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Edito

Y eni bir yıl, yeni heyecanlar, yeni ve dop-
dolu bir sayı ile karşınızdayız. Kabul ede-
lim, 2020 hepimiz için zor bir sene oldu. 
Corona virüsü, depremler, kadın cinayet-

leri, savaşlar derken üstüne bir de evlere hapsol-
duk. Sevdiklerimizden uzak kaldık, dost meclisleri 
kurulamadı...

Artık 2021’deyiz... Hayatımızdan hiç eksiltme-
memiz gereken tek şey umut.

Umut bütün bu olumsuzluklarla baş etmemizi 
sağlıyor. Biz de yeni yılda, sizlere küçük de olsa bir 
umut vermek için tüm Re Touch Mag ailesi olarak 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm bu yaşananlar, 
eski normalin bize ‘Normal’ olmadığını gösterdi. 
2021 ile birlikte ‘Yeni Normal’in hayatımıza yeni ve 
güzel dokunuşlar getirmesini diliyoruz. 

2021 hayalini kurduğumuz her şeyin gerçekleşe-
ceği, umutlarımızın yeşereceği, sağlığımızın yerin-
de olacağı, her gelen günün bir öncekini aratmaya-
cağı, sevdiklerimizle geçen bir yıl olmasını temenni 
ediyor, sizi muhteşem iki isim Hatice Şendil ve Anıl 
İlter’in kapakta yer aldığı ocak sayımızla başbaşa 
bırakıyoruz.

Hale Ceylan Barlas-Rana Demir

Editörün Seçtikleri
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The North 
Face’den 
Kadınlara Özel 
Koleksiyon
The North Face’in kadınlar için, 
kadınlar tarafından tasarlanan yeni 
Freeride koleksiyonu “Team Kit” 
kendilerini yeniden tasarlayan 
kadınlardan ilham aldı ve en iyi beş 
kadın snowboard sporcusu olan Jess 
Kimura ve Leanne Pelosi, Mary Rand, 
Amanda Hankison ve Marion Haert 
tarafından hazırlandı.

Doğadan Gelen 
Güzellik
Christian Breton markasının 
%95.90 doğal kaynaklı 
içeriklerden elde edilen güçlü 
formülü “The Ultimate Age 
Correcting Night Cream”i 
yüksek kalite cilt bakım deneyimi 
sunarak gece boyunca daha 
genç, aydınlık ve yenilenmiş bir 
cilt görünümü için çalışmayı 
vadediyor. Patentli içeriği olan 
“Padinami” ciltte hyalüronik 
asit dâhil glikozaminoglikan 
üretimini harekete geçirerek cildi 
derinlemesine nemlendirmeyi, 
kalsiyum emilimini arttırarak 
cildin direncini yükseltmeyi ve 
yaş alma ile birlikte güçsüzleşen 
hücre kohezyonunu iyileştirmeyi 
hedefliyor.

Vans x Anderson.Paak 
Koleksiyonu
Orijinal aksiyon sporları markası ve yaratıcı 
ifadenin savunucusu Vans, geçtiğimiz 
ay Anderson.Paak’ın markanın ilk resmi 
“Küresel Müzik Elçisi” olduğunu duyurdu. 
Anderson.Paak’ın tasarımlarının yer aldığı 
ve ayakkabı, giyim ve aksesuarlardan oluşan 
koleksiyon Grammy Ödüllü sanatçının 
oğullarından ilham aldı.
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Bülten

Adeta Bir  
Mücevher Gibi: Versace
Lüks şıklığın temsilcisi olan Versace’nin yeni 
modelleri Meander ve Greca Logo, her detayı 
incelikle işlenmiş tasarımlarıyla adeta bir sanat eseri 
gibi zarif ve benzersiz görünüyor.

Gece Şıklığı İpekyol’dan
Görkemli davetlerden uzak kalmamız 
şıklığımıza engel değil. İpekyol’un yeni 
“Gece Şıklığı” koleksiyonu her ortamda 
kendini gösteren iddialı kadınlar için 
feminen ve modern tasarımlar sunuyor.

Geleneksel 
Lükse Yeni 
Bir Dokunuş
Altın zanaatinin 
geleneksel lüks anlayışını 
günümüz yenilikleriyle 
bir araya getiren Zişan 
Jewelry; sanat değeri 
yüksek tasarımlarıyla 
güçlü kadınlara “sade 
ve elegan” bir alternatif 
olma arzusuyla yola 
çıktı.  Zamansız ve 
modern çizgilerle taçlanan 
“Yadigâr Koleksiyonu 
Zişan Yurdal’un 
dokunuşlarıyla yeniden 
hayat buluyor.

Maurice Lacroix 
ile Stilinize Elegan 

Dokunuş
İsviçre saatçiliğinin kusursuzluğunu 
yansıtan Maurice Lacroix’nın kadın 

ve erkekler için sunduğu seçkin 
tasarımları kusursuz kalite ve lüksün 

eşsiz buluşmasına tanıklık ediyor.
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Bülten
Kurshuni’den 
Kapsül Koleksiyon
2020 yılı asla olmaz diye 
düşündüğümüz şeyleri yaşadığımız, 
belirsizlikler ve korkularla dolu bir 
yıl oldu. İnsanlık hep olduğu gibi 
tabii ki bu belirsizlik ve korkulara 
yenilmeyecek ama belli ki yepyeni bir 
geleceğe doğru bir yolculuğa çıkacak. 
İşte tam bu dönemde KURSHUNI 
“Tribute to Spiritual” koleksiyonu 
ile insanlığa korkularının üstesinden 
gelmeleri, ayağa kalmaları ve yola daha 
güçlü devam etmeleri mesajını veriyor.

Arzu Kaprol’dan 
Koruncuk Vakfı’na 
Destek
Ünlü modacı Arzu Kaprol tarafından 
Koruncuk Vakfı’na özel olarak 
düzenlenen tasarım atölyesinde, 
Koruncuk’ların geliştirdiği çizimler ünlü 
modacının özgün tasarım anlayışıyla 
birbirinden güzel ipek eşarplara dönüştü. 
Kaprol’un Koruncuk’ların çizimlerinden 
ilham alarak tasarladığı eşarpların 
satışından elde edilecek gelirin tamamı 
Koruncuk Vakfı’na bağışlanacak.

Kalıpları Yıkan 
Tasarımlar

Genç, cinsiyetsiz, enerjik ve 
yeni nesil bir marka anlayışı 
sunan MX, geleceği yeniden 

tasarlamayı vadediyor. 
Tüm farklılıkları bir kenara 
bırakıp kendini keşfetmek 

isteyenlerin hikâyelerinden 
ilham alan yenilikçi MX 

dünyası, ilk koleksiyonunu 
Didem Soydan’ın ikonik ve 

özgür tarzıyla bütünleştiriyor.
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Moda

Mickey 
Mouse 
kulakları 
çanta oldu
Coach, reklam 
kampanyasında Kaia 
Gerber’in yer aldığı 
kapsül koleksiyonunu 
tanıttı. Keith Haring’in 
1980’lerde ikonik Mickey 
Mouse illüstrasyonlarını 
öne çıkaran koleksiyonda 
Mickey’nin kulakları 
olan çantalar ve sanat 
eserlerinden basılmış 
kürklü ceket ve tişört yer 
alıyor. Ayrıca Haring’in 
kahramanı olarak 
gördüğü Andy Warhol’u 
içeren ‘Andy Mouse’ adlı 
eseri de yer alıyor.

Markası için 
soyundu
Lady Gaga, 2019 yılında 
hayvanlar üzerinde 
deney yapmayan markası 
Haus Laboratories’in 
temellerini atmıştı. Marka 
son kampanyasını Lady 
Gaga’nın üstsüz pozları ve  
‘Havalar soğuyor olabilir 
ama biz ortalığı biraz 
ısıtıyoruz’ sloganı ile son 
derece baştan çıkarıcı bir 
düzeye taşıdı.

Hazırlayan B. Selen Akgün
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Moda

Yılın en çok 
kazananı yine 
‘Kylie’
Forbes tarafından dünyanın en 
genç milyarderi seçilen Kylie 
Jenner, geçen yıl kazancını 
olduğundan fazla gösterdiği 
iddiasıyla unvanından 
olmuştu. Fakat Forbes, yeni 
yaptığı açıklamayla 2020 yılının 
en fazla kazananının Kylie 
Jenner olduğunu açıkladı. Ocak 
ayında Kylie Cosmetics’in 
yüzde 51’ini Coty’e satan 
Jenner’ın kazancının çoğunu 
bu satış sonrasında elde ettiği 
belirtildi.

Adidas x 
Karlie Kloss 
koleksiyonu 
tanıtıldı
Ünlü top model Karlie Kloss 
kendi sivil toplum örgütü 
‘Kode with Klossy’ adına 
Adidas ile bir araya gelerek 
genç kadınlara aktif yaşamın 
gücünden yararlanmaları için 
ilham veren ilk spor giyim 
koleksiyonunu oluşturdu. 
Stil ve performansın iç içe 
geçmesinin dışında, Adidas 
ve Karlie Kloss, koleksiyonda 
plastik atıkları en aza indirmeye 
yönelik yüksek performanslı 
geri dönüştürülmüş malzemeler 
kullandı.
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Moda

Saint Laurent’den 
çölde defile
Pandemi döneminde Paris Moda 
Haftası’ndan tamamen çıkacağını 
duyuran Saint Laurent 2021 İlkbahar-Yaz 
koleksiyonunu çölde tanıttı. Anthony 
Vaccarello, markanın İlkbahar/Yaz 2021 
koleksiyonunu, Nathalie Canguilhem’in 
çölün ortasında çektiği bir tanıtım filmi 
ile ‘Keşke Burada Olsaydınız’ sloganıyla 
yayınladı. Koleksiyonda lateks ve dantel 
kullanımı ön plana çıkıyor. 

Savage x Fenty 
2021’e hazırlık 
yaptı
Rihanna’nın iç çamaşırı markası 
Savage x Fenty tatil koleksiyonuna 
ait kampanya resimlerini 
yayınlandı. 1 Aralık’ta satışı 
başlayan markanın kampanya 
resimlerinde ünlü isim buzdan bir 
çam ağacının önünde poz verdi.
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İçindeki sanat ruhunu heykel ve resimle birleştiren sanatçı 
Gina Ginali “Türkiye farklı etnik kültürlerin bir arada olduğu 

bir ülke. Yalnızca İstanbul’a bakmanız yeter, kendisi bir 
sanat eseri” diyor.

Bir sanat eseri 
görmek için İstanbul’a 

bakmanız yeter

RÖPORTAJ: RANA DEMIR

O Kız
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O Kız

Ç ocuk yaşlarda keşfettiği yete-
neğini yıllar içerisinde özgün 
tasarımlara dönüştüren Gina 
Ginali’yle heykel ve resim 

alanlarındaki üretim süreçlerinden 
ilk ziyaretiyle başlayıp kısa sürede 
büyük bir aşka dönüşen İstanbul sev-
gisine kadar uzanan keyifli bir sohbet 
gerçekleştirdik.

 
Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 
Nerede doğdunuz, eğitiminiz, ilgi 
alanlarınız?

Annem ve babam eğitimi Saint 
Petersburg’da yaparken tanışmış ve 
evlenmişler. Bu nedenle Saint Peters-
burg’da doğdum ve gençliğimden 
itibaren neredeyse hayatımın yarısı-
nı orada geçirdim. Çocukken üzül-
düğümde hep odama gider ve du-
vara çizgi film karakterleri çizerdim. 
Ayrıca elbiseler dikmeyi, hayvanları 
şekillendirmeyi, battaniyeler örme-
yi ve kilden kavanozlar yapmayı da 
seviyordum. El becerisi gerektiren 
şeyler her zaman ilgimi çekti. Sadece 
9’uncu sınıfa kadar okuyabildim ama 
iş hayatına erken atıldım. Annemin 
restoranda çalışmasına yardım ettim, 
bu yüzden ders çalışacak vaktim ol-
madı. Golf oynamayı seviyorum. Oy-
namaya ilk kez 14 yaşındayken golfe 
gitmek için maddi imkanım olmadı-
ğında başladım, ancak her para topla-
yabildiğimde oynamak için koştum.

 
Heykel ve resim sanatına ilgi 
duymaya başlamanız nasıl oldu? 
Etkilendiğiniz bir sanatçılar, 
akımlar ya da ilham kaynağı olan 
insanlar var mıydı?

Babamı kanserden kaybettim. Ül-
kemizde geleneksel olarak bir aile 

üyesi öldüğünde eve bir fotoğraf ası-
lır, annem bu geleneği hiçbir zaman 
sevmedi, onun için tatsızdı, yanıma 
geldi ve babamın bir resmini çizme-
mi istedi, dürüst olmak gerekirse bu 
benim en zor işimdi. Portreyi oluştu-
rurken ellerim sürekli titriyordu ve 
durmayan gözyaşlarımla çizim yap-
tığım kağıt sürekli ıslanıyordu. Mü-
zeye gitmeyi ve eserleri görmeyi çok 
sevdiğim isimler ise Ivan Aivazovsky, 
Ilya Repin, Amedeo Modigliani.
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O Kız

ZİHİNSEL OLARAK İNCİNDİĞİMDE 
EN İYİ İŞLERİMİ ÇIKARIYORUM

Heykel yapmaya başladığınızda 
karşılaştığınız zorluklar 
nelerdi? Özgün eserler yaratma 
motivasyonunu sağlama 
sürecinizde neler hissettiniz?

Pierre Auguste Renoir, insanlar 
onun çarpık parmaklarını sorduğunda 
“yetenek parmaklarından geçer” diye 
cevap verirmiş, bu onun için heykel-
lerle çalışmanın tek zorluğuydu. Pek 
çok kadın sanatçı görebilirsiniz ama 
heykel sanatçılarının çoğu erkek. Par-
maklarda şiddetli ağrı, sık sık oluşan 
kesikler, bileklerde ve sırtta ağrılar bu-
nun başlıca sebepleri arasında.

Saatlik çalışamam. Dışarı çıkmam 

gerektiğini bilirsem, işe dokunmuyo-
rum çünkü  mahvedeceğimi biliyorum. 
Garipsememem gerektiğini biliyorum 
ama zihinsel olarak çok incindiğimde 
en iyi işlerimi çıkarıyorum.

 
Yüzyıllardır var olan heykel 
sanatını modernize ettiğiniz eserler 
görüyoruz. Bu dokunuşları yaparken 
kullandığınız teknikler neler?

Deneyimlemeyi seviyorum. Mer-
mer, polyester, bronz ve metal.

 
Eserlerinizle yer aldığınız karma 
sergiler ya da özel organizasyonlar 
oldu mu?

En son sergilerimden biri Ekim 
2020’de İsviçre’de gerçekleşti; Exhibitor 
Portraits Art International Zurich 2020.
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HERKES ÖĞRENEBİLİR  AMA FİKİR 
ÜRETEMEZ

Türkiye’de eserlerinizi sanatseverlerle 
buluşturmak istiyorsunuz. Türkiye’ye 
dair deneyimleriniz neler?

Türkiye her zaman uzun bir geçmi-
şi olan renkli bir ülke olmuştur benim 
için. Farklı etnik kültürlerin bir arada 
olduğu bir ülke ve eserlerimi bu çok 
renkli ülkede de sergilemek istiyorum.

 
Türk heykel ve resim sanatıyla ilgili 
ilginizi çeken çalışmalar ve farklı 
detaylar var mı? Türkiye’de sanata 
ilgi nasıl sizce?

Yalnızca İstanbul’a bakmanız yeter, 
kendisi bir sanat eseri.

 
Modern sanatın klasik sanatla 
buluştuğu eserlerinizi daha 
geniş kitlelere duyurmak gibi bir 
planınız var mı?

Önceden, kategorik olarak işimi sat-
maya karşıydım. Çalışmamın bedeli ol-
mamasını, paha biçilmez olmasını iste-
dim. Ama sonra aklıma şu anda sizinle 
paylaşamayacağım çılgınca bir fikir 
geldi. Bu gelecekte bazı çalışmalarımı 
paha biçilmez hale getirecek. İş arka-
daşlarımın dediği gibi “herkes öğrene-
bilir ama herkes bir fikir üretemez.”

İŞİNİZE SEVGİYLE YAKLAŞIRSANIZ 
MÜKEMMEL SONUCA ULAŞIRSINIZ

 
Sanat insanı özgürleştirir sözüne 
katılır mısınız? Heykel ya da resim 
yaparken siz de uyanan duyguları 
biraz tarif eder misiniz?

Sanat insanları önceden özgürleş-
tirmez, o şekilde doğarlar. İş yapar-
ken duyguları tarif etmek imkansız. 

Her işe bireysel bir yaklaşımım var, 
bir kadın olarak heykel çalışmalarının 
her birinin kendi kişisel yaklaşımına 
ihtiyacı var. İşinize sevgiyle yaklaş-
mazsanız mükemmel olamaz.

 
İdolüm dediğiniz hayatta ya da 
hayatta olmayan sanat insanları 
kimler ve neden?

Bir idolüm yok ama Jason Seife’in ça-
lışmalarını gerçekten çok beğeniyorum.

 
Sanatla meşgul olmak isteyen genç 
insanlara tavsiyeleriniz neler olur? 
İçlerindeki yeteneği keşfetmek için 
nasıl bir yol izlemeliler sizce?

İki faktör çok önemlidir: Yetenek 
ve profesyonel analiz. 10 yıl bile oku-
yorsanız ama herhangi bir yeteneğiniz 
yoksa yapabileceğiniz en büyük şey 
satış yaparak para kazanmaktır ama 
içinizde asla bir yaratıcı gibi hissetme-
yeceksiniz. Profesyonellik de eşit dere-
cede önemli bir rol oynar. Ne istersen 
yaratabilirsin, kafanda ne istersen çize-
bilirsin. Ancak fikriniz beyaz bir tuval 
üzerine siyah bir şerit çizmek isteseniz 
bile, hiç kimse size profesyonel olma-
dığınızı söyleyemez çünkü portre de 
çizebilirsiniz. Sadece şimdilik fikriniz 
tuvalin üzerinde bir şerit çizmek.

O Kız
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Adını bir dönem Beyoğlu'nda 
yaşayan, şıklığı ve konukseverliğiyle 
bilinen gizemli bir beyefendiden 
alan Mr. Cas Hotels, misafirlerini 
tıpkı Mr. Cas'ın kulaktan kulağa 
yayılan davetlerindeki gibi ağırlıyor.

İstanbul Beyoğlu'nda tarihi dokuyu hisse-
derek konaklamayı planlayanları, geçmiş-
te içinde yaşayanlarıyla ünlü Güney Palas, 
yeni adıyla Mr. Cas Hotels karşılıyor. Ote-

lin adı şıklığı ve konukseverliği kulaktan kulağa 
yayılan, yaşamını Güney Palas apartmanında 
sürdürdüğü düşünülen gizemli bir beyefendi-
den geliyor.

Beyoğlu'nun kalbinde
bir beyefendi:

Mr. Cas Hotels

Advertorial
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GÜNLERCE KONUŞULAN 
DAVETLERİN MEKANI

Yaşamı boyunca dünyayı gezip 
önemli şahsiyetlerle bir araya geldiği 
bilinen Mr. Cas, sakini olduğu Güney 
Palas apartmanında büyük davetler 
veriyor, bu davetlerde birbirinden 
kıymetli konukları ağırlıyor. Beyefen-
diliği, verdiği davetlerdeki her detaya 
yansıyan Mr. Cas, damak tadından 
müzik zevkine, şıklığından keyifli 
sohbetlerine kadar tüm özellikleriyle 
İstanbul’un hafızasında yerini alıyor. 
Mr. Cas'ın konuk ağırlama konusun-
daki inceliği nedeniyle; onun verdiği 
davete katılacak olanlar, günler hatta 
haftalar öncesinden tıpkı verilen da-
vet gibi kusursuz olmak için hazırlan-
maya başlıyor... Konuklar, davet günü 
geldiğinde özel olarak diktirdikleri kı-
yafetleriyle Güney Palas’taki yerlerini 
alıyor, en özel parfümleri sürüyor. Da-
vetler o kadar etkileyici oluyor ki, bir 
sonraki davete kadar konuşuluyor.

GEÇMİŞTEN MİRAS KALAN 
MİSAFİRPERVERLİK

İşte Mr. Cas Hotels'in konukların-
da bırakmak istediği duygu, tam da 
bu... Mr. Cas Hotels, konuklarını Mr. 
Cas’ın misafirperverlik anlayışıyla 
ağırlıyor ve bir sonraki konaklamaya 

kadar hep iyi duygularla hatırlanmak 
için kusursuz bir hizmet sunuyor.

Güney Palas apartmanının inşasın-
dan günümüze miras kalan detaylar, 
Mr. Cas Hotels’e ilk girildiği anda his-
sediliyor.

HER ADIMDA TARİHE YOLCULUK

Art Nouveau akımından özellikler 
taşıyan, konsept tasarımında Art De-
co’dan yararlanılan otelde, geçmiş ve 
bugün bir arada yaşanıyor. Tavandaki 
kalem işi el boyamaları ve her adım-
da tarihte yolculuğa çıkaran merdi-
venleri, işçiliği dikkat çekecek ahşap 
ve mermer detaylarıyla, Güney Pa-
las apartmanının tarihi, Mr. Cas Ho-
tels’de varlığını sürdürüyor. Güven-
li turizm sertifikasına sahip Mr. Cas 
Hotels uyguladığı covid tedbirleri ile 
de misafirlerine güvenli bir konakla-
ma sunuyor.

Advertorial



Kapak

DUYARLI 
ÇOK YÖNLÜ
YETENEKLİ

HATİCE ŞENDİL

Dünya tatlısı oğlu 
için ara verdiği 
oyunculuğa geri 
dönen Hatice 
Şendil hem güzel 
hem de yetenekli 
oluşuyla ilgili 
yoruma şu zarif 
cevabı veriyor: 
Güzellik, yetenek 
ve şans ancak 
çok emek verilen 
bir yolculukta bir 
araya gelir.

Röportaj: Mukaddes Kaya
Fotoğraf: Jiyan Kızılboğa 
Styling: Boreal Brandlifting
Saç: Mutlu Ahmet Sinan
Makyaj: Alev Kaya
Fotoğraf Asistanı: Serra Yorulmaz
Mekan: Mr. Cas Hotels

Elbise: Haleia
Çizme: Zara



K uzguni saçları, upuzun 
boyu, duru güzelliği ile 
herkesin hayranlıkla takip 
ettiği çok yetenekli ve ba-

şarılı bir aktris. TRT’nin iddialı dizisi 
‘Uyanış Büyük Selçuklu’ ile ara verdi-
ği setlere muhteşem bir dönüş yaptı. 
Nadasa çekmişti kendisini, bu anlarda 
oyunculuğuna yatırım yaptı, kendi-
ni daha da geliştirdi, dünyalar tatlısı 
oğlunu büyüttü ve sosyal sorumluluk 
projelerinin içinde yer aldı. Şimdi ise 
SMA’lı çocuklar için kampanyalar dü-
zenliyor ve duyarlılığımızı arttırmaya 
çalışıyor. Bir sanatçı, bir topluma kar-
şı duyarlı olmalı mıdır, ne yapar veya 
neler yapmalıdır diye sorgularsanız 
eğer, bu güzeller güzeli sanatçıya ayna 
tutmanız yeterlidir.

Mr Cas Hotel’in buram buram tarih 
kokan büyülü atmosferinde, ruhunu 
yaşatan gotik ve romantik bir çekim 
gerçekleştirdik. Hatice Şendil’e yakı-
şan, şu an ekranlarda canlandırdığı 
‘Terken Hatun’a gönderme yapan ha-
rika kareler çıktı ortaya. Günün ruhu-
nu, geçmişin izleriyle birleştiren Ha-
tice Şendil, tüm güzelliği, zarafeti ve 
eleganlığı ile karşınızda… 

 
Hem güzel, hem de yetenekli olmak 
bir şans olmalı, nasıl başladın 
oyunculuğa, bu bir seçim miydi?

Yeteneğin bir şans değil, doğuştan 
gelen bir farkındalık olduğunu dü-
şünüyorum. Hümanist bakış açısıyla 
baktığım yerde güzellik de bütünlük 
içinde. Benim için o da bir aktarım ve 
birikim. Şans ise bu bakış açısı içinde 
farklı bir yerde, daha uzak. Şans bir 
uğraşın eseridir. Bu üç faktör ancak 
çok emek verilen bir yolculukta bir 
araya gelir. Oyunculuğun getirdiği 

‘olma hali’dir yolculuk. Ve bu öyle bir 
meslektir ki onu yapıp yapamayacağı-
nızı ilk günden bilirsiniz. En derinde 
hisseder ve peşinden gidersiniz.

 
Birçok dizide oynadın, çok önemli 
partnerlerin oldu, bir ayrım yapman 
zordur eminim, ama sende ayrı bir 
yer tutan bir projen mutlaka vardır, 
dönüm noktası gibi, hangisi?

Her biri, oyuncu kimliğime yeni hi-
kayeler katıyor. Çünkü Hatice hepsiy-
le gelişti, dönüştü ve büyüdü. Hepsi 
benim yolculuğumda dönüm nokta-
sıydı. Göz göze oynadığım her arka-
daşım kıymetli ve biricik.

BİR AMAZON KADINI 
OYNAMAK İSTİYORUM

 
TRT1’de yayınlanan Uyanış 
Büyük Selçuklu projesine nasıl 
dahil oldun, uzun zamandır seni 
ekranlarda göremiyorduk, bu 
projeyi seçmendeki etken ne oldu?

Uzun zaman belki ama olması ge-
reken kadar uzun bir zaman olarak 
görüyorum Can’la geçirdiğim 3 yılı. 
Mesleki kaygım olmadı hiç bu sü-
reçte. Aksine geçirdiğim en verimli 
dönemdi diyebilirim kendi adıma. 
Pandemi sürecinde çok fazla tarih-
sel gerçekliği olan projeyle tanıştım. 
Tarihsel bir gerçekliğin içine çekil-
mek farklı bir deneyim. Heyecan ve-
rici olduğunu düşünürken bir anda 
buluştuk TRT1’deki ‘Uyanış: Büyük 
Selçuklu’yla. XI. YY araştırırken dö-
nemin sanat, felsefe ve astronomi 
alanındaki gelişimi, çağın ihtiyaçları-
nın ilerisinde olan güçlü bir devletin 
yönetimde de söz sahibi olan kadına 
dair gelişmeler ilgimi çok çekmişti.

Kapak



Kapak



 Tarih sahnesindeki güçlü veya ünlü 
olan, dünyada veya bizde başka hangi 
karakterleri canlandırmak istersin?

Bir amazon kadını hikayesi yapmak 
isterdim. Biliyorsunuz amazon kadın-
ları bizim topraklarımızdan çıkmıştır.

 
Uyanış Büyük Selçuklu oldukça 
başarılı bir proje, sen bu dönemi 
canlandırırken neler hissediyorsun?

Kesinlikle üstün bir konsantrasyon 
ve zihin beden bütünlüğü var. Atmos-
ferimizin kuvveti, karakterlerimizin 
gerçekliğini besliyor. Dönemin insan-
larına özgü gestusları ve üslubu var. 
Güç her zaman merkezde. Zeka ve 
cesaret ön planda. Karakterlerdeki iki 
boyutlu ruh hali ve dünya büyük bir 
sorumluluğu beraberinde getiriyor. 

Çok heyecan verici ve üstün bir dene-
yim hepimiz için.

TERKEN HATUN GÜCÜNÜ ZEKASI 
VE CESARETİNDEN ALIYOR

 
Terken Hatun hakkında neler 
söyleyebilirsin, senin de var mı 
benzer özelliklerin?

Dünya sahnesinin güçlü kadınların-
dan biri Terken. Gücünü bir erkekten 
değil, zekası ve cesaretinden alıyor. 
Karakterin özellikleriyle benim ortak 
ve benzer bir yönümün olup olmaması 
çok mesele değil benim için. Bunu hiç 
aramadım. Aksine; bildiğim, bana ta-
nıdık olan hiçbir duygu, provokasyon 
yok Terken’imde. Bu daha heyecan ve-
rici. Benim tek amacım insan kılmak.

Kapak

Burak ve ben 
çok yönlülüğe 

inanırız. Çok 
soru soran ve 
cevap arayan, 

iki farklı işte 
varlık gösteren 

iki bireyiz. 
Beraber bir proje 

geliştirmek 
ise hayatın 

kendisine 
kalmış.



Kapak

Küpe, kolye,yüzük: Storks
Elbise: Misole

Ayakkabı: Zara



 Ekranlara uzun süre ara vermen 
çocuğun doğunca oldu sanırım, na-
sıl ufaklık, kaç yaşında şimdi, ba-
bası ve annesi gibi oyuncu olur mu 
sence?

Her çocuk gibi zor bir dönemden 
geçiyorlar ve bence üstesinden geli-
yorlar. Hangi mesleği seçer bilmiyo-
rum ama hümanist, duyarlı ve adalet-
li bir birey olması için elimden geleni 
yapıyorum.

 
Eşin Burak Sağyaşar artık 
oyunculuğu bıraktı diyebilir miyiz, 

herkes sizden birlikte bir proje 
bekliyor aslında, var mı böyle bir 
düşünceniz?

Burak, üretmenin ve yaratmanın 
farklı bir alanını daha çok benimsedi. 
Evimizde sürekli bir ‘olma hali’ vardır. 
Mesleğimizde onun getirdiği prensipler 
hakimdir. Hep sohbetimizdedir. Nasıl 
daha iyisini yaparız? Daha ne yapılabi-
lir, çok konuşulur bizim evde. Çok yön-
lülüğe inanırız. Çok soru soran ve cevap 
arayan, iki farklı işte varlık gösteren iki 
bireyiz. Beraber bir proje geliştirmek ise 
hayatın kendisine kalmış.

Kapak
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Ceket: Haleia
Pantolon: Misole
Ayakkabı: Zara



 Evli, mutlu, çocuklu ve sanatçı 
olmak zor mu?

