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Edito
Aşk kokan bir aya, aşk dolu bir sayı

A

h pandemi... Tüm hayalleri alt üst etti. Halbuki
Sevgililer Günü için ne planlarımız vardı değil
mi? Ama üzülmeyin! Mekanların kapalı olması da sizi durdurmasın. Evde de çok iyi vakit
geçirebilirsiniz... Mesela güzel bir akşam yemeği sonrası
battaniye altında aşk kokan bir film seyredebilirsiniz. Hatta
belki aşk ile hazırlanan Re Touch Mag’in şubat sayısını sevgilinizle birlikte okuyarak keyifli bir gün geçirebilirsiniz...
Çünkü Sevgililer Günü’ne sayılı günler kala sizler için
aşk kokan bir sayı hazırladık.
Hediye önerilerinden Sevgililer Günü akşamı tercih edilecek stil önerilerine her şeyi bulabileceğiniz şubat sayımızın kadın ve erkek kapaklarında da iki muhteşem isim yer
alıyor. Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle öne çıkan, güzeller güzeli Melis Sezen ve yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan ile çok keyifli bir çekim gerçekleştirdik...

Hale Ceylan Barlas-Rana Demir

Siz dergiyi incelerken, Nazım Hikmet’in şiiri de size eşlik etsin...
Seviyorum Seni
Seviyorum seni denizi uçakla ilk defa geçer gibi,
İstanbul’da yumuşacık kararırken ortalık,
İçimde kımıldanan bir şeyler gibi, Seviyorum Seni “Yaşıyoruz
çok şükür” der gibi...
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Bülten

Aşk hikayenizi
yeniden keşfedin

Bloomsbury, romantikliğinize heyecan
katıyor. Şıklığından vazgeçmek istemeyen
partneriniz için Bloomsbury’nin sevgiyle
tasarlanan aksesuarları, en romantik hediye
seçenekleri arasında yer alıyor.

Aşkın yolu
Victoria’s
Secret’tan
geçiyor

Mutlu edin

En etkili ve hassas
tıraş deneyimini
sunan tıraş makineleri
ve uzun süre kalıcı
pürüzsüzlük sağlayan,
evde kullanıma uygun
IPL cihazları ile Braun,
14 Şubat’ta sevgilinize
verebileceğiniz
en güzel hediyeyi
bulmanıza yardımcı
oluyor.

Birbirinden iddialı iç
çamaşırlarından yumuşacık
rahat pijamalara ve güzellik
ürünlerine kadar birçok
alternatifin bulunduğu
Victoria’s Secret ile Sevgililer
Günü’nü unutulmaz kılmak
sizin elinizde.

Aşkın adımları

Tasarladığı koleksiyonlarla
konforu hayatımıza taşıyan
Elle Shoes, Sevgililer Günü’nde
cazibeli adımların vazgeçilmezi
oluyor. Siz de Sevgililer
Günü’nde aşka bir adım daha
yaklaşmak istiyorsanız, ona
Elle Shoes şıklığını
armağan edin!

Aşkınızı özel parçalar
ile sunun

Atasay, Sevgililer Günü’nün romantik havasını
zevkli mücevherlerle harmanlıyor. Kalp
figürlü kolye, yüzük, bileklik ve küpelerden,
modern tasarımlara sahip pırlanta ürünlerine
ve tarz erkeklerin stilini tamamlayacak pek çok
aksesuar sizi bekliyor.
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Bülten

O’nu Denim Trip
ile tanıştırın
Sürdürülebilir modayı lüks
olmaktan çıkarma mottosuyla
denimseverlerle buluşan Denim
Trip, Sevgililer Günü’nde konforlu
tasarımlarıyla çekici bir hediye
alternatifi sunuyor. Marka,
kadın ve erkek koleksiyonlarıyla
ve zamansız parçalarıyla göz
dolduruyor.

Atık derileri kullandı

Bu kez ilhamını organik hareketlerden alan ve
kullanılmayan atık derileri tasarımına yansıtarak
bir çanta tasarlayan Chuchu, yeni tasarımı
Change ile iddialı. Geri dönüşüm seferberliğine
katılarak yeni bir çanta tasarlayan markanın
kreatif direktörü Mehtap Hiçsönmez, üretim
sürecinin her aşamasında bizzat bulundu.

Sevgini
paylaş
Türk tasarım markası
Mon Reve, yeni
sezon koleksiyonu
Fundamentals 2021’den
çok özel parçalarla bu
yıl Sevgililer Günü’nü
#sevginotları hashtag’i
ile karşılıyor. Her bir
parçası el işçiliği ile
üretilen benzersiz
tasarımları ile sevdiğinize
aşkınızı yeniden ilan
edebilirsiniz.

Yalın ve
konforlu

Beymen Studio, şıklığından
ve konforundan ödün
vermeyen modern kadınlar
için yepyeni bir kapsül
koleksiyon hazırladı.
Koleksiyon, yalın ve
konforlu tasarımları ile
yeni normalin vazgeçilmezi
olmaya aday..
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Aşkın kokusu
Amore

Fiolas, aşkınızı yükseltecek yepyeni
bir seri ile karşınızda; Amore...
Kırmızının en güzel tonu ile derin
duygulara seslenen Amore, mistik
amber, kadifemsi hurma ve yeşil
taze otların ferahlığını sunuyor.

Luna Mini
Box ile
romantizm

Renkli
tılsımlar

Dünyanın ilk
tılsım mücevher
markası Bee
Goddess,
koleksiyonlarında
renkler ve
tılsımlarını
birleştirerek
aşkınıza özel
zamansız hediye
seçenekleri
sunuyor.
Koleksiyonlarında
aşkı temsil eden
semboller ile
renkli değerli
taşların enerjisini
bütünleştiriyor.

Mehry Mu, kış
koleksiyonu’nun şık
ve güçlü parçalarından
Luna Mini Box ile
Sevgililer Günü için
değerli bir hediye
alternatifi sunuyor.

Sağlıklı saçlar için
Collagen Up
COllAGEN UP ‘Saç Kolajeni’ ile sadece 4 haftalık
kullanımla ince ve dökülen saçlara yoğunluk
katıyor. Kırılgan ince tırnakların ise daha sağlam
ve hızlı uzadığı gözle görülebiliyor. COllAGEN UP
Hair, içeriğindeki antioksidan ve DNA sertifikalı
bitki özleri sayesinde saç ve tırnakların sağlıklı
uzamasının yanısıra cildin aydınlanmasına, kirpiklerin
güçlenmesine de katkı sağlıyor.
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En özel hediye
seçenekleri

W Collection genç, dinamik ve şehirli çiftler
için Sevgililer Günü’nde özgün öneriler
sunuyor. Marka, aşkın şıklığına zarafet
katmak isteyenlere alternatifler sunuyor.

Saygı varsa
aşk var

Enstitü
bakımını
eve taşıyın
InstitutEsthederm,
iki yeni ürünü ile
mükemmel bir cilt
vaad ediyor. Etkisi
ilk kullanımdan
itibaren görülebilen ve
hissedilebilen, başka
hiçbir şeye benzemeyen
krem formlu bir
temizleyici: GentleDeepPoreCleanser ve en
hassas cilt tipleri dahil
tüm cilt tiplerinin
kullanımına uygun,
granülsüz, peeling etkili
LighteningBuffing Mask.

Koton, Sevgililer
Günü’nünde “Yaşama
Saygı” anlayışıyla
“Saygı Varsa Aşk
Var” diyor ve
koleksiyonlarındaki
en trend hediye
alternatifleriyle
kadınları kalbinden
fethediyor.

Kusursuz bir cilt için

La Melon BB kremler ile kusursuz bir cilde sahip
olabilirsiniz... BB Cream Multi – Perfecting Glow
Moisturizer SPF 30, cildinize bakım sağlarken,
içeriğinde bulunan beyaz çay özleri, ahududu
özü, sericin ve çarkıfelek meyvesi özü ile cildinizi
nemlendirip ışıltı verir. Moisturizer Gel Cream
Makeup Base ise, kusursuz bir cilt yanında,
cildinizdeki ince çizgilerin görünümünü azaltmayı
ve gözeneklerin de küçülmesini vadediyor...

9

Bülten

Altınla ipeğin
muhteşem uyumu:
Pamelo Jewelry

Pamelo Jewelry el emeği ve özel
tasarımıyla nakış nakış işlenen altın ve
ipek tasarımlarıyla ön plana çıkarken
tamamını kadın çalışanların oluşturduğu
atölyesinde bin bir emekle üretiliyor.
Şıklığınızı tamamlarken kadın ellerinin
nazik dokunuşuyla şekillenen takılar hem
sizin hem de sevdiklerinizin gözlerini
kamaştırmaya hazır.

Makyaj çantası
ile dikkat
çekiyor
Dior, Maison’un imzası haline
gelen “cannage” motifiyle
süslü makyaj çantasını yeni
modellerle güncelliyor.
“DiorTravel” ismini alan
çanta, ikonik “Christian Dior”
yazısı, omuz askısı ve Dior’la
özdeşleşen “charm”larıyla
büyük, küçük ve mikro
boylarda beğeniye sunuluyor.

Sevdiğinizin
yüzünü
güldürün

Vakko’dan romantik
bir çağrı

Tommy Hilfiger ve
Tommy Jeans 14 Şubat
Sevgililer Günü’ne özel
yüzlerce hediye seçeneği
sunuyor. Zamansız, rahat
ve şık kombinlere uygun
ayakkabı ve aksesuarlar 14
Şubat’ta sevdiğini mutlu
etmek isteyenleri bekliyor.

Vakko, Sevgililer Günü’nde aşkın ifadesi
olan tasarımlar sunuyor. Aşkın rengi
kırmızının öne çıktığı ve farklı zevklere
hitap eden Vakko’da, hediye seçenekleri
arasında giyimden aksesuara, mutluluk
veren kofrelerden ve sevgiyi damakta yaşatan
Vakko L’Atelier lezzetlerine kadar geniş
alternatifler yer alıyor.
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Kar Kraliçesi:
Beyonce
Adidas ile Beyonce’nin Ivy Park markası
ortaklığında oluşturulan 3. koleksiyon Icy
Park müşterilerine “yaratıcılık, bireysellik
ve hayal gücüne” ilham vermeyi
amaçlıyor. Koleksiyonun tanıtımında
Hailey Bieber ve Gucci Mane gibi ünlü
isimler yer alıyor.

Savage x Fenty
için kamera
karşında

Rihanna, iç çamaşırı markası
Savage x Fenty’nin Sevgililer
Günü için oluşturulan
koleksiyonuna ait video
klip yayınladı. Paylaşımın
altına ‘Aşk tanrısı NEVA
yapabilir’ yazan ünlü şarkıcı
bir otel odasında dans ederek,
izleyicilere kutlama için kadeh
uzatıyor.

Bella Hadid ve Irina
Shayk kukla oldu

Irina Shayk ve Bella Hadid,
Moschino’nun yeni 2021 İlkbahar
kampanyasında rol aldı. ‘Bağlanma yok’
adlı koleksiyonun çekimlerini Steve
Meisel yaptı. Ünlü modeller uzuvlarına
bağlı iplerle poz verdi.
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Işıldayan Star:
Selena Gomez
x Puma

Selena Gomez, 2017’den bu
yana Puma için marka elçiliği
yapıyor. Amerikalı şarkıcı
Puma ile yaptığı ortak sosyal
medya paylaşımında metalik bir
arabanın önünde parlayan beyaz
Puma ayakkabıları ile poz verdi.

Thom Browne ilk
çocuk koleksiyonunu
tanıttı
Thom Browne, ilk çocuk giyim
koleksiyonunu Paris Erkek Moda
Haftası’nda bir filmle tanıttı. Marka,
basın açıklamasında “Thom Browne’u
tanımlayan temel unsurların çocuk
giyim koleksiyonunun temeli olmaya
devam ettiğini” dedi. Gri takım elbise,
gri örgü, gri şort, kravat ve oxford
ayakkabılar... Koleksiyonda markanın
imza stili yine öne çıkıyor.

Lee x H&M: Yeni nesil sürdürülebilir
denim koleksiyonu
İsveçli moda şirketi H&M ve ABD’li denim
markası Lee, yeni nesil daha sürdürülebilir
denim geliştirmeyi amaçlayan bir işbirliği
başlattı. H&M’nin ilk yüzde 100 geri
dönüştürülmüş pamuklu kotundan
mantar ve jakron kağıdından yapılmış deri
olmayan sırt çantalarına kadar yeni tasarım
ve üretim geliştirmelerine yol açacak.
Marka web sitesinde, hammaddeden
kullanımın sonuna kadar her denim
giysinin su, C02 ve enerji etkisini gösteren
Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA)
verilerini paylaşacak.
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O Kız

Ninelerimizin
nakışlarına modern
bir dokunuş
İllüstratif nakış sanatçısı Leyla Aslan adeta bir ressam
edasıyla kasnağını tuval, iplerini de boya olarak kullanıyor.
Annelerin, ninelerin çeyizlerinden aldığı ilhamı günümüzle
harmanlayan Aslan, online eğitimlerle de meraklısına iğne
iğne nakış işletiyor.
RÖPORTAJ: RANA DEMİR, FOTOĞRAF: İLKAY KAYA
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O Kız
‘O kız’ bölümünün bu ayki konuğu, kariyerini illüstratif nakış üzerine
kuran ve modern nakkaş diye de tanımlayabileceğimiz Leyla Aslan...
İllüstratif nakışa kaç yaşında
başladın, nasıl merak sardın?
1995-1996’da Olgunlaşma Enstitüleri vardı birçok büyük şehirde. Nakış merakım o okullarda başladı. 2 yıl
geleneksel nakış eğitimi aldım. Daha
sonrasında sürdürmedim. O zaman
öğretmen olma yetkimiz vardı okuldan mezun olduktan sonra. Küçük
yaşta kurumsal şirketlerde çalışmaya
başladım. Yıllar içerisinde çocuklarım
oldu. Çalışmaya ara verdim. Bir dönem fotoğrafçılık yaptım. Sonra na-

kışa tekrar geri döndüm. Öğrendiğim
nakışı yapmak birçok kişi gibi bana da
biraz sıkıcı geliyordu. Benden önceki
kuşakta da hep çeyiz olarak görülüyordu. Biraz resim yapar gibi düşünmek istedim. İplikleri de öyle kullanmak istedim. İlk yaptığım zaman bu
kadar ilgi çekeceğini düşünmemiştim.
Bir şeyin takdir görmesi mutlu eden
bir şey. Aktif sosyal medya kullanıcısı olduğum için yaptıklarımı paylaşmaya başladım. Özellikle Nuri Bilge
Ceylan’ın Bir Zamanlar Anadolu filmindeki sahneyi yaptıktan sonra çok
ilgi görmeye başladı. O filmden çok
etkilenmiştim herkes gibi. Filmin o
sahnesi tamamen gözümde canlandı.
Başlarken “Ne yapıyorsun sen? Boş
boş şeylerle uğraşıyorsun? Bu iş sana
ne kazandıracak ki” diyen çok oldu.
Sonrasında eğitmenliğe başladım.
Peki o çalışma dönüm noktası
mıydı senin için?
Evet, dönüm noktasıydı. Çünkü
daha öncesinde de yaptığım işlerde
aslında epey ilgi görmüştü. ALİKEV
yararına satmıştım birkaç işimi. Ben
tarihi yapıları çok seviyorum. Haliyle
araştırıyordum onları. Devrim Erbil
resimlerini bilirsiniz. Sonra Devrim
Erbil’le tanışmak istedim. Bir işimi
gidip atölyesine bıraktım. Bir hafta
sonra telefon geldi “Görüşelim” diye.
Sonra Devrim Hoca ile bir resim seçtik. “Hangi güzel sanatları bitirdin”
diye sordu. Ben de “Güzel sanatlara
gitmedim” dedim. Bu onun çok ilgisini çekti. Orada öyle başladık. O iş de
altı ay sürdü. Sonra film afişini Twitter’da paylaştığımda inanılmaz ilgi
çekti. Ben de şaşırdım açıkçası. Bu sırada eğitimler de başladı.
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O Kız
BİRÇOK KİŞİ NAKIŞ İŞLEMEYİ
MEDİTASYON OLARAK GÖRÜYOR
Peki “Bu iş sana ne kazandıracak ki”
diyenlere şu anki cevabın ne olur?
Bir kere özgüven anlamında bana
çok katkısı oldu. Kendimi tanımama,
hayatıma çok etkisi oldu. Bazı vermek
istediğim kararları da tetikleyen bir şey
de oldu bu. Maddi olarak da bir kadın
için tek başına yaşamak zaten ülkemizde çok zor. Yine kazandığımı işime
yatırıyorum ama tek başıma da yaşayabiliyorum. Çok güzel geri dönüşler
alıyorum. Benim için çok kıymetli bu.
Bu işi meditasyon olarak gören de çok
kişi oldu. Birçok kişi güncel kaygılarından ve sorunlarından uzaklaştığını
söylüyor. Bunu ben de yaptığım için
yakinen biliyorum. Derslerime katılan
ya da katılmayan birçok kişi bundan
ilham aldı ve kendi hesaplarını açtı.
Kadın kadını desteklemelidir.
Eğitimler nasıl başladı? İnsanlar
sana nasıl ulaşıyor?
Instagram’dan bir mesajla bile ulaşabiliyor insanlar. Genellikle talepler
doğrultusunda dersleri organize ediyorum.
Kaç kişi oluyor mesela eğitimlerde?
Pandemiden önce şehir dışı eğitimlerinde 15 kişiye kadar çıkıyordu. Ankara’da artık üç kişi, maksimum dört
kişi oluyor.
Online nasıl devam ediyor?
Pandeminin etkisi ne oldu?
Başta online yapmakta çok kararsızdım. Çünkü bu elle yapılan bir şey
olduğu için göstermek gerekiyor. Ama
online da oldu. Biraz daha çok konuşuyorum orada. Online birçok iş yapı-

labiliyormuş, bu süreçte bunu gördük.
Belki birebir eğitimden daha fazla gayret gösteriyor öğrenciler ama o gayret
sayesinde daha hızlı öğreniyorlar.
MALZEMELER PAHALI AMA
ALTERNATİFLERİ VAR
Bundan sonrası için planların neler?
Boyut olarak büyük çalışma var aklımda. Kolaj gibi bir şey olabilir. Yine
içinde benden olan, yine tarihi yapılarla beraber kullanabileceğim bir
proje olabilir.
Öğrenciler ilk başladığında neler
yapmak istiyor?
İlk başta başlayanlar aslında daha
önce büyüklerinden gördükleri ile
nakışa aşinalar. Çoğu sayfadan etkilendikleri için geliyorlar. İnsanlar çok
farklı bir şey arıyorlar.
Maddi olarak zor mu illüstratif
nakışla ilgilenmek?
Orta gelirli birisi aslında YouTube hesabımdan öğrenip yapabilir. Malzemeler biraz pahalı. Ana malzemeleri aldığı zaman epey iş çıkarabilir kişi. Artık
yerli boyalar da var. Ben yerli kumaş
boyası kullanıyorum çünkü bizim kullandığımız Fransız kumaş boyaları çok
pahalı. Daha ekonomik alternatifler var.
Yaptığın eserleri satışa çıkarıyor musun?
Satış yapmıyorum. Aslında birçok
kişi teklif de etti. Ama el sanatlarıyla ilgilenmemiş birisi onun ne kadar sürede
ortaya çıkacağını bilmiyor. Bir kül tablasını gidip marketten alıp da birisine
hediye edebilirsin ya da bir hafta işleyip
onu da hediye edebilirsin. Ama o bir
hafta işlediğini satmak istediğinde onun
maliyeti bununla aynı olmuyor işte.
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Re Touch Editorial

“Spoilsport”
Photo: Ali Kangal, Stylist: Melih Mızrak (asistan Gizem Aydın), Make up: Nisa Köse
Hair: Mert Pekgüzel, Model: Ceren Karakaş ( Casting Killer Agency), Studio: Daylight studio
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Re Touch Editorial

CEKET: TWIST
GÖMLEK: OFF-WHİTE/BEYMEN
ETEK: OUTKAST PEOPLE
KEMER: ZYGIELLE
AYAKKABI: CHRISTIAN LOUBOUTIN
FİLE ÇORAP: CALZEDONIA
BEYAZ ÇORAP: PENTİ
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Re Touch Editorial

Tuhaf değilim, sadece
normal değilim.
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Re Touch Editorial

ÜST: SUDİ ETUZ
PANTOLON: OUTKAST PEOPLE
ÇANTA: GUESS
KOLYE: STUDIO NO 'ID
AYAKKABI: I LOVE SHOES
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Moda

Mükemmellikten
korkmayın, zaten elde
edemeyeceksiniz.
20

Re Touch Editorial

ELBİSE: SUDI ETUZ
KEMER: NETWORK
ZİNCİR KOLYELER: ZYGIELLE
HAC KOLYE: LICIA ISTANBUL
ÇORAP: CALZEDONIA
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Re Touch Editorial

DERİ MONT: ATOLYE NO 6
ŞORT: ATOLYE NO 6
KEMER: STUDIO NO 'ID
ÇORAP: AGENT PROVOCATEUR
GÖZLÜK: CHRISTIAN DIOR
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Re Touch Editorial

TÜL ELBİSE: ATÖLYE NO:6
ETEK: NETWORK
KOLYE: STUDIO NO 'ID
AYAKKABI: I LOVE SHOES
ÇORAP: PENTI
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Re Touch Editorial

Her sabah
uyandığımda
çok büyük
bir mutluluk
yaşıyorum.

24

Kapak

MELİS SEZEN

İÇINDEKI SEVGI
VE IŞIK IÇIN
BURADASIN HAYATA
TESLIM OL!
Genç yaşına rağmen birçok başarılı rolleriyle öne çıkan
Melis Sezen, hayat mottosunu başlıktaki gibi anlatıyor
ve ekliyor: Bambaşka duyguları olan karakterlere
hayat vermek her zaman bilmediğim yönlerimi
keşfetmemi sağlıyor.
Röportaj: Sercan Meriç Fotoğraf: Ünal Turhan Styling: Boreal Brandlifting Saç: Mutlu Ahmet Sinan
Makyaj: Alev Kaya Fotoğraf Asistanı: Murat Kavuran Video: Numan Alkan

Kapak

S

iyah İnci, Ya İstiklal Ya Ölüm
ve şimdi de Sadakatsiz... Melis Sezen, dizilerin aranan
ismi olmaya devam ediyor.
Bizim İçin Şampiyon, Mucize 2: Aşk
gibi filmlerdeki rolleri ile beğeni toplayan Melis, yaydığı pozitif enerji ile
de dikkatleri çekiyor. Melis’in takdir
toplayan özelliklerinden birisi de cinsiyetçiliğe, tacize karşı sesini yükseltmekten kaçınmaması. Genç oyuncu

Bluz: Guess
Büstiyer: Nihan Peker
Kemer: Guess
Pantolon: Baqa
Ayakkabı: Christian Louboutin
Küpe: Pacal
Yüzük: Pacal

ile Re Touch Mag için bir araya geldik.
Hem harika bir çekim gerçekleştirdik
hem de kariyerinin basamaklarını konuştuk. Karşınızda Melis Sezen!
Sadakatsiz dizisindeki Derin
karakteri ile son dönemlerde
karşımızdasın. Dizi nasıl gidiyor?
Dizi çok güzel gidiyor çok mutluyuz. Her şey birbirine karıştı, heyecan
dorukta!

Kapak

Kapak
Derin, prenses gibi büyüyen, varlıklı
bir ailenin kızı. İnişleri çıkışları
olan bir karakter. Bu karaktere
nasıl hazırlandığını, nasıl bir bağ
kurduğunu öğrenebilir miyiz?
Her şeyden önce Derin’i tanımaya
çalıştım. Derin kimdir? Derin nasıl bir
kızdır? Derin neler yaşamıştır? Yaşadığı hangi olaylar onu bugüne getirmiştir, en önemlisi Derin ne hissetmiştir?
Hep buraları irdeledim. Derin’i her zaman en derinde bulmaya çalıştım hala
da en derinine inmeye çalışıyorum

tabi ki. Bu bitmeyecek bir yolculuk
ve böylesi duygusu yüksek, inancının
peşinden giden, genç kızlıktan kadınlığa hatta anneliğe yolculuğu olan bir
karaktere hayat vermekten çok mutluyum. Ona hayat verdikçe onu daha da
çok keşfediyorum.
ALDATILAN KADIN ASLA KENDİNİ
SUÇLAMAMALI
Derin karakteri nedeniyle sosyal
medyada ve sokakta tepki aldığını
söylemiştin. Yeşilçam efsanelerinden
Erol Taş’ın da canlandırdığı
karakterler nedeniyle başının
belaya girdiğini biliyoruz. Bu
sence oyunculuk başarısı mı, yoksa
izleyicinin gerçekle kurguyu ayırt
etmeyi bir türlü başaramaması mı?
İzleyicinin karaktere inanması sonucunda oluşan bir tepki. Bu bence
kesinlikle bir oyuncunun çok mutluluk duyacağı bir durum. Çünkü bir
karakter çıkarıyoruz, bir insana hayat
veriyoruz ve en başında buna inanmamız gerekiyor. Karaktere inanmadan onu çıkaramazsınız zaten. Çıkan
sonuca, izleyici de inanıyorsa yaşayan bir karaktere dönüşmüş oluyor
bu. Bu yüzden birlikte yakalanan bir
başarı bence ve çok mutluluk verici.
Derin, aldatma-aldatılma konuları
ile sık sık gündemde. Aldatılmak
travmalara sebep olan bir durum.
Sen de aldatıldığını açıklamıştın.
Nasıl aştın bu kötü durumu?
Her insanın yaşadığı bir şey bu ve
ilk başta insan şaşırsa da sonrasında
kendini tamir edebiliyorsun. Algını
değiştirmek en büyük çözüm bence.
Kendini asla suçlamama farkındalığını kazanmak en büyük adım.

