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de umudumuzu kaybetmedik… Aksine işimi-
ze, sevdiklerimize dört elle sarıldık, her şeyin 
en iyisi olması için uğraştık.

Re Touch Mag olarak biz de 2021’de çok yol 
aldık… Her bir sayımız ile çok konuşulduk. 
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rimize çekmeyi başardık. 2021’i kapatırken de 
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kimi gerçekleştirdik.

Annemizi Saklarken dizisiyle ekranlara dö-
nen Hande Doğandemir ve Aşk 101 ile kalple-
rimizi ısıtan Kubilay Aka ile yılbaşına yakışır 
bir çekim yaptık…

2022’de yine çok konuşulacak işlere imza 
atmak ümidiyle, sağlık, mutluluk, huzur ve 
para sol yanınızdan eksik olmasın.
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2022’YE MUTLU 
BİR MERHABA

Yeni yılı sevdikleriyle evde geçirmeyi tercih edecekler için yılbaşı 
sofraları oldukça önemli. Yeni yıla merhaba derken sofranıza 

şıklığı ile eşlik edecek her detayı sizler için derledik.

Bülten

Arzum, yeni yılda evde sağlıklı, 
güvenilir ve lezzetli ekmek 

pişirmenin yolunu Panetti ile 
mutfağınıza getiriyor.

Esma Dereboy, sanatçı bakış 
açısı ve el işçiliğiyle özenle 

üretilen ürünleriyle yılbaşında 
da sofraları zarafetle süslüyor.

Atelier Rebul’un yeni yıla özel çıkardığı mumları, 
stil sahibi evlerde yılbaşı dekorasyonunuzu ve 

sofralarınızı ışıl ışıl yapacak.

Madame Coco’nun Jaker tekniği 
ile geliştirdiği ve geniş tasarım 
yelpazesine sahip bambu saten 
nevresim takımları, zarif parıltısı ile 
yatak odalarınıza lüks bir ışıltı katıyor.

Alavya Shop’un yeni yılda sevdiklerinize 
en özel hediye alternatifleri, yılbaşı 

seçkisinde sizleri bekliyor.

CVK Mobilya’nın Nio Yemek Odası 
Takımı, evlerde alışılmışın dışında 

farklı formlarda özel tasarım 
mobilyalarıyla kreatif çözümler 

sunuyor.

Özdilek, kışa 
özel farklı 

renk, desen ve 
boyutlardaki 

sıcacık 
battaniye 

çeşitleriyle 
birlikte yeni 
yılın ruhunu 

yansıtıyor.

HAZIRLAYAN: VİLDAN UYGUNOĞLU
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Bülten

STİLİNE ÖNEM 
VEREN BEYLERE

Hayatınızda önem verdiğiniz erkekler stiline çok mu düşkün? 
Kaliteli ve anlamlı bir yeni yıl hediyesini seçemiyor musunuz? 

Sizler için stil sahibi erkeklere özel yeni yıl hediyelerini derledik.

Altınyıldız Classics ile 
sevdiklerinizi, yeni yılda da 

başarıyı üzerinde taşıyacağı 
birbirinden özel tasarımlarıyla 

mutlu edebilirsiniz.

Decathlon, 
spor tutkusunu 
yaymaya 
devam ediyor 
ve sevdikleriniz 
için yüzlerce 
sportif yılbaşı 
hediyesi 
seçeneğini 
sizlere sunuyor.

Divarese, Sonbahar/Kış 
koleksiyonuyla yılbaşı için tasarım 
detayları, rahatlık ve işlevselliğiyle 

her stile uygun sayısız hediye 
seçeneğiyle karşınızda.

Dockers by Gerli, 
kış koleksiyonunda 

yer alan geniş 
ürün yelpazesiyle 

erkeklerin 
kombinlerini 

tamamlamaya hazır.

Rado’nun 
erkekler için 
otomatik, 
seramik, 

kronograflar 
ve tasarımcı 
saatlerinden 

oluşan hediye 
seçeneklerini 
kaçırmayın.

FLO, erkeklerin takım elbise 
şıklığını tamamlayacak ya 

da casual kombinlerine eşlik 
edecek bot, sneaker ve chelsea 
bot modelleriyle bu sezon da 

farkını ortaya koyacak.

Lee, enerjisi yüksek, cool ve 
trendleri takip eden erkekleri 

mutlu edebilecek birçok hediye 
alternatifi sunuyor.

George Hogg, el işçiliği 
detaylarını sezonun 
trendleriyle bir araya 
getirirken stil sahibi 
erkeklerin adımlarında 
yer alacak.

Timberland’ın, 
kış modasını 
yansıtan hediye 
seçenekleri 
arasında yenilikçi 
bot modelleri, 
sportif şıklığı 
sokak stiliyle 
buluşturan 
sweatshirtler 
ve oduncu 
gömlekleri yer 
alıyor.

Tommy Hilfiger’ın, 
Sonbahar 2021 

koleksiyonundaki 
yüzde 100 geri 
dönüştürülmüş 
aksesuarlar ile 

sevdiklerinizin yüzünü 
güldürmek mümkün.
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AKSESUAR 
DÜŞKÜNÜ

Hayatınızdaki değerli kadına hediye almakta 
zorlanıyorsanız ve en güzel seçenek nedir diye 

düşünüyorsanız işte aradığınız dosya burada! Aksesuar 
sevmeyen kadın neredeyse yoktur. Yeni yılda da ışıl ışıl 
parlayan kadınlar için önerilerimize mutlaka göz atın…

Bülten

Atasay, yeni yıl heyecanında 
da yanınızda! Yeni yıl renklerinin 
altınla harmanlandığı takılarıyla 
Atasay, sevdiğini mutlu etmek 

isteyenler için benzersiz bir hediye 
seçeneği oluşturuyor.

Kısmet by Milka, 
yeni yılda içinizdeki 

tüm renkleri 
ortaya çıkaracak. 

Tasarımlarıyla alışılmış 
trendlere meydan 
okuyan Kısmet by 
Milka, yeni yıl için 

çok özel mücevherler 
sunuyor.

Yargıcı, ilhamını İngiliz 
coğrafyasından esinlendiği 

zamansız aksesuarlarıyla yeni 
yılda size sofistike hediye 

seçenekleri sunuyor.

Ariş’in zarif olduğu kadar şık tasarımlardan 
oluşan baget kesim yüzük koleksiyonu 

pırlanta tutkunu kadınlara, yeni yıla ışıltılı 
bir başlangıç vadediyor.
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Bülten

Yeni yıl heyecanını 
taçlandıracak 

hediyeler
Zorlu geçen bir yılın daha son günlerini yaşarken, içimizi tatlı bir 

heyecan sarıyor. Yeni kararlar alıyor, dileklerimizi güncelliyor, 
umutlarımızı canlandırıyoruz ve mutlu olmayı fazlasıyla hak 

ettiğimiz yeni bir döneme giriyoruz. Bu yüzden 2022'ye girerken 
hem kendinizi, hem de sevdiklerinizi mutlu edecek önerilerle 

dolu şahane bir hediye rehberi hazırladık.

HAZIRLAYAN: BUSE TURAN



Bülten
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Victoria’s Secret ile 
yeni yılda kendinizi 

daha iyi, daha 
güzel ve daha seksi 

hissedeceksiniz.

STİL SAHİBİ
İster o gece size eşlik edecek en şık parçayı arıyor olun, 

ister sevdiğiniz stil sahibi bir kadını mutlu etmek için alışveriş 
merkezlerinin yolunu tutmuş olun, modayla arası iyi olan her 

kadını baştan çıkaracak güzellikteki önerilerimize göz atın.

Versace’nin yeni modelleri, 
ihtişamlı tasarımları ve 
çarpıcı şıklıklarıyla göz 

kamaştırıyor.

Mehry Mu, yeni 
yılda da hem kendi 

stiliniz için hem 
de sevdiklerinize 

alabileceğiniz harika 
hediye önerilerini 

sizlerle buluşturuyor.

LC Waikiki, yeni yıl 
mutluluğunu sevdikleriyle 

paylaşmak isteyenleri 
birbirinden güzel hediye 

seçenekleriyle mağaza ve 
online alışverişe davet ediyor.

Anatolian Craft, 
Anadolu’nun zengin kültür 

mirasını, sürdürülebilir 
malzemeler ve gerçek 

zanaatkarların el işçiliği ile 
buluşturduğu, yeni yıla özel 

tasarımlarıyla hediyenin 
en şık halini yansıtıyor.

NetWork, güçlü ve rafine 
tasarımlardan oluşan Sonbahar/

Kış 2021-22 koleksiyonundaki 
özel hediye seçenekleriyle yeni yılı 

karşılıyor.

Beauty 
Omelette zarafet 
öncülüğü yaptığı 
koleksiyonuyla 
göz kamaştırıcı 

alternatifler 
sunuyor.

Nine West’in yeni 
yıla şıklık katacak Kış 

Koleksiyonu’ndaki zarif 
modeller sizleri bekliyor. Yeni İnci yılbaşının ruhunu 

yansıttığı tasarımlarıyla 
geceye yine şıklık yaratıyor.
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Bülten

GÜZELLİĞİNE 
DÜŞKÜN

"Bir gün evrendeki tüm kadınları ortak paydada buluşturman 
gerekirse ne yaparsın" sorusuyla karşılaşsaydık, cevabımız 

"Güzellikten bahsederdik" olurdu. Bu yıl da "Çirkin kadın yoktur, 
bakımsız kadın vardır" sloganına inançla hazırladığımız eşsiz 

hediye seçeneklerine bayılacaksınız.
Maison Francis Kurkdijian, 
yeni yıl kutlamalarına sınırlı 

sayıdaki Baccarat Rouge 
540 ile renk katmaya 

hazırlanıyor. 

Penhaligon’s yeni yılı eşsiz kokularla 
karşılıyor. Özel notaların birleşimi, 
eşsiz şişe tasarımlarıyla bir araya 
gelerek yeni yılın taze enerjisini 

ruhunuza işliyor.

Bath&Body Works’ün 
sizler için özenle hazırladığı 
hediye setleri ile kendinize 
ve sevdiklerinize en keyifli 

hediyeleri verebilirsiniz.

Jo Malone London yılbaşı dönemi 
için tasarladığı birbirinden özel 

kokularla yeni yıl hediyesi denilince 
akla gelen ilk isim oluyor.

Christian Breton, 
avantajlı setleriyle 

yılbaşı hediye 
alternatifleri 

içerisinde 
kaçırılmayacak bir 

fırsat sunuyor. Polaar, vegan ve doğa dostu 
ürünlerden oluşan yılbaşı 

setleriyle çevreye duyarlı hediye 
arayanların imdadına yetişiyor.