Benim kendime dair eksik gördü-
ğüm, yeterli olmaya çalıştığım bir alan 
burası. İç hesaplaşmanın ve kontrolün 
tavan yaptığı yer. Öyle bir duygu ki 
asla tatmin olmayabilir yanım. Anne 
olmak, eş olmak, başarılı olmak den-
gesi içinde yorgun düştüğüm yer. Her 
birinde de en iyisini yapmaya çalıştı-
ğım mükemmeliyetçi bir tavırla kendi-
mi parça parça ettiğim bir yer burası.

MODANIN KADIN ÜZERİNDEN 
VERDİĞİ MESAJI SEVİYORUM

Güzellik ritüellerin nedir?
Kendimi bildim bileli sağlıklı bes-

lenme önceliğim. Günlük rutinlerin 
dışında spor hayatımın vazgeçilmezi. 
Cilt bakımları da vazgeçilmezim.

Moda ile aran nasıl, takip eder misin?
Modanın kadın üzerinden verdiği me-

sajı seviyorum. Modayı trendler doğrul-
tusunda değil gelişen ve değişen akım-
lar üzerinden algılamayı seviyorum.

 
Bir kadının vazgeçilmez aksesuarı 
nedir sence?

Bence imza olan kokusu.
 
Nasıl bir ev kadınısın, mutfağa 
girer misin, eğer giriyorsan hangi 
yemeği en güzel yaparsın, Burak 
Bey beğenir mi?

Evde vakit geçirmek benim için çok 
keyifli. Zaman zaman vakit buldukça 
hatta Can’la birlikte mutfakta harika-
lar yaratabiliriz. Onun sevdiği kura-
biyeleri yapmak, aileyle, arkadaşlarla 
geniş masalarda uzun sohbetler etmek 
en büyük keyif benim için.

Kapak
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Bluz: Nocturne
Gömlek: Misole
Pantolon: Misole
Ayakkabı: Zara



KALP VE MANTIĞIM İŞBİRLİĞİ 
İÇİNDE

Kalbinin sesini mi dinlersin, yoksa 
mantığını mı?

Hayatta her şeyin bir dengesi oldu-
ğuna ve niyetin önemine inanıyorum. 
Bu doğrultuda kalp ve mantığım işbir-
liği içinde diyebilirim.

 
Çılgın biridir diyebilir miyiz senin 
için veya cesur?

Çılgın biri değilim. Ama bazen cesa-
ret. Bir şeyden korkmaya rağmen onu 
yapmak fikri. Beni büyülüyor, karşı 
koyamıyorum.

 Yine anne olacak mısın, var mı 
gelecek planlarınızda?

Dilerim. Can’ın bir kardeşi olmasını 
çok istiyoruz.

 
Hiç unutmadığın bir film sahnesi 
var mı, şu filmdeki bu kadını ben 
oynamalıydım dediğin bir film var 
mı?

Unutulmaz filmlerde, karakterler 
tamamlanmış bir mükemmelliktedir. 
Bu yüzden unutulmazlar, oldukları 
hali en iyi haldir. Tamamlanmış… Ben 
ise yeni arayışların içindeyim. Unutul-
mayacak karakterlerin ve hikayelerin 
peşinde.

Saç aksesuarı: Gaios
Gömlek: Roman
Elbise: Mysabella
Yüzük: Storks
Ayakkabı: Zara



KISKANMA İLKEL BİR DUYGU
 

Kıskanç bir eş misiniz ya da 
kıskançlık dereceniz nedir?

Kendini, sınırlarını keşfetmiş, hak 
görme konusunda kendi sınırını kesin 
çizmiş bir bireyim. Kıskanma ilkel bir 
duygu. Gelişmemiş yanı beni rahat-
sız eder. Tek taraflı değildir. Kıskanma 
duygusu her yönüyle gelişir. Molière’in 
de dediği gibi; “Kıskanç daha çok sever, 
fakat kıskanç olmayan daha iyi sever.”

 Evlilik aşkı öldürüyor mu gerçek-
ten?

Aşk bir süre sonra ilk anlamıyla öl-
meye, değişmeye, dönüşmeye mah-
kumdur. Aşkın depresif tarafı, roman-
tizmden daha yoğun, daha kuvvetli bir 
tutkudur. Bu hissettiklerinizin sorum-
luluğunu karşınızdakine ve şartlara 
verip vermemekle ilgili. İki insanın da 
aynı hayatı yaşamayı seçmesiyle ilgili. 
Evlilik sonsuz sevgiyle mümkün. Bir-
birini olduğu gibi kabul etmekle.

Kapak

Elbise: Nakısh
Çorap: Penti
Ayakkabı: Aldo



Kapak

Tulum: Baqa
Ayakkabı: Zara



Kapak

 Seni en çok ne sinirlendirir, üzer ve 
tabi mutlu eder?

Adaletsizliğe sinirlenir, çaresizliğe 
üzülür, bu ikisinin olmadığı bir dün-
yada mutlu olurum.

 
Pandemi ve Covid sence neler 
oluyor dünyada?

Büyük bir kırılma yaşadık. Hiçbiri-
miz artık eskisi gibi değiliz. Her alan-
da bir yüzleşme yaşadık. Gündelik 
yaşamı kısıtlayan bu engeller silsilesi 
hepimizin reflekslerini belirgin biçim-
de değiştirdi. Uzun zamandır sesini 
duymak istemediğimiz bir evrenden 
büyük bir mesaj aldık.

 
SMA’LI ÇOCUKLAR ARTIK 
TOPLUMSAL GÖREVİMİZ

Hayatla ilgili neler söyleyebilirsin?
Bence hayat bir yolculuktur ve denir 

ya hep “Önemli olan gideceğimiz yer 
değil yapacağımız yolculuktur” diye. 
Ben de hep böyle yaşamını sürdüren 
insanlardanım. Ve bu yolculuk esna-
sında evrenin bir parçası olduğumu 
hiç unutmadan, evrendeki diğer tüm 
canlılara, doğaya, kendime ve sevdik-
lerime davrandığım gibi özenli ve na-
zik davranıp dikkat ediyorum. Çünkü 
yaş aldıkça ve hayat denen yolculukta 
tecrübe kazandıkça önceliklerimiz ve 
beklentilerimiz değişiyor. Ama değiş-

meyen tek şey insan olduğumuz ger-
çeği. Bu sebeple, yaşam amacımız baş-
ka insanların hayatlarına dokunarak 
bu dünyaya iz bırakmak olmalı diye 
düşünüyorum.

George Orwell’ın dediği gibi; 
“Önemli olan yaşamak değildir, başar-
mak hiç değildir. Önemli olan insan 
kalmayı bilmektir.”

Son dönemde SMA’lı çocuklar için 
epey çaba sarf ettiğinizi görüyoruz. 
En son yaptığınız Instagram 
yayınında bir çocuğun tedavisi için 
bağış topladınız. Bu farkındalık 
süreci nasıl başladı, sizce neler 
yapılmalı bu konuda?

SMA’lı çocuklar bizim için artık top-
lumsal bir görev. Bu çocuklara karşı 
sorumluluğumuz var. Bu ülkenin insa-
nına iş yapıyorum yıllardır. Dolayısıyla 
ülke insanımın çocuklarına, bu ülke-
nin meselesine ortak olmak noktasın-
da hemfikirim birçok arkadaşım gibi. 
Küçük bedenlerin büyük bir savaş kar-
şısında gösterdiği cesaret, annelerine 
verdikleri güç günümüzün en büyük 
ilhamı. Ders alınacak çok fazla şey var 
o evlerde, o küçük bedenlerde. Ama bir 
süre sonra bireysellik yetmiyor. Daha 
net çözümler gerekiyor. Bu çocukla-
rın yaşama hakkı onlar adına atılacak 
adımlara bağlı. Bu adımları atmak ken-
di adımıza en büyük görevimiz.

Evde vakit geçirmek benim için çok keyifli. 
Vakit buldukça hatta Can’la birlikte mutfakta 

harikalar yaratabiliriz. Aileyle, arkadaşlarla 
geniş masalarda uzun sohbetler etmek en 

büyük keyif benim için.
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Moda

Her ay bu sayfada yer alan 
moda, dekorasyon ve yaşam 
tarzıma dair favori ürünlerime 
göz atıp ilham alabilirsiniz.

Favorileri
Editörün

Hüma Kaya / huma@retouchmag.com

Cooperative Studio 
Çorap Patik
Türkiye’nin dört bir yanındaki 
kadınların emeğini desteklemek için 
kurulan Cooperative Studio, geleneksel 
tekstilleri kullanarak günümüz 
ihtiyaçlarına cevap veriyor. Benim 
en favori ürünlerimden biri olan bu 
el örgüsü çorap desteklediğim slow-
fashion tarzını pekiştirirken üşümemi 
engelliyor ve tarzımdaki otantik tınıları 
destekliyor.

Küff Vintage Jean
Jean pantolon algısı son yıllarda 

tektipleşmekten çıktı ve birbirinden 
şık modellerle gardırobumuzda 

yerini aldı. Bu yüksek bel ve salaş 
kesim pantolon benim günlük 

kombinlerimde kurtarıcılardan. Hem 
şık bluzlarla hem salaş kazaklarla 
kullanmaya bayılıyorum, üstelik 
neredeyse eşofman kadar rahat.
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Moda

Less Atıksız 
Yaşam 
Başlangıç Seti
Gezegenin karşı karşıya 
olduğu tehlike altında 
söyleyecek çok şey var, ancak 
bu alanda yapabileceğim 
şeylerden biri ekolojik yaşam 
yöntemleri ile ilgili ip uçları 
vermek. Less Atıksız Yaşam 
Başlangıç Seti, hem toprak 
hem su kirliliğinde büyük 
etkisi olan plâstik poşetlerin 
kullanımını azaltıp market 
alışverişlerini gezegen 
dostu bir hale getirmek için 
muazzam bir seçenek.

Hipanema 
Küpe

Üzerimde taşımayı 
çok sevdiğim doğal 

taşları modern ve cesur 
tasarımıyla birleştiren 
Hipanema halka küpe 
hem kışın kurtarcıları 

boğazlı kazaklarla, 
hem de uçuş uçuş rahat 

elbiselerle kombinlemek 
için harika bir tercih.

Yuzefi Taba Çanta
Özellikle kışın kalın paltoların yanında 
kaybolmaması adına kol çantalarında 
büyük tasarımları tercih ediyorum. 
Geometrik formlu ve farklı tasarımlı 
olanlar ise kesinlikle favorilerim 
arasına girmeye hak kazanıyor.
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70’lerin hippi modasına damgasını 
vuran baklava desenleri geri döndü! 
Bu sezon pek çok koleksiyonda bolca 
yer alan baklava desenini dilerseniz 
giysilerinizde dilerseniz aksesuarlar veya 
ev dekorasyonunda kullanarak maziye bir 
selam gönderebilirsiniz.

Nostaljik 
Desen

Beymen Club 
Kazak 599 TL

Calzedonia 
Çorap  

99,90 TL

Handan Vera 
Yastık 479 TL

Wild Nakışlı Çanta

Zara Hırka 
199,95 TL

Hartford Kazak
Mudo Hırka 

149,99 TL

Lacoste Elbise 1099 TL

Mango Süveter 249,99 TL

İpekyol Kazak 659 TL



Kış aylarında kombinlerimizden ziyade dış 
giysilerimiz şıklığımızı gösterir, özellikle açık 
alanda zaman geçirmeyi daha çok tercih 
ettiğimiz şu günlerde. Siz de şıklığınızı 
vurgulamak ve her yerde tarzınızla fark 
yaratmak istiyorsanız en az kombinleriniz 
kadar şık mont ve mantolara dolabınızda yer 
açabilirsiniz.

Dış-Güzellik

Academia 
Peluş Palto

Colins 
Spor 

Ceket 
499,90 TL

Balmain 
Panço

Beymen 
Collection 

Pelerin 
Palto

Etro Panço

İpekyol Kaban 
1.550 TL

Silvian 
Heach 
Manto 

3.795 TL

Stand Studio 
Manto

Frame 
Peluş 
Mont

Yargıcı Palto 
1.339 TL



Bir rengi bir tarz ile bağdaştıracak olsak, bu kesinlikle gri-
melanj ve basic olurdu. Nasıl bir tasarımda yer alırsa alsın 
gri melanj, tarzınıza rahat ve basic bir dokunuşta bulunur. 
Çabasız şıklığınızı vurgulamak istiyorsanız, onlara sahip olun.

Basic-Melanj

Beymen 
Collection 

Kazak 1.119 TL

Izaneda 
Outdoor Bot

Beymen 
Collection 

Manto

Deux 
Beautes 
T-Shirt  
169 TL

Epidotte 
Sırt 

Çantası 
365 TL

Feutre Çanta 630 TL

Nisse 
Elbise

İpekyol Sweatshirt 
499 TL

Rains 
Mini Gri 

Klips 
Detaylı 

Kadın Sırt 
Çantası 

779,00 TL

Resume 
Triko Kazak
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Çocukken büyükannelerimizin ellerinden 
çıkan giysileri severek giyer, sıcacık 
dokunuşlarında kendimizi güvende 
hissederdik. Hem ruhumuzu hem 
vücudumuzu koruyan bu yumuşacık 
giysiler belki artık yok ama yeni sezonda 
el örgüsü görünümlü parçalar çok moda!

Büyükanne 
örgüleri

Knitss Süveter 1800 TL

Academia 
Hırka

Cooperative 
Studio Örgü 
Bere 135 TL

Giyi, İleri dönüşümlü 
el dokuması ince 

kemer 150 TL

Gugiko Bere 
180 TL

Inverni 
Eldiven 
879 TL

Frame Kazak

Hartford V yaka 
kazak

Selected kazak Resume  
örgü hırka
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Belki hepimiz masal prensesi 
olmayabiliriz, ancak prensesler kadar asil 
ve şık olduğumuz tartışılmaz! Kraliyet 
ailesinin kadınlarından ilham alan bu 
tarzda zarif, zamansız, sade ve bir o 
kadar da ihtişamlı parçalar yer alıyor.

Royal-chic

Nars Orgasm Mini 
Blush 270 TL

Resume Manto

Catarzi Şapka

İpekyol 
Broş

Vakko Şifon Etek

Lauren Ralph 
Eldiven 1.449 TL

Salvatore 
Ferragamo 

Çanta

Mon Reve 
Fundamentals 

Kolye

Gianvito Rossi 
Ayakkabı 5.850 TL

Dilek Hanif x 
Gizia Elbise 

3.850 TL
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Bir yazar ve tarihçi 
olan Jonathan 
Square’e göre renk, 
bir ruh halini tek 
kelime etmeden 
ifade etmenin bir 
yoludur.
Doğayı ve doğallığı 
çağrıştırdığı için 
huzuru da içinde 
barındıran bir renk… 
YEŞİL!

TOUCH 
RENKLER

Moda

Doğaya 
Dönüş!

Gençlik, yenilik, dinamizm, ümit…

Yeşil renk insana umut etmeyi, hayatı ve huzur 
dolmayı vaat eder. Duygusal olarak pozitif olan 
yeşil renk, sevme becerisi kazandırır. Mental te-
mizlik ve iyimserlik, sükunet ve iç dinginlik yeşi-
lin doğasında var. 

Moda söz konusu olduğunda, bir çok insan nötr 
renkleri tercih ediyor fakat kendinize uygun yeşili 
bulduğunuzda stil potansiyelinizin gücünü keşfe-
deceksiniz. Kıyafetinizi yükseltmek, doğru şekilde 
öne çıkmak istiyorsanız bu sezon gardıroplarınıza 
yeşil parçaları eklemeyi unutmayın.

Kişiliğinize göre 4 ayrı kategori ele alalım ve kendi 
tonunuzu kendiniz bulun…

Hazırlayan: Eylem Yıldız
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Asillik benden sorulur 
diyorsanız bu parçalara bir 

göz atın…

ASALET

Moda
Pinko

Melis Goral

Chloé

ipekyol

Zimmermann

Victoria Beckham

Manolo BlahnikDr. Martens

Oscar de la Renta
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Her zaman dikkat çekmeyi 
seven biriyseniz size 
önerilerimiz aşağıda…

Moda

PARILTI

Comme Des 
Garçons

The Attico

Amina Muaddi

Simon Miller

peracas

twist

Marc Jacobs

Bottega Veneta

Jejia

Mc2 Saint BarthKwaidan Editions
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Net ve kararlı bir yapınız varsa 
görüntünüz de net olmalı…

DİNAMİK

Moda

Christopher Esber

Nomadic State of Mind

DEMARSON

0711

Agolde

Paris Texas

Manolo Blahnik

Johanna Ortiz

Brandon Maxwell

Theory
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Kırılganlık sizin hayatınızda 
biraz ön plandaysa  

giyiminiz de naif görünebilir.

DUYGUSAL

Moda

The Attico Jacquemus

Moncler Genius

Erdem
Juliet Dunn

Faithfull The 
Brand

BONDI BORN

Ciao Lucia

Rosie Assoulin
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Moda

Dünyaca ünlü markalar Ray 
Ban, Persol ve Prada Li-
nea bu sezon erkeklere ne 
gibi sürprizler hazırlamış? 

Kare, pilot, renkli camlı, kalın kenarlı, 
klasik veya tasarımıyla dikkat çeken… 
Seçenekleriniz çok. Tarzınızı belirleyin, 
sizin için seçtiğimiz gözlük modelleri-
ni inceleyin. Sunglass Hut, bu sonba-
har-kış gözlük modasını sizin için yo-
rumladı. Hazır mısınız?

PERSOL PO2475S

Orijinal metal ton, asetat ve mine-
ral lens kombinasyonlarıyla üretilen 
karemsi güneş gözlüğü. Gözlüğün ek-
lektik tasarımı vintage geometrik çer-
çeveleri Persol’ün işçiliğiyle yeniden 
yorumlanıyor. İnce tasarımda marka-
nın ünlü patentleri sayesinde yeni ters 
V köprü ve esnek saplar yer alıyor. Mo-
delin birçok çeşidi bulunuyor: Kahve-
rengi lensli çizgili bal rengi ve bronz; 
gökyüzü mavisi lensli çizgili gri-ma-

vi ve gunmetal; mor lensli çizgili ye-
şil-bordo; gri lensli çizgili kahverengi 
ve altın rengi; yeşil veya kahverengi 
polarize lensli havana ve gunmetal; ye-
şil lensli siyah ve altın rengi. (1.360TL)

 
PERSOL PO3261S

Persol’ün metal oku, mükemmel 
kavrayış sağlayan Meflecto saplar ile 
birlikte ikonik bir detay yaratan dik-
dörtgen asetat güneş gözlüğü. Çerçeve-
nin büyük ön kısmı dikkat çekici, vin-
tage havası ve belirgin bir köprü ile üst 
çubuğu içeren bir yapıya sahip. Persol 
arşivlerinden çıkarılan orijinal asetatlar 
ve çeşitli renklerde mineral lenslerle 
sunulan bu özel modelin kahverengi 
lensli kahverengi kaplumbağa deseni 
ve mavi; duman grisi lensli kahverengi 
kaplumbağa deseni ve şeffaf gri; yeşil 
veya kahverengi polarize lensli hava-
na; gökyüzü mavisi veya bej degrade 
polarize lensli Sienna; yeşil lensli siyah 
seçenekleri bulunuyor. (1.110TL)

Sonbahar-kış sezon modasına uygun giysilerle gardıroplar 
ve tarzlar yenilenmeye başladı. Peki ya aksesuarlar? Erkek 
modasının en önemli, en vazgeçilmez ve en tamamlayıcı 

aksesuarı olan gözlüklerde son duruma bir göz atalım. 

Dört mevsim en temel 
aksesuarınız gözlüğünüz



Moda

 PRADA LINEA ROSSA SPS 02X

Yeni Prada Linea Rossa koleksiyo-
nunda son teknoloji araştırmalar ile ak-
tif ve modern bir tasarım bir araya ge-
liyor. SPS 02X modelinin dinamik tarzı, 
çizgisel ve dikdörtgen çerçevenin yüzü 
saran tasarımı ile öne çıkıyor. Kauçuk 
ayrıntılar, dayanıklılık ve rahat bir 
kavrayış sağlarken modele sportif bir 
hava katıyor. Siyah, Kamuflaj, Baltık 
ve Gri kauçuk renklerinde sunuluyor. 
(1.360TL)

PRADA LINEA ROSSA - SPS 1XV

Prada Linea Rossa Aktif koleksiyo-
nunda yer alan yeni güneş gözlüğü 
modeli oldukça hafif özel naylon fiber 
malzeme, modern bir havası olan bir 
çerçeve yaratıyor. Ön kısımda yer alan 
düz tabanlı dikdörtgen parça ikili köp-
rüsüyle öne çıkıyor. Aynalı göz alıcı 
renklerdeki polarize ve su itici özellikli 
lensler, tüm ışık ve nem koşullarında 
optimum koruma sağlıyor. Kauçuk ay-
rıntılar, dayanıklılık ve rahat bir kavra-
yış sağlarken modele sportif bir hava 
katıyor. Bu özel gözlüğün siyah, ka-
muflaj, baltık ve gri kauçuk renklerinde 
seçenekleri mevcut. (1.360TL)

 RAY–BAN RB3857 FRANK

90’ların başrolü Frank, tam anlamıy-
la vintage esintilerle geri dönüyor. Her 
görünüme eğlence katmak için tasarla-
nan, takması kolay yumuşak açılara sa-
hip model, efsanevi altın rengi, gümüş 
ve modern siyah çerçeve seçenekleri ve 
klasik kristal veya polar lens seçenekle-
ri ile sunuluyor. Lens üzerindeki Ray-
Ban altın rengi logoya sahip modeller 
ise vintage görünümü destekliyor. 
(1.200 TL)

 
RAY–BAN RB3946

Ray-ban Clubmaster ailesinin en ye-
nisi. Zamansız bir parça Ray-Ban Clu-
bmaster, aslında 1950’lerde tasarlanan 
‘browline’ modelinden esinlenerek, kaş 
çizgisini takip eden hatlar belirginleşti-
rilerek, yeniden yorumlandı. 

 

OAKLEY 0OO9463 

Günlük hayatta, outdoor aktiviteler-
de ve spor yaparken rahatlıkla tercih 
edebileceğiniz Oakley gözlük, bu sezon 
sporseverlerin en yeni tercihi olmaya 
aday. Yeni gözlüğünüz ile sınırları zor-
lamaya hazır olun.
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Ritüellerin 
kusursuz 
eşlikçisi:
KOKU
Bazen anılarımız, bazen ise anlarımız kokunun gücünü bize 
hatırlatır. Beş duyu organımız arasında hafızası en yüksek 

olan "koku" duyumuzu ve kokuların bizler üzerindeki etkisini 
"Ceremony In Bloom" ekibi ile konuştuk.

Ceremony’nin hikâyesini kısaca 
anlatabilir misiniz? Bu hikaye 
devamında In Bloom markasının 
yaratılma süreci nasıl gelişti?

Ceremony’nin hikayesi, In Bloom’un 
ortaya çıkışı aslında genç bir kadının ka-
riyerinde yükselişi ve yeni arayışlarından 
farksız. Hepsi birbirini tamamlayan, biri 
olmadan diğeri olmayacak bir zincir gibi. 
Sektördeki en seçkin davet hizmeti anlayı-
şıyla çıktığımız yola Floral Aranjmanları, 
akabinde 25. Yılımızda In Bloom markamı-
zı katarak bugüne geldik. Yaptığımız her 
işte karşımızdaki kişileri tanıyarak; renkler 
ve ışıklarla müziği birleştirip ambiyanslar, 

kompozisyonlar oluştururken fark yarat-
maya çalıştık. In Bloom aslında Ceremony 
Flowers & Events’in yarattığı dünyayı evi-
nize getirmek için tasarlanmış bir dünya. 
Çiçeklerden aldığımız ilhamı yeniden yo-
rumlayarak nasıl yansıtırız diye düşün-
dük ve ortaya çıkan sonuç sadece yeni bir 
konsept değil Ceremony’nin baştan yara-
tılmasına önayak oldu. Mottomuz hayatın 
bir tören olduğu düşüncesini benimsiyor. 
Aslında Ceremony ismi de tam buradan 
geliyor. Bu bağlamda yaşadığımız her anın 
unutulmayacak hale gelmesi için kişisel ri-
tüellerinizle floral esintileri birleştirmek In 
Bloom’un özü ve çıkış noktası. 



Kişilerin seçtiği kokular ve bu 
kokuların onları ifade etmesinden 
bahsettiniz. Tarz ve koku harmonisine 
dair örnekler verebilir misiniz? 

Bu sorunun cevabı aslında Ceremony 
In Bloom’un 5 farklı koleksiyonunun ilha-
mı. Bizim için her insanın bir kokusu var. 
Kokuları bir persona gibi hayal ettiğimiz 
zaman mağazamızın kapısından giren 
herhangi bir kişinin hangi kokuyu beğene-
ceğini direkt hayal edebiliyoruz. Öncelikle 
kişileri seçtiği kokulara göre tanımlama-
dan önce, kokuları tanımlamak  gerekiyor. 
Taze bir koku ne demek, tatlı bir koku ne 
demek, odunsu bir koku ne demek? As-
lında bildiğiniz her şeyi unutmanız gerer-
kiyor. Örneğin Oud yani en değerli reçine 
olarak bilinen Ud kafanızda ağır, basık, 
baharatlı kokuları ifade ettiği sanılırken 
yanına eklenecek bir yeşil ağaç kokusu ile 
yemyeşil ormanlarda taptaze bir yolculu-
ğa çıkmanıza yardımcı olabiliyor. Bu bağ-
lamda da aslında kişilerin konuşmasından 
yaydığı enerjiye kadar az çok hangi koku-
yu seveceğini, hangi notalardan hoşlana-
cağını tahmin edebiliyorsunuz. 

Yaşam alanlarımıza kokunun gücünü 
ritüel olarak nasıl taşıyabiliriz? 

Kokuların zihnin duygularla ilişki-
li olan kısmını tetiklediği bir gerçek. 
Güzel bir koku yeri geliyor motive 
ediyor, yeri geliyor hafızamızın en 
kuytu köşelerinde kalan anıları can-
landırıyor, bazen de yaratıcılığımızı 
yükseltiyor. Böyle olunca kokunun 
gücü siz nerde isterseniz orda canla-
nıyor. İster çiçeklerle, ister çiçeklerin 
sihrini taşıyan ürünlerle bu gücü ya-
şatmak mümkün. Her sabah erken-
den taptaze bir çiçek aranjmanını 
masanızda görmek mümkün değilse, 
doğal çiçek kokuları ile yaratılmış bir 
mum veya oda kokusu ile güne başla-
mak, akşam yorgunluğunda evinize 
döndüğünüzde mis kokulu floral bir 
yaşam alanı ile karşılaşmak kurtarıcı-
nız olabiliyor. Çantanızda taşıyacağı-
nız ve tazelemenize yardımcı olacak 
bir kolonya kaotik geçen gününüzde 
kendinizi her an bir çiçek bahçesinde 
bulmanıza yardımcı olabiliyor.



GÜZELLİK
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Güzellik

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

Seçtikleri
Editörün

Pemra G. ABASIYANIK / pemra@retouchmag.com
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Kış Soğuklarına 
Karşı Cildiniz Ona 
Emanet 
Fransa’nın doğal cilt bakım markası 
‘Polaar’ şimdi Türkiye’de.Ülkemize  
www.makyajtrendi.com un getirdiği 
marka 30 yıl önce Daniel Kurbiel’in 
Kuzey Kutbu’nda bulunan arktik 
bitkilerin sert iklim koşullarında 
hayatta kalabilme yeteneğini 
keşfetmesiyle hikayesine başlamış. Bu 
markayla kışın soğuğuna karşı cildinizi 
koruyor ve nemlendiriyor. Polaar, 
Laponya kadınlarının geleneksel cilt 
bakım tariflerinden oluşan The Genunie 
Lapland serisi ile cilde ihtiyacı olan 
yumuşaklığı geri kazandırıyor.

Işıltılı Gözler
Salgına, yasaklara rağmen siz de 

bakımından ödün vermeyenlerden, 
makyaja devam edenlerdenseniz 
bu ürün tam sizlik. Too Faced’in 
ışıltılı far paleti, güçlü yapısıyla 

etkili bakışlar kazandırıyor. 
Gözlerinizdeki güzelliği ortaya 

çıkardığı gibi kokusuyla da 
hafızalara kazınıyor. Palet, tuzlu 

karamel kokusuyla sıcak ve kremsi 
nötür tonlardan oluşan renk 

seçeneğiyle güzellik tutkunlarının 
vazgeçemeyeceği bir ürün haline 
geliyor. Ve editörün seçtiklerinde 

yer almaya hak kazanıyor.



Ne Dilerseniz O Olsun
En çok ihtiyacımız olan aşk, sağlık ve 
mutluluk enerjisini evrene yaymaya hazır 
mısınız? Atelier Rebul Palo Santo Wish Kit 
ile negatif enerjileri temizleyecek, ruhunuzu 
iyileştirecek ve iyi şans getirecek, yeni 
yılda yeni enerjileri evrene yayacaksınız. 
İyileştirici ve arındırıcı etkisi olduğuna 
inanılan Güney Amerika sahillerine özgü 
Pala Santo ağacının limon ve çam karışımı 
özel kokusu, sizi ve sevdiklerinizi mistik 
bir yolculuğa davet ediyor. Kalbinde yaşam 
çiçeğini taşıyan, başlangıçların temsilcisi 
yeni ay formundaki dekoratif tütsülük 
ve tütsü çubuklarıyla karşımıza çıkan; 
aşk, sağlık ve mutluluğu simgeyelen üç 
Palo Santo çubuğuna sahip set ile evrene 
istediğiniz enerjiyi yollamaya hazır olun!

