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Edito

Kadının Gücü 

E n güzel aylardan biridir mart... Şansın, bereketin 
simgesidir. 21 Mart itibariyle başlayan ekinoks ise 
Nevruz Bayramı’nı yani baharın gelişini müjdeler. 

Mart ayını en anlamlı kılan günlerden biri de 
hiç kuşkusuz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’dür... 8 Mart 
onurlu bir duruşun hatırlanması açısından çok önemli bir gün. 
Lakin, kadınların emeklerini sadece tek bir güne de sığdırmamak,  
365 gün tüm kadınların hayatına dokunabilmektir önemli olan... 

Biz de bundan tam 8 ay önce iki kadın olarak çıktık yola... 
Üstelik tek kadın sadece biz değildik, fotoğraf çekimlerinde biz-
lerle beraber olan, sayfaların hazırlanmasında yazıları ile katkı-
da bulunan, röportajlarımızı yapan, stil danışmanlığını üstlenen, 
kısaca derginin hazırlanmasında birçok noktada kadın ekip ar-
kadaşlarımızın katkısı çok büyük. Tabii görsel yönetmenimiz 
Ercan Erdal başta olmak üzere birbirinden değerli erkek çalışma 
arkadaşlarımız da var ama bu ay size kadınlarımızı anlatmak, bir 
kez daha Sabriye’ye, Mukaddes’e, Melis’e, Hüma’ya Pemra’ya, 
Gökçecan’a, Sena’ya, Eylem’e, Melen’e, Burçe’ye, Selen’e, Jiyan’a, 
Gözde’ye ve Berna’ya, teşekkür etmek istedik.

İşte bu nedenle, ekonomide, üretimde ve sosyal hayatta eşit 
adımlarla yürüyeceğimiz bir dünya için, Re Touch Mag olarak 
da her zaman kadının yanında, #KadınınGücü’nün farkındayız...

Gelelim bu ay ki muhteşem röportajlarımız ve dopdolu içe-
riğimize... Mart kapağımızda, Kırmızı Oda dizisindeki perfor-
mansıyla dikkat çeken, güzeller güzeli Pınar Deniz var.  Erkek 
kapağımızda ise Baraj dizisinin yakışıklı başrol oyuncusu Burak 
Yörük yer alıyor. Siz dijital de olsa bu ayki dergimizin sayfalarını 
çevirirken, biz durup dinlenmeden yeni sayımız için çalışmalara 
başladık bile. 

Okurken aldığınız keyfin daim olması dileğiyle…

Hale Ceylan Barlas-Rana Demir

Editörün Seçtikleri
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Bülten

Sıradışı 
koleksiyon
Reebok, Maison Margiela ile 
2010 yılından beri devam eden iş 
birliğinin son ürünü olan Classic 
Leather Tabi’yi tüketicilerin 
beğenisine sunuyor. Sıra dışı 
görüntüsüyle moda ve spor giyim 
dünyasına damgasını vuracak 
koleksiyon, geçmişin ilhamını 
bugüne taşıyor.

Samimiyet Tüneli
adL; “Samimiyet Tüneli” adını verdiği 
ilkbahar - yaz sezonuyla sevenlerini 
zamansız bir stil yolculuğuna çıkarıyor. 
Geçtiğimiz sezon eski bir tren garında 
başlayan değişim yolculuğu, yeni 
sezonda moda severleri daha doğal, 
daha samimi ve daha özgür bir rotaya 
götürmeyi hedefliyor.

En hafif ayakkabı 
Varane’de
Global spor şirketi Puma, Real 
Madrid ve Fransa Milli Takımı’nın 
yıldızı Raphaël Varane ile uzun 
vadeli bir anlaşma imzaladı. 
Dünya futbolunun en hızlı 
savunma oyuncularından biri olan 
Varane, markanın en hafif ve hızlı 
ayakkabısı olan Puma Ultra ile 
yeteneklerini sergileyecek.
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Bülten

Canlı tonlar 
yenilikçi doku
Doğanın eşsiz renk ve 
desenlerinden ilham alan 
Divarese İlkbahar/Yaz 2021 
koleksiyonu; yüksek kalite 
anlayışını sezon trendlerine 
yansıttığı modern ve konforlu 
tasarımları ile yeni mevsimi 
karşılıyor. 

Sadece 
kadınlara özel
Konfor ve stili bir araya 
getirmeyi çok uzun süredir 
misyon edinen Levi’s, tam 
da bu sebeple İlkbahar/Yaz 
2021 sezonunda kadınlara 
yönelik Loose serisini daha da 
büyütüyor. Yükseklik gitgide 
artıyor, bacaklar genişleyip 
bollaşıyor ve bilekte toplanan 
jean’ler resmen geri dönüyor!

Bu indirim 
kaçmaz

Yves Rocher, Kadınlar 
Günü’nü kutlamak için 

çok özel fırsatlar sunuyor. 
Yves Rocher hayatındaki 

kadınlara değerli sürprizler 
yapmak isteyen ve kendini 
mutlu etmek isteyen tüm 

kadınlar için 4 – 8 Mart arası 
tüm ürünlerde net yüzde 30 

indirim uyguluyor.
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Bülten

Dünyaca ünlü 
markalar tek 
çatı altında
8 Mart Dünya Kadınlar Günü için 
alacağınız hediyeyi düşünmeye 
başladıysanız, Atasun Optik’in 
trendleri yakalayan güneş 
gözlükleri, şık birer hediye 
seçeneği olarak sizi bekliyor. 

Sevdiğiniz 
kadın için
Paşabahçe Mağazaları, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nde, 
eşinize, annenize, kız kardeşinize, 
sevgilinize veya kız arkadaşlarınıza 
verdiğiniz değeri en güzel 
şekilde yansıtabileceğiniz hediye 
seçeneklerini geniş ürün gamıyla 
bir arada sunuyor. 

Yeniden bir 
aradalar
Vans ve Opening Ceremony 2014 
yılından beri yaratıcılığı ifade 
etmeyi ve iş birliğini kutlamalara 
dayanan bir birliktelik yürütüyor. 
Vans ve Opening Ceremony, bu 
iki ikonik markanın çıkaracağı 
ayakkabı, giyim ve aksesuar 
koleksiyonu için yeniden bir araya 
geliyor. 
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Parlak ve nemli bir cilt
La Roche-Posay, saf C vitamini içeren 
yepyeni serumu Saf C Vitamini Işıltı 

Veren Antioksidan Serum’u cilt bakım 
tutkunlarıyla buluşturdu. Cildin ışıltısını 
geri kazandıran yeni serum, cilde anında 
daha parlak, yumuşak ve nemlenmiş bir 

görünüm kazandırıyor.

Bülten

Limitli seri satışa çıktı
Tommy Hilfiger, çağdaş sanatçı Mysterious Al 
ile birlikte tasarlanan ikinci limitli seri Tommy’s 
Drop Shop mikro kapsül koleksiyonunu 
duyurdu. Tommy’s Drop Shop yaratıcı kişilerin, 
toplulukların ve sanatsal yeteneklerin sürekli 
keşfini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Sihrin bilimle 
buluştuğu 
merkez
125. doğum gününde 
Swarovski, yeni ve cesur bir 
vizyonla geleceğe adım attı 
ve Swarovski Wonderlab’in 
yenilenen dünyasındaki 
ilk koleksiyonu olan 
“Collection I’i  tanıttı. 
Wonderlab’in ilk ifadesi, 
Giovanna Engelbert’nin ilk 
koleksiyonu olan Collection 
One ile hayat buluyor.

Senin enerjin  
senin şıklığın
Tam 47 yıldır özgün 
tasarımları ile dikkat çeken 
Kolyecik, Senin Enerjin, 
Senin Şıklığın sloganı 
ile karşımızda. Marka, 
sevdiklerinizi mutlu 
edecek takı tasarımlarıyla 
yanınızda. Atölyeden-
kapına misyonuyla ve 
uygun fiyatlar ile mücevher 
almak kolyecik.com.tr ile 
artık çok kolay…
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Moda

Louis Vuitton’un  
en yeni üyesi; 
Coussin
Louis Vuitton İlkbahar/Yaz 2021 
koleksiyonunun en yeni üyesini tanıttı. 
Maskülen ve feminen stiller arasındaki 
farklılığı ortadan kaldıran, tarafsız ve 
cinsiyet alışkanlığı olarak adlandırılabilecek 
bir tutumla yaratılan Coussin, çok sayıda 
kapitone bölmesi ile eşyalarınızı koruma 
altına alacak ve yumuşak kuzu derisi ile de 
sıcak bir dokunuş sağlayacak.

Modadan 
kozmetiğe geçiş
Victoria Beckham, her ne kadar 
pandemi nedeniyle giyim 
markasından zarar etse de, 
markanın uzantısı olan Victoria 
Beckham Beauty’nin kar elde 
ederek yaklaşık 2 milyon 
sterlinlik (19,5 milyon TL) bir 
gelir elde ettiğini açıkladı.

Lady Kitty 
Spencer, Dolce & 
Gabbana ailesine 

katıldı
Yıllardır süre gelen Prenses Diana’nın 
yeğeni Lady Kitty Spencer ile Dolce & 
Gabbana yakınlığı daha da güçlendi. 
Lady Kitty Spencer, ünlü lüks moda 

markasının küresel elçisi oldu.
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Moda

Savage x Fenty 
1 milyar dolar 
değerine ulaştı
Rihanna’nın Savage x Fenty iç 
çamaşırı markasının değeri tam 
1 milyar dolar değerine ulaştı. 
Markadan yapılan açıklamaya göre, 
Savage x Fenty geçen yıl %200’ün 
üzerinde gelir artışı gördü ve ‘’aktif 
üye tabanını %150’den fazla arttırdı.

Michael Kors,  
40. yıl dönümüne 

hazırlanıyor
Michael Kors, Sonbahar/Kış 2021 

için 40. yıl dönümü koleksiyonunu 
markanın dijital ve sosyal medya 
platformlarında farklı bir dijital 

deneyim ile 20 Nisan’da sunacak. 
Tiyatro tutkunu olan Kors, zor 
durumdaki tiyatro bölgesini 

desteklemek için de The Actors 
Fund’a bağış yapmayı planlıyor. 

Kaia Gerber, 
Celine için  
poz verdi
Z kuşağının önde gelen 
modellerinden Kaia Gerber, 
Celine’in İlkbahar/Yaz 2021 
koleksiyonu için poz verdi. 
Koleksiyonda ‘C’ logolu beyzbol 
şapkaları, logo bantlı sütyenler ve 
kuşaklı pantolonlar yer alıyor.
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Pandeminin en fazla etkilediği alanlardan tiyatroların 
ayakta kalması için mücadelesini sürdüren Kuzguncuk 

Sanat Tiyatrosu'nun kurucusu Gizem Duman Şeşen, 
tüm olumsuzluklara rağmen değişen süreçten umutlu: 

Hepimiz özledik, sıkıldık, acıktık. Ama inanıyorum ki 
dolup taşacak sahneler.

Sahnelerimiz yine 
dolup taşacak

RÖPORTAJ: RANA DEMİR

O Kız
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O Kız

‘O Kız’ köşesinin bu ayki konuğu Kuz-
guncuk Sanat Tiyatrosu’nun kurucusu 
ve aynı zamanda yetenekli bir tiyatro 
oyuncusu olan Gizem Duman Şeşen... 
Pozitif enerjisi ve gülen yüzüyle herkesi 
kendine hayran bırakan Gizem’le keyifli 
bir sohbet gerçekleştirdik...

Kuzguncuk Sanat Tiyatrosu’nun 
kuruluş hikâyesini bize anlatır 
mısın?

Tiyatro açmak gibi bir niyeti asla 
olmayan, sahneden inmeyen heves-
li bir öğrenciydim. 2. Sınıfı bitirdiğim 
sene okulumuzun mezun olan sınıfı 
inanılmaz oyunlar hazırlamıştı. Ki-
mileri kendi yazmış kimileri bilinen 
oyunları seçmişti. Mezuniyetleri fes-
tival tadındaydı. Ne yazık ki, sade-
ce mezun olabilmek için oynayabil-
mişlerdi. Oyunları 40-50 seyirciyle 
buluşmuştu o da en fazla. Sonrasın-
da iş aramaya başladılar. Kimse ka-
bul etmiyordu. ‘En az 3 profesyonel 
oyunda oynamış olma’ şartı hemen 
hemen her tiyatroda karşılarına çıkı-
yordu. Reklam, dizi, sinema elemeleri 
zorluydu. Canımızın istediği oyunu 
oynayabilmek için ne gerekiyordu? 

Kuzguncuk adını mahallesinden alı-
yor. Yine öğrenciliğimde en etkilendi-
ğim mahalle Kuzguncuk’tu. Öyle bir 
mahalleydi ki; mahalleden çıkmadan 
hayatta kalabiliyordunuz. Terzi, ma-
nav, doktor, elbise dükkânı, postane, 
okul, bostan ve yazları açılan yazlık 
sineması vardı. Büyülenmiştim man-
tar gibi AVM’lerin açılmaya başladığı 
dönemde. Yalnızca tiyatrosu yoktu. O 
da oldu mu mahalle tamamlanacak-
tı benim için. Adını koyup taşınmam 
arasında 2 sezon var. Taşındıktan son-
ra da 5 sezonu doya doya geçirdik hep 
birlikte. Eğitimler, oyunlar, konserler, 
film gösterimleri, yaz okulu, kış oku-
lu, sergiler derken mahallenin sanat 
merkezi olduk. Şimdi yaptığım prog-
ramlara bakıyorum da kimler kimler 
gelmiş, ne güzel çocuklar büyümüş. 
Tiyatroda konser yaptığım zaman çok 
tepki almıştım. Aklıma geldikçe gü-
lümserim. Bizde de fazlaca muhafa-
zakâr var, şimdilerde herkes yapıyor 
ne güzel. Kiracıydım. Bugün sahnesi-
ni ayakta tutmaya çalışan herkesin yü-
künü halini çok iyi anlarım. Kuzgun-
cuk Sanat ayakta kalabilsin diye başka 
başka yerlerde festivaller yapardım. 
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O Kız

Yerleşik hayatta turne çok yapamadım 
ama öncesinde gitmediğim mahalle, 
şehir kalmamış olabilir. Cezaevleri 
ve çocukların koruma altında olduğu 
her yer önceliğimdi. Atölyeleri ve film 
okumalarını çok önemserdim. Haf-
tanın yükü onlardaydı. Genç oyun-
culara, yeni kurulmuş tiyatrolara her 
zaman kapım açıktı. Kira almazdım. 
Prova için yer arama acısını da bilirim. 
Elimden ne geldiyse tereddütsüz yap-
tım. Kuzguncuk Sanat’ın kapısından 
içeri giren herkes ‘canı ne istediyse’ 
yapmıştır. Geri çevrilmiş kimse olma-
dı. Yeniden bir sahnemiz olana kadar 
her sahnede oynamaya devam edece-
ğiz elbette.

BİR YANIMIZ HEP DİJİTAL OLACAK

En büyük hayalimi gerçekleştirdim 
diyebiliyor musun?

Hayır. Daha yeni başlıyorum.

Kuzguncuk Sanat Tiyatrosu’nda 
hangi atölyeler bulunuyor?

Sahnemiz kapandığı için çoğu atöl-
yemiz yerleşik hayata geçene kadar 
askıya alındı. Devam eden atölyemiz 
‘Düş Peşime’ o da ne yazık ki pandemi-
den dolayı devam edemiyor. Online/
naklen/canlı/çevrimiçi artık adına ne 
isterseniz diyebilirsiniz. Olamayacak 
bir atölye. Koşulların uygun olmasını 
bekliyorum.

Pandemide tiyatrolar ayakta kalmaya 
devam ederek online yayınlanmaya 

başladı. Hatta gösterimi yapılan bazı 
oyunlar da YouTube kanallarında 
yayınlanıyor. Sence bu süreç daha ne 
kadar böyle devam eder?

Dijitale geçişimiz paldır küldür oldu. 
Youtube’ta videolarımız yayınlanıyor, 
bakanlık ya da belediyeler bazen halka 
açmak bazen de arşiv oluşturmak için 
oyunların videolarını alıyorlar. Yayın 
yapmaya başlayan tiyatrolar var. Bu 
geçiş olacaktı. Pandemi mecbur kıldı. 
Artık başladık. Sahnelerde oynamaya 
devam etsek bile bir yanımız artık bu 
mecralarda olacaktır.

Mart’ta normalleşme başlayacak 
deniliyor. Sence tiyatrolar da yeniden 
izleyici ağırlamaya başlar mı?

Tiyatrolar hiç kapanmadı. Kısıtlama-
lar seyircinin alışık olduğu oyun saat-
lerine uygun değildi. Hal böyle olunca 
sahneler açılamadı. Buna rağmen de-
vam eden bazı tiyatrolar oldu. Hepimiz 
özledik. Hepimiz sıkıldık, acıktık. İna-
nıyorum ki dolup taşacak sahneler.

ÇOCUKLAR İÇİN YENİ BİR PROJE 
HAYALİM VAR

Çocuklar için masallar vazgeçilmez 
bir unsurdur ve senin de masalları 
seslendirdiğini biliyoruz. Bu işin 
zor yanları var mı? Bize biraz 
anlatır mısın?

‘Bana Bir Masal Anlat’ William Sha-
kespeare ve Anton Çehov’un oyun-
larını 7+ herkese masal formunda 
anlatarak başladı. Şimdilerde dünya 

Anadolu toprağında yetişmiş herkes derininde usta bir anlatıcı 
barındırır. Yavaş yavaş canlanan anlatıcılık sanatı, bizi yüzyıllar 
sonra bile aynı masallarla farklı dünyalara götürmeye devam 

ediyor. Tam da bu yüzden küçükler için anlatılan masalları 
büyükler için de anlatmaya devam ediyoruz.
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masalları, farklı oyun yazarlarının 
oyunları ve klasik eserlerle devam edi-
yor. Aslında hiçbir zorluğu yok. Hepi-
miz türlü türlü masallarla büyüdük. 
Bizlere yabancı bir form değil. Öğren-
ciliğimden bu yana ilk defa sahnede 
masal anlatıyorum. Bu heyecan verici. 
Alışmış olduğum sahneleme biçimin-
den oldukça farklı. Nesiller boyu göçe-
be yaşam biçimini benimsemiş insan-
ların soylarından geldiğimizden midir 
yoksa masalların büyülü dünyasına 
olan hayranlığımızdan mıdır bilinmez, 
Anadolu insanı her daim anlatıcılıkla, 
masallarla, hikayelerle haşır neşir ol-
muştur. Öyle ki Anadolu toprağında 
yetişmiş herkes derininde usta bir an-
latıcı barındırır. Herkesin en ufak bir 

olay bile dantel dantel örerek dillere 
destan hikayelere, şiirlere, destanla-
ra dönüştüren bir dedesi, ninesi veya 
akrabası illa ki vardır bu ülkede. On 
dokuzuncu yüzyılın başlarında yazılı 
hale getirilinceye kadar da onlardan 
başka kimseden bu hikayeleri duyma 
fırsatımız dahi yoktu. Zaman geçtikçe 
unutulmaya yüz tutan bu ata yadiga-
rı sanatımız son yıllarda az da olsa ilgi 
çekmeye ve yeniden içimizi kıpır kıpır 
etmeye başladı desek yanlış olmaz. Ya-
vaş yavaş canlanan anlatıcılık sanatı, 
bizi yüzyıllar sonra bile aynı masallar-
la farklı dünyalara götürmeye devam 
ediyor. İşte tam da bu yüzden küçükler 
için anlatılan masalları büyükler için 
de anlatmaya devam ediyoruz.

O Kız
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O Kız

 Çocukları çok sevdiğini görüyo-
rum. Bir sosyal sorumluluk projen var 
mı hayata geçirmek istediğin?

Tüm çocukları çok seviyorum. Öğ-
renciliğimden beri sayısız proje yap-
tım. Tiyatromun mottosu ‘önce ço-
cuklar ve kadınlar’. Mahalle projeleri 
yaptım, köylerde, kasabalarda ve ce-
zaevlerinde oyunlar oynadım. Gide-
bildiğimiz her yere gittik diyebilirim. 
Pandemiden dolayı ertelenmek zorun-
da kalan projem oldu ne yazık ki. Göç-
men çocuklarla ilgili ulusal bir projey-
di. Sağlık koşulları uygun olduğunda 
devam edecek. Bir proje de yeni baş-
lıyor. Pandemi döneminde çocukların 
sokağa çıkışlarında kısıtlamalar vardı 
biliyorsunuz ama bu kısıtlamalar ders 
saatlerine göre ayarlanmadı ve soka-
ğa çıkabilecekleri saatlerde çevrimiçi 
derslere katılmaları gerekti. Çevrimiçi 
dersler ne kadar verimli oldu? Herkes 
katılabildi mi? Sosyalleşmeleri gereken 
dönemi bilgisayar başında ve sürekli 
evde geçirmeleri onları nasıl etkiledi 
gibi başlıkları konuşup bunu evrensel 
bir dille aktaracağız. Daha fazlası sürp-
rizi bozar. Keyifli bir proje geliyor.

Bir televizyon projen var mı? Bir 
teklif gelse kesin kabul ederim 
dediğin bir projenin unsurları nedir? 
Asla yer almam dediğin işler nedir?

Televizyon projem yok. Olmadı da. 
Hep tiyatro yaptım. Eskiden istemez-
dim. Şimdi ise evinde yıllardır tele-
vizyon açmayan biriyim. Sanırım iste-
yebileceğim hiçbir proje yok. İnternet 
kanallarını iyi takip ediyorum. Oralar 
daha heyecan verici. Orada olabilecek 
herhangi bir projeyi keyifle değerlen-
direbilirim. İzlemek isteyeceğim ya da 
izlediğim bir projeyi tereddütsüz ka-

bul edebilirim. Şiddetin ve ırkçılığın 
her türlüsünün olduğu projeleri asla 
okumam bile.

İNSANLARIN HOBİLERİ, BİZİM İŞİMİZ

Gizem nasıl biri? Kendini 3 
kelimeyle ifade etmen gerekirse 
bunlar neler olur?

Aileme ve arkadaşlarıma çok bağ-
lıyımdır. Kalabalık severim. Evimin 
kapısı hep ardına kadar açıktır. Sürekli 
bir organizasyon halindeyimdir. Elim-
den ne gelirse yaparım. Yaptığım her 
işi tutkuyla yaparım. 3 kelimeye gelin-
ce; duygusal, meraklı, tutkulu.

Modayla aran nasıl? Takip eder misin?
Pek iyi sayılmaz. Moda yayınlarını 

özellikle takip etmiyorum. Fakat denk 
gelirsem okumak hoşuma gidiyor.

Tüm bunların dışında özel olarak 
ilgilendiğin hobilerin nedir?

Pandemide hobim olmadığını fark 
ettim. Sanıyorum insanların hobileri 
bizim işimiz, hayatımız. Son hobi hi-
kayem ise şöyle oldu; yılbaşında aile-
me ve arkadaşlarıma özel bir hediye 
hazırlamak istedim. Süslü kurabiye-
ler yaptım. Yaparken çok keyif aldım. 
Süslemek, paketlemek keyifliydi. İyi 
bir hobi olacakken o bir marka oldu. 
Hobi diye başladığım ne varsa yazıla-
rıma, oyunlarıma dâhil oldu. Yeniden 
hobisiz kaldım böylece.

Tarzını nasıl tanımlarsın?
Bohem.

Re Touch olarak bizim mottomuz 
‘Hayata Dokun’, senin ki ne?

Sarılınca her şey geçer.
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Re Touch Editorial

Rüya gibi bir mart.
Prenseslere yakışır bir güzellik; sıra dışı 
kombinlerle bahara merhaba dedik...
Zamansız, şık ve glam bir tarz için 
Bahar paleti renklerini seçtik
Siz de kendi renginizi seçin! 
Bahar sizin; özgürsünüz 🌸

ROMANTİK 
BAHAR

Fotograflar: Ali Kangal   Moda Editörü: Zeynep Şimşek  Saç: Farzenah Kyahati   Makyaj: Özlem Altıkardeş 
Model: flash model /Karina   Asistan: Seda Şirin

Mayo / Cihan Nacar
Kemer / Editöre ait
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Re Touch Editorial

Elbise / Tuana Büyükçınar
Takılar / Pamelo
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Re Touch Editorial

Elbise / Tuana Büyükçınar
Takılar / Pamelo
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Re Touch Editorial
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Re Touch Editorial

Elbise / Sisters
Top / Mirimalist
Pantolon / Guess
Eldiven / Hermes
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Re Touch Editorial

Eldiven / Hermes
Çanta / Zuku
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Re Touch Editorial

Kolye ve küpe / Monan Jewellery
Yapay kürk / Mefi leather
Jean / Mavi
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Re Touch Editorial

Küpe / Monan Jewellery
Elbise / Afffair
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Re Touch Editorial

Ceket / Datuna Aadem
Elbise / afffair
Kemer / Ediröre ait



Re Touch Editorial

Elbise / Esra ince Efe
Ayakkabı / Christian Louboutin 
Aksesuar / Çigdem Akın



27

www.arispirlanta.com

aris_pirlanta ArisPirlantaSanati Ariş Pırlanta



Kapak

SANKİ  
BU DÖNEME 
AİT DEĞİLİM

PINAR DENİZ

Oynadığı her rolün hakkını vererek hayranlık uyandıran 
Pınar Deniz, en çok tarihi karakterlere ilgisi olduğunu 

söyledi: Geçmişe özlemim büyük, sanki bu döneme ait 
değilmişim gibi. O yüzden dönem işlerini ve geçmişte 

var olan karakterleri canlandırmayı çok istiyorum. 

Röportaj: Mukaddes Kaya  Fotoğraf: Jiyan Kızılboğa  Styling: Boreal Brandlifting  Makyaj:  Alev Kaya   
Saç: Mutlu Ahmet Sinan  Fotoğraf Asistanı: Beste Yıldıran  Video: Celal Özgül  Video Asistan: Taner Yelken - Kadir Ersoy

Süveter –Zeynep Tosun
Gömlek –Zeynep Tosun
Elbise –Sisters
Ayakkabı –IsabelMarant(Beymen)
Yüzükler –FoenJewelry
Küpe –FoenJewelry



K uğu gibi bir fizik, zarif bir 
çekicilik ve asil bir duruş. 
Oyunculuğu ise tartışıl-
maz, çünkü çok yetenekli. 

Doğallığının ve çocuksu tavırlarının 
altında yatan seksapalitesi ile  har-
manlanmış bir güzelliği var. Yemye-
şil yosun gözleri, masumiyeti, güzel 
fiziği, çekiciliği ile sanat dünyasının 
parlayan yıldızı Pınar Deniz. Samimi, 

neşeli, kalbiyle konuşan, hayattan ne 
istediğini bilen, bir sanatçıda olması 
gereken tüm birikim ve bir aktristte 
olması gereken tüm özellikleri karak-
terinde toplamış dupduru bir kadın. 
‘Kırmızı Oda’ dizisindeki performan-
sıyla gündemden düşmeyen güzel 
sanatçı, her rolü oynayabilme özelliği 
ile de hayranlık uyandıracak derece-
de iyi bir oyuncu.

Kapak

Kazak –Selma Çilek
Etek –TheRuf
Yüzükler –FoenJewelry



Kapak
Büstiyer–Zeynep Tosun
Pantolon –Zeynep Tosun
Şapka –MuggaDesing
Yüzük –FoenJewelry
Bileklikler –FoenJewelry



Adana’nın sanatçı bereketi 
hakkında neler söyleyebilirsin, 
sizin genlerinizde ne var böyle de 
bu kadar yeteneklisiniz?

Çok teşekkür ederim öncelikle. Var 
havasında suyunda bir şey cidden. 
Hikayesi pek, insanı çok tutkulu bir 
memleket. Hep bir coşkun hal, hep bir 
anlatma isteği… Samimiyetine inandı-
rıyor seni. Adana‘da büyümedim ama 
orada yaşayan o kadar acayip insanlar 
tanıyorum ki; ailem dahil hepsi başlı 
başına bir roman kahramanı gibi.

Oyuncu olmaya tesadüfen mi karar 
verdin, bir seçim miydi?

Asıl seçimim oyuncu olmak de-
ğildi açıkçası. Çocukken şarkı söyle-

meyi çok sevdiğim için kendimi hep 
sahnede ya da bir müzikalin içinde 
hayal ederdim. “Ben oyuncu olmalı-
yım” demedim hiçbir zaman. Birkaç 
kere klasik keşfedilme hikayesi başı-
ma geldiyse de o zamanlar o kadar 
idealisttim ki gelen tekliflere gülüp 
geçiyordum. Asla dış görünüşümün 
içinde olduğu bir iş yapmayacağım 
diyordum ve tabi ki ne oldu? “Asla 
dediğiniz ne varsa kapının ardında-
dır” derler ya; aynen öyle oldu. İlk 
deneme çekimimde kabul edildim ve 
kendimi bir anda sette kamera karşı-
sında buldum. İyi ki de öyle olmuş. 
İyi ki o kadar büyük konuşmuşum da 
böylesine büyük güzellikler sunmuş 
hayat bana.

Kapak

Ceket –TheRuf
Büstiyer–Baqa
Pantolon –ThePoint
Ayakkabı –KillYourIdols(GiziaGate)
Şapka –MuggaDesing
Yüzük –FoenJewelry
Bileklikler –FoenJewelry
Kolyeler –FoenJewelry



Kapak

Büstiyer–Baqa
Pantolon –ThePoint
Yüzük –FoenJewelry
Bileklikler –FoenJewelry
Kolyeler –FoenJewelry



HAYATI ‘FARKINDA YAŞAMAK’ 
BAŞLI BAŞINA BİR EĞİTİM

Ne eğitimler aldın, oyuncu olarak 
kendini geliştirmek için neler 
yapıyorsun?