Caudalie’den geri dönüştürülebilir kağıtlara sahip 
ve plastik içermeyen sürdürülebilir ve şık hediye 

çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.
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TEKNOLOJİ 
MERAKLISI

Sevdiklerinizin ihtiyaçlarına yönelik, hem özel hem de kalıcı bir 
hediye almayı mı düşünüyorsunuz? Her kadını mutlu edebilecek 

birbirinden güzel teknolojik ürünlerden oluşan hediye 
alternatiflerini sizler için bir araya getirdik.

Bülten

Arzum’un kişisel bakım 
ürünleriyle yılbaşı gecesinde 
saç stilinizle fark yaratmak 

elinizde.

Braun’un son teknolojiye 
sahip kişisel bakım ürünleri 

ile yeni yıla pürüzsüz bir 
başlangıç yapın.

Dyson, bu özel dönemde 
sevdiklerine ve kendisine en 
unutulmaz hediyeyi vermek 
isteyenler için Prusya mavisi 
ve parlak bakır renklerinde 
tasarlanan özel saç bakım 
serisiyle benzersiz bir şıklık 

sunuyor.

 Samsung yeni yıla damgasını 
vurdu. Galaxy Z Fold3 5G ile 

sevdiklerinize eşsiz bir deneyim 
yaşatabilir, onlara ihtiyacı olan 

kaliteyi sunabilirsiniz. 

Yale’in akıllı ev ürünleri 
ile sevdiklerinize hem 

harika birer hediye 
sunacak hem de 
2022’de güvenliği 
yeni bir seviyeye 
çıkaracaksınız.

Oral B iO’nun 
çığır açan 

teknolojisiyle 
sevdiklerinize 

sıcak bir 
gülümseme 
hediye edin.

Remington’ın, Keratin Protect Serisi yeni 
yıla saç stili ile damga vurmak isteyen 

kadınları mutlu etmeyi vadediyor.
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HAZIRLAYAN: BUSE SELEN AKGÜN

Moda

Gucci x Microsoft Xbox işbirliği
İtalyan lüks moda markası Gucci, Microsoft ile işbirliği yaparak Xbox Series 

X’e kendi monogram desenlerini işleyecek. Dünyada sadece 100 adet üretilecek 
olan özel Xbox Series X konsolu, Gucci’nin GG deseniyle süslü olacak ve özel 

çantası ile satışa sunulacak.

Alexander 
McQueen 
Pre-SS22 ile 
giyilebilir sanat
Alexander McQueen, ünlü İngiliz 
şair, ressam ve matbaacı William 
Blake’ten ilham alarak yeni bir 
kadın koleksiyonu hazırladı. 
Pre SS22 adlı koleksiyon kadın 
giysilerinin basit birer eşya yerine 
giyilebilir sanat olarak kalmasını 
amaçladı. Elbiselerin eteğini, 
blazerların arkasını süsleyen 
dalgalı fırfırlar, sanatçıya olan saygı 
duruşunu betimlerken, sofistike 
zarafetin hakim olduğu markanın 
kodlarını da ortaya koyuyor.



Moda

Coperni x 
Maisie Williams 
işbirliği ile çevre 

dostu olun
Game of Thrones ile şöhreti 

yakalayan Maisie Williams, Fransız 
marka Coperni’nin en popüler 

çantalarından olan Swipe’ı yeniden 
tasarlayarak sürdürülebilirliğe 
adapte etti. İtalya’da üretilecek 

çantanın çevre dostu duruşu, 
sürdürülebilirlik adına deriye 

alternatif olan elma kabuğundan 
yapılması oldu.

14

Saint Laurent ‘Holiday’ 
koleksiyonunu tanıttı
Festival sezonuna hazırlanan Saint Laurent, hazır 
giyim ve aksesuarlardan oluşan Holiday 2021 
serisini tanıttı. Klasik ceket ve kabanların yer aldığı 
koleksiyona ünlü moda evinin Solferino, Niki ve 
Kate gibi imzalı çanta serileri öncülük ediyor. 



Moda

Manolo Blahnik  
50. yılını ikindi çayı 
ile kutluyor
Efsanevi İspanyol ayakkabı tasarımcısı Manolo 
Blahnik, kendi adını taşıyan markasının 50. 
yıldönümünü ihtişamlı bir koleksiyon ile 
onurlandırdı. Blahnik, koleksiyon heyecanını 
markanın arşivlerini ilk kez ortaya çıkaran 
beş odadan oluşan sanal bir sergi ve The 
Carlyle’de ikindi çayı ile de taçlandırdı.

Moncler ile Evian 
su şişesine kar 
yağdırdı
Moncler ve Evian güçlerini sınırlı sayıda 
75cl’lik bir cam su şişesi için birleştirdi. 
İkili, şişe için İsviçreli çağdaş sanatçı 
Not Vital ile anlaştı. Tasarımcının 
çocukken Alpler’de geçirdiği zamana 
saygı duruşunda bulunan özel şişe, kar 
tanelerinden oluşan grafiklerle kaplandı.

15
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Zorlu bir yılı daha geride bırakmamıza az kaldı. Moda dünyası 
2021'de pandeminin etkisiyle yaşadıkları zor anlardan 

kurtulmaya çalışan şirketlerden medyada oluşan çalkantılara 
kadar birçok olaya tanıklık etti. Okudukça "Evet, en ilginci buydu" 
seçeneğinde kararsız kalacağınız, moda dünyasına damgasını 

vurmuş olayları sizler için derledik.

Moda

HAZIRLAYAN: BUSE SELEN AKGÜN

yılına damga vuran

MODA OLAYLARI

OCAK

Bottega Veneta 
sosyal medyaya veda etti
İtalyan lüks moda markası Bottega 
Veneta tüm sosyal medya hesaplarını 
kapatma kararı aldı. Böylelikle sosyal 
medya mecralarından çıkan ilk moda 
markası oldu.

Dijital Paris Moda 
Haftası

Corona virüsün etkisinin 
devam ettiği günlerde 

Paris Haute Couture 
Moda Haftası, 25-28 
Ocak arasında dijital 

olarak sergilendi. 
Schiaparelli İlkbahar/

Yaz 2021 koleksiyon 
sunumuyla başlayan 

etkinlik, Iris van 
Herpen, Christian Dior, 

Giambattista Valli, 
Chanel, Valentino, 

Giorgio Armani Privé, 
Fendi Counture ve 

Victor&Rolf gibi dünyaca 
ünlü 28 moda evinin 

defileleriyle son buldu.
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Moda

ŞUBAT

MART

Rihanna, Fenty 
markasını durdurdu
Pandemi döneminde 
birçok firma gibi 
Rihanna da markasının 
satışlarında sorun 
yaşadı. Yıldız isim, 
iç çamaşırı markası 
Fenty’yi geçici olarak 
kapattı. Rihanna daha iyi 
ve güzel bir dönemde 
yeniden faaliyete devam 
edeceğini duyurdu.

Altın Küre Ödülleri’nin 
online kırmızı halısı 
1 Mart 2021’de 78’inci kez 
sahiplerini bulan Altın Küre 
Ödülleri’ne online kırmızı halı 
edası hakim oldu. Oscar’ın 
habercisi olan Altın Küre 
Ödülleri, salgın nedeniyle 
tarihinde ilk kez dijital olarak 
yayınlandı. Tabi ünlüler 
kırmızı halı ihtişamından 
vazgeçmedi. Yıldız isimler 
her zamanki gibi geceye 
kusursuz bir şekilde katıldı.

New York Moda Haftası  
dijital dünyaya ışık tuttu
Bir sonraki yıla ait sokak stillerinin belirlendiği en 
önemli etkinliklerden biri olan New York Moda Haftası, 
pandemi nedeniyle tüm gösteri, konser ve etkinliklerini 
dijitalleştirmek zorunda kaldı.

yılına damga vuran
MODA OLAYLARI
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Moda

NİSAN

MAYIS

Tommy Cash x Maison Margiela’nın 
somon ekmek terliği 
Estonyalı rapçi Tommy Cash, ironik bir kapsül 
koleksiyon üzerinde Fransız lüks moda evi Maison 
Margiela ile işbirliği yaptı. Koleksiyonun yıldız 
parçası ise 113 dolar değerindeki terlik oldu. 
İçi beyaz ekmek dilimine benzeyen, dışı altın 
kahverengi, taze pişmiş somunu andıran terlik 
moda dünyasına bomba gibi düştü.

Ünlü tasarımcı  
Alber Elbaz öldü
Aralarında Lanvin ve Yves 
Saint Laurent’in de bulunduğu 
birçok ünlü moda evleriyle adını 
duyuran Fas doğumlu İsrailli ünlü 
moda tasarımcısı Alber Elbaz, 59 
yaşında hayatını kaybetti.

Jean Paul Gaultier’in 
geri dönüşü 
Hayranlarını, markanın geleceği 
ile ilgili belirsiz bırakan Fransız 
moda markası Jean Paul 
Gaultier, altı yıl aradan sonra 
adeta çizgili parçalara saygı 
duruşunda bulunan denizci 
temalı bir koleksiyonla hazır 
giyime geri döneceğini 
duyurdu.

Angela 
Missoni’den 
şok ayrılık 
Angela 
Missoni, 
ebeveynleri 
Ottavio 
ve Rosita 
tarafından 
kurulan 
Missoni moda 
evindeki 24 
yıllık kreatif 
direktörlüğü 
görevinden 
ayrıldığını 
duyurdu.

yılına damga vuran
MODA OLAYLARI
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Moda

HAZİRAN

TEMMUZ

Victoria’s Secret melekleri emekliye ayrıldı
İç giyim devi Victoria’s Secret, gösterişli şovlarına son verip ‘Melek’lerini emekli ederek 
farklı kültür, görüntü ve yapıya sahip kadınların yolunu açtı. 

Balenciaga yarım yüzyıl sonra 
couture’a geri döndü
Efsane marka Balenciaga, 53 yılı aşkın 
bir süredir ilk kez couture sahnesine 
geri döndü. Marka, couture sunumunu, 
kurucusunun 1968’de emekli 
olmasından sonra ilk kez restore edilen 
moda salonlarında yaptı.

yılına damga vuran
MODA OLAYLARI
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Moda

AĞUSTOS

EYLÜL

Moda fotoğrafçısı Hiro’ya hüzünlü veda 
Sıradan ile egzotik olanı yan yana getiren, 60’lardan sonra dünyanın önde gelen moda 
dergisine cesur renk, çarpıcı yerleştirme ve kendine özgün bir bakış açısıyla fotoğraflar 
çeken Hiro, 90 yaşında hayata veda etti. Tam adı Yasuhiro Wakabayashi olan fotoğrafçı 
moda tarihinin en özgün fotoğrafçısıdır.

