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Edito

Hale Ceylan Ba rlas

A şkın en çok konuşulduğu, belki de 
insanların birbirine sevgisini en çok 
gösterdiği bir aya girdik. Her ne kadar 

14 Şubat’tan kaynaklı olarak “Aşk” ayı olarak 
beynimize kazınsa da aslında Şubat ayının 
çok daha dikkat edilmesi gereken günleri 
de var. Mesela 4 Şubat Dünya Kanser Günü, 
9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü, 20 
Şubat Evcil Hayvanını Sevme Günü diye liste 
uzar gider. Ama ne yazık ki tüketim çağında 
olduğumuz için Sevgililer Günü öne çıkıyor. 

Peki bol bol hediyelerin alındığı, aşk 
sözcüklerinin havada uçuştuğu, herkesin 
pamuk gibi olduğu Şubat ayında Re Touch 
Mag’te neler var? 

Çok genç, çok güzel ve başarılı Cemre Baysel 
Re Touch Mag kadın kapağımızda. Tam bir 
klasik otomotiv meraklısı olan Baysel ile 
keyifli bir çekim gerçekleştirdik. 

Men kapağımızda ise yakışıklı oyuncu Kaan 
Yıldırım var. Intercity İstanbul Park’ta, 
dondurucu soğuğa aldırmadan muhteşem 
bir çekim yaptık. Biz yeni sayıya hazırlıklara 
başlarken, siz de keyifle Şubat sayısını 
okuyun. Her zaman dediğimiz gibi sol 
yanınızdan “Aşk” eksik olmasın...

Sevgiyi tek bir 
güne sığdırmayın
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Bültenler
Hazırlayan: VİLDAN UYGUNOĞLU

Sevgililer 
Günü’nde 

Guess 
yanınızda

w Guess’in Sevgililer Günü seçkisinde şıklık ve zarafet bir 
arada. Aşkın sıcaklığını yansıtan renk tonları, şık detaylar 

ve göz alıcı Guess tarzı ile öne çıkıyor. Koleksiyon içerisinde 
denimden kadifeye, kumaşlarda çiçek baskılardan tüvite 
farklı dokuların buluştuğu Guess’in Sevgililer Günü seçkisi 
her tarza uygun pek çok seçenek sunuyor.

Swatch’tan aşk 
tarifi

w Sevdiklerini Swatch ile şımart. 
Recipe For Love, çatal ve bıçak 

şekilli akrep ve yelkovanı ve 9 
farklı biritiyle kişiselleştirilebiliyor. 
Swatch’un gizli tarifinde 
çekiciliğin lezzetini, bir tutam 
sihri, 4 litre sürprizi, kaşık dolusu 
sarılma ve neşeyi, 1 büyük fincan 
flörtü, 2 büyük şansı, 200 gr 
öpücük ve şef şapkası sembolünü 
içeren 9 birit yer alıyor.
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Bültenler
Hazırlayan: VİLDAN UYGUNOĞLU

Vakko çiftleri 
aynı şişede 
buluşturuyor

w Hediye seçenekleriyle ayrıcalıklı 
bir yaşam tarzı sunan Vakko, 

Sevgililer Günü’nde Infiniti For Us 
kokusuyla aşkı tek şişede paylaşıma 
sunuyor. Modern, çarpıcı ve unisex 
bir parfüm olan Infiniti For Us, 
kadın ve erkeğin ortak yönlerini bir 
araya getiriyor. Infiniti For Us, kadın 
teninde feminen, erkek teninde ise 
maskülen bir nota bırakıyor.

Harrem’den 
Glutatyon 
beyazlatıcı 
serum ve krem

w Harrem Glutatyon Beyazlatıcı 
Serum, yüzde 4 glutatyon, 

kolajen, hyalüronik asit, C 
vitamini ve D5 vitaminli içeriğiyle 
yaşlanma karşıtı bakım yaparken 
cilt tonunu açarak 3 haftada gözle 
görülür şekilde lekeleri azaltıyor. 
Tamamlayıcı glutatyon bakım 
kremi de cilt hücrelerinin gelişmesi 
ve onarılmasında rol alıyor. 
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Bültenler
Hazırlayan: VİLDAN UYGUNOĞLU

Herbal Essences’tan 
saçlara vegan bakım

KİP yeni yılda da sizinle

w İlhamını doğadan alan Herbal 
Essences’ın aloe vera ile avokado yağı saç 

ve saç derisi maskesi, yeni yılın pozitifliğini 
saçınıza taşımak için hem gezegeni hem 
de hayvanları koruyan vegan formülü ile 
geliştirildi. Herbal Essences’ın yenilenen 
formülü, PETA tarafından onaylı olarak 
hayvanlar üzerinde test edilmiyor. 

w Erkek moda markası KİP, 
kış koleksiyonundaki 

modern, şık ve rahat 
tasarımlarıyla yeni yılda 
da erkeklerin hayatına 
keyif katacak. Dinamik, 
sportif ve maceracı 
tarzlarla uyumlu 
overshirtler, oduncu 
gömlekler, sweatshirtler, 
puffer montlar, spor 
yelekler ve renkli bereler 
ile açık havanın keyfini 
çıkaracak bir hediye 
seçimi yapabilirsiniz.
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Bültenler
Hazırlayan: VİLDAN UYGUNOĞLU

İpekyol Cosmetics 
ile taze bir 
başlangıç

w Kokunun hatıralar üzerindeki 
etkisinden ilhamla, bulunduğu 

her mekanda iz bırakacak Ipekyol 
Cosmetics Koleksiyonu mağazalarda 
yerini alıyor. Kişisel bakım ve ev 
kozmetiği olarak iki farklı ürün 
grubu ile duyulara hitap eden 
koleksiyon, sofistike notalarla 
sunduğu temizlik ve ferahlık hissi 
ile hayatın her anına dokunmayı 
hedefliyor.

Ariş Pırlanta ‘Aşk’ı 
tasarımlarına 
yansıttı

w Mücevherin öncü markası Ariş 
Pırlanta, 14 Şubat için zarif, şık 

ve göz alıcı olduğu kadar ‘Aşk’ın 
anlamını en güzel şekilde ifade 
eden kalpli tasarımları sizler için 
hazırladı. Ariş Pırlanta’nın aşkı 
anlatan evrensel sembollerle 
hazırladığı büyüleyici kolye, yüzük 
ve bileklikler, sevgilinize olan 
tutkunuzu anlatmanın en güzel yolu 
olacak.
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Bültenler
Hazırlayan: VİLDAN UYGUNOĞLU

Benetton’dan yeni 
koleksiyon: 
Be Everything

Kiğılı ilk Metaverse mağazasını açtı

w United Colors of Benetton’un 2023 
İlkbahar-Yaz Koleksiyonu, ‘Be Everything’ 

mottosuyla yeni sezona merhaba diyor. Kreatif 
direktör Andrea Incontri’nin hazırladığı 
koleksiyon ilhamını, markanın temel ilkelerini 
yansıtan kozmopolit ruhlar, renkler ve triko 
uzmanlığından alırken tasarımların felsefesi 
meyve figürleriyle sezona taşınıyor.

w Türkiye’nin ilk giyilebilir 
NFT ürünlerini mayıs 

ayında holografik defileyle 
tanıtan ve 2022/23 
Sonbahar-Kış koleksiyonu 
tanıtımını da ilk kez 
dünya ve meta evrenin 
birleştirildiği defileyle 
gerçekleştiren Kiğılı’dan 
yeni hamle. Marka, Web3 
teknolojilerine yönelik 
yatırımları kapsamında ilk 
Metaverse mağazasının 
açılışını yaptı. 
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Bültenler
Hazırlayan: VİLDAN UYGUNOĞLU

Boyalı saçlara özenli 
bakım Ashley Joy’dan

HC Care ile Sevgililer Günü’nde ışıl ışıl olun

w Sağlıklı, bakımlı, göz alıcı, dolgun 
saçların kahramanı olarak nam salan 

Ashley Joy boyalı saçlar için özel olarak 
geliştirdiği yeni bakım serisini müjdeliyor: 
Boya Koruyucu Seri. Koyu ve açık renkli 
saçlar olarak 2 kategoride geliştirilen 
seri, saç bakımı için ihtiyaç duyulan tüm 
ürünleri içeriyor: Şampuan, saç kremi ve 
koruyucu sprey.

w 16 yılı aşkın süredir 
sağlıklı saç uzatma etkisi 

ile tanınan en popüler 
bakım ürünü olan HC 
Complex, sevgilileri özel 
güne yüzde 100 bitkisel 
formül ile hazırlıyor. Yeni 
formül, saçların uzama 
süresinde birçok bitki özü, 
vitamin, protein, mineral 
ve amino asitler gibi doğru 
bileşenlerle saç ve saç 
derisini besliyor, sağlıklı 
uzamaya yardımcı oluyor.
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Bültenler
Hazırlayan: VİLDAN UYGUNOĞLU

Duru ailesinin yeni üyesi: 
Organik içerikli sabun

Pürüzsüz cildin sırrı: 
Cosmed 
Cosmeceuticals

w Kişisel temizlik 
pazarının önde gelen 

markalarından Duru, cildin 
doğal yapısında bulunan 
beş farklı nemlendiriciyi 
barındıran yeni sıvı sabun 
serisini tüketicilerinin 
beğenisine sundu. Yeni seri, 
içeriğindeki mineral yağ, 
paraben, gluten ve BPA’sız 
vegan formülü sayesinde 
hassas ciltlerde bile rahat 
bir kullanım sağlıyor. 

w Cosmed Cosmeceuticals’tan, Sevgililer 
Günü’nde ışıltılı bir ciltle parlamak 

isteyenlere dünya standartlarında ürünler. 
Nem bombası etkili ‘Moisturizing Vanilla 
Mask’, cildi kurutmadan temizleyen 
‘Day to Day Gentle Cleansing Gel’ ve göz 
çevresinde aydınlık bir görünüm sağlayan 
‘Revolution Moisturizing Eye Sorbet’ ile 
ışıl ışıl olmak çok kolay.
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Kısa Kısa

Gucci’nin yeni 
kreatif direktörü 
Sabato De Sarno

Konuşulan iş birliği: Tiffany & Co. X Nike

w Gucci, Sabato De Sarno’yu 
markanın yeni kreatif direktörü 

olarak duyurdu. Geçen kasım 
ayında Alessandro Michele’nin 
ayrılığından sonra İtalyan markanın 
yeni kreatif direktörü olarak Sabato 
De Sarno oldu. De Sarno, kadın ve 
erkek koleksiyonları, deri ürünler, 
aksesuarlar ve yaşam tarzından 
sorumlu olacak ve ilk koleksiyonunu 
eylül ayında Milano Moda 
Haftası’nda sunacak. 

w Tiffany & Co. ve Nike, sosyal 
medya hesaplarından iş birliği 

yaptıklarını duyurdu. Nike logolu 
Tiffany mavisi bir ayakkabı kutusunun 
yer aldığı görseli paylaşarak tüm 
spekülasyonları doğrulayan iki marka, 
çıkacak ürünlerle ilgili herhangi bir 
ayrıntı vermese de moda dünyasını 
heyecanlandırdı.
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Kısa Kısa

Naomi Campbell ve 
Gigi Hadid bir arada

Skims'ten The White 
Lotus çıkışı

w Boss, İlkbahar/Yaz ’23 kampanyasını 
yayınladı. “Kendi Patronun 

Ol” sloganının ön planda olduğu 
kampanyada Naomi Campbell, Gigi 
Hadid, Maluma, Lee Minho, Khaby 
Lame ve Matteo Berrettini yer alıyor. 
Ünlü fotoğrafçı Mikael Jansson 
tarafından çekilen kampanyanın 
ana teması ise üstesinden geldikleri 
mücadeleleri göstermek amacıyla 
modellerin her birini çocukluk 
hallerinin bir görüntüsüyle tasvir etmek.

w Kim Kardashian markası 
Skims'in yeni Sevgililer Günü 

kampanyasında son dönemin 
sevilen dizisi The White Lotus 
dizisinin oyuncuları Simona 
Tabasco ve Bea Grannò’ya yer verdi. 
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Rihanna'dan 
Fenty Kids 
hamlesi

Louis Vuitton ilk bebek 
koleksiyonunu çıkarıyor

w Ünlü yıldız Rihanna, şimdi 
de Fenty Kids markası 

için hazırlıklara başladı. 
Giysi, aksesuar ve ayakkabı 
koleksiyonundan oluşacağı 
belirtilen markada ayrıca mayo, 
plaj kıyafeti, tenis kıyafetleri, 
sörf kıyafetleri, kayak 
kıyafetleri, bebek kıyafetleri ve 
uyku tulumları da olacak. 

w Fransız lüks moda evi, 
yeni doğanlar için ilk 

koleksiyonunun lansmanını 
yaptı. 3 Mart'ta piyasaya 
sürülecek olan koleksiyonda 
giyim, ayakkabı ve aksesuarlar 
yer alacak ve sadece 12 aya 
kadar kıyafetler olacak. Marka 
aynı zamanda yeni markası için 
"Koleksiyon, hayat boyu hatıra 
olabilecek ilk oyuncaklardan 
oluşan, düşünceli bir günlük 
parça ve özel gün aksesuarları 
yelpazesini temsil ediyor" dedi.

Kısa Kısa
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Aşkın büyüsü Velovis kolye
Aşk ve bağlılık gibi evrensel değerleri kendi 
vizyonuyla yorumlayan, bunu da ustalıkla 
tasarımlarına yansıtan bir marka Velovis. 

Duygu ve hikayeleri değerli taşlarla birleştiren 
markanın, minimal tasarımlarıyla üzerinizden 

çıkarmayı düşünmeyeceğiniz parçaların yer 
aldığı Sevgililer Günü Koleksiyonu’ndan bu 

tatlı kalp kolyeye bayıldım.

Stil

Hazırlayan:
BUSE TURAN

Sevgililer Günü’ne inancımı belki sorgulayabilirim ama gerçek şu ki şubat ayı 
geldiğinde kalbimiz de ruhumuz da sevgi dolu oluyor. İşte tam da bu ruh haliyle 
gardırobum için seçtiğim parçaları sizlerle de paylaşıyorum.

Editörün
Seçimleri

Aşk dolu kadınlara 
Beymen Club ceket
Maskülen ve seksi kadınların tercihi özel 
günlerde de blazer giymekten geçer. 
Beymen Club mağazalarında Sevgililer Günü 
için birbirinden nefis hediye seçenekleri 
de mevcut. Sevgilinize hediye bakmayı 
düşünürseniz ve yolunuz Beymen Club 
mağazalarına düşerse, kendinize bu şahane 
blazer’ı hediye alın.
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Stil
Hazırlayan: BUSE TURAN

Kalbi güzel
Moda dünyası Sevgililer Günü’ne pek bir meraklı. Romantik detayları olan kalp 
çantalar, koyu kırmızıdan nasibini almış elbiseler ve prensesleri kıskandıracak 

türden pembe kalpler… Neredeyse her şey bu aya özel tasarlanmış gibi.

AlessandraAlessandra
RichRich FARM RioFARM Rio

Bimba y LolaBimba y Lola BlumarineBlumarine

Love MoschinoLove Moschino

AMI ParisAMI Paris

Self-PortraitSelf-Portrait

RED ValentinoRED Valentino

MACH & MACHMACH & MACH

Marco Marco 
RambaldiRambaldi

Andersson BellAndersson Bell
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Stil

Yüksek doz 
kırmızı

Kırmızının yakışmadığı kadın yoktur, “O 
sadece doğru kırmızıyı bulamamıştır” diyerek 

içinize su serpmek istiyorum. Kırmızı her tende 
farklı uyumu yakalar. Bu nedenle sizin için 

en iyi kırmızı kostüm başkası için aynı etkiyi 
yaratmayabilir.

Cecilie BahnsenCecilie Bahnsen

LaQuan SmithLaQuan Smith

LaQuan SmithLaQuan Smith

Dolce & GabbanaDolce & Gabbana

Dolce & GabbanaDolce & Gabbana

AquazzuraAquazzura

Manolo Manolo 
BlahnikBlahnik

Miu MiuMiu Miu

LemaireLemaire
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Stil

Kırık kalpler 
durağı

Yakın zamanda kalbi kırılan kaç 
kişiyiz? Elbet hepimizin kırgınlıkları 
olmuştur ama zamanla hepsi geride 
kalır. Neyse biz moda konuşmaya 
devam edelim ve kendimizi iyi 
hissedelim. Masumiyet ve temiz ruhun 
elçisi kırık beyaza ne dersiniz mesela?