Pırıltıyı sevmeyen var mı? Hangimiz hayatımıza biraz ışıltı 
katmak istemeyiz. Pırıltı, ışıltı biraz cesaret istiyor. Hele 
kıyafet ve aksesuarlarda kullanılacaksa. Oysa makyajda 

öyle mi? İşimiz çok daha kolay, küçük bir dokunuş ve 
doğru ürünle bunu sağlamak ise Avon’un yeni serisi Mark 
Pearlesque’ye le bir tık ötenizde. Mark Pearlesque pırıltılı 

çizgilere imza atan göz kamaştıran özel bir koleksiyon. 
İddialı ve pırıltılı çizgiler çekmenizi sağlayan eyeliner, 

yüz-vücut bölgesinde kullanabileceğiniz, göz alıcı 
parlaklık veren aydınlatıcı ve dudaklara büyüleyici 

bir ışıltı ve yoğun renk veren rujdan oluşuyor.

Göz Kamaştırmaya Hazır Olun 

Mükemmel  
Ten Makyajı

Gözaltı çizgilerinizi 
doldurmadan yüksek 

kapatıcılık sağlayan Hidden 
Likit Kapatıcı ile makyaj 

tutkunları doğal ve parlak 
bir makyaj görünümüne 

kavuşuyor. Her cilt rengine 
uygun olarak tasarlanmış 

Hidden Likit Kapatıcı, kremsi 
formülü ve nemlendirici 

etkisiyle cildinizde ağırlık 
yapmadan, cilt üzerindeki tüm 

kusurları anında kapatarak 
kusursuz bir görünüm sağlıyor. 

Tüm bu özellikleri yüzünden 
de makyaj çantanızın 
vazgeçilmezi oluyor.
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Güzellik

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

Ayın  
En Yenileri

Atelier Rebul, hijyen 
sunarken, eşsiz 

kokularla da her ruh 
halinize hitap eden 

kolonya, 50 ml, 50 TL

NIVEA Black & White 
Invisible Güçlü Etki 

Roll-on, iz bırakmıyor, 
24,95 TL

Etat Pur, 
ferah ve 
sağlıklı 

bir cilt ve 
temizliği için 

Purifying 
Cleansing 

Gel , 200 ml, 
89,50 TL

Polaar, yüz ve 
hassas bölge 

kremi The 
Genuine Lapland 

Face and 
Sensitive Areas 
Cream, 395 TL

TheLifeCo, doğal 
antibyotik etkili 

Propolis tablet (60 
kapsül), 169,90 TL

NARS, Soft Matte, kapatıcı 
concealer, 295 TL

Revlon Colorstay Full Coverage 
Fondöten – Buff, 119,90 TL

Yaemina Beauty, 
doğal ve parlak 
görünüm veren 

kapatıcı Hidden likit 
kapatıcı, 6 ml, 139 TL.

Revolution Shimmer 
Bomb Distortion Lip 

Gloss: 89,95 TL

Sephora 
Collection, 

kütikül bakım 
jeli, 44,90 TL

I Heart Revolution, Belle 
Beauty and the Beast 
Highlighter, 109,90 TL



Cilt bakım ritüelinize 
ekleyeceğiniz doğru ürünlerle 
sağlıkla parlayan, neme 
doymuş, sizi olduğunuzdan 
daha iyi gösterecek bir cilde 
kavuşmak çok kolay.

Güzellik

Aynadaki 
Senden 
mutlu ol!

Atelier Rebul, yüzde 
91 doğal, Anadolu kili 
içerikli Pre+Postbiotic 
Anadolu Kil Maskesi 

100 ml, 279,90 TL

Eau Thermale 
Avène,  

XeraCalm A.D 
Konsantre 

yatıştırıcı krem, 
119,90 TL

Aurelia, Face And Body Germanium Beauty 
Roller, yüz ve vücudunuza masaj yaparak 

uygulanan bir güzellik roller’ı, 349 TL

Pure Beauty Youth 
Restore göz serumu, 

154,95 TL

La Roche Posay, 
daha nemli ve diri 
bir cilt için onarıcı, 
Hyalu B5, 30 ml, 

350 TL

Bioderma, 
yatıştırıcı bakım 

kremi Sebium 
Sensitive 30 ml, 

119,50 TL

Neutrogena, E vitamini ile cildi 
yoğun bir şekilde nemlendirir, 

besleyen Besleyici Bakım 
kremi, 300 ml, 36 TL

Shiseido, Ultimune, 
cilde enerji veren 

krem, 1.100 TL

Korres, Pomegranate 
Pore Refining jel 

temizleyici, 200 ml, 
224 TL

L’Occitane Reset 
Eye Serum, 15 ml, 

550 TL

Vichy, Liftactiv 
Peptit-C Kırışıklık 

Karşıtı Süper Doz, cilde 
kısa sürede sıkı bir 

görünüm kazandırıyor, 
199,90 TL



Güzellik

Kışın soğuğu 
saçlarınızı 
etkilemesin
Hava nasıl olursa olsun sizin 
saçlarınız bakımlı ve sağlıklı olsun. 
Siz de bu fikre katılıyorsanız, bu 
sayfadaki ürünleri bakım ritüelinize 
eklemenizde fayda var.

We are Paradoxx, çok amaçlı 
saç maskesi, 350 TL

Avon, Shell 
saç açıcı 

tarak,  
22,99 TL

Sephora Collection, 
Hindistan cevizli saç 

maskesi, 39,90 TL

Aveda, Botanical 
Repair, güçlendirici 
saç kremi, 209 TL

L’Oréal Paris Excellence Cool 
Creme ile uzun süre kalıcı ekstra 

küllü renkler, 36,90 TL

Naturals 
by 

Watsons 
Hibiskus 

şampuan 
490 ml, 

39,95 TL

Phyto, Phytokératine Maske, yıpranmış ve 
zayıflamış saçlar için, 259 TL

Ashley Joy, saç 
spreyi, saçlara hızlı 
bir hacim ve form 

kazandırıyor,  
49,95 TL



Güzellik

Vücut bakımı 
ihmale gelmez
Soğuk kış günlerinde yüzümüzü, 
dudaklarımızı, elimizi nemlendiriyor, 
onlara gerekli bakımı sağlıyoruz. Peki ya 
vücudumuz? Bu sayfadaki ürünlerle ona da 
hak ettiği değeri sunabilirsiniz.

Bio-Oil, Bio-Oil, 
cilt kuruluğu ve 

nemsizliğe çözüm 
sunuyor, 125 ml, 116 TL

Avon Care 
Avokado 

yağı içeren 
vücut 

losyonu, 
750 ml, 
31,99 TL

Jowaé 
Nemlendirici 

& Canlandırıcı 
Losyon,  
169 TL

Atelier Rebul,  
Atelier Rebul 

De-Stress 
Vücut Yağı 

, yüzde 
100 doğal, 
besleyici, 

hafif yapılı 
vücut yağı, 

150 TL

Neutrogena, Deep 
Moisture, vücut 

nemlendiricisi, 400 
ml, 49,95 TL

Polaar, The Genuine 
Lapland Moisturizing 

Body Milk, 24 saat 
cildi nemlendiriyor ve 

besliyor, 365 TL

Bath&Body Works, 
Golden Sunflower, 

vücut kremi, 149 TL

Sephora Collection, Wild 
Wishes Hindistan cevizli 
ayak maskesi, 29,90 TL



Güzellik

Doğal makyaj trendi bir sü-
redir hayatımızda. Pande-
mi dönemiyle alıştığımız 
bu akım basit ve kolay gibi 

görünse bile emek ve doğru dokunuş-
lar gerekiyor. 

KOYU FARLAR BAŞKA BAHARA

Doğal olduğu kadar canlı görünen 
bir makyajda eyeliner bazı olarak kulla-
nılacak  eyeshadow, yok denecek kadar 
tene yakın bir renkte olmalı. Yanaklar 
ıslak görünümlü olmalı ve minimum 
derecede renklendirilmeli. Dudak ise 
gündüzleri doğal rengiyle, gece mat bir 
kırmızı ruj ile tamamlanabilir.

KAPATICIYI TERS ÜÇGEN ŞEKLİNDE 
SÜRÜN

Doğal bir görünüm için en kritik nok-
talardan biri göz altı morluklarını iyi 
bir şekilde kapatmak. Göz altı kapatı-
cısı, gözlerin altına ters üçgen şeklinde 
uygulanmalı. Kapatıcı bolca sürmek 

yerine doğal bir görünüm için nokta 
nokta uygulanmalı. Böylece daha ince 
ve etkili bir sonuç alınabilir. 

BÜYÜK FIRÇALARI BİR KENARA ALIN

Eğer kontur yapmak istiyorsak gün-
düz kendi ten rengimizden 2 ton koyu 
bronzer ile, gece makyajı ise soğuk ve 
en az 4 ton koyu kontur ürünleri ile 
yapılmalıdır ve kullanılan fırça en orta 
boy allık fırçası ile olmalıdır. Büyük fır-
çalar ile ürüne hakim olamazsınız. 

Genelde ‘no makeup makeup’ tarzı hafif görünümlü makyaj 
her anlamda daha genç, taze ve canlı gösterir. Makyajı 
bir adım daha fazla yapmayı tercih ederseniz de tek bir 

noktaya fokuslanmanız yeterli.

Alev KAYA

Makyajda 
yeni trend 
görünüş:
‘NO MAKEUP’ 
MAKEUP

57
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FONDÖTENLE NOKTA ATIŞI 
ÇALIŞIN

Fondöten sürerken her 
bölgeye eşit şekilde yoğun 
sürmek yerine yüzünüzde 
nereyi kapatmak istediği-
nize karar verip sadece o 
noktalara yoğun, geri ka-
lan bölgeye fırçada ya da 
süngerde kalanı geçmek ya 
da en doğal bb cream veya 
ince yapıda fondötenle ka-
patmanız yeterli olacaktır. 
Hem doğal hem de kapatan 
görüntüyü ancak bu şekil-
de elde edersiniz. 

GÖZLERİNİZ KÜÇÜKSE  SİYAHTAN 
UZAK DURUN

Göz makyajı yaparken göz yapınızı 
en doğru şekilde analiz etmeniz gerekir. 
Gözleriniz küçük ise mümkün olan en 
uzak ürün siyahtır. Koyu renkler gözü 
daha çok küçültür.  Açık renkler ile göz 
makyajı yapmak için siyah eyeliner yeri-
ne kahve tonlarında eyeliner tercih ede-
bilirsiniz. Gözlerinizin en ön kısmında 
kirpikleriniz olduğu için en büyük do-
kunuşu kesinlikle kirpiklerinize verin. 
Kirpik yapınıza en uygun maskarayı se-

çip gözlerinizi ön plana çıkarabilirsiniz. 
Aynı zamanda göz içinize açık renk göz 
kalemi alt kirpik dibinize ise bronzer ile 
daha belirgin doku yapabilirsiniz.

DOLGUN DUDAKLARIN SIRRI  
PARLAK LIPGLOSS

Dudak makyajı yaparken eğer dudak-
larınız ince ise parlak ve gloss yapıda 
ürün tercih etmelisiniz. Dudaklarınız bu 
şekilde daha büyük görünür ve aynı şe-
kilde ten rengi dudak kalemi ile dudak 
çizgisinin üstünden sürüp dudaklarınızı 
yine daha büyük gösterebilirsiniz.

Güzellik
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soguk

ideal denge

Referanslar:
1. BiGaia™ D vitaminli damla Kısa Ürün Bilgisi. 
2. 26.01.2017 tarih ve 29960 sayılı mükerrer Resmi 
Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve 
Sağlık Beyanları Yönetmeliği

BiGaia +D damla, probiyotik 
(100 milyon CFU L. reuteri Protectis) 
ve  D3 vitamini (400 IU) içerir.1

BiGaia +D, içeriğindeki probiyotik  
mikroorganizmalar ve D vitamini 
kombinasyonu ile sindirim 
sisteminizi düzenlemeye 
ve bağışıklık sisteminizi 
desteklemeye yardımcı olur.1,2



60

Kış aylarında 
Corona virüsten 

korunmanın yolları
Dünya 11, Türkiye ise 9 aydır COVID-19 pandemisi ile 

mücadele ediyor. Küreselleşen ve küçülen dünyamızda 
hastalığın çok hızla yayıldığını belirten Academic 

Hospital Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Öğretim Üyesi 
Doktor Nilüfer Aykaç, tüm salgın hastalıklarda olduğu 

gibi Covid-19’da da kişisel önlemlerin büyük önem 
taşıdığını belirtiyor.

Sağlık
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Covid-19 virüsü ilk olarak 
geçtiğimiz yıl aralık ayın-
da Çin’in Vuhan şehrinde 
görüldü. 11 Mart 2020’de 

Dünya Sağlık Örgütü, bunun bir pan-
demi olduğunu ilan etti ve aynı gün 
Türkiye’de de Sağlık Bakanlığı tara-
fından ilk Corona virüs vakası açık-
landı. Bugün tüm dünyada vaka sayı-
sı 67 milyonu, ölümler de 1,5 milyonu 
geçmiş durumda. Türkiye’de Sağlık 
Bakanlığının resmi verilerine göre 
vaka sayısı 553 binlere dayandı. Ölüm 
sayısı da ne yazık ki 15 bini geçti.
Kışın gelmesiyle birlikte kapalı or-
tamlarda daha fazla zaman geçirme-
nin pandeminin yükünü artırdığını 
belirten Academic Hospital Göğüs 
Hastalıkları Uzmanı ve Öğretim Üye-
si Doktor Nilüfer Aykaç, havalandır-
maların yetersizliğine, virüsün güneş 
ışığından uzak, soğuk ve kuru koşul-
ları sevmesine dikkat çekiyor. Tüm 
salgın hastalıklarda olduğu gibi Co-
vid-19’da da kişisel önlemlerin çok 
önemli olduğunu söyleyen Aykaç, 
Covid-19 pandemisinde maske tak-

manın, fiziksel mesafeyi korumanın 
ve kişisel hijyene özen göstermenin 
hastalıktan korunmak için oldukça 
etkili olduğunu sözlerine ekliyor. 
  
MASKE TAKMAK VE ELLERİ  
SIK SIK YIKAMAK
 
Covid-19, hasta bireylerin öksürme-
leri ve aksırmaları ile ortama saçılan 
damlacıklar yoluyla bulaşır. Hasta-
ların solunum parçacıklarıyla kirlen-
miş yüzeylere dokunmak, sonrasında 
da elleri yıkamadan yüz, göz, burun 
veya ağıza götürmek de virüsün ya-
yılmasına neden oluyor. Dolayısıyla 
Covid-19’dan korunmak için alınacak 
en önemli tedbirlerden biri, elleri sık 
sık sabun ve suyla yıkamak. Alkol 
bazlı el antiseptikleri ve kolonya da 
elleri dezenfekte etmekte etkili. Ay-
rıca maske takmak solunum yoluyla 
bulaşan hastalıkları önlemenin en te-
mel ve en kolay yolu. Burnunuzu içi-
ne alacak şekilde maskenizi düzgün 
bir şekilde takarsanız, virüslerden 
korunabilirsiniz.

Sağlık
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 FİZİKSEL MESAFENİN KORUNMASI
 
Covid-19 temas ve solunum yoluyla 
bulaştığı için kalabalık grupların yer 
aldığı alanlarda bulunmamaya özen 
gösterin. Maskeniz yüzünüzde olsa 
bile yakın temastan mümkün oldu-
ğunca kaçının. Özellikle salgının art-
tığı şu günlerde, zorunlu olmadıkça 
kapalı mekanlara gitmeyin. Kutlama, 
tören gibi faaliyetlere katılmayın. En 
az iki metre fiziksel mesafeyi koruya-
rak ve karşılıklı maske takarak virü-
sün bulaşıcılığını önemli ölçüde azal-
tabilirsiniz. 
 
COVİD-19’DA AŞILARIN ETKİSİ 
 
Dünyada ve Türkiye’de Covid-19 için 
aşı çalışmaları sürerken diğer aşıla-
rın önemini de vurgulamak gereki-
yor. Kış aylarında influenza (grip) 
vakaları oldukça yaygınlaşıyor. Grip, 
Covid-19’la benzer klinik ve radyolo-
jik bulgulara sahip olması nedeniyle 
tanı ve tedavi zorluklarını beraberin-
de getiriyor. Bu nedenle özellikle bu 

dönemde grip ve zatürre aşıları daha 
da büyük önem kazanıyor. Yapılan 
araştırmalarda grip aşısı olan kişiler-
de Covid-19’un daha hafif geçirildi-
ğine ve ölüm oranlarının azaldığına 
dair bildirimler var. Özellikle sağlık 
çalışanlarının, altta yatan bir hastalığı 
olanların, 65 yaş üstü bireylerin ve ka-
labalık ortamlarda çalışmak zorunda 
kalanların aşı yaptırması büyük önem 
taşır. 65 yaş üstü bireylere ve özellikle 
kronik bronşit, astım, kronik böbrek, 
kanser ve kalp hastalığı bulunanlara 
ayrıca zatürre aşısı da yapılmalı.
 
BULAŞ ZİNCİRİNİN KIRILMASI
 
Tüm bu kişisel önlemlerin yanı sıra 
pandemilerde asıl önemli olan bulaş 
zincirinin kırılması. Bu nedenle filyas-
yon çalışmaları, şeffaf veri paylaşımı 
ve yaygın test yapılması salgını kont-
rol altına almanın temel yolları. Ayrıca 
Covid-19 hastaları izole edilmeli. Hiç 
akıldan çıkarılmaması gereken ana 
strateji salgınla mücadelenin hastane-
lerde değil, sahada kazanılacağı.

Sağlık
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Sağlık

Corona virüs saçların dökül-
mesine neden oluyor mu? Bu 
soru Hollywood yıldızı Alys-
sa Milano’nun Corona virüs 

tedavisinin ardından saçlarının dökül-
düğünü açıklamasıyla gündeme geldi. 
Yapılan bilimsel çalışmalar da Corona 
virüs sonrası geç dönemde nefes darlı-
ğı, öksürük, halsizlik, koku almama gibi 
belirtilerin yanı sıra neredeyse 4 hasta-
nın birinde saç dökülmesi yaşandığı-
nı ortaya koyuyor. Memorial Ataşehir 
Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden 
Doç. Dr. Ayşe Serap Karadağ Corona 
virüs sonrası saç dökülmesi ve alınması 
gereken önlemler hakkında bilgi verdi. 

SAÇLARIM DÖKÜLÜYOR CORONA 
VİRÜS MÜ OLDUM?

Saçlar, bir döngü halinde doğup bü-
yümekte, istirahatte bekledikten 
sonra vücuttan dökülerek atılmakta. 
Saçlarda bu canlılık döngüsü yaşam 
boyunca devam etmekte. Günde 70-
100 saç telinin kaybedilmesi sonrası 
yeniden saçlar üretilmekte. Eğer gün-
lük saç teli kaybı 100’den fazla olursa 
ve bu sorun kontrol altına alınmaya-
rak devamlı bir hale gelirse 6’ıncı ay-
dan sonra kronikleşebilmekte, saçlar-
da seyrelmeyle birlikte hacim kaybı 
gözlenmekte. 

Corona virüs 
saçları dökebiliyor
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Sağlık

Covid-19 enfeksiyonunu geçirenler-
de hastalık sonrası saçlarda dökülme 
görülebilmekte, ancak saçların dökül-
mesi Corona virüs belirtileri arasında 
sayılmamakta. Bu nedenle saçı dökü-
len hastaların Corona virüs hastası 
mıyım diye endişe duymasını gerek-
tirecek bir kanıt bulunmamakta. Yani 
saçları yoğun şekilde dökülen, ancak 
ateş, öksürük, nefes darlığı gibi belir-
tileri olmayan kişilerin Corona virüs 
testi yaptırmasına gerek yok

STRES VE İLAÇLAR 
ETKİLEYEBİLİYOR

Vücudun maruz kaldığı her türlü 
stres, enfeksiyon, travma, ateşli has-
talıklar, yoğun kilo kaybıyla giden 
diyetler, bazı ilaçlar, doğum sonrası 
hormonal değişiklikler, tiroit hasta-
lıkları ve demir, çinko, biyotin eksik-
liği gibi beslenme yetersizliklerinden 
kaynaklanan faktörler saç dökülme-
lerine neden olabilmekte. Bu faktör-
lerin etkisiyle dinlenme döneminde 

olan saçlar 2-4 ay sonrasında döküle-
rek vücuttan atılabilmekte. Covid-19 
enfeksiyonu sürecinde yaşanan yo-
ğun stres, yüksek ateş ve ilaçların 
muhtemel yan etkileri nedeniyle en-
feksiyondan 2-4 ay sonra saç dökül-
mesi görülebilmekte.
Corona virüse bağlı görülen tek saç 
sorunu ise yaygın dökülme değil. 

•	 Alopesi areata (saçkıran)

•	 Saçlarda gri renk değişikliği

•	 Erkek tipi saç dökülmesi (and-
rogenetik alopesi)’nde de ar-
tışlar bildirilmekte. 

Corona virüsün saçlar üzerindeki 
etkisiyle ilgili olarak yakın zaman-
da Japonya’da yapılan bir bilimsel 
çalışma, hastalık sonrası geç dönem-
de nefes darlığı, öksürük, halsizlik, 
koku almama gibi belirtilerin yanı 
sıra hastaların yüzde 24,1’ inde yak-
laşık 56’ıncı günde saç dökülmesinin 
başladığı saç dökülmesi süresinin 
ortalama 76 gün olduğunu ortaya 
koymakta. 
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Sağlık

EYVAH SAÇSIZ MI KALACAĞIM?

Corona virüs tedavisi sonrası görülen 
saç dökülmesi durumu genellikle ge-
çici. Corona virüs ve enfeksiyonlar-
dan sonra gelişen akut dökülmelerin 
genellikle geçici olması ve normale 
dönmesi beklenmekte. Dinlenme dö-
nemine geçen saçların yerini kişinin 
genel durumu iyiyse, beslenmesi ye-
terliyse, stresle baş edebiliyorsa ge-
nellikle yeni, normal büyüyen saçlar 
almaktadır. Akut dökülmeler ile kel-
lik beklenmemekte. Bu dönemde saç 
büyümesi ortalama 4 ayda olduğu 
için büyüme yavaş yavaş olacak ve 
hasta bir süre saçlarını ince, dolgun-
luğunu ve hacmini kaybetmiş olarak 
hissedecektir. Genellikle süreç ortala-
ma 4 ay sonra normale dönmekte.

CORONA VİRÜS SONRASI 
SAÇLARIN YENİLENMESİ İÇİN 
BUNLARI TÜKETİN

Covid-19 enfeksiyonu herkes için 
önemli bir stres kaynağı. Hastalığı 
özellikle ağır geçirenlerde ne yazık 
ki psikolojik stres, anksiyete, depres-
yon gibi ruhsal problemler bir süre 
daha devam edebilmekte. Bu stresin 
devam etmesi, özellikle saç dökülme-
si de olan kişilerde iyileşmenin yavaş 
olmasına yol açmakta. Bu nedenle psi-
kolojik stresi çok yoğun olan ve stresle 
baş etmekte zorlanan kişilerin psiko-
lojik destek almaları önerilmekte. 
Beslenme saç gelişiminde oldukça 
önemli. Kıl folikülleri protein ve de-
mirden zengin ortamda daha hızlı 

büyüme imkanı bulabilir. Ayrıca bi-
yotin, çinko, D vitamini de saçı besle-
yen diğer vitaminlerdendir. Bu amaç-
la özellikle proteinden zengin;

•	 Yumurta

•	 Somon ve deniz mahsulleri

•	 Avokado

•	 Ispanak 

•	 Kırmızı ve beyaz et

•	 Badem

•	 Yoğurt

•	 Meyve ve koyu yeşil yapraklı 
sebzeler tüketilmelidir. 

Sağlıklı beslenen kişilerde bu be-
sinler genellikle yeterlid. Ancak saç 
dökülmesinin hızlı olduğu kişilerde 
demir, biyotin, çinko, panttenik asit, 
omega-3 yağ asiti, demir gibi vitamin 
ve minerallerden zengin, doktorun 
tavsiye edeceği özel takviye ürünler 
de kullanılabilmekte.
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Probiyotikli 
kremler ile 

cilt sağlığınıza 
yatırım yapın

Sağlık

Sağlığa faydalarıyla 
bilinen probiyotikler 
son dönemde cilt 
sağlığı ve güzelliği 
için bakım ürünlerinde 
de kullanılıyor. 
Probiyotiklerin sivilce 
ve egzama oluşumunu 
önlemeye yardımcı 
olduğuna, yağ salgısını 
ve nem dengesini 
düzenlediğine dikkat 
çeken Dermatoloji 
Uzmanı Dr. Mehtap 
Kıdır, daha sağlıklı 
ve sıkı bir cilt için 
probiyotikli ürünlerin 
kullanımına erken 
yaşlarda başlanması 
gerektiğinin altını 
çiziyor.
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İnsan vücudunda yaşayan sayısı 
trilyonlarla ifade edilen yararlı 
bakterilere probiyotik adı verili-
yor. Bazı gıdalarla vücudumuza 

aldığımız bu bakteriler, bağışıklık sis-
temimizi güçlendirerek vücudumuzu 
hastalık ve mikroplara karşı dirençli 
kılıyor. Probiyotiklerin kansere karşı 
da vücudumuzu koruduğu biliniyor. 
Zaman içinde antibiyotik kullanımı ve 
kötü beslenme alışkanlıklarından do-
layı bağırsak floramızın bozulduğuna 
ve probiyotik bakterilerin azaldığına 
dikkat çeken Dermatoloji Uzmanı Dr. 
Mehtap Kıdır, bu nedenle en iyi pro-
biyotik kaynakları olan kefir, boza, 
yoğurt, turşu, tarhana ve şalgam suyu 
gibi gıdaların bolca tüketilmesi gerek-
tiğini hatırlatıyor. Son yıllarda probi-
yotiklerin bilinen bu faydalarının yanı 
sıra cilt sağlığı üzerindeki etkileriyle de 
öne çıktığını söyleyen Dr. Kıdır, probi-
yotik içeren ve deri florasını koruyan 
cilt bakım ürünlerinin yükselen trend-
ler arasında yer aldığının altını çiziyor.

KLEOPATRA’NIN SIRRI 
PROBİYOTİKTİ

Aslında probiyotiklerin çok eski çağ-
lardan beri cildi güzelleştirmek için 
kullanıldığını anlatan Dr. Mehtap Kı-
dır, “Çok eski çağlarda Mısır’da Kleo-
patra’nın süt banyosu yaptığı söylenir. 
Aslında Kleopatra’nın kullandığının 
ekşimiş, bozulmuş süt olduğu bilin-
mektedir. Fermente olmuş yani ekşimiş 
süt, laktik asit ve probiyotik bakımın-
dan zengindir. Laktik asitin peeling 
etkisi vardır. O dönemde probiyotik 
kavramı bilinmese de insanlar ekşimiş 
sütte faydalı bir şeyler bulunduğunun 
farkındaydı” diyor.

SİVİLCE VE EGZAMA OLUŞUMUNU 
ÖNLÜYOR

Probiyotiklere erken yaşlarda başlama-
nın cildin daha sağlıklı ve sıkı olması 
açısından iyi bir yatırım olduğunu söy-
leyen Dr. Kıdır, sözlerini şöyle sürdü-
rüyor: “Özellikle hassas cilt yapısına 
sahip, egzamaya yatkın ciltlerde probi-
yotik içerikli temizleyici, nemlendirici 
ve serumların kullanımı ile cildin ona-
rımı sağlanır, tahrişlerin önüne geçile-
bilir. Probiyotik içerikli ürünler, akneye 
neden olan bakterilerin cilt üzerinde 
sivilce yapıcı etkisini azaltıp, aynı za-
manda yağ salgısını düzenliyor. Atopik 
dermatit gibi çocukluk çağında başla-
yan egzamaların tedavisinde de probi-
yotikli veya mevcut probiyotik ortamı 
destekleyen kremler kullanılıyor. Probi-
yotik içerikli kremler cildin üst koruyu-
cu tabakasının florasını güçlendirerek 
egzama oluşumunun önüne geçiyor.”

DÜZENLİ KULLANIMDA 
KIRIŞIKLARI AZALTIYOR

Yapılan bilimsel çalışmalarda üç ay bo-
yunca düzenli olarak probiyotik besin-
ler tüketen kadınlarda kırışıklıklarının 
azaldığı ve ciltteki nem oranının arttı-
ğının görüldüğünü belirten Dr. Kıdır, 
probiyotiklerin ciltteki hasarı giderdi-
ğine de dikkat çekiyor. Hava kirliliği, 
sigara, güneş ışınları ve cilt yapısına 
uygun olmayan temizleyicilerin kul-
lanımı sonucu bozulan cilt florasının 
probiyotik içerikli kremlerle onarabi-
leceğinin altını çizen Dr. Mehtap Kıdır, 
bu ürünler yardımıyla çevresel neden-
lerle oluşan yaşlanmanın önüne geçi-
lerek, kolajen ve elastin üretiminin de 
desteklendiğini söylüyor.

Sağlık
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Kış aylarını formda geçir-
mek, karantinaya rağmen 
vücut şeklinden ödün ver-
mek istemeyenler elbette 

çoğunlukta. Neler mi yapabiliriz? Bu 
konuyla ilgili bilgi almak için işi uz-
manına danıştık. Bakın neler anlattı-
lar. Özel Sculpture Polikliniği, vücut 
şekillendirme tedavisiyle 20’den fazla 
uygulamayı vücut tipi ve ihtiyaca göre 
uygulayarak, daha estetik ve daha gü-
zel bir vücuda kavuşmanızı sağlayan 

bir merkez. Konunun uzmanlarının 
anlattıklarına gelince… 
Selülit tedavisi, bölgesel zayıflama, cilt 
sıkılaştırma, kas yapımı ve çatlak teda-
visi olmak üzere 5 ana başlıkta vücut 
şekillendirme tedavisi gerçekleştirile-
biliyor. Bölgesel zayıflamak isteyen-
ler için dünyanın en ünlü cihazlarıyla 
uygulama yapılırken, bir yandan da 
diyetisyen eşliğinde özel bir beslenme 
yöntemi sayesinde sağlıklı bir şekilde 
forma girmeniz için destek sunuluyor. 

