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Edito
Günler “Ergeç” geceye varır
Günler birbiri ardına sıralanıp gidiyor. 

Şairin dizelerinin yarısı gerçekleşti bile: 

“Eylül toparlandı gitti işte

Ekim filan da gider bu gidişle”

İstemesek de diğer yarısı da gerçekleşecek. 

Mühim olan geçen günlerin kıymetini bilmek. Yaşanan her 
an mazi oluyorsa, maziyi güzel kılmak sadece bizim elimizde 
aslında. Yani pusula “Carpe diem”.

Biz de bu ay, her anın aslında hayatımız için önemli oldu-
ğunu ve sadece gündüzlerin değil, gecelerin de kıymetli oldu-
ğunu vurgulamak için özel bir kapakla çıktık. 

Sevgili Selma Ergeç, geceye birbirinden güzel anılar bırak-
tı. Sadece güzel değil; çok zarif, mütevazı ve çok profesyonel. 
Çekilen hiçbir kare, basılan hiçbir deklanşör boş değildi. Biz-
ler için unutulmaz bir çekim oldu. Umarım sizlerin hafızasın-
da da keyifli izler bırakır. 

Erkek kapağımızda ise ekranların sert bakışlı jönü İbrahim 
Çelikkol var. Adana Kozan’da mis gibi kokan turunç bahçele-
rinde gerçekleştirdiğimiz çekimlerle de içinize huzur dolsun... 

Bu arada içinde bulunduğumuz ay tarlaların sürülerek to-
humların ekilmesinden dolayı “Ekim” olarak adlandırılıyor. 
Yani Ekim ayı bir nevi gelecek anıların da başlangıç noktasını 
ifade ediyor. Umarım bu ay, herkes için güzel anıların tohum-
larını havaya savurur ve mutlulukla buluşturur. 

Sol yanımızdan eksik etmediğimiz umudumuzla, yine 
dopdolu bir sayı ile karşınızdayız. Keyifli okumalar dilerim.

Editörün Seçtikleri

Hale Ceylan Ba rlas

Victoria by 
Victoria 

Beckham siyah 
balıkçı yaka 
maksi elbise 

7950 TL

Saint Laurent siyah toka detaylı 
topuklu ayakkabı 9750 TL

Bottega Veneta gold drapeli troklu 
kadın deri çanta 15950 TL

Tom Ford lip 
color sheer 10 

carriacou 425 TL

Initio carnal 
Blend 

collection 
Atomic Rose 

2530 TL
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Bülten

Güçlü kadınlar 
L’Oreal Paris 
podyumunda
Paris Moda Haftası’nın resmi 
ortağı L’Oréal Paris, dördüncü kez 
düzenlenecek ‘Le Défilé L’Oréal Paris’ 
ile podyumda ses getirecek. Kadın 
olmanın cesur yönü ile geçtiğimiz 
senelerden farklı olacak ‘Le Défilé’ 
ile markanın ikonik sloganı “Çünkü 
Biz Buna Değeriz”in 50. yıl dönümü 
de kutlanacak. Gösterimde Katherine 
Langford, Helen Mirren, Camila 
Cabello, Nikolaj Coster-Waldau 
ve Marie Bochet ile markanın 
uluslararası sözcülerinden oluşan 
kadro yer alacak.

Ebrar Karakurt, 
Elidor ile genç 
kadınlara ilham 
oluyor
Elidor, genç kadınlara 
hayallerine giden yolda destek 
olmak amacıyla başlattığı ‘Kendi 
Yolumuzda’ projesindeki ilham 
verici kadın rol modellerin 
arasına milli voleybolcu Ebrar 
Karakurt’un da eklendiğini 
duyurdu. Toplum Gönüllüleri 
Vakfı (TOG) ve Udemy destekli 
projenin yeni reklam filminde 
Ebrar Karakurt, hayatta karşısına 
çıkan engeller olabileceğini 
ama bu engelleri aşabileceğini 
“Dedim olabilir” diyerek 
anlatıyor. 
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Bülten

Aleyna 
Hadımoğlu, 
Roxy kızı oldu!
Kadın spor tutkunlarını şıklık 
ve rahatlıkla buluşturan 
Roxy, dalgaların prensesi ve 
Türkiye’nin ilk lisanslı kadın 
sörfçüsü Aleyna Hadımoğlu 
ile iş birliği imzalarını attı. 
Çocukluğundan beri süregelen 
sörf merakının yanında hukuk 
eğitimini geçen yıl tamamlayan 
Hadımoğlu “Roxy kadının 
renkli doğasını ve savaşçı 
ruhunu bir araya getiriyor. 
Yllardır tercih ettiğim bir 
markaydı. Artık tam anlamıyla 
Roxy kızıyım“ dedi.

Yumuşacık bir 
iş birliği: Haribo 
Chamallows ve NYX
Türkiye’nin bir numaralı yumuşak 
şeker üreticisi Haribo, NYX Professional 
Makeup ile yeni bir iş birliğine imza 
attı. Haribo Chamallows’un yumuşak 
dokusundan ilham alınarak hayata 
geçirilen iş birliğiyle, marshmallow özü 
içeren NYX Professional Makeup’ın 
ilk cilt bakımı etkili makyaj bazı The 
Marshmellow Smoothing Primer kısa 
süre için Chamallows Pink&White ile 
birlikte satışa sunulacak.

Türkiye’de alanında 
yaptığı ilklerle adından söz 
ettiren CHUCHU, Sonbahar-Kış 
koleksiyonuyla çanta tutkunlarını yeni 
bir serüvene davet ediyor. Markanın 
tasarımcısı Mehtap Hiçsönmez’in özel 
dokunuşlarıyla ve el işçiliğiyle üretilmiş 
‘Royal Collection’, İngiliz Kraliyet 
kadınlarının stili ve yaşam tarzlarından 
ilham alıyor. Farklı kişilikleri ve stilleriyle 
tarihe damgasını vuran üç kraliyet 
kadınını üç yeni çanta temsil ediyor. 

CHUCHU’dan 
Royal  
Collection
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Bülten

Bebeğinizin cilt sağlığı 
için gördüklerinizin 
ötesi Prima’da
Prima, bebeklerin ihtiyaçlarını daha iyi 
karşılayabilmek için uzmanların yanı sıra 
ebeveynlerle de birlikte çalışıyor. Yılda yaklaşık 2 
milyon bebek bezi testi gerçekleştiren Prima, bir ilke imza atarak ilk defa üretim 
yaklaşımını kamuoyuna açtı. Bezin yapımında kullanılan malzemeleri ve 
üretim aşamalarını online ortamda gazeteci ve influencer’larla paylaşan Prima 
şeffaflık ilkesinin altını bir kez daha çizerek ebeveynlerin güvenlerini tazeledi. 

Vegan mumlara 
saygı duruşu
Özgür, özgün ve yaratıcı 
ürünler tasarlayan Füu-tursuz 
ilk koleksiyonu Adult Only ile 
kışkırtıcı, şık ve sofistike vegan 
mumlarla iç dünyamızın yansıması 
olacak. Tasarım detayıyla öne 
çıkan el işçiliği, üfleme cama 
yerleştirilmiş Adult Only by Füu-
tursuz’a ait vegan mumlar, odun, 
narenciye, baharat ve toprak 
notalarını barındıran kalıcı kokuları 
ile içinizdeki enerjiyi uyandırırken 
evinizin en güçlü dekorasyon 
öğesi ve güçlü bir hediye alternatifi 
olmayı da vaat ediyor.

Mevsim 
geçişlerinde 

bağışıklığınızı 
destekleyin

Doğadan, Türkiye’nin ilk ve tek 
probiyotikli çayı ile özellikle mevsim 

geçişlerinde bağışıklığı desteklemeye ve 
sindirimi düzenlemeye yardımcı oluyor. 

Vegan beslenme için uygun kalorisiz 
Doğadan Probiyotikli Çay’ın içeriğindeki 

probiyotikler, sıcak suda etkisini 
kaybetmeden yaşamaya devam ederken 

mide asitlerinden de etkilenmeden 
yalnızca bağırsağa ulaştıktan sonra aktif 

hale gelerek iyiliğini yayıyor.



9

Bülten

Reebok x 
Cardi B:  
Let Me Be… 
In My World
Reebok ve Cardi B, New 
York şehrinden esinlenilerek 
yeni bir kapsül koleksiyona 
daha imza attı. ‘Let Me 
Be… In My World’ kapsül 
koleksiyonunda Reebok 
tasarımcıları, baştan sona 
Cardi B ve ekibiyle beraber 
çalıştı. Her parçasıyla Cardi 
B’nin benzersiz tarzını 
yansıtan koleksiyonda; 
Cardi’nin açık kişiliğini temsil 
eden kesimler, maksimum çok 
yönlülük sağlayan bungee 
detaylar ve dikişler kullanıldı.

Sürdürülebilir 
tasarımların 

öncüsü: Guess
Bu sonbaharda Guess, döngüsel 

ve sürdürülebilir denim tasarım ve 
üretimine Guess x Jeans Redesign ve 

Reborn denim programlarıyla önderlik 
ediyor. Döngüsel moda, kıyafetin 

ve kumaşın sürekli şekilde yeniden 
giyilmesi, geri dönüştürülmesi gibi 

yöntemlerle geleneksel yolculuğunu 
yeniden yönlendirmekten geçiyor. 

Bu iki denim koleksiyonuysa, adeta 
sürdürülebilirlik ve modanın el ele 

nasıl gidebileceğinin göstergesi oluyor. 
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Bülten

Cerrahi maske ve 
yara bantları okul 
çantalarına giriyor
Uzun bir aradan sonra yüz yüze 
eğitimin başlamasıyla bu yıl okul 
çantalarının en önemli ihtiyacı yüksek 
korumalı cerrahi maskeler olacak. 
Türkiye’nin yeni sağlık markası 
Getwell’in çocuklara özel ürettiği 
cerrahi maskeler, ders yılının güvenli 
bir şekilde geçmesine yardımcı 
olacak. Getwell’in birbirinden farklı 
renk ve figürlerle ürettiği yara 
bantları ile öğrenciler, olası aksiliklere 
karşı her zaman hazırlıklı olacak. 

Vans maceraya 
hazır, ya siz?

Vans’ın şimdiye kadarki maceraya 
en hazır ayakkabısı UltraRange 

EXO Hi GORE-TEX MTE-2 
piyasaya sunuldu. Ayakkabı, 

doğanın tüm zorluklarıyla baş 
edebilecek şekilde ve dalgalara 

ulaşmak için yağmur, çamur 
demeden ilerleyecek sörfçüler 
için yeniden tasarlandı. Nem 
yönetimi, termo-regülasyon 

ve tüm koşulların üstesinden 
gelebilmek için ek çekiş gücü gibi 

üç temel ilke üzerine tasarlanan 
MTE-2 koleksiyonu, sizi hiç 

beklemediğiniz yerlere götürecek.

Günlük hayatın vazgeçilmez eşlikçisi çayı, yeniden yorumlayarak bir yaşam 
biçimine dönüştüren TeaShop yeni şubelerle büyümeye devam ediyor. Çayın 
dışında dünya kahveleri, çay özlü kolonyalar, çay bazlı artizan sabunlar, 
demlik, termos ve tütsü gibi ürünler sunan TeaShop, zengin ürün gamıyla 
şimdi de İstanbul Atlas Park’ta misafirlerini ağırlamaya başladı. 

TeaShop yeni 
şubeleriyle 
büyümeye 
devam ediyor
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Bülten

Şehrin kapıları 
İlvi ile açılsın!
Sonbahar mevsiminin karşı 
konulamaz renklerini ve 
ahengini koleksiyonuna 
yansıtan İlvi, yüksek doz 
konforuyla ne stilinden 
ne de rahatından ödün 
vermeyenlerin favorisi. Şehre 
dönüş heyecanını, sonbaharın 
eşsiz pastel renkleri ile 
koleksiyonuna yansıtan İlvi, 
yeni sezonda da benzersiz bir 
şıklık sunuyor.

Maceracı ve 
çevreci bir bot 

koleksiyonu
Timberland Ray City waterproof 

kadın botları ile bu kış adımlarınız 
sınırları zorlasın! Sezonun en yenisi 
GreenStride tabanlı Ray City kadın 

bot koleksiyonunda inovatif stil, 
ultra konfor ve sağlamlık ile buluştu. 

Koleksiyon ilhamını Timberland’in 
ikonik botlarından aldı.

KIKO Milano’dan 
yeni koleksiyon
İtalyan güzellik markası KIKO 
Milano, sonbaharda doğanın huzur 
veren atmosferinden esinleniyor ve 
yeni Charming Escape koleksiyonu 
ile İtalya kırsalında romantik bir 
yolculuğa davet ediyor. Doğanın 
eşsiz güzelliğinden ilham alan 
koleksiyonuda, zamansız makyaj 
stili, modern ve yüksek performanslı 
formüllerle bir araya geliyor.
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HAZIRLAYAN: BUSE SELEN AKGÜN

Moda

BOSS x Russell 
Athletic 
koleksiyonu 
tanıtıldı
Milano’daki Kennedy Spor 
Merkezi’nde yaklaşık 1300 
kişinin katılımıyla BOSS x Russell 
Athletic koleksiyonunun tanıtımı 
yapıldı. Beyzbol dünyasından 
ilham alan ve 90’larda popüler 
olan rahat silüetlere saygı 
duruşunda bulunan seri, Boss 
markasının terzilik DNA’sını 
ve Russell Athletic’in spor 
giyim referanslarını yücelten 
kolej ceketleri, kapüşonlular, 
eşofmanlar ve kareli 
pardesülerden oluşuyor.

Max Mara 
İlkbahar/Yaz 
2022 koleksiyonu
Pandemi ile giyinme alışkanlıkları 
daha rahat olmaya başladı. Ve 
moda dünyasında da birçok marka 
bu yönde yol aldı. Mükemmel 
İtalyan yapımı dış giyimiyle tanınan 
Max Mara’nın, Milano Moda 
Haftası kapsamındaki İlkbahar/Yaz 
2022 defilesi süper modellerle dolup 
taştı. Max Mara yeni koleksiyonunda 
ilhamını ofis kıyafetlerinden değil 
sert, koyu durulanan kot temalı iş 
kıyafetlerinden alan giysileri  
tercih etti.
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Moda

007 Michael Kors
James Bond serisinin son filmi No Time to 
Die onuruna Michael Kors, üç özel çanta 
silüetini tanıttı. Kors’un klasik stiliyle 
tasarlanan yuvarlak üst saplı, günlük 
kullanıma uygun çantaların isimleri ise 
Bond Bancroft Satchel, Bond Carryall ve 
Bond Duffel… Sınırlı sayıda üretilen kapsül, 
Eylül ayının sonundan itibaren satışa 
sunulacak.

Versace 
by Fendi: 
Fendace
Aylarca süren 
spekülasyonlar ve moda 
uzmanlarına gönderilen 
şifreli bir altın-beyaz 
mektuptan sonra 
Versace x Fendi işbirliği 
ortaya çıktı. Koleksiyon, 
Versace’nin Milano 
Via Gesu’daki genel 
merkezinde tanıtıldı. 
Versace by Fendi, 90’ların 
ortasından sonuna kadar 
olan süreçten ilham aldı. 
Fendi çift F monogramını 
kendi eski Yunan anahtar 
motifiyle birleştirirken, 
Versace’nin çengelli 
iğneleri ve punk rock 
kenarıyla seksiliğini bir 
araya getirdi.



Moda

Vahşi doğanın içinde  
bir Roberto Cavalli
Milano Moda Haftası’nın açılış gecesinde ilk defilesini 
sunan Roberto Cavalli’nin yeni kreatif direktörü 
Fausto Puglisi, sınırları daha da zorlamaya istekli 
ve hazır olduğunu kanıtladı. Büyük kaplan yüzleri 
ve zebra desenli, tepeden tırnağa hayvan desenleri 
ile tasarlanan İlkbahar/Yaz 2022 koleksiyonu moda 
dünyasına vahşi bir hava getirdi. 

Saint Laurent de 
kürk kullanımına 
son veriyor
Lüks moda evlerinin ana şirketi 
olan Kering, tüm markalarında 
kürk kullanımını yasakladığını 
duyurmuştu. Grubun en büyük 
markası Gucci, 2017’de kürk 
kullanımına son verirken, onu 
Balenciaga, Bottega Veneta 
ve Alexander McQueen takip 
etti. Saint Laurent ise bahar 
koleksiyonlarından sonra kürk 
kullanımına son vereceklerini 
duyurdu.
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Mekan

Hazan mevsiminde 
nereye gitsek?

Yaz bitti, bitiyor derken sonbaharın bereket sembolü en 
güzel ayına adım attık bile. Yazın büyüsünden keşfetmeye 

fırsat bulamadığınız yerleri ekim ayının serin ve temiz havası 
eşliğinde gezmenin tam zamanı. Sonbahar esintili harika 

mekanları sizler için derledik.

İtalyan mutfağının 
adresi: Terrazza 
Italia
Geleneksel lezzetleri modern 
tarifleriyle harmanlayan Terrazza 
Italia, Zorlu Center’da Eataly’nin 
içerisinde yerini almaya hazırlanıyor. 
Mekan, İtalyan mutfağının dünyaca 
ünlü lezzetlerini profesyonel bir 
bakış açısıyla yeniden yorumluyor. 
Ev konforunda, sıcak ve samimi bir 
ortamda misafirlerini karşılayan 
restoran, geniş teras alanı ve boğaz 
manzarasıyla İstanbulluların yeni 
buluşma noktası olacak.

Şehrin Meksikalısı 
Ranchero yenilendi
Okyanus ötesinin Aztek ve Mayalara 

uzanan köklü tarihini, renkli 
kültürünü ve dünya mutfakları 

arasında ayrı bir yere sahip olan 
Meksika mutfağının birbirinden 

özel lezzetlerini ülkemize taşıyan 
Ranchero, Nişantaşı’nda bulunan 
şubesini yeniledi. Oldukça geniş 
bir açık alana sahip olan mekan, 

misafirlerini gerçek Meksika 
yemekleri ve eşsiz ambiyans 

eşliğinde ağırlayacak.
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Mekan
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Ekim ayına 
rahatlayarak 
merhaba deyin
Ruhunu ve bedenini dinlendirip 
kendini şımartmak isteyenler için 
Hilton Istanbul Maslak bünyesindeki 
Ocean Club, misafirlerine kusursuz 
hizmet sunmaya devam ediyor. 
Oceon Club’da, 9 adet masaj odası, 
squash kordu, pilates stüdyosu, kapalı 
dinlenme havuzuyla hem sağlıklı 
aktiviteler yapabilir hem de yazın 
yorgunluğunu atmak için bedeninizi 
dinlendirebilirsiniz.

Müdana 
Nişantaşı’na 

damga vurdu
Eğlence dünyasının yeni adresi 

Müdana, Nişantaşı’ndaki yenilenen 
konsepti ile misafirlerini ağırlıyor. 

DJ performansı ile eğlenceli bir gece 
yaşamanızı sağlayacak mekana 

gittinizde, Hatay Ekşisi, Fesleğenli 
Patlıcan, Falafel, Pazı Sarması 

yemeden dönmeyin…

Fairmont Hotels & 
Resort ile hislerin 
en büyüğünü 
deneyimleyin
Dünyanın öncü otel gruplarından Accor Grubu çatısı altındaki Fairmont Hotels 
& Resort ‘Hislerin en büyüğünü deneyimleyin’ adını verdikleri yeni global 
kampanyasını Oscar ödüllü ünlü oyuncu Susan Sarandon ile duyurdu. Lüks 
otel markasının tarihi kökenlerine yer verirken, yenilenmiş bir vizyon ve henüz 
yaşanmamış maceraların heyecan verici görüntülerini de yaşatıyor.
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Editorial

Romantik Bir

Sonbahar
Fotoğrafçı: Nadir Özkan,  Moda Editörü: Zeynep Şimşek,  Saç Makyaj: Utku Agagil

Model: Daman Model - Gui Fedrizzi, Varya,  Moda Editörü Asistanı: Verda Halila, İlkim Ergan
Fotoğraf Asistanı: Hüseyin Toplu,  Saç Makyaj Asistanı: Funda Aslangören

Boreal Brandlifting
Guess
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Editorial

Punto Leatherfur
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Editorial

L’appart Pr
Dockers
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Editorial

Elbise: Atölye No.6
Takı: Selin
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Editorial

Elbise: Atölye No.6
Takı: Selin
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Editorial

Punto
Gözlük: Maxmara
Çanta: Louis Vuitton (Editöre Ait)
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Editorial

Takım: Çiğdem Akın
OXXO
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Editorial

Ceket: Punto
Elbise: Rufat İsmail
Küpe: Swarovski / L’appart Pr



25

Advertorial

Elbise: Love on Friday / L’appart Pr
Takı: Swarovski
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Editorial

Elbise: Love on Friday / L’appart Pr
Takı: Swarovski
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Editorial

Tuana Büyük Çınar
Punto
Prada
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Editorial
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AdvertorialEditorial
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Editorial





Duru ve masum güzelliğini, donanımlı karakteriyle 
pekiştiren oyuncu Selma Ergeç yaşam tarzını daha güzel 

bir dünya için şekillendirecek kadar farkındalıklı biri. Güzel 
oyuncu, doğa dostu ürünlerden ikinci el giysi kullanımına 

kadar sürdürülebilir bir yaşam için bireysel önlemlerini 
bizimle paylaştı.

Röportaj: Mukaddes Kaya,  Fotoğraflar: Jiyan Kızılboğa,  Styling: Boreal Brandlifting,  Video: Yuşa Ebrar Dursunoğlu,  
Makyaj: Alev Kaya,  Saç: Akın Ünal,  Fotoğrafçı Asistanı: İbrahim Erdal,  Mekan: Swissotel the Bosphorus Istanbul

En sevdiğim 
kıyafetlerim hep 
ikinci el parçalar

SELMA ERGEÇ

Kapak
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Elbise: Museum Of Fine Clothing (Gizia Gate)
Ayakkabılar: Giuseppe Zanotti (Beymen)
Kolyeler: Seasons & Stories

Kapak
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M ükemmel bir kadın. Gü-
zelliği zaten tescilli. Bir-
çok yabancı dili, sıkı bir 
eğitimi ve oyunculukla 

harmanladığı müthiş bir donanımı var. 
Üretiyor, düşünüyor, kendine yatırım 
yapıyor. Harika bir evlilik ve muhte-
şem bir çocuğu var. Hem güzel, hem 

yetenekli, hem bir entelektüel, hem de 
elegan. Farklılığını fark ettiren bir ka-
dın. Camdaki Kız dizisinde canlandır-
dığı Selen gibi zeki, çalışkan, cevval. 
Zarafeti, yeteneği ve duru güzelliği ile 
gerçek oyuncu olmak isteyen herkese 
örnek olan sanatçı Ergeç, samimi ve iç-
ten cevaplarıyla karşınızda. 

Kapak

Ceket: Luxez (Gizia Gate)
Pantolon: Luxez (Gizia Gate)
Büstiyer: Museum Of Fine Clothing (Gizia Gate)
Ayakkabılar: Gizia Gate
Küpe: Begum Khan
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Kanal D’de yayınlanan Camdaki Kız 
dizisiyle ekranlardasınız, senaryo ilk 
geldiğinde ne hissettiniz, bu projeye 
nasıl dahil oldunuz?

Senaryodaki grotesk öğeler görmek, 
farklı bir şey okumak çok hoşuma git-
ti. Televizyonda yeni yeni görmeye 
başladığımız tuhaflıkta karakterler ve 
olaylar vardı. Üzerine yapımcı, yönet-
men ve oyuncu kadrosunu da görünce 
ikna oldum. Şanslıyım. Saygı duydu-
ğum insanlarla çalışıyorum işlerimde, 
bu hayatın bir lütfu.

Dizi neden bu kadar sevildi ve 
beğenildi sizce?

Bir, bence Gülseren Hanım’ın hika-
yelerinden çıkan senaryolarda karak-
terlerin hakiki bir psikolojik derinliği 
var, tek boyutlu karakterler çıkmıyor. 
Hiçbir karakter salt iyi ya da salt kötü 
değil. Hiçbiri kahraman ya da anti-kah-
raman değil. Bu bizi gerçek hayata yak-
laştırıyor. Haberleri, sosyal medyayı 
takip eden herkes ülkede ya da dünya-
da ne kadar şaşırtıcı, dehşete düşürücü 
hadiselerin yaşandığının farkında olsa 
da bunu bir drama içerisinde görünce 
tokadı yiyorsunuz. Bir de sadece bu iş 
için değil, Gülseren Hanım’ın diğer ki-
taplarında da isimler, olay örgütleri gibi 

şeyler hasta mahremiyetini korumak 
için değiştirilse de bunun gerçek bir hi-
kaye olduğunu biliyoruz. Bu hikaye bir 
yerlerde gerçekten yaşandı. Böylece tec-
rübeye bir boyut daha ekleniyor. “Yok 
canım böyle senaryo mu olur, böyle bi-
şey olmaz” diyemiyorsun. Bu durum 
hikayenin etkisini çok artırıyor.

