık PET 
şişelerin değerlendirildiği koltuk için 
şişeler eziliyor, eritiliyor ve granül ha-
line getiriliyor. Bu sayede dayanıklı 
iplik elde ediliyor. Dokumada ise bu 
iplik, ŠKODA’nın iç tasarımcılarının 
özelliklerine göre dayanıklı bir kuma-
şa dönüştürülüyor. 

EGEA HİBRİT BU AYIN SONUNDA 
BAYİLERDE

Fiat’ın Tofaş fabrikalarında üretip 
dünyaya ihraç ettiği modeli Egea, 

hibrit motorlu versiyonları ile yolla-
ra çıkmaya hazırlanıyor. Egea, Nisan 
ayından itibaren sedan, hatchback, 
cross ve cross wagon gövde tiplerinde 
sunulacak yeni nesil hibrit motor se-
çeneğiyle showroomlarındaki yerini 
alacak. Egea’da dizel motor ve oto-
matik şanzıman ikilisinin de Mart ayı-
nın ikinci yarısında satışa sunulacağı 
açıklandı. Egea’nın hibrit versiyonu, 
performansını yeni nesil 130 beygir 
güç ve 240 NM torka sahip, 1.5 litre-
lik 4 silindirli turbo benzinli FireFly 
motor ile 48-Volt bataryaya sahip 15 
kw’lık elektrik motorun sinerjisinden 
alıyor. Egea Hybrid’de BSG (Belt Start 
Generator) ve 15KW’lık elektrikli mo-
tor, 130 beygirlik içten yanmalı mo-
toru destekliyor. Söz konusu hibrit 
teknolojisinin, yüzde yüz elektrikli 
sessiz çalıştırma, park etme ve tama-
men elektrikli sürüşe imkan sunduğu 
aktarılıyor. Fiat’ta ilk kez göreceğimiz 
7 ileri vitesli çift kavramalı otomatik 
şanzıman da Egea Hibrit ile birlikte 
hayatımıza girmiş olacak. Bu sayede 
model 0-100 km/sa hızlanmasını 9 sa-
niyede tamamlayabilecek. Elektrikli 
motorun en büyük avantajı ise şehir 
içi kullanımda 100 kilometrede 4.7 lit-
reye düşen tüketim seviyeleri olacak.
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Astroloji

2022 senesi yine büyük umutlarla gir-
diğimiz bir seneydi. Ocak ayı Retroları 
biraz zamanı durdurdu. Ve 2022 aslın-
da Şubat ayında başladı. Mart ayı ise 
bambaşka bir enerji akışını karşıladı-
ğımız günler olarak oldukça enteresan 
enerjiler barındıran bir ay!

Öncelikle Mart ayını 2 Mart tarihinde 
Balık burcunun 12 derecesinde bir Ye-
niay ile karşılıyoruz. Jüpiter kavuşum-
lu bu yeniay ayın ilk 15 günü boyun-
ca olacak enerjisel olarak çok dağınık 
ve dalgın birazda kafa karıştırıcı bir 
süreçte olacağımızı vurguluyor. Balık 
burcunun klasik yöneticisi olan Jüpi-
ter’in Yeniaya eşlik ediyor oluşu ise 
şifa, niyetler, dualar, affetme, kabul 
etme, şans, bereket ve bolluk açısından 
son derece şanslı bir etki yaratabilir. 
Yalnız Jüpiter’in genişleme etkisi sade-
ce pozitifi değil negatifi de büyütebile-
ceğinden bu şifalı süreci her şey nasıl-
sa iyi olur şeklinde aşırı durağan halde 

bekleyerek ya da aldanmalara açık bir 
şekilde yönetmemeye dikkat edin.

Sağlık alanı bu ay çok aktif bir şekilde 
etki alıyor. Salgın ve tedavi süreçleri 
ile ilgili bu ay yepyeni bir tedavi yön-
temi ile tanışabiliriz. 

Ayın ikinci yarısı Başak burcundaki 
dolunay ise tam bir hasat etme zamanı! 
Yalnız Dolunay’ın karşısında Güneş 
ve Neptün kavuşumu tamamlamak 
istediğimiz konularda aldanmalar ve 
fark etmediğimiz detaylarında önü-
müze geleceğini gösteriyor. Almak is-
tediğimiz sonuçlarda beklentilerinizi 
çok yüksek tutmamak hayal kırıklı-
ğına uğramanızı engeller. Başak etki-
siyle ayağınızın toprakta olduğunu ve 
merkezinizde kaldığınıza emin olarak 
ilerlemeye özen gösterin. Yaratıcılık ve 
ilhamlara da bir yandan açık olacağı-
mız için sanat aktivitelerine yönelmek 
iyi gelecektir.