Konservatuar eğitimim yok ama 
kendimi her anlamda geliştirmek 
üzerine yaşıyorum diyebilirim. Özel 
birçok kurstan eğitim aldım, works-
hoplara katıldım, oyuncu koçlarıyla 
çalıştım ama ben bu kuramsal eği-
timden ziyade hayatın getirdikleri-
nin, öğrettiklerinin çok daha büyük 

bir ders olduğunu düşünüyorum. 
‘Farkında yaşamak’ başlı başına bir 
oyunculuk eğitimi bence. Kendi far-
kındalığımı artırmakta okuduğum ki-
tapların, nefes terapilerinin çok etkisi 
oldu. Kendimin en iyi ve nötr halini 
bulmalıyım ki karakterlere yargısız 
ve derinden bağlanabileyim. Yaptı-
ğım işin temelinde duygu var ve et-
rafımdaki duyguları gözlemlemeye 
ve onları anlamaya çalışıyorum. Çok 
okumak, izlemek, görmek, sanatın 
her alanına ucundan da olsa dokun-
mak beni çok besliyor.

Kapak

Ceket –Sorbe
Bluz –Çiğdem Karavit
Pantolon –ThePoint
Ayakkabı –MassimoDutti
Kemer –SeenPieces
Şapka –MuggaDesing
Küpe –FoenJewelry



Kapak

Yelek –Roman
Ceket –Guess
Elbise –Sisters
Ayakkabı –IsabelMarant(Beymen)
Yüzük –FoenJewelry



Dönüm noktanın ‘Vatanım Sensin’ 
olduğunu söylemiştin, çok güçlü 
bir ekiple beraberdin, neler kattın 
kendine o sette?

Hep söylediğim gibi ‘Vatanım Sen-
sin’ benim için okul gibiydi. Hayatı-
mın en güzel ve en zor dönemlerini 
orada geçirdim belki de. Yönetmen-
lerimin, oyuncuların ve tüm ekibin 
üzerimde emeği çoktur. Hepsinden 
çok şey öğrendim. ‘Yıldız’ karakteri 
bana hayatta kimsenin sebepsiz yere 
kötü olamayacağını gösterdi. Önyar-
gılarımdan sıyrıldım sanki. Hala ora-
da oluşturduğum disiplinle hareket 
ediyorum bütün setlerde. Hikayesini, 
hissini, Yıldız’ı, herkesi çok özlüyo-
rum. Hep en özeli olarak kalacak sa-

nırım hayatımda.

Sinema mı, dizi mi senin önceliğin 
hangisi?

Benim böyle bir ayrımım yok sa-
nırım. Her ikisi farklı matematik gibi 
görünse de nereden baktığınla alaka-
lı. Benim için aslolan genelde hikaye 
ve karakter olduğu için seçim yapa-
mıyorum. Sinemanın avantajı; başı 
sonu belli olan bir hikayede daha ka-
lıcı bir eser bırakabiliyorsun. Çalışma 
imkanın çok daha geniş; karakter ve 
hikaye üzerine daha çok yoğunlaşa-
biliyorsun. Peki ya ben o karakteri 
çok daha uzun oynamak ve yaşatmak 
istiyorsam? O zaman da dizi daha 
avantajlı bir hal alıyor.

Kapak

Hayatta var 
olan her şeyden 
besleniyorum. 
Mesela 
‘Masumiyet 
Müzesi’ni çok 
seviyorum, sık sık 
Çukurcuma’ya 
gider antikacıları 
dolaşıp müzenin 
içinde hikayeler 
yaratırım. Her 
defasında başka 
biri olarak çıkarım 
oradan. 

Elbise –Sisters
Ayakkabı –IsabelMarant(Beymen)
Yüzük –FoenJewelry



Kapak



‘AŞK 101’İN YENİ SEZONU ÇOK 
YAKINDA YAYINDA OLACAK

Televizyon mu, yeni platformlar mı 
etkili sence?

Her ikisinin izleyici kitlesi çok fark-
lı bence. Bazı bölgelerde insanlar hala 
sadece televizyon izliyorlar; gücü 
yadsınamaz bir şekilde... Televizyon 
daha geleneksel kodlarla biraz daha 
sınırlı kalıplar içinde yüzerken plat-
formlar çok daha özgün bir içerik 
yaratmaya çalışıyor. Bir de daha öz-
gür bir ortam var orada. Oyuncu açı-
sından her anlamda çok daha tatmin 
oluyorsun.

Netflix ‘Aşk 101’ çok beğenildi, 
devamı ne zaman ve kaç sezon 
olacak?

Evet çok tatlı ve herkesin o nostal-
jik dünyada kendisini bulduğu bir 
dizi oldu. Kaç sezon olacağı hakkın-
da bir bilgim yok ama ikinci sezonu 

çektik yaza girmeden yayınlanır diye 
düşünüyor ve umut ediyorum.

Oyuncu olarak canlandırmak 
istediğin bir karakter veya tarihi 
kişi var mı?

Tarih ve edebiyat çok sevdiğim için 
geçmişte var olan her türlü cazip karak-
teri canlandırmak isterim. Geçmişe öz-
lemim büyük, sanki bu döneme ait de-
ğilmişim gibi... O yüzden dönem işlerini 
ve geçmişte var olan karakterleri canlan-
dırmayı çok istiyorum. Bu sene kafayı 
Freud‘a taktığım için onunla ilgili bir-
çok kitap okuyup, podcast dinliyordum. 
LouAndreas Salome adında Rus yazar 
ve düşünürden bahsediyorlardı sürekli. 
Nietzsche, Rilke ve Freud’un hayatın-
da çok büyük yer kapladığını öğrendim 
araştırınca. O yüzden Salome’yi oyna-
mak çok isterim mesela. Suat Derviş’in 
hayatı da olabilir. Cahide Sonku gibi 
Türkiye de ilk ve önemli yere sahip olan 
bütün kadınları da oynamak isterim.



Kapak



‘KIRMIZI ODA’ BİZE ‘NASIL 
İYİLEŞİRİZ’İ ANLATIYOR

Ünlü olmak güzel mi?
Bilmiyorum. Oradan bakmıyorum 

hayata o yüzden ben ünlüyüm cüm-
lesini hiç kullanmadım sanırım. Tanı-
nır olmak çoğu zaman güzel olabilir 
tabii. Mesleğim ürettiklerimi karşı 
tarafa aktarmak ve onlara dokunabil-
mek zaten…

‘Kırmızı Oda’ dizisi farklı bir 
senaryo ve ilginç konularla 
hayatımıza girdi, sen de konuk 
oyuncu olarak katıldın ne 
düşünüyorsun son dönemlerin bu 
ilginç dizisi hakkında?

Şifalandırmak üzerine yola çıkan bir 
dizi ve bence hem sektörde hem de ül-
kede çok ihtiyacımız olan bir açığı ka-
patıyor. Düşünsenize; hepimizin başına 
gelen türlü travmaları sana gösteriyor, 

yaşatıyor ve nasıl iyileşebileceğimiz 
konusunda sana yol gösteriyor. Çok 
değerli ve öğretici buluyorum projeyi.

Yeteneğini beslediğini düşündüğün 
neler var hayatında?

Her şey! Yürüdüğüm yol, baktığım 
deniz, okuduğum kitap, izlediğim 
film, gittiğim müze, yolda karşılaştı-
ğım insanlar... Hayatta var olan her 
şeyden besleniyorum. Mesela ‘Masu-
miyet Müzesi’ni çok seviyorum, sık 
sık Çukurcuma’ya gider antikacıla-
rı dolaşıp müzenin içinde hikayeler 
yaratırım. Her defasında başka biri 
olarak çıkarım oradan. Sabancı, Pera, 
Kadıköy Sineması, Moda Sahnesi, Be-
yoğlu, Ayasofya, Gülhane gibi daha 
birçok yer hem yeteneğimi hem ru-
humu besliyor sanki. Hepsine yalnız 
başıma gidip içinde kaybolmayı, o 
dönemlerde yaşamışçasına hikayeler 
yaratmayı çok seviyorum.

Kapak

Gezmeyi, 
görmeyi çok 
seviyorum. Güney 
Fransa tatilimi hiç 
unutmuyorum. 
Paris üzerinden 
Marsilya’ya 
uçup orada 
araba kiralayıp 
Portofino’ya kadar 
gitmiştim. Yolda 
karşılaştığım 
şehir ve insan 
manzaraları beni 
çok etkilemişti.



Kapak

Elbise –Misole
Ceket –Misole
Gömlek –Faraway
Ayakkabı –IsabelMarant(Beymen)
Küpe –FoenJewelry
Yüzük –FoenJewelry



FEMİNEN PARÇALAR 
VAZGEÇİLMEZİM

Karşı cinste seni en çok ne etkiler, 
senin kalbini kazanmak için neler 
yapmalıdır?

Genel olarak karşımdaki insanın 
enerjisine bakıyorum. O kadar büyük 
maskelerle dolaşıyoruz ki özde kala-
bilmek iyice zorlaştı. Kendi enerjisin-
de olan insanlardan daha çok etkile-
niyorum. Vicdanlı ve samimi olması 
da çok önemli tabi.

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

Rahat ve şık parçaları daha çok se-

viyorum. Feminen parçaları günlük 
stilimin içine dahil etmeye çalışıyo-
rum; Jean, tişört, ceket…

Kendinde beğenmediğin bir uzvun, 
bir huyun var mı?

Kendimi olduğum gibi kabul etme-
yi başardım sanırım. Sevmediğim bir 
tarafım yok fiziksel olarak ama çok 
üşengeç olabiliyorum bazen. Bir de 
erteleme huyum var; keşke olmasa...

Arkadaşların dostların sana nasıl 
hitap ederler, var mı taktıkları bir 
lakap?

‘Pinoş’ diyen var, ‘Penoş’ der ba-
bam mesela. ‘Doğrucu Davut’ diyen 
var, aklıma bunlar geldi şu an.

Kapak



Elbise –Faraway
Gömlek –Mirimalist
Ayakkabı –Faraway
Şapka –MuggaDesing
Fular –Sedden
Yüzük –FoenJewelry



YALANA TAHAMMÜLÜM YOK

Seni en çok ne sinirlendirebilir?
Yalana ve samimi olmayan hiçbir 

şeye tahammülüm yok sanırım. Kar-
şımdaki beni aptal yerine koymaya 
çalışırsa da çok sinirleniyorum.

Sinema tarihindeki seni en 
etkileyen film ve performans 
hangisidir?

Buna spesifik bir cevap veremem 
saymakla bitmez çünkü. Son zamanlar-
da etkileyen diye değiştiriyorum iznin 
olursa ve ‘ThePaintedBird’ diyorum. 
Hem performans hem film olarak.

Seyahatlerin sırasında seni en 
çok etkileyen ülke veya yer neresi 
olmuştu?

Gezmeyi, görmeyi çok seviyorum. 
Güney Fransa tatilimi hiç unutmu-
yorum. Paris üzerinden Marsilya’ya 
uçup orada araba kiralayıp Portofi-
no’ya kadar gitmiştim. Yolda karşılaş-
tığım şehir ve insan manzaraları beni 
çok etkilemişti. Özellikle Menton’un 
dokusuna aşık olmuştum resmen.

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

Malcolm& Marie / Kemal Va-
rol-Kara Sis / kitap

Kapak





PANDEMİ BİTSE DE KENDİMİ 
SAHNELERE ATABİLSEM

Yeni projelerin neler müzik, tiyatro 
gibi yapmak istediğin başka neler 
var?

Müzik hayatımın her alanında… 
Şarkı söylemeyi çok seviyorum ve bu-
nunla ilgili çalışmalar yapmak istiyo-
rum tabii ki. Yavaş yavaş ne tarz ola-
bilir diye kafa yormaya da başladım. 
Zamanı geldiğinde neden olmasın 
ki? Tiyatro yapmak da çok istiyorum. 
Kendimi en iyi en gerçek sahnede ifa-
de edebilirmişim gibi hissediyorum. 
Umarım pandemi bir an önce biter 
ben de kendimi sahnelere atarım.

Hayat sana ne ifade ediyor?
Hayat öğretiyle geçen bir yolculuk 

benim için. Her gün ne kadar değiş-
tiğime, dönüştüğüme şaşırıyorum. 
Bugünün mucizesi ne olacak diye 
uyanıyorum her sabaha. Anda kalıp 
keyfini çıkarmaya çalışıyorum, sa-
hip olduklarıma şükrediyorum. Ba-
zen durup 10 yıl sonra ne hissediyor 
olacağım acaba diye düşünüyorum. 
Bunu düşünmek bile çok heyecanlı 
çünkü bilmiyorum gerçekten de; ha-
yat sen plan yaparken başına gelen-
lerden ibaret. Hiçbir şeyi ıskalamak 
istemiyorum. Keyfini çıkarmaya çalı-
şıyorum hayatımın.

Bir hayvansever olarak Hayvan 
Hakları Yasası ve yapılması 
gerekenler hakkında neler 
düşünüyorsun?

Nasıl ki insan haklarından söz edebi-
liyorsak dünyayı paylaştığımız bu can-
ların da daha iyi koşullarda yaşaması 
için gereken yasal düzenlemelerin uy-
gulanması gerekiyor. İnsanlar değişen 
ölçülerde kendilerini koruyup savuna-
bilir ama dili olmayan bu canları ko-
rumak da maalesef yine bize düşüyor. 
Dünyadaki en kirli varlıklarız sanırım, 
yasaları bu güzelim canlıları yine ken-
dimizden korumak için istiyoruz.  

Kadın ne demek sence, Dünya 
Kadınlar Günü mesajın nedir?

Kadın tanımım yok, olmayacak da. Bir 
tanımın içine hapsolmak istemiyorum. 
‘Dünya, kadının üstüne çullanan çirkin 
sıfatlardan ibaret’ yazmıştım lisede def-
terime. Yıllar geçti hala aynı şeyi düşü-
nüyorum. Kadın dediğin şöyle olmalı, 
böyle yapmalı cümleleriyle karşılaştıkça 
canım sıkılıyor mesela. Nasıl hissedi-
yorsam o kadarım aslında. Bu dünyada 
kadın olmak zor iş. Kendimizi keşfedip, 
her şeyi yapabilecek gücü içimizde bul-
duğumuzda bizden güzeli yok. Kimseye 
zorunlu bir ihtiyaç beslemiyorum. Ben 
kadın olarak her şeyin üstesinden gele-
bilirim. Kendimize inanalım. Dünya Ka-
dınlar Günü’müz kutlu olsun.

Kadın dediğin şöyle olmalı, böyle yapmalı cümleleriyle 
karşılaştıkça canım sıkılıyor. Nasıl hissediyorsam 

o kadarım aslında. Bu dünyada kadın olmak zor iş. 
Kendimizi keşfedip, her şeyi yapabilecek gücü içimizde 

bulduğumuzda bizden güzeli yok. 

Kapak
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Moda

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

Favorileri
Editörün

Hüma Kaya / huma@retouchmag.com

Ariş Taç  
Çakrası Kolye

Yeni astrolojik çağda çakralarımız, 
enerjimiz ve spiritüel taraflarımız 

hayatımızda daha büyük yer almaya 
başladı. Ben de evrenle kurduğum 

bağlantıyı hatırlatan taç çakra kolyesini 
her zaman görünür bir yerde tutuyorum.

Abtira Garden 
Seramik Tabak ve 
Kaşık Seti
Evimde çok yönlü ürünlere yer vermek 
her zaman özen gösterdiğim bir şey. 
Abtira Garden’ın bu şık seramik 
tabak ve kaşık takımını zaman zaman 
banyoda aksesuar olarak, zaman 
zaman ev yapımı maskelerimin 
hazırlanmasında kullanıyorum.
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Mono Nakışlı 
Kimono

Şık ve zevkli bir kimono 
her gardırobun olmazsa 

olmazı, evin içinde 
kendimi şık hissetmek 
istediğimde sabahlık 

olarak kullanabildiğim gibi 
bahar aylarında şortlar 
ile kombinlemeye de 

bayılıyorum.

Darwin’s 
Botanicals İpek 

Saç Kurdelesi 
Bu günlerde saçlarımı ensemden 

toplamaya bayılıyorum. Bunu 
yaparken doğal malzemelerle 

ekolojik ve sürdürülebilir 
bir şekilde üretilen bu toka 

vazgeçilmezim.

Junie Gömlek
Bahar aylarında ince gömlekler 

kombinlerimizin jokeri. Bu sevimli pembe 
gömleği hem mom jeanler ile hem maxi 

etekler ile beraber kullanmaya bayılıyorum.
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Ruhlara 
bahar geldi
Sıcak, soğuk, güneşli, yağmurlu hiç fark 
etmez. Mart ayı ruhlarımıza baharı getirdi 
bile! Eğlenceli floral elbiseler, cıvıl cıvıl 
aksesuarlar ve dekorasyon eşyaları ile ilk 
cemre ruhunuza düşsün.

W Collection 
Elbise

Baa Çanta 
1.879 TL

Beymen 
Collection 

Elbise

Free People Elbise 2.195 TL
Hip+Happen Şort 545 TL

Lotus Sürahi 
215 TL

Meri Meri 
Bileklik  
95 TL

Oopscool 
Elbise  

1.295 TL

Hartford Elbise

Vakkorama 
Elbise  
945 TL



Bu ay itibari ile çoğumuz için evlerimizde 
çalışmaya başlayalı neredeyse bir yıl 
oldu. Artık yeni normale uyum sağlama 
zamanı geldi! Ev/uyku giysilerini ve 
günlük giysileri sizce de artık ayırmamız 
gerekmiyor mu? Bu harika pijamalar size 
rahat bir gece geçirtecek, ama onları 
lütfen gündüzleri özgür bırakın. 

Geceyle 
Gündüzü Ayırın

10dita yastık 
399 TL

Schmart Bralet 429 TL

Dem Pantolon 
195 TL

Adidas Sweat 919 TL

Marks and 
Spencer 
Pijama 
Takımı 

369,95 TL
Night and 

Mild Pijama 
Takımı 345 TL

Sensessentials 
Pantolon 950 TL

Tama Towels 
Pike 289,99 TL

Tchibo Pijama 
Takımı 169,95 TL

Yargıcı 
Pijama Üstü 

279,99 TL



Minimalist 
Şıklık
İskandinav tasarımlarının 
minimalist, sade ve zarif 
şıklığına hem modada hem de 
dekorasyon alanında bayılıyoruz! 
Çabasız şıklığın ve zarafetin sırrı 
olan bu parçalar, aynı zamanda 
kullanışlılığı ile yoğun şehir 
hayatında zamanımızın bize 
kalmasını sağlıyor.

So Chic Kolye 
699 TL

Levi’s Çanta

Beymen 
Collection 

Elbise

Chimi Güneş Gözlüğü 900 TL

Grob, Terazzo 
Sehpa

Hug the Moon 
T-shirt

İpekyol Ayakkabı 399 TLNetwork pantolon 699 TL

Soapy Cosmetics Vegan 
Soya Mum 140 TL

Studio 
Kali 

Askılık 
2.980 TL
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70’li yılların özgür ruhunun imgesel 
ögelerinden biri olan pançolar geri 
döndü! Hem soğuk havadan korunmak 
hem büyüleyici bir şıklık yakalamanın 
en iddialı yollarından biri olan pançoları 
ister el örgüsü modeller ile salaş 
tarzınıza, ister daha sade tasarımlar ile 
parizyen havanıza adapte edebilirsiniz.

Panço Çağı
Academia

Balmain

Beauty 
Omelette

Beymen CollectionCooperative Studio, 295 TL

Etro

Knitss, 2.450 TL

Mango 
499,99 TL

Outkast 
People, 
1.145 TL

Zara, 
399,95 TL
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Zıt Kutuplar
Karşıtlıkların getirdiği zenginliği hayatımızın 
her alanında görüyoruz, stilimizde de öyle! 
Renk dünyasının iki zıt kutbu olan siyah 
ve beyaz, tasarımlara zamansız bir klasik 
olma özelliği katmasının yanı sıra diğer tüm 
canlı renklerle uyumlanabilmesi nedeniyle 
kombin kolaylığı sağlıyor.

İpekyol Elbise 
990 TL

Ghospell Elbise 
1.495 TL

Knitss Pantolon

Beymen Club 
Ceket

Loie Bot

Prada Gözlük 1.850 TL

Puma 
Sweatshirt 
499,90 TL

Vakko EtekVakkorama 
Elbise 3.495 TL

Frame Gömlek



54mylovebut�k 

Love YourselfLove Yourself

mylovebutik.com
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Moda

DIJITAL DÜNYAYA 
IŞIK TUTTU

HAZIRLAYAN: BUSE SELEN AKGÜN

New York Moda Haftası, de-
nilince akla şovlar, yüksek 
profilli etkinlikler ve after 
partiler, şık giyimler gelir. 

Gelecek yıla ait sokak stillerinin belir-
lendiği bu etkinliklere dünyanın dört 
bir yanından şehre akın olur. Fakat bu 
sene pandemiden dolayı işler değişti. 

Gösteriler, konserler, etkinlikler hep 
dijitalleşmek durumunda kaldı. Bu ne-
denle de New York Moda Haftası da 
değişime uğradı. Amerika Moda Ta-
sarımcıları Konseyi'nin başkanı Tom 
Ford, artık resmi bir NYFW takvimi ol-
mayacağını, bunun yerine ''Amerikan 
Koleksiyon Takvimi'' olacağını açıkladı.

MODA HAFTASI
NEW YORK



Moda

AÇILIŞI JASON WU YAPTI

Tayvanlı-Kanadalı tasarımcı Jason 
Wu, Sonbahar/Kış 2021 sezonu için 
koleksiyonunu ''Mr. Wu's General Sto-
re'' adını verdiği gösteride tanıttı. Ta-
sarımlarında özellikle Coca Cola'dan 
ilham alan monogram görünümler ve 
çiçekli baskılar ile bunlara uygun renk-
ler kullanan Wu'nun pazar alanını an-
dıran şovunda kullanılan taze meyve 
ve sebzeler daha sonra ihtiyaç sahibi 
New Yorklulara yiyecek sağlayan bir 
kuruluş olan City Harvest'a bağışlandı.

UMUTLAR YEŞİLLENDİ

Rebecca Minkoff, bu yılki şovunda 
tüm dünya insanlarının en büyük ar-
zusu haline gelen sokaklara rahatça 
çıkabilme, doğayla ve ormanla iç içe 
olabilme hayallerini canlandırıyor. 
Palmiye ağaçlarının yükseldiği yeşil-
likler içinde tanıtılan koleksiyonunda 
Minkoff, tatil için sandaletler, dalgalı 
elbiseler, çiçek ve hayvan baskılarını 
toprak tonları ile harmanladı.

Toprak tonlarını kullanan bir diğer 
tasarımcı ise Proenza Schouler oldu. 
Koleksiyonunun geneli, minimalist bir 
yapı ve yumuşak bir estetiğe sahip.

İLHAM KAYNAĞI: TELEVİZYON

Pandemiden kaynaklı tüm insanlı-
ğın geçtiğimiz yıl en çok baktığı tele-
vizyondan ilham alan Anna Sui, ade-
ta 60'lar filmlerini anımsatan şifon 
elbiseler, çiçek baskılı vintage detay-
lar ve suni kürklü leopar paltolarla 
tasarımlarını tanıttı. Pandeminin son 
bulduğu zaman Sui'nin koleksiyon 
parçalarına birçok partide denk gele-
ceğiz gibi duruyor.

56



57

EVDE ÇALIŞIRKEN ŞIK OLMAK

Ofis yaşantısının evde çalışma ya-
şamına dönüştüğü bu dönem için 
ünlü tasarımcı Phillip Lim, rahatlık 
ve kullanışlığa önem verdi. 70'lerin 
modern stili, A-line etekler ve birbi-
rinden benzersiz kazakları bir araya 
getirdi.

IRKÇILIĞA KARŞI FARKINDALIK

Covid-19 pandemisinin başından 
beri Asya karşıtı nefret suçları, ırkçı-
lık ve yabancı düşmanlığına karşı far-
kındalığı arttırmak için Phillip Lim, 
NYFW boyunca sosyal medya üze-
rinden hikayeler paylaştı. Aynı za-
manda Private Policy ortaklarından 
Siying Qu'de Asyalı Amerikalılara 
karşı artan nefret suçlarını kabul edip 
farkındalık yaratmayı umarak, ''Belki 
de insanlara kültür ve tarih hakkında 
bilgi edinmeleri için ilham verebileği-
miz ve onları cesaretlendirebileceği-
miz bir mevsimdir'' dedi.

ÇİNLİ GÖÇMENLERDEN İLHAM 
ALDILAR

Hoaoran Li ve Siying Qu tarafın-
dan oluşturulan moda markası Pri-
vate Policy, Sonbahar/Kış 2021 tasa-
rımlarında Çin kültür ve tarihini ele 
aldı. 1849 yılında Altına Hücum dö-
neminde Kaliforniya'ya taşınan Çinli 
göçmenlerden ilham alan marka tasa-
rımlarında qipao elbiseleri ve kendi-
ne özgü damalı desenleriyle manda-
rin yakalarını kullandılar.

KARANTİNANIN YILDIZI

Karantina zamanlarında insanlar 
rahatlarına ve rahat ettirecek her tür-
lü şeye yöneldi. Victor Glemaund da 
Sonbahar/Kış 2021 koleksiyonunda 
merinos yünü ve pamuklu kaşmir 
karışımı rahat ve dinamik trikoları 
kullandı.

EL EMEĞİ GÖZ NURU

Kadınların yaratıcı yaşamdan dış-
landığı dönemde hayatta olan Bin-
genli Hildegard'dan ilham alan Gab-
riela Hearst, haftanın kapanışını deri 
ve dantel çiçek baskılarını Uruguay 
ve Bolivya'daki kooperatifleri güç-
lendiren kar amacı gütmeyen iki ka-
dın tarafından örülüp tığ işi yapılan 
tasarımları ile tamamladı. 
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Röportaj

Güzellik ve moda haberleri deyince ilk akla gelen isimlerden 
Yağmur Kalyoncu çok yönlülüğünü ve mesleğine olan aşkını 

"Hayat enerjimi işimden alıyorum. İşim beni güzelleştiriyor. 
Tutkulu bir kadın yapıyor" sözleriyle anlatıyor.

İçimdeki onlarca 
'ben'in toplamı 

bir kadınım

RÖPORTAJ: BUSE SELEN AKGÜN
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Ayakları yere basan, tutku-
lu, sabırlı, neşeli, eğlence-
li... İşine aşık tam bir İkiz-
ler kadını. Başarıya giden 

yolculuğunun tesadüflere değil tüm 
bu özelliklerin birleşimine bağlı oldu-
ğunu vurgulayan Yağmur Kalyoncu 
ile kariyer, güzellik ve modaya dair 
keyifli bir söyleşi yaptık. 

Okurlarımız için kendinizden 
bahsedebilir misiniz?

Genelde soruları soran kişi ben olur-
dum. Soru sormak daha kolaymış ce-
vaplamaktan. Şimdi biraz heyecanlan-
dım. 32 yaşındayım. Keşif yolculuğum 
hala devam ediyor. Ama şimdiye ka-
dar öğrendiklerimden bir fragman ya-
pacak olursak bir günü diğerine tut-
mayan, uçan kaçan, deli dolu, tutkulu, 
sabırlı, neşeli, eğlenceli, yaramaz bir 
kadın diyebiliriz. Buraya ikizler burcu 
olduğum notunu da ilave edersek bu 
karmaşanın nedeni daha kolay anlaşı-
labilir. İçimdeki onlarca ben’in toplamı 
bir kadınım. Ama itiraf edeyim her ha-
limi çok seviyorum.

Biraz daha faydalı bilgiler vermem 
gerekirse iletişim mezunuyum. 4 üni-
versiteyi derecelerle bitirdim. 15 yıldan 
fazladır da iş hayatındayım. Medya sek-

töründe. Yaşımı düşünürsek neredeyse 
gözümü açtığım andan itibaren medya 
dünyasındaydım diyebiliriz. Farklı bir-
çok dalını denedim. Mütevazı olamaya-
cağım. Mutfağından, sahnesine kadar 
her bir yerini iyi bilirim bu sektörün. 
Şu anda Türkiye’nin en büyük medya 
grubunun reklam proje direktörüyüm. 
Reklam sektöründe ilerlemek istedim. 
Mesleğim inanılmaz heyecanlandırı-
yor beni. Hayal etmenin, yaratıcılığın 
sonunun olmadığı bir sektör. İnsanla-
rın tüketme davranışlarına yön veren 
reklamların yaratıcı tarafında olmak 
müthiş bir his. Mesleğim aynı zamanda 
çok iyi bir networking de gerektiriyor. 
Sanırım bu benim işimdeki en büyük 
gücüm, silahım. Yüzlerce sektörden 
yüzlerce reklam veren, patron, CEO ta-
nımak. Aynı zamanda çok küçük yaş-
tan beri güzellik-kozmetik dünyasına 
duyduğum ilgi ve tabi biraz da İkizler 
burcu olmanın çok yönlülüğü ile çeşitli 
mecralarda güzellik editörlüğü yaptım. 
Şu anda medya grubumuz içinde yer 
alan gazetelerin ve dijital mecraların 
güzellik ve moda editörüyüm. Bu alan-
larda başkalarına hatta göz göze gelme-
diğimiz onca yabancı insana ilham kay-
nağı olmak ne özel bir şey. Bu yüzden 
işime aşkla, tutkuyla bağlıyım.

Röportaj
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Röportaj

EŞİMİ HENÜZ BULAMADIM AMA 
İŞİMDE ALTIN VURUŞ YAPTIM

Bir yandan kurumsal taraftaki 
kimliğiniz bir yandan güzellik 
editörlüğü, bir yandan da sosyal 
medyadaki aktifliğiniz ve başarılı 
çalışmalarınız… Nasıl yetişiyorsunuz 
tüm bunlara. Kendinize ayıracak 
zamanınız kalıyor mu? Bu kadar 
yoğun tempoda çalışmak sizi 
yormuyor mu?