Selen karakteri hikayede var mıydı? 
Nasıl bir karakter?

Hayır. Kitabı okudum tabii karakte-
rimle ilgili ipucu toplamak için. Kitapta 
bir erkek kardeş var, onu kadın yapmış-
lar aslında. Selen kaotik ve her durum-
da sükuneti korumaya çalışan, dengeyi 
sağlayan bir karakter gibi. İlişkileri to-
parlamaya çalışan, zor bir ailede her-
kesin iyi olması için çabalayan ama yer 
yer başarısızlığa uğrayan biri. Genelde 
bu tip karakterlerde olan bir şey var-
dır: herkesin duygusuna ve ruh haline 
o kadar açık, o kadar dengeli davranı-
yor ki Selen, aslında kendini unutmaya 
başlıyor. “Herkes iyi olsun, herkes iyi 
olursa ben de iyiyim” diye düşünüyor 
ama kimse Selen’e “Sen ne hissediyor-
sun, neye ihtiyacın var” diye soramıyor, 
çünkü fırsat olmuyor. Zaten senaryoda 
en sık kurduğum cümleler “Hallede-
rim, halledicez, hallettim” oluyor.

Tıp çok isteyerek seçtiğim bir meslekti ama sonra 
hayatın tesadüfleri beni buraya getirdi. Ara ara 

oyunculuk yaparken de hep tıpa döneceğimi, bu 
alanda ilerleyeceğimi düşünüyordum. Finalde, bir 

sürü tesadüf eseri, bir virajın ardından bugüne geldik. 
Bugün mesleğimi çok seviyorum ama tıbba devam 

etmemiş olmak da içimde uktedir.
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Mayo: Cihan Nacar
Pantolon: Vakko
Küpe: Begum Khan

Kapak
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DEDEM OYUNCULUĞA ‘EKMEKSİZ 
MESLEK’ DERDİ

Biraz geçmişe dönelim. Tıp 
öğrencisiyken oyunculuğa geçişiniz 
nasıl oldu? Neden oyunculuğu seçtiniz?

Ben zaten hobi olarak oyunculuk 
yapıyordum. Liseyi bitirirken de okul 
müdürü ile yaptığımız kariyer toplan-
tısında müdür bana direkt “Konser-
vatuara gireceksin herhalde” demiş-
ti. Ben de tıp fakültesine gireceğimi 
söyledim, insanlar da tıp fakültesini 
duyunca “Bence konservatuar oku” 
demiyor açıkçası. Tıp çok isteyerek 

seçtiğim bir meslekti ama sonra haya-
tın tesadüfleri beni buraya getirdi. Ara 
ara oyunculuk yaparken de hep tıpa 
döneceğimi, bu alanda ilerleyeceğimi 
düşünüyordum. Bir süreliğine oyun-
culuk yapacağım dediğimde dedem 
şöyle demişti; “Oyunculuk ekmeksiz 
meslek”. Aç kalırsın demek istiyor. 
Tabi çok garantisi vs olmayan bir mes-
lek, o yüzden biraz endişeyle karşı-
landı ailem tarafından da. Finalde, bir 
sürü tesadüf eseri, bir virajın ardından 
bugüne geldik. Bugün mesleğimi çok 
seviyorum, ama tıp alanında devam 
etmemiş olmak da içimde uktedir.

Kapak
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Kaban: Sister Jane (Vakkorama)
Ayakkabılar: No21 (Vakko)
Küpe: Begum Khan

Kapak
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İlk oynadığınız rol neydi, ne 
hissettiğinizi hatırlıyor musunuz?

Böyle mi Olacaktı’da bir karakter-
di. Türkçe çok iyi bilmiyordum, ko-
nuşulanların çoğunu anlamıyordum. 
Yönetmen gelip sürekli bir şey anlatı-
yordu ve kesinlikle ne dediğini anla-
yamıyordum. O yüzden bir süreliği-
ne sudan çıkmış balık gibi hissettim. 
O güne dek yaşadığım şeylerden çok 
farklıydı.

Tarihi karakterlerden Hatice 
Sultan ve Halide Edip Adıvar’ı 
canlandırdınız, o tarihin insanı 
olmak ister miydiniz, başka 
canlandırmak istediğiniz bir tarihi 
karakter var mı?

Spesifik olarak söyleyebileceğim 
bir karakter var tabi ki de, olduğu za-
man konuşuruz. Tarihi karakterler oy-
namak çocukluğunu tekrar yaşamak 
gibi. Bizim yaptığımız iş zaten öyle, 
oyun oynamak gibi biraz; çocuğu olan 
herkes bilir. Çocuklar bayılırlar oyun 
oynamaya, hikaye kurmaya, karakter-
den karaktere girmeye, kostüm giy-
meye... Bizim de en büyük şansımız 

o, oyun oynamaya devam edebiliyo-
ruz hayatımız boyunca. Çok da keyifli 
oluyor. Dönem işlerinin ise bir artısı 
daha var: Kostümler çok iyi! Ben çok 
seviyorum kostüm kısmını. Uğraşma-
yı, dahil olmayı çok seviyorum. Bir de 
gerçek bir karakterse, mümkün oldu-
ğunca çok veri toplayan, araştırmayı 
seven bir oyuncuyum. Mümkün oldu-
ğunca çok şey okuyayım, izleyeyim, 
göreyim, bilgi sahibi olayım. O zaman 
ayaklarım daha sağlam yere basıyor-
muş gibi hissediyorum. Hatice Sul-
tan’da istediğim kadar kaynak, tarihi 
belge yoktu, buna rağmen bulabildik-
lerimden çok beslendim. Bir de orayı 
ben hep masal gibi görüyordum, yani 
bir masalın içerisindeymişiz gibi. Ha-
lide Edip’te ise kitaplar, metinler, ses 
kayıtları, hatta canlı görüntüler vardı. 
Bu hazırlanmanızı çok kolaylaştırı-
yor. Ancak Halide Edip’i oynamanın 
sorumluluğu beni çok korkuttu. Yağ-
mur, Durul ve Necati’yi çok sevdiğim, 
onlara güvendiğim için kabul ettim, 
yoksa cesaret edemeyebilirdim. Şükür 
ki süreci çok kolaylaştırdılar ve içime 
sinen bir iş çıktı ortaya.

Bizim yaptığımız iş, oyun oynamak gibi biraz; çocuğu 
olan herkes bilir. Çocuklar bayılırlar oyun oynamaya, 

hikaye kurmaya, karakterden karaktere girmeye, 
kostüm giymeye... Bizim de en büyük şansımız o, oyun 

oynamaya devam edebiliyoruz hayatımız boyunca. 
Çok da keyifli oluyor.

Kapak
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Kimle veya kimlerle karşılıklı 
oynamak sizi çok heyecanlandırır, 
ilgiyle takip ettiğiniz aktris ve 
aktörler kimler?

Buna biraz diplomatik cevap ver-
mek gerekiyor! Birini unutursam 
kendimi çok kötü hissedeceğim. Bu 
mesela bir yemek ya da doğum günü 
planlarken de öyle. Ya birini unutur-
sam? Hiç kimseyi çağırmayayım, hiç 
yapmayayım daha iyi! Ama var, çok 
çok beğendiğim oyuncular var. Birini 
söyleyeyim en azından, her zaman, 
hayatımın sonuna kadar bütün işlerde 
her daim partneri olabileceğim, ucun-
dan kıyısından da olsa oynayabilece-
ğim isimdi: Tuncel Kurtiz. Her zaman. 
Onunla artık oynayamayacağım için 
çok ama çok üzgünüm.

VİCDAN ZORLAMAYA GELMEZ

Evli ve çocuklusunuz, hızlı 
bir tempoda uzun saatler 
çalışıyorsunuz, birçok kadın için 
oldukça ilham verici bir süreç. 
Zorlanıyor musunuz?

Bir düzene oturtmaya çalışıyoruz 
artık. Herkes, elbirliği ile sektörü de 
bir düzene sokmaya çalışıyor. Sektör-
leşmenin de getirdiği artık bir takım 
kurallar ve bunlara uyma zorunlulu-
ğu olduğunu görüyorum artık. Daha 
yolun başındayız tabi, çok çok daha 
iyi olacağına inanıyorum. Bunlar da 
daha netleştiği sürece bence hayat ko-
laylaşıyor ve sonuç olarak işin de nite-
liği artıyor.

Birçok yabancı dil biliyorsunuz, 
çok iyi bir eğitiminiz var, tüm bu 
özelliklerinizi kullanacağınız  
başka bir alanda da çalışmayı 
düşündünüz mü?

Düşünüyorum... Gizli ajan teklifle-
rini değerlendirebilirim. (Gülüyor)

Uzun yıllardır vejetaryen 
besleniyorsunuz, buna nasıl karar 
verdiniz bir kırılma noktanız oldu 
mu? Buradan vejetaryen beslenmek 
isteyenleri cesaretlendirecek ne 
söylemek istersiniz?

Benim bu konudaki düşünce de-
ğişimim 13 yaşında başladı. O da, iki 
şey bir araya geldi. Bir, etik felsefe ile 
ilgilenmeye başladım, bir diğeri de, 
dedem çok okuyan, çok güzel kütüp-
hanesi olan biriydi. Aynı zamanda da 
mezbahalarla ilgili belgeseller vardı o 
dönem Almanya’da yayınlanan, onu 
hatırlıyorum. Bunlar bir araya gelince 
bilincimde bir değişim oldu. Hayvan-
ları her zaman çok seviyordum ama 
deli gibi de hayvan yiyordum. Oradaki 
kırılma noktası bunun bir anda bilince 
taşınması oldu. Kimse şu anda ben ölü 
bir hayvan yiyorum diye et yemiyor 
aslında. İnsanlar kendi avladıkları şeyi 
yeseler belki durum daha farklı olurdu. 
Ben genelde kimseyi buna ikna etmeye 
çalışmıyorum çünkü herkes kendi vic-
dani kararını vermekte özgür olmalı. 
Vicdan zorlamaya gelmez. Ama şunu 
söylemek isterim, vejeteryan olmak 
zor sanılıyor, oysa hiç de değil. Hele 
Türkiye’de hiç hiç zor değil. 

Kapak
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Elbise: Finders Keepers (Vakkorama)
Küpe: Begum Khan
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Ne açıdan?
İnanılmaz bir meze ve zeytinyağlı 

kültürümüz var, Türk mutfağı olağa-
nüstü zengin, özellikle Ege mutfağı bu 
konuda inanılmaz. Ben vejetaryen ol-
duğumda tıbbi yayınlar daha çok hay-
vansal gıdaların faydası üzerineydi, 
bunların hepsi tersine döndü. Sağlık 
açısından da insanlar buna yönelmeye 
başladı. Aktüel yayınları takip edenler, 
mesela benim babam doktordur çok 
aktif takip eder, o bana ilk başlarda çok 
karşı çıkmıştı ama o algısı zaman içe-
risinde pesketeryanlığa döndü. Hala 
denizden babam çıksa yerim diyor da! 
Et tavuk vs onları tüketmemeye çalışı-
yor sağlığı açısından. Çevre açısından 
da inanılmaz bir kirlilik ve su tüketimi 
yaratıyor et tüketimi. İnsanları bu yöne 
itecek faktörlerin sayısı kendi kendine 
artıyor. Et tabii daha da pahalılaşacak 
vs. Benim tahminim daha lüks tüketi-
me gidecek, alternatifleri de çoğaldı. 
Yani hem etik boyutu, hem çevresel 
boyutu, hem sağlık boyutu, son derece 
güçlü argümanlar. Benim argümanım 
yalnızca etik boyutuydu, artık farklı 
argümanlar da eklendiği için insanlar 
çok daha fazla ikna oluyor. Gidiş, ve-
jeteryanların sayısının hızla artacağını 
gösteriyor. Tabii bunlardan bahseder-
ken birbirine saldırarak, aşağılayarak 
fikrini değiştirmeye çalışan insanları 
görmezden geliyorum. Çünkü bir ko-

nuyu tartışırken, onun en öfkeli temsil-
cilerine değil, en masum temsilcilerine 
hitap etmeyi tercih ederim.

Dünyamıza, doğaya ve geleceğe 
karşı hassasiyet besleyen birisiniz. 
Sürdürülebilir bir yaşam için 
bireysel önlemler ne kadar faydalı? 
Neler yapabiliriz?

Global ve endüstriyel konularda 
ülke politikaları, tutumları şüphesiz ki 
ana konumuz olmalı. Almanya’nın bu 
konuda müthiş planları var, özellikle 
sürdürülebilir enerji kullanımıyla ilgi-
li, eğer başarabilirlerse tüm dünyaya 
çok büyük örnek olacak. Orada taa 25-
30 yıl önce bu konular çok aktif tartı-
şılıyordu. O nedenle yerleşik bir bilinç 
ve temel var. Bunu çok önemli buluyo-
rum, çünkü bu konularda toplumsal 
idrakın yerleşmesi ister istemez zaman 
alıyor. Bireysel olarak ise bir hikaye 
vardır: Deniz kenarında deniz yıldız-
larını denize geri atan bir adam vardır, 
biri yanına gelir ve ne yaptığını sorar, 
geri atıyorum der.Ama burada yüzler-
ce, yüzbinlerce deniz yıldızı var. Hangi 
birini atacaksın yani? Fark etmez ki sen 
3-5-10-50 tane atmışsın. “O attığım bir 
tane için fark ediyor” der adam da. Çok 
tatlı bir hikayedir. Bireysel hareketin 
önemi benim için böyle. Büyük bir fark 
yaratmıyor olabilirsin, alanın dar çün-
kü ama oy vermek gibi, 1 oy 1 oydur. 

Kapak
Rahat giyinmeyi seviyorum. İkinci el, rahat, yıpransa 
da bunun sorun olmayacağı giysiler seviyorum. Ben 

kıyafete hizmet etmeyeyim yani, o bana hizmet etsin. 
Ben de isterim bütün gün topuklularla gezeyim. Çok 

yakıştırıyorum da giyenlere ama ben giyince 10 dakika 
sonra bedenim “Bize ayrılan sürenin sonuna geldik” diyor. 
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Peki biz bireysel olarak neler 
yapıyorsunuz? 

Ben bireysel olarak ne yapıyorum, 
et yemiyorum. Kullandığım deterjan-
ları vs mümkün mertebe doğal içerik-
li, geri dönüşebilir ürünlerden tercih 
ediyorum. Plastik poşet zaten hiçbir 
zaman kullanmadım, kendimi bildim 
bileli yanımda alışveriş çantam vardır. 
Giyimde ise ikinci el kullanmayı sevi-
yorum. Ben Amsterdam’a çok yakın 
büyüdüm, orada şahane bir ikinci el 
potansiyeli vardı. Türkiye’de de var. 
En sevdiğim kıyafetlerim hep ikinci el 
parçalar. Suyu gereksiz yere akıtma-
mak, çöpleri ayrıştırmak vs. gibi temel 
şeyleri yapıyorum. Yeri gelmişken ve 
çöp demişken, en anlamadığım şey-
lerden biri ise, idrak dahi edemiyo-
rum. İnsan çöpünü neden yere atar? 
Gerçekten anlayamıyorum.

OKUNACAK ÇOK KİTAP VAR

Kitaplarla aranızın iyi olduğunu 
biliyoruz, başucu kitabım dediğiniz, 
kitaplığınızın göz bebeği eserler 
hangileri?

Yine bir kitap seçersem öbürlerine 
ayıp olacak kaygısı yaşadım! Mesela ne 
var, yıllar önce okuduğum bir kitabı tek-
rar okuyup aynı şeyi hissediyor muyum 
diye baktığım oluyor. O kadar çok oku-
nacak şey var ki! Çocuk, iş derken iste-
diğim kadar çok okuyamıyorum, ona 
çok üzülüyorum gerçekten. Başucu der-
ken çok var tabi ama Herman Hesse’nin 
Siddhartha’sını her zaman okumak iste-
rim mesela. Benim zaten bu çok güzel, 
tekrar okuyacağım dediğim kitaplar şu 

anda bir kütüphaneyi doldurmuş du-
rumda. Özetle, okunacak çok kitap var! 
Çok güzel yeni kitaplar da çıkıyor. Hep-
sine yetişemeyeceğim için resmen hicap 
içindeyim. Hicap deniliyor mu? 

Spiritüel dünya ile iç içesiniz 
sanırım, şu yaşadığımız yeni dünya 
düzeninde nasıl sağlam kalabiliriz, 
siz neler yapıyorsunuz bu konuda?

Her gün meditasyon yapıyorum 
desem yalan olur. Devamlı değişik-
lik gösteren başa çıkma teorilerim ve 
yöntemlerim var. Spiritüel belli bir 
inanış şemasından bahsediyorsak, 
asla değiştirmediğim ve arkasında 
durduğum, sorgulamadığım yalnızca 
vejeteryanlık var ve belki üç beş ba-
sit prensibim var. Bunun dışında katı 
olmamaya çalışıyorum çünkü hayat 
katı olduğun yerden seni sorgulama-
ya başlıyor benim gördüğüm. Hangi 
konuda çok net ve çok katıysan hayat 
oradan gol atıyor. Bir nevi kibir de o 
durum ya zaten. Nasıl desem, bir ko-
nuda tek doğru olduğuna inanmak 
bence çok kibirli bir davranış. Ben 
kibir kotamı yalnızca vejeteryanlıkta 
kullanmaya çalışıyorum çünkü o kibir 
her zaman çok güzel sınanıyor. Ben de 
o kadar sınanmak istemiyorum!

Tarz sahibi birisiniz, giyim 
anlayışınızda öne çıkan parçalar nedir?

Ben dar giyinmeyi sevmiyorum, 
sıkılıyorum. Rahat giyinmeyi seviyo-
rum. İkinci el, rahat, yıpransa da bu-
nun sorun olmayacağı giysiler seviyo-
rum. Ben kıyafete hizmet etmeyeyim 
yani, o bana hizmet etsin. Çok özen-
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diğin tarzlar var mesela ama 
onları hayatımda tutacak disip-
linim yok. Ben de isterim bütün 
gün topuklularla gezeyim. Çok 
havalı ve çok hoş buluyorum, 
çok yakıştırıyorum da giyenlere 
ama ben giyince 10 dakika sonra 
bedenim “Bize ayrılan sürenin 
sonuna geldik” diyor. Özetle: 
Rahatlıktan yanayım.

Kapatırken biraz güzel 
enerjiler yayalım. Bundan 
sonra hayattan neler 
bekliyorsunuz? Hayalini 
kurduğunuz yarında neler var?

Güzellik yarışması sorusu. 
(Gülüyor) Buna pozitif bir ce-
vap vermek istiyorum ama işin 
kötüsü şu, Amin Maalouf’un Adrift 
diye bir kitabı var, çok güzel bir kitap 
onu okuyorum şu an. Dünya ile ilgili 
sosyo-politik tespitleri ve öngörüleri 
benimkilerle çok örtüşüyor ve tablo 
pek parlak değil açıkçası! Söyleyece-
ğim her pozitif şey yüzeysel ve dün-
yadan kopuk kalıyor. Özellikle son 
dönemde yaşadığımız ve hali hazırda 
yaşanmaya devam eden hem Türkiye 
hem dünyadaki gelişmeler, gelece-
ğin krizlerine işaret ediyorlar. Şunun 
ümidindeyim sadece: Krizlerin içinde 
her zaman bir fırsat vardır. Aslında bir 
uyarı olarak alırsak, doğru adımları 
atarak bunu bugün veya yarın pozitif 
bir yere çevirme şansımız olabilir. Na-

sıl bir vücut hastalandığında bir işa-
ret olarak bir yeri ağrıyorsa, bu da bir 
işaret. Burada büyük bir sorun var ve 
bunu düzeltene kadar canın yanma-
ya devam edecek. Bu da bir bakıma 
popomuzu kaldırıp harekete geçmek 
için itici güç olabilir. Asıl sorunu çöz-
mek gerekiyor. Biz çoğu zaman ne ya-
pıyoruz? Ağrı kesici alıyoruz. O sinya-
li duymazdan geliyoruz ama o sinyal 
aslında çok kıymetli. Şu anda çok yo-
ğun bir şekilde birçok temel sorunun 
sinyalleri, artık göz ardı edemeyece-
ğimiz bir netlikte geliyor. Nüfus, ırk-
çılık, kaynak sorunları, sosyal öfke ve 
daha nice işaret. Ben bu ağrıların artık 
ağrı kesiciyle çözülemeyeceğini idrak 
edebileceğimizi umuyorum.
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Ceket: Balmain (Beymen)
Bot: Beymen Collection
Kolye: Seasons & Stories

Kapak
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Mutluluk ve mutsuzluktan bağımsız olarak bazen o anda var 
olmanın tadına varıyor, bazen de olmak istediğimiz yerde 

olamadığımız için andan silinmek, fark edilmemek istiyoruz. Bu 
da bir çeşit “ben”lik durumu esasen. Kimi zaman bir şarkı, hatta 
bir rüzgârın götürdüğü yerde yol bitiyorsa zamanın gerisinden 

gelen nesnelere sarılmak en kolayı.

Favorileri
Editörün

Hüma Kaya / huma@retouchmag.com

Moda

Darwin’s 
Botanicals Toka

Fiyonk toka ilkokul yıllarının 
huzurunu getirir mi bilmem ama 

aynaya baktığımda gördüğüm 
kız çocuğunu çok mutlu ettiğine 

eminim. Üstelik doğaya ve 
canlılara zarar vermeyen bir 

markanın eseri.

Yargıcı Elbise
Beni geçmişe götüren bir diğer 

parça da bu elbise. Farklı şekillerde 
kullanılabilen parçalar aynı zamanda 
başımızın tacı kapsül gardıropların da 

olmazsa olmazı.
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Moda

Ayşe Bener 
Elbise

“Little Black Dress” ne 
kadar kurtarıcıysa, uzun, 
sade ve karakterli kesime 
sahip siyah bir elbise de 
o kadar şefkatli ve huzur 

verici olabiliyor.

Giyi İleri  
Dönüşümlü Kemer

Giyi’nin kupro elbiselerinin üretim fazlası 
kumaşları Kadın Kooperatifleri işbirliği ile 
el dokuması tezgahlarında dokunuyor ve 
birçok kıyafetin tamamlayıcısı birer kemer 

haline geliyor.

Rosece 
Yağ Bazlı 

Doğal 
Parfüm

Her elemente uygun 
doğal yağlarla formüle 

edilen ve doğal taş 
roll on başlıkla enerji 
dengesi sağlayan bu 

yağ bazlı kokular tüm 
duyuları iyileştiriyor. 
Benim tercihim yıldız 

haritamda olmayan 
ve dengeleme ihtiyacı 

hissettiğim hava 
elementi.



“Büyük al seneye giyersin” miti gerçek 
oldu, geçen yıl büyük büyük aldığımız 
oversize giysiler bu sezonun da gözdesi. 
Özellikle kabanlar ve blazer ceketler sizi 
resmen sarıp sarmalayacak.

Onun Aşkı Bana 
Extra Large

Moda

Bacon, 8.795 TL

Ecoalf, 4.595 TL

Frame, 3.245 TL

Free People, 2.395 TL Front Row, 3.995 TL

Ichi, 1.395 TLOutcast People 
2.100 TL

Resume, 
2.795 TL

Selected, 
1.295 TL

Selected, 3.995 TL



Tarz sahibi kadınların ortak zevki otantik 
stildeki parçalar, en çok doğanın süsü 
sonbahara çok yakışıyor.

Otantik Ekim

Moda

Akep, 2.195 TL Free People 2.895 TL

Gas, 795 TL

Ghospell, 1.395 TL

Puma, 2.250 TL

Queen and Pawn, 1.499 TL

Yargıcı, 
699,99 TL

Simone 
Rocha, 

3.145 TL

See Concept, 495 TL

Rivus, 490 TL



Moda

Mevsimlerin “her şey güzel olacak” deme 
şekli olan sonbaharın büyülü renklerini 
ne kadar çok görürsek, ruhumuz o kadar 
huzurlu kalacak.