ÇOK FARKLI 
ENERJİLER 

BARINDIRAN  
MART AYI ETKİLERİ 



118

Mart 2022

ASTROLOJİ
KOÇ 21 MART - 20 NİSAN

Yükselen Koç ve Koç Burcu
İçinize döneceğiniz ve dışadönük bir burç ola-
rak bu içe dönme halinin sizi hiç rahatsız et-
meyeceği bir süreçte olacaksınız. Çok duygu-
sal olacağınız bu süreçte içsel olarak ve fiziksel 
olarak sizi rahatsız eden bağımlılıklara odak-
lanmak için çok doğru bir süreçte olacaksınız. 
Özellikle bağırsaklarınız hassas ise yediğiniz 
içtiğinize de dikkat etmeniz ve detoks yapma-
nız sizi oldukça rahatlatabilir.

İKİZLER       22 MAYIS - 22 HAZİRAN

Yükselen İkizler ve İkizler Burcu
Sene başından beri ifade ettiğimiz kariyer fırsat-
ları ile ilgili bazı gelişmeler artık iyice görünür 
olabilir. Yeniay anında yöneticiniz Merkür’ün 
Satürn ile kavuşması uzun soluklu sözleşmeler 
ile sizi aşağı çeken iş birliklerinin de bitmesine 
işaret ediyor. Çok iyimserliğe kapılmadan so-
rumluluklarınızı da ihmal etmemeye özen gös-
terin. Ayın 2.ci yarısı aile ve emlak konularında 
sorumluluklar sonuçlanmalar getirebilir. 

ASLAN 23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS

Yükselen Aslan ve Aslan Burcu
Riskli bir alandan bu Yeniayı karşılıyor olacaksınız. Ortaklı gelirleriniz ile ilgili sınırlarınızı iyi belirle-
meniz gereken bir süreçtesiniz. Almayı düşündüğünüz bir kredi varsa nasılsa öderim mantığıyla aşırı 
iyimserlikle çok riskli hareketlerden kaçınmaya bakın. Miras ve nafaka gündemleriniz var ise bu konu-
lar ile ilgili olumlu sonuçlanmalar yaşayabilirsiniz. Özellikle ayın 2.ci yarısı elinize geçen maddi fırsatı 
nasıl değerlendireceğinize karar verebilirsiniz.

BOĞA 21 NİSAN - 21 MAYIS

Yükselen Boğa ve Boğa Burcu
Aile hayatı, evlilik, kariyer derken Boğa burç-
ları hayallerini unuttular ama bu yeniay et-
kisiyle hayallerinize de odaklanacaksınız.  
Satürn etkisiyle yüklenen sorumluluklara ek 
olarak bu süreçte projelerinize odaklanmak 
ve yardım kuruluşlarında aktif rol almak için 
doğru bir süreçte olacaksınız. Bulunduğunuz 
sosyal ortamlar ayın 2.ci yarısı size aşkı da 
getirebilir. Çocuklarınızın gündemleri varsa 
tamamlanmalar yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ 23 HAZİRAN - 22 TEMMUZ

Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu
Yurtdışı bağlantılı işleriniz veya uzun soluk-
lu seyahat planları için güzel bir zaman di-
limindesiniz. Medya sektöründe çalışan bir 
Yengeç burcuyanız çeşitli fırsatlar önünüze 
gelebilir. Hukuk ve adalete bağlı konular 
içinde sonuçlanmalar olabilir. Ayın 2.ci yarısı 
ise yakın çevre ve kardeşler alanında birta-
kım konulara odağınızı vermek durumunda 
kalabilirsiniz.

Astrolog PINAR KANBAK   @pinarla_astroloji



BAŞAK 23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL

Yükselen Başak  ve Başak Burcu
Karşıt evlerinde gerçekleşen bu pozitif etki Ba-
şak burçlarına yarayacak. Hem düğümlerden 
hem de yeniay etkisinden güzel destek alacaklar. 
Özellikle birçok bekar Başak burcu evlenme ka-
rarı alabilir. Evli olup hali hazırda sorunları olan 
Başak burçları ise danışmanlık alarak bu süreçte 
evliliklerinde şifa enerjini açığa çıkarabilir. Ayın 
2.ci yarısı ilginizi tamamen kendi isteklerinize ve 
bedeninize yöneltebilirsiniz. 