Karantina döneminde uzun süre hareketsiz kalan 
vücudunuzu yeniden forma sokmanızın tam zamanı.  
Bünyesindeki uzman doktorlarla herkesin ihtiyacına 

yönelik bir uygulaması bulunan Sculpture, ileri teknolojinin 
sunduğu mucizevi cihazlarla ameliyat olmadan vücut 
şekillendirme konforunu yaşatıyor. Bu değişime uyum 

sağlamak istiyorsanız; yazıyı okumanızda fayda var.

Kışa formda 
girme zamanı!
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SELÜLİT TEDAVİSİ İLE TEPEDEN 
TIRNAĞA MUHTEŞEM BİR VÜCUT!

LPG Endermologie vücudunuzdaki 
selülit oranında yüzde 67 azalma ve 
bel çevresinde 5cm incelme sağlarken, 
Accent Prime uygulaması Ultrason ve 
Radyo Frekans teknolojileri sayesinde 
bacak, kol ve karın bölgelerinde kişiye 
özel etkin sonuçlar elde ediliyor. 
Soğuk ve Sıcak Lipoliz uygulamaları 
tek seansta vücudunuzda istenme-
yen yağları parçalayarak ve eriterek 
ameliyatsız liposuction yaptırmanı-
za olanak sağlıyor. Sadece Sculpture 
Polikliniğinde bulunan Infrabaldan 
3.0 cihazıyla infraruj ışıkları altında 
aktif olarak 40 dakika boyunca yatay 
pozisyonda pedal çevirerek kişinin 
vücudundaki fazla yağların ve tok-
sinlerin vücuttan kısa sürede atılması 
sağlanıyor. Özel tasarım iğnesi örüm-
cek ağı şeklindeki elektrotlarla kaplı 
olan ve bu sayede cilt altındaki her 
noktaya daha yoğun enerji iletebilen, 
ilk seanstan itibaren gözle görülür bir 
yenilenme sağlayabilen ve dünyanın 
ilk tüm vücut için özel derinlik ayar-
ları olan Morpheus 8 ile tepeden tır-
nağa cildinizi yenilemenize fırsat su-
nuyor. Body Plus uygulamasını tercih 
edenler daha genç görünen, pürüzsüz 
ve sıkılaşmış bir cilde kavuşuyor. 

KASLI BİR VÜCUDA SAHİP OLMAK 
ARTIK ÇOK KOLAY! 

Core Therapy sağlayabilen Tesla 
Former, kas yapımında yüzünüzü 
güldürerek, kışı fit bir şekilde karşı-
lamak isteyenlerin favorisi. Tesla For-
mer sadece tek bir seansta 50.000 üze-
ri kasılmaya sebep olarak, yoğun bir 
antrenmanda yapılamayacak kas si-
milasyonunu acısız ve ağrısız bir şe-
kilde gerçekleştirmeye olanak sağlı-
yor. Tesla Former aynı zamanda idrar 
kaçırmadan prostat sorununa kadar 
birçok tedavi alanında başarılı sonuç-
lar elde etmenize fırsat sunuyor.  
Dünyada çatlak tedavisinde başa-
rılı olduğu akademik çalışmalarla 
kanıtlanmış tek cihaz olan Bioder-
mogenesi tedavisiyle, kolajen ve 
elastin yenileniyor, mitoz hücre-
leri arttırılıyor, çatlaklar yavaş ya-
vaş dolduruluyor, tekrar melanin 
üretimini gerçekleştirerek çatlakla-
rın bronzlaşması sağlanıyor. Başarı 
oranı yüzde 83,55 ( Minimum %72 
– Maksimum %100 ) olan Bioder-
mogenesi tedavi sonrası yüzleri gül-
dürüyor. Cilt yenilemede ve birçok 
tedavi alanında başarılı sonuçlar 
elde etmenizi sağlayan Morpheus 8 
uygulaması aynı zamanda çatlak te-
davisinde de tercih ediliyor.
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Hayalim, tansiyonu 
yüksek bir karakter

Arka Sokaklar dizisinin Bahar Komiser’i oyuncu Merve 
Oflaz “Uzun soluklu işler size mesleğin en ince ayrıntılarını 
öğretiyor. İleride psikopat, aşırı kötü yani tansiyonu yüksek 

bir karakteri oynamayı çok isterim” diyor.

RÖPORTAJ: RANA DEMIR
FOTOĞRAF: ÜNAL TURHAN

STYLING: EYLEM YILDIZ
SAÇ - MAKYAJ: UTKU AĞAGIL

Ceket: Nocturne / L’appart PR
Pantolon: Nocturne / L’appart PR
Ayakkabı: Christian Louboutin / L’appart PR 
Kolye: Juju
Yüzükler: Juju
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Survivor’daki tek kadın şam-
piyonluğuyla dikkat çektik-
ten sonra kariyerine oyun-
culukla devam eden Merve 

Oflaz ile gelecek planlarından günlük 
hayatına ve olmazsa olmazı spora dair 
keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

Fenomen dizi Arka Sokaklar’daki 
rolünün kariyerin açısından  
önemi ne?  

Sektördeki 10’uncu yılım, oynadı-
ğım 9’uncu iş Arka Sokaklar ve 4 se-
nedir beraberiz. Uzun soluklu bir işte 
çalışınca her şeyi kolay kavrayıp bu 
işin en ince ayrıntısına kadar öğreni-
yorsun ve devamlılık seni güçlendiri-

yor, bu iş beni çok güçlendirdi.

DÜZENLİ VE DİSİPLİNLİ BİR 
SETİMİZ VAR

Dizide Zafer Ergin gibi birçok usta 
isimle birlikte rol alıyorsun. Set 
ortamı nasıl? Rol arkadaşlarınla 
vakit nasıl geçiyor? 

Gerçekten aile gibi olduk. Tam an-
lamıyla böyle hissediyorum. İşimizi 
çok düzenli ve disiplinli yürütüyo-
ruz, tüm ekiple beraber uyum için-
deyiz, hızlıyız. Usta tiyatrocular et-
rafımızda, düzenli bir setimiz var. Bir 
oyuncu için muazzam önemli şeyler 
bunlar ve mutluyuz kısacası.

Röportaj

Gömlek: Massimo Dutti
Body: Twist
Pantolon: Fk.Pynappel
Ayakkabı: I Love Shoes / Zey PR
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Bir komiseri canlandırmak nasıl 
bir duygu? Polislik için neler 
söylersin? 

Bahar’ın yeri benim için çok başka, 
neredeyse bütünleştik ve onu komiser 
Bahar olarak özümsedim. Polislik kut-
sal bir meslek ve bir o kadar da zor. Bu 
görevi yerine getiren tüm polislerimi-
ze helal olsun ve teşekkürler. Ülkenin 
yükü omuzlarında.

Bugüne kadar canlandırdığın 
karakterler dışında, oynamak 
istediğin bir rol var mı? Hangi 
karakteri canlandırmak istersin? 

Deliyi oynamak isterdim, psikopa-

tı, aşırı kötüyü. Yani tansiyonu yüksek 
bir karakter oynamayı çok isterim.

SPORSUZ BİR HAYAT 
DÜŞÜNEMİYORUM

Formunu korumak için haftada kaç 
gün spor yapıyorsun, hayranlarına 
spor konusunda ne önerirsin? 

Haftada en az 2 kez spor yapıyorum, 
sporsuz bir hayat düşünemiyorum. 
İlla spor salonu olması gerekmez evde, 
dışarıda, sokakta hareketsiz kalmasın-
lar. Artık her şey internette mümkün. 
Hepimizin çok profesyonel hocalarla 
çalışma fırsatı var.

Röportaj
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Beslenmene nasıl dikkat ediyorsun?
Haftada en az 3 kez balık ve sebze 

yemeye özen gösteriyorum. Haftason-
ları daha esnek olabiliyor yediklerim. 
Kendimi asla aç bırakmıyorum, bir şe-
kilde dengeliyorum.

Survivor 2021 kısa bir süre sonra 
başlayacak, senin Ada’yla ilgili 
unutamadığın anılar var mı? 

Ada’daki anılar saymakla bitmez 
ama Panama’dayken okyanus çok faz-
la çekilirdi, o zaman barakamız yoktu, 
kumda uyurduk. Bir sabah kalktığı-
mızda sular içinde uyanmıştık. Okya-
nus fazla yükselmişti ve Ada’da nere-
deyse duracak kara kalmamıştı. Onu 
hiç unutamıyorum.

KİTE SURF OKULU AÇMAK 
İSTİYORUM

Tarzını nasıl tanımlarsın? 

Rahat olmadığım hiçbir şey giye-
mem. Sonrasında şık olmak gelir. Par-
lak şeyler tercih etmem genel olarak ve 
toprak tonları tercihimdir.

Alışverişe çıktığında almadan eve 
dönmediğin bir parça var mı? 

Mum almadan dönmem eve.

Gelecek planların neler? 
Tiyatro, beyaz perde ve sağlıklı ya-

şam merkezi. Kite surf okulu da plan-
larım arasında. Bakalım hangilerini 
hayata geçirebileceğim. 

Hayatında en mutlu olduğun an 
hangisiydi? 

Hayatımda en mutlu olduğum çok 
an oldu çok şükür. Bir tanesini ayırmak 
haksızlık gibi geldi ama sevdiklerimin, 
dostlarımın, ailemin sağlıkla ve benim-
le olduğu zamanlar en mutlu anlarım 
diyebilirim.

Röportaj

Elbise: Mirimalist / Boreal
Yüzükler: Juju
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AFFEDİCİYİM, 
HER ZAMAN 
İKİNCİ ŞANSI 

VERİRİM

ANIL İLTER

RÖPORTAJ: MELIS GÜVENÇ
FOTOĞRAF: MESUT YAZICI  STYLING: EYLEM YILDIZ   SAÇ: MERT PEKGÜZEL

MAKYAJ: GIZEM ERGIN   FOTOĞRAF ASISTANI: ESRA TOPAL  STYLING ASISTANI: RIZGAR YASAK
VIDEO: NUMAN ALKAN

Son dönemin başarılı ve sempatik oyuncularından Anıl 
İlter, hayatında her zaman ikinci şansların var olduğunu 
söylüyor ve ekliyor: Tek kıstasım karşımdaki kişinin iyi 

niyetinden emin olmak...

Deri Ceket: Academia / Beymen - 4.499
Pantolon: Tween - 499
Kazak: Brooks Brothers - 1.995
Bot: Saint Laurent / Beymen - 11.450
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Yeteneği, sempatikliği, gele-
ceğe dönük yüzü, hiç düş-
meyen motivasyonu ve 
bitmeyen merakıyla sürekli 

kendini besleyerek büyüten, ve giderek 
de yıldızı parlayan oyunculardan Anıl 
İlter… Onu bütün karizması ve ışıl-
dayan enerjisiyle bugünlerde Sen Çal 
Kapımı dizisinde hayat verdiği Engin 
karakteriyle izliyoruz… Canlandırdığı 
Engin’den yola çıkarak iç dünyasına 
doğru yolculuğa çıktığımız yakışıklı 
oyuncu kolay sinirlense de her zaman 
affedici biri olduğunun altını çiziyor. 
Hayatında her zaman ikinci şansların 
var olduğunu anlatan İlter’in bu konu-
daki tek kıstası ise karşısındaki kişinin 

iyi niyetinden emin olmak… Kendisini 
pozitif insanların etkilediğini söyleyen 
İlter birinden kolay etkilenip etkilen-
mediğine ise “Eğer etkilenmek ister-
sem karşı tarafın işi kolaylaşır” sözle-
riyle iddialı bir yanıt veriyor. “Her rolü 
canlandırmak için ceplerim dolu” di-
yerek sözlerine devam eden Anıl İlter, 
aynı zamanda komedyenliğe ve stand 
up şovlarına da göz kırpıyor… Yeni 
yılda seyircileri karşısında farklı plat-
formlarda, sürpriz içeriklerle çıkmaya 
hazırlanan başarılı oyuncu komedyen-
liğe olan yakınlığını ise şöyle tanımlı-
yor: Benimkine komedyenlikten daha 
çok yüksek bir enerjide sempatik bir 
duruş diyebiliriz…

Röportaj
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Gömlek : Damat - 325
Boğazlı Kazak : Damat - 395
Kaban : Tween - 1.950
Pantolon : Damat - 575
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Hepimiz için zor bir yılı geride 
bırakmışken senin için nasıl bir yıl 
oldu 2020?

2020 hepimiz için zor bir yıldı ancak 
güzel yanları da oldu benim adıma. 
Özellikle iş konusunda hayal ettiğim 
bir projenin içinde olmak benim için 
2020’nin en büyük motivasyonu oldu. 

Yeni yılda beklentilerin, umutların 
hayallerin, niyetlerin neler? 

Herkes gibi önce sağlık tabii sonra-
sında yükselen bir kariyer dileğim var. 
Yapmak istediğim ve ertelediğim ne 
varsa 2021’de yapmak istiyorum, bun-
ların başında çok huzurlu bir yaz tatili 
var. Denize açılmak ve uzun süre kara-
ya ayak basmamak istiyorum mesela.

Yaşanan bu pandemi dönemi  
hem bir oyuncu, hem bir baba 
olarak üzerinde bir baskı 
oluşturuyor mu? En çok sana neyi 
düşündürüyor?

Oyuncu olarak işlerin nereye gide-
ceği noktasında ciddi tedirgin olmuş-
tum. Çünkü hali hazırda devam eden 
bir projem olmadığı için böyle bir dö-
nemimde pandemi sürecine girmek 
ciddi sıkıntı yaratmıştı bende. Süreci 
avantaja çevirmeye çalıştım, çok faz-
la dinlenip beni bekleyen güzel gün-
lere hazır olmaya çalıştım. Kızım için 
okuldan uzak olmak onun adına kötü 
olsa da, kızımla evde uzun uzun za-
man geçirip bolca aktivite yapabiliyor 
olmak benim için harikaydı. 
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Ceket: Vakko - 10.990
Kazak: Brooks Brothers - 1.995
Pantolon: Vakko - 3.290
Çorap: Penti - 7.98
Ayakkabı: Louboutin / L’appart PR - 7.000
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KOLAY SİNİRLENİR 
KOLAY AFFEDERİM

Karamsarlığa ve paniğe kapılmana 
sebep oluyor mu bu dönem? 
Bu tarz hissiyata kapıldığında 
motivasyonun ne oluyor?

Karamsarlığa kapılıyorum elbet-
te ancak ben dünyanın ciddi bir di-
jital dönüşüm sürecinde olduğuna 
inananlardanım. Dolayısıyla gelecek 
günler için biraz meraklı biraz da he-
yecanlıyım. Sanırım herkes bundan 
sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmaya-
cağı konusunda hemfikir. Ben de ye-
niliklere kolay adapte olan bir yapıda 
olduğum için karamsarlıktan çok he-
yecanlıyım.
 
Sen Çal Kapımı’da canlandırdığın 
Engin rolü nasıl bir deneyim oluyor? 

Engin benim karakterime çok ya-
kın, dolayısıyla Engin’i canlandırırken 
kendimden çok şey ekliyorum. Saç, 

makyaj ve tüm hazırlıklarım tamam 
olduktan sonra benim için yapılması 
gereken tek şey oyunumu oynamak 
oluyor. İzleyicimizden müthiş bir re-
aksiyon geliyor bu da beni fazlasıyla 
besliyor. Onların Engin’de görmek is-
tediklerini biliyorum bundan dolayı 
hep beraber fazlasıyla eğleniyoruz. 
 
Canlandırdığın Engin kadar sen de 
realist biri misin yoksa her duruma 
her koşulda mutlaka bir şans verir 
misin?

Affedici bir yapım var benim. Kız-
gınlıklarım çok uzun sürmez, kolay 
sinirlensem de çok kolay affederim. 
İkinci şanslar her zaman benim haya-
tımda var. Yeter ki karşımdakinin iyi 
niyetinden emin olayım. Engin de bana 
biraz böyle biri gibi geliyor. Çok sabır-
lı, istediğini elde edebilmek için uzun 
süre sabırla bekleyebilir. Dolayısıyla 
Engin’in realist olmaktan çok hayalci 
bir tarafı olduğunu düşünüyorum.
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Kaban: Tween - 1.950
Deri Ceket: Damat - 2.950
Pantolon: Tween - 399
Kazak: Damat - 395
Ayakkabı: Damat -1.350
Çorap Damat: 34.90
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HERKESE KENDİMİ 
ANLATABİLECEK 
VAKTİM YOK

Oyunculukta beklediğin 
bir rol var mı? Mesela 
hangi rengini nasıl bir 
karakterle göstermek 
istersin?

İnan bu konu hakkında 
çok uzun düşünmedim. Önüme ge-
len her karakter benim için bir sürp-
riz oluyor. Beklenti içine girmiyorum 
ama izlediğim bazı yapımlardaki bazı 
karakterler ki bu bazen bir seri katil 
olabiliyor, bazen şizofren bir karakter 
olabiliyor, bazen de eşcinsel bir karak-
ter olabiliyor, beni etkileyebilir. Do-
layısıyla hangi karakter bana uygun 
görülürse o karaktere bürünme nok-
tasında ceplerim dolu, tek beklentim 
senaristlerin beni şaşırtması.
 
Hakkında yanlış bilindiğini 
düşündüğün ve düzeltmek istediğin 
bir konu var mı?  

Ben bir insanım ve çok fazla sosyal 
hayatın içerisindeyim. Gün içerisinde 

yüzlerce insanla karşılaşıyor, pek ço-
ğuyla direk iletişimde oluyorum. Her 
karşılaşmamda farklı bir psikolojide 
olabilirim bu çok normal, beni iyi ta-
nıyanlar değişkenliklerime tahammül 
edebilir ama az tanıyan varsa onlar da 
eleştirebilir. Bunun için yapabileceğim 
çok fazla bir şey yok, herkese kendimi 
anlatabilecek kadar da vaktim yok.
 
Hayatında yaşadığın en köklü ve en 
derin değişiklik neydi?

Babamın vefatıyla oluşan boşluk 
hayatımın asla tecrübe etmemiş ol-
duğum bir yanıydı. Beni ciddi sarstı 
ve bu süreçten sonra tüm hayatımın 
farklı bir yöne evrildiğini hissettim. 
Sevdiklerini kaybetmek yaşlanmanın 
diyeti galiba.

Son zamanlarda 
Sarp Bozkurt ile 
stand up üzerine 
çalışıyoruz. Bütün 
bu tatsız süreçler 
geride kaldığında 
yani salonlarımıza 
kavuştuğumuzda 
da Sarp ile 
beraber uzun bir 
turne yapmak gibi 
bir hayalimiz var.
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RöportajBoğazlı Kazak: Paul Smith / Beymen - 2.449
Gömlek: Brooks Brothers - 1.495
Deri Ceket: Damat - 3.850
Pantolon: Solid Homme / Beymen - 2.949
Çorap: Penti - 7.98
Ayakkabı: Golden Goose / Beymen - 4.249
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Bugüne kadar kendin için 
yaptığın en iyi şeyin ne olduğunu 
düşünüyorsun?

Bugüne kadar kendim için ne yap-
tıysam hep iyisini yaptığımı düşünü-
yorum. Ailem ve yakınlarım çocuklu-
ğumdan bu yana ne yapacağımı hep 
merak ediyordu. Meslek lisesinden 
sonra spor akademisinde okuyunca 
ve kalıcı meslek olarak da oyunculu-
ğu seçince kafaları karıştı haliyle.

KENDİMİ HİÇBİR YERE 
BAĞLI HİSSETMİYORUM

Hayata karşı ne kadar cesursun? 
Radikal değişiklikler yapacak kadar 
ani kararlar alır mısın yoksa daha 
kontrollü mü karar verirsin? 

Radikal değil ama çok hızlı ve ça-
buk değişiklikler yapabiliyorum ha-
yatımda. Dediğim gibi yaptığım her 
değişikliğe de hızlıca adapte olabiliyo-
rum. Bir anda doğa içinde yaşamaya 
karar verip oraya adapte olabilir, bir 
anda plazaların arasında balkonsuz 
bir evde de gayet mutlu olabilirim gibi 
geliyor bana. O yüzden kendimi hiçbir 
yere tamamen bağlı hissetmiyorum.
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Röportaj

Boğazlı Kazak: Fendi / Beymen - 5.950
Pantolon: Fendi / Beymen - 8.950
Kaban: Brooks Brothers - Fiyat Isteğe Bağlı
Çorap: Penti - 7.98
Ayakkabı: Louboutin / L’appart PR - 6.000
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Röportaj

Akla Kara radyo programın çok 
keyifli ve eğlenceli... Buradan yola 
çıkarak şunu sormak istiyorum; Sen 
akla kara arasında kaldığın bir 
durumda ak tarafa mı meyillisindir, 
kara tarafa mı?

Pascal ile beraber geçen sene baş-
ladığımız radyo programı benim için 
inanılmaz bir deneyim. Bir yandan 
Pascal gibi enerjisini kendime çok 
yakın hissettiğim bir adamla beraber 
olmak bana enerji veriyor, bir yan-
dan da radyoculuğu deneyimliyor 
olmam muhteşem bir duygu. Akla 
kara arasında kaldığım her zaman 
ak olan taraf benim için tercih edi-
len taraf olur, çünkü negatif olan her 
duygudan ve insandan uzak olmaya 
çalışıyorum.

ETKİLENMEK İSTİYORSAM 
KARŞI TARAFIN İŞİ KOLAYLAŞIYOR

Kadınlarda en çok etkilendiğin ve 
görmek istediğin şeyler neler? 

Kadın veya erkek olarak ayırmadan 
yanımdaki herkesten pozitif bir enerji 
bekliyorum. Dolayısıyla eğlenceli ve 
mümkün olduğunca gülen kadın en 
güzeli…
 
Nasıl biri karşısında hayranlığını 
gizleyemezsin?

Profesyonel iş ilişkilerini dengeli 
kurabilen, herkese eşit mesafede ka-
labilen, iletişimde etkileyici ve kariz-
matik herkes karşısında hayranlığımı 
gizleyemem.

 
Seni etkilemek zor mudur?  

Etkilemeye çalıştığı zaman biri 
bunu hissedebiliyorum ondan son-
ra eğer etkilenmek istiyorsam karşı 
tarafın işi kolaylaşıyor ya da ben ko-
laylaştırıyorum bilemiyorum… Ama 
etkilenmek istemiyorsam direk mu-
habbete kardeşim diyerek devam edi-
yorum…

SOSYAL MEDYADAN GELECEK 
PLANI DÜŞÜNMEK ÇOK 
MANTIKSIZ

Son dönemde üzerine düşündüğün, 
kafa yorduğun konular ne?

Dediğim gibi değişen dijital dünya 
en büyük merakım. Tüm hazırlığımı da 
buna göre yapıyorum ve umarım tüm 
dünya için bu değişim kolaylıkla ger-
çekleşir. Ama ben bu değişimle dünya-
nın çok daha güzel bir çağa geçeceğini 
düşünüyorum, yani umutluyum.
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Röportaj
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Röportaj

Bundan sonrası için neler 
yapacaksın, yakın zaman planların 
arasında neler var? 

Yakın zaman planları içerisinde 
YouTube projeleri ve dijital platform-
larda iyi bir içerik üreticisi olarak bu-
lunmak, bunun yanında daha özgür 
dijital projelerde yer almak var.
 
Sosyal medyayla aran çok iyi... 
Oyunculuğun yanına bir nevi 
influencerlığı da koyduğunu 
söyleyebilir miyiz? 

Sosyal medya ve takipçilerim ile 
aram dijital platformlar kurulduğun-
dan bu yana çok iyi. İç enerjimin ta-
kipçilerden bu taraflarda çok daha 
güzel reaksiyon aldığını düşünüyo-
rum. Tanımadığım insanlarla iletişim 
halinde olmak benim için çok güzel 
deneyimler oluyor her zaman. Şu anki 
dijital platformlar ve bundan sonra 
karşımıza çıkacak her yerde elimden 
geldiğince olmaya çalışacağım.
 
Sosyal medya gücünün de etkisiyle 
oyunculuk yapmama lüksüne sahip 
olduğunu düşünüyor musun? Yani 
oyunculuk yapmadan da geçimimi 
sağlarım diyor musun? 

Bu bana çok yanlış geliyor benim 
mesleğim oyunculuk. Ama dijital 
platformlar çok yeni bu alanı ve bu-
radan oluşan geliri bir gelecek planı 
olarak düşünmek çok mantıksız. Ben 
ekmeğimi oyunculuktan kazanmaya 
devam edeceğim bunun yanında sos-
yal medya üzerinden oluşan reklam 
ve işbirliği çalışmalarını da her zaman 
değerlendireceğim.

SİZİ GÜLDÜRENİ SEVİN
   

Sosyal medya içeriklerinde 
komedyen tarafını daha baskın 
bir şekilde görüyoruz... Oyuncu, 
sunucu kimliğinin yanına bir de 
komedyenliği ekleyebilir miyiz? 
Böyle bir niyetin var mı? 

Komedyenlikten daha çok yüksek 
bir enerjide sempatik bir duruş diye-
biliriz buna. Gençliğimden bu yana 
bu anlamda Beyazıt Öztürk’ü hep 
kendime örnek aldım. Hatta bir dö-
nem kendisinin yanında olmak ve 
onunla çalışma fırsatı buldum. Ener-
jisini kendime çok yakın hissediyo-
rum dolayısıyla sempatik bir duruşun 
oluşturduğu bir tebessüm diyebiliriz 
benim tavrım için.

Engin’i canlandırırken kendimden çok şey 
ekliyorum. Çünkü benim karakterime çok yakın. 

İzleyicimizden müthiş bir reaksiyon geliyor. 
Onların Engin’de görmek istediklerini biliyorum 
dolayısıyla hep beraber fazlasıyla eğleniyoruz. 
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Boğazlı Kazak: Damat - 395
Trençkot: Tween- 1.250



91

Röportaj

Stand up şovu yapmaya ne kadar 
yakınsın? 

Son zamanlarda Sarp Bozkurt ile hep 
bu konu üzerine çalışıyoruz. Yakın za-
manda bu anlamda harekete geçeceğimi-
zi düşünüyorum. Çünkü Sarp’ın enerji-
si ve benimki bir araya gelince eminim 
herkesin çok keyif alacağı bir şov ortaya 
çıkacak. Bütün bu tatsız süreçler geride 

kaldığında da yani salonlarımıza kavuş-
tuğumuzda da Sarp ile beraber uzun bir 
turne yapmak gibi bir hayalimiz var.
 
Senin eklemek ve üzerinde durmak 
istediğin bir konu var mı?

Sizi güldüreni sevin ama asıl önem-
li olanın gülüyor olmak olduğunu 
unutmayın.
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Röportaj Ceket: Damat - 5.100
Gömlek: Damat - 325
Kravat: Damat - 295
Pantolon: Damat - 795
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Mavi Jeans 
Sweatshirt 
169,99 TL

Huzur ve mutluluk dolu çocukluğunuza 
dönmeye hazır mısınız? Moda dünyasını 
etkisi altına alan çizgi-kahramanlar 
gardırobunuza ve evinize girmek için can 
atıyor. Çocuk ruhunuzu açığa çıkartmak 
ve eğlenceli yönünüzü pekiştirmek için 
onları bir an önce hayatınıza almalısınız.

Çizgi-
Dünyaya 
Yolculuk

Iron Studios 
Batman Icon 

1.649 TL

8-Bit 
by Mhrs 
T-Shirt  
999 TL

Popsockets Telefon 
Tutucu 59 TL

Pull&Bear Bel Çantası 
169,95 TL

Funko Icon 
179 TL

Bershka Rick and Morty 
Sweatshirt 269,95 TL

Zara Snoopy Baskılı 
Sweatshirt 269,95 TL

Levis Kot Ceket 
1.299,90 TL

Neil Barrett 
Siyah Kapüşonlu 
Kontrast Baskılı 

Sweatshirt 
6.150 TL



Bazen hayatta her şey yolunda gitmez ve 
pek de istemediğimiz sürprizlerle karşılaşırız. 
İç huzurumuzu sorguladığımız şu günlerde 
hayatımızı renklendirmek modumuzu 
yükseltip ve hayata daha olumlu bakmamızı 
sağlayacaktır. Siz de giysilerinizde ve 
evinizde renklerden yardımı alarak pozitif bir 
dünyaya kapınızı açabilirsiniz.

Rengarenk

4Fellas Bileklik 499 TL

The North Face Sweatshirt 709 TL

Acts Maske Seti 49 TL

Beymen Club Mont

DB Berdan 80’s Self Love 
Club Zipped Pants 1.125 TL

Komono Güneş 
Gözlüğü 990 TL

Lar Studio 
Gömlek  
650 TL

Lexon Tykho 
2 radyo  
500 TL

Moris Papyon 129 TL

Piloi Socks 
Çorap  

19,90 TL



Güzellik

Bakımlı olmak 
sadece kadınlara 
özel değil
Son yıllarda bakımına, cildine, kendine 
özen gösteren erkeklerin sayısı giderek 
çoğalıyor. Çağı yakalayan, kendisine 
olduğu kadar çevresindekilere de saygısını 
kaybetmeyen erkeklerin seçenekleri de 
en az kadınlar kadar çok. İşte onlar için 
seçtiklerimizden bazıları.

Avon, karışık meyveler, 
Saffiano derisi ve vetiver 
içerikli Black Suede Dark, 

75 ml EDT, 89,99 TL

Polaar, Anti Aging Care, 560 TL

Dicora, Urban Fit, 
A vitaminli duş jeli, 

400 ml

Watsons Men, beş 
bıçaklı erkek tıraş 

bıçağı, 15 TL

Penhaligon’s, 
odunsu oryantal 

Mr.Penhaligon, 75 ml, 
1.850 TL

Old Spice, stick deodorant, 28,50 TL

L’Occitane, taze ve 
odunsu parfüm yoğun 
bir turunçgil kokusuyla 
derin bir ferahlık hissi 
bırakan Cedrat EDT,  

75 ml, 540 TL

Superdrug Forest 
fresh, tıraş sonrası 

losyon, 125 ml,

NIVEA Black & 
White Invisible 

Güçlü Etki Roll-on, 
iz bırakmıyor,   

24,95 TL



Güzellik

Mis Gibi
Karizmatik, heyecan 
verici, yeni seneye 

ve yeni başlangıçlara 
yakışacak farklı 
içeriklere sahip 

parfümlerle 
yenilenmeye ne 

dersiniz?