Gentle MonsterGentle Monster

Marques’AlmeidaMarques’Almeida

Taller Taller 
MarmoMarmo

GucciGucci

WolfordWolford

Saint LaurentSaint Laurent

The The 
Frankie ShopFrankie Shop

Maison MichelMaison Michel

VersaceVersace

Simone RochaSimone Rocha

PradaPrada

ParisParis
TexasTexas
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Stil

Tatlı pembe
Pamuk şeker tadında kombinler görmeyi özlemişim, 

içim açıldı. Pembenin enerjisi dünyadaki bütün 
kadınlara yeter. Bu yüzden gardırobunuzda hemen 

her stile uygun bir pembe olmalı.

DieselDiesel

Dolce & GabbanaDolce & Gabbana

EtroEtro

GucciGucci

Jimmy ChooJimmy Choo

VersaceVersace

JacquemusJacquemus

Hunza GHunza G
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Moda
Hazırlayan: BUSE TURAN

Bunları üzerine
almadan çıkma
Görülen o ki bu sezon moda tasarımcıları kadınları gökkuşağı 

tonlarında görmek için can atıyor. Özellikle puffer montlar, kabanlarda 
naturel tonlar hakimken parka ve anoraklar ile soğuk günlerin 

kurtarıcısı kürklerde parlak renklere şans verildiğini görüyoruz. 

Günlük stilimizde ne kadar farklı ve gelişime açık olsak da konu dış giyim 
olduğunda riske girmek istemiyoruz. Standardın dışına çıkmak, renklerle barışık 

olmak, cesur desenler kullanmak… Bunların hepsine uzak olduğumuzu fark ettim. 
Tasarımcılar da benim gibi düşünüyor olmalı ki bu sezon oldukça renkli ve farklı 

parçaları koleksiyonlarına eklediler.  
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Moda

Puffer montlarla aranız nasıl bilemiyorum ama 
açık konuşmak gerekirse benim pek iyi değil. İnsan 
formunun 2 beden daha büyük gözükmesi için dikilmiş 
parçalar olduğunu düşünüyorum. İşte sırf bu yüzden 
bile doğal tonlara geçilmiş olması onları daha sık tercih 
edilebilir hale getirebilir. En azından benim için öyle.

Naturel 
tonların 

hakimiyeti

Yıldız gibi parlayacağınız dinamik bir kış sezonu 
görüyoruz. Milenyuma ilk girişimizmiş gibi hissediyorum, 
vitrinler parıltılı ve göz alıcı dış giyim parçalarıyla kaplı. 
Geçen gün kendimizi kaptırıp gözlerimizi de alıştırdık bu 
ışıltıya. Ne dersiniz sizce de tatlı gözükmüyorlar mı?

Uzay
ötesi

JosephJoseph RotateRotate
StellaStella

McCartneyMcCartney

Perfect MomentPerfect Moment RotateRotate Stine GoyaStine Goya
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Moda

Tüm dünyanın savaşarak kazandığı zaferlerden biri gerçek kürklerin azalmasını 
sağlamak. Tam olarak zafer denilebilir mi bilemiyorum ama birçok global markanın 
gerçek kürk kullanımını bıraktığını biliyoruz ve bu da içimizi rahatlatıyor. Suni 
kürklere geçiş yapıldığından beri farklı yorumlar görmeye başladık. Capcanlı renkler, 
nefes kesici desenler gibi. Ben bu kürkleri seviyorum , tatlı ve çılgın bir hava katıyor.

Tercihini klasiklerden yana kullanmak isteyenler için de durum çok farklı değil. 
Tasarımcılar bu sezon da takım elbiseler üzerinde uzun kaşe kabanları ve parkaları 
görmeyi istiyor. Kabanların takım elbiseyi nötrleyecek konumda, tek renk ve desensiz 
olmasına özen göstermeniz gerektiğini de ayrıca belirtmek isteriz.

Suni kürkte şaşırtan renkler

Klasik olarak klasikler

Philipp PleinPhilipp Plein STAND STUDIOSTAND STUDIO

alice + oliviaalice + olivia
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Moda

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

Soğuğa dayanamayanlara
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Saint LaurentSaint Laurent
KüpeKüpe

Stil

Sevgiliye...
14 Şubat için mi hazırlanıyorsunuz? 

Özel bir gece sizi bekliyorsa seçtiğimiz harika parçalara bir göz atın.

Hazırlayan: C’est La Vie

Alexander Wang Alexander Wang 
ÇantaÇanta

Christopher Esber Christopher Esber 
Elbise Elbise 

Khaite ÇizmeKhaite Çizme
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Justine Clenquet Justine Clenquet 
KüpeKüpe

Stil

Gelsin 15 Şubat...
14 Şubat’ın ardından siz de arkadaşlarınızla doyasıya eğlenmeye mi çıkıyorsunuz? 

İşte esinlenebileceğiniz bir kombinle karşınızdayız.

Alexander McQueenAlexander McQueen
ÇantaÇanta

JWJW Anderson Anderson
TopukluTopuklu

Christopher Esber Christopher Esber 
Etek Etek 
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Kapak Röportaj

Oyunculukta zirveye hızlı adımlarla ilerlerken resim tutkusunu da Oyunculukta zirveye hızlı adımlarla ilerlerken resim tutkusunu da 
meslek haline getirmeye hazırlanan güzel yıldız Cemre Baysel “Boyalarla, meslek haline getirmeye hazırlanan güzel yıldız Cemre Baysel “Boyalarla, 

fırçalarla, kurşun kalemlerle büyüdüm. Vazgeçebileceğim bir yerde fırçalarla, kurşun kalemlerle büyüdüm. Vazgeçebileceğim bir yerde 
olmadı hiç resim. Mezun olabilirsem resim öğretmeni olacağım” diyor.olmadı hiç resim. Mezun olabilirsem resim öğretmeni olacağım” diyor.

Boyalarla, fırçalarla
büyüdüm

Röportaj Mukaddes Kaya   |   Fotoğraflar Onur Demirdağ   |   Styling Ces’t la Vie
Video Yuşa Ebrar Dursunoğlu   |   Saç Sertaç Kolay   |   Makyaj Serhat Şen   |   Mekan Monarch
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Zümrüt yeşili iri gözleri, dolgun 
saçları, müthiş fiziği ve gençliği-
yle ekranların en güzel yıldız 

oyuncularından biri. Yeteneğiyle he-
men fark edilen bir güzellik. Çok akıllı, 
hayattan ne istediğini bilen, planlarını 
şimdiden belirlemiş, ayakları yere 
sağlam basan bir genç kız. Klasik araba 
tutkusunu yansıtan harika bir çekime 
imza attığımız Cemre Baysel, yılın aşk 
ayı şubata yakışır en sevgi dolu, enerjik 
ve güzeller güzeli haliyle kapağımızda 
yerini alıyor. 

Çok genç yaşında büyük bir başarı elde 
ettin ve şu an kitleleri peşinden koştu-
ruyorsun. İllaki hayallerin olmuştur 
ama geriye dönüp baktığında bu ka-
darını tahmin ediyor muydun?

Her zaman, her yerde söylüyorum. 
Çok şanslıyım. Yola çıkarken elbette 
hayallerim vardı. Yapmak, başarmak 
istediğim çok şey. Hâlâ daha öyle. Bu 
kadar kısa vakitte işlerin buraya vara-
cağını tahmin etmemiştim. Yolun daha 
başındayken bu kadar sevilip sayılmak 
muazzam bir his. Bu hisle yoluma de-
vam ediyorum. Emekleye emekleye... 
Hiçbir zaman hiçbir şeye acelem ol-
madı. Olması gereken her şey vaktinde 
ve doğru anda oldu. Daim olsun. Yol 
uzun, düşüp kalkacağım çok taş, çok 
çukur, çok keskin virajlar var. Yolun 
kıymeti de buradan gelmez mi zaten. 
Her şey dört dörtlük olsaydı bu kadar 
azimli, bu kadar heyecanlı olur muy-

du? Sanmıyorum. O yüzden bu yolda 
yürürken biriktirdiklerim çok kıymetli. 
Bana destek olan herkes benim için çok 
kıymetli. İyi ki var onlar.

Sanatın diğer alanlarıyla ne kadar 
ilgilisin, resim, müzik, piyano çalıyor 
musun mesela?

Resim öğretmeni adayıyım biliyor-
sunuz. Sanatın en sevdiğim dalının 
eğitimcisi olma ihtimalim var me-
zun olabilirsem. Boyalarla, fırçalarla, 
kurşun kalemlerle büyüdüm. Vazgeçe-
bileceğim bir yerde olmadı hiç res-
im. O yüzden elime her kalem, kağıt 
geçtiğinde bir şeyler çiziyorum. Kalem, 
kağıt geçtiğinde diyorum çünkü gerçek-
ten öyle, sette sahne sırasında bile por-
tre çizdiğim, eskiz aldığım çok an oldu. 
En sevdiklerim de onlardır. Dans et-
meyi de çok seviyorum. İlkokuldayken 
dans derslerine gidiyordum. Yıllar son-
ra yaptığım bir iş birliğinde dans ettim. 
Artık yapamam herhalde dediğim anda 
ne kadar özlediğimi ve sevdiğimi fark 
ettim. Devam etmek de istiyorum. Bazı 
anlar vardır, bazı fırsatlar çıkar karşımı-
za, bir şeylerin farkına varmamızı 
sağlayan. Ben de tam olarak bunu 
yaşadım. Dans etmeyi bırakmamam 
gerektiğini fark ettim. Müzikte çok id-
dialı değilim ama istedikten sonra yap-
amayacağım hiçbir şey yok. Bu konuda 
iddialıyım işte. O yüzden bir yerle-
rde şarkı söylerken, keman çalarken 
görürseniz şaşırmayın derim.

Kapak Röportaj
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Kapak Röportaj

 CEKET – AMOR GARIBOVIC  CEKET – AMOR GARIBOVIC 
ÇİZME - ILVIÇİZME - ILVI
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Kapak Röportaj
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Geçmiş projelerinden 
hangisi en çok hayatına 
dokundu? Bundan sonraki 
projelerin belli mi? Gelecekte 
nasıl bir Cemre görüyorsun?

Bütün çalıştığım projeler 
şu anki beni ben yapanlar 
oldu. Hepsi bir adımdı. Hep-
si yolumdaki güzelliklerdi. 
Ayırt edeceğim bir proje yok. 
Ama en kıymetlisi tabii ki de 
ilk işim. Beni ilk cesaretlen-
diren, büyüten, fark etmemi 
sağlayan işim. Hayatıma öyle 
bir dokundu ki şu an bura-
dayım işte. Gelecekteki Cem-
re için hayallerim, hedefler-
im var tabii ki. Ama bende 
kalsın. Yaşayıp görelim Ce-
mre yıllar sonra ne yapıyor 
olacak.

Yakında ‘Bozkır’ dizisi 
başlayacak. Projeden ve 
rolünden bahseder misin?

‘Bozkır’ benim ilk dijital pro-
jem. Harika bir senaryoyla, 
harika iki yönetmenle çok iyi 
bir iş çektik. İlk okuduğum-
da “Benim bu işin içinde 
olmam gerekiyor” dedim. 
Televizyonda gördüğünüz 
Cemre’den çok daha farklı 
bir Cemre çıkacak karşınıza. 
Ekibimiz aylarca çalışıp çok 
zor sahneler çektiler. Ben de 
çok heyecanlıyım. 9 Şubat’ı 
iple çekiyorum.

Kapak Röportaj

CEKET – RIAD COUTURE /  LA PRENDA PR CEKET – RIAD COUTURE /  LA PRENDA PR 
AYAKKABI – DERIMOD / PORTER AYAKKABI – DERIMOD / PORTER 

KOLYE – HLY ACCESSORIESKOLYE – HLY ACCESSORIES
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Kapak Röportaj
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Aynı zamanda İlhan Şen ile de yeni 
bir film projen var. Yakında sete 
çıkacaksınız. Heyecanlı mısın?

Çok heyecanlıyım. İlhan’la tekrar part-
ner olmamızın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Güzel bir aşk hikayesi. Ters köşeleri 
bol. Hayat gibi. Yaşanmış, bildiğimiz 
duyguları göreceğiz filmde. İzleyen 
herkes ben bunu bir yerden hatırlıyo-
rum diyebilecek çünkü çok gerçek. Çok 
da keyifli. Biz de tadını çıkararak eli-
mizden geleni yapacağız. Çok az kaldı 
sete çıkmamıza, gün geçtikte heyecan 
dozu artıyor.

Sence bir oyuncu nasıl yaşar?

Bu soruyu “Oyuncu nasıl yaşar” değil 
de “Sence insan nasıl yaşar“ diye yo-
rumlamak isterim. Bence insan dürüst 
yaşamalı. Şeffaf olmalı, ahlaklı olma-
lı. Yaşadığı her andan ya keyif almalı 
ya da ders çıkarmalı. İnsanız ve kimse 
mükemmel değil. Olamaz da zaten. 
İnsanı insan yapan da budur diye dü-
şünüyorum. Kendi kendime soruyu 
zorlaştırdım. Çok derin bir konu oldu, 
burada bitireyim.

Oynadığın karakterlerle benzeştiğin 
yönlerin oluyor mu?

Canlandırdığım her rolde kendimden 
bir şeyler katmayı çok seviyorum. Ge-
rekli yerde, gerekli sahnelerde Cem-
re’den beslendiğim çok oluyor. Tanıdık 
ve bilindik duygularla ilerlemem o sah-
nelerin daha doğal olmasını sağlıyor 
diye düşünüyorum.

Mesleğinde ulaşmayı hedeflediğin yeri 
nasıl tanımlıyorsun?

Bembeyaz. Işıl ışıl, huzurlu.

Yeteneğini beslediğini düşündüğün 
neler var hayatında?

Az önceki soruda söylediğim gibi. Ha-
yatın kendisi beni besleyen zaten. Ai-
lem, arkadaşlarım, evcil hayvanlarım, 
sokaktaki bir yabancı, bir kedi, bir kö-
pek… Onları görünce hissettiklerim, 
onlarla olan iletişimim. Yaşadığım her 
şey cebime attığım taşlar. Biriktiriyo-
rum o taşları. Yeri geldiğinde kullanıl-
sın diye.

Kapak Röportaj

BENCE İNSAN DÜRÜST YAŞAMALI
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Kapak Röportaj

CEKET – MELİS KÜÇÜKYILMAZ / L’APPART PR CEKET – MELİS KÜÇÜKYILMAZ / L’APPART PR 
KEMER – BELLT COMPANY / ROOMKEMER – BELLT COMPANY / ROOM
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Karşı cinste seni en çok ne etkiler?

İyi kalpli olması diyebilirim. Mer-
hametli olması. İyiliğinin merhame-
tinin sadece bana özel olmaması. 
Bunu da anlamak zaman gerektirir. 
O yüzden herkes bende sıfır puanla 
başlar. Tanıdıkça fikirleri oluşan biriy-
im. Önyargılıyım, bu da benim karanlık 
tarafım.

Biraz stilinden bahsetsek, neler 
giyersin, gardırobundaki ilk 3 parça 
nedir?

Genellikle içinde rahat hissettiğim 
şeyler giymeyi tercih ediyorum. 
Alışverişlerimi hep “Sete giderken bunu 
giyerim” düşüncesiyle yapıyorum. Beni 
her yerde eşofmanla, spor ayakkabıy-
la ve şapkamla görebilirsiniz. Buraya 
gelirken giydiğim kombinim gibi. İlk 
üç parçam mevsimine göre değişken-
lik gösterse de kesinlikle deri ceketim, 
bol pantolonlarım/ eşofmanlarım ve 
cropt-shirtlerim diyebilirim.

Sanata dair ilk anın nedir?

İlkokul birinci sınıftayken okul göster-
isindeki dansım diyebilirim. Bir de ben-
im için en kıymetlisi 7-8 yaşındayken 
odamın duvarına yaptığım kocaman 
kelebek resimleri.

Sinema tarihindeki seni en etkileyen 
film ve performans hangisidir?

O kadar çok var ki inanın şu an net 
olarak bir film adı söyleyemiyorum. 
Çok duygusal bir insanım. Dram film-
leri beni en çok etkileyen, izledikten 
sonra dakikalarca boşluğa baktıran bir 
tür. Bir parantez açmam gerekirse de 
Aamir Khan ve Jim Carrey filmlerini de-
falarca izleyebilirim.

Seyahat ettiğinde seni en etkileyen ülke 
neresi olmuştu?

Mısır. Yurt dışına ikinci çıkışımdı. İn-
anılmaz keyifli vakit geçirdim. Çok gü-
zel bir arkadaş grubuyla çok güzel anlar 
yaşadım. Hayat ve iş yoğunluğunun 
yükünü orada bırakıp dönmüştüm ülk-
eye. O tatil benim için yeni bir nefes, 
arınma ve başlangıç oldu.

En son seyrettiğin film, okuduğun 
kitap ve aldığın hediye nedir?