Met Gala’ya Kim 
Kardashian imzası
Kim Kardashian, Met Gala 2021’e 
yüzünü gizleyen bir Balenciaga 
kıyafet ile katılarak sosyal 
medyanın ve basının ilgi odağı 
oldu. Sadece kıyafetiyle basında 
yer almayan Kardashian’ın o günkü 
atkuyruğu saçının 10 bin dolara 
mal olması da çok konuşuldu.  



Moda

EKİM

KASIM

Bottega 
Veneta’ya yeni 
kreatif direktör
Daniel Lee’nin 
Bottega Veneta’dan 
ani ayrılışından 
sonra kreatif 
direktörlük 
koltuğuna markanın 
tasarım direktörü 
olarak görev alan 
Matthieu Blazy 
geçti.

Fendi x SKIMS işbirliği 
Fendi ve SKIMS, geleneksel tasarımlara meydan okumak için sınırlı sayıda kapsül 
koleksiyon için bir araya geldi. Skims’in imzası haline gelen natürel tonlarla birlikte 
Fendi’nin yoğun logo kullanımıyla oluşturulan koleksiyon ilgi odağı oldu.
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yılına damga vuran
MODA OLAYLARI



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Caviar  ilan 220x330 ReTouch Mag CON.pdf   1   21.10.2021   18:59:02



23

Röportaj

RÖPORTAJ: HÜMA KAYA

Yeni koleksiyonda 
ilhamımı  

Ege’den aldım

GÖKHAN YAVAŞ

Türk modasının uluslararası arenadaki en genç temsilcilerinden 
başarılı tasarımcı Gökhan Yavaş, 2022 sezonunda erkekleri 

konfor ve stilin beraber yakalandığı bir tarzın beklediğini 
söylüyor ve ekliyor: Benim ilham kaynağım ise çocukluğumun 
geçtiği Ege oldu. Bu koleksiyonumda anılarımı tasarımlarımla 

birleştirmek istedim.
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Röportaj

U luslararası fuar ve orga-
nizasyonlarda Türkiye 
modasını temsil eden en 
başarılı ve genç tasarım-

cılardan Gökhan Yavaş, rengarenk iç 
dünyasını yansıttığı yeni sezon ko-
leksiyonunu tamamladı. 2022 erkek 
modasına sıcak renklerin hakim ola-
cağını anlatan Yavaş, sizin için soru-
larımızı yanıtladı.

2021 yılıyla beraber pandeminin 
gölgesinde geçen 2 yılı geride 
bıraktık. Sizce yaşanan bu süreç 
moda alışkanlıklarımızı nasıl 
etkiledi?

Pandemi aslında sadece moda ala-
nında değil tüm alışkanlıklarımızda 
bir yavaşlama ve özellikle güvenli 
alan oluşturana kadar dikkatli hare-
ket etme duygusu uyandırdı. Bu sü-
reçte daha az tüketir konuma geldik, 
artık satın aldığımız ürünlerin daha 
zamansız ve mekânsız olmasına özen 
gösteriyoruz. Şimdi daha hybrid bir 
formun içerisindeyiz, yani ne tam an-
lamıyla evde ne de tam anlamıyla so-
kaktayız. Bu durumda dolaplarımız 
ev konforunu bir kenara bırakmadı-
ğımız, fakat sokaktaki stilimizden de 
ödün vermek istemediğimiz yeni bir 
forma evrildi.
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Dünya çapında 
moda haftalarında 
yer alan bir 
tasarımcısınız. 
Türk modasının 
dünyadaki 
yansıması nasıl 
sizce? Katıldığınız 
uluslararası 
etkinlikler ve 
deneyimlerinizden 
bahseder misiniz?
Bu sezon ilk defa 
Londra Moda Haftası 
çatısı altında gerçek-
leşen 'Fashion Scout' 
kapsamında DB Ber-
dan ve Emre Pakel ile 
birlikte üç tasarımcı 
olarak yer aldık. Dijital moda hafta-
ları sayesinde dünyanın her yerinden 
farklı kitlelere erişim sağlayabiliyo-
ruz. Türk modası adına gurur verici 
olduğunu düşünüyorum, imkânlar 
dâhilinde devamını getirebilmek çok 
önemli, bunu da önümüzdeki sezon-
larda göreceğiz.

YILBAŞI AKŞAMI SİYAH TERCİH EDİN 

2022 yılında erkek modasında bizi 
neler bekliyor? Siz 2022 sezonu 
koleksiyonunuzda nelerden ilham 
aldınız?
2022 yılı erkek modasında bizi yine 
hiçbir zaman vazgeçemediğim sıcak 
renkler bekliyor. Mango sorbe rengi 
baharla birlikte bu yazın hit ürünleri 
arasında yer alacak. Yine yukarıda be-
lirttiğim gibi konfor ve stilin beraber 

yakalandığı bir siluet bizleri bekliyor. 
Benim ilham kaynağım ise çocukluğu-
mun geçtiği Ege oldu, renkli taş evler, 
beraber oynadığımız oyunlar, duvar-
ları saran çiçekler, masmavi gökyü-
zü… Bu koleksiyonumda anılarımı 
tasarımlarımla birleştirmek istedim.

Yeni yıl/yılbaşı akşamı için 
okurlarımıza stil önerileriniz neler?
Yılbaşı akşamını eğer dışarıda geçi-
riyorsak, siyah rengi özellikle tercih 
edip bulunduğumuz ortama göre, 
belki ceketimizde belki aksesuarı-
mızda hit bir parça kullanarak cool 
bir imaj yakalayabiliriz. Eğer evde ai-
lemiz ve arkadaşlarımızla berabersek 
daha eğlenceli, yılbaşı ruhunu yan-
sıtan renkler ve motifli kazak, t-shirt 
gibi ürünleri yine konforlu pantolon-
larla kombinleyip gecenin tadını çı-
karabiliriz.

Röportaj
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Röportaj

TAGG ürünlerini 
sadece günümüzde 
değil yıllar sonra da 

giyilebilir kılmak 
istiyorum

GÖKAY GÜNDOĞDU

Moda sektörünün 
önemli isimlerinden 
ve TAGG markasının 
kurucusu Gökay 
Gündoğdu, 
koleksiyonunda 
sürdürülebilirliğin 
önemini vurguluyor ve 
ekliyor: Tasarımların 
zamansız olması 
benim için çok önemli. 
Hem dünyamızın 
hem de moda 
sektörünün geleceği 
için sürdürülebilirlik 
herkesin destek 
olması gereken bir 
konu.

RÖPORTAJ: HÜMA KAYA
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Röportaj

Sadece bir adet tişört üretmek 
için 2 bin 700 litre su harca-
nıyor ve tekstil endüstrisi 
dünyada toplam karbon 

emisyonunun %5’ini, global su kir-
liliğinin %20’sini oluşturuyor. Yara-
tıcılığı ülke sınırlarını aşan başarılı 
tasarımcı Gökay Gündoğdu, sürdü-
rülebilirliği ve minimalizmi temel al-
dığı koleksiyonuyla 
home-office moda-
sının zamansız par-
çalarını modasever-
lerle buluşturuyor. 
Başarılı tasarımcı 
yeni koleksiyonu-
nun ayrıntılarını ve 
2022 sezonunda ka-
dın modasında dik-
kat çeken detayları 
bizimle paylaştı.

Hayatlarımızı 
tamamen 
dönüştüren 
pandemi 
sürecine belki 
de moda tercihlerimizi en çok 
etkileyen faktör olan iş yaşamı 
penceresinden bakıyorsunuz. Sizce 
home-office düzeni moda algımızı 
nasıl değiştirdi? Pozitif ve negatif 
etkileri neler oldu?
Pandemi koşullarıyla değişen moda 
anlayışı artık insanların daha rahat ve 
konforlu giyinmesine, sportif ve fonk-
siyonel tercihler yapmasına olanak 
sağladı. Alışveriş alışkanlıkları mini-
malleşirken daha uzun ömürlü ve çok 
yönlü parçalara yönelimler başladı.

Rahatlık ve şıklık 
iki zıt kutup gibi 
algılanıyor genelde 
ancak siz bu 
koleksiyonunuzda 
tam tersini 
kanıtlıyorsunuz. Peki 

sizce şık olmak için rahatlıktan ödün 
verilebilir mi? Bu algının sebebi ne?
Şık olmak için rahatlıktan ödün ver-
mek tabii ki de gerekli değil. Anna 
Dello Russo’nun “Fashion is always 
uncomfortable” söylemini çoktan ge-
ride bıraktık. ‘Workleisure’ koleksi-
yonum tam olarak bu mesajı vermeyi 
hedefliyor. Günümüzde loungewear 
ve pijama stili takımlar, oversize kıya-
fetler popüler trendler arasında ve bu 
eğilim bundan sonra uzun bir sürede 
devam edecek diye düşünüyorum. 
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YENİ SEZONDA KONFOR ÖN PLANDA

Koleksiyonlarınızda doğal 
kumaşlar ve minimal dokulara 
rastlıyoruz. Sürdürülebilirlik ve 
minimalizm son dönemlerde çokça 
üzerinde durulan bir konu. Sizin 
bu konudaki düşünceleriniz neler?
Tasarımcı olarak doğal kumaş tercih 
etmeye hem giyenin konforu hem de 
dünyamıza olan etkilerinden dolayı 
dikkat ediyorum. Ayrıca tamamıyla 
organik ve sürdürülebilir koleksiyon-
lar da hazırlıyorum. Tasarımların za-
mansız olması benim için çok önemli. 
TAGG ürünlerini sadece günümüzde 
değil, yıllar sonra da giyilebilir kıl-
mak istiyorum. Hem dünyamızın 
hem de moda sektörünün geleceği 
için sürdürülebilirlik herkesin destek 
olması gereken bir konu.

2022 sezonunda kadın modasında 
bizi neler bekliyor? Öne çıkan 
somut detaylar neler?
Hepimiz evde vakit geçirmeye ve 
evin konforuna çok alıştık. Moda adı-
na konfordan ödün verme alışkanlık-
larımızı biraz geride bırakmış olduk. 
Bu nedenle insanlar artık rahatlarına 
daha düşkünler. Bu nedenle yeni se-
zonda konfor kesinlikle öncelikli bir 
tercih olacaktır. Bunun yanı sıra in-
sanlar özenli giyinmeyi de özlediler. 
Yeni trendler de işte bu yeni alışılmı-
şın ve özlenenin harmanlanmış bir 
versiyonu olacaktır.

Yılbaşı akşamı için okurlarımıza 
stil önerileriniz neler?
Parlak kumaşları rahat formlarla, 
sade görünümlü kıyafetleri ise ışıltılı 
aksesuarlarla kombinlemelerini öne-
ririm. Pandemiyi geride bıraktığımızı 
düşünmeye başladığımız bu yılbaşı 
için ipek bir pijama takım, ince bantlı 
ayakkabılar ve ışıltılı küpeler benim 
ilk önerim olurdu.