Shiseido, Ever Bloom, 
90 ml, 820 TL

Initio , Oud For 
Greatness, 90 ml, 

2.800 TL

Avon, kadife çiçeği, 
yasemin ve vanilya içerikli 

Far Away Infinity,50 ml EDP, 
83,99 TL

Valentino, Voce 
Viva, 100 ml EDP, 

1.050 TL

Marc Jacobs, 
Perfect, 50 ml 
EDP, 869 TL

The Body 
Shop, Nar 
& Kırmızı 

meyveli katı 
parfüm,  

129,90 TL

Bond No 9, New York, 100 ml, 
2.669 TL

Histories De 
Parfums ailesinin 

muhteşem 
kokusu HDP 1.6, 

1.570 TL
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Damat, Tween ve D'S Damat ile erkek modasına yön 
veren Orka Holding'in Kreatif Direktörü Büşra Orakçıoğlu 

"Dünya değişimde. Bizler de koleksiyonları inovatif ve 
sürdürülebilir ürün beklentisini karşılayacak şekilde 

hazırlıyoruz" diyor.

Z kuşağı doğaya 
saygılı ürünler istiyor

RÖPORTAJ: HALE CEYLAN BARLAS

Türkiye'nin en bilinen erkek markası 
Damat 35'inci yılını kutlamaya ha-
zırlanıyor. 35 yılda ülkemizi yurt-
dışında da başarıyla temsil eden, 

gururlandıran markanın kurucusu Süleyman 
Orakçıoğlu'nu yakından tanırım. Kendisi de 
ekibi de her zaman dört elle işlerine sarılırlar. 
Orka Holding Kreatif Direktörü Büşra Orak-
çıoğlu da onlardan biri. Büşra Hanım ile ta-
nışmamıza vesile olan ise, markanın  Pazar-
lama ve İletişim Direktörü Vildan Yıldırım 
oldu. Kariyerinde çok güzel işlere imza atan 
sevgili Vildan iyi ki bizi Büşra Orakçıoğlu ile 
tanıştırdı. Orakçıoğlu çok zarif, çok dona-
nımlı ve işini iyi yapan bir yönetici. Kendisi 
ile dünya modası ve değişen giyim alışkan-
lıkları üzerine keyifli bir söyleşi yaptık.

Röportaj
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Re Touch Mag okurları için 
kendinizden kısaca bahseder misiniz?

Orka Holding bünyesinde Yöne-
tim Kurulu Üyesi ve Kreatif Direktör 
olarak yer alıyorum. Koç Üniversite-
si'nden mezun olduktan sonra New 
York Parsons School of Design’da ta-
sarım yönetimi eğitimi aldım, ardın-
dan şirkette çalışmaya başladım. Kre-
atif Direktör pozisyonuna geçmeden 
evvel şirketin tüm departmanlarında 
bulunarak işleyişi öğrendikten sonra 
şimdi, tasarım, görsel, grafik, mimari 
ve iletişim departmanlarımız ile ortak 
çalışmalar yürütüyorum.

Damat 35'inci yılını kutluyor. 
Markanın doğuşunu anlatır 
mısınız? 35 yıl öncesine 
baktığınızda şu an markanızı nasıl 
yorumlarsınız? O günlerden bu 
günlere neler değişti?

Orka, öncelikle Damat markası ile 
1986 yılında kuruldu ve sonradan 
Tween markasının eklenmesi ile Da-
mat Tween doğdu. Sonrasında D’S 
Damat markamızı ekleyerek büyü-
meye devam ettik. Orka Holding ola-
rak yakaladığımız bugünkü başarı 
düşünüldüğünde 35 yıl aslında çok 

da uzun bir süre değil. Bizler kurul-
duğumuz günden itibaren dünya ça-
pında erkek giyim denildiğinde akla 
gelen ilk 10 markadan biri olmayı, 
global arenada dünyanın her yerinde 
müşterilere sahip olmayı hedeflemiş 
bir şirketiz. O günlerden bu günlere 
değişen sadece dijital anlamda geçir-
diğimiz evrim diyebilirim. Değişen 
dünyanın trendlerine ayak uydur-
maktan öte, öncülük ederek yolumu-
za hep devam ettik ve 35 yıl sonra 
hala aynı heyecan ve vizyon ile işimi-
zi yapmaya devam ediyoruz.

DÜNYANIN HER YERİNE  
ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ

Tek bir mağaza iken şu an dünyanın 
her yerinde mağazası olan global 
bir marka oldunuz. Hangi ülkelerde 
kaç mağazanız bulunuyor?

Bizler tek bir mağaza iken bile Tür-
kiye’den çıkan global markalar olma 
hedefi ve vizyonu ile hareket eden bir 
şirketiz. Şu anda 80’i aşkın ülkede, 
431 mağazamız bulunuyor ve bu sa-
yıyı gitgide arttırmayı düşünüyoruz. 
Hedefimiz yurtdışında, yurtiçinden 
daha fazla mağazaya sahip olmak.

Röportaj
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En doğru yatırımları yapan 
markalardan birisiniz. Yakın gelecekte 
yine hepimizi heyecanlandıracak 
yatırımlar olacak mı?

Bu yıl Covid-19’a rağmen yatı-
rımlarında hız kesmemiş, yurtiçinde 
ve yurtdışında mağazalar açmaya 
devam etmiş bir şirket olarak diye-
bilirim ki evet, yakın gelecekte ya-
tırımlarımız yine devam edecek ve 
dünyanın her yerine müşterilerimiz 
ile buluşmayı sürdüreceğiz.

Sadece Türkiye'de değil dünyaca ünlü 
isimlerin de tercihi haline geldiniz. 
Hangi isimler sizi tercih ediyor?

Global arenada marka bilinirliği-
miz gitgide artıyor ve bunu görmek 
gerçekten gurur verici. Özellikle ünlü 
isimlerin tercih ettiği markalara sahip 
olmak yaptığımız işi çok daha keyif-
li hale getiriyor. Yurtdışında James 
Blunt’ın GQ Men of the Year perfor-
mansı sırasında bizim smokinimizi 
giymesi, dünyaca çok izlenen “13 Rea-
sons Why” oyuncularından Christian 
Navarro’nun dergi röportajı çekimle-
rinde bizi tercih etmesi, bundan yıllar 
önce de olsa Michael Jackson için özel 
bir deri ceket üretmiş olmamız, Jose 
Mourinho’nun mağazamızdan alış-
veriş yapmış olması bizler için unu-
tulmaz detaylar.

SİHİRLİ CEKETLERİMİZ ÇOK 
BEĞENİLDİ

Damat Tween ve D’S Damat inovatif 
ürünleri ile de öne çıkıyor. Biraz bu 
ürünlerden bahseder misiniz?

Bizler kuruluşumuzdan bu yana 
hem tasarım hem de inovasyon an-
lamında daima ilklerin yaratıcısı ol-
duk, olmayı da sürdürüyoruz ve her 
sezon koleksiyonlarımıza yeni ino-
vatif ürünler ekleyerek müşterile-
rimizin hayatını kolaylaştırmaktan 
mutluluk duyuyoruz. Son dönemde 
geliştirdiğimiz ve büyük ilgi gören 
ürünlerimizden bir tanesi Sihirli Ce-
ketlerimiz. Ar-Ge faaliyetlerimiz so-
nucu geliştirdiğimiz Sihirli Ceketler, 
kırışmazlık özelliği sayesinde ütü ge-
rektirmeyen, astarsız ve malzemesiz 
üretilen ve kendi çantasında istenilen 
her yere taşınabilen bir ürün. Kısacası 
size, konforlu şıklığı istediğiniz yerde 
ve istediğiniz anda sunuyor. Sihir-
li Ceket, “katla, rulo yap ve çantana 
at” anlayışı ile büyük beğeni kazandı. 
Bunun yanı sıra her sezon büyük ilgi 
gören, leke tutmayan, terletmeyen, 
ütü gerektirmeyen gömleklerimiz ve 
kırışmaz kumaşı ile büyük rahatlık 
sağlayan Travel Serisi takım elbisele-
rimiz de her sezon en çok tercih edi-
lenler arasında oluyor.

Röportaj
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Yıllardır moda dünyasının içinde olan 
biri olarak, genel olarak kış aylarında 
erkekleri neler bekliyor?

Şu anda, dünya moda ve giyim alış-
kanlıkları açısından büyük bir değişim 
içerisinde. Diyebilirim ki, değişen ça-
lışma şekilleri ve seyahat alışkanlıkları 
erkekler özelinde giyim tarzını konfor 
ve rahatlık üzerine yoğunlaştırıyor. 
Bizler de koleksiyonlarımızı bu doğ-
rultuda hazırlıyoruz. Bir diğer beklenti 
de artık doğaya saygı duyulması. Yaş-
ça artık bizim gibi markaların hedef 
kitlelerine giren Z kuşağı artık doğaya 
saygılı, sürdürülebilir üretim yöntem-
lerini benimseyen markaları daha çok 
tercih etmeye başladı. Bizler son 4 yıl-
dır sürdürülebilir koleksiyonlar üze-
rinde çalışıyorduk ve bu kış ilk kap-
sül koleksiyonumuzu müşterilerimize 

sunduk. Pet şişelerden üretilen iplikler 
ile dokunan kumaşlardan meydana 
gelen takım elbise ve ceketler bir hayli 
ilgi gördü. Önümüzdeki sezonlarda bu 
ürünlere ağırlık vererek 2025 sonunda 
koleksiyonumuzun %80’inini sürdü-
rülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz.

2021 yaz koleksiyonu ile de 
iddialısınız. Koleksiyon detaylarını 
öğrenebilir miyiz?

Her sezon olduğu gibi bu yaz sezo-
nunda da bir erkeğin dolabında bu-
lunması gereken tüm ürünleri sundu-
ğumuz, inovatif ürünlerin öne çıktığı 
ve yaz renklerinin hakim olduğu bir 
koleksiyon sunacağız. Ayrıca D’S Da-
mat koleksiyonumuz, mağazalardan 
önce yeni çıkarttığımız mobil uygula-
mada olacak.

Röportaj
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SR Serdar Milano markasının yara-
tıcısı Serdar Uzuntaş, bu yıl ilk kez 
dijital olarak gerçekleşen Milano 
Digital Fashion Week’te ülkemizi 

dünya markaları arasında temsil eden tek 
Türk modacı oldu. Uzuntaş ile 2021 erkek kış 
modasının olmazsa olmazları ve yenilikleri-
ni konuştuk.

Pandemi ile birlikte değişen moda 
dünyasının geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Pandemi her şeyin yapılış şeklini değiş-
tirdi. Örneğin dünya moda haftaları dijital 
platformlara taşındı. Moda rahatlığın daha 
çok ön planda olduğu tasarımlara yöneliyor. 
Geri dönüşümlü malzemelerin önemini son 
iki yıldır çok iyi anladık. Doğaya olan saygı-
mızın insan sağlığıyla eş değerde olduğunu 
gördük. Moda dünyasında geri dönüşüm-
lü kumaşlar ile hazırlanmış koleksiyonlar 
daha da fazla olacak. Kendi koleksiyonla-
rımda ben de kullanmaya başladım. Moda 
dünyasının da gelecekte yenileme ve gün-
cellemeye son hızıyla devam edip zamana 
çok iyi ayak uyduracağını düşünüyorum. 

Küçük detaylar 
erkeği şık ve  

asil yapar
Erkek modasında fark yaratan tasarımlarıyla dikkat çeken 

Serdar Uzuntaş tarzına önem veren erkeklere doğru 
seçim için önemli tüyolar verdi: Stiliniz yaşam tarzınızın 

aynasıdır. Küçük detaylar çok önemli.

Röportaj
SERDAR UZUNTAŞ
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Koleksiyon hazırlarken en çok ilham 
aldığınız şey nedir?

Her sezon koleksiyonlarımda yeni 
bir hikaye ve tema olur. İlham aldığım 
dönemler, 60’lı yılların sonları 70’li yıl-
ların başlarındaki İngiliz Aristokrasi-
si’nin yaşam tarzları ve onların içeri-
sinde olduğu tüm dönemler beni çok 
etkiler. Ayrıca koleksiyonlarımda mut-
laka kendi kültürümden, doğup büyü-
düğüm topraklardan küçük bir detay 
bile olsa eklemeyi ihmal etmem. Deği-
şik bir hal olduğuna emin olabilirsiniz. 
İngiltere ve Anadolu birlikteliği çoğu 
zaman değişik durumlar oluşturuyor.

MARKAMIN DNA’SI KENDİ ÖZEL 
DESENLERİM 

Tasarımlarınızın olmazsa olmazı nedir?
Her sezon için kendi desenlerimi 

kendim tasarlamayı seviyorum. Bu 
benim olmazsa olmazım. Markamın 
DNA’sının bir parçasıdır özel desenle-
rim. Dışardan desen satın almıyorum. 
Desenlerimi başka markalarda görme 
şansınız olmuyor ve markamı diğerle-

rinden ayrıcalıklı kılıyor.  

Bir erkeği asil ve şık yapan detay nedir?
Öncelikle seçtikleri parçaların ken-

di vücut şekilleri ve ölçülerini en iyi 
şekilde gösterecek kalıplarda olması 
çok önemlidir. Daha sonra kumaş ka-
liteleri, renkleri ve aksesuarları önem 
taşır. Bunlar düğme, iğne gibi küçük 
detayların bütünlüğünde yakalayaca-
ğınız görüntülerdir. Tüm bunlar sizi 
asil ve klas halinizde görmemizi sağ-
layacaktır. Ayrıca erkeğin seçtiği kol 
saati, ayakkabı ve kemer gibi aksesuar 
seçimleri de çok önemlidir.

 
İNCE TRİKOLAR, NAYLON 
PUF CEKETLER, RENKLİ SPOR 
AYAKKABILAR GELİYOR 

2021 kışında erkekleri neler bekliyor?
Uzun paltolar, hafif gramajlı yün as-

tarsız takımlar, ince triko kazaklar, nay-
lon şapkalı cepli anoraklar, renkli naylon 
puf ceketler, renkli spor ayakkabıları. 
Siyah, gri ve tonları, camel, lacivert ve 
çivit mavisi renkler ön planda olacak.

Röportaj
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Moda sizin için ne ifade ediyor?
Moda benim için; kendinizi ve ya-

şam tarzınızı özgür iradenizle stiliniz 
sayesinde yansıtma biçimidir. Giyim 
tarzınızla, konuşmadan kendiniz hak-
kında birçok bilgiyi dışarıya verebilme 
durumudur moda.

 
Caner Cindoruk’un 
giydiği lacivert takım 
çok beğenildi ve çok ses 
getirdi...

Koyu lacivert kadife ta-
kım elbise tasarımımı ben de 
çok beğeniyorum. Özellikle 
takım elbiseyi tasarlarken 
Caner Cindoruk Bey gibi 
kendi işinde çok başarılı, ka-
rizmatik ve stil sahibi birini 
düşünerek hazırlamıştım. 
Beğenilmesine çok mutlu ol-
duğumu söylemek isterim. 

YENİ NESİL DAHA 
DOĞRU GİYİNİYOR

Türk erkeklerinin tarzını 
nasıl yorumlarsınız?

Türk erkeklerinin yaşam stillerine 
göre doğru giyindiklerini düşünmü-
yorum. Stiliniz sizin yaşam tarzınızın 
aynasıdır. Kendi yaşamınızdır. Başka-
larının yaşam tarzlarını örnek alarak 
giyinmek “İyi giyiniyorum” anlamına 
gelmez. Örnek alabilirsiniz ama örnek 
alacağınız detayları da iyi saptayarak 
size uygun olanlarını almalısınız. Bu an-
lamda yapılan büyük bir hata var. Türk 
erkekleri özentili giyinmeyi bilmiyor.

Yeni nesli daha başarılı buluyorum. 
Daha rahatlar ve kasmıyorlar. Yaşam 
stillerine göre giyim tarzları var. Bunu 
görmek beni çok mutlu ediyor.

Röportaj
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 Türkiye’deki moda sektörünü 
değerlendirir misiniz?

Tekstil Türkiye için gelişmiş bir sek-
tör. Hem kumaş hem konfeksiyon üre-
timinde söz sahibiyiz. Erkek giyiminde 
ise çok güçlü markalarımız var. Dikkat 
edin yabancı markaların hakimiyeti ta-
kım elbisede yoktur Türkiye pazarın-
da. Kadın modasında hem markaların 
hem de modacıların isimleri yan yana 
eşit oranda yer alırken, erkek modasın-
da bundan söz etmek mümkün değil. 
Bu kadar güçlü olduğumuz bir alanda 
neden çok az tasarımcı adı öne çıkıyor 
bunu incelemek lazım.

 
Serdar erkeği nasıldır?

Yaşam stili olan ve yaşam stiline çok 
iyi adapte olabilen bir erkek SR Serdar 
Milano  erkeğidir. Kendi ayakları üstün-
de durabilen, seyahat eden, seyahatle-
rinde kendi kültüründen farklı kendine 

uyan kültürleri kendi hayatına adapte 
edebilen ve çevresine saygılı ve sevgili 
biri. Kendi olmayı beceren ve bunu ter-
cih eden bireydir Serdar erkeği. 

Milano Moda Haftası’nda yer 
alan tek Türk tasarımcıydınız. Bu 
başarınızı neye bağlıyorsunuz?

Böyle düşündüğünüz için teşekkür 
ederim. Ama bu markam SR Serdar Mi-
lano için alışkanlık oldu biraz diyebili-
rim. 2021/2022 Sonbahar Kış Erkek Ko-
leksiyonum ile 11’inci yılını doldurmuş 
olacağım. 22’nci koleksiyonumu 16 
Ocak Cumartesi günü saat 15:00’te Mi-
lano Digital Erkek Moda Haftası›nda 
dünya markaları arasında yine tek Türk 
tasarımcı olacağımı burdan size ilet-
mek isterim. Kendimize ve yaptığımız 
işe inanarak ve çok çalışarak gelecekte 
çok güzel başarılara imza atarak güzel 
yerlerde olacağımıza inanıyorum.
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Zehirsiz ve sağlıklı gıda için internet tarayıcılarını 
arşınladığımız şu günlerde, evinizden çıkmadan dalından 
kopmuş bir tutam sağlıklı ve besleyici yeşilliği sofranıza 

koymaya ne dersiniz?

Makro ekolojinin 
mikro mucizesi:

MIKRO 
YEŞILLIKLER

Moda
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Küçük, lezzetli, taze, gevrek, 
renkli, sağlıklı. Bu küçük 
sebzeleri tanımlamak için 
akla pek çok kelime geli-

yor. Mikro yeşillikler, günümüzde ye-
niden keşfedilen bir hazine gibi. Şim-
diye kadar üst düzey restoranlardaki 
şefler tarafından yemeklere renk ve 
şaşırtıcı tatlar eklemek için kullanılan 
bu küçük bitkilerin popülaritesi hızla 
artıyor ve mutfaklarımıza girmenin 
yolunu bulmaya başlıyorlar.

Fakat mikro yeşillikler sadece ye-
mekleri lüks gösteren son dokunuşu 
gerçekleştirmek için değil, aynı za-
manda vitaminler, mineraller, karote-
noidler ve lifler açısından da inanılmaz 
derecede zenginler. Yetersiz beslenme, 
mineral veya vitamin eksikliği artık 
sadece az gelişmiş ülkelerde görülen 
problemler değil, pek çok gelişmiş ül-
kede de hızla artan bir risk. Bu riski or-
tadan kaldırmanın en iyi yollarından 
biri de vücudunuzu sağlıklı tutmak 
için ihtiyacınız olan tüm mikro ele-
mentleri içinde barındıran taze meyve 
ve sebzeleri yemeniz anlamına gelen 
sağlıklı bir beslenme düzeni edinmek. 
Mikro yeşiller, bu sağlıklılık arayışına 
yardımcı olmanın çok kolay bir yolu 
olabilir.

NEDİR BU MİKRO YEŞİLLİKLER?

Türkiye’de mikro yeşil yetiştiricili-
ğinin öncülerinden Peyzaj Mimarı ve 
Çiftçi Fırat Can Tokuri, mikro filizle-
ri “Tohumun 3-4 gün nemli tutularak 
çimlendirildiği, ilk kök uzantılarını 
çıkardığı evre” olarak tanımlıyor ve 
genelde yaygın olarak yapılan tahıl ve 
baklagillerin filizlendirilerek yenmesi-
ni mikro filiz aşamasına örnek olarak 
gösteriyor. Mikro yeşiller ise bu filizle-

rin 10-12 gün kadar büyütülerek minik 
bitkilere dönüştükleri aşama oluyor. Bu 
küçük sebzeler, sadece bir kaç santime 
ulaştıklarında (çimlendikten 10 gün 
sonra) hasat edilen genç sürgünler. Bu 
demek oluyor ki, mikro yeşiller olgun 
muadillerine göre daha erken bir aşa-
mada toplanıyorlar. Kişniş, fesleğen, 
hardal veya turp gibi pek çok sebzenin 
eşdeğeri olarak mikro yeşillerini tüket-
mek mümkün. Fırat Can Tokuri, mikro 
yeşillerde fito kimyasalların daha etkin 
olduğunu vurguluyor ve aromalarının 
ve besin değerlerinin yetişkin hallerin-
den daha yoğun olduğunu söylüyor. 

Moda
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OLGUN SEBZELERDEN FARKI NE? 

Hepimize küçükken mutlaka yeşil-
lik yememiz gerektiği öğütlendi. Vita-
minler, kerotenoidler, antioksidanlar, 
lifler ve mineraller gibi vücudumuzun 
iyiliği için gerekli olan besin madde-
lerinin çoğu meyve ve sebzelerde bu-
luyor. Peki ya mikro yeşillikler? On-
ların küçük boyutlarına aldanmayın. 
Mikro yeşillikler lezzet ve besin değeri 
açısından oldukça zenginler. Journal 
of Agricultural and Food Chemistry 
dergisinde yayınlanan bir çalışmada 
mikro yeşilliklerin yapraklarındaki 
besin konsantrasyonunun olgun bit-
ki yapraklarında bulabileceğimizden 
çok daha fazla olduğu keşfedildi. Bu 
araştırmada 25 farklı mikro yeşil türü 
analiz edildi ve yetişmiş hallerine göre 
ortalama 40 kat, bazı örneklerde ise 
260 kat daha fazla vitamin, mineral ve 
bitkisel kimyasallar (kerotenoid, laet-
ril, lutein, violaksin vb.) bulunabilece-
ği kanıtlandı. Ve neredeyse tüm mikro 
yeşillerin hem tat, hem besin değeri 
açısından kendine has bir uzmanlığı 
var. Örneğin, kırmızı lahana C vita-
mini açısından son derece zenginken, 
yeşil turp filizi inanılmaz miktarda an-
tioksidan içeriyor.

ÇOCUKLAR TOHUMLA YENİDEN 
TANIŞACAK

Endüstriyel tarımın hem insan sağ-
lığı hem ekoloji için yarattığı tehdidin 
çoğumuz farkındayız ve bunun için 
sağlıklı gıdaya ulaşmak ve gezegene 
verilen zararı minimuma indirmek 
adına her gün yeni bir adım atmaya 
çabalıyoruz. Mikro yeşillikler üretmek 
ve tüketmek, tam da bu sebeple tercih 
edilmesi gereken bir hareket. Fırat Can 
Tokuri’nin mikro yeşilliklerle olan ma-
cerası da işte bu güdülenmeyle haya-
ta geçmiş. “Can Bahçe” projesini hem 
bir sosyal girişim, hem de yeşil girişim 
olarak adlandıran Tokuri, hem sos-
yal fayda sağlamayı, hem de doğayla 
uyumlu, plâstiksiz, zehirsiz, ekolojik 
üretim yapmayı önemsiyor, paketle-
meden ambalaja kadar sadece doğal 
malzemeler kullanıyor ve plastik sak-
sılar yerine balmumlu kumaşlardan 
ekolojik saksılar üretiyor. “Gözettiği-
miz en önemli sosyal fayda çocukla-
rın tohumla, tarımla ve sağlıklı gerçek 
gıdayla yeniden tanışmaları. Özellikle 
büyük şehirlerdeki çocukların ve genç-
lerin yedikleri yemeğin nereden geldi-
ğini öğrenmelerini, yetiştirmeye emek 
vererek gıdaya saygı duymalarını sağ-
lamak istiyoruz” diyen Tokuri, içinde 
bulunduğumuz izolasyon günlerinde 
herkese, özellikle çocuklu ailelere ev-
lerinde imkânları el verdiğince tarım 
yapmaya başlamalarını öneriyor.

Moda

Gezegene verilen zararı 
minimuma indirmek 
için, mikro yeşillikler 
üretmek ve tüketmek 
tercih edilmesi gereken 
bir hareket. Fırat Can 
Tokuri de işte tam da 
bu sebepten, mikro 
yeşilliklerle ilgilenmeye 
başladı.
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DÜNYACA ÜNLÜ DJ’İMİZ 
BURAK YETER:

OUR WORLD FAMOUS DJ, 
HERE IS BURAK YETER

Kalbimin sesine çok yakınım

I’m so close to the sound of my heart

2016 yılında yayınladığı Tuesday ile fitili ateşleyip La Casa Del 
Papel film müziği My Life is Going On ile ortalığı yakan DJ Burak 

Yeter “Bir şarkıyı düzenlerken onun geleceğini görebiliyorum. Her 
biten şarkım bir sonrakinin başlangıcı oluyor” diyor.

DJ Burak Yeter, who fired the fuse with his Tuesday, released in 2016 
and burned the fuse with the soundtrack of famous Netflix serie La 
Casa Del Papel, My Life is Going On, says “I can see his future while 

arranging a song. Each finish  is the beginning of the next”
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Bu ayın bol ritmli ve enerjik 
konuğu Burak Yeter dünya-
nın en iyi 100 DJ’i arasında 
gösterilerek göğsümüzü ka-

barttı. DJ’liğin kitabını da yazan Yeter, 
açtığı okulda bugüne kadar 4 bine ya-
kın sertifikalı DJ yetiştirdi. Başarı çıta-
sını her yıl yükselten Yeter, Türkiye’de 
rap ile başladığı müzik serüvenini, yeni 
proje ve sürprizlerini bizimle paylaştı. 
Samimi sohbeti okurken tavsiyemiz, 
bir Burak Yeter parçası açıp kulaklığı-
nızın sesini biraz yükseltmeniz... 

DJ’lik serüveniniz başlarken 
kimlerden ilham aldınız? 

DJ’liğe ilgim çok ufak yaşlarda 
başladı. O dönemlerde Funk Master 
Flash ve Grand Master Flash bana çok 
ilham vermişti. Daha sonra, Frankie 
Knuckles sayesinde House müziği 
keşfettim. Bu isimler halen günümüz-
de bu işin duayenleri olarak kabul 
edilmektedir.

 
 PROJELERİMİ BİR TAKVİME  
GÖRE YAYINLARIM

Birçok hit şarkının remix’ine imza 
attınız. Yurtdışında çok tanınan 
müzik insanımız yok ama siz çok 
tanınıyorsunuz. Bunu başarmanın 
sırrı nedir?

Açıkçası 2014 yılında ‘New World’ 
adı altında yeni bir sayfa açtım. Tama-
men dünyaya hitap edecek bir albüm 
yapmaya başladım. G-Unit grubundan 
tanıdığımız Hot Rod ile ‘Mr Internatio-
nal’ adında ilk single şarkımı çıkardım. 
Daha sonra da Truth Hurts ve Manden-
go ile ‘Everybody’ isimli single şarkımı 
çıkardım. Her şarkının çıktığı gün be-
nim için bir sonraki şarkının başlangıcı 
oldu. Bu sayede yayınlarımı hiç gecik-

This month’s energetic guest 
Burak Yeter made us proud 
by being voted among the 
top 100 DJs in the World by 

DJ Mag. Yeter, who also wrote the book 
about DJing, has educated nearly 4 
thousand certified DJs in the school, he 
opened. raising the bar for success every 
year and Yeter began his adventure with 
rap music in Turkey. He shared with us 
new projects and surprises. Our advice 
while reading the interview is to play a 
Burak Yeter song and raise the volume 
of your headphones a little ...

Who were inspired you when your 
DJ adventure began?

My interest in DJing started at a very 
young ages. At that time, Funk Master 
Flash and Grand Master Flash inspired 
me a lot. Later, I discovered the House 
music, special thanks to Frankie Knu-
ckles. These names are still considered 
today as the masters of the music.

I PUBLISH MY PROJECTS ON A 
CALENDAR

You have made remixes of many hit 
songs. We do not have well-known 
music people globally, but you are 
well known. What is the secret to 
achieving this?

Frankly, I opened a new page un-
der the name of ‘New World’ in 2014. 
I started making an album that would 
totally appeal to the world. I released 
my first single called ‘Mr Internatio-
nal’ with Hot Rod who we know from 
G-Unit. Then I released my next sing-
le ‘Everybody’ with Truth Hurts and 
Mandengo. The day each song came 
out was the beginning of the next 
song for me. In this way, I never de-



112

Röportaj

tirmedim. Hatta bir dönem artık 2 veya 
3 şarkının yayın dönemlerine geldim. 
Hepsini sırasıyla yayınlamak için sabır-
sızlanıyordum. Başarımdaki en büyük 
sır, müzik yaparken bir proje daha bit-
meden başka bir projeye geçmiyorum. 
Bu da beni başarıya yöneltiyor. Yani 
prensip olarak takvim yapmanız gerek-
mektedir. Buna bağlı olarak her şey za-
manı geldiğinde gerçekleşebiliyor.