AKREP 23 EKİM - 21 KASIM

Yükselen Akrep ve Akrep Burcu
Çocuk sahibi olmak isteyen Akrepler bu dönemi 
değerlendirin. Hali hazırda bunun için tedavi gö-
rüyorsanız güzel sonuçlar alabilirsiniz. Çocuklar 
ile ilgili çıkmazda olan bir sorun kendiliğinden 
çözülebilir. Kalbi boş olan Akrepler içinde bu dö-
nemde aşkı yakalama fırsatınız oldukça yüksek. 
Ayın 2.ci yarısını ise projelerinde tamamlanma 
ve de bazı arkadaşları ile aralarına mesafe koya-
rak ilerleyebilir. 

OĞLAK 22 ARALIK - 21 OCAK

Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu
Araç almayı düşünen bir Oğlak burcuysanız bu 
dileğinize kavuşabilirsiniz. Yeni araçla birlikte 
yakın mesafe birçok yolculuk planlayabilirsiniz. 
Kardeşler ve yakın çevrenizle ilgili gündemleri-
niz olabilir. Sözleşmeler ve e ticaret alanındaki 
işlerinizin de bu dönemde artışı olabilir. Para ala-
nınızdaki Satürn yatırımlarda temkinli olmanızı 
ve o alanı yapılandırmanızı da istiyor. Bir yandan 
da hayatın anlamını ve önceliklerinizi de sorgu-
ladığınız bir süreçtesiniz.

BALIK 20 ŞUBAT - 20 MART

Yükselen Balık  ve Balık Burcu
Kişisel bir dönüşüm zamanı Balıklar için. Yepyeni kararlar alacaksınız. Fırsatlara da açık bir süreçte-
siniz. Yalnız tüm bunlar olurken dağılmamaya ve sınırlarınızı da iyi korumaya dikkat edin. İlham-
larınızın fazlasıyla arttığı bu günlerde yaratıcılığınızı besleyen alanlara odaklanmakta size çok iyi 
gelecektir. Ayın 2.ci yarısında evliliğiniz ile ilgili tamamlanma ya da bekarsanız evlilik kararı alma 
gibi önemli süreçler yaşayabilirsiniz.

TERAZİ 23 EYLÜL - 22 EKİM

Yükselen Terazi  ve Terazi Burcu
Kariyer alanında değişiklik yapmak isteyen, 
günlük koşturmacadan bunalan Terazi burçları 
için çeşitli fırsatlar karşılarına çıkabilir. Yönetici 
gezegenlerinin zor pozisyonu ise aile bireyleri-
nin sağlık ya da mal paylaşımı gibi gündemle-
rini iyi yönetirlerse bu dönemi çok daha verimli 
geçirebilirler. Ayın 2.ci yarısı biraz daha yüzleş-
melere yönelik olabilir. İçe dönerseniz bu döne-
mi daha rahat atlatırsınız. 

YAY 22 KASIM - 21 ARALIK

Yükselen Yay ve Yay Burcu
Taşınmak isteyen Yay burçları arasındaysanız 
bu dönem taşınma perileri size uğrayabilir. Ve 
çeşitli fırsatlar da karşınıza çıkabilir. Emlak ya-
tırımı yapmayı düşünüyorsanız her ne kadar 
emlak fiyatları almış başını gitmişse de kişisel 
olarak fırsat yakalama sürecinde olabilirsiniz. 
Devam eden ailevi meseleleri de çözüme ulaş-
tırabilirsiniz. Ayın 2.ci yarısı kariyer alanında 
tamamlanmalar yaşayabilirler.

KOVA 22 OCAK - 19 ŞUBAT

Yükselen Kova  ve Kova Burcu
Yatırım yapma isteğiniz çok artacak. Belki bir 
yatırım kanalı vasıtasıyla güzel kar elde edebi-
lirsiniz. Bu yatırım isteği size para meselelerini 
yoluna sokmak içinde fazlasıyla itilim yaratabi-
lir. Balık etkisinin fazla iyimser tarafını baz alıp 
altından kalkamayacağınız yatırım araçlarına 
girmeyin. Bu dönem vereceğiniz her karar ileriyi 
de düşünecek şekilde olsun. Ayın 2.ci yarısı mi-
ras, nafaka, krediler gibi gündemleriniz varsa bu 
alan aktifleşecektir.
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