Röportaj



Mekan

2021'i doyasıya  
eğlenerek uğurlayın
7'den 70'e herkes şüphesiz yeni yıl gecesini keyifle ve eğlenerek 
geçirmek ister. Plan ve programlar günler öncesinden yapılır. Biz 
de kolları sıvadık, unutulmaz bir yılbaşı tatili geçirmek, doyasıya 
eğlenmek ya da yeni yılı dinlenerek karşılamak isteyenler için  

birbirinden güzel alternatifler hazırladık. 
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Boğaz’da 
yılbaşını kutlama 
mevsimine 
dönüştürün
İstanbul Boğazı’nın etkileyici 
manzarasına ev sahipliği yapan Four 
Seasons Hotel Bosphorus, renkli 
programlar, yeni yıla özel şık sunumlar 
ve zengin lezzetiyle misafirlerini 
yeni yılı coşkulu bir kutlama tadında 
yaşamaya davet ediyor.

Körfez’e 
karşı şölene 
davetlisiniz

İzmir Marriott, yeni yılı Körfez’in 
panoramik manzarasına 

karşı, canlı müzik eşliğinde 
ve konuklarına ziyafet şöleni 

yaşatacağı yılbaşı menüleriyle 
karşılamaya hazırlanıyor. Çatı 

katında yer alan Pagos ve Pasaport 
İskelesi’nin yanı başında yer 

alan Lima restoranları, büyülü 
bir yılbaşı hayal edenlere seçkin 

alternatifler sunacak.



Mekan
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Kapadokya’da 
masal gibi bir 
gece
Argos in Cappadocia, yılbaşına 
özel hazırladığı programlarıyla 
yeni yıla eşsiz bir başlangıç 
sağlayacak. Güvercinlik Vadisi 
ve karlar altındaki Erciyes 
Dağı’nı kucaklayan eşsiz 
Kapadokya manzarasıyla 
dikkat çeken Argos, sokak 
müziklerinden renkli ışık 
oyunlarına birçok sürprizleriyle 
konuklarını bekliyor.

Festival 
tadında 3 güne 
ne dersiniz? 
Six Senses Kaplankaya, yeni 
yılı Ege’nin ılıman ikliminde 
karşılamak isteyenler için 3 
günlük bir yılbaşı festivali 
hazırladı. Karşılama anından 
itibaren başlayan yılbaşı 
coşkusu, yeni yıl kokteyli, 
gala yemeği, sahilde ateş 
başında after party ve yeni 
yılın ilk sabahında muhteşem 
bir kahvaltı ile devam edecek. 
Avrupa’nın en büyük SPA’sında 
sunulan dinlendirici ve 
arındırıcı terapiler ise yeni yıla 
taze başlangıç sunacak. 



Mekan
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Termal keyif ve müzik ziyafeti
Afyon’un tarihi kültüründen gelen izleri lüks ve konforla birleştiren NG 
Afyon, yılbaşına özel hazırladığı program ile misafirlerine hem termal keyif 
hem de müzik ziyafeti sunacak. Aslı Hünel’in muhteşem performansıyla 
yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşayacak misafirler, NG Afyon’un şifayı lüksle 
harmanladığı konseptiyle yeni yıla huzurlu bir başlangıç da yapacak.

Sapanca’da hem 
eğlenin hem dinlenin
Richmond Dua Wellness-Spa, şehrin stresinden 
uzakta, dinlendirici atmosferiyle yeni yıl 
planlarınıza ilham olmaya hazırlanıyor. Yeni 
yıl gala yemeğinde orkestra eşliğinde canlı 
müzik ve limitsiz yerli içki hizmeti sunacak otel, 
sevdiklerinizle unutulmaz anılar biriktirmeyi 
vadediyor. Otelin sunduğu özel spa ayrıcalığı 
da tüm yılın yorgunluğunu geride bıraktıracak.



Mekan
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Yılbaşı tatilinizi Dedeman ile  
zirvede yaşayın

Dedeman Palandöken, yılbaşında canlı müzik, zengin gala menüsü, 
limitsiz yerli alkollü ve alkolsüz içecek servisi, sürpriz hediyeler gibi 
birçok aktiviteyi misafirlerine sunacak. Palandöken Dağı eteklerinde 

konumlanan otel, kayakseverlere görkemli ve etkileyici manzarası 
eşliğinde unutulmaz bir tatil imkanı sağlıyor.

Ödüllü METT 
Bodrum’da 
masmavi bir 
yeni yıl
Açılışının üzerinden henüz 
bir yıl bile geçmeden, ‘2021’in 
En İyi Yeni Uluslararası Oteli’ 
ödülüne laik görülen METT 
Bodrum, masmavi güzellikte 
bir yılbaşı seçeneği sunuyor. 
Bodrum marinadan birkaç 
dakika uzaklıktaki Haremtan 
Koyu’nda yer alan otel, kristal 
berraklığındaki suyu, ruhunuza 
dokunan dingin ve benzersiz 
ortamıyla yeni yılı harika 
karşılamanızı sağlayacak.



Mekan
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Wish More’dan 
sıra dışı ve lezzetli 
bir kutlama 
Sürpriz menüleriyle yılın her 
dönemine lezzet katan Wish More 
Hotel İstanbul, Aralık ayı listesine 
yeni yıl kutlamalarına eşlik edecek 
benzersiz bir seçenek ekledi. Wish 
More Hotel İstanbul’un deneyimli 
ve maharetli şeflerinin imzasıyla 
yorumlanan balkabağı ormanında 
çikolata nanesi, sıra dışı lezzetleri 
keşfetmek isteyen misafirleri bu eşsiz 
deneyime davet ediyor.

Ebru Gündeş ve  
Hadise coşturacak
Concorde Hotels & Resort, yeni yıl coşkusunu 
Kıbrıs’ta karşılamak isteyenlere unutamayacakları 
bir tatil ve eğlence vadediyor. Müziğin güçlü 
sesi Ebru Gündeş, Concorde Hotels & Resort’ün 
misafirlerine unutamayacakları bir yılbaşı gecesi 
yaşatacak. Pop müziğin sevilen ismi Hadise de 
dillere pelesenk olan şarkılarını Concorde Tower 
Lefkoşa’da seslendirecek.



34

Tutkulu ve 
sıradışı bir Aşk 

Fotoğraflar: Nadir Özkan,  Stil ve moda editörü: Zeynep Şimşek 
Saç makyaj; Altier Academy,  Fotoğrafçı asistanları: İlkim Ergan ,Yunus Emre Tepe 

Styling asistanı: Gamze Öcal,  Modeller; Flash Model 
Kamilla , Igor and Michael Tomsaz 

İgor kaban croco Punto, Gömlek zara 
Kamilla kırmızı takım; Çiğdem Akın 
Gözlük; Turkuaz optik, Tom ford 
Tomsz; takım tween , 
Michael; deri ve kaşmir ceket punto 
Gömlek; kiğili , pant ; tween
(Kürk gerçek değildir)

Editorial
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Editorial

Igor gözlük ; Tomford : turkuaz optik 
Ceket punto 
Gömlek ; zara 
Michael ; ceket punto , gözlük tomford : turkuaz optik
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Editorial

Igor ; Deri ceket : punto 
Gömlek ; tween ,
Pant ; punto 
Tomsz ; full tween ( genç olan kumral ) 
Michael; Ceket ; punto ceket ( orta yaşlı ) 
Kiğili  gömlek 
Pant tween 
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Editorial

Elbise ; Cihan Nacar 
Takılar gazzaz , atkı punto 
Boty divarese  , lappart piar  
(Kürk gerçek değildir)
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Editorial
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Editorial
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Editorial

Deri ceket punto , şort Atölye 
Çorap ; penti 
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Editorial

Takılar Selin by selin Selin Ecer  
Gözlük Tomford 
(Kürk gerçek değildir)
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Editorial
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Editorial

Camilla takılar Selin Ecer
(Kürk gerçek değildir)





Röportaj: Mukaddes Kaya 
Fotoğraflar: Mesut Yılmaz 
Styling: Ces’t la vie
Video: Yuşa Ebrar Dursunoğlu 
Saç: Mertcan Pekgüzel 
Makyaj: Hamiyet Akpınar 
Fotoğrafçı asistanı: Mustafa Berber
Mekan: Hotel Des Art

Çocuklara  
deli oluyorum

HANDE DOĞANDEMİR

Kapak

Yeni dizisiyle ilk 
kez anne rolünde 

izleyeceğimiz oyuncu 
Hande Doğandemir 

evlilikle ilgili 
şimdilik bir planının 
olmadığını söylüyor 

ve ekliyor: Çocuklara 
deli oluyorum ve 

zamanı geldiğinde 
“Bu dünyaya çocuk 

getirmek iyi bir 
fikir mi” diye arada 
sorsam da bunu 
yaşamayı ben de 

istiyorum.
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Kapak

Elbise: KHAİTE (Beymen)
Eldiven: ELİ PEACOCK
Kolye: STYLİNG EKİBİNE AİT
Yüzükler: BERRİN ÖZKAN
Ayakkabı: PİERRE HARDY (Vakko)
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D uru ve doğal güzelliğiy-
le nefes kesici bir aktris. 
Kalemle çizilmiş gibi yüz 
hatları ve bir o kadar da 

sevimli halleriyle sıcak, içten, gönül-
den ve tamamen gerçek bir kadın. 
Oyunculuk için yaratılmış bu kesin. 
Güzel ve net konuşması, doğal güzelli-
ği ve sakin yaşamıyla örnek olan kadın 
oyunculardan biri. ‘Annemizi Saklar-
ken’ dizisiyle ekranlara dönen Hande 

Doğandemir’le Re Touch Mag’e özel 
keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Oyunculukla tanışma anın nasıl 
olmuştu, oyunculuk senin için bir 
seçim miydi?

O zamanlar bir TV kanalında kame-
ra arkasında çalışıyordum. Bir şekilde 
hayat beni oyunculukla tanıştırdı, o 
noktada bir seçim yapmam gerekti ve 
şimdi buradayım.

Kapak
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Kapak

Sosyoloji ve iletişim sosyolojisi 
okumak oyunculuğuna nasıl bir 
katkı sağladı?

Bunu her sorulduğunda söylüyo-
rum. Hayatımın her alanında çok bü-
yük faydasını gördüm. Yaşadığın top-
lumu anlayabilmek, çözebilmek daha 
analitik bir yerden yaklaşabilmek adı-
na bana inanılmaz katkı sağladı. Ayrı-
ca benim için sosyoloji ve oyunculu-
ğun ortak noktası ‘gözlem’ oldu.