  
Son yıllarda rap oldukça revaçta. 
Sizin rap müzik ile kurduğunuz 
ilişki nedir ve ürettiğiniz müziğe ne 
gibi katkıları oldu?

Ben Türkiye’de bu işe rap ile başla-
dım. Şu an rap müziğinin geldiği nokta 
ile bugünün tek ilişkisi şudur; Dünya 
soundları her 10 yılda bir tekrarlanır. 
Bundan tam 10 yıl önce de rap çok iyiy-
di Türkiye’de. Hatta o dönem Tatbikat 
adında bir rap grubumuz vardı. Ben 
rapçilerin altyapılarını düzenlerdim 
ve partilerde müzik yapardım. Aynı 
zamanda Antalya’da Uluslararası An-
talya Hip Hop festivalleri düzenledik. 
Aklınıza gelecek birçok ismi orada ağır-
lamıştık. Ceza, Killa Hakan, EkoFresh, 
Fuat, Azra, Summer Cem, Efsun, Emir, 
Lewo, Nefret, Buldozer gibi çok önem-
li isimlere sahne sağladık. Bir dönem 
Ceza ile Türkiye turnesine çıktım. O 
dönemlerde rap ile çok yakından ilgi-
liydim. Hatta o dönemlerde yaptığımız 
festivallere destek vermek için içeri gi-
rerken ikişer bilet alan iki İzmirli rapçi 
vardı. Bunlardan birisi Ben Fero’dur. 

  
Türkçe şarkıya remix yapmak ile 
yabancı şarkıya remix yapmak 
arasında nasıl bir fark var?

Türkçe şarkılardaki remix’lerde bel-
li bir kalıp var. Yani soundun çok fazla 
dışına çıkamıyorsunuz. Türkiye’de in-

layed my releases. I even came to the 
release the periods of 2 or 3 songs for 
a while. I was looking forward to pub-
lishing them all in order on a schedu-
le. The biggest secret in my success is 
that I don’t jump on to another project 
before current project is finished. So, 
in principle, you need to make a ca-
lendar. Accordingly, everything can 
happen when the time comes.

Rap music has been very popular 
in recent years. What is your 
relationship with rap music and 
what kind of contributions did 
the genre give to the music you 
produced?

I started my career with rap in Tur-
key. The only relation between the cur-
rent state of rap music and today is this; 
The World sounds are repeated every 
10 years. Exactly 10 years ago the rap 
music was very famous in Turkey. We 
even had a rap group called Tatbikat at 
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sanların sevdiği sounda göre hareket 
etmeniz gerekiyor. Yoksa Türkiye’de 
bu iş kötü remix olarak adlandırılıyor. 
Aslında kötü remix diye bir şey olma-
malı ya da çok az bir ihtimal veriyo-
rum. Çünkü her prodüktörün şarkıyı 
görme biçimi ile kafasında gördüğü 
resim yapma biçimi farklıdır. 

 
DİNLEYİCİSİ VARSA 
FENOMENDEN DE DJ OLUR

 
Birçok sosyal medya fenomeninin 
çeşitli kulüplerde DJ’lik yaptığına 
dair reklamlar görüyoruz. 
Bunu usta bir DJ olarak nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Açıkçası ben eğlenceye karşı bir in-
san değilim. Bu yüzden eğer bir din-
leyici kitlesi oluşabilecek kadar ortam 
var ise bu tür etkinliklerin olmaması 
için bir eleştirim olmaz. Sadece o in-
sanları dinlemeye giden kitlenin hoş-
görüsü ile orantılı olduğunu düşünü-
yorum.

that time. I used to organize rappers’ 
backgrounds and play music at parties. 
We also organized International An-
talya Hip Hop festivals in Antalya. We 
hosted many names. We provided the 
stage for very important names such 
as Ceza, Killa Hakan, EkoFresh, Fuat, 
Azra, Yaz Cem, Efsun, Emir, Lewo, 
Nefret, Bulldozer. I went into a period 
of touring with the Criminal Turkey. At 
that time, I was very interested in rap 
music. In fact, there were two rappers 
from Izmir who bought two tickets each 
while entering to support our festivals 
we held in those times. One of them 
was Ben Fero.

What is the difference between 
remixing a Turkish song and a global 
song?

There is a certain template in the re-
mixes of Turkish songs. So you can’t 
get out of the sound too much. The re-
mix needs to act upon so that the pe-
ople loved. Or as it is called bad remix 
of business in Turkey.. Because the 
way the producer sees the song and 
the way they see the act in their head 
is different.

IF THEY HAVE A LISTERNER, ANY 
PHENOMENON CAN BE A DJ 

We see many social media influencers 
DJing in various clubs. How do you 
evaluate this as a master DJ?

Honestly, I am never against enter-
tainment. Therefore, if there is enou-
gh environment to have an audience, 
I would not criticize for not having 
such events. I just think it is propor-
tional to the tolerance of the audience 
that goes to listen to those people.

113



114

Röportaj

 YARIŞMA SONRASI HAYATIM 
MÜZİK OLDU

Kariyerinizdeki dönüm noktasını 
öğrenebilir miyiz? O an neler 
hissetmiştiniz?

2014 MTV Burn DJ’lik yarışmasında 
Türkiye 1’incisi oldum. O dönemde Mil-
ler Master DJ’lik yarışmasında turnedey-
dim ve turneyi yarıda bırakarak diğer 
yarışmaya katılmaya karar verdim. Bu 
açıkçası bir riskti. Yani zaten hali hazırda 
bir yarışmada ödül almışken 2. yarışma-
ya turneyi yarıda bırakıp gitmek benim 
için dönüm noktasıydı. Hiç unutmam 
Balıkesir’de bir otel odasında turnedeki 
menajere bu olaydan bahsettim. MTV 
Burn için elemeleri geçtiğimizi söyledim. 
Bana söylediği şey şuydu: Burak kapı 
orada ben seni görmedim duymadım. O 
müdürün o anki hareketi benim hayatı-
mı değiştirdi. İzin vermeseydi kesinlikle 
o yarışmada olmayacaktım. Bu tür konu-
larda kalbimin sesine çok yakınım. Bana 
gitmem gerektiğini söyledi. Turneyi ya-
rıda bırakıp yarışmaya katılmak için İs-
tanbul’a gelmiştim. Sirkeci Hammam’da 
yapılan yarışmada Esra Oflaz o dönem 
MTV Turkiye’nin başındaydı. Ayrıca 
enerji içeceği Burn de sponsor olmuştu. 
Yarışmada ilk olarak ön elemeleri geç-
tim. Sonra ilk 10’a kaldım. Aynı gece tek-
rar yarışma düzenlendi ve herkese 2 da-
kika süre tanındı. Bu aşamada çok farklı 
şeyler geldi aklıma. Bir yandan Hip-Hop 
tecrübemi de plaklarıma yansıttım ve 
bir mucize olarak adlandırdığım 560 DJ 
arasında o gece 1’inci seçildim. Dream 
TV’de canlı yayına katıldım. O gece can-
lı yayında çok doluydum çünkü turneyi 
yarıda bıraktığım arkadaşlarımın beni 
heyecanla izlediklerini düşündüm. O 
günden sonra hayatımda birçok şey de-
ğişti. Müziğe daha çok yatırım yaptım. 
Kısacası tüm hayatım müzik oldu. 

MY LIFE IS MUSIC AFTER THE 
COMPETITION

Can we learn about the milestone of 
your career? What were you feeling 
at that moment?

I was at the MTV Turkey Burn DJ 
contest. At that time, I was on tour in 
the Miller Master DJing contest and I 
decided to leave the tour and join the 
other contest. This was obviously a 
risk. In other words, it was a milesto-
ne for me to leave the tour in halfway 
to join another competition while I was 
already awarded in a competition first. 
I never forget, I told the tour manager 
about this incident in a hotel room in 
Balıkesir. I said we passed the qualifiers 
for MTV Burn. What he told me was 
this: “Burak, here is the door, I did not 
see you, I did not hear you.” That ac-
tion at that moment changed my life. I 
wouldn’t have been in that contest for 
sure if he hadn’t allowed me to join. 
I am very close to my heart’s voice in 
such matters. He told me to go. I came 
to Istanbul to participate in the compe-
tition.. The energy drink Burn was also 
sponsored. I passed the preliminaries 
first in the competition. Then I got to 
the top 10. The competition was held 
again on the same night and everyone 
was given for 2 minutes. At this sta-
ge, many different things came to my 
mind. On the one hand, I reflected my 
Hip-Hop experience on my records and 
I was ranked 1st among 560 DJs that I 
call a miracle. I attended a live broad-
cast on Dream TV. I was very busy on 
the live broadcast that night because I 
thought my friends with whom I quit 
the tour were watching me excitedly. 
Many things have changed in my life 
since that day. I invested more in mu-
sic. Later my whole life has been music.
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Türkiye’de DJ olmanın zorluklarına 
dair neler söylersiniz? Doğru 
bilinen yanlışlar nedir?

Türkiye’de DJ’liğin ciddi bir alt-
yapısı yok. Yani halen DJ’lerin ne 
yaptığını anlamayan kitle maalesef 
ki çok. Ancak bu konuda açtığım DJ 
okulları sayesinde bu işin ince ayrın-
tılarını öğretmeye başladık. Şimdiye 
kadar 4 bine yakın sertifikalı öğrenci 
yetiştirdik. Bu sayede öğrencilerimiz 
en doğru yoldan DJ’liği öğrenmiş ol-
dular. Açıkçası klasik bir deyim var-
dır. Keman eğitimi aldığınız hoca çok 
önemlidir. Tutuş ve durum bakımın-
dan geriye dönmeniz zor olabiliyor. 
DJ’likte de bu şekildedir. Bu işi en 
doğru biçimde öğrenmeniz gerekiyor. 
Aynı zamanda DJ’lik üzerine bir kitap 
yazdım ve bunu eğitimlerde öğrenci-
lerimize hediye ediyoruz.

What can you say about the 
difficulties of being a DJ in Turkey? 
What are the things known wrongs?

DJs have a great background in 
Turkey. Yet the crowd that still does 
not understand what DJs are doing, 
unfortunately. Thanks to DJ schools, 
we started to teach the fine details 
of this job. We have educatednearly 
4 thousand certified students so far. 
In this way, our students learned to 
be the right DJ. Obviously there is a 
classic statement. The instructor you 
are educated with is very important. 
It can be difficult to go back in terms 
of grip and situation. This is also the 
case with DJing. You have to learn this 
job in the most corrected way. At the 
same time, I wrote a book on DJing 
and to present it to our students at the 
school.
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Klasik müzikte çok önemli bir yeri 
olan Rus Beşleri’nden ilhamla Türk 
Beşleri oluşturuldu. Ancak Batı 
müziğinde onlar kadar güçlü bir 
yer edinemedi. Batı müziği ile Türk 
müziği arasındaki fark sizce nedir?

Akorlarımız farklı ancak ben bura-
da asıl noktanın prodüksiyon oldu-
ğunu vurgulamak istiyorum. Çünkü 
prodüksiyon çok önemli bir unsur-
dur. Açıkçası şarkının hangi dilde 
olduğunun bir önemi yoktur. Bazen 
kulüplerde Almanca, Rusça ve hatta 
Arapça şarkılar çalınabiliyor ve in-
sanlar dans etmeye devam ediyorlar. 
Burada prodüksiyon çok önemlidir. 
Aynı zamanda prodüktörlere çok 
önemli görevler düşüyor.

 
TOMORROWLAND HER DJ’İN
SAHNE ALMAK İSTEDİĞİ YER 

Hayatınızdaki en önemli canlı 
performans hangisiydi size göre? 

Benim için kesinlikle Tomorrow-
land idi. Hayatımdaki en güzel gün-
lerden biridir. Sahnede gitar çalmış-
tım ve Tomorrowland’in dergisine 
kapak olmuştum. O tür organizas-
yonlarda genelde sadece DJ’ler çalar, 
yani farklı bir enstrüman göreme-
yebilirsiniz. Ancak gitar ile sahnede 
adeta devleştiğimi hissettim. Muhte-
şem bir organizasyondur Tomorrow-
land. Her DJ’in sahne almak istediği 
alandır. Zaten bununla alakalı You-
Tube’da çok güzel bir video yaptık. 
İzlemenizi tavsiye ederim.

 
Ajda Pekkan’ın Oyalama Beni 
şarkısına yaptığınız remix hala çok 
özel. Kariyerinizde nasıl bir önemi var?

Ajda Hanım benim gözümdeki en 
iyi süperstardır. Kendisi ile Turkcell 
Kuruçeşme Arena’da 2 vincin üze-

The Turkish Five was created with 
the inspiration of the Russian Five, 
which has an important place in 
classical music. However, it could not 
find any significant place in Western 
music. What do you think is the 
difference between western music 
and Turkish music?

Our chords are different, but I 
want to emphasize that the main 
point here is the production. Beca-
use production is a very important 
element in the music. Obviously, it 
doesn’t matter what language the 
song is in. Sometimes German, Rus-
sian and even Arabic songs can be 
played at the clubs and people keep 
dancing. The production is very im-
portant here. At the same time, pro-
ducers have very important tasks.

TOMORROWLAND IS WHERE 
EVERY DJ’S WANT TO PERFORM

For me it was definitely the Tomor-
rowland. It is one of the best days in 
my life. I played guitar on the stage 
and I became the cover of Tomorrow-
land’s magazine. Usually only DJs 
play in such events, so you may not 
see a different instrument. However, 
I felt that I was almost gigantic on the 
stage with my guitar. It is an amazing 
festival. It is the place where every DJ 
wants to perform. We already made 
a very huge video on YouTube. I re-
commend you to watch.

The remix of Ajda Pekkan’s song 
“Oyalama Beni” is still very special. 
How does it matter in your career?

Ajda Pekkan is the best supers-
tar for me. We performed together 
at Turkcell Kuruçeşme Arena over 
2 cranes. We performed “Uykusuz 
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rinde konser vermiştik. Uykusuz 
Her Gece, Yaz Yaz ve Oyalama Beni 
şarkılarını binlerce kişiye seslendir-
miştik. Muhteşem bir konserdi. Oya-
lama Beni o dönem birçok sanatçının 
repertuarına girmişti. Tabi ki benim 
versiyonumla. Gittiğimiz her canlı 
müzik sahnelerinde bir DJ’in şarkı-
sını duyabiliyorduk. Bu bir dönemin 
başlangıcı oldu Türkiye’de. Özellikle 
de ‘feat’ kelimesinin. 

  
Eskiden DJ setlerinde dinlediğimiz 
üreticilerin daha tempolu, daha 
ritmli işler yaptığını, son yıllarda 
daha chill bir sound peşinde 
olduklarını görüyoruz. Bu sizce 
doğru mu, doğru ise bunun sebebi 
nedir?

Açıkçası bana şu soru çok soru-
luyor. Burak Yeter’in şu anki müzik 
tarzı nedir? Ben buna B-House diyo-
rum. Çünkü şarkıların BPM’leri yak-
laşık 100-105 arasında. Daha düşük 
tempolu ancak enerjili melodik şar-
kılar üretmeyi seviyorum. Bu nokta-
da insanlar daha uzun pistlerde ka-
labiliyor.

 
Bir şarkıyı remix’lerken olmazsa 
olmazlarınız nedir? Mesela 
kabul ettiğiniz veya reddettiğiniz 
kriterleri öğrenebilir miyiz?

Bir şarkıya remix ya da düzenleme-
yi, yapmış olmak için yapmak iste-
mem. Türkiye’de şunu öğrenmeliyiz; 
“Hayır bu şarkıya benim yapacağım 
düzenleme çok ses getirmeyebilir” ya 
da “Evet bu şarkıyı çok daha farklı bir 
noktaya taşıyabilirim.” Ben açıkça-
sı düzenleme öncesi şarkının önünü, 
yani gideceği noktayı görebiliyorum. 
Sanatçılara şarkının nereye geleceği 

Her Gece”, “Yaz Yaz” and “Oyalama 
Beni” to thousands of people. It was 
a great concert. “Oyalama Beni” was 
included in the repertoire of many ar-
tists at that time. Of course with my 
version. We could hear a DJ’s song in 
every live music scene we went to. 
This was the beginning of an era in 
Turkey. Especially the word ‘feat’.

We see that your sets go on for 
more tempo and more rhythms and 
most of Djs are after for more chill 
sounds lately. Do you think this is 
true, and if so, what is the reason 
for this?

Actually, I get this question a lot. 
What is Burak Yeter’s current style 
of music? I call it B-House. Because 
the BPMs of my songs are around 
100-105. I like to produce melodic 
songs with lower tempo but with 
energy. At this point, people can stay 
on dancefloor longer.

What are your essentials when 
remixing a song? For example, can 
we find out the criteria you accept 
or decline?

I don’t want to remix or arrange a 
song just to have it done. We must le-
arn that in Turkey; “No, the arrange-
ment that I will do for this song may 
not make a lot of noise” or “Yes, I 
can move this song to a different po-
int.” Frankly, I can see the future of 
the song, and its destination, before 
the remixing. I also give information 
to the artists about where the song 
would come to. Of course, my words 
may not be enough to explain this; 
but every musician experiences this. 
In other words, the same rule app-
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konusunda da bilgi veriyorum. Tabi ki 
bunu anlatırken kelimelerim yetmeye-
bilir; ancak bunu her müzisyen yaşar. 
Yani ressam kafasında bitirdiği resmi 
yapmak için nasıl uykusuz kalıyorsa 
bizim sektörde de aynı kural geçerli-
dir. Müziğin tam anlamıyla oluşması 
günler hatta haftalar sürebilir. 

SENFONİ PROJEMİN DEVAMI GELECEK

Birçok kişi Cecilia Krull’u 
fenomen dizi La Casa De Papel 
ile tanıdı. Ancak ondan önce caz 
dinleyicilerinin yakından takip ettiği 
bir isimdi. Bir caz müzisyeni ile 
çalışmak nasıldı? Neler paylaştınız?

lies in our sector, just as the painter 
stays sleepless to paint the picture he 
finished in his mind. It can take days 
or even weeks for the music to fully 
develop.

MY SYMPHONY PROJECT WILL 
MOVE FORWARD

Many people got to know Cecilia 
Krull through the phenomenal 
Netflix serie La Casa De Papel. But 
she was a name of followed closely 
by jazz listeners before that. How 
was working with a jazz musician? 
What did you share with her ?

I am thinking of going forward my 
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Caz müzisyenleri ile yaptığım 
müzik ziyafetlerine devam etmeyi 
düşünüyorum. Bu sene Senfoni Or-
kestrası ile yaptığım turne çok ses 
getirdi. Pandemi döneminde yaptı-
ğım senfoni turnesi ile 6 farklı şehir 
dolaştık. Bu şehirlerde açık hava 
tiyatrolarında sahne aldık. Senfoni 
projesi ile alakalı bir de albüm ha-
zırladım. Albümde şimdiye kadar 
bildiğimiz Tuesday, La Casa De 
Papel gibi şarkıları müzikseverler, 
senfoni orkestrası ile dinleyebili-
yor. Bu tür farklı projelere devam 
edeceğim. Diğer yandan La Casa 
De Papel ülkemizde de çok sevi-
len bir dizi. Bu dizinin orijinal film 
müziğine yaptığım remix özellikle 
İtalya’da çok ses getirdi. Hatta bu 
remix ile Double - Platinum ödülü 
kazandım. 

Performanslarınız esnasında sizi en 
çok heyecanlandıran an nedir?

Aslında heyecan değil de, başıma 
gelen ve beni çok korkutan bir ola-
yı anlatmak isterim. Arena Di Ve-
rona’da düzenlenen, 25 bin kişinin 
katıldığı ve TV’den canlı yayınla-
nan İtalya’nın yıldızları gecesinde, 
sound-check esnasında kullanmış 
olduğum USB flash belleğimin sah-
neye geldiğimde yerinde olmadığı-
nı farkettim. O esnada mikrofonda 

music fprojects with jazz musicians. 
This year, my tour with the Symphony 
Orchestra made a tremendous impres-
sion to me. We traveled to 6 different 
cities with the symphony tour what I 
did during the pandemic period. We 
performed in open air theaters in the-
se cities. I also prepared an album re-
lated to the symphony project. Music 
lovers can listen to the songs we know 
closely as Tuesday and La Casa De Pa-
pel with the touch of the symphony 
orchestra. I will continue with such 
different projects. On the other hand, 
La Casa De Papel is a very popular 
TV series in our country. The remix 
I made to the original soundtrack of 
this series made a tremendous impact 
especially in Italy. I even won a Doub-
le - Platinum award with this remix.

A moment in your career that has 
particularly excited you?

The most exciting moment in my ca-
reer was a scary moment for me. That 
happened at Arena Di Verona at the RTL 
show with 25,000 attendees. I connected 
my USB disk to the DJ setup at the soun-
dcheck and then when i came up to the 
stage, i recognized that the USB wasn’t 
on the setup, probably somebody took 
it. I was speaking with microphone and 
presenting myself to the attendees there 
and then i quit the backup disk from my 

Müzik tarzımı B-House diye tanımlayabiliriz. Daha 
düşük tempolu ancak enerjili melodik şarkılar üretmeyi 

seviyorum. Bu noktada insanlar daha uzun pistlerde 
kalabiliyor.

I can define my style of music as B-House. I like to 
produce melodic songs with lower tempo but energetic. At 

this point, people can stay longer on the dancefloor.
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seyircileri selamlarken cebimde ye-
dek bulunan flash belleği çıkardım 
ve DJ Setup’a taktım. Eğer o akşam 
yedek flash belleğim olmasaydı ya-
nımda, sahne alamayacaktım. Çok 
korktuğum bir andı benim için. Tabi 
ki 25 bin kişinin katılımı ile muhte-
şem bir gece olmuştu.

 
Son okuduğunuz kitap nedir?

Ray Kruzweil imzalı Yapay Zeka. 
Okumayan herkese tavsiye ederim.

pocket and connected to DJ setup and 
had my performance. If i didn’t have 
any backup disk with me, i wasn’t go-
ing to play any music there. That was 
really exciting moment in my career. La-
ter we gave the concert with the dancers 
dressed up with La Casa De Papel cos-
tumes and it was an unbelievable night 
with 25,000 people.

What’s the book did you read lately ?
I recommend Artificial Intelligence 

by Ray Kruzweil.
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Moda

Dünyaca ünlü moda tasa-
rımcısı Pierre Cardin, 98 
yaşında hayata veda etti. 
Paris yakınlarındaki Neu-

illy'de tedavi gördüğü hastanede yaşa-
mını yitiren Cardin, 98 yıllık hayatına 
pek çok başarı sığdırdı, pek çok yeni-
liğe öncülük etti. 11 kardeşin en küçü-

ğü olan Pierre, 17 yaşındayken mesle-
ğe adım attı. O dönem Nazi yönetimi 
altında olan Vichy'de bir terzinin ya-
nında işe başlayan ünlü tasarımcı, bir 
bakıma hayalini kurduğu iş için kol-
ları sıvamıştı. Zira Cardin gençliğinde 
oyuncu olma, sahnede modellik yapma 
veya dans etme hayalleri kuruyordu. 

1960’larda ve 70’lerde uzaydan ilham alarak moda stillerini 
fütüristik bakışlarla alt üst eden Fransız moda tasarımcısı 

Pierre Cardin’in, 98 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Bir imparatorluk hikayesi:
PIERRE CARDIN

DERLEYEN: B. SELEN AKGÜN



122

GÜZEL VE ÇİRKİN FİLMİ İÇİN 
KOSTÜM TASARLADI

Git gide isinde ustalaşan Cardin, 
1944'te Paris'e giderek köklü tasarım-
cılar Jeanne Paquin ve Elsa Schiapa-
relli'nin yanında çalışmaya başladı. 
Aynı sene içinde Cocteau'nun ''Güzel 
ve Çirkin'' film versiyonu için kostüm 
ve maskelerini tasarlayacağı Fransız 
sanatçılar Jean Cocteau ve Christian 
Berard ile tanıştı.

EN ÇOK SATAN MARKALARDAN 
BİRİ OLDU

1946'da Christian Dior'un evinde 
işe başlayan ünlü tasarımcı, 50'lerde 
ise Paris'in Faubourg Saint-Honore 
caddesinde kendi moda evini kurdu. 
Cardin, 60'larda önce erkekler için ha-
zır giyim koleksiyonunu oluşturdu ve 
daha sonra dünyaya tayt çılgınlığını 
getiren ''Cosmo Corps'' koleksiyonu-
nu tanıttı. 60'ların sonunda dünyaya 
çocuk koleksiyonunu sunduktan son-
ra Amerika'da en çok satan markalar 
sıralamasına girdi.

NASA KIYAFETİNİ İLK KEZ O GİYDİ

1970 yılında Cardin, Nasa'yı ziya-
ret etti. Nasa için kendi versiyonunu 
tasarlamadan önce Buzz Aldrin'in or-

jinal uzay giysisini deneyen ilk sivil 
oldu. Tam dört yıl sonra Time dergi-
ne kapak olan ilk moda tasarımcısı 
oldu. Beatles grubunun ikonik stilini 
tasarladı. 70'lerde Paris'in merkezin-
de Espace Pierre Cardin isimli ve hala 
hizmet vermekte olan bir kültür mer-
kezini açtı. 1979 yılında büyük ölçüde 
dış dünyaya kapalı olan Komünist 
Çin'de bir koleksiyon tanıttı.

HAYATINA PEK ÇOK ÖDÜL SIĞDIRDI

1985 yılında Milano’da Ascot Brun 
“En yaratıcı adam”, Fransız Moda En-
düstrisi’nden ise Moda Oscar’ı ödü-
lünü alan Pierre Cardin, 1991 yılın-
da UNESCO'nun onur elçisi olur ve 
UNESCO-Çernobil yararına satmak 
için mücevher ve madalya tasarladı. 
Haziran ayında Cardin, Moskova Kı-
zıl Meydan’da 200.000 kişinin ilgisini 
çeken bir defile yaptı.

DÜNYAYA İZ BIRAKTI

Her tasarımcı dünyada bir iz bırakır. 
Fakat moda, mimari ve yaşam konu-
sunda sınır tanımayan Pierre Cardin, 
dolu dolu bir 98 yıllık mirasını dünya-
ya bıraktı. Hayatını kaybeden efsanevi 
tasarımcı Pierre Cardin'in hayatına ilgi 
duyuyorsanız ''House of Cardin'' bel-
geselini kesinlikle izlemelisiniz.
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Pandemi sürecinde ya-
pabileceğimiz en iyi 
korunma yöntemi ba-
ğışıklık sistemimizi 

güçlendirmek. Bağışıklık sistemi 
için en önemli gereksinimlerimiz-
den biri de oksijen. Yeterli oksije-
ni alamadığımız için dolayısıyla 
aslında yeterli yaşam enerjisini; 
sevinci, huzuru ve neşeyi alama-
dığımız için hastalandığımızın 
farkında değiliz. Bu sebeple bi-
linçli nefes egzersizlerini günde-
lik hayatın içine katmak ve nefes 
kapasitemizi artırmak alabilece-
ğimiz yaşamsal tedbirlerin başın-
da geliyor.

Nefes kapasitesinin artırılma-
sı kandaki oksijen oranını arttığı 
için tüm bedenin ve organların 
virüs ve bakterilerle olan müca-
delesinde ana yakıt. Bağışıklık 
sistemimizin gücü aldığımız ne-
fes ile de doğru orantılı.

İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde en 
fazla ihtiyacımız olan bağışıklık sisteminin önemli 

gereksinimlerinden biri de oksijen. Dolayısıyla aldığımız 
doğru nefes bağışıklık sistemimizin ana yakıtı durumunda. 

Oğuz KÖMÜRLÜ / Nefes Terapisti ve Yaşam Koçu

Doğru nefes 
bağışıklık 
sistemini 
güçlendiriyor

Foto: @burakcelikmr
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NEFES ALMIYOR SOLUNUM 
YAPIYORUZ

Günlük hayatta ancak yaşamamıza 
yetecek kadar sığ bir oksijen miktarı ile 
idare ediyoruz. Çoğu zaman nefes aldı-
ğımızın dahi bilincinde değiliz. Yapılan 
araştırmalara göre nefes alma kapasite-
mizin yalnızca %30’unu kullanıyoruz. 
Kısıtlı nefes alışkanlıklarımız, organla-
rın yeteri kadar oksijen alamamasına 
sebep oluyor ve bu da hücre sağlığımız 
üzerinde olumsuz etki ediyor. Oksijen 

vücudumuz için ana yakıt kaynağı. Bu 
sebeple akciğer kapasitesinin arttırıl-
ması hastalıklarla mücadelede önem 
kazanıyor. Akciğerlerimiz tam kapasi-
teyle çalıştığı takdirde vücudumuzun 
savunma sisteminin de gücü artıyor. 
İyileşme oksijen üretim miktarı ile doğ-
ru orantılı olarak ilerliyor. Kandaki ok-
sijen oranını artırırken, kan basıncını 
düşürerek sistemin fazladan efor sarf 
etmesinin önüne geçiyor ve bu da bağı-
şıklığın kuvvetlenmesini, vücut diren-
cinin artmasını kolaylaştırıyor.

Foto: @burakcelikmr

Kişisel Gelişim



125

Kişisel Gelişim

Evinizde kendi başınıza basit bir 
nefes egzersizi yapabilir ve kanınız-
daki oksijen seviyesini yukarı çıkar-
tabilirsiniz. Yapmanız gereken; en 
az 10 dakika rahatsız edilmeyeceği-
niz, temiz hava girişi olan bir alanda 
(açık havada da yapabilirsiniz), otur-
mak ya da sırt üstü yere uzanarak 
burundan derin nefes almaya başla-
mak. Burundan aldığınız nefesi ağız-
dan yavaş yavaş verin, bunu olduk-
ça sakin bir şekilde, nefes alıp verme 

arasında beklemeden yapın, nefesi-
nizi önce karnınıza sonra göğsünü-
ze doğru çıkarın. Nefesinizi bir dalga 
gibi hayal edin. Nefesinizi duymaya 
odaklanın, nefes alırken nefesle bir-
likte içinize olumlu duyguları çektiği-
nizi düşünün (huzur, neşe, mutluluk, 
sağlık vb.) Nefesi verirken sizi yoran 
duyguları nefesinizle birlikte bırak-
tığınızı düşünün (endişe, korku, kıs-
kançlık vb). Bu egzersizi haftada 3 
defa tekrar edebilirsiniz.