Tüm bu saydıkların beni ben yapan 
detaylar. Bunlar birleşince beni Yağ-
mur’u oluşturuyor. Biri eksik olduğun-
da ya da iyi gitmediğinde yarım hissedi-
yorum kendimi. Hayat enerjimi işimden 
alıyorum. İşim beni güzelleştiriyor. Tut-
kulu bir kadın yapıyor. Bunun en önemli 
sebebi yapmak istediğim yani hayal et-
tiğim işi yapıyor olmam. Ee ne demişler 
eşini ve işini iyi seç. Eşimi henüz bula-
madım. Ama işimde altın vuruş yaptım 
diyebilirim. O kadar keyifle yapıyorum 
ki, kahkahalar içinde eğlenerek hiçbir 
yerinde oflayıp şikayet etmeden. Ken-
dimi hiç çalışıyor gibi hissetmiyorum. 
Yaşıyorum ben. Sanırım bu güzel enerji 
de sizlere yansıyor. Ama tabi kolay de-
ğil. İstikrar, sabır anahtar kelimelerim. 
Kolay olmadı buralara ulaşmam. Belki 
kalbimi ve düşüncelerimi kirletseydim 
daha az zorlanırdım ama bu haliyle 
gurur duydum hep yaptığım işlerden. 
Bazen yapamadıklarımdan da. Yani ba-
şarısızlıklarımdan da… Hayattaki en 
büyük başarım başarısızlıklarım. Düş-
tüğüm anlardaki duruşum. İnatçı ya-
nım. Olanı ve verileni kabul etmek bana 
göre değil. Kendi kurallarımı kendim 
yazdım hep. Ezber bozmak benim işim 
anlayacağınız. Genç arkadaşlarıma da 
bunu tavsiye ederim. Beklenileni değil 
inandığınızı yapın ve asla vazgeçmeyin. 
Hayat sizi deniyor.

GÜZELLİK FORMÜLÜMDE İLK 
ADIM İÇTEN BİR GÜLÜŞ 

Biraz da güzellik ve moda 
konuşalım istiyorum. Cildinizin 
güzelliğini neye borçlusunuz?

Güzellik kalpten başlayan bir yolcu-
luktur benim için. Mutlu, huzurlu bir 
kalbin yansıması içten bir gülüştür. İç-
ten gülen bir yüzde gözler ışıl ışıl par-
lar. Benim güzellik formülüm bu. Her 
güne şükrederek uyanmak. Ve kalbimi 
karanlık duygulardan sakınmak. Bu 
yolculuğun ilk basamağı. İkinci basa-
mağında temiz bir cilt geliyor. Sağlıklı 
bir cildin olmazsa olmazı temizlik. Cil-
dinizi kirden arındırmak, toniklemek, 
nemlendirmek, haftada max iki kez 
yapılacak peeling ve şok etkiler yarata-
cak maskeler. Türkiye’de marka elçisi 
olduğum ve şu anda dünya listelerin-
de bir numarada yer alan Luna Micro-
care Eternal göz altı bantlarım olmazsa 
olmazım. Ben şırıngalı uygulamalar-
dan korkan biriyim. Göz çevremdeki 
yorgunluğu giderebilmek, göz çevresi-
ne aydınlık ve parlak bir görünüm ka-
zandırması için botoks etkili bu şeffaf 
göz altı bantlarını kullanıyorum. Ken-
di kendine çözünen micro-iğneler ara-
cılığıyla dokuların gençleşmesini sağlı-
yor. Geçen ay yine ilk olarak derginizin 
okuyucularına müjdemizi vermiştik. 
Göz altı bantlarından sonra şimdi de 
leke tedavisinde etkili ürünlerimiz 
satışta. Luna Microcare Luminous ile 
Luna Microcare Enlighten. Bayılacak-
sınız. Tüm bu saydıklarım düzenli kul-
lanım gerektiriyor ama. İki gün yap üç 
gün yapma olmaz. Aynı zamanda cildi 
içten de beslemek gerek. Kolajen tüke-
tiyorum ben. Kendi vücut yapıma ve 
ihtiyacıma uygun bir kolajen. Sağlıklı 
beslenmek, iyi bir uyku düzeni, egzer-
siz destek kuvvetler.
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Röportaj

ETNİK-OTANTİK BİR TARZIM VAR

Modayı takip eder misiniz? Yoksa 
kendinize yakışanı mı giyersiniz? 
Gardırobunuzun olmazsa olmazı 
nedir?

Hem işim gereği hem de modaya 
olan özel ilgimden dolayı evet dünya 
trendlerini takip ediyorum. Trendle-
ri takip etmek yetmez tabi. Moda ta-
rihi ile ilgili çeşitli eğitimler aldım. 
Konuyla ilgili okumalar yapmayı çok 
seviyorum. Kendime gelince trendler 
kulağıma küpe ama ben vücut hatla-
rıma, kendi duruşuma, çizgime göre 
giyinmeyi seviyorum. Tek tip değil ya 
da herkeste olanı değil görülmemişi 
denenmemişi stilimde yansıtmayı se-
viyorum. Zaman zaman birkaç parça 
moda oluyor. Herkesin üzerinde aynı 
şey. Sırf moda diye üstelik. Bunu yap-
mamaya çalışıyorum. Biraz etnik-o-
tantik bir tarzım var. Bunu modern 
çizgilerle yorumlayıp taşımayı seviyo-
rum. Gardırobumun olmazsa olmazı 
triko elbiselerim. Vücudumu saran tri-
ko elbiselerim mevsimsiz tercih ettik-
lerimden ve olmazsa olmazlarımdan.

INFLUENCER’LARIN EDİTÖRLÜĞÜ 
STORY’LERİNDE KALMALI 

2021’de trend olmasını 
istemediğiniz şey nedir?

Influencer’ların editör/yazar ol-
mak istemesi. Sosyal medyanın ta-
nınmış isimlerinden (kime göre, neye 
göre bu da tartışılır ama…) telefonlar, 
mailler alıyorum. Biz de gazetede yaz-
mak istiyoruz. Bizim de köşemiz ol-
sun. Benim kalemim çok iyi konuşma-
larını, yazışmalarını sık yapar oldum. 
Örnek bir yazı, içerik istediğimizde 

gelen şeylere inanamazsınız. Cüm-
lenin öznesi yok, yüklemi yok. İmla 
hatalarını saymıyorum bile. Bu iş öyle 
daha adını bilmeden ben bunu aylar-
dır kullanıyorum story’lerine benze-
miyor. Editörlüğün, köşe yazarlığının 
bir ciddiyeti var. Bırakın o ciddiyeti 
kaldırabilecek kişilerde kalsın kalem. 
Siz sosyal medyada istediğinizi yapın.

Bu kadar başarılı bir kadından  
8 Mart ile ilgili okuyucularımız için 
bir mesaj alabilir miyiz?

Yakın zamanda kaybettiğimiz sev-
gili Doğan Cüceloğlu’nun bir sözünü 
burada sizlerle paylaşmak istiyorum: 
“Bir insanın yaşamındaki en önemli 
şey kişinin kendisiyle kurduğu ilişki-
dir.” Sevgili hanımlar kendinizle iyi 
bir ilişki kurun. Kendinizi sevin, sayın, 
önce kendinize değer verin. Varlığınız 
bir koşula bağlı olmadan tek başına 
değerli. İçinizdeki çocuğa sahip çıkın. 
Büyürken onu yolda bırakmayın. Ha-
yal etmekten korkmayın. Cesur olun. 
BİZ İSTERSEK YAPAMAYACAĞIMIZ 
ŞEY YOK. Unutmayın…



62
clinixirbeauty



Röportaj

Müzik sektörünün 
pandemi durgunluğu 

yaşadığı dönemde 
yeni albümü Müdavim’i 
sevenleriyle buluşturan 

Gülden “Üreten biri olarak 
şarkılarımı paylaşmakta 

sakınca görmedim. 
Bazı şeyleri sadece 

karşılık gördüğünüzde 
yapıyorsanız bir gün 

mutlaka değersizleşir” 
diyor.

ÜRETTİĞİNİZİ 
PAYLAŞMAKTAN 

KORKMAYIN

RÖPORTAJ: BUSE SELEN AKGÜN
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O ’nu Emre Aydın ile yaptığı 
‘Soğuk Odalar’ düetiyle 
tanıdık ve sesine hayran 
kaldık. Müzik dünyasına 

adım attığı o andan itibaren çizgisini 
bozmayan, birçok hit’iyle de adından 
söz ettiren Gülden, hayat görüşünü, 
anneliğini ve yeni projelerini tüm sa-
mimiyetiyle anlattı.

Selamlar nasılsınız Gülden Hanım? 
Çok klasik olacak pandemi süreci 
sizin için nasıl geçti? Umutsuzluğa 
kapıldığınız bir an oldu mu?

İyiyim teşekkür ederim. Toplumun 
ortak sorunlarında insan kendini ka-
yırıp muhteşem hissedemiyor ama 
hayatımın hiçbir döneminde umut-
suzluğu sevmediğim için karamsar 
bir ruh haline bürünmedim. İnsanı 
ayakta tutan şey inanç ve umuttur, 
birazdan kendime bir kahve yapayım 
dediğinizde bile biraz sonraki zaman 
dilimine sağ salim ulaşacağınızı dü-
şünüyorsunuz, hala hayatta, hala 
ayakta ve hala çok umutluyum.

Birçok hit şarkınız var, şarkı 
yazarken nelere dikkat 
ediyorsunuz? İlham periniz size 
nasıl geliyor ve geldiğinde dünya 
ile bağlantınız kopuyor mu?

Benim ilham perim durumlar değil 
duygular. Herkes benzer durumlar ya-
şıyor fakat farklı tepkiler veriyor ya da 
bu duyguların dışavurumu herkeste 
farklılık gösteriyor… Bu duygulardan 
herhangi biri radarıma takıldığında, 
empatiyle kendime empoze ediyorum, 
ne rahatsız bir durum öyle değil mi? 
Ama bu hem insani tarafımı hem de 
kalemimi besliyor ve evet dünya ile ba-
ğımın koptuğunu söyleyebilirim çün-
kü yazmaya odaklandığım şarkının 

duygusundan başka bir şeye kulağım 
gözüm ve algım kapalı hale geliyor.

KIZIMIN HAYATINDA DA MÜZİK 
HEP VAR OLACAK

Bir röportajınızda kızınız 
Melisa’nın da müziğe ilgisi 
olduğundan bahsetmiştiniz, sanatçı 
olmasını ister misiniz? Nasıl bir 
anne kız ilişkiniz var? Beraber beste 
yapıyor musunuz?

O yaşamayı ve hissetmeyi öğrenir-
ken, ben de ondan anne olmayı öğreni-
yorum. Fikirlerine, hayallerine, dene-
yimleyerek fikir sahibi olmak istediği 
şeylere saygı duyuyorum ve bunun 
için elimden geleni yapmaya gayret 
ediyorum. Dolayısıyla sürekli birbiri-
mizden bir şeyler öğrenmiş oluyoruz 
ve ilişkimiz bu şekilde devam ediyor. 
Biliyorsunuz hayat hayatın içinde ya-
şayıp deneyimleyerek öğrenilir ve yaş 
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ilerledikçe insanın ilgi duyduğu uğraş 
dalları değişebilir, çeşitlenebilir. Ben de 
bu anlamda Melisa’nın kendisine iyi 
geldiğini keşfettiği uğraşları doğrultu-
sunda tercihlerine saygı duyar ve des-
teklerim. Birlikte beste yapmıyoruz, o 
kendi bestelerini tek başına yapmayı 
tercih ediyor. Müzik onun hayatında 
mesleki olarak tercih etmese de bir 
şekilde hep var olacak bence. Seviyor 
çünkü… Bunun haricinde büyüdü-
ğünde şu bu meslekle ilgilensin diye 
bir beklentiyi herhangi bir kişinin/ço-
cuğun yaşamına yapılmış haksızlık ve 
bencillik göstergesi olarak görüyorum. 
Kızım, mutlu olacağı ve severek ilgile-
nip kendini iyi hissedeceği bir mesleği 
seçmekte özgür. 

Herkes cover akustik yaparken 
siz akustik projeniz ‘Müdavim’i 
5 yeni şarkı olarak sevenlerinizle 
buluşturdunuz. Aslında yaptığınız 
pandemi sürecinde cesaret isteyen 
bir iş.. Neden uzun süreye yaymak 
varken EP proje olarak çıkardınız? 
Sizin için bir risk değil mi?

Üreten ürettiğini paylaşmaktan 
korkmasın. Bazı şeyleri sadece kar-
şılık gördüğünüz vakit yapıyorsanız 
bir gün gelir mutlaka değersizleşir… 
Pandemi döneminde mekanlar kapalı 
fakat insanlar müzik dinlemeyi bırak-
madı. Nasıl ki restaurantlar kapandı 
ama paket servis yapmaya tüm güç-
leriyle devam ediyorlar, benim ki de 
o misal. Üreten bir insan olarak kendi 
yazdığım şarkılarımı paylaşmakta bir 
sakınca görmedim. Çünkü hala yaz-
dığım ve paylaşmak için hazırladı-
ğım çok şarkım var. Hayat bir şekilde 
devam etmek durumunda. Ben güne 
ayak uydurmanın, yapılmış ve tutmuş 
olan bir işi hemen taklit etmek oldu-
ğuna değil de, pandemi döneminde 
olduğu gibi şartların değişmiş olması-
na rağmen o şartlar içinde bir yol yara-
tarak işine devam edebilme olduğuna 
inanıyorum. Müdavim projesi devamı 
gelecek olan bir proje ve EP olarak ta-
sarlandı. Müdavim’in devamı da EP 
olacağı için ilki de bu şekilde çıktı. 
Bunun dışında, farklı ve sürpriz dolu 
projelerle de geliyor olacağım.
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HER AKUSTİK EZGİDE MÜZİSYEN 
ARKADAŞLARIMIN EMEĞİ BÜYÜK

Diğer sanatçılar akustik projelerini 
stüdyoda çekerken siz 5 şarkınıza 
sade ve şık konseptli klipler 
çektiniz? Neden basite kaçmadınız?

Nedense akustik düzenlemelerle ha-
zırlanmış şarkılar sanki belli kalıplarda 
videoya çekilip yayınlanmalıymış gibi 
bir algı oluştu. Sanırım bu da birçok ki-
şinin akustik tarzda iş yaptığında aynı 
şeyi, aynı şekilde yaparak yayınlama-
sından kaynaklandı. Ama ben akustik 
tarzda yaptığım şarkılarımın da diğer 
şarkılarıma gösterdiğim özenle düzen-
lenmesinin ve kliplendirilmesinin daha 
hakeder ve yakışır bir değer olacağını 
düşünüyorum. Akustik tarzdaki işler 
birileri tarafından aynı şekilde yapılı-
yor ve o şekilde sunulabilir bu bir ter-
cih meselesidir ama çıtayı da yüksek 
tutalım ki yapılan işler hep aynı seviye-
de kalmasın. Yaptığım işi basit görmü-
yorum o yüzden sunumu da basit bir 
şekilde yapmam pek mümkün değil. 
Kim ne yapıyor, neyi tercih ediyor, ne 
kolayına geliyor ya da ne için uğraşıyor 
bilmiyorum ama ben işime, o işe veri-
len emeğe ve dinleyicime duyduğum 
saygımla her zaman hep bir önceki 
yaptığımdan daha iyisini yapmak için 
uğraşıyor, işimin hakkı neyse o işi o şe-
kilde sunmak için çalışıyor olacağım ve 
bunu yaparken de bu iş akustik, basit 
bir şekilde yapıp geçeyim düşüncesiyle 
hareket etmeyeceğim.

Projenizdeki her şarkının bir 
enstürmanı var. Her şarkı da farklı 
enstrüman kullanmanızın bir 
nedeni var mı?  

Evet, bu pandemi sürecinde ayakta 
kalmak için mücadele eden ve birlikte 
çalıştığımız kıymetli müzisyen arka-
daşlarımızın enstrümanlarıyla bir adım 
önde durmaları arzusuyla yaptım. Her 
şarkıda her zaman birçok müzisyen ar-
kadaşımızın emeği var, onlar şarkıların 
içindeki varlıkları ve katkılarıyla takdir 
edilmeyi sonsuz hakediyorlar. Ben de 
projemde bu şekilde bir oluşum içinde 
bir arada duralım istedim.

YETENEĞİNİN İYİ OLDUĞUN 
İNANAN OYUNCULUK YAPSIN

Konservatuvarlı biri olarak bu işin 
eğitimini sadece 3 4 şan dersi ile 
tamamlayıp şarkıcı olan kişilere ne 
diyorsunuz? Sizce doğru mu? Bu 
konu hakkında yorumunuz nedir?

Hayatını, hayallerini ve eğitimini 
buna adamış ve sonradan bunu he-
ves ederek yapmış kişileri birbirleriy-
le kıyaslamam mümkün değil. Ama 
acı olan bir durum var ki; temeliniz-
de yatan eğitiminizle yıllarca verdi-
ğiniz emekle değil o an sunduğunuz 
şarkının tatmin edici değeriyle var 
oluyorsunuz. Bu mevzu müziği ya-
pan kişilerle değil, dinleyen ve öyle 
kabul eden kişilerle alakalı. Maalesef 
ki günümüzde sevdiği bir ünlüye her 
yaptığını yakıştırma gibi bir algı var. 

Maalesef ki günümüzde sevdiği bir ünlüye oyunculuk olsun, 
şarkıcılık olsun her yaptığını yakıştırma gibi bir algı var. 

Fanatik bir şekilde ne yaparsa yapsın sanki en iyisini yapmış 
gibi davranıyorlar. Bu durum eğitimle ilerlemiş kişiler için 

oldukça iç burkucu.
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Örneğin herhangi bir sosyal mecrada 
görmüş olduğu ve beğenerek takip 
ettiği bir insanın şarkı da söyleyebile-
ceğini, oyunculuk da yapabileceğini, 
sunuculuk da yapabileceğini düşü-
nen ciddi bir kesim var. Fanatik bir 
şekilde ne yaparsa yapsın sanki en 
iyisini yapmış gibi davranıyorlar. Bu 
durum eğitimle ilerlemiş kişiler için 
oldukça iç burkucu. Ama günümüz 
gerçeğinde dinleyici kabul ediyor ve 
dinleyici kabul edip seviyorsa mevzu 
burada bu cümleyle kapanıyor.

Günümüzde oyuncular şarkıcı 
oluyor. Siz de oyuncu olmak ister 
misiniz? 

Sesinin güzel olduğuna inanarak şar-
kı söyleyen varsa, yeteneğinin iyi oldu-
ğuna inanan da oyunculuk yapsın ne 
diyeyim. Tabii ki bunu mesleğim haline 
dönüştürerek değil de yeteneğiminin 
müsade ettiği sınırda, güzel anılar birik-
tirecek bir şey olacaksa neden olmasın.

Sosyal medya ile aranız nasıl? 
Aktif kullanıyor musunuz? Sahte 
tıklamalar, sahte takipçiler için ne 
düşünüyorsunuz?

Bağımlı bir aktifliğim yok ama kulla-
nıyorum. İçimden geldiği zamanlarda 
içimden geldiği kadar diyelim… Sahte 

takipçi; kendini sana olduğun gibi gös-
termeyen bir ayna bence. İlla başka bir 
yerde başka bir aynaya denk geliyor 
ve kendi kendine “Aa ben o kendime 
aldığım aynada görünen değilmişim, 
aslında buymuşum” diyerek çakılıyor-
sun. Allah kimseye yaşatmasın bu ha-
yal kırıklığını ama kimse de yapmasın 
kendine bu sahtekarlığı… 

2021’de Gülden’in sürprizleri var 
mı? Bizleri neler bekliyor bahseder 
misiniz?

Uzun zamandır üstünde çalıştığım 
şarkılarım ve projelerim var, hepsiyle 
ayrı ayrı ilgileniyorum, yazdıkça pay-
laşmaya, paylaştıkça yazmaya devam 
edeceğim. Çok şarkılı bir sene olaca-
ğını umuyorum ve böyle olması için 
de durmadan çalışıyorum.
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Tasarımlarını aşkla yapan, mesleğine yıllarını vermiş ünlü 
takı sanatçısı Meral Saatçi  "Çalışmaya başladığımdan 
bu yana sınırlarımı aşma, belki de kendimi keşfetme 

yolculuğumu yaşıyorum. Hayat ilham için yeterince zengin. 
Görebilmek lazım" diyor.

Takılarım, 
hayallerimi forma 
dönüştürdüğüm 

bir mucize

RÖPORTAJ: RANA DEMİR
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Meral Saatçi neredeyse 
çeyrek asırdır kendi gibi 
zarif takılara imza atan 
bir sanatçı. Takıları yurt-

dışında büyük ilgi gören ve sosyal so-
rumluluk projeleri hayatında önemli 
bir yere sahip olan Meral Hanım ile 
çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik...

Washington DC National 
Museum’da ilk Türk takı sanatçısı 
olarak çalışmalarınız sergilenmişti. 
Nasıl bir duyguydu sizin için? 

Siz işinden keyif alan /aşkla yapan 
kişilerdenseniz, hedefiniz sadece ve 
hep iyi olanı yapmaksa, ödün verme-
me inancına sahipseniz, kendinize ve 
işinize dürüstseniz, geriye baktığınız-
da üstüne ne koyabildiğinizi göre-
biliyorsanız, inanın bana, hayal bile 
edemeyeceğiniz şeyler yaşıyorsunuz. 
Benim hayatım da hep böyle oldu. 
National Museum’dan teklif geldi-
ğinde inanamadım. Müthiş bir gurur, 
mutluluk benim için. 

Ürünlerimin sergi sonrası uzun 
süre Müze Shop’ta satılmaya devam 
etmesi. Şahane bir deneyim, duygu, 
mutluluk..

1996 yılından bu yana Beymen 
Club’ın gümüş takı koleksiyonlarını 
siz hazırlıyorsunuz. Senelerdir 
farklı koleksiyonlar hazırlamak, 
sürekli yeni bir şeyler üretmek kolay 
olmasa gerek. Bu ilhamı nereden 
alıyorsunuz? 

Gerçekten kolay değil. Ama, çoook 
heyecan verici. Benim için en gerçek-
lerimden biri, Beymen benim için bir 
okul. Çalışmaya başladığımdan bu 
yana, sınırlarımı aşma, belki de ken-
dimi keşfetme yolculuğumu yaşıyo-

rum. Her sezon, her yeni konsept için 
takı koleksiyonu hazırlamak zor ve 
çok keyifli. İlham için hayat yeterince 
zengin. Görebilmek lazım. Bakıp geç-
memek. Her sezon, her toplantıdan 
çıktığım andaki hiç değişmeyen duy-
gum “Dalgalanmış denizlerin durul-
ması gibiyim.” Huzur, mutluluk, ba-
şarma duygusunun verdiği haz.

GÖBEKLİTEPE’NİN GİZEMLİ 
SEMBOLLERİ İLHAM OLDU 
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Sanat platformu İstanbul 1881’in, 
bütün dünyada yankı uyandıran 
Göbeklitepe sergisi için bir 
koleksiyon hazırlamıştınız. Bu 
koleksiyonu hazırlarken nelerden 
etkilendiniz? 

Göbeklitepe; Yaşadığımız, sahip 
olduğumuz şahane coğrafyanın hazi-
nelerinin en önemlilerinden. Dünya 
tarihinin mücevheri. Ve bütün bili-
nenleri sorgulatan, sarsan, değiştiren. 
Etkilenmemek mümkün mü?.. Sanat 
Platformu 1881’den böyle bir teklif 
gelmesi benim için bir lütuftu. Gi-
zemli sembolleri yorumlayarak çağ-
daş, takılabilir takılar/ koleksiyon 
hazırladım. Gönlünü veren bir başka 
kişi de İngiliz ressam Ned Pamphi-
lon. Resimleriyle sergiye artı değer 
katmasıyla şahane bir etkinlik oldu.

Kadın haklarını savunduğunuzu 
ve her zaman kadının yanında 
olduğunuzu biliyoruz. ‘Güçlü 
Kadınlar Mutlu Yarınlar’ Nar 
Taneleri projesinden bize biraz 
bahseder misiniz? 

Ne kadar modern düşünce yapısı-
na sahip olursak olalım, iyi eğitimler 
alalım kırılamayan ön yargılar, top-
lum kuralları .. vs baskıları psikoloji-
sine hedef olmaktan kurtulamıyoruz. 
Göründüğümüz kadar özgür değil 
ruhlarımız, bedenlerimiz. Dolayısıy-
la hep kadın olarak kendimizi ifade 
etmek, kabul ettirmeye çalışmak zo-

runda kalmışız. Kadın/ erkek insanız 
hepimiz. Tabi ki özelliklerimiz farklı. 
Ama insanız. Eşitiz.

Boyner Grup bir kampanya başlat-
mıştı. ‘Nar Taneleri’ projesi. Amaç; 
yetiştirme yurtlarındaki genç kızlara 
istihdam sağlamak. Çünkü 18 yaşına 
geldiklerinde yurtlardan çıkarılıyor-
lardı. En çok desteğe ihtiyacı olan dö-
nem. Onlar için nar bileklikler tasar-
ladım ve ürettim. Bütün geliri onlara 
aktarıldı.

CAM BONCUK EĞİTİMİ 
HAYATIMDA İZ BIRAKTI  

Sosyal sorumluluk projelerine çok 
değer verdiğinizi biliyoruz. Bugüne 
kadarki en önemli projeleriniz neler?

En önemli projem; Buna yanıt ver-
mek zor olsa da, Down Sendromu Der-
neği için yaptığım projem diyebilirim. 
Bu proje gazetede tesadüf okuduğum 
ve etkisinden kurtulamadığım bir ha-
berle, kendi içimde başladı. Onlar için 
kelebek bileklikler yapmaya karar ver-
dim. Hem de o anda hayal ettiğim. Gö-
zümün önünde uçuşan yüzlerce mutlu 
kelebekler. Tek başıma bile olsa. Sonra 
dernekle görüştüm. Ve inanılmaz bir 
şey oldu. Yeni bir projeleri varmış. Ha-
yal ettiğim kelebeklerin, ‘Hoş Geldin 
Bebek’ projelerinin logosu olması nasıl 
bir tesadüf olabilir? Bu nasıl bir buluş-
ma, enerji. Biz birlikte şahane bir proje 
gerçekleştirdik. Mutluluk bu.

En önemli projem; Buna yanıt vermek zor olsa da Down 
Sendromu Derneği için yaptığım projem diyebilirim. Bu proje 
gazetede tesadüf okuduğum ve etkisinden kurtulamadığım 

bir haberle, kendi içimde başladı. Onlar için kelebek 
bileklikler yaptım.
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Ünlü cam sanatçısı Michaela 
Köppl’dan cam boncuk yapımı 
eğitimini almıştınız. Bunun 
mesleğinize katkısı nasıl oldu? 
Bu tekniği takılarınızda hala 
uyguluyor musunuz?

Farklı malzemeler, teknikler araş-
tırmayı, kullanmayı seviyorum. Cam 
da sürprizlerle dolu bir malzeme. 
Beykoz Cam Ocağı’nda üç hafta ka-
dar bir eğitime katıldım. Orada kal-
dım. Hayatımda iz bırakan rüya gibi 
bir dönem yaşadım. Ünlü cam sanat-
çısı Michaela Köppl’dan eğitim aldım. 
İnanılmaz keyifliydi. Zaman zaman 
çalışmalarımda kullanmaya devam 
ediyorum.

YENİ PROJEMDE İSTİKLAL 
MADALYASI IŞIĞIM OLACAK

Pandemiyle birlikte hayatınızda 
nasıl bir değişiklik oldu? 

Pandemiyle birlikte, sanırım biraz 
durmayı öğrendim. Farkındalığım 
arttı şu bu diyemem. Zaten kişiliğimin 
özü bu. Yaptığım her şeyden keyif al-
mak. Oğlak burcunun özelliklerin-
den belki, işkolik olduğumu anladım. 
Dinlenmeyi unutmuşum. Çalışırken 
dinlendiğimi zannediyordum. Pazar 
dahil, gidip atölyemde çalışıyordum. 
Şimdi ailemle, yeni bir şey keşfetmiş 
gibi dinlenmenin kendime zaman 
ayırmanın tadını çıkarıyorum.

Gelecek planlarınız, projeleriniz 
neler?

Gelecek için hayalim; Geçmişimin 
birikimleri, şimdinin farkındalığı ve 
gücüyle geleceğin heyecanını hep 
hissedebilmek. Hep üretebilmek. Sos-
yal projelerime devam edebilmek. Ve 

daha çok seyahat edebilmek. Farklı 
coğrafyalarda uyanmak. Ve yeni, beni 
çok heyecanlandıran şahane bir proje 
geliyor bu yıl içinde. Sanat Platformu 
İstanbul 1881 önderliğinde, Umudun 
Yolu. İnebolu-Kastamonu-Çankırı ve 
Ankara arasında yaklaşık 360 km için-
de İstiklal Yolu üzerinde, dünyanın en 
önemli destanını Anadolu kadını yaz-
dı. Türk Kurtuluş Savaşı’nın lojistiğini 
‘Türk Kadını’ sağladı. Bu destan bel-
gesel olarak yayınlanacak. Farklı sek-
törlerden ünlü isimler, ünlü belgesel 
anlatıcıları halkın destanına eşlik ede-
cekler. Ben de bu özel yürüyüşte eşlik 
etme ayrıcalığını yaşayacağım. İstiklal 
madalyasından yola çıkarak özel bir 
takı yorumlamaya çalışacağım.
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Güzellik

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

Seçtikleri
Editörün

Pemra G. ABASIYANIK / pemra@retouchmag.com
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Evde SPA 
Keyfine Var 

Mısınız?
Özellikle pandemi sürecinde 

tek özgürlük alanımız evlerimiz 
kalmışken evde Spa keyfine 

kim hayır diyebilir ki? İşte 
ev sıcaklığında kendinizi ve 

bedeninizi şımartmak için 
“Lionesse Spa Ürünleri” ile 

tanışın! Organik liflerden 
oluşan ürünlerle bedeninizi 

tazeleyin. Banyo yapmayı bir 
güzellik seansına dönüştürmek 

artık hiç zor değil. Köklü 
kozmetik firmalarından biri 

olan Tarko Kozmetik, Lionesse 
markasının “Spa Ürünleri” ile 

yorgunluğunuzu atmak için 
uzaklara gitmenize hiç gerek yok. 