En son sinemada izlediğim film Avatar: 
Suyun Yolu. Tek kelimeyle büyüley-
iciydi. Üç saatten fazla olan film nasıl 
geçti bitti anlamadım. Kitap da Engin 
Gençtan’dan İnsan Olmak. Mutlaka 
herkesin okuması gereken bir kitap 
olduğunu düşünüyorum. Ne demek 
istediğimi okuyunca anlayacaksınız. 
En son aldığım hediye benim için çok 
kıymetli, evimin baş köşesine koy-
duğum bir heykel.. Benim en son bir-
ine aldığım hediye ise geçen haftalarda 
annemin doğum günüydü, anneciğime 
güzel bir hediye almıştım. 

Kapak Röportaj

HERKES BENDE SIFIR PUANLA BAŞLAR
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Kapak Röportaj

Genç yaşında ödüllerle taçlandın, 
kaç ödül aldın, ödül almak seni nasıl 
kamçılıyor?

Dört ödülüm var. Son iki yılda dört 
ödül almak inanılmaz motive edici. 
Baktıkça gurur duyuyorum. Bir şey-
ler başarabildiğimi görmek, insanlar 

tarafından takdir edilip o ödüllere layık 
görülmek, elde edebilmek bir sonraki 
hedefime daha çok gayret göstermemi 
sağlıyor. Ödüllerin hepsini aileme ar-
mağan ediyorum. Sanırım bu yüzden 
de bu kadar gurur duyuyorum kendim-
le. Onların mutluluk gözyaşlarına vesile 
olduğum için.
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Kapak Röportaj
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Güzellik ritüellerin arasında neler var?

Sadece iyi bir yüz temizleyici ve 
nemlendirici krem desem. Sette 
her gün makyaj yapmak zorunda 
kalıyoruz. Bunun için de bulduğum 
çözüm en ince ve bitkisel fondötenler. 
Günlük hayatımda neredeyse hiç 
makyaj yapmıyorum. Bir rimel 
sürmek günümü kurtarıyor. Temiz, 
aydınlık, sağlıklı bir cilt yeterli diye 
düşünüyorum. Bol su ve iyi bir gece 
uykusunu da ekleyebilirim.

Çok hayal kurar mısın, evrenin gücüne 
inanır mısın, yoksa her şey çalışarak 
mı olur?

Evrenin gücüne inanmamak bir şeyleri 
inkar etmek demek gibi geliyor bana. 
Çalışmak, çabalamak, düşünerek 
hareket etmek tabii ki çok önemli ama 
bir şeylerin zaten bizim için planlanmış 
olduğunu düşünüyorum. Ne 
yaparsan yap yolun sonunda nasibine 
ulaşıyorsun. Sadece o yolu ya uzatırsın, 
ya zorlaştırırsın, ya güzelleştirir keyifli 
hale getirirsin. “Bir ömür koşarsın da, 
yetiştiğin sadece nasibindir” demiş 
Cahit Zarifoğlu. Ben bunu bilirim, buna 
inanırım.

Astroloji ile aran nasıl, fala inanır 
mısın, sezgilerine güvenir misin?

Hiç ilgi alanım olmadı bunlar. 
İnanmam, inanmak da istemem. İkili 
ilişkiler hariç sezgilerime güvenirim, 
genelde doğru çıkar.  Ta ki ‘insan’ 
devreye girinceye kadar. Bazıları 
bildiğini, inandığını unutturur. Bunlar 
da güzeldir. Geliştirir, olgunlaştırır.

Sana çılgın bir genç kızdır diyebilir 
miyiz?

Diyebiliriz, diyorlar da zaten. Enerjimin 
yüksek olduğu her an biraz çılgınımdır.

Asla vazgeçemeyeceğin tek şey nedir?

Ailem.

Başına kötü bir şey geldiğinde olaylara 
nasıl yaklaşırsın, delirme noktan var 
mıdır?

Bu aralar delirmelerimi de bıraktım. 
Kötü bir şey yaşadığımda ani parlar, 
çabuk sönerdim. Bunun bir faydasını 
görmedim açıkçası. O yüzden önce 
bir süzgeçten geçirip daha sağlıklı 
tepkiler veren bir Cemre oldum. Hatta 
tepki bile vermiyorum diyebilirim. 
Gülümsüyorum artık çoğu şeye. İşte 
bunun faydasını gördüm.

Kapak Röportaj

NE YAPARSAN YAP, YOLUN SONU NASİP
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Kapak Röportaj

CEKET – HALEIA ETEK – BURQU CEKET – HALEIA ETEK – BURQU 
ATLET - BURQU ATLET - BURQU 

ÇİZME – HALEIA ÇİZME – HALEIA 
KÜPE – MERANO DESIGNKÜPE – MERANO DESIGN
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Hangi Yeşilçam yıldızına benzediğini 
düşünüyorsun?

Büyük bir saygıyla Türkan Şoray diye-
bilirim. Yakın çevremden de benzeten-
ler oluyor. Büyük, iri gözlerden sanırım. 
Ama bence duruşum, çizgilerimin ve 
kurallarımın olması.

Başına gelen komik ve ilginç bir anını 
anlatır mısın?

Aklıma geldikçe gülerim ama o gün 
hiç de gülmüyordum. Dizi çekimi için 
Adana’da olduğum dönemdi. Tek bir 
gün boşluğum var. O gün de doğum 
günüm. Ailemin yanına İzmir’e gitmek 
istedim. 5 Şubat sabahı yola çıktım, 
uçaktayım her şey o ana kadar gayet 
normaldi. Ta ki uçak hava muhalefeti 
nedeniyle Antalya’ya iniş yapana ka-
dar. İzmir’de ailem, kuzenlerim herkes 
evde, hazırlanmış beni bekliyor. Kendi 
doğum günü partime yetişemedim. 

Havalimanında mahsur kaldık. On 
saat sonra eve varabildim. İki- üç saat 
vakit geçirip ertesi gün Adana’ya geri 
döndüm. İnanılmazdı.

Klasik arabalara ilgin olduğunu 
biliyoruz, hatta çekimde de kullandık. 
Nereden geliyor bu klasik araba 
sevgisi?

Çocukluğumdan beri arabalara hep 
merak duyuyordum. 15 yaşında ara-
ba kullanmayı öğretmişti babam. 
Klasik araba sevdam da babamdan 
geliyor. Gençliğinde klasik arabaların 
parçalarını topladığı hikayeleriyle, fo-
toğraflarıyla büyüdüm. Abimle beraber 
babama çok kızardık bu arabalar şimdi 
nerede diye. En çok istediğim, hayalini 
kurduğum şeylerden biri babamla eski 
bir arabaya yeniden hayat vermek.

Klasik bir arabayla yarışa katılma 
şansın olsaydı bu hangi model bir 
klasik olurdu?

Benim için en zor soru bu şu an, 1967 
model Ford Mustang Shelby olsun ve 
kesinlikle kırmızı.

Kapak Röportaj

KLASİK ARABA 
SEVDAM 

BABAMDAN 
GELİYOR
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CEKET – BEYMEN CLUB CEKET – BEYMEN CLUB 
PANTOLON – ZARAPANTOLON – ZARA
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Kapak Röportaj

CEKET – ESCADA / POP AND SANDY CEKET – ESCADA / POP AND SANDY 
ETEK – BLACK SWAN ETEK – BLACK SWAN 

ÇİZME – ELLE ÇİZME – ELLE 
KOLYE – HLY ACCESSORIESKOLYE – HLY ACCESSORIES
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Ortası hyalüronik 
asit dolgulu mat ruj

Güzellik

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

Editörün
Seçtikleri Hazırlayan:

PEMRA G.
ABASIYANIK

Sizce tüm mat rujlar dudaklarınızı 
kurutur mu? Avon, uygulama sonrası 
bile devam eden nemlendirme 
özelliğine sahip ilk mat ruju Avon 
Hydramatic Mat Ruj ile mat ruj 
severlerin kalbini çalacak. Ürün, 
dudaklardaki nem bariyerini 
güçlendirirken, dudakların gün boyunca 
daha pürüzsüz görünmesini sağlıyor. 

Olduğundan Daha 
Parlak Saçlar
Sevgililer Günü kapıda! Bu özel güne 
kendinizi Remington ile en güzel şekilde 
hazırlayabilirsiniz. Shine Therapy se-
risinde kurutma makinesi, saç maşası, 
düzleştirici ve saç fırçası seçenekleri bu-
lunuyor. Bu modelin en önemli özelliği 
ise ‘Argan Yağı’ mucizesine sahip olma-
sı. Böylece saçlar olduğundan daha par-
lak oluyor.
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Fransız kadınlarının sırrı 
Türkiye’de!

Güzellik

Fransız kadınları arasında 40 yıla yakındır el üstünde tutulan 
Arkopharma Forcapil saç serisi ve Anti-Hair Loss takviyesi 
şimdi Türkiye’de. Forcapil, en az üç ay kullanımda saç dö-
külmesini durdurmakla kalmıyor, gözle görülür şekilde güç-
lü ve kalın kalın saç telleri getiriyor. Kullanmaya başladığım-
dan beri de benim favorim oluyor.

Orgasm Koleksiyonu, ikonik Orgasm to-
nunun yeni ürünleriyle büyülemeye de-

vam ediyor. Karşı konulmaz şeftali pembe 
tonu ile dikkatleri üzerinize çekin. Paletten 
istediğininiz rengi tek başına ya da karıştı-
rarak kullanarak makyajınıza ışıltı ekleyin. 

Bana dualarınızı iletin!

Atelier Rebul, 14 Şubat’ı Bisous ile 
taçlandırıyor. Üst notalarında nektarin, 

ahududu ve çarkıfelek meyvesi ile 
aşkın enerjisini hissettiren ve heyecan 

veren Bisous, orta notalarda size bir 
sürpriz yapıyor. Aşkın rengi koyu 

kırmızısıyla renklenen sofistike cam 
şişesiyle bir şişe öpücük sunan sınırlı 
sayıdaki ürün, hediye kutusuyla da 

sevdiklerinizi etkilemeye hazır.

Orgasm’dan 
yeni ürün

Aşkın Kokusu
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Güzellik

Cilt bakımından kişisel bakıma ve renkli kozmetiğe onlarca 
farklı ürün raflarda yerini aldı. İşte onlar arasından sizin için 

seçtiklerimiz. Bizden duyurması, sizden denemesi.

Ayın en yenileri
Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK

Yves Rocher, Anti-Age Global 
Gençleştirici ve Aydınlatıcı, Ton Eşitleyen, 
Leke Karşıtı Bakım Kürü, 35 günlük bakım 
için 35 kapsül içeren bakım kürü, cildi 
aydınlatırken ipeksi ve besleyici dokusu 
sayesinde cilde nazik bir bakım yapıyor, 
599,90 TL

Revolution x Nihal,  %5 
Laktik Asit & Hyalüronik 

Asit Serum, dolgun 
ve pürüzsüz bir cilde 
kavuşun, 229,90 TL

Penhaligon’s, Portraits Scent Library, içerisinde 
Portraits serisine ait birbirinden eşsiz 10 farklı 
parfüm bulunduruyor, 1.200 TL
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Revolution, Forever Flawless 
Desert Desire Far Paleti mavi, 
pembe ve doğal tonlarda ışıltılı 
ve mat olmak üzere 12 farklı renk 
içeriyor, 349,90 TL

B- good care, 
nemlendirici 
vücut kremi, 
150 ml, 
139 TL

RevitaLash Cosmetics, Double-
Ended Volume Set Hacim 
Verici Maskara ve Primer, 
kirpiklere hacim kazandırıyor ve 
belirginleştiriyor, 11 ml, 680 TL

Essence, 
Remove Like 
a Boss, suya 
dayanıklı 
makyajı bile 
kolaylıkla 
çıkarıyor, 
103,33 TL

Duru, Organik 
İçerikli Sıvı Sabun, 
damla şeklinde 
şık şişesi, organik 
bileşenleri, beş 
nemlendiricisi 
ve saf su içeriği 
ile bir sabundan 
beklediklerinizden 
daha fazlasını 
sunuyor, 49 TLFlormar, Mood 

Booster allık, 
yumuşak ve 

kalıcı dokusuyla 
vazgeçilmeziniz 
olacak, 84,99 TL
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Cildinizin daha hızlı bir şekilde formunu koruyabilmesi ve yeni 
güne hazırlanması için cildinizi desteklemeniz şart. O zaman 

gecikmeden bu sayfadaki ürünleri yakın takibe alın.

Cildinize
gençlik enerjisi

Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK

Yves Rocher, Anti-Age 
Global Gençleştirici 
ve Yenileyici Çift 
Fazlı Onarıcı Gece 
Serumu, cildi 
onarıp yenilerken 
aynı zamanda 
pürüzsüzleşmesini 
sağlıyor, 349 TL

The Organic 
Pharmacy, HCC7 

Ampülleri, üç ayrı 
üründen alınmaya 
alışılmış etkiyi tek 

ürünle, üstelik sadece 
7 günde sağlıyor, 

2.298 TL

L’Oréal Paris, Revitalift Filler Göz 
Serumu, sadece 2 haftada göz çevresini 
aydınlatıyor, gözlerde koyu halka 
görünümünü azaltıyor, 299,90 TL

Bioderma, Pigmentbio 
Night Renewer 
Cream, leke sorunu 
yaşayan ciltler için 
leke görünümünün 
azaltılmasına yardımcı, 
aydınlatıcı ve sıkılaştırıcı 
etkili gece bakım krem, 
50 ml, 669,50 TL
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Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK

Collagen By Watsons, Pores-
Be-Gone Kil Maskesi, tek 
bir kavanozda iki maske 
deneyimi sunan gözenekleri 
temizlemeye ve küçültmeye 
yardımcı olurken aynı zamanda 
cildinizi nemlendirmeye ve 
canlandırmaya destek oluyor,  
100 gr, 229,90 TL

Gülsha, Gece Gül İksiri, sıkı ve 
tazelenmiş, yumuşak bir cilde uyanmak 
için tasarlanan formülüyle, zamanla 
oluşabilecek kırışıkları ve sarkmaları 
önlemeye yardımcı oluyor, 499 TL

Polaar, The 
Genuine 
Lapland 
el kremi, 
%97’si doğal 
içeriklerden 
oluşan 
formülüyle 
dikkat çekiyor, 
365 TL

Cosmed, Day to Day Gentle 
Cleansing Gel, cilt ph’ına uygun 

özel olarak üretilen, germeden 
ve kurutmadan temizleyen, nem 

tutucu, onarıcı içeriğiyle cildi 
besleyen temizleyici, 341 TL

Shiseido, Vital Perfection 
Uplifting & Firming 
Express Eye Mask, 
sıkılaşmış, toparlanmış ve 
aydınlık bir göz çevresi için 
anti-aging etkili ekspres bir 
bakım sunuyor, 1.650 TL

Le Désiré, Eye 
Serum, cilt 

sorunlarına eşsiz bir 
çözüm sunan göz 

serumu daha genç 
ve canlı görünmenizi 

sağlıyor, 2.500 TL
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Sevgililer Günü kutlamasında her zamankinden 
farklı, dikkat çekici olmak istiyorsanız; makyaj 
çantanızdaki ürünleri yenilemeye ve stilinizde 
küçük değişiklikler yapmaya ne dersiniz?

Sadece bu ay değil
her ay

Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK

Dior, Rouge 
Dior Forever 
Lipstick, 
16 saat 
kalıcılık ve 
uzun süreli 
rahatlık 
sunuyor, 
945 TL

M.A.C, Fix+ Stay 
Over Weightless 
16HR, Makyaj 
görünümünüzü 
16 saat boyunca 
kuruluk, 
yapışkanlık 
veya donukluk 
olmadan 
sabitleyen 
sabitleyici 
sprey, 579 TL

Guerlain, Rouge G 
Luxurious Velvet, 
pürüzsüzlük, 
kalıcılık ve konfor… 
mat ruj hiç bu kadar 
duyusal olmamıştı, 
1.030 TL

Deborah Milano, 
Like A Pro, özel 
tasarlanmış 
spiral fırça, 
formu sayesinde 
kirpik diplerine 
kadar ulaşır ve 
topaklanmayan bir 
uygulama sağlar, 
199,99 TL
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Estee Lauder, Pure Envy allık, yanaklarınıza 
ışıltı ve sağlık bir arada yansıyor, 980 TL

Flormar, Color up Lip 
Crayon, dudaklarda yoğun 
renkler ve kadifemsi his 
uzun süre sizinle, 99,99 TL

I Heart Revolution,  Chocolate Kaş Sabunu, 
her bir kaş telini kavrayarak kaşların dolgun 
görünmesine ve güçlü bir şekilde sabitlenmesine 
yardımcı oluyor, 179,90 TL

Bobbi Brown, Vitamin 
Enriched Face Base, 
nemlendiren ve 
besleyen makyaj bazı, 
50 ml, 1.050 TL
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Essence, What the fake, 
Plumping Lip Filler, 
dudak dolgunlaştırıcı, 
124,90 TL

Beaulis, Flash It Far Paleti,  kolay dağılan yüksek 
pigmentli renkleri ile göz kapaklarında topaklanma 
olmadan istenilen renge ulaşılmasını sağlıyor, 
125 TL

Sephora 
Collection, 
Intense Ink Liner, 
jel mürekkep 
formülü ve güçlü 
rengi sayesinde 
göz kapağından 
tek geçişte 
pratik bir şekilde 
uygulanabiliyor, 
219 TL
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Herkesin bayılacağı, sarhoş edici, teninizle büyük bir uyum içinde olacak 
parfümlerle ‘Sevgililer Günü’ne hızlı bir giriş yapmaya ne dersiniz?