Sunuculuk geçmişin var, güzel 
konuşmak, doğru konuşmak bir 
oyuncu için çok önemli tabii ki, 
sence doğru konuşmanın püf 
noktaları nedir?

Sanırım sadece eğitim diyebilirim. 
Ben mesleğimin yanında çok keyif ala-
rak yapıyorum sunuculuğu da. Püf 
noktası da açıkçası aldığım eğitimlerle 
pekiştirmek diyelim.

Kamera arkası mı, kamera önü mü 
seni daha çok cezbediyor? Her iki 
tarafı da deneyimlemiş biri olarak, 
arasındaki farklar neler?

İkisinin de tadı, zevki, kattığı de-

neyimler bambaşka. İşin mutfağında 
olmayı çok seviyorum. Hala çok ilgi-
mi çekiyor, bir gün tekrar bir noktada 
kamera arkasında da yer alabilirim. 
Ayrıca oradan geçmenin oyunculuk 
açısından birçok konuda bana çok fay-
dası oldu. Deneyim kazandım, bilinç-
lendim ve bu mesleği her açıdan gör-
meyi öğrendim.

Sevdiğin bir kitap cümlesi ve şiir 
dizesi hangisi, sürekli aklında 
tuttuğun, tekrarladığın?

“Yok öyle umutları yitirip karanlık-
ta savrulmak. Unutma; aynı gökyüzü 
altında, bir direniştir yaşamak” Nâ-
zım Hikmet. Özellikle son zamanlarda 
umutlu olmaya ihtiyacımız olan anlar-
da hatırlatıyorum kendime.

İlk rolünü ve ilk heyecanını 
hatırlıyor musun, ne olmuştu o anda?

Hatırlıyorum, ilk defa kameranın 
önüne geçmiştim. Hiçbir deneyimim 
yoktu. Biraz tesadüfler beni oraya ge-
tirmişti. Her anlamda zordu benim 
için. Ama sonrasında ne yapmak iste-
diğimi daha iyi anlamıştım.

Kamera arkasının da önünün de tadı, zevki, kattığı 
deneyimler bambaşka. İşin mutfağında olmayı 

çok seviyorum. Bir gün tekrar bir noktada kamera 
arkasında da yer alabilirim. Oradan geçmenin 

oyunculuk açısından birçok konuda bana faydası 
oldu. Deneyim kazandım, bilinçlendim ve bu mesleği 

her açıdan görmeyi öğrendim.
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Elbise: GİZİA
Kolye: STYLİNG EKİBİNE AİT
Bileklik: BEGUM KHAN
Eldiven. ELİ PEACOCK
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HER ŞEYİYLE İÇİME SİNEN BİR 
PROJE OLDU

Star TV’de yeni başlayan diziniz 
‘Annemizi Saklarken’ nasıl bir proje 
oldu, projeye nasıl dahil oldun?

Her şeyiyle içime sinen, tüm taş-
ların yerine oturduğunu hissettiğim 
bir proje oldu. Uzun zamandır böyle 
hissetmemiştim. İnsanı çok heyecan-
landıran, motive eden ve güvende 
hissettiren bir duygu. ‘Handan’ gibi 
bir kadın ve anne figürünü daha önce 
izlememiştik. Onu hayata geçirmek 
büyük bir şans benim için. Çocuk yaş-
ta anne olmuş Handan’a yeri gelecek 
kızacağız, yeri gelecek hak vereceğiz. 
Onun hikayesini anlatmak için sabır-
sızlanıyorum. Hiçbir şeyin göründü-
ğü gibi olmadığı, annelik kavramını, 
“Herkes anne olabilir mi” sorularını 
sordurtan bir hikaye.

Dizide Kutsi ile partner oldunuz, 
nasıl bir uyum yakaladınız sizce?

İlk işimden bahsetmişken Kutsi de o 
ilk işimdeki ilk partnerim. Kendisi ha-
rika bir insan ve şahane bir partnerdir. 
İşine çok saygı duyar ve setteki herke-
sin mutluluğu için çabalar. Biz birbi-
rimize 10 yıl sonra kaldığımız yerden 
uyum sağlamaya devam ediyoruz ve 
bu noktada hiç zorlanmadık.

Dizide Handan rolü ile 
karşımızdasın, 3 çocuğun var. Gerçek 
hayatta henüz çocuğun yok. Planların 
arasında evlilik ve çocuk var mı?

İlk defa böyle bir roldeyim. Normal-
de anne rollerine sıcak bakmıyordum 

ama Handan çok genç ve çok başka 
bir anne. O yüzden beni çok heyecan-
landırdı. Bana gelince çocuklara deli 
oluyorum ve tabi ki zamanı geldiğin-
de “Bu dünyaya çocuk getirmek iyi bir 
fikir mi” diye arada sorsam da bunu 
yaşamayı ben de istiyorum.

Aşk nasıl bir duygu, sence aşk var mı?
Tabi ki var ama zamanla insanın 

kendi içinde anlamı değişiyor. Benim 
için de öyle oldu, olgunlaştı bu duy-
gu. Daha zor bulunup daha sindirerek 
yaşanıyor, yaşla ve deneyimlerle ilgili 
sanırım.

KENDİMLE MUTLU OLABİLMEYİ 
ÇÖZMÜŞ BİR KADINIM

Aşkı bulan Hande nasıl bir 
kadındır?

Heyecanlı ve motivasyonu yüksek. 
Hayatı biriyle paylaşma isteği güzel 
bir duygu. Ama ben hayatta bunu 
arayan biri değilim, kendimle de çok 
mutlu olabilmeyi çözmüş bir kadınım. 
Bu nedenle olursa ne güzel, olmazsa 
hayat böyle de güzel.

Dünyada birçok mesele varken 
işsizlik- küresel ısınma- terör gibi 
ama aşk hala hep en çok aranılan ve 
çözümlenemeyen mi sence?

Benim için değil. Aşka öyle anlam-
lar yüklemiyorum. Saydığınız mese-
leler varken aşk gibi kişisel duygular 
hepimizin hayatında başka bir yerde. 
En azından benim için bu evrensel 
problemlerin çözümü çok daha önem-
li elbette.
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Şapka: ELİ PEACOCK
Küpe: BEGUM KHAN
Mayo: MOEVA LONDON
Kaban: GİZİA
Eldiven: ELİ PEACOCK
Çizme: BEYMEN COLLECTİON
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Dijital platformlar ile televizyon 
arasındaki rekabete sen nasıl 
bakıyorsun, sence hangisi galip 
gelecek?

Dijital platformlar çok güçlü geliyor. 
Tabi ki çalışma şartları ve içerik açı-
sından da sektör için çok avantajlı ve 
kıymetli. Biz Türk toplumu televizyon 
izlemeyi seviyoruz. Ben ana akımın da 
devam edeceğini düşünüyorum. Ne 
kadar çok platform sektör için o kadar 
imkan demek. Umarım kaliteli ve ses 
getiren yapımlar her platformda yeri-
ni bulur.

Özellikle son zamanlardaki 
kadına şiddet olayları hakkında 
neler yapılmalıdır, sen hiç şiddete 
uğradın mı?

Bu konu başlıbaşına bir tartışma 
konusu. Tek soruya verilen cevapla 
bitmez. Ben her kadının hayatında 
psikolojik, fiziksel şiddete ya da mob-
binge çocuk yaştan itibaren maruz 
kaldığını düşünüyorum. Bunun için 
sorunun temeline inmek, önce bu eril 
toplum ve eril düşünce yapısından 
çıkmak gerek. Her canlı eşittir, önce 
insanları böyle eğitmek gerek. Çıkma-
sı gereken yasaları, koruma kanunla-

rını falan konuşmaya gerek bile yok. 
Açıkçası ancak her gün bir kadının 
ölüm haberinden sonra konuşuyoruz 
bütün bunları.

Ya hayvan hakları bu konu da acilen 
neler yapmalıyız?

Bu da tartışılacak bir konu değil. 
Daha çocukken eğitime “Her canlı de-
ğerli ve biriciktir” diye başlamak gerek. 
Aileden gelir, aileden görürsün. İnsana 
da hayvana verilen değeri aileden gör-
mezsen eğitimle öğrenirsin. O da yok-
sa vicdanın vardır ama eğer o da yoksa 
cezası vardır. O yüzden hayvan hakları 
yasası hemen şimdi çıkmalı.

ÇILGIN DEĞİL GARANTİCİYİM

Mutlaka şu rolü ben oynamalıyım 
dediğin bir rol oldu mu?

Şu an objektif olamıyorum, Han-
dan’ı o kadar sevdim ki başkası oyna-
sa çok aklım kalırdı.

Hande aslında çılgın biri mi, 
bugüne kadar yaptın mı çok büyük 
bir çılgınlık, delilik?

Hayır ben o kadar çılgın biri deği-
lim. Sanırım daha garantici biriyim.

Ben her kadının hayatında psikolojik, fiziksel şiddete 
ya da mobbinge çocuk yaştan itibaren maruz kaldığını 

düşünüyorum. Bunun için sorunun temeline inmek, 
önce bu eril toplum ve düşünce yapısından çıkmak 
gerek. Her canlı eşittir, önce insanları böyle eğitmek 

gerek. Çıkması gereken yasaları falan konuşmaya 
gerek bile yok.
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Kaban: DİCE KAYEK
Kolye: STYLİNG EKİBİNE AİT
Ayakkabı: YVES SAİNT LAURENT (Beymen)
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Gür saçların senin özelliklerinden 
biri, şimdilerde ise kısa, ruh haline 
göre sen de saç değiştirenlerden 
misin?

Bu kadar kısa kestirmek benim için 
radikal bir karardı. Çok sık yaptığım 
bir şey değil ama farklılık hoşuma git-
ti. Bir süre daha kullanıp sonra uzata-
bilirim tekrar.

Giyim kuşam moda ilgilendiğin 
bir alan mı, takip eder misin, 
nerelerden alışveriş yaparsın?

Aslında takip ederim. İlgimi çeker 
ama her gördüğümü de yapmıyorum 
tabi ki. Hoşuma giden her yerden alış-
veriş yaparım. Çok marka merakım ve 
ilgim yoktur ama.

Yeşilçam filmlerini sen de 
özleyenlerden misin?

En sevdiğim şeylerden biri vaktim 
varsa sabahları Yeşilçam filmleri izle-
mek. Çok severim ve izlemediğim Ye-
şilçam filmi kalmamıştır sanırım.

Bunalıma girince neler yaparsın ya 
da çok mutlu olunca?

Her duygumu, her koşulda yanım-

da olan ailem ve arkadaşlarımla pay-
laşırım. Bunalımda olsam beni oradan 
çıkarırlar, mutlu olursam da benimle 
paylaşırlar.

