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Edito

Y eni bir yıla sayılı günler kala, Re Touch 
Mag olarak biz de yeni bir döneme 
başlıyoruz... İşe ilk olarak tasarım ve 

içerikle başladık... Bu aydan itibaren yepyeni bir 
Re Touch Mag göreceksiniz. Güzellik, moda, sağlık, 
seyahat ve pek çok yeni içeriklerimizle, bundan 
böyle her sayıda keyifle okuyacağınız sayfalar 
hazırladık...

Bununla da yetinmedik ve sanal dünyaya girerek, 
Wideangle işbirliği ile birinci sayımızdan itibaren 
tüm kapaklarımızın NFT'lerini hazırladık. Yakında 
bunları da sizinle paylaşacağız.

Yine çok fazla heyecanlandığımız bir başka 
işbirliğini de Modyo TV ile gerçekleştirdik. 
Re Touch Mag'in Modyo için hazırladığı özel 
stil içeriklerini bugünden itibaren tüm toplu 
taşımalardan izleyebileceksiniz... 

Veee gelelim bu ay ki kapak konuklarımıza...

Kadın kapağımızda içindeki çocuğu hala yaşatan, 
dünyaya pozitif bakabilen, içi dışı bir, sohbet 
etmekten büyük keyif aldığımız Merve Dizdar var...

Men kapağımızda ise çekim yapmaktan gurur 
duyduğum, sesiyle, oyunculuğu ile, duruşuyla 
sadece beni değil, herkesi kendine hayran bırakan 
Nejat İşler yer alıyor...

Her zaman dediğimiz gibi sol yanınızdan umut 
eksik olmasın... Güzel ve keyifli bir Kasım ayı 
geçirmeniz dileği ile...

Yeni bir
dönem başlıyor

Hale Ceylan Ba rlas
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Bülten
Hazırlayan: VİLDAN UYGUNOĞLU

Alina Boz ve Alp 
Navruz, DeFacto'da 
'Aradığını Bul'du

Parfums Vakko  
kadın ruhuna 
yeniden dokunuyor

w TV dünyasının sevilen 
isimlerinden Alp Navruz ile 

Alina Boz’un yer aldığı, TBWA\
Istanbul imzalı ve Shortcut 
tarafından hayata geçirilen 
DeFacto reklam filmi yayına girdi. 
'Aradığını Bul' sloganıyla DeFacto 
mobil uygulaması için hazırlanan 
film, hareketli sahneleri ve iki 
genç yıldızın yüksek enerjili 
performansı ile dikkat çekti. 

w Parfums Vakko, Infiniti for 
her Glam ve Infiniti for her 

Grey isimli iki yeni parfümü 
beğeniye sundu. Beyaz misk ve 
yasemin notalı ‘Vakko Infiniti 
for her Glam’, zarif ve feminen 
bir enerjiden esinlenirken 
çiçeklerin kraliçesi gül ise 
‘Vakko Infiniti for her Grey’ 
kokusunda daha dingin ve 
modern bir enerjiye bürünüyor.
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Bülten
Hazırlayan: VİLDAN UYGUNOĞLU

Pelin Akil ile LC 
Waikiki anneler ve 
kızları için buluştu

w Pelin Akil Altan ve LC 
Waikiki, anneler ve çocukları 

arasındaki eşsiz bağdan yola 
çıkarak tasarlanan özel bir 
koleksiyon için bir araya geldi. 
Anne ve kız çocuklarının birlikte 
giyinebilecekleri özel kombinler 
sunan koleksiyonda çiçek 
motiflerinin öne çıktığı modeller, 
büzgülü volan detaylı ve kıvrımlı 
kesimler yer alıyor. 

adl ve Mert 
Aslan'dan  
'Gülün Şarkısı' 

w Türkiye’nin kadın modasında 
öncü markası adL, yeni Night 

Zoom x Mert Aslan Sonbahar 
Kış 22 – 23 Koleksiyonu'nu 
Çırağan Sarayı’nda özel bir 
defileyle tanıttı. Ünlü stil 
danışmanı Mert Aslan’ın 
hazırladığı 'Song of the Rose' 
adlı koleksiyon aynı ismi gibi 
asaletin ve güzelliğin daimî 
temsilcisi gülün romantik 
ve iddialı cazibesini ortaya 
koyuyor.



7

Bülten
Hazırlayan: VİLDAN UYGUNOĞLU

Filtresiz ışıltı Sinoz 
Glow Tonik ile 
mümkün

Yataş'tan yeni nesil 
battaniye/nevresim: 
CoverMe

w Sinoz Kozmetik'in, AR-GE 
çalışmaları sonucunda hayata 

geçirdiği yeni ürünü Glow Tonik, 
cildinizi anında peeling etkisiyle 
yenilerken sizi zahmetsiz cilt 
bakımına davet ediyor. Güçlü 
formülüyle cilt dokusuna 
pürüzsüz görünüm ve eşit ton 
sağlayan Sinoz Glow Tonik, 
gözenek görünümünü azaltırken 
akne oluşumunu da önlüyor.

w Türkiye’nin uyku ürünlerinde 
kalite, konfor ve yenilikçi 

teknolojiler denince ilk akla 
gelen markası Yataş Bedding, 
yeni nesil CoverMe Battaniye 
Nevresim Takımı ile yatak 
odalarında adeta devrim 
yapıyor. Üç özelliği tek üründe 
toplayan CoverMe; ister 
nevresim, ister battaniye, 
isterseniz de yatak örtüsü 
olarak kullanılabiliyor. 
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Bülten
Hazırlayan: VİLDAN UYGUNOĞLU

Vichy'nin yeni yüzü 
Seda Bakan oldu

NISSE modern 
kadının özgür 
ruhundan  
ilham aldı

w Cilt ihtiyaçlarına uygun 
uzman ürünleriyle etkili 

çözümler üreten Vichy, formülü 
yenilenen Vichy Liftactiv 
Collagen Specialist’i oyuncu Seda 
Bakan’ın katılımıyla düzenlenen 
lansmanda tanıttı. Mert 
Vidinli’nin moderatörlüğünü 
yaptığı etkinlikte konuklar, cilt 
bakımı ve yenilenen ürüne ilişkin 
keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

w Her koleksiyonunda doğaya 
ve insanlığa saygısının altını 

çizen NISSE yeni sezonda da 
kökleriyle olan bağını bir kez 
daha vurguluyor. 2022/23 
Sonbahar Kış Koleksiyonu 
çekimlerini 350 milyon yıllık 
tarihi karbonifer dönemine 
kadar uzanan Zonguldak’taki 
Gökgöl Mağarası'nda yapan 
marka, köklü tarihimize ve 
unsurlara atıfta bulunuyor.



9

Bülten
Hazırlayan: VİLDAN UYGUNOĞLU

Calvin Klein, 
Saat&Saat farkıyla 
Türkiye’de

Puma ile Aleyna 
Tilki'den gençlere 
özel koleksiyonw İkonik moda markası 

Calvin Klein’ın Türkiye’deki 
distribütörlüğünü üstlenen 
Saat&Saat, özel bir etkinlikle 
markanın Türkiye’ye gelişini 
kutladı. 12 Ekim’de Momo’da 
gerçekleştirilen davete, Buray, 
Merve Sevi, Deren Talu, Gizem 
Hatipoğlu, Bedirhan Soral gibi 
isimler katıldı. 

w Türkiye’nin en popüler 
sanatçılarından Aleyna Tilki 

ve Puma Türkiye, gençlerin 
en büyük sorunlarından 
biri depresyona farkındalık 
yaratmak amacıyla 
#HikayemBitmedi adlı sosyal 
sorumluluk projesine imza attı. 
Kampanya kapsamında Aleyna 
Tilki depresyonun etkilerini 
anlatan bir tanıtım filminde yer 
aldı. 
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Bülten
Hazırlayan: VİLDAN UYGUNOĞLU

Sebamed Clear 
Face ile sonbahar 
temizliği

FLO’nun yeni 
marka yüzü Cemre 
Baysel

w Yaz mevsiminin olumsuz 
etkilerini en aza indirmek ve 

dinlenmiş, canlı bir görünüme 
kavuşmanın ilk adımı temizlikten 
geçiyor. Etkinliği klinik olarak 
test edilen Sebamed Clear Face 
Temizleme Köpüğü, gözeneklere 
kadar nüfuz ederek sivilce ve 
siyah noktalarla savaşıyor, 
cildinizin pürüzsüzlüğünü ortaya 
çıkarıyor. 

w Türkiye’nin ayakkabı denince 
akla gelen ilk markası olan 

FLO, sevilen oyuncu Cemre 
Baysel ile bir araya geldi. 
Başarılı genç oyuncu FLO’nun 
yepyeni alışveriş deneyimini 
anlattığı reklam filminde 
oynadı. 



11

Bülten
Hazırlayan: VİLDAN UYGUNOĞLU

Yastık by Rıfat 
Özbek'ten yeni 
koleksiyon Vans ile Stranger 

Things ekibi 
Sneaks Up'taw Dünyaca ünlü tasarımcılar Rıfat 

Özbek ile Erdal Karaman’ın 
hazırladığı Yastık by Rıfat 
Özbek’in son koleksiyonu Floral 
Rainbow, tüm döngüsü ve kendini 
yenileme gücüyle insanoğlunun 
doğaya hayranlığına atıfta 
bulunuyor. Koleksiyondaki 
parçalar, huzur, güven ve 
dinginlik hissi yaratıyor. 

w Orijinal aksiyon spor 
markası ve yaratıcı 

ifadenin savunucusu Vans® 
ile dünyanın en sevilen 
dizilerinden Stranger Things 
yeni bir koleksiyonda buluştu. 
Vans’in klasik modellerinin 
Stranger Things dizisinin 
dokusunu yansıtan tasarımlar 
ile bir araya geldiği bu özel 
koleksiyon Sneaks Up’ta satışa 
sunuldu.
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Bülten
Hazırlayan: VİLDAN UYGUNOĞLU

Gamze Saraçoğlu 
tasarladı, Tekstar 
üretti

Silk and 
Cashmere'den  
30. yıl koleksiyonuw 2030 hedefleri kapsamında 

tüm operasyonlarında net sıfır 
olmayı hedefleyen Anadolu Efes, 
2021'de iklim krizi odaklı 107 
milyon TL değerinde 104 projeyi 
hayata geçirdi. Bu kapsamda 
kurum kıyafetlerinin üretiminde 
de sürdürülebilirliği merkezine 
alan Anadolu Efes, sorumlu 
modanın önemli isimlerinden 
Gamze Saraçoğlu ve tekstilde 
sürdürülebilirlik anlayışıyla 
üretim yapan Tekstar ile iş birliği 
yaptı. 

w Türkiye ve dünyada tutkuyla 
sevilen Silk and Cashmere, 

30'uncu yılına özel üretilen 
koleksiyonu Tricennial'i 
modaseverlerin beğenisine 
sunuyor. Tricennial, ipliğinden 
düğmesine ve hatta etiketlerine 
kadar yüzde 100 doğal, çevreye 
duyarlı, doğada kendiliğinden 
yok olan bir koleksiyon olarak 
öne çıkıyor.
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Bülten
Hazırlayan: VİLDAN UYGUNOĞLU

Evyap’ın vegan 
bebek bezi Babyone 
raflarda Doğaya saygılı 

tasarımlar Design 
Market'tew Tüketicilerin değişen ihtiyacına 

cevap veren, global trendler 
ile uyumlu bebek bezi  Babyone, 
raflarda yerini aldı. Doğal 
pamuk özü ve organik avokado 
yağı içeren formülü sayesinde 
bebeklerin rahat bir gün ve gece 
geçirmesini sağlayan Babyone, 
parfüm, paraben, latex ve 
BPA barındırmayan yapısı ile 
annelerin tercihi olacak.

w Yaratıcı, yenilikçi, stil 
sahibi tasarımlarla moda 

tutkunlarının buluşma 
noktası Design Market, 
sürdürülebilirlik hareketiyle 
geleceğin dünyasına katkıda 
bulunuyor. Tasarımcıların geri 
dönüşümlü koleksiyonları, 
deri ve vegan malzemeli 
notebooklar, bitkisel vegan 
derilerden hazırlanan çantalar 
ve çok daha fazlası Design 
Market mağazalarında.
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Bülten
Hazırlayan: VİLDAN UYGUNOĞLU

Shiseido Ginza ile 
150. yılı kutluyor 

Türkiye’nin ilk 
kalem festivali 
başlıyor

w Markanın 5 yıl aradan sonra 
çıkardığı parfümü Ginza EDP, 

adını 148 yıl önce Shiseido’nun 
hikayesinin başladığı Tokyo’nun 
kalbinin attığı yer olan Ginza’dan 
alıyor. Ginza’nın etkileyici bir 
buketi yansıtan kokusu, 150. yıla 
özel çiçek desenleriyle süslenen 
ambalajıyla sınırlı sayıda satışa 
sunuluyor.

w Dünyanın ve Türkiye'nin 
ilk kalem festivali PenFest, 

25-27 Kasım 2022 tarihleri 
arasında Çırağan Sarayı’nda 
düzenlenecek. markakalem.
com tarafından hazırlanan 
festival, prestijli kalem 
markaları, koleksiyonerleri ve 
kalem tutkunlarının katılımıyla 
uluslararası bir organizasyona 
dönüşecek.
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Bülten
Hazırlayan: VİLDAN UYGUNOĞLU

Kiko Milano'dan 
yeni vegan güzellik 
serisi

Bobbi Brown ve 
Bee Goddess’dan 
özel bir iş birliği

w İtalya’nın en çok sevilen 
kozmetik markası Kiko Milano, 

yeni Energy Shake koleksiyonu 
ile güzellik rutinine enerji katıyor. 
Yüksek performanslı vegan 
formüllere sahip seri, sabahtan 
akşama, spor, egzersiz gibi 
tempolu aktivitelerde dahi cildin 
enerjik ve canlı görünümünden 
ödün vermiyor. 

w Dünyaca ünlü kozmetik 
markası Bobbi Brown'ın 

ikonik dört ürünü ve Bee 
Goddess’ın özel tasarımlı tanit 
bilekliği eşliğinde bin 500 lira 
değerinde hediye çekinden 
oluşan sınırlı sayıda set 
satışa çıkıyor. Üç ay süreyle 
satışa sunulacak bu özel sette 
bulunan Bobbi Brown ve Bee 
Goddess’ın ikonik ürünleri, ışıltı 
sevenlerin favorisi olacak.
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Kısa Kısa

Hermes’ten 
zanaatkarlık okulu

w Fédération Française de la 
Maroquinerie (Fransız deri ürünleri 

federasyonu), Hermès Okulu’nu açtı. 
Eğitim programı 2023 yılında başlayacak 
ve yılda yaklaşık 200 öğrenciye açık 
olacak. Okul, zanaatkar olmak isteyen 
ve el sanatlarını geliştirmeyi hedefleyen 
herkesi kabul edecek. 

Hello Kitty-GCDS 
işbirliği

w Sokak giyim markası GCDS 
ve çocukluğumuzun favori 

markalarından Hello Kitty 
özel bir işbirliğine imza attı. 
Ünlü model Elsa Hosk ise bu 
işbirliğinin yüzü oldu. Hosk, 
pembe platform topuklu 
ayakkabıları ve GCDS X 
HELLO KITTY işbirliğinden 
pembe bir kazakla ve GCDS 
çoraplarla karşımıza çıkıyor.
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Kısa Kısa

Nobel Moda Ödülü’ne 
başvurular başladı

w Moda ve tekstil endüstrisini 
dönüştürmeyi amaçlayan dünyanın 

en büyük inovasyon yarışması 
başvurulara açıldı. Gobal Change 
Award, modayı dönüştürmenin ve tüm 
endüstriyi gezegen pozitife çevirme 
çalışmalarının bir parçası. Kazanan beş 
kişi, H&M Vakfı tarafından sağlanan 1 
milyon Euro'luk ödülün sahibi olacak.

Gucci’den örneği olmayan birliktelik

w Lüks giyim markası 
Gucci, İngiltere 

merkezli sokak giyim 
markası Palace ile bir 
işbirliği yaptı. Çok fazla 
örneğini görmediğimiz 
bu işbirliği,  İtalyan 
modası ve İngiliz paten 
kültürünün bir karışımı olarak tanımlanıyor. Gucci Kreatif 
Direktörü Alessandro Michele ve Palace kurucularını bir araya 
getiren proje hiyerarşi olmadan moda yaratmayı amaçlıyor. 
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Kısa Kısa

MET Gala teması belli oldu

w Her yıl Mayıs ayında düzenlenen, ünlü 
isimlerle birlikte moda dünyasının pek çok 

otoritesini bir araya getiren Met Gala’nın 2023 
teması belli oldu. Önümüzdeki yılın Met Gala 
teması “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty”. 
2019’da vefat eden efsanevi tasarımcının 
Balmain'den Fendi'den Chanel'e kadar 65 yıllık 
kariyeri boyunca benimsediği estetik algısına 
odaklanılacak.

Thebe Magugu ile 
Dior’dan yardım 
kampanyası

w Dior’un marka elçilerinden 
Charlize Theron tarafından 

kurulan CTAOP* vakfını 
desteklemek amacıyla Dior 
ile Maria Grazia Chiuri, Thebe 
Magugu ile iş birliği yaptı. 
Genç tasarımcı, her biri sınırlı 
sayıda üretilen bir koleksiyon 
hazırladı. Kapsül koleksiyon, 
Dior butiklerinde…
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Hazırlayan: 

BUSE TURAN

M
O

D
A
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Moda
Hazırlayan: BUSE TURAN

Editörün SEÇİMLERİ

Tüm dünyayı ele geçiren, 
podyumların nabzını 
yükselten ve Pantone renk 
skalasının en çok kullanılan 
renklerden biri şüphesiz 
Valentino pembesi. Bu 
pembeyi görünce "Asla pembe 
insanı değilim" dediğim günleri 
tarihten silmek istiyorum. 
Valentino'nun günlük hayata 
uyarlanan pembesiyle, 
yağmurda romantik bir 
yürüyüşe çıkmaya hazırım.

Sokak modası deyince ilk akla gelenlerden biri 
loafer ayakkabılar. Spor, feminen ya da şık 
ayırt etmeksizin tüm kombinlerin en çarpıcı 
detayı olabilirler. Benim de günlük stillerimin 
yansımaları arasında ve "Neden bir tane daha 
almayayım" derken karşıma çıkan güzelliğe 
bakın. Elle Shoes’un kış sezonuna uyarlanmış, 
bilekli modeline şapka çıkartıyorum.

Valentino Şemsiye

Elle Shoes loafer
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Moda
Hazırlayan: BUSE TURAN

Mehtap Elaidi ve Atelier38 
ile yine aşk yaşandı

Biondina ile 
spora giderim Flufié 

zamanım geldi

Çok sevdiğim tasarımcı Mehtap Elaidi ve 
trikolarına aşık olduğum Atelier38 eğlenceli 

renklerle Sonbahar/Kış sezonuna yakışır 
şahane bir kapsül koleksiyonu hazırladı. 

Favorim uzun triko kazak derken trend 
alarmlarından birini de vermiş oldum. 

Şimdiden yüksek kaliteli uzun beyaz bir triko 
kazağa gardırobunuzda yer ayırın.

Boyner çatısı altındaki spor 
giyim koleksiyonlarından 

biri olan Biondina bence 
Türkiye’nin en sevilen spor 

markaları arasında yer 
alıyor. Performans odaklı, 

konfordan ödün vermeyen 
ve stil kodlarından biri şıklık 

olan markanın siyah tayt 
ve t-shirt ikilisine bayıldım. 

Ben bu kombinle spora 
başlıyorum, müsaadenizle.