Kapak

Saç aksesuarı: Eli Peacock
Gömlek: Exquise
Elbise: Exquise
Küpe: Pacal
Yüzükler: Pacal
Çorap: Penti
Ayakkabı: Manolo Blahnik (Beymen)

Kapak

TİYATRO DİSİPLİNİYLE
ÖZGÜVENİM GELİŞTİ
Annen ve baban Balkan göçmeni.
İstanbul’da doğdun ama
göçmenliğin sana kattığı değerler
ya da dezavantaj sağlayan durumlar
olduğunu düşündün mü hiç?
Şöyle söyleyeyim, annemin de babamın da dedelerinin dedeleri göçmüş. O yüzden kökenimiz oraya dayansa da aslında İstanbulluyuz biz.
Ama tabi yüzüme bakan hemen “Aa
sizde kesin göçmenlik var!” diyor. Bir
tarafım Yörük, bir yandan da Arnavut damarı derler ya işte tam olarak
o var bende!

Koç Üniversitesi Medya ve Görsel
Sanatlar Bölümü’nden mezunsun.
Oyunculuğun yanı sıra kamera
arkası süreçlerin de eğitimini
aldın. Bu gözle baktığında dizi
ve film sektöründeki eksiklikler
nedir sence? Nelerin düzeltilmesi
gerekiyor?
Duygusu olan işler her zaman benim ilgimi çekmiştir. Ne anlatıyorsak
anlatalım onun bir duygusu olmalı.
Nasıl anlattığımız da bambaşka, hiç
beklemediğimiz etkiler uyandırıyorsa izleyicide, tadından yenmez. O
yüzden inanarak yapılan ve tutkuyla
yapılan her işe bayılıyorum. Şu son
zamanlarda bizde de birçok asıl ola-

Kapak

Yaka aksesuarı: Collare
Kaban: Nocturne
Kemer: Eli Peacock
Küpe: Pacal
Çorap: Penti
Ayakkabı: Celine (Beymen)

Kapak

rak duygunun işlendiği, tek tip saf
iyi, saf kötü karakterler yerine zaafları ve hisleri olan, bazen çok yumuşak,
bazen çok sert yani insan olmanın
getirdiği dönüşümlü ve çok yönlü,
katmanlı karakterlere hayat verilen
işler yapılıyor. Çok mutlu oluyorum.
Bizim Sadakatsiz’de de yaptığımız bu
aslında. Aynı zamanda bazen bazı işlerde öyle kamera açılarına öyle ışıklara denk geliyorum ki, sinematografik bir zenginlik bir anda içine alıyor
sizi. Örneğin; en son Bir Başkadır’a
her yönüyle bayıldım. Bütün ekibin
ellerine sağlık.
Birçok önemli oyuncunun yuvası olan
Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde
(MSM) de eğitim gördün. O bir yılın
önemini nasıl anlatırsın?
Hayatımın yönünü belirleyen bir

yıl o. Benim için çok değerli. En basitinden, 10 yaşındayım, aslında çok
da insan canlısı değildim. Sahneye
çıkmak öyle başka bir his ki, özgüvenimin varlığını fark ettim ve özgüvenim gelişti. Kendimi çok özgür hissettim, sahnede her şey mümkündü!
Sihir gibi bir şey derim hep o yüzden.
İnsan ilişkilerimi de çok etkiledi bu.
Özgüvenim geliştikçe daha sıcakkanlı bıcır bıcır bir kız oldum. Ama
en önemlisi oraya ait olduğumu anladım. Kesinlikle oyuncu olacaktım!
Ayrıca ilk tiyatro eğitimimi Müjdat
Gezen Sanat Merkezi’nde aldığım için
de ayrı mutluyum. Tiyatro disiplinini
öğrenmek ve ilk oyunumda MSM’nin
sahnesinde olmak çok gurur verici
benim için. Beş tane ayrı karaktere
hayat verdim ve oynadığım karakterlerden biri mafya babasıydı!

Kapak

Saç aksesuarı: Eli Peacock
Hırka: Nocturne
Gömlek elbise: Baqa
Etek: Nihan Peker
Çorap: Penti
Ayakkabı: Fendi (Beymen)
Kolye: Pacal

ROL İÇİN FİZİKSEL OLARAK KOLAY
DÖNÜŞEBİLİYORUM
Bugüne kadar sinemada yer aldığın
filmler arasında sende en çok iz
bırakan yapım hangisiydi?
Mucize 2 Aşk’daki Beren... Beren’in
çok başka bir enerjisi vardı, güneş gibiydi. Cıvıl cıvıl ve ışıl ışıl olmasının
altında farklılıkların yalnızca zenginlik olduğunu anlatan ve sevginin temsili olan bir karakterdi. Çok büyük ve
muhteşem bir ekiple, usta oyuncularla birlikte çalıştık. Kocaman bir setti
ve bende çok ayrı yeri var. Çok mutluyum o filmin içinde yer aldığım için.
Mucize 2 Aşk, Bizim İçin Şampiyon,
Ya İstiklal Ya Ölüm gibi farklı
türlerde rol almak bilinçli bir tercih
mi? Bazı oyuncuların tek türde
ilerlediğini görüyoruz. Farklı türlerde
karakterleri canlandırmak Melis
Sezen’e kişisel olarak ne öğretti?
Her zaman farklı olmasına dikkat
ediyorum. Çünkü bir karaktere hayat

veriyorum; oradaki Melis değil oradaki Beren, oradaki Nazan veya oradaki
Esra. İzleyici ve ben de tabi ki Melis’i
değil bazen genç bir kız olan Nazan’ı,
bazen genç bir kadın olan Esra’yı izlesin istiyorum. Ama en çok dikkat ettiğim şey her karakterin başka olması. Hepsinin başka bir karakteri var,
hepsinin yaşadıkları başka, onlar için
her türlü değişime açığım ve onları
bulmak için hep arıyorum. Bu yüzden farklı olmasına dikkat ediyorum.
En büyük avantajım ise fiziksel olarak
çok değişebilmem. Saç makyaj ve kostümle beni 17 yaşıma da geri döndürebilirsiniz Nazan’da olduğu gibi, 26
yaşındaki genç bir kadın olan Derin’e
de dönüşebilirim! En sevdiğim şey bu
dönüşebilmek. Ayrıca farklı farklı yaşanmışlıkları olan bambaşka dünyaların insanı olan ve bambaşka duyguları
olan karakterlere hayat vermek her zaman bilmediğim yönlerimi keşfetmemi
sağlıyor. Beni zenginleştiriyor ve besliyor. Çünkü karakter sizi aynı zamanda
bir yolculuğa çıkarmış oluyor.

Kapak

Saç aksesuarı: Eli Peacock
Elbise: Exquise
Ayakkabı: Christian Louboutin
Küpeler: Kloto
Bileklik: Kloto

Kapak
Internet Movie Database’ın (IMDb)
“starmetre” listesinde ilk 100’de
yer alan tek Türk oyuncusun. Sana
yönelik bu ilgiye karşı hislerin
nedir?
İlk gördüğümde şoka girdim. Gerçek olduğuna inanamadım sonrasında
ise çok mutlu oldum çünkü IMDb hepimizin baktığı ve oldukça güvenilir
dünya çapında kabul edilen bir site.
Benim için çok gurur verici.
SAMİMİYETİMİ SUİSTİMAL EDENLE
İLETİŞİMİ KESERİM
Dans etmeyi, kitap okumayı çok
sevdiğini biliyoruz. En sevdiğin kitap ve yazarı öğrenebilir miyiz?
Bende en çok iz bırakanlar Azra Kohen - Aeden özellikle Numi karakteri.
Bir de Uğultulu Tepeler’i çok severim
Emily Bronte.
Melis Sezen deyince güleç, enerjik,
sıcakkanlı bir insan gözümüzde
canlanıyor. Bu enerjik ve
sıcakkanlılık başına iş açtı mı hiç?
Bazen çok samimi davranmak ve sıcakkanlı olmak yanlış anlaşılabiliyor.
Bazen insanlar doğal olan hareketinizin arkasında başka anlamlar aramaya çalışabiliyor ya da bazı insanlar
kendilerini kalıplara sokmaya o kadar
alışmışlar ki doğal bir davranışla karşılaştıklarında bunu tanımlayamayıp
sizi farklı yorumlayabiliyorlar. Böyle
durumlarda doğallığımdan ödün vermeyip görüşmem gereken bir kişiyse
o insanlara mesafe koyuyorum. Bir de
sizi suçluyorlar bu gibi durumlarda
kafalarında yarattıkları bambaşka senaryolar yüzünden. Bu resmen psikolojik taciz, kabul edilemez. Bu seviyedekiyle iletişimimi derhal keserim.

Kapak

Kapak

Kendinle ilgili değiştirmek
istediğin bir şey var mı?
Kendimi bazen dipsiz bir kuyuya
çekerek eleştiriyorum. Yapıcı eleştiriye yani özeleştiriye her zaman açığım ama bazen öyle bir yargılıyorum
ki kendimi sürekli dibe çekiyorum.
Bu genel ruh halim değil neyse ki.
Aslında çok yüksek bir insanım ama
kendime bazen böyle acımasızlık ve
haksızlık yapabiliyorum. Bunu değiştirmek isterdim.
CİNSİYETÇİLİĞE KARŞI SESSİZ
KALMAMALIYIZ
50 yaşındaki Melis’i hiç düşündüğün
oluyor mu? İleriki yıllar için kendin
konuşma yapıyor musun?
Hiç yapmam. Hiç de düşünmem.
Hayat her an değişir, değişimin ve

dönüşümün ta kendisidir. Biz planlar
kurarız fakat o bizi sürprizleriyle karşılar bizi de çok değiştirir. Bu yüzden
hayallerim var onlara inanıyorum ama
bu bir his her zaman içimde taşıdığım.
O hayallerin nasıl gerçekleşeceğini ben
bilemem o yüzden hiçbir zaman 10 yıl
sonraki halim veya 50 yaşındaki Melis’i
kafamda resmetmem. Belki de kendimi kısıtlamak ve hiçbir kalıba sokmak
istemediğimdendir. Çünkü hiçbir kimsenin 50 yaşındaki halini kurup da tam
anlamıyla ona ulaşabilme ihtimalinin
olduğunu düşünmüyorum. Belki somut olarak düşündüğünüz her şeye
sahip olursunuz ama duygunuz başka
olur. Belki de hiç bilmediğiniz bambaşka bir yoldasınızdır. Bu yüzden benim
yaptığım inancıma sahip çıkıp bugün
o yolda ilerlemek, gerisini ise akışa bırakmak, akışa teslim olmak.

Saç aksesuarı: Eli Peacock
Bluz: Nocturne
Pantolon: Nocturne
Çanta: Guess
Küpeler: Pacal
Ayakkabı: Amina Muaddi (Beymen)

Saç aksesuarı: Eli Peacock
Ceket: Grace
Büstiyer: Grace
Etek: Grace
Çanta: Guess
Ayakkabı: Manolo Blahnik (Beymen)

Evlenmek ve çocuk sahibi olmak
gibi planların var mı?
Şu an yok tabi ki daha çok gencim
evlenmek için! Ama zamanı gelince neden olmasın. İlk defa bir anneye hayat veriyorum Derin’le birlikte.
Çok şaşkınım kendimi anne olarak
görmeyi hiç beklemiyordum. Bir anneyi canlandırmak bile çok farklı bir
duygu, anne olmak dünyanın en güzel mucizesidir herhalde. Ama her
şey zamanında güzel tabi ki. Benim
için daha çok erken.

Melis Sezen, Türkiye’de bir şeyi
değiştirme şansına sahip olsaydı,
neyi değiştirirdi?
Sadece Türkiye için değil, tüm dünya
için kadın cinayetlerinin son bulması,
kadına şiddetin son bulması! Cinsiyetçiliğin son bulması, cinsiyetçilik yerine
insan kavramının yerleşmesi. İnsanın
varoluşunun temelinde sevgi var bunu
tüm dünyaya hatırlatmak ve farkında
olmak lazım. Her şeyin birbirine bağlı
olduğunu tüm evrenin birbiriyle etkileşim içinde olduğunu farkında olmak
lazım. Saygı duymayı öğrenmek, sevmeyi bilmek lazım.

Kendimi bazen dipsiz bir kuyuya çekerek eleştiriyorum.
Aslında çok yüksek bir insanım ama kendime bazen
böyle acımasızlık ve haksızlık yapabiliyorum. Bunu
değiştirmek isterdim.
Moda haftaları da dijitale taşındı.
Yakında yeni koleksiyonlar yeniden
online platformlarda olacak. Takip
edebiliyor musun?
Özellikle takip etmiyorum ama dijital ortamda önüme çıktığı an bakıp
içinde geziniyorum. Yeni neler var,
nasıl modeller var kesinlikle bir göz
gezdiriyorum. Hatta beğendiklerimin
hemen ekran görüntüsünü alırım!
ONLINE ALIŞVERİŞ SEVMİYORUM
Alışverişe çıktığında neleri
almadan eve dönmezsin?
Ruh halime göre o kadar değişiyor
ki. Bazen canım hiç alışveriş yapmak
istemiyor hiçbir şey almıyorum o yüzden de asla alışverişe çıktığımda şunu
almadan dönmem dediğim bir şey
yok. Şu an zaten pandemiden dolayı
buna imkanımız olmuyor ama pandemi öncesi bazen mağazaları gezip denemeye üşendiğim için almadığım da
oluyordu ama bazen de “Ay şunu da
deneyeyim bunu da deneyeyim” deyip
ellerimi doldurup bir sürü şey deneyip beğendiklerimi aldığım da. Bu ruh
halimdeyken ise bütün detaycılığımla
bütün mağazaları gezer her ürünü inceler üşenmeden de her beğendiğimi
deneyip kombin yaparım! Çok keyifli!
Son dönemde alışveriş gibi stiller
de değişti ve herkes rahat giyime
yöneldi. Hatta eşofman takımları
oldukça popüler oldu. Senin
stilinde de değişiklikler oldu mu
yoksa hep rahat kıyafetler mi tercih
ediyordun?

Evet, özellikle çalıştığım dönem hep
eşofman giyiyorum. Pandeminin de
etkisiyle ben de eşofmanlara kaydım.
Üniversiteye ilk girdiğim zamanı hatırlıyorum bir de, o zaman her güne başka
bir kombin yapardım ve gerçekten güzel
giyinirdim ama artık özellikle önemli bir
şey olmadığı sürece ki pandemi şartlarından dolayı şu anda olamıyor, en rahat
olduğum kıyafeti geçiririm ki bu genelde ya tayt ya da eşofman oluyor.
Pandemi nedeniyle alışveriş
alışkanlıkları değişti. Sen online
mı yoksa deneyerek mi alışveriş
yapmayı tercih ediyorsun?
Ben online alışveriş sevmiyorum.
Denemek istiyorum. Sanırım biraz gelenekçi bir yapım var. Oğlak burcuyum
topraktan gelen bir özellik bu sanırım.
Denemek istiyorum, kumaşını görmek,
üstümde nasıl durduğunu görmek istiyorum. Online olarak bir şey almam gerekiyorsa da onu genelde ya kardeşim
ya da kuzenim benim için hallediyorlar.
Onsuz asla olmaz dediğin,
vazgeçilmez bir aksesuarın var mı?
O olduğunda daha güvende hissettiğim, iç enerjimi değiştiren, benim
için başka anlamı olan aksesuarlarım
var diyebilirim. Mesela bu doğum günümde annemle kardeşim bana mala
kolye hediye ettiler. Aldığım en güzel
ve en anlamlı doğumgünü hediyesi.
Re Touch Mag olarak bizim mottomuz
‘hayata dokun’, seninkisi ne?
İçindeki sevgi ve ışık için buradasın hayata teslim ol.

MODA
RE TOUCH
mag

&STİL

Moda

Editörün
Favorileri

Hüma Kaya / huma@retouchmag.com

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

Simya Evi
Vitamin C
Ferulic Acid
Serum

Bağışıklığımı güçlendirmek için
sıklıkla vitamin takviyelerine
başvurduğum şu aylarda
cildimi de bu bakımdan
mahrum bırakmıyorum. Daha
parlak ve pürüzsüz bir cilt elde
etmemi kolaylaştıran C vitamini
serumları aynı zamanda
zamana meydan okumamı
sağlıyor.

Eudemonia Ay
İkon Seramik
Koku Kolyesi

Ayın dişil enerjisini bir ikon olarak
üzerimde taşımamı sağlarken sırsız
yüzeyine damlattığım uçucu yağların
aromaterapik etkisini uzun hissettiren
bu kolye gün boyu rahatlama,
konsantrasyon ve huzur gibi farklı
etkileri hissetmemi sağlıyor.
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Zühre
Kaban

Kapalı mekânlarda
herhangi bir etkinliğe
katılmadığım pandemi
sürecinde dış giyim
şıklığı benim için
daha da önem
kazandı. Zühre’nin bu
yumuşacık kabanı bana
kendimi hem rahat,
hem de şık hissettiriyor.

Chimi
Güneş
Gözlüğü

Güneş gözlüğünün yazlık
bir aksesuar olduğu
gibi yaygın bir inanış
olsa da, benim için yaz
kış vazgeçilmez. Stilimi
tamamlayan büyük
çerçeveli gözlükleri
ayrıca geniş kapsamlı bir
güneş koruması sağladığı
için sıklıkla tercih
ediyorum.

İpekyol Triko
Kazak

“Zamansız” parçaların ilk sırasında
benim için her zaman çizgili tişört
ve kazaklar geliyor. Parisian şıklığa
kolaylıkla erişmemi sağlayan bu kazak
aynı zamanda oldukça konforlu.
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Selected Elbise

Knitss Triko Kazak

İpekyol Bluz 259 TL

Barış Manço

Bal Böceğim
Barış Manço’nın o eşsiz sesinden “Bal
Böceğim” şarkısını dinleyip muzipçe
sevdiğine gülümsemeyen var mıdır?
Aşkın en tatlı haline eşlik eden bu güzel
şarkıyı stilinizde bal renginin zarafetiyle
yaşatabilirsiniz.

Burt’s Bees Beeswax
Lipbalm

Dilek
Hanif x
Gizia Bluz
1.125 TL

Hartford Hırka

Beymen
Collection
Etek

Beymen Club
Mont

Frame Kemer
Yargıcı Pardesü 929,99 TL
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So Chic
Küpe
4595 TL

İpekyol
Çanta
499 TL

Catarzi
Şapka

Selected Hırka

Fikret Kızılok

Bu Kalp Seni
Unutur mu?
Eskimeyen aşkların zamansız
tutkusu aradan yıllar geçse de ilk
günkü gibi kalır… Siz de aşkınızla
olduğu gibi stilinizle de zamana
meydan okurken klasik parçaların
gücünden ilham alabilirsiniz.
Machka
Elbise
1.995 TL

Vogue
Güneş
Gözlüğü

Esthederm
Active Repair
Yaşlanma
Karşıtı
Nemlendirici

Tods
Ayakkabı

Resume Gömlek

Pure Beauty
Youth Restore
Firming Eye
Cream

Beymen Collection
Çiçekli Etek

Academi Etek

İpekyol Etek
499 TL

Selected Desenli Etek

Hipanema
Küpe

Manuş Baba

Eteği Belinde
Aşk bazen özgürce sokaklarda dans
etmek gibidir; sebebini ve sonrasını
bırakır, sadece o anın mutluluğuna
odaklanırsınız. Kendinizi içindeyken
aşkla dans eder gibi hissettiğiniz
etek tasarımları aşkı size yeniden
hatırlatacak.

Dilek Hanif x Gizia
Etek 2.650 TL

Frame Etek

Raisa Vanessa Etek 11.693,85 TL

Network Etek

Hartford Etek

Aisha and Joe Kadife
Toka 199 TL

Resume Elbise

Tanju Okan

W Collection
Elbise

Mon Reve
Fundamentals
Kolye

Papatya Gibisin
Beyaz ve İnce
Tutkunun eşsiz dansı tangonun büyüleyici tınısını
naiflik ve zarafetle buluşturan bu muhteşem
şarkının kahramanı olmayı hangi kadın istemez
ki? Siz de dilerseniz tangonun o iddialı
görünümünü stilinize yansıtabilir, dilerseniz
nostaljik bir zarafete kucak açabilirsiniz.
Vakkorama
Elbise

Vakko Eldiven

Handan
Tanır Tango
Ayakkabısı

İpekyol Elbise
1.950 TL

Sephora
Collection Mat
Ruj 74,90 TL
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Christian
Louboutin
Ayakkabı

Selected Bluz

Altınbaş
Yüzük
İpekyol Etek
499 TL

Manolo Blahnik
Stiletto
5.850 TL

Swarovski
Küpe

Zeki Müren

Gözlerini
Gözlerimden
Ayırma Hiç
Gözleri aşıkken sadece sevdiğini görenlerden
misiniz? Türk müziğinin en yüce değerlerinden
Zeki Müren’i kim aşktan ayrı düşünebilir ki?
Siz de ihtişamlı stilinizle sadece sevdiğiniz
değil hiç kimse gözlerini sizden ayıramasın
istiyorsanız bu iddialı parçalar tam sizlik.

Resume Elbise

Academia
Elbise

H6 by Hazal
Pardesü

Nisse Elbise
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Rowley Hesselballe
Elbise 6.500 TL

Moda

“Yatırım parçası
palto ve
ceketler, güçlü
görünümlerin
anahtar
parçalarından.”

“Omuz detaylarıyla
öne çıkan
triko takımlar,
son dönemde
gardıropların
olmazsa
olmazlarından.”
“Minimal çizgilere sahip
nötr tonlarda çizmeler,
kendinden emin bir
duruşu beraberinde
getiriyor.”

Elif Cığızoğlu

NetWork Kadın Koleksiyonu
Baş Tasarımcısı Elif Cığızoğlu,
Sonbahar/Kış 2020-21
koleksiyonundan Sevgililer
Günü için hediye önerilerini
paylaşıyor.

“Şıklık kadar rahatlığa
da önem veren kadınlar
için kalın topuklu siyah
botlar, hem feminen
hem de konforlu bir
hediye alternatifi.”

“Kapitone ve krokodil
efektli çantalar, rafine bir
şıklık yaratmak isteyenler
için favori hediye
önerilerimden.”

“Kusursuz kalıpları,
iddialı renk ve
desenleriyle öne çıkan
elbiselerden, sevgilinizin
stiline göre bir model
seçebilirsiniz.”
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4

RÜYA
GIBI

GÜN

Paris Haute Couture Moda
Haftası, corona virüsün etkisinin
devam ettiği günümüzde, moda
devlerinin İlkbahar/Yaz 2021
Haute Couture sezonu dijital
defilelerine ev sahipliği yaptı.
HAZIRLAYAN: BUSE SELEN AKGÜN

P

aris Haute Couture Moda Haftası, 25 Ocak'ta başladı, 28 Ocak'ta sona erdi. Schiaparelli İlkbahar/
Yaz 2021 koleksiyon sunumuyla başlayan etkinlik, Iris van Herpen, Christian Dior, Giambattista Valli, Chanel, Valentino, Giorgio Armani Privé, Fendi
Counture ve Victor&Rolf gibi dünyaca ünlü 28 moda evinin defileleri ile son buldu.
KIM JONES ILE ILK DEFILE
Eylül ayında İtalyan lüks markası Fendi'nin hazır
giyim ve kürk koleksiyonlarının sanat yönetmeni
olarak atanan Kim Jones, 27 Ocak'ta Fendi Couture için kadın giyimine ilk kez markanın web
sitesinde ve sosyal medya kanallarında canlı
yayınlanan şovla başladı.
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ALBER ELBAZ GERI DÖNDÜ

MISTIK DIOR KOLEKSIYONU

Larvin'in eski kreatif direktörü İsrailli modacı Alber Elbaz, İsviçre'nin
lüks şirketler grubu Richemont ile
ortak girişimini oluşturduğu AZ Factory markasıyla Haute Couture ve
Moda Federasyonu'nun davetli konuk üyesi olarak modaya uzun zamandır beklenen dönüşünü yaptı.

Dior’un İlkbahar/Yaz 2021 Haute
Couture şovu için kreatif direktör Maria Grazia Chiuri, moda haftasında,
dünyanın bilinen en eski tarot kartlarından ve Rönesans dönemi tablolarından esinlenen bir koleksiyonla yer
aldı. Son derece batıl inançlı ve özellikle her gösterisinden önce tarot okuması için falcıları düzenli olarak ziyaret ettiği bilinen İtalyan sanatçı Pietro
Ruffo tarafından yeniden yorumlanan
tarot desenleri ve Maison atölyelerinde çalışılan benzersiz işçilik, olağanüstü gece elbiselerinde buluştu.
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SÜRDÜRÜLEBILIR MALZEMELER
KULLANILDI
Iris van Herpen, Merlin Sheldrake'in
Entagled Life kitabından ilham alınarak
tasarladığı "Root of Rebith" koleksiyonu
ile dikkat çekti. Van Herpen tasarımlarında 3D baskılar kullandı ve Hollandalı
modacı Parley for the Oceans ile işbirliği
yaparak, geri dönüştürülmüş plastikleri, ilk kez couture kalitesinde olan sürdürülebilir malzemelere dahil etti.
İSPANYOL VE İSLAM KÜLTÜRÜ
BIRLEŞTI
Giambattista Valli Haute Couture İlkbahar 2021 koleksiyonu, Sevilla'daki binalardan da ilham alınarak hazırlandı.
Valli; "Sevilla, İspanyol ve İslam kültürlerinin birlikte eridiği ve yeni bir üçüncü kültür yarattığı bir yerdir" diyor.