Yurt dışında çalışmaların var mı, 
Fransızca’nı değerlendirmeyi 
planlıyor musun?

Çok istiyorum ama bunun için baş-
ka türlü bir kariyer planlaması gerek. 
Umarım ileride hayata geçirebilirim.

Tiyatro-dizi-sinema üçlemesinde 
seni sıralaman nasıl oluyor?

Kesinlikle ayıramam. Aslında hep-
si birbirinden farklı hissettiren ama 
birbirini tamamlayan alanlar benim 
hayatımda. Diziyle birçok kişiyle te-
masta oluyorsunuz. Sinemada beyaz 
perdenin ve hikayenin gücü var. Ti-
yatroda ise o an karşınızdakilerin kalp 
atışlarını duyuyorsunuz ve o alkışı 
hissetmek paha biçilemez tabi ki.

Hayatla ilgili motton nedir?
Kendimi evrenin hayrıma olan tüm 

mükemmel olasılıklara açıyorum... 
Bunu söylemek bana her zaman iyi 
geliyor.

Kapak

Tiyatro, dizi, sinema. Aslında hepsi birbirinden 
farklı hissettiren ama birbirini tamamlayan alanlar 
benim hayatımda. Diziyle birçok kişiyle temasta 

oluyorsunuz. Sinemada beyaz perdenin ve hikayenin 
gücü var. Tiyatroda ise o an karşınızdakilerin kalp 

atışlarını duyuyorsunuz ve o alkışı hissetmek paha 
biçilemez tabi ki.



55

Kapak



56

Kapak



57

Kapak



58

Kapak



59

Kapak

Ceket: AREA (V2K)
Kolye: BEGUM KHAN
Şort: STYLİNG EKİBİNE AİT
Çizme: PHİLOSOPHY Dİ LORENZO SERAFİNİ (V2K)
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Zaman zaman kahkahayla zaman zaman zorluklarla 
geçen bir yılı geride bıraktık, koşullar ne olursa olsun 

yenilenmenin, zorlukları unutup güzellikleri parlatmanın ve 
kendinizle, doğayla ve dünyayla tanışmanın vesilesi olsun 

yeni yıl. Şimdiden hepinize kutlu olsun!

Favorileri
Editörün

Hüma Kaya / huma@retouchmag.com

Moda
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Di Project 
Palermo 56 Elbise
Di Project tasarımı olan zamansız 
şıklığın en güzel örneklerinden bu 
elbiseyi farklı kombinlerde görmeye 
bayılıyorum. 

Blend Oud 
Sapphire Parfüm
Yeni yıla güçlü bir giriş yapmak için 
güçlü bir kokudan yardım almak en 
sevdiğim yöntem. Niche & Co’nun 

büyüleyici markalarından Blend 
Oud Sapphire parfüm bana kendimi 

prenses gibi hissettiriyor.



Moda

Kısmet by  
Milka Yüzük

Büyükanneniz, anneniz, Kraliçe 
Elizabeth, Diana Spencer… 

Ailemizden İngiliz Sarayı’na kadar 
rol model aldığımız tüm kadınların 
ikonikleşen bir yüzükleri olduğunu 
fark edersiniz. Milka Karaağaçlı’nın 

bu muhteşem tasarımı tam da 
nesiller boyu parmaktan parmağa 

aktarılacak güzellikte.

Balenciaga 
Stiletto

Kapsül gardıropların 
olmazsa olmazı nude 
tonlarda, karakteristik 
ama sade bir stiletto. 

Balenciaga’nın bu modeli 
en sıradan kombinleri bile 
kolaylıkla farklılaştırıyor.

Ray-Ban Gözlük
Benim gibi hassas gözlere sahip olanlar 
yaz-kış güneş gözlüğü takmanın 
zorunluluğunu çok iyi bilir. Çantamdan 
hiç ayırmadığım Ray-Ban’in bu klasik 
modelini tüm kıyafetlerimle kolayca 
kombinleyebiliyorum.
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Yeni yılı sevdiklerinle karşılamak senin 
için en güzel kutlamaysa ailece yenilen 
kalabalık yılbaşı yemeğinde de şıklığınla 
göz kamaştıracaksın.

Aile Yemeği

Moda Ayşe Bener 
5.600 TL

C-Ya 709 TL

ECCE, 17.950 TL

Ghospell, 1.795 TL

Jimba, 
1.399 TL

Luxez, 2675 TL

PSC, 895 TL

Saint Laurent, 
10.450 TL

The Molc, 2200 TL Vakkorama, 1.295 TL



Doğanın bir yıllık döngüsünü 
tamamlamasını kutlamak için doğanın 
ta kendisinden daha iyi bir kutlama alanı 
olamaz. Doğayla iç içe yeni yılı karşılamak 
isteyenlerin kar yağışı için dua ettiğini 
duyar gibiyiz.

Doğada 
Kutlama

Moda

Asobu, 
539 TL

Baci Milano, 279 TL

Cabaia, 
459 TL

Epidotte 
Şarap 

Çantası, 
145 TL

Flufie, 649 TL

Free People, 
1.695 TL

Moser,  
43.950 TL

Nit Studio 
Kazak, 820 TL

Urbancode, 2.295 TL

Nocturne, 999 TL



Moda

Kutlama dendiğinde kiminin aklına 
hemen gece kulüpleri gelir. Dans, müzik 
ve eğlence sizin için yeni yılı karşılamanın 
en renkli haliyse, gece boyu gözleri 
üzerinizde hissetmenizi sağlayacak 
parçalar tam da burada.

Gece Kulübü

Aquazzura, 
12.950 TL

Benefit, Fortune Favors the 
Fabulous Set, 879 TL

Foxglove, 1.950 TL

Kısmet by Milka 
Küpe

Luxez, 2675 TL

Mintco. 
240 TL

Moonlight, 
3.095 TL

Nur Karaata, 
1.799 TL

Quatervois 549 TL

Vakkorama, 895 TL



Moda

Pijama, Terlik, 
Televizyon
Ev kuşlarının en mutlu olduğu yer tabii ki 
evleri! Yeni yıla yakın dostların ve ailenle 
eski yılbaşları gibi televizyon karşısında mısır 
yiyerek ve tombala oynayarak girerken ev 
şıklığının kitabını sen yazacaksın.

Akep, 4.295 TL

Atelier Niş, 500 TL

Benefit Set 
Xmas 2021 

Skincare

Cabaia,  
99,90 TL

Di Project, 645 TL

Giyi, 1.375 TL

Gugiko, 240 TL

Oysho, 399,95 TL

Penti



Moda

Yeni yıl kutlamaları neredeyse aralık ayı 
başında başlıyor; iş yemekleri, kokteyller, 
özel toplantılar… Salon davetlerinde şıklık 
ve şatafat arasındaki dengeyi korumak 
ışıltılı görüntünün sırrı olacak.

Salon Şıklığı

Ayşe Bener, 2200 TL

Blinq, 2.950 TL

Christian Louboutin, 
8.450 TL

C-Ya Elbise, 709 TL

Erimos, 1520 TL

Kiko, 109,99 TL

Kısmet by 
Milka Küpe

Mirimalist, 
745 TL

Moonlight, 
4.095 TL
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Gucci denildiğinde akıllara ikonik logoları, Tom Ford dönemi 
ya da moda haftasına damgasını vuran nefis tasarımları 

gelebilir. Ancak kim ne derse desin ünlü marka son 
zamanlarda House of Gucci filmiyle yeniden altın çağına 
girdi. İhanet, hırs ve entrikalarla dolu Gucci hanedanının 

yükseliş ve çöküş hikayesini gelin birlikte keşfedelim.

HOUSE OF GUCCİ 
VE 100 YILLIK 

İMPARATORLUK

DERLEYEN: BUSE TURAN

Biyografi

Son zamanlarda adından 
House of Gucci filmiyle de 
epey söz ettiren ve dünyaca 
ünlü marka olan Gucci’nin 

varoluş hikayesini daha önce oku-
muş muydunuz? Peki ya Gucci cina-
yetinin arkasında yatan nedenleri? 
Kostüm, aksesuar ve ünlü oyuncula-
rı ile gündeme düşen meşhur filme 
de ayrıca değineceğiz ama öncesinde 
tüm moda severlerin gönlünü fethe-
den Gucci’nin ilk adımlarıyla başla-
yalım. 

LONDRA’DAN İLHAMLA BİR 
MARKANIN DOĞUŞU

26 Mart 1881 yılında basit bir İtalyan 
deri üreticisinin oğlu olarak dünya-
ya gelen Guccio Gucci, deri tasarım 
valizlere ilk kez Londra’daki Savoy 
Hotel’de asansör operatörü olarak 
çalıştığı sırada gönlünü kaptırdı. Bu 
seyahati sırasında edindiği tecrübe 
ve estetik anlayışını Floransa’ya geri 
döndüğünde hayata geçirmeyi he-
defliyordu. Seneler içerisinde ken-



Biyografi

dini ve tasarımlarını geliştiren Guc-
cio, 1921 yılında kendi deri ürünleri 
mağazasını açtı. Londra’dan aldığı 
ilhamı tasarımlarına yansıttı ve hız-
la yükselişe geçti. Artık uluslararası 
müşterileri vardı ve çanta, sandık, 
eldiven, ayakkabı, kemer gibi birçok 
deri aksesuar ondan soruluyordu.

BASTON SAPLI ÇANTANIN ATASI

40’lı yıllarda Gucci bir yeniliğe daha 
gitti ve farklı malzemelerle deneyler 
yaptı. Keten, ve jüt kumaşlar ile oy-
nadı. En dikkate değer yeniliği, bir 
eyerin şeklinden ilham alan bambu 
çantanın sapını yaratmak için basto-
nu parlatmak oldu.

BABAYI ONURLANDIRAN YÜKSELİŞ

Gucci ve eşi Aida Calvelli altı çocuk 
yetiştirmişti ve Gucci’nin 1953’te ölü-
mü üzerine dört oğlu; Aldo, Vasco, 
Ugo ve Rodolfo işi devraldı. Şirket 
yönetimi kardeşlerin eline geçince 
anlaşmazlıklar başladı elbette ama 
henüz Gucci markası bundan etkilen-

miyordu. Hatta 60’lı yıllarda Gucci 
ürünleri zamansız tasarımlarıyla ün-
lendi. 70’lerin başında Uzak Doğu’yu 
da fetheden marka, dünyanın birçok 
yerinde mağaza açtı. Artık birbirine 
kenetlenmiş çift G logosunu bilme-
yen kalmamıştı. Logoyu ölmüş baba-
larını onurlandırmak için tasarlayan 4 
erkek kardeşin, aksesuarlardan sonra 
hazır giyim koleksiyonları da idol ha-
line geldi. 1981’de Floransa’daki ilk 
defilesini gerçekleştiren Gucci, artık 
hem çok ünlü bir marka, hem de hal-
ka açık bir limited şirketiydi.