Tam bir yaz insanısınızdır 
ama bir parçaya 

vurulmuşsunuzdur sırf onu 
giyebilmek için havaların 

soğumasını beklersiniz. 
Flufié tam da böyle 

parçaların yer aldığı bir 
marka. Flufié çanta, bot ve 

atkılara olan aşkımı sizlerle 
de paylaşmak istedim.
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Moda
Hazırlayan: BUSE TURAN

KORSE
Etkisi
M oda dünyası bel hatlarını 

ön plana çıkaran, zarafet 
elçisi kadınları görmeyi arzuluyor. 
Tasarımcılar sadece korse 
hazırlamakla kalmayıp farklı dikiş 
yöntemleriyle aynı efekti veren 
parçaları da bir bir gün yüzüne 
çıkarıyor. Bu durumda kalın 
kemerlerimizi de gardırobun ön 
sıralarına çıkarma vakti çoktan geldi.

Versace

The Attico

Elisabetta
Franchi

Chloe

Tom FordTom Ford Valentino GaravaniValentino Garavani

La LouveLa Louve

NocturneNocturne
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Moda
Hazırlayan: BUSE TURAN

Fazla COOL
U ltra basic kıyafetler ile göz kamaştırıcı parçaları bir 

araya getirme fikrine ne dersiniz? Bu stil kimileri için 
Rihanna’nın modaya olan ilhamı, kimileri için ise New 
York sokaklarının eskimeyen tarzıdır. Işıltısı yüksek birkaç 
aksesuar ile gardırobunuzun en sıradan sweat elbisesini bir 
araya getirerek fazla cool olabilirsiniz.  

Persol

Jacquemus

Swarovski

Apple Watch

Nocturne Balenciaga

Off White
Bettina
Vermillon
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Moda
Hazırlayan: BUSE TURAN

80'LER
Hiç Bitmesin

M oda dünyası 
nostaljik detaylardan 

vazgeçmiyor. En çok da 80’leri 
seviyor. İşte bu nedenle 
yeni sezonda ekstra hacimli 
omuzlarla 80'li yılların ruhu 
geri geldi. Bu dönem geniş 
omuzluları biraz zorlayabilir 
belki ama kim ne derse desin 
nostalji tutkunları olarak güçlü 
omuzlar görmeyi istiyoruz.

Jacquemus

Versace

Tory
Burch

Balmain

Kurt Geiger London

Alexandre Vauthier

Balmain

A.L.C
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Moda
Hazırlayan: BUSE TURAN

ÜNiFORMA GiBiSiN,
Çok Güzelsin

İ ki yıldır hayatımıza 
farklı versiyonlarla giren 

takım elbiseler bu sezon da 
gardırobumuzun gözdeleri 
arasında yerini almaya devam 
ediyor. Gucci’nin kreatif gözüyle 
hayatımıza farklı bir açıdan 
girmeyi başaran takım elbiseler 
şimdi daha cesur ve çarpıcı.

Armani
Exchange

Swarovski
Swarovski

Jimmy Choo
Renaud Pellegrino 

Angela

Zeynep TosunZeynep Tosun
x Trendyolx Trendyol

TwistTwist
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Moda
Hazırlayan: BUSE TURAN

HER ZAMAN
Zarif B azı markalar vardır 

zarafeti simgeler, 
kıyafetlerin ikinci bir ten 
olduğunu hissettirir. Chloe, 
Khaite, Louwe bunlardan 
sadece birkaçı. Onlar her 
kadının minimal şıklığı 
yakalamasının mümkün 
olabileceğini gösteren 
markalar. Sakin ve asil 
parçalar ile naturel tonları 
birleştirerek siz de her 
zaman zarif olabilirsiniz.

Prada
Valentino Garavani

Versace

Khaite

Nanushka 
Beymen

Simoneta Simoneta 
RavizzaRavizza

FendiFendi

Saint Laurent
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Moda
Hazırlayan: BUSE TURAN

Stil BOARD
Yaklaşan kışa inat şehir stilleri oldukça hareketli... Pançolar, 

yünlü takunyalar, deriler, kolej yakalar, korse detaylar ve 
monogram miniler vitrinlerin ışıltılı dünyasına karışırken  

gardıroplarımıza da usulca giriş yaptı. "Parçaları birleştirirken 
kendi vücudumda nasıl hayat vereceğimi bilmiyorum" diyorsanız, 

stil board size Kasım ayı boyunca eşlik edecek.

Moschino

Veronica Beard

Chloé

Topuklu 
takunyalarla 
aranız nasıl, 
gözleriniz 
alıştı mı 
bilemiyoruz 
ama bizce 
sezonun en 
cool parçaları 
arasında 
geliyorlar.

Topuklu 
takunyalar
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Moda
Hazırlayan: BUSE TURAN

Stil BOARD
tote bag

Marc Jacobs’un tote 
bag'leri hayatımıza 

girdiğinden beri 
çantalara olan bakış 

açımız değişti. Gün 
boyu şık ve spor 
kombinlerimize 
eşlik edebilecek 

güzellikte ve 
gerçek bir joker 

parça.
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Moda
Hazırlayan: BUSE TURAN

Stil BOARD

PANÇOLAR
Pançolar her zamanki zarafetiyle 

oyuna girdiler. Akşama doğru 
serinleyen havanın en şık 

kurtarıcısı ödülü omuzlara 
atılan pançolara verilmeli. 

Burberry Burberry

Moncler
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Moda
Hazırlayan: BUSE TURAN

Stil BOARD

Monogram
Monogram detaylar bu sezon 
da spor kombinlerin baş tacı. 

Özellikle siyah beyaz renklere 
sahip ikonik parçalara, sizce de 

çok yakışmıyor mu? 
Versace Balmain

Balmain

Fransız yazar La Rochefoucauld’nun dediği gibi "Modadan ayrılmayan bir kadın kendine aşık 
olmuş bir kadındır." Dileriz kasım ayında da sokaklar kendine aşık olan kadınlarla dolu olur.
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Moda
Hazırlayan: BUSE TURAN

1 STAR 5 Stil
Blazer ceketler moda dünyasında altın değerindedir. Tarzınız nasıl 
olursa olsun, günün birinde mutlaka kendinizi bir blazer ceket ile 

bulursunuz. Biz de her tarza uygun olabilecek tek bir blazer ceketi, 
5 değişik şekilde sizler için kombinledik.

Versace

Nocturne

Le Silla

Ayşe 
Burcu
Kaya

Versace

Dolce &
Gabbana 

Machka
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Moda
Hazırlayan: BUSE TURAN

Burberry

Koton

Koton

Tory Burch

Versace

Balenciaga

Beymen
Collection

Machka

1 STAR 5 Stil
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Moda
Hazırlayan: BUSE TURAN

1 STAR 5 Stil

Swarovski

Gucci

Saint
Laurent

Beymen
CollectionBeymen

Collection

Dolce & 
Gabbana

Machka
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Moda
Hazırlayan: BUSE TURAN

1 STAR 5 Stil

See by
Chloe

Prada

Dolce &
Gabbana

Polo
Ralph
Lauren

Camper

Machka

Ceren 
Ocak
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Moda
Hazırlayan: BUSE TURAN

1 STAR 5 Stil

Machka

See by
Chloe

Valentino
Garavani

Ruslan
Baginskiy

Versace
Jeans

Michael
Kors

Tommy
Hilfiger
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Moda
Hazırlayan: HÜMA KAYA

Parisian, parizyen, Paris 
stili… Siz nasıl telaffuz 
ediyor olursanız olun, 
tartışmasız tek bir 
gerçek var ki Parisli 
kadınların 'olduğu gibi, 
umursamaz' görünümleri 
dünyanın en seksi moda 
akımlarında başı çekiyor.

Çizgili bluz ve 
kırmızı rujdan
çok daha ötesi

PARİZYEN PARİZYEN 
KADINLARIN KADINLARIN 
ÇABASIZ VE ÇABASIZ VE 
ZAMANSIZ ZAMANSIZ 
ŞIKLIĞI ŞIKLIĞI 
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Moda
Hazırlayan: HÜMA KAYA

F ransız moda ekollerini 
tartışırken, eski Hollywood 
filmlerine atıfta bulunurken 

veya Paris temalı herhangi bir moda 
çekiminde karşımıza çıkan ilk kombin 
siyah cigarette pantolon, siyah beyaz 
çizgili bluz, sade babetler, kırmızı ruj ve 
ressam şapkası oluyor. Oysa Parizyen 
kadınların moda şifreleri bunların 
çok daha ötesinde. Ne yazık ki büyük 
ölçüde ülkemizin moda anlayışını 
da şekillendiren Amerikan tarzı stil 
anlayışının çoğunlukla taban tabana 
zıddı olan Paris modasının anahtar 
kelimeleri çabasız, minimal, bilinçli-
dağınık ve seksi. Kendini ifade etmek 
için abartılı giysilere ve “Bak, modayı 
takip ediyorum” diyen görünümlere 
mesafeli olan kadınlardansanız 
'Parizyen' kadınların stil sırlarını 
hayatınıza katmaktan keyif alacaksınız.
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Özellikle minimalistlerin sıklıkla uyguladığı, az sayıda 
parça ile maksimum kombin yapmayı amaçlayan 
'kapsül gardırop' yönteminin sırrı koleksiyonunuzu 
belli bir renk şeması üzerine kurgulamanız. Kaç 
parça giysiye sahip olursa olsun bu yöntem Parizyen 
kadınların da sıklıkla başvurduğu ipuçları arasında. 
Giysilerin kesimini, kumaş kalitesini ve dikiş 
detaylarını öne çıkartırken abartılı renklerden kaçınan 
Paris tarzında bej, gri, ekru, kahverengi gibi nötr tonlar 
temel skalayı oluştururken minimum detayda kraliyet 
mavisi, kırmızı, pastel pembe ve mavi, fuşya gibi 
renkler dengeli bir kartela oluşturuyor.

KAPSÜL GARDIROPLARIN 
RENK ŞEMASI YÖNTEMİNİ 
KULLANIN

Moda
Hazırlayan: HÜMA KAYA
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Moda
Hazırlayan: HÜMA KAYA

Kaliteli dikiş ve kalıp prensibinin 
yansıması olarak kıyafetlerinizin 
üzerinize tam olarak oturması çok 
önemli. Over-size kesimler dışında 
omuzlarınıza büyük gelen ceket 
ve gömlekler, kalçanızı gererek 
'küçülmüş' görünümü veren 
pantolonlar veya özellikle göğüs 
hizasında kapanmakta zorlanan 
gömlek düğmeleri Paris stilinin 
yasaklılar listesinin başında 
yer alıyor. Asil, şık ve elegan 
görünmeye niyetliyseniz aranızı 
iyi tuttuğunuz bir terziniz olmalı ve 
tadilattan kaçınmamalısınız.

'Çabasız şıklık' vadeden bu stili 
uygulamasında üzerinizdeki giysileri 
vücudunuzun bir parçası gibi 
hissetmeniz şart. Sürekli çekiştirdiğiniz 
mini etekler, üzerinde dengede 
durmakta zorlandığınız topuklu 
ayakkabılar veya durmadan düzeltme 
ihtiyacı hissettiğiniz göğüs dekolteniz 
sizi seksi değil basit gösterir. Zarif ve şık 
görünmek için stiletto'yla koşabilmenize 
gerek yok, şık bir babet veya loafer de 
tarzınızı tamamlamaya yeter.

KIYAFETLERİNİZ 
ÜZERİNİZE  
TAM OLSUN

GİYSİLERİNİZİN 
İÇİNDE KENDİNİZİ 
RAHAT HİSSEDİN
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“Bana bak, ne kadar da pahalıyım” diyen mücevherler, kocaman taşlarla bezeli 
kolyeler, büyük zincirler ve fazlası… Paris kadınları için aksesuarlar ne kadar az ise 

o kadar çoktur. Kıyafetinizde yeterince detay varsa aksesuar kullanımından kaçının, 
günlük hayatınızda minik inci küpeler, ince zincir kolyeler, sade bir alyans ve kadranı 

50 kuruşu geçmeyen minimal kol saatlerini tercih edebilirsiniz.

Kendini iyi hisseden her 
kadının dekolte giyinme 

hakkını sonuna dek 
savunuyoruz. Ancak söz konusu 

stil olduğunda belli oranlara 
sadık kalmadan edemeyeceğiz. 

Seksapelliği tartışılmayan 
Paris kadınları için dekolte 

bir matematik demektir. 
Kadın bedeninin zarafetini 

vurgulamak için dekolte 
kullanmak istediğiniz alanlarda 
seçim yapmalısınız. Derin göğüs 

dekolteli bir elbisenin mini 
olması Parizyen bir stilde kabul 

edilemez veya süper mini bir 
elbise genellikle sade, siyah ve 

göğüs bölgesi dikkat çekmeyen 
bir kesimde olmalıdır.

AKSESUARLARINIZ SUSSUN SİZ KONUŞUN

KONTROLSÜZ 
DEKOLTE SEKSİ 

DEĞİL BASİT 
GÖSTERİR

Moda
Hazırlayan: HÜMA KAYA
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Moda
Hazırlayan: HÜMA KAYA

Dağınık ve çabasız saç modelleri Paris stili 
ile özdeşleşmiş. Elbette yataktan kalktığınız 

gibi dolaşmanızdan bahsetmiyoruz, kendi 
dalgalarınız gibi duran hafif maşalar, olmazsa 

olmaz kahküller, dağınık topuzlar stilin 
kurtarıcılarından. Kırmızı rujun Paris kadınları 

ile özdeşleşmesinin nedeni ise saatlerce göz 
ve ten makyajına zaman harcamadan “bir 

rimel, bir allık, bir ruj” ile yeterince feminen 
görünebilmeleri. Disko topu gibi parlayan 

aydınlatıcılar, gölgeli göz makyajları ve 
“Daha ne kadar büyük gösterebilirim” denen 

kontürlü ve parlak dudaklar yerine doğal 
bir ten makyajı, sağlıklı yanaklar, bol rimel 

ve ister nude ister kırmızı olsun kat-kat 
durmayan dudaklar yeter de artar bile.

SAÇINIZ VE MAKYAJINIZ 
“GÜNLERDİR BU AN 

İÇİN HAZIRLANIYORUM” 
DEMESİN
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Son yılların en dikkat çeken ve oyunculuk 
başarısıyla ekranlarda devleşen Merve 

Dizdar, değiştirmek istediği çok huyu 
olsa da şu anki halinden memnun 

olduğunu söylüyor ve ekliyor: 
"Daha iyisi hep vardır tabi 

ama ben böyle iyiyim. Kötü 
huylarımı değiştirmeye, 
en azından törpülemeye 

çalışıyorum.  
Değişim iyidir."

Olduğum Kişiden
Şu an

Memnunum

Kapak

Röportaj Mukaddes Kaya   |   Fotoğraflar Lara Sayılgan    |   Styling Ces't La Vie

Saç Mutlu Ahmet Sinan   |   Makyaj Hidayet Korkmaz   |   Video Yuşa Ebrar Dursunoğlu 

Fotoğrafçı asistanı Salih Yılmaz   |   Styling asistanı Zeynep Baba   |   Mekan Daylight Studio

Trençkot: Beymen collection
Elbise: Givenchy
Bot: Zara
Küpe: Dieci Dita
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Kapak

Y eni dönemin 
en başarılı 
ve en sevilen 

oyuncularının 
başında geliyor Merve 
Dizdar. İnsanlara 
gülmeyi tekrar 
hatırlatan müthiş 
yetenekli bir oyuncu. 
Samimi ve sıcak, 
neşeli ve eğlenceli, 
içten ve doğal, 
çok alımlı bir genç 
kadın. Yeteneğiyle 
farkını ortaya koyan 
bir karakter. 'Kar 
ve Ayı' filmindeki 
performansıyla bu yıl 
59'uncusu düzenlenen 
Altın Portakal Film 
Festivali'nde 'en 
iyi kadın oyuncu' 
seçilen Merve Dizdar 
ile kasım ayına 
özel etkileyici bir 
çekim ve keyifle 
okunacak bir söyleşi 
gerçekleştirdik…
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Kapak

Merve, öncelikle ödülünü tebrik 
ederiz. Altın Portakal’dan ayağının 
tozuyla çekime geldin. Önce ödül 
almak nasıl bir duygu ondan 
bahsedelim, bu senin ilk ödülün 
değil bildiğimiz kadarıyla?

Çok teşekkür ederim. Şahane bir 
festivalden geldim, çok keyfim 
yerinde. Toronto, Hamburg ve son 
olarak da Antalya Altın Portakal Film 
Festivali… En büyük ödül bu oluyor 
bence. Benim ilk ödülüm değil ama 
her ödül aldığımda hep ilk ödülüm 
gibi heyecanlanıyorum; güzel bir his 

elbette. Yaptığınız işin görülmüş olması, 
takdir ediliyor olması çok kıymetli. 
Sinema salonunda, tiyatro salonunda 
seyirciyle beraber olmak inanılmaz 
mutluluk verici. Sonrasında konuşmak, 
beğeniler ya da eleştirileri almak da 
çok keyifli. Ödül gecelerini eğlenceli 
bir aktivite olarak düşünmeliyiz 
bence. Ödül almak için oynamak diye 
bir şey yok çünkü. Oynadın ve ödül 
aldın, yapılması gereken tek şey tadını 
çıkarmak. Oynadın ve ödül alamadın 
yine yapılması gereken tek şey tadını 
çıkarmak. Çünkü ödül sadece bir 
heykel, altını doldurmak sana kalmış…

Bluz: Haleia
Etek: Academia
Ayakkabı: Mach Mach
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Kapak

Ceket ve bluz: Born Villain
Pantolon: Mid sole
Çizme: Zara
Küpe: Miss İstanbul
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Kapak

Son dönemde gerçekten 
yeteneğinle göz dolduruyorsun… 
Bunun farkındasın değil mi? Nasıl 
bir his işinle bu kadar iyi anılmak? 
Sence bu sadece yetenekli oluşunla 
mı ilgili… Yeteneğinin üstüne kat be 
kat koymayı nasıl başarıyorsun?

Teşekkür ederim güzel sözleriniz için 
öncelikle. İşin aslı, bunun farkında 
olmak nasıl bir şey bilmiyorum. Yani 
şöyle ki; “Ne iyi oynadım, aferin bana” 
demeyi çok isterdim. Lakin ben bunu 
diyebilen biri değilim. Her zaman 
daha iyisi vardır bilgisiyle asla tatmin 
olamıyorum. Fakat alıştım buna. 
Çok yıpratıcı bir şey biliyorum ama 
bu da benim sınavım. Sonrasında 
kendime iyi davranıyorum merak 
etmeyin. "N’apalım yani elimden 
gelen bu” demeyi biliyorum, fakat 
en sona kalıyor bu replik. Ondan 
önce çok çalışmak, çok yorulmak 
geliyor tabii ki. O yüzden yeteneğin 
farkında olarak devam edemiyorum 
hayata. Çalışkanlığımla devam 
edebiliyorum. Daha fazla ne olabilir 
diye düşünerek devam ediyorum. Bir 
rolü iyi de oynayamayabilirim. Ama 
elimden geleni yaptığımı bilmem 
lazım. Kendimin buna inanması 
lazım. Gerisinin bir önemi yok. Ama 
zaten gerçek anlamda çalışılırsa, 
herhangi bir iş alanında, kötü olma 
ihtimali çok düşük. İyi olmaz belki 

ama "Ne kötü bu iş" de demezler 
bence. Ben dünyanın en şanslı 
insanlarından biriyim.  En sevdiğim 
mesleği yapıyorum. Tabi ki kendimi 
geliştirmek, iyiye götürmek için çok 
çalışacağım. Kendime ihanet olur öbür 
türlüsü.