Sonbahardan 
Çizgiler

Cabaia, 299 TLFree People, 
1.695 TL

İpekyol, 399 TL

Mintoco. 400 TL

Muesli, 149 TL

Offwear, 3.295 TL

Outcast People 3.250 TL

Selected, 2.495 TL

Yargıcı, 649,99 TL

Vakkorama, 1.495 TL
The 

Molc, 
890 TL



Endüstri devriminden beri tükettiğimiz 
gezegen koz diyor, sürdürülebilirlik artık bir 
tercih değil bir zorunluluk. Hızlı modayı ne 
kadar azaltıp sürdürülebilirliğe tutunursak o 
kadar yaşayacak ve yaşatacağız.

Moda

Sürdürülebilir 
Moda Mümkün

Circular & C, 260 TL

Cooperative Studio, 65 TL

C-ya, 596 TL

cosy, 850 tl

Dor Raw 
Luxury, 
929 TL

Epidotte, 
395 TL

Less, 60 TL

Moda 
Praksisi, 

Yeni İnsan 
Yayınevi

Sat-su-ma, 
790 TL

Zeynep Koç, 
1.150 TL



Moda

Ne kadar vintage, o kadar zamansız… 
Modası geçmeyecek bir şey varsa, o da 
modası çoktan geçmiş vintage parçalar. 
İster 2.el dükkanlardan, ister yeni sezon 
ürünlerin vintage modellerinden olsun 
her stilin kurtarıcısı onlar.

Vintage 
Gardıroplar

Catarzi, 1.995 TL

Ghospell, 1.595 TL

Ichi, 745 TL

Keepsake, 1.995

Moonlight, 
3.095 TL

Sacred Geometry, 
1.850 TL

Silvan Heach, 
1.695 TL

sister Jane, 
2.095 TL

Vakkorama, 
1.195 TLVakkorama, 895 TL
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Modanın bol yıldızlı 
gövde gösterisi: 

Resmi adıyla Costume Institute Gala olarak bilinen MET 
Gala 1971’den bu yana dünyanın en popüler yardım etkinliği 

olarak biliniyor. Galanın kırmızı halısı dünyaca ünlü tasarımları 
taşıyan yıldızların geçit törenine sahne oluyor. Bu yıl da 

unutulmaz anların yaşandığı galanın geçmişten bugüne en tarz 
kostümlerine bir göz atalım.

Moda

MET Gala

M oda endüstirisinde yı-
lın partisi olarak kabul 
edilen Met Gala eylül 
ayında her zamanki yeri 

olan New York’taki Metropolitan Sa-
nat Müzesi’nde yeniden kapılarını 
açtı. Her seferinde farklı kültürel ya-
pıya odaklanan, yıldızlarla dolu bağış 
toplama etkinliğinin bu yılki teması 
Amerikan moda stili oldu. Etkinliğin 
ev sahibesi Anna Wintour’un kararıy-
la katılımcı sayısı pandemiden dolayı 
600’den 450 kişiye indirildi.
2021 MET Gala da her sene olduğu 
gibi birbirinden güzel, ışıltılı, ilginç 

ve unutulmayacak kostümlere sahne 
oldu. Kırmızı halıda, Kim Kardashi-
an’ın çok konuşulan Balenciaga kos-
tümünden, Kendall Jenner’ın ışıltılar 
içinde parladığı Givenchy kostümüne 
ve hatta Rihanna’nın yorganı anımsa-
tan Balenciaga kostümüne kadar bir-
çok görünüm dikkat çekti. Beğenilen 
kostümlerin dışında eleştirilenler de 
unutulmazlar arasında yerini aldı. 
Gelin moda dünyasının en prestijli 
kostüm balosu haline gelen Met Ga-
la’nın gelmiş geçmiş en unutulmaz ve 
etkili kırmızı halı görünümlerini ha-
tırlayalım…

HAZIRLAYAN: BUSE SELEN AKGÜN
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Moda

1974 Cher - Bob Mackie
‘Romantik ve göz alıcı 
Hollywood Tasarımı’ 
konseptli galada Cher’in 
giydiği, Bob Mackie imzalı 
tüy süslemeli elbise hiç 
unutulmadı. Tasarım ‘Çıplak 
elbise’ fenomenini başlatarak 
2015’te Kim Kardashian’nın 
Roberto Cavalli, Beyoncé’nin 
efsane Givenchy ve 2016’da 
Madonna’nın dantel Givenchy 
elbiselerine ilham oldu.

1979 
Jacqueline 
Kennedy 
Onassis - 
Valentino
Galaya ilk olarak 
1979 yılında 
katılan Jacqueline 
Kennedy Onassis, 
Valentino imzalı 
siyah straplez bir 
elbise ve fırfırlı şal 
ile unutulmazlar 
arasında yerini aldı.

1981 Diana Ross
Diana Ross, fırfırlı tül bir 
elbiseyle kendine özgü 
cazibesini öne çıkardı.
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Moda

1990 Naomi 
Campbell
İlk kez MET 

Gala’ya 
katılan Naomi 

Campbell, renkli 
bir couture 

mini elbisesiyle 
herkesi 

büyüledi.

1992 Christy Turlington
Süpermodel Christy Turlington, MET 
Gala’ya siyah bir gece elbisesi ve 
göz alıcı inci gerdanlığı ile katıldı.

1995 Kate Moss - 
Calvin Klein
Kate Moss ilk 
kez MET Gala’nın 
kırmızı halısına 
adım attığı anda, 
tüm gözleri üzerine 
çekmeyi başardı. 
Moss, teması özel 
tasarım olan galada, 
sadeliğin yanı sıra 
Calvin Klein imzalı 
elbiseyle mükemmel 
görünüyordu.

1996 Elizabeth Hurley - Versace
Kırmızı halıda Hugh Grant ile boy gösteren 
Elizabeth Hurley, derin yırtmaçlı elbise ve 
beyaz saten kürküyle yıl boyu konuşuldu.
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Moda

1996 Prenses 
Diana - Dior
Dior’un o zamanki 
tasarımcısı John 
Galliano tarafından 
hazırlanan, siyah 
dantel süslemeli 
lacivert elbiseyi, kendi 
koleksiyonundan inci 
ve safir gerdanlıkla 
tamamlayan Prenses 
Diana, şüphesiz 
galanın en zarif 
ismiydi.

1997 Salma Hayek - 

Atelier Versace
Gecenin temasının 
Gianni Versace’yi 
onurlandırdığı yıl, Salma 
Hayek galaya deri ve 
derin yırtmaçlı Versace 
tasarımıyla katıldı. 
Elbise, Gianni’nin son 
koleksiyonunda yer 
alıyor.

1999 Donatella Versace
2000 yıllarında Grammy 
Ödülleri’nde J.Lo ile ikonikleşen 
Versace elbiseyi aslında daha 
önce tasarımcı 1999 MET 
Gala’da giymişti.

2003 Nicole 
Kidman - 
Gucci by 
Tom Ford
Nicole 
Kidman, ışıltılı 
tek omuzlu 
Tom Ford 
tasarımı Gucci 
elbisesiyle 
gecenin 
‘Tanrıça’ 
temasının ikonu 
oldu.
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Moda

2004 Scarlett 
Johansson - 
Calvin Klein
Scarlett 
Johansson sarı 
Calvin Klein 
elbisesiyle 
oldukça sade bir 
görünümdeydi 
ancak cesur 
dekoltesi 
ile gecenin 
tehlikeli irtibatlar 
temasına 
gönderme yaptı.

2006 Sarah Jessica Parker & 
Alexander McQueen
İngiliz modasını tema alan 2006 
MET Gala’sında Alexander 
McQueen ve Sarah Jessica Parker, 
uyumlu ekose tasarımlar ile tam 
olarak gecenin ruhunu yansıttı.

2007 Cate 
Blanchett - 
Balenciaga
Cate Blanchett, 2007 
yılında MET Gala’ya 
altın rengi kraliyet 
saçaklı bir Balenciaga 
elbiseyle katıldı.

2010 Katy Perry - 
Cute Circuit
Katy Perry, kırmızı 
halıyı tam olarak 
3000 dahili MicroLed 
ışıklı Cute Circuit 
elbisesiyle aydınlattı.

2011 Jennifer Lopez - Gucci
J.Lo, anahtar deliği detaylı 
boyundan askılı ve çiçekli omuz 
detayları olan Gucci elbisesiyle tüm 
dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.



Moda

2012 Beyonce - Givenchy
Beyonce, kızı Blue Ivy’nin doğumundan 
sonra ilk kez görüneceği MET Gala’ya 
vücudunu saran siyah transparan, kuyruk 
kısmı mor tüylerle süslenen bir Givenchy 
elbise ile katıldı.

2016 
Madonna - 
Givenchy
Her zaman 
sınırları zorlayan 
Madonna, 2016 
MET Gala’ya 
Givenchy imzalı 
transparan bir 
elbiseyle katıldı.
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2017 Rihanna - Wearimg Comme 
des Garçons, Le Vian & DVANI
Rihanna etkinliğe 5 metrelik kuyruğa sahip 
Comme Des Garçons elbiseyle katıldı.  
Yapımı 2 yıl süren elbisenin ağırlığı ise 
yaklaşık 25 kilogramdı.

2018 Zendaya - 
Versace Atelier
Zendaya, 2018’deki 
dini temalı etkinlik 
için özel Versace 
elbisesiyle adeta 
savaşçı oldu. 
Elbise, zırhlı bir 
boyun ve omuz 
parçası, ışıltılı zincir 
zırh ve çivili bir 
kemer içeriyordu.
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Moda

2019 Lady Gaga - Brandon Maxwell
Kırmızı halıya yaklaşık 25 metre kumaş 
içeren pelerin palto ile giriş yapan Lady 
Gaga, tasarımcısı Brandon Maxwell’i 
gururlandırdı.

2021 Kim Kardashian - 
Balenciaga

2019 Cardi B. - Thom Brown
El yapımı işlemelere sahip 30 bin tüyle 
bezenmiş elbisenin yapımında 35 kişi 2 
bin saatten fazla çalıştı.
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Advertorial

Tarihi bir yolculuğun kapıla-
rını aralayan İstanbul’un en 
dikkat çekici lokasyonu Fi-
şekhane, 200 yıla yaklaşan 

geçmişinin ardından dünya standartla-
rında yapılan restorasyonu ile şehir ya-
şamına ayrı bir soluk getirdi. Geniş açık 
alanları, kültür-sanat mekanları, seçkin 
gurme restoranlarına ulaşım kolaylığı 
sayesinde Fişekhane, kısa sürede ‘iyi 
yaşam’ kavramının önemli bir temsil-
cisi oldu. Turistlerin görmesi gereken 
Sultanahmet Meydanı, Kız Kulesi gibi 
tarihi mekanlarıyla birlikte ‘kahveren-
gi tabela’ sahibi olmaya hak kazanarak 
‘İstanbul’un tarihi ve gezilecek yerler’ 

listesine girdi ve bu vasfını da sonuna 
kadar hak ediyor. 
Yaz boyu süren açık hava sineması, 
açık hava mini konserleri; yaz sonuna 
doğru yerini Fişekhane Deniz Konser-
leri’ne bıraktı. Ajda Pekkan, Edis, Sela-
mi Şahin, Şevval Sam, Berkay, Serdar 
Ortaç, Buray, Mor ve Ötesi, Erol Evgin 
Gökhan Türkmen, Funda Arar ve Ha-
dise gibi ünlü isimleri ağırlayan Fişek-
hane’de müzikseverler deniz kıyısında 
benzersiz bir konser deneyimi yaşıyor. 
Deniz Konserlerinde sona yaklaşırken, 
sonbaharın da gelmesiyle Fişekhane 
yepyeni etkinliklere de ev sahipliği 
yapmaya hazırlanıyor. 

Şehrin yeni kültür-sanat ve gastronomi merkezi Fişekhane, 
sonbaharı heyecanla karşılıyor. Denize nazır Deniz 

Konserleri’nin sonuna yaklaşmışken, Fişekhane’nin yenileri Ege 
meyhanesi Rupa ve Lübnan mutfağının iddialı ismi Al Hallab, 

damak çatlatan lezzetleriyle meraklılarını bekliyor.

Sonbaharın  
en sıcak adresi: 
Fişekhane



LOCAL MAKERS İLK FESTİVALİ 
İÇİN FİŞEKHANE’DEYDİ 

Türkiye’nin farklı bölgelerinden sür-
dürülebilir ürünler tasarlayan onlar-
ca Local Makers, 17-30 Eylül tarihleri 
arasında Fişekhane’de buluştu. Yerel 
üreticiye destek için yola çıkan Local 
Makers Türkiye iş birliğiyle düzenlene-
rek gerçekleştirilen Lokal Tasarım Fes-
tivali’nde çevre dostu ve sürdürülebilir 
markalar ağırlandı. Türkiye’nin farklı 
bölgelerinden birçok yerel tasarımcının 
yer aldığı festivalde; konser, söyleşi ve 
tasarım atölyesi gibi etkinlikler gerçek-
leşti. Seri üretim algısı ve kitlesel üre-
tim alışkanlıklarının aksine el emeği 
değeriyle harmanlanmış ürünlerin ka-
tılımcılarla buluşacağı festivalde katı-
lımcılar dünyanın geleceği için çalışan 
girişimcilerle bir araya geldi. 

DAMAK TADINA DÜŞKÜN 
OLANLARIN ADRESİ DE 
FİŞEKHANE

Sadece kültür-sanat değil gastronomi-
nin de en iddialı noktası olmaya aday 
Fişekhane’de her zevke hitap eden 
farklı mutfaklar bulunuyor. Örneğin 
ünlü şef Murat Bozok Ferida ile Ömür 
Akkor ise Zennup 1884 ile misafirlerine 

tadı damağında bırakacak deneyimler 
sunmayı sürdürüyor. Fişekhane’nin 
yeni mekanlarından olan Al Hallab 
ise, 140 yıllık aile geleneği Akdeniz 
ve Lübnan mutfağını Dubai’den son-
ra Fişekhane’de misafirlerine sunuyor. 
‘Meyhanenin en şık hali’ mottosuyla 
Alaçatı’dan sonra İstanbul’daki ilk şu-
besini Fişekhane’de açan Rupa ise en 
koyu, en tatlı sohbetlerin mekânı ola-
cak gibi görünüyor.

COCOON’UN YENİ SERGİSİ: 
TERRA INCOGNİTA 

Müzik ve sinemanın yanı sıra sahne sa-
natlarının en iyi oyunlarına da ev sahip-
liği yapan Fişekhane, Contemporary 
Istanbul Vakfı’nın özenle hazırladığı 

sergilerin de adresi oldu. 
Vakfın ilk ve daimi sergi me-
kanı olan Cocoon’un ikinci 
sergisi Yves Rocher Vakfı 
ile birlikte hayata geçirildi. 
Terra Incognita / Keşfedil-
memiş Topraklar sergisi Co-
coon’da 30 Kasım’a kadar 
ziyaret edilebilir. 
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Advertorial
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Küçük bir şapka dükkanından dünya devi moda markası 
olmaya evrilen ilham verici bir başarı öyküsü. Coco 
Chanel’in yetimhanede talihsiz serüvenler dizisiyle 

başlayan hayatında ne gelişmeler yaşandı da dünyanın 
en başarılı, hırslı ve cesur kadın girişimcilerinden biri oldu. 

Gelin birlikte bakalım…

Yetimhane Kızı

CHANEL

DERLEYEN: BUSE TURAN

Biyografi
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A sıl adı Gabrielle Bonheur 
Chanel olan Coco Chanel, 
1883 yılında Fransa’da 
yoksulların barındığı bakı-

mevinde dünyaya gelen gayrimeşru bir 
çocuktu. 7 kişilik fakir bir ailenin çocu-
ğuyken sanki her şey çok yolundaymış 
gibi, küçük yaşlarda tüberkülozdan 
annesini kaybetti. Ardından babası ta-
rafından kardeşleriyle birlikte yetim-
hane kapısına  bırakılarak terk edildi. 
Bütün bunlar yaşanırken O henüz daha 
12 yaşındaydı. 19. yy gibi zor ve karan-
lık bir dönemde yetimhane kızı olmak 
zordur. Sadist rahibeler tarafından yö-
netilir, ön gördükleri disiplin için gere-
kirse şiddet dahi görebilirsiniz. Ancak 
Chanel’seniz, varmak istediğiniz yol 
için savaşmaktan kaçınmazsınız. 

İLK VE SON KEZ AŞIK OLDU

Her ne kadar kalbini kırmayı ba-
şarsalar da ruhunu kırmayı başara-
madıkları Coco Chanel, hayatının 
kontrolünü çoktan ele almıştı. O bu 
hayattan kurtulacak kadar güzel ve 
akıllı bir genç kadına dönüşmüştü. 
Kendini kurtarmaya odaklandığı 
dönemde, karşısına çıkan Fransız 
bir adamın metresi oldu. Tekstil va-
risi ve yarış atı sahibi olan sevgilisi 
oldukça meşgul bir adamdı ve Cha-
nel için bütün bu yaşananlar yeterli 
değildi. Hırsının bir çıkışa ihtiyacı 
vardı. Sevgilisi bu durumun farkın-
daydı ve onu keyifli zaman geçire-
bileceğine inandığı yakışıklı, zengin 
bir İngiliz’le tanıştırdı.

Biyografi
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Biyografi

MODACILARIN İÇ SAVAŞI BAŞLADI

Genç ve güzel Chanel ile yakışıklı İngi-
liz Boy Capel birbirlerine aşık oldular. 
Birlikte Paris’e gittiler ve Chanel orada 
1 yıl gibi kısa bir sürede sevgilisinin de 
desteğiyle ilk işini kurdu. Bugün Cha-
nel’in ayağa kalkma günü olarak tarihe 
geçmeliydi. 1 Ocak 1910’da Rue Cam-
bon Sokağı’nın içinde artık Chanel’in de 
küçük bir şapka dükkanı vardı. Chanel, 
Boy Capel ile birlikte davetlere katıl-
dıkları dönemde aristokratların ve elit 
kesimden sayılabilecek herkesin nasıl 
yaşadıklarını, konuştuklarını ve giyim 
tarzlarını gördü. İnsanların giyimleri 
hakkında sevgilisiyle yaptığı sohbetler-
de, kadınların da erkekler kadar rahat 
ve modern kıyafetleri hak ettiğini sık 
sık dile getirdi. Bu yorumlardan etkile-
nen Capel de 1913’te Chanel’e Deauvil-
le’de bir butik açtı ve böylece Paris’teki 
modacılar için iç savaşı başlatmış oldu.

AŞKA BAKIŞI DEĞİŞTİREN KAYIP

Chanel diğer modacıların aksine ka-
dınlara son derece basit ve rahat elbi-
seler tasarlamaya başladı. Kırsal ke-
simde çalışan kadınları da düşünerek 
sevgilisi Boy Capel’in dolabından esin-
lenip tasarladığı kıyafetlerle dikkatleri 
üzerine çekmeyi başardı. Chanel için 
işler yolunda gidiyor derken, 1919’da 
talihsiz bir trafik kazasıyla bu hayatta-
ki tek destekçisi, sevgilisi Boy Capel’i 
kaybetti. Gerçek bir ailesi bile olmayan 
Chanel için her şey tersine döndü de-
sek de bazen yaşanan kayıpların başka 
şeyleri kazandırdığı söylenebilir. İçinde 

bulunduğu dünyada savaşın yarattığı 
katliam ile sevdiklerini kaybedenlerin 
yaslarını gördükçe aşık olmanın im-
kansızlığına kendini inandırması güç 
değildi. Chanel’e göre erkekler, bun-
dan böyle bağımsızlığını koruyabilme-
si için bir araç olarak kaldı. Capel’den 
sonra sevgililerini güçleri ve ona nasıl 
yardımcı olabileceklerini düşünerek 
seçmeyi tercih etti. Rusya Büyük Dükü 
Dimitri ve Westminster Dükü gibi güç-
lü isimlerle de birliktelikleri oldu.

MASKÜLEN DURUŞUN MİMARI

Chanel’in modaya sundukları hız kes-
meden devam ediyordu. 1920’lerde 
cesurca tasarladığı küçük siyah elbi-
sesini üç şeyden ilham alarak yarattı-
ğına inanıyordu. Bunlardan ilki genç 
kadınların savaş sonrası yas tutma 
zorunluluğu için onları geleneksel yas 
elbiselerinden kurtarmak olabilirdi. 
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İkincisi, kötü kalpleri ve beyaz saçla-
rıyla nefret etmekten asla vazgeçme-
diği rahibelerin korkunç hatıralarına 
inat beyaz yakalı ama kısa bir elbise 
yapma isteği olabilirdi. Üçüncüsü ise 
kadınların ezilmiş ve kederden yıkıl-
mış gibi görünmeyi bırakmalarını is-
temesiydi. Hatta sırf bu sebeple resmi 
erkek giyimine de yöneldi. Daha sert 
beyaz yaka ve kolalı manşetlerle er-
keksi şıklığa yöneldi. 20’nci yüzyılda 
Chanel artık sadece Paris’te değil, tüm 
dünyada büyük moda liderlerinden 
biriydi. Stili ve paleti bugünkü gibi o 
zaman da modern görünüyordu. Cha-
nel kadınları gündüzleri şık ve sportif, 
geceleri ise canlı, gurur verici ve ro-
mantik gözüküyorlardı.

TÜRK ASKERLERİNİ GİYDİRDİ

Chanel sadece dünya kadınlarına de-
ğil, Türk askerlerinin üniformalarına 
da imzasını attı. 1930’lu yıllarda Mus-
tafa Kemal Atatürk, Türk Silahlı Kuv-
vetleri’nin üniformalarını Coco Cha-
nel’e tasarlattı. Türk Ordusu 1980’lere 
dek onun imzasını taşıyan üniformalar 
giydi. Hatta en son tasarım yapan Arzu 

Kaprol, bazı noktalarda hala Chanel 
ezgilerinin devam ettiğini, onları de-
ğiştiremediğini belirtti.

NAZİLERLE İŞ BİRLİĞİ İDDİASI

Basın sık sık Chanel tasarımlarının 
benzersiz ve iddialı oluşundan bahse-
diyordu. Amerikan, Fransız ve İngiliz 
moda dergilerinde Chanel’den sıkça 
söz edilmesi dönemin güçlü marka-
larından biri olan, Jean Patou Paris’in 
de canını sıkar hale gelmişti. Dergiler-
de kendisine ayrılan sayfaların sayısı 
konusunda sık sık tartışmalar çıkaran 
Patou, verdiği reklamları da iptal et-
mekle tehdit etse de aldığı cevaplar 
üzerine Chanel’den intikam almayı 
kafasına koydu. Bu hırsla çıkılan in-
tikam yolunun sonunda nelerle kar-
şılaşırsınız tahmin bile edemezsiniz. 
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Alman subayı Baron Von Dincklage, 
bir dönem sevgilisi olan Chanel’in, 
Nazilerle işbirliği yaptığını öne sürdü. 
1939 yılında Chanel’in işyeri kapatıldı 
ve Fransa’dan ayrılması kararı alındı. 
Sansasyon ve ardı arkası kesilmeyen 
söylentilerle Fransa’dan ayrılan Cha-
nel, Winston Churchill’in anlaşmasıyla 
İsviçre’ye kaçtı.

CHANEL No5’İN 
DOĞUŞU

Coco Chanel yıllar 
sonra her şey yoluna 
girince geri dönme-
yi seçti. Üstelik, artık 
mevcut modaya sem-
pati duymayan yaşlı 
ve cesur bir kadındı. 
Sansasyonları sever-
di… Dünyanın en iyi 
bilinen ve en popüler 
kokusunu üreterek 
Fransa’ya ‘ben geldim’ der gibiydi: 
Chanel No5… İkonikleşen kokusuyla 
yeniden gündeme düşen Chanel, yeni 
koleksiyonunu 5 Şubat 1954’te sundu 
ve hızlı ilerleyip açığı kapatmaya ka-
rarlıydı. Karşısında savaş sırasında-

ki davranışlarını hala affetmeyen bir 
Fransız basını olsa da Amerikan ve İn-
giliz basını onun zarif ve küçük takım-
larının farkındaydı. Chanel adeta bir 
darbe ve bir mucize gerçekleştirmişti. 
Takım elbiseleri, hem gençlerin hem 
de yaşlıların giydiği modern ve stan-
dart bir giysiydi. Peki mucize bunun 

neresinde derseniz? 
Fransa’ya geri döndü-
ğünde 71 yaşındaydı. 
Sizce de bu mucize 
değil mi? Yaşlı bir ka-
dınken başlayan ünü, 
hız kesmeden devam 
etse de Chanel için 
bazı sonlar yaklaşı-
yordu. Belki de yetim-
hanedeyken kurduğu 
hayallerin gerçekleş-
mesiyle zafer sarhoşu 
olmuştu bilinmez ama 
son zamanlarda sık sık 
dinlenmeye ihtiyacı 

olduğu gözlerden kaçmıyordu. 88 ya-
şındaki ünlü modacı 10 Ocak 1971’de 
zorlu bir günün ardından evinde tek 
başına ölü bulundu. O’nun en büyük 
mirası Chanel bugün hala moda devle-
ri arasında yerini koruyor.
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Sabrettim ve 
vazgeçmedim

GÖKÇE EYÜBOĞLU

Gökçe Eyüboğlu, en büyük hayali olan oyunculuğa ulaşmak için 
önce ‘altın bilezik’ dediği üniversitede başka bir alandan mezun 
olduğunu ve çalışırken de her kuruşunu  eğitimlere harcadığını 

söylüyor ve ekliyor: Hayatta hiçbir şeyi oyuncu olmak kadar 
istemedim. Kolay olmadı, vazgeçmedim ve sabrettim.