SOSYAL MESAFE ÇERÇEVESINDE
DEFILE
Chanel Haute Couture İlkbahar/
Yaz 2021 koleksiyonu Grand Palais'de
tanıtıldı. Kreasyon, çiçeklerle süslü
podyumda, sosyal mesafe kuralları
çerçevesinde gerçekleşti.
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Hayata karşı büyük
meraklarım var
Kefaret dizisinin
sevilen ismi Özge
Özacar, hayata
karşı büyük
merakları olduğunu
ifade ediyor,
“İnsanın kalbi
durduğunda değil,
merak duygusu
bittiğinde öldüğüne
inanıyorum. O
yüzden de bir
çiçeğe bakar gibi
merakımı her gün
sulayıp büyütmeye
çalışıyorum” diyor.
RÖPORTAJ. SERCAN MERİÇ
FOTOĞRAF: AYKUT GÜREL
GARAGE HAİR REPAİR STUDİO:
RAMAZAN BATAK
MAKYAJ: BELİS KILIÇARSLAN
STYLİNG: MELİH MIZRAK

ETEK, CEKET: OUTKAST PEOPLE
GÖZLÜK: EDITÖRE AİT
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Ö

zge Özacar’ı bugüne kadar çeşitli yapımlarda izledik. Genç oyuncu üstlendiği rolleri başarıyla
canlandırdı. Gazetecilik mezunu olan
Özacar, felsefeye meraklı, edebiyat
düşkünü, sporu hayatından eksik
etmeyen, dans etmeyi bir aşk olarak
gören bir oyuncu… Re Touch Mag’de
ağırladığımız Özacar’dan ilham alınacak çok şey var…
Kefaret dizisinde canlandırdığın
Meltem Serez karakterinden
bahseder misin? Bu role nasıl
hazırlandın?
Meltem zor bir mahallede büyümüş; haliyle hayatta kalmak ve kendi-

ni korumak için çeşitli savunma mekanizmaları geliştirmiş bir kadın. Genç
yaşta evlenip boşanmış. Bu zamana
kadar üzerine en çok kafa yorduğum
rolüm oldu diyebilirim. 26 yaşına yeni
girecek genç bir oyuncu olarak, evlilik, boşanma ve şimdi de hamilelik
duyguları Meltem’den evvel tecrübe
etmediğim deneyimlerdi. Özellikle
hamileliğin gerçekçiliğini çok önemsiyorum, bu yüzden iki aydan beri evde
tüm vaktimi kostüm ekibimizden aldığım yapay hamile karnıyla geçiriyorum. Hem mental hem de fiziki olarak
bu deneyimi bu şekilde gerçeğe olabildiğince yakın yaşayarak hissetmek,
sahnelerimde duyguya çok daha kolay girebilmemi sağlıyor.

TRENCHCOAT: OUTKAST PEOPLE
ÇORAP: PENTI
AYAKKABI: I LOVE SHOES
KOLYE: GAZZAS
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Dizide Yurdaer Okur, Mert Fırat,
Nurgül Yeşilçay gibi deneyimli
oyuncularla aynı seti paylaşıyorsun.
Onlarla olan iletişimin nasıl?
Kendimi kesinlikle inanılmaz şanslı hissediyorum. Nurgül de Yurdaer
de Mert de bu işten evvel hayranlıkla izlediğim, oyunlarına gittiğim
çok büyük isimler. Onlarla karşılıklı
oynamak, tanıyabilmek, hem hayat
hem mesleki tecrübelerinden faydalanabilmek benim nezdimde paha
biçilemez. Üçü de inanılmaz iş disiplinleri olan insanlar. Ama Nurgül’e
olan hayranlığım gerçekten başka.
Güzelliğiyle, enerjisiyle odaya girdiği
an onu fark etmemeniz imkansız. Kesinlikle gerçek bir efsane.
Bugüne kadar Küçük Tatlı Yalancılar,

CEKET ELBISE: ATÖLYE NO:6
KOLYE. BILEKLIK: GAZZAS
ÇORAP: PENTI
AYAKKABI: CHRISTIAN LOUBOUTIN
(BACAK AKSESUARI) ÇANTA: DOMESTIQUE

Lise Devriyesi, Hababam Sınıfı
Yeniden gibi genç isimlerin ağırlıklı
olduğu yapımlarda yer aldın.
Oyunculuk kariyerinin başlangıcı
için nasıl önemi var bu işlerin?
İşlerimin hepsinin bendeki yeri ayrı.
Özellikle Sevgili Geçmiş’te canlandırdığım Azra karakteri kalbimde hep bir
numara. Mesleğe başladığım günden
bu yana, hem okudum hem çalıştım.
Oynadığım karakterler ve sorumluluklarımın da bu minvalde, mesleğimde tecrübe kazandıkça artması bana
kendimi çok daha güvende hissettirdi.
Şu an tüm bu yapımlarda edindiğim
tüm bilgiler harmanlanmış, katmanlanmış ve beni Kefaret’deki Meltem
gibi çok daha kontrast bir karakteri en
iyi şekilde oynayabilmem için hazırlamış gibi hissediyorum.
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BİR DANSÇIYI OYNAMAK BENİ
ÇOK HEYECANLANDIRIR
Önümüzdeki yıllarda hem kariyerinde hem de özel hayatındaki hayallerin nedir?
Açıkçası hayata karşı çok büyük meraklarım var. İnsanın kalbi durduğunda
değil, merak duygusu bittiğinde öldüğüne inanıyorum. O yüzden de bir çiçeğe bakar gibi merakımı her gün sulayıp

büyütmeye çalışıyorum. Bir kere mesleğini kesinlikle ama kesinlikle uluslararası icra eden bir oyuncu olmak istiyorum. Bu yüzden de yabancı dillerimi
sahne oynayabilecek kadar canlı tutmaya özen gösteriyorum. Keza müzikal
yapmak fikri beni çok heyecanlandırıyor. Ferzan Özpetek’le İtalya’da film
çekmek yine en büyük hayallerimden.
Oyunculuk dışındaki hayallerimi anlatmam içinse listem daha uzar gider.
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Kendini geliştirmek için neler
yapıyorsun?
Her zaman her yerde her anda “Buradan neler öğrenebilirim?” merakıyla
dünyama bakıyorum. Karşımda küçücük bir çocuk, bir hayvan, bir çiçek, her
ne olursa olsun, beni büyütecek öğretecek bir değerdir anlayışındayım. O
yüzden hayatı bakarak değil görerek
yaşamaya çalışıyorum. Mesleğimle
ilgili alanında uzman oyuncu koçlarından, yönetmenlerimizden sürekli
eğitimler almaya özen gösteriyorum.
Festivallerdeki workshoplara muhakkak katılıyorum. Ama en önemlisi sadece mesleğimde değil, siyaset; ekonomi, spor, iletişim, felsefe, psikoloji gibi
daha birçok alanda dersler alıp okumalar yapıp ruhumu besliyorum açıkçası.
Fırsatın olsa hangi rolleri
canlandırmak istersin?
Oyunculukta sınırların var mı?
Anastasia küçükken tekrar tekrar
izleyip repliklerini ezberlediğim bir
Disney müzikali. Anastasia’yı oynasam herhalde mutluluktan ağlayabilirim. Bir dansçıyı oynamak yine beni
çok heyecanlandırır. Fakat bunlar her
ne kadar Özge olarak benden parçalar
olsalar da bana çok yabancı, çok ters
köşe rollerde olma fikri yine beni çok
heyecanlandırıyor. Charlize Theron’un
Canavar filmi gibi bir dönüşümü, seri
katili canlandırmak çok isterim.
Oyunculukta idolün var mı?
Şener Şen’in çok büyük hayranıyım. Onu izlemek, farklı farklı karakterleri bu kadar hafızalara kazıyacak
performanslarla sergilemesine şahit
olmak muazzam. Bir gün kendisiyle
birlikte bir sinema filminde oynayabilmeyi ne çok isterim.

Röportaj
Takip ettiğin yönetmenleri
öğrenebilir miyiz? Yerli yönetmenler
arasında muhakkak çalışmak
istediğin birisi var mı?
Agnes Varda çok büyük hayranı olduğum, kurduğu dünyaları çok içimden
hissettiğim bir yönetmen. Çektiği işleri
sıkılmadan tekrar tekrar izleyebilirim.
Nuri Bilge Ceylan filmleri bende yine
apayrı bir parantez. Felsefe okumayı da
çok sevdiğim için, hayata karşı çok fazla
soru soran belki de romantik bakan biriyim. Nuri Bilge Ceylan filmlerindeki
diyalogları dinlerken bu bağlamda, kendi sorularımın içindeki yalnızlığım yok
oluyor ve hayata karşı benim gibi bakan
derdi olan insanlar var gibi hissediyorum. Bir gün kendisiyle çalışabilmek
şansına umarım kavuşurum.
OYUNCULUKTAN ÖNCE HABERCİ
OLARAK ÇALIŞTIM
Geçtiğimiz günlerde Instagram
hesabından ismini Yunus Emre'nin
"Beni İrşat Eden" şiirinden aldığını
paylaştın. Edebiyatla aran nasıl?
Hangi yazarları sever ve okursun?
'Beni İrşat Eden' şiiri vesilesiyle Özge
adımı almışım, o yüzden manen bendeki yeri çok kıymetli. Edebiyatsa benim
için derya deniz. Son bir senedir ağırlıkla
psikanaliz ve felsefe daha çok ilgimi yönelttiğim alanlar. Erich Fromm, Epictetos,
Lacan, Spinoza, Seneca, Camus, Sartre, Beauvoir, Engin Geçtan bu sene en çok fikirlerine sığındığım yazarlardan.
Gazetecilik mezunusun. Sansürün ve
otosansürün daha çok konuşulduğu
bugünün medyasına dair neler
söylemek istersin?
Marmara İletişim mezunuyum. Oyunculuk kariyerimden evvel bilfiil haberci
olarak da çalıştım, belgesel programların
yapımında yer aldım. Karanlıktan şikayet

etmek yerine, bir mum, bir kibrit nasıl yakabilirim düşüncesi hayata bakışımı daha
çok özetliyor. Birey üzerine düşeni yaparsa
toplumsal sorunların da azalacağına inanırım. O yüzden hem dünya hem yerel siyaseti, politikayı hep takip ediyorum. Mesleğim vesilesiyle sahip olduğum kamuoyu
gücünü de yaşadığım topluma katkı sağlamak için bu minvalde kullanmaya açıkçası
özen gösteriyorum. Daha etkin olabilmek
adına bu konuda geliştirmeyi büyütmeyi
planladığım bazı projelerim de var.
Spor hayatının önemli bir parçası. Bu
kadar yoğun ve hareketli bir hayatın
varken spora nasıl vakit ayırıyorsun?
Spora başlamak isteyenler için
tavsiyelerin neler?
Çocukluğumdan bu yana hep sporun
içindeydim. Basketbol, voleybol profesyonel kulüplerde olmasa da yaptığım sporlardı. Hareket etmek oldum olası bana yaşam enerjisi veriyor. Pandemi sonrası ve
üzerine set eklenince kendi rutinim açıkçası eski yoğun temposunda gitmediği
olabiliyor. Sıklığı değişse de dans etmek,
koşuya çıkmak ve evde ağırlık çalışmak
bu zor döneme rağmen kondisyonumu
korumamı sağlıyor.
Dansa ilgin olduğunu biliyoruz.
Dans etmek nasıl bir motivasyon
sağlıyor sana?
Dans benim için aşık olmak gibi. Hayatımın her anı, her duygusu için bir
müziğim vardır. Dans ederken o ritimle
birleşmek, uyumlanmak inanılmaz bir
endorfin kaynağı benim için. Bir anda
bütün dünyam duruyor ve sadece o anda
kalıyorum. Latin dansları benim kendi
branşım fakat bu sene African ve R&B
alanında da çalışmalar yaptım. Pandemiden sonra Kafkas danslarına başlamak
da çok istiyorum. Umarım sağlığım da
elverir son nefesime kadar dans etmeye
devam edebilirim.

Röportaj

Moda tutkusu
bizde genetik
Ailesindeki 4 kuşak modacılığı, annesi Esra Ergun ile
kurduğu House of Gizu markasıyla taçlandıran Gizem
Göksel “İkimizin de jenerasyonuna hitap eden bir koleksiyon
hazırladık. Eğlenmeyi seven her yaştan kadın kendine uygun
bir parça bulabilecek” diyor.
RÖPORTAJ: BUSE SELEN AKGÜN

Röportaj

G

izem Göksel, kendisi gibi
moda tutkunu annesi Esra
Ergun ile düş dünyasını
birleştirdi ve 2020 yılında
House of Gizu markası ortaya çıktı.
Esra Hanım’ın sektördeki tecrübesi ve
Gizem Göksel’in trendleri takip eden
yaratıcı ruhuyla harmanlanan House of
Gizu, kadınların kendilerini kusursuz
hissedecekleri kıyafetlere imza atmayı
hedefliyor. Anne kızın moda serüvenini Gizem Göksel’den dinledik.
Bize biraz kendinizden bahseder
misiniz? Anne kız marka kurmaya
nasıl karar verdiniz?
2010 Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunuyum ama
okulumu ne kadar sevsem de bölümümü hiç sevemeden bitirdim. Çocukluğumdan beri kıyafetleri farklı yorumlamak ve olmayanı yaratmaya çalışmak
aslında bana ailemin 4 kuşaktır moda
sevdalısı olan kadınlarından miras.
2020 yılında annemle artık bunu bir iş
haline dönüştürmeye karar verdik ve
ilk koleksiyonumuzu büyük bir heyecanla bir araya getirdik.

PANDEMİ BİZE HAYALLERİ
ERTELEMEMEYİ ÖĞRETTİ
Pandemi döneminin yaratım
sürecinize nasıl bir etkisi oldu?
Pandemi döneminin ilk günlerinde
aslında bu fikir kafamızda iyice netleşti
ve hangi kumaşlarla ne tarz bir koleksiyon oluşturacağımıza karar verdik.
Aslında bu pandeminin sonucunda
markamızın mottosu olarak, hiçbir şeyi
hayatta bekletmemek gerektiğini, yaşadığımız her günün en özel gün olduğunu kabul etmek gerektiğini benimsedik. Ve tasarladığımız her bir parçanın
aslında dolapta beklemeden her gün,
her yerde ve hatta evde bile giyilebilir
olduğunu anlatmaya çalışıyoruz.
Koleksiyon oluşum sürecinizi
anlatır mısınız?
Uzun yıllardır tüketicisi olduğumuz
bu sektörde aslında ne istediğimizi bilerek eksikliğini hissettiğimiz parçaların
planlamasını yaparak üretim yaptık.

Röportaj
Tasarımlarınızda hangi kumaşları
kullanıyorsunuz?
Yaratım sürecimizin en önemli kısmı kumaşlarımızın öncelikle desen ve
renklerini özenle seçip tamamen bize
özel bir üretim ile modellerimize uygun kumaşlarda hazırlattık. Genellikle
şifon, ipek şifon, kadife ve koton kumaşlar kullandık.
Sizce tasarımda yaratıcılık mı
önemli, farklılık ve özgünlük mü
yoksa kullanılabilirlik mi?
Bizce bunların hepsi çok önemli başlıklar ama bizim için en önemlisi kaliteyi ulaşılabilir kılmaktı.
DOĞAYA SAYGILI MODAYI
DESTEKLİYORUZ
Tasarımlarınız ile ulaşmayı
hedeflediğiniz kitleniz nedir?
Biz koleksiyonu hayal ederken annemle beraber aslında ikimizin jenerasyonunun da yorumlayabileceği bir
şey ortaya çıkarmak istedik. Bu sebeple
moda ile eğlenmeyi seven her tarz ve
her yaştan kadının kendine uygun bir
parça bulabileceğini düşünüyoruz.
Moda dünyasındaki son gelişmeler
hakkında ne düşünüyorsunuz?
Sosyal medya ve internet alışverişinin hayatımıza girmesi ile her şeyin
çok çabuk eskiyip tüketildiği bu zamanda aslında modası geçmeyecek
ürünler tasarlamak ve klasik şeylere
yatırım yapmanın en doğrusu olduğunu düşünüyorum. Aksi takdirde en
trend olanı yakalamaya çalışmak oldukça yorucu olur.
Sürdürülebilir parçaları daha
sonraki koleksiyonlarınıza
eklemeyi düşünüyor musunuz?

Sürdürülebilir modayı destekliyoruz ve ilerleyen zamanda kendi
artan kumaşlarımızı ve geri dönüştürülmüş materyallerden elde edilen
kumaşları üretimimize dahil etmeyi
planlamaktayız.
Pandemi sürecinin moda dünyasını
nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz?
Bizce pandemi süreci tüm insanlar
için yaratıcılığın arttığı bir dönem oldu,
tabi ki üretim tesislerinin çalışmaya ara
vermesi birçok emekçiyi zor durumda
bıraktı ama hayat dursa da modanın
gelişiminin ve moda severlerin asla
durmayacağını bence hep beraber sosyal medya üzerinden görmüş olduk.
Gelecekle ilgili hedefleriniz neler?
Daha çok yeni başladığımız markamızın ilerleyen koleksiyonlarla beraber Türkiye’de tanınan ve arzu edilen
bir marka olması için var gücümüz ile
çalışmak en büyük amacımız. Dünya
markaları ile yarışan diğer çok başarılı,
yenilikçi ve özgün Türk markalarından
biri olmak.

Advertorial

Elite World Sapanca’nın
kamp ateşi Sevgililer
Günü’nde kalpleri ısıtacak
Sevgililer Günü’nü Elite World Sapanca’da geçirmeyi
planlayan çiftler Bonfire kamp ateşinin keyfini çıkarırken
özel düzenlenmiş odalarında sürpriz ikramlar ile
karşılanacak ve 30 dk çift masajı hizmeti alabilecek.

S

evgililer Günü'nü doğanın
kalbinde yer alan Elite World
Sapanca Convention & Wellness Resort’ta geçiren çiftler
farklı deneyimler de yaşayacak.
Elite World Sapanca’nın bahçesinde,
relax havuzun kenarında oluşturulan
kamp ateşi alanında konumlandırılan
Bonfire; ormanın hemen yanı başında,
yıldızlarla dolu muhteşem gökyüzü

eşliğinde misafirlerinin içini ısıtacak.
Cuma ve cumartesi günleri 17:00
– 22:00 saatleri arasında, hava durumuna göre yakılan kamp ateşinin
çevresinde, Elite World Sapanca’nın
misafirleri slow müzik eşliğinde, seçkin şarap menüsü, nefis atıştırmalıklar, hijyen kuralları ve sosyal mesafeye uygun oturma düzeni ile keyifli
zaman geçirecek.
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Röportaj
Advertorial

ÖDÜLLÜ ŞEFTEN GÜNE ÖZEL MENÜ
Ayrıca Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort’ün konforlu Sevgililer Günü konsepti ile düzenlenmiş odalarında şarap, meyve
ve kalpli pasta ikramı ile karşılanacak
olan çiftler, yüzde 10 indirimli SPA
hizmeti de alabilecek.
Elite World Sapanca içinde yer alan
The Grill Ocakbaşı Restaurant’ta yine
ödüllü Executive Chef Mithat Yalçınkaya ve deneyimli ekibi tarafından
özenle hazırlanan zengin Sevgililer
Günü menüsünü romantik müzik eşliğinde deneyimleyebilecekler.
Ertesi gün ise yüzlerce çeşit seçeneğiyle açık büfe olarak sunulan kahvaltı ile güne güzel bir başlangıç yapacaklar.
TÜRKİYE'NİN İLK BİYOLOJİK
GÖLETİNDE TURA NE DERSİNİZ?
Doğanın içinde huzuru ve eğlenceyi
bir arada yaşamak isteyenlerin adresi
Elite World Sapanca’nın aktiviteleri sadece Bonfire kamp ateşi ve spa ile sınırlı değil. Misafirler Game Arena’da
bowling oynarken, çocuklar Kids Club’ta keyifli zaman geçirebiliyor. Ayrıca

konuklar Türkiye’nin ilk biyolojik göletinin çevresinde dolaşıp, tenis kortlarında, basketbol sahasında spor yapabiliyor. Özellikle orman içinde aktif
bir yaşam vaat eden Adventure Park
çocuklu ailelerin Elite World Sapanca’yı tercih etmelerinde önemli bir faktörler arasında yer alıyor. Adventure
Park; ATV, trekking, bisiklet, paintball
ve hazine avı gibi grup aktivitelerinin
yanı sıra doğa yürüyüşü ve koşu gibi
bireysel aktivitelere de imkan sağlıyor.
Ayrıca uygun hava şartlarında doğanın içinde yoga, pilates gibi grup çalışmaları da yapılabiliyor.
HİJYENİK VE GÜVENLİ BİR TATİL
İÇİN ELITE WORLD CARE
Elite World Hotels zincirinde yer
alan tüm oteller, güvenli turizm sertifikasına sahip olup, yüksek önlem ve
güvenlik tedbirleriyle hizmetlerini sürdürüyor. Elite World CARE (Covid-19
Anti Risk Ekibi) adındaki uzman ekiplerle aktif bir şekilde denetleme ve değerlendirmeler sürekli devam ediyor.
Bu arada Elite World Sapanca’da
konaklayacak çiftlerden biri Marmaris İçmeler’de yer alan Elite World
Marmaris Hotel’de tatil kazanacak.
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Aşk tadında...

Taze kavrulmuş, her damak tadına uygun, klasik ve
aromatik çeşitleriyle kahvenin YENİ tanımı

RE TOUCH

GÜZELLİK

Güzellik

Editörün

Seçtikleri

Pemra G. ABASIYANIK / pemra@retouchmag.com

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

Ok Ok Kirpikler

NARS Climax Extreme maskara,
yoğun siyah pigmentiyle tek kat
uygulamada dahi Climax Extreme
ile arzuladığınız kirpikleri sunuyor.
Kusursuz bakışların yeni anahtarı,
hacim ve kıvrımı aynı anda sunan bu
maskara, en kısa kirpiği dahi kökten
uca sararak çarpıcı bir görünüm
kazandırıyor. Veee makyaj çantamın
vazgeçilmezi oluyor.

Zamandan
Tasarruf

Bu ürün bakım ritüelinize
ekleyeceğiniz harika bir
ürün çünkü yüz, vücut ve
saç için kullanabiliyorsunuz.
Tek uygulamada yüzünüzü,
vücudunuzu ve saçınızı
bu çok amaçlı yağlarla
şımartabilirsiniz. Güzellik
rutininizi ruh halinize göre
uyumlaştırmak için 3 farklı
süper içeriğe sahip olan
yağlar, yaratıcı kokularıyla
da dikkat çekiyor. İstikamet
Sephora mağazaları.
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Yaşlanma Karşıtı
Bakım

Filorga Global Repair serisi ile yaşlanma
karşıtı bakım sunuyor. Özellikle cansız
ciltlerin etkisini fark edeceği bu seride
tüm yaşlanma belirtilerine aynı anda
savaş açılıyor. Lekelenme, sarkma, nem
kaybı, çizgiler… Gündüz losyonu- gece
maskesi, serum, göz ve dudak serumu,
gündüz krem- gece maskesi ile önleminizi
erkenden almaya ne dersiniz?