Guerlain High 
Perfection’a 24 Saat 
Güvenebilirsiniz!
Yüzde 96 doğal içerikli ve 24 saat kalıcı 
Yeni L’essentiel High Perfection Fondöten 
ile doğallıktan ve performanstan ödün 
vermeden cildinizi beslemek sizin 
elinizde. L’essentiel High Perfection’la 
cilt, ışıltılı ve mükemmel eşitlenmiş 
bir matlıkla doğal güzelliğini ortaya 
çıkarıyor. 
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Mevsim 
Geçişlerinde 
Saçları 
Unutmayın
Head&Shoulders’ın yeni ürünü 
Supreme Nem Argan ve Hindistan 
cevizi yağlı şampuan ve saç 
kremi, kuru ve çok kuru cilde 
sahip olanlar için mükemmel 
birleşimi sunuyor. Bu seri, saç 
derinizi nemlendirerek yatıştırıyor 
ve sakinleştiriyor. Etkili bir 
nemlendirici olan 
Hindistan cevizi 
yağının, cildin 
doğal bariyerini 
onarmaya 
yardımcı olarak, 
nemi hapsettiği 
ve saç tellerini 
tazelediği 
bilinmekte. 
Hafif ve kolayca 
emilen yapısıyla, 
ciltte veya 
saçlarda yağlı 
hisse neden 
olmuyor. 

Rengin Dior 
Çiçeklerinden  

Aldığı Güç 
Pigmentlerin ve dudak bakım içeriklerinin 

kusursuz uyumunu barındıran Rouge Dior, tek 
bir sürüş hareketiyle kattığı pürüzsüz renkle 

her kadının gülüşünü daha da güzelleştiriyor. 
Çok sevilen formül Dior’un çiçeksi esansı odağa 

alınarak yeniden yorumlandı. Dior laboratuarları 
son 50 yıldır bu bilimden esinlenerek en güçlü 

hammaddeleri tasarımlıyor.

Protinol 
Teknolojisi 

ile İki Günde 
Cildinizde 

Kolajen Etkisi
Dünyadaki tek Protinol teknolojisi 
patentine sahip Avon, bu formül 

sayesinde ciltteki kolajen üretimini 
artırmaya destek olarak, cilde canlı 
bir görünüm veriyor. Avon’a özel 

Anew Protinol teknolojisi, herkeste 
doğuştan bulunan ama sonrasında 
azalan bebek kolajeninin üretimini 

destekliyor. Protinol içeren 
kremlerin hızlı sonuç veren özelliği 

sayesinde cilt bakımında aylarca 
bekleme devri sona eriyor. 



Güzellik

Renkli kozmetikte hepimizin sevdiği 
ve yakından takip ettiği markalar 
bahar koleksiyonu ürünlerini piyasaya 
çıkarmaya başladı bile. Yoksa siz hala 
denemediniz mi?

Baharı 
Karşılamaya 
Hazırlanın
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Shiseido, Synchro Skin Radiant 
Lifting Fondöten, gözle görünür 

bir şekilde yüz hatlarını 
belirginleştiriyor ve cildinizi 
pürüzsüzleştiriyor, 495 TL

Yves Rocher, 
parlaklık veren 

stick aydınlatıcı, 
69,93 TL

Nars, Claudette 
bahar koleksiyonu 

allık, 450 TL

Benefit, 
They’re Real! 

Magnet!, 
maskara, 

yüzde 40 daha 
uzun kirpikler 
için, 289 TL

Dolce&Gabbana Beauty, 
Shinissimo High Shine Lip 
Lacquer, dudaklara parlak 

bir ışıltı katıyor, 365 TL

Huda 
Beauty, 

Fauxfilter 
Luminous, 
mat parlak 
fondöten, 

369 TL

Flormar, Lightweight Lip Powder, 
dudaklara pudra dokunuşu, 59,99 TL

Dolce&Gabbana, Red Lace 
Edition, Blush of Roses Luminous 

Cheek Colour  allık, 680 TL

Yaemina Beauty, 
All Night Long 

Maskara, Vegan, 
149 TL

Burberry, Essentials Glow Palette, 
anında kontürleme, aydınlatma 

ve allık etkisi, 599 TL



Soğuktu, mevsim dönümüydü derken 
cildimiz tüm bu değişimlerden 
etkileniyor. Doğru ürünlerle yaşının 
iyisi olmak için bu sayfadaki ürünleri 
radarınıza alabilirsiniz.

Güzellik

Cildine  
İyi Bakmak  
Senin Elinde

Dior, Capture 
Total, Super 
Potent Rich 
Cream, cilt 
canlılığını 

daha uzun süre 
doyuruyor,  

955 TL

Estée Lauder, Revitalizing Supreme 
+ Bright nemlendirici krem,  gözle 

görülür bir canlılık sağlayan, ışıltınızı 
ortaya çıkaran, daha genç ve eşit 

tonlu cilt için, 50 ml, 875 TL

Revolution Skin Extra 
Retinol serum, 139,90 TL

Pure Beauty CC Cream SPF 50, 
89,95TL

Frudia, 
Pomegranate 

Kırışıklık 
Karşıtı göz 

kremi, 50ml, 
109,90 TL

Collagen by 
Watsons, 

White 
Regeneration 

temizleme 
suyu, 69,95 TL

 Babe, HealthyAging+ Multi Repair 
- Renovating Cream, çevresel 

etkenlerin bıraktığı hasarı onarırken 
dinlenmiş, aydınlık ve capcanlı bir 

cilt görünümü sağlıyor, 415 TL

Neutrogena, 
Bright Boost, 

yaşlanma 
karşıtı jel krem, 

98,90 TL

La Roche Posay, 
Saf C Vitamini, 

ışıltı veren 
antioksidan 
serum 30 ml, 

354,90 TL

Origins, GinZingTM 
Into The Glow 

Brightening Serum, 
cilde parlaklık 

kazandırıyor, 30 ml, 
345 TL

Polaar, Northern Light 
Smoothing krem, cildi 

nemlendiriyor, yeniliyor ve 
besliyor, 475 TL

Guerlain, Eye R 
Repair, üç kat 
göz kaldırma 

etkisi sağlayan, 
göz bölgesinin 

gençliğine 
ve açıklığına 

adanmış yeni bir 
cilt bakım ürünü, 

1.200 TL



Güzellik

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

Korres, zeytinyağlı 
el kremi, 99 TL

Nuxe, Super 
Serum 10, yaşınıza 
meydan okumanızı 
sağlayacak, 30 ml, 

650 TL Avon, Anew 
Hydra Pro 
Vita D su 

bazlı krem, 50 
ml, 54,99 TL

INCIA,  Sebum kit, yağlı ciltler için yüz 
temizleme köpüğü ve aromaterapi yağı ile 

yağlı ciltlerin acil bakım ihtiyacını karşılayarak 
sebumu dengeliyor, 99 TL

The Organic 
Pharmacy, 

Antioxidant Lip 
Balm,  kuru ve 
susuz kalmış 
dudaklarınızı 

kurtarmak için, 
7 ml, 194 TL

Cosmed, ATOPIA,  
koruyucu 

nemlendirici krem 
400 ml, 139,90 TL

Foreo, Bear, yüz ve 
boyundaki 69 kası 

çalıştırarak cildinizin 
sıkılığını korumasına 

ve güçlenmesine 
yardımcı oluyor, 

2.699 TL

Nivea,  Aqua Rose 
nemlendirici yüz 

spreyi, organik gül 
suyu içerikli, 99,95 TL

Caudalie, Vinosculpt, sarkma 
karşıtı ve sıkılaştırıcı vücut 

kremi, 240 TL

Guerlain, Orchidee 
Imperiale Micro-Lift 

Concentrate, sıkı bir cildin 
anahtarı olan canlılık ve 
esnekliği canlandırmak 

için, 5.015 TL

L’Oréal Paris, Revitalift Lazer 
Saf Retinol gece serumu, 

214,90 TL



Güzellik

İzini Bırak
İçerikleri kadar şişeleri de büyük bir 
özenle tasarlandılar. Odunsu, çiçeksi 
veya meyvemsi biri size göre…

Jo Malone, 
Red Hibiscus 

Cologne 
Intense 30ml,  

745 TL

Guerlain, Sparkling Bouquet, 
oryantal ve meyvemsi, 100 ml, 

1.520 TL

Penhaligon’s, Quercus, 
aromatik, odunsu,  

100 ml, 1.100 TL

Maison Francis Kurkdjian, 
Gentle Fluidity Gold Edition, 
ardıç ve Hindistan cevizinin 

meyvemsi notaları, kişniş 
tohumu esansı, misk, amber 
notaları ve vanilya akoru ile 

buluşuyor, 70 ml, 1.880 TL 

Shiseido, Ginza, odunsu 
akorlarla keskinleştirilmiş 

çiçeksi koku, 50 ml EDP, 750 TL

Victoria’s Secret, Very Sexy Orchid, 
orkide ve siyah kuş üzümü içerikli, 729 TL

Narciso Rodriguez 
For Her Perfume 

Pen, arkasına basıp 
ucunu çevirmeniz 

yeterli, 259 TL

Kilian, Don’t Be Shy 
Extreme, İkonik ve 

baştan çıkarıcı Love, 
don’t be shy kokusunun 

Bulgar gülü ile 
yoğunlaştırılmış yeni 

hali, 2.300 TL



Güzellik

Saçlarınıza 
Sağlık Katın
Saçlarınıza uygun bakımı sunan 
ürünlerle gür, sağlıkla parlayan, 
sorunlarından uzaklaşmış saçlara 
kavuşmanız çok kolay.

Head&Shoulders, Supreme 
Onarıcı Argan ve Avokado 
Yağlı Şampuan, kuruyan 

saç uçları ve kuru saç derisi 
için yoğun nemlendirme 

arayanlara, 29,99 TL

Schwarzkopf 
Professional, Mad 

About Waves, 
dalgalı saçların 

elektriklenmesini 
ve kabarık 

görünümünü 
de önleyerek 

dalgaların daha 
belirgin hale 

gelmesini sağlıyor, 
82 TL

Aveda, Nutriplenish çok 
amaçlı saç bakım yağı, 

30 ml, 219 TL

Kerastase, Fresh 
Affair, kuru şampuan, 

233 ml, 290 TL

Remington, Curl & Straight 
Confidence, saç kurutma 

makinesi, 659,90 TL

Alterna, Caviar 
artan hacim serisi 
şampuanı, 316 TL

CHI Infra Serisi, gerçek ipek moleküllü 
benzersiz formülü ile saçları profesyonel 

bakımın kusursuzluğuyla tanıştırıyor, 
şampuan, 119,90 TL

We Are 
Paradoxx, 

Game 
Changer, 

Multi 
Task saç 
maskesi, 
350 TL

L’Oréal Paris, Elseve Dream 
Long Mükemmel Düz 

Pürüzsüzleştirici Serum, 
saçları mükemmel düzlüğe 

kavuştururken, pürüzsüz 
düzlük sayesinde 4 cm 
daha uzun görünüyor, 

34,90 TL
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C ildin bazı noktalarında olu-
şan renk bozukluklarına, 
koyu görünümlere cilt le-
keleri deniyor. Güneş ışın-

ları, yaşlanma, yanlış beslenme, hava 
kirliliği, genetik yapı, kortizon içerikli 
kimi ilaçlar ve sivilcelenme gibi çeşitli 
faktörler ciltte lekelere neden olabili-
yor. Aynı zamanda çeşitli yaralanma-
lar sonucu ciltte oluşan yara izleri de 
leke bırakabiliyor. Ciltte oluşan bu 
lekeler için sana mucizevi bir öneri-
miz var. Luna Microcare®️ Enlighten 
ve Luminous bantları sayesinde artık 
evinizde leke tedavinizi kendi kendi-
nize uygulayıp sadece 4 haftada üs-
telik iğnesiz bir tedavi ile lekeleriniz-

den kurtulabilirsiniz.
İngiltere merkezli bir biyoteknolo-

ji şirketi olan Imperial Bioscience ta-
rafında geliştirilen Luna Microcare®️ 
Enlighten ve Luminous, lekeleri so-
run olmaktan çıkarıyor. Hyarulorik 
asit tabanlı aktif bileşenleri içerisinde 
bulunduran Luna Microcare®️ Enligh-
ten ve Luminous, bant üzerine yerleş-
tirilmiş yüzlerce mikro-konik yapılar-
dan oluşmaktadır. Daha parlak, daha 
ışıltılı bir cilt için doğrudan koyu leke-
leri hedefleyen bantlar düzenli kulla-
nımla birlikte koyu lekeleri açar, renk 
farklıklarını eşitler, cilde aydınlık bir 
görünüm kazandırır ve yaşlanmanın 
gözle görülür belirtilerini azaltır.

Evde 
leke 

tedavisi 
artık 

mümkün

Advertorial
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LUNA MICROCARE®️ LUMI-
NOUS, ciltte oluşan dağınık kü-
çük-büyük ve düzensiz hiperpig-
mentasyonu azaltmaya yardımcı 
olmak için geliştirilmiştir. Bu yeni 
teknolojili özel ürün sayesinde cilt 
yüzeyindeki düzensiz renkteki alan-
lar ve ton farklılıkları etkili bir şekilde 
azalır. Ürünün hiperpigmentasyon 
önleyici içeriği sorunun kaynağına 
MICROCHANNEL PATCH®️ tekno-
lojisi sayesinde inerek problem kay-
nağında çözülür. Bu sayede lekelerin 
yeniden görünme olasılığı da önle-
nir.

İstediğin daha aydınlık bir cilt 
görünümü mü? Bir türlü geçmek 
bilmeyen inatçı cilt lekelerin varsa 
bu lekelerin azalmasına yardımcı 
olan LUNA MICROCARE®️ ENLI-
GHTEN tam senlik. Yüzünde, boy-
nunda, ellerinde koyu cilt lekeleri 
varsa, bunun yanında cildin mat ve 
düzensiz görünüyorsa sana öneri-
miz LUNA MICROCARE®️ ENLI-
GHTEN. Uzun süreli etkinliğe sahip 
olan bu koyu leke karşıtı bantlar, cil-
di anında daha aydınlık bir görünü-
me kavuşturarak koyu lekelerin gö-
rünümünü azaltmaya yardımcı olur.

Kullanımı kolay LUNA MICRO-
CHANNEL PATCH®️ teknolojisi sa-
yesinde içeriğinde bulunan anti-hi-
perpigmentation aktifler doğrudan 
problemin kaynağına inerek daha 
düzgün ve pürüzsüz bir cilt için yal-
nızca koyulaşmış cilt bölgelerini he-
defler ve onarır. Aynı zamanda cildi 
serbest radikallere karşı koruyarak 
cildi besler ve güçlendirir.

Luna Microcare®️ LONDON aile-
sinin ürünlerine seçkin klinklerden,  
www.lunapatchturkiye.com online 
alışveriş bölümünden ve Beymen.
com.tr ’den ulaşabilirsiniz.

Advertorial
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Güzellik

Sabah kalktığımızda yüzümü-
zü yıkamakta bile zorlanırken 
işe gitmek üzere hazırlanırken 
güzel görünmeyi nasıl başara-

cağız, hem de hiç vakit yokken! Bir de 
minik bebeği olan anneyseniz makyaja 
vakit ayırmak daha da zor sanırım. İyi 
görünmek istiyorsanız 3 ürün ile gün-
düz için en ideal makyajı yapabilirsiniz.

İLK ADIM GÖZ ALTI KAPATICISI

Üç üründen biri concealer yani göz 
altı kapatıcısı. Çünkü, bizi en yorgun 
ve sağlıksız gösteren şey kesinlikle göz 
altlarımız. Göz altı kapatıcısı ile cildi-
nizdeki minik renk eşitsizliklerine ufak 
dokunuşlar yaparsanız ten makyajınız 
bitmiş oluyor. Ve tabi ki nemlendirici 
ürünleri zaten saymıyorum bile onlar-
sız olmaz. Hadi ona da 1 dakika vere-
lim. Bu arada daha pratik olan ürünler 
özellikle sa-
bahları sizi 
hem kendi-
nize getiriyor 
hem de elini-
zi bile sürme-

den cildiniz nemleniyor. O nasıl olacak 
peki derseniz size nemlendici özelliği 
olan pratik spreyleri önerebilirim...

ÇOK AMAÇLI KULLANIM İÇİN ALLIK

Gelelim ikinci adıma. Yüzünüze renk 
vermek için kullanabileceğiniz ve sizi 
en sağlıklı gösteren ürün allık. Benim 
en sevdiğim allık yapısı ise kesinlikle 
krem olanlar. Çünkü hem yanaklarıma 
highlihgter efekti hem canlı parlak bir 
görünüm hem de renk veriyor. Hatta, 
aynı allık ile dudaklarıma renk verip 
parmaklarımda kalanla da gözüme do-
kunuyorum. Hadi bu allık uygulaması 
için de 2 dakika verelim. 

SON DOKUNUŞ KESİNLİKLE MASKARA

Ve son ürün, kesinlikle maskara. Mak-
yajın en önemli tamamlayıcısı kesinlik-

le maskaradır. Asla 
ihmal etmeyin. Evet 
artık gün boyu koş-
turmacanıza eşlik 
edecek pratik mak-
yajınız hazır. 

Hazırlanmaya hiç vakti olmayan ama kısa sürede de olsa bakımlı 
bir görünüme kavuşmak isteyen kadınlar için pratik makyaj 
önerileri ile geldim. Sadece 3 ürün kullanarak 5 dakikada 
aynadaki halinizden memnun şekilde dışarı çıkabilirsiniz.

Alev KAYA

5 dakikada  
en iyi görünen 
makyaj nasıl 
yapılır?
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Ayın Markası
Hazırlayan: Alev KAYA

KIL EFEKTİ VERMEK ARTIK ÇOK KOLAY
Gerçek kıl etkisi, pudralı yapısı ile 

kaşlarınızı en ince kıl effecti yaparak 
doldurabilirsiniz. Waterproof yapısı ile 

suya dayanıklı ve 12 saat kalıcı.

24 SAAT KALICILIK ETKİSİ 
Çift taraflı yapısı ile inatçı 
kaşları sabitler ve şeklini 

korur. Sıvı-Jel şeklinde olan 
en iyi kaş sabitleyicisidir. 

Tam 24 saat kalıcı.

GÖZENEKLERİ DOLDURAN 
TEK SABİTLEYİCİ
Başlığı sayesinde 

yüzünüzde bıraktığı 
his inanılmaz. 

Asla yüzünüzde 
hissetmiyorsunuz. 

Sıvı formda olmasına 
rağmen gözeneklerin 

görünümünü azaltan ve 
matlaştıran tek sabitleyici 

spreydir.

KAŞLAR UZADIKÇA 
UZUYOR 

Benefit’in en son 
çıkan maskarası! 

Bunu özel yapan şey 
magnetik mineralli 
formülü... Uzatma, 
kıvırma ve üst üste 

uygulandığında 
arşa çıkan kirpikler! 

Waterproof değil 
ama nem ve terden 

etkilenmiyor.

TEK DOKUNUŞLA ÜÇLÜ ETKİ! 
Gün boyu microblading etkisi yaratır. Ucunda 3 
farklı boyda kalem uçları sayesinde gerçek kaş 

görüntüsüne en yakın görüntüyü sağlar. Pudralı 
kalem formunu sevmeyenler için en iyi icat!

Bundan böyle her ay en sevdiğiniz markaların öne 
çıkan 5 ürününü birlikte inceleyecek, özelliklerini 
paylaşacağız. Bu ayın ilk konuğu ise ürünleri ile 
kalbimizi kazanan, dünyaca ünlü marka Benefit...
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Sağlıklı bir yaşam sürebilmek hepimizin isteği.
Kişiye özel yaklaşımlar ve tanıda

hassas ileri yöntemlerle bu mümkün.
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Fazla Kilolarınızdan 
Kurtulmak İstiyorsanız 

Bu Kurallara Dikkat!
Kilo probleminiz varsa, uzun süredir diyet yapıyor 

ya da sadece sağlıklı besinler tükettiğiniz, spor 
yaptığınız halde kilo veremiyorsanız DoktorTakvimi.com 

uzmanlarından Dyt. Çağla Karaman’a kulak verin. Kilo 
verirken yapılan bu hatalara düşmeyin!

Sağlık
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Pek çok kişi fazla kilolara sa-
dece estetik bir sorun olarak 
bakıyor, daha iyi görünmek 
için kilo vermek istiyor. 

Oysa fazla kilolar kalp damar hasta-
lıklarından omurga ağrılarına, sürekli 
yorgunluktan eklem problemlerine 
birçok sağlık sorununa neden oluyor. 
Kısacası hem iyi görünmek hem de 
sağlığımızı korumak için ideal kilo-
muzu korumak büyük önem taşıyor. 
Ancak son dönemde pandemi nede-
niyle evde geçirdiğimiz sürenin art-
ması, hareketsizlik, strese bağlı olarak 
daha fazla yeme isteği gibi nedenlerle 
pek çoğumuz fazla kilolarla uğraşı-
yor. DoktorTakvimi.com uzmanla-
rından Diyetisyen Çağla Karaman, 
kilo verme sürecinde yapılan hatalara 
dikkat çekerek fazla kilolarından kur-
tulmak isteyenlere yol gösteriyor. 

KISITLI BESLENMEK VİTAMİN 
MİNERAL KAYBINA NEDEN 
OLUYOR

Kilo vermek isteyen kişilerin en sık 
yaptığı hatanın kısıtlı beslenmek ol-
duğunu söyleyen Dyt. Karaman, bu 
yöntem ilk dönemde kilo kaybına 
neden olsa da kısa bir süre sonra kilo 
vermenin duracağının altını çiziyor. 
İçeriği çok kısıtlı olan bu programı 
uygulayan kişilerin diyetini tamamen 
bırakmasının kaçınılmaz olduğunu 
hatırlatan Dyt. Karaman, “Bu durum 
ise verilen kiloların çok daha fazlasını 
hızlı bir şekilde geri almasına neden 
olacaktır. Kilo verip tekrar almasının 
vücuda verdiği zararların yanı sıra 
uzun süreli kısıtlı beslenmesinin so-
nucunda vitamin ve mineral kayıpla-
rı da yaşanacaktır. Bu kayıplar sonu-
cunda saç dökülmesi, tırnak kırılması, 

halsizlik, unutkanlık gibi belirtiler gö-
rülebilir. Bu yöntem her ne kadar po-
pülerleşmiş olsa da bireye yarardan 
çok zarara neden olur” diyor.

SAĞLIKLI BESİNLERİ FAZLA 
TÜKETMEK DE ZARARLI

Bireylerin sadece günlük alması gere-
ken kalori miktarını hesaplayarak kilo 
vermelerinin her zaman mümkün ol-
madığını anlatan DoktorTakvimi.com 
uzmanlarından Dyt. Çağla Karaman, 
bunun nedeninin besinlere sadece ka-
lori olarak bakmamız olduğunu söy-
lüyor. Yüksek glisemik indekse sahip 
olan besinlerin kan şekerini hızlıca 
yükselterek yağlanmaya sebep olabi-
leceğine dikkat çeken Dyt. Karaman, 
sözlerini şöyle sürdürüyor: “Fakat 
aynı kaloriye sahip başka bir besin 
içerisinde bulunan sağlıklı yağlar, vi-
taminler ve mineraller ile kilo verme-
nizin en büyük destekçisi olabilir. Kı-
sacası 1500 kalori içeren basit şeker, 
hamur işi, çikolata ile hazırlanmış bir 
beslenme programı ile kilo alan bir bi-
rey, yeterli ve dengeli bir şekilde oluş-
turulmuş 1500 kalorilik bir beslenme 
programı ile kilo verebilir. Bu nedenle 
sadece kalori hesabı değil beslenmenin 
içeriği de çok önemlidir. Sağlıklı bir bi-
reyin beslenme programında mutlaka 
süt ve süt ürünleri, et, yumurta, kuru-
baklagiller, sebze ve meyveler ile tahıl 
grubuna yer verilmeli, porsiyon kont-
rolü sağlanmalıdır. Bu besinler gere-
ğinden fazla tüketilirse vücutta yağ 
olarak depolanması kaçınılmazdır. Ör-
neğin vitamin içeriği yüksek olduğu 
için kontrolsüz bir şekilde tüketilebile-
ceği düşüncesi yaygındır. Oysa her be-
sin gibi meyvenin de fazla tüketilmesi 
vücutta yağlanmaya olur.”

Sağlık
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TEK TİP BESLENME 
HASTALIKLARA DAVETİYE 
ÇIKARIYOR

Dyt. Çağla Karaman, tek tip diyetlerin 
de kilo verme konusunda pek de doğ-
ru bir tercih olmadığını belirtiyor. Bu 
şekilde beslenmenin çok kısıtlı vita-
min ve minerallerin alınması ile has-
talığa adeta davetiye çıkardığını söy-
leyen Dyt. Karaman, hastalıklardan 
ve kanserden korunmak için renkli 
beslenmenin önemine dikkat çekiyor: 
“Özellikle mevsim geçişlerinde has-
talıklardan korunmak için renk renk 
meyve ve sebze tüketimi önerilmek-
tedir. Güçlü antioksidan kapasitesi ile 
mor renkli meyveler, A vitamini içeri-
ği ile sarı- turuncu renkli sebze-mey-
veler, likopen içeriği ile kırmızı renkli 
sebzeler tüketilebilir. Elma diyeti, ka-
bak diyeti, ıspanak diyeti gibi tek tip 
besin içeren diyetler sürdürülebilir ve 
sağlıklı değildir. Ayrıca bu tip diyetle-
ri yapan bireylerde daha sonrasında o 

besine karşı tiksinme oluşturup, o be-
sini normal hayatlarından tamamen 
çıkarttıkları da gözlemlenmiştir.”
Beslenme programlarının kişinin 
enerji ihtiyacı, hastalıkları, tercihleri 
gibi birçok faktör baz alınarak oluştu-
rulduğunu hatırlatan Dyt. Karaman, 
bu nedenle aynı programın farklı bi-
reylerde kullanılmasının problem 
yaşatacağını, kişinin bu programı 
sürdürememesine ve kilo verememe-
sine neden olacağını belirtiyor. Dyt. 
Karaman, “Aynı program bir bireye 
kilo verdirirken başka bir bireyin ge-
reğinden fazla enerji almasına bağlı 
olarak kilo almasına neden olabilir. 
Diyet programının içeriğinde kişinin 
tüketmeyeceği besinler, bireyler ara-
sında beslenme saati farkları olabilir. 
Ayrıca kişinin hastalıkları veya aler-
jisi doğrultusunda tüketilen besinler 
de farklılık gösterecektir. Bu nedenle 
beslenme programı sürdürülebilir ve 
uyumluluk açısından tamamen bire-
ye özgü hazırlanmalıdır” diyor.
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KİLONUZUN NEDENİ BAŞKA BİR 
SAĞLIK SORUNU OLABİLİR

Kilo vermenin sağlıklı bir şekilde de-
vam edebilmesi için altta yatan prob-
lemlerin çözülmesi gerekiyor. Kabızlık, 
bazı kan değerlerinin düşük veya yük-
sek olması gibi problemler kilo verme-
ye etki edebiliyor. DoktorTakvimi.com 
uzmanlarından Dyt. Çağla Karaman, 
kabızlık problemi olan kişilerin bes-
lenme programında posa, su ve yağ 
içeriğinin yeterli oranda verilmesi, pro-
biyotik-prebiyotik içeriği yüksek olan 
besinlerin tüketilmesi, ayrıca yürüyüş 
ile beslenme programının desteklen-
mesi gerektiğini hatırlatıyor. Kişinin 
yetersiz kaldığı durumlarda uygun 
probiyotik destekleri ile bağırsak flora-
sının düzenlenebileceğini belirten Dyt. 
Karaman, şöyle devam ediyor: “Ülke-
mizde özellikle D vitaminin eksikliği 
görülmektedir. Bu durumda kişi doğru 
zaman ve şekilde güneşten yararlan-
malı, yetersiz kaldığı durumda ise dok-
tora başvurmalıdır. Aynı zamanda kan 

bulgularındaki dengesizler de doktor 
ve diyetisyenin multidisipliner çalış-
ması ile çözüme kavuşturulmalıdır.”

SADECE SPOR YAPARAK KİLO 
VERİLMEZ

Kilo vermek isteyen bireylerin çareyi 
en hızlı kilo vereceklerini düşündüğü 
yollarda aradığına dikkat çeken Dyt. 
Karaman, “Oysa obez bireylere ba-
kıldığında genellikle kiloların yavaş 
yavaş, aylara ve yıllara yayılarak alın-
dığı gözlenmektedir. Nasıl ki kilolar 
yavaş yavaş alındıysa verilirken de 
aynı hızla ilerlenmesi beklenir. Ancak 
bu şekilde verilen kiloların kalıcı ola-
caktır. Çok kısa sürede hızlıca verilen 
fazla kilolar aynı hızla geri alınmaya 
mahkumdur. Ayrıca beslenme ve spor 
birbirinden ayrılmaması gerekir. Bes-
lenmeye dikkat etmeden sadece spor 
yapan bireylerde kilo verimi beklen-
tinin altındadır. Çünkü zayıflamanın 
yüzde 70’i beslenmeye, yüzde 30’u da 
spora bağlıdır” diyor.
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Koronavirüsü ağır geçiren 
hastaların önemli bir bölü-
münde nefes darlığı, solu-
num sıkıntısı, öksürük ve 

ateş gibi şikayetler görülüyor. Fakat 
dünyada değerlendirilen farklı vaka 
verilerine göre; hastalığa yakalanan-
ların üçte ikisinde koku ve tat alma 
problemleri ortaya çıkıyor. Genel ola-
rak koku ve tat problemleri kadınlarda 
erkeklerden daha sık görülüyor. Bazı 
hastalarda ise koku ve tat problemleri 
Covid-19 hastalığının tek şikayeti ola-
biliyor. Memorial Antalya Hastanesi 
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölü-
mü’nden Prof. Dr. Mustafa Asım Şa-
fak, Covid-19’da görülen tat ve koku 

alma problemleri hakkında bilgi verdi. 