71



72

Biyografi

MELLO VE TOM FORD DÖNEMLERİ

Zaman zaman kardeşlerin yaşadığı 
anlaşmazlıklar ve aile içinde yaşanan 
entrikalar sebebiyle stratejik hatalar 
yaptığı görülen Gucci, hisselerinin hal-
ka açılmasıyla 1990’ların başında artık 
tamamen yatırım şirketi Investcorp’un 
eline geçti. Bu noktada şirket bünye-
sinde, özellikle de kreatif bölümde 
bazı radikal değişiklikler olmaya baş-
ladı. Şirketin yeni sahibi Bergdorf Go-
odman, Dawn Mello’yu Gucci’ye yeni 
bir soluk getirmek için işe alındı. Yeni 
kreatif direktör olan Mello bambu çan-

ta ve loafer’lar da dahil olmak üzere 
şirketin en çok satanlarının yeniden 
yorumlanmasıyla Gucci’nin yeniden 
doğuşunu başlattı. Elbette güzel bir 
başarıydı bu ama yeni tasarımcı olarak 
işe alınan Tom Ford dönemine kadar, 
marka eski başarısına geri dönemedi. 
Bugün bir kesim için hala Gucci mar-
kasını üne kavuşturan Tom Ford, 2004 
yılında Gucci’den ayrıldı. Bugün Ke-
ring Grubu’na bağlı ikonik bir moda 
markası olan Gucci bünyesinde aile-
den tek bir isim dahi yok ama marka 
zamansız lüks ve İtalyan mükemmel-
liğini hala koruyor.



İHANET, HIRS, AÇGÖZLÜLÜK VE 
CİNAYET

Şimdi gelelim House Of Gucci filmi-
ne… Tüm moda severler gibi ben de 
filmin vizyona girdiği ilk gün koşa-
rak sinemaya gidenlerdenim. Birbi-
rinden ünlü oyuncularıyla da ismin-
den söz ettiren filmde, Lady Gaga, 
Adam Driver, Al Pacino, Salma Ha-
yek, Jared Leto ve Jeremy Irons gibi 
yıldız isimler yer alıyor. Filmde hırs, 
açgözlülük, ihanet, entrikalar, finan-
sal hatalar, yüksek moda ve cinayet 
göreceğinize sizi temin edebilirim. 
Filmde markayı Gucci’nin oğulla-
rından Aldo ve Rodolfo’nun yönet-
tiğini göreceksiniz. Aldo rolünde Al 
Pacino, Rodolfo rolünde ise Jeremy 
Irons var karşımızda. Oyunculukları 
konuşmamıza bile gerek yok. Kos-
tümler, aksesuarlar hepsi dönemi 
yansıtıyor. Özellikle aksesuar spon-
sorunun Bvlgari olması da oldukça 

ses getiren bir işbirliğiydi, çok doğru 
bir tercih olmuş. 

Gucci hanedanının en trajik olayı da 
filmde çarpıcı bir şekilde ele alını-
yor. Film, Rodolfo Gucci’nin oğlu ve 
moda evinin 1983-93 yılları arasın-
da başkanı olan Maurizio Gucci’nin, 
ihanete uğrayan eski eşi Patrizia Re-
ggiani tarafından kiralık katil tutula-
rak öldürülmesiyle son buluyor.

Yönetmen Ridley Scott’ın eşsiz kur-
gusuyla hikayeyi izlerken aklınıza 
hemen şu soru geliyor: Bu film kaç 
Oscar alır?

Biyografi
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Röportaj

Kimse yanımda 
hayata isyan edemez

HİRA KOYUNCUOĞLU

Yer aldığı projelerde zarafeti, sempatikliği ve çalışkanlığıyla göz 
dolduran genç oyuncu Hira Koyuncuoğlu, hayata pozitif bakmayı 

çok önemsediğini söylüyor ve ekliyor:  Kimsenin yanımda 
üzülmesine, hayata isyan edip negatif konuşmasına izin vermem. 

Enerjilere, olumlu düşünmeye ve yaşamaya çok inanırım.

Röportaj: Vildan Uygunoğlu,  Fotoğraf: Baran Altındağ,  Styling: Merve Özmen
Saç: Sabit Akkaya,  Makyaj: Berk Silka - Arda Bektaş

Fotoğraf Asistanı: Mehmet Kurt,  Mekan Swissotel The Bosphorus
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Röportaj

Tulum: Twist
Çizme: Guess
Küpe: Swarovski
Gözlük editöre ait 
Yüzük editöre ait
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Röportaj

İ stanbullu Gelin dizisiyle yıldızı 
parlayan, Maria ile Mustafa ve 
Akıncı gibi dizilerde de başarı-
lı oyunculuğuyla dikkat çeken 

Hira Koyuncuoğlu, yeni projesi Be-
nim Hayatım’da Pınar karakteriyle 
izleyici karşısına çıktı. Kritik bir ka-
rakteri canlandırdığını söyleyen gü-
zel oyuncu ile keyifli bir sohbet ger-
çekleştirdik.

Bugüne kadar yer aldığınız 
projeler hep ekranların en başarılı 
yapımlarından oldu. Benim 
Hayatım da izleyici tarafından 
sevilmiş görünüyor. Nasıl 

dahil oldunuz kadroya? Pınar 
karakterinden biraz bahsedebilir 
misiniz?
Pınar çok güçlü bir kadın ve güçle 
büyüdüğü için bu kavram hayatının 
merkezinde. Anne ve babası küçük 
yaşında vefat etmiş. Dayısı sahip çık-
mış, o yüzden büyük bir sevgi açlığı 
var. Yaşayamadığı aile hayatını kendi 
kurmak ve mutlu olmak istiyor. En 
çok güvendiği, aşık olduğu adamdan 
büyük bir darbe yaşadığı için çok 
sarsılıyor. Şu ana kadar kurduğu tüm 
dünya değişmeye başladı. Pınar’ı 
bundan sonra neler bekliyor ben de 
çok merak ediyorum.
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Röportaj

Ceket: Nocturne
Korse ve küpe: Pınar 
Sumrukafası
Ayakkabı: Zara
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Röportaj

Dizi nasıl gidiyor? Geri dönüşler 
nasıl?
Dizi çok güzel gidiyor. Şahane bir 
ekibimiz var. Huzurlu bir şekilde 
çalışıyoruz. Yönetmenlerimiz, tüm 
oyuncu ve ekip arkadaşlarımızla aile 
gibi olduk. 

Canlandırdığınız Pınar karakteri 
hikayenin neresinde? İzleyici neler 

görecek bu dizide biraz anlatabilir 
misiniz?
Pınar çok kritik bir karakter. Yaptığı 
hamlelerle hikayenin gidişatı değişe-
biliyor. Hatta ne zaman ne yapacağı 
belli olmayan bir karakter. Damarına 
basılırsa dünyayı bile yakar diyebili-
rim. İzleyici her sahne sonunda daha 
da çok şaşıracak. Bizler de senaryoyu 
okurken izleyici tepkisiyle okuyoruz.



79

Röportaj



80

Röportaj

BOŞ DURMAYI HİÇ SEVMEM

Kariyerinize 17 yaşında başladınız. 
Nasıldı o yıllarda hayatınız? 
Öğrencilik ve oyunculuk bir arada 
nasıl geçti?
Hem üniversite hem set kolay değil-
di tabi. Ama çocukluk hayalim oldu-
ğu için bir an olsun şikayet etmedim, 
daha da tutkuyla bağlandım. Okudu-
ğum bölümü de çok severek okudum 
bu arada. Benim için zorlu ama keyif-
li bir dönemdi. Boş durmayı hiç sev-
meyen, çok hareketli bir yapım var. O 

yüzden o yıllar ruhumu daha da çok 
doyurdu diyebilirim.

Dans hayatınızda uzun süredir var 
sanırım. Oyunculuk serüveniniz 
nasıl başladı peki?
3 yaşında baleye başladım. Modern 
dansla devam ettim ve bu sırada öğret-
menlerim oyunculuk yeteneğimi fark 
edip tiyatroya yönlendirdi. Lise yılla-
rımda Yalova gibi daha küçük bir yerde 
imkanlar kısıtlı olduğu için hafta sonları 
İstanbul’a gelip eğitim almaya başladım. 
Üniversite de de sektöre giriş yaptım.

Bluz: Psc
Elbise: Love on friday
Ayakkabı: Pierre Hardy 
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Röportaj

Şimdiye kadar canlandırırken en 
çok etkilendiğiniz bir rol var mı?
Ailemle birbirine çok bağlı bir ilişkimiz 
var. O yüzden Maria ve Mustafa dizi-
sinde oynadığım ‘Nisan’ karakteri beni 
çok etkilemiştir. Hikayeye göre annem 
beni doğururken vefat etmiş ve babam 
yıllardır bana annemin katili gibi dav-
ranmış. Bir gün yüzüme bakmamış... 
Bu durum bana çok ağır geldi. Küçük 
bir kız çocuğunun böyle bir travmayla 
ve sevgisiz büyümesi gerçekten zor.

ŞENER ŞEN İLE OYNAMAYI ÇOK İSTERİM

Modayla aranız nasıl? Hayatınızın 
neresinde moda? Özellikle 
vazgeçemediğiniz birkaç parçanızı 
sorsak?
Modayı çok takip ettiğimi söyleye-
mem ama kıyafetlerle aram çok iyi. 
Moda diye değil kendime yakışanı 
giymeyi ve almayı tercih ediyorum. 
Vazgeçemediğim parçalarım jeanle-
rim ve crop üstlerim.

Etrafınızdaki insanlar en çok hangi 
yönünüzü sever? Hira’yı ‘Hira’ 
yapan nedir?
Enerjisi yüksek bir insanım. Yanımda 
kimsenin üzülmesine, hayata isyan 
edip negatif konuşmasına izin ver-
mem. Enerjilere, olumlu düşünmeye 
ve yaşamaya çok inanırım. Çevreme 
de sürekli bunu empoze ederim. 

Hayalini kurduğunuz ve 
canlandırmak istediğiniz bir 
karakter var mı? Size bir isim verin 
desek birlikte rol almak istediğiniz 
aktör/aktris kimdir?
Tüm süreçleriyle bir dansçının haya-
tını canlandırmayı çok istiyorum. Şe-
ner Şen ile baba kızı oynamayı çok, 
çok ama çok isterim.