Röportaj: Vildan Uygunoğlu,  Fotoğraf: Baran Altındağ,  Styling: Seda Solmaz,  Saç: Sabit Akkaya 
Makyaj: Gizem Ergin,  Fotoğraf Asistanları: Mehmet Koç, Şeref Yazaroğlu  Mekan: Park Hyatt İstanbul

Mayo; Cihan Nacar-Fiyat Istek Uzerine
Ayakkabı; Derimod-Commun Pr-Fiyat Istek Uzerine
Takı; Saudade Jewellery 280 tl
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Yeni sezonda merakla bek-
lenen Evlilik Hakkında 
Her Şey dizisinin Sanem'i 
Gökçe Eyüboğlu, haya-

ta karşı zarif ama güçlü duruşuyla 
örnek olacak bir profile sahip. Sem-
patik, azimli ve disiplinli hali insa-
na enerji veriyor. Güzel oyuncuya 
kariyer, evlilik, moda, pandemi, kı-
saca hayata dair merak ettiklerimizi 
sorduk, birlikte samimi bir sohbete 
imza attık.

Gökçe Eyüboğlu'nu kısaca tanısak? 
Nelerden hoşlanır, nelerden nefret eder?
İnsan kendini nasıl anlatabilir ki… 
Ben de hala kendimi tanımaya çalışı-
yorum. Her deneyimle kendimle ilgili 
yeni bir şey öğreniyorum. Arkadaşla-
rım, ailem, oyunculuk, seyahat etmek, 
kitaplar kıymetlilerim. Nefret kelime-
sini kullanmayı sevmem ama şiddetin 
her türlüsü, ayrımcılık ve insan hak-
ları ihlalleri ise her şekilde net olarak  
karşısında olacağım durumlar.

Röportaj



73

Röportaj

Takim ; Cihan Nacar-Fiyat Istek Uzerine
Ayakkabı; Zara 299 tl
Takı; Zweig/Zweig.Co-79,90 Di Brandlifting
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Yeni diziniz Evlilik Hakkında Her 
Şey hayırlı olsun. Diziye dahil olma 
süreciniz nasıl gelişti?
Bu sene güzeldi benim için. Çok güzel 
senaryolar okudum ve en çok sevdik-
lerimden biri olmuştu Evlilik Hakkın-
da Her şey. Sanem’i de çok sevdim. 
Doğrularıyla, yanlışlarıyla çok gerçek 
ve eğlenceli biri bence Sanem. Oyun-
cu olarak bana çok şey öğreteceğini 
düşünüyorum Sanem’in travmaları-
nın... Sumru Yavrucuk’la anne-kızı 
oynamanın da büyük bir ayrıcalık ol-
duğunu düşünüyorum elbette.

Ülkece dizi uyarlamalarında genelde 
başarılıyız. The Split uyarlaması 
Evlilik Hakkında Her Şey sizce nasıl 
olacak? İzleyiciyi neler bekliyor?
Ben The Split’in ilk sezonunu seyrettim. 
Açıkçası bizim hikayemizin daha renk-
li olduğunu düşünüyorum. Belli vaka-
larımız olacak tabi ki ama bir yandan 
karakterlerin her birinin hikayelerinin 
açılmasıyla hikayemizin daha çok se-
vileceğini ümit ediyorum. Bence bizde 
kötü karakter yok. Hataları olan insan-
lar var. Yani hepimiz gibi… Gerçek in-
sanlar… Spoiler vermemek adına sanı-
rım daha fazla yorum yapamayacağım. 



75

Röportaj

Elbise; Amor Garibovic- 17.000 tl
Ayakkabı; Derimod-Commun Pr-Fiyat Istek Uzerine
Takı; Saudade Jewellery 215 tl
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KLEPTOMANİ ÜZERİNE ÇALIŞTIM

Sanem nasıl bir karakter? Role nasıl 
hazırlandınız?
Çok katmanlı. Travmalarını bir kutu-
ya kapatmış, kilitlemiş. Varlıklarının 
farkında ama yüzleşmemeyi seçmiş. 
Yüzleşmeler ona göre değil. Mücade-
le yöntemi farklı.
Asi ve kural tanımaz olduğunu dü-
şünüyorum. Sorunları olduğu için 
asilikle birleşen şeyler yapıyor. Ben-
ce yaralı bir küçük kız çocuğu Sanem 

ama öyle görünmemek için de elin-
den geleni yapıyor. Seçimlerinin doğ-
ruluğunu tartışabiliriz ama bu gerçek 
olduğunu değiştirmiyor. Biraz klep-
tomani üzerine çalıştım. Nedenleri, 
süreç, çalma atakları hakkında veri 
toplamak bana karakterim hakkında 
senaryoda ya da karakter analizinde 
olmayan bilgileri de sağladı. Henüz 
başındayım Sanem’in, yeni bölümler 
geldikçe ben de sizle beraber daha 
çok tanıyacak ve anlayacağım. Uma-
rım hakkını vererek anlatabilirim.
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Tulum;Amor Garibovic- 15.000 tl
Kupe; Yesim Kale- 199,90 tl Di Brandlifting
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Evlilik Hakkında Her Şey setinde 
nasıl bir ortam var? Sumru 
Yavrucuk gibi başarılı bir isimle 
çalışmak nasıl bir duygu?
Bence ben bu konuda şanslı bir oyun-
cuyum. Ustalarla karşılıklı oynama 
fırsatı buldum her işimde. Umarım 
bundan sonrası da böyle olur. Ekip-
teki tüm arkadaşlarıma bayılıyorum. 
Sadece iyi oyuncularla değil iyi insan-
larla bir aradayım. Sumru Hanım’ın 
inanılmaz bir enerjisi var. (Hanım de-
dim diye yine kızacak bana. Bizleri 
yükseltiyor. Onunla karşılıklı oynar-
ken çok şey öğreneceğim kesin.

Malum pandemi nedeniyle dizi ve 
film sektörü de bir dönem durdu. 
Normalleşme döneminde setlerde 
neler değişti? Gözlemleriniz  
neler oldu?
Hepimiz aşılarımızı yaptırdık ve dü-
zenli olarak PCR testi yapılıyor. Ekip 
mutlaka maskeli oluyor. Ayrıca ger-
çekten hijyene çok önem veriliyor. 
Tüm ekip arkadaşlarımın kişisel ha-
yatlarında da aynı özeni gösterdikle-
rine şahit oluyorum. Bu bana gerçek-
ten çok güven veriyor. Dilerim Covid 

vakasına maruz kalmadan güzel bir 
sezon geçiririz.

Kamu Yönetimi mezunusunuz, 
birbirinden çok ayrı iki alan. 
Oyunculuğa nasıl geçiş yaptınız? 
Bu köklü karara ne sebep oldu?
Aslında bir anda vermedim bu kararı 
ben. Kendimi bildim bileli oyuncu ol-
mak istiyordum. Ama malum çoğu ar-
kadaşımın başına gelen gibi önce altın 
bileziğimi koluma takmam ve oyuncu-
luğu hobi olarak yapmam gerekiyordu. 
Ben de üniversiteyi bitirdikten sonra 
hemen çalışmaya ve oyunculuk kursları 
için para biriktirmeye başladım. Kazan-
dığım her kuruşu da bu yolda kendime 
yatırım yaparak kullandım. Kolay olma-
dı açıkçası, bir anda da olmadı. Sanırım 
benim yaptığım en önemli şey vazgeç-
memek oldu. Sabrettim! Eğitimlerime 
devam ettim. Sonra yavaş yavaş seslen-
dirme, tiyatro derken diziler gelmeye 
başladı. Motivasyonumu, öz güvenimi 
kaybettiğim, kendime olan inancımı 
yitirdiğim çok zaman oldu. Ama çok 
istedim. Sanırım hayatta hiçbir şeyi bu 
kadar istemedim ben. Dilerim bundan 
sonrası da bu keyifle gider.

Ustalarla karşılıklı oynama fırsatı buldum her işimde. 
Umarım bundan sonrası da böyle olur. Evlilik Hakkında Her 
Şey ekibindeki tüm arkadaşlarıma bayılıyorum. Sadece iyi 

oyuncularla değil iyi insanlarla bir aradayım. Sumru Hanım’ın 
inanılmaz bir enerjisi var. Onunla karşılıklı oynarken çok şey 

öğreneceğim kesin.
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Peki pandemi döneminiz nasıl 
geçti? Kendimize bolca vakit 
ayırabildiğimiz karantina 
dönemleri sizin için verimli 
miydi yoksa sıkıcı olarak 
nitelendirenlerden misiniz?
İlk başlarda çok ürkütücüydü be-
nim için. Ve sosyal medya payla-
şımlarını gördükçe herkesin bu 
dönemi çok rahat geçirdiği sanrı-
sına kapıldım. Herkes kişisel ge-
lişiyor, bense kişisel geriliyorum. 
Panik duygusu, gelecek kaygısı, 
belirsizlik… Sonra en güvenli ala-
nıma döndüm. Kitap okumak. Sa-
kinleştikçe, durumu idrak etmeye 
başladım ve hepimizin benzer du-
rumda olduğunu gördükçe kaygı 
ve yalnızlık duygusu yerini kabu-
le; kabul süreci de çözüm arama 
sürecine dönüştü. Süreçte kaybet-
tiklerimizin yasını birlikte tutmak, 
iyileşenlere birlikte sevinmekle 
beraber arkadaşlarımla ne kadar 
bir ve bütün olduğumuzu bir kere 
daha kavradık. Sonrasında tabi ki 
seyahat etmek dışında normal ha-
yatıma önlemler çerçevesinde geri 
döndüm. Ama ailemin, arkadaş-
larımın ve aslında hayatımın kıy-
metini anladım ki ben yaşamı çok 
seven ne olursa olsun her günüme 
şükreden biriyimdir. Buna rağmen 
değerini bilmediğim, kaçırdığım 
ne kadar çok an varmış.
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İLİŞKİLERİN BİR KALIBA 
SOKULMASINA KARŞIYIM

Moda ve Gökçe Eyüboğlu birbirine 
ne kadar yakın? Modayı yakından 
takip eden kesimden misiniz?
Bu konuda sınıfta kalırım. Özel gün 
ve geceler ya da çekimler için çalıştı-
ğımız profesyonel ekipler var. Onlar 
sayesinde modayı takip edebiliyor-
sam ediyorumdur. Kendi hayatımda 
ise sadelikten yanayım. Giyinmeye 
üşeniyorum dahi diyebilirim. Şort, ti-
şört, kot, gömlek giyinmeyi en sevdi-
ğim şeyler. Basit.

Sizi en çok ne sinirlendirir? Meslek 
hayatınızda çileden çıktığınız bir an 
oldu mu?
Şiddetin her türlüsü ve insan hakkı 
ihlalleri. Ayrımcı, ırkçı insanlar.

Günümüz evliliklerini düşününce 
uzun bir evliliğiniz var. Bildiğimiz 
kadarıyla 13 yılı aşkın bu 
birlikteliği neye borçlusunuz? 
Evliliğin kilit noktası sizce nedir?
Aşkın da ilişkilerin de olur olmaz 
tariflerle bir kalıba sokulmasına kar-
şıyım. Kendi evliliğim için yorum 

yapacaksam tek söyleyebileceğim ge-
çinmeye gönlümüz var.

Hayata dair bir felsefeniz var mı? 
Sizi bu hayatta ne ayakta tutar?
Hayata dair bir felsefem var mı ger-
çekten bilmiyorum. Ben yaşamı çok 
seviyorum ve hayata karşı alçak gö-
nüllü olmayı tercih ediyorum. Böyle-
ce öğrenmeye devam edebiliyorum. 
Deneyimlerimden, karşıma çıkan in-
sanlardan… vs. Öğrenmek ve üret-
mek beni ayakta tutan şeyler.

Performansından çok etkilendiğiniz 
ve 'idolüm' diyebildiğiniz bir 
oyuncu var mı?
Hocalarımdan biri olan Vahide Per-
çin. Ayrıca yine aynı zamanda hocam 
olan Deniz Erdem de hem hayata hem 
de oyunculuğa bakışıyla idolümdür 
diyeceğim insanlardan.

Canlandırmak istediğiniz tarihi bir 
kişilik var mı?
Ben bu tarz sorulara pek cevap ve-
remiyorum. Bundan sonra ne oyna-
mak isterseniz gibi sorular da geliyor 
ya da dizi mi, sinema mı, tiyatro mu 
diye. Ben sadece son nefesime kadar 
oynayabilmek istiyorum.

Hayata dair bir felsefem var mı gerçekten bilmiyorum. Ben 
yaşamı çok seviyorum ve hayata karşı alçak gönüllü olmayı 
tercih ediyorum. Böylece öğrenmeye devam edebiliyorum. 

Deneyimlerimden, karşıma çıkan insanlardan… vs. Öğrenmek ve 
üretmek beni ayakta tutan şeyler.



82

GÜZELLİK
RE TOUCH



83

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

Vegan Cilt Bakım 
Serisi
Vücudumuzun sağlıklı olabilmek için 
besin ögelerine ihtiyacı olduğu gibi 
cildimizin de sağlıklı bir görünüm 
elde etmek için beslenmeye ihtiyacı 
vardır. Artistry™ markası, cilt için 
besin desteği görevi gören Artistry Skin 
Nutrition™ ürünleriyle diğer tüm cilt 
bakım serilerinden farklı bir yaklaşım 
sunuyor. Yeni, temiz, izlenebilir ve 
vegan cilt bakım serisi Artistry Skin 
Nutrition™, ileri teknoloji cilt biliminin 
yanı sıra, sağlıklı bir güzellik için bitkisel 
bileşenler tarafından desteklenmektedir. 

Dudaklarda 
Doğal Işıltı
Beni bilen ruj sevdamı da 
bilir. Her yeni çıkan ürünü 
denemeye çalıştığım gibi, 
rujsuz bir anım geçmez. 
Dior’un ikonik renk 
arttırıcı dudak balmı 
Lip Glow, %97’si doğal 
içeriklerden oluşan 
formülüyle yeniden 
yorumlanmış. Herkese 
uyum sağlayan bu 
ürün, kişiye özel 
renklere bürünerek 
sürer sürmez gelen 
ışıltıyla görünümü 
güzelleştiriyor. 
Kiraz yağının 
kattığı zenginlikle 
24 saat süren,  derin 
nemlendirme etkisi ve 
6 saat süren  ışıltı sunuyor. 
Lip Glow ayrıca yeni bir 
couture tüpe ve üç tatlı 
renge daha sahip. Bence 
denemelisiniz.

Güzellik



Pürüzsüz Bir Cilt İçin
Sert kimyasallardan ve kötü kokulardan uzak 
bir uygulama olanağı sağlayan, tüylerini 
alırken bir yandan da ölü derilerden arındıran, 
cildi kayganlaştıran jel barlarıyla da ipek gibi 
yumuşak bir cilde sahip olma imkânı sunan 
Gillette Venus Comfortglide Breeze ile anında 
mükemmel pürüzsüzlük elinin altında. Suda 
aktifleşen jel barları ve 3 bıçaklı oynar başlığı 
sayesinde %100’e kadar pürüzsüzlüğün tadını 
sonuna kadar çıkarabilirsiniz. 

Güzellik

Hayata Renk 
Katan Makyaj 

Ürünleri
Maybelline New York, dünya 

çapında başlattığı “Press Play” 
aktivasyonu ile sizi canlanmaya, 

dans etmeye, gökyüzüne 
uzanmaya, kısacası hayata renk 

katmaya davet ediyor. Makyaj 
trendlerini podyumlardan sokaklara 

taşıyan Maybelline New York, 
pandeminin etkisiyle ara verdiğimiz 
alışkanlıklarımıza geri dönüşümüzü 

taçlandırdı. Marka, pandemiyle 
beraber durdurduğumuz 

hayatlarımızı yeniden canlandırmak 
ve hayatı renklendirmek için Press 

Play aktivasyonu ile herkesi ‘PLAY’ 
tuşuna basmaya çağırıyor. 

Saçlarınızın da 
Hijyene İhtiyacı Var
Sonbahara geçiş yaparken, yaz boyu güneş 
ve denizin yıpratıcı etkisi ile kuruyan 
ve matlaşan saçlar, Head&Shoulders ile 
derinlemesine temizliğe ve kepeksiz saç 
derisine kavuşurken aynı zamanda kişisel 
hijyenin de tamamlayıcısı oluyor. Covid-19 
salgını süreci ile birlikte kişisel hijyen çok 
daha önemli hale gelmesiyle ve sonbahar 
ile birlikte de iyi bir bakıma ihtiyaç duyan 
saçlar için Head&Shoulders, kadın ve 
erkeklerin ihtiyaçlarına özel olarak ürettiği 
şampuan ve saç bakım kremleri ile tüm bu 
sorunlara çözüm bulunuyor. 



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

Ayın  
En Yenileri

Güzellik

Siveno, Doğal Roll-
On, hem sağlığını 

hem bakımını 
düşünenler için 

deodorant,  
44,90 TL

Aurelia Geneve, Pilli ve 
Titreşimli Germanium 
-Y- Roller, cildinizdeki 
lekeleri engellemek 

sizin elinizde, 549 TL

Sinoz, 24K Altın 
Göz Çevresi Bakım 
Serumu, göz çevresi 

lekelenmelerini, gözaltı 
ton farklılıklarını ve göz 

çevresinde yer alan 
elastikiyet kaybını 

minimize ediyor,  119 TL

Debby, 
Volum’experience 

Extra Curling Maskara, 
ultra kıvırıcı aplikatörü 

sayesinde kıvırıyor, 
hacim kazandırıyor,  

59,95 TL

LKYD, Confetti Far 
Paleti,  sedefli ve 
mat dokularıyla 
dikkat çekerken, 

yüksek renk 
pigmentli yapısıyla 
da ister doğal ister 
cesur bakışlar elde 
edebilirsiniz, 109 TL

B-good, 
Hydro Effect 

Nemlendirici El 
Bakım Kremi, 

29.90 TL

Yaemina 
Beauty, yarı 

mat velvet ruj, 
119 TL

Nuxe, Rêve de 
Miel Vücut Spreyi, 
bağımlılık yaratan 
kokusuna kendinizi 

bırakın, 200 TL

Nars, Climax Eyeliner, ister gün içinde doğal bir eyeliner olarak 
kullanabilir, isterlerse gece dikkat çekici bir makyaj yapabilirsiniz, 280 TL

Kiehl’s, Retinol 
Skin-Renewing 

Daily Micro-Dose 
Serum, saf retinol 

içeren kırışıklık 
karşıtı serum,  
50 ml, 650 TL

Flormar, Full 
Color Oje, kalıcı 
ve rahat sürülen 

oje, 10,99 TL

Misbahçe, 
Gül Uçucu 
Yağı, 2 ml, 

590 TL

Givenchy, L’Interdit 
EDP Rouge, kan 

portakalı, zencefil, 
vetiver ve paçuli 

içerikli, 50 ml,  
841 TL



Günlük bakım rutininize ekleyeceğiniz 
doğru cilt bakım ürünleriyle yaşının iyisi 
olmak sizin elinizde.

Yaşının İyisi 
Olmak

Güzellik

Sephora Collection, 
Resurfacing Peel Mask,  
yenileyici ve soyulabilir 

maske, 149 TL

 Collagen By Watsons,  
Youth Secret SPF 15 Gündüz 
Kremi, korurken cilde ışıltı da 

katıyor, 50ml, 149,90 TL

Clinique, Moisture Surge, 100 
saat nemlendirme vadediyor, 

50 ml, 281 TL

L’Oréal Paris, Revitalift 
Filler Serum ile 

bir haftada farkı 
anlayacaksınız,  

244,90 TL

Polaar, Icymagic 
Instant Eye 

Contour Multi 
Energiser, koyu 

halka karşıtı, 
canlandırıcı  

roll-on göz çevresi 
bakımı, 380 TL

SkinCeuticals 
Discoloration Defense 

Serum,  inatçı 
leke görünümü ve 

hiperpigmentasyonu 
hedefliyor, 970 TL

Bioten, C vitaminli gece 
kremi, en yoğun günde bile 

dinlenerek kalkacaksınız, 
50 ml, 139 TL

Pure Beauty,  
Brighten 

Up Kapsül 
Essence, 
koyu leke 

görünümünün 
azalmasına 

yardımcı 
oluyor,  30ml, 

159,90 TL

Atelier Rebul, Pharmacy, Pre-
Postbiotic Anatoilan Clay Mask, 

cilt bakım maskesi, 100 ml, 330 TL

L’Occitane, 
Reset Oil in 

Serum, ölmez 
otu içerikli,  

30 ml, 655 TL



Güzellik

L’Oréal Paris Magic 
Retouch Saç 

Maskarası, üç saniyede 
saçlardaki beyazlara 

son, 59,90 TL 

Mevsim 
Dönümlerinde 
Saçlara Dikkat
Saçlarımız en önemli aksesuarımız. 
Onların daha sağlıklı, daha güçlü, daha 
parlak olması için ise doğru ürünleri 
kullanmak gerekiyor. 

John Frieda, Dream Curls 
Günlük Şekillendirici Sprey 

200 ml, 112,50 TL

Revolution, Haircare Bond 
Plex 4 Şampuan, temizlerken  

nemlendiriyor ve bakım 
yapıyor, 250ml, 169,95 TL

We Are Paradoxx, Moisture Express 
Hair Mask, yoğun nemlendirici saç 

maskesi, 375 TL

Aveda, 
Invati, saç 

dolgunlaştırıcı 
köpük, 299 TL

Sephora Collection, 
Cleansing Scalp Scrub, 
temizleyici ve arındırıcı 

maske, 99,90 TL

Yves Rocher, Anti 
Chute şampuan, 

dökülmeyi 
engellerken 

saç oluşumunu 
destekliyor, 69 TL

Schwarzkopf Professional, 
Igora Royal saç boyaları,  

60 ml, 92 TL



Mevsim değişirken, renkli kozmetik 
markaları da yeni ürünlerini raflarda 
sergilemeye başladı bile. Renkleri, dokuları 
ve özellikleriyle dikkat çeken bu ürünlere 
bir şans vermeye ne dersiniz?

Güzellik

Makyaj Çantanızdaki 
Ürünleri Yenileyin

L’Oréal Paris, True Match 
Nude Serum Fondöten, 

. %1 saf hyalüronik 
asit içeriği ve makyaj 
birlikteliği, 249, 90 TL

Debby, Sun Experience 
allık, kadifemsi ve 
zengin pigmentli,  

49,95 TL

Flormar, Extreme 
Tattoo Gel 
Pencil, suya 
dayanıklı, 
akmayan, 

dağılmayan 
yoğun renkler, 
etkili bakışlar, 

49,99 TL

Sephora 
Collection, 

Likit göz farı, 
99 TL

Yaemina Beauty,  Needed 
Göz Kalemi, dakikalar 
içerisinde buğulu göz 

makyajının kusursuzca 
uygulanmasına olanak 

tanıyor, 99 TL

Benefit, Powmade, 
kaş pomadı, 259 TL

Maybelline, Super Stay, 
Matte ınk,  süper kalıcı 

mat ruj, 79,90 TL

Essence, BRONZED this way göz farı 
paleti renk ve dokusuyla dikkat çekiyor, 

37,75 TL

LYKD, Flashy 
Confetti, yarı 
mat ruj, 50 TL
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Akdeniz diyetiyle 
sağlıklı beslenin

Sağlık

Sağlıklı beslenme trendleri arasında yer alan Akdeniz diyeti, 
genellikle kalp hastalığı, depresyon ve bunama riskini 

azaltmak ve genel sağlığın korunması ve geliştirilmesinde 
önerilen bir diyet modeli olarak kabul ediliyor. Sabri Ülker 

Vakfı’nın derlediği bilgilere göre Akdeniz diyeti ağırlıklı 
olarak bitki temelli bir beslenme planı olarak sağlıklı 

beslenmeyi güçlü bir biçimde destekliyor.