Aşkın Sembolü

‘LOVE’ damgalı Palo Santo
tütsü ile aşkın enerjisini
onunla birlikte tüm evrene
yaymaya, hiç solmayan gül ile
o günü hep hatırlatmaya hazır
mısınız? 25 Ocak-14 Şubat
tarihleri arasında tüm Atelier
Rebul mağazalarından ve
www.atelierrebul.com.tr’den
yapacağınız 450 TL ve üzeri
alışverişlerinizde, aşk dolu
bir ritüel sürprizi de Atelier
Rebul’den. Hediye paketinize
eklenecek stoklarla sınırlı olan
bu özel sürpriz, 14 Şubat’ın en
anlamlı hediyelerinden
biri olacak…

the POREfessional
Super Setter

Benefit’in kült ürünlerinden the
POREfessional Ailesi’nin en yeni ferdi:
Makyajı gerçekten sabitleyen bir süper
kahramanla tanışmanın zamanı geldi!
Maske kullanımıyla dağılan makyaj, gün
içerisinde yağlanma, genişleyen gözenekler
gibi sorunlardan sıkıldıysan yeni the
POREfessional Super Setter tam sana göre!
Polimerler içeren özel formülüyle makyajı
16 saate kadar sabitleyen bu harika sprey,
ciltte saatler içerisinde oluşan ağırlık
hissinin de önüne geçiyor. Anında daha
ışıltılı, daha nemli, gözeneksiz bir cilt için
makyaj üzerine bir fıs sıkmak yeterli.
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Güzellik
Friends X
Revolution: Rachel,
Monica, Phoebe
Ruj, 89,95 TL

Neutrogena, el ve tırnak
kremi, kış mevsiminde
kuruyan elleri ve tırnakları
yıkama sonrasın da bile
nemi koruyor,75 ml, 24 TL

Ayın
En Yenileri

Zade Vital, Zade Vital, standardize, doğal
gıda takviyesi Passiflora Ekstresi ile uyku
kalitesinin arttırılması ve uykuya dalış
süresinin azaltılmasında yardımcınız
oluyor, 49 TL

Siveno, defne
yağlı sıvı sabun,
ellerinizi doğal
içeriklerle
temizlerken aynı
zamanda bakım
da yapan bir
seçenek sunuyor,
25,90 TL

Cilt bakımından parfüme, kişisel
bakımdan renkli kozmetiğe onlarca
farklı ürün raflarda yerini aldı. İşte
onlar arasından sizin için seçtiklerimiz.
Bizden duyurması, sizden denemesi.
Nuxe, Super Serum 10,
her yaştan tüm kadınlar
için üstün performans ve
kullanım keyfi sunan bir
doğal konsantre: 10 yaş
daha genç görünen bir
cilt için, 30 ml, 650 TL

Crema Dea, Alp
Mamak’ın güzellikte
ayrı bir boyut açacak
buluşu, 1.650 TL

Xerjoff,
gökyüzünün
derinliklerinden
gelen bir parfüm
Apollonia, pudralı
miskli, 50 ml,
2.555 TL

Herbal Essences Aloe ve
Hindistan Cevizi Sprey Yağ
saçlarınızın kabarmasını
önleyerek, canlılık ve
parlaklık kazandırıyor,
yumuşatıp yatıştırıyor, 66 TL

Essence, Brow Kaş
Pomadı ve Fırçası,
kaşlara mükemmel
bir şekilde form
kazandırıyor. Pomad,
kaşların arasındaki
boşlukları doldururken
doğal bir görüntü
yaratıyor, 53 TL

Misbahçe, Güçlendirici
& Dökülme Karşıtı Aktif
Kirpik Serumu, organik
Neroli Suyu’ndan oluşan
su bazlı formuyla göz
yakmadan bakım
yaparken özellikli içeriği
ile fark yaratıyor, 180 TL
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Lierac, LIERAC
Teint Perfect Skin,
mükemmelleştiren,
aydınlatıcı Fluid
Fondöten, 399 TL

Güzellik
Target Pro By
Watsons Pore Care
Cleanser, 120 gr,
99,95 TL
Pure Beauty Youth Restore Nemlendirici
Gece Kremi, 149,90 TL

La Colline,
Absolute White
Night Cream ,
anti-aging ve
aydınlatmayı bir
arada sunuyor,
1.430 TL

Nuxe, Vegan formüllü
Very Rose® serisi güllerin
buharda damıtılmasından
elde ediliyor ve tüm cilt
tiplerine yumuşaklık
ve yatıştırma sağlıyor,
temizleme suyu, 185 TL

Aynadaki Senden
Mutlu Ol!
Cilt bakım ritüelinize
ekleyeceğiniz doğru
ürünlerle sağlıkla
parlayan, neme doymuş,
sizi olduğunuzdan daha
iyi gösterecek bir cilde
kavuşmak çok kolay.
Jowaé Arındırıcı
Yüz Temizleme Jeli,
cildi temizlerken
arındırıyor, 159 TL

Avon, Anew, cilt
tonunu ve dokusunu
düzenleyen serum, 30
ml, 92,99 TL

NIVEA Hyaluron Cellular Filler
Leke Giderici Serum,cilt lekeleri ile
savaşırken aynı zamanda cilt tonunu
eşitlemeye ve koyu lekeleri azaltmaya
yardımcı oluyor, 199,95 TL

Bioderma
Atoderm
Cream, cildi
derinlemesine
nemlendiren,
besleyen
ve koruyan
nemlendirici,
200 ml,
69,50 TL

Shiseido,
Power
Infusing
Concentrate,
870 TL

Cosmed,
Ultrasense,
kızarıklık karşıtı
onarıcı bakım
kremi, 40 ml,
169,90 TL

Güzellik

Sinoz, Kırmızı Jel (Masaj Jeli),
içeriğindeki kırmızı asma
yaprağı, atkestanesi ve arnika
ekstratı; masajın deriye nüfuz
edici etkisiyle kaslarda anında
rahatlama hissi yaratıyor, 99 TL

Polaar, The
Genuine
Lapland
Moisturizing
Body Milk,
24 saat cildi
nemlendiriyor
ve besliyor,
365 TL

Nuxe, %98,1 doğal içeriğiyle Huile
Prodigieuse® mucizesi, içeriğindeki 7
değerli bitkisel yağ sayesinde tek bir
dokunuşla yüz, vücut ve saçları besliyor,
onarıyor ve güzelleştiriyor, 190 TL

Vücut Bakımı
İhmale Gelmez
Soğuk kış günlerinde yüzümüzü,
dudaklarımızı, elimizi nemlendiriyor,
onlara gerekli bakımı sağlıyoruz. Peki ya
vücudumuz? Bu sayfadaki ürünlerle ona
da hak ettiği değeri sunabilirsiniz.
Bioderma, Atoderm
Intensive Balm,
cildi derinlemesine
nemlendiriyor ve dış
etkenlere karşı koruyor,
200 ml, 139,50 TL

L’Occitane, Shea
Happy Ultra Rich
Body Cream,
sınırlı sayıda
üretilen vücut
bakım kremi,
100 ml, 240 TL

Imperial Turkey özel
olarak geliştirilen bitkisel
içerikli Cryo Premier Ödem
Kiti, bölgesel incelme ve
zayıflama sağlıyor, 380 TL

Ducray,
Kertyol PSO
Baume, plak
şeklindeki
pullanmalara
karşı
nemlendiriyor
, 400 ml ,
169,90 TL
Jowaé, Nemlendirici & Koruyucu Yüz
& Vücut Balsamı, cildinizi yumuşatıp
ışıltılı bir görünüme kavuşmasına
yardımcı oluyor, 169 TL

Güzellik

Yves Rocher, Mon
Rouge, neroli ve
iris içerikli parfüm,
50 ml EDP, 229 TL

Victoria’s
Secret, Get
Glossed dudak
parlatıcısı,
99 TL

Sevgiyi
Göstermenin
Yolu

Clive Christian, Crab
Apple Blossom,
narenciyeli ferah bir
parfüm, 50 ml 3.800 TL

Sevgililer Günü’nü unutulmaz kılacak
hediye ve bakım ürünü seçenekleriyle
bugünü hatıranıza kazıyabilirsiniz.
Shiseido Modernmatte
Powder Lipstick,
dudaklara uzun ömürlü,
kadifemsi mat renk veren
tam örtücü ruj, 280 TL

Yaemina Beauty, Eyeshadow
palet, 1 adet simli, 3 adet
kremsi mat tonlar ve 5 adet
sedefli göz farı ihtişamını
gözler önüne seriyor, 189 TL

Michael Kors Gorgeous,
çiçeksi ve odunsu
notalardan oluşan yepyeni
bir koku, 50 ml, 685 TL

Bath&Body Works,
Japanese Chery
Blossom, duş jeli,
109 TL

Nuxe, Prodigieuse® Florale
manolya çiçeklerinin neşeli
notalarıyla sevgilinizi
heyecanlandırmayı
amaçlıyor, 100 ml 190 TL

Tiziana Terenzi,
meyveli ve tatlı
Rosso Pompei,
100 ml, 3.040 TL

Aveda, Nutriplensh,
derin temizleme
şampuanı, 189 TL

Güzellik
Ducray, Squanorm,
kuru kepek
problemlerine karşı özel
olarak geliştirilen kepek
karşıtı şampuan,
200 ml, 88 TL

Head & Shoulders, Supreme
Onarıcı Argan ve Avokado
Yağlı Şampuan, saçlarınızın
hiç olmadığı kadar yumuşak
bir hisse kavuşmasını
sağlıyor, 29,90 TL

We are paradox, saç
kremi, 230 TL

Havalı ve Bakımlı
Saçlar İçin
Hava nasıl olursa olsun sizin
saçlarınız bakımlı ve sağlıklı olsun.
Siz de bu fikre katılıyorsanız, bu
sayfadaki ürünleri bakım ritüelinize
eklemenizde fayda var.
Herbal Essences Sülftasız Aloe
& Mango serisi içerdiği 20 farklı
vitamin ve mineral ile boyadan
kaynaklı yıpranmaları gidererek,
saçlarınızı koruyor, 380 ml, 65 TL
OGX, Elektriklenen saçlar
için yeni çözüm Kukui Yağlı
şampuan, 79,90 TL

Schwarzkopf Professional,
Fibre Clinix’in kuru
ve kırılgan saçlar için
geliştirdiği “Nem” Serisi ile
saçları besleyerek yeniden
sağlıkla ışıldamalarını
sağlıyor, şampuan, 160 TL

Pantene, Uzun ve Güçlü Keratin Koruyucu
Dökülme Karşıtı Maske, Bambu ve Biyotinli
ile saç dökülmelerini %96’ya kadar
azaltabilirsin, 160 ml, 36,75 TL

Güzellik

Estetiğin
tahtını
yıkan
değişim
makyajı

Müberya Sağlam

Makyajda en dikkat etmemiz gereken detay, ön plana
çıkarmak istediğimiz yere fokuslanıp diğer bölgeleri arka
planda bırakarak dengeli bir görüntü sağlamaktır. Bu dokunuş
da estetik müdahale gerekmeden olumlu değişime yol açar.

M

akyaj aslında tam olarak
matematiğin ve sanatın
birleşenidir. Bir değişimin oluşumunda yüzün
en güzel taraflarını ortaya çıkarıp kusurlu tarafını arka plana attığımızda
değişimin oluşumunu görürüz.
Örneğin yuvarlak ve ince bir kaş
yapınız varsa daha dinamik, yüze en
uygun ve eşit forma getirdiğimizde
yüz ifadeniz tamamen değişir. Bu kadar basit bir detayla bile değişimi sağlarız. Çünkü ifadede kaş oldukça

önemli bir rol oynar.
Burun kontürü, dudak kontürü ve
elmacık kemiğinin belirginleşmesi de
yüzün ufak detaylarla daha çekici ve
olumlu değişimine yol açar.
Makyajda en dikkat etmemiz gereken detaylardan bir tanesi de ön plana
çıkarmak istediğimiz yere odaklanıp
diğer bölgeleri arka planda bırakarak
dengeli bir görüntü sağlamaktır.
DOĞRU MAKYAJIN PÜF NOKTASI
Olumlu anlamda değişimi sağlayacak doğru makyajın her zaman ilk
adımı temiz ve sağlıklı bir cilttir.
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Güzellik

Cildimizi makyaja hazırladıktan
sonra cilt tipini, cilt şeklini ve cilt
özelliklerini analiz edip doğru ürünleri seçmek de her zaman ikinci adımımız olmalı.
Hem kendimize hem de bir başkasına yaptığımız makyajlarda kişinin kendini nasıl iyi hissettiği de en
önemli konulardandır. Kısacası doğru makyaj, sağlıklı ve bol nemlendirilmiş bir cilt, iyi analiz, doğru seçilmiş ürünler, konsepte ve yüze uygun
olan makyajdır.
HER PAHALI ÜRÜN KALİTELİ Mİ?
Makyaj malzemesi seçerken belki de yapılan en büyük yanlışlardan
birisi de pahalı ürünün en iyi ürün
olduğu algısıdır. Bu algı çoğu zaman
yanlış ürün seçimiyle sonuçlanır.
Dünya üzerinde birçok kozmetik markası bulunmaktadır. Birçoğu
uygun fiyatlı, diğer çoğunluğu da
yüksek fiyata sahiptir. Uygun fiyatlı
ürünlerin kaliteli seçenekleri olduğu
gibi, pahalı ürünlerin de yeterli performans sağlamayan ürünleri olabil-

mektedir.
Bazen de kullanıcının yanlış seçimi
ya da hatalı uygulaması iyi sonuç vermesini engellemektedir. Bu yüzden
iyi araştırıp denediğiniz ve iyi performans aldığınız ürünler sizin için en
uygun olan ürünler olacaktır.
FONDÖTEN SEÇERKEN EN SIK
YAPILAN HATA...
Özellikle cilt ürünü seçerken yaptığımız en büyük hata fondöten ve
kapatıcıyı mağazada deneyip o anda
satın almaktır.
Aslında yapmamız gereken en
doğu hareket mağazada denedikten
sonra gün ışığında da doğru tonu cildimizde görmek ve belli bir saat cildimizdeki uyumunu gözlemledikten
sonra satın almaktır. Mağaza ışıklarında seçtiğimiz ten ürünlerinde her zaman yanılma payımız bulunmaktadır.
Yapacağımız en doğru hareket, gün
sonunda ürünün cildimizde nasıl reaksiyon gösterdiğine ve doğru eşleşmeyi sağlayıp sağlamadığını gördükten sonra satın almaktır.
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Doğru Beslenme ile
Bağışıklığınızı Güçlü
Tutabilirsiniz
İçinde bulunduğumuz olağanüstü dönemde sadece
koronavirüse değil birçok hastalığa karşı bağışıklık
sistemimizi güçlü tutmamız şart! Bunun için de doğru
beslenip, iyi uyuyup, egzersiz yapmamız, stresimizi
yönetmemiz gerektiğini hatırlatan DoktorTakvimi.
com uzmanlarından Diyetisyen Yusuf Öztürk, “Güçlü
bağışıklık için D vitamini, çinko, C vitamini, Omega-3,
alfa lipoik asit, beta glukan, kara mürver ve propolis
takviyelerini doktorunuza danışarak alabilirsiniz” diyor.
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K

ış aylarında bağışıklığı
güçlü tutmak sağlığımızı korumamız ve hastalanmamamız için büyük
önem taşıyor. Hele de içinde bulunduğumuz pandemi sürecini düşündüğümüzde bu dönemde de bağışıklık
sistemimizi mutlaka desteklememiz
gerekiyor. Bağışıklık sistemini etkileyen birçok faktör olduğunu söyleyen
DoktorTakvimi.com uzmanlarından
Diyetisyen Yusuf Öztürk, sağlıklı ve
dengeli beslenmenin yanı sıra stres
yönetimi, fiziksel aktivite, düzenli uykunun bu faktörler arasında yer aldığını belirtiyor. Obezitenin bağışıklık
fonksiyonunu bozduğuna dikkat çeken Dyt. Öztürk, diyetsel bir düzenlemenin bağışıklık sistemi bileşenlerinin
değişmesine neden olabileceğini, bir
uzman kontrolünde yapılacak kalori
kısıtlamasının bağışıklık fonksiyonunu iyileştirebileceğini ifade ediyor.
YAŞLANMAYLA BIRLIKTE
BAĞIŞIKLIK FONKSIYONLARI DA
AZALIYOR
Stresin bağışıklığı en çok düşüren faktörlerden biri olduğunun altını çizen
Dyt. Öztürk, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Stres yaratan faktörleri kontrol
etmek mümkün olmasa da, strese neden olan olaylara bakışımızı değiştirmek yararlı olabilir. Ayrıca düzenli
yapılan orta düzeyde fiziksel aktivite
ağırlık kontrolüne yardımcı olur, damar sağlığını güçlendirir ve bağışıklık
sistemini destekler. Kaliteli bir uyku
da bağışıklık sisteminin sağlıklı işleyişi için büyük önem taşır. Beyinde
salgılanan “melatonin” hormonunun,
uyku düzenini sağlamasının yanı sıra

bağışıklığa da etki ettiği düşünülmektedir. Bu nedenle 23.00 – 07.00 saatleri arasında uyumanız önem taşır.
Sigara kullanımı da özellikle akciğerleri etkileyerek bağışıklığı düşürür.
Yaşlanmayla birlikte bağışıklık fonksiyonlarında kademeli olarak azalma
meydana gelir. Bu nedenle 50 yaş üstündeki bireyler uzman kontrolünde
multivitamin desteği alabilir.”
KARABIBER, ZENCEFIL,
ZERDEÇAL GIBI BAHARATLARI
BESLENMENIZE EKLEYIN
Dyt. Öztürk, kış aylarında bağışıklığını güçlü tutmak isteyen kişilerin
günde 1-2 porsiyon yoğurt ve kefir,
4-5 porsiyon meyve ve sebze tüketmesi gerektiğini belirtiyor. “Roka,
maydanoz, ıspanak, yeşil, kırmızı
biber; portakal, limon, kivi, nar, muz
önceliğiniz olsun” diyen Dyt. Öztürk, beslenmeye ilişkin şu önerilerde bulunuyor: “Nohut, mercimek,
fasulye gibi B vitamini kaynağı kuru
baklagiller, kaliteli protein kaynağı
yumurta yiyin. Karabiber, zencefil,
zerdeçal gibi baharatları beslenmenize ekleyin. Salatalarda, yoğurtlarda,
çorbalarda, yemeklerde kullanabilirsiniz. Soğan, sarımsağı çiğ olarak ve
pişmiş olarak tüketin. Kahvaltılarda,
ara öğünlerde, yemeklerde, salatalarda kabak çekirdeği, tahin, ceviz,
badem, fındık, zeytin, zeytinyağı tüketin. Omega-3 yağ asitleri içeren;
somon gibi yağlı balıkları, keten tohumunu, avokadonun faydalarını
es geçmeyin. Balığı ana öğünlerde,
keten tohumunu yoğurt, avokadoyu
ise salatalarla tüketebilirsiniz. Bol su
için. Bir kişinin günlük su ihtiyacı kg
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başına 30-35 ml kadardır yani 70 kg
olan biri 2-2,5 litre su içmelidir. Bitki
çaylarını da öneririm. Ihlamur, kuşburnu, hibiskus (tiroidin çalışmasını
baskılayabilir), nane-limon, zencefil
çayı önceliğiniz olsun.”
VITAMIN VE MINERAL EKSIKLİKLERI
BAĞIŞIKLIĞI ZAYIFLATABILIR
Beyaz un, beyaz şeker, asitli, şekerli
içecekler, içeriği bilinmeyen gıdalar,
kızartmalar, işlenmiş et ürünleri gibi
besinlerden; sigara, alkol gibi zararlı
alışkanlıklardan uzak durulması gerektiğini hatırlatan DoktorTakvimi.

com uzmanlarından Dyt. Yusuf Öztürk, bu dönemde düzenli uykunun
önemine de dikkat çekiyor. Vücuttaki
vitamin ve mineral eksikliklerinin de
bağışıklık sistemini zayıf düşürebileceğini söyleyen Dyt. Öztürk, “Güçlü
bağışıklık için D vitamini, çinko, C
vitamini, Omega-3, alfa lipoik asit,
beta glukan, kara mürver ve propolis
takviyelerini doktorunuza danışarak
alabilirsiniz. Ayrıca probiyotik içeren
besinler ve gıda takviyeleri kullanabilirsiniz. Bu arada hareket etmeyi de
unutmamalısınız. Güvenli ortamlarda yürüyüş ya da evde egzersiz yapabilirsiniz” diyor.
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Yenilenmeye
Şimdiden Başlayın
Yaz gelmeden bakımlar uygulamanın, şikayetlerimizden
kurtulmanın tam zamanı. Yüz, boyun, göz çevresi, gıdı,
dekolte, el üstü, karın, kalça gibi bölgelerde uygulanan
ameliyatsız estetik uygulamalarda en çok tercih edilen
Icon lazer’e bir şans vermeye ne dersiniz? Medica Clinic
Esthetics’den Dr. Eda Kıroğlu ile bu uygulamayı konuştuk.
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atlak tedavisinde FDA onayına sahip tek cihaz olan Icon,
son dönemin yükselen yıldızı.
Cilt gençleştirme, leke tedavisi, yara ve yanık izi tedavisi, damar tedavisini tek çatı altında toplayan çığır
açan teknolojisi ile gündemi bu kadar
meşgul eden uygulamayı Medica Clinic Esthetics’den Dr. Eda Kıroğlu ile
konuştuk. Bakın neler anlattı.
ICON NEDIR?
Cilt gençleştirme, cilt yenileme, kırışıklık tedavisi, iz tedavisi (cerrahi, yanık,
akne izleri), çatlak tedavisi, leke tedavisi, kılcal damar tedavisi, portwine,
rosacea tedavisini tek bir platformda
sunan çığır açıcı bir sistem. Icon yenilikçi teknolojiler ile fraksiyonel lazerin
mükemmel bir birleşimi. Kullanılan
ileri teknoloji sayesinde fraksiyonel
lazer enerjisi cilt altına daha yüksek
bir şekilde iletiliyor. Böylece ciltte kolajen üretimi optimum seviyede tetikleniyor ve daha etkili, daha kalıcı sonuçlar elde ediliyor.
ICON UYGULAMASI NASIL
GERÇEKLEŞTIRILIYOR?
Endüstrideki tek melanin ölçer, Skintel yardımıyla ciltteki melanin oranı
ölçülerek işleme başlanır, bu sayede
her hastanın kendi özel melanin oranına uygun kişiselleştirilmiş uygulama yapılır. Icon’un soyucu olmayan
özelliği sayesinde cilt yüzeyinde hiçbir travma yaratılmadan, enerji kaynaklı ısı cildin alt katmanlarına ulaşır.
Cilt yüzeyinde leke, cilt tonu düzensizlikleri tedavi edilirken, cildin alt
tabakasında da kolajen üretimi tetiklenerek cilt gençleştirme ve yenileme

sağlanır.Cilt ısıtılarak kontrollü bir
şekilde ısı hasarı yaratıldığında cildin kendini yenileme sistemi de tetiklenir. Cilt daha pürüzsüz, ışıltılı ve
sağlıklı bir hale gelir.
BU UYGULAMANIN HERHANGI BIR
YAN ETKISI VAR MIDIR?
Soyucu özelliği olmadığından yan
etki riski düşük, tedavi edici etkisi yüksek olan bu lazer sistemi tüm
kullanım alanlarında FDA onayına
sahiptir. Cilt çatlaklarında ise FDA
onayına sahip tek lazer.
UYGULAMA SÜRESI NE
KADARDIR?
Uygulama süresi uygulanan tedaviye göre değişiklik gösterir ama genel
olarak 5 ile 30 dakika arası diyebiliriz. Tedavi edilen cilt problemine ve
cildin ihtiyacına göre 3 hafta ara ile
3-4 seans önerilir.
UYGULAMA SONRASINDA HASTA
HEMEN SOSYAL YAŞAMINA
DÖNEBILIYOR MU?
Uygulamadan sonra tedavi alanında hafif kızarıklık, ödem ve sıcaklık
hissi oluşabilir. Ancak bu etkiler geçicidir, hasta hemen sosyal yaşamına
geri dönebilir.
PEKI ICON AĞRILI
BIR UYGULAMA MI?
Tedaviden 30 dakika önce uygulanan
lokal anestezik krem ile hasta uygulamaya hazırlanıyor. Isıyı 5 °C’de sabit tutan kontak soğutma sayesinde
hasta ağrı veya acı hissetmez.
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Rahim ağzı kanseri
hakkında doğru
bilinen 10 yanlış
Dünyada kadınlar
arasında en sık görülen
4. kanser türü olan
rahim ağzı (serviks)
kanseri son yıllarda
hızla yaygınlaşıyor.
Oysa dünyada her yıl
500 bini aşkın kadının
karşılaştığı ve yarısının
hayatını kaybettiği
rahim ağzı kanserinden
aşı ile büyük ölçüde
korunmak mümkün!

R

ahim ağzı kanserinde HPV
aşısı ve erken tanı hayati
önem taşıdığından, tüm
dünyada farkındalık oluşturabilmek için toplumun dikkati her
yıl Ocak ayında rahim ağzı kanserine
çekiliyor. Acıbadem Üniversitesi Tıp
Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
Ana Bilim Dalı Başkanı ve Acıbadem
Maslak Hastanesi Kadın Hastalıkları
ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji Uzma-

nı Prof. Dr. Mete Güngör, rahim ağzı
kanserinin en önemli nedeninin; cinsel
yolla bulaşan İnsan Papilloma Virüsü
(HPV) olduğunu belirterek “Kanser olgularının yüzde 99’unda HPV varlığı
gösterilmiştir. Ayrıca erken yaşta cinsel aktivitenin başlaması ve çok sayıda
cinsel partner, doğum kontrol haplarının kullanımı da bu kansere yol açabiliyor. Rahimağzı kanseri önlenebilir bir
kanserdir. Genellikle belirti vermez ve
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rutin taramalar sırasında tanısı konur.
Buna karşın bazı belirtilere karşı çok
dikkatli olmalı ve bu şikayetler varsa pandemi de olsa mutlaka hekime
başvurulmalıdır” diyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji
Uzmanı Prof. Dr. Mete Güngör, rahim
ağzı kanseri hakkında toplumda doğru bilinen 10 yanlışı anlattı, önemli
uyarılar ve önerilerde bulundu.
Rahim ağzı kanseri menopoz
sonrası görülür: YANLIŞ!
DOĞRUSU: Rahim ağzı kanserinin
nedeni HPV enfeksiyonudur ve HPV
enfeksiyonunun en sık görüldüğü yaş
grubu 24’tür. Rahim ağzı kanseri HPV
enfeksiyonu olduktan sonra 10-20
yıl içinde oluşabildiğine göre aslında
genç yaşlarda da sıklıkla görülebilir.
Rahim ağzı kanserinin görülmesinin
menopoz ile bir bağlantısı yoktur.
Rahim ağzı kanseri hiç belirti
vermez: YANLIŞ!
DOĞRUSU: Kadın Hastalıkları ve
Doğum, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı
Prof. Dr. Mete Güngör “Rahim ağzı
kanseri sinsice seyredip ileri aşamaya
kadar belirti vermeden ilerleyebilse
de; bazı belirtilere karşı çok dikkatli
olmak gerekiyor. Özellikle; ilişki sonrası kanama, ara kanama, kötü kokulu
kanlı akıntı ve kasık ağrısı gibi şikayetler rahim ağzı kanserine işaret edebildiğinden, özellikle içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde hastaneye
gitmeye çekinmemek, mutlaka hekime
başvurmak gerekiyor.” diyor.
HPV vücuda girdikten sonra bir
daha temizlenmez: YANLIŞ!
DOĞRUSU: Vücudumuzun bağışıklık
sistemi HPV vücuda girdikten sonraki 2