Farklı bir koku 
deneyimi yaşamanın
tam zamanı

Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK

Jo Malone, Rose Blush, 
havada asılı duran narin 

gül yaprakları hayal 
edin... Bu kırmızı pembe 
tonlarındaki yaprakların 
cazibesi, bir İngiliz yaz 
ziyafetinin anısından 

ilham alıyor, Cologne 50 
ml, 1750 TL

Penhaligon’s, The 
Coveted Duchess 

Rose, gül ve vanilyanın 
muhteşem uyumunu 

ortaya çıkarıyor, 75 ml 
EDP, 4.900 TL

Estee Lauder, Dream 
Dusk, bahar çiçekleri 
ruhunuzu okşarken 

size keyfini çıkarmak 
düşecek,  100 ml, 

2.750 TL
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Shiseido, 
Intense Eau 
de Parfum, 

Isparta 
gülünün 

zarafeti ve 
vanilyanın 
büyüleyici 
kokusuyla 

dikkat çekiyor 
50 ml, 

2.450 TL

Xerjoff, Casa 
Futura, Casamorati 

koleksiyonundan 
bu romantik koku, 
fütüristik yapısıyla 

modernliği 
teknoloji ile 

birleştiriyor, 
100 ml, 

5.865 TL

Tom Ford, 
Lost Cherry, 
tatlı ve 
dolgun, 
egzotik bir 
koku... 50 ml, 

5.830 TL

Chloe, anın tadını çoksatan 
kadınlara özel, 75 ml EDP, 

2.250 TL
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Saçlar en önemli aksesuarımız. Stres, günlük hayat ve 
mevsim dönümlerinden etkilenen saçlarımıza hak ettiği 
bakımı vermek ise sizin elinizde.  

Saç bakımında 
ürün etkisi

Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK

iNOA, yeni formülü 
ile daha ince ürün 
dokusu sayesinde 
daha kolay karışan, 
sürülen ve durulanan 
bir renklendirme 
deneyimi vaat ediyor, 
114,50 TL

Head&Shoulders, 
DERMAXPRO Saç 

Balsamı, saçı yeniliyor 
ve nemi içeride 

hapsediyor, 89,90 TL

Harrem, Hair Care 
Tonic, bitki suları ve 
E vitamininin gücünü 
yeni saç toniğinde 
birleştirerek günlük saç 
bakımında en büyük 
destekçiniz oluyor, 50 ml 
199 TL

Pantene, Pro-V Onarıcı ve Koruyucu 
Bakım Şampuan, saçlarına zarar 
vermeden derinlemesine temizler ve 
aktif besleyici Pro-V içeriği sayesinde 
yıpranma belirtilerini ilk kullanımdan 
itibaren tersine çeviriyor, 59,95 TL 
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We Are Paradoxx, 
Volume Blow Dry 
Spray, daha parlak 
ve sağlıklı görünen 
saçlara ulaşmanızı 
sağlarken, 
saçlarınıza hacim 
kazandırıyor, 580 TL

Vichy, Dercos Kepek Karşıtı 
Şampuan,  kaşıntı hissini 

azaltmaya ve 6 haftaya kadar 
yeni kepek oluşumunu 
engellemeye yardımcı 

oluyor, 400 ml, 374,90 TL

Aveda, 
Nutriplenish, çok 
yönlü saç bakım 
yağı, 499 TL

Maui, Hibiscus Water şampuanı , hafif 
nemlendirici şampuan, 174 TL

John Frieda, Frizz Ease 
Dream Curls kusursuz 
bukleler saç köpüğü, 
belirgin, düzgün şekilli, 
elektriklenmeyen bukleli 
saçlara kavuşturuyor, 
199,90 TL
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Bu ay konuğumuz SEY 
Vakfı’nın kurucuları 
arasında yer alan 
iş kadını Begüm 
Yücel. Bahçeşehir 
Koleji ve Bahçeşehir 
Üniversitesi Kıbrıs, 
Uğur Okulları 
İcra Kurulu’nun 
heyet üyeliğini 
de yapan Yücel, 
güzelliği ve kendine 
gösterdiği özenle 
dikkatleri üzerine 
çekiyor. Cemiyet 
hayatının öne çıkan 
isimlerinden Yücel’in 
makyaj çantasının 
vazgeçilmezlerini 
sorduk.

Makyaj çantasını 
Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK

açtık
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Charlotte Tilbury, Filmstar 
Bronze&Glow, Face Sculpt&Highlight, 
dokusu, ciltte uyumu, yarattığı efekt ile 

ondan vazgeçemiyorum.

Charlotte Tilbury, Beautiful Skin, 
Radiant Concealer, kapatıyor, hat 

veriyor, parlaklık kazandırıyor.

Charlotte Tilbury, Amazing Amal ruj, 
ipeksi bir bitiş sağlayan bu koyu pembe 

vişne çürüğü gibi renkli rujum hem 
nemlendiriyor, hem harika bir dokusu 

var hem de gün boyu kalıcı.

Simi Haze Beauty, Velvet Blur Matte 
Lip Balm, dudaklarım çabuk kuruyor, 
bu balm yok gibi ama renk de veriyor, 

nemlendirirken besliyor.
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Charlotte Tilbury, Pillow Talk, 
Lip&Cheek Glow, hem yanaklarımda 

hem dudaklarımda kullanabildiğim çok 
amaçlı işlevsel bir ürün, mükemmel bir 

parlaklık sağlıyor.

Charlotte Tilbury, Brightening Youth 
Glow, makyaj öncesi harika bir baz, cilt 
rengindeki dengesizlikleri düzeltiyor, 

kızarıklıkları gideriyor, dokusuyla 
parlaklık veriyor.

Charlotte Tilbury, Light Wonder 
fondöten, hafif dokusuyla minimum ve 

doğal bir kapatıcılık veriyor. 

Charlotte Tilbury, Eyeliner Pencil, 
pudramsı dokusuyla kolay uygulanıyor, 

suya dayanıklı ve kalıcı.
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Moda tasarımı okuyan, reklam filmlerinde dikkat çekince dizilerin de aranılan yüzü 
olan İlayda Alişan, son dönemin yükselen yıldızı. Doğallıktan vazgeçmeyen Alişan gibi 

görünmek istiyorsanız; bu ürünleri deneyebilirsiniz, hem de ekonominizi çok sarsmadan.

Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK

Onun gibi görünün
İlayda Alişan
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Flormar, 
Mood Booster 
Illuminator likit 
aydınlatıcıları 
ile ihtiyacın olan 
taptaze, ışıltılı, 
canlı ve doğal 
görünümü elde 
etmen için seninle, 
84,99 TL

Essence, Skin 
Lovin Sensitive 
Concealer, 
tamamı hassas 
ciltler için 
tasarlanmış bir 
astar ve pudra 
içeriyor, dokuyu 
dengeliyor, 
pürüzsüz 
görünüm 
veriyor, 112 TL

L.A. Colors, Show It Off Allık & 
Highlighter Paleti, dört  farklı renkten 
oluşan ürün yüksek pigmentasyonu 

ile güneşte bronzlaşmış parlak bir cilt 
görünümüne ulaşmak çok kolay, 

89,90 TL

Revolution, IRL Filter 
fondöten, tüm cilt 

tonları düşünülerek 
yaratılmış 

birbirinden farklı 6 
farklı ton seçeneği ile, 

tam-orta kapatıcılık 
sağlayarak, mat ve 

hafif yapısı sayesinde 
ciltte filtre etkisi 

yaratıyor, 
349,90 TL
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Golden Rose, Miss Beauty Nude Addict 
Eye Shadow Palette, nude-kahve naturel 
tonlardan oluşan far paleti pürüzsüz ve 
ipeksi yapısı ile kolayca uygulanır, gün 
boyu kalır. Birbiriyle uyumlu renk tonları 
ile mükemmel naturel göz makyajı ve 
etkileyici bakışlar yaratmanızı sağlar, 
259,25 TL

Deborah,  Super 
Gloss Dudak 
Parlatıcısı, E 
vitamini ve 
nar yağı ile 
zenginleştirilmiş 
parlatıcı, 
dudaklara canlılık 
kazandırmaya 
ve dudakları 
beslemeye 
yardımcı oluyor, 
dudaklarda 
yapışkanlık hissi 
bırakmadan 
parlak bir 
görünüm 
sağlıyor, 
109,90 TL

LYKD, 
Exceptional Fan 

Effect Maskara 
So Brown, 

renkli maskara 
çeşitlerinden en 

çok tercih edilen 
kahverengi 

maskara açık 
tonlardaki 

kirpiklerin ön 
plana çıkmasına 
yardımcı oluyor. 

Bu maskara 
silikon ve 

kıvrımlı fırçası 
sayesinde 
kirpiklere 

yelpaze etkisi 
veriyor, 85 TL

Avon, Avon Ultra 
Mat Ruj, SPF15 

formülü sayesinde 
dudaklarınızı 

nemlendirin, sivri 
ucuyla kusursuz 

ve kolay uygulama 
imkanını yaşayın, 

59,90 TL
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Bu Sevgililer Günü’nde aşkınıza son zamanların en trend uygulaması Fibrocell, 
yani kendi hücrelerinden gelen gençlik ve güzelliğini hediye edin. Çünkü onun 
hücrelerinden güzeli bir daha bu dünyaya gelmedi… 

Sevgilinize en güzel şeyi,  
kendi güzelliğini 
hediye edin

Hazırlayan:
MERVE İPEK

ÖZTÜRK

Fibrocell kök hücre tedavisi, 
son günlerin en trend gençlik 
uygulaması. Hastanın kendi doku 

ve hücrelerinden elde edilen, kolajen 

sentezi yapan öncü hücrelerin elde edilip 
çoğaltılması sonucunda tekrar kişiye geri 
verilerek yapılan yenileyici bir güzellik 
akımı.
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KÖK HÜCRE NASIL 
HAZIRLANIR?

KÖK HÜCRE 
TEDAVİSİ NASIL 
ÇALIŞIR? 

FIBROCELL NASIL 
UYGULANIR?

FIBROCELL KAÇ 
SEANS UYGULANIR?

Hazırlık aşamasında, uygulama 
yapılacak kişiden bir parça doku 

alınır. Bu parça genellikle kulak arkası 
olmakla birlikte güneş görmeyen kol 

içi, kasık bölgesi derisi gibi alanlar 
da kullanılabilmektedir. Alınan doku 

örneği 2-3 mm kadardır. Alınma 
aşamasında bölge lokal anestezi ile 

uyuşturulur ve küçücük parça alınarak 
özel olarak getirtilmiş materyallere 

konulur ve üretici firmaya verilir. 
Aynı anda hastadan kan da alınır. 

Alınan örneklerle, ortalama 4-6 
hafta arasında laboratuar ortamında 

kolajeni sentezleyecek kök hücre olan 
fibroblastlar üretilir ve çoğaltılır.

Kök hücre; tüm diğer hücrelerin öncüsü 
olup hem kendini yenileyebilme hem de 
diğer hücrelere dönüşebilme özelliğine 
sahip hücrelerdir. Vücudumuzun genç ve 
güzel olmasını sağlayan yapı taşı kolajendir. 
Kolajen ne kadar çok olursa cilt o kadar 
sıkı, genç ve güzel olacaktır. İşte bu kolajeni 
üreten oluşturan ise fibroblast adı verilen 
öncü bir hücredir. Fibrocell uygulamasıyla 
otogen kültüre fibroblast enjeksiyonu 
yapılmış olur. Otolog ya da otogen demek, 
kişinin kendi dokularından alındığı 
anlamına gelir. Dolayısıyla yabancı cisim 
reaksiyonu ya da alerji oluşturmaz.

Kültüre edilip çoğaltılan fibroblastlar 
hazır hale gelince hastaya uygulanır. 

Uygulama aşamasında 5 cc’lik bir 
kök hücre grubu hazırlanmış olur. 
Bu hacim, her 1 ml’sinde ortalama 

10 milyon kök hücre ya da bir başka 
deyişle fibroblast bulundurmaktadır. 

Bu hücreler küçük bir enjektör 
yardımıyla uygulama yapılacak alana 

verilirler. Uygulama dolgu enjeksiyonu 
yapılır gibi gayet zahmetsiz bir işlemdir.

Uygulama 2-3 hafta aralıklarla 3 kez 
tekrarlanır. Etkinin görülmesi hastaya 
ne amaçla yapıldığına bağlı olarak 
değişmekle birlikte genellikle ikinci 
uygulamadan sonra ortaya çıkar ve 1 yıla 
kadar artarak devam eder. Kalıcı olup 
olmadığına gelince... Yaşlılığa karşı hiçbir 
tedavi hayat boyu kalıcı olamaz. Ancak 
kültüre fibroblast transferi 3-5 sene kadar 
kalıcı olmakta ve kolajen üretimi devam 
etmektedir.
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Sevgililer Günü’ne yakışır  
güzellik ürünleri

Hayatıma ışık saçan 
kelimelerinin çıktığı 
dudaklarını hep 
korumak istiyorum

Çünkü bundan 
fazlasına asla 
ihtiyacın yok senin

Kryolan Lip Shine Circle 
(25 g, 855 TL)

Benefit Tint - Likit dudak 
ve yanak renklendirici 
(6 ml, 399 TL)

Lip Shine Circle, koruyucu 
ve yatıştırıcı vitamin içeren 
katkı maddeleri ile parlak ve 
ışık saçan efektler için silikon 
içeren krem dudak parlatıcısı, 
çantanızda taşıyacağınız harika 
bir ruj paleti.

Doğal dudaklar ve yanaklar. O 
kadar güzel bir renklendirici ki 
sürdüğünüz anda dudaklarınız 
ve yanaklarınız azıcık güneşte 
kalmış gibi kızarıyor ve herkes 
dudaklarınızın kendi rengi 
zannediyor.

Hazırlayan: MERVE İPEK ÖZTÜRK
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Teninin sakinleştirici 
etkisi güle işlesin istedim
Sephora Rose Quartz Gua Sha  
(Yüz Masaj Taşı, 269 TL) 
Geleneksel Çin tıbbından ilham alan, gua sha adı verilen 
ve yüzü rahatlatmak, masaj yapmak için gül kuvarsdan 
yapılmış bir yüz masaj aleti. Bu gül kuvars gua sha, daha 
güzel ve tonlu bir cilt için yüze masaj yapmayı sağlıyor. 
Düzenli kullanıldığında 3 farklı yanı sayesinde yüzün 
görünümünü iyileştirmeye yardımcı oluyor.

Bana hep böyle baksan 
sevgilim

Çünkü sen şımarmış ve 
rahatlamış bir bedeni hak 
ediyorsun

Nars Climax Maskara 
(710 TL, mini seyahat boy 420 TL)

Zarif Gül ‘Superbathbomb’ 
Banyo Topu (6x80 gr, 104.90 TL)

Ayarlanabilir hacim 
ve yoğun siyah renk 
veren, topaklanma 
veya bulaşma 
yapmayan hafif ve 
esnek formüllü inovatif 
bir maskara. Özel 
yoğun, çıkıntılı yapılı 
fırçası, her bir kirpiği 
anında etki etmesi için 
yakalar ve sarar. Siyah 
pigmentler kirpiklerin 
tümünü kökten uca 
zengin renk ve cesur 
bir boyutla sarmalar.

El, ayak ya da vücudu anında 
nemlendiren, suya atıldığında aromaterapi 
eşliğinde rahatlatıcı bakım sağlayan nem 
bombalarının gül özlü olanı hem cildi hem 
de ruhunuzu sakinleştiriyor.
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Güzellik

Aşka hazır bir tenle 
birbirimizi sonsuz sevelim
Victoria’s Secret Very Sexy Body Losyon 
(869 TL)
Yumuşak ve baştan ayağa bir parfüm deneyimi için 
ipeksi losyon. En seksi hissettiğiniz anlardan ilham 
alan Very Sexy, cesur ve şömine ateşi gibi gece boyu 
sizinle. Sulu Klemantin ve Kara Böğürtlen notaları ile ilk 
nefesten itibaren kışkırtıcı. Kremsi ağaç ve tatlı Vanilya 
ile özgür bir karışım.