90

Sağlık

Akdeniz diyetinin ilk ola-
rak 1993 yılında Harvard 
Halk Sağlığı Okulu ve 
Dünya Sağlık Örgütü Av-

rupa Ofisi tarafından insanları bölge-
nin en yaygın gıdalarına alıştırmaya 
yardımcı olmak için bir kılavuz niteli-
ğinde hazırlandığı biliniyor. Akdeniz 
Diyet Piramidi adı verilen kılavuzun, 
sıkı bir şekilde düzenlenmiş bir diyet 
planından daha çok bir yeme düze-
nine sahip olan sağlıklı beslenme 
modeli olarak önerildiği görülüyor. 
Piramit aynı zamanda 20. yüzyılın 
ortalarında Girit, Yunanistan ve Gü-
ney İtalya’nın beslenme alışkanlık-
larına dayanan belirli besinlerin yer 
aldığı bir beslenme modeli olarak da 
tanımlanıyor. O yıllarda bu ülkelerin 
sağlık hizmetlerine sınırlı erişime sa-
hip olmalarına rağmen düşük oranda 
kronik hastalığa rastlandığı ve orta-
lama yetişkin yaşamının beklentinin 
üzerinde olduğu gözlemlenerek bu 
sonucun beslenme alışkanlıklarıyla 
yakın ilişkisi kanıtlanmıştır. Temel 
olarak meyve ve sebzeler, kabuklu 
yemişler, kepekli tahıllar, balık, zey-
tinyağı, az miktarda süt ürünleri içe-

ren piramit ayrıca, günlük egzersizi 
ve birlikte yemek yemenin faydalı 
sosyal yönlerini de vurguluyor. Ülke-
mizde Ege kıyılarında yaşayan insan-
larımızın bu sağlıklı beslenme mode-
line uzun yıllar uyum gösterdikleri 
de gözlemleniyor.

AKDENİZ DİYETİNİN İÇERİĞİNDE 
NELER VAR?

Akdeniz diyeti, günlük olarak tam 
tahıllar, zeytin, zeytinyağı, meyveler, 
sebzeler, fasulye ve diğer baklagil-
ler, otlar ve baharatların yanı sıra az 
miktarda balık tüketimini de içeren 
ve ağırlıklı olarak bitki temelli bir 
beslenme planı olarak tanımlanıyor. 
Hayvansal proteinler gibi diğer be-
sin kaynaklarının tüketimi daha az 
miktarlarda önerilirken, tercih edi-
len hayvansal protein balık ve deniz 
ürünlerini kapsıyor. Akdeniz Diyet 
Model’inde yenecek yiyeceklerin 
oranı önerilse de porsiyon boyutları 
veya belirli miktarlar belirtilmiyor. 
Her öğünde tüketilmesi önerilen por-
siyonlara karar verilmesi bireye özgü 
bir planlamayı içeriyor. 
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AKDENİZ DİYETİNİ DİĞER 
DİYETLERDEN AYIRAN ÖZELLİKLER 

Sağlıklı yağlara vurgu yapar. Zey-
tinyağının, diğer sıvı ve katı yağlar 
(tereyağı, margarin) yerine diyette 
önceliklendirilmesi önerilir. Avokado, 
sert kabuklu kuruyemişler, somon ve 
sardalya gibi yağlı balıklar ve sağlık-
lı yağlar içeren diğer besinler öne çı-
kar. Bunlar arasında ceviz, koyu yeşil 
yapraklı sebzeler ile balık ve deniz 
ürünleri özellikle omega-3 yağ asitle-
ri bakımından iyi kaynaklardır. 

Hayvansal protein kaynağı olarak 
haftada en az 2 kez balık ve günlük 
veya haftada birkaç kez kümes hay-
vanları, yumurta ve süt ürünleri 
(peynir veya yoğurt) gibi diğer hay-
vansal proteinlerin tüketimi öneri-
lir. Kırmızı et ise Akdeniz diyetinde 
ayda birkaç kez ile sınırlıdır. 

Günlük olarak suyun temel içecek 
olması tavsiye edilir.

Keyifli aktivitelerle günlük fiziksel 
aktiviteyi desteklemek gerekir. 

 
MEVCUT VERİLER NE SÖYLÜYOR?

Akdeniz diyetinin kardiyovaskü-
ler hastalıklar ve genel ölüm riskini 

azaltmada etkili olduğu görülüyor. 
Yaklaşık 26.000 kadın katılımcı ile 
yürütülen bir araştırmada; Akdeniz 
diyetinin ve benzer diyet yaklaşım-
larını uygulayan bireylerin 12 yıl bo-
yunca kardiyovasküler hastalıkların 
görülme riskinin %25 daha az oldu-
ğu saptanıyor. Çalışmada bu olumlu 
etkilerin temelindeki en önemli me-
kanizmanın inflamasyon şiddetinin 
azalması, kan şekeri ve vücut kütle 
indeksindeki olumlu değişikliklerin 
en büyük itici güçler olduğu düşünü-
lüyor. 

Araştırmalar, sızma zeytinyağı 
veya sert kabuklu kuruyemişlerle 
desteklenen ve herhangi bir yağ ve 
enerji kısıtlaması olmayan bir Akde-
niz diyetinin felçten ölüm oranında 
%30 azalma sağlayabildiğini ortaya 
koyuyor. Akdeniz diyetindeki yağla-
rın çoğu, yağlı balık, zeytin, zeytinya-
ğı ve sert kabuklu kuruyemişler gibi 
sağlıklı yağlardan geliyor olsa da an-
cak günlük enerjinin toplam yaklaşık 
%40 kadarı yağdan geliyor.  Bu ora-
nın, Dünya Sağlık Örgütü’nün belirt-
tiği diyet yağlarının diyet enerjisine 
olan katkısının ortalama %30 civarın-
da olması yönündeki önerisinin üze-
rinde yer alıyor. 

Sağlık
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AKDENİZ DİYETİ HÜCRESEL STRESİ 
AZALTABİLİYOR!

Diyetin yaşlanma ve bilişsel iş-
lev üzerindeki etkileri son yıllarda 
araştırmaların odak noktası haline 
gelmiştir. Yaşa bağlı hastalıklara yol 
açabilen stres ve inflamasyon (iltihap-
lanma) yoluyla hücre hasarı, telomer 
adı verilen DNA’nın belirli bir kısmı 
ile ilgilidir. Bu yapılar doğal olarak 
yaşla birlikte kısalmakta ve mevcut 
uzunlukları, yaşam beklentisini ve 
yaşa bağlı hastalıkların gelişme riski-
nin tahmini olarak gösteriliyor. Uzun 
telomerler, kronik hastalıklara ve er-
ken ölüm riskine karşı koruyucu ola-
rak kabul edilirken, kısa telomerler 
bu riskleri artırıyor.

Meyveler, sebzeler, sert kabuklu 

kuruyemişler ve tam tahıllar gibi an-
tioksidan ögeleri içeren besinlerin yer 
aldığı Akdeniz diyeti, zengin antioksi-
dan içeriği ile hücre stresiyle mücade-
leye katkı sağlıyor ve telomer uzunlu-
ğunu korumaya yardımcı oluyor.

Sonuç olarak; mevcut araştırmalar 
ışığında, Akdeniz diyetinin kardiyo-
vasküler hastalıkların önlenmesi, ya-
şam süresinin uzatılması ve sağlıklı 
yaşlanma için sağlıklı bir beslenme 
modeli olarak kullanılmasını destek-
liyor. Enerji kısıtlaması ile birlikte uy-
gulandığında ise, sağlıklı kilo kaybı-
nı da katkı sağlıyor. Ancak, kilo kaybı 
ve hastalıklarda beslenme için Akde-
niz diyeti ve diğer tüm diyet yakla-
şımlarının kişiye özgü planlanabil-
mesi için diyetisyene başvurulması 
önem taşıyor.



93

Sağlık

Diyet yaparken 
günlük 

kaç kalori 
aldığınızı bilin

P iyasada satılan paketli 
ürünlerin üzerinde, res-
toran veya iş yerlerinin 
menülerinde, akıllı tele-

fon ve akıllı saat uygulamalarında 
kalori değerleri sıkça karşımıza çı-
kıyor. Tükettiğimiz yiyecek ve içe-
ceklerin hem besin hem de kalori 
değerleri sağlıklı beslenme planın-
da önemli yer tutuyor. Bu nedenle 
kilo vermek-almak ve formda kal-
mak isteyen kişilerin bu değerlere 
dikkat etmesi gerekiyor. Memori-
al Kayseri Hastanesi Beslenme ve 
Diyet Bölümü’nden Dyt. Merve 
Sır, kalori dengesinin sağlıklı bes-
lenmede önemli bir yer tuttuğunu 
ancak kalori hesaplamanın takıntı 
haline getirilmemesi gerektiğini 
vurgulayarak konu ile ilgili bilgi 
verdi.

MAKRO BESİNLER ENERJİ İÇERİR

Besinlerde bulunan enerji miktarını 
ölçmek için kullanılan birim kaloridir. 
İnsan vücudu enerjisini esas olarak 
karbonhidratlar, proteinler ve yağlar-
dan almaktadır. Kalori, diyette büyük 
miktarlarda bulundukları için makro 
besin olarak da ifade edilir. Eser ele-
mentler veya vitaminler gibi diğer be-
sin maddelerinin aksine, makro besin-
ler enerji içerir. Ayrıca başka bir enerji 
kaynağı alkoldür. Besinlerdeki enerji 
aynı zamanda ‘kalorifik’ değer olarak 
da bilinir ve kalori veya joule birimle-
riyle ölçülür. Kalori konuşulduğunda, 
aslında kilokalori (1000 kalori) anla-
mına gelir. Öte yandan, makrobesinler 
farklı kalori içeriğine sahiptir. Vücuda 
enerji sağlayan besinlerin gram başına 
düşen kilokalorileri aşağıdaki gibidir.



94

Sağlık

• Karbonhidratlar: gram başına 4 ki-
lokalori
• Proteinler: gram başına 4 kilokalori
• Yağlar: gram başına 9 kilokalori
• Alkol: gram başına 7 kilokalori
Ancak unutulmamalıdır ki, vücu-
dun bir yiyecekten gerçekte ne kadar 
enerji kullanabileceği çeşitli faktörle-
re bağlıdır.

VÜCUDUN ENERJİYE İHTİYACI VARDIR

Vücuttaki bazı süreçlerin olması için 
enerjiye ihtiyaç vardır. Vücut bu enerji-
yi besinlerden almaktadır. Enerji, yiye-
cek ve içecek, makro besinler yağlar ile 
karbonhidratlar ve proteinden oluşabi-
lir. Her yiyeceğin farklı bir makro besin 
bileşimi bulunmaktadır. Hangi gıdada 
ne kadar enerji olduğunu ölçülebilir 
hale getirmek için öncelikle kalori öl-
çülmelidir. Basit bir anlatımla kalori as-
lında enerjidir. Kilo kaybı söz konusu 
olduğunda kalorinin her zaman önce-
likli olarak değerlendirilmesi gerek-
mektedir. Çok az sayıdaki insan kilo 
vermek veya kilo almamak için günde 

kaç kalori tüketebileceğini hesaplamak-
tadır. Her insan için tek kalori gereksi-
nimi yoktur. Kişinin günde kaç kalori 
tüketmesi gerektiği cinsiyete, yaşa ve 
boy gibi faktörlere bağlıdır. Düzenli eg-
zersiz, spor ve yapılan iş gibi etkenler 
de önemli rol oynar. Sonuçta, bir şan-
tiyedeki bir çalışanın ofisteki bir çalı-
şandan çok daha fazla enerjiye ihtiyacı 
bulunmaktadır. Vücut, bazal metabo-
lizma hızı için tedarik edilen miktarın 
% 70’ine ihtiyaç duyar. Bunun teknik 
terimi, bazal metabolizma hızıdır. Din-
lenir haldeyken vücudun harcadığı 
enerji miktarı bazal metabolizma hızı 
olarak ifade edilir. Bazal metabolizma 
hızı, tüm hayati fonksiyonların sürdü-
rülmesini sağlar. Birçok insan, günlük 
kalori ihtiyacının çok üzerinde yiyerek 
aşırı kilolu hale gelmektedir. Günlük 
kalori ihtiyacı kişiye göre değişmekte-
dir. Günlük kalori ihtiyacı biliniyorsa, 
kilo vermek veya kiloyu korumak için 
uygun önlemler alınabilir. Zayıf olan-
ların ise kilo alma konusunda dikkatli 
olması gerekir. Kalori ihtiyaçlarını ke-
sinlikle bilmeleri önemlidir.
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GÜNLÜK KAÇ KALORİYE İHTİYAÇ VAR?

Kadınların genellikle günde yaklaşık 
2 bin kaloriye, erkeklerin ise 2 bin 500 
kaloriye ihtiyacı olmaktadır. Bu ihtiya-
cı hesaplayabilmek için bireysel bazal 
metabolik hızı hesaplamak gerekir. 
Bireysel bazal metabolik hızı hesapla-
mak için birkaç formül vardır. Bunla-
rın her biri yalnızca gerçek bazal me-
tabolizma hızının bir yaklaşımı olarak 
anlaşılmalıdır. Kalori ihtiyacı kişiye 
özel hesaplanmalıdır. Yaş, kilo ve eg-
zersiz alışkanlıklarının yanı sıra mes-
lek konusu da göz ardı edilmemelidir. 

• Erkekler için formül: 
Bazal metabolizma hızı = 1 x vücut 
ağırlığı x 24
• Kadınlar için formül: 
Bazal metabolizma hızı = 0,9 x vücut 
ağırlığı x 24

24 sayısı hesaplamaya dahil edilir 
çünkü bir kilogram vücut kütlesinin 
dinlenme durumunda günde ortala-
ma 24 kilokalori tükettiği varsayılır. 

FAZLA YEMEK SAĞLIK SORUNLARINA 
NEDEN OLUR

Bir yetişkinin mide hacmi ortalama 
bir litredir. Daha fazla yendiğinde 
mide diğer organlara baskı yapar. 
Bu bir dolgunluk hissinin oluşması-
na neden olur. Karındaki dolgunluk 
hissi, bağırsak bölgesinde yutulan 
hava veya aşırı gaz oluşumundan da 
kaynaklanabilir. Özellikle çok yağlı 
yiyecekler, yoğun tatlandırılmış ve 

şişkin yiyecekler tokluk hissine ve di-
ğer mide bağırsak sistemi şikayetleri-
ne neden olabilir. Yemeğin bileşimine 
bağlı olarak hipoglisemi veya yüksek 
serotonin seviyeleri de yorgunluğa 
yol açabilir. Yüksek karbonhidrat-
lı besinler tüketildiğinde, kandaki 
glikoz artışı ve insülin hormonunun 
artan salınımı yok olur. İnsülin, vü-
cut hücrelerine şeker akışını teşvik 
ederek kan şekeri seviyesinin tekrar 
düşmesine neden olur. İnsülin salgı-
lanması, yemekten sonra aşırı artarsa, 
‘hipoglisemi’ olarak bilinen kan şeke-
rinin düşmesine neden olur. Ancak 
beyin enerji kaynağı olarak kan şeke-
rine bağlı olduğu için performans be-
lirli bir süre kısıtlanabilir. 
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Estetik

BESİNLERİN KALORİ İÇERİKLERİ 
ÖNEMLİ AMA TAKINTI HALİNE 
GETİRİLMEMELİ

Birçok insan besinleri tüketmeden ka-
lori içeriklerini göz ardı etmektedir. 
Diyet konusunda en iyi bilinen kural 
şudur: Yaktığınızdan daha az kalori 
alırsanız kilo verirsiniz. 
Yağ, karbonhidrat ve proteinden alı-
nan kaloriler farklıdır. Vücut, kalorileri 
farklı şekilde işlemektedir. Genel ola-
rak kalori kaynakları yağ, karbonhid-
ratlar ve protein olarak üçe ayrılır. Kar-
bonhidratlar ve yağ, obezitenin yaygın 
nedenleri arasındadır. Çoğu karbon-
hidrat ve yağ vücudumuz tarafından 
kolaylıkla sindirilebilir. Spor yaparken 
aynı anda çok fazla enerji harcamak 
her zaman işe yaramaktadır. Öte yan-
dan sindirimi zor olan proteinin kilo 
vermeye yardımcı olduğu bilinmekte-
dir. Vücudun hiç sindirmediği kaloriler 
de vardır. Gıda ambalajındaki kalori 
tabloları, enerjinin ne kadarının vücut 
tarafından gerçekte kullanıldığına dair 
herhangi bir bilgi sağlamamaktadır. 

KALORİ TABLOLARI YANILTICI 
OLABİLİR

Kalori tabloları temelde vücuda ne 
kadar enerji sağlandığına dair bir kı-
lavuzdur. Bununla birlikte, fruktoz-
dan elde edilen 100 kalori, sağlıklı 
yağlardan alınan 100 kalori ile karşı-
laştırılamaz. Çünkü fruktoz vücutta 
tamamen farklı metabolik süreçleri 
tetiklemektedir. İştah yaratan insülin 
seviyelerini yükseltmekte, aynı za-
manda vücudun enerji tüketimini 
uzun vadede azaltmaktadır. Mesela 
kuruyemişler çok fazla yağ içerir ve 
çikolatadan daha fazla kalori içer-
dikleri için kalori bombası olarak 
kabul edilir. Ancak temiz kalori kay-
nağı olan kuruyemişler kilo alımının 
kontrolünü kaybetmeye neden ol-
maktadır. Bu nedenle kuruyemişlerin 
kalorilerine bakmak yanıltıcı olabil-
mektedir.  Herkes vücut kaloriyi fark-
lı kullanmaktadır. Yaş, cinsiyet, boy, 
bireysel bağırsak florası, hastalıklar 
ve günün saati kaloriyi kullanmada 
etkili olan faktörler. 
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Sağlık

İnsülin 
direncini 

kıran  
10 önemli 

öneri!

S ık sık acıkıyor musunuz? 
Açlığa karşı tahammülsüz 
müsünüz? Karbonhidratlı gı-
dalara, özellikle tatlılara düş-

künlüğünüz var mı? Yemekten son-
ra aniden uyku bastırıyor mu? Gece 
uykudan uyanıp tatlı ya da unlu gıda 
yeme ihtiyacı duyuyor musunuz? Bu 
belirtiler size tanıdık geliyorsa, dikkat! 
Sorununuzun nedeni; ülkemizde her 
3 kişiden birinde görülen ve diyabet 
hastalığının ilk adımı olan ‘insülin di-
renci’ olabilir! 
Pankreastan salgılanan bir hormon 
olan insülinin görevi, kandaki şeker 
moleküllerinin hücre içine girmesi-

ni, böylece hücreler tarafından ‘yakıt’ 
olarak kullanılmasını sağlamak. Kısa-
ca, hücrelerin şeker moleküllerini içeri 
alan kapısının ‘anahtarı’ gibi düşüne-
biliriz insülini. İnsülin kandaki şeker 
miktarına göre salgılanıyor. Örneğin 
salatalık yediğimizde kan şekerinde 1 
birim yükselme olursa, vücut hemen 
1 birim insülin salgılıyor, baklava ye-
diğimizde kan şekeri 20 birim yükse-
liyorsa 20 birim insülin salgısı oluyor.  
Ülkemizde her 3 kişiden birinin soru-
nu olan insülin direnci; vücuttaki şeke-
ri düzenleyen insülinin görevini yeri-
ne getirmekte güçlük çekmesi olarak 
tanımlanabilir. 

Ülkemizde her 3 kişiden 
birinin sorunu! İnsülin 
direncinde bu üçlüye 

dikkat! Egzersiz yapmak, 
sağlıklı beslenmek, 

kaliteli uyumak!
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İnsülin direnci geliştiğinde, hücreler 
ile kandaki şeker molekülleri arasına 
adeta bir duvar örülüyor. Bunun sonu-
cunda, örneğin 10 birim şeker düzeyi 
artışına normalde yeterli gelecek olan 
10 birim insülin, önündeki metabolik 
engeli bu düzeylerde aşamıyor ve kan 
şekerinin hücre içine girmesinde yeter-
li gelemiyor. Bu durumda vücut, şekeri 
yeterli miktarda hücre içine sokabil-
mek için 10 birim yerine 20 birim veya 
daha fazla insülin salgılamaya başlıyor.  
Özellikle genetik olarak diyabet riski 
taşıyanlarda, yıllar içinde sürekli fazla 
insülin salgılayan pankreas bezinin re-
zervleri azalınca ve bir gün gelip önün-
deki duvarı aşacak kadar çok insülin 
salgılayamadığında ‘diyabet’ gelişiyor. 
İnsülin direncine yol açan etkenlerin 
başında ise genetik yatkınlık geliyor, 
yani ailede diyabet öyküsü olması çok 
önemli bir risk faktörü. Acıbadem Dr. 
Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi En-
dokrinoloji ve Metabolizma Hastalık-
ları Uzmanı Dr. Özlem Sezgin Meriç-
liler, aile öyküsüne hareketsiz yaşam, 
düzensiz beslenme, uyku düzensizliği 
gibi çeşitli faktörler de eşlik ettiğinde 
insülin direncinin geliştiğini belirte-
rek, “Vücutta artan insülin özellikle sık 
acıkma, açlığa tahammülsüzlük, kar-
bonhidratlı gıdalara düşkünlük, hatta 
bazı hastalarda gece uykudan uyanıp 
tatlı ya da unlu gıda tüketme gibi iştah 
bozukluklarına yol açıyor. Bu yeme bo-
zuklukları zamanla kilo alımıyla ve in-
sülin direncinin artmasıyla sonuçlana-
biliyor” diyor.  Peki, insülin direncini 
kırmak için nelere dikkat etmemiz ge-
rekiyor? Endokrinoloji ve Metabolizma 
Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Sezgin 

Meriçliler, insülin direncinin önlenmesi 
ve tedavisi için 10 etkili kuralı anlattı; 
önemli öneriler ve uyarılarda bulundu! 

EGZERSİZ YAPIN

Dr. Özlem Sezgin Meriçliler, “Hareket, 
hücrelerin şeker kullanımını kolaylaştı-
ran ve daha az insülinin şeker metabo-
lizmasının düzenlenmesinde yeterli ol-
masını sağlayan en önemli faktördür” 
diyerek, şöyle devam ediyor: “Her tür 
spor yapılabilir. Her gün 30 dakika veya 
haftada 3 kez, 50 dakikalık yürüyüş ya-
pılabileceği gibi; yüzme, salon sporları, 
bisiklete binmek, hatta dans etmek bile 
insülin direnciyle mücadelede son de-
rece faydalı olacaktır.”

UNLU GIDALARI AZALTIN

Dr. Özlem Sezgin Meriçliler, karbon-
hidratlı yiyeceklerin kan şekerini daha 
fazla yükseltme potansiyeline, dolayı-
sıyla insülin salgısını daha fazla uyar-
ma yeteneğine sahip olduklarını belir-
terek, “Karbonhidratlı yiyecekler; kan 
şekeri kontrolünü zaten normalden 
fazla insülinle yapabilen insülin diren-
ci hastalarında hem insülin salgısının 
daha da artmasına, hem kilo alımına 
hem de pankreas rezervinin daha hız-
lı tükenmesine yol açarlar” uyarısında 
bulunuyor. Dr. Özlem Sezgin Meriçli-
ler, bu nedenle diyetteki karbonhidrat 
miktarının mutlaka azaltılması gerek-
tiğine dikkat çekerek, “Rafine karbon-
hidratlar, yani unlu ve şekerli gıdalar 
yerine meyve ve sebze gibi doğal ama 
lifli karbonhidrat türleri tercih edilme-
lidir” diyor.  

Sağlık
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ATIŞTIRMALIKLARA DİKKAT! 

Yakın zamana kadar 3 ara ve 3 ana öğün 
olmak üzere sık sık beslenmek önerilir-
ken, son birkaç yıldır ‘aralıklı oruç’ adı 
verilen ve ara öğün içermeyen beslen-
me şekilleri popüler oldu. Dr. Özlem 
Sezgin Meriçliler, “Ara öğün alması 
gereken bir grup hasta dışında, aralıklı 
oruç insülin salgısının daha az uyarıl-
masına yol açtığı için tercih edilebilir” 
diyerek,  şu önemli noktaya dikkat çe-
kiyor: “Ancak günde 3 ana öğün yeri-
ne 2 öğün yenilmesi, arada acıkmaya 
ve atıştırmalara neden olabilir. İnsülin 
direncini artıran, kilo almayı kolaylaş-
tıran en büyük beslenme hatası, atıştır-
malardır. Bu nedenle hangi beslenme 
şekli seçilecekse seçilsin, sağlıklı öğün-
ler şeklinde olmalı ve aralarda abur 
cubur adını verdiğimiz gıdalar en aza 
indirilmelidir.”