yıl içinde virüsü yüzde 90 vücudumuzdan temizler. Vücuttan temizlendikten
sonra hayatın değişik zamanlarında
tekrar aynı veya farklı tiplerle enfekte
olunabilir. Ancak her HPV virüsü kansere yol açmaz. Genital bölgede 40 civarında HPV tipi enfeksiyon yapar. Bunların sadece 15’i kansere neden olan
yüksek riskli HPV tipleridir. Özellikle
Tip 16 ve Tip 18 rahim ağzı kanserinin
yüzde 70’inden sorumludur. Diğer 13
yüksek riskli tip ise geri kalan kanserlerden sorumludur. Yüksek riskli olmayan tipler kansere neden olmaz ve bir
kısmı sadece kanser öncülü lezyonlara
bir kısmı da sadece siğillere yol açarlar.
Siğiller kansere dönüşmez.
Smear testini sık sık yaptırırsam
kanserden daha iyi korunurum:
YANLIŞ!
DOĞRUSU: Smear testleri 21 yaşından itibaren başlar ve 70 yaşına kadar
3 yılda bir yapılır. 30 yaşından sonra HPV testi, smear testine eklenerek
(Co-test) veya tek başına 5 yılda bir
yapılır. Sonuçların anormal gelmesi
veya riskli durumlarda bu süreler kısalabilir. Riskli bir durum olmadığında daha sık smear testlerinin yapılması tanı koyma şansını artırmadığı gibi
yanılma ihtimali yüzünden gereksiz
endişeye yolaçar ve gereksiz biyopsi
işlemleri yapılmasına neden olur.
HPV enfeksiyonu geçirdiğim için
artık aşı yaptırmam işe yaramaz:
YANLIŞ!
DOĞRUSU: HPV virüsü alındıktan
sonra bağışıklık sistemi tarafında 2 yıl
içinde büyük oranda temizlenir. Temizlendikten sonra tekrar HPV alabiliriz. Bu nedenle aşı, HPV enfeksiyonu geçirmiş olsun olmasın 45 yaşına
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kadar herkese yapılabilir. Aşı; mevcut
HPV enfeksiyonunu tedavi etmez, korunmak için yapılır. HPV aşıları 3 doz
halinde toplam 6 ay içinde yapılır.
Bu 3 doz yapıldıktan sonra bir daha
tekrarlanmasına gerek yoktur. Aşılar
içinde bulunan HPV tiplerine karşı
ömür boyu koruma sağlarlar. Aşılar
9-45 yaş arası hem kadınlara hem de
erkeklere yapılabilir.
HPV enfeksiyonu olması rahim
ağzı kanseri olacağım anlamına
gelir: YANLIŞ!
DOĞRUSU: HPV varlığı kanser olacağınız veya olduğunuz anlamına gelmez. HPV enfeksiyonu başladıktan
sonra yüzde 90 iki yıl içinde bağışıklık
sistemi sayesinde vücudunuzdan temizlenir. Kalan yüzde 10’luk bölümü
vücudumuzda kalmaya devam eder.
HPV virüsü vücudumuzda kalmaya
devam ettiği sürece hiç hastalık yapmayabilir. Ancak bunların bir kısmı
kanser öncesi lezyonları yapar ve yaklaşık 15-20 yıl içinde rahim ağzı kanserine dönüşebilir. Bu süreçte tarama
programları sayesinde tespit edilip
kanser olmadan tedavi edilebilir.
Rahim ağzı kanseri genetik olarak
aileden gelir: YANLIŞ!
DOĞRUSU: Rahim ağzı kanserinin
nedeni cinsel yolla bulaşan HPV virüsüdür. Ancak bu virüsü alan herkes
kanser olmaz. Ailesel bir geçişi yoktur.
Ailesinde rahim ağzı kanseri olanlar
fazladan bir risk altında değildir.
Rahim ağzı kanseri az rastlanan bir
kanserdir: YANLIŞ!
DOĞRUSU: Rahim ağzı kanseri dünyada kadınlar arasında en sık görülen 4. kanserdir. Her yıl bu kanserden

bütün dünyada 500 binden fazla yeni
vaka ve 300 binden fazla ölüm görülmektedir. Ancak bunların büyük bir
kısmı gelişmemiş ülkelerde, kanser
tarama programlarının iyi uygulanmadığı ülkelerde görülür. Ülkemizde
rahim ağzı kanseri giderek daha fazla
kadında görülmektedir.
HPV testi veya smear testinin
bozuk gelmesi durumunda rahim
alınmalıdır: YANLIŞ!
DOĞRUSU: HPV testinin pozitif gelmesi ve smear testinin bozuk gelmesi rahim ağzında bir anormallik veya
kanser olduğu anlamına gelmez. Bir
anormallik olup olmadığı biyopsi
yapıldıktan sonra anlaşılır. Rahimin
alınması HPV enfeksiyonunu ortadan kaldırmaz. Rahim alınmasının
sadece şiddetli kanser öncesi aşamalarda veya kanser tanısı alınırsa yeri
vardır.
Tek cinsel partneri olan veya evli
olan kadınlarda HPV enfeksiyonu
ve rahim ağzı kanseri görülmez:
YANLIŞ!
DOĞRUSU: Rahim ağzı kanserinin
nedeni HPV virüsüdür. Bu enfeksiyon sadece bir kişiyle ve bir kere
cinsel ilişki olsa da bulaşabilir. Bu
enfeksiyonu almak için çok sayıda
partnere sahip olmak gerekmez. Ancak çok sayıda partner sadece HPV
enfeksiyonu bulaşma ihtimalini artırır. Dolayısıyla cinsel ilişkisi olan her
kadında HPV enfeksiyonu ve rahim
ağzı kanseri görülebilir. HPV virüsünün kimden ve ne zaman alındığının
bilinmesi mümkün değildir. Bazen
virüs uzun yıllar hücrelerin içinde
sessizce durur ve HPV testi yapılmadıktan sonra varlığı bilinmez.
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Omurga sağlığını
korumanın
10 püf noktası

T

üm dünyayı etkisi altına
alan Covid-19 pandemisi sürecinde; karantinalar,
evde kalma sürelerinin uzaması, hareketsiz yaşam ve tele-iletişim
olarak da bilinen uzaktan çalışmanın
yaygınlaşması, omurga sağlığını tehdit ederken, duruş bozukluklarının
da artmasına neden oluyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr.
Berna Tander “Bu süreçte; bilgisayar,
telefon, tablet başında geçen sürelerin uzamasına hareketsiz yaşam ve
belirsizliğin yarattığı kaygı ve stresin
de eklenmesi ile kas- iskelet sistemi

problemleri, ağrıları daha sık görülmeye ve halk sağlığında da ciddi yer
tutmaya başlamıştır. Pandemi sürecinde farkında olmadan omurgamızı,
duruşumuzu olumsuz etkileyen bazı
hatalı davranışlarımız ileride yaşam
kalitemizin fazlasıyla azalmasına neden olacağından, bu yanlışlardan bir
an önce kaçınmamız ve omurga sağlığımızı korumak için bazı kurallara
dikkat etmemiz gerekir” diyor. Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Prof. Dr. Berna Tander, pandemide
omurga sağlığımızı korumanın 10 püf
noktasını anlattı, önemli uyarılar ve
önerilerde bulundu.
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45 DAKIKADAN UZUN SÜRE
OTURMAYIN
Sürekli oturarak çalışmak, yer çekimine direnen kasların yüklenme biçimlerini değiştirerek güç azalmasına
yol açar. Benzer şekilde masa başında
oturarak uzun süre geçirenlerde bacak
arka kasları kısalır ve kas gerilmelerinde artış olur, bir süre sonra bu durum
bel ağrılarına yol açabilir. Pandemi sürecinde, evde çalışma ortamını uygun
şartlarda düzenlemeliyiz, aksi takdirde
sürekli omurga yakınmalarımız olacaktır. Oturma süresinin kısıtlanması
oldukça önemlidir, bir seansta maksimum oturma süresi 45 dakika olmalıdır. Otuz dakikada bir küçük molalar
vermek, saatte bir de ayağa kalkmak
ve esneme hareketleri yapmak gerekir.
BACAK BACAK ÜSTÜNE ATMAYIN
Otururken uzun süre bacak bacak
üstüne atmak, dizleri koltuğun altına
toplamak gibi yanlış pozisyonlar diz
ağrılarını tetiklerken, alçakta oturmak
ise kalça ağrılarını artırır. Her iki ayak
yere eşit olarak temas etmelidir. Ayrıca
ev ortamında çalışırken; yerde, yatakta veya koltukta değil; mutlaka masada ve uygun bir çalışma sandalyesinde
oturarak çalışmalıyız. Aksi halde tüm
omurga, kötü yük dağılımının etkisiyle daha çok ağrıyacaktır.
BAŞINIZI ÖNE EĞMEYIN
Başın öne doğru eğik duruşu; günümüzde uzun süre masa başında çalışanlarda oldukça sık görülen bir duruş
bozukluğudur. Başın her 2,5 santim öne
doğru eğik tutulması, boyun omurlarına binen yükü iki kat artırır. Cep tele-

fonu veya tablete bakarken uzun süre
başımızı 30 derecelik bir açıyla öne eğmemiz kendi kafa ağırlığımızın 3-4 katı
miktarda omurgamıza aşırı yük bindirir. Yük artışı diskte bozulmayı başlatır,
zamanla sertleşmeye, su kaybına, yırtılma ve fıtıklara kadar giden bir sürece
neden olur. Boynunuzun ve duruşunuzun sağlıklı olması için bilgisayarınızın
monitörünü gözünüzden 50-75 santim
uzakta olacak şekilde yerleştirmeli, bilgisayar ekranının orta noktası mutlaka
göz hizasının hafif aşağısında olmalıdır.
Çift monitörlü bir kurulumda her iki
monitörün eşit oranda kullanılabileceği
olasılığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durumda her iki monitör görsel
olarak burun hizasında bir araya gelmeleri için yan yana yerleştirilmelidir.
ÇALIŞMA SANDALYENIZIN
ERGONOMIK OLMASINA DIKKAT
EDIN
Çalışma sandalyesinin ergonomik
olmasına; en az kürek kemiklerine
kadar uzanmasına, arkalığın bel kavisini sarmasına ve hafif arkaya eğimli
olmasına da dikkat etmek gereklidir.
Sandalyede veya koltukta otururken,
bel boşluğunuz sandalyenin arkasına
temas etmelidir. Eğer temas etmiyorsa bel boşluğunun küçük bir yastıkla desteklenmesi omurga kökenli kas
ağrılarının veya bel ağrılarının önlenmesini sağlayabilecektir. Çok alçak
sandalyede çalışmak dizin ön kısmında ağrılı bir soruna, ayakların yere temas etmediği yükseklikteki sandalye
ise omurga nedenli ağrılara yol açabilmektedir. İdeal yükseklik kabaca
her iki el bacak altına konulduğunda
ayakların yere düz bir konumda hafifçe değmesi ile bulunur.
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ANI DÖNME HAREKETLERINDEN
KAÇININ
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Berna Tander “Uzun
süre oturarak masa başı işi yapan kişilerin çalışmaya başlamadan önce ihtiyaç duydukları bütün malzemeleri
kolay erişebilecekleri yerlere koymaları çok önemli. Yerden bir şey almanız, yukarı doğru aniden uzanmanız
veya aradığınız malzemelere ulaşmak için dönme hareketi yapmanız,
şiddetli kas kasılmalarına veya bel fıtığına yol açabilmektedir” diyor.
DIRSEKLERINIZI DOĞRU
YERLEŞTIRIN
Klavye kullanılırken ergonomi kurallarına dikkat edilmeli, dirseklerin çok
bükülü veya çok açık olmamasına, ön
kolun yere paralel kalmasına ve ellerin
de yukarı doğru çok açılanmamasına
özen gösterilmelidir. Ayrıca omurga;
özellikle omuzlar ve kollar gevşek halde
olmalıdır. Aksi çalışma koşulları; dirsek
ve el bilek düzeyinde sinir sıkışmasına,
sırt ile boyun ağrılarına yol açabilmek-

tedir. Dirsekte olabilecek sorunlar için;
dirseğin sert zeminlere dayanmaması
ve kolların bükülü pozisyonda uzun
süre durmaması yeterli olacaktır.
CEP TELEFONUYLA KULAKLIK YA
DA HOPARLÖRDEN KONUŞUN
Teknolojik ekranlara uzun süre
bakan veya telefonu kulağı ile omuz
arasında sıkıştırarak uzun süre konuşan kişilerde; son yıllarda “cep boyun
hastalığı“ olarak Türkçe’ye de çevrilen yeni bir tanı, hastalık ortaya çıkmıştır. Baş düz olduğunda yerçekimi
boyuna kuvvet uygular, boyunla düşey düzlem arası açı artışı uygulanan
kuvveti de artırmaktadır. Cep boyun
hastalığına yakalanma riski boynun
omuzlardan daha ileri olduğu durumlarda artmaktadır. Hastalığın şiddeti kişiden kişiye değişmekte; kronik baş ağrısından, disk hasarlarına
veya kollarda uyuşma karıncalanmaya kadar birçok şikayete yol açabilmektedir. Bilgisayar başında telefonla
konuşurken ya hoparlörü açarak ya
da kulaklıkla kullanmaya özen göstermek gereklidir.
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YATIŞ POZISYONUNA DIKKAT EDIN
Ayakta ya da otururken duruşumuza dikkat etsek de yatarken aynı özeni göstermeyebiliyoruz. Oysa özellikle uzun uyku saatleri boyunca yatış
pozisyonumuzun doğru olması, güne
enerjik başlamamızı sağlayabilmektedir. Öncelikle yatarken vücudumuzun
fizyolojik kıvrımlarını koruyarak yatmalı, yatak sert ve düz olmalı, vücut
ağırlığıyla yaylanmamalıdır. Yastık
çok alçak veya çok yüksek olmamalı,
boyundaki çukurluğu destekleyecek
kadar olmalıdır. Çok yumuşak yastıklar zararlıdır, çok sert ve yüksek
yastıklar ise başın askıda kalmasına
ve boynun zorlanmasına neden olur.
Sırtüstü yatarken dizlerin altına hafif
yükseklik yerleştirilebilir, yan yatarken de dizi hafifçe kırarak bacakların
arasına yastık yerleştirilebilir.
BESLENMEDE BU YANLIŞLARDAN
KAÇININ!
Evde kalma süresi uzadıkça; artan
kaygı ve evde olmanın aşırı rahatlığı
ile kilonuz çok artabilir, kontrolden
çıkıp, omurga sağlığınızı tehlikeye
atabilir. Ayrıca; hareket azalmasına
bağlı kas zayıflıkları ve total kalori
harcamasında azalmaya bağlı metabolizma hızının düşmesi de kilo almanızı kolaylaştıracaktır. Çalışırken,
masanızda abur cubur bulundurmak
yerine su içmeyi tercih etmelisiniz.
Ayrıca hamur işi gıdalar, işlenmiş ve
aşırı tuz bulunduran besinlerin tüketiminden de kaçınmak gerekir. Omurganızın sağlığı için günde 2-3 litre su
tüketmelisiniz. Vücudumuzun yüzde
60’ı sudan oluşmaktadır, az su tüketilmesi veya susuz kalmak kasların

ve disklerin yapısını zayıflatır, zedelenmelere açık hale getirir ve yavaş
iyileşmesine neden olur.
MUTLAKA DÜZENLI EGZERSIZ
YAPIN
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Berna Tander “Hangi
yaşta olursak olalım kas ve kemik
sağlığımız için günlük belirli bir miktarda düzenli aktivitemiz olmalı. En
etkin tedavi yönteminin de problemin
oluşmasını engelleyip, uygun ekipmanla, aralıklı çalışarak ve mümkün
olduğunca egzersiz yapmak olduğunu unutmamak gerekir. Hafif ve orta
şiddetli egzersizler bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi, kaygı düzeyini
de azaltır. Hareketsiz bir yaşamdan
kaçınmak, günde en az yarım saat
mutlaka egzersiz ya da yürüyüş yapmayı ihmal etmemek gerekir,” diyor.
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MEN

MODA
ARKA SOKAK
STILLERI

GÜZELLİK

BAKIMLI OLMAK
ERKEKLERIN DE HAKKI

GRUP GÜNDOĞARKEN
SANAT HER ŞEYE
RAĞMEN YAPILABILIR
ALICAN AYTEKIN
MERHAMETLI KALP
KAPIMI ÇALABILIR

GÖKHAN ALKAN

CENTİLMEN
DİSİPLİNLİ
COOL
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GÖKHAN ALKAN

ROMANTIK OLMAK
BENIM KADERIM
Ekranların beğenilen jönlerinden Gökhan Alkan aşık olunca
olduğundan daha da fazla romantik olduğunu söylüyor
ve ekliyor: Babam, dedem, amcam hepsi güzel seven
adamlar. Onları görerek büyüdüm. Yani bana ‘sevmemek’
ya da ‘bağlanmamak’ gibi bir şans bırakmadılar.
RÖPORTAJ MUKADDES KAYA, FOTOĞRAF JIYAN KIZILBOĞA, SYLİNG: EYLEM YILDIZ,
MAKYAJ ALEV KAYA, SAÇ NESRIN CAN, FOTOĞRAF ASISTANI: BESTE YILDIRAN
VIDEO: NUMAN ALKAN
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G

özleriyle konuşan, bakışlarıyla etkileyen, gülüşüyle karşısındakini mest
eden çok yetenekli ve çok
başarılı bir oyuncu. Kibar ve çok yakışıklı bir jön. Tam bir centilmen. Doğayı, seyahat etmeyi, yeni yerler keşfetmeyi, yeni ufuklarda gezinmeyi ve
oyunculuğuna yatırım yapmayı çok
seviyor. Mütevaziliği, zekası ve gösterişten uzak jön tavırlarıyla gerçek
bir cool adam Gökhan Alkan ile bu-

luştuk, buyrun keyifli sohbete...
Oyunculuk sizin için bir seçim
miydi, ilk başlama vuruşunuz neydi?
Kendimi bildim bileli içimde, oynama ve oynatma hali vardı. Bu hali
seviyordum ve sevdiğim şeyle olmak
istedim. İçimdeki tutku bana yol gösterici oldu, yolumu aydınlattı. Ona
hizmet ettim, o da benim varoluşumu manalı kıldı. Her şey doğumumla
başladı.
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TRENCKOT: SAINT LAURENT/BEYMEN-27.450
PANTOLON: TWEEN-499
KAZAK: DAMAT-395
ÇORAP: PENTİ- 22.95
AYAKKABI: LOUBOUTIN-7.000
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GÖMLEK: DAMAT-395
PANTOLON: DOCKERS-129.95
KAZAK: DOCKERS-179.95
SAAT: JACQUES PHILIPPE/
SAAT&SAAT-2.079

Televizyon
yapımlarına nazaran
daha düşük bütçeli
ama daha özgür,
daha cesur, daha
yenilikçi projelerin
zamanla alternatif
platformlarda ağırlık
kazanacağına
inanıyorum.
Oyuncu olmak sizce ne demek?
Oyuncu olmak bana tek bir ruhta
ve bedende, kalbinin onlarca farklı
kişi için atması gibi geliyor. Ben oynadığım rolü, en sevdiğim kıyafetim
haline getiriyorum. Ama tek bir kıyafetle hayatıma devam edemeyeceğimi bildiğimden, bir gün rol bittiğinde kıyafeti çıkarıp, yenisi için
hazır hale geliyorum. Gözlerimin
önünde akıp giden hayatı en ince
ayrıntısına kadar gözlemliyorum.
Bu büyülü dünyayı gözlemleyerek
aldıklarımı oyunculukla geri verdiğime inanıyorum.
Müzikle ilginiz çok fazla, var mı
geliştirdiğiniz bir proje, bir şarkı ya
da müzikal?
Müziği çok seviyorum. Zaman neyi
gösterir bilemeyiz.

İLİŞKİDE EN ÖNEMLİ ŞEY DİYALOG
VE EMPATİ
Kamera önüne çok yakışan bir
jönsünüz, kamera arkasına geçmeyi
de düşündünüz mü hiç?
Teşekkür ederim. 10 yıldır hayatımı
cam ekranın, beyaz perdenin, tiyatro
sahnesinin içine sığdırdım. Başkalarının kadrajlarında ve rejilerinde var
oldum, kim bilir belki bir gün ben de
kamera arkasına geçerim. Hızla gelişen dijital dünyada oyuncuların kendi
projelerini hayata geçirebildiği alternatif platformlar oluştu. Bunun çok
iyi örneklerini görüyoruz. Ben de bu
şekilde bir proje tasarlamak fikrine hiç
uzak değilim, hatta bunun üzerine çalışıyorum. Belki televizyon yapımlarına
nazaran daha düşük bütçeli ama daha
özgür, daha cesur, daha yenilikçi projelerin zamanla alternatif platformlarda
ağırlık kazanacağına inanıyorum.
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SMOKIN: DAMAT-1.790
GÖMLEK: DAMAT-495
PAPYON: DAMAT-39.90
AYAKKABI: LOUBOUTIN-4.990
KEMER: ELLE-127.92
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Gülmeyi hissediyorsam
gülerim, ağlama
hissindeysem ağlarım.
Duygu ve düşüncelerimi
sansürsüz yaşarım. ‘Erkekler
ağlamaz’ türünden gelenekçi
yaklaşımlar bana komik
geliyor. Bence güçlükler
karakteri inşa eder, karakter
de yeteneği.
Bu ara tarihi diziler ilgi görüyor,
oynamak istediğiniz tarihi bir
karakter var mı?
Tarihi okumayı, gezip görüp öğrenmeyi de çok sevdiğim için biyografik
bir film veya dizide oynamayı isterim. Mesela Nikola Tesla gibi ya da
Thomas Edison gibi dünya tarihine
adını yazdırmış, delilik ve deha arasındaki o ince çizgide gel git yaşayan
bir karakteri canlandırmak benim için
unutulmaz bir tecrübe olur.
Romantik bir adam mısınız?
Romantiğim. Bunda aileden getirdiğim genlerimin kabahati büyük:)
Babam da, amcam da, dayım da, büyük dedem de… hepsi romantik ve
güzel seven adamlar. Onları görerek
büyüdüm. Yakın arkadaşım Fatih’in
güzel bir lafı vardır benimle ilgili;
“Hiç şansın yok oğlum” der hep. Ailemdeki adamlar bana ‘sevmemek’ ya
da ‘bağlanmamak’ gibi bir şans bırakmadılar. Yani kısacası, sevmek benim
kaderim.
Nasıl bir sevgilisiniz, kıskanç
mısınız mesela?
Karşımdaki insanın sınırlarına saygı duyan bir sevgiliyim. Bana göre

doğru olan bir şeyin, dünyadaki tek
doğru olmayabileceğini anladığım
yaşlardayım. Bu yüzden karşımdakini
dinlerim, onun doğrusunu duymaya,
anlamaya çalışırım. Bence ilişkideki
en önemli şey diyalog. İletişim ve empati. Bütün varoluş, tez-antitez-sentez
üzerine kurulmuşken, ilişkinin dinamiğinin bundan farklı bir şey olmasını beklemek saflık olurdu. İlişki iyi
bir “sentez ustalığı” gerektirir, bu da
ancak her iki tarafın doğrusundan
yeni bir doğru türetmekle mümkün
oluyor. Sevgilimi zaman zaman anlamasam bile sevmeye konsantre oluyorum. Biliyorum ki günün sonunda o
mutlu olursa, ben de mutlu olurum.
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Rotadan çıkmayı ve
çıkartmayı seven bir
gezginim. Kültürel
zenginlikleri incelemeyi,
yeni insanlarla tanışmayı,
yöresel yemekleri tatmayı,
sokaklarda kaybolmayı,
ören yerlerini görüp,
müzelere gitmeyi ruhumu
farklılığın zenginliğiyle
bezemeyi seviyorum.
Birçok ünlü çocuk sahibi oldu, siz
de baba olma vaktinin geldiğini
düşünüyor musunuz?
Sadece düşünmek yetmez. İsteyen
istediği şey için emek vermeli. Ben
aile kavramını çok önemsiyorum.
İNSAN OLMAYA VE KENDİNİ
BULMAYA ÇALIŞAN BİRİYİM
Tiyatro çalışmalarınız ne
durumda, malum özellikle
tiyatro sanatçılarının bu pandemi
döneminde işleri oldukça zorlaştı,
sizce bu durumdan çıkmak için
neler yapılabilir?
Açıkçası uzun zamandır televizyondaki yoğunluğumdan dolayı tiyatroya
zaman ayıramadım. Ama kopmadım
da. Oyun okumaya, izlemeye devam
ediyorum ve tekrar sahnede olmayı
çok arzuluyorum. Pandemi sahne sanatları emekçilerini çok etkiledi. Ne
olur, nasıl olur derken şimdi internet
üzerinden sahnelenen oyunlar görüyorum ve bu çabalar beni çok mutlu
ediyor. Ne olursa olsun emek veren ve
sahnelerin kapanmaması için çalışan
herkesi kutluyorum.

Çok güzel gülen bir adamsınız,
normal hayatınızda da hep güler
misiniz, kendi karakter analizini
yaparsanız neler söylersiniz
kendiniz için?
Teşekkür ederim. Gülmeyi hissediyorsam gülerim, ağlama hissindeysem ağlarım. Duygu ve düşüncelerimi sansürsüz yaşarım. ‘Erkekler
ağlamaz’ türünden gelenekçi yaklaşımlar bana komik geliyor. Kendi karakter analizimi yapamam ama inandığım şeyleri sizinle paylaşabilirim.
Bence güçlükler karakteri inşa eder,
karakter de yeteneği. Her türlü güçlüğe rağmen inatla ve tutkuyla insan
olmaya ve kendini bulmaya çalışan
biriyim. Bence hangi sanat olursa olsun, sanatçının sonuç olarak bulması
gereken tek bir şey var o da kendisi.
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GÖMLEK: BROOKS BROTHERS-841
KRAVAT: BROOKS BROTHERS-1.295
PANTOLON: OPENING CEREMONY/BEYMEN - 4.149
ÇORAP: PENTI-22.95
AYAKKABI: ELLE-299.94
SAAT: JACQUES PHILIPPE/SAAT&SAAT-2.952
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En çok sevdiğiniz film sahnesi ve
repliği nedir?
Onlarca film izleyip birini diğerlerinden ayırmak hiç benim tarzım
değil. Hatırlayamam da zaten. Ben
filmlerle harmanlanmayı ve hiç tahmin etmediğim bir anda o sahnelerin, repliklerin ruhuma yansımasını
ve hissettirdiği duyguyu anımsamayı
seviyorum.
Kiminle karşılıklı oynamak sizi çok
heyecanlandırır?
Türkan Şoray’la göz göze gelmek,
gözlerinde kaybolmayı çok isterdim. Hayalini kurması bile heyecan
verici.