%75 ORANINDA GÖRÜLÜYOR

Koku alma problemleri genelde üst so-
lunum yolları enfeksiyonlarında sık gö-
rülen şikayetlerden biridir.Doğal olarak 
burun tıkanıklığı oluşması sonucunda 
hastaların koku almaları da azalmakta-
dır. Ancak Covid-19 hastalığında görü-
len koku alma problemi oranları, influ-
enza enfeksiyonlarında görülenlere göre 
yaklaşık 3-4 kat daha fazla olmaktadır. 
Ancak Covid-19 nedeniyle koku alma 
rahatsızlığının görülme oranları yapılan 
ilk çalışmalarda %33,9 iken son yapılan 
çalışmalarda %75’e kadar yükselmiştir.

Sağlık

Covid Kaynaklı Koku 
ve Tat Kaybına Karşı 

5 Önemli Uyarı
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TAT VE KOKU KAYBININ UZUN 
SÜRMEMESİ İÇİN BUNLARA 
DİKKAT EDİN;

AYLAR BOYUNCA DA DEVAM 
EDEBİLİYOR

Koku alma bozuklukları; Covid-19 
hastalığının ilk görülen, ani başlayan 
ve en belirgin şikayetidir. Koku alma 
problemleri ortalama hastalığın 4. gü-
nünde başlar, yaklaşık 9 gün devam 
eder ve genelde en geç 1 ay içinde 
düzelir. Koku ve tat problemleri ay-
lar boyunca çok daha uzun süreler 
devam edebilir. Bu durum, şikayet-
lerin uzun sürdüğü vakalarda daha 
ciddi beyin ve beyin sapı tutulumla-
rının olduğuna işaret edebilir. Ayrı-
ca koku ve tat problemlerinin süresi 
hastalığın seyri ile doğrudan ilişkili 
olabilir. Hatta uzun süren koku ve tat 
problemlerinin varlığı hastalığın taki-
bi için önemli bir belirleyici bir faktör 
haline gelebilecektir.

VİRÜS BEYNİN İÇİNE YAYILARAK 
KOKU VE TAT ALMA DUYULARINI 
ETKİLİYOR

Koku ve tat alma bozukluklarının 
ortaya çıkmasındaki mekanizmalar 
henüz tam olarak aydınlatılabilmiş 
değildir. Yapılan çalışmalarda, Co-
vid-19 hastalığına neden olan virü-
sün daha yüksek oranda burun ve 
boğaz bölgesine tutunma yatkınlığı 
olduğu gösterilmiştir. Anatomik ola-
rak koku alma siniri, beynin bir uzan-
tısı olarak görülebilir. Burun ve beyin 
arasındaki çok ince ve delikli bir ke-
mik yapıdan geçerek burnun içine 
yayılmaktadır. Bu özelliği nedeniyle 
SARS-CoV-2 virüsü, üst solunum yo-
luna ulaştığında koku alma sinirine 
tutunarak direkt olarak beyin içine 
yayılabilmektedir. 

• Koronavirüsün mümkün olan en kısa sürede 
tespit edilmesi ve bir an önce tedaviye 
başlanması önemlidir.

• Kan pıhtılaşmasını önleyici kan sulandırıcı 
ilaçların kullanılmasına, hastalığa ait genel 
şikayetler düzelmiş olsa da birkaç ay 
boyunca devam edilmesi gerekir.

• B-kompleks vitaminleriyle birlikte, 
diğer vitamin ve mineral takviyelerinin 
kullanılması önerilir.

• Sıkça serum fizyolojik veya benzer 
yoğunluktaki tuzlu su karışımlarıyla mekanik 
burun temizliği yapılması büyük önem taşır.

• Tat ve koku kaybının uzun sürmesi 
durumunda mutlaka doktora başvurun.
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KOKU ALMA BOZUKLUĞU 
BERABERİNDE TAT DUYUSU 
KAYBINI DA GETİRİYOR

Tat duyusu koku duyusuyla çok ya-
kından ilgilidir. Genelde koku alma 
bozukluğu olan hastaların büyük kıs-
mında tat alma duyusunda da azalma 
görülür. Yapay zeka teknolojilerinin 
kullanılmasıyla yapılan çalışmalarda 
Covid-19 hastalarındaki koku ve tat 
problemi görülme oranı, hasta olma-
yan kişilere göre yaklaşık 30 kat daha 
fazladır. Hastalığın ileri dönemlerin-
de diğer nörolojik belirtiler dışında 
koku ve tat problemlerinin oluşma-
sı söz konusudur. Virüsün beyinde 
oluşturduğu hasar başlıca iki şekilde 
görülür. İlki ağır pnömoni ve hipok-
siye bağlı beyin hasarı, ikincisi ise 
küçük damarlarda pıhtılaşmadır. Bu 
tip beyin tutulumlarında koku ve tat 
alma dışında komaya varan çok daha 
ciddi nörolojik sorunlar oluşmakta-

dır. Covid-19 hastalarındaki koku ve 
tat problemlerinin genetik yatkınlıkla 
ilgili olabileceği de düşünülmektedir.

ÖZEL TESTLER İLE KOKU VE TAT 
KAYBI TESPİT EDİLİYOR

Hastalardaki koku problemlerinin 
araştırılması çalışmaların çoğunda 
anket veya hastalarla görüşerek, has-
taya bizzat sorularak yapılmakta-
dır. Çok az sayıdaki koku problemi 
çalışması daha objektif olan “koku 
alma testleri” ile yapılmıştır. Koku 
alma testleriyle yapıldığında sapta-
nan koku problemleri, sadece hastaya 
koku şikayetinin sorulmasıyla sapta-
nanlara göre çok daha fazladır. Yani 
hastaların bir kısmı koku problemi 
olduğunun farkında dahi olmamak-
tadır. Koku testleri Covid-19 hastala-
rındaki koku alma probleminin %98 
gibi çok yüksek bir oranda olduğunu 
göstermektedir.



96

Sağlık

SOSYAL MEDYA 
BAĞIMLILIĞI

Beslenme, diyet ve psikoloji danışmanlık hizmetlerini 
bir araya toplayan Formteg Danışmanlık Merkezi 

kurucularından Psikolog G. Tansu Ocak, narsisizm ve 
narsistik kişilik bozukluğu arasındaki farkları anlatarak, 
bağımlılık derecesinde sosyal medya kullanımının ruh 

sağlığı üzerindeki etkilerini paylaştı.

 Ruh Sağlığımızı 
Nasıl Etkiliyor?
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S osyal medya artık hayatı-
mızın her alanında yer alı-
yor. Tüm deneyimlerimizi 
paylaşıyor olmamız, başka-

larının hayatlarını takip etmemiz ve 
onlarla kendimizi karşılaştırmamız 
davranışlarımızı etkiliyor.
Formteg Danışmanlık Merkezi kuru-
cularından Psikolog G. Tansu Ocak 
narsisizm ve narsistik kişilik bozuk-
luğuna değinerek, bağımlılık derece-
sinde sosyal medya kullanımının nar-
sisizm ve narsistik kişilik bozukluğu 
üzerindeki etkilerini anlattı. 

“NARSİSİZM VE ‘NARSİSTİK 
KİŞİLİK BOZUKLUĞU’ FARKLIDIR”
Narsisizm ile ‘narsistik kişilik bozuk-
luğu’ (NKB) arasındaki farkları anlatan 
Psikolog G. Tansu Ocak, “Narsisizm, 
kişinin etrafındakilerinin ihtiyaçlarını 
görmezden gelmesine neden olacak 
kadar kendi kendine ilgi duymaktır. 
Narsisizm bir özelliktir, kendini be-
ğenmek ile ilintilidir ancak daha bü-
yük bir sorunun, kişilik bozukluğunun 
da bir parçası olabilir. Narsistik kişilik 
bozukluğu, kendine aşırı derecede 
hayran olma ihtiyacı duyan, empati 
kurmada güçlük çeken, başarılarını ve 
yeteneklerini abartan, üstün oldukla-
rına ve yalnızca eşit derecede özel in-
sanlarla ilişki kurabileceğini düşünen, 
diğerlerini küçümseyen, her şeyin en 
iyisine sahip olmak isteyen ve bunu 
hak ettiğine inanan, bu özellikleri ile 
kendini gösteren kişilik bozuklukla-
rından bir tanesidir. Bu kişiler mü-
kemmele ulaşmak için gayret ederler. 
Genelde başarılı da olurlar. Başkalarını 
kendi çıkarları doğrultusunda kullan-
maktan çekinmezler ve kibirli davra-
nış ve tutum sergilerler. Ancak bu aşırı 
güven maskesinin arkasında, en ufak 

bir eleştiriye karşı savunmasız olan kı-
rılgan bir özgüven yatar” ifadelerini 
kullandı. 

“NARSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU 
ERKEKLERDE DAHA FAZLA 
GÖRÜLÜYOR”

NKB’nin erkeklerde kadınlara na-
zaran daha fazla görüldüğünü ifade 
eden Psikolog Ocak,  “Narsistik kişilik 
bozukluğu, erkeklerde kadınlardan 
daha fazla görülmektedir. Genellik-
le ergenlikte veya erken yetişkinlikte 
kendini göstermeye başlamaktadır. 
Bazı çocuklar narsisizm özellikleri 
gösterse de bu sadece yaşlarına özgü 
olabilir ve narsistik kişilik bozukluğu 
geliştirmeye devam edecekleri an-
lamına da gelmemektedir. Narsistik 
Kişilik Bozukluğu (NKB), yaşamın 
birçok alanında ve yakın ilişkilerde 
sorunlara neden olur. Bu kişiler arası 
sorunlar genellikle şu NKB semptom-
larından kaynaklanır; “kolayca incin-
me, aşırı tepki gösterme, eleştiriye ta-
hammülsüzlük, kendi kusurları veya 
başarısızlıkları için bahaneler üretme, 
başkalarını manipüle etme girişimle-
ri, rekabetçi olmaları, yalnızca ‘kendi 
düzeyinde’ olduğunu düşündüğü ki-
şilerle çalışma, karşıdakini dinleme-
me veya sık sık sözünü kesme gibi 
özelliklerinin olması.” Böyle birinin 
yüksek özgüvene sahip olduğu gö-
rünebilir ancak durum tam tersidir. 
İnsanların genellikle narsistlere ilgi 
duyduğu, onları çekici, karizmatik 
ve heyecan verici bulunduğu kanıt-
lanmıştır. Başarılı liderlerin narsistik 
nitelikleri vardır. Narsisizm bir spekt-
rumdur ve her narsistin, narsistik ki-
şilik bozukluğu vardır demek doğru 
değildir” şeklinde konuştu. 



98

“SOSYAL MEDYA NARSİSTİK 
DAVRANIŞLARI AÇIĞA VURUYOR” 

Sosyal medyanın narsistik davranışla-
ra olan etkilerini ele alan Psikolog G. 
Tansu Ocak, Kaliforniya Eyalet Üni-
versitesi’nde yapılan bir araştırmaya 
dikkat çekerek, “Günümüzde narsistik 
ve kendini açığa vurma davranışları 
artış göstermektedir. Birçok kişi de bu 
artıştan sosyal medyayı sorumlu tut-
maktadır. Narsisizm, sabit bir kişilik 
özelliği değil, büyük ölçüde çevreye 
bağlı gelişen bir oluşumdur. Örneğin, 
sosyal medya bizim narsist davranıp 
davranmadığımızı etkileyebilir. Kali-
forniya Eyalet Üniversitesi’nde yapı-
lan bir çalışma, sosyal medyayı kul-
lanan gençlerin, akranlarından daha 
fazla narsistik eğilimler gösterdiğini 
ortaya koymuştur.   Sosyal ağlar nar-
sistik eğilimler yaratmaktadır. Bu plat-
formlar teşhirci, dikkat çekme ve kendi 
kendini teşvik eden davranışlarda bu-
lunmalarına imkân yarattığı için daha 
fazla narsist sosyal medyada aktif ola-
caktır. Çünkü narsistik karaktere sahip 
insanların başkalarından hayranlık 
duymalarına ihtiyaçları vardır. Sosyal 
medyadaki görkemli görünüşleri ile 
beğeniler, paylaşımlar veya yeni ta-
kipçiler elde etmek kolay olduğundan 
sosyal medyada onaylanmaktadırlar. 
Böylelikle onay ve kabul görme ihti-

yaçları bir nevi giderilmektedir. Bu 
da normalden daha fazla paylaşım 
yapmalarına sebep olmaktadır. Ayrıca 
narsist özelliğe sahip kişiler diğerle-
riyle yüzeysel bağlantı kurmayı tercih 
ederler. Empati kurma ve karşıdakini 
dinleme konusunda iyi olmadıkların-
dan dolayı da sosyal ağlar onlar için ol-
dukça cazip hale gelir. Narsist eğilim-
leri olan insanlar resimlere çok önem 
verirler. Örneğin, fotoğraflarda paha-
lı, gösterişli giysiler giyme olasılıkları 
daha yüksektir ve genel görünümleri 
fotoğrafın öncesinde çok fazla hazırlık 
yapıldığını gösterir” dedi. 

“NARSİST BİREYLER BAŞKALARINI 
İZLEMEYE DAYANAMIYOR”

Narsist bireylerin sosyal medya kulla-
nım davranışlarına değinen Psikolog 
Ocak, “Bulgular narsisizmi olan insan-
ların daha çekici fotoğraflar yayınladı-
ğını, diğerlerinden daha fazla arkadaşı 
veya takipçisi olduğunu, genel olarak 
daha fazla gönderi oluşturduğunu ve 
daha çok kendini tanıtıcı gönderi oluş-
turduğunu ve sayfalarının ‘Hakkın-
da’ bölümünde daha uzun açıklama-
lar yazdıklarını keşfetti. Her ne kadar 
daha çok paylaşım yaparak sosyal ağ-
larını aktif kullansalar da narsisizm ve 
sosyal medya kullanımı arasındaki iliş-
ki güçlü değil. Yani narsist bireylerin 

Sağlık
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daha sık paylaşımlar yapmaları akıllı 
telefonlarında diğerlerinden daha fazla 
zaman geçirdikleri anlamına gelmesin. 
Şaşırtıcı bir şekilde narsist bireylerin 
dokunmatik ekranlara diğerlerinden 
daha az bağımlı olduğu ortaya çıktı. 
Bunun nedeni ise başkalarının sosyal 
medyada ne yaptıklarını izlemek veya 
diğerleri tarafından paylaşılan yerler-
de olamadıkları için bir şeyleri kaçır-
dıkları korkusunu yaşamak istememe-
leridir” ifadelerini kullandı. 

“SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI 
DÜŞÜK BENLİK SAYGISI İLE İLİNTİLİ”

Sosyal medya bağımlılığının narsisizm-
den farklı olarak düşük benlik saygısı 
ile ilintili olduğuna dikkat çeken Ocak, 
“Araştırmalar, sosyal medya kullanı-
mının, ruh sağlığını olumsuz yönde 
etkilediğini ve düşük benlik saygısı 
ile arasında yadsınamaz bir bağlantı 
olduğunu göstermiştir. Sosyal medya 
platformlarının faydaları olsa da onla-
rı çok sık kullanmak insanları giderek 
daha mutsuz ve izole hissettirmekte-
dir. Bu olumsuz duygusal tepkiler yal-
nızca bir şeyleri başkalarıyla paylaşma-
nın sosyal baskısı nedeniyle değil, aynı 
zamanda bu sitelerin teşvik ettiği mad-
di şeylerin ve yaşam tarzlarının karşı-
laştırılması nedeniyle de üretilir” dedi. 

SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIK 
DERECESİNDE KULLANILIRSA  
NE OLUR? 

Sosyal medyanın bağımlılık derecesin-
de kullanıldığında yarattığı sorunları 
sıralayan Psikolog Ocak, “Ergenlerin 
sosyal etkileşim becerileri olumsuz et-
kilenir: Sosyal ağ sitelerinin aşırı kulla-
nımı çocuklarda ve gençlerde çok daha 

sorunludur çünkü beyinleri ve sosyal 
becerileri hala gelişmektedir. Araştır-
malar, genç yaşlardan itibaren sosyal 
medyayı sıklıkla kullanan ergenlerin 
sosyal etkileşim becerilerini ciddi şe-
kilde azalttığını göstermiştir. Kullanı-
cıların bu platformlarda birbirleriyle 
etkileşime girmesine rağmen, birçoğu 
gerçek dünyada etkileşim kurmakta 
güçlük çekiyor. Araştırmalar, anket 
yapıldığında bu bireylerin gruplarda 
sosyal kaygıyı kötüleştirdiğini, daha 
yüksek depresyon oranlarını, olumsuz 
beden imajını ve başkalarına karşı em-
pati ve şefkat düzeylerini düşürdüğü-
nü bulmuştur.
Düşük özgüvene ve yeme alışkan-
lıklarında bozulmaya sebep olabilir: 
Sosyal medyada görünen mükemmel 
şekilde filtrelenmiş fotoğrafların sü-
rekli paylaşılması genç yetişkinlerde 
düşük özgüvene ve yeme alışkanlık-
larındaki bozulmalara neden olmak-
tadır. Pek çok genç, yaşıtlarının sosyal 
medyada yalnızca en iyi fotoğrafla-
rını ve anlarını paylaştığını bilse de 
karşılaştırma yapmaktan kaçınmak 
oldukça zordur. Sosyal ağ siteleri ara-
cılığıyla gerçekçi olmayan güzellik 
standartlarına sürekli maruz kalmak, 
gençlerin kendi vücutlarını nasıl algı-
ladıklarını etkilemektedir.
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Türkiye’de ilk Covid 19 va-
kası tespitinin üzerinden 
yaklaşık 11 ay geçti. Salgın 
ve onunla mücadele önlem-

leri insanlarda bıkkınlık, isteksizlik, 
endişe, panik ve dolayısıyla gerilime 
yol açıyor. Ve bunun sonucunda kimi 
psikolojik rahatsızlıklarda belirgin bir 
artış gözleniyor. 
Altınbaş Üniversitesi, Psikoloji Bö-
lümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin 
İlden Koçkar salgın nedeniyle birey-
lerde farklı psikolojik rahatsızlıklar 
görülebildiğini belirterek “Salgın or-
tamında insanlarda sürekli tedirgin-
lik ve panik hali, öfke, huzursuzluk, 
umutsuzluk, her şeyin kontrolden 
çıktığını düşünme, dikkat dağınıklı-
ğı, uyku sorunları, günlük aktiviteler-
den zevk alamama, kaygı bozukluk-

ları, tükenmişlik gibi birçok farklı ruh 
sağlığı sorunları yaşanabiliyor” dedi. 

BAŞA ÇIKMAK İÇİN DESTEK 
ALMALI...   

Salgın şartlarında yaşadıkları olum-
suzluklarla başa çıkmakta zorlanan ve 
günlük hayatları etkilenen kişilere psi-
kolojik destek almalarını öneren Aylin 
İlden Koçkar şunları söyledi: 
“Salgın döneminde hastalığa yakalan-
ma riskini düşünmek, salgının ne za-
man biteceğini tam olarak bilememek, 
salgın sürecinin beraberinde getirdiği 
sosyal ve ekonomik zorluklar sonucu 
stres ve kaygı yaşanabilir. Yaşanan bu 
durum karşısında bireylerin etkilen-
mesi, stres ve kaygı belirtileri göster-
mesi muhtemeldir.” 

Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, Covid 19 önlemlerinin yol açtığı 
psikolojik sorunlarla başa çıkmak için evde kalınsa da 

düzenli faaliyetler yapılmasını öneriyor. Koçkar’a göre 7/24 
haber izlenmemeli, kişisel bakım asla ihmal edilmemeli.

Evde Kalsan da 
Kişisel Bakımını 

İhmal Etme!
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PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞIN ÖNEMİ 

Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, stres ve 
kaygı belirtileri, bu belirtilerin ne ka-
dar süredir devam ettiği, bireyin gün-
lük hayatını ne kadar etkilediği ve ne 
kadar yoğun olduğunun kişiden kişi-
ye değişebileceğine dikkat çekti. Psi-
kolojiyi bozabilecek dış faktörlerden 
etkilenme düzeyi ve şeklinin kişiden 
de kişiye değişebileceğini anlatan Ay-
lin İlden Koçkar, “Bu durumda, birey-
lerin psikolojik sağlamlığı da önemli 
rol oynar” diye konuştu. 

KONUYLA İLGİLİ DUYGULARI 
BASTIRMA 

Aylin İlden Koçkar, koronavirüsün yol 
açtığı travma belirtilerinin yaş grupla-
rına ve gelişim düzeylerine göre fark-
lılıklar gösterebileceğini söyledi. Koç-
kar, küçük yaştaki çocuklarla bebekler 

salgının tam olarak farkında değilken, 
altı yaşından büyük çocuklarda trav-
matik olayların bazı yönlerinin dışa 
vurulduğu tepkiler görülebildiğini an-
lattı. Koçkar, yetişkinlerde ise olayla il-
gili duygu ve düşüncelerden kaçınma, 
konunun önemli bir yönünü hatırla-
yamama gibi yansımalar görülebilece-
ğini kaydetti. 

DESTEK ALMIŞ KİŞİLERİN 
DURUMU 

Aylin İlden Koçkar’ın verdiği bilgiye 
göre, salgın dönemine dair sınırlı sa-
yıdaki araştırma, bu sürecin spesifik 
bir travma oluşturmasa bile, dönemin, 
kaygı ve korku gibi negatif duyguları 
tetikleyebildiğini gösteriyor. Karanti-
na ayrıca, bilinen olumsuz etkilerine 
ek olarak, Covid 19 salgını öncesin-
de psikolojik destek alan bireyleri de 
olumsuz etkilemiş durumda. 

Sağlık
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SEVDİKLERİNİZLE GÖRÜNTÜLÜ 
GÖRÜŞÜN 
 
Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, virüs sal-
gınına rağmen psikolojik iyi olma ha-
lini sürdürmeye yönelik bazı önlemle-
rin devreye sokulabileceğini söyledi. 
Evde kalınsa bile uyku ve yemek dü-
zenini sürdürmenin, sağlıklı ve denge-
li beslenmenin, yeterince uyumanın, 
hem fiziksel hem de psikolojik sağlık 
için büyük önem taşıdığını anlatan 
Koçkar şöyle devam etti: 
“Kitap okumak, film izlemek, yeni ta-
rifler denemek, bitki yetiştirmek gibi 
keyif aldığınız aktivitelere zaman ayı-
rabilirsiniz. Kısıtlamalar nedeniyle 
yüz yüze görüşemeseniz de aileniz ve 
arkadaşlarınızla görüntülü görüşmeler 
yaparak iletişimi sürdürmek, ayrıca çe-
şit egzersizler yapmak, dengede ve hu-
zurlu kalmanıza yardımcı olacaktır.” 

HABER DİNLEME SAATİ 
BELİRLEYİN 

Günlük hayata yeni giren bazı etkin-
likleri planlamanın da stresi azaltabi-
leceğine değinen Aylin İlden Koçkar 
şöyle konuştu: 
“Sanatsal çalışmalar, yeni yemek de-
nemeleri ya da spor faaliyetleri gibi 
fiziksel aktivite içeren pek çok farklı 
yöntem her zaman etkili birer başa 
çıkma yöntemidir. Uyku ve yemek 
düzeni, kişisel bakım ve günlük ru-
tinleri devam ettirmek ruh sağlığı-
mızı güçlü tutabilmemize yardımcı 
olur. Günboyu farklı kaynaklardan 
haberleri takip ederek endişe seviye-
sini arttıran bilgilere maruz kalma-
mak da ruh sağlığını güçlü tutmada 
önemli rol oynar. Bu yüzden haber 
dinlemek için belli bir zaman dilimi 
belirleyin.”
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Güzellik kavramı zaman, 
kültür ve etnik yapılara 
göre değişiyor. Aslında gü-
zellik bulunduğumuz sos-

yal toplum tarafından da belirleniyor. 
Örneğin moda, medya ve trendler gibi. 
Kaliteli Yaşam Kliniği Medikal Estetik 
Hekimi Dr. Yasemin Savaş, kendilerine 
başvuran kişilerde çekicilik ve güzellik 
ölçülerini arttırmaya yönelik tedaviler 
yaptıklarını söyledi. Dr. Savaş ideal 
yüz şekli için yapılan uygulamaların 
ayrıntılarını da bizimle paylaştı:

JAWLINE HATTINA GENÇLİK 
DOKUNUŞU

Günümüzde, yüzünüzdeki yuvar-
lak görüntüyü daha keskin ve çeki-
ci bir hale getirmek artık mümkün. 
Jawline, kulaktan çeneye kadar inen 
kemik kısmına verilen isimdir. Çe-
nedeki en yaygın şekil bozuklukları-
nı; hacim eksikliği, çene büyüklüğü, 
çene hattı çizgisi belirsizliği, asimet-
ri ve çene altı sarkmaları olarak sa-
yabiliriz. Bu hattı şekillendirdiğimiz 
anda, kişiyi daha genç ve fresh gös-
terebiliyoruz.

Yüz şekli güzellik ve çekiciliğin en önemli kriterlerinden 
biridir. Altın orandaki en önemli ayrıntı da çene ve 

yanakların üçgen yüz şeklini oluşturmasıdır. Yüz ifadenizi 
daha keskin ve çekici hale getirmek mümkün.

Son trend: 
Hollywood çene
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İdeal bir çene yapısı nasıl olmalıdır? 
Kadınlar ve erkeklerde ideal çene ya-
pıları farklıdır. Kadınlarda daha yu-
varlak, üçgen ve daha küçük bir çeneyi 
tercih ederiz. Yüz ovali veya çenenin 
mevcut yapısı bazen kadını daha mas-
külen, erkeği de daha feminen göste-
rebiliyor. Eğer yapısal bir bozukluk 
varsa ya da yaşın getirdiği veya dış 
etkenlerin getirdiği bir bozulma söz 
konusuysa ve asimetri varsa bunların 
tedavi edilmesi gerekir.
Erkekte ideal bir çene, kadında oldu-
ğundan daha önemlidir. Çünkü erkek-
te çene, gücü ve maskülenliği temsil 
eder. Güçlü bir çene yapısına sahip bir 
erkeğe dıştan bakıldığında, iş dünya-
sında bile farklılık yarattığını görebilir-
siniz. Karakteristik bir özellik olduğu 
için daha düzenli, daha disiplinli, daha 
güçlü bir erkek olduğu algısı yaratır.

Jawline çene hattı kadınlarda ve 
erkeklerde aynı mıdır?
Erkeklerde yüz şekli çok farklıdır, çün-
kü anatomisi farklıdır. Erkekte kas ve 
kemik daha güçlüdür. Daha keskin 
ve köşeli hatları vardır. O nedenle de 
maskülen görünümü sağlar. Kadında 
istenilen ise daha üçgen bir yüz, daha 
yuvarlak ve küçük bir çenedir. Jawline 
çene hattının, hiç köşe çıkıntısı olma-
dan keskin bir hatta sahip olması ka-
dınlar için daha önemlidir. 

Jawline çene hattı neden bozulur? 
Cilt yaşla birlikte ya da çevresel faktör-
lerle sarkmaya başlar. Bu hat yerçeki-
minden de etkilenir, bu etki ile birlikte 
de jawline hattında sarkmalar ve yı-
ğılmalar oluşur. Ovalitedeki bozulma 
(oluşan yığılmalar) da jawline hattın-
daki keskinliğin yitirilmesine neden 
olur ama çene ile ilgili problem bam-
başkadır. Çünkü çene ile ilgili problem 
yapısal da olabilir. Kişinin doğuştan 
küçük bir çenesi olabilir, ortodontik bir 
problemi olabilir, geride bir çenesi ola-
bilir, asimetri olabilir ki zaten normal-
de de her yüzde hafif kabul edilebilir 
bir asimetri vardır.

İdeal bir çeneye nasıl kavuşulur ve 
ağrı hissedilir mi? 
Jawline hattıyla birlikte çene şekillen-
dirme birlikte yapılırsa bütünsel bir gü-
zellik ortaya çıkar. Jawline hattında kol-
lajeni tetikleyecek uygulamalar; odaklı 
ultrason, radyo frekanslar, ısı teknolojile-
ri ve dolgu uygulamalarıdır. Çene şekil-
lendirmede de ortodontik eğer bir sorun 
yoksa dolgu ile şekillendirme yapılabilir, 
yine bu bölgede lifting sağlamak ve bu 
hattı keskinleştirmek mümkün. Ağrılı 
bir yöntem değildir, uygulama sırasında 
çok hafif bir his duyulur. Ağrıyı hafiflet-
mek, hasta konforunu artırmak adına iş-
lem öncesinde hastanın isteği doğrultu-
sunda lokal anestezi uygulanabilir.
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Şıklığı ve Konforu Pijamada Birleştiren 
Çevre Dostu Hays Pijama ile Tanışın!

NEW
SEASON

hayspijama www.haysshop.com

-Vegan cupro kumaş V-Label sertifika onaylıdır,
-Protein içermez,
-Doğada kısa sürede çözünür,
-Cilde karşı yüksek hassasiyet içerir,
-İpeğe en yakın alternatiftir,
-İpek ve pamuğun avantajlarını 
bir arada bulundurur.
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Sefirin Kızı dizisinin Zehra’sı Cemre Öktem kamera önüne 
ilk geçtiği anda hayatına nasıl yön vereceğinin kararını 
verdiğini söylüyor ve ekliyor: Hayallerimde ve gelecek 
planlarımda oyunculuğumu geliştirmek, büyütmek var. 
Oyunculukla “Nasıl nefes alacağımı buldum” diyebilirim.