MEYVELERİ SINIRLAYIN

Meyveler doğal ve lif içeren sağlıklı 
karbonhidratlar arasında yer alıyorlar. 
Ancak meyve şekeri de insülin salgısı-
nı çok uyarıyor ve aşırı meyve tüketi-

mi hem kilo aldırıyor hem de insülin 
direncini artırıyor.  Bu nedenle bir se-
ferde bir porsiyon meyve tüketmeyi 
alışkanlık haline getirin. Günün farklı 
saatlerinde toplam 3 porsiyon meyve 
tüketebilirsiniz. Bir porsiyon meyveyi, 
kabaca tabağa koyduğunuzda; 1 adet 
orta boy elma hacminde yer kaplayan 
meyve miktarı diye tanımlayabiliriz. 
Yani, 1 elma veya 1 portakal veya 1 
armut veya 3 kayısı gibi. Meyveyi bir 
seferde bu miktarı aşmayacak şekilde 
tüketmeye özen gösterin.

BAL-REÇEL-PEKMEZ ÜÇLÜSÜNÜ 
AZALTIN

Çok sağlıklı bir besin olan doğal balın 
yanı sıra reçel ve pekmez de; çok yo-
ğun, dile değer değmez emilmeye baş-
layan ve kanda hızla yükselen şeker 
içeriyorlar. Üstelik bu besinleri genel-
likle sabah tüketiyoruz, yani midemiz 
boş iken. Dolayısıyla emilimleri daha 
da hızlanıyor. Aynı hızda da pankreası 
uyararak insülin salgısını artırıyorlar. 
Bu nedenle insülin direnciniz varsa, 
bu gıdaların tüketimini çok azaltmanız 
gerekiyor.  

Sağlık
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ŞEKERLİ İÇECEKLERDEN UZAK 
DURUN

Gazlı içecekler, buzlu çay türevleri ve 
limonata gibi içecekler yoğun ve he-
men kana karışan şeker içeriyorlar. Bu 
nedenle insülin salgısını da hızla ve 
güçlü bir şekilde uyarıyorlar.

MEYVE SUYU YERİNE MEYVE 
TÜKETİN 

Bir bardak meyve suyunda 3-4 porsi-
yon meyvenin şekeri posasından ayrıl-
mış halde yer alıyor. Dr. Özlem Sezgin 
Meriçliler, “Taze sıkılmış olsa bile bir 
bardak meyve suyu hem bir seferde 
‘en fazla bir porsiyon yemeliyiz’  de-
diğimiz meyvelerin ortalama 3-4 por-
siyonu kadar şeker içeriyor, hem de bu 
meyvenin şekeri posasız olduğu için 
çok hızla emilerek insülin salgısını çok 
hızlı artırıyor” diyor. Meyveler posa-
sıyla yenildiğinde ise posa şeker emili-
mini yavaşlatıyor.  Bu yüzden vitamin-
leri meyve suyu ile değil, meyvenin 
kendisini tüketerek almayı alışkanlık 
haline getirin.

TATLIYI AÇ KARNINA YEMEYİN! 

Şekerli ve karbonhidratlı gıdalar mide-
miz boş iken yenildiklerinde içerdikle-
ri şeker hızla emiliyor ve kan şekerini 
daha hızlı yükseltiyorlar. Bir o kadar 
hızda da insülin salgısını uyarıyorlar. 
Bu tür gıdaları mümkün olduğunca az 
yemeyi ve asla aç karnına tüketmeme-
yi kural olarak benimsemelisiniz. 

BU BESİNLER ÖĞÜNLERİNİZDEN 
EKSİK OLMASIN 

Süt ve süt ürünleri (yoğurt, ayran, ke-
fir ve peynir) yeşil sebzeler ve salatalar, 
karbonhidrat ile şeker içeren gıdalarla 
aynı anda yenildikleri zaman şeker 
emilimini yavaşlatıyorlar. Bu nedenle 
meyvenin yanında yoğurt, simidin ya-
nında ayran veya peynir, patatesin ya-
nında yoğurt ve yeşil salata tüketme-
niz, bu besinlerin şeker emilim hızını 
dengeleyerek insülin salgısının daha 
az uyarılmasını sağlayacaktır.  

UYKUNUZA DİKKAT EDİN

Uyku bozukluklarının genetik olarak 
diyabet riski taşımayan kişilerde dahi 
insülin direncini tetikleyebileceği, hatta 
diyabet gelişimine yol açabileceği artık 
biliniyor. Özellikle gece uykusu bu sü-
reçte çok önem taşıyor ve gündüz uyu-
mak gece uykusunun yerini tutamıyor. 
24:00-08:00 saatleri arasında düzenli 
uyku alışkanlığı edinmek, insülin di-
rencine karşı önemli bir rol üstleniyor.

Sağlık
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Sonbaharı karşılarken fiziksel 
aktiviteler azalıyor, havaların 
da serinlemesiyle enfeksiyon 
riski artıyor. Tatillerin sonu-

na gelinmesi, okulların açılması, iş yo-
ğunluklarının artması ve yeni bir düzen 
kurma stresi ve devam eden COVID-19 
faktörü de göz önüne alındığında bu 
dönemde bağışıklık sisteminin gözden 
geçirilmesi gerektiğini belirten Anadolu 
Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uz-
manı Tuba Örnek, “Bağışıklık sistemimi-
zi baskılayan ve zayıf düşüren faktörler; 
hatalı beslenme alışkanlıkları, hareket-
siz yaşam, sigara, uyku düzensizliği ve 
stres gibi özünde yaşam tarzımızla il-
gili unsurlardır. Bunların varlığı halen 
devam ederken, bağışıklık güçlendiren 
takviyeler tek başına hiçbir işe yaramaz. 
Ancak yaşam tarzınızda sağlıklı yaşama 
dair değişiklikler kalıcı olarak yapılan-
dırıldığında, doğru kişiye doğru takvi-
yeler bağışıklık gücünü katlayıcı etkiler 
gösterir” açıklamasında bulundu.
Bağışıklık sistemi kabaca vücuda giren 
hastalık yapıcı mikropları ortadan kal-
dırmak için savaşan bir işleyiş düzeni 
olarak tanımlanabilir. Bağışıklığın za-

Mevsim 
değişikliklerinde 

bağışıklığı 
güçlendirmenin yolları

Sağlık
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man zaman çeşitli faktörlerden etkile-
nerek zayıf duruma düşebildiğini ve 
buna bağlı olarak da bazı hastalıkların 
ağır veya tekrar tekrar yaşanabildiğini 
söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Bes-
lenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, 
özellikle mevsim geçişleri ve sonba-
harda bağışıklığı güçlendirmenin yol-
larını paylaştı:
Bağışıklık güçlendirici beslenme, 
önce dengeli beslenme kavramı ile 
başlar. İlk olarak şeker ve şeker ek-
lenmiş yiyecekler- içecekler, hamur 
işleri, kızartmalar, katkı maddesi içe-
ren hazır yiyecekler, işlenmiş etler ve 
katı yağ ile yapılmış yiyeceklerden 
uzak durmak gerekir. Bundan sonra-
ki kural, dört besin grubundan yeterli 
derecede beslenmektir. Bunlar süt ve 
süt ürünleri, et grubu, sebze/meyve 
grubu ve tahıllardır. Bu gruplar içeri-
sinde enfeksiyon ile baş etme konu-
sunda çok başarılı besinler mevcut-
tur. Özellikle sebze ve meyveler farklı 
renk özelliklerine göre sahip olduk-

ları farklı antioksidan ve lif içerikleri 
nedeniyle son derece kıymetlidir. So-
ğan, sarımsak, lahanagiller, turpgiller, 
brokoli, nar, portakal, avokado başta 
olmak üzere tüm sebze ve meyvelere 
beslenme programında yer verilmeli. 
Sebze ve meyvelerin bağırsaklarımız-
daki yararlı bakteriler olan probiyo-
tiklerin çoğalmasına yardımcı olma-
sı özelliği de savunma sistemimize 
ekstra güç katar. Probiyotik sayımızı 
arttırmak için yoğurt, kefir, turşu, sir-
ke gibi fermente ürünlerden faydala-
nacağımız gibi, doktor ve diyetisyen 
önerisi ile probiyotik/prebiyotik tak-
viyeler de kullanılabilir.
Karbonhidrat olarak basit şekere -yani 
sofra şekeri ve şekerle yapılan yiye-
ceklere -ihtiyacımız olmadığı gibi bu 
tüketim tarzı bağışıklık sistemimizi 
de zayıflatır. Dolayısıyla tam buğday 
ekmeği, karabuğday, yulaf, bulgur vs 
gibi kompleks karbonhidratlar - yani 
rafine edilmemiş, kepekli, kabuklu ta-
hıllar- tercih edilmeli.

Sağlık
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Bağışıklık sisteminin salgıladığı anti-
korlar protein yapıdadır. Protein alı-
mı yeterli düzeyde tutulmalı ve ihmal 
edilmemelidir. Kırmızı et, tavuk, hin-
di, balık, yumurta, süt ve süt ürünleri, 
bakliyatlar protein içeren besinlerdir. 
Ayrıca bu grupta çinko minerali de di-
rencimizi arttırmamızda yardımcı olur.
Omega 3 yağ asitleri de bağışıklık sis-
temimizi güçlendirmede önemli rol 
oynarlar. Başta balık olmak üzere se-
mizotu ve cevizde de omega 3 bulu-
nur. Balık tüketimi haftada 3 porsiyon 
şeklinde ızgara veya fırında olmalıdır. 
Şayet tüketilemiyorsa yine doktor veya 
diyetisyen önerisiyle balık yağı takvi-
yesi olarak alınabilir. 
Zerdeçal son zamanlarda üzerinde en 
çok çalışma yapılan bitkilerden birisi-
dir. Bağışıklık sistemini pozitif anlam-
da tetiklediği bilinmektedir. Baharat 
olarak da karabiberle birlikte çorbalar-
da kullanılabilir. Doktor veya diyetis-
yen kontrolünde besin takviyesi olarak 
da alınabilir.
Yağlı tohumlardan ceviz, fındık ve 
bademin içermiş oldukları E vitami-
ni, bitkisel yağ asitleri ve çeşitli mine-

ral içerikleri bağışıklığı desteklemek 
açısından son derece faydalıdır. Yağ 
çeşidi olarak da özellikle zeytinyağı, 
hindistan cevizi yağı, çörekotu yağı ve 
avokado yağını güçlü antioksidanlar 
olarak sayabiliriz.
Vücut direncini arttıracak örnek bit-
ki çayı olarak; yeşil çay + adaçayı + 1 
çay kaşığı doğal bal karıştırarak günde 
2 fincan tüketilebilir. Ihlamur, rezene, 
zencefil ve kuşburnu çayları da öneri-
len çaylar arasında.
Arıların kovanlarının hijyenini sağla-
mak için ürettiği propolisin de bağı-
şıklığı arttırdığına dair yapılmış çalış-
malar mevcuttur. Üretim koşullarının 
güvenirliği ve kişiye alerjik etkisi risk-
leri nedeniyle yine doktor veya diye-
tisyen görüşü çerçevesinde alınmalı.
Vücuttaki D vitamini düzeyini art-
tırmak için en temel öneri güneşten 
yararlanmaktır. Gerekiyorsa doktor 
önerisiyle takviyelerin kullanılması 
gerekir.
Yukarıda bahsedilenlere ek olarak bol 
su tüketimi de vücuttaki toksinlerden 
arınmak ve metabolizmayı canlandır-
mak için en temel unsurlardan birisi.

Sağlık



Ayın Markası

Bu ay makyaj masamızda dünyanın 
en fazla rağbet gören cilt bakım 
markası La Mer var. Kaynağını 
denizin efsanevi iyileştirici 
güçleri ve hücre yenileyici su 
yosunlarından alan La Mer’in 
dikkat çeken 5 ürününe hep 
birlikte göz atalım...

Alev KAYA

İNCE YAPILI 
FONDÖTEN
Ciltteki renk 
eşitsizliklerini 
kusursuz 
bir şekilde 
kapatırken 
aynı zamanda 
nemlendirme 
sağlar. İnce 
yapılı ve ağırlık 
yapmayan özel 
bir formüle 
sahiptir. 
Neme karşı 
dayanıklıdır. 
Cildiniz canlı bir 
görünüme sahip 
olur.

OKYANUS KİLİ İÇERİKLİ TOZ PUDRA 
La Mer’in mat bitiş sağlayan bu toz 
pudrası, kadife bir dokuya sahiptir. 
Ciltteki kusurları gözle görülür bir 

şekilde kapatır. Uzun süre kalıcıdır. 
İçeriğindeki ham okyanus kili sayesinde 

cildiniz gün boyu nefes alır ve 
parlamaz.

CİLDİNİZ HEM DOLGUN HEM IŞILTILI 
GÖRÜNSÜN
Bakım ve ışıltılı kapatmayı tek bir kompaktta 
birleştiren bu fondöten renkli kapsül 
teknolojisiyle iyileştirici nemlendirme de yaparak 
cilde kusursuz bir görünüm sağlar. Cildiniz daha 
dolgun ve ışıltılı hale gelir.

ULTRA YUMUŞAK 
NEMLENDİRİCİ KREM
La Mer’in efsanevi iyileştirici 
iksiriyle hazırlanan bu hafif krem 
cilde deniz kaynaklı yenilenen 
enerjiler verir. Cildinizin 
yüzeyine derinlemesine nem 
vererek kuruluğun iyileşmesine 
yardımcı olur. Cilt anında daha 
canlı ve ışıltılı görünür.

YOĞUN LİFTİNG ETKİLİ 
GÖZ ÇEVRESİ SERUMU
İçeriğindeki deniz 
botanikleri, doğal 
elastin üretimini teşvik 
ederek gözle görülür 
etkilerin zamanla 
artmasına yardımcı 
olur. İpeksi göz serumu, 
düzenli kullanımda 
göz kapağından kaşa 
adeta askıya alınmış bir 
görünüm sağlar.
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mag
MEN

Doğada
kendimle
bütünleşiyorum

EN COOL 
ERKEK  
SEN OL

KONSERLER 
CIHAN 

NACAR’A 
EMANET

Ibrahim Celikkol
. .



106

Baba olmak hayatın 
en güzel rengi

İBRAHİM ÇELİKKOL

Ekranların ve beyazperdenin sert bakışlı jönü İbrahim Çelikkol 
gerçek hayatta kameralardan uzak mütevazı hayatı ve yakın 
zamanda yangın söndürme çalışmalarında gösterdiği cesur 
yüreğiyle biliniyor. Çelikkol başarılı oyunculuğuyla gelişen 
ve baba olunca daha da renklenen hayatını Re Touch Mag 

okurlarına anlattı.
Röportaj: Mukaddes Kaya,  Fotoğraflar: Jiyan Kızılboğa,  Styling: Eylem Yıldız,  Video: Yuşa Ebrar Dursunoğlu,  

Saç ve Makyaj Şehrazat Naseri,  Styling Asistanı: Zeynep Baba,  Fotoğrafçı Asistanı: İbrahim Erdal 
Adana Kozan’da gerçekleştirdiğimiz çekimde bize ev sahipliği yapan  
Musa Öztürk, Muhammed Doğan ve Sami Cereci’ye teşekkür ederiz...

Kapak
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Çukurova’nın kadim toprak-
larında çekilen ve her sezon 
heyecanını hiç kaybetmeyen 
‘Bir Zamanlar Çukurova’ di-

zisi; asıl bombayı bu sezon patlattı ve 
hepimizin jönü İbrahim Çelikkol ile 
sezona muhteşem bir başlangıç yaptı. 
Kendine has yaşam biçimi ve tarzı ile 
tam kült bir kişilik olan İbrahim Çelik-
kol diziye bambaşka bir heyecan kattı.

Sıra dışı bir karakter ve rolle 
karşımıza çıkan yakışıklı oyuncu, 
bu kez Hakan Gümüşoğlu olarak 
karşımızda. 
Her rolün adamı olduğunu bir kez 
daha kanıtlayan Çelikkol ile Adana 
Kozan’da gerçekleştirdiğimiz çekim 
her zamanki gibi muhteşem oldu. Çe-

likkol bu kez, biraz daha olgun ve çok 
daha yakışıklı bir adam olarak karşı-
mızda. Yeteneğiyle ve yakışıklılığı ile 
yine sınırları zorlayan, ezberleri bo-
zan herkesin sevgilisi İbrahim Çelik-
kol karşınızda… 

Bir Zamanlar Çukurova ile 
ekranlara döndün, dizide 
oynamaya nasıl karar verdin?
Senaryoyu ilk okuduğumda karak-
terin dahil oluş şeklini çok sevdim. 
Çünkü sanıldığının aksine bir kaç se-
zondur devam eden bir işe dahil ol-
mak çok daha düşünülmesi gereken 
bir durum. Fakat karakter öyle güçlü, 
öyle etkileyici bir yerden dahil olu-
yordu ki o noktada bu işin içinde ol-
malıyım dedim. 

Hırka - Eleventy Milano
Pantolon - Eleventy Milano
Tshirt - Editöre Ait
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KapakKapak

Trençkot - Lacoste
Tişört - Editöre ait
Pantalon - Hugo Boss
Bot - Divarese
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Dizide canlandırdığın Hakan 
Gümüşoğlu, bugüne kadar 
canlandırdığın rollerin dışında 
sanki, ters köşe bir karakter, 
intikam almak isteyen bir adam, 
kötü bir adam diyebilir miyiz?
Kötü insan kime deriz ki? Öncelikle 
bu tartışmaya açık bir konu. Hakan 
Gümüşoğlu karakteri de aslında in-
tikam için doğmuş bir adam değil. 
Aksine içinde bir yerlerde fazlasıyla 
hassas ve duygusal diyebiliriz. Haya-
tın ona yaşattığı şekli kötü tecrübeler 
ve aldığı derslerle kendine intikam 
uğrunda bir yol çizmiş sadece.

Adana’da yaşıyorsun şu an, 
özellikle oğlundan ayrı kalmak zor 
geldi mi, henüz çok küçük nasıl 
hasret gideriyorsunuz?
En zoru da oğlumdan ayrı kalma 
kısmı oluyor benim için. Çok hızlı 
büyüyor. Büyüdükçe paylaşımları-
mız artıyor hatta anılarımız daha da 
anlamlanıyor. Durum böyle olunca 
özlemi daha da büyüyor. Sıklıkla ya-
nına gitmeye çalışıyorum ya da onlar 
benim yanıma geliyor. Pek hasret gi-
dermeye yetmese de bu sistemde iler-
liyoruz.

Baba olmak nasıl bir duygu, sana 
neler kattı?
Baba olmak hem çok ağır bir sorum-
luluk hissi hem de hayatın en güzel 
rengi benim için. Kendi adıma baba 
olduktan sonra daha duyarlı, daha 
özverili, daha düzenli olduğumu söy-
leyebilirim.

DOĞADA KENDİMLE 
BÜTÜNLEŞİYORUM

Doğayla iç içe yaşayan birisin, doğa 
sana ne hissettiriyor?  
Doğa benimle bütünleşiyor ya da ben 
doğada kendimle bütünleşiyorum 
diyelim. Doğada gerçekten bakarsa-
nız görürsünüz, gerçekten dinlerse-
niz duyarsınız yani şu an aklıma gel-
meyen ama büyük şehirlerin kaotik 
düzeninde yapmayı unuttuğumuz, 
insan olmaya dair ne varsa doğada 
bulabilirsiniz.

Datça Knidos’da evlenmiştin, 
neden Knidos, nedir seni orada 
çeken şey?
Aslında evlenmek için çıkılan bir rota 
değildi Datça bizim için. Knidos da 
öyle. Nişanlıydık ve sadece tatildey-
dik. Eşim de ben de ilk defa Knidos’a 
gitmiştik. Hala devam eden kazı ça-
lışmaları, çalışmalardan ortaya çıkan-
lar, Deveboynu Feneri’nin bulunduğu 
koordinasyon ikimizi de çok etkile-
mişti. “Dönüp acaba burada evlensek 
mi” dedik ve bir gün sonra evliydik.

Sıkı bir sporcusun, ekstrem sporları 
denediğini görüyoruz, bu ara 
hangisine merak saldın?
Birçoğunu denedim desem yalan ol-
maz diye düşünüyorum. Denemekle 
kalmayıp her birinin en iyisini yapa-
na kadar da devam ettim. En son kite 
surf’te kalmış olabilirim. Çünkü özel-
likle baba olduktan sonra bu gibi ko-
nularda çok da fazla risk almıyorum.

Kapak
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Kapak

Kazak - Ambush / Beymen
Tişört - Editöre ait
Pantalon - Academia / Beymen
Ayakkabı - Elle
Kolye - Asporsha
Gözlük - Eye-d
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Çıkan yangınlarda seni orada 
görmek çok iyi geldi hepimize, 
nasıl bir duyguyla kendini orada 
buldun, nasıl bir geceydi?
Hepimiz biriz ve insanız. Peki doğa-
yı insandan ayrı düşünebilir misiniz? 
Asla. Tam da bu hislerle elimden ne 
geliyorsa yapmalıyım mantığıyla 
yola çıktım. Az da olsa katkım olduy-
sa bu beni çok mutlu eder.

Doğamızı korumak için acil olarak 
ne yapılmalı, ağaçlar yanıyor, su 
bitiyor, hava kirleniyor, birey olarak 
neler yapmalıyız?
Belki biraz klişe olacak ama daha du-
yarlı olmanın zamanı geldi diye düşü-
nüyorum. Düşünsenize her birimiz bu 
gibi konularda duyarlılık farkındalı-
ğımızı arttırsak belki de sorun kendi-
liğinden ortadan kalkacak. İnsan çok 
yüce bir varlık öncelikle bunu hatırla-
malı ve değerlerimize sahip çıkmalıyız.

GÜZEL HAYALLERİM VAR

Hayatı geldiği gibi yaşayan biri 
misin, planlar yapar mısın, mesela 10 
yıl sonrası için bir hedefin var mı?  
Hayatı geldiği gibi yaşayan biriydim 
ta ki oğlum dünyaya gelene kadar. Ge-
lecek için hayallerim var tabi ki ama 

bunlar için çok da plan yaptığım söy-
lenemez ya da söylenemezdi. Artık bir 
ailem var. Bu da daha planlı ilerleyip 
daha kapsamlı düşünmeyi gerektiriyor. 
10 yıl sonrası için güzel hayallerim var. 
Gerçekleştiği zaman tekrar görüşürüz.

Doğası müthiş yerleri tercih 
ediyorsun, Kuzey Ege de bunlardan 
biri, sende nasıl bir anısı var?
Kuzey Ege’de çocukluğumun yaz ay-
ları geçti. Seneler sonra Karadağlar 
dizi çekimleri Kuzey Ege’deydi ve 
uzun bir süre orada yaşadım. Yine 
bundan uzun seneler sonra tekrar 
aynı bölgede bir iş daha çektim. İn-
sanını, doğasını, havasını çok sevi-
yorum. Kendimi ait hissettiğim nadir 
bölgelerden biri benim için.

Seyahat rotalarını nasıl 
belirliyorsun, ülkemizde birçok 
güzel ve bakir yeri senin sayende 
duyuyoruz, bu yaşam tarzına ve 
kafaya nasıl ulaştın?
Dediğim gibi kendimle bütünleşe-
bildiğim yerlerde olmayı tercih edi-
yorum. Yeterince yoğun çalışıyoruz. 
Çalışırken zaman zaman şartlarımız 
zorlaşıyor ve kendimizi unutuyoruz. 
Bu yüzden ilk fırsatta kendimi iyi his-
settiğim yerlere atıyorum.

Çekimler için Adana’da yaşamanın en zoru oğlumdan 
ayrı kalma kısmı oluyor. Çok hızlı büyüyor. Büyüdükçe 

paylaşımlarımız artıyor hatta anılarımız daha da 
anlamlanıyor. Böyle olunca özlemi daha da büyüyor. 

Sıklıkla yanına gitmeye çalışıyorum ya da onlar benim 
yanıma geliyorlar. Pek hasret gidermeye yetmese de bu 

sistemde ilerliyoruz.

Kapak
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En sevdiğin yer neresi?
Hepsini sevme sebebim başka. Buna 
cevap vermek benim için çok zor.

Şu an olmak istediğin yer neresi?  
Marmaris’in şahane koylarından bi-
rinde olsam hiç fena olmazdı.

Jön olmak ile baba olmak arasında 
nasıl bir ikilem yaşıyorsun? 
Böyle bir ikilem yaşamıyorum. İkisi 
çok ayrı kulvarlar.