Bugünlerdeki playlist’iniz nasıl
şarkılardan oluşuyor?
Hiçbir zaman sabit olmadım. Müzik listem de değişimin kendisi gibi
zamanın ruhuna bağlı olarak sürekli
değişiyor.
Sürekli söylediğiniz bir şarkı var mı?
Sürekli söylediğim bir şarkı yok.
FORMUMU GÜÇLÜ TUTKUMA
BORÇLUYUM
Sosyal bir adam mısınız?
Sosyalim ama tutucu sosyalim, çevrem değişmez. Arkadaşım çok ama dostlarım bir elin beş parmağını geçmez.
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PANTOLON: TWEEN-449
GÖMLEK: DAMAT-287.50
KRAVAT: DAMAT-295
TRENCKOT: DAMAT-1.495
CORAP: PENTİ-22.95
AYAKKABI: LOUBOUTIN-7.000
SAAT: JACQUES PHILIPPE/SAAT&SAAT-2.952
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En sevdiğiniz yemek nedir, mutfağa
da girer misiniz?
Yemek ayırmam, sadece sağlıklı ve
sağlıksız olarak sınıflandırırım. Mutfağa girerim, tabii mutfakta bana yemek yapan özel biri varsa.

bul edip sevdikçe sevildiğimi, özüme
yakınlaştığımı ve her halimle kabul
gördüğümü hissediyorum. Egomdan
uzaklaşmak, tüm duygularımdan
arınmak ve bahsettiğim o özle çırılçıplak kalmak, bana hep çok iyi geliyor.

Kendinizde sevdiğiniz ve
sevmediğiniz özellikleriniz neler?
Zaman zaman bazı konularda obsesif olabiliyorum. Disiplinli, sistemli ve
düzenli oluşum benim için olduğu kadar, yanımdaki insanlar için de sevimsiz bir özelliğim olabilir. Muhtemelen
bir sürü başka kötü özelliğim de vardır ama her birimizin nevi şahsına
münhasır olması çok güzel. Bu renklilik ve çeşitlilik özel olan. Kendimi ka-

Sosyal medya ile aranız nasıl, sık
kullanır mısınız?
Ben sosyal medyayı araç olarak
kullanıyorum. Hayat insanların hakkımda ne düşündüklerini önemseyecek kadar uzun değil. Bence sosyal
medyadaki halimiz, hepimizin evinde dinleme cihazı ve kamera varmış
gibi. Hiç duymamamız ve görmememiz gerekenleri duyup görüyoruz.
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TAKIM ELBİSE: DAMAT-2.250
GÖMLEK: TWEEN-199.50
KRAVAT : DAMAT-295
ÇORAP: PENTİ-22.95
AYAKKABI: ELLE-299.94

Galiba doğa adamısınız siz
seyahat seviyorsunuz, nasıl rotalar
belirliyorsunuz kendinize?
Evet doğa insanıyım. Çünkü biz
doğanın ve bu mükemmel sistemin
bir parçasıyız, sahibi değiliz. Yegane
evimiz bu gezegen ve biz tüm canlılara bahşedilen bu güzelliklerle savaş
halindeyiz, bilmiyoruz ki kazandığımız an kaybedeceğiz. Maalesef kibirden gözümüz kararmış durumda. Bu
gidişat beni çok üzüyor ama dünyada

görmek istediğim değişimin parçası
olmaya, fıtratıma uygun yaşamaya
ve doğaya zarar vermemeye gayret
gösteriyorum. Rotadan çıkmayı ve
çıkartmayı seven bir gezginim. Görmediğim yerleri görmeyi, tarihini
keşfetmeyi seviyorum. Kültürel zenginliklerini incelemeyi, yeni insanlarla tanışmayı, yöresel yemeklerini tatmayı, sokaklarında kaybolmayı, ören
yerlerini görüp, müzelere gitmeyi ruhumu farklılığın zenginliğiyle bezemeyi seviyorum.
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Hayat insanların hakkımda ne düşündüklerini
önemseyecek kadar uzun değil. Bence sosyal
medyadaki halimiz, hepimizin evinde dinleme
cihazı ve kamera varmış gibi. Hiç duymamamız ve
görmememiz gerekenleri duyup görüyoruz.

Bu formunuzu neye borçlusunuz?
Tutkularıma borçluyum. Ne yaparsam yoğun duygular, güçlü tutkular
ve yüksek enerji ile yapmaya gayret
ediyorum.
BİZİ BİZDEN AYIRAN ZEKA DEĞİL
EMEKTİR
Hayatta vazgeçemeyeceğiniz kim
veya neler var?
Sevdiklerim.
Sevgililer Günü için planlarınız
neler, nasıl bir sürpriz hazırladınız
sevgilinize?
Sürprizi kaçmasın.
Mühendis olarak analitik zekaya
sahipsiniz ama duygusal zeka isteyen
bir iş yapıyorsunuz, mühendis
olmanın size artıları ne oldu?
Ben körü körüne zekaya inanmıyorum. Bizi birbirimizden ayıran tek şey
emektir. Çalışmaya inanıyorum. Yeter
ki yürekten istesin insan ve çabalasın.
Televizyonun yerini internet
platformları aldı mı, birçok yeni
platform çıktı, sizce neler olacak?
Türkiye’de dijital platformların te-

levizyonların yerini almasına bence
bir süre daha var. Dijital platformların artmasına sevinenlerdenim çünkü hem projeler daha çeşitli ve özgür
hem de süre olarak daha kısa oldukları için akıcı. Hali hazırda dünyada
çok güçlü olan dizi sektörümüz dijital platformlarımız sayesinde farklı
bir ivmeye sahip olacak ve gücüne
güç katarak büyüyecek diye düşünüyorum.
En büyük korkunuz nedir bu
hayatta?
Korkuyorsam yapmam, yapıyorsam korkmam. Her şeyin geçici olduğu dünyada derdi dert olarak
görmem. Hiçbir derde fazla anlam
yüklemem.
En çok kullandığınız söz ve küfür
hangisi?
En çok kullandığım sözler en çok
duymak istediklerim. Teşekkür ederim, rica ediyorum ve seni seviyorum. Bana göre küfür zihinsel fakirlik
göstergesidir, kullanmamaya çalışıyorum.
Sizin hayat için cümleleriniz neler?
Hayatı çok ciddiye alma fazla kasma.

107

108

Sail Racing
Bere 745 TL

Dstrezzed Ceket 1.895 TL

Hartford Kazak 1.895 TL

Toprak Ana’nın
Dokunuşu

Gaia’nın şefkatini bir renkle ifade etmek
istesek bu şüphesiz ki toprak ve yeşilin
iç içe geçtiği haki rengi olurdu. Enerjinizi
yükseltmek ve doğanın şefkatini
üzerinizde hissetmek istediğinizde
yardımınıza koşacak haki parçaları çok
seveceğinize eminiz.

Brand Who
Mont 1.995 TL

Eastpak
Sırt
Çantası
569 TL

Dockers
Gömlek
269,95 TL

Nike Air Force 2
GTX Spor Ayakkabı
1.499,90 TL

Rains Pantolon
1.125 TL

Champion
Cüzdan 345 TL
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Academia Sweatshirt

Etro Yün
Kazak
5.150 TL

Beymen Club
Yün Kazak 699 TL

Fred Mello Kazak
1.295 TL

Triko Çağı!

Sseinse Balıkçı Yaka
Kazak 895 TL

Çoğumuza geçmişi
anımsatan ve bizi
çocukluğumuza götüren
el örgüsü görünümlü
triko giysiler bu sezon
moda dünyasını
neredeyse tamamen
işgal etmiş durumda.
Görüntüsüyle içinizi
sıcaklığıyla vücudunuzu
ısıtan bu parçalardan
muhakkak birkaç adet
edinmelisiniz.

Besilent Hırka 1.295 TL
Project Garments
Hırka 2.695 TL
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Parajumpers
Triko 5.795 TL

Hartford Kazak
1.845 TL

“Triko takımlar,
sneaker’lar ve
el çantaları
ile sevgilinizin
gardırobuna
zamansız parçalar
ekleyebilirsiniz.”

Moda

“Sportif
detaylarla
hareketlendirilmiş
takımlar, her
türlü okazyona
kolayca uyum
sağlıyor.”

Aysen
Erdoğan

NetWork Erkek
Koleksiyonu Tasarımcısı
Aysen Erdoğan,
Sonbahar/Kış 202021 koleksiyonundan
Sevgililer Günü için
hediye önerilerini
paylaşıyor.

“Şık ve konforlu trikolar,
stil sahibi erkekler için her
zaman en sevilen hediye
alternatiflerinden.”

“Farklı fonksiyonlardaki
çanta modelleri erkekler
için de kusursuz bir
hediye olabilir. Şehir
temposunda el çantaları,
aksesuar düşkünü
erkekleri mutlu edecek
hediyelerden biri.”

“Her kombinin vazgeçilmez
tamamlayıcısı sneaker’lar,
erkeklerin her mevsim
kurtarıcı parçalarından.”

“Maskülen stilin yatırım parçaları
olan spor takımlar ve deri ceketler,
Sevgililer Günü’nde iddialı bir hediye
seçimi yapmak isteyenler için ideal.”
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“Süet gömlekler, kaliteli
dokuları ve iddialı renkleriyle
favori hediye önerilerimin
başında geliyor.”
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Güzellik

L’Occitane, Shea
Happy Shower Cream
sınırlı sayıda üretilen
duş jeli, 250 ml, 150 TL

Polaar, Very
Different tıraş
yağı, 275 TL

Yves Rocher, Nature,
peygamber ağacı ve ardıç
içerikli parfüm75 ml EDT, 189 TL

Head&Shoulders Mentol
Ferahlığı Şampuan,
kepeğe bağlı kaşıntı,
kuruluk ve yağlanma gibi
kepeğin erken belirtileri
ile savaşıyor, 22,75 TL

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.
We are
Paradox,
Crushing It,
derin temizlik,
330 TL

Shiseido,
Men, Total
Revitalizer göz
kremi, 560 TL

Nuxe, Nuxe Men serisinin çok amaçlı
nemlendirici seti ile mevsim geçişinde
sevgilinizin hassaslaşan cildini eşsiz
bakım deneyimi ile tanıştırmaya ne
dersiniz?, kofre, 240 TL

L’Occitane, Eau
De L’occitan, üst
notalarında karabiber,
lavanta orta
notalarında muskat,
tarçın, alt notalarında
ise tonka fasülyesi
bulunuyor, 100 ml,
500 TL

Avon, Attraction
Desire for Him
odunsu- baharatlı
parfüm içeriğinde
kullanılan kehribar
ise kullananın daha
fazlasını istemesine
neden oluyor, 75 ml
EDT, 125 TL

INCIA Erkekler
İçin %100
Doğal Roll On
Deodorant, 44 TL

Röportaj

Türk moda
dünyasının dahi ismi

GÖKHAN YAVAŞ

Cesur ve bir o kadar zarif stiliyle moda dünyasının en göz alıcı
tasarımlarına imza atan Gökhan Yavaş, kendi adını taşıyan
markasıyla rengârenk masal diyarlarını yeryüzüne indiriyor.
RÖPORTAJ. HÜMA KAYA
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aratıcılığı başarıya dönüştürmek ve “kült”e ulaşmak kolay değil, hele de
alışılmışın dışına çıkmaya
niyetliyseniz. İnsan ruhunda var olan
ancak hayat bulması ancak cesaretle
mümkün olan tüm renkler, Gökhan
Yavaş’ın tasarımlarında adeta bir sanat eserine dönüşüyor. Bir ressamın
boyalarıyla ilişkisi neyse, Gökhan Yavaş’ın da renkler, çizgiler ve biçimlerle ilişkisi aynı. Türk moda dünyasında
koleksiyonlarıyla oldukça sağlam bir
yer edinen Gökhan Yavaş, henüz 32
yaşında olmasına rağmen kendi adını taşıyan muazzam bir markayı da
hayata geçirdi bile. Ruhunun ışıltısını bizlerle paylaşan Gökhan Yavaş’ın
sorularımıza verdiği yanıtları merak
ediyorsanız, okumaya devam edin.
Tasarımlarınızda en çok neyden
ilham alıyorsunuz?
Hayatın kendisinden! Bu kimi zaman günümüzden bir konu, kimi
zaman nostaljik öğeler, yıldızlar…

Kısacası yaşama, insana dair her şey
ilham kaynağı olabiliyor.
Tasarımlarınızda trendlerden izler
taşıyor musunuz, yoksa moda sizin
için zamansız bir yaratım şekli mi?
Trend tahminlerine mutlaka göz
gezdirmeye çalışıyorum fakat mutlak
suretle bu “trend”dir diye markanın
DNA'sıyla örtüşmeyen bir noktayı
da koleksiyonla bütünleştirmiyorum. Önemli olan sizin markanızın
DNA'sında neyin önemli olduğu.
TÜRKLERİN STİLİ GARANTİCİ
Genç yaşınıza rağmen moda
sektöründe çok önemli bir yerdesiniz.
Bu başarınız için kendinize teşekkür
etmek isteseniz, en çok hangi
yönünüzü takdir ederdiniz?
Çok teşekkür ederim takdiriniz
için; benim kolay vazgeçmeyen, sabırlı ve inançlı bir yapım var. Her şeyin
doğru bir zamanı vardır fikrine çok
inanırım, demek ki doğru zamanmış.
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Sizce Türk kadınlarının ve
erkeklerinin stili nasıl tanımlanabilir?
Biz çok kozmopolit bir toplumuz,
bu nedenle sabit bir stili olduğunu
söylemek zor, fakat ortak bir özellik
olarak daha garantici ve risk almaktan kaçınan stilleri tercih ettiklerini
söyleyebilirim. Renk kullanımı son
yıllarda her ne kadar artmış olsa da
yine de pastel tonlar ve siyah çoğu
stilin ana temasını oluşturuyor.

ve kendiniz olmaktan çıkıyorsunuz,
burada önemli olan doğru bir şekilde
nasıl uyarlama yapabileceğiniz.

Size en çok ilham veren
moda ekolü nedir?
Ben daha çok POP-Art'tan etkileniyorum. Tıpkı orada olduğu gibi renkler benim de vazgeçilmezim. Karikatürize edilmiş Art Work'leri, çizimleri
tasarımlarıma katmayı seviyorum.

Tasarımlarınızı gerçekleştirirken “asla”
dediğiniz bir stil tabunuz var mı?
Hayır yok, mutlaka bir adım düşünerek yaklaştığım akımlar oluyor
ama "asla" demek çok keskin.

Şık olmak mı, özgür olmak mı?
Özgür olmak çünkü ancak özgür
hissederseniz şıklık beraberinde gelir,
sadece şık olmak adına katlanılan acıya inanmıyorum.
EN BÜYÜK ZAAFIM RENKLER
Günümüz moda anlayışında sizi
en çok rahatsız eden ve okurlara
“yapmayın” diyeceğiniz şey nedir?
Sosyal medyada gördüğünüz her
şeyi sırf o an popüler diye YAPMAYIN! Çünkü ruhen o tarzı benimsemiyorsanız benliğinizle örtüşmüyor

Sizce podyum modası mı, sokak
modası mı?
Artık ikisi de bence bir bütün, dünyaca ünlü moda evleri dahi sokak
modasının öncüleriyle iş birlikleri
yapıp; bambaşka nehirlere doğru yol
alıyorlar.

Koleksiyonlarınızda bütünselliğe
mi daha çok önem verirsiniz
parçaların hikâyesine mi?
Bütünün hikâyesine. Tüm parçaların başından sonuna bir harmoni içerisinde olmasına özen gösteririm. Bir
masalın başlangıcından sonuna, sayfaların akışı gibi olmalı bütünlük.
“Gökhan Yavaş Stili” sizce nasıl
tanımlanır? Tasarımlarınızdaki en
ayrıştırıcı özellik sizce nedir?
Renklerin dansı. Benim en vazgeçemediğim nokta fazla renk kullanımı.
Bazen aşırıya bile kaçabiliyorum bu
konuda ama bu da benim en büyük
zaafım.
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ÖZGÜR HİSSETTİĞİNİZ HER
KIYAFET ŞIK DURUR
Pandemi süreci moda sektörünü
sizce etkiledi mi?
Mutlaka etkiledi, evlere kapandığımız bu süreç öncelikle ihtiyaçları belirlemede çok büyük rol oynadı. Hani
"bunu alıyorum ama gerçekten buna
ihtiyacım var mı?”yı çok sorgular olduk. Koleksiyonlardaki sıkışmışlık
etkisi, yalnızlık ve özgürlüğe özlem
çok belirgin gözlemlendi. Tabi bunların yanı sıra işin ticari boyutunu da
sekteye uğrattığı noktalar oldu, bu
nedenle de bizler gibi bağımsız markalar bu süreci minimum risk ve hasarla geçirmeye gayret ediyoruz.
2021-2022 döneminde moda
anlayışında nasıl bir değişim
bekliyorsunuz?
Dünya'daki anlık değişimler bu
kavramı çok etkiliyor, bana kalırsa
günün getirdiğinin moda olacağını
düşünüyorum. Stabil olandan çok değişime daha odaklı olmalıyız.
2021 sezonunda en çok
beğendiğiniz ve beğenmediğiniz
trendler hangileri?
Bu çok göreceli bir kavram, trendler
kişiye göre değişken bu nedenle şu ya
da bu demektense kendimize en ya-

kın hissettiğimiz en beğendiğimizdir
diyorum.
Modada “kalite” unsurunu sizce ne
belirler? Şık olmanın püf noktaları
neler?
Bana göre tasarım detayları en
önde gelen kalite unsuru diyebilirim,
hemen her üründe aksesuarlar ve detaylar kullanan biri olarak bu ürünlerin içeriklerine özellikle dikkat ediyorum. Tamamen vazgeçilmezim olan
renkler de tabi ayrı bir kalite unsuru,
kumaşın renk kalitesi, parlaklığı ve
dokunuşu çok önemli.
Şık olmak ise yukarıda bahsettiğim
gibi içinde özgür ve mutlu hissettiğiniz her kıyafetle şık olabilirsiniz.
Okurlarımıza pandemi sürecindeki
stil anlayışı ile ilgili bir tavsiyeniz
var mı?
Kendi tarzımda bir yorumum olacak, hayat her ne kadar negatif, gri
bir hava getirse de renkler bizim için
var, pozitifliğe renklerle adım atın ve
enerjinizi yüksek tutun.
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Sadık ve
merhametli
bir kalp
her zaman
kapımı
çalabilir
Sen Çal Kapımı dizisinin eğlenceli ve sevimli Seyfi’si Alican Aytekin
hayatına girecek kişide önce sadakat sonra da merhamet aradığını
dile getirdi ve ekledi: Öyle biri çalsın ki kapımı en saf, en temiz
duygularımı birlikte bir ömür yaşayabileceğim kişi olsun.
RÖPORTAJ. MUKADDES KAYA FOTOĞRAF: İLKAY KAYA MAKYAJ: GIZEM ERGIN SAÇ: MERT PEKGÜZEL
STYLING: MUSTAFA ÇOLAK STYLING ASISTANI:
HAZAL KARA
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eteneğini güzel kalbinden,
yakışıklılığını yeşil gözlerinden alan çok sevilen ve
çok sempatik bir oyuncu.
İçten gülüşü, cana yakınlığı ve gerçek dostluğuyla herkesin sevgilisi
olmayı başarmış birkaç ünlüden biri.
Youtube’da İnteraktif olarak gerçekleştirdiği Talkshow'u 'Kum Saati'yle
harikalar yaratıyor. Şimdilerde Fox
TV’de gösterilen 'Sen Çal Kapımı' dizisinin eğlenceli ve sevimli karakteri
Seyfi’ye hayat veriyor. Ve karşınızda
oynadığı Seyfi rolü kadar akıllı, tatlı,
iş bitirici, neşeli ve yetenekli Alican
Aytekin...

Mimarlık okurken oyuncu olmaya
karar vermek nasıl oldu, oyuncu
olmak nereden aklına geldi?
İşin doğrusu hayalim oyunculuk olduğu için, amacım bu işin eğitimini alabileceğim bir şehre yerleşmekti. Ailemin ön
yargılarını kırabilmek için mimarlık sadece hedeflediğim noktaya ulaşabilmek
adına bir araçtı. Deprem korkum yüzünden İzmir’de okumak istedim ama sektörün kalbinin İstanbul’da attığı bir gerçek.
Oraya yerleştiğimde bir yandan da oyunculuk eğitimi almaya başladım. Aileme
kendimi kanıtladıktan sonra eğitimimi
yarıda kesip İstanbul’a yerleşerek kamera arkası ile ilgili eğitim almaya başladım.

TRENÇKOT: KENZO / BEYMEN
KAZAK: VAKKO
PANTOLON: VAKKO
AYAKKABI: BEYMEN
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GÖMLEK:
BALENCIAGA /
BEYMEN
AYAKKABI: CAMPER /
BEYMEN
PANTOLON: BEYMEN
YAKA EKSESUARI:
DJEZAIRLI

Röportaj
Oyunculuk eğitimlerini kimlerden,
nerelerden aldın?
İzmir Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde başladım. Ardından Artiz Mektebi adlı bir TV yarışmasına katıldım.
Orada Engin Hepileri, Uğur Demirpehlivan, Levent Tülek gibi isimlerle
çalışma şansım oldu. Aynı zamanda
Haldun Dormen'den sahne dersleri,
Süheyla Yengi'den şan eğitimi ve Nur
Sonbahar'dan da dans dersleri aldım.
Sonrasında gidebildiğim tüm oyunculuk atölyelerine katıldım. Herhangi
projede çalışmadan önce de oyuncu
koçuyla canlandıracağım karakteri o
şekilde çıkarmayı tercih ediyorum.
Artiz Mektebi Yarışması senin için
ne ifade ediyor?
Her şeyin başlangıcı Artiz Mektebi diyebilirim. İstanbul’a yerleşmem
ve oyunculuğa adım atmama vesile
oldu. Orada kurduğumuz arkadaşlıklarımız hala devam ediyor.
ENERJİSİ YÜKSEK BİR EKİBİMİZ VAR
Sen Çal Kapımı dizisi ne ifade ediyor?
Kariyerimde bir kırılma noktası
olarak görebiliriz. Gerek sosyal medya, gerek ana akım medyada tanınırlığımı arttırdı. Oynadığım karakteri,
projeyi seviyorum. Çalıştığımız ekip
bir harika ve bende bıraktığı izleri,
bana kattıklarıyla unutamayacağım
bir proje olarak kalacak.
Seni etkileyen ilk ne oldu bu projede?
Aslında aynı gün iki farklı projeden
de teklif gelmişti. Seyfi’yi kendime
daha yakın hissettim. Benim ona katacağım onun da bana katacağı çok şey
olduğuna inandım ve 'iyi ki'lerim arasında yerini aldı.