Oyunculuk nefes 
alma sebebim

RÖPORTAJ: MUKADDES KAYA  FOTOĞRAF : AYKUT GÜREL  STYLİNG: BOREAL BRANDLİFTİNG  
SAÇ: RAMAZAN BATAK - GARAGE HAİR REPAİR STUDİO  MAKYAJ: BURCU TAŞ

Gömlek:Grace
Etek:Grace
Ayakkabı:Miu Miu
Küpe:Kloto
Earcuff:Pacal
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Yeteneğiyle ekranların ışıl 
ışıl parlayan yeni oyun-
cularından biri. Hayat 
verdiği karakterlerle fark 

yaratan Cemre Öktem’in gelecek 
planlarında sadece oyunculuğunu 
geliştirerek büyütmek ve bu alanda 
yapacakları var. Duru güzelliği, sakin 
oyunculuğu, empati yeteneği, ekrana 
yakışan zarafeti ile kalbi güzel, ken-
di güzel Cemre’yi bir de kendisinden 
dinleyelim.

Oyuncu olmaya nasıl karar verdin, 
bu bir seçim miydi?
Kamera önüyle ilk kez tanışmam, 
moda tasarımcısı bir arkadaşımın 
okul bitirme projesi için ona modellik 
yaparak oldu. Çok hoşuma gitti ama 
yaşadığım kamera önü hazzı yetersiz 
kaldı, kendimi bir askı olarak görmek 
istemediğime, daha fazlasını yapmak 
istediğime karar verdim ve oyuncu-
luk dersleri almaya başladım. İstek de 
değil aslında bu, daha çok “Nasıl ne-
fes alabildiğimi buldum” diyebilirim. 

İlk rolünden sana kalan bir anı  
var mı?
Olmaz mı hiç, çookkkkk! Ürgüp çok 
soğuktu, -15 derecelerden bahsediyo-
rum... Çenemin titremesinden sahne-
de konuşamadığımı hatırladığım çok 
an var. Sektör çok küçük, ilk işimde 
çalıştığım bir sürü ekip arkadaşımla 
tekrar çalışma fırsatı buldum şimdi. 
Bodrum’un güneşli günlerinde o so-
ğukları gülerek anıyoruz.

ZEHRA FARKINDALIĞIMI ARTIRDI

Sefirin Kızı dizisine nasıl dahil 
oldun?
Sefirin Kızı’nın hazırlık aşaması çok 
uzun sürdü. İlk mart ayında seç-
melere girdim. Ağustos ayında geri 
arandım. Çok keyifli ve asla unuta-
mayacağım bir yönetmen görüşmesi 
geçirdim sevgili Emre Kabakuşak ve 
Zeliha Orman hocalarımla. Ve hafta-
lardır da Bodrum’da şahane bir eki-
bin arasındayım, güzel bir projenin 
içindeyim.
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Dizide ayağı sakat ‘çok gerçek’ bir 
kızı canlandırıyorsun, sakat olmanın 
zorluklarını birçok kişi yaşıyor, sen 
nasıl bir empati kurdun?
Bu projeyle ilgili beni en heyecanlan-
dıran şeylerden biri de Zehra karakte-
riydi aslında. Zehra’nın topal bir kız 
olmasına rağmen bunu hiç engel ola-
rak görmeden yaşamını sürdürmesi… 
Çünkü genele baktığımızda, herkeste 
bir kusursuzluk ve güzellik merakı var 
ve televizyonlarda da çoğunlukla bu 
gösteriliyor. Buna karşın Zehra o kadar 
gerçek bir karakter ki çok mutluyum 
onunla bu duyguyu paylaştığım için. 
Empatiden ziyade farkındalığım arttı 
diyebilirim; dışarıdan bakıldığında ne 
kadar farkında olduğunuzu düşün-
seniz de o şekilde yaşamanın aslında 
nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsunuz 
neticede. Nefesinizi, duruşunuzu etki-
liyor. Bu durumun hayatın içinde hem 
bir eksiklik olmadığını ama diğer yan-
dan da ne kadar zorluklarla karşılaş-
tıklarını gördüm.

İzmir’de okuyorsun, Bodrum’da 
Milas’ta diziniz çekiliyor, 
İstanbul’da yaşıyorsun, şehirlerarası 
yolculuğun nasıl gidiyor?
İzmir maceram kısa sürdü aslında 
dizi projesinin başlaması dolayısıyla. 

Ben tam bir İstanbul aşığıyım. Pan-
demi öncesi her boşlukta gidip geli-
yordum. Sabah uçağıyla gidip akşam 
uçağıyla sete döndüğüm zamanlar 
oldu, öyle ayrı kalamıyorum İstan-
bul’dan. Şimdi pandemi dolayısıyla 
nerdeyse hiç gelemiyorum. Öyle öz-
lüyorum ki... Vapura binmeyi, Gala-
ta’da, Moda’da yürümeyi hayal ede-
rek uyuyorum bazı geceler. 

ŞAN DERSLERİ ALIYORUM 

Sanatla tanışmanda başka alanlar da var 
mı, müzik, dans, bale gibi bu konuda 
kendine nasıl yatırımlar yaptın?
Neredeyse 10 sene klasik bale eğitimi 
aldım, uzun yıllar bale yaptım. Sanat-
la ilk tanışmam böyle oldu sanırım. 
Çocuk balesinde asistanlık da yaptım. 
Şu an da hem şarkı söylemekten keyif 
aldığım için hem de oyunculuğuma 
faydasını olacağını düşündüğümden 
şan dersleri alıyorum.

Röportaj

Ben tam bir İstanbul 
aşığıyım. Pandemi öncesi her 
boşlukta gidip geliyordum. 
Sabah uçağıyla gidip akşam 
uçağıyla sete döndüğüm 
zamanlar oldu, öyle ayrı 
kalamıyorum İstanbul’dan. 
Şimdi hiç gelemiyorum.  
Öyle özlüyorum ki... 

Ceket: Copurs (Mysabella Rent)
Etek: Spazzola
Earcuff: Pacal
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Büstiyer: Grace
Elbise: Styling ekibine ait 
Gözlük: Oyuncunun kendisine ait 
Küpe: Kloto
Earcuff: Pacal
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Dizinin çok ilgi görmesinin sebebi 
sence nedir, güçlü kadro bu kesin 
ama başka bir tını var sanki?
Sanki hayat kaç farklı şekilde yaşanabi-
lirse o kadar karakter var bizim dizide. 
Bence herkes gerçekten kendinden çok 
şey buluyor. Şehirde doğup büyüyen 
de, köyde doğup büyüyen de, farklı 
gelir grubundan kişiler de... Dediğiniz 
gibi güçlü bir kadronun parçası olmak 
da keyifli. Hepsi de çok kıymetli oyun-
cular. Hepimiz işimizi o kadar severek 
yapıyoruz, canlandırdığımız karaktere 
hayat vermek için o kadar emek veri-
yoruz ki bunun da seyirciye yansıması 
kaçınılmaz oluyor sanırım. 

Pandemi döneminde yaşamlarımız 
minimalleşti, sizin dizideki gibi bir 
köyde yaşama hayali var herkesin 
artık, sence de öyle mi?
Bodrum’da yaşamak aşırı keyifli! 
Ama benim için fazla sakin. Ben İs-
tanbul’da her semtte oturdum nere-
deyse. Her semtin kokusunu, ritmini 
biliyorum sayılır. İstanbul’un kaosu 
denilen şeye, ben ‘şehirin ritmi’ di-
yorum ve o ritimde dans etmek bana 
yaşadığımı hissettiriyor. 

İLİŞKİLERDE HİSSETTİKLERİMİZİ  
FİLTRELEMEDEN KONUŞMALIYIZ

Yeni dünya düzeni sence değişecek 
mi, bundan sonra neler olacak?
Kesinlikle! Düzen bambaşka bir yere 
evriliyor, biz de bu evrime çok yakın-
dan tanıklık ediyoruz. Umarım bu 
yeni düzende daha çok sevgi, daha 
çok saygı ve daha çok özgürlük olur! 

Yurt dışı için hayallerin nedir?
İspanya, İspanya, İspanya! İspan-
ya’ya gitmeyi, orada çalışmayı çok 
istiyorum!

En çok oynamak istediğin rol nedir?
Aslında bir oyuncu için, yani tek der-
di hikayesi olan karakterlere can ver-
mek isteyen biri olarak bir sürü rol, 
birçok çeşitli karakter var oynamak 
istediğim. Ama ilk aklıma gelen ‘şar-
kı söyleyen bir kadın’ı oynamayı çok 
isterdim sanırım.

Röportaj
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Sinema, tiyatro sırada neler var?
Tiyatro, beyaz perde, televizyon, ana 
akım kanallar, digital platformlar vs 
ayırt etmeksizin farklı karakterlere 
can verebileceğim ve dolayısıyla fark-
lı hayatlar tecrübe edebileceğim her 
türlü projede yer almak istiyorum. 
Geleceğe yönelik görüşmelerimizi de 
hep bu şekilde renk paletimizi geniş 
tutarak yapıyoruz.

Aşk sence nedir, aşk insanı mısın, 
aşık mısın birine?
Bence aşk, gördüğümüz zaman mi-

demize kramplar giren, kalbimizi 
hızlandıran insanı en yakından ta-
nıma, hem bir olma, hem bütün bu 
duyguların içinde özgürce dolaşma 
arzusu! Evet, aşığım! Güzel giden 
bir ilişkim var…

Sevdiğin kişide aradığın özellikler 
nedir, nasıl bir insan seni mutlu eder?
Duygularını ve düşüncelerini dü-
rüst ve net bir şekilde ifade etme-
sini beklerim. Hissettiklerimizi filt-
relemeden konuşabilmeliyiz bence 
partnerimizle. 

Röportaj

Trençkot: Grace
Ayakkabı: Styling ekibine ait
Küpe: Pacal
Earcuff: Pacal
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Senin için hayattaki en önemli  
şey nedir?
Saygı ve özgürlük. Bahsettiğim saygı 
hiyerarşik ya da sevgiden ya da hay-
ranlıkla doğan bir his değil. Karşımız-
daki insanı, kendi beğenilerimizden ve 
doğrularımızdan soyutlayıp, varolduğu 
için, kendisi olduğu için kabul etmek. 

HAYALLERİM İÇİN EMEK VERİYORUM

Oyunculuğunu geliştirmek için neler 
yapıyorsun?
Teknik olarak bir dönem çalıştığım gibi 
şu an bir oyuncu koçuyla çalışmıyorum, 
şan derslerim devam ediyor. Diğer taraf-
tan; “Nasıl oynamış bu karaktere nasıl 
hayat vermiş” izlenimini edinmek ve ba-
kış açımı arttırmak için mümkün oldu-
ğunca fazla film izliyorum, yabancı plat-
formdaki birçok diziyi takip ediyorum.

En sevdiğin aktör ve aktrisler 
kimler?
Yerli yabancı çok fazla isim var aslın-
da ama bu soruyu duyunca hemen 
aklıma gelen isimler Haluk Bilginer 
ve Zerrin Tekindor sanırım.

Unutamadığın bir film karakteri var mı?
Atomic Blonde filminde Charlize The-
ron’un oynadığı ajan Lorraine Brou-
ghton karakterini unutamıyorum. 

Hayatın sana getirdiklerini mi 
yaşıyorsun, yoksa kendi planlarını 
mı yapıyorsun?
Çok hayal kuruyorum ve hayallerim 
için emek veriyorum. Sıkı sıkıya plan 
yapan biri değilim ama rüzgarda sav-
rulmayı da sevmiyorum. Akıştayım 
ve hayal kuruyorum diyelim. Akışın-
da adımlarımı, hayallerime ulaşmak 
için atıyorum da diyebiliriz.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü  
bu konuda senin görüşlerin neler?
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. 
Emeklerinin karşılığını almak için sa-
vaşmak zorunda kalan, işte, evde, so-
kakta, hayatın her alanında cinsiyeti 
üzerinden ayrımcılığa uğrayan ve aşa-
ğılanan tüm kadınların hakettikleri ha-
yatı yaşayabilmelerini ve emeklerinin 
karşılığını alabilmelerini diliyorum. 
Trans olduğu için öldürülen, boşan-
mak istediği için öldürülen, evladını 
korumak istediği için öldürülen, kadın 
olduğu için yaşam hakkı elinden alınan 
tüm kız kardeşlerimi bu ‘anlamlı’ gün-
de yasla anıyorum.

Röportaj

Gömlek: Grace 
Pantolon: Baqa 
Ayakkabı: Zara
Çanta: Styling ekibine ait 
Küpe: Kloto Earcuff: Pacal
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mag
MEN

ESPRİLİ
KENDİNDEN EMİN
KARİZMATİK

MODA

SPOR

OTOMOTİV

GELENEKSEL 
MODAYA 5 ADIMDA 

MEYDAN OKU

SPORDA ALTIN KURAL; 
BESLENME VE DİSİPLİN

YENİ TREND OTOMOBİL 
KOLEKSİYONU

BURAK YÖRÜK
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AŞKTAN ÇOK 
SEVGİNİN 

YÜCELİĞİNE 
İNANIYORUM

BURAK YÖRÜK

Baraj dizisinin iflah olmaz çapkını Burak Yörük hayatını 
sevdiklerine ve işine odaklı yaşadığını söylüyor ve ekliyor: 

Aşk çok güzel, tarifsiz bir duygu ama ben saygı ve sevginin 
yüceliğine inanıyorum. Bu iki duygu sizinle beraberse 
eğer, birlikte aldığınız yol da daha değerli hale geliyor. 

PANTOLON: HUGO BOSS - 2.895
KAZAK: LACOSTE-487
GÖMLEK: SUNNEI/V2K DESİGNERS - 2.000
AYAKKABI: ALEXANDER MCQUEEN/BEYMEN-6.950
BİLEKLİKLER: JUJU - 495
ÇORAP: PENTİ - 14,95

Röportaj: Melis Güvenç   Fotoğraf: Mesut Yazıcı  Styling: Eylem Yıldız  Saç: Mert Pekgüzel
Makyaj: Alev Kaya  Styling Asistan: Sena Aydın
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BURAK Yörük, Baraj dizisin-
de karizmatik, çekici ve ken-
dinden emin aynı zamanda 
da iflah olmaz bir çapkın 

olarak karşımıza çıkıyor... Çapkınlık 
dışında bütün bu özelliklerini normal 
hayatına da taşıyan sevimli biri. Sevim-
li diyorum çünkü sahip olduğu bu çeki-
cilikle içinden fışkıran o coşkulu enerji 
onu farklı kılan ve parlatan en önemli 
yönlerinden biri. Ayrıca sempatik ta-
vırları, içten sohbeti, neşeli karakteri, 
disiplini ve azmiyle de başarıyı ve il-
giyi kendine artırarak katmaya devam 
eden yetenekli bir oyuncu. Kendisini 

yakından tanımayanların onu şıma-
rık, snob ve güvenilmez sandıklarını 
fakat bunun yanlış olduğunu üzerine 
basa basa da söylüyor Burak Yörük... 
Hiçbir kötü alışkanlığının olmadığını 
vurgulayan başarılı oyuncu “Hayatımı 
sevdiklerimle ve işime odaklı bir şekil-
de kendi halimde yaşıyorum” diyor. 
“Ne olacağını düşünmek yerine, yaşa-
maktan yanayım” diyen Burak Yörük 
aşktan çok saygının ve sevginin yüce-
liğine inananlardan. “Bu ikisi olduğu 
sürece hiçbir şeyi yaşamaktan kaçın-
mam” diyen Burak Yörük’ü etkilemek 
ise bir hayli zor... 

Röportaj
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PANTOLON: AMİ PARİS/V2K DESİGNER-1.647,50
TİŞÖRT: LES BENJAMİNS-499
CEKET: VAKKO-10.990
AYAKKANI: NEW BALANCE/BEYMEN-1.149
ÇORAP: PENTİ - 14,95
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Seni Baraj dizisinde keyifle 
izliyoruz... Baraj filminden uyarlama 
bir yapımda Tarık Akan gibi bir 
efsanenin canlandırdığı bu özel 
karaktere şimdi senin hayat veriyor 
olman nasıl hissettiriyor? 

Baraj projesinde, böyle bir üstadın 
canlandırdığı bir karaktere tekrar ha-
yat veriyor olmak tahmin edersiniz ki 
çok gurur verici ama aynı zamanda 
da büyük bir sorumluluk benim için. 
Ben de kendi yorumumla bir karakter 
yaratmaya çalıştım diyebilirim ve hiç 
azalmayan bir heyecanla oynamaya 
devam ediyorum. 

Yeşilçam zamanında olmayı 
dilediğin anlar oluyor mu? Zamanda 

bir yolculuğa çıksan mesela kimle 
hangi kült filmde oynamak isterdin? 

Zamanda bir yolculuğa çıksam, 
Türkan Şoray ile ‘Selvi Boylu Al Yaz-
malım’da oynamak isterdim. Ama 
bunun dışında öyle çok fazla zaman-
da yolculuk yapmaktan yana değilim, 
günümüzden ve jenerasyonumdan 
çok memnunum.

Günümüze döndüğümüzde her şe-
yin, her konunun, her duygunun, her 
sunulanın böylesine hızlı tüketilmesi, 
aynı şekilde hızlı bir üretimin de ol-
ması sana ne düşündürüyor? Mesela 
ürettiğin bir şeyin durup tadına var-
mak, keyfini sürmek için soluklan-
mak gerekirken artık dünyamız buna 
pek de izin vermiyor…
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Hızlı tüketim, hızlı üretimi de be-
raberinde getirdi ve bunun sonunda 
bir kirlilik oluştu. Her şeyin çok daha 
ulaşılabilir, tüketilebilir olduğu bir 
dönemdeyiz ve farkında olmadan bu 
düzene adapte olduk. Bu durumu le-
himize çevirmek adına bazı şeylerin 
biraz daha farkında olmamız, sin-
dirmemiz ve üzerinde düşünmemiz 
gerekiyor bence, elimden geldiğince 
buna dikkat etmeye çalışıyorum. 

KENDİME 35 YAŞI BİR KOTA 
OLARAK KOYDUM

Bir yarış içinde olduğunu ve asla 
durmadan, arkana bakmadan kendini 
yola devam etmek zorunda hissettiğin 
zamanlar oluyor mu? Geleceğe dair 
endişe ve korkuların var mı?

Yaşıtlarım gibi benim de korku-
larım, kuşkularım oluyor bazen ge-
lecekle ilgili ama kendimi bir yarış 
içerisinde hissetmek yerine, planla-
rımı gerçekleştirmek adına daha çok 
çaba sarf etmem gerektiğinin bilincin-
deyim. Kendime 35 yaşımı bir kota 
olarak koydum ve o zamana kadar 
hedeflediğim şeyleri başarmayı dili-
yorum.

Kariyer yolculuğunda neleri mutlaka 
yapmam gerek diyorsun? 

Mutlaka veya olmazsa olmaz dedi-
ğim net bir şey yok ama eğitimin, ge-
lişmenin, bunun için çaba vermenin 
her zaman devam etmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Yurtdışında eğitim 
alıp oradaki projelerde de yer almayı 
hedefliyorum.

Kolay etkilenen 
biri olduğumu 
düşünmüyorum, 
ne çok samimi ne 
de çok mesafeli 
davranıyorum ikili 
ilişkilerimde. Tabi, 
bu karşımdaki 
kişiyle de bağlantılı. 
Zamanla ilişkilere 
olan bakış açınız 
değişkenlik 
gösteriyor ama 
genelde nötr kalıp 
gidişata göre 
şekilleniyorum.

GÖMLEK: VERSACE/BEYMEN -7.450
KAZAK: BALMAİN/BEYMEN - 4.599
EŞOFMAN: DOLCE GABBANA/BEYMEN - 4.999
GÖZLÜK: COMMON PEOPLE - 689
ÇORAP: PENTİ - 14,95
AYAKKABI: BOTTEGA VENETA/BEYMEN - 6.750
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Hayatından mesleğini, oyunculuğu 
çıkarsak senden geriye ne kalır? 

Şu an kendime ait bir markam var 
‘Keet’. Eğer hayatımdan oyunculuğu 
çıkartırsam, markama yoğunlaşabili-
rim. Bunun dışında yine ben olmaya 
devam ederim.

Oyunculuğun yanında tasarımcı 
kimliğini de ekledin, Oyunculuk 
dışında neler üzerine odaklandığın 

bir dönemdesin başka neler 
yapıyorsun?

Kendime tasarımcı diyemem çünkü 
bunu diyebilecek kalifiye bir yerde de-
ğilim. Tekstil ve giyime her zaman yo-
ğun bir ilgim vardı. Zaman buldukça 
bu ilgimin üzerine yoğunlaşmayı tercih 
ediyorum. Oyunculuk şu an hayatım-
da büyük bir yer kaplıyor, sezon arası-
na girdiğim zaman markamın da daha 
fazla üzerine düşmeyi planlıyorum.
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CEKET: LES BENJAMİNS - 3.199
GÖMLEK: OFF-WHİTE/BEYMEN - 4.499
EŞOFMAN: ADİDAS/BOYNER - 679
AYAKKABI: ALEXANDER MCQUEEN/BEYMEN - 7.450
ÇORAP: PENTİ - 14,95
KOLYELER: JUJU - 695, 845, 720



124

Röportaj

ŞÖHRET BANA ÖZGÜVENİ VE 
OLGUNLAŞMAYI GETİRDİ

Milyonlarca hayranın, senin için deli 
olan bir kitle var, bu durum sana 
nasıl bir özgüven veriyor? Mesela 
yaşadığın bu ilgi ve şöhret kendinde 
bir şeyleri aşmana ya da sorgulamana 
neden oldu mu? 

Beğenilmek, destek görmek çok gü-
zel bir duygu. Bu haliyle bir özgüven 
duygusunu da getirmesinin yanında 
üzerinize bir sorumluluk da yüklüyor 
ve olgunlaşma süreci için bir etken 
haline geliyor. Şimdilerde bunu daha 
doğru hissetmeye başladığım bir dö-
nemdeyim.

Diziden devam edecek olursak sen 
aşkı nasıl yaşayanlardansın? Böyle 
özel bir duygunun sana yaşattığı 

en sevdiğin şey ne? Ve tabii ki aşk 
yüzünden sevmediğin, yaşamaktan 
kaçındığın bir şey var mı?

Aşk çok güzel, muazzam, tarifsiz bir 
duygu ama aşktan çok saygı ve sev-
ginin yüceliğine inanıyorum. Bu iki 
duygu sizinle beraberse eğer, beraber 
aldığınız yol da daha değerli bir hale 
geliyor. Ne olacağını düşünmek ye-
rine de yaşamaktan yanayım. Bu ne-
denle sevmediğim veya yaşamaktan 
kaçındığım bir durum yok açıkçası.

NE İSTEDİĞİNİ BİLEN 
KADINLARDAN ETKİLENİRİM 

Şu anda peki kalbin aşkla çarpıyor mu? 
Seni heyecanlandıran bir durum var mı?

Hayatım yolunda, işlerim yolun-
da, işimle olan aşkım tam gaz devam 
ediyor.

Şu an kendime 
ait bir markam 
var ‘Keet'. Eğer 
hayatımdan 
oyunculuğu 
çıkartırsam, 
markama 
yoğunlaşabilirim. 
Bunun dışında 
yine ben olmaya 
devam ederim. 
Sezon arasına 
girdiğim zaman 
markamın da 
daha fazla 
üzerine düşmeyi 
planlıyorum.
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TİŞÖRT: SUNNIE/V2K DESİGNERS-1.112
YELEK: A COL WALL/V2K DESİGNERS-1.438
PANTOLON: LES BENJAMİNS-999
AYAKKABI: BOTTEGA VENETA/BEYMEN-6.750
KOLYELER: JUJU - 845,720 
ÇORAP: PENTİ - 14,95
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Kadınlarda en çekici bulduğun ve 
seni etkileyen şeyler neler oluyor?

Tarzı, enerjisi, ne istediğini bilen bir 
kadın olması ve zekası.

Kolay etkilenir misin mesela seni 
tavlamak zor mudur? Sana karşı nasıl 
bir adım atılırsa karşılığını mutlaka 
verirsin?

Kolay etkilenen biri olduğumu dü-
şünmüyorum, ne çok samimi ne de çok 
mesafeli davranıyorum aslında ikili iliş-
kilerimde. Tabi, bu karşımdaki kişiyle 
de bağlantılı bir durum. Zamanla ilişki-
lere olan bakış açınız değişkenlik göste-
riyor ama genelde nötr kalmaya çalışı-
yorum ve gidişata göre şekilleniyorum.

TANIMAYANLAR BENİ ŞIMARIK VE 
GÜVENİLMEZ SANABİLİR

Peki sen her zaman okulun ve 

ortamların havalı, cool ve karizmatik 
çocuğu muydun?

Farklı zevklerim vardı okul zaman-
larında da ama bu beni havalı, cool ve 
karizmatik yapar mı sorusunun ceva-
bını ben veremem.

İnsanların hakkında düşündüğü 
ama aksini yaşadığını ve olduğunu 
söyleyebileceğin neler var? Hakkında 
yanlış bilinen ne var? 

Fazla göz önünde olduğunuzda 
hayatınızla ilgili yanlış çıkarımlara 
varılabiliyor bazen. Kötü alışkanlık 
olarak tanımlanan hiçbir alışkanlığım 
yok, hayatımı sevdiklerimle ve işime 
odaklı bir şekilde kendi halimde yaşı-
yorum aslında. Beni kişisel olarak ta-
nımayanlar, uzaktan, bilmeden edin-
dikleri izlenimle şımarık, snob veya 
güvenilmez biri olduğumu düşüne-
bilir ama bunlar yanlış.

Beğenilmek, destek 
görmek çok güzel bir 
duygu. Bu haliyle bir 
özgüven duygusunu 
da getirmesinin 
yanında üzerinize 
bir sorumluluk 
da yüklüyor ve 
olgunlaşma süreci 
için bir etken haline 
geliyor. Şimdilerde 
bunu daha doğru 
hissetmeye 
başladığım bir 
dönemdeyim.
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GÖMLEK: VAKKO - 899
KAZAK: VAKKO - 1990
PANTOLON: HUGO BOSS - 2.895
DERİ CEKET: LES BENJAMİNS - 5.439
AYAKKABI: CHRİSTİAN LOUBOUTİN - 7.550
KOLYE: JUJU - 845
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Bu ara en çok ilgilendiğin konular 
neler? Son dönemde en çok ne 
okumaya, ne izlemeye ve ne 
düşünmeye başladın? 

Vakit buldukça ailemle, arkadaşla-
rımla, köpeğimle olmaya çalışıyorum. 
Belgesel izlemekten keyif alıyorum.

İNSANLAR YAŞADIKLARI 
ŞEYLERDEN ETKİLENİP 
KOMPLEKSLİ OLUYOR

Peki sen annesinin sevgi dolu, sakin 
ve saygılı oğlu musun yoksa asi, 
isyankar adrenalin dolu özgür bir ruh 
musun? 

Genel olarak sakin ve saygılı bir ya-
pım var ama ruh halim bazen değiş-
kenlik gösterebiliyor. Annem benim 

için çok değerli, onunla mümkün ol-
duğunca az tartışma yaşarız, birbiri-
mizi çok iyi anlıyoruz ve bu nedenle 
isyankar bir tavra bürünme durumu-
na girmiyorum.

“Kötü insan yoktur, kompleksi insan 
vardır” diyorsun... Biraz açar mısın 
bunu? 

İnsanların doğuştan kötülük yap-
ma yetisine sahip olduğunu düşü-
nenlerden değilim. Yaşanılan hayat ve 
durumların kişileri belirli noktalara 
getirdiğine inananlardanım. İnsanlar 
yaşadıkları şeylerden etkilenip ken-
dilerine duvarlar örüp kompleksli bir 
hale gelebiliyorlar. Kötülük dediğimiz 
olgunun insanların üzerine sonradan 
yüklendiğini varsayıyorum aslında.



129



130

Safari Zamanı
Size bir sır verelim; 2021 yılında 

her yerde kendimizi Afrika 
ormanlarında hissedeceğiz! 

Podyumun en parlayan erkek 
modası trendi olan safari tarzı, 

işlevsellik, rahatlık ve modernliği 
harmanlıyor. İsterseniz kocaman 

cepli gömlekleri, isterseniz 
kargo pantolonları muhakkak 

gardırobunuza ekleyin.Beymen Collection 
Gömlek

Brand Who 
Pantolon 695 TL

Decathlon 
Pantolon 265 TL

Deus Gömlek, 
1.895 TL

Dstrezzet 
Gömlek, 
1.895 TL Hartford Ceket 

1.495 TL

Selected 
Gömlek 
595 TL

Zara 
Pantolon 
269,95 TL

Rains Pantolon 
1.125 TL

Vakkorama 
Pantolon 745 TL
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Moda

Zara Trençkot 
899,95 TL

Baharlık 
Ceketleri 

Hazırlayın
Kar yağışları henüz bitmiş 

olsa da, sıcak bahar günleri 
neredeyse geldi bile. İster 
spor yağmurlukları, ister 

rahat ceketleri, isterseniz şık 
trençkotları tercih etmiş olun, 

tarzınıza uygun baharlık bir dış 
giysiyi muhakkak edinin.

Colins 
Yağmurluk

Academia 
Trençkot

Banana 
Republic 
Trençot 

1999,95 TL

Damat 
Tween 

Yağmurluk 
2.150 TL

Mango Trençkot 
999,99 TL

Network 
Trençkot 
6.995 TL

Pull and Bear 
Ceket 399,95 TL

Rains 
Yağmurluk 

3.045 TLW Collection Ceket



Trend

Günlük stilimizi oluşturur-
ken, çoğu kişide görebi-
leceğimiz basic parçaları 
kullanmanın yanında, sti-

limizde fark yaratacak lokal markala-
rın dikkat çeken parçalarını da kulla-
nabiliriz. Her erkeğin gardırobunda 
bulunan zamansız basic parçalar ile 
kombinlenecek, ulaşılabilir lüks lokal 
tasarım markaların parçaları sizi hem 
stil sahibi, hem de trendleri yakından 
takip eden bir görünüme ulaştırabilir. 