Zaman seninle dursun 
istiyorum

Ruhumu canlandırıyorsun, 
zarif sevgilim

Yves Saint Laurent - Or Rouge 
yaşlanma karşıtı krem 
(50 ml, 5 bin 650 TL)

Vakko Infiniti Glam For Her 
(100 ml, bin 699 TL)

Atlas Dağları’ndan elde edilen safran 
özü ile zenginleştirilen Or Rouge onarıcı 
yoğun krem yaşlanma belirtilerinin 
önlenmesine yardımcı oluyor.

Parfums Vakko’nun beyaz misk, yasemin 
notalarıyla bütünleşen ve Sevgililer 
Günü’ne özel şişesinde sunulan ‘Infiniti 
For Her Glam’, zarif ve feminen bir 
enerjiden esinleniyor. Ruhu canlandıran 
amber ve sandal ağacının sıcaklığı, 
kadın ruhunu anlatan bir dokunuşla 
tamamlanıyor. 
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Güzellik

Zinde hissettiren 
nabız parfümünüzü 
kendiniz yapın!
Birkaç damla uçucu yağ, biraz sabit yağ ve boş bir şişe… 
Aradığınız enerjiyi hissetmek için ihtiyacınız olan  
her şey burada.

Hazırlayan:
HÜMA KAYA

Enerjinizi artırmanın 
en doğal yolu:
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Enerjinizi 
artırmakta en 
başarılı uçucu 
yağlar

Güzellik

Bazı günler kendimizi 
olduğumuzdan daha yorgun, 
güçsüz ve demotive hissederiz. 

Fiziken dinlensek de ruhumuz 
harekete geçmek için isteksizdir. 
Böyle zamanlarda vitaminler nasıl 
vücudumuzu toparlıyorsa aromaterapi 
de ruhumuz için benzer bir etki gösterir. 
Uçucu yağlar, enerji seviyelerini artırmak 
da dahil olmak üzere çeşitli amaçlar 
için kullanılabilir. Bazı esansiyel yağları 
kullanmanın kişilerin kendilerini daha 
enerjik hissetmelerine neden olduğu 
bilimsel çalışmalarla da destekleniyor. 
İster stresli bir toplantı öncesi ister yoğun 
bir spor antrenmanı öncesinde olun, bir 
kaç uçucu yağ ve bir baz yağ ile kendiniz 
hazırlayabileceğiniz nabız parfümünüzü 
sürün ve aromaterapinin ihtiyacınız olan 
enerjiyi sunmasına izin verin.

Kendinizi bitkin hissediyorsunuz ve to-
parlanmaya mı ihtiyacınız var? Öyleyse, 
enerjinizi arttırmak için bu esansiyel yağ 
tariflerine bayılacaksınız! Gün boyu an-
lık bir canlanmaya veya sürekli bir enerji 
akışına ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda 
aromaterapi rolleri harika çalışır. Ayrıca 
defalarca kullanacağınız nabız parfüm-
lerini hazırlamak sadece birkaç dakika. 
Gün ortasında göz kapaklarınız ağırlaştı 
ve konsantrasyonunuzu toplamakta 
zorlanıyor musunuz? O halde bu tarif 
tam size göre...
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Hazırlanışı

Güzellik

Zarif lavanta dışındaki uçucu yağlar 
bir baz yağ ile seyreltilmeden direkt 
cilt ile temasa uygun olmadıkların-
dan sabit yağ olarak da adlandırılan 
bir taşıyıcı yağın tariflerin temeli-
ni oluşturması gerekir. Jojoba yağı 
kokusuz olması ve ciltte yağlı bir 
doku bırakmaması nedeniyle yağ ba-
zlı parfümlerde en çok tercih edilen 
sabit yağdır.

Kullanım kolaylığı açısından rolonlu 
bir şişeye tüm yağları alın ve çalka-
layın. Yağların birbirine nüfuz etmesi 
için 5 gün karanlık bir alanda bekle-
tin. Enerjinizi artırmak istediğiniz her 
an sihirli karışımınızı el bileklerinize, 
şakaklarınıza, dirsek içlerine ve ku-
lak arkalarınıza sürebilir, zindeliğin 
tadını çıkarabilirsiniz.

Malzemeler
k  6 damla greyfurt uçucu yağı

k  4 damla portakal uçucu yağı

k  2 damla limon uçucu yağı

k  2 damla biberiye uçucu yağı

k  10 ml jojoba yağı



- Astroloji

SEVGİLİLER 
GÜNÜNE ÖZEL

KOMBİNLER

ŞUBAT AYINDA
YENİ BAŞLANGIÇLAR

- Moda

MEN

KAAN



75

Erkek Röportaj

Ajanlıktan dervişe her başarılı Ajanlıktan dervişe her başarılı 
rolüyle adeta zamanda rolüyle adeta zamanda 
yolculuk yaptıran yakışıklı yolculuk yaptıran yakışıklı 
oyuncu Kaan Yıldırım, fırsatı oyuncu Kaan Yıldırım, fırsatı 
olsa geçmişte yaşamayı olsa geçmişte yaşamayı 
tercih edebileceğini tercih edebileceğini 
söylüyor ve ekliyor: söylüyor ve ekliyor: 
Geçmişi daha gizemli Geçmişi daha gizemli 
ve sakin buluyorum. ve sakin buluyorum. 
Gelecek bana daha Gelecek bana daha 
kaotik geliyor.kaotik geliyor.

GEÇMİŞİ 
DAHA 
GİZEMLİ,
geleceği 
kaotik 
buluyorum

Röportaj Mukaddes Kaya   |   Fotoğraflar Onur Demirdağ   |   Styling Eylem Yıldız   |   Video Yuşa Ebrar Dursunoğlu 
Saç Akın Ünal    |   Makyaj Serhat Şen    |   Fotoğrafçı asistanı İlker Genç    |   Styling asistanı İrem Sönmezer 

Saç asistanı Görkem Gürer    |   Mekan Intercity İstanbul Park
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Çok karizmatik bir oyuncu. Sakin, 
anlamlı ve güven veren bakışları 

ile çevresini anında etkisi altına alan 
bir adam. Yakışıklılığı oldukça sıra dışı 
ve çok farklı. Oyunculukta denemeleri 
seven, değişik rolleri ustalıkla canlandı-
ran bir aktör. Ünlü olmak pek tercih et-
tiği bir durum değil, daha kapalı ve öz-
gün bir hayatı var. Sözün özü; kültürlü, 
bilgili, kibar, çok yetenekli, centilmen 
ve oldukça yakışıklı bir aktör. Oyuncu-
luğu meslek olarak seçmiş ve gerçekten 
bu iş için yaratılmış en başarılı ve sevi-
len jönlerimizden Kaan Yıldırım, tüm 
karizmasıyla bu ayın erkek kapağını 
süslerken keyifli sohbetiyle de bizi biz-
den alıyor.

Başka bir eğitim alıp oyuncu olmaya 
nereden ve nasıl başladın, neden 
oyunculuğu seçtin?

Oyunculuk küçüklüğümden beri de-
neyimlemek istediğim bir meslekti. 25 
yaşında bir kırılma noktası yaşadım ve 
hayat rotamı değiştirdim. Yaklaşık 2 
sene eğitim gördüm ve  deneme çekim-
lerine girmeye başladım. ‘Kayıp’ dizisi 
ile yolculuğum başladı. Geriye dönüp 
baktığımda “İyi ki” diyorum. İnsanın ne 
istediğini bulması ve onun için hareke-
te geçmesi kendi için yapabileceği en 
güzel şey. 

Oyuncu olmak bir seçim midir, bir 
meslek midir, bir yaşam biçimi midir?

Bir meslektir. O mesleği seçtiğin için 
ayrıca bir seçimdir doğal olarak. Yaşam 
biçimi ise iddialı bir tanım olur gibi 
hissettirdi bana. 

Seni kitlelere tanıtan ilk rolün neydi, 
var mı bize anlatacağım bir anekdot?

‘Ulan İstanbul’ dizisi benim tanındı-
ğım iş oldu. Anekdot demeyelim ama 
çok keyifle çalıştığım ve mutlu hatırla-
dığım işlerimden bir tanesidir. Birbiri-
ni çok seven bir ekiptik. Kendime çok 
şey kattığım bir iş olduğunu düşünüyo-
rum.

Ters köşe bir rol oynamak istiyor 
musun, kafanda var mı çok farklı 
oynamak istediğin bir rol?

İllaki şunu oynamalıyım gibi bir dü-
şüncem yok. Altı dolu, iyi yazılmış, 
beni heyecanlandıran her karakteri oy-
nayabilirim. Dikkat ettiğim tek şey, bir 
önceki projemden farklı dünyası olan 
işleri ve karakterleri seçmek.

Tiyatro yapmayı düşünüyor musun?

Seveceğim, içime sinen bir oyun ve 
ekiple tabii ki. Sahne bambaşka bir de-
neyim. Seyircinin karşısında olmak çok 
heyecan verici olur diye düşünüyorum. 
Çok yakın bir  zamanda planım yok 
ancak heyecan verici bir metin olursa 
neden olmasın.

Erkek Röportaj



77

Erkek Röportaj

Gömlek - Massimo DuttiGömlek - Massimo Dutti
Ceket - Hatice GökçeCeket - Hatice Gökçe

Kravat - Yves Saint LaurentKravat - Yves Saint Laurent
Pantolon - Maison Margiela / VakkoramaPantolon - Maison Margiela / Vakkorama

Ayakkabı - ZaraAyakkabı - Zara
Saat - Gc - Saat&SaatSaat - Gc - Saat&Saat

Gözlük - BeymenGözlük - Beymen
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Erkek Röportaj
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Yapımcı kimliğin de var, yönetmenlik 
ve hatta senaryo yazma gibi bir 
özelliğin de var mı?

Senaryo yazmanın ve bir hikaye yarat-
manın kolay bir iş olduğunu düşün-
müyorum. Çok okumak, çok egzersiz 
yapmış olmak ve en önemlisi bu konu-
da yetenekli olmak gerekir. Böyle bir 
yeteneğim var mı bilmiyorum. Bazen 
bir şeyler karalamaya çalışıyorum. Bir 
sonuca bağlanması için değil, yazma 
hali iyi geliyor. Özellikle sıkıştığım bazı 
zamanlarda yazıyorum. Ruhuma iyi 
geliyor. Yönetmenlik ise mutlaka tec-
rübe etmek istediğim bir alan. Her şey 
zamanını bekler, demlenmiş hissetti-
ğim zaman yapacağımı düşünüyorum.

Yapımcı- oyuncu arasındaki iletişim 
nasıl olmalıdır?

Bu değişkenlik gösterir. Net bir kalıba 
veya tanıma oturtulamaz diye düşünü-
yorum. Şeffaflığın her türlü ilişkide çok 
önemli olduğunu düşünürüm. Saygıyı 
korumak ve profesyonel olmak doğru-
su tabii. Ama dediğim gibi çok değiş-
kenlik gösterir. Genel olarak iş hayatın-
da biraz mesafe bırakmanın herkes için 
daha doğru olduğunu düşünüyorum. 
Ama bazen hiçbirimiz o teorilerdeki 
gibi davranamıyoruz, çünkü insanız.

Birinin hayat hikâyesini oynama 
fırsatın olsaydı, bu kim olurdu?

Aklıma gelen tek ve net bir isim yok 
açıkçası. Bana ilham veren, beni şaşır-
tan, beni zorlayacak her türlü biyogra-
fik film beni çekebilir.   

Uzun dönem devam eden bir dizide 
oynamak mı, yoksa bir sinema 
filminde yer almak mı daha tatmin 
edici oluyor senin için?

Sinema filmlerini çok daha kalıcı, 
dolayısıyla özel buluyorum. Seneler 
sonra bile açıp bir filmi izleyebilirsin. 
Dizilerin çok büyük çoğunluğu için 
aynısı geçerli değil. İlk sektöre girdi-
ğimde sektörden insanlar diziler için 
‘suya yazı yazmak gibi’ demişti. Şimdi 
çok daha iyi anlıyorum tabii. Dizileri 
çok hızlı tüketiyoruz. Her sene onlar-
ca iş giriyor ve bitiyor. Uzun dönem 
derken mesela 4-5 sezon aynı pro-
jeyi yapmak isteyeceğimi sanmıyo-
rum. Hele ki bu süreler düşünülünce. 
Şu ana kadar TV’de en uzun projem 
2 sene sürdü. Fazlasıyla da yetmiş-
ti doğrusu. Tekrara düştüğün zaman 
ister istemez aynı keyfi alamıyorsun. 
Oyunculuğun en güzel tarafı keşifte 
olmak. Dijital işleri bu sebeple çok 
kıymetli buluyorum.

YAZMAK RUHUMA İYİ GELİYOR

Erkek Röportaj
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Erkek Röportaj

Kazak - Massimo DuttiKazak - Massimo Dutti
Ceket - Beymen Collection / BeymenCeket - Beymen Collection / Beymen

Pantolon - EleventyPantolon - Eleventy
Ayakkabı - Fratelli Rossetti / VakkoAyakkabı - Fratelli Rossetti / Vakko

Saat - Gc - Saat&SaatSaat - Gc - Saat&Saat
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Erkek Röportaj
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Defalarca izlediğin halde bıkmadığın 
bir film var mı? Son dönemde ne 
izledin?

Hayır, defalarca izlemekten zevk ala-
cağımı düşünmüyorum. Ama bazı kült 
filmleri seneler sonra açıp izlemeyi çok 
severim. Çünkü insan değişen, büyü-
yen bir varlık. Baktığınız pencereler 
değişiyor, olayları algılama biçiminiz 
de öyle. Eskiden izlediğin bir filmden, 
şimdi izlediğinde bambaşka bir şey ala-
bilirsin. O farkı hissetmek de çok ke-
yifli. Son dönem izlediklerim arasında 
‘Force Majeure’ ve ‘Dünyanın en kötü 
insanı’ aklıma ilk gelen filmler oldu. 

Kitap okur musun? Hangi yazarları 
seviyorsun?

Eskiden daha çok okurdum, artık hayat 
mı hızlandı, yoğunluk mu fazlalaştı ya 
da tembelleştim mi bilmiyorum. Ama 
eskiye göre biraz daha az okuyorum. 
Rus edebiyatı ve roman okumayı sever-
dim. En son, Don Miguel Ruiz’in ‘Dört 
anlaşma’ adlı bir kitabını okudum. 
Önermesi hoşuma gitti. 

Teknolojiyle aran nasıl? Telefonun 
olmadan ne kadar süre yaşayabilirsin?

Çok teknoloji insanı diye tanımlamam 

kendimi. Merak edip VR aldım mesela 
ama neredeyse hiç kullanmadım. Hatta 
korkutucu geldi bana biraz. Teknoloji 
bir iletişim aracı benim için. Hi-tech 
çok ilgisi olan biri değilim. Telefonsuz 
yaşamak ise biraz zor olurdu, bazen 
telefonu kenara bir bırakıp hiç bakma-
dığım günlerim oluyor. Ama orada ol-
duğunu bilmek isterim yine de. O kadar 
alıştık ki hızlı ve kolay iletişime, tele-
fonsuz kaldığımızda garip bir his oluşu-
yor. Yani sonuç olarak ihtiyacım kadar 
dahil ediyorum teknolojiyi hayatıma. 

Sevgili ile aynı mesleği icra ediyor 
olmak, sence bir avantaj mıdır, yoksa 
dezavantaj mı? 

Düşündüğünüz zaman doğal olarak iki 
bankacı birbirinin derdini daha iyi an-
layacaktır tabii ama gereklilik değildir. 
Önemli olan iki kişinin anlaşması, illa 
aynı mesleği yapmanıza lüzum yok. 

Kaan olarak sanki biraz 
saklanıyorsun, bu bir seçim mi?

Genel olarak daha kapalı ve sakin bir 
hayat yaşıyorum. O yüzden kendiliğin-
den böyle oldu. Seçim değil aslında. 
Ben evcimen bir ailede büyüdüm, ar-
mut dibine düşermiş. Ben de evcimen 
bir insanım. 

ÇOK TEKNOLOJİ İNSANI DEĞİLİM

Erkek Röportaj



83

Erkek Röportaj

Full Look - Emre ErdemoğluFull Look - Emre Erdemoğlu
Kravat - Editöre aitKravat - Editöre ait
Ayakkabı - George Hogg / Divarese // L’AppartAyakkabı - George Hogg / Divarese // L’Appart
Saat - Gc / Saat&SaatSaat - Gc / Saat&Saat
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Erkek Röportaj
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‘MEVLANA’ BENİM 
İÇİN FARKLI BİR 
DENEYİM OLDU

Erkek Röportaj

TRT Digital’de ‘Mevlana’ dizisi 
başlıyor. Projeye nasıl hazırlandın, 
hangi rol ile karşımızda olacaksın?