SOSYALİM AMA SOSYAL MEDYADA 
AKTİF DEĞİLİM

Sinema filmlerinde seni daha sık 

görmek istiyoruz, kaç film oldu, var 
mı yeni bir projeniz?
Sinema film setlerini ben de çok sevi-
yorum. Yaptığım işin keyfini çıkardığı-
mı hissediyorum. Hali hazırda bir si-
nema filmim var biliyorsunuz. Bunun 
dışında daha önceden çekimleri ta-
mamlanmış henüz vizyona girmemiş 
bir sinema filmim daha var. Kim bilir 
belki yeni senede hep beraber izleriz.

Sosyal bir adam mısın, sosyal 
medya da aktif misin?
Sosyalim ama sosyal medyada pek 
de aktif değilim. Sosyalleştiğim za-
manlarda anımı yaşamayı tercih edi-
yorum.

Kapak

Gömlek - Alexander St.
Pantalon - Network / L’appart PR
Ayakkabı - Derimod
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Hepimiz biriz ve insanız. Peki doğayı insandan ayrı 
düşünebilir misiniz? Asla. Büyük şehirlerin kaotik düzeninde 
yapmayı unuttuğumuz, insan olmaya dair ne varsa doğada 

bulabilirsiniz. Tam da bu hislerle yangınlarda elimden ne 
geliyorsa yapmalıyım mantığıyla yola çıktım. Az da olsa 

katkım olduysa bu beni çok mutlu eder.

Çok arkadaş mı yoksa az ve öz dost 
mu, en yakınında kaç kişi vardır?
Az ve öz dost tabi ki. En yakınım de-
diklerim bir elin beş parmağını geç-
mez.

Oyuncu olmak biraz deli olmakla 
eşdeğer sanki, çılgın birisin 
diyebilir miyiz sana?
Oyuncu olmak üstesinden çok kolay 
gelinebilecek bir şey değil desek daha 
doğru. Aynı gün belki aynı saat için-
de birden fazla karakteri yaşatabil-
mek ne kadar kolay olabilir? Çılgın 
mıyım? Zaman zaman. Evet ama bu 
oyunculuktan çok kendi karakterimle 
ilgili bir durum.

Yakışıklı olmak hayata önce 
başlamak gibi görülür sen bu 
ayrıcalığı yaşadın mı?
Yakışıklı olmak gençlik yıllarımda di-
rekt olarak bir ayrıcalıktı benim için. 
Öyle ki yakışıklı olduğum için birile-
rinin dikkatini çektim ve bugün bu işi 

yapıyorum. Fakat bugüne baktığım-
da işler pek de öyle ilerlemiyor. Bu 
bir ayrıcalıktı, aldım cebime koydum 
sadece. Geçen zaman içinde üstüne 
koyduklarım, kendimden ekledikle-
rimle bugün buradayım.

Hangi takımı tutuyorsun?
Beşiktaş.

Doğum günü tarihin 14 Şubat 
Sevgililer Günü, bu özel günde 
eşine yaptığın en büyük sürpriz ne 
oldu, ya da onun sana?
Bu özel gün benim doğum günüm 
olduğu için Sevgililer Günü olduğu 
gerçeğini unutuyoruz biz. O yüzden 
genelde sürpriz yapan taraf eşim olu-
yor. Her sürprizi ince düşünülmüş, 
sevgi dolu ve anlamlı olduğu için se-
çim yapmam imkansız.

Hayat sana üç kelime ile ne 
anlatıyor?
Kendine İyi Bak.
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Özellikle dışarıda 
geçirdiğimiz zamanlarda 
ne kadar şık görünürsek 

olalım aslolan paltomuzun 
şıklığı oluyor. Tarzınıza 

uygun kaliteli bir parçaya 
yatırım yapmak tüm sezon 

gözlerin üzerinizde olmasını 
sağlayacak.

İçi Seni Dışı Beni

Moda

Alpha Tauri, 6.995 TL

American 
Vintage, 
4.045 TL

Champion, 1.795 TL

Eco Alf, 
3.445 TL

Hartford 7.195 TL Ice Play, 5.395 TL

Outkast People, 2.490 TL

Parajumpers, 
12.995 TL

Sseinse, 2.195 TL Vakkorama, 2.995 TL
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Moda

Haydi Spora
Kim demiş sadece yaza fit girilir diye? Yaz 
kış formunu korurken en sevdiğin spor 
dallarıyla uğraşarak eğlencene eğlence kat.

Adidas 779 TL

Asics 1.349 TL

C64- 
695 TL

Champion 745 TL
Eastpak 699 TL

Nike 
659,90 TL

Preach, 1.295 TL

Puma 512,10 TL

Wilson 859,99 TL

Yonex 864,08 TL
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Röportaj

Kendime çok 
benzeyen bir karakteri 

oynayacağım

FIRAT ALTUNMEŞE

ceket; Network 8,999 tl
pantolon; Zara 399,90 tl
tişört; Zara 199,90 tl
ayakkabı; Divarese 1,299 tl
takı; caleo 62,26$
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Mucize Doktor’un Demir’i 
Fırat Altunmeşe, bu se-
zon oldukça iddialı bir 
yapım olan Evlilik Hak-

kında Her Şey ile izleyicinin karşısına 
çıkıyor. İzzet Altınmeşe’nin oğlu ola-

rak değil de kendi çizdiği kariyeriyle 
adını duyuran Fırat Altunmeşe, kibar 
kişiliğinin yanında bir de hip hop aşı-
ğı! Genç oyuncu ile yeni dizisinden 
müziğe, pandemiden gardırobuna ka-
dar keyifli bir sohbet gerçekleştirdik...

Çocukluğundan beri evden eksik olmayan müziği, oyunculuk 
ve hip hop aşkıyla harmanlayan Fırat Altunmeşe, yeni dizisinde 

bir rapçiyi oynamanın heyecanını yaşıyor. Genç oyuncu 
“Küçüklüğümden beri ister istemez çok fazla türkü dinledim 
ama onun yanında kendi sevdiğim müzikleri de dinledim. Hip 

hop sevme nedenim ise tamamen benimle alakalı” diyor.

Röportaj: Vildan Uygunoğlu,  Fotoğraf: Baran Altındağ,  Styling: Seda Solmaz,  Saç: Sabit Akkaya 
Makyaj: Gizem Ergin,  Fotoğraf Asistanları: Mehmet Koç, Şeref Yazaroğlu,  Mekan: Park Hyatt İstanbul

ceket ; Seyit Ares-3.900 tl 
gömlek ; Punch S’Wear- See be. 320 tl
ayakkabı ; divarese 1,299 tl
takı ; Caleo Jewellery 62,26$
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Röportaj

ceket; Diablo34-19.000 tl
pantolon; Zara 359 tl
sweatişört; antidote x outkastpeople 
ayakkabı; Zara 359,95 tl
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Öncelikle yeni diziniz Evlilik 
Hakkında Her Şey hayırlı olsun. 
Projeye nasıl dahil oldunuz?
Teşekkürler. Yapımcı, yönetmen ve 
ekip son iki senedir birlikte çalıştığım 
kişilerdi zaten, ortam olarak da ilk ça-
lışmak isteyeceğim dizi buydu. Onun 
haricinde de ilk defa bir rapçiyi oyna-
yacağım, kendime çok benzeyen bir 
karakter olduğu için de dahil oldum. 

Dizinin kadrosu adeta Şampiyonlar 
Ligi! Sumru Yavrucuk, Gökçe Bahadır 
gibi başarılı isimlerle çalışmak nasıl 
bir duygu? Set ortamından biraz 
bahsedebilir misiniz?
Güzel bir duygu. Ben her zaman çalış-
tığım arkadaşlarımı beğenirim ya da 
beğendiğim bir oyuncu arkadaşım za-
ten setimde çıkar. O anlamda bu dizi-

nin de çok farkı yok. Set ortamı güzel, 
kamerasından, yönetmene, makyajın-
dan, sese herkes tanıdık.

Dizi BBC One’ın The Split 
yapımından uyarlama ve oldukça 
başarılı bir yapım. The Split’i 
önceden izlemiş miydiniz? Evlilik 
Hakkında Her Şey’in senaryosunda 
ne gibi değişiklikler var?
Daha önce izlememiştim. Bu işe başla-
dıktan sonra ilk 2-3 bölümünü izledim 
ama açıkçası çok hakim değilim. Za-
ten benim karakterimin aynısı dizide 
yok. Dizide benim rolümün yerinde 
stand up’çı bir karakter var, o da 3 bö-
lüm sonra diziden ayrılıyor. Yapımcı, 
yönetmenimiz ve senaristimiz sağol-
sun karakteri bana uyarlamış ve daha 
uzun soluklu bir karaktere evirmiş.
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Canlandırdığınız karakteri biraz 
anlatabilir misiniz?
Ural karakterini canlandırıyorum. 
Rap mahlası da Aztek. 5 yaşında bir 
kızı var, onun velayetini almaya çalı-
şıyor. Bir şekilde yolu avukat Sanem 
karakteri ile kesişiyor ve sonrasında 
da ayrılmıyorlar. Ural karakteri bel-
ki dışarıdan umarsız ve hayatı rahat 
yaşayan bir insan olarak gözükebilir 
ama aslında kızına çok düşkün iyi 
bir baba.

HİP HOP’U DA İHMAL  
ETMİYORUM

Müzisyen bir babanın oğlusunuz, 
yani müzik de hayatınızın tam 

ortasında. Babanızın müzisyen 
olması, sizin müziğe bakış açınızı 
ve müzik zevkinizi nasıl etkiledi? 

Babamın müzisyen olması müzikle 
doğmama ve müzikle büyümeme se-
bep oldu. İster istemez çok fazla tür-
kü dinledim ama onun yanında kendi 
sevdiğim müzikleri de küçüklüğüm-
den beri dinledim. İyi müziği dinle-
rim. Konçerto da, arabesk de, türkü 
de dinlerim ama genel olarak hip hop 
dinlerim. Ortaokulda şiir de yazardım 
bunlar hep babamdan geçti. Hiphop 
sevme nedenim ise tamamen benimle 
alakalı. Babam hiçbir şeyi bana yasak-
lamadı. Eskiden makara yapıyordu 
tabi ama hep devam et diyordu.

Farazi ve Nosta’yla ayrı 
ayrı EP planlarımız var. 
Bakalım onlar çıkacak 

inşallah. Onun haricinde 
de Savai ve Farazi’nin 

albümü Red Wine 
Killaz’da bir düetim 

olacak. Çocukluğumdan 
beri başka başka 

mahlaslar bulmuştum 
ama en son kendi 

baş harflerimle olsun, 
koyduğum isim hayal 

ettiğim her şeyi taşısın, 
istedim. O da F.A. oldu 
yani 15 yaşımdan beri 

bunu kullanıyorum 
aslında.
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pantolon; zara 399 tl
gomlek: zara 399 tl
takı; caleo 62,26$
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Müzikten devam edecek olursak, 
ufukta yeni bir albüm hazırlığı var mı?
Farazi ve Nosta’yla ayrı ayrı EP plan-
larımız var. Bakalım onlar çıkacak in-
şallah. Onun haricinde de Savai ve Fa-
razi’nin albümü Red Wine Killaz’da 
bir düetim olacak. Güzel yani orayı da 
bırakmadan ilerliyoruz.

Albümünüzde neden F.A. mahlasını 
tercih ettiniz? Bir hikayesi var mı?
Çocukluğumdan beri başka başka mah-
laslar bulmuştum ama en son kendi baş 
harflerimle olsun, koyduğum isim ha-
yal ettiğim her şeyi taşısın, sonradan 
değiştirmeyeceğim bir isim olsun iste-
dim. O da F.A. oldu yani 15 yaşımdan 
beri bunu kullanıyorum aslında.

Biraz modadan bahsedelim. 
Tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Beğendiğim şeyi giyerim ve beğenerek 
giydiğim zaman da gayet iyi taşırım. 
Bir şey moda diye onu almam. Tama-
men renk uyumuna göre o an gittiğim 
ve gördüğüm şeyi beğenirsem ona 
göre bir kombin yaparım. Modayı ta-
kip edeyim, bu senenin renkleri nedir 
gibi şeylerim yoktur.

Moda sizin için ne ifade ediyor?
Kendi tarzımdan başka bir şey ifade 
etmiyor. Çok hakim değilim aslında. 
Sevdiğim designer’ler var ama moda 
sneakers dünyası dışında güncel şe-
kilde takip ettiğim bir şey değil.

SNEAKERS VE ŞAPKASIZ ÇIKMAM!

Fırat Altunmeşe’nin gardırobunu 
açsak, en çok ne görürdük? ‘Onsuz 

asla’ dediğiniz bir parça var mı?
En çok sneakers sonra da şapka görür-
sünüz. Onsuz asla diyeceğim parça ke-
sinlikle sneakers olur. Onun haricinde 
de yüzde 70 kafamda şapkam olur.

Her aktörün mutlaka tutkunu 
olduğu bir meslektaşı vardır. 
Sizinki kim ya da kimler?
Gary Oldman, Jack Nicholson, Jim 
Carrey, Will Smith çok severim. Aslın-
da çok sevdiğim daha birçok isim var 
ama ilk aklıma gelenler bunlar.

Hayalinizde ölmeden önce mutlaka 
canlandırmak istediğiniz bir rol 
var mı? Ya da birlikte çalışmak 
istediğiniz bir aktör var mı?
Klişe olacak belki ama Türkiye’de Şe-
ner Şen olur. Birlikte çalışmasak da en 
azından tanışsak bile olur. Ölmeden 
önce canlandırmak istediğim karak-
terler de var ama şimdi söylemeyeyim 
belki sonrasında ben yazarım.

Pandemi nedeniyle neredeyse 
son iki yıldır bolca boş vaktimiz 
oldu. Siz boş vakitlerinizde neler 
yaparsınız?
Aslında ben pandemide Mucize Dok-
tor’un 2. sezonunu çektim, sete gidip 
geliyordum. Onun dışında özellikle 
pandemiyi köpeğim ve kız arkadaşım 
ile geçirdim. Netflix izledim, Playsta-
tion oynadım. Normalde de çok dışa-
rı çıkan biri olmadığım için pandemi 
benim için çok özel bir zaman olmadı, 
normal geldi.

Pandemi size neler kattı?
Emin değilim, göreceğiz.
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Sonbaharın  
en cool erkeği sen ol!
Kazaklarda geometrik desenler, bir bakanı bir kez daha 
baktıran beyzbol ceketler, kombinlerin yıldızı yelekler, 

ekstra bol pantolonlar, capcanlı kırmızılar ve deri parçalar. 
Sonbaharda dikkat çeken kombinlere imza atmak istiyorsan 
bu saydığımız detaylara ve daha fazlasına bir göz atmalısın.

İçinde bulunduğumuz akıl al-
maz sürecin her şeyde olduğu 
gibi moda üzerinde de etkile-
ri oldu. Elbette tasarımcılar da 

bundan payını aldı. Daha rahat pan-
tolonlar, resmiyetten biraz uzaklaşıl-
mış takım elbiseler, iyimser bir bakış 

olsun diye rengarenk parçalara Son-
bahar/Kış 2021–2022 sezonunda sık-
ça rastlayacağız. Bazı parçaların ye-
niden trend olması da kaçınılmazdı 
elbette. Sonbahar/Kış 2021-2022 için 
en iyi  erkek moda trendlerini gelin 
birlikte inceleyelim.

BEYZBOL CEKETLERİ
Amerikan üniversite filmlerinde sıklıkla rastladığımız, 
ülkemizde çok tercih edilen bir spor olmasa da modasının 
takip edildiği beyzbol ceketleri, 90’lar trendleri olarak 
kalmadı, günümüze kadar geldi. Rahat kombinlenebilir 
ve mevsim geçişlerinde kurtarıcı bir parça olma özelliği 
ile beyzbol ceketlerine bu sezon yeniden rastlayacağız, 
şimdiden gözünüzü alıştırsanız iyi olur.

Moda

HAZIRLAYAN: BUSE TURAN
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SÜVETERLER 
Çok uzun zamandır 
karşımıza çıkmayan 
ve modacılar 
tarafından ihmal 
edilen yelekleri 
özleyenler var mı? 
Çoğumuz hayır 
cevabını verse de 
trendlere ayak 
uydurmak isteyenleri 
bu tarafa alalım. 
2021–2022 Sonbahar–
Kış Moda Haftası’nda 
alışılmışın biraz daha 
dışında yelekler ve 
süveterlere rastladık.

EKSTRA BOL 
PANTOLONLAR
Klasik kumaş 
pantolonlar bu sezon 
yerini ‘abilerine’ 
bıraktı. Pandeminin 
etkisinden midir 
bilinmez 2021–2022 
Sonbahar Kış sezonu 
boyunca ekstra 
konforlu, eşofman 
rahatlığında 
pantolonlar 
göreceğiz. Bu 
seçimde tek 
yapmanız gereken 
nötr renkleri seçip, 
desenden uzak 
kalmanız. Pastel 
tonlar, bej ve 
siyahlar sizi ekstra 
cool gösterecektir.
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GEOMETRİK DESENLER
Geçtiğimiz sezonda olduğu gibi bu 
sezon da renge doyacağız, ancak tek 
bir farkla. Özellikle kazaklarda renklere 
olduğu kadar geometrik desenlere de 
doyacağımız bir sezon bizleri bekliyor. 
Tabi yine rahatlık ön planda XL 
bedenleri şimdiden dolabınıza eklemeyi 
ihmal etmeyin, önümüzdeki günlerde 
en çok arananlar arasına girecek.  

KIRMIZI ALARMI
Ve işte beklenen an geldi! Kırmızının en 
göz alıcı halini görmeye hazır mısınız? 
İster zarif bir yemeğe git, ister bohem 
bir festivale, tarz sahibi gözükmek 
istiyorsan ve akıllardan silinmeyecek 
bir stile bürünmek istiyorsan bu sezon 
kırmızılar seninle.
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POLO YAKALAR
Rene Lacoste sayesinde 
tanıştığımız polo 
yakaları hayatımızdan 
çıkarmaya niyetimiz 
yok. 1920’lerde 
tenisçiler için 
yapılmış olan polo 
gömleklere hepimiz 
göz koymuştuk. 
Şimdilerde takım 
elbiselerle bile kullanır 
olduk. Böylesine joker 
bir parçayı her sezon 
görmek isteriz öyle 
değil mi?

DERİLER 
Derinin olmadığı bir Sonbahar–
Kış sezonunu olamaz elbette 
ama bu sezon işler biraz 
değişiyor. Uzun paltoları 
andıran türden deri parçalar 
trendler arasında. Fazla renge 
gerek yok, hatta tek tercih 
siyah olmalı. Matrix filminin 
Neo’sunu hatırlar mısınız? Bu 
sezon, sokaklarda çok fazla 
Neo göreceğiz, şimdiden 
hazırlayalım kendimizi.

SLOGAN TİŞÖRTLER
İster kişisel 
durumunuzu, ister 
mesajınızı bildiriyor 
olun sesinizi 
yükseltmek istiyorsanız 
bunun tek bir yolu var, 
slogan tişörtlerden 
edinmek. Her sezonun 
gözdesi slogan 
tişörtlerin geniş ve bol 
kesim olanları bu sezon 
da yürürlüğe giriyor.
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Güzellik

Ducray, 
Melascreen 

Photo-
Aging 
Global 

Serum, foto 
yaşlanma 

ve cilt 
lekelerine 

karşı serum, 
30 ml,  
245 TL

Bakımına 
Özen Gösteren 
Erkeklere
Cildine, saçına, kişisel 
bakımına özen gösteren 
erkeklerin sayısı her geçen 
gün artıyor. Siz de bu gruba 
giriyorsanız bu sayfada ki 
ürünlere de bakmanızda 
fayda var.

Sephora Collection, Clean 
Skin Gel Face, 80 TL

Bioderma, Sébium Foaming 
Gel Actif , aktif aknelere 

karşı etkili çözüm,  129,50 TL

Avon, Maxime Icon, kakule 
ve zeytin ağacı içerikli,  

75 ml EDT, 115,00 TL

Cosmed, DAY TO DAY Mineral Tonik, 
cilt hücrelerini güneş ve çevrenin 

yıpratıcı etkilerinden koruyarak cildi 
sakinleştiriyor, 99,90 TL

Old Spice, stick 
deodorant, güne 

kuru başlayın, esanslı 
bitirin, 50 ml, 35 TL

Ex Nihilo, Hedonist, 
odunsu ve baharatlı, 

100 ml, 2,990 TL

Nuxe, Reve de Miel, canlandırıcı 
ultra-zengin sabun, 100 TL
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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...

M
Ü

Zİ
K

T
İY

AT
R

O
Kültür Sanat

Tuna Nehri’nde  
müzik festivali
Donaueschingen Festivali’nin 100. yıl 
kutlamaları 8–9 Ekim tarihlerinde Sevgi 
Gönül Oditoryumu’nda gerçekleşecek. 
İlk kez farklı bir şehirde düzenlenen 
ve 100. yılını Tuna Nehri’nden 
İstanbul Boğazı’na uzanarak kutlayan 
Donaueschingen Müzik Günleri, 
Türkiye’nin festival tarihinde sahip 
olduğu önemli konumu da araştıracak.

Kadın cinayetlerine ışık tutacak
Erdal Beşikçioğlu, kurucusu olduğu Tatbikat Sahnesi’nde Küvetteki Gelinler 
oyununu sahneye koymaya hazırlanıyor. Tartışma yaratan oyun, üç kadının 

aynı adam tarafından gösterilen sahte sevgiyle kandırılıp, dolandırıldıktan sonra 
yalnızlaştırılmalarını ve ardından benzer yöntemlerle yok edilmelerini anlatılıyor.
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Maradona’nın hayatı 
dizi oldu
‘Maradona: Blessed Dream’ 29 
Ekim’de Prime Video Türkiye 
üzerinden izleyicilerle buluşacak. 
Dizi, Diego Armando Maradona’nın, 
anavatanı Arjantin’deki 
Villa Fiorito’daki mütevazi 
başlangıcından Barselona ve 
Napoli’deki ezber bozan kariyerine 
ve milli takımının  Meksika’da 1986 
Dünya Kupası’nı kazanmasına 
kadar uzanan hayatını ve üretken 
kariyerini ekranlara taşıyor.

Kültür Sanat

Heyecan dolu bir gerilim
Yılmaz Erdoğan yeni projesi Kin filmi Netflix’te. Yapımcılığını BKM’in 

üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Türkan Derya oturuyor. Güney Kore 
adaptasyonu filmin başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Ahmet Mümtaz Taylan, Cem 

Yiğit Üzümoğlu, Rüzgar Aksoy ve Duygu Sarışın paylaşıyor.

İlk sergi Devrim 
Erbil’den

Ressam Güher Elçiçek tarafından 
açılan G&G Sanat Merkezi, ilk açılış 
sergisini, Türk resminin en önemli 

temsilcilerinden olan Devrim Erbil’in 
‘Çeşitlemeler’ sergisi ile yaptı. 
Sanatseverler, sanatçının çeşitli 

dönemlerine ait pentür, baskı ve halı 
eserlerinden oluşan geniş bir seçkiyi 

izleyecekler.
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Tasarımlarıyla 
sektörde fark yarattı

CİHAN NACAR

Adını taşıyan markasıyla moda dünyasında alışılmışın dışında 
bir yere sahip Cihan Nacar için ilham aldığı sanat adeta hayati 
bir kavram. İşini de hala ilk gün heyecanıyla yaptığını anlatan 

Nacar “Sanırım ömür boyu devam edecek, çok güzel bir 
duygu bu. Zaten işimi böylesine severek yapıyor olmamın en 

önemli sebeplerinden biri bu” diyor. 

Röportaj: Vildan Uygunoğlu,  Fotoğraflar: Ali Kangal,  Styling: Eylem Yıldız 
Saç ve Makyaj: Sabit Akkaya,  Mekan: Swissotel The Bosphorus

Röportaj
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Moda dünyasına kattığı 
çizgilerle mayonun sa-
dece plajda giyilmesi 
gereken bir şey olma-

dığına bizleri ikna eden Cihan Na-
car, son yıllardaki tasarımlarıyla da 
sektörün en fazla konuşulan ismi ol-
mayı başardı. Bugüne kadar birçok 
ünlünün sahne giysilerini tasarlayan 

Nacar, son olarak Süperstar Ajda 
Pekkan’ın bu yılki sahne kostümleri-
ne imza attı. Sektörde fark yaratma-
sının en önemli nedeninin ilhamını 
sanatın kendisinden almasına bağ-
layan ünlü tasarımcı ile yeni kolek-
siyon ve pandemi sürecinin modaya 
etkisi üzerine keyifli bir sohbet ger-
çekleştirdik.