MARINE SERRE

Basic bir siyah denim’in üstüne Ma-
rine Serre multi logolu bir balıkçı yaka 
tshirt, üzerine biker bir siyah deri ceket 
giydiğimizi düşünelim. Marine Serre 
kombini ile basic parçalarınızı kombin-
leyerek, bu sezonun parlayan stiline 
ulaşabilirsiniz. Paris merkezli Marine 
Serre, spor giyimi futuristik bir ba-
kış ile yorumluyor. Atletik tasarımlar, 

yüksek terzilikle ilişkilendirilen ince-
likli öğelerle birleştirilirken, beklenme-
dik kıvrımlar yaratan ve net silüetleri 
bozan bir çizgide ilerliyor. Örneğin bu 
sezon kullanılan vintage halı detaylı 
kapsül koleksiyonları büyük ilgi gör-
dü. Ayrıca aksesuarlarına da mutlaka 
göz atmanızı öneririm. 

Bu ay sizlere, günümüz modasını takip eden erkeklerin 
yakından tanıdığı 5 lokal markadan ve pret a porter 

koleksiyonlarından bahsedeceğim. Geleneksel moda 
kurallarına karşı gelmeyi seviyorsanız, bu markaları 

gözden kaçırmayın.

Anıl TİRYAKİ 

Geleneksel 
modaya  
5 akımla 
meydan 
okuyun

132
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COMME DES GARÇONS

Kendi stilinizde fark yaratabileceği-
niz bir diğer markaya geçersek; Comme 
Des Garçons, Japon tasarımcı Rei Kawa-
kubo tarafından 1969 yılında kuruldu. 
Avangart bir stil sunan, hem günlük 
hem de davetlerde giyilebilecek, kadın 
ve erkek koleksiyonları içeren Comme 
des Garçons 40 yıldan fazla süredir, ya-
ratıcı bir dünyanın kapılarını aralıyor. 
Dünyanın dört bir yanından sadık bir 
müşteri kitlesine sahip markayı lokal 
kılan ise ülkemizde yeterince tanınma-
ması. Pandemi döneminde alıştığımız 
rahat giyim ile Converse ayakkabılara 
olan talep de bir hayli arttı. Siz de bir 
çift gözü olan kalp logolu Converse x 
Comme Des Garçons ayakkabı ile gün-
lük stilinizi tamamlayabilirsiniz.

JACQUEMUS

Lokal markalarda üçüncü sırayı, 
daha önce Comme Des Garçons’ta 
tasarımcı olarak çalışan Simon Porte 
Jacquemus ve markası Jacquemus alı-
yor. İlhamını Güney Fransa’dan alan 
moda tasarımcısı Simon Porte Jacqu-

emus, markayı ilk olarak 2012’de du-
yuruyor. Instagram hesabında kendi 
markasının yanı sıra, günlük yaşamın-
dan da çok fazla paylaşım yapan Si-
mon’un Türkiye’deki popülerliği ise 
Instagram’da paylaşılan çantaları ile 
oluyor. Birçok Influencer’ın elinde 
gördüğümüz çantalar zamanla yerini, 
erkek koleksiyonları eklenince boyu-
na asılan cüzdanlara bıraktı. Erkekler 
için ürettiği eğlenceli gömlekler, ke-
ten basic pantolonunuzla birleştiğinde 
nefis bir stil yakalayabilirsiniz. Ayrıca 
son dönemde bol bol gördüğümüz Ja-
cquemus bucket şapkalar da gardıro-
bunuzun zamansız bir parçası olma-
yı hak ediyor. Stilinin kodları ise hiç 
karmaşık değil. Dilediği gibi giyiniyor 
ama sadeliği ve rahatlığı her zaman ön 
planda tutuyor. Jacquemus bu sadeliği 
ve ferahlığı erkek koleksiyonunda da 
bir hayli yansıtıyor. Tam bir Akdeniz 
erkeği yaratan Jacquemus’un kolek-
siyonunda pastel renkler önemli yer 
tutuyor. Deniz ve güneşi sevdiği için 
mavi ve sarıdan asla vazgeçemiyor. 
Eğer avangart ve fütüristik parçalar 
seviyorsanız, Jacquemus ne yazık ki 
size hitap etmeyecek. 
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DIABLO34

Peki bu kadar markadan bahsetmiş-
ken, Türkiye’den bir lokal marka ile 
kombin yapma fikrini paylaşmazsak 
olmaz. Diablo34 yerli bir lokal marka-
mız. Bennu Gerede’nin oğullarına ait 
Diablo34 ve markanın hikayesini an-
lattıkları yazı oldukça dikkatimi çekti: 
“Marka, yer altı kumar kulüplerinden 
kaçırılıp kaybolmuş otel odalarına dö-
nüştürülmek istiyor. Bu odalar, belki 
de orkideler ve genç görünümlü bir 
Mies sandalyesi ile dekore edilmiş ola-
bilirler. Bilim kurgu ve uzak doğu bas-
kı yapımından esinlenen bu mekan, 
günümüzde bir ay fırlatma rampasına 
bakan bir caz barı veya karanlığın kal-
binde bulunan bir ahşap malikane ola-
bilir. Diablo34, deriye ateş basma süre-
ciyle ilgileniyor. Ve bu arzu hakkında 
ne diyor? Şeffaf sevinçlerimizi ve suçlu 
zevklerimiz yerine getirir.” 

Yer altı stilini sevenlerin vazgeçil-
mezi olan markadan oversize tshirt ile 
yapacağınız kombin, stilinize olağan 
dışı bir vizyon katabilir. Türk ve Ja-
pon kültüründen ilham alan markanın 
oversize hoodie ve tshirt’leri favorileri-
miz arasında yerini alıyor. 

MARTINE ROSE

Bahsedeceğimiz son lokal hazır gi-
yim markası ise 2007 yılında t-shirt 
koleksiyonlarıyla moda otoritelerince 

dikkatleri üzerine toplayan Martine 
Rose oluyor. Futuristik ve cinsiyetsiz 
yaklaşımı ile bilinen Londralı tasarım-
cı, markasında 90’ların ‘rave’ genç kül-
türünden ilham alıyor. Koleksiyonları 
dramatik proporsiyonları ve kendine 
has estetiği ile öne çıkıyor. Digital bas-
kı tshirtleri ile punk rock stiline özgü 
rahat stil yakalamak isterseniz marka-
nın tshirt koleksiyonuna göz atmayı 
unutmayın. Hareketli tshirtleri; yırtık 
denimler ve düz renk sneakerslarla ta-
mamlayarak çabasız bir sokak stiline 
ulaşabilirsiniz.
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SİZİN KAHVENİZ

NELİ OLSUN?

ŞİMDİ TRENDYOL’DA
nelikahvetr



Güzellik

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

Sephora Collection, 
sakal bakım yağı, 
nemlendiriyor ve 

yumuşatıyor,  
89,90 TL

Old Spice Ultra 
Defence Stick 

deodorant, ananas, 
elma ve lavanta 

notalarıyla, 28,90 TL

Bea’s Men, odunsu ve 
aromatik, 50 ml, 119,99 TL

Nuxe, Bio Organic, 
besleyici ve 

yenileyici vücut 
bakım yağı, 300 TL

Bioderma, Sébium 
Foaming Gel, karma, 
yağlı ve akne eğilimli 
ciltler için geliştirilen 
temizleyici, 500 ml, 

129,50 TL

Avon Care Men, Deep 
Power Aftershave 

Balm& Moisturiser, 
tıraş sonrası 

nemlendirici, 19,50 TL

Penhaligon’s, Portraits 
The inimitable Mr. 

Penhaligon, odunsu 
oryantal, 75 ml EEDP, 

2.050,00 TL
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Davetlerin ve ses getiren organizasyonların aranılan yüzü 
Sercan Yaşar sosyal medyada takipçi edinen herkesin 
kendini Influencer ilan etmesine "Influencer kelimesi 
tanıtmak, anlatmak belki özendirmekten geliyor. Yani 

birilerini influence edebiliyorlarsa bana laf düşmez, yazık" 
yorumunu yaptı.

Sercan Yaşar ile 
SOSYAL MEDYANIN 

İKİ YÜZÜ

RÖPORTAJ. RANA DEMİR   STYLING: @GIESTOMAN MILAGRON.COM FOTOĞRAF: MUSTAFA GÜNEŞOĞLU
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Dönemin en çok konuşu-
lan isimlerden biri... Tüm 
ünlülerle arkadaş, gazete 
ve dergilerde köşe yazı-

yor, kendine ait bir ajansı var. Sercan 
Yaşar’la sosyal medya hakkında ke-
yifli bir sohbet gerçekleştirdik...

Hayat hikayen çok merak ediliyor. Bu 
yolculuğu bize biraz anlatır mısın?

Evet insanlar ne yapıyorum, kimim, 
nerden geldim, neden herkesle arka-
daşım anlamıyor ve çok soruyor. Lise-
yi İzmir Özel Türk Koleji’nde okudum 
yani 12 yaşından beri ailemden ayrı ya-
şıyorum. Daha sonra Londra’ya pazar-
lama eğitimine gittim bitirip İstanbul’a 
döndüm. Daha ergenliğimden beri ne 
istediğimi, kim olacağımı biliyordum. 
Tam o istek ve hırsla planlayıp çalış-
tım. Yıllarca Türkiye’nin en gündem, 
en iyi eğlence mekanlarını beach’lerini, 
partilerini düzenledim. Dünyanın en 
büyük dergilerinden birinde ve Posta 
Gazetesi’nde köşe yazıyorum.

Son yılların en popüler mesleği 
olan ‘Influencer’ için senin en 
doğru tanımın nedir? Doğru bilinen 
yanlışlardan bize bahseder misin? 

Influencer kelimesi influence etmek-
ten yani tanıtmak, anlatmak belki özen-
dirmekten geliyor. Geleceğin online ve 
sosyal medyada olduğuna çok inanı-
yorum ki zaten o yüzden 360 derece 
pr hizmeti veren bir ajansım var. Doğ-
ru bilinen yanlışlar değil de usulsüz 
iş politikası, isimlerin kendilerine ve 
markalara verdiği en büyük zarar. Pro-
jelere torpille hatalı isimlerin seçilmesi, 
seçilen isimlere yaptıkları reklamların 
inandırıcı olmaması veya kendileriyle 
çelişmesi sektörün kendini öldürdüğü 
bir hastalık bence.

İREM DERİCİ BENİ 
ÇOK GÜLDÜRÜYOR

Sen sosyal medyada kimleri severek 
takip ediyorsun? Sevmediğin 
hesaplar kimler? 

İrem Derici beni çok güldürüyor, 
tam benim ayarımda bir deli. @overt-
hefirecooking gözümü döndürüyor. 
Sevmediğim insan da hesap da çok 
ama isim verip baştan yere değer kat-
mayayım...
Davetlerde ev sahibi olmak, bir 
etkinliği host etmenin zorlukları 
neler?

Neredeyse birçok global markanın 
davet yüzü oldum, muhteşem par-
tiler yaptık 2019 yılında en başarılı 
davetlerde vardım. Eğlenceli, keyifli 
gibi ama inanın her seferinde stres ve 
telaş eğlencenin önüne geçiyor. Ben-
de ciddi bir başarı takıntısı ve iş hırsı 
var, bu beni zorlayan bir huy. En ga-
rip olay tüm magazine de yansımıştı 
2019 yılında. Zaten sonra davet kal-
madı. Aynı hafta 2 davet yaptım ve 
davetimde de önemli ünlü iki farklı 
kişi bayıldı. 
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Gelecek planların neler? Farklı 
yönlere gitmeyi hiç düşündün mü? 

Aslında şu an başladığımdan çok 
farklı noktadayım, devamlı olarak 
kendime yeni sektörler projeler katı-
yorum. Bir tekstil firması kuruyorum 
en yakın hedefim bu. 33 yaşında yarı 
Türkiye, yarı yurtdışı bir hayat isti-
yorum. Tüm çevremin de benimle 
birlikte çalıştığı, kazandığı büyük bir 
halka kurmak, yükselip yükseltmek 
en büyük hayalim.

BABAMIN ‘AFERİN’İ BENİ ÇOK 
GURURLANDIRDI

Sana kendinle en çok gurur 
duyduğun anı sorsak, ilk aklına 
gelen ne olur?

Babam çok zor bir adamdır. Babamın 
bana aferin dediği hiç olmamıştı tüm 
eğitim hayatımda, iş hayatımda, başa-
rılarımda. Taa ki bu sene bana bakıp 
gülümsedi ve “Artık kendi başına birey 
oldun” dedi. Çok gurur duymuştum.

Bir ajansın var ve sosyal medya 
için projeler üretiyorsun. 
Influencer’larla çalışırken seni en 
çok yoran ne oluyor?

Markaların iletişimsizliği yorucu 
olan eksik brief’ler, yanlış isim tercih-
leri ama onun dışında işi ve yaptığım 
projeleri çok seviyorum. Yormuyorlar, 
yorulmuyorum. Herkese uzun uzun 
laf anlatıp gerekli olanı sunuyorum.

Ajansınla sosyal sorumluluk 
projelerini gerçekleştirmeyi 
planlıyor musun?

Kadına şiddet, hayvan hakları. 2 
tane büyük proje yaptık ve devamı 
gelecek #istanbulsözleşmesiyaşatır

İş dışında kendine ait zamanları 
nasıl değerlendiriyorsun? 

Ben ailemden uzak tek büyüdüm. 
Arkadaşlarım ailem benim. Her gü-
nüm, her anım onlarla. Seyahat etmek 
en büyük zevkim. Yemek yapmak ise 
en büyük terapim.

Neredeyse birçok 
global markanın 
davet yüzü oldum. 
Markalar benimle 
çalışmayı seviyor, bana 
güveniyorlar. Çünkü 
kraldan çok kralcıyım. 
İstediklerinden bile 
fazlasını alıyorlar. Kendi 
ekiplerinden daha 
çok sahip çıkıyorum 
projelerine. Ve 
başarısızlık yaşamadım.
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Kişisel Gelişim

Yaşam sürekli olarak ye-
nilenir, değişir. “Değiş-
meyen tek şey değişimin 
kendisidir” çok güzel bir 

ifadedir. Değişime, akışa ve olana di-
renen sadece insandır. Olan her ne ise 
bizi her zaman bilinç olarak iyileşme-
ye, evrimleşmeye doğru götürür. Za-
manda şeklen görünenin iyilik olarak 
algılanmaması, insan doğasının alışı-
lagelmiş düşünme şekli gereği anlaşı-
lır bir durumdur elbette. Ancak iyilik 
ve esenlik halinin geliştirilmesi için 
düşünme şeklinin tersine çevrilmesi 
gerekir. İnsan doğası, dış koşullarda 
bir değişim olursa huzura kavuşaca-
ğına inanma eğilimdedir. Bu sebep-
le hep, bir başkası değişsin, koşullar 
değişsin isteriz. Ancak bu sebep ve 
sonucun yanlış bir yorumudur; çün-
kü ancak sen değişirsen dünyan de-
ğişecek. Dışımızda zannettiğimiz 
her şeyin, aslında iç dünyamızın bir 
yansıması olduğunu anladığımız ve 

bunu tam olarak kavradığımız nokta-
da içe bakma sorumluluğunu alabili-
riz. Düşüncelerini değiştirmeye karar 
vermek ve iç muhasebeni yapabilme 
kararlılığı değişimin ilk adımıdır.

ZİHİN YAŞAM GÜCÜMÜZÜN EN 
ETKİLİ FORMUDUR

Düşünceler somutlaşır ve illüzyon 
dünyasında şekle bürünür ve yaratı-
ma girer. Yaşamımızdaki olaylar aslın-
da tamamen kendi seçimlerimizin bir 
sonucudur. Sebep içeride sonuç ise dı-
şarıdadır. Yaratımın her seviyede baş-
langıç noktası düşüncelerdir. Görünen, 
kullanılan, inşa edilen, icat edilen ve 
tüm insanlığın ortak bilincine işleyen 
tüm somut kavramlar önce bir insanın 
düşüncesinde başlamıştır. Fikirler on-
lara inananlar arttıkça bir realite hali-
ne gelir. Düşüncelere duygu enerjisini 
kattığımızda, duygunun titreşimine, 
yüksekliğine ve sürekliliğine bağlı ola-

İnsan doğası, dış koşullarda bir değişim olursa huzura 
kavuşacağına inanma eğilimdedir. Bu sebeple hep, bir 

başkası değişsin, koşullar değişsin isteriz. Ancak bu 
sebep ve sonucun yanlış bir yorumudur; çünkü ancak sen 

değişirsen dünyan değişir. 

Oğuz KÖMÜRLÜ / Nefes Terapisti ve Yaşam Koçu

Değişim 
düşüncede 
başlar
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rak zamanda yaratım hızı belirlenmiş 
olur. O sebeple netlik, niyetin sürekli-
liği ve inancın kuvveti önemlidir. Aşı-
rılık her zaman yaratımı engeller, her 
şeyde denge ve orta yolu bulmayı öğ-
renmemiz de gerekir. Aşırı derecede 
başarılı olma isteği veya başarısız olma 
korkusu da değişim için belirleyiciler 
arasındadır. Örneğin ummak ve dile-
mek belirsizliği ima eder. Umuyorsan 
gelecek zamanı düşünüyorsundur ve 
bir şeyi istemeye devam ettiğin süre-
ce onu istemeye hep devam edecek-
sin. Çünkü bilinçaltında aslen “var 
olmadığına” inanıyorsundur. İstemek, 
olmadığının bir onayıdır ve istekler 
her zaman gelecekte merkezlenir. Ha-
yal kurmak yaratmaktır, ancak evrene 
onun doğru bir kopyasını iletiyor ol-
malıyız, yani zaten olmuş gibi, zaten 
sahipmişsin gibi düşünmek lazımdır. 
Ancak gereğinden fazla çaba ve arzu 
da oluşuma engel olur.

EVRENİN MATEMATİK 
FORMÜLÜNE DİKKAT

Dikkatimizi neye yoğunlaştırırsak 
onun varlığı yaşamamızda artar. Bunu 
en basit anlamda algıda seçicilik olarak 
hepimiz bilir ve deneyimleriz. Bir fikri 
düşündüğümüzde onunla ilgili daha 
çok örnek karşımıza çıkmaya başlar. 
Dikkat verdiğimiz her şey çoğalır, son-
ra da buna tesadüf deriz, hatta bazen 
şaşırırız. Ancak evren böyle işler, dik-
katini yönelttiğin, öğrenmek istediğin, 
gözlemlediğin, odaklandığın her ne 
ise onu sana doğru getirir. Uzun süre, 
coşkuyla istediğimiz, olmuş gibi his-
settiğimiz her şey zaman içinde yaşa-
mımızda sabitlenir ve kalıcı hale gelir. 
Düşünceye olan inanç ne kadar sabit 
ise o oranda dış dünyada sabitlik kaza-

nır. Bu her şey için geçerlidir. O sebep-
le olumlu veya olumsuz; en olmadık, 
olağanüstü durumlar bile sadece onu 
hayal eden insan için bir gerçeklik ha-
lini alır. İster buna evrensel akıl deyin, 
ister Yaratıcı deyin ya da Allah, Tanrı 
deyin… Kaynak istediğiniz, çağırdı-
ğınız ve olmasını beklediğin her şeye 
Ol’sun der. Çünkü bizi kendi suretinde 
ve kendisi gibi birer eş yaratıcı olarak 
yaratmıştır. Herhangi bir şeye pozitif 
odaklandığımız gibi negatif olarak da 
farkında olmadan odaklanıyor olabi-
liriz. Bu noktada olumlu ve olumsuz 
fark etmez, odak her zaman odaktır. 
Herhangi bir şeyi yok farz etmek, o 
şeyden veya kişiden dikkatini, ilgini 
esirgemek o varlığa yapılabilecek en 
büyük zarardır. Bilmeden yok varsay-
dığın eğer senin için değerliyse, bir 
süre sonra o hayatından gerçekten yok 
olacaktır. Bu evrenin matematik for-
mülüdür. Bu noktada kıymet bilmenin 
önemi de ortaya çıkar. Kıymet verdik-
lerine, zaman, ilgi ve dikkat vermek 
onları yaşatmanın tek yoludur. Şük-
retmek de bu açıdan bir şeyin varlığı-
nı hayatımızda çoğaltmaya sebep olur. 
Şükrettikçe kıymet bildikçe, ilgi, özen 
ve dikkat gösterdikçe onlar hayatımı-
zın bereketine eklenir.

Kişisel Gelişim

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

Foto: @burakcelikmr



142

Dekorasyon

Bir yatak 
odasını ofise 
dönüştürmek 
için ipuçları:

Bu günlerde hepimiz evde bir 
çalışma alanı oluşturmak 
için mücadele ediyoruz, Ço-
ğumuz evde fazladan sessiz 

alan bulamadığı için yatak odalarına 
saklandı. Bu ay sizinle dar alanları ve 
yatak odalarını bu bağlamda en iyi 
şekilde kullanmak için ipuçları payla-
şalım istedik.

Çoğumuzun covid döneminde 
yapmak zorunda kaldığı yatak odası-
nı ev ofisi olarak kullanmak, yanıltıcı 
olabilir. Yine de bir yatak odası gibi 
hissetmesi gerektiğinden olacak ki, 
çok fazla yer kaplamamak veya işlev-
sellik hissi veren mobilyalar sunmak 
önemlidir. Daha sonra yan sehpa ola-
rak ikiye katlanabilen küçük masalar, 
güzel aydınlatmalar, dekoratif raflar 

ve rahat bir koltuk, yatak odası ile ça-
lışma odası arasındaki çizgide yürü-
mek için mükemmel fikirlerdir. 

Çalışmak için sadece küçük bir kö-
şeniz varsa, geleneksel masalardan 
uzaklaşıp antika yan masalara bak-
manızı tavsiye ederiz. Bunlar bir di-
züstü bilgisayar ve hatta masaüstü 
bilgisayar için bol miktarda alan sağ-
layabilir ve daha sonra hoş ve geniş 
bir başucu masasına dönüşebilir. 

Odanızda bir niş, ışık alan bir cam 
veya cumba kenarı varsa bu masalar 
keyifli okuma alanina bile dönüşebi-
lir. Eğer bir nişin içine yerleştirebilir-
seniz, duvardan aydınlatma ve nişin 
için dekoratif raflar yapmak iyi bir fi-
kirdir. Masanın bulunduğu alanı ken-
di içinde dekoratif bir küpün içine so-
kup, odadan bağımsız bir alanmış gibi 
görebilirsiniz. Aplik olarak duvardan 
ayadınlatma görevini görecek bir lam-
ba masa lambası yerine iyi bir fikir. 
Zira bu masalarda masa lambası koya-
cak Alana sahip olmayabilirsiniz.

Burçe BEKREK
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Dekorasyon

Bol çekmecesi olan bir masa ya da şi-
fonyerden dönüştürülmüş bir masa size 
ekstra depolama alanı sağlayacaktır.

Öte yandan, odanın uzun vadede 
bir çalışma olarak işlev görmesini isti-
yorsanız, yatak başlığının arkasına, bir 
dolaba veya duvarın içine yerleştiril-
miş bir masa gibi yerleşik mobilyalar, 
odaya çok fazla müdahale etmeden bol 
miktarda çalışma alanı sağlar. Derinlik 
olarak dar ama genişlik olarak uzun ve 
yerleşik bir masa yapmanın iyi oldu-
ğunu düşünüyorum, çünkü o zaman 
genellikle gerçekten küçük bir alana 
sığabilir ve dışarı çıkmanıza gerek kal-
madan sola ve sağa yayılabilirsiniz. Bİr 
dreasuarı bile yatakbaşının arkasında 
bu amaçla kullanabilirsiniz.

Başka bir odanızda giyinme odasına 
sahip olacak kadar şanslıysanız,     bu-
rası kolayca gizlenebilen yerleşik bir 
çalışma alanı için mükemmel bir yer 
olabilir.  Giiynme dolabının içine giz-
lenmiş bir çalışma alanı yaratabilirsin. 

İkea gibi markaların giyinme odası 
çözümlerinde bunun gibi değişik ça-
lışma alanlarını kendi yaratıcılığınıza 
kalmış şekilde oluşturabilirsiniz.

Ofis koltuğu işlevi gören (yani sırt 
ve kol destekleri olan ve rahat), ancak    
özellikle bir ofis koltuğuna benzeme-
yen bir sandalye bulmanızı tavsiye 
ederiz. Akılda tutmanız gereken tek 
şey, yükseliği ayarlayamacağınızdır.

Bir yatak odasında çalışmayı rahat-
sız edici bulursanız, alanı bölmek iyi 
fikir olabilir. Bunun için hem dekora-
tif  hem de işlevsel separatörler, deko-
ratif bir perde deneyin. Eğer odanız 
biraz büyükse yatak alanine çalışma 
alanından ayıracak dekoratif bir ki-
taplık da iyi bir fikir olabilir.
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ATÖLYESİ
KÜLTÜR

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

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

Frida Kahlo 
sahnede
Frida Kahlo’nun hayat öyküsü 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
Özel Gösterimi ile online 
platformda! 20. yüzyılın en 
büyük sanatçılarından biri 
olan oyunun Genel Sanat 
Yönetmenliğini Murat Çidamlı 
yürütüyor. Bostancı Sanat-
Yapım Organizasyonuyla 
Miraç Eronat’ın Rejisörlüğünü 
üstlendiği ünlü ressam Frida 
Kahlo’nun hayat öyküsü, saat 
20:30’da www.seyretix.com 
adresinden yayınlanacak.‘+1 FEST’ ile evde 

müzik keyfi
Yoğunlukla evde olunan 
günlerde müzik keyfine +1 
olmak üzere başlatılan ve kısa 
zamanda birçok sanatçıyla 
müzikseverleri buluşturan +1 
FEST, yeni konser programını 
açıkladı. Mart ayı boyunca 
Cem Adrian’dan Göksel’e 
Ceza’dan Fatma Turgut’a pek 
çok ismin canlı performansını 
@artibir instagram hesabından 
izleyebilirsiniz…
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Kimse göründüğü gibi 
değildir
Netflix’in büyük ses getiren 
yapımlarından biri olan, sadece altı 
bölümden oluşan dizisi Gözlerinin 
Ardında, seyirciyi adeta ekrana 
kilitliyor… Bir psikiyatri kliniğinde 
çalışan, eşinden boşanmış ve küçük 
bir çocuğu olan bir kadın ile şehre 
yeni taşınan adam ve adamın eşini 
konu alan dizinin finali ise herkesi 
şoka uğratıyor. 

Her şeye ‘Evet’ 
demeye hazır olun
Netflix’te 12 Mart’ta gösterime 
girecek olan, başrollerinde Jennifer 
Garner ve Edgar Ramirez’in 
yer aldığı Her Şeye Evet filmi 
şimdiden merak konusu oldu. 
Amy Krouse Rosenthal’un 
yazdığı ve Tom Lichtenheld’in 
illüstrasyonlarını çizdiği Yes Day 
isimli kitaptan uyarlanan film, 
ebeveyerin, çocuklarının istediği 
her şeye evet diyeceği bir günü 
konu ediniyor.

Yoğun ilgi 
üzerine uzatıldı
Türk resim sanatının önemli 
temsilcilerinden Devrim 
Erbil’in 2020 yılı için özel 
olarak tasarladığı eserlerinin 
yer aldığı ‘’Yeni Resimler – 
Yeni Dokunuşlar’’ Sergisi, 
yoğun ilgi üzerine uzatıldı. 
Sergi, 31 Mayıs tarihine 
kadar görülebilecek.
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Yayınevleri, yeni eserleri okurlarla buluşturmaya 
devam ediyor. İşte, kitapseverlerin ilgisini çekecek yeni 

kitaplar… 

EDEBİYAT 
MUTLULUKTUR
Müzisyen, romancı, 
senarist, yönetmen, 
siyasetçi, fikir 
adamı… Zülfü 
Livaneli, bu kez 
edebiyata açılan 
mutluluk penceresini 
aralıyor. Edebiyat 
Mutluluktur, 
ömrünü sanatsal 
üretime adayan ve 
çok sayıda dilde 
kendi okur kitlesini 
oluşturan Livaneli’nin 
edebiyat dünyasına 
dair düşüncelerini 
paylaştığı 
denemelerden 
oluşuyor. Türkiye’den 
ve dünyadan farklı 
örnekleri odağına 
alarak sanat-toplum 
ilişkisini irdeliyor.

HAYAT EVE  
SIĞDI MI?
Ev kadınları, ev işçileri, 
çalışan kadınlar, 
anneler, evden çalışan 
babalar, çalışan veya 
okuyan gençler, yaşlılar, 
öğrenciler, LGBTİ+ 
bireyler; pandeminin 
yarattığı yıkımla nasıl 
başa çıkıyor? Kırılgan 
dengeler ve büyük 
özverilerle zordan 
yürütülmeye çalışılan 
hayatlar, bu süreçte 
en çok neresinden 
yaralanıyor? 
Özgün Biçer ve 
Ece Öztan, nokta 
vuruşu röportajlarla 
pandeminin derinden 
sarstığı hayatlarla 
buluşuyor.

Kitap

TILSIMLI KÖPEK 
MOMO
Didem Gürçay, çok 
sevdiği hayvanlar 
için kaleme 
aldığı fantastik 
romanı Tılsımlı 
Köpek Momo’yla  
bir hayalini 
gerçekleştirdi. Kitabın  
gelirinin büyük bir 
bölümünü Yedikule 
Hayvan Barınağı’na  
bağışladı. Tam bir 
hayvan dostu olan 
ve kendini  tüylü 
çocuklara adayan 
başarılı yazar Didem 
Gürçay’ın  “Bütün  
çocuklar ve hayvanlar 
melektir”  mottosuyla 
çıkardığı  kitabı  
Tılsımlı Köpek Momo  
2 ayda 2. baskısını 
yaparak büyük bir 
başarıya imza attı.