Selcen Ergun’un ilk filmi 'Kar ve 
Ayı’nın biraz çekim sürecinden 
bahseder misin bize? Nasıl bir 
karakteri canlandırıyorsun orada? 
Bildiğim kadarıyla film festival 
sürecine devam edecek, daha çok 
ödül gelir mi?

Artvin Şavşat’ta çektik filmi. Hava 
koşullarıyla oldukça başımız 
dertteydi. Her yer kar. Yollar kapalı. 
İnanılmaz bir soğuk. Yüzünüzde hep 
bir acı var. Ayaklarınız asla ısınmıyor 
yine hep bir acı… Film çekmek 
gerçekten çok zor bir iş. Tüm ekip 
inanılmaz çalıştı. Hepimiz elinden 
gelenin en iyisini yaptık. Şimdi 
sonuçlarını görüyoruz ve çok mutlu 
oluyoruz. Karakterim bir hemşire. 
Aslı’nın yola çıkma hikayesi. Bir 
kasabaya atanıyor. Kasaba halkıyla 
ve doğayla bir mücadele başlıyor. Çok 
gizemli bir iş 'Kar ve Ayı'. Ne olabilir 
diye hep bir soru bırakıyor seyircinin 
kafasında. Finalde seyircinin ne 
düşündüğünü hep merak ediyorum. 
Kim ne hissediyorsa final o çünkü. 
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Kapak
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Kapak

Gelelim Tamirhane filmine… 
Müthiş bir kadro var, Erkan Kolçak 
Köstendil yönetti, senaryosu Bülent 
Şakrak'tan… Sen, Nejat İşler, Rıza 
Kocaoğlu, Bülent Şakrak… Nasıl geçti 
çekimleriniz?

O kadar heyecanlıyım ki. Tamirhane 
çok özel bir film benim için. Çok çok 
sevdiğim aktörlerle ve insanlarla 
çalıştım çünkü. Bülent (Şakrak) yazdı, 
Erkan (Kolçak Köstendil) çekti ve 
bayıldığım bir oyuncu kadrosu var… 
Bülent o kadar özel biri ki, sevmeyen 
yoktur bence. Öyle iyi yürekli, iyi niyetli 
ve işini çok iyi yapan bir oyuncu ki 
yaptığı herhangi bir şey kötü olamaz. 
Erkan, çok iyi bir yönetmen. Çalışırken 
de defalarca söylemişimdir, "İyi ki 
beraber çalıştık" diye. "Oyunculuğun 
çok iyi evet, tamam ama yönetmenliğin 
de en az o kadar nasıl iyi? Nasıl 
olabilir yani..." Çok çok yetenekli 
biri bence. Oyuncu kadrosunu tek 

tek saymayacağım yoksa röportajı 
bitiremeyiz. Yani içine düştüğüm kadro 
bir delilik. Hep söylüyorum; gerçekten 
şanslı biriyim ben. Hep istediğim 
insanlarla günün birinde çalışıyorum. 
Bu kadro işte o yıllar önce "İnşallah 
bir gün onlarla çalışırım" dediğim bir 
kadro. Sette çok güldük, çünkü bu 
kadroyla sessiz kalamazsın. Herkes 
kayıtta ciddi ama kestik denildiği 
an… Tiyatroda gibi hissettim kendimi 
biliyor musunuz? İlk defa tiyatro yapar 
gibi sahnelerde oynadım. O yüzden 
önemli bir kadro benim için. 

11 Kasım’da vizyona girecek film, 
oradaki karakterini anlatır mısın? 

Bülent, ben, Ali abi biz üç kardeşi 
canlandırdık. Nejat (İşler) ve Rıza 
(Kocaoğlu) tamirhanede çalışan 
abi kardeş, arkadaş, iki yoldaş… Ve 
mahallenin diğer insanları. Hepsi 
bir noktada birleşiyor ve olaylar 
gelişiyor. Anlatmak istemiyorum 
heyecanı bozmamak için. Çok az kaldı 
11 Kasım’da seyirciyle buluşulacak. 
Ben izleyen herkesin çok keyif 
alacağını düşünüyorum. Umarım 
öyle de olur. Şöyle bir iki saat hiçbir 
şey düşünmeden, sadece eğleneceği, 
güleceği belki yer yer duygulanacağı 
bir film oldu Tamirhane. 11 Kasım’dan 
sonra artık seyircimize emanet. 
Umarım çok güzel vakit geçirirler.

Hep söylüyorum; 
gerçekten şanslı 
biriyim ben. Hep 
istediğim insanlarla 
günün birinde 
çalışıyorum.

"
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Bluz: Bornvillain
Trençkot: Academia
Bot: Giaborchni
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Masumlar Apartmanı dizisi, herkes 
tarafından çok sevildi seni bize 
kazandırdı, farklı bir karakter ve 
çok zor bir rol, peki sana neler 
kazandırdı?

Masumlar Apartmanı… Çok 
seviyorum, gerçekten çok. A’dan Z’ye 
tüm ekip arkadaşlarımla beraber bu 
diziyi hep gönlümde saklayacağım. 
Tüm ekip, tüm oyuncu kadrosu, 
yönetmenlerimiz, senaristlerimiz, 
yapımımız, yapımcılarımız… Asla 
unutamayacağım 2 sezon geçirdim 
onlarla. Bazı işlerin izi kalır insanın 
hayatında. Masumlar öyle bir yerde 
benim için. Öncelikle evet bir sürü 
insana ulaştı bu dizi. Kimi güldü, kimi 
ağladı, kimine şifa oldu.  
Çok çok kıymetli bu. Hala insanlar 
Masumlar’dan öyle güzel bahsediyor 
ki bu dizinin iyileştirici gücüne 
inanıyorum ben. Herkesin, ben de 
dahilim buna, hayatına dokunduğu o 
kadar çok yeri var ki dizinin. Gülben 
zaten başlı başına bir dizi karakteri 
bence. Safiye ve Gülben çok özel 
kardeşler. Çok iyi insanlar. Çok 
inançlı ve umutlu insanlar. Bu rolleri 
oynamak büyük sorumluluk bence. 

Tek başına birinin başarısı olamaz. 
Yönetmenlerimizle çalışmak ve tabi 
ki Ezgi (Mola) ile oynamam başarının 
en büyük dilimi. Ve Birkan (Sokullu) 
ve Metin abi (Coşkun) ve bütün 
diğer oyuncu arkadaşlarım. Bu diziyi 
ayıramıyorum ben herkes bir bütün, 
birbirine bağlı gibi geliyor. Gülben’in 
bana kattığı en önemli şeylerden 
biri korkuyu yenmek oldu. Korku 
duygusunu… Biz tabi ki aynı kişi 
değiliz Gülben’le, karakterlerimiz hiç 
benzemiyor ama ikimizin de üstüne 
gittiği şey korkmaktan korkmamak… 
Bu dizinin bana kattığı en önemli 
şeylerden biri tüm dizi ekibi ve tabii 
ki seyirci oldu. Herkes izledi. Herkes…. 
Bundan daha kıymetlisi var mı bir 
oyuncu için? Herkes izledi, beğendi 
ve kendinden parçalar buldu. Benim 
için en önemlisi bu. Hikayeleri iyi 
anlatabilmek. Biz bir hikaye anlattık 
ve seyirci bunu çok sevdi. Bu kadar… 
Onun dışında inanılmaz sahneler 
çektik. Oyunculuğumun sınırlarını 
zorlayacak sahneler. 'Daha ne kadar 
ileri gidebiliriz'i denemek… Herkese 
denk gelmez böyle işler. O yüzden 
Masumlar her zaman önemli bir yerde 
kalacak benim için.

GÜLBEN BANA KORKMAKTAN
KORKMAMAYI ÖĞRETTİ
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Seni pek çok farklı rolde izledik, 
karşımıza kendini iyileştirmeye 
çalışan Gülben, bir yandan Alice’de 
kedi, bir yandan Tamirhane’de 
bambaşka bir rol… Daha önce 
Yutmak’ta canlandırdığın 
karakter… Bu güzel rollere daha 
ne gibi eklemeler olsun istersin? 
Cevaplaması zordur elbette ama 
kalbinde yatan ya şöyle de bir rol 
canlandırsam dediğin bir karakter 
var mı?

Evet, aslında bu soruya nasıl bir 
cevap vermeliyim bilmiyorum. 
Çünkü 'şöyle bir rol canlandırsam' 
dediğim bir rol yok. Yani var mı ki? 
Var sanırım biraz düşününce. Meryl 
Streep 'Florence Foster Jenkins' diye 
bir filmde oynamıştı. Festival zamanı 
izlemiştim. İnanılmaz bir biyografi. Çok 
etkilenmiştim. Amatör bir sopranoyu 
canlandırıyor. Amerikalı sosyetik ünlü 
biri, müzik tutkunu fakat müzik kulağı 
yok ve sesi çok kötü. Yani inanılmaz 
bir oyunculuk. Böyle bir rol oynamak 
isterdim sanırım tam anlamıyla. Bir 
şeyi iyi yapmaya çalışıyoruz ya kötü 
nasıl yapabilirsin? Nasıl kötü şarkı 
söylemeyi oynayabilirsin? İzlerken de 
hayranlıkla izlemiştim. Böyle bir rolü 
denemek zor ve eğlenceli olabilir. Film 
de çok güzel bu arada izlemeyenler için 
tavsiye…

Rollerine hazırlanırken nasıl bir 
süreç geçiriyorsun?

Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum, 
çünkü beden çok önemli çalışırken. 
Hem bedenim hem zihnim doğru 
beslenmeyle daha iyi çalışıyor. 
Normalde çok dikkat etmem ama 
çalışırken gluten, hamur işi, tatlı 
yememeye çalışıyorum. Olabildiğince 
az. Akşamları olabildiğince yememeye 
çalışıyorum. Belki saçma gelebilir ama 
sette çok etkiliyor insanı, oyununu 
etkiliyor. Ve düşünmeyi, denemeyi… 
Çalışırken en önemlileri bunlar. Bu 
saydıklarıma çok dikkat ediyorum. 
Masumlar’da da kendi yemeğimi 
yapar götürürdüm karbonhidrat 
yememek için. Arada yerdim tabi ki 
ama genelde kendim hazırlardım. Çok 
önemli sahnelerde, işlerde en dikkat 
ettiğim şeylerden biri beslenme.

Hem bedenim 
hem zihnim doğru 
beslenmeyle daha 
iyi çalışıyor. 

"



53

Kapak



54

Kapak

İş dışında ruhunu dinlendirmek için 
neler yaparsın?

Kendimi meşgul edecek bir şeyler 
bulurum hep. Çok düşünen biriyim. 
Pek iyi bir şey değil bu. İş zamanı 
tamam ama kendi özel zamanlarımda, 
boş zamanlarımda durup durup tuhaf 
şeyler düşünüyorum.  
Onlardan sıyrılmak için başka şeyler 
yapmam lazım. Bazen çok çok kötü 
filmler ya da diziler izliyorum mesela. 
Kimsenin izlemeyeceği şeyler. Kafamı 
dağıtıyor. Tamamen kafamı boşaltmak 
için en çok yaptığım şey bu. Ya da 
uyuyorum. Erken yatıyorum mesela 
o gün kafamı boşaltmak istersem. 
Arkadaşlarımla zaten buluşuyorum. 
Sinemada film izlemek benim terapim. 
Festivalde film izlemek kadar ruhuma 
iyi gelen ne var bilmiyorum. Bu tarz 
şeyler. Normal hayatta ne kadar az 
düşünürsem o kadar iyi. Geç yatamam. 
Erken kalkmayı seven biriyim. 
Sıkıcılığa yakın bir hayatım var evet 
ama öbür türlü de ben yapamıyorum.

KAFAMI 
DAĞITMAK İÇİN 
ÇOK KÖTÜ BİR 
FİLM İZLERİM

Kolye: Bee goddesKolye: Bee goddes
Etek: Zara Etek: Zara 

Hırka: Relish VakkoramaHırka: Relish Vakkorama
Ayakkabı: VersaceAyakkabı: Versace
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Bir de yeni bir projeden bahsettin, 
çekim için Adana’ya gideceğini 
söyledin. Bize biraz yeni işinden de 
bahseder misin?

Evet, yeni heyecanımız 'Magarsus’. 
Yunus Ozan Korkut hem yönetmenimiz 
hem de Mustafa Yürüktümen ile 
beraber senaristimiz. Yamaç Okur 
ve Serkan Çakarer yapımcılarımız. 
Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, ben 
ve çok iyi oyuncu arkadaşlarımın 
olduğu bir kadromuz var. İşinde çok 
çok iyi ve profesyonel olan bir ekip 
var. Çok mutlu ve heyecanlıyım. 
Hepimiz elimizden gelenin en iyisini 
yapmaya çalışacağız. Adana’da geçiyor 
hikayemiz, bir aile hikayesi. Ama çok 
incelikli yazılmış bir senaryo. Her 
bölüm merak uyandıran, çok canlı 
bir iş bence. BluTV’de yayınlanacak 
ama zamanını elbette bilmiyorum. 
Güzel olacağını hissediyorum. Yakında 
görüşeceğiz seyircimizle.

Alice'e 2019’da başladınız ve 
ilk günden bu yana kapalı gişe 
oynadınız… Bu nasıl bir his? Alice 
için bir kendini bulma, büyüme 
hikayesi diyebilir miyiz? Senin "Ben 
büyüdüm artık" dediğin dönemin 
nedir? Ve kendini bulduğunu 
düşündüğün zaman?

Canım Alice. Çok çok seviyorum ve 
inanılmaz mutlu oluyorum Alice 
kulisinde. 2019’dan beri Alice dolu, 
seyirciler bizi hiç yalnız bırakmadı 
ve oyunu çok sevdi. Tarifi yok 
bu duyguların. Daha ne ister ki 
oyuncular? Tam olarak bu. Oyununun 
seyirciyle buluşması, dolu salonlarda 
oynaması… Biz bunu ilk günden beri 
yaşıyoruz, bu çok büyük bir şans. 
Oyun arkadaşlarımın hangi birini 
anlatacağım bilmiyorum. Benim 
hayatımda çok çok önemli yerleri 
var. Sadece kulis arkadaşım değil 
onlar benim. Hayatımı paylaştığım 
insanlar. E kocaman bir dans ekibi 
var. İnanılmaz yetenekli dansçılar 
ve beraber sahneye çıkıyoruz. Çok 
etkileniyorum bundan. Yönetmenimiz, 
hocalarımız, yapımcılarımız… 
Kocaman bir ekip Alice. Bu enerji 
de seyirciye geçiyor ne mutlu ki. Bir 
büyüme hikayesi diyebiliriz elbette. 
Ama kendini fark ettiğin an ne 
zamandır bilmiyorum. Şu an sanırım. 
Seneye sorsanız bu soruyu yine şu 
an diyeceğim sanırım. Bilmiyorum? 
Ne kadar büyüdüm ya da kendimi 
buldum mu? Benim için cevaplaması 
çok zor sorular. O yüzden oyun 
oynuyorum sanırım. Bu cevapları 
oyunlarda, hikayelerde aramak için. 
Gerçek hayatı tarif edemiyorum çünkü.
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EZGİ İLE TATİLDE 
DELİRDİK

Tatili çok sevmediğini biliyoruz ama 
bu yaz sanırım bunu kırdın… Tek 
başına yurt dışına gittin, Ezgi Mola 
ile karavan tatili yaptın… Nasıl geçti 
bu yazın biraz anlatır mısın? Hem 
yurt dışı deneyimin hem de karavan 
geziniz nasıldı?

Evet, ben tatilci bir insan değilim çok. 
Bir ara tatile alıştım, sonra yine kaçtı 
o his. Ama bu yıl inanılmazdı çünkü 
kendi adıma çok şeye tik attım. Bir kere 
arabayla tek başıma uzun yol yaptım. 
Gerçekten inanılmaz bir özgürlükmüş. 
Buradan aldığım cesaretle tek başıma 
Roma’ya gittim. Sonra oradan geldim 
Ezgi’yle beraber karavan tatiline 
çıktım. Bunlar o kadar önemliydi ki 
hayatımda. İnsanın kendini kendine 
kanıtlaması dert oluyor.  
Kendime aferin dedim. Çok az 
söylerim böyle şeyleri. En en sevdiğim 
dostlarımdan biriyle tatile çıktım. Ezgi 
ile ben inanılmaz bir tatil arkadaşıyız. 
Yani normalde de çok iyiyiz bir de 
üstüne tatilde delirdik. Çok seviyorum 
onu. Kimse kimseyi sıkmaz, zorlamaz, 
daraltmaz. Karavanda o kadar 

mutluydum ki. Yine yapacağız ama 
ben Masumlar setinde de onun 
odasına giderdim sessizce otururduk, 
bazen gülerdik bazen konuşurduk 
sonra yine sessizlik. Benim arkadaşlık 
anlayışım tam olarak bu. Böyle 
arkadaşlıklara sahip olduğum için 
çok mutlu ve şanslıyım. İşte böyle 
kendimce cesaretli bir yaz geçirdim 
diyeyim.

En çok keyif aldığın yer, şehir, 
ülke, mekan var mı sürekli olmak 
istediğin bir yer var mı?

Kadıköy-Moda. Her yere gitmek 
istiyorum her yeri gezmek istiyorum 
ama günün sonunda evime 
gelmeliyim. Moda öyle bir yer benim 
için. Kendimi çok rahat, güvende ve 
mutlu hissediyorum. Ama tabii ki 
her yere gitmeliyim. Her yeri görmek, 
her yerde bir şeyler yemek istiyorum. 
Ve gittiğim her yerde yapıyorum 
bunu. Başka yerlere gidince, başka 
ülkeler farklı insanlar görünce kendi 
dertlerim komik geliyor. Niagara 
Şelalesi'nin önünde tam olarak bunu 
hissettim. Doğanın böyle görkemli 
gücü karşısında bomboş hissettim. 
Görmek, gezmek, keşfetmek çok 
önemli. Sonunda eve dönmek de çok 
güzel tabi.

Kapak
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Aşka bakışın nasıl?

Aşık olmak güzel bir şey. Herkes aşık 
olsun, mutlu olsun yani ne isterse onu 
olsun. Daha başka bir bakışım yok bu 
konuda.

En son hangi diziyi ya da filmi izledin, 
yorumların nasıl? Festivalde diğer 
filmleri görme şansın oldu mu?

En son SixFeet Under diye eski bir 
dizi izledim. Benim için en iyisi. En 
en iyi. Hayatımın bu döneminde 
denk gelmiş olması tesadüf değil. 
İzlediğim en iyi dizidir. Festivalde 
denk gelebildiğim filmleri izledim. 
Film Ekimi'ni takip edemedim bu yıl 
İstanbul’da olmadığım için. Çok güzel 
filmler izledim. Yakın bir arkadaşıma 
dedim "Ay festivali kaçırıyorum" diye o 
da çok mutlu olduğum bir cevap verdi 

bana: Festival sensin bu yıl Merve. 
Gerçekten öyle çok fazla festivale 
gittim çok, çok insanla tanıştım. 
Yakalayabildiğim filmleri izledim. 
Daha da yakalayabildiğim festivallere 
gideceğim.

Şu an olduğun kadından memnun 
musun, var mı kendinde değiştirmek 
istediğin bir huy?

Ooo, tabi değiştirmek istediğim çok 
huyum var. Ama paniklemiyorum. 
Elimden geleni yapıyorum. 
Farkındayım. Kendimin iyi halini 
gün be gün yakalamaya çalışıyorum. 
Dahası yok. Bu geliyor şu an elimden. 
Şu an memnunum tabi olduğum 
kişiden. Daha iyisi hep vardır tabi 
ama ben böyle iyiyim. Kötü huylarımı 
değiştirmeye, en azından törpülemeye 
çalışıyorum. Değişim iyidir.