Röportaj
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Cihan Nacar’ı kısaca tanıyabilir 
miyiz? Modaya ilginiz kaç yaşında 
başladı?
Tüm çocukluğum bugün severek 
yaptığım işimi hayal etmekle geç-
ti diyebilirim. Kendimi bildim bileli 
çiziyorum. Sonra bu tutkumu Güzel 
Sanatlar Lisesi ve Güzel Sanatlar Fa-
kültesi Moda Tasarım Bölümü eğiti-
mi ile perçinleyip 2013 yılında kendi 
markamı kurdum. O günden bu yana 
birçok markaya tasarım danışmanlı-
ğı yapıp aynı zamanda birçok ünlü 

isme sahne giysileri hazırlıyorum.

Hazırladığınız ilk koleksiyon 
görücüye çıktığında ne 
hissettiniz? O heyecan hala  
devam ediyor mu?
O heyecan asla bitmiyor. Hala tüm 
defilelerimde ilk günkü gibi keyifli 
bir koşturma içinde oluyorum. Sanı-
rım ömür boyu devam edecek, çok 
güzel bir duygu bu. Zaten bu işi bu 
denli severek yapıyor olmamın en 
önemli sebeplerinden biri bu.

Röportaj
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MODAYI SANATTAN AYRI 
DÜŞÜNEMEYİZ

İşinizi severek yaptığınız, 
tasarımlarınıza da yansıyor. İşini 
sevmek bu aşamada oldukça önemli 
tabii. Sizce moda dünyasında sizi 
farklı kılan yönünüz ne olabilir?
Aldığım eğitim ve yaşam biçimim do-
layısıyla sanat benim için çok önemli 
bir kavram. Moda sanattan ayrı dü-
şünülemez. Bana özgünlüğümü ka-
zandıran ve benim sektörde fark ya-
ratmamı sağlayan en önemli unsurun 
sanatın çok içinde olmam olduğunu 
düşünüyorum. Sanatın farklı disip-
linlerini takip etmek ve gözlemlemek 
işim için bana yeni ilham kaynakları 
sağlıyor. Zaten koleksiyonlarıma bak-
tığınız zaman bu etkiyi fazlasıyla gö-
rebilirsiniz.

Bu yıl Ajda Pekkan’ın konser 
kostümleri size emanet. Ajda 
Pekkan gibi bir Süperstar ile 
çalışmak nasıl bir duygu?
Bunu 3 kelime ile özetleyebilirim. Ha-
yal, gurur ve mutluluk. Ajda Pekkan 
gibi bir starı giydirme hayalimin ger-
çek olması, binlerce kişinin hayranlık-
la izlediği sahnenin bir parçası olma-
nın verdiği gurur ve Ajda Hanım’la 
bir arada olmanın ve bir şeyler pay-
laşmanın mutluluğu.

Ajda Pekkan’a yaptığınız 
tasarımlarda ön planda tuttuğunuz 
bir şey var mı? Motivasyonunuzu 
ne sağlıyor?
Ajda Pekkan’ın zamanın ötesinde bir 
sanatçı olması, hem görünümü hem de 
müziği ile kendini hep güncel tutması 
sanırım bana en çok ilham veren şey.

Röportaj
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YENİ KOLEKSİYON HAZIR

Yeni bir koleksiyon hazırlığındasınız. 
Bu koleksiyonda bizi neler bekliyor?
Aslında yeni koleksiyonla ilgili tüm 
ipuçlarını önceki sorularda parça par-
ça vermiş oldum. Yine sanatın bir ala-
nına dokunduğum, teknik açıdan çok 
güçlü ve etkileyici  hikayesi olan bir 
koleksiyon oldu. Tüm detayları ile 
paylaşmayı çok isterdim fakat bunun 
için biraz beklemeniz gerekecek.  

Malum içinde bulunduğumuz 
pandemi nedeniyle geçtiğimiz sene 
moda sektörü de diğer sektörler 

gibi durma noktasına geldi. Sizce 
pandemi, yavaş yavaş canlanan 
moda sektörünü nasıl etkiledi? 
Sektörün içinde olan bir isim olarak 
gözlemleriniz neler oldu?
Bizim sektörümüzün bu dönemde-
ki en büyük dezavantajlarından biri 
farklı sektörlerdeki durgunluklardan 
direkt olarak etkilenmesi oldu. Yani 
insanların tüketimlerini azaltmasının 
yanı sıra sahnelerin bitmesi, çekimle-
rin ertelenmesi ile birlikte işlerimizde 
bir yavaşlama oldu. Neyse ki artık 
birçok sektördeki hareketlenme ile 
birlikte eski normal günlerimize dön-
meye başladık.

Röportaj
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Pandemi sizin yaratıcılığınızı nasıl 
etkiledi? Karantina günlerini bir 
tasarımcı olarak nasıl geçirdiniz?
Yaratıcılık insana beklemediği yer ve 
zamanlarda gelebiliyor. Bu dönemde 
birçoğumuz dışarıdan beslenemedik 
ama iç sesimizi dinlemek için daha 
çok zamanımız oldu. Hatta kimimiz 
kendimizle ilgili yeni şeyler keşfettik. 
Bu yeni bakış açıları tasarımlarıma da 
daha yeni daha cesur bir pencereden 
bakmama sebep oldu. Ben bu dönem-
de neredeyse hiç durmadan üretmeyi 
tercih ettim. Çok okudum, çok araş-
tırdım ve çok çizdim. Hatta bir önceki 
koleksiyonum Aura yasaklar zama-
nında evde otururken şekillendi.

KENDİNİ GELİŞTİRMEK BİTMEYEN 
BİR SÜREÇ

Özellikle pandemiyle birlikte 
sürdürülebilirlik fikri her markanın 
gündeminde olan bir konu, 
kaynaklar tükenirken birçok marka 
da çevreye karşı biraz olsun daha 
duyarlı hale geldi. Cihan Nacar’ın 
sürdürülebilirlik konusuna bakışı 
nasıl?

Sürdürülebilirlik kavramının öne-
mini daha iyi anladığımızı düşünü-
yorum. Doğanın bize sunduklarını 
dengeli ve ölçülü şekilde kullanma-
mız gerektiğini daha acı deneyimlerle 
öğrenmemek için herkes bu farkın-
dalığa sahip olmalı. Ancak bu şekil-
de kaynaklarımızın, işimizin ve tüm 
sahip olduklarımızın gelecekte de var 
olmasını sağlayabileceğiz. Şahsım ve 
markam adına bunun için yeni ve 
önemli adımlar almayı bir borç bili-
yorum.

Moda sektörü içindeyken 
ihtiyacınız olan enerji ve 
motivasyonu nasıl buluyorsunuz?
Hayatımın her döneminde enerjik ve 
çalışmayı seven biri oldum. Sürekli 
yaratım sürecinde olmak motivasyo-
numu ve enerjimi hep yüksekte tutu-
yor. Üretmek, insanın her daim aktif 
kalmasını sağlayan bir eylem. Ben de 
buna inanan bir tasarımcı olarak ha-
yatımın her aşamasında bu kuralı uy-
guluyorum. Bunun dışında çok fazla 
seyahat edip çok fazla araştırıp fazla 
okuyorum. Kendini geliştirmenin bit-
meyen bir süreç olduğuna inanıyorum.

Röportaj

Ajda Pekkan ile çalışmayı 3 kelime ile özetleyebilirim. 
Hayal, gurur ve mutluluk. Ajda Pekkan gibi bir starı giydirme 
hayalimin gerçek olması, binlerce kişinin hayranlıkla izlediği 
sahnenin bir parçası olmanın verdiği gurur ve Ajda Hanım’la 

bir arada olmanın ve bir şeyler paylaşmanın mutluluğu.
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2021 yılı otomotiv sektörü için zor bir yıl oldu. Bu yıl pek 
çok marka logosunu değiştirdi. Sadece logolar değil ikonik 
modeller de değişti. Nissan'ın gözü yormayan inceliğinden 

Peugeot'nun daha da canlanan aslanına ve Volvo'nun 
sade tasarımlı yazısına, değişime ayak uydurarak kendini 

yenileyen logolara bir göz atalım.

Bu yıl hiç olmadığı kadar çok 
otomobil konuştuk. Sorun-
lar, yeni modeller, krizler 
derken neredeyse yılın so-

nuna geldik. Değişimlerin yılı oldu de-
sek yalan olmaz. En büyük değişim de 
markaların logolarında oldu. 

NİSSAN LOGOSU İNCELDİ

İlk değişim Nissan’dan geldi. Logo 
sadeleşti. Eskisiyle aynı görünse de ince 
hatları elektrikli otomobile geçişe işa-
ret ediyor. Taşıtların üzerinde daha ko-
lay kullanım için tasarlandığı belli olan 
logo gözü yormuyor. 

ASLAN ARTIK DAHA BÜYÜK

Peugeot 1850 yılından bu yana, hep-
si de aslan amblemini taşıyan 10 farklı 
logoya sahip oldu. Ve Peugeot marka-
sının küresel tasarım stüdyosu Peuge-
ot Design Lab tarafından tasarlanan 
11’inci versiyon da tanıtıldı. Eski logo-
da ikon olarak kalan aslan artık daha 
canlı oldu.

Bora ERDİN / bora@retouchmag.com

Logolar 
değişir 
gelenekler 
aynı kalır

Motomoda
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DACIA DA İMZA KOYDU

Renault çatısı altındaki Dacia nihayet 
logosunu yeniledi. Türkiye’de ilk ola-
rak SUV modeli olan Duster’da uygu-
lamasını gördüğümüz logo ile ilgili be-
nim söyleyeceğim tek şey var: Nihayet.

97 YILDA 7’NCİ LOGO

Volvo, logosunu 7’nci kez yeniledi. 
Bir öncekinde mavi ve gümüş renkle-
rin hakim olduğu logo sadeleştirildi 
ve siyah ile beyaz renkleri kullanıldı. 
Diğer markalarda da olduğu gibi sade-
leşme çabası burada da dikkat çekiyor.

Nissan’ın seri üretime ilk geçildiğin-
de herkesin şaşırdığı Juke modeli yeni-
lendi. B SUV pazarının önemli oyuncu-
larından birisi olan Juke’nin ilk sloganı 
'Şehrin Haylaz Çocuğu' idi. Bu slogan 
ve Türkiye’deki doğru pazar stratejisi 
ile en çok satış yapanlar listesinin en 
tepesindeki yerini aldı. Kendi segmen-
tinde öyle büyük değişiklere neden 
oldu ki bugün tamponda kocaman far-
lar, kaput üstünde tasarım aydınlatma 
ve arka kapı kolunun sport tasarımı 
gibi öğeler neredeyse standart oldu.

Biz de bu ay yeni Juke’yi test ettik. 
İkinci jenerasyon Juke bir 10 yıl devam 
eden önceki jenerasyonda eleştirilen 
konuları ele almış. Arkada basık kalan 

tavan, dar bagaj hacmi sorunu gideril-
miş. Bagaj neredeyse yüzde 20 büyür-
ken arkada oturanlar için diz mesafesi 
yüzde 25’in üzerinde artırılmış. 10 yıl-
da multimedya sistemlerinde yaşanan 
büyük değişime de ayak uyduran Ju-
ke’nin bu alanda da attığı adımlar ger-
çekten çok başarılı. 

Yeni multimedya sistemi göze çarpan 
en büyük yeniliklerden biri 8 inç boyu-
tundaki bu yeni ekran oldu. Sistem di-
ğer modellerdeki gibi NissanConnect 
sistemini barındırıyor. Bu sistem saye-
sinde sürücüler farları kapatıp açma, 
yol tarifi gibi birçok işlevlere sahip olu-
yorlar. Apple CarPlay ve Android Auto 
yazılımı da standart olarak geliyor.

'ŞEHRİN HAYLAZ ÇOCUĞU' YENİLENDİ 
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Hyundai Tuscon’u da sizler için test 
ettik. 2021 Tucson; Comfort, Prime, Eli-
te ve Elite Plus olmak üzere 4 farklı do-
nanım paketiyle birlikte geliyor. Aracın 
ön ızgarasından başlamak istiyorum 
çünkü araca muhteşem bir hava katı-
yor. Hyundai, ön ızgara-far birleşimi 
konusunu artık bir üst seviyeye taşıdı. 
Hyundai Tucson, ilk bakışta havalan-
dırma panjurlarını LED farlar ile bir-
leştiren ön tamponuyla dikkat çekiyor. 
Dünyanın ilk gizli aydınlatma teknolo-
jisine sahip Parametrik LED Gündüz 
Farları ile donatılan araçta farlar kapalı 
konumdayken gizleniyor ve ızgaranın 

bir parçası gibi görünüyor.
Konsola gömülü 10,25 inç'lik do-

kunmatik bilgi eğlence ekranı ise 
kokpitin teknolojik görünümünü 
vurguluyor. Navigasyon, bilgi-eğ-
lence ve klima kontrolleri gibi konfor 
özelliklerini içerisinde barındıran do-
kunmatik ekran, iç mekanın sadeleş-
mesinde büyük rol oynuyor. 

Bunların dışında benim en çok be-
ğendiğim özellik ise koltuk soğutma 
oldu. Hem çalışma prensibi hem de 
deri döşemenin içerisinde muazzam 
şekilde gizlenmiş olması büyük bir 
konfor sağlıyor.

YENİLENMEDİ, YEPYENİ BİR SUV GELDİ
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ASTROLOJİ
KOÇ 21 MART - 20 NİSAN

Yükselen Koç ve Koç Burcu
Bu ay gündeminiz evlilik, hukuksal konular 
ve ortaklıklar. Yeni ay evlilik evinizi aydınla-
tıyor. Adımlarınızı atarken düşünmeyin. Hiç 
beklemediğiniz yerlerden elinize para geçebi-
lir. 16 Ekim’de bu konuda şanslı olacaksınız. 
Kıskançlığınızı kontrol edin. Merkür geri ha-
reketi ilişkiler alanında etkileyecek. Yeni baş-
langıçlar için 20 Ekim ve sonrasını tercih edin. 
Aynı gün olacak dolunayda birçok konuya 
aynı anda odaklanacaksınız. Sırasıyla hareket 
edin. Etrafınızdaki insanları dinleyin. Bu ay 
sosyal ortamlarda hem mutlu olup hemde iki 
arada bir derede kalacağınız durumlar yaşa-
yabilirsiniz. Sezgilerinize güvenin. 

İKİZLER       22 MAYIS - 22 HAZİRAN

Yükselen İkizler ve İkizler Burcu
Sevgili ikizler bu ay aşk, sanat zamanı. Yeni 
ayda çocuklarınıza zaman ayırın, sevdiklerinize 
sevdiğinizi söyleyin ve sanatla ilgili işlerde yap-
manız gerekenleri yapın. Yaşama sevincinizin 
artacağı bir ay sizi bekliyor. 20 Ekim dolunayı 
sosyal ortamlara odaklanırken yardım isteyen 
herkesin yanında olmalısınız. Yoğunluğunuz-
dan dolayı insanları yalnız bırakmayın. İlişkiler 
konusunda 10 Ekim itibariyle eskiden tanıdığı-
nız insanlara çekilebilirsiniz. Aşk konusunda 
çabanız çelişkilerinizden fazla olsun. Kendinizi 
ihmal etmeyin. 20 Ekim, sonraki üç gün para 
kazanma konusunda ve aşk konusunda şansı-
nız zirvede olacak. 

ASLAN 23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS

Yükselen Aslan ve Aslan Burcu
İletişim ayına hoşgeldiniz sevgili aslanlar. Yeni ay iletişim, yazarlık, yayıncılık, medya konularında 
sizi sahneye davet ediyor. En sevdiğiniz yer sahne iken ilişkiler konusunda sahneden inip duruyorsu-
nuz. 09 Ekim’den itibaren aşk için yapılması gerekenleri yapın, gurur yapmayın, hayal ettiklerinizin 
peşinden koşun. Size hayır diyebilmeleri çok zor biliyorsunuz. İnandıklarınız konusunda biraz ipin 
ucunu kaçırmış olabilirsiniz. İçinize, sevginize yönelin, dua meditasyon yoga iyi gelecektir. 25 Ekim 
finansal olarak olumlu bir gün. İlişkiler konusundaki sınavlarınız bitmedi, sabredin. 

BOĞA 21 NİSAN - 21 MAYIS

Yükselen Boğa ve Boğa Burcu
En sevdiğiniz konu iş ve çalışma hayatı bu ay 
sizi fazlasıyla meşgul edecek. Yeni ayda mes-
leki anlamda aktif olacaksınız. İlişkiler konu-
sunda karşınızdaki kişiye ne istediğinizi açık 
açık anlatmalısınız. Duygusallığınızı içinizde 
yaşayıp insanlara sürekli mantıklı görünmek-
ten sıkılmadınız mı? Dolunay günlerinde yo-
ğun çalışma temposu içerisinde yalnız kalmak 
isteyebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat edin ve vü-
cudunuzun verdiği sinyalleri görmezden gel-
meyin. 07 Ekim’den sonra ilişkiler konusunda 
değişim dönüşüm yaşayacağınız günler gele-
cek. Kaçmayın, saklanmayın, yüzleşin, sevin, 
sevilin Venüsün tatlı insanları. 

YENGEÇ 23 HAZİRAN - 22 TEMMUZ

Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu
Aile bir yengeç için hayattaki en önemli konu-
dur ve bu ayda odak noktanız aileniz olacak. 
Aile üyeleriyle bağınızı güçlendirip, onlara 
yardımcı olmak için fedakarlıklarınızın sınır 
tanımayacağı bir zaman dilimindesiniz. Takın-
tılı zihninizin oyunlarına izin vermeyin. Olu-
runa bırakın. 20 Ekim dolunayında kariyer ko-
nusunda pişman olacağınız adımlar atmaktan 
sakının. 23 Ekim parasal konularda girişimler 
için uygun. 30 Ekim ilişkilerde, aşkta özellik-
le aklınızdaki kişiye korkmadan içinizdekile-
ri söyleyebilirsiniz. Duygusal olmanız güzel 
ama mantığınızı devreden çıkarmadan hare-
ket edin.

Astrolog CANAN SEZGİN   cnnsezgin@gmail.com



BAŞAK 23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL

Yükselen Başak  ve Başak Burcu
Kazanmak için en uygun aylardan birindesiniz 
sevgili başaklar. Parasal konularda 06 Ekim’i 
değerlendirin. Destek almanız gerekirse bekle-
diğiniz desteği göreceksiniz. 08 ve 12 Ekim iliş-
kiler konusunda şanslı olduğunuz günler, dışarı 
çıkın, yeni insanlarla tanışın. Ama yeni ilişkiye 
başlamak için 20 Ekim ve sonrasını tercih edin. 
Merkür retrosunda iş ile ilgili adım atmaktan çe-
kinin. Hareketli olacağınız bu ayda dostlarınızla 
yaşayacağınız sıkıntılar retrodan sonra düzele-
cektir. Olayları büyütmeyin. Ayın ilk ve son haf-
tası gizli ilişkiler ortaya çıkabilir, kontrolünüzü 
kaybetmeyin, sakin kalın. 

AKREP 23 EKİM - 21 KASIM

Yükselen Akrep ve Akrep Burcu
Bu ay bilinçaltınız sizi yönlendirecek sevgili ak-
repler. Özellikle yeni ay döneminde kendinize 
güvenin ve çevrenizde sizi seven insanlara daha 
fazla yaklaşın. Çalışma hayatınız sizi yönetmesin, 
duygusal anlamda daha derinleşin. Dolunayda 
mesleki yaşamınızda değişiklikler olabilir ve sağ-
lığınıza gereken özeni göstermeniz gerekebilir. Bi-
raz heyecansız, monoton bir hayat yaşıyorsunuz 
bu zinciri kırın artık. 22 Ekim’den sonra cesaret 
edemediğiniz konularda adım atın. Birlikteliği 
olanlar ani ayrılıklar yaşayabilir. Finansal durum-
ları merak ediyorsunuz ama yeni aşklar için bu ay 
uygun, gözünüzün içine bakanları görmelisiniz. 

OĞLAK 22 ARALIK - 21 OCAK

Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu
Sevgili oğlaklar kariyer, iş, meslek konularıyla 
dolu bir aya hazır olun. Toplumdaki yerinizi 
sağlamlaştıracağınız ve başarılı olacağınız bu 
dönemde yeteneklerinize güvenin. 10 Ekim fi-
nansal konularda şans sizden yana. 20 Ekim do-
lunayında aile ve ev içi sıkıntılar ayrıca mülkiyet 
konuları ön planda olabilir. Bu arada hayatınıza 
ani giriş yapan insanlara karşı koyamayabilirsi-
niz ve bambaşka diyarlara yolculuk yapabilirsi-
niz hazır olun. Önemli ve geri dönüşü olmayan 
kararlar alabilir, geçmişle yüzleşebilir ve bağım-
lılıklarınızdan kurtulabilirsiniz. Ruhsal yenilen-
me için en uygun dönemdesiniz. Direnmeyin. 

BALIK 20 ŞUBAT - 20 MART

Yükselen Balık  ve Balık Burcu
Sevgili balıklar bu ay değişimler ve maddi manevi destekler kapıda, sadece kapıyı aralayın. Yeni ayda 
psikolojik olarak güç kazanmanız an meselesi, vazgeçmeyin. 15 Ekim maddi anlamda adımlar atabilirsi-
niz. 20 Ekim dolunayında alma verme dengesini sağlayın, yardıma ihtiyacı olanlara yardım edin. Aşkta 
22 Ekim şanslı gününüz. Merkür retrosunda iletişim konusunda aklınıza ilk geleni söylemeyin, insanları 
kırıp üzebilirsiniz. Parayı çekiyorsunuz, maddi sıkıntılar bitiyor. Yeni arkadaşlıklar sizi heyecanlandıra-
cak. Alkol, kumar gibi bağımlılık yapan herşeyden uzak durun. Biraz ortam değişikliği yapın. 

TERAZİ 23 EYLÜL - 22 EKİM

Yükselen Terazi  ve Terazi Burcu
İyiki Doğdunuz sevgili teraziler, yılın en güzel ayı 
sizin için. Bol aksiyonlu bir ay sizi bekliyor. Yüz-
leşmeler, iletişim, imaj değişimi, aşk meşk, maddi 
harcamalar kısaca ne ararsanız var. Sonbaharın asi 
ve zarif çocukları için mutluluk dolu günler geldi. 
Yeni ay zamanı kendinize gelecek ve tamamlana-
caksınız. Merkür geri hareketi sizin burcunuzda ol-
duğundan iletişim konusunda çok dikkatli olun ve 
ağzınızdan çıkanları iyi düşünün. İlişkilerdeki çe-
lişkileriniz bitmedi henüz kafanızda netleştirmek 
için eksileri artıları iyi hesaplayın. Dolunay ben ve 
sen dengesini kurma, uzlaşma dönemi değerlendi-
rin ve huzurun kollarına bırakın kendinizi. 

YAY 22 KASIM - 21 ARALIK

Yükselen Yay ve Yay Burcu
Sosyal ortamların aranılan insanı olacağınız bir 
ayla karşı karşıyasınız. Bu sadece Ekim ayı için 
geçerli değil kabul etmek lazım tabi ama yeni ay 
arkadaşlık evinizde gerçekleşeceğinden hayatı-
nıza yepyeni insanlar girecek ve kendinizi şanslı 
hissedeceksiniz. Eğlence zamanı hazır gelmişken 
stresinizi atın, 20 Ekim’de dolunayda hedefle-
riniz için yapılması gerekenleri yapın ki sıkıntı 
yaşamayın. Sağlık konusunda ani ve beklenme-
dik bir durumla karşılaşmamak için kontrolleri-
nizi ihmal etmeyin. Aşka zaman ayırın, bu konu 
hep kıyıda köşede bekliyor. Cesaretinizle herkesi 
kendinize hayran bırakıyorsunuz. 

KOVA 22 OCAK - 19 ŞUBAT

Yükselen Kova  ve Kova Burcu
Uzun yolculuklar, din, felsefe, eğitim alanlarıyla 
dolu bir ay sizinle. Merkür retrosu bitmeden yeni 
iş girişimlerinde bulunmayın. İdealist yapınızı 
yaşamınıza yansıtabileceğiniz, kendinizi açıkca 
ortaya koyabileceğiniz, esaret sevmeyen yapınız-
la özgürlüğün tadını çıkarabileceğiniz zamanlar 
sizi bekliyor. 20 Ekim dolunayında iş ile ilgili 
yapmanız gerekenlere odaklanın. Merkür retro-
su da bittiği için imzalar, yeni başlangıçlar için 
uygun bir dönem. Ailenizle ilgili konularda bek-
lenmeyen olaylar gündeminizde olabilir, rahat 
olun, akışa güvenin, kendiniz olun yeter. Keşke 
birazda aşk için çaba sarf etseniz iyi gelecek. 
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