Projeye uzun bir ön hazırlık dönemi 
geçirdim. Binicilik ve kılıç dersleri al-
dık. Çeşitli okumalar yaptım. Senarist 
Ali Aydın ile de iyi bir mesai yaptık. 
Ben Selçuklu Devleti’nin Komutanı ve 
Mevlana’nın müridi olan Ömer Atabek 
rolünü oynuyorum. Yer yer zorlandı-
ğım ama oynarken çok keyif aldığım 
bir iş oldu. 
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Erkek Röportaj
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Erkek Röportaj

Dönem dizileri neden bu kadar çok sevi-
liyor, özellikle Mevlana dönemi oldukça 
merak konusu, biraz anlatır mısın?

Tarihsel bir gerçekliğe dayanan işler merak 
ediliyor. Bu projede yer almamış olsaydım 
da merak edip izleyeceğim bir proje olurdu 
‘Mevlana’. Nasıl anlattıklarını çok merak 
ederdim. Büyük bir heyecanla beklediğim 
bir iş o yüzden. 13. yüzyıl atmosferini tec-
rübe etmek, Mevlana ve Şems ile sahneler 
oynamak çok farklı bir deneyimdi benim 
için. Konya’da devasa bir plato kuruldu ve 
gerçekten çok emek verildi bu iş için. Ben-
de her zaman özel bir yeri olacak bir proje 
oldu. Seyirci ile buluşacağı günü heyecanla 
bekliyorum. 

Sen hangi dönemde yaşamak isterdin, 
geçmiş mi gelecek mi seni daha çok 
ilgilendiriyor?

Sanırım geçmişte olmayı tercih ederdim. 
Geçmişi daha gizemli buluyorum. Daha 
temiz ve sakin buluyorum. Sanki gelecekte 
her şey daha da kötüleşecek dünya için gibi 
geliyor. İklimsel krizler, fazla popülasyon 
vs. Gelecek bana çok daha kaotik geliyor. 

Kendi yazdığın, yönettiğin, yapımcılığını 
yaptığın ve oynadığın bir projen olacak 
mı?

Hepsini aynı anda yapmayı doğru bulma-
dığım için sanmıyorum. Aynı anda hem 
yönetmek ve oynamak iki taraftan da eksil-
tir. O kadar yükün altına girmek ve her şeyi 
tek kişinin yapması bence bir proje için 
doğru bir adım değil. Bu işin bir ekip işi ol-
duğuna çok inanıyorum.

Kazak - Hugo BossKazak - Hugo Boss
Trenchcoat - Emre ErdemoğluTrenchcoat - Emre Erdemoğlu
Pantolon - VTMNTS / BeymenPantolon - VTMNTS / Beymen

Ayakkabı - ZaraAyakkabı - Zara
Saat - Gc / Saat&SaatSaat - Gc / Saat&Saat
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Erkek Röportaj

Gömlek - Hatice GökçeGömlek - Hatice Gökçe
Takım - Emre ErdemoğluTakım - Emre Erdemoğlu
Ceket - Emre ErdemoğluCeket - Emre Erdemoğlu

Ayakkabı - George Hogg / Divarese // L’AppartAyakkabı - George Hogg / Divarese // L’Appart
Saat - Gc - Saat&SaatSaat - Gc - Saat&Saat
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Erkek Röportaj
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Erkek Röportaj

Gömlek - Alexander McQueen / BeymenGömlek - Alexander McQueen / Beymen
Mont - Hugo BossMont - Hugo Boss

Kravat - Editöre aitKravat - Editöre ait
Pantolon - Niyazi Erdoğan / L’AppartPantolon - Niyazi Erdoğan / L’Appart

Ayakkabı - ZaraAyakkabı - Zara
Saat - Gc - Saat&SaatSaat - Gc - Saat&Saat
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Erkek Röportaj
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Erkek Röportaj
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Sağlık
Hazırlayan: ESER AKGÜL

Hangi diyet türü kilo vermede 
etkili? Bu soru çok uzun zamandır 
hayatımızda ve belli ki bir süre daha 
önemini koruyacak. Kim bilir belki 
yüzlerce diyet tipleri daha ortaya 
atılacak ve ‘diyet pazarı’ katlanarak 
büyüyecek.

Diyet cephesinde  
104 yıldan bu yana 
değişen bir şey yok

Sağlık Balonları ve İnsanlık 
Sendromu kitaplarının yazarı Dr. 
Alp Sirman, kilo vermekle ilgili 

doğru bilinen yanlışları, kaloriyi azaltıp 
harcanan enerjiyi artırmanın, ketojenik 
beslenmenin, kalori hesaplamanın 
yarattığı sorunları anlattı. Populer Science 

dergisinin yazarlarından Dr. Sirman, 
diyetle ilgili birçoğumuzun aşina olduğu 
bilgilerin tarihteki izini sürdü ve doğru 
beslenme şekillerine dair tavsiyelerde 
bulundu. Dr. Sirman, doğru beslenme 
ile ilgili en önemli uyarısı ise şu oldu: 
Beslenmede moda yoktur!

Dr. Alp 
Sirman
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Sağlık

AZ KALORİ, ÇOK ENERJİ ZAYIFLATIYOR MU?

NEYİ, 
NE KADAR, 
NE ZAMAN, 
NASIL YEDİN?

Öncelikle “Düşük kalori 
al, çok enerji harca, 
zayıflarsın” şeklinde 

özetleyebileceğimiz yöntem 
diyetlerin tekrarlanmasına ve kilo 
vermenin tamamen durmasına yol 
açıyor.
Türümüz açlık zamanında az kalori 
harcamak ve yiyecek bulduğunda 
aldığı kalorileri de depolayıp açlığa 
hazırlık yapmak üzere evrildi. 
Biz ne yapıyoruz? Türümüzün 
milyonlarca yıl yaşamasını sağlayan 
mekanizmayı kandıracağımızı, 
açlık ile zayıflayacağımızı sanıyoruz 
ve bu yöntemle kilo vermiyor aç 
kalarak kilo alıyoruz. İkinci sorun 
ise tabi ki kalori hesaplamak…

Peki vücudumuz proteinleri ve yağları 
yakıyor mu? Hayır, enzimler ile parçalayıp 
metabolize ediyor. Yani kalorimetrede 
elde edilen standart değer metabolize 
edilmekle aynı değeri vermeyeceği 
gibi insandan insana değişiyor; yaş, 
çiğneme oranı, dişlerin sağlığı, mide ve 
bağırsakların geçiş hızı, mikrobiyota, 
sindirim enzimleri, gece ya da gündüz 

olması, stres düzeyi, hormonal durum 
gibi onlarca değişken etkili. Hatta aynı 
kişide bile günün farklı zamanlarında aynı 
besin farklı biçimde metabolize edilebilir. 
Oysa az kalori alındığında problem çözme 
yeteneğimiz azalır, tepkilerimiz daha kaba 
saba bir diğer bir deyişle filtrelenmemiş 
olur, uykumuz gelir, hareket etmemizi 
sağlayan çizgili kasların kasılması azaltılır.
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Sağlık

KETOJENİK DİYET SORUNU

SİSTEM NASIL 
İŞLİYOR? 

Önce şu konuyu belirteyim; 
bahsedeceğimizin ketojenik diye 
isimlendirilen ama ketojenik olmayan bol 
kuruyemiş, bezelye proteini veya ünlülerin 
yaptığı ketojenik görünümlü diyetlerle 
ilgisi yoktur. Konumuz beslenmenin 
evrimi; beslenmenin modası değil. Düşük 
karbonhidratlı beslenmenin tarihinde 
az daha geriye gidelim. 4 milyon yıl önce 
de dönem dönem göbek çevremizdeki 
birikmiş yağları ketojenik diyet ile 
eritiyorduk! Ama burada önemli bir ayrım 

var: Dört milyon yıl önce “Aman çok kilo 
aldık şekerim, biraz keto besleneyim de 
karşı kabilede yakışıklı/güzel bir şempanze 
var ona güzel görüneyim” gibi bir 
amacımız yoktu. Peki neden ketojenik diyet 
yapıyorduk? Çünkü yapmak zorundaydık. 
Yani menümüz, karların altında kalmış 
bir hayvan kemikleri içindeki yağ ve ilikti. 
Şanslıysak üzerinde donmuş et parçası ve 
az miktarda da kökü yenen bitkilerden elde 
edilen karbonhidrat... Orijinal ketojenik 
diyet de bu zaten.

Bizler meyveleri yiyip mümkün 
olduğunca yağlanan, kışın da o 
yağları tüketerek hayatta kalan bir 
türüz. Bugün unlu ürünler, rafine 
şekerler gibi basit karbonhidrattan 
zengin beslendiğimizde hızla 
göbeğimizin çıkması da bu türün 
devamı olmamızdan kaynaklanıyor. 
Basit şeker ve karbonhidratları 
hemen yağa çeviren bir 
metabolizmamız var. Neden? 
Hayatta kalmamız için. Döngü şöyle 
işliyor: Sonbaharda olgunlaşan tüm 
meyveleri tüketiyoruz ve bu sırada 
doyma hissi oluşmuyor. Çünkü 
meyvelerin tümünü yiyeceğiz ve 
çoğunu yağa dönüştüreceğiz. Sistem 
bu. Peki açlığa karşı gelişmiş bu 
beden her an yiyeceğin bol olduğu 
ortamda ne yapar? Obezite ve 
metabolik hastalık tablosu tabi ki…
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Sağlık

KETOJENİK DİYET ZARARLI MI?
Bu beslenme şekli uzun süreli beslenmeye 
uygun değil. Çünkü 6 aydan fazla süre 
ketojenik beslenmede;

1- Lif olmadığından mikrobiyotamız 
sağlıksız hale geliyor ve kabızlık başlıyor,

2- Düşük düzeyde asidoza yol açtığından 
kemiklerde bulunan kalsiyum çözünüyor, 
bu da böbrek taşlarına ve kemik erimesine 
yol açıyor,

3- Kolesterol düzeyi yükseliyor,

4- Çocuk ve gençlerde kemik gelişimi ve 
büyüme problemleri yaşanabiliyor.

Güncel ketojenik diyetler ismi değiştirilmiş 
Akdeniz diyetine dönüşmüş durumda. 
İçinde bitkisel yağlar, daha fazla protein, 
sebzeler, kuruyemişler, salatalar var. 
Bilindiği gibi Akdeniz diyeti ve yaşam şekli 
de en sağlıklı beslenme şekli.
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NE YEMELİYİZ?Sindirim sistemimiz ne tamamen 
bitkisel bazlı beslenmeye ne de 
tamamen protein bazlı beslenmeye 
göre tasarlandı. Biz karma beslenmeye 
göre evrildik. Bağırsaklarımızdaki 
mikrobiyom bol lifli beslenerek 
bağırsağa kadar gelen besinler ile 
sağlıklı hale geliyor ve sindirimde 
çok önemli bir yer tutuyor. Bir örnek 
vermek gerekirse eğer sindirimi kalın 
bağırsaklara kadar taşıyabilirseniz 
hem kilo alma riskiniz azalır hem 
sık sık acıkmazsınız hem de sürekli 
enerji sağlayan bu sistem ile yeterli 
enerjiyi sağlarsınız. Çünkü sağlıklı 
mikrobiyom aldığınız besinleri 
parçalar ve fruktozu bile sağlıklı 
serbest yağ asitlerine çevirerek 
bağırsaklarınızda enflamasyonu önler.

Bol bitkisel lif almalıyız ama bu lif 
oranı diyetisyenlerin önerdiği gibi 
en fazla 50 gram değil tabii. 150-200 
gram lif alırsanız ekstra probiyotiklere 
ihtiyacınız olmaz. Hayvansal besinler 
de şart ama abartmaya gerek yok; 100-
150 gram hayvansal protein yeterli. 
Günlük kaloriniz ise 2000 kalori altına 
düşmemeli, önemli olan kaloriyi hangi 
yiyeceklerden aldığınız ve liften bol 
beslenmeniz. Kısaca bol lifli, bitkisel 
temelli ama hayvansal besinler, 
rafine un ve şekerden uzak kalınması, 
düzenli hareket ve stresten uzak 
olmak önemli. Stresten nasıl uzak 
kalacağız? Öncelikle iyi bir ekonomi 
ile. Çünkü sağlık politik bir konudur.

SAĞLIKLI BİR BAĞIRSAK 
MİKROBİYOMU İÇİN NE 
YAPMALI?
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Sağlık
Hazırlayan: ESER AKGÜL

Eataly, down 
sendromlu 
bireylerin 
geleceğine ışık 
tuttu

w Eataly İstanbul ve Down Sendromu 
Derneği gerçekleştirdiği işbirliği 

ile down sendromlu bireylere ve 
çocuklara umut olmayı ve toplumda bir 
farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Proje 
kapsamında Eataly İstanbul, market 
içerisinde satılan hediye kutularıyla 
down sendromlu çocukların ve 
bireylerin eğitimlerine katkı sağlıyor.

Paranit ve 
TOÇEV’den 
çocuklara: 
Sevgiyle bitti gitti

w Her çocuğun başına gelebilecek 
bitlenme gibi sorunlar özellikle 

ilkokul çağında sık rastlanan akran 
zorbalığının dikkat çeken konuları 
arasında yer alıyor. Paranit, TOÇEV 
işbirliğiyle bu yaş grubundaki 
çocukları arkan zorbalığına karşı 
bilinçlendirmeyi hedeflerken 
bitlenme konusunda da ellerinden 
tutuyor ve ‘sevgiyle bitti gitti’ diyor.
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Allianz, şampiyon 
Sümeyye’nin ana 
sponsoru oldu

w Olimpiyat ve Paralimpik 
Oyunları’nın 2021-2028 yılları 

arasında global sigorta ana 
ortağı olan Allianz, 100’üncü 
yılını kutlayacağı yeni yılda 
spora desteğini genişletiyor. 
Allianz, başarıları, azmi ve 
tutkusuyla Türkiye’ye örnek 
olan paralimpik&dünya yüzme 
şampiyonu Sümeyye Boyacı’nın ana 
sponsorluğunu üstlendi.

Doğaya duyarlı 
sevgiliye 
‘sürdürülebilir 
etiketli’ hediye

w Sevgililer Günü’nü anlamlı bir 
hediye ile kutlamak isteyenler 

için sürdürülebilir moda ürünleri 
listenin ilk sırasında yer alıyor. Önde 
gelen markaların koleksiyonlarında 
yer verdiği TENCEL™ elyaflar, 
sürdürülebilir modanın etiketi 
olarak tanımlanıyor. TENCEL™, 
doğaya duyarlı bir hediyeyi tercih 
edenlerin Sevgililer Günü’ne eşlik 
ediyor.
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Advertorial

uluslararası hizmet anlayışı ve 
konforlu bir misafirlik sizi bekliyor!

İstanbul’un nabzının attığı Galata’da

“Eğer dünya tek 
bir ülke olsaydı, 
onun başkenti 

elbette İstanbul olurdu” 
denilen bir şehir burası… 
Tarihin debdebeli akışın-
da binlerce yıldır medeni-
yetlere ev sahipliği yapan, 
çağlar açan, çağlar kapa-
tan bir şehir. Peki İstan-
bul’un nabzı nerede atı-
yor? Elbette 12. yüzyıldan 
beri ticaretin, çok seslili-
ğin, çok kültürlülüğün, çe-

şitliliğin, renkliliğin, canlı-
lığın merkezi olan, ismini 
taşıdığımız Galata’da.
 
The Galata İstanbul Ho-
tel-MGallery, İstanbul’un 
nabzının attığı; tarihin, 
estetiğin, renkliliğin kal-
binde, yüzlerce yıldır tu-
rizmin merkezi olan Gala-
ta’da uluslararası hizmet 
anlayışı ve konforu siz 
değerli misafirlerimiz için 
bir araya getiriyor.
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Advertorial

Efsane lezzetler, 
benzersiz manzara

The Galata İstanbul Hotel-MGallery, 
bağlı olduğu ACCOR Grup’un uluslararası 
hizmet anlayışının yanı sıra, dünyadaki 
bir çok tarihi kent otelinden daha ferah 
odaları ve yüksek tavanları ile rahatlık 
duygusu sağlıyor; 19. yüzyılda Avrupa’dan 
gelerek İstanbul’a yerleşen ve bankacılık 
sektöründe pek çok yeniliğe imza atan 
ünlü “Baltazzi Ailesi”nin 1856-1890 yılları 

arasında inşa ettirdiği ve Galata’nın 
en eski dört Hanından biri olan; klasik 
Osmanlı hanlarından modern bürolara 
geçiş döneminin mimari özelliklerini 
temsil eden neoklasik bir yapıda 
bulunan The Galata İstanbul Hotel-
MGallery siz misafirlerine gerçekten 
tarihi bir mekanda konaklama deneyimi 
yaşatacak.