"Hayatımın dönüm noktası" 
diyebileceğin bir zaman dilimi oldu mu, 
seni o noktada değiştiren şey neydi?

Bilmiyorum. Şimdi şu an desem o anın 
da öncesi var onu desem onun da öncesi 
var hep bir zincirleme gidiyor hayat. Yok 
sanırım. Muhakkak vardır ama özellikle 

şu diyebileceğim yok.

Yanından asla ayırmadığın şans 
getirdiğine inandığın bir eşya ya da 
başka bir şey var mı?

Mavi boncuklu kolyem. Genellikle 
boynumda.

MAVİ KOLYEM BENİM UĞURUM

Kapak
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Elbise: Haleia
Küpe: Miss İstanbul
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Seni çoğunlukla spor 
tarzda görüyoruz, çekimde 
ise daha feminen ve 
rock parçalar kullanıldı. 
Nasıl hissettin kendini bu 
kıyafetlerle?

Çok iyi hissettirdi. Kendimi 
farklı hallerle görmek 
hoşuma gidiyor. Ama 
normal hayatımda yine 
ben Merve’yim. Sanki 
böyle zamanlarda başka 
roller oynuyormuşum gibi 
hissediyorum. Bu şekilde de 
bir Merve’nin varolduğunu 
bilmek iyi bir his.

Küçükken nasıl bir 
çocuktun, yaramaz –uslu-
çalışkan-haşarı şimdi biraz 
muzip bir tarafın var yoksa 
hep mi böyleydin?

Uslu, çalışkan, disiplinli, 
sessiz. Çocukken böyleydim, 
büyüdükçe değişti bazı 
huylarım. Gittikçe biraz 
muziplik ve biraz serserilik 
eklenmiş olabilir. Uzaktan 
anlaşılmaz, buna şahit olmak 
için benimle yaşamanız 
gerekir.

Kapak
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İzmirli olmak bir ayrıcalık, sen de 
öylesin nedir bu İzmirlilik sence?

İzmir demek vapur demek, gevrek, 
boyoz, demek. Güneş demek.  
Deniz ve şahane bir gökyüzü, 
gülümseyen insanlar demek. 
Bilmiyorum herkes böyle 
düşünmeyebilir ama ben İzmirli 
olmanın gerçekten havalı ve 
çok keyifli bir şey olduğunu 
düşünüyorum. İzmir deyince bile 
içim ferahlıyor. Şehrin adının tınısı, 
armonisi bile çok hoş. İ harflerinin 
doğru yerde olması, o uyumu… 
Bilmiyorum beni mutlu ediyor. 
Böyle işte. İzmir derken gülümsemek 
zorundasınız. Böyle bir şehir nasıl 
mutluluk vermesin.

Hayatla ilgili bir cümlen var mı?

"Hep denedin, hep yenildin. Olsun. 
Tekrar dene, tekrar yenil. Daha iyi 
yenil." Beckett hayatla ilgili cümlemi 
kurmuş benim. Daha bir şey dememe 
gerek yok. Dene. Bir daha yenil, bir 
daha dene…

Hayatın sana kattıklarını ve 
katacaklarını nasıl karşılıyorsun?

Merakla bekliyorum vallahi, göreceğiz. 
Sadece bu yolda iyi biri olarak kalmak 
isterim. Birini kırmak, üzmek en 
kolayı. Maalesef bazen gülümsemek, 
iyi niyetli olmak karşı tarafta bir sınır 
ihlali oluşturuyor. Rahatça her şeyi 
yapabileceği, söyleyebileceği anlamına 
geliyor sanki. O durumlarda mesafeli 
oluyorum. Ama ne gerek var buna. 
Keşke herkes sınırlarını bilse de kimse 
kimseye karışmasa. Kimseyi kırmasa, 
üzmese.

KEŞKE HERKES SINIRLARINI BİLSE

Hep denedin, hep 
yenildin. Olsun. 
Tekrar dene, tekrar 
yenil. Daha iyi 
yenil.

"
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Elbise: Vakko Bec&Bridge
Eldiven: Zara
Küpe: Dieci Dita
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Güzellik
Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK

Gezegene saygılı 
güzellik

Zaman 
sihirbazından 

yeni seri

w Lonjevite, serum, temizleyici 
ve dudak balmı formüllerinde 

nemli, dolgun ve genç bir 
görünümün anahtarı olan 
cildin doğal yağ bariyerini 
korumaya yardımcı botanik 
yağlardan ve bu yağların 
içindeki zengin bileşenlerden 
faydalanan son dönemin 
dikkat çeken markalarından 
biri. Markadan favori ürünüm 
Antioxidant Rejuvenating 
Serum. İçerisindeki antioksidan, 
fitosteroller, omega 3, 6, 9 yağ 
asitleri ve vitaminlerce zengin 
14 botanik aktif ile cildin 
nem ihtiyacını gidermeye ve 
çizgi bakımının yapılmasına 
yönelik bir ürün.. Daha sıkı, 
daha ışıltılı ve daha genç bir cilt 
görünümünü destekliyor.

w Valmont hücresel kozmetik uzmanlığından 
yararlanarak İsviçre doğasından gelen 

en saf ve lüks çözümü üretti. FIRMNESS 
serisi, konfor ve duyusallık ile yükselen, 
üç konsantre performanslı ürünü bir araya 
getirmiş. V-Firm Seum, V-Firm Cream ve 
V-Firm Eye. Serum, kadifemsi bitişli cömert 
bir hızlı nüfuz ediyor. Göz kremi olağanüstü 
bal jeli dokusuna sahip bir göz çevresi 
bakım. Favorim olan V-Firm Cream ise cildi 
şekillendiren, bir peçe gibi kaplayan, saran 
ve rahatlatan bir krem. Kırışıklık, sarkıklık ve 
çöküklük problemi yaşayanlara duyurulur.

Editörün SEÇTiKLERi
Her ay onlarca cilt bakım, renkli kozmetik, parfüm veya 

kişisel bakımla ilgili yepyeni ürünler raflarda yerini 
alıyor. İşte bu ay sizin için seçtiklerim…
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Kış bakımına 
hazır mısınız?

Işığını ortaya çıkar

w Hava soğudukça cildimizin ihtiyaçları 
da değişiyor. Günümüz kadınına 

en doğal, etkili ve keyifli cilt bakımı 
deneyimini sunmayı amaçlayan 
gülsha, “gül”ü günlük bakım ritüeli 
haline getirerek daha sağlıklı ve güzel 
bir cilt görünümü sağlıyor.  gülsha 
Güzellik Misti, cildi dolgunlaştırıp 
elastikiyetini artırırken aynı zamanda 
cildi nemlendirip tazeleyerek sonraki 
bakım aşamalarına ve makyaja 
hazırlıyor. C vitamini ile eşit, yeşil 
çaydan daha güçlü antioksidan 
özelliği barındıran özel bir aktif içeren 
gülsha Güzellik Misti ile cildinizi 
soğuk havaların etkisini göstermeye 
başladığı bugünlerde esansiyel gül 
yağının nemlendirici ve antioksidan 
özellikleri ile kışa hazırlayın.

w Artık yeni bir markamız var: 
Gelee. “Işıltını ortaya çıkar!” 

sloganıyla çıktığı yolculukta 
ilhamını meyvelerden ve cilde en 
iyi gelecek içeriklerden alan gelee, 
her cilt yapısına uygun ve yüksek 
etkili formülleriyle A’dan Z’ye etik, 
temiz, vegan, hayvan ve çevre dostu 
ürünler sunuyor. Tamamen yerli 
üretimi destekleyen ürünleri cilde 
mükemmel bir dokunuş yapmayı 
amaçlıyor. Marka, kuruluşundan bu 
yana her aşamada birlikte çalıştığı 
kadın girişimcilere destek oluyor. 
Dört çeşit bakım serumuyla satışa 
çıkan gelee, web sitesi ve Trendyol 
üzerinden müşterilerle buluşuyor.
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Pürüzsüz bir cilt için

w Note Cosmetique pürüzsüz bir cilt 
için iki yeni ürünü tüketicilerle 

buluşturdu. Biri Collagen Concealer 
diğeri ise Hydrating Serum Fondöten. 
Makyajımızın can alıcı noktası gözler, 
göz makyajının olmazsa olmazı ise göz 
altı kapatıcıları. Note Cosmetique’nin 
yeni ürünü Collagen Concealer, ciltteki 
kusurları en aza indirmeyi, göz altlarını 
aydınlatmayı vaat eden yumuşak 
kremsi bir formüle sahip. Hyaluronik 
asit içeren fondöten serisi ise cildinize 
hem makyaj yapacak hem de cildinizi 
besleyen bir ürün. Note Hydrating 

Serum Hyaluronik Asit Fondöten, 
cildi pürüzsüzleştiriyor, esnek yapısı 
sayesinde cildin nem tutmasını 
önemli ölçüde iyileştiriyor. Ürün, 
maske benzeri bir etki vermeden cildi 
anında renk tonunu eşitleyen kusursuz 
satensi bir bitiş ile tam kapatıcılık 
sunuyor. Gelişmiş Nem Kompleksi 
ve Hyaluronik Asit formülünden 
oluşan formülü cildi nemlendirmeye, 
pürüzsüzleştirmeye ve yumuşatmaya, 
su kaybını önlemeye ve hücresel 
yenilenmeyi artırmaya da yardımcı 
oluyor.

Güzellik
Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK

NOTE
Collagen
Concealer
124.90 TL

NOTE
Hydrating Serum 

Foundation
139.90 TL
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Cildini
KORU

Güzellik
Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK

Yaşının iyisi gibi görünmek için 
kozmetiklerden destek alıyoruz. Peki 
yeniliklerden yeteri kadar haberdar 
olup, doğru ürünleri seçiyor musunuz? 
Bu sayfalara bakmakta fayda var.

Lancome,  UV 
Expert, uzun 

UVA filtreleri ile 
zenginleştirilmiş 
filtreleme sistemi 
içeren formülü ile 

hiperpigmentasyon 
ve foto-

yaşlanmanın tüm 
kaynaklarına karşı 

cildi koruyor,  
990 TL

Garnier Saf&Temiz, AHA + 
BHA Kömür Cilt Kusurları 

Karşıtı Serum; %4 
Niasinamid, AHA ve BHA 

içerikli formülüyle cilt 
kusurlarının görünümünü 

azaltıyor, ürünün  doğal 
kaynaklı kömür içeriği 

cildi arındırmaya ve 
matlaştırmaya yardımcı 

oluyor,
249,90 TL

Dermaceutic, 
K Ceutic, 
cildinizi 

beslerken 
güneşten 
koruyun, 

285 TL

Bioderma, 
Atoderm 
Intensive 

Foaming Gel, 
cildi nazikçe 
temizliyor ve 
arındırıyor,  

1 lt,  
359,50 TL
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Shiseido, Future Solution LX Legendary 
Enmei Ultımate Renewing Cream, 

pürüzsüz bir doku için cildin yüzeyini 
yenileyerek canlı bir cilt oluşmasını 

sağlıyor, yaşlanma belirtileriyle savaşıyor,  
8.000 TL

Darphin, 
Intral Youth 

Rescue Serum, 
kızarıklık 

görünümünü 
azaltmayı 

destekliyor, 
30ml,  

1.129 TL

Braun, Silk-
Expert Pro 5 

IPL5387, evinizin 
konforunda 
pürüzsüz bir 

cilde kavuşmak 
için,  

10.199 TL

Arko Nem 
Değerli Yağlar 

Shea Yağı, hızlı 
emilen formülü 

sayesinde 
yağlılık hissi 

bırakmadan cildi  
nemlendiriyor, 

48 saat nem 
sağlıyor,

74 TL

Güzellik
Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK
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Cilt bakımından kişisel bakıma ve renkli kozmetiğe onlarca farklı ürün 
raflarda yerini aldı. İşte onlar arasından sizin için seçtiklerimiz.  

Bizden duyurması, sizden denemesi.

Güzellik
Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK

Ayın EN YENiLERi

Avène, 
DermAbsolu 

Comforting 
Night Cream, 
elastikiyetini 

kaybetmiş 
hassas ciltler 

için gece 
kremi, 40 ml, 

649 TL

The Balm,  
Bonnie-Dew 
Manizer 
aydınlatıcı,  
kremsi yapıları 
ve yüksek 
pigmentasyonları 
ile uygulama 
sonrasında 
herkesin dikkatini 
çekecek bir ışıltı 
kazandırıyor, 
59,90 TL

L:A Bruket dudak peelingi, 
dudaklarınızı nazikçe ölü derilerden 

arındırırken, nemlendiriyor, 
yumuşacık dudaklar vaat ediyor,  

650 TL

Clinique, 
Almost Lipstick, 
Black Honey, 
kendisine has rengi 
ve dokusuyla kendi 
dudak renginin daha 
iyisi görünümü sunuyor, 
320 TL
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Güzellik
Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK

Head&Shoulders, 
Dermaxpro 
Şampuan , 
Aloe, E Vitamini 
ve Hindistan 
cevizi yağı 
bileşenleri ile 
kuru saç derisini 
arındırıyor, kalıcı 
nem sağlıyor,  
89,90 TL

Sesai, 
Flawless 
Foundation, 
nem vererek 
cildi sarıyor,
1.525 TL

Flormar, Up oje serisi, formülünde 
pancar, mısır, pirinç ve şeker kamışı 
gibi bitki bazlı doğal bileşenler yer 
alıyor ve zararlı içerikler içermiyor, 

34,99 TL

Shiseido, 
Innerglow 

Cheek Powder, 
hem allık ve 

aydınlatıcı 
olarak 

kullanılabilen 
allık,  

770 TL
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Güzellik
Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK

Sezonu yansıtan renkleriyle yeni çıkan ürünleri 
kullanarak makyajınızda yeni stiller yaratabilir, bir 

ressamın paleti gibi renkleri kullanabilirsiniz.

Yüzünüz sizin
PALETiNiZ

KIKO Milano, allık 
fırçası, makyajın 
temel taşlarından allık 
etkisini ikiye katlıyor, 
239 TL

Flormar, Green Up Concealer, 
kremsi, hafif ve aydınlatıcı 
formülü ile ciltte taze ve doğal 
bir görünüm oluşturuyor,  
159,90 TL

LYKD, Hıgh 
Lift Maskara, 
özel formülü 

sayesinde 
kirpiklerde 

lifting etkisi 
yaratıyor, silikon 
fırçası sayesinde 

kirpiklere 
uzunluk veriyor,  

109 TL
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Güzellik
Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK

Sensai, 
Contouring 
Lipstick, 
ipeksi 
dokusuyla 
nemli 
dudaklar 
vaad ediyor, 
259 TL

Benefit, Foursocope 
palet, bu palet ihtiyacın 
olan her şeyi sunuyor, 
750 TL

Dior, Rouge Dior, kadife 
etkili dudaklar için,  

899 TL

Fenty, Cheeks Out Freestyle 
Cream Bronzer, doğal bronz 

bir ışıltı ve kolay uygulaması 
ile vazgeçilmeziniz  

olmaya aday,  
259 TL
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Güzellik
Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK

Mis gibi kokmayı, tenine doğayı 
yansıtmayı kim istemez?  

Yeni parfümlere şans vermenizin 
tam zamanı.

İziniz
KALSIN

Chloe,  Nomade,  kadını, özgürlüğünü 
besleyen her tesadüfün, her anın, her 
manzaranın fırsatından yararlanan 

kadınlara özel,  
75 ml EDP, 2.250 TL

Marc Jacobs, Decadence Divine,  EDT 
baharın tazeliğini teninizde yaşatıyor, 

100 ml EDP, 899,99 TL

Ormonde Jayne,  
Babylonia, tatlı 
reçineler ve 
miski ahenkle 
bir araya 
getirilmiş,  
50 ml, 2.780 TL

Penhaligon’s, Clandestine 
Clara, oryantal amberli 
koku ailesine ait 
parfümün içeriğinde 
rom-vanilya, misk-tarçın, 
paçuli-amber yer alıyor, 
75 ml, 4.900 TL

Gucci, Guilty Absolute 
Pour Femme, özgüvenli, 

kural tanımayan, gücü ve 
kadınsılığı birleştirmeye 

cüret eden kadının kokusu, 
90 ml EDP, 2.211TL
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Güzellik
Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK

Özellikle mevsim geçişlerinde saçlarımıza daha bir özen göstermek 
gerekiyor. Onlara hak ettiği değeri vermeye hazır olun.

Saçlarını DAĞITMA

Authentic Beauty 
Concept, Cool 

Glow Cleanser, 
renklendirilmiş 

saçlardaki 
sıcaklığı nötralize 

ediyor, doğal 
ışıltısını artırıyor 

ve bakımını 
sağlıyor,  

469 TL

Toni&Guy, Reconstruction Mask, 
yıpranmış saçlar için özel olarak 
geliştirilmiş saç bakım maskesi, 

nemlendirici formülü ile dipten uca saç 
tellerini onarıyor,  

160 TL

Pantene, Miracle 
Serum, kolajen 
peptit ile onarıyor 
ve koruyor, 
62 TL 

Klorane, Kinin Özlü 
Saç Güçlendirici 

Şampuan, zayıflamış, 
dökülen saçlar için 

güçlendirici saç 
bakımı sunuyor,   

209 TL

Phyto, Phytocolor, 
amonyak içermeyen 

kalıcı boyası,  
294 TL
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Güzellik
Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK

We Are Paradoxx, Growth 
Advanced Scalp Serum,  6 haftalık 

kullanımın ardından yeni saç 
oluşumunu %47 oranında 

arttırıyor, içeriğindeki Biotin’le 
saç köklerini güçlendiriyor, saç 
dökülmesini en aza indiriyor,  

240 TL
Ashley Joy, şampuan, daha ilk 

kullanımda sağlayan ve düzenli 
kullanımda sağlıklı, bakımlı, göz alıcı, 

dolgun saçların kahramanı olacak,  
169 TL

URBAN Care, 
Twisted Curls 
Hibiscus & Shea 
Butter Micellar 
şampuan, 
buklelerinizin 
ağırlaştığını 
hissediyorsanız 
bakıma bu 
şampuan ile 
başlayabilirsiniz, 
92 TL
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Güzellik
Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK

İki çocuk annesi, podyumların ve 
televizyonun aranılan yüzü, Türkiye 

eski güzeli Demet Şener hem kıyafet 
hem de makyaj stili ile tarzından 

pek ödün vermeyenlerden. Kişisel 
bakımına ve doğallığa önem 

veren Şener’in makyaj çantasının 
vazgeçilmezlerini sorduk. Bakın 

Şener’in çantasında neler varmış?

MAKYAJ 
ÇANTASINI

AÇTIK

Demet 
Şener'in
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Bobbi Brown, Art Stick, 
kremsi mat kalem ruj ve 

dudak kalemini bir araya 
getiren, mükemmel 

sonuçlar sunan bir ürün.

Nasr, Amour allık, cilt tonunu 
anında canlandıran ve ona 

sağlıklı, doğal ve taze bir 
görünüm kazandıran bir allık, 

yıllardır vazgeçilmezim.

Güzellik
Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK

Lancome, 24H Drama 
Liquid göz kalemi çünkü 

suya dayanıklı ve tek 
uygulamada yoğun bir 

kalıcılık sağlıyor.

Bobbi Brown, Eye Shadow, Rich 
Brown, pürüzsüzce sürülen, 
kolayca dağıtılabilen, ipeksi 

dokulu bir göz farı. Gün boyu 
yenilememe gerek kalmıyor.
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Güzellik
Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK

Glo Minerals, toz 
aydınlatıcı, doğal içerikli 
ürünleri tercih edenlerin 

mutlaka denemesi 
gereken bir ürün.