10 dakikalık nefes egzersizi

RUH SAĞLIĞIMIZ FİZİKSEL 
SAĞLIĞIMIZI ETKİLİYOR

Nefes fiziksel olduğu kadar zihinsel 
ve ruhsal sağlığımız için de en önemli 
besin kaynağı. Bağışıklık sistemi ye-
diğimiz gıdalar ve uyku ile bağlantılı 
olduğu gibi kişinin psikolojisiyle de 
bağlantılı. Stres ve kaygı seviyesi artan 
kişinin bağışıklığı düşüyor. Ruh sağ-
lığımız fiziksel sağlığımızı doğrudan 
etkiliyor. Bağışıklık sistemimiz en çok 
kaygılı ve üzüntülü olduğumuz za-
manlarda düşüyor. Nefes egzersizleri 
hem fiziksel hem de zihinsel seviyede 
çalıştığı için her ikisini de oksijenlen-
direrek gerekli olan enerjiyi sağlıyor. 
Düzenli olarak uygulanan nefes eg-
zersizi sayesinde düşünceler pozitife 
çevriliyor. Nefesin oluşturduğu pozi-
tif manyetik alanın etkisiyle zihin pa-
rasempatik sinir sistemini çalıştırıyor. 
Bilinçli nefes çalışmaları beyne giden 
oksijeni arttırdığı için zihinsel ber-
raklık artıyor, kişinin stres tepkilerini 
dengeliyor. Derin ve sakin bir şekilde 

nefes aldığımızda, kaygı oranını zi-
hinsel olarak düşürdüğümüzde, tüm 
hücrelere “her şey yolunda” mesajını 
vermiş oluyoruz. Bu içsel mesaj tüm 
sinir sistemimizi, dolayısıyla olduğu-
muz hali bütünüyle değiştiriyor, her 
seviyede şifalandırıyor.

BÜTÜNSEL İYİLEŞME İÇİN 
MUTLAKA VAKİT AYIRIN

 
Nefes kapasitesini arttırmaya yöne-

lik ezgersiz yapmak, fiziksel seviyenin 
yanı sıra zihinsel-ruhsal seviyeyle bir-
likte bütünsel iyileşme sağladığı için 
yapabileceğimiz en faydalı çalışma-
lardan biri. Pandemide yayılan korku-
dan, gün içinde okunan, izlenen ha-
berlerin yarattığı endişeden mümkün 
olduğunca uzaklaşıp kişinin odağını 
kendine ve iç huzuruna doğru yönelt-
mesi önem arz ediyor. Özellikle bu dö-
nemde nefes çalışmaları, meditasyon, 
yoga gibi aktiviteler pandemiyle mü-
cadelede hayatımızda yer açmamız ge-
rekenlerden.



Dekorasyon

Evlerde 
mutluluk, 
sıcaklık ve 
huzur akımı: 
HYGGE

Geçen yıl bize bir şey öğret-
tiyse, o da sevdiğiniz bir ev 
alanına sahip olmanın her 
zamankinden daha önemli 

olduğuydu. Sevdiğiniz arkadaşlarını-
zı ve ailenizi güvenli bir şekilde gör-
mek veya güvenli sosyal mesafelerle 
ev ortamında zaman geçirmek için 
2020, evde olmanın, anda olmanın, 
azla yetinmenin ve neşeyi kucaklama-
nın değerini vurguladı. Kışın gelmesi 
ve iç mekanlarda geçireceğimiz süre-
nin fazlalaşması ile birlikte ev deko-
runuzu kapıdan her geçtiğinizde sizi 
sıcak ve davetkar hissettiren bir yere 
çevirmenin de zamanı gelmiş oldu.

HEPİMİZİN ARADIĞI BİR PARÇA 
MUTLULUK, SICAKLIK VE HUZUR.

Birkaç yıl önce hayatımıza giren 
‘hygge’ akımı, tam da bu dönemde 
içimizi ısıtan kavramlarıyla sıkıntı-
lı geçeceğe benzeyen kış dönemi için 
ilham veriyor. Hygge hayatın tüm 
koşuşturmacası içinde anı durdurup, 
basit ama bize huzur veren şeylerin 
tadını çıkarma sanatı.

TRENDDEN FAZLASI, BİR YAŞAM TARZI

‘Mutluluk’, ‘sıcaklık’ ve ‘huzur’ an-
lamlarına gelen, tüm bu anlamları karşı-
layan ortak kelime olan ‘Hygge’, Dani-
markalıların gündelik hayatında önemli 
bir yer tutuyor. Bu kelimeyi, Danimar-
kalıların ‘ev sıcaklığında’ diye tarif etti-
ği sıcaklık hissi olarak tanımlayabiliriz. 
Hygge daha çok bir duygudur, samimi-
yet ve sıcaklık hissi yaratmak anlamına 
gelir. Evinizde neşe ve rahatlık bulmak, 
çevrenizi kendiniz ve evinizden geçen 
dostlar için keyifli bir hale getirmeyi 
temsil eder. Estetik bir ev dekorasyonu 
trendinden daha fazlasıdır, bir yaşam 
tarzıdır. Basit zevklerin tadını çıkarmak, 
yeni bir hobi edinmek, güzel bir kitabın 
tadını çıkarmak, fazladan bir saat yatak-
ta kalmak ve en önemlisi nefes almak 
için biraz vakit ayırmak demektir. 

Burçe BEKREK

Danimarkalıların ‘ev sıcaklığında’ diye tanımladığı Hygge 
akımı, evinizde neşe ve rahatlık bulmak, çevrenizi kendiniz ile 

dostlarınız için keyifli hale getirmeyi temsil eder. Nasıl mı?
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Dekorasyon

YASTIK VE BATTANİYELER 
BAŞROLDE

Bu kış evinize hygge mutluluğu 
ve sıcaklığı getirmenin basit yollarını 
paylaşmak istedik: 

1- Hygge’ın temel unsurlarından 
biri, aydınlatmadan dekor seçimleri-
ne kadar doğanın kucaklanmasıdır. 
Ahşap aksanlar ve mobilyalar ile bit-
kiler, doğal ve ferah bir mekan yarat-
manıza yardımcı olur.

2- Tamamen hygge bir alan için ideal 
aydınlatma doğal ışık olsa da bu müm-
kün olmadığında, alanınızda sıcak bir 
parıltı oluşturmak için ışığı yumuşak 
bir şekilde dağıtacak armatürler arayın. 
Renk paleti bile sıcak, doğal tonları ku-
caklamalıdır. Krem ve kakao tonlarına 
odaklanın. Bir battaniyeyle kıvrılabile-
ceğiniz rahat bir köşe, bir fincan kahve 
ve okumak için bir kitap mükemmel hy-
gge evinin küratörlüğünü yapmak için 
gerekli olan tek şey. Özellikle soğuk kış 
aylarında rahat hissetmeye adanmış bir 
alandan daha çekici bir şey olamaz. Kat-
manlar oluşturun. Sıcak nötr tonlarda 
bir dizi yastık ve battaniye yeni hygge 
köşenizin başrollerinde olacak.

3- Belki de bu Danimarka estetiğini 
evinize eklemenin en basit yolu, mum 
ile yaratacağınız yumuşak ışın oyun-
ları. Parlayan mum ışığından fazlasını 
arıyorsanız, ruhunuza sıcaklık katacak 
kokulu mumlara yer açın.  

4- Kitaplar sizi bir süreliğine oturup 
yerleşmeye davet ediyor ve sayfala-
rında kaybolmanız için orada olmanı-
zı istiyor. Bu rahat mevcudiyet fikri, 
hem evinizde hem de hayatınızda hy-
gge akımını kucaklamanın merkezidir. 
Kendinize sıcak bir okuma köşesi oluş-
turun.

5- Hygge, maksimalizmle ilgili de-
ğildir. Aksine, şu andaki benliğinizden 
ve çevrenizdeki aile ve arkadaşların 
varlığından zevk almanıza yardımcı 
olacak, dağınıklıktan arınmış davetkar 
ve rahat bir alan yaratmakla ilgilidir. 
Alanınızın fazla dağınıklığından kur-
tulmak, hygge yaratmanın önemli bir 
adımıdır. Hâlâ ihtiyaç duyabileceğiniz 
ekstra nesneleri gizlemek ve ihtiyaç 
duymadığınız şeyleri temizlemek için 
akıllı depolama çözümlerini keşfedin.
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ATÖLYESİ
KÜLTÜR

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

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

ESKİ SEVGİLİYLE  
10 BİN ADIM MI!
Yayın hayatına yeni başlayan Gain’de 
çoğu kişi gibi benim de dikkatimi 
çeken yapım 10 Bin Adım dizisiydi. 
Yaklaşık 10 dakikalık bölümlerden 
oluşan dizi, eski sevgiliyle “yol 
arkadaşı” olmaya odaklanıyor. Engin 
Günaydın ve Devin Özgür Çınar’ın 
rol aldığı yapımı kaçırmayın.
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HOŞGELDİNİZ 
“AZİZLER” 
Bu ayki film önerisinin ilk sırasında 
Netflix’te 8 Ocak’ta yayınlanacak 
olan Durul ve Yağmur Taylan 
kardeşlerin yönettiği, Berkun 
Oya’nın senaryosuna yazdığı 
Azizler… Fragmanı ile şimdiden 
heyecanlandıran Azizler’de 
Haluk Bilginer, Engin Günaydın, 
Binnur Kaya, İrem Sak gibi isimler 
yer alıyor. Dram ve komedi 
türündeki film gençlik yıllarının 
yavaş yavaş sonuna doğru ulaşan 
Aziz’in kurduğu hayallerini 
gerçekleştiremediğini fark edince 
depresif bir havaya bürünmesini 
anlatıyor. Tabii ki sadece bununla da 
sınırlı değil. Bir parantez de Engin 
Günaydın için açalım… Usta aktör 
uzun dönemdir ekranlardan uzaktı. 
Bu ay hem yeni dizisi hem de yeni 
filmiyle özlemimizi giderecek. 

Kültür Sanat

SERCAN MERİÇ / sercan@retouchmag.com



Kültür Sanat

MESELEMİZ 
“SEMBOLİK İKTİDAR”
SALT’ın davetiyle geliştirilen Ardışık, 
2021’de SALT Galata’da art arda 
yer alacak beş bağımsız sunumdan 
meydana geliyor. SALT Araştırma ve 
Programlar’dan Amira Akbıyıkoğlu 
ve Farah Aksoy’un uluslararası 
kariyerinin gelişme ve olgunlaşma 
dönemindeki altı sanatçıyla hazırladığı 
program, çocukluklarını 80’lerde, ilk 
gençlik yıllarını 90’larda yaşamış bu 
sanatçılar arasındaki “kuşak bağı”nı 
temel alıyor. Sanatçıların Ardışık 
programındaki işleri “sembolik 
iktidar” meselesini yorumluyor. 
Ardışık programı 19 Ocak’ta, Barış 
Doğrusöz’ün 2017’den bu yana 
üzerinde çalıştığı Güç Odağı video 
üçlemesinin ilk mekânsal sunumuyla 
başlayacak. 28 Mart’a kadar devam 
edecek sunum ve paralelinde 
gerçekleştirilecek çevrimiçi atölye ve 
gösterimlerin ayrıntıları saltonline.org’da 
duyurulacak.

GÜNEY MARLEN’DEN KALP PLAK 
2020’de müzisyenler sahnelerden, bizlerse konser 
salonlarından mahrum kaldık. Yine hayran kaldığımız 
şarkılar yayınlandı elbette, ancak sanatçıların destek talepleri 
bir türlü karşılık bulmadı. Umuyoruz ki 2021’de tüm bu 
dertleri atlatırız. Yılın ilk ayında önereceğim albüm Güney 
Marlen’den geliyor. Marlen’in Kalp Plak albümü 9 şarkıdan 
oluşuyor. Kendi sound’ını ve çizgisini bozmayan Marlen’in 
bu albümünde kendime dair çok şey buldum. Siz de aşka, 
ayrılığa, kavuşmaya, hayata, isyana dair çok şey bulacaksınız. 

DESTEK OL, 
GOMIDAS 
SAHNEDE YAŞASIN
Yolcu Tiyatro, yeni projesi 
Gomidas sahnelenmeye hazır. İlk 
plan bir aksilik olmazsa 29 Ocak’ta 
izleyicilerle buluşmak. Diliyoruz 
ki Gomidas’ı sahnede izleyebilecek 
kadar “normalleşebiliriz”. Ahmet 
Sami Özbudak’ın yazıp yönettiği, 
süpervizörlüğünü ve yapımcılığını 
Ersin Umut Güler’in yaptığı 
oyunda, Hagop Mamigonyan 
şefliğindeki Lusavoriç Korosu 
oyun boyunca Gomidas Vartabed 
eserleri seslendirerek Gomidas 
karakterine can veren Fehmi 
Karaarslan’a eşlik ediyor. T
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2021 ile birlikte yayın dünyası yeni kitapları okurlarla 
buluşturmaya devam ediyor. İşte, okurların merakla 
beklediği kitaplar ve yayın dünyasından haberler…

YAYINCILIKTA 
ORWELL 
HEYECANI
Yayınevleri bu yılı 
uzun zamandır 
bekliyordu. Zira, 
George Orwell’ın 
eserlerinin telif 
hakları artık özgür. 
Bu gelişme üzerine 
birçok yayınevi 
harekete geçti. 
Kırmızı Kedi, İthaki 
Yayınları, Türkiye 
İş Bankası Kültür 
Yayınları, Everest, 
Koridor, Doğan Kitap 
bu yıl Orwell’ın 1984 
ve Hayvan Çiftliği 
gibi kült eserlerini 
okurlarla buluşturacak. 

YAPAY ÖĞRENME: 
YENİ YAPAY ZEKA
Ethem Alpaydın, Yapay 
Öğrenme adlı kitabında 
günümüzün en heyecan 
verici alanlarından biri 
olan yapay öğrenmenin 
temellerini, veriden 
öğrenen sistemlerin 
gelişen teknolojilerle 
birlikte, yüz tanımadan 
şoförsüz arabalara, 
konuşma tanımadan 
otomatik çeviriye dek 
yaşamlarımızın her 
alanına nasıl girdiğini 
tartışıyor. Bilgisayar 
biliminin evriminden 
derin sinir ağlarına, 
yapay zekâdan veri 
mahremiyeti ve 
güvenliğinin etik 
boyutlarına uzanan 
geniş çerçevede yapay 
öğrenmenin sınırlarına 
ve kullanımlarına ilişkin 
çok boyutlu ve kapsamlı 
bir araştırma sunuyor.

Kitap

SANA BİR SIR 
VERECEĞİM
Selim Çiprut’ın 
kaleme aldığı Sana 
Bir Sır Vereceğim, 
Potinik Kitap 
tarafından okurlarla 
buluşturuldu. Kitap 
9/11 saldırısında 
babasını kaybeden 
Neil Goldberg’in 
hikayesini anlatıyor. 
Goldberg, babasını 
9/11 saldırılarında 
kaybetmesinin 
ardından uçağa 
binemez olmuştu. 
En büyük korkusu 
uçaktı. Ancak bir 
gün uçağa binmek 
zorunda kaldı ve 
yolculuk 12 saat 
sürecekti.



Kitap

EKRANDAN 
RAFLARA VEZİR 
GAMBİTİ 
Netflix’te yayınlandığı 
andan itibaren büyük 
beğeni toplayan 
Vezir Gambiti, 
İthaki Yayınları 
tarafından okurlarla 
buluşturuldu. Kitap, 
feminizme, satranca, 
bağımlıklara dair hem 
bir yetişkinliğe adım 
romanı hem bir gerilim 
hikâyesi hem de bir 
spor macerası. Farklı 
türlere dokunan ve 
birçok konuya dair 
söyleyecek sözleri 
olan bu roman Walter 
Tevis’in kaleminden 
çıktı. Walter Tevis, 
Vezir Gambiti’nde zekâ 
dolu ve usta işi bir 
oyunu tek bir cinsiyete 
sıkıştırmaya çalışanları 
ezip geçerken dâhi bir 
kadının en az yaptığı 
hamleler kadar girift 
iç dünyasını sıkı bir 
serüvenle anlatıyor.

KERTENKELE 
SAVUNMASI 
Ekranlarda ve tiyatro 
sahnesinde beğenerek 
izlediğimiz, Bülent 
Emrah Parlak, 
bu kez hikayeleri 
ile karşımızda. 
Doğan Kitap’tan 
yayınlanan Kerkenkele 
Savunması’nda 6 
adet öykü bulunuyor. 
“Neden kertenkele?” 
cevabı ise kitaba 
dair merakınızı 
uyandıracak 
cinsten: Rapunzel 
tutuklandığında canın 
yanıyorsa, “İnsan mı 
maymundan geldi 
yoksa maymun mu 
insandan uzaklaştı?” 
diye soran birine, 
“Onlar biraz önce el 
ele buradan geçti” 
diyebiliyorsan… 
Yaşam devam ediyor 
demektir. Ve hepsi 
direnen kertenkeleler 
sayesindedir.

TÜM YÖNLERİYLE 
OSMANLI 
MUTFAĞI
Priscilla Mary Işın’ın 
yazdığı “Bereketli 
İmparatorluk: 
Osmanlı 
Mutfağı Tarihi”, 
imparatorluğun tarih 
boyunca gelişen 
yemek kültürünü 
okurla buluşturuyor. 
VakıfBank Kültür 
Yayınları’nın (VBKY) 
yayımladığı kitapta, 
Osmanlıların 
tatlıtuzlu lezzetleri, 
adabımuaşeret 
gelenekleri, öğün 
detayları, aşçılık, 
kutlama ve yemeiçme 
kuralları sıralanıyor. 
Kitapta, Osmanlı 
mutfağının diğer 
mutfaklardan nasıl 
etkilendiği de 
anlatılıyor.
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Çılgın bir dönemdeyiz 
ama ben mevzunun 

akışındayım
Müzisyenlerin sıkıntılarının pandemide arttığını ifade eden 

Gökhan Türkmen “Genel olarak ben müzisyenim dediğinizde 
“Asıl işin ne?” diye soruyorlar. Bu sıkıntılar pandemide arttı. 

Ama arkadaşlarım da ben de üretmeyi hiç bırakmadık” diyor.
RÖPORTAJ: SERCAN MERIÇ

Söyleşi
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Söyleşi

Türk müziğinin kendine has 
seslerinden Gökhan Türk-
men, son olarak Romantik 
albümünü dinleyicilerle 

buluşturdu. Albümde biri Fransızca 
olmak üzere 10 şarkı bulunuyor. On-
line konserlerin aynı tadı vermediği-
ni belirten Türkmen, sanatın önemini 
şöyle tarif ediyor: “Görebilmen, işite-
biliyor olman gerekli. Sanat, o yüzden 
özel bir iş.” Başarılı müzisyen ile son 
albümünü, pandemide neler yaptığı-
nı ve tarzını nasıl oluşturduğunu ko-
nuştuk. Ortaya keyifli bir söyleşi çık-
tı… Söz Türkmen’de…

 
En son Romantik albümünü ya-
yınladın. Bu senenin senin için en 
son güncel gelişmesi bu oldu. Nasıl 
hazırlandı bu albüm?

Romantik aslında belli olan bir al-
bümdü. Şarkıları hazırdı. Biz farklı bir 
şey denedik bu sefer. Önce şarkıları 
tek tek yayınlayalım dedik. Dinleyici-
leri ve bizi diri tutar diye düşündük. 
Kıyıda köşede kalan, şans verilmesi 

gereken şarkılar oluyor. Daha kıymet-
li bir albüm oldu. Mesela Sır şarkısı 
çok paylaşılmaya başladı. Dediğim 
gibi bu matematik de tuttu.

FRANSIZCA RAP İNGİLİZCEDEN 
DAHA ETKİLİ

Bir de Fransızca bir şarkı var. Bu 
tercihi de anlatabilir misin?

Kağıt şarkısını Fransızca olarak 
seslendirdim. Bu şarkı böyle olsa ne 
kadar güzel olur diye düşündüm. 
Fransızca’yı çok seviyorum. Müziği-
ne, sinemasına çok hayranım. Çok fo-
netik geliyor. Bazıları kaba olduğunu 
düşünüyor ama bana çok romantik 
geliyor. Fransızca rap müziği de çok 
seviyorum. İngilizce’den daha etkili 
oluyor. Dilimin yatkınlığı var mı yok 
mu görmek istedim. Herkes İngiliz-
ce şarkı yapmaya çalışırken, benim 
başka bir dilde şarkı yapmam keyif-
li geldi. Bundan sonra da şarkılarımı 
İtalyanca, İspanyolca ve yine Fransız-
ca’ya çevirebilirim.
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Müzisyenlerin pandemide yaşadığı 
sıkıntıları hep konuşuyoruz. Sen 
nasıl değerlendiriyorsun bu süreci?

Zaten yaptığımız iş meslek olarak 
anılmadığı için aslında hep sıkıntılar 
yaşayan müzisyenler, sanatçılar olu-
yor. Genel olarak ben müzisyenim de-
diğinizde işte, “Asıl işin ne?” diye so-
ruyorlar. Bu sıkıntı aynen pandemide 
arttı. Bir musibet bin nasihatten iyidir 
derler. Belki bu süreç sayesinde, insan-
lar müziğin değerini anladı… Herkes 
sıkıntı çekiyor. O yüzden böyle ince 
eleyip sık dokumak lazım konuşur-
ken. İnşallah bu sıkıntılar tekrarlamaz 
ve bu süreç bir an önce biter.

Müzisyen tarafının dışında bir de 
yapımcı tarafın var. GTR Müzik’te 
nasıl yürüyor işler? Pandemiden 
dolayı ertelenen, hayata geçmeyen 
projeler oldu mu?

Planlarda aksama olmadı. Zaten 
stüdyomuz devam ediyor. Şirketi-
mizde de işlerimiz devam ediyor. Biz 
hiçbir şeyi aksatmıyoruz. Elimizden 
geldiği kadar. E tabii ki sıkıntılar ya-
şadık. Onları toparladık. İçimizde 
halletmeye çalıştık. Hallettik de çok 
şükür. Sanatçılarımızla hiçbir zaman 
bağımızı koparmadık. Yine güzel işler 
yapıyoruz. Ben de bir şeyler ürettim, 
sanatçı arkadaşlarım da üretmeye de-
vam etti. Bu dönem üretim dönemi.

2020’DEN KÖTÜ BİR YIL GELMEZ 
UMARIM 

Peki bu yılın bir kırılma yılı oldu-
ğunu düşünüyor musun? 2020’nin 
önümüzdeki 5-10 yıla damga vura-
cağını düşünüyor musun?

Yani her kötü şeyin ardından bir iyi 
dönem gelir diye düşünüyorum. Bu 
kadar kötü bir yıl geçirmişken önü-
müzdeki yılın daha kötü olmasına 
aklım ermiyor. Olmamasını da diliyo-
rum tabii ki. O yüzden ufak bir topar-
lanma olacaktır.

Söyleşi

Biz kliplerimizde elimizden 
geldiği kadar film gibi 
yapmaya çalışıyoruz. Sinema 
aşığıyım diyebilirim, aşırı film 
izlerim. Kliplerimde kendime 
bir rol biçip onu oynamayı 
seviyorum. 
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Kliplerin çok sinematik. Ekip 
olarak nasıl karar alıyorsunuz?

Sinemayı çok seviyorum. Klip çe-
kerken elinde bir şans var. Biz kliple-
rimizde elimizden geldiği kadar film 
gibi yapmaya çalışıyoruz. Sinema 
aşığıyım diyebilirim, aşırı film izle-
rim. Kliplerimde kendime bir rol bi-
çip onu oynamayı seviyorum. Mesela 
çok profesyonel film içerisinde çok ra-
hat edemem. Yapabilecek olsam bile 
o rolü oynayamam. Ama kendi arka-
daşlarımızla yaparken çok daha öz-
verili ve çok daha keyifli yapıyorum. 
Bu bana gerçekten keyif veriyor. Bir 
hikâye bulmak, bir senaryo yazmak, 
beş dakikalık klibe uygun bir rol bul-
mak çok keyifli. Çalışmalarımız her 
seferinde kısa film tadında oluyor.

Pandemi başladığında online konserler 
çok revaçtaydı. Sonra bir anda azaldı. 
O etkiyi nasıl değerlendiriyorsun?

Çok çabuk sömürüldü çünkü mev-
zu. İlk defa böyle bir şey yaşandı ve 
ilk defa böyle bir şey yaşandığı için de 
herkes elindeki malzemeyi değerlen-
dirmeye çalıştı. Herkes bağlantı yapa-

bildi. Herkes internette zaten öyle bir 
dönemdeyiz. Çılgın bir dönemdeyiz. 
Bu arada yapılabilecek her şeyi yaptı 
herkes. Bizim ne kadar önemli bir iş 
yaptığımız belki bir nebze anlaşılmış 
oldu. Ama canlı konserlerin, gerçek 
konserler ile aynı olmadığını gördük. 
Hiç o tadı vermediğini fark ettik. Sana-
tın böyle bir şey olmayacağını anladık. 
Mesela uzaktan ders mevzusu var. Bu 
işin konservatuvarı var. Bunlar nasıl 
uzaktan olacak? İşte sanat o yüzden 
önemli. Görebilmen, işitebiliyor olman 
gerekli. Sanat, o yüzden özel bir iş. Biz 
bu dönemi bu şekilde değerlendiri-
yoruz şu an. Bir de çok hızlı tüketim 
çağındayız. Yani her şey çok hızlı. Ben 
de canlı konser yaptım. Çünkü şarkı 
çıkarıyorsun ve onları söylemek isti-
yorsun. Canlı konser yapmasan ne ya-
pacaksın? Kendi tatminimiz için bunu 
yaptık. Bizi görmek isteyen, sesimizi 
duymak isteyen sevenlerimiz var, on-
lar için yaptık. Biz pandemi olmadan 
önce başlamıştık aslında Deney Evi’n-
de canlı konserler yapmaya. Üstüne 
böyle bir şey olunca zaten alışık oldu-
ğumuz şeyi devam ettirdik aslında.

Söyleşi
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Peki Gökhan Türkmen nasıl şarkı 
yapar? İki tane çok tatlı kızın var. 
Sosyal medyadan takip ettiğimiz 
kadarıyla evde de çok aktifsiniz, 
enerjiniz çok yüksek. Bestelere na-
sıl zaman ayırıyorsun?

Bir çalışma odam var evde. Çalış-
ma arkadaşlarım var. “Hadi gidip 
şarkı yapalım” dediğim arkadaşlarım 
var. Oturup evde de çıkardığım şey-
ler var. Televizyon izlerken, çocuk-
larla oynarken çıkardığım besteler 
oluyor. Elimden geldiği kadar mev-
zunun akışındayım aslında. Haftanın 
3 günü oturup şarkı çalışırım gibi bir 
şeyim yok. Seninle yaptığımız röpor-
tajdan sonra da aklıma bir şey gelirse 
oturur onu yazarım. Hiç ertelemem. 
Hep hissettiğimi üretiyorum. O za-
man daha keyifli, daha güzel oluyor.

KIYAFETTE RENK UYUMUNA ÇOK 
DİKKAT EDERİM

Çok özel bir tarzın var. Kıyafetleri-
ni, ayakkabılarını, şapkalarını nasıl 
seçiyorsun?

Çocukluğumdan beri çok dikkat 
ediyorum üstüme başıma. Şapka hep 
takarım mesela. Gözlük, takı, ayakka-

bı merakım çok fazla. Kolye, bileklik 
merakım çok fazla. Ablam küçüklü-
ğümde bu konuda beni çok destek-
lemiştir. Resim de yapabildiğim için 
renk uyumuna çok daha dikkat edi-
yorum. Biraz takıntılıyım estetik ko-
nusunda. Yamuk bir şeye tahammül 
edemiyorum. Uyumsuz bir şeyi gö-
züm almıyor. O yüzden elimden gel-
diği kadar düzgün bir şey sunmaya 
çalışıyorum. Modayı takip eden, bak 
bu modaymış, bunu giyeyim dedi-
ğim bir durum yok. Stil danışmanı 
arkadaşlarıma çok danışırım. Sonuçta 
bizim işimizin de bir kısmı bu…

Söyleşi

Kolye, bileklik 
merakım çok fazla. 
Ablam küçüklüğümde 
beni bu konuda çok 
desteklemiştir. Resim 
de yapabildiğim için 
renk uyumuna çok daha 
dikkat ediyorum.
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Motomoda

Yeni nesil elektrik motorlar ve hem sağlam hem hafif 
malzemeler, otomotiv sektöründe küçük modelleri gözde 

hale getirdi. Dünyada rekora koşan birçok minik model 
2021 itibariyle Türkiye yollarında görülmeye başlayacak.

“O mavi gözlü bir devdi.
Minnacık bir kadın sevdi.
Kadının hayali minnacık bir evdi,
bahçesinde ebruli
hanımeli
açan bir ev.”

Nazım Hikmet’in güzel şiirinden bir 
bölüm ile girelim konuya. Artık daha 
küçük evlerde oturan minik aileler ha-
line geldik. Küçüğe olan sevgimiz ve 
ilgimiz onun sempatikliğinden geliyor. 
Otomobiller de elektrik motorları ile 
birlikte yeniden küçülüyor. Tüketici ter-
cihleri de bunu ortaya koyuyor. Hemen 
hemen her teknolojide olduğu gibi önce 
büyüyor sonra küçülüyor ve küçük ol-
mak önemli bir iddia haline geliyor. Bu 
süreci cep telefonunlarında da yaşadık. 
Önce büyüdüler sonra küçüldüler. Şim-
di yeniden büyüyorlar. Otomotiv en-
düstrisi de aynı süreci yaşadı. Kocaman 
otomobillerin yerini küçükler almaya 
başladı. Sonra yeniden büyük otomobil-
ler hayatımıza girdi. Tabi bunların arka-
sında değişen ihtiyaçlarımız var.