Dünyanın Dünyanın 
ödüllendirdiği ödüllendirdiği 
tarihi hamamtarihi hamam

The Galata İstanbul Hotel-MGallery’de 
tarihin ve kültürün mirasçısı sadece otel 
binası değil elbet. Binanın avlusunda yer 

alan tarihi Çeşme Hamamı suyun şifa veri-
ci özelliği ile 300 yıldır hizmetinizde. Çeş-

me Hamamı’nın büyülü atmosferini üstün 
hizmet ve kalite anlayışı ile geçtiğimiz yıl 
Dünya’daki en prestijli ödüllerden, World 

Luxury SPA Awards ile onurlandırıldı. 

The Galata İstanbul  
Hotel-MGallery’nin teras katında 

yer alan Mesai Restaurant ise Türk 
ve Dünya mutfağından özel tadları, 

müşterilerin beğenisine sunuyor. Tarihi 
boyunca farklı kültürlere ev sahipliği 

yapan bu muhteşem, binada, konforun, 
lezzetin, eğlencenin, arınmanın keyfini 

çıkarmanın tam zamanı. The Galata 
İstanbul Hotel-MGallery’de keyifli bir 

konaklama geçirmeniz dileğiyle!
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Erkek Stil

Flörtöz
Gardırobunuzun kırmızıyla arası nasıl bilmem ama bu 

sezon tasarımcıların hepsi kırmızı giymemiz gerektiğini 
söylüyor. Bu rengin en iyi arkadaşı ise hepimizin sevdiği 
siyah. İtiraf edin siyahı duyunca içiniz rahatladı. “Baştan 

ayağa kırmızı olmaya cesaretim yok” diyorsanız, sizi 
kırmızı ve siyahı bir arada kullanmaya davet edelim.

Valentino GaravaniValentino Garavani

GucciGucci

Raf SimonsRaf Simons

LemaireLemaire

PACCBETPACCBET

Philipp PleinPhilipp Plein

Alexander McQueen Alexander McQueen 

Alexander Alexander 
McQueenMcQueen

BalmainBalmain

Dolce & Dolce & 
GabbanaGabbana

Dolce & Dolce & 
GabbanaGabbana

Hazırlayan: BUSE TURAN



103
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Date nite
Sizi telaşa sokmak istemem ama Sevgililer Günü yaklaşıyor beyler farkında 

mısınız? Sevgilinizle romantik bir akşam yemeği, o günün yazılı olmayan 
kurallarından biri gibi.  Ve bu yemeğe en iyi görünümünüzle hazırlanmalısınız. 

Jilet gibi bir takım elbiseye ne dersiniz?

Locman Locman 
ItalyItaly

Rolex Rolex 
unworn unworn 

SubmarinerSubmariner
40mm40mm

BOSSBOSS
Polo Polo 

Ralph LaurenRalph Lauren BurrberyBurrbery

SantoniSantoniAlexander McQueenAlexander McQueenPhilipp PleinPhilipp Plein

Rolex - 2022 Rolex - 2022 
unworn unworn 

Explorer II Explorer II 
42mm42mm
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Çapkın
Çapkın mısınız? Cevabınız evetse, dikkatleri üzerinize çekmek istediğinizde 

uyguladığınız gizli taktikleriniz vardır. Yoksa da bir tane bizden geliyor şimdi: Kadınlar 
kış mevsimi geldiğinde, boğazlı triko kazakları gömleklerden daha çekici bulurlar.

A BETTER A BETTER 
MISTAKEMISTAKE

JW AndersonJW Anderson

VersaceVersace

GucciGucci

FerragamoFerragamo

GucciGucci

MarniMarni

OnitsukaOnitsuka
TigerTiger

LOEWELOEWE Emporio Emporio 
ArmaniArmani
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Romantik
Kendini romantizme adamış yakışıklı prensler, sıra size geldi. Beyaz ve kahve tonları 

sizin renginiz, bunu biliyorsunuzdur. Masumiyetin ve toprağın ateşini üzerinize 
aldığınızda kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

FendiFendi

White White 
MountaineeringMountaineering

VejaVeja VisvimVisvim

VersaceVersace

BossBoss

KenzoKenzo

Brunello Brunello 
CucinelliCucinelli

There Was OneThere Was One

BurberryBurberry
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Erkek Bakım

Modern erkeğin  
dikkatine!

Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK

Bioderma, 
Pigmentbio H2O, 
leke sorunu 
yaşayan ciltler 
için aydınlatıcı 
etkili durulama 
gerektirmeyen 
temizleyici misel 
su,  250 ml, 
249,50 TL

Pink by Pure Beauty,  So Blur Krem 
içeriğindeki aydınlatıcı Gigawhite 
ve Actiwhite bileşenleri, antioksidan 
etkisiyle bilinen Alp Gülü ve GKF 15 
ile daha sağlıklı bir cilt görünümü elde 
etmenize yardımcı oluyor,  
30 ml, 249,90 TL

Avon, Attraction Intense,  
kakule ve sandal ağacı 
içerikli, 204,99 TL

Ducray, Kelual 
DS Şampuan,  

tekrarlayan şiddetli 
kepek ve buna 

bağlı kaşıntı hissini 
azaltarak kişinin 
yaşam kalitesini 

artırmayı sağlıyor, 
100 ml, 289 TL

Bakımlı ve kendine dikkat eder olmak 
artık kolay. Yeter ki doğru ürünleri 

günlük hayatınıza ekleyin. 
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Aveda, Advanced, yoğun 
dolgunlaştırıcı saç maskesi, 
649 TL

B-good care, duş yağı, 
temiz ve doğal içeriğiyle 
vazgeçilmeziniz olacak, 
350 ml, 239 TL

We Are Paradoxx, 
Volume Shampoo, 

saçlarınızı 
derinlemesine 

temizliyor, 
nemlendiriyor ve 

ipeksi bir görünüm 
kazandırıyor, 510 TLOld Spice, Night Panter deodorant-

body spray, ter kokusuna karşı güçlü 
koruma ve kuruluk sağlıyor, giysilerde 

leke bırakmıyor, 114,50 TL



108

Kültür Sanat
Hazırlayan: ESER AKGÜL

‘Balina’ şubat 
ayında vizyonda

Elif Saltık’tan 
kişisel sergi

Sinema Sergi

Darren Aronofsky’nin 
yönettiği, Brendan Fraser’ın 

başrolünde yer aldığı The Whale, 
Moby Dick’teki beyaz balinayı 
çok seven bir öğretmenin, kızıyla 
arasındaki buzları eritme çabasını 
konu ediniyor. Film 10 Şubat’ta 
vizyona giriyor.

Seramik Sanatçısı Elif Saltık‘ın 
‘Haki’ adlı kişisel sergisi 04 

Şubat-22 Şubat arasında  Galeri 
Diani’de gerçekleşecek. Saltık, 
ürettiği yapıtların izleyiciye 
anlattıkları olduğunu ve bunların 
dinlenmesini istediğini belirtiyor.
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Konser
Şarkıcı Gülşen, 11 Şubat 

gecesi Volkswagen Arena’da 
Epifoni organizasyonu ile 
sahneye çıkacak. Hem sesi 
hem de sahne performansıyla 
dinleyicilerini mest eden 
Gülşen’in beklenen konserinin 
biletleri satışta!

Gülşen’den 
yılın ilk 
konseri

Baturay Özdemir 
Watergarden’da

‘Lâl Hayal’, Oyun 
Atölyesi’nde 
sahnelenecek

Kültür Sanat

Stand-Up Tiyatro

Kendine has tarzıyla ilgi 
toplayan Baturay Özdemir, son 

gösterileri ‘Yerli ve Kirli’ ve ‘Cevap 
Hakkı’ ile milyonlara ulaştı. Ünlü 
komedyen yeni gösterisiyle 19 
Şubat’ta Watergarden Performans 
Merkezi’nde sahne alacak.

Serenay Sara’nın kaleme aldığı ‘Lâl 
Hayal’, Songül Öden’in performansı 

ile sahneye taşınıyor. Farklı yaş ve 
sosyal statüden 7 kadının trajikomik 
hikayesini anlatan tek perdelik 
oyun, 23 Şubat’ta Oyun Atölyesi’nde 
izlenebilecek.



110

Kişisel Gelişim

Sevgi aşkın evrildiği haldir ve aşkın gözü kör olsa da sevginin gözleri 
tam olarak keskindir ve sevgi birçok detayı görmeyi, öğrenmeyi, 
tanımayı gerektirir.

OĞUZ KÖMÜRLÜ
Nefes Terapisti  
ve Yaşam Koçu

Aşık olmak soğuk bir kış gününde 
baharı yaşamak gibidir, aşk 
insanı sarar ve kalbini ısıtır. Aşk 

aynı zamanda kimyasal bir durumdur, 
insan aşık olduğunda beyni ona 
en güzel hormonlardan bir kokteyl 
oluşturur ve tüm dünya güzelleşmeye 
başlar. Aşk aslında kalpten çok beyinle 
ilgilidir ve ilişki devam ettikçe beynin 

aşkın ilk zamanlarında salgıladığı 
tüm hormonlar normal seviyelerine 
dönüşmeye başlar. İşte tam burası 
aşk ve sevginin ayrıştığı yerdir. 
Sevgi aşkın evrildiği haldir ve aşkın 
gözü kör olsa da sevginin gözleri 
tam olarak keskindir ve sevgi birçok 
detayı görmeyi, öğrenmeyi, tanımayı 
gerektirir.

AŞK ve sevgi
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Kişisel Gelişim

Sevgiye dönüşebilen aşklar birçok 
alanda hayat tarafından sınanır ve 
uyumlanmayı, dönüşmeyi ve birlikte 
yenilenebilmeyi gerektirir. İlişkilere 
aşkın kimyasını ve kimyasallığını 
unutmadan yaklaşmak gerekir ve 
hatırlanmalıdır ki, zaman her şeyi 

yıprattığı gibi ilişkileri de yıpratma 
ihtimaline çokça sahiptir. İlişkiyi 
bu gerçeği unutmadan yaşamak 
birbirine aşık olup aşkı yaşadığı 
kişiyi sevebilme hali, uzun süreli 
ilişkilerin temelindeki en önemli 
detaydır.

İlişkiyi zehirleyebilecek toksiklere 
bulaşmamak ya da bulaşılırsa bile 
olabilecek en kısa sürede etkisinden 
çıkmak ve tekrar bulaşmamak 
ilişkiyi sağlıklı tutmak adına 
ulaşılması gereken farkındalık 

seviyesidir. Karşındaki insanı eğer 
seviyorsan aşağıdaki noktalara 
dikkat et ve birlikte olduğun insanla 
onun da bu konularda hassas 
olmasını istediğin noktasında açık 
iletişim kurmaya özen göster.

AŞKTA ZAMANIN ÖNEMİ

İLETİŞİME ÖZEN GÖSTERİN

UZUN SÜRELİ İLİŞKİLERİN TEMELİ

Bir aşkın sevgiye dönüşebilmesi 
için ilişkiyi yaşayan tarafların 
birbirini ilişki içindeki detaylarda 
tanıması ve gerektiğinde birbirine 
uyumlanabilmesi mutlak şarttır, 
çünkü insanların çoğu, bir ilişkiyi 
yaşarken sosyal yaşamlarında 

oldukları halden daha farklı 
detaylara sahiptir ve iki kişi 
birbirine bir anda aşık olabilse de 
karşılarındaki kişiyi tam olarak 
tanıyabilmek için belli bir zamana 
ve yaşanmışlıklara ihtiyaç 
duyarlar.
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Kişisel Gelişim

YAPMA YAPMAYA ÖZEN GÖSTER

• Karşındaki kişinin geçmişini 
yargılama,

• Kendi olmazsa olmazlarını 
vazgeçilmez sayma,

• Karşındaki kişinin senin istediğin 
gibi olması için baskı yapma,

• Sevgiyi ödül olarak tanımlayıp 
sevmek için şartlar koşma,

• Kendini her konuda haklı ve 
kabul edilebilir görüp karşındakini 
benzer konularda eleştirme,

• Adalet terazisini sürekli 
kendinden yana kullanma,

• Karşındakine kendini yaşadığı 
alan bırakmama eziyeti yapma,

• Sorununu anlatıp dönüşmeyi 
sağlamaya çalışmak yerine 
misilleme yapma yolunu seçme,

• Sebep ne olursa olsun yalan 
söyleme,

• Karşındaki kişinin kendini 
gerçekleştirme ihtimallerine ket 
vurmaya çalışma.

• Açık iletişimi tercih et ve olanı konuş,

• Dürüst ol,

• Saklanma,

• Sevgini göster, ifade et,

• Sorun varsa çözmek için çaba göster,

• Gerektiğinde özür dile,

• Anlayış göster,

• Karşındakinin duygularını 
görmezden gelme,

• Özen göster,

• Hayatına, ideallerine, hedeflerine 
saygı duy ve destek olmaya çalış,

• İltifat et,

• Gereksiz kapris yapma,

• Canını yakmak için hakkında 
olumsuz eleştiriler yapma,

• Ve aşkın tüm kimyasal etkilerine 
rağmen uyumlanamıyorsan ya 
da uyumlanamıyorsa sevgiyle 
vazgeçmeyi kabul et.

Ve unutmayın; çok sevmekten daha özel bir tanım vardır, GÜZEL SEVMEK... 

Güzel sevdiğiniz ve sevildiğiniz hayatlarınız olmasını diliyorum…
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Seyahat

Sevgililer Günü geldi, çattı. Bu özel günü hem gezerek hem de 
romantik bir şekilde kutlamaya ne dersiniz? Sevdiklerinizle yeni 

yerler keşfetmek, bu günü çok daha romantik ve özel kılabilir.

Aşıklara özel 
14 Şubat rotaları 

Bu yıl 14 Şubat, salı gününe denk geliyor. Ama hafta sonunu bu 
özel günü kutlamaya ayırabilirsiniz. Peki sevdiğinizle birlik-
te baş başa vakit geçireceğiniz en güzel ve en romantik rotalar 

hangileri? İlgi alanınıza ve bütçenize göre seçim yapabileceğiniz öner-
ilerimizle karşınızdayız.
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Seyahat

KAPADOKYA
Yılın dört mevsimi boyunca 

romantik bir tatil yapabileceğiniz 
Kapadokya 14 Şubat tatili 
önerilerimizde ilk sırada. 

Kapadokya’nın masalsı güzelliği 
sayesinde burada sevdiğinize şiir 

bile yazarsınız. Sevgilinizle mağara 
otellerde konaklayarak farklı bir 

deneyim yaşayabilirsiniz. Kendinize 
hazırlayacağınız piknik sepeti ile 

eşsiz manzara eşliğinde şarabınızı 
içip Peri Bacaları’nı seyrederken 

derin sohbetlere dalabilirsiniz. Gün 
doğumunda balonlara binebilir 

ya da balonların kalkışında 
romantik fotoğraflar çekebilirsiniz. 