Genç bir kadro, eğlenceli bir ekip
ve çok iyi oyuncular bunların
dizinizin çok sevilmesinde etkisi
olduğunu düşünüyor musun?
Tabi ki. 7’den 70'e herkes projeye inanılmaz sahip çıktı. Ekip olarak
sosyal medyanın en iyi şekilde kullanılması zaten iyi yapılan PR çalışmalarına büyük destek sağladı. Ekibin
bitmek bilmeyen bir enerjisi var. Gülmekten çekemediğimiz sahnelerimizin sayısını unuttum. Bunu seyirciye
de geçirebildiğiniz zaman başarısız
olması imkansız.
Gerçek hayatında da Seyfi gibi
akıllı, tatlı, kurnaz ve iyi olmanı
neye borçlusun?
Beni bu şekilde tanımladığınız için
gerçekten çok teşekkür ederim. Genel olarak hayatta olumlu düşünmeyi
seviyorum ve bunun bana getirisinin
olumlu olacağına inanıyorum. Olumlu düşünme üzerine meditasyon çalışmaları yapıyorum ve herkese öneriyorum.
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İnternet
platformlarının
artması sektörün
canlı tutulması
açısından çok
güzel oldu.
Reyting kaygısı
olmayınca
yeni projeler
denenebiliyor.
Kesinlikle bu
platformlarda yer
almak çok isterim.
HANDE VE KEREM YOUTUBE
KANALIMA KONUK OLACAK
Oynamak istediğin,
canlandırmaktan heyecan duyacağın
rol veya güçlü bir kişi kim?
Tek bir karakterden bahsetmek ne
kadar doğru olur bilmiyorum ama tarihte iz bırakmış herhangi bir karakteri canlandırmak çok isterdim.
Televizyon mu, internet
platformları mı?
İnternet platformlarının artması
sektörün canlı tutulması açısından
çok güzel oldu. Reyting kaygısı olmayınca yeni projeler denenebiliyor.
Kesinlikle bu platformlarda yer almak
çok isterim. Ama televizyon internetteki tanınırlığınızı da desteklediği için
ikisi arasında bir seçim yapmak çok
zor. İkisi de değişen dünyada birbirini
tamamlayan ve destekleyen unsurlar.
Sosyal medyada ne kadar aktifsin?
Sen Çal Kapımı ile birlikte sosyal

medyada daha aktif olmaya başladım. Orada farklı bir dünya var ve
bu dünyanın içerisinde yer edinmeye çalışıyorum. Bir karaktere
bürünmekten ziyade kendim gibi
olabiliyorum. Gücü yadsınamaz ve
işimizin bir parçası olduğunu düşünüyorum.
Yeni başladığın Youtube kanalın ve
projeni anlatır mısın?
Aslında Youtube kanalımı iki sene
önce açtım ama devamını getiremedim. Dizi ile birlikte tekrar harekete
geçirmeye karar verdim ve güzel geri
dönüşler aldık. Format üretmek ve
bunu sunmak hoşuma gidiyor ve son
olarak “Kum Saati” adında bir içerik
ürettik. Program esnasında Elçin’le
bulmuştuk ismini. İnteraktif bir Talkshow diyebiliriz. Kendi sorularımızın
yanında takipçilerimizin de merak
ettiği soruları gelen konuklara sorduğumuz, onları köşeye sıkıştırmadan
kendilerini rahat hissedebilecekleri
bir ortam yarattık.
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CEKET: BEYMEN
PANTOLON: BEYMEN
TIŞÖRT: VERSACE / BEYMEN
AYAKKABI: ALEXANDER MCQUEEN / BEYMEN

Sence gelecek burada mı, televizyon
ölecek mi?
Bunu televizyonlar da fark etmiş
olacak ki hepsinin tüm sosyal mecralarda kendi hesapları var ve kendilerine yer edinme çabası içerisindeler.
Televizyon ölecek diyemem ama bu
platformların güçlenmesi köklü değişikliklere gidilmesinin önünü açabilir
diye düşünüyorum. Mesela uzun süren dizilerin kısalması gibi.
En çok konuk almak istediğin kim
var kanalına?
Son zamanlarda Fandom için kanımın son damlasına kadar savaştığım Hande ve Kerem var. Çok yoğun
çalışıyorlar ve onları anlıyorum. Uy-

gun bir zaman aralığında geleceklerinin sözünü aldım. Burdan da müjdeyi veriyorum, en yakın zamanda
Hande ve Kerem ile birlikte bir video
çekiyoruz.
MODERNLİĞE ZAAFIM VAR
Sizin dizideki aşk üçgenleri normal
olabilir geliyor, sence de böyle mi,
senin için aşk nedir?
Dizide yaşanan aşklar çok ütopik
değil ve hayatımızda karşılaştıklarımızdan bir farkları yok. Aşk benim için
saflığı temsil ediyor. Karşılıksız, çıkarsız. Bazen tek başınıza, şanslıysanız
da karşınızdakiyle birlikte yaşadığınız
duygular.
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Hayat hepimize sunulmuş çok büyük bir
mucize. Bu mucize çok güzel hediyeler ve iyi
anılar barındırıyor. O yüzden onun değerini
bilmemiz gerek.
En çok kim kapını çalsın istersin?
Adana dürüm getiren kurye. Şaka
bir yana öyle biri çalsın ki kapımı en
saf en temiz duygularımı birlikte bir
ömür yaşayabileceğim kişi olsun.
Hayatta vazgeçemeyeceğin 3 şey
nedir?
Ailem bunun içinde hayatımı paylaştığım kedim ve köpeğim de var, arkadaşlarım ve inanılmaz keyfine düşkünüm ve üçüncü sıraya da keyfimi
koyabilirim.
Klasik mi yoksa modern mi seni
hangi kelime anlatır?
Hiç düşünmeden yanıtlayabileceğim ve beni tanıyan kime sorarsanız
aynı cevabı alacağınız bir soru bu;
modernliğe bir zaafım var. Ben yenilikçi olmaktan yanayım ve modern
olan her şey beni kendine çekiyor.
Bir ilişkide seni en çok ne mutlu eder?
Önce sadakat, sonra da merhametli olunması. İkisi de benim için çok
önemlidir ve bir ilişkinin olmazsa olmazıdır.
ÇILGIN DEĞİL KONTROLLÜYÜM
Mutfakla aran nasıl? En iyi yaptığın
yemek nedir, kendini kilolu
buluyor musun?
Bir Antepli olarak bu konuda mütevazi olamayacağım. Pandemi döneminde eve kapandığımızda çok güzel

kebap yaptığımı keşfettim mesela.
Kilolu bulma kısmına gelince ise ben
kilolu değilim, siz zayıfsınız:)
Sana çılgın biridir diyebilir miyiz?
Yeri ve zamanına göre değişir elbet
ama aslında çok kontrollüyümdür.
Kontrolün bende olmadığı ortamlarda gergin olurum.
Şöhret seni şımarttı mı?
Bence şımarmadım ve arkadaşlarımdan negatif bir geri dönüş hiçbir
zaman almadım bu konuyla ilgili. Böyle bir durumla hiçbir zaman anılmak
istemem ve olumsuz bir geri dönüşte
direkt kendime çeki düzen verebilirim.
Arkadaşlarıma söz hakkı doğdu ve
böyle düşünen varsa ya şimdi konuşsun ya da sonsuza kadar sussun.
Durmadan söylediğin bir söz ve
şarkı var mı?
Şarkı yok ama her postumun altına yazdığım bir etiket var #VeSonraDediki. Yıllar önce fotoğraflarımın
altında rahatça saçmalamak için yazmıştım ve hala kullanıyorum. Hatta
benimle o kadar özdeşleşti ki yazmayı bıraktığımda takip edenler uyarıyor neden yazmadın diye.
Hayat sana ne ifade ediyor?
Hayat hepimize sunulmuş çok büyük bir mucize. Bu mucize çok güzel
hediyeler ve iyi anılar barındırıyor. O
yüzden onun değerini bilmemiz gerek.
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2020 ile
hayatımıza
girdi

ARKA
SOKAK
STILLERI

Bol jean’ler, sneakers’lar
ve pandemi sürecine
uygun oversize eşofman
takımları bu sezon da
erkek giyimin en trend
detayları arasında yer
almaya devam ediyor.

HAZIRLAYAN: ANIL TIRYAKİ

E

rkek giyiminde birkaç sezondur görmeye alıştığımız sokak modası tarzı yeni
dönemde yerini daha da
güçlendiriyor. Oversize çılgınlığı, bol
jean'ler, sneakers'lar ve pandemi sürecine uygun oversize eşofman takımları
erkek giyimin bu sezon en dikkat çeken
trend detayları arasında yer alıyor. Modaya ilgi duyan ve stilini önemseyen
erkekler, bu sezon da belirli parçalara
yatırım yaparak daha stil sahibi ve tarz
bir görüntü yakalayabilir.
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OVERSIZE TAKIM EŞOFMANLAR
Daha çok evde ve sadece sporda
giyilen penye eşofmanlar, son birkaç
sezondur kendisini her yerde göstermeye başladı. Takım elbise şıklığı,
2020 pandemi sürecinde yerini eşofmanlarla sokaklara taşırken, kendi
kurallarını da getirdi. Beden kuralını
yerle bir eden lüx markaların eşofman takımlarıyla tek bedene düşen
takımların, kalın taban sneakers’larla kombinlendiğini görüyoruz. Kapüşonlu, fermuarlı, lastikli ve daha
birçok farklı türevini gördüğümüz
hoodie’ler, lokal markaların da favorileri arasında yerini aldı.
Kafanızda New York sokakları canlandıysa stiliniz için doğru yoldasınız. Bu sezon rahat olan tüm takımlar,
birbirinden ilginç renk ve kumaş yelpazesiyle gardırobunuzun baş köşesine oturuyor. Erkek stilinde bir klasik
haline gelen oversize parçalar, şehir
sokaklarında ve akşam davetlerinde,
aklınıza gelebilecek pek çok yerde
tercih edilebileceği için kurtarıcı bir
stil olmayı başarıyor.

SOKAK STILINDE DEMNA
GVASALIA ETKISI
Kışın zamansız parçası bomber ceketler, erkek modasında sezonun yükselenlerinden bir tanesi. Demna Gvasalia fırtınası ile başlayan ve arka sokak
stilini ilham alan oversize ceketler, dünyaca ünlü birçok marka ve tasarımcının
favorilerinden birisi olarak Erkek Moda
Haftası'nda yerini aldı. Bomber ve oversize ceket Sonbahar/Kış sezonunda bütün kombinlerinizin tamamlayıcısı olabileceği için hayatınızı kolaylaştırabilir.
Sokak stilinde eşofmanlarınızı kombinleyebilir veya bomber ceketinin üzerine
alternatif bir dokunuşla tarzınızı bambaşka bir seviyeye taşıyabilirsiniz.
Sezonun bir diğer zamansız trendi
rahat sneakers'lar. Her markada rastladığımız kalın tabanlı, file detaylı monster bot ve sneakers'lar, jean pantolonlar
ve oversize eşofmanlarla sokak stilinde
erkeklerin hayatını kurtarıyor. Bu sezon
bahsettiğimiz parçalar güçlerini birleştiriyor ve sokak stilinize seviye atlatıyor.
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Kişisel Gelişim

Meditasyon
kendini
gözlemlemektir
Oğuz KÖMÜRLÜ / Nefes Terapisti ve Yaşam Koçu

Meditasyon kendinin farkında olmak, bedeninle ve
düşüncelerinle temas kurmaktır. Dış dünyadan bir
süreliğine geri çekilip içimize döndüğümüz, kendi
isteklerimize kulak verdiğimiz her an meditasyondur.

M

editasyon denildiğinde
herkesin aklına gelen
ortak bir tanım var. Zihni susturarak sessizlik
içinde durabilmek. Zihni susturmak
o kadar kolay olsaydı zaten meditasyon yapmaya hiç ihtiyaç duymazdık.
Meditasyon yapmaya çalışırken zihne
gelen düşünceleri durduramadığınız
için canınız sıkılmasın. En büyük yanılgılardan biri de budur. Elbette me-

ditasyonun farklı teknikleri ve seviyeleri vardır ancak en temel seviyede
meditasyon bir şey yapmaya çalışmak
değil, o an gelen ve olan her neyse ona
izin verebilmektir. Meditasyon aslında
nasıl bir zihin hali içinde olduğumuzu, düşünce ve duyguların bize neler
demek istediğini gözlemleyebilmemiz
içindir. Meditasyon zihnin doğasını izleyebilmektir ki böylece içimizde olup
bitenlerin farkına varabilelim.
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BEDEN ILE ZIHIN ARASINDA
ILETIŞIM KURARIZ
Günümüz koşulları maalesef bizi
kendi içimize dönmekten alıkoyan bir
düzen üzerine kurulu. Hepimiz stresli
ve yorucu yaşam şartları altında yaşıyoruz, gelecekle ilgili endişelerimiz
had safhada. Sosyal medya, televizyon
vs ile çok fazla sayıda gereksiz, hatta
kirli bilgiye maruz kalıyoruz. Dolayısıyla süregiden alışkanlıklarımız ve
yaşam koşullarının getirdiği yoğun
tempo bize asıl önemli olan şeyi unutturuyor: Kendimizi… Kendimizin ne
istediğini, asıl neye ihtiyacı olduğunu
unutuyoruz. Dış dünyaya yetişmeye
çalışırken asıl kendimizden uzaklaştığımızı fark etmiyoruz. Anın tadına varmak, bir başkasını dinleyebilecek sabır
ve tahammüle bile sahip olmuyoruz.
FARKINDALIK MEDITASYONU
KENDINI ANLAMANI SAĞLAR
Meditasyona olan ihtiyacımızın
tam da bu noktada farkına varabilmek
önemli. Çünkü içimize dönerek bilinçli
farkındalıkla geçireceğimiz kısa bir süre
günün geri kalanına, düzenli bir şekilde
uygulayabildiğimizde ise yaşamımızın
kalitesine ve sağlığımıza etki ediyor
olacak. İçsel varlığımızla tekrar temas
ettiğimizde, uzun zamandır gerçekten
dinlemediğimiz ve bize ne söylemek
istediklerini duymadığımız duygu ve
düşüncelerimizi fark etmeye başlarız.
Bedenimiz rahatlar, farkında olmaya,
onu dinlemeye ve anlamaya başlarız.
Düzenli yapılan meditasyon pratiği zihinsel endişeleri azaltır, sakinlik,
huzur ve esenlik hisleri artar, beyindeki hafıza, empati, kendini algılama ve
anlama, stresle başa çıkabilme kabiliye-

timizde iyileşmeler gözlemlenir. Meditasyon hayatın gerçeklerinden kaçma
ve soyutlanma değildir. Tam tersi hayatla başa çıkabilmek için ihtiyacımız
olan enerji, destek ve güçlendirmeyi
saf bilinç alanından almış oluruz. Meditasyon yapmak için herhangi bir şeye
inanmanız ya da herhangi bir hale, deneyime odaklanmanız gerekmez. Size
hitap eden bir yöntem bulabilirsiniz.
Müzik iyi geliyorsa müzik açabilir,
yönlendirmeli meditasyonlarla birlikte
imgeleme yapabilirsiniz, sadece nefesinizi izleyerek zihnin doğal halini gözlemlemeye izin verebilirsiniz.
MEDITASYON OLAN BITENIN
FARKINA VARMAKTIR
Meditasyon yapmak için herhangi bir
çabaya gerek yok. Aslında “yapmak”
derken bile bir çaba ifadesi kullanıyoruz. Meditasyonda yapılacak hiçbir şey
yoktur, tam tersi meditasyon hiçbir şey
yapmamak ve o boş aralıkta, zihni ve
kendini gözlemleyerek içimizde olan
bitenin farkına varmaktır. Meditasyonun başlangıç aşamalarında gelen düşünceler önce kendinizi fark etmeniz
içindir. Eğer o düşüncede takılıp kalıyorsak o alanda serbest bırakılması gerekenler var demektir. Böylece farkındalığımıza gelmiş olur, kendimizi ve
düşüncelerimizin doğasını daha iyi tanımaya başlarız. Meditasyon yapmaya
devam ettikçe de düşünceler zamanla
sakinleşir ve böylece yaşamdaki çabamız da azalır. İlerledikçe de sınırlayıcı
inançlardan özgürleşerek daha yüksek
düşünce formlarına doğru geçiş yaparız. Meditasyon, yaşam kalitemizi, zihin ve beden sağlığımızı artırmak amacıyla kendimiz için yapabileceğimiz en
iyi şeylerden biridir.

Meditasyon alışkanlığı kazandırmak için Instagram’dan ücretsiz online olarak yaptığım canlı
yayınlara katılabilir ve kendinize meditasyon ile ilgili alan açmaya başlayabilirsiniz. (@ogzkmrl)
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Kültür Sanat

KÜLTÜR

ATÖLYESİ

SERCAN MERİÇ / sercan@retouchmag.com

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...

Burak Aksak’ın senaryosunu yazdığı, Selçuk Aydemir’in yönettiği 50M2
Netflix’te yayına girdi. Merakla beklenen dizinin başrolünde Engin Öztürk yer
alıyor. Kadrosu ile göz dolduran dizi, geçmişi karanlık olan Gölge’nin başına
gelenleri anlatıyor. Mizah yönü ile izleyenleri sık sık gülümseten dizi yayına
girdiği andan itibaren yoğun ilgi görüyor.

İKSV’DEN FİLM FESTİVALİ

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film
Festivali’nin yeni seçkisi 5-28 Şubat tarihlerinde dijital ortamda izleyiciyle
buluşuyor. “Şubat Seçkisi”nde prömiyerlerini Tallinn, Venedik, Berlin,
Manchester, Cannes, Sundance film festivallerinde yapmış 12 film yer alıyor.
Gösterimler filmonline.iksv.org adresinden çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor.
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FİLM

DİZİ

50M2 İZLEYİCİLERLE BULUŞTU

SERGİ

Kültür Sanat
ATATÜRK
FOTOĞRAFLARININ
HİKAYESİ

“Atatürk Fotoğraflarının Hikâyesi”
sergisi 31 Mayıs 2021’e kadar Taksim
Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde ziyaret
edilebiliyor. Fotoğraflar, orijinal objeler ve fotoğraf makinelerinin yer aldığı
sergi, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarının
hikayesini bilmek isteyenleri bekliyor.

Astrolojik etkilere paralel müzik
üretimiyle tanınan Köksal Ekinci,
yedinci albümü Spica’nın Sesi’ni
dinleyicilerle buluşturdu. Ekinci’nin 7.
albümü olan Spica’nın Sesi’nde 7 şarkı
yer alıyor, albümün prodüktörlüğünü
Alper Gemici üstlendi. Mixler İlkay
Dinsever, mastering Evren Arkman
imzası taşıyor. Spica’nın Sesi, tüm
dijital platformlardan dinlenebiliyor.

SAHNEDEN
NAKLEN “1984 –
BÜYÜK GÖZALTI”

Moda Sahnesi’nin başlattığı
“Sahneden Naklen” ile tiyatro
hasretimiz bir nebze de olsa dindi.
Bu ay Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu
& Perdeci Oyuncuları’nın
sahnelediği 1984 - Büyük Gözaltı,
7 Şubat’ta izlenebilecek. George
Orwell’ın kült eserini sahnede usta
sanatçı Rutkay Aziz yönetiyor.
Oyunda da yer alan Aziz’e
Taner Barlas eşlik ediyor. Moda
Sahnesi’nde birçok oyun online
olarak izlenebiliyor.

TİYATRO

MÜZİK

SPICA’NIN SESİ
KULAKLARIMIZDA

Kitap
Yayınevleri, yeni eserleri okurlarla buluşturmaya
devam ediyor. İşte, kitapseverlerin ilgisini çekecek yeni
kitaplar…

AĞABEYIM
ORHAN VELI

Türk şiirinin “garibi”
Orhan Veli’yi bu
kez gazeteci Seray
Şahinler’in kaleminden
okuyacağız. Doğan
Kitap’ın okurlarla
buluşturduğu
Ağabeyim Orhan
Veli’de usta şairin
ilk şiirlerine, aile
ilişkilerine, bilinmeyen
meraklarına, yazar ve
şairlerle atışmalarına,
omuz omuza
verdiği dostlarıyla
sürdürdüğü yaşam
mücadelesine, maddi
sıkıntılara rağmen
büyük bir dirençle
hayata tutunduğu
“yalnız” zamanlarına,
kitaplarına, Yaprak
yıllarına tanıklık
edeceğiz.

İYILIĞI DÜŞÜNMEK

Zülfü Livaneli ve Ayla
Göksel’in derlediği,
Funda Dörtkaş’ın yayına
hazırladığı, İletişim
Yayınları’nın okurlarla
buluşturduğu İyiliği
Düşünmek kitabında
çok farklı anlamlarda
kullandığımız “iyilik”
yeniden ele alınıyor.
Kitaba katkı sunan
yazarlar, iktisattan
psikolojiye, dinden sivil
toplum kuruluşlarına,
gazetecilikten bilime,
felsefeden doğaya
uzanan geniş bir aralıkta
iyiliğin izini sürüyor,
iyiliğe farklı açılardan
bakıyor.

YAPITSÖKÜM

Resim, heykel, klasik
müzik, edebiyat, çizgi
roman ve sinema
yazılarından oluşan
Yapı(t)söküm, sanat
eserlerinin işaret
ettiği, vurguladığı,
indirgediği,
soyutladığı, örttüğü,
betimlediği,
kavramsallaştırdığı
bileşenleri yalınlıkla
deşifre ediyor. Sanat
yapıtlarının estetik
ve felsefi yapılarını
rasyonel fakat duygulu
bir dilde söküyor.
Yalın Alpay’ın kitabı,
Destek Yayınları
tarafından okurlarla
buluşturuldu. Kısa
sürede de yeni
baskılarıyla raflardaki
yerini almaya devam
ediyor.

Kitap

PINK FLOYD–
KILIDI
AÇAMAZSAN KIR
KAPIYI

Pink Floyd, açılmakta
direnen kapılar
karşısında pes etmeyen,
kapıları kırmak
zorunda kalsa da
muhakkak sonunda
açmayı başaran asi
çocukların sözcüsüydü.
Sadece müzikte çığır
açmadı Pink Floyd,
baskıya ve dayatmalara
direnç gösterenlerin
kalbinde, hayallerinde,
isyanlarında ve
itirazlarında yepyeni
ufuklar açtı. Pink Floyd
yalnızca bir müzik
grubu değil bir yaşam
biçimi ve felsefeydi de
aynı zamanda. Fatma
Berber ve Sümeyra
Teltik’in kaleme aldığı,
Destek Yayınları’nın
bastığı “Pink Floyd–
Kilidi Açamazsan Kır
Kapıyı” ile okurlar
söz konusu felsefeye
yolculuk yapacak.

LUCIFER’IN MIRASI
- NEWTON’DAN
CERN’E
ASIMETRININ
ÖYKÜSÜ VE
ANLAMI

Alfa Yayınları’nın
okurlarla
buluşturduğu
kitapta varlığımızı
borçlu olduğumuz
asimetrinin kökenlerini
parçacık düzeyinden
molekül düzeyine,
hücre yapısından
anatomik düzeylere
kadar her aşamada
inceleyen tanınmış
fizikçi Close, aynı
zamanda evrenin
başlangıç koşullarına
da ışık tutuyor. Bir
CERN fizikçisi olan
yazar, simetri ve
asimetrinin öyküsünü
anlatırken modern
parçacık fiziğinin
de genel bir resmini
çiziyor.

MIMAR
DOĞANLAR…
ÜÇ DOĞAN

Türkiye’nin kültür ve
mimarlık hayatını uzun
yıllara yayılan üretimleri
ve benzersiz katkılarıyla
zenginleştiren mimarlar
Doğan Kuban, Doğan
Tekeli, Doğan Hasol
2010 ve 2015 yıllarında
Cumhuriyet gazetesi için
bir araya gelip İstanbul
ekseninde mimarlık ve
kent politikaları üzerine
söyleştiklerinde, bu
buluşma geniş yankı
uyandırmıştı. Mimarlık
dünyasının bu üç
önemli figürü beş yıl
aradan sonra yine Ceren
Çıplak Drillat’ın soruları
eşliğinde söyleşilerini
kaldıkları yerden
sürdürüyorlar, mimarlık
ve kentleşmeye dair
pek çok güncel konuyu
tartışmaya açıyorlar.
“Mimar Doğanlar… Üç
Doğan” Kırmızı Kedi
tarafından okurlarla
buluşturuldu.

Söyleşi

Sanat her şeye
rağmen yapılabilir
Grup Gündoğarken, pandemi sırasında hayatımıza giren online
konserler ile ilgili umut veren açıklamalarda bulundu: Sanat
zaten her şeye rağmen yapılan bir şey. İki kişiye şarkılarımızı
söylediğimiz de oldu, binlerce kişiye hitap ettiğimiz de. Ama
şimdi milyonlarca kişiye hitap ediyoruz.
RÖPORTAJ: SERCAN MERİÇ
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Söyleşi

T

ürk müziğinin efsane gruplarından Grup Gündoğarken, geçtiğimiz günlerde
Moda Sahnesi’nde ilk kez
online konser verdi. Unutulmaz şarkılara imza atan grubun üyeleri Gökhan
Şeşen ve Burhan Şeşen ile keyifli bir
söyleşi gerçekleştirdik. Sahnede her
zaman birbiriyle şakalaşan abi-kardeş, söyleşi sırasında da yine formundaydı. Ortaya Gündoğarken şarkıları
kadar eğlenceli bir sohbet çıktı…
Grup Gündoğarken olarak ilk
online konserinizi verdiniz. Yeni
alıştığımız bu konserlere yönelik
değerlendirmeniz nedir?
BURHAN ŞEŞEN: Aslında biz hep
göz temasıyla şarkılarımızı söylemeyi
severiz ama maalesef bu dönem böyle
bir dönem. Onun için de yapacak bir
şey yok. Bu şartlara uyum sağlamak
zorundayız. Sektörde bir sürü çalışan
var, bir sürü dostumuz var. Sadece
müzisyenler de değil, işte teknik ekip
var, ulaşımı var, lojistiği var.

GÖKHAN ŞEŞEN: Sadece müzisyenler değil, tiyatrocu arkadaşlar da
bu durumda. Ben Moda Sahnesi’ni yakından takip ediyorum, gerçekten çok
güzel şeyler var. Aslında böyle olması
belki de bizim için bir avantaj. İzleyicilerle daha yakın temas kurabiliriz.
BURHAN ŞEŞEN: Öyle mi diyorsun? Nasıl mesela?
GÖKHAN ŞEŞEN: Bizi izlerken
ekrana daha da yakınlaşırlar mesela.
Türkiye’nin dört bir yanından, dünyanın çeşitli ülkelerinden arkadaşlarımız da aradılar. Onlar da bilet aldılar. Her şerde bir hayır vardır diye
bakmak lazım. Sanat zaten her şeye
rağmen yapılan bir şey. Burada da işimizi yapıyoruz. İki kişiye şarkılarımızı söylediğimiz de oldu, binlerce kişiye hitap ettiğimiz de oldu. Ama şimdi
milyonlarca kişiye hitap ediyoruz.
BURHAN ŞEŞEN: Aslında risk şu, her
şarkıdan sonra bir alkış bekliyor insan…
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GÖKHAN ŞEŞEN: Niye risk olsun? Sen şarkını söyle ben seni alkışlayayım, ben şarkımı söyleyeyim sen
beni alkışla. Zaten izleyenler de alkışlıyordur.
Abi-kardeş yine formunuzdasınız.
Sahnede de bolca şakalaşıyorsunuz.
BURHAN ŞEŞEN: Sürekli zaten
böyleyiz yani. Doğduğumuzdan beri
sürekli didişme halindeyiz. Ama birbirimizi çok severiz gerçekten. Zaten
bu kolay bir şey değil yani. Gözümüzü açtığımızdan beri neredeyse müziğin içine düşmüşüz. Hep çalmışız
ve söylemişiz. Gökhan da egosu olmayan insandır. Ben de öyle olmaya
çalışıyorum, Abim kadar değilim.
Abim o bakımdan çok daha iyidir
benden. Ama tabii sahneye çıkan her
insanın biraz egosunun da olması
gerekiyor.

GÖKHAN ŞEŞEN: Çok şaşırdım.
Burada röportaj yapıyoruz diye mi
böyle konuşuyorsun? Gerçekten böyle mi düşünüyorsun?
BURHAN ŞEŞEN: Öyle düşünüyorum.
GÜNDOĞARKEN MÜZİĞİ DİYE
BİR ŞEY VAR
Peki, birçok grubun dağıldığını, dağılmasa bile göstermelik olarak yola
devam ettiğine tanık oluyoruz. Sizin
aranızdaki bu uyum nasıl sürüyor?
BURHAN ŞEŞEN: Şimdi şu var Sercan. Grupta hep biz diyeceksin. Ben
lafını grupta hiç kullanmayacaksın.
“Ben yaptım, ben ettim, ben başardım”
demeyeceksin. “Biz”li cümleler kuracaksın. O zaman grup sonsuza kadar
sürer. Grup olmak hem kolay hem zor.
Ama devam ettirmek en zoru…
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İlk zamanlarda profesyonel olmadan biz böyle
otururduk sofraya, sabaha kadar şarkı söylerdik.
Amca bir beste yapardı, biz sözlerini yazardık ya
da tam tersi olurdu. Bizim şarkılarımız aslında
birbirinden kopuk ve bağımsız şarkılar da değil.