2021’i geride bırakırken, 2022 
hedefleriniz neler olacak?
Sağlıklı mutlu, huzurlu, başarılı ve 
sevdiklerimle, hayal ettiğim gibi bir 
yıl diliyorum.

3 yaşında baleye başladım. Modern dansla devam 
ettim ve bu sırada öğretmenlerim oyunculuk 

yeteneğimi fark edip tiyatroya yönlendirdi. Lise 
yıllarımda Yalova gibi daha küçük bir yerde imkanlar 
kısıtlı olduğu için hafta sonları İstanbul’a gelip eğitim 

almaya başladım. Üniversite de de sektöre giriş yaptım.
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Röportaj

Suni Kürk: That’s it
Ayakkabı: Schutz
Yüzük editöre ait



84



85

Herkes biraz 
oyuncudur

BARAN ANDIÇ

Spor eğitimiyle başlayan kariyer rotasını, içinde tutku haline 
gelen oyunculuğa çeviren Baran Andıç, bu kararı verirken 
ağabeyi Furkan Andıç gibi mesleği iyi yapan aktörlerden 

cesaret aldığını söylüyor ve ekliyor: Herkes biraz oyuncudur. 
Ama bunu severek meslek haline getiren bir grup insan vardır.

Röportaj

Röportaj: Vildan Uygunoğlu,   Fotoğrafçı: Emre İbiş,  Styling: Cest La Vie
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Röportaj

Ekranların başarılı ve yakı-
şıklı oyuncusu Furkan An-
dıç’ın kardeşi Baran Andıç, 
gönlünü oyunculuğa ver-

miş genç bir yetenek. Eğitimine hız 

kesmeden devam eden Baran’ı henüz 
ekranlarda göremedik ama çok ses ge-
tireceği kesin... Genç oyuncu adayı ile 
gelecek planları ve hayatına yön ve-
ren kararlarını konuştuk.
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Röportaj

Baran Andıç’ı kısaca tanıyabilir 
miyiz? Kimdir, neleri sever? 
Oyuncu olmaya nasıl karar 
verdiniz? 
27 yaşındayım. Çocukluktan başlaya-
rak okul yıllarım da dahil olmak üzere 
zamanımın büyük çoğunluğunu spor 
yaparak geçirdim. Daha erken yaşlar-

da basketbol en çok yaptığım spordu. 
Çeşitli işlerde çalıştım ve bir süre ant-
renörlük yaptım ama sporu kendim 
için yaptığımda daha çok sevdiğimi 
fark ettim. Oyuncu olma fikri aslında 
kafamda bir anda oluşan bir şey değil-
di. Zamanla ortaya çıktı, araştırıp eği-
timler aldıkça merakım daha da arttı.
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Röportaj

Abiniz Furkan Andıç’ın da oyuncu 
olması kariyerinizdeki değişim 
isteğini etkiledi mi? Bu konuda yol 
gösteren ya da sizden daha tecrübeli 
birinin olması her halükarda artısı 
bol olan bir şeydir, abinizin bu 
köklü kariyer değişikliği kararınıza 
ilk tepkisi ne oldu?
Aslında bu duruma şu açıdan bakı-
yorum, herkes biraz oyuncudur ama 
bunu severek meslek haline getiren 
bir grup insan vardır. Ben de bana bu 

mesleği sevdiren aktörlerden büyük 
ölçüde etkilendim özellikle abim bu 
mesleği yapıyor diye değil ama bu 
işi iyi yaptığı için bana örnek oldu ve 
bu sektörde olması bana başlamak 
için cesaret verdi. Avustralya’dayken 
bu kararı vermiştim eğitimime orada 
başlamak istedim. Fakat daha sonra 
kendi dilimde eğitim almanın başlan-
gıç için daha doğru olduğunu düşün-
düm ve Türkiye’ye dönüp eğitim al-
maya başladım.
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Röportaj

Amerika ve Avustralya’ya gittiğinizi 
söylediniz, bu yolculuklar size 
ne kattı? Filmlerde gördüğümüz 
ülkelerdeki bambaşka hayatları 
kendi gözlerinizle görmek nasıl bir 
deneyimdi?
Genel olarak yurtdışına gitmek hayata 
bakış açımı değiştirdi diyebilirim. Alı-
şılmışın, öğretilmişin ve konforun için-
de uzun süre kalınca insan keşfetmeyi, 
farklı düşünmeyi ve merak etmeyi bi-
raz unutuyor. Amerika ve Avustral-
ya’da yalnız kalmak farklı kültürlerin 
de etkisiyle kendimle ilgili birçok şeyi 
keşfetmemi sağladı. Gitmeden önceki 
Baran ile şu anki Baran kesinlikle çok 
farklı iki insan diyebilirim. 

EĞİTİMİME VE TİYATROYA 
ODAKLIYIM

BESYO bölümünü yarıda 
bıraktınız, okulu yarıda bırakmak 
bu ülkede her gencin kolaylıkla 
alamayacağı bir karar. Aileniz bu 
konuda sizi destekledi mi?
Bu kararı vermek kolay oldu çünkü 
artık tutku hissetmiyordum ve ailem 
de buna anlayış gösterdi. Oyunculu-

ğu severek yaptığımı bildikleri için de 
bana inanıyorlar ve destekliyorlar.

Henüz ekranlarda sizi göremedik, 
teklif ya da yakında sizi 
izleyebileceğimiz bir proje var mı?
Ekranda iş yapmak istiyorum fakat 
henüz fırsatım olmadı. Şu an eğitimi-
me ve tiyatroya odaklıyım.

Mesleğe tiyatro ile giriş yapmak 
sanırım sektördeki herkese nasip 
olmayan bir şey. Sizin gözünüzden 
Türkiye’de tiyatro ne durumda? 
Tiyatroyla başlamak benim için de 
süpriz oldu ve güzel de bir deneyim 
oluyor. Seyirci açısından düşünecek 
olursak, bence alternatif tiyatrolarla 
birlikte tiyatroya gösterilen ilgi geçmi-
şe kıyasla arttı. Bunun da Türk tiyat-
rosuna katkısının olduğunu düşünü-
yorum. Oyuncular açısından bakacak 
olursak, Türkiye’de özel tiyatroların 
maddi anlamda yeteri kadar destek-
lenmediğini düşünüyorum. Dış ülke-
lerde iyi bir oyun ya da inanılan bir 
oyuncu için sponsorluk kolay bir şe-
kilde bulunurken Türkiye’de bu du-
rum hala sıkıntılı.

Yurtdışına gitmek hayata bakış açımı değiştirdi. Alışılmışın, 
öğretilmişin ve konforun içinde uzun süre kalınca insan 
keşfetmeyi ve farklı düşünmeyi biraz unutuyor. Amerika 
ve Avustralya’da yalnız kalmak kendimle ilgili birçok şeyi 

keşfetmemi sağladı. Gitmeden önceki Baran ile şu anki Baran 
kesinlikle çok farklı iki insan diyebilirim.
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BİR ANTİ SÜPER KAHRAMANI 
OYNAMAK İSTERDİM 

Oyunculuk kariyerinize dair 
hayalleriniz/hedefleriniz nedir? 
Tiyatro mu daha ağır basıyor yoksa 
dizi/film tarafı mı?
Şu an tiyatro ile başladım fakat dizi/
film deneyimim olduğunda zamanla 
hangisinin daha ağır basacağını göre-
ceğim, şu an için buna cevap vermem 
biraz erken. En büyük hayalim, beni 
çok etkilemiş ve bende iz bırakmış 
aktörlerle aynı projede yer almak ve 
yurtdışında da oyunculuk deneyimi-
ni elde etmek. 

Oyunculuğundan oldukça 

etkilendiğiniz ve idol olarak 
nitelendirebileceğiniz bir aktör/
aktris var mı? Kariyer seçiminize 
yön veren, daha doğrusu kırılma 
noktası olarak adlandırabildiğiniz 
duygusal bağınız olan özel bir  
film var mı?
Oyunculuğundan etkilendiğim birçok 
aktör var onlardan ilk aklıma gelen 
Daniel Day Lewis fakat idolüm diye-
ceğim biri henüz yok. Film olarak da 
Batman The Dark Knight diyebilirim. 
Bu filme kadar anti süper kahraman-
ların beni etkileyebileceğini düşün-
müyordum fakat Heath Ledger’in jo-
ker performansından çok etkilendim 
ve bakış açım değişti. Bir anti süper 
kahramanı oynamak isterdim.
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RE TOUCH
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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

Güzellik

Apitera Yeni İyi 
Yaşam Ürünleriyle 
Büyüyor
Tam 40 yıldır bal ve katma değerli arı 
ürünlerini kovandan sofraya en doğal 
ve saf haliyle tüketicilere sunan ve bu 
ürünleri sağlıklı yaşamın vazgeçilmez 
bir unsuru haline getirmek için çalışan 
Balparmak, hazırlıksız yakalanmak 
istemeyenleri yalnız bırakmıyor. Bal, 
propolis ve iki yeni takviye edici gıda 
ürünü ApiteraDox ve ApiteraGest 
ile bağışıklık sistemini destekleyerek 
baharı sağlıkla karşılamanız için 
yanınızda oluyor.

Yenilenen Seri ile 
Muhteşem saçlar
Pantene; saç bakım ürünleri, yenilikçi 

içerikleri ve özel ambalajlarıyla 
tamamen yenilendi. Her ihtiyaca 

yönelik saç bakım ürünleri ile tüm 
kadınların %100 daha güçlü, parlak ve 
canlı saçlara sahip olmasına yardımcı 

olan Pantene, formüllerini yenileyerek 
içeriğinde bulunan antioksidan ve 
besleyici bileşenleri arttırdı. İçeriği 

dünyaca ünlü İsviçre Vitamin 
Enstitüsü tarafından onaylı yeni 

Pantene saç bakım serileri içerisinde 
yer alan tüm şampuan, 3’ü 1 arada 

ve saç kremlerinin içerikleri gereksiz 
kimyasallardan arındırılarak tamamen 

yenilendi. Yenilenen Pantene 
saç bakım ürünlerinin içerisinde 
renklendirici, mineral yağlar ve 

silikon** bulunmuyor.



Güzellik

Yılbaşı Setlerinin 
Sıcaklığı
Çam ağacının altında bu kış sıcacık 
hırkalar, kazaklar ve çoraplar seni 
bekliyor. Benefit’in ev sıcaklığını 
sunan sınırlı sayıdaki yılbaşı setleri 
Sephora’da yerini aldı. Kendinize, 
iş arkadaşlarınıza ya da en 
sevdiklerinize hediye arayışına son 
veren setler, benzersiz ambalajları ve 
fiyat avantajlarıyla dikkat çekiyor. 
Farklı setlerdeki  ürünler farklı fiyat 
seçenekleriyle mağazalarda yerini aldı 