Gün batımında güzel atlar 
ülkesinde atlarla safari turlarına 

katılabilirsiniz. Daha durun, boşuna 
birinci sırada demedim. Şarap 

üreticilerinin tadım etkinliklerine 
katılabilir, çömlek atölyelerinde 

içinizdeki sanatçıyı uyandırıp 
sanatsal parçalar yaparak aşkınızın 
simgesini ölümsüzleştirebilirsiniz.
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Seyahat

PARİS
“Dünya’nın en romantik şehri neresi” diye sorsam cevabınız ne olur? Tabi ki Paris, benim 

listemin de 2’nci sırasını alıyor. Siz de romantik bir aşıksanız Paris sevgilinizle birlikte 
gidilecek şehirler listenizde mutlaka vardır. Seine Nehri’nin üzerindeki aşkın başkenti 

Paris’te, Fransız mutfağının eşsiz lezzetlerini deneyimleyebilir, Eyfel Kulesi’nden aşkınızı 
tüm dünyaya ilan edebilirsiniz. Romantizmin ve aşkın başkenti olarak ünlenen Paris, yılın 
her dönemi ama en çok da 14 Şubat Sevgililer Günü’nde çiftlerin ilk tercihleri arasında yer 

alıyor. O zaman ne diyoruz: Paris güzelliğiyle sevenlere kucak açıyor.
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Seyahat

KARS
Doğu Ekspresi ile romantik bir 

yolculuğa ne dersiniz? Yaklaşık 27 
saat süren bu yolculukta treniniz 
rayların üzerinde ilerlerken size 
eşsiz manzaralar sunacak. Size 

tavsiyem tren yolculuğuna giderken 
yanınıza pilli ufak mumlardan, 

ışıklı süslerden alarak minik odanızı 
değişik konseptlerle süsleyin. Kars’a 
vardıktan sonra Rus mimarisi izleri 

taşıyan şehir merkezini gezebilir, 
Kars Kalesi’ni ve Ani Harabeleri’ni 

birlikte keşfeder, sonrasında 
donmuş Çıldır Gölü’nün üzerinde 

el ele yürüyüş yapabilirsiniz. Akşam 
yemeği için kaz eti yapan bir 

restorana rezervasyon yaptırmayı 
unutmayın. Yemeğinizi yerken 

muhtemelen yöresel dansları izler, 
hatta birlikte bu danslara eşlik 

ederken aşkınızı ilan edebilirsiniz. 
Kars’ta yapılacaklar bitmedi, 
Sarıkamış Kayak Merkezi’nin 

meşhur kristal karlarında kayak 
yapabilirsiniz.
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Seyahat

İZLANDA
Kuzey Işıkları size de büyüleyici gelmiyor mu? Sevdiğinizle birlikte bu büyüleyici yeşil 
ışığın atmosferinde başbaşa kalmaya ne dersiniz? Karların arasında sıcak blue lagoon 

termal havuzda yüzebilir, tavanı şeffaf olan glambing tarzı otellerde konaklayıp yıldızları 
seyreder, aşkın kollarına teslim olabilirsiniz. Biraz sosyalleşelim derseniz de buz barlara 

uğrayabilirsiniz. Son dönemde İzlanda’da en çok ziyaret edilen yerlerin başında Studlagil 
Kanyonu geliyor. Bu muhteşem kayalıkların arasında torunlarınıza gösterebileceğiniz 

efsane fotoğraf kareleri çekersiniz.
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Seyahat

VERONA 
Aşk deyince akla gelen ilk 

hikayelerden biri olan Romeo 
ve Juliet’in yaşadığı kent olan 
Verona, Sevgililer Günü’nün 

olmazsa olmazlarından elbette. 
Romeo’nun Juliet’e serenat 
yaptığı binanın önü bugün 
aşıkların en gözde rotaları 
arasında yer alıyor. Burayı 

yazmadan bitirmek istemedim, 
bu gezinizde Juliet’in bahçede 

duran heykelinin meme 
ucuna dokunarak dilek 

dilenmesi dışında başka 
bir sorununuz olmaz. Erbe 
Meydanı’nda romantik bir 

yürüyüş sonrası Verona 
arenası, aşkınızı ilan etmeniz 
için harika bir fırsat olabilir. 

Bu tarihi şehrin sokaklarında 
kaybolup İtalyan mutfağının 
nefis yemekleri ve muhteşem 
şarapları ile gününüzü şölene 

çevirebilirsiniz.
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Seyahat

İSTANBUL ADALAR
Sevdiğinizle Büyükada, Kınalıada, Heybeliada ve Burgazada’da tamamen baş başa, 
unutulmaz bir tatil yapabilirsiniz. Vapurla seyahat ederken İstanbul manzarasına 
karşı çayınızı yudumlar, şehrin kargaşasından uzaklaşıp ruhunuzu dinlendirirsiniz. 
Martılara simit almayı ihmal etmeyin, romantizminizi kıskanabilirler. Deniz kenarında 
kahvaltınızı yaptıktan sonra kendine has sokakları ister yürüyerek ister bisiklet ile keşfe 
başlayabilirsiniz. Gösterişli ve birbirinden farklı köşklerin arasında dolaşırken kendinizi 
bir anda eski bir Türk filminin başrol oyuncusu olarak bulabilirsiniz. Dingin ve romantik 
bir gün için harika bir seçenek olan Büyükada’da, Aya Yorgi Tepesi’ne çıkabileceğiniz 
gibi müzelerini de gezebilirsiniz.
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Sevgili koçlar bu ay, 
hayalleriniz, sosyal 

çevreniz gündeminizde 
olacak. Retrolar bittiğinden 

yeni başlangıçlar için 
bu ayı kullanabilirsiniz. 

5 şubat dolunayı 
aşk, sanat, yaratıcılık 
evinizde olacağından 
yarım kalan işlerinizi 

tamamlayabilirsiniz. 20 
şubat yeni ayı şifalanma 
zamanınız. Yanlışlarınızı 
doğrularınızı analiz edip 
yeni bir yol çizebilirsiniz. 

20 şubattan itibaren 
Venüs burcunuza geçiş 

yapacağından gizli 
ilişkilere çekilebilirsiniz. 

Aşkınızı sevginizi rahatça 
ifade edebilirsiniz. Jüpiter 
kişisel dönüşümünüz için 
sizi şifalandıracak. Sosyal 

çevrenizle ilgili sınavlarınız 
olabilir. Kariyer 

konusunda dönüşümsel 
bir süreçtesiniz. 

Beklemediğiniz bir 
yerden para gelebilir. 

Bu yıl hayallerinizi 
gerçekleştirme zamanı. 

Sevgili boğalar, bu ay 

kariyeriniz gündeminizde 

olacak. Retrolar ocak 

ayında bittiğinden yeni 

başlangıçlar için bu ayı 

kullanabilirsiniz. 5 şubat 

dolunayında ailenizle 

ve mülkiyetle ilgili 

konularda dikkatli olun. 

Önceliklerinizi belirleyin 

sonra harekete geçin. 20 

şubat yeni ayında sosyal 

çevrenizde tanışacağınız 

yeni insanlar yeni fırsatlar 

getirebilir. Finansal 

anlamda mücadelenizi 

sürdürürseniz şubat 

ayı sonu itibariyle 

emeklerinizin karşılığını 

almaya başlayacaksınız. 

Bu yıl hayatınız 

değişecek. Korkularınız ve 

travmalarınızla yüzleşin, 

kişisel anlamda değişim 

dönüşüm zamanı. Bu ay 

mesleki anlamda yeni 

başlangıçlar yapabilir ve 

2023 yılına damganızı 

vurabilirsiniz.

Sevgili ikizler, bu ay 

yurt dışı işleriniz, uzun 

seyahatler ve eğitim 

konuları gündeminizde 

olacak. 5 şubat 

dolunayında yakın 

çevrenizle ilişkilerinizde 

ağzınızdan çıkanlara 

dikkat edin, yapıcı 

olun. 20 şubat yeni 

ayında kariyerinizle 

ilgili konularda yeni 

başlangıçlara hazır 

olacaksınız. İlişkilerinizle 

ilgili farklı kararlar 

alabilirsiniz. 21 şubattan 

itibaren maddi ve manevi 

anlamda kazançlarınız 

olacak. Jüpiter sosyal çevre 

evinizde olduğundan 

yeni insanlarla tanışabilir, 

birçok konuda destek 

alabilirsiniz. Mars 

retrosunun bitmesiyle 

birlikte kendinizle ilgili 

ertelediğiniz işlerinizi 

yapmaya başlayabilirsiniz. 

Bu ay kendinize zaman 

ayırın. 

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

BOĞA İKİZLER
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Sevgili yengeçler, bu 

ay burs, nafaka, miras 

ve hukuksal konular 

gündeminizde olacak. 5 

şubat dolunayında finansal 

konularda hedeflerinizi 

iyi belirleyin, bu yıl 

hayallerinizi gerçekleştirme 

yılınız. Mars retrosunda 

korkularınızla yüzleştiniz. 

Takıntı ve kaygılardan uzak 

durun. 20 şubat yeni ayında 

eğitim, sosyal medya 

ve felsefi konulardan 

para kazanabilirsiniz. 

21 şubattan itibaren 

kariyer alanınızda büyük 

değişimler söz konusu 

olacak. İyiyi ve güzel olanı 

büyütün. Pozitif frekanslara 

geçiş yapın. Ruhsal olarak 

size iyi gelecek insanlarla 

karşılaşacaksınız. Evliyseniz 

boşanma, bekarsanız 

evlenme ihtimaliniz 

çok yüksek. Plüton sizi 

dönüşmeye davet ediyor. 

Bu ay sezgilerinize güvenin.

Sevgili aslanlar, bu ay 

evlilik ve ortaklıklar ile ilgili 

konular gündeminizde 

olacak. 5 şubat 

dolunayında sağlığınız, 

dış görünüşünüz ve 

günlük hayatınızla ilgili 

eksik kalmış konuları 

tamamlayabilirsiniz. 

20 şubat yeni ayında 

maddi anlamda kazançlı 

çıkabilir ve yeni projelere 

başlayabilirsiniz. 21 

şubattan itibaren yurt 

dışı işlerinizde, hukuksal 

konular ve eğitimlerle 

ilgili konularda başarılı 

olacağınız bir dönem 

geliyor. Mesleki ve 

sağlığınızla ilgili konularda 

ertelemeden harekete 

geçin. Mars retrosu 

ocak ayında bittiği için 

evlilikle ve ilişkilerle 

ilgili sınavlarınız bitiyor, 

planladığınız konuları 

hayata geçirebilirsiniz. 

Bu ay ilişkilerle ilgili şifa 

zamanı. 

Sevgili başaklar, bu ay iş, 

sağlık, günlük hayatınız 

ilgili konular gündeminizde 

olacak. 5 şubat dolunayında 

bilinçaltınız ve sezgileriniz 

ön planda olacak. 

Korkularınızla yüzleşip, 

şifalanmak için dua, 

meditasyon gibi çalışmalar 

yapabilirsiniz. 20 şubat 

yeni ayında evlilik ve 

ortaklıklarla ilgili alanlarınız 

aktif olacağından 

ilişkilerinizi gözden 

geçirip yeniye yer açın. 21 

şubattan itibaren yeniden 

doğacağınız bir dönem 

başlıyor. Bu yıl boyunca 

vereceğiniz emeklerin 

sonucunda hayallerinize 

kavuşacaksınız. 

Dönüşümünüz aşk ve 

çocuklarınız varsa bu 

alanda olacak. Kariyerinizle 

ilgili harekete geçme 

zamanınız, mücadelenizin 

sonuçlarını alacaksınız. Bu 

ay mesleki anlamda başarı 

sizinle.

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

aşk, sanat, çocuklarınız 

ile ilgili konular 

gündeminizde olacak. 5 

şubat dolunayında sosyal 

çevreniz hareketlenecek. 20 

şubat yeni ayında mesleki 

anlamda ve sağlığınızla 

ilgili ertelediğiniz 

konularda harekete 

geçebilirsiniz. Sanatsal 

anlamda projeleriniz 

için gerekli adımları 

atabilirsiniz. 21 şubattan 

itibaren ilişkilerle ilgili 

hayalleriniz gerçekleşecek. 

Teraziler için bu yıl mutlu 

birliktelikler zamanı. 

Evlenebilir, taşınabilir 

yeni bir yaşam tarzına 

geçiş yapabilirsiniz. Uzun 

zamandır almak istediğiniz 

eğitimler, yurt dışı gezileri 

sizi bekliyor. İlişkilerinizde 

olumlu durumlar söz 

konusu olurken plüton 

sizi ev ve aile konularında 

dönüştürüyor. Bu ay 

eğlence zamanı. 

Sevgili akrepler, bu ay 

aile, gayrimenkul konuları 

gündeminizde olacak. 

5 şubat dolunayında 

kariyerinizle ilgili yarım kalan 

konuları tamamlayabilirsiniz 

ve harekete geçebilirsiniz. 

20 şubat yeni ayında meslek, 

aşk, ilişkiler, sanatsal 

çalışmalarla ilgili yeni 

başlangıçlar yapabilirsiniz. 

2 yıllık satürn döngünüz 

süresinde korkularınızla 

yüzleştiniz artık ilerleme 

zamanı. 21 şubattan itibaren 

finansal anlamda kazançlı 

olacağınız günler başlayacak. 

Dönüşümünüzü iletişim 

alanında yaşadığınızdan 

kardeşlerinizle ve yakın 

çevrenizle ilişkilerinizde 

söyleyeceklerinize 

dikkat edin. Aile içinde 

negatif sonuçlanabilecek 

tartışmalardan kaçının. 

Ayrıca evlilikle ilgili 

beklenmeyen kararlar 

alabilirsiniz. Bu ay ailenizle 

ilgilenme zamanı. 

Sevgili yaylar, bu ay 

iletişim konuları, yakın 

çevreniz, kısa seyahatler 

gündeminizde olacak. 5 

şubat dolunayında eğitim, 

yurt dışı ve inançlarınızla 

ilgili konularda teste tabi 

tutulabilirsiniz. 20 şubat 

yeni ayında ailenizle ve 

gayrimenkul alım satımıyla 

ilgili konularda harekete 

geçebilirsiniz. 21 şubattan 

itibaren aşk hayatınız 

canlanacak ve yeni ilişkilere 

başlayabilirsiniz. Venüsün 

sanatla ilgili evinizde 

yolculuğu dolayısıyla 

bu ay yeteneklerinizi 

sergileyebilirsiniz. Hangi 

mecrada olursa olsun 

başarılı olma potansiyeliniz 

çok yüksek. İlişkilerinizde 

tartışmamak için dikkatli 

konuşmaya özen gösterin. 

Aşkta mutluluk, finansal 

konularda değişim 

dönüşüm yaşayabilirsiniz. 

Bu ay iletişimsel anlamda 

pozitif olacak.

TERAZİ AKREP YAY

Astroloji
Astrolog: CANAN SEZGİN

23 Eylül - 22 Ekim 23 Ekim - 21 Kasım 22 Kasım - 21 Aralık



123

Astroloji
Astrolog: CANAN SEZGİN

Sevgili oğlaklar, bu ay 

finansal konular ve 

güvenliğiniz gündeminizde 

olacak. 5 şubat dolunayında 

sezgilerinize güvenin, burs, 

nafaka, hukuksal konularla 

ilgili yapmanız gerekenleri 

gözden geçirin. 20 şubat 

yeni ayında yakın çevrenizle 

farklı bir iletişim şekli 

benimseyebilirsiniz. Kısa 

seyahatler yapabilirsiniz. 

21 şubattan itibaren maddi 

anlamda kazanmaya 

başlayacağınız zamanlara 

gelmiş olacaksınız. Ailenizle 

ilgili zor zamanlar geride 

kaldı. Mesleki anlamda 

mücadeleniz sonuçlarını 

bu aydan itibaren vermeye 

başlayacak. Parayla ilgili 

sınavlarınız da bitiyor. Kişisel 

olarak dönüşümünüzü 

tamamlayıp, neyi isteyip neyi 

istemediğinizi belirleyin. 

Aşkla ilgili konularda 

yeniliklere açık olun. Bu ay 

kazanma zamanı. 

Sevgili kovalar, bu ay 

imajınız, kişisel gelişiminiz, 

sağlığınız gündeminizde. 5 

şubat dolunayında evlilik 

ve ortaklıkla ilgili konularda 

alma verme dengesini 

sağlayın. 20 şubattaki yeni 

ayda parasal anlamda 

yatırımlarınız için doğru 

zaman olacak. 21 şubattan 

itibaren kendinizde eksik 

bulduğunuz alanları 

tamamlayıp hayatınıza 

devam edebilirsiniz. Estetik 

güzellik içinde doğru bir 

zaman olacak. Aşkla ilgili 

belli sınavlar verdiniz ve 

mücadelelerden geçtiniz. 

Bu aydan itibaren her 

konuda daha iyi olacaksınız. 

Travmalarınız konusunda 

şifalanma zamanı. Aileniz 

ve mülkiyet konularında 

şaşırtıcı değişimlere hazırlıklı 

olun. Bu ay dönüşüm için 

size iyi gelecek.  

Sevgili balıklar, 

bu ay bilinçaltınız 

gündeminizde olacak. Gizli 

düşmanlarınıza dikkat 

edin. 5 şubat dolunayında 

mesleki ve sağlık 

anlamında gelişmelere 

açık olun. 20 şubat yeni 

ayında dış görümünüzle 

ilgili değişiklikler 

yapabilirsiniz. Sağlığınızla 

ilgili vücudunuzun 

verdiği sinyalleri dikkate 

alın. Venüs 21 şubatta 

koç burcuna geçtiğinde 

korkularınızı keşfedip, 

sorunlarınızın çözümlerini 

bulabilirsiniz. Maddi 

anlamda kazançlı 

çıkacağınız günler başlıyor. 

Önümüzdeki yıl boyunca 

karşılaşacağınız engellerin  

geçici olacaklarını 

unutmayın. Sosyal 

çevrenizdeki insanlar sizi 

dönüştürüyor, direnmeyin 

değişime açık olun. Bu 

ay ve bundan sonrası 

kendinizle tanışma zamanı. 

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