GÖKHAN ŞEŞEN: Abi kardeşiz
tabii. Burhan’ın doğumunu hatırlıyorum. Ben bu işi profesyonel olarak yapmayı hiç düşünmemiştim.
Birey olarak hiç düşünmemiştim.
Ama kurulduktan sonra bunun çok
keyifli bir şey olduğunu anladım. Ve
biz artık bir markaya hizmet ediyoruz. Yani Grup Gündoğarken bizi
de aştı.
Bestelerinizi üretirken,
birbirinizin yaptıklarını
sevmediğiniz oluyor mu?
GÖKHAN ŞEŞEN: Burhan’ın sunduğu herhangi bir besteyi “Sevmedim” diyemedim. Ama şu olabilir.
Bir grup olduğumuz için bazı şarkılar gruba uymayabiliyor. O yüzden
mesela amca (İlhan Şeşen) solo albüm yaptı. Onu da çok sevdik. Gruba uyan her şarkıyı repertuvar içinde
kullandık.
BURHAN ŞEŞEN: İlk zamanlarda
profesyonel olmadan biz böyle otururduk sofraya, sabaha kadar şarkı
söylerdik. Amca bir beste yapardı,
biz sözlerini yazardık ya da tam tersi olurdu. Bizim şarkılarımız aslında
birbirinden kopuk ve bağımsız şarkılar da değil. Gündoğarken müziği
diye bir şey var, vokalli, nahif sözlerden oluşan, mesaj kaygısı içerme-

yen... Biz o müziğe hizmet etmeye
çalışıyoruz.
GÖKHAN ŞEŞEN: Bir de sorumluluk sadece bize ait değil. Dinleyenlerin de bir sorumluluğu var. Dinleyenlerin bize yüklediği bir sorumluluk
var. Dinleyici samimiyetimize güvendi. Biz de yine kendi bildiğimiz yoldan gidiyoruz ama onlar da bizi hiçbir zaman yadırgamadılar.
Nahif sözler dedik ama sansüre de
uğradınız. Onla ilgili ne dersiniz?
BURHAN ŞEŞEN: Sansür, TRT zamanından beri gelen başımıza gelen bir
şey ama özel sektörde sansür olması
çok üzücü. Devletin kurumunda olması tasvip etmesek de mantıklı sayılabilir ama özel bir firmanın şarkımızı sansürlemesi inanılmaz. Ülkenin geleceği
açısından kötü. Yoksa bizim şarkımız
duyulsa ne olur, duyulmasa ne olur?
Onların ayıbı diye düşünüyorum.
Dikkat çeken gömlekler
giyiyorsunuz konserlerde. Bunları
nasıl seçiyorsunuz?
GÖKHAN ŞEŞEN: Hoşumuza giden şeyleri giymeye çalışıyoruz.
BURHAN ŞEŞEN: Benim eşim
Gizem çok yardımcı oluyor sağ olsun. Onun sayesinde ben böyle renkli
renkli giyinebiliyorum.
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Motomoda

Otomobil ve
motosiklette
retro rüzgarı
Bora ERDİN / bora@retouchmag.com

Otomotiv sektörü retroya olan ilgiye boş kalmadı.
Artık yeni taşıtlarda 1960 ve 1970’lerin esintileri
kullanılıyor. Kendinizi efsane 'Geleceğe Dönüş' filminde
hissedeceğiniz modelleri yollarda görmeye hazır olun.
1960 ve 1970’li yılların izlerini taşıyan kıyafetlerin yükselişi durdurulamıyor. Sadece kıyafet de değil objeler de
geri geldi. Retronun bu kadar sevilmesi
güzel günlere olan özlemimizle alakalı
mıdır bilmiyorum ancak otomotiv dünyası da artık retro taşıtlara imza atmaya
başladı. 1952 yılında Mercedes-Benz’in
yeniden sahalara dönmesi ile 300 SL modeli dünyanın en ikonik otomobili oldu.
Çağının çok ilerisinde bir tasarımla görsel bir şov olan 300 SL modeli 4 zamanlı
215 beygir motoru ile hızlı ve güzel olmayı başarmıştı. İşte bu modelden yola
çıkarak retro çizgiler ile yepyeni bir tasarıma imza atıldı. Ön camı ise Porsche
Speedster’dan ilham alınarak tasarlandı.
‘GELECEĞE DÖNÜŞ’ DÖNÜYOR

leceğe Dönüş filminden hatırlıyoruz.
Michael J. Fox’un canlandırdığı Marty
McFly, DeLorean marka otomobil ile zaman yolculuğu yapmış ve 30 yıl öncesine gitmişti. Ancak firmada işler yolunda
gitmemiş ve şirket batmıştı. Farklı bir
şirket DeLorean’ı yeniden üretmek için
kolları sıvadı. Yeni DeLorean 350 beygir
gücünde bir motorla güncel teknolojiler
de eklenerek üretilecek. Yeni araçta büyük boy ekran, eğlence sistemi ve farlar
da bulunacak. Aracın gövdesi 1981-1983
yıllarındakine bire bir benzeyecek. ABS
ve çekiş sistemi gibi yeni güvenlik önlemleri de araçta bulunacak. Yeni DeLorean navigasyon, ısınabilir ve soğutulabilir koltuklar ve bluetooth bağlantısı
gibi özelliklerle satışa çıkacak.

DMC firması tarafından 1981-1982
yıllarında ABD’de ve Kuzey İrlanda’da
üretilen DeLorean DMC-12 sanırım en
popüler otomobillerden biri. Biz onu
1985 yılında vizyona giren ve dönemin
en popüler bilim kurgu filmi olan Ge-
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Bu ay iki araç test ettik. Bunlardan ilki Peugeot 208, diğeri
ise retro çizgilerle gelen Moto Guzzi’nin ilk ve tek klasik
endurosu V85 TT...

ROCK’N ROLL ÇİZGİLERİ YOLLARDA
Bu ay test ettiğimiz bir diğer araç
ise; ilk ve tek klasik enduro olan Moto
Guzzi’nin V85 TT modeli. Heybetli
bir gövdeye sahip olan V85 TT depo-

sunun üzerindeki Mandello Kartalı,
klasik görünümlü ancak yeni teknoloji
farları ile gerçekten çok şık duruyor.
Arazi motosikletlerinin klasik tarzı
dijital gösterge paneli ve tam LED aydınlatma ile birleştirilmiş. Otomobillerde son yıllarda kullanılmaya başlayan sürüş modu seçme özelliği Moto
Guzzi V85 TT'te de var. Motosiklette
USB ve bluetooth bağlantısı da bulunuyor. Oldukça başarılı bir yol tutuşuna sahip olan V85 TT beni şaşırtmayı
başardı. Çünkü hem arazide hem de
asfaltta beklediğimin çok üzerinde bir
performans sundu. 6 vites olan 850
cc’lik motosiklet 208 kilogram ağırlığa
sahip. Üretici verisi olan yakıt tüketimi 100 kilometrede 4,9 litre olan motosikletle ben de test süresince yaklaşık 5
litre yakıt tüketimine şahit oldum. Sele
(koltuk) yüksekliği ise kısa boylu kullanıcılar için de bir seçenek olabilir.

KAPLAN DİŞLİ 208 NİHAYET GELDİ
Geldi, gelecek, geliyor derken nihayet Türkiye pazarındaki yerini aldı.
Kendi sınıfında oldukça başarılı bir
çizgi ile gelen 208 ön tamponunda
artık markanın imzası haline gelen
kaplan diş formundaki led farları ile
dikkat çekiyor. Otomobilde en dikkat
çeken tasarım detayı ise 3D (üç boyutlu) dijital gösterge paneli oldu.
Pandemi döneminde arabalı feribotta

oldukça ilginç bir lansman ile tanıtılan
yeni 208’in en düşük fiyatı 169 bin TL’den
başlıyor. En yüksek donanımlı olan paket
ise 231 bin 500 TL’den satışa çıktı.

137

Spor

Sporla
ilişkinize
seviye atlatın

Oğuzhan ÖZTÜRK

Sevgiliyle spor yapmanın en güzel tarafı hem ortak bir
hobi yaratmış oluyorsunuz hem de bunu yaparken forma
giriyorsunuz! Bu fikir kulağınıza güzel gelmeye başladıysa,
size özel önerilerimiz var.

E

v işleri ve meslek hayatınızda harap olduğunuzu
ve ilişkinizin bu tempoda
rutinleştiğini düşünüyor
ve bunun farkındaysanız sevgilinizle
yaptığınızda aşırı eğlenceli ve zevkli
bir hal alan çeşitli spor dallarını birlikte yaparak ilişkinizi eski şaşaalı
günlerine döndürebilirsiniz. Sevgilinizle, eşinizle yapacağınız bu etkinlikler uzun süreli birlikteliğinizi arttırıyor. Bunun en büyük sebebi ise aynı
hedefi paylaşmanız ve bu hedef doğrultusunda birbirinize olan ihtiyaç ve
gereksinimleriniz...
Fitness gibi, sevgiliyle yapılınca
aşırı arzulu görünen bu sporu atlamak olmazdı. Fitness’ta birlikte yapabileceğiniz o kadar çok hareket var
ki saymakla bitmez… Bu spor hem
partnerinizin vücudunu ve esnekliğini daha iyi tanımanıza yarayacak
hem de zorlu hareketler karşısında
birbirinize olan güveninizi tazeleyecek. Ve uyku düzeninizden tutun da
yeme içme, giyim tarzınız gibi birçok
alışkanlığınızı değiştirecek.
Yapacağınız doğa yürüyüşleri, sabah

koşuları, hafta sonu arkadaş çevrenizle
yapacağınız spor etkinlikleri ve buna
benzer birçok etkinlik birbirinizin arkadaş çevresiyle olan etkileşiminizi ve
birbirinizin çevresine karşı olan güveninizi tazelemenize yardımcı olacaktır.
HEM EĞLENİN HEM FORMDA KALIN
Birlikte yapabileceğiniz ve sizi kısa
sürede forma sokacak bir kaç egzersiz
önerisi yaparsak eğer bunlar; Fitness,
yoga, pilates, koşu, tenis, yüzme, kayak, bisiklet, zumba, step aerobik gibi
birçok zevk alacağınız spor dalları
bulunmaktadır. Uzun zamandır koronavirüs sebebiyle maalesef çoğu
eğlence mekanlarının, restoranların
vb. gibi yerlerin kapalı olması bizlerin formdan düşmesine ve strese neden oldu. Bu zamanda yapılacak en
ufak bir etkinlik bile uzun zamandır
yaşadığımız rutin günlerimizi geride bırakacaktır. Ve biz bu etkinlikleri
hem sağlığınız hem de stresten uzaklaşmanız için spor yaparak geçirmenizi öneriyoruz. Unutmayın hem eğlenip hem formda kalacağız.
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3 soruda
düzenli spor
ve beslenme
Amatör ama düzenli spor yapan
kişiler nasıl beslenmeli?
Düzenli spor yapanlar, egzersiz ve
saatine özgü olarak mutlaka uygun
ara öğünleri tüketmelidir. Ancak profesyonel sporcu değilseniz dikkat! Profesyonel değilseniz düzenli ve dengeli
beslendiğiniz takdirde besin desteğine
ihtiyacınız olmaz. Yanlış bilgilerle fazla
protein tüketen kişilerde ileriki dönemde kardiyovasküler hastalık riski artar.
Düzenli spor yapan vejetaryenler ve
veganlar nasıl beslenmeli?
Vejetaryen kişiler, spor ile birlikte
oluşan protein açığını kapatmak adına
meksika fasulyesi ile yapılmış bir salata, tofu içeren sandviçler, mercimekli kinoa vb. bitkisel protein kaynakları
tüketebilir. Bu besinler özellikle spor
sonrası tercih edilebilir. Spor yapan
vejetaryen ve vegan bireylerde kırmızı
et tüketimi olmadığı için kas kütlesinin toparlanmasında etkili olarak bili-

nen özellikle B grubu vitaminleri yetersiz kalabilir. Düzenli kan tahlilleri
takibiyle gerekirse besinlere ek olarak
vitamin destekleri kullanılabilir.
Spor yapılan ve yapılmayan
günlerde beslenme nasıl olmalı?
Yüksek posa içeren ve yağlı besinler
egzersizden önce önerilmez. Spor yapılan gün kalori açığı fazla olduğu için
yüksek miktarda karbonhidrat ve protein tüketilebilirken, spor yapılmayan
gün özellikle karbonhidrat açısından
daha düşük besinler tercih edilebilir.
Özellikle spor sonrası kas kütlesinin toparlanmasını kolaylaştırmak adına glisemik indeksi yüksek besinlerin (pirinç,
makarna vb.) tüketilmesi önerilirken,
spor yapılmayan günlerde bu besinler
kan şekeri kontrolünüzü zorlaştırabilir.
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Ev Gurmesi
BERNA ASLAN

Lotus Bisküvili Bal Kabağı Tatlısı
Altı kıtır Lotus, içi bol ceviz ve bal kabağı
MALZEMELER:
Taban, 1 paket lotus bisküvi, 4 yemek kaşığı tereyağı, İnce çekilmiş yarım
çay bardağı ceviz, 1 yemek kaşığı esmer şeker,
Tüm malzemeleri rondodan geçirip, pasta tabanına sıkıca yerleştirdikten
sonra hoop buzluğa atıyoruz.
İÇ MALZEMESI
1 kg doğranmış bal kabağı, 1 su bardağı esmer şeker, 1 yemek kaşığı
tereyağı, 1 paket çiğ krema, 1 yemek kaşığı tarçın, Küçük paket krem peynir
(160 gr), 1 tatlı kaşığı taze zencefil rendesi, 1 su bardağı ceviz içi
Bal kabaklarını düdüklüde 15 dakika kadar haşlayalım, kıvamı salatalara
kullandığımız patates gibi düşünün. Haşlayıp dinlendirdikten sonra tüm
malzemeleri karıştırıp buzdolabında dinlendiriyoruz. Bisküvili tabanın
üzerine nazikçe tabanı bozmadan yerleştirelim. Hightouch: Ceviz, esmer
şeker ve tarçını kavurup bal kabağı püresinin üzerine ekleyelim. Servis
ederken az krema, tahin ve az limon kabuğu en üstte ilave edebilirsiniz tadı
farklı diyarlara götürecektir:)
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Pırasa Tava
Bir Şemsa Denizsel tarifinden esinlenerek hazırlanmıştır.
MALZEMELER:
Yarım kg pırasa, 1 su bardağı mısır unu, 2 yumurta, Yarım kalıp koyun peyniri
Zeytinyağı, Değirmen karabiber-tuz, Limon kabuğu rendesi
Pırasaları olabildiğince ince doğrayıp tüm malzemeler ile birlikte
karıştırıyoruz. Mısır unu gerekirse ilave edilebilir. Yapışmayan bir tavaya
fırça ile zeytinyağı sürüp iç harcını güzelce yerleştirelim kısık ateşte alt-üst
çevirerek pişiriyoruz. Ben en son üzerine zeytinyağı ve çörek otu ekleyerek
servis ettim.
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Astroloji
Astro Gözde / @astrogozde

2021 ŞUBAT AYINDA
BURÇLARI NELER
BEKLİYOR?
Şubat Ayı yılın en keyifli zamanlarından, ufak aksilikleri
saymazsanız... Gökyüzünün en iyicil iki gezegeni Venüs ve
Jüpiter bu ay bir araya geliyorlar. Yılda bir kez gerçekleşen
bu olay şans ve fırsatlar vaad ettiği için önemlidir.

V

enüs; ilişkiler, aşk, güzellik, mutluluk veren konular, sanat, eğlence, para
gibi anlamlara gelir.
Jüpiter; geliştirmek, genişletmek,
ilerlemek, bolluk ve bereket, iyi şans,
zenginlik, affedicilik, bilgelik, eğitim,
hukuk, yabancılar gibi anlamlara gelir.
Venüs ve Jüpiter’in kavuşumları;
İlişkilerden yana keyifli bir dönem
getirir. Arkadaşlık ilişkilerinde olumlu ve samimi gelişmeler yaşatabilir.
Barış ve uzlaşı sağlamak için güzel
dönemdir. Evimize bolluk ve bereket
getirebilir. Parasal konularda mucizevi gelişmeler olabilir. İş başvurularında karşınıza şanslı işlerin geldiği,
kazançların iyi veya ortamın keyifli
olduğu işler çıkabilir.
Eğitimle ilgili konularda fırsatlar yakalanabilir. Burs kazanılabilir.

Şans ve fırsatlar yakalamak için güzel bir dönemdir. Ayrıca, iyi niyetle
istenilen şeyler gerçekleşebilir. Bu
dönemde atılan adımlar güzel gelişmelere vesile olabilir. İlla çok büyük
birşey olmasa bile küçük bir hedefinize sizi ulaştırabilir, kendinizi şanslı
hissettirebilir.
Şubat Ayının dikkat etmeniz gereken tarafı ise; Merkür’ün 22 Şubat
2021’e kadar retro yapıyor olması. Bu
dönemde iletişim de sorunlar çıkabilir, yanlış anlamaya ve yanlış anlaşılmaya açık bir dönem. Hayatınızla
ilgili önemli kararları bu dönem almasanız iyi olur, sonradan pişman
olabilirsiniz. Verilen sözler tutulmayabilir. Anlaşma ve sözleşmeler bozulabilir. Toplantılarda teknik aksaklıklar olabilir. Bu dönemde Planlarınızın
bir yedeği olması iyi olur.
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ASTROLOJİ
KOÇ

21 MART - 20 NISAN

BOĞA

21 NİSAN - 21 MAYIS

Yükselen Koç ve Koç Burcu
Evlilik ve ilişkilerden yana keyifli gelişmeler olabilir. Yatırım planlarınız için destek
bulabilirsiniz. Arkadaşlarınızdan şans ve
fırsatlar gelebilir. Bir hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz. Kariyer gelirleriniz artabilir.
Sosyal organizasyonlarda iletişime dikkat
edin, yanlış anlaşılmalar başınıza dert olmasın. Sunum yapmak gibi bir planınız
varsa gerekli eşyaları birkaç kez kontrol
edip, toplantıya zamanından önce gitmeye
özen gösterin.

Yükselen Boğa ve Boğa Burcu
Gelecek hedeflerinizle ilgili olumlu bir
gelişme yaşayabilirsiniz. Görünürlüğünüz artabilir. Sizi geliştirecek bir aktiviteye veya seyahate dahil olabilirsiniz. Başkalarının kaynaklarından yararlanmanız
mümkün. Öğrenciyseniz burs alabilirsiniz. Yöneticilerle, özellikle üretim ve para
konularındaki iletişime dikkat etmek gereken bir ay olabilir. İş ile bağlantılı eski
konular açılabilir. Bu dönem yeni proje
başlangıçları yapmak yerine elinizdeki işleri toparlamak daha verimli olabilir.

İKİZLER

YENGEÇ 23 HAZİRAN - 22 TEMMUZ

22 MAYIS - 22 HAZİRAN

Yükselen İkizler ve İkizler Burcu
Eğitim, sosyal medya, yurtdışı, hukuksal
konular, eşin akrabaları, seyahatler, gelecek hedefleriniz konularında şans ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. İlişkilerden yana
da şanslı bir dönemdesiniz. Bu ay sınavlarda yanlış okumak, yanlış işaretlemek gibi
konulara dikkat etmelisiniz. Eğitim konusunda karar vermek için 22 Şubat sonrasını
kullanmak daha iyi olabilir. Mail gönderirken yanlış yere gitmesin. İnternet alışverişleri ve genel olarak bilgilerinizi paylaşmak
konusunda dikkatli olun.

Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu
Yatırımlar, miraslar, nafaka, başkalarının
kaynaklarını kullanabilmek, sağlık, vergi,
primler, burslar konularında şans ve fırsatlarınız olabilir. Alacağınız kredi, borç
veya borç ödeme işleriniz olumlu ilerleyebilir. Güçlü kişilerden maddi destek görebilirsiniz. Yapacağınız işlemlerde dikkat
edin evrak eksikliği olmasın. Bu dönemde
özellikle beklediğiniz bir para varsa gelmeyebilir, gecikebilir. Başka seçenekleri
değerlendirmeye çalışın. Beklemediğiniz
masraflar çıkabilir.

ASLAN

23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS

Yükselen Aslan ve Aslan Burcu
İlişkiler, evlilik, ortaklıklar ve danışmanlıklardan yana şansınız olabilir. Hayatınızda yeni
deneyimler yaşadığınız bir dönem olabilir. Kariyerle bağlantılı fırsatlar gelebilir. Süregelen
bir davada olumlu bir gelişme yakalanabilir. İlişkilerde iletişime dikkat etmelisiniz. Hayatınızdaki partner de bu ay kendini yeterinde ifade edemiyor olabilir. Anlaşma ve sözleşmelerde mümkünse 22 Şubat sonrası imza atın. Parasal konularda ciddi kararlar vermeyin, borç
vermemeye çalışın.
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BAŞAK

23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL

TERAZİ

23 EYLÜL - 22 EKİM

Yükselen Başak ve Başak Burcu
Çalışma hayatınızda yeni fırsatlar elde
edebilirsiniz. İkili ilişkiler sayesinde iş imkanınızı genişletebilir, daha farklı çevrelere
girebilirsiniz. Siz de bu dönem işle bağlantılı ufak aksilikler yaşayabileceğinizi düşünerek hareket edin. Teknoloji aletleriniz
bu dönemde bozulabilir, yedekli ilerleyin.
Eski işlere dönüp eksikleri düzenleyin ancak yeni işlere başlamayın. İş değiştirmek
ve bu konuda karar vermek için 22 Şubat
sonrasını beklemeniz iyi olacaktır.

Yükselen Terazi ve Terazi Burcu
Yaratıcı yanınız artabilir. Spekülatif yatırımlar ve şans oyunlarından yana şanslarınız olabilir. Yine de aşırı risk almaktan
kaçınmalısınız. Eski ilişkiler kendini hatırlatabilir. Çocuklarla iletişim sorunları yaşanabilir, onların kendini doğru ifade edemediği bir dönem olabilir. Çocukların eğitimi
veya sizin gelecek hedefleriniz ve eğitimle
bağlı konularda ciddi kararlar vermek için
22 Şubat sonrasını beklemekte yarar var.
Seyahatlerde ufak aksiliklere dikkat.

AKREP

YAY

23 EKİM - 21 KASIM

22 KASIM - 21 ARALIK

Yükselen Akrep ve Akrep Burcu
Eviniz, aileniz, miraslar, kişisel gelişiminiz,
eşinizin kariyeri ve gelecek hedefleriyle ilgili şans ve fırsatlarınız olabilir. Ailenin gelirlerinde artış olabilir ve bu durum size pozitif yansıyabilir. Aile nüfusu genişleyebilir,
sevdiklerinizi ağırlayabilirsiniz. Aile içinde
eski konular açılabilir, yanlış anlaşılmalara karşı iletişime biraz dikkat etmek gerek.
Gayrimenkul alımı, kiralama veya genel bir
yatırım konusu için 22 Şubat sonrasını beklemek daha iyi olabilir.

Yükselen Yay ve Yay Burcu
Yakın çevre, komşular, kardeşler bir konuda
size şans ve fırsat olacak destekler sunabilirler. İş arayanlar yakın civarlarda şanslarını denesinler. Eğitim, seyahatler, taşınmak,
teknoloji satın almak gibi konularda pozitif
gelişmeler olabilir. Yeni bir ürün alacaksanız
veya yeni bir eğitim için 22 şubat sonrasını
kullanın. İletişim trafiğiniz artabilir ancak
doğru iletişim kurduğunuza emin olun.
Özellikle eşiniz, yakın arkadaşınız ve yöneticinizle iletişimde biraz dikkat etmek gerek.

OĞLAK

KOVA

22 ARALIK - 21 OCAK

Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu
Kazançlarınızı arttırmak için güzel bir dönemdesiniz. Yatırım yapabilirsiniz. Ekonomik anlamda bağımsızlaştığınız bir dönem
olabilir. İş girişimleri konusunda tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Para kazanma beceriniz veya parayı idare etme beceriniz gelişebilir. Bu dönemde beklediğiniz paraların
gelmesi gecikebilir, siz onları beklemek
yerine başka kaynaklara yönelin. Daha öncelerden kalan alamadığınız paralar varsa
kendinizi hatırlatın ve almaya çalışın.

22 OCAK - 19 ŞUBAT

Yükselen Kova ve Kova Burcu
Kurduğunuz ilişkiler size şans ve fırsat getirebilir. İstekleriniz yerine gelebilir. Dilekleriniz gerçeğe dönüşebilir. Kariyer konusunda
olumlu gelişmeler yaşanabilir. Gerçekten istediğiniz şeyler için araştırma yapabilir, adım
atabilirsiniz. Girişimlerin sonuçları başarılı
olabilir. Gelecek hedeflerinizle ilgili yatırımlar yapabilirsiniz. Kendinizi ifade ederken
istediklerinizi doğru anlattığınıza emin olun.
Hayatınızla ilgili ciddi bir adım atacaksanız,
karar vermeyi 22 Şubat sonrasına bırakın.

BALIK

20 ŞUBAT - 20 MART

Yükselen Balık ve Balık Burcu
Kariyerle bağlantılı gizli işbirlikleri ve kazançlarınız olabilir. Gizli saklı ilişkilerden yana yüzünüz gülecek ve keyifli bir döneme gireceksiniz. Başkalarının kaynaklarını kullanabilmek
olası. Kardeşlerden maddi destek gelebilir. Kendinizi şifalandırmak, zararlı alışkanlıklardan
kurtulmak için çok güzel bir dönemdesiniz, fırsatı değerlendirin. İçsel dünyanızda kendinizi
fazla eleştirip yormayın. Arkanızdan konuşan ve arkanızdan iş çevirenlere karşı dikkatli olun.
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Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz
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