M.A.C, Extented Play 
Gigablack Lash maskara, 

her katta daha uzun, 
daha hacimli kirpiklere 

ulaşmamı sağlıyor. Daha 
ne isteyebilirim ki?

YSL,  Touche Eclat kapatıcı, 
teni doğal, parlak bir 

yüzeyle anında parlatıyor, 
pürüzsüzleştiriyor, 

cilde ışık kazandırırken 
mükemmelleştiriyor.

Forlle’d, Hyalogy, 
Protective Cream for 

Lips, dudaklarım çabuk 
kuruyor ve çatlıyor, hayat 

kurtarıcı bir ürün. 

Dr.Med. Christine Schrammek, 
Blemish Balm, cildim çok 
hassas, kızaran, irite olan 

bölgelere hafif bir dokunuşla 
sakinlil ve kapatıcılık sağlıyor.
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Güzellik
Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK

Sinema ve TV dünyasından izlediğimiz ünlülerin 
makyajlarına ulaşmak için tonlarca para sarf etmeye 
gerek yok. Uygun fiyatlı ürünlerle de aynı görünüme 
ulaşmak sizin elinizde. Bu ayın konuğu Alina Boz.

Onun gibi
GÖRÜNÜN
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Güzellik
Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK

LYKD, Boost 
Maskara, 
kıl fırçası 

sayesinde 
kirpiklere 

yoğun hacim 
kazandırıyor, 

göz makyajında 
dipten uca 

derin ve 
belirgin bakışlar 

kazandırıyor.

Note Cosmetique, 
Collagen Concealer, 

göz altınızdaki 
kusurları en aza 

indiren concealer.

Beaulis, Sense of Life far paleti, hem 
gündüz hem gece makyajı için ideal 
olan far paleti, yumuşak dokusu ve 

yüksek pigmentasyonlu yapısı ile göz 
kapaklarında topaklanma olmadan 

istenilen renge ulaşılmasını sağlıyor.

Shiseido, Future Solution LX,  
sonbahar renklerini makyajınıza 

taşıyacak fondöten. 

Flormar, Green Up 
Kirpik Serumu, zayıf 
ve seyrek kirpikler 
için yenileyici bir 

bakım.
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Güzellik
Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK

Relove by Revolution, 
Colour Play Far 
Paletleri, ulaşmak 
istediğiniz tüm göz 
makyajı görünümlerini 
yaratmak için 
ihtiyacınız olan her 
şeye sahip, ince 
fırçalar yardımıyla göz 
altına kalem gibi de 
kullanabilirsiniz. 

Sephora Collection, Rouge 
Is Not My Name, saten 

dokunuşlarla dudakları ön 
plana çıkarıyor.

Golden Rose, 
EyeGlaze, 

Cinnamon, 
kolay 

uygulanan ve 
yoğun renk 

veren yapısı 
ile pürüzsüzce 

uygulanır, 
kısa sürede 

kurur ve 
ağırlık hissi 

bırakmayan 
likit far. 

Revolution, 
I Heart 
Revolution 
Vinyl Cherry 
Liquid 
Lipstick,  
yapışkanlık 
hissi 
bırakmadan 
pürüzsüz 
dudaklara 
ulaşmanızı 
kolaylaştıran 
gloss. 
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Güzellik

w Yaz aylarında genelde çok hafif ve 
kaş tonundan bir ton açık renklerle 

kaşlarımızın sadece ihtiyaç 
olan bölgelerini doldurup 
sabitliyoruz. Havaların 
soğuması ve kışa girişle 
birlikte ihtiyacımız olan 
ise daha belirgin ve kaş 
tonumuzda olan bir 
kaş kalemi. Bu belirgin 
görünüm için kaşlarımızın 
alt kısmından hafif bir 
sınır belirliyoruz ve kaşın 
tam kavisinden bitişine doğru hafif 
bombeli bir şekilde dolduruyoruz. 
Bu kaşa anında bir lifting etkisi 

kazandıracak ve soğuk havanın 
aksine size taze bir görüntü verecek. 

Bu noktada kullanılması 
gereken ürünler ise 
daha pudralı görünüm 
ve hızlı uygulama 
için Gimme Brow+ 
Volumizing Pencil, daha 
belirgin ve kontrollü bir 
stil ve tel tel görünüm 
için Precisely, My Brow 
Pencil. Ardından kaşları 
mutlaka sabitliyoruz ki 

kalkık görüntü tüm gün kalıcığılını 
korusun. 24 Hour Brow Setter da 
bunun için en doğru ürün.

Kaşlar ihmale gelmez
Ruh halimiz gibi kıyafetlerimiz, saçımız ve makyajımız, cilt bakım 

rutinlerimizle sonbaharda değişmeye başlayıp kışa hazırlık 
yapıyoruz. Peki ya kaşlarımız ne durumda? Benefit Ulusal Kaş ve 

Güzellik Artisti Ezgi Sadeghi’den özel tüyolar…
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Güzellik
Hazırlayan: HÜMA KAYA

Hem doğal ve sağlıklı hem gerçekten etkili hem de mis gibi kokan bir  
'body butter' yapmak sandığınız kadar zor değil. Hemen Hindistan cevizi, 

shea, kakao yağı üçlüsünü sipariş edin, tarifimi birebir uygulayın ve  
mis kokulu, yumuşacık cildinizin tadını çıkarın.

El yapımı mutluluk:
KURABiYE KOKULU 

BODY BUTTER



85

Güzellik
Hazırlayan: HÜMA KAYA

S oğuk havalarda kuruyan 
eller, partnerimizi uykudan 
uyandıran 'jilet gibi keskin' 

topuklar ve erozyonlu toprak gibi 
çatlayan bacaklar kâbusumuz. 
Vücudumuzu nemlendirmek için 
kullandığımız endüstriyel ürünler, 
-her ne kadar aksini düşünsek de- 
cildimiz tarafından emiliyor ve 
vücudumuza karışıyor. Üstelik vücut 
bakımında kullandığımız ürünlerin 
miktarı yüz ölçümünü göz önünde 
bulundurursak azımsanamayacak 
kadar fazla. Hem doğal ve sağlıklı 
hem gerçekten etkili hem de mis gibi 
kokan bir 'body butter' yapmak ise 
mutfakta spagetti yapabilen herkesin 
üstesinden gelebileceği kadar basit.  
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Nemlendiriciye katı kıvamını 
veren, dilimizde 'yağ' olarak anılsa 
da işin 'butter' kısmını üstlenen 
Hindistan cevizi, shea ve kakao 
yağlarını seçmemizin sebebi sadece 
fiziksel yapısıyla alakalı değil. 
Son yıllarda hem mutfak hem de 
banyo dolaplarının demirbaşı olan 
Hindistan cevizi yağı kuruyan deriyi 
nemlendirmek konusunda iyi bir 
dost. Ayrıca cildin su kaybetmesini 
önlemek, cilt işlevini iyileştirmek, cilt 
bariyerini güçlendirmek ve iltihap 
üzerinde etki göstermek gibi işlevlere 
sahip. Anti-alerjen ve anti-inflamatuar 
özellikleri ise bonus. Hindistan cevizi 

yağına eşlik eden shea yağı da yine 
anti-inflamatuar özellikleriyle cildi 
yatıştırmaya ve kaşıntıyı hafifletmeye 
yardımcı oluyor, bu da egzama ile 
savaşanların onu daha çok sevmesini 
sağlıyor. Tadıyla bize mutluluk veren 
çikolatanın hammaddesi kakao 
yağı ise vücut kremimizin bir diğer 
kahramanı. Muhteşem kokusunu 
saymazsak, onu en çok tercih edilir 
kılan özelliği içerdiği zengin yağ 
asitleri. Cildi nemlendirme, besleme ve 
esnekliği arttırma yeteneği nedeniyle 
sıklıkla tercih edilen kakao yağı aynı 
zamanda ciltteki nemi tutarak cilt 
bariyerini korumak için de sadık 
bir yardımcı. Daha önce hamilelik 
süreci geçirenlerin çok iyi bildiği bir 
diğer kullanım alanı ise yara izleri 
ve çatlakların iyileşmesine katkıda 
bulunması.

MUHTEŞEM ÜÇLÜ:
HİNDİSTAN CEVİZİ, 
SHEA VE KAKAO

Güzellik
Hazırlayan: HÜMA KAYA
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1/3 su bardağı 
Hindistan cevizi yağı

1/3 su bardağı
shea yağı

1/3 su bardağı
kakao yağı

1/3 su bardağı
jojoba yağı

2 çay kaşığı
ararot tozu

2 damla
vanilya uçucu yağı

1 damla
tarçın uçucu yağı

Mis gibi kurabiye kokan vücut 
nemlendiricinizi yapmak için Hindistan 

cevizi, shea ve kakao yağlarının 
benmari usulü eriterek başlayın 

(mikrodalga fırın zaman darlığı olan 
durumlarda işinizi kolaylaştırır, ancak 
yağı yakacak kadar ısıtmamaya özen 

gösterin). Eriyen yağların içine kıvamı 
yumuşatırken formülü güçlendiren 
jojoba yağını ve harika kokmanızı 

sağlayacak uçucu yağları ekleyerek 
iyice karıştırın. Karışımı geniş bir 

cam kâseye dökün ve buzdolabında 
yaklaşık 2 saat bekleterek katılaşana 

kadar soğutun. Karışımınız 
katılaştıktan sonra el mikseri veya el 
blenderi yardımıyla karışım köpük 

kıvamına gelene kadar çırpın. Ararot 
tozunu ekleyerek çırpmaya devam edin 

ve karışımı cam bir kavanoza alarak 
serin bir yerde muhafaza edin. Artık 

mis kokulu yumuşacık cildinizin tadını 
çıkartabilir veya sevdiklerinize harika 

bir yeni yıl hediyesi yapabilirsiniz.

HAZIRLANIŞI

MALZEMELER

Güzellik
Hazırlayan: HÜMA KAYA



MODA 
DÜNYASININ

ASİ ÇOCUĞU

- Moda

NEJATNEJAT
İŞLERİŞLER

MEN

- Astroloji

SAĞLIK, 
PARA VE AŞK

GÜNDEMDE 
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Oyunculuğu, müthiş ses tonu, aktivistliği, hayranlıkla peşinden 
sürüklenebileceğiniz protestliğiyle sanat dünyasında çok özel 
bir yerde olan Nejat İşler, iz bırakan sanatçı olmanın şartını 

şöyle dile getiriyor: Güzel sanatlar işine giren herkes, öncelikle 
dünyanın güzel bir yer olması için çalışmalı. Son nefesine kadar.

Önce dünyanın
güzel olması için

İşi güzel sanatlar olan herkes

çalışmalı

Kapak

Röportaj Mukaddes Kaya   |   Fotoğraflar Jiyan Kızılboğa   |   Styling Eylem Yıldız    |   Saç Mertcan Pekgüzel

Makyaj Rufiye Kalmaz   |   Video Yuşa Ebrar Dursunoğlu   |   Fotoğrafçı asistanları Mustafa Berber, Emre Taştekin   

Styling asistanı İrem Sönmezer   |   Mekan Cengiz Yatağan Atölye
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S anat dünyasının en sıra dışı adamı. Aktivist bir oyuncu, iflah olmaz bir 
sanatsever. Literatürlerin üzerinde tam bir metot oyuncusu. Hayat verdiği 
karakterleri -mış gibinin üzerinde gerçekten yaşatan bir aktör. Hem karakter, 

hem jön, hem de metot oyuncusu olmak ancak böyle anarşist bir tavıra yakışır, bu 
gömleği belki de bu dünyada üzerine en doğru ve en güzel giyen nadir aktörlerden. 
Düşünen, üreten, öğreten, baş kaldıran bir entelektüel Nejat İşler ile okurken satırlar 
arasında müthiş ses tonunu da duyabileceğiniz keyifte bir sohbet gerçekleştirdik.

Kapak

Tişort: Fabrika / Boyner
Hırka: Massimo Dutti
Mont: Massimo Dutti
Pantolon: Editöre Ait

Ayakkabı: Elle
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Kapak
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Kapak

Kazak: Isabel Benenato / Beymen
Pantolon: Editöre Ait

Ayakkabı: Elle
Kolye: Asporsha
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Öncelikle yakında vizyona girecek 
olan 'Tamirhane' filmi ile başlamak 
istiyorum. Hepimiz heyecanla 
bekliyoruz... Biraz filmden bahseder 
misiniz?

Günümüz dünyasında, iyiliğin enayilik, 
kötülüğün uyanıklık olma halini 
anlatıyor diyebilirim. Tabi bunun için 
neşeli bir dil kullandık.

Proje size geldiğinde neydi cezbeden, 
kabul etmenizi sağlayan?

Uzun zamandır çok sıkıcı bir süreç 
içinde debelenip duruyoruz. Sanki 
bundan hoşlanıyormuşuz gibi, bizim 
işleri üretenler, daha da bunaltıcı 
yapımlar getiriyorlar önümüze. Kimseyi 
bilmem ama ben daraldım. Böyle neşeli 

bir proje gelince de fazla düşünmedim.

Filmin kadrosu da çok iyi. Nasıl geçti 
çekimler? Kadroya bakınca "Çok 
keyiflidir” demekten insan kendini 
alamıyor. Gülmekten uzun aralar 
vermek zorunda kaldığınız anlar oldu 
mu?   

Olmaz mı! Ben sette eğlenmeye 
bayılırım. Negatif 'bir an' yaşasanız bile, 
bunun işe yansıdığını düşünürüm. Bu 
projede makaraları biraz saldık aslında. 
Hiç sevmememe rağmen, ufaktan 'abilik' 
yapmak zorunda kaldığım zamanlar 
oldu. Sonuçta iş yetiştiriyoruz. Bu 'abilik' 
meselesi bile malzeme oldu bizimkilere. 
Her unsurunun 'fırlama' olduğu bir 
ekipten bahsediyorum. Çok eğlendik, 
çok.

Kapak
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Kapak
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Sizi daha çok dram projelerinde 
görmemize rağmen, komedi 
filmlerinde rol aldığınızda da asla 
sırıtmıyorsunuz. Peki siz en çok 
hangisinden keyif alıyorsunuz?

Hızlıca anlaşabildiğim ekiplerle 
çalışmak her zaman keyifli. Tür hiç 
önemli değil. Telefon rehberi, sözlük 
bile olur.

Bazen kamera arkasına geçmeyi 
düşünüyor musunuz? Yönetmenlik 
gibi mesela...

Bunu çok önce düşündürttüler bana. 
Meraklı bir tip olduğum ve işin temiz 
çıkmasına gayret edip setteki her 
birimle fikirlerimi paylaştığım için, 
mesleğe başladığım ilk yıllardan beri 
bu bana söylendi. Hikaye anlatmaya 
da bayılıyorum. Herhalde zamanı 
geldi.

Oyunculuğu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Meslek mi 
yoksa yaşam biçimi mi sizce?

İşini hakkıyla yapmak isteyen herkes 
için meslek yaşam biçimi haline gelir.

Bugüne kadar hayat verdiğiniz 
karakterlerden sizde en çok iz bırakan 
hangisiydi?

Bende pek öyle bir şey olmuyor da bazı 
işlerimin fazlasıyla iz bıraktığı insanlar 
var. Onlarla karşılaşınca biraz garip 
hissediyorum.

HİKAYE ANLATMAYA BAYILIYORUM

Uzun zamandır çok 
sıkıcı bir süreç içinde 
debelenip duruyoruz. 
Sanki bundan 
hoşlanıyormuşuz gibi, 
bizim işleri üretenler, 
daha da bunaltıcı 
yapımlar getiriyorlar 
önümüze. Kimseyi 
bilmem ama ben 
daraldım.

"

Kapak
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Kapak

Kazak: Beymen Club
Mont: Beymen Club

Pantolon: Editöre Ait
Ayakkabı: Elle
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Kendi yazdığınız, yönettiğiniz ve 
oynadığınız bir proje ile görebilecek 
miyiz sizi?

Yazıp yöneteceğim bir işe 
hazırlanıyorum şu anda. Aynı 
zamanda oynamak konusunda emin 
değilim.

Dünyanın yaşanılabilir bir yer olması 
için kafa yorduğunuzu biliyoruz... 
Zamanında da bunun için elini taşın 
altına koyan isimlerden biriydiniz... 
Şimdi şöyle bir dönüp baktığınızda 
emeklerinizin karşılık bulduğunu 
düşünüyor musunuz?

Güzel sanatlar işine giren herkes, 
öncelikle dünyanın güzel bir yer olması 
için çalışmalı. Son nefesine kadar. 
Ustalarımdan, abi ve ablalarımdan 
öyle gördüm, görüyorum. Elbette 
küçük ya da büyük karşılıkları 
olmuştur, olacaktır. Toprak altına 
girdikten sonra bile.

Sizi en çok ne provoke eder, en çok 
neye sinirlenirsiniz?

Nezaketsizliğe.

YAZIP YÖNETECEĞİM BİR İŞE 
HAZIRLANIYORUM

Kapak
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Kapak

Her insanın hayatında elbet kötü 
günler oluyor. Öyle ki bazen bu kötü 
günler için kendimizi sorgularken 
buluyoruz. Siz bu sorgulamayı 
yaşadınız mı? Hayata yeniden 
başlama, sıfırlama isteği geldi mi?  

Tam böyle değil ama 'bahar temizliği' 
yaptığımı söyleyebilirim.

Hayatı ciddiye alıyor musunuz?

Kimse almıyor, ben niye alayım? 
Yaşamayı ciddiye alsaydık, dünyanın 
her yerindeki sersemlerin bizi 
yönetmesine, bize ne yapacağımızı 
söylemesine izin vermezdik. Hem de 
yaşamımız pahasına.

Zor bir adam mısınız?

Gören bir göz için, kolay çözülebilen 
biri olduğumu söyleyebilirim.

Dışarıdan bakıldığında sanki 
umursamaz biri gibisiniz... Ama 
gerçekte Nejat İşler nasıldır?

Kendini kolayca anlatabilen birine 
inanmam.

Soyadınızın özel bir anlamı olduğunu 
biliyoruz. Bize anlatabilir misiniz?

Dedem Feshane fabrikası işçilerindendi. 
Ayakkabılara saya işliyordu. Bu 
yüzden.

Aşk bir tutsaklık mıdır, gerekli midir, 
şart mıdır?

Zor soru. Cevabım yok. Çok uzaklarda 
kaldı aşk. Belki de aşk sandığım şey.

Sosyal medyaya bu kadar uzak 
olmanızın bir nedeni var mı?

Aslında pek de uzak sayılmam. 
Benim adımı kullanıp aforizmalar 
sallayan arkadaşlar yüzünden sosyal 
medya hesapları açtım. O dili pek 
kavrayamadığımı söyleyebilirim. Bu 
yüzden 'Gerçek hesap bu!' adında bir 
kitap çıkardım.

HAYATIMDA BAHAR TEMİZLİĞİ YAPTIM

Çok uzaklarda 
kaldı aşk. Belki de 
aşk sandığım şey.

"
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Kapak

Tişort: Vakkorama
Ceket: Hatice Gökçe

Pantolon: Editöre Ait
Ayakkabı: Elle
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Yanınıza sadece bir sırt çantası alıp 
nereye çekip gitmek isterdiniz?

Yurt içinde rahatça dolaşamayacağımı 
biliyorum. Yurt dışına çıkmak için de 
küçük bir servet gerekiyor artık. Yoksa 
gitmek istediğim yer çok.

Gümüşlükspor’u yaşatabilmek için 
her şeyinizi ortaya koydunuz, yine 
takım için İstanbul’a dönüp bir 
dizide rol aldınız ve sonra başkanlığı 
bıraktınız... Buna bir vazgeçiş 
diyebilir miyiz?