Kitap

MEHMET 
TEOMAN’IN 
HAYATI 
Kabareden revüye, 
gazinolara, ünlüler 
geçidi, tek kişilik 
eğlence tarihi bir 
hayat! İstanbul 
Paris Bodrum 
hattında içinden 
Tanju Okan’dan 
Nükhet Duru’ya, 
Candan Erçetin’den 
Ayşegül Aldinç’e, 
Neco’dan Zuhal 
Olcay’a her bir sayfası 
muhabbet ve aksiyon 
dolu bir kitap. 
Mehmet Teoman 
adlı bu eğlenceli 
kitabı, bir solukta 
okuyacak, bitmesin 
isteyeceksiniz. Bir 
çeşit canlı Türkiye 
eğlence tarihi…

OLAMAYANLARIN 
MABEDİ
Başarılı yazar Baki 
Can Ediboğlu’ndan 
varoluşa, hayata, 
kötülüğün içinde iyi 
kalabilmeye dair ruh 
çözümlemeleriyle 
dolu bir roman… 
Kendine has üsluba 
sahip yazarın 
üçüncü romanı 
“Olamayanların 
Mabedi”, Doğan 
Solibri tarafından 
yayımlandı. Mistik bir 
yolculukta hakikatin 
arayışına uzanan 
ve bilinçaltının 
derinliklerine inen 
roman okuyuculara 
kendi mabetlerinin 
neresi olduğunu da 
sorgulatıyor.

İMKANSIZ DENEN 
BİR ŞEY YOK
Hasan Hayyam’dan 
sizi ters köşe yapacak 
yepyeni bir kitap 
Hiyerofant… Kitapta 
bildiğimiz anlamıyla 
zaman yok ve 
alışılageldiği üzere 
akıp gitmiyor. Hatta 
imkânsız denen bir 
şey de yok! Üstelik 
kitabın sonunu 
tahmin etmenize de 
gerek yok çünkü ilk 
bölümün başlığında 
zaten “Son” yazıyor...

Asıl mesele şu: Her 
şeyin nasıl başladığını 
anlayabilecek misiniz?



Motomoda

Pul koleksiyonu da yapabilirsiniz ancak hem dünya da 
hem de Türkiye’de yeni trend otomobil koleksiyonu 

yapmak. Bunu 10 bin TL ile de yapmak mümkün,  
350 milyon dolar ile de. Tercih de bütçe de sizin…

B ir nesnenin koleksiyonluk 
olabilmesi için ya çok az 
üretilmesi ya da bir kusu-
ru olması gerekir. ABD’de 

yanlış basılmış 1 dolarlık banknot, açık 
artırmada 1 milyon dolara alıcı buldu. 
İkonik hale gelen otomobiller de ko-
leksiyonluk oluyor. Türkiye’de de son 
yıllarda klasik otomobil alıp orijinaline 
uygun restore edenlerin sayısı artıyor. 
Dünyanın en pahalı otomobili Bugatti 
Type 57 serisinin SC Atlantik modeli 
sadece dört adet üretildi. Ancak bu mo-
delin standart Type 57 olanından 710 
adet imal edildi. Pek çoğu günümüze 

ulaşamadı. Bu otomobili dünyanın en 
pahalı otomobili yapan sebep ise İkin-
ci Dünya Savaşı. 1934’ten 1940’a kadar 
üretilen Bugatti Type 57’nin özel seri-
si olan SC Atlantik aslında seri üretim 
olacaktı. Bu modelden sadece dört adet 
üretildi ve bugüne sadece iki tanesi 
ulaştı. Bir tanesi ise geçtiğimiz yıllar-
da 40 milyon dolara satıldı. İki otomo-
bilden biri Bugatti koleksiyoncusu Dr. 
Peter Williamson’ın, diğeri ise modacı 
Ralph Lauren’ın garajında duruyor. 
Bugün tahmini fiyatı 350 milyon dola-
rın üzerinde ancak satıcı olmadığı için 
fiyat bu noktada.

Bora ERDİN / bora@retouchmag.com

Otomobil 
koleksiyonu mu 
yapsak?
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Fotoğraf: Hakan Orhan

Bazı otomobillerin koleksiyonluk ola-
cağını çıktığı gün anlarsınız. Az üretilir, 
mevcut modeline göre bambaşka bir çiz-
gisi vardır. Bu ay Re Touch Mag okurları 
için Renault Clio RS Line’ı test ettik. Spor 
tasarımı zaten öne çıkıyor ama bu anlat-
mak için yeterli değil. Vakit geçirdiğimiz 
ilk üç günde “Aaa serserinin yaptıklarına 
bak!” dedim defalarca… Aracın koltuğuna 
oturduğunuz anda “Bu clio ise diğerleri 
neydi?” dedirtiyor. Önce otomobil severle-
rin en merak ettiği 0-100 kilometre testini 
yapmak için hazırlandım. Fakat işler sonra 
değişti çünkü bu araç 0-200 kilometre tes-
ti istiyordu. Bunu yapabileceğimiz trafiğe 
kapalı bir alan olmadığı için yapamadık 
haliyle. Ancak RS Line eklentileri ile uzun 
yıllar sonra koleksiyonluk bir otomobil ola-
cağı izlenimini veriyor. Re Touch Mag’in 
2065 yılı özel sayısında “Ben demiştim” 
diyeceğim. Şunun şurasında 44 yıl var.

KOLEKSİYONLUK: SÜPER TÜRK CANAVARI: STC-16

2020 MODEL AMA 
KOLEKSİYONLUK

Bizim için sanırım bu coğrafyanın 
en ikonik otomobili Anadol’dur. Ama 
hangi Anadol? Sorunun cevabı bilen-
ler için çok basit: STC-16! Döneminin 
çok ötesinde çizgilere sahip olan STC-
16 ismi “Sport Turkish Car 1600”ün 
kısaltmasından geliyor. Ancak bazı 
kaynaklar “Sport Touring Coupé 
1600” olduğunu da ifade ediyor. En 
kabul göreni ise “Süper Türk Canava-
rı 1600”. 1971’de Otosan’ın Genel Mü-
dürü olan ve Vehbi Koç’un damadı Er-
doğan Gönül, Otosan yönetimini ikna 

ederek seri üretime geçilmesi onayını 
aldı. Belçika’daki Kraliyet Sanat Aka-
demisi (Royal Fine Arts Academy) 
mezunu olan Eralp Noyan’ın başın-
da olduğu bir ekip tarafından çizilen 
STC-16, o yıllar gözde spor araba mo-
delleri olan Datsun 240Z, Saab Sonett, 
Aston Martin, Ginetta & Marcos mo-
dellerinden esintiler taşıyor. Bugün 
Türkiye’de ne kadarının kullanımda 
olduğu ise bilinmiyor. Ancak bulabi-
lirseniz 300 bin TL’ye kadar fiyatının 
çıktığını hatırlatmakta fayda var.



Spor

Oğuzhan ÖZTÜRK

İyi bir 
sporcunun iki 
altın kuralı: 
Beslenme ve 
disiplin

Spor yapmaya ne zaman başladınız?
Spora ilk 2008 yılında başladım. 16 

yaşına yeni girmiştim, obez bir gö-
rüntüm vardı. Sosyal ortamlarda çok 
utanırdım kendimden. Hatta bazen 
kıyafetlerde sorun yaşardım. Bu beni 
spora iten sebeplerden biridir. 3 ay ka-
dar yaptıktan sonra sakatlık geçirdim. 
Salon antrenörü çok alakalı ve bilinç-
li değildi bizimle. Herkes gibi ben de 
hevesli bir şekilde girişince yetersiz 
bilgiden malum sakatlık ortaya çıktı 
ve bırakmak zorunda kaldım. Tam 2 
yıl sonra bir daha bırakmamak üzere 
tekrar başladım. 

Sporda beslenmenin önemi nedir?
Bu işle uğraşanların da bildiği klasik 

bir söz vardır, bu iş mutfaktan geçer. 
Gerçekten de öyle bu işi ciddi yapıp 
sonuç elde edecekseniz kendi mutfa-
ğınızın aşçısı olmak zorundasınız. Bu 
işin sihirli bir yöntemi yok. Belirli bir 
form hedefiniz varsa sürekli en iyi for-
mu yakalamak için beslenmede ken-
di makro ve mikrolarınızı takip edip 
gramlarla oynamak zorundasınız. 
Tabi bu oranlar kişinin vücut tipine, 

Sizler için Türkiye’nin en iyi sporcularından milli sporcu 
Fatih Ceylan’a merak edilenleri sordum. Genç sporcu 

adaylarına nasıl bir yol takip etmeleri konusunda 
önerilerini  dinledim ve sizinle paylaşıyorum. 
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FATİH CEYLAN 
Antrenör/milli sporcu 

BAŞARILARI
PRAG İFBB PRO QUA 2.

DANİMARKA İFBB PRO QUA 3.

KIBRIS NAC WORLD 3. 

KIBRIS NAC GOL 1.

İSPANYA NAC WORLD 5.

SIRBİSTAN İFBB BALKAN 2.  

BULGARİSTAN İFBB ŞAMPİYONASI 6.

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 2X2

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 3
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cinsiyetine yaşına hormonel sistem-
lerinin sağlıklı çalışıp çalışmadığına, 
en önemlisi de günlük aktivitesindeki 
süreye göre değişmekte. Bazen insan-
lar bizi gördüğünde “Bıkmadın  mı 
her gün aynı saatte aynı şeyleri ye-
meye” derler ama maalesef başarının 
sırrı buradan geliyor.

ANTRENÖR DE ÇOK ÖNEMLİ

Sporla ilgilenen bireyler nasıl bir 
yol takip etmeli? 

Öncelikle doğru ve yeterli ekipman 
ve hijyenik ortama sahip olan bir sa-
lon seçilmeli malum pandemi nede-
niyle artık hijyen çok daha önemli...

Sizlere canlı para gözüyle bakan 
antrenörlerden uzak durun. Özellikle 
klasik sizi şöyle yaparız böyle yapa-
rız gibi kısa sürelerden bahsederek 
forma sokacağını iddia edenlerden! 
Çünkü bu az önce de bahsettiğimiz 
gibi önceliğin beslenmeden geçtiği 
iyi bir disiplin içinde olacak ortam-

da mümkündür, yani size sadece 
hareketlerinizde değil genel beslen-
me konusunda kabaca uyarımlarda 
bulunan günlük tükettiğiniz ek gıda 
takviyeleri varsa bu konuda ayrıca 
yardımcı olan bir antrenör olmalıdır.

Hele ki hevesle gidip sanki birkaç 
gün içinde gelişim olacak düşünce-
siyle ciddi efor sarf etmek ciddi sa-
katlanmalara neden olur. Bu yüzden 
antrenörünüzün vereceği ısınma 
programına muhakkak uyun.

İdeal antrenman kaç dk ve kaç gün 
olmalı?

Spora yeni başlayan biriyseniz 
özellikle kilo almak ve kas gelişimi 
isteyen bir bireyseniz daha az sürede 
iyi verim almak için haftada maksi-
mum 4 gün çalışmalısınız. Bu ilerle-
yen süreçte form, kuvvet ve kondis-
yon arttıkça beslenmeyle beraber 5 
güne çıkabilir. Ayrıca özellikle adapte 
olana kadar ortalama 50 dakika full 
body tarzı sistemlerle çalışmanızı ve 
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az önce bahsettiğim şartlar yerine 
geldiği takdirde split yani bölgesel 
programa geçmelisiniz. Kilo vermek 
isteyenlerde ise ilk haftalık 4 gün ile 
başlayıp kondisyon ve kuvvet arttık-
ça 5 güne çıkılabilir. Hedefi form olan 
kişilerin antrenman sistemi sadece 
makinalı ve ağırlık çalışması değil 
büyük bir oranda da kardiyo grup-
larından oluşmalıdır. Örneğin; ilk ay 
ortalama 30 dakika ağırlık sürecinin 
ardından 15 dakika mide antrenmanı 
ve ardından 30 dakika koşu bandı ve 
bisikletten oluşan bir kardiyo uygun 
olacaktır. İlerleyen süreçlerde kardiyo 
miktarı arttırılabilir. Hatta çok iyi se-
viyeye gelmiş bir birey günlük 2 kar-
diyodan oluşacak bir sistemle 30+30 
dakika yapabilir.

 Sponsorluk ve zorluklar nelerdir?
İşte şimdi bizim branşımızın kana-

yan yarasına bastınız. Öncelikle bu 
spor bireysel olarak dünyada kendi 
vücuduna yatırım yapan en pahalı 
spor. Çünkü sadece sıkı antrenmanla 
bitmiyor. Çok fazla besin desteği, ek 
takviyeler ve ciddi bir beslenme ma-
liyetleri, gidilen yurt dışı yarışmaları-
nın seyahat ve konaklama maliyetleri 
var ve ayrıca alınan başarılar karşısın-
da sizi maddi olarak tatmin edecek 
organizasyonlar bir tane hariç maale-
sef yok. Hele ki ülkemizde bu branş 
bir futbol veya basketbol gibi güncel 
sürekli medyatik bir branş olmadığı 

için daha da zorlaşıyor.
Tabi ki günümüzde sosyal medya-

nın çok büyük avantajları var. Fitness 
sektörü de her sektör gibi büyüyor. 
O yüzden artık bu ortamı sağlamak 
için firmalar bizlerin sosyal medya 
ortamından yararlanarak hem daha 
çok kitleye ulaşmalarını hem de biz-
lerin artık maddi anlamda bu sporu 
yapmamızı çok daha kolay hale getir-
diler. Şu an hali hazırda 3 sponsorum 
var. Bunlardan ana sponsorum Musc-
le Balance. Diğer sponsorlarım ise 
Nutraxin Türkiye ve Bellanut. Bura-
dan ayrıca teşekkür etmeyi de unut-
mayalım.

Fitness sektörü de her sektör gibi büyüyor. O yüzden 
artık bu ortamı sağlamak için firmalar bizlerin sosyal 

medya ortamından yararlanarak hem daha çok kitleye 
ulaşmalarını hem de bizlerin artık maddi anlamda bu 

sporu yapmamızı çok daha kolay hale getirdiler.
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Şıklığınızı 
teknoloji ile 
tamamlayın Ercan ERDAL / ercan@retouchmag.com

Arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz 
insta fotoğrafları çekmek istiyorsanız, 
Prynt sizin için telefonunuzu bir 
Polaroid fotoğraf makinesine 
dönüştürüyor. Yapmanız gereken 
tek şey telefonu bu kılıfa koymak 
ve fotoğrafı çekip “bas” butonuna 
basmak. Prynt telefon kılıflarını 150 
dolara Amazon ve Best Buy’dan 
alabilirsiniz.

Q Designs bilezikleri hem 
zarif bir aksesuar hem de bir 

iPhone şarjı. Uzun bir akşamın 
sonunda sık sık karşılaşılan şarj 

bitme sorununa karşı harika 
bir aygıt. Bileziğin birçok farklı 

rengi var. Bloomingdale’den 
125 dolara alınabilir.

Cep telefonunuzu 
polaroid makineye 
dönüştüren kılıf

Q Designs bileklik 
ile şarjınız hiç 

bitmeyecek

Pandemi ile birlikte çok daha fazla önem kazanan 
teknoloji, hayatımızın bir parçası olurken, en yakın 

yardımcımız olmaya da devam ediyor. 
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Google’ın Daydream sanal gerçeklik 
gözlük seti şık tasarımı teknoloji 
meraklılarının ilgisini çekmeyi 
başarıyor. Bu şık gözlükle uzayda 
yolculuk yapabilir, haberleri 
okuyabilir veya bir meditasyon 
seyahatine çıkabilirsiniz. Akıllı 
telefonunuzu gözlüğün içindeki 
haznesine takıp kumandasıyla 
gözlüğü çalıştırabiliyorsunuz.

Taşınabilir bir yapıya sahip olan bu iHome 
Beauty aynada bluetooth bağlantısı da 
bulunuyor. Arka yüzeyde yer alan USB girişi 
aynayı kullanırken telefonunuzu şarj etmeye 
olanak sağlıyor. Bu aynayı bir hoparlör ve 
mikrofon olarak kullanmak da mümkün. 
Böylece hazırlanırken istediğiniz şarkıları 
dinleyebilir veya telefon konuşmanızı 
gerçekleştirebilirsiniz. Sesli kontrol teknolojisi 
sayesinde iHome Beauty kullanırken Siri ve 
Google Home gibi akıllı asistanlarla iletişim 
kurabilirsiniz

Giyilebilir teknolojinin üst düzey 
temsilcilerinden Samsung’un Galaxy Watch’u 
döndürülebilir paslanmaz çelik kadranıyla 
son derece şık duruyor. Dış tasarımıyla göz 
kamaştıran akıllı saat, ekran koruması ve 50 metreye 
kadar suya dayanıklı yapısıyla güvenli kullanım sunuyor. 
Tam şarj edildiğinde yaklaşık 5 gün boyunca kullanılabilen akıllı saat, 
dahili mikrofon desteği sayesinde telefon görüşmesi yapmaya da 
olanak sağlıyor.

Uzayda seyahat etmenin en kolay yolu

Hem şık hem de 
akıllı saat

Aklınıza gelebilecek her türlü kolaylığı 
sağlayan akıllı ayna: iHome Beauty
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2021 MART AYINDA 
BURÇLARI NELER 

BEKLİYOR?

M art Ayı, yılın olumlu 
etkilerinin olduğu za-
manlardan. Martın ilk 
haftası İkizler burcunda 

ilerleyen Kuzey Ay Düğümü’ne Mer-
kür ve Jupiter’in yaptığı uyumlu etki 
oldukça güzel. Kuzey Ay Düğümü 
bizleri hayat yolculuğunda ilerletecek 
temalar getirir. 1 - 7 Mart tarihlerin-
deki etki de özellikle iletişim konu-
ları, eğitim fırsatları, ticari fırsatlar, 
seyahatlerle ilgili konular, kardeşlerle 
bağlantılı durumlar, bize yol göstere-
cek bir tema veya kişi ile karşılaşmak 
mümkün. Bu günlerde iletişim her 
zamankinden akıcı. Paylaşılan bilgi-
ler gelecekte karşınıza gelecek yeni 
kapıların anahtarı gibi çalışabilirler. 
Önemli kararlar alınabilir. Alınan ka-
rarlar uygulanabilir. 

5-30 Mart arasında Mars ikizler 
burcunda hareket edecek ve Kova 
burcundaki Satürn’den destekleyici 
bir etki alacak. Bu dönemde yapaca-
ğınız işleri dikkatli, planlı ve kural-
larına uyarak yapmak isteyebilirsi-

niz. İçinde bulunduğunuz koşullar 
her ne kadar zor olsa bile bu etkide 
bir şekilde üstesinden gelmeyi ba-
şarabilirsiniz.  13 Mart 2021 de Balık 
burcunda Venüs, Neptün ve Plüton 
etkili bir Yeniay gerçekleşiyor. Yeni-
aylar ortalama 15 gün yoğun etkilidir. 
Sanatsal ve yaratıcı işlerle uğraşanlar 
için oldukça güzel  gelişmeler getire-
bilir. Pandemi sürecinde kapalı olan 
bu tarz yerler açılabilir veya kamusal 
kaynaklardan yararlanma şansı ya-
kalayabilir. Özellikle Balık, Akrep ve 
Yengeçler olumlu etkilenebilir. Kimi-
leri için ilahi aşk duygusunun yoğun 
hissedilmesi de mümkün.

28 Mart 2021 de Terazi burcunda 
Venüs, Mars ve Satürn etkili bir Dolu-
nay gerçekleşiyor. İlişkiler, evlilikler, 
ortak projeler, arkadaşlıklar, maddi 
konular, yatırımlar, bir hayalinizi ger-
çeğe dönüştürmek, güzellik, estetik 
ve sanatla bağlantılı konular, hukuk-
sal konular, adil olmak, eşitlik, anlaş-
ma ve sözleşmelerle ilgili temalarda 
gündemler getirebilir.

Astroloji
Astro Gözde / @astrogozde



157

Mart 2021

ASTROLOJİ
KOÇ 21 MART - 20 NİSAN

Yükselen Koç ve Koç Burcu
Mart ayının ilk yarısı; kendinizi rahatlata-
cak ve sakinleştirecek ortamlara ihtiyaç du-
yabilirsiniz. Kendinize zaman ayırın. Yalnız 
kalmayı, size iyi gelecek sakin aktivitelere 
yönelmeyi unutmayın. Gizli aşk ilişkileri, 
kaçamak tatiller mümkün. Belli etmeseniz 
de iç dünyanızda duygu yoğunluğunuz 
yüksek olabilir, ara ara gözlerin dolmasına 
anlam veremeyebilirsiniz. Ayın ikinci yarı-
sı; ortaklıklar, iş bağlantıları, ilişkiniz veya 
evliliğinizle ilgili bir karar verebilirsiniz.

İKİZLER       22 MAYIS - 22 HAZİRAN

Yükselen İkizler ve İkizler Burcu
Mart ayının ilk yarısı; kariyerinizle bağlan-
tılı gelişmeler olabilir. Verimli bir dönem 
yeni başlangıçlar getirebilir. Çalışmıyorsa-
nız bile görünürlük kazanabilirsiniz, sos-
yal statünüz artabilir. Yeni para kaynağı 
elde edebilirsiniz. Ayın ikinci yarısı; Aşk ve 
ilişkiler alanınız hareketleniyor güzel geliş-
meler olabilir. Ek para kaynakları gelebilir. 
Kendinizi mutlu edecek bir şeyler alabilirsi-
niz. Güzelleşmek mümkün. Çocuklarınızla 
ilgili kararlar vermek ve onlarla verimli za-
man geçirmek olası. 

ASLAN 23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS

Yükselen Aslan ve Aslan Burcu
Mart ayının ilk yarısı; Duygularınızı yoğun hissettiğiniz bir dönem. Sağlıkta problemler ola-
bilir. Vergiler, sigorta konuları, krediler, borçlar, alacaklar, miraslar gündeme gelebilir. Ortak 
kaynakların kullanımında fedakarlık ederken kurban durumuna düşmeyin. Elde olmayan 
sebeplerden ödemeler cezalar çıkabilir. Cinsel hayat renklenebilir. Ayın ikinci yarısı; aile, 
yatırımla ilgili bir konudan seyahat edilebilir. Anlaşma ve sözleşme imzalanabilir. Taşınma 
mümkün. Yeni tanışmalar olası.

BOĞA 21 NİSAN - 21 MAYIS

Yükselen Boğa ve Boğa Burcu
Mart ayının ilk yarısı; yaratıcılığınız, sana-
ta olan katkınız veya sosyal sorumluluk-
la bağlantılı görünürlük kazanabilirsiniz. 
Güzel bir amaç için sevdiklerinizle bir ara-
ya gelebilirsiniz. Bir arkadaşlık ortamın-
dan aşk gelebilir. Bir hayalinize ulaşmanız 
mümkün. Sanat veya din ile bağlantılı bir 
organizasyona katılabilirsiniz. Ayın ikinci 
yarısı; günlük hayatınızda kafanızı kurca-
layan bir şeyler netlik kazanabilir. Uğraş-
tığınız bir işi tamamlayabilirsiniz. Yeni iş 
bağlantıları yapabilirsiniz. 

YENGEÇ 23 HAZİRAN - 22 TEMMUZ

Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu
Mart ayının ilk yarısı; uzaklara seyahat 
etmek, geleceğinize yatırım yapmak, özel-
likle sanatsal eğitimler üzerine bir şeyler 
başlatmak mümkün. Uzaklardan, telefon-
la veya sosyal medyadan bilmediğiniz ki-
şilerle bağlantılarda dikkatli olun, kurban 
durumuna düşmeyin. Spritüel yönünüz 
yükselebilir, hissettiklerinizin sık sık çıka-
bilir. Ayın ikinci yarısı; aşk veya çocuklarla 
ilgili bir tema netleşebilir. İçsel dünyanızı 
şifalandırmak ve yönünüzü bulmak olası. 
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BAŞAK 23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL

Yükselen Başak  ve Başak Burcu
Mart ayının ilk yarısı; ilişkiler ve evlilik ala-
nınız hareketleniyor. Evlilik teklifleri edilebi-
lir. Sorunlar varsa karşılıklı anlayış ve empati 
geliştirilebilir, bir uzman desteği alınabilir. 
Ortak iş birlikleri kurulabilir. Ayın ikinci yarı-
sı; maddi konular, yatırımlar, alacak verecek-
ler konularında bir karar verilebilir ve denge 
sağlanabilir. Beklenen ödemeler gelebilir. İş-
birlikleri mümkün. Kardeşlerle maddi destek 
olmak gerekebilir. İletişim, danışmanlık, rek-
lam işi yapanlar yeni kaynaklar oluşturabilir.

AKREP 23 EKİM - 21 KASIM

Yükselen Akrep ve Akrep Burcu
Mart ayının ilk yarısı; Aşk gelebilir, roman-
tik zamanlar yaşanabilir. Yaratıcı işler ya-
panlar için şahane zaman. Yeteneklerinizi 
geliştirebilir, hobilerinizle ilgilenebilir, ek 
paralar kazanabilirsiniz. Çocuklarınızla ke-
yifli zaman geçirebilir, duygusal bağınızı 
güçlendirebilirsiniz. Gelecek hedeflerinizle 
bağlantılı girişimler başlatabilirsiniz. Ayın 
ikinci yarısı; gizli saklı ilişkiler yaşanabilir. 
İlişkilerde karar verebilirsiniz. Daha önce 
fark etmediğinizi görebilirsiniz. Sağlıkta 
şifa için harekete geçebilirsiniz.

OĞLAK 22 ARALIK - 21 OCAK

Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu
Mart ayının ilk yarısı; iletişim trafiğiniz arta-
bilir, yeni tanışmalar olabilir. İş bağlantıları 
ve ortaklıklar kurulabilir. Çok tanımadığınız 
kişilere karşı dikkatli olun, yanıltılmayın. 
Sanatsal ağırlıklı eğitimlere katılabilirsiniz. 
Eşinizle bağlantılı seyahatler olabilir. Uzman 
kişilerden danışmanlık desteği alabilirsiniz. 
Ayın ikinci yarısı; kariyerde gelişmeler olabi-
lir. gelecek hedeflerinizle ilgili adım atabilir-
siniz. Bir ortamda ilgi çektiğiniz ve kendinizi 
gösterme şanslarınızın olduğu dönemler. 

BALIK 20 ŞUBAT - 20 MART

Yükselen Balık  ve Balık Burcu
Mart ayının ilk yarısı; hayatınıza keyifli yenilikler gelebilir.Eğlenebilir, seyahat edebilir, mutlu 
zamanlar yaşayabilirsiniz. Her şeyden uzaklaşıp kendinizi bulmanız mümkün. Her alanda ye-
nilikler olabilir. Aşk gelebilir, romantik zamanlar yaşanabilir. Maddi olarak biraz rahatlayabi-
lirsiniz. Yaratıcılığınız artabilir. Çocuklarla bağlantılı gelişmeler yaşanabilir. Ayın ikinci yarısı; 
biraz mücadeleli olabilir. Ortak para kaynakları, miraslar, krediler, ödemelerle ilgili bir konuda 
orta yol bulmak gerekebilir.

TERAZİ 23 EYLÜL - 22 EKİM

Yükselen Terazi  ve Terazi Burcu
Mart ayının ilk yarısı; gerçeklerden biraz 
uzaklaşıp kafanızı dağıtmak, bir şeyleri 
akışına bırakmak mümkün. İş arayanlar bu 
dönemde beklentiyi büyük tutmazlarsa iş 
bulabilirler. Sağlıkla ilgilenmek ve ruhsal 
sağlığa özen göstermek gerek. Ayın ikinci 
yarısı; keskin kararlar verebilirsiniz. İlişki-
lerde gelişmeler, anlaşmazlığın çözülmesi 
veya konunun nereye gideceğinin açığa çık-
ması olası. Elde olmayan sebeplerden mad-
di kayıplar, zorunlu harcamalar mümkün. 

YAY 22 KASIM - 21 ARALIK

Yükselen Yay ve Yay Burcu
Mart ayının ilk yarısı; özünüze dönebilir, 
kendinizi rahatlatacak çalışmalara katıla-
bilirsiniz. Yaşam alanınızla ilgili bir temel 
atabilirsiniz. Evinizde sanatsal ve dekoratif 
değişimler yapabilirsiniz. Beklenen bir top-
lu ödeme, miras, emekli ikramiyesi elinize 
geçebilir. Ayın ikinci yarısı; bir hayalinizi 
gerçeğe dönüştürebilir, bir yatırımı tamam-
layabilirsiniz. Aşk ve arkadaşlıklarla ilgili 
bir durum netleşebilir. Yeni tanışmalar olası.  
Sosyalleşmek, görünür olmak mümkün. Ka-
riyer gelirleriniz artabilir.

KOVA 22 OCAK - 19 ŞUBAT

Yükselen Kova  ve Kova Burcu
Mart ayının ilk yarısı; yatırımlarınızı göz-
den geçirebilirsiniz. Gerçekçi ve sağlam 
olmayan yatırımlara dikkat edin, dolandı-
rılmayın. Yeni para kaynaklarınız olabilir. 
İş bağlantıları kurulabilir. Üreterek kazanç 
elde edebilirsiniz. Sağlık veya evcil hayvan-
larla ilgili harcamalar olabilir. Ayın ikinci 
yarısı; ilişkilerde hareketlilikler olabilir. Ge-
lecek hedefleriniz ve kariyerinizle bağlantı-
lı görüşmeler gerçekleştirebilir, orta bir yol 
bulmaya çalışabilirsiniz.
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Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da  takip edebilirsiniz