 İLK MİNİ’Yİ BİR İZMİRLİ 
TASARLADI

1906 yılında İzmirli Rum bir aile-
nin oğlu olarak dünyaya gelen Sir 
Alec Issigonis ya da Alexandros Ar-
noldos Konstantinos Issigonis küçük 
bir ailenin rahatlıkla sığabileceği ve 
ekonomik bir araç geliştirdi. Teker-
leğinin asfalt ile buluştuğu 1959 yı-
lından tam sekiz yıl sonra Mini adını 
alan otomobil ikonik bir model oldu. 
Üretiminden sekiz yıl sonra önemli 
bir yarışta zirveye oturdu. 

Bora ERDİN / bora@retouchmag.com

Büyüklere 
ne kaldı?
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Ralli tasarımında Issigonis’e en bü-
yük yardımı John Cooper sağladı. Ve 
Cooper adıyla bir model bile üretildi. 
‘20’nci Yüzyılın Otomobili’ yarışma-
sında Ford’un efsanevi T modelinden 
sonra ikinci sırayı da alma başardı. 
Bugün Türkiye’de müzeler dışında 
50 yaşında bir Mini bulabilirseniz iyi 
durumda ise açık artırmada 1 milyon 
TL’ye kadar alıcı bulabilir. Küçük 
ama büyüklere yer bırakmayan Mini, 

eskisi kadar minik değil ama hala se-
vilen bir marka olarak yollarda.

 
YENİLER KÜÇÜLÜYOR

Elektrikli taşıtların gelişmesinde en 
büyük etkenlerden biri de hafif malze-
melerin araçlarda kullanılmaya başla-
ması. Hem hafif hem de sağlam mal-
zemeler aracın ağırlığını düşürürken 
menzilini uzatıyor. Sadece bu da araç-
ların küçülmesi üzerinde etkili değil. 
Çevresel etkiyi azaltmak için de otomo-
billerin küçülmesi önem arz ediyor.  Bir 
arabanın neredeyse yüzde 90’ının geri 
dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir 
olması da aslında bu durumun nede-
nini açıklıyor. Henüz Türkiye’de satışa 
çıkmayan ancak dünyada rekora koşan 
minik modeller 2021 itibariyle Türkiye 
yollarında da görülmeye başlayacak.

MİNİK KONUK KİA PİCANTO
 
Dergimizin bu ay konuğu ise Kia Picanto 

oldu. Amerika Birleşik Devletleri satış verile-
rine bakıldığında otomotiv devi ABD’de Kia 
en çok tercih edilen ilk beş marka arasına gir-
di. Türkiye’de de son yıllarda ciddi satış veri-
lerine ulaşan Kia’nın en küçük üyesi Picanto 
yenilendi. Fabrika verilerine göre 2020 Kia Pi-
canto’nun karma yakıt tüketimi 4.7 lt/100 km, 
karbon emisyonu ise 107 g/m olarak açıklandı. 
Şehir içerisinde park sorunu yaşamak isteme-
yenler için önemli bir seçenek olan Picanto’nun 
1 litrelik motoru ise önemli performans verile-
ri sağlıyor. En sevdiğim kısmı büyük ekranı ve 
multimedya sistemi iken en sevmediğim kısmı 
tavan yüksekliği oldu. Araç ebatlarına göre çok 
ferah bir iç hacme sahip ancak tavan yüksekliği 
biraz daha artırılsa şahane olurmuş. Otomatik 
5 ileri vitesli Picanto şu an en uygun fiyatlı sıfır 
otomobil olarak da tercih sebebi oluyor.



Spor

Oğuzhan ÖZTÜRK

Sporun 
çocuklar 
üzerindeki 
etkisi

Herhangi bir spor dalı ile 
uğraşmanın insana olan 
olumlu etkileri oldukça 
fazladır. Spor sayesinde 

sağlığınızı koruyabilir, hayal ettiği-
niz görüntüye kavuşabilir ve dengeli 
beslenirsiniz. Çocuklara da bu spor 
kültürünü erken yaşta vermeliyiz. 
Onların ileride sağlıkla ilgili problem 
yaşamamalarını erken yaşta önleye-
cek durumların başında spor gelmek-
tedir. Peki, spor gelişmekte olan bir 
çocuğa ne gibi katkılar verebilir?

GELİŞİMLERİ SAĞLIKLI OLUR

Hangi spor dalı ile uğraşırlarsa uğ-
raşsınlar, çocuklar yüksek miktarda 
enerji harcarlar ve bu enerjiyi geri ka-
zanmak isterler. Bu sayede hem kilo 
problemi çekmez hem de düzenli bes-

lenerek sağlık bir şekilde büyürler. 
Düzenli ve sağlıklı beslenerek kas ve 
kemik problemleri erken yaşta önlenir.

ÖZGÜVEN KAZANIRLAR 

Yine gelişmekte olan çocuklarda 
gördüğümüz temel problemlerden 
biri olan özgüven problemini spor 
sayesinde ortadan kaldırabilirler. Siz 
ise bu problemin ortadan kalktığını 
belki de çok kısa bir süre içinde gö-
receksiniz. Galibiyet alarak veya ya-
pamadığı bir egzersizi bir süre sonra 
yaptığı zaman müthiş bir özgüven 
kazanırlar.

BİR EKİP İLE ÇALIŞMAYI ÖĞRENİR

Futbol, basketbol, voleybol ve buna 
benzer takım oyunlarında çocuklar 
hem rekabetin tadına varırlar hem de 
bir şeyleri tek başına yapamayacağını 
anlar ve bir ekiple çalışmayı öğrenir-
ler. Takım arkadaşı ile iyi geçinmeyi, 
bencil olmamayı ve belki de liderlik 
etmeyi öğrenecektir. Liderliği ve pay-
laşmayı bu sayede çok iyi öğrenirler.

Çocuğunuzun ileride sağlıklı bir birey olması için onu 
erken yaşta spor ile tanıştırmalısınız. Hangi spor dalı olursa 

olsun, çocuğunuza katacağı olumlu gelişmeyi ilk andan 
itibaren siz de fark edeceksiniz.

139
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HIZLI DÜŞÜNÜR VE HIZLI KARAR 
VERİRLER

Spor yapmanın çocuklar üzerindeki 
bir olumlu etkisi de hızlı düşünmele-
rini ve karar vermelerini sağlamaktır. 
Bazı spor dallarında çok kısa sürede 
karar vermeleri gerekebilir. Belki ilk 
seferlerinde bunu başaramayabilirler 
ancak ilerledikçe ve sporuna devam 
ettikçe bu konuda oldukça başarılı ola-
caklardır. Tahmin edebileceğiniz gibi 
hızlı karar vermek ve hızlı düşünmek 
hem günlük hem de iş yaşantımızda 
oldukça önemlidir.

ODAKLANMA PROBLEMİ OLMAZ
Özellikle okula başlayan çocuklar-

da odaklanma ciddi bir problemdir. 
Bizler bu problemi göremeyebiliriz 
ama konsantre olmak çocuklar için 
zor olabilir. Onlara bu kültürü spor 
yaptırarak aşılayabiliriz. Bu durumu 
açıklayan birçok bilimsel çalışmada 
sporla uğraşan çocukların odaklanma 
ve konsantre olma problemi çekmedi-
ği ortaya konmuştur.

5 ile 7 yaş arasında yani erken 
çocukluk dönemindeki çocuk-
lar için düzenli egzersizden çok, 
koşma, atlama, zıplama, yüzme 
gibi bütün vücut hareketlerini 
içine alan, büyük kas gruplarını 
çalıştıran aktiviteler tercih edil-
melidir. Yaratıcılığı ve araştırma-
yı geliştirici oyunlar, basit figürler 
içeren dans ve folklor aktiviteleri 
desteklenmelidir. Bu yaş gru-
bunda çocuk daha çok bireysel-
dir, bundan dolayı bireysel akti-
vitelere yönlendirilmelidir. 
Orta çocukluk döneminde yani 
8-9 yaş civarında ise yukarıdaki 
aktivitelere ek olarak bisiklete, 
takım sporlarına, temel spor ha-
reketlerinin öğrenilmesine yöne-
lik aktivitelere, kompleks figürler 
içeren dans ve folklor aktivitele-
rine başlanabilir. Bu yaş döne-
minde grup aktivitelerine ağırlık 
verilebilir. Takımca mücadele, 
liderlik, kişisel disiplinin gelişimi 
açısından önemlidir. Her çocuğa 
liderlik şansı verilmelidir.
10 yaşından sonra yarışma tarzı 
bireysel ve takım sporlarına, grup 
aktivitelerine ağırlık verilmeli-
dir. Kişisel ve takım sporlarında 
yarışma tarzı organizasyonlara 
başlanabilir. Spesifik spor dal-
larına ait çalışmalar için uygun 
yaşlar ise; jimnastik, futbol, bas-
ketbol, voleybol, atletizm, tenis, 
kayak için 9-11 yaş, güreş için 12 
yaş, bisiklet için 14 yaş, halter için 
15-16 yaş, boks için ise 17 yaştır.  

HANGİ YAŞTA 
HANGİ SPOR?
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AİLELERE DÜŞEN GÖREVLER 
NELERDİR?

• Spor yaparak çocuğunuza örnek 
olun. 

• Okulda veya dışarıda ailece 
aktivite programlarına katılın.

• Çocuğunuzu cesaretlendirin, 
yönlendirin ama baskıcı olmayın.

• Yapıcı eleştirilerle çocuğunuzu 
destekleyin. 

• Çocuğunuzun fiziksel yetenekleri 
ve kapasitesinin ötesinde hedefler 
belirlemeniz spordan uzaklaşmasına 
sebep olabilir. 

UNUTMAYIN! Çocuklar yaşama 
hazırlanırken gördükleri ve örnek al-
dıkları ilk modeller anne ve babaları-
dır. Eğer ebeveynler sağlıklı, spor ile 
iç içe bir yaşam tarzını ailece benim-
seyebilir ve bunu ailece yapılan bir 
sosyal aktivite haline getirebilirse ço-
cuklar da bu alışkanlığı erişkin yaşan-
tısına ve kendi çocuklarına aktarabilir.

Oturun ve izleyin

Vaktiniz elverdiğince çocuğunuzu 
sporda izleyin, ondan herhangi bir 
konuda en iyisi olmasını istemeyin. 
Unutmayın ki hiçbir çocuk herhangi 

bir aktivitede en iyisi olmak zorunda 
değildir. Onu olumlu yönde güdüle-
yin ve cesaretlendirin. ‘Fair play’in 
(centilmenlik) önemini vurgulayın. 
Siz de spor yapın ve çocuğunuza ör-
nek olun. 

ANNE VE BABALAR İÇİN PRATİK ÖNERİM: 



TURKCELL 
DERGİLİKTE

VODAFONE 
DMAGSTA

w w w . r e t o u c h m a g . c o m



Teknoloji

Evde spor 
yapmanın 
keyfini çıkarın

Ercan ERDAL / ercan@retouchmag.com

Tangram’ın Deokhee Jeong tarafından 
tasarlanan akıllı ipi Smart Rope, kaç kez 
ip atladığınızı dijital sayılarla havaya 
yazıyor. İçerisine yerleştirilmiş LED’ler 
sayesinde göz hizanızda, ip atlamanızla 
birlikte anında değişen sayılar beliriyor.

Kaç kez ip 
atladığınızı 
havaya yazın
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Akıllı fitness 
silindiri
Hyperice Vyper 2.0 Vibrating 
Fitness Roller, üç farklı titreşim 
ayarı ile fitness yaparken en 
büyük yardımcınız oluyor. 
Bu yeni nesil cihaz, yorgun 
kaslarınızı rahatlatırken size bir 
sonraki egzersizinizde daha iyi 
performans sergileme olanağı 
da sunuyor. Sıradan bir köpük 
silindirle kıyaslandığında, 
akıllı cihazların ısınma ve aktif 
iyileştirme konusunda iki kat 
daha etkin olduğu görülen cihaz,  
tamamen şarj edildiğinde iki saat 
kesintisiz kullanım vadediyor.
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Teknoloji

Apple’ın kulak 
üstü kulaklıkları 
AirPods Max

Yeni nesil 
katlanabilir 
yürüyüş bandı

Apple’ın “Sihirli ve zahmetsiz AirPods deneyimi-
ni yüksek ses kalitesiyle buluşturarak kusursuz 
bir armoniye imza atıyor.” ifadeleriyle tanıttığı 
AirPods Max; Adaptif EQ, Aktif Gürültü Engelle-
me ve uzamsal ses özellikleriyle geliyor. AirPods 
Max derin baslar ve net yüksek frekans genişlet-
me sağlayan 40 mm dinamik sürücüye sahip.

Xiaomi WalkingPad A1 Pro yürüyüş 
bandı , alanında uzman akademisyenler, 
spor bilimcileri, makine ve elektrik 
mühendisleri ile birlikte müşterilerin 
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 
tasarlanmış. Bu portatif yürüyüş bandı 
mekandan bağımsız olarak formunuzu 
korumak ve sağlığınıza katkıda 
bulunmak için mükemmel bir fitness 
çözümü sunuyor.

Bir akıllı bileklikten tüm 
beklentilerini karşılayan şık bir 
mücevher görünümündeki akıllı 
yüzük, spor yaparken teknolojiyi 
kullanmayı sevenlerin dikkatini 
çekiyor. Tek bir markanın 
lansmanını yaptığı ve henüz 
dünyada yaygınlaşmayan 
akıllı yüzükler çok fonksiyonlu 
özelliği ile nabız ölçüyor, adım 
sayıyor, sağlıklı yaşam için sana 
rehber oluyor. Tek yapmanız 
gereken, onu akıllı bir telefon 
ile eşleştirmek ve kullanmaya 
başlamak. 

Akıllı bileklik 
olur da yüzük 
olmaz mı?



145

BAL KABAĞI ÇORBASI

Ev Gurmesi

İçinde zencefilin tatlı kış notası, üzerinde kuru et ve taze kekik ve kremamsı lezzet!

MALZEMELER:
1 kg doğranmış bal kabağı, 1 diş sarımsak, Değirmen karabiber, Tuz, Zeytinyağı,  
1 dilim taze zencefil, 1 paket çiğ krema, Taze kekik 2-3 dal, Kuru et, Bayat ekmek

Bir düdüklü tencereye bal kabağı, sarımsak, zencefil, üzerini geçecek 
kadar su, karabiber ve tuzu koyduktan sonra kapağını kapatıp 15 dakika 
kadar pişiriyoruz. Sonra kapağı açıp içine çiğ krema ekleyip blenderdan 
geçiriyoruz. Bir başka tavada kısık ateşte zeytinyağında taze kekik dallarının 
özünü çıkartmak için çevirerek pişiriyoruz ve dallarıyla birlikte çorbanın 
içine ekliyoruz. Aynı tavada küp küp doğranmış bayat ekmekleri kısık ateşte 
pişirdikten sonra serviste çorbaya ekleyebilirsiniz.

BERNA ASLAN
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Ev Gurmesi

HAMSİLİ PİLAV
Tatlı acı patlangıçları, üzerindeki portakal kabuklarıyla klasik ama yeniden 
yorumlanmış bir lezzet!

MALZEMELER:
Yarım kg hamsi, 1 su bardağı pirinç, 1 büyük boy soğan, Tane karabiber
Tarçın, Çam fıstığı, Haşlanmış kestane, 1 adet portakal kabuğu, 1 adet limon
Mısır unu, Tuz, Zeytinyağı

Pilav için çok ince kıyılmış soğanları, çam fıstıklarını, kestane ve karabiber 
tanelerini zeytinyağında kavurmaya başlıyoruz sonra pirinci atıp tanelerde 
cam görüntüsünü yakalayana kadar kavurmaya devam ediyoruz. Bir fırın 
kabının altına tereyağ sürüp balıkları özenli bir şekilde dizelim, kenarlara 
gelince kaptan taşacak kadar devam edelim. İçine kavurduğumuz pirinci 
ekleyip hızlı bir şekilde üstü de kaplayacak şekilde hamsilerimizi diziyoruz 
yine kenarlara gelince kaptan taşan balıkları aynı börek mantığındaki gibi 
kapatıyoruz. En üstte portakal kabuklarını rendeleyip 2 çay bardağı su 
ekleyip 160 derece fırında yarım saat kadar pişiriyoruz.
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2021 YILINDA 
BURÇLARI NELER 

BEKLİYOR?
Yepyeni bir yıla giriyoruz ve yeni yılın bizlere 

getireceklerini heyecanla bekliyoruz. 2021 her burcu 
nasıl etkiliyor, hangi burçları ne gibi sürprizler bekliyor... 

AstroGözde merak ettiğiniz burç yorumlarını  
Re Touch Mag okurları için yazdı.

‘’DÖNÜŞÜMLERİN TEMELİ’’ 2021

2021 yılı için ‘’Dönüşümlerin Te-
meli’’ diyebiliriz. Bu yıl Satürn Kova 
burcunda hareket ederken Boğa bur-
cundaki Uranüs ile sert bir etkileşim 
içerisinde olacaklar. Satürn; yapılan-
dırmak, inşaa etmek, sınırlamak, da-
raltmak, kontrol etmek, kural koy-
mak, sorumluluk almak, eskiye ait 
olanlar  gibi anlamlara gelir. Uranüs 
ise aydınlanmak, değiştirmek, ayır-
mak, yıkmak, özgürleştirmek, bağım-
sızlık, radikal şeyler, bilgisayarlar, 
teknoloji, elektrik, havacılık, uzay, 
astroloji, sürprizler, şok edici olaylar, 
depremler gibi anlamlara gelir. Bu iki 
gezegenin sert etkileşimleri dönüştü-
rücüdür.

GEÇMİŞİN İZLERİ 

Geçmişte bazı yıllar aynısı olma-
sa bile buna benzer etkiler vardır. 
1430’da Lourens Janszoon Coster’in 

ilk kez tek tek harflerle baskı deneme-
leri yapması ve matbaanın temelleri-
nin atılması dünya tarihinde önemli 
gelişmeleri beraberinde getirmiş özel 
bir olaydır. 1. Dünya Savaşı nerdeyse 
tüm Dünyayı etkilemiştir. 1930 yılın-
da Plüton keşfedilmiş. Dünyada bir 
ilk olarak ülkemizde  kadınlara seçme 
ve seçilme hakkı verilmiştir.  1976 yı-
lında Beyrut’tan Dubai’ye giden uçak 
Suudi Arabistan ile Kuveyt arasında-
ki çöle düşmüş. Aynı yıl İstanbul-An-
talya uçuşunu yapan uçak Isparta 
yakınında düşmüş. 1999’da büyük 
Marmara depremi yaşanmış. Bu olay-
ların hepsi insanları etkilemiş, hayata 
bakışlarını ve yaşamlarını azda olsa 
değiştirmiştir.

DEĞİŞİM ENERJİSİ ÇOK GÜÇLÜ 

2021 yılında Satürn ile Uranüs ara-
sındaki etki ile hayatınızın bir ala-
nında biraz da zorunluluklardan de-
ğişimler yapmanız gerekebilir.  

Astroloji
Astro Gözde / @astrogozde
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Bu kiminiz için değişen dünya dü-
zenine uyum sağlamak, kiminiz için 
zorluklarla bir aydınlanma yaşamak, 
kiminiz için geçmiş ile gelecek ara-
sında bir köprü kurma gerektiği için 
olabilir. Her şekilde değişim enerjisi 
bu yıl çok güçlü ve değişime diren-
mek yerine şartlara uyum sağlamak 
ve akışa göre esnek davranabilmek 
daha faydalı olacaktır. Şartları tama-
men kontrol etmek elinizde olmaya-
caktır. Kalıpların kırılması, değişmez 
denilenlerin değişmesi olası.

BOLLUK BEREKET ŞANS 

Bu yıl Satürn ve Jupiter Kova Bur-
cunda olacaklar. Jüpiter; şans ve fır-
satlar, bolluk ve bereket, gelişim, iler-
leme, mutluluk, bilgelik, affedicilik, 
ileri görüşlülük gibi anlamlara gelir. 
Satürn ise; yapılandırmak, sorumlu-
luk almaktır. Satürn ve Jupiter’in et-
kileşimleri, şansın kalıcı olmasını ve 
yapılandırabilmeyi sağlar. Fırsatlar 
sorumluluk alarak gelebilir. Sınırlı bir 
ilerleme, kontrollü bir gelişim sağla-
nabilir. İsteklerinizi yavaş ama kalıcı 
olarak elde edebilmektir.

SINAVLAR FARK ETMENİZİ 
SAĞLAYACAK 

Bu etkileşim kova burcunda ger-
çekleşiyor. Kova; gelecek vizyonu, 
yenilikleri, arkadaşlıkları, grupları, 
hümanistliği, dünya vatandaşı olma-
yı, özgürlükleri, sosyal medyayı, tek-
nolojiyi, uzayı, orijinal ve farklı olan 
şeyleri, başkaldırıları, öngörülemeyen 
konuları temsil eder. Bu birleşim öz-
gürlükleri, yaşam koşullarınızı, ileti-

şim ve teknoloji ağlarındaki özgürlük-
leri, gelecek hedeflerinizi, toplumsal 
konuları gündeme getirecek ve bu ko-
nuda birtakım sınavlarla bunların ger-
çekten hayatlarınızda ne kadar önemli 
ve anlamlı olduğunu fark ettirecektir. 
Bu konularda daha da gelişmek, sınır-
ları aşmak ve vizyon sahibi olmak için 
sınırlandırılmalar olması da mümkün. 
Ne zamanki hayatlarımızda birşeyle-
rin eksikliklerini hissetmeye başlarız 
işte o zaman o konu hakkında daha 
duyarlı ve bilinçli hale geliriz, işte 2021 
bunları deneyimleme yılı olabilir.

ÇEVRESEL DUYARLILIK ARTACAK 

Satürn ve Jupiter’in Kova burcunda 
hareket ettiği 2021 yılında hayatları-
nızın bir alanında hem şanslı  oldu-
ğunuz hem de yapılanması gereken 
birtakım konular olacaktır. Jüpiter 
Kova burcundayken özellikle fikirle-
rin genişlemesi, düşünce kalıplarının 
genişlemesi, teknolojide ilerlemeler, 
hava sahanlığı ve hava araçları, uzay, 
yeni teknolojilerin kullanılabilir olma-
sı, icatlar ve buluşlar, sosyal haklarda 
gelişmeler, hava kirliliği başta olmak 
üzere  çevresel etmenlere duyarlılığın 
artması mümkündür. 

DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM ZAMANI 

Bu yıl geleceğinize yatırım yapın, 
bir temel atın. Eğitiminize, teknoloji 
ve bilime, iletişime... Nisan 2023 ve 
sonrası dönem  (Plüton Kova burcuna 
geçiyor) değişim ve dönüşüm zama-
nı olacak ve bunun temellerini 2021 
de atanlar daha şanslı, güçlü ve daha 
ilerlemiş olacaklardır. 

Astroloji
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Ocak 2021

ASTROLOJİ
KOÇ 21 MART - 20 NISAN

Yükselen Koç ve Koç Burcu
2021 yılında bir hayalinizi gerçeğe çe-
virme ve somutlaştırma şansınız var. 
Başkalarından beklediğiniz destekleri 
alabilir, bir yatırım yapabilirsiniz. Ken-
dinizi yeni bir sosyal çevre içinde var 
edebilir, görünür olabilirsiniz. Kariyer 
gelirlerinizi arttırabilirsiniz. Arkadaşla-
rınızdan eledikleriniz olabilir.

İKİZLER       22 MAYIS - 22 HAZIRAN

Yükselen İkizler ve İkizler Burcu
Eğitim konuları, yurtdışı ve yabancılarla 
ilgili gündemler, e-ticaret, basın yayın, 
sosyal medya konularında şans ve fır-
satlarınız olabilir. Hukuksal konularda 
bir yapılandırma gerekebilir. Kendinizi 
geliştirmek ve bir aydınlanma yaşamak 
mümkün. Geleceğinize yatırım yapma 
zamanındasınız. Uzaklar size şans geti-
rebilir, değerlendirin.

ASLAN 23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS

Yükselen Aslan ve Aslan Burcu
Evlilik, ortaklık, ortak işler, anlaşma ve sözleşmeler konularında hem şans ve fırsat 
hem de zorluklar yaşayabilirsiniz. Karşınızda bir duvar olduğuna odaklanmayın, 
farklı yollarda bir şans olduğunu görmeye bakını. Karşınıza kurallarla gelene esnek 
olun. Yalnız olanlar kültürlü, eğitimli, adaletli, zengin kişilerle  karşılaşabilirler.

BOĞA 21 NISAN - 21 MAYIS

Yükselen Boğa ve Boğa Burcu
Gelecek hedefleriniz ve kariyerinizle 
ilgili şans ve fırsatlara, yapılandırma-
lara açık bir yıldasınız. Bir proje ile 
adınızı duyurabilirsiniz. İşinizi ulusla-
rarası alana taşıyabilirsiniz. Terfi alabi-
lirsiniz. Tanınırlığınız artabilir. Sosyal 
statünüz yükselebilir. Yeteneklerinizi 
geliştirmek ve bunu kariyere dönüş-
türmek mümkün.

YENGEÇ 23 HAZIRAN - 22 TEMMUZ

Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu
Başkalarının kaynaklarından faydalan-
mak, emekli ikramiyesi almak, sigorta 
alacakları, prim, burs, nafaka, miraslar 
gibi konulardan yana şans ve fırsatla-
rınız olabilir. Yalnız bu konularda bir 
sorumluluk almak, elinizi taşın altına 
koymak gerekebilir. Kredi ve borçlarla, 
alacak verecek işlerinizle ilgili konu-
larda gelişmeler olabilir.
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BAŞAK 23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL

Yükselen Başak  ve Başak Burcu
Günlük hayatınızı yapılandırma şansı-
nız var. İstediğiniz düzeni başkaların-
dan da yardım alarak kurabilirsiniz. 
Geleceğiniz için daha konforlu bir or-
tam oluşturmak mümkün. İş ve çalışma 
ortamınızda yanınızda çalıştırdığınız 
kişiler ile hayatınızı kolaylaştırabilir-
siniz. İş arayanlar kariyer konusunda 
olumlu gelişmeler yaşayabilir.

AKREP 23 EKIM - 21 KASIM

Yükselen Akrep ve Akrep Burcu
Eviniz, yaşam alanlarınız, aileniz, içsel 
dünyanızla ilgili şans ve fırsatlarınız var. 
Evinizi genişletebilir, kendinize daha 
konforlu, estetik ve teknolojik alanlar 
oluşturabilirsiniz. Ev nüfusunda deği-
şimler olabilir. Aileden maddi manevi 
destek alabilirsiniz. Miraslardan ve or-
tak kaynaklardan fayda sağlayabilirsi-
niz. Aile içindeki küslükler bitebilir.

OĞLAK 22 ARALIK - 21 OCAK

Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu
Para, kazançlarınız, yatırımlar konula-
rında şans ve fırsatlar olabilir. Şartları 
doğru değerlendirmeye ve elinizdeki 
koşulları yapılandırmaya çalışın. Parayı 
idare etmeyi öğrendiğiniz aynı zaman-
da para kazanma yolları bulduğunuz 
bir yıl olabilir. Üretmek ve bir alana ya-
tırım yapmak olası. Sağlık konularında 
destekler alınabilir.

BALIK 20 ŞUBAT - 20 MART

Yükselen Balık  ve Balık Burcu
Daha önce keşfetmediğiniz yeteneklerinizi bulabilirsiniz. Gizli saklı yatırımlardan 
yana şanslarınız olabilir. Özellikle kariyer ve gelecek hedeflerinizle bağlı birtakım iş-
leri geri planda yürütmek mümkün. İçinize dönüp kendinize çekilmek ve şifalanmak 
için güzel bir yıl. Zararlı alışkanlıklarınızı bırakabilirsiniz.

TERAZİ 23 EYLÜL - 22 EKIM

Yükselen Terazi  ve Terazi Burcu
Aşk ve ilişkilerden yana şans ve fırsat-
larınız var. Mevcut beraberliğinizde 
canlanma olabilir. Çocuk sahibi olabi-
lirsiniz. Yeteneklerinizi geliştirebilir, 
yeni hobiler edinebilirsiniz. Sizi mutlu 
edecek konulara vakit ayırabilirsiniz. 
Ek para kaynakları oluşturabilirsiniz. 
Sosyalliğiniz artabilir, yeni arkadaşlık-
lar kurabilirsiniz.

YAY 22 KASIM - 21 ARALIK

Yükselen Yay ve Yay Burcu
Eğitim, iletişim, anlaşma ve sözleş-
meler, seyahatler konularında şans ve 
fırsatlar elde edebilirsiniz. Sosyal çev-
reniz genişleyebilir. Kardeşler ve yakın 
çevreden insanlarla iletişiminizi göz-
den geçirebilir, küslükleri sonlandıra-
bilirsiniz.  Yeni tanışmalar mümkün. 
Evlilik olabilir. Ticari konularda geliş-
meler yaşayabilirsiniz.

KOVA 22 OCAK - 19 ŞUBAT

Yükselen Kova  ve Kova Burcu
Hayatınızdaki birçok konuda şans ve 
fırsatlar ve yeni yapılanmalar sizinle 
olacak. Özellikle kariyer konuları, yatı-
rımlar, kişisel gelişim, eğitim, yurtdışı 
konularında fırsatlarınız olabilir. İstekle-
rinizin teker teker yerine geldiğine şahit 
olabilirsiniz. Bu yıl yeni konular keşfede-
bilir, seyahat edebilir, eğitimler alabilirsi-
niz. Yeni bir iş kurmak mümkün.
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