Takımı profesyonelliğin kapısına 
getirip profesyonel birilerine 
devretmekti hayalim. Kapıya getirdim, 
de o kapıyı açanı bulamadım. Bundan 
sonrası beni aşardı, profesyonelce 
yaptığım işe daha çok zaman ayırmak 
için İstanbul’a döndüm.

Artık tamamen Bodrum'da 
değilsiniz... Sizin için “Dönmez artık” 
diye düşünürken bir ayağınız yine 
İstanbul’da kaldı. Neydi sizi tekrar 
İstanbul’a çeken?  

Pandemi zamanları herkes köyüne 
dönme fikrini hayata geçirmeye 
çalışıyordu. Ben yaptım. Dünyanın 
belki de en güzel ve en büyük köyü 
İstanbul. Burada doğdum, büyüdüm. 
Hastasıyım.

2018’de bir röportajınızda 
“Mesleğimde hemen hemen 
ulaşabileceğim her noktaya ulaştım. 
Yeni noktaları merak ediyorum” 
demişsiniz. Merakınız geçti mi yoksa 
hala yeni noktalar için yola devam 
edecek misiniz?

Devam.

GİTMEK 
İSTEDİĞİM  
YER ÇOK

Kapak

Dünyanın belki 
de en güzel ve 
en büyük köyü 
İstanbul

"
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Geçmişe dönersek; gençlik 
yıllarınızda kitap satmak size ve 
oyunculuğunuza ne kazandırdı?

12 yıl boyunca aynı cadde üzerinde 
tezgahım vardı. Her kesimden bir sürü 
insanla tanıştım ya da seyrettim onları. 
Elbette bir katkısı olmuştur.

Fenerbahçe’yi konuşmazsak 
röportajımız eksik kalır. Ne ifade 
ediyor sizin için Fenerbahçe?

Aidiyet.

Tabii ki seçim yapmanızı 
istemeyeceğiz lakin merak edip 
sormadan da geri duramıyoruz. 
Gümüşlükspor mu, Fenerbahçe mi?

Gümüşlükspor günleri geride 
kaldı. Artık tam zamanlı olarak 
Fenerbahçe’nin neferiyim.

Kendinizle ya da yakın çevrenizle 
başbaşa kaldığınızda neler 
yaparsınız?

Yalnızken film seyreder, kitap okur 
ve futbol menajerlik oyunu oynarım. 
Yakın çevremle olduğumda 'üzüm 
suyu' içer, muhabbet ederim.

20’ler 30’lar 40’lar ve şimdi de 
50’ler... Her yaşın bir güzelliği vardır 
derler. Sizin için en güzel yaşlar 
hangisiydi?

En güzel deniz:
henüz gidilmemiş olandır.

En güzel çocuk:
henüz büyümedi.

En güzel günlerimiz:
henüz yaşamadıklarımız.

Ve sana söylemek istediğim en güzel 
söz:
henüz söylememiş olduğum sözdür...

Nâzım Hikmet Ran

Son olarak, bizim için kendi 
cümlelerinizle kendinizi 
tanımlayabilir misiniz?

Tanımlayamam. En ilkel atalarımızın 
basit hayatlarını sürmeye çalışıyorum, 
o kadar.

TAM ZAMANLI 
FENERBAHÇE 
NEFERİYİM

Kapak
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Moda
Hazırlayan: BUSE TURAN

Rap dünyasının dahi  
çocuğu moda şovu yapıyor

ASAP ROCKY
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Moda
Hazırlayan: BUSE TURAN

Grammy'de giydiği kuş ve çiçek 
detaylı Gucci pantolon, Milano Moda 
Haftası'nı fethettiği Balenciaga sarı 

yelek, uluslarası sanat fuarında 
tüm bakışları üzerine topladığı gül 

desenli bomber ceket... Sesiyle rap 
dünyasına yön veren Asap Rocky, 

moda etkinliklerinde de "Acaba 
ne giymiş" merakıyla takip edilen 

yıldızların başında geliyor.

Asap Rocky... Şüphesiz müzik 
dünyasının en iyi rap sanatçılarından 
biri ama O müziği kadar moda 
gustosuyla da kendinden sıkça 
söz ettirmeyi başarıyor. Lüks 
marka takıntısı, renklerle olan 
dansı, aksesuarları ustalıkla stiline 
uyarlaması. Hepsi Rocky’nin müzik 
dünyasında olduğu kadar moda 
camiasına da damga vurmasına neden 
oldu. Gucci, Prada, Dior, Alexander 
Wang ve Helmut Lang muhtemelen 
en sevdiği markalar arasında. Lüks 
markalarla orta segment markaları 
birleştirerek kendine özgü Amerikan 
stiliyle dikkatleri üzerine toplayan 
Asap Rocky’ye birlikte bakalım.
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Moda
Hazırlayan: BUSE TURAN

'MODA TUTKUNUYUM' DIOR!

RENKLERİ DANS ETTİRDİĞİ GÜN

GALADA SICAK ANLAR YAŞANDI

En sevdiğim görünümüyle başlamak istiyorum. 
Dior Homme şovuna giderken herkes Dior giyer 
bunu kabul edebiliriz belki ama bu kadar iyi 
gözükemez. Kırmızı bağcıklı ayakkabısından, 
trençkotuna gönderme yaparak tarzını yansıtan 
Asap Rocky, lacivert kendinden çizgi efektli takım 
elbisesiyle de dikkatleri üzerine topladı.

Asap, Milano Moda Haftası'nda bizi şaşırtmadı 
ve yine Gucci’yi tercih etti. Monogram detayların 
trend olduğu bir dönemdeyiz ve Gucci de bu 
modayı takip eden markalardan. Hatta belki 
de monogram Gucci koleksiyonlarından hiçbir 
zaman çıkmamıştı da diyebiliriz. Kırmızı saten 
gömlek üzeri, uzun bej kürk ve örgülü saçlar... 
Asap Rocky bu sensin!

Her zaman olduğu gibi yine Gucci’nin 
sponsorluğunda gerçekleşen bir geceye gidiyoruz. 
2022 Art+Film galası. Onur ödüllerinin açıklandığı 
Los Angeles Sanat Müzesi’nde gerçekleşen galaya 
Asap da baştan ayağa Gucci’ye bürünerek geldi. 
Yaka ve koldaki saten detaylı ceketi tam bir sanat 
eseri bunda hemfikir olduğumuz kesin ama 
saçları ve klasik Gucci terlikleriyle bu kadar şık 
gözükmesine ne diyeceğimizi biz de bilmiyoruz.
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Moda
Hazırlayan: BUSE TURAN

BALENCIAGA ONU YANSITIYOR

PARİS MODA HAFTASI'NI
ALEV ALDI

Milano Moda Haftası'na oldukça canlı bir 
giriş yapan Asap Rocky, sarı Balenciaga 
yeleğinin içine giydiği Gucci sweat-shirt 
ile en tatlı görünümüne kavuşmuş gibi. 
Ayakkabılarına bakarken de gözümüzden 
kalpler eşliğinde Gucci logoları çıkıyor.

Paris Moda Haftası'na Dior pantolon ve 
ceket takım ile katılan Asap Rocky takım 
elbisesinde hiç hareket yokmuş gibi bir de 
kemerine ayı figürü takmış. Çok tatlı… Belki 
bu görünüm için daha farklı bir ayakkabı 
tercih edebilirdi diye düşünsek de Asap Rocky 
bu, vardır bir bildiği.
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Moda
Hazırlayan: BUSE TURAN

KÜRK MÜ O?

DIOR’DAN VAZGEÇEMİYOR

RENKLİ BİR KİŞİLİK

EKSTRA COOL

Designer markalarla, basic parçaları birleştirme 
konusunda oldukça başarılı olduğunu 
söylemiştik. Asap Rocky bunu günlük stiline 
de yansıtıyor, şık davetlere katılırken de. Bu 
onun modayla olan dansı gibi. Taklit olduğunu 
umduğumuz kürkü ve turuncu siyah Nike 
sneakers'larıyla enerjik gözüküyor.

Uluslararası sanat fuarına giderken, gül desenli 
bomber ceket giymek ancak senin tercihin 
olabilirdi Asap Rocky. Over size pantolonu ve 
beyaz sneakers'larıyla cool gözüküyor. İri taşlı 
yüzükler de onun sevdiği aksesuarlarından biri, 
onları uzun zamandır parmağından çıkarmıyor.

New York sokaklarında cesur renklerle 
kaplanmış birini görürseniz bu Asap Rocky 
olabilir. Moda haftasında sokak stiline 
fazlasıyla pembe ve turuncu katan rap 
sanatçısı, bu ten renginin üzerine seçtiği 
parçalarla uzaydan bile gözüküyor olabilir.

Met Gala’da Calvin Klein ile Asap Rocky rüzgarı 
esti. O her zaman cool ama bu kez bir başka… 
Siyah ve beyaz ona tahsis edilmiş renkler 
olarak kayıtlara geçmeli. İçine giydiği beyaz 
balıkçı yaka kazağından ayakkabılarına kadar 
sizce de çok karizmatik değil mi?
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GUCCI’NİN EN TATLI HALİ

CALVIN KLEIN ONUNLA  
OLMAYI SEVİYOR

Grammy’de giydiği Gucci jean ceket 
ve pantolonuyla nasıl da tatlı bakar 
mısınız? Pantolonundaki kuş ve çiçek 
detayları bir tek sana yakışırdı Asap 
Rocky. Hardal sarı balıkçı yaka da öyle… 
Peki köpek desenli ceketine ne demeli? 
Bir stil daha ne kadar senlik olabilirdi.

Calvin Klein onu New York Moda 
Haftası'nda yalnız bırakmayan 
markalardan biri. Tıpkı Gucci gibi ve 
bizce sen tam bir Calvin Klein insanısın 
Asap Rocky. Renkli parka ve çizgili 
derin V yaka triko kazak ile şahane 
bir görünüm elde etmişsin bunu 
görebiliyoruz zaten ama bordo slim fit 
kumaş pantolon ve beyaz sivri burun 
ayakkabılar da neyin nesi? BAYILDIK!

Moda
Hazırlayan: BUSE TURAN
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Moda
Hazırlayan: BUSE TURAN

Ezber bozan

Ezber BOZAN
Işıltılı gece hayatının, karizmatik siluetleri modanın nabzını tutuyor. Biz onlara 
ezber bozan beyler diyoruz. Çünkü onlar oyuna girdiğinde hemen fark edilirler 

ve kendilerinden söz ettirmeye bayılırlar. Moda onlar için tutkudur. Ezber 
bozan beyler akşama bir davetteyiz ve biliyoruz ki iddiası olan takım elbiseler 

çoktan radarınıza takıldı bile.

Alexander
McQueen

Paul Smith

Rolex

Gucci

Gucci

Tom Ford
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Moda
Hazırlayan: BUSE TURAN

Hafta sonu 
KAÇAMAĞI
Bir süredir şıklık anlayışımız 
değişti. Sınırlar yok, sert kurallar da. 
Özellikle yeni nesil bu durumu çok 
sevdi ama en çok da iş dünyasının 
takım elbiseli erkekleri bayıldı 
sanki… Hafta sonu buluşmalarında, 
şehirden kaçış planlarında ya da elleri 
gardıroplarındaki en sportif parçalara 
gidenler, sizin için buradayız.

Philipp Plein

Prada

Marcelo Burlon 
County of Milan

Diesel

Off White
Off White

Dolce & Gabbana

Atasay

Thom Browne
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Moda
Hazırlayan: BUSE TURAN

Yükselen
KONFOR
Over-size tişörtler ve eşofmandan 
rol çalan pantolonlar bir süredir 
hayatımızda. Oyuna yeni katılan başka 
bir rahatlık var ki çok havalı. Kendinizi 
işçi tulumlarını andıran siluetler 
görmeye alıştırsanız iyi edersiniz. 
Şimdi tulumların düğmelerini açın, 
içine en sevdiğiniz tişörtü giyin ve 
sezonun en rahat, en özgün stiline 
merhaba deyin.

Burberry

Boss

Prada

Gucci
Burberry

BurberryEmporio
Armani

GR10K

Palm Angels

Kolor

Plein Sport
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Kişisel Bakım
Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK

Erkeğin kişisel bakımına özen gösterenleri çevrenizde varsa bu 
sayfadaki ürünleri radarına alması gerekiyor.

Özen gösterme
ZAMANI

LR Health and 
Beauty, Aloe Via 2’si 
1 Arada Duş ve Tıraş 

Jeli, vücudunuzu 
temizlerken ve 

istediğiniz bölgeyi tıraş 
etmenizde kolaylık 

sağlıyor

Polaar, The Genuine 
Lapland Body Lotion, 

yağlı bir tabaka 
bırakmadan anında 

cilde nüfuz eden 
zengin ve kremsi bir 

dokusuyla etki ediyor, 
590 TL 

Bioderma, Atoderm 
Shower Oil, duş esnasında 
kuru yağ dokusu sayesinde 
cildi nemlendirirken, cildi 

arındırıyor ve ciltte gün 
boyu devam eden  
bir nem sağlıyor,  

359 TL
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Kişisel Bakım
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Remington, 
HyperFlex 
Aqua Serisi 
XR1450, 
ıslak-kuru 
tıraş için 
döner 
başlıklı 
tıraş 
makinesi, 
899 TL

Tom Ford, Ombre 
Leather, siyah deri 
notalarının, güçlü 
menekşe yaprağı ve 
sedir ağacı notalarıyla 
harmanlanmasından 
ortaya çıkan bir koku, 
100 ml EDP, 2.435 TL

Braun, XT5200, stiline uygun hızlı ve 
pratik çözümler arayan erkekler için,  

999 TL 

Maison Crivelli, Hibiscus 
MahaJád, vegan özlerden 

oluşan bu parfüm benzersiz 
bir koku deneyimi sunuyor, 

50 ml, 4.260 TL
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Sağlık
Hazırlayan: ESER AKGÜL

'Yaşlanmaya dur'
DEMEYE BEYNİNİZDEN 

BAŞLAYIN
Hem sağlıkta hem de estetikte herkesin odaklandığı tek bir konu var; 

yaşlanmayı yavaşlatmak. Beyin sağlığını korumanın yaşlanmanın 
hızını kesmede ilk adım olduğunu vurgulayan 'Gençliğin Sırrı Beyinde' 
kitabının yazarı Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, beyni koruyan 

akıllı kuralları okuyucularımız için sıraladı.

Nöroloji Uzmanı  Nöroloji Uzmanı  
Prof. Dr. Derya Prof. Dr. Derya 
UludüzUludüz

G enetik mirasımızın 
kurbanı mıyız? Check-

up yaptırmak hastalıklara 
karşı önlem almada faydalı 
mı? Beyin sağlığını koruyarak 
yaşlanmayı durdurabilir miyiz? 
Bugün tıp ve teknolojideki 
gelişmeler sayesinde genetik 
olarak pek çok hastalık riskini 
hesaplayabiliyoruz ve hatta 
sağlığımızın geleceğini belli bir 
noktaya kadar görebiliyoruz. 
Her birimizin bu anlamda özel 
ve tek olduğunun altını çizen 
Prof. Dr. Derya Uludüz, genel 
sağlığı korumada ise bazı ortak 
formüllerin olduğunu söylüyor.

'Yaşlanmaya dur'
DEMEYE BEYNİNİZDEN 

BAŞLAYIN
Hem sağlıkta hem de estetikte herkesin odaklandığı tek bir konu var; 

yaşlanmayı yavaşlatmak. Beyin sağlığını korumanın yaşlanmanın 
hızını kesmede ilk adım olduğunu vurgulayan 'Gençliğin Sırrı Beyinde' 
kitabının yazarı Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, beyni koruyan 

akıllı kuralları okuyucularımız için sıraladı.
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Sağlık
Hazırlayan: ESER AKGÜL

Formda 
ve mutlu 

bir yaşamı uzun 
yıllar sürdürebilmenin 

adımlarına değinen 
Prof. Dr. Uludüz, beyin 
sağlığı ile ilgili önemli 

açıklamalarda bulundu 
ve tavsiyeler 

verdi:

45 yaşını 
geçenlerin 
yüzde 90’ında 
bu belirtiler 
var

Check-up'lar 
amaca hizmet 

etmiyor

Hayatımızda son 
20-30 yılda çok şey 
değişti. Bugünün hayatı 
dünkünden çok daha hızlı 
akıp gidiyor, daha koşturmacalı, 
daha gürültülü, daha kirli ve daha 
yalnız bir hayatımız var. Temel 
sorunumuz modern yaşam tarzı 
ile başa çıkmak için vücudumuz 
ve ruhumuzu adapte etmekte 
zorlanmamızdan kaynaklanıyor. 
Yaşam uzadı ama uzayan yaşamın 
sağlıklı yılları olmadı, kronik 
hastalıklar arttı. Çok çalışıyoruz, 
az uyuyoruz, yürümüyoruz, tüm 
gün masa başında oturuyoruz, 
kilo alıyoruz. Günümüz 
toplumunda 45 yaşı geçmiş bir 
kişinin şu belirtilerden en az 
birine sahip olma olasılığı yüzde 
90; halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, 
unutkanlık, dikkat dağınıklığı, 
kramplar, uyku sorunları, cinsel 
isteksizlik, keyifsiz hissetme ve 
yaşam enerjisinde düşme.

Check-up’lar sağlık sektöründe 
ciddi bir gelir. Fakat hiçbir işe 

yaramadığını baştan söyleyelim. 
Bu programların sonucunda ya 

gereksiz bazı veriler çıkıyor ya 
da sonuçlar sağlık durumumuzu 

yeterince anlatmıyor. Check-up 
sırasında akciğerinde tesadüfen 

olabilecek bir leke çıktığı için 
kanser olma endişesiyle ile uykuları 

bozulan, sinir sistemi olumsuz 
etkilenen insanlar var. Diğer 

yandan yakın zamanda check-
up yaptırmış ve değerleri normal 

çıkmış, fakat kalp krizi sonucu 
hayatını kaybeden insanlar da var. 

Kısacası check-up yaptırmak sizi 
‘daha sağlıklı’ grubuna sokmuyor. 

Kişinin genetiğini ve yaşam şeklini 
bilmeden sayfalarca ayrıntılı tetkik 

yaptırmanın bir faydası yok. 
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Genetik kodumuz bizi biz yapan 
özellikleri belirliyor. Ünlü 
Hollywood yıldızı Angelina 
Jolie’nin, meme kanseri geni 
BKCA1 için yapılan genetik test 
ile meme CA riski yüzde 87, 
yumurtalık kanseri riski ise yüzde 
50 idi. 2013’te önleyici ameliyatla 
her iki memesini aldırdı. DNA 
gizeminin çözülmesi insanın 
yaşamını uzatmak, hastalıklardan 

korunmak, yaşam enerjilerini 
artırmak yolunda ilerlemeler 
sağladı. Aslında tüm bu çalışmalar 
çok önemli bir gerçeğin altını çizdi, 
her birimiz özel ve tekiz. Artık 
kişilerin genetik özelliklerinden 
gelecekte karşılaşabilecekleri 
hastalıkları öngörebiliyoruz. Yani 
hastalıklara karşı bugünden önlem 
almak bize geleceği değiştirme gücü 
veriyor.

Her birimiz
özel ve tekiz
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Gerçeğe bakıldığında 
yaşam süremizi kısaltan ve 
kalitesizleştirenin aslında 
çevresel koşullar, alın yazısı, 
genetik miras gibi tanımların 
olmadığını söyleyebilirim. Sizin 
anne babadan gelen yumurta 
sperm birleştiği anda DNA 
şifreniz yani genetik fabrika 
çıkışınız belirlenmiştir. Ancak 
zararlı gen orada dursa da 
iyi yaşam ile sessiz kalabilir. 
Biz buna epigenetik diyoruz. 
Genetiğin kurbanı değiliz, sadece 
onu iyi yönetmemiz lazım.

30’lu yaşlarımızın başında “Şimdiki 
aklım keşke 20'erimin başında olsaydı” 

ya da 40’lı yaşlarımıza geldiğimizde 
“Keşke şu düşünce yapısıyla 

30’larımın başında olsaydım” sözlerini 
hayatımızın bir döneminde mutlaka 

sarf ettik. İnsan gelişen bir varlık; 
yaşadığı olaylar düşünce yapısını 

olgunlaştırırken bedenin ve beynin 
hızını git gide yavaşlatıyor. Zamana 

dur diyemediğimizi düşünsek de 
gelişen teknoloji, iyileşen hayat 

şartları, her gün çığır açan bir takım 
bilimsel buluşlarla bedenimize 

gençliğin zindeliğini hediye edebilir 
duruma geldik. Stres, yoğun çalışma 
temposu, sağlıksız beslenme bizden 

beyin ve beden sağlığımızı alırken 
gelişen dünya 'kaliteli yaşlanmak', 

'yaşının iyisi olmak' gibi birçok 
kavramı da hayatımıza dahil etti.

VücuduVücudu
korumak beyni korumak beyni 

korumakla başlarkorumakla başlar

GenetiğinGenetiğin
kurbanı değiliz!kurbanı değiliz!
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BEYNİ 
KORUYAN AKILLI 

KURALLAR

Beyninizi korumaya başlamak için 
asla çok erken ya da çok geç değildir. 
Unutmayın bellek, beyin işleyişinin 
sadece küçük bir parçasıdır ve 
beyin sağlığımızı korumak için 
yapabileceğimiz çok şey vardır. 

Yaşlandıkça fiziksel 
olarak aktif olmak, 
bunama riskinizi 
önemli ölçüde azaltır. 
Egzersiz yapmak, 
nöronları büyütmek 
ve tutmak için hayati 
önem taşıyan beyin 
kaynaklı nörotrofik 
faktör (BDNF) adlı bir 
proteini artırır, beyin 
iltihabını önlemeye yardımcı olur. 
Her gün açık havada 1 saatlik yürüyüş 
ya da beden aktivitesi hem ruha, hem 
bedene hem de beyne şifa olacaktır.

Diyabetle demans 
arasında doğrudan ilişki 

olduğunu ortaya koyan 
çok sayıda araştırma 

yapıldı. Fazla şeker, 
bilişsel beceriyi 

bozabilir ve yüksek 
tansiyona da sebep 

olabilir. Yüksek kan 
şekeri, diyabet olmasa bile 

bunama riskini artırır. Gazlı 
içecek, şeker oranı yüksek besinler 

ve şekerleme tüketimini keserek 
beyninizi genç tutmak için önemli 

bir başlangıç yapabilirsiniz.

Egzersiz şart 
Yüksek şekerli 

diyetten kaçının
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Beyin egzersizi yapın
Okumak, araştırmak, bulmaca 
çözmek, yabancı dil öğrenmek, 
müzik aleti çalmaya çalışmak, 
matematiksel problemler çözmeye 
çalışmak gibi zihinsel olarak 
uyarıcı faaliyetlerde bulunmak 
bilişsel işlevi artırır. Yapılan 
çalışmalar, zihinsel aktivitelerin 
beynin yeni hücreler üretmesine 
ve hücre kaybına karşı bir koruma 
sağlamasına yardımcı olabileceğini 
gösterdi.

Dİnlendİrİcİ müzİk dİnleyİn
Stres hayatın doğal bir parçasıdır. 
Ancak stresi yönetmek de pekâlâ 
mümkün. “Söylemesi kolay” 
dediğinizi duyar gibiyim. Gün 
içerisinde kendinize ayıracağınız 
yarım saatlik bir meditasyon 
arası ya da dinlendirici bir müziğe 
kendinizi bıraktığınız 15 dakikalık 
bir zaman dilimi gevşemenize ve 
dolayısıyla zihinsel keskinliğinizin 
artmasına olanak sağlar. 

Kalbinize iyi bakın
Kalp hastalığı ile Alzheimer 
hastalığının risk faktörleri 
ortaktır. Kardiyovasküler 
sistemdeki kan akışında meydana 
gelecek bozulma beyin dokusu 
hasarına yol açar. Uzun süreli 
hipertansiyon, beynin küçük 
arterlerine zarar verir. 

D vİtamİnİ sevİyenİzİ  
kontrol edİn
D vitamini hafıza oluşumunda 
önemli bir yere sahiptir. 
D vitamini eksikliği, yaşlı 
erişkinlerde bilişsel bozukluğa ve 
bunamaya sebep olur.  

Kontrolsüz ilaç 
kullanmayın
Hem reçeteli hem de reçetesiz alınan 
bazı yatıştırıcı ilaçlar düşünmeyi 
olumsuz etkileyebilir. Beyin sağlığınız 
için doktorunuza danışmadan ilaç 
kullanmaktan kaçının.
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Uyku düzeninize dikkat
Uyku bozuklukları hafıza da dahil 
olmak üzere zihinsel işlevlerde 
sorunların ortaya çıkmasına 
zemin hazırlar. Yetersiz uyku, 
daha yavaş düşünme ve bunama 
riski ile bağlantılıdır. Günlük 
uyku sürenizin ortalama 7-8 saat 
olmasına özen gösterin. 

Beynİnİz İçİn beslenİn
Sebze, meyve, kabuklu yemişler, 
baklagiller ve tohumlara 
sofranızda daha çok yer vererek 
Alzheimer hastalığı riskini yüzde 
36 oranında azaltabilirsiniz. 
Sebze ve meyvelerde bulunan 
fitokimyasallar, beyindeki stresi 
ve iltihabı hafifleterek Alzheimer 
riskini azaltır. Fındık, ceviz gibi 
kabuklu yemişler bilişsel 
işlevi olumlu yönde 
etkiler.

Tuzdan kaçının
Yüksek tuz alımı atardamarları 
sertleştirerek kan basıncını 
yükseltir ve beyindeki hassas kan 
damarlarına zarar verir. Beynin 
dokusundaki bozulan kan akışı 
bilişsel bozulmaya yol açar. 
Yemeklerinizi tuz yerine çeşitli 
baharatlarla tatlandırabilirsiniz.

Düşme ve çarpmalara 
dikkat!
Düşmeler kafa travmasına, kırık 
kemiklere, kademeli veya ani işlev 
kaybını tetikleyen başka zararlara      
  neden olabilir.
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Uzun süre kalan dolgu
NE KADAR SAĞLIKLI?

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oygar 
Aytekin, son dönemde pek çok alanda kullanılan dolgu estetiğinin püf 

noktalarını anlattı. Op. Dr. Aytekin, dolgu yaparken ilk kuralın önce zarar 
vermemek olduğunu vurgularken doğru bilinen yanlışları sıraladı. Dolgu 

yaptırmadan önce bu yazıyı mutlaka okuyun.

Plastik, Rekonstrüktif 
ve Estetik Cerrahi 

Uzmanı Op. Dr.  
Oygar Aytekin
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Hazırlayan: ESER AKGÜL

İ nce dudaklar, basık elmacık 
kemikleri, küçük bir çene, 

belirgin olmayan çene hatları, 
çukur şakak veya alın... Bunlar 
gibi pek çok benzer sorun 
günümüzde dolgularla kolayca 
çözülebiliyor. Güncel teknolojide, 
yüz bölgesinde sık kullanılan 
dolguların başında ise hyaluronik 
asit ve kalsiyum hidroksiapatit 
içeren dolgular geliyor. 
Hyaluronik asit, vücudumuzda 
zaten mevcut olan bir madde. 
Eklem sıvısında, göz küresinin 
içerisinde ve cilt içerisinde 
bolca bulunur ve asıl görevi, 
kendisine bağlamak suretiyle 
suyu tutmaktır. Yani hyaluronik 
asit, suyun ortamdan kaçmasını 
engeller. Kalsiyum hidroksiapatitli 
dolgular ise içerikleri sayesinde 
dolgu etkisi yaparken diğer 
yandan da kollajen üretimini 
tetikleyerek kendileri erir, 
hücreler arası maddede kollajen 
artışıyla bu erimeyi kompanse 
etmeye çalışırlar.
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Yüz ile vücut aynı değil
Bu iki çeşit haricinde elbette farklı ürünler de vardır. Ancak 
herhangi bir yüz dolgusu işleminde kullanılan ürünün uygun 
olup olmaması, o dolgunun kalitesinin yanında, üretim 
amacıyla da yakından ilişkilidir. Örneğin, vücut dolgusu olarak 
tasarlanmış bir dolgunun yüz bölgesinde kullanılması, muhtemel 
komplikasyonların çok daha fazla görülmesine yol açacaktır. Her 
şeyden önce yüz bölgesinin dinamiği, vücudunkinden çok daha 
farklıdır. Vücutta herhangi bir yerde cilt altına dolgu yaptığınızda, 
dolgunun maruz kalacağı fiziksel yük ile yüzde, yani doğrudan 
hareket eden bir zeminde yapılmış olan dolgunun maruz kalacağı 
yükler farklıdır.
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En iyi çözüm doğru yere uygulama
Dudakları dolgu ile daha kalın, hatta çok daha fazla kalın yapmak tabii ki 
mümkün. Fakat çok kalın dudakların hiç de iyi görünmeyeceğini hastaya 
mutlaka anlatmak ve bu uygulamadan kaçınmak gerekiyor. Örneğin 
çok popüler olan uygulamalardan 'nazolabyal dolgu'nun çok ilgisiz ve 
çok gereksiz şekilde uygulandığı insanlar görülebiliyor. Oysa özellikle bu 
hastaların birçoğunda elmacık bölgesi hedeflendiğinde sonuçlar harika 
olabilmektedir. Çünkü yaş ilerledikçe aşağıya sarkan yanak bölgesi 
dokularının üzerine bir de dolgu eklemektense azalmanın meydana  
geldiği noktaya uygulama yapmak daha çözüm odaklıdır.

Vücut dolguları daha uzun süre 
dayanabilecek şekilde tasarlanmışlardır. 
5, 10, 15 yıl kalıcılık sözü veren vücut 
dolguları olduğu gibi ömür boyu 
erimediği iddia edilen dolgular da vardır. 
Bu noktada mantıklı düşünmek gerekir. 
Kemiklerimiz dahi ömür boyu süren bir 
yapım ve yıkım sürecinden geçer. Böyle 
bir zeminde ömür boyu erimeyen bir 
dolgunun varlığı ne derece istenebilir 
diye düşünmek yanlış olmaz. Asla 
erimeyen bir dolgu üretmek teknik açıdan 
hiç zor değildir. Soru şudur; böyle bir ürün 
acaba ne kadar mantıklı? Kısacası, iyi 
dolgu demek, çok uzun süre kalan dolgu 
demek değildir ve en iyi dolgunun yanlış 
uygulanması da mümkündür.

Kemiklerin bile dayanıklılık süresi var
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Her burun 
kusurunu 
düzeltemezsiniz
Her burun, dolgu 
uygulamasına zaten 
uygun değildir. Çok 
bariz kamburu olan bir 
burnu dolgu yaparak 
düzeltemezsiniz. Ucu çok 
sarkmış bir burnu dolgu 
ile kaldıramazsınız. Eğri bir 
burnu da düzeltemezsiniz. 
Özetlemek gerekirse, dolgu 
yaparken ve yaptırırken, 
Hipokrat’ın ünlü 'önce 
zarar verme' sözü mutlaka 
akılda tutulmalıdır. 
Yapılan işlem kişinin 
biyolojik açıdan sağlığına 
zarar vermeyebilir ama 
görünüşü açısında 
yaratılan olumsuz sonuç 
da neticede bir zarardır ve 
zarar vermemek en büyük 
önceliğimiz olmalıdır.

Burun ameliyatı mı, 
dolgu mu?
Dolgu uygulaması, bazı boşlukları, 
eksiklikleri dolduran bir uygulama. Burun 
ameliyatında ise daha çok fazlalıklar 
alınmaktadır. Yani eğer ufak bir burun 
kamburu söz konusu ise bu kamburun üst 
kısmı ile alt kısmına biraz dolgu yapılır ve  
kamburu oluşturan kabarıklık kamufle 
edilir. Ameliyatta yapılan ise kamburun 
kendisini yok etmektir. Anlaşılacağı üzere 
dolgu uygulamasıyla buruna fazladan 
hacim kazandırarak, ameliyatta ise hacim 
azaltılarak sonuca ulaşılır. Dolayısıyla 
sonuçlar birbirinden çok farklı olacaktır. 
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Her yerde SAĞLIK

C ovid sonrası aileler ve çocukların 
sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını 

desteklemek üzere harekete 
geçen 'Susam Sokağı – Birbirimizi 
Önemseyelim' girişimi 100’den 
fazla ülkede, 41 dilde ailelere ulaştı. 
Viatris'in YouTube hesabında yer alan 
materyaller sevilen Susam Sokağı 
karakterleri Elmo ve arkadaşlarının 
videolarıyla psikologların önerilerini 
içeriyor. Etkinliğin tanıtımı Viatris 
Türkiye Ülke Müdürü Tayga Kaan 
Hilal, Akademisyen ve Yazar Dr. Bahar 
Eriş ve oyuncu Akasya Asıltürkmen'in 
katılımıyla gerçekleşti. 

Susam Sokağı'ndan 'Bİrbİrİmİzİ 
Önemseyelİm' çağrısı

H&M İle Zlatan 
Ibrahimović dünyayı 
harekete geçİrİyor

B osna Hersek asıllı 
İsveçli milli futbolcu 

Zlatan Ibrahimović, sporu 
herkes için ulaşılabilir 

hale getirmek amacıyla 
H&M ile iş birliğine 

imza attı. 2023 
bahar kampanyası 
kapsamında marka 

için global 'Brand 
Mover' olarak 

uzun vadeli 
iş birliğine 
hazırlanan 

Zlatan 
"Hareket 
etmek 
hayatımı 
yüzde 
100’üyle 
değiştirdi" 
dedi.
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Sağlık
Hazırlayan: ESER AKGÜL

Ü nlü spor markası PUMA ve 
sevilen sanatçı Aleyna Tilki, 

global bir sorun olan depresyonla 
mücadele için yan yana geldi. 
Özellikle gençleri etkisi altına alan 
depresyonla ilgili farkındalığın 
artırılmasını hedefleyen HİKAYEM 
BİTMEDİ projesi için, Aleyna 
Tilki’nin tasarım katkılarıyla iki 
özel PUMA ayakkabı hazırlandı. 
Proje kapsamında, Alliance Against 
Depression (Depresyona Karşı Avrupa 
İttifakı) (EAAD) ile iş birliği yapılacak. 
Aleyna Tilki, bu proje ile PUMA’nın 
global kampanyalarında birlikte 
çalıştığı Rihanna, Selena Gomez, Dua 
Lipa, Cara Delevingne gibi dünya 
yıldızlarının arasına katılmış oldu.

S amsung, kullanıcıların sağlık, zindelik 
ve güvenlik alışkanlıklarına yönelik 

katkılarını hız kesmeden sürdürüyor. 
Markanın yeni uygulamaları arasında, 
Samsung Privileged Health SDK programı 
ve kullanıcı güvenliğini destekleyen Fall 
Detection (Düşme Tespiti) API (Uygulama 
Programlama Arayüzü) yer alıyor. Program, 
kullanıcıların araç sürerken, yorgunluk, uyku 
ve stres seviyesini ölçüyor.

PUMA ve Aleyna Tİlkİ 
depresyonla mücadele İçİn 
güçlerİnİ bİrleştİrdİ

Samsung'tan yorgunluk ölçen uygulama 
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Kültür-Sanat
Hazırlayan: ESER AKGÜL

'Toz’ kasım ayında Zorlu’da

Can Bonomo’yu sevenler 
Beşİktaş’a…

'Sick of Myself' 4 Kasım’dan
İtİbaren vİzyona ÇIKIYOR!

w Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun 
yazdığı tek kişilik oyun Toz, 

kasım ayında izleyicilerle 
buluşuyor. Usta oyuncu Zerrin 
Tekindor’un sahnelediği ve oğlu 
Hira Tekindor’un yönettiği oyunu 
2 ve 27 Kasım’da Zorlu PSM’de 
izleyebilirsiniz.

w Dünya prömiyerini 2022 Cannes Film 
Festivali’nde yapan komedi filmi 'Sick of 

Myself', kendini sürekli hasta ederek kurban 
psikolojisinden faydalanmaya çalışan Signe’nin 
hikayesini anlatıyor. Yönetmenliğini Kristoffer 
Borgli’nin yaptığı filmde, Kristine Kujath 
Thorp, Eirik Sæther ve Fanny Vaager başrolleri 
paylaşıyor.

w Tarzı ve müziği ile milyonları 
peşinden sürükleyen Can 

Bonomo, 18 Kasım’da IF 
Performance Hall Beşiktaş’ta 
sevenleriyle buluşacak.

Tiyatro

Sinema

Konser
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Kültür-Sanat
Hazırlayan: ESER AKGÜL

İstanbul’un Bİzans 
dönemİne yolculuk

Bİr Kelebeğİn Kasırgası

w İstanbul’un Yeraltı Arkeolojisi 
turu, Antonina Turizm 

evsahipliği ile tarihi şehrin 
bambaşka bir yüzüne yolculuk 
yaptırıyor. Bizans Sarnıçları’ndan 
Artemis Lisizonos Tapınak 
Kalıntıları’na kadar büyülü şehrin 
güzelliğine eşlik etmek isteyenler 
12 Kasım tarihli etkinliğin 
biletlerine Biletix’ten ulaşabilir. w Loft Art, Bir Kelebeğin 

Kasırgası Sergisi'nde 15 
bağımsız sanatçının tuval, 
heykel, enstalasyon ve video 
enstalasyon eserine ev sahipliği 
yapıyor. Sergi 20 Kasım 2022 
Pazar tarihine kadar açık olacak. 

Etkinlik

Sergi
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Seyahat
Hazırlayan: NURSEN ŞENYURT

Hint Okyanusu'nun kıyısında, turkuaz renkli suları, bembeyaz 

kumlara sahip baharat kokulu, kendinizi cennetin bir parçasında gibi 

hissedeceğiniz 40 adadan oluşan büyülü bir ada Zanzibar. 

Aynı zamanda zengin bir tarihi ve kültürel mirasa sahip bu cennet adanın 

bilinmeyenlerini keşfe hazır mısınız?

Baharat kokulu
cennet adası:

ZANZiBARZANZiBAR
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Seyahat
Hazırlayan: NURSEN ŞENYURT

Ş iraz'dan gelen İranlı 
göçmenlerin kurduğu bu 

muhteşem ada, ismini 'zencilerin 
sahili' anlamındaki Farsça 'zangi 
bar'dan alıyor. 1503 - 1698 yılları 
arasında Portekiz hakimiyetinde 
kalan ada, 1698 yılında Umman 
Sultanlığı denetimindeydi. 
Sultan Said Muscad, 
Umman’dan hanedanıyla 
birlikte buraya gelerek Stone 
Town’u başkent yaptı. Bu süre 
zarfında Stone Town ticarette 

oldukça ilerledi. Özellikle 
baharat ve köle ticaretindeki ünü 
dünyaya yayıldı. 1873 yılında 
kölelik kaldırıldı ve 1896 yılında 
dünyanın en kısa süren savaşı 
burada yaşanarak (38 saat) 
Zanzibar İngilizlerin himayesi 
altına girdi. 1964 yılında ise halk 
ayaklanması sonucu Zanzibar, 
İngiliz sömürgesinden kurtulup 
bağımsızlığına kavuştu. Bugün 
Zanzibar, Tanzanya’ya bağlı yarı 
özerk bir yapıya sahip.
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Seyahat
Hazırlayan: NURSEN ŞENYURT

Freddie 
Mercury'nin
doğduğu 
ada
Zanzibar’a Türkiye'den 
yaklaşık 8 saatlik bir 
uçuşla ulaşabilirsiniz. 
Kapı vizesi ya da online 
alacağınız vize yeterli. 
Zanzibar Adası'nı ilk 
olarak Stone Town'dan 
keşfe başlayabilirsiniz. 
Adanın başkenti Stone 
Town, 2000 yılında 
UNESCO Dünya Miras 
Listesi'ne alındı. Yüzde 95’i 
Müslüman, yüzde 5’i Hıristiyan ve 
Hindu olan halk inançlarını özgürce 
yerine getirebiliyor. Stone Town’da 
olmazsa olmaz gezilecek yerler 
arasında efsane müzisyen Freddie 
Mercury'nin doğduğu ve ölümünün 
ardından müze haline getirilen evi 

yer alıyor. Yarım gün gibi bir sürede 
rahatlıkla gezebileceğiniz Stone 
Town’un dar ve adeta labirente 
benzeyen sokaklarında kaybolsanız 
dahi, 3 tarafı plajlarla çevrili olduğu 
için tekrar deniz kenarına çıkarak 
gezinize kaldığınız noktadan 
kolaylıkla devam edebilirsiniz.
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Seyahat
Hazırlayan: NURSEN ŞENYURT

Zanzibar kapıları
Stone Town'un dar sokaklarında 
kayboldukça özenle oyulmuş Zanzibar 
kapılarının dikkatinizi çekmemesi imkansız. 
Dayanıklı ve kolay işlemesinden dolayı tik 
ağacından yapılan kapılar, ev sahiplerinin sosyal 
statüsüne ve mesleğine dair ipuçları veriyor.

Bitkilerin kendi yetişme 
ortamlarını gözlemlemek 

ve aromalarını 
teneffüs ederek 

Favuna ve Flora’yı 
keşfetmek için Baharat 

Parkı'na mutlaka 
gidin. Park girişinde 
bulunan rehberler 
ile gezebileceğiniz 

bölgede tadım yapabilir, 
toplanan meyveleri 
tur sonunda afiyetle 

yiyebilirsiniz.

Baharat 
parkı
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Seyahat
Hazırlayan: NURSEN ŞENYURT

Restaurant on the Rock
Neredeyse Zanzibar'ın simgesi haline gelmiş 
görülmeye değer bir yer. Michanwi Pingwe 
plajının sahilinde kısa bir mesafe yürüyerek 
ya da kayık ile geçebilirsiniz. Sadece önünde 
fotoğraf çektirebilir ya da önceden rezervasyon 
ile bu deniz üzerinde bulunan restoranda 
yemek yiyebilirsiniz.



134

Seyahat
Hazırlayan: NURSEN ŞENYURT

Prison Island
Changuu olarak geçse de turistler tarafından 
daha çok Prison Island olarak biliniyor. 
Prison Adası, Stone Town’dan yaklaşık 6 km 
açıkta yer alıyor. 1860'larda asi köleler için 
hapishane olarak kullanılmış bir ada. Sahilde 
bekleyen motorlu sandallarla 20 dakikalık 
yolculuk sonunda adaya geçebilirsiniz. 
Prison Adası her ne kadar çok ufak olsa da 
burada yapılacak birçok şey var. Adanın 
meşhur 200 yaşında dev kaplumbağalarını 
görüp besleyebilir, turkuaz rengindeki 
okyanusun tadını çıkarabilir ve adaya adını 
veren hapishaneyi ziyaret edebilirsiniz.
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Seyahat
Hazırlayan: NURSEN ŞENYURT

Jozani Chewaka 
Ormanı

Adaya özgün, sırt kürkleri kızıl olan Kızıl Colobus maymunlarını görmek 
mutlaka yapılması gereken etkinlikler arasında. Maymunların vejeteryan 
olduklarını belirtmeliyim. Adaya özgü ve koruma altındaki az sayıdaki bu 

maymun çok uzun kuyrukları, aşırı çeviklikleri ve zekalarıyla ünlü.

Jozani Chewaka 
Ormanı
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Seyahat
Hazırlayan: NURSEN ŞENYURT

Masai Kabilesi

Cenotede yüzme 
molası

Masailer, çift kişilikli bir tek 
tanrıya inanıyor. Bu yöresel 
Afrika dinindeki Enkai isimli 
tanrı aynı anda hem iyiliği 
hem de kötülüğü temsil 
ediyor. Siyah renk, Enkai’nin 
iyi tarafını, kırmızı renk ise 
kötü tarafını temsil ediyor. 
Bu sebeple, kırmızı ve siyah 
kabile üyeleri için son derece 
önemli. Buna bağlı olarak 
çoğunlukla kırmızı ve siyah 
renkli kıyafetler giyiyorlar. 
Bu yerel kıyafetlere ise 
'Shuka' adı veriliyor. Öte 
yandan Shuklar, Masailer 
için oldukça önemli bir geçim 
kaynağı. Çünkü Masailer bu 
özel kıyafetleri satarak para 
kazanıyor. Masai kabilesinin 
simgelerini taşıyan kolye 
ve bilekliklerini alarak 
şehre dönüşte kıyafetleriniz 
ile beraber kullanarak 
dikkat çekici farklılıklar 
yaratabilirsiniz.

Bir yer altı mağarasının çatısı çöktüğünde 
oluşan derin su dolu bir çukurlara cenote 
deniyor. Doğal kaynak sularından ve 
okyanustan sızan sulardan beslenen 
cenote'lerde çok eskiden kutsal törenler 
yapıldığı biliniyor. Adanın güney 
kısmında yer alan ve üzerinde özel bir 
işletmeye ait olan cenote'de yüzmenin 
içinizi ürperten heyecanını yaşamalısınız.
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Haber

“Güzel ev” kavramına 
yeni bir soluk getiren 
Bella Maison’un, el 
boyaması tadında, 
geleneksel renk ve 

dokularda hazırladığı 
Roby Porselen Yemek 
Takımı, sofralarda yeni 

bir akım başlatacak. 
Stippen sanatı 

eşliğinde, zıt renklerin 
kontrastıyla yuvarlak 

ve kabartmalı tonlarda 
tasarlanan yemek 
takımı sofralardaki 
yeni renk cümbüşü 

olacak. 

w Farklı tasarımlarıyla evlerdeki yaşamı 
daha keyifli hale getiren Bella Maison, 

Roby Porselen Yemek Takımı ile stippen 
sanatını yeniden sofralara taşıyor. Merkeze 
yerleştirilen nokta etrafına farklı boyut ve 
sayıda noktaların yerleştirilmesiyle hayat 
bulan stippen sanatında şekillenen yemek 
takımı, desenleri ve renkleriyle her yemekte 
ayrı bir hikaye anlatıyor. Porselen üzeri 
el boyama tabaklardan ilham alınarak 
tasarlanan yemek takımı, geleneksel renk 
ve dokunuşlarıyla her zevkin beklentisine 
cevap oluyor. Stippen sanatının Bella Maison 
ustalığı ve kalitesiyle işlendiği 18 parçalık 
6 kişilik yemek takımı yeşil, turkuaz, mavi, 
hardal ve gülkurusu renkleriyle geleneksel 
duruşunu gözler önüne seriyor.

Roby yemek takımı
SOFRALARDAKİ RENK CÜMBÜŞÜ OLACAK 
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Astroloji
Astrolog: CANAN SEZGİN

Sevgili koçlar, bu ay 

sezgileriniz, burs, 

nafaka, vergi ve ortak 

para alanlarınız aktif 

olacak. Mars retrosu 

iletişim, kardeşler, kısa 

seyahatler, yakın çevre 

konularını etkiliyor. 12 

ocağa kadar dikkatli 

olun. 08 Kasım ay 

tutulmasında parasal 

konularda karşınıza 

fırsatlar çıkabilir. 

Finansal anlamda 14 

Kasım itibariyle kazanç 

sağlayabilirsiniz. 24 

Kasım yeni ayında cesur 

olun, önemli adımlar 

atacaksınız. Özellikle 

eğitim, öğretim, yurt 

dışı bağlantılarınız 

konusunda yeni 

başlangıçlar sizi 

bekliyor. Jüpiter balık 

retrosu hayallerinize 

sizi bir adım daha 

yaklaştıracak, enerjinizi 

boşa harcamayın. Bu ay 

destekleneceksiniz.

Sevgili boğalar, bu ay 

ilişkiler, ortaklıklar 

konuları gündeminizi 

oluşturuyor. Mars retrosu 

sebebiyle 12 ocağa 

kadar riskli yatırımlarda 

bulunmayın. 08 Kasım 

dolunayı ve burcunuzda 

olan ay tutulması 

ilişkilerle ilgili önemli 

kararlar alabileceğinize 

işaret ediyor. Aşkla ilgili 

tamam mı devam mı diye 

kendinize soracağınız 

bu tutulma sizin dönüm 

noktanız olabilir. Bu yıl 

hayatınızın değişeceği, 

dönüşeceğiniz bir yıl. 

24 Kasım yeni ayında 

miras, alacak verecek 

konuları ve hukuksal 

konularda yenilenmeler 

söz konusu olacak. 

Jüpiter balık retrosuyla 

birlikte sorunlarınızın 

üstesinden geleceğiniz 

bir ay sizi bekliyor. 

İlişkilerde değişim 

zamanı. 

Sevgili ikizler, bu 

ay meslek, sağlık, 

sorumluluklarınızla ilgili 

bir gündeminiz olacak. 

Mars retrosuyla 12 ocağa 

kadar dış görünümünüzde 

değişiklik yapmayın. 

08 kasım ay tutulması 

bilinçaltı alanınızda 

olacağından içinize 

yönelebilir, kendinizi 

keşfedebilir, yalnız kalmak 

isteyebilirsiniz. Ayrıca 

gizli düşmanlarınız ortaya 

çıkabilir. Kendinizin ve 

yakınlarınızın sağlığına 

dikkat edin. 14 kasımdan 

itibaren daha güçlü 

olacaksınız. 24 Kasım yeni 

ayında evlenmeye karar 

verebilir, ilişkilerle ilgili 

birtakım yeni kararlar 

alabilirsiniz. Jüpiter balık 

retrosu kariyerle ilgili 

alanınızı etkilediğinden 

adımlarınızı dikkatli atın, 

fırsatlar kapınızda. Bu 

ay işinizle ilgili değişim 

zamanı.

KOÇ
21 Mart - 20 Nisan 21 Nisan - 21 Mayıs 22 Mayıs - 22 Haziran

BOĞA İKİZLER
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Astroloji
Astrolog: CANAN SEZGİN

Sevgili yengeçler, 

bu ay aşk, sanat, 

çocuklarla ilgili alanlara 

odaklanacaksınız. Mars 

retrosunda içinize 

attığınız konularda 

12 Ocak tarihine 

kadar farkındalıklar 

yaşayacağınız bir 

dönem sizi bekliyor. 08 

Kasım ay tutulmasında 

ise sosyal çevreniz 

değişebilir, yeni insanlar 

size yeni kapılar 

açabilir hazırlıklı olun. 

Finansal anlamda 

zorlanmamak için 14 

kasıma kadar riskli 

yatırımlar yapmayın. 24 

Kasım yeni ayında sağlık 

ve mesleki anlamda 

değişimlere açık olun. 

Jüpiter balık retrosuyla 

hayat sizi eğitiyor, 

dönüştürüyor. Tüm 

potansiyelinizi kullanın. 

Bu ay aşk ve eğlenceyi 

doya doya yaşama 

zamanı. 

Sevgili aslanlar, bu ay 

aile, ev, alım satım, 

tadilat konuları aktif 

olacak. Mars retrosu 

12 ocağa kadar 

sosyal hayatınızı 

etkileyeceğinden 

arkadaşlarınız ve 

dostlarınıza karşı daha 

ılımlı olmaya özen 

gösterin. 08 Kasım 

dolunay ay tutulması 

kariyerinizde önemli 

değişimlere neden 

olacak. İlişkilerinizde 

sorunlar yaşayabilirsiniz, 

partnerinizin üzerine 

gitmeyin. 24 Kasım 

yeni ayında aşkla 

ilgili sürprizlerle 

karşılaşabilirsiniz. Yeni 

başlangıçlar için 14 

Ocak tarihini bekleyin. 

Jüpiter balık retrosunda, 

mirasla ilgili konularda 

kandırılmamaya özen 

gösterin. Büyük resme 

odaklanın. Bu ay aile 

saadeti zamanı. 

Sevgili başaklar, bu 

ay iletişim, yakın 

çevreniz, kardeşleriniz, 

kuzenleriniz, çıkacağınız 

seyahatler gündeminizde 

olacak. İletişim şeklinizi 

biraz değiştirmeniz 

gerekiyor. Mars 

retrosu kariyerinizi 

etkileyeceğinden 12 

ocağa kadar işinizle ilgili 

risk almaktan kaçının. 

08 Kasım dolunay 

ve ay tutulmasında 

inançlarınız, aldığınız 

eğitimler konusunda 

yetersiz hissedebilirsiniz. 

24 Kasım yeni ayında 

ailevi konularda, alım 

satımla ilgili konularda 

olumlu gelişmeler sizi 

bekliyor. Jüpiter balık 

retrosu ilişkiler alanınızı 

etkileyeceğinden daha 

yoğun duygular içerisine 

girebilirsiniz. Bu ay 

iletişimde devrim zamanı. 

YENGEÇ ASLAN BAŞAK
23 Haziran - 22 Temmuz 23 Temmuz - 22 Ağustos 23 Ağustos - 22 Eylül
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Sevgili teraziler, bu 

ay parasal konular, 

maddi olarak güvende 

olmak gündeminizde 

olacak. Mars retrosu 

12 ocağa kadar yurt 

dışı, eğitim, uzun 

seyahatler konusunda 

sizi zorlayacak. 

Seyahatlerinizde 

zorluklar, aksaklıklar 

yaşayabilirsiniz. 08 

kasım ay tutulması 

borçlarınızı 

düzenlemeniz için doğru 

bir zaman dilimi olacak. 

Finansal anlamda bir kişi 

size destek olabilir. 24 

kasım yeni ayında yakın 

çevrenizle iletişiminizde 

cesur olun, olumlu veya 

olumsuz yorumlarınızı 

gizlemeyin. Jüpiter balık 

retrosunda ise Kasım ayı 

boyunca kararlarınızı 

gözden geçirin ve kendi 

potansiyelinizi yeniden 

keşfedin. Bu ay para 

kazanma zamanı. 

Sevgili akrepler, bu 

ay kişisel gelişiminize 

odaklanacaksınız. 

Dış görünümünüzde 

değişiklikler yapmak 

istiyorsanız ocak ayını 

beklemenizi öneririm. 

Mars retrosunda 12 ocak 

tarihine kadar mahkeme, 

miras, nafaka konularıyla 

ilgili sonuçlanmalar 

yaşayabilirsiniz. 08 

kasım ay tutulması 

ilişkiler açısından sizi 

zorlayacak. Bitmesi 

gereken bir ilişkiniz varsa 

geri dönüşü olmayan 

bir karar alabilirsiniz. 

24 kasım yeni ayında 

ise finansal anlamda 

kazançlı çıkacağınız 

günler sizi bekliyor. 

Jüpiter balık retrosunda 

sağlığınızı ihmal etmeyin. 

16 kasımda  venüs yay 

burcuna geçtiğinde aşk 

konusunda farkındalığınız 

artacak. Bu ay kendinizle 

yeniden tanışacaksınız. 

Sevgili yaylar, bu 

ay korkularınızla 

yüzleşebilir, sezgilerinize 

güvenebilirsiniz. 

Gizli düşmanlarınız 

açığa çıkabilir. Mars 

retrosunda 12 ocağa 

kadar evlilik ve ortaklıklar 

konularında dikkatli 

olun. Yarım kalmış 

işlerinizi tamamlayın. 

Yeni başlangıçlar için 

ocak ayını bekleyin. 08 

Kasım ay tutulmasında 

sağlığınıza dikkat edin. 

Mesleki anlamda adım 

atmak için bir kaç gün 

bekleyin. 24 Kasım yeni 

ayında kendinizle ilgili 

uzun zamandır yapmak 

istediğiniz değişiklikleri 

yapabilirsiniz. Jüpiter 

balık retrosunda sizi üzen 

insanları hayatınızdan 

çıkarabilirsiniz. Bu ay 

rüyalarınızın verdiği 

mesajlara dikkat edin. 

TERAZİ AKREP YAY

Astroloji
Astrolog: CANAN SEZGİN

23 Eylül - 22 Ekim 23 Ekim - 21 Kasım 22 Kasım - 21 Aralık
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Astroloji
Astrolog: CANAN SEZGİN

Sevgili oğlaklar, bu 

ay sosyal çevreniz, 

hayalleriniz ve 

umutlarınız odak 

noktanız olacak. 12 ocak 

tarihine kadar mesleki 

konularda risk almayın, 

projelerinizi tamamlayın, 

harekete geçmek için 

ocak ayını bekleyin. 

Sağlık kontrollerinizi 

ihmal etmeyin, egzersiz 

ve diyet yapabilirsiniz. 

08 Kasım ay 

tutulmasında aşk, sanat 

ve çocuklarınızla ilgili 

konularda bazı sorunlarla 

karşılaşabilirsiniz. 

Harekete geçmek için 14 

kasım tarihini bekleyin. 

24 Kasım yeni ayında 

sevdiğiniz insanlara 

zaman ayırın. Sizden 

gizlenen bazı durumlar 

ortaya çıkabilir. Jüpiter 

balık retrosunda iletişim, 

kardeşlerinizle ilgili 

gündemleriniz olacak. Bu 

ay sosyal bir kelebeksiniz.

Sevgili kovalar, bu ay 

kariyeriniz, iş ortamınız, 

çalışma arkadaşlarınız 

gündeminizde olacak. 

Mars retrosunda 12 

ocak tarihine kadar 

aşkla ve çocuklarınızla 

ilgili konularda aldığınız 

kararları uygulamaya 

ocak ayında geçebilirsiniz. 

08 Kasım ay tutulmasında 

aileniz konusunda 

önceliklerinizi belirleyin, 

alım satım işleriniz için 

14 kasımı bekleyin. 24 

Kasım yeni ayında sosyal 

çevrenizde değişiklikler 

yapabilirsiniz, yeni 

tanışacağınız insanlar 

sayesinde hayatınızda 

bir dönüm noktası 

yaşayabilirsiniz. Jüpiter 

balık retrosunda para 

kazanmak için tüm 

potansiyelinizi kullanmak 

için yeni projeler 

üretebilirsiniz. Bu ay 

kariyerinizde yükselme 

zamanı. 

Sevgili balıklar, bu ay 

eğitim, uzun seyahatler, 

hukuksal konular, 

basın yayın konuları 

gündeminizde olacak. 

Mars retrosunda ailevi 

konularda, mülkiyet 

konularında 12 ocak 

tarihine kadar dikkatli 

olun. 08 Kasım dolunay 

ve ay tutulmasında 

iletişimle ilgili eviniz 

aktif olduğundan 

kullandığınız cümleleri 

seçerek konuşun ve kısa 

seyahatlere çıkacaksanız 

önemli eşyalarınızı 

unutmadığınızdan 

emin olun. 24 Kasım 

yeni ayında ise 

kariyer anlamında 

yeni başlangıçlar 

yapabilirsiniz. Jüpiter 

balık retrosunda kasım 

ayı boyunca kişisel 

gelişiminiz için çaba 

sarfedebilirsiniz. Bu ay 

eğitim zamanı. 

OĞLAK KOVA BALIK
22 Aralık - 21 Ocak 22 Ocak - 19 Şubat 20 Şubat - 20 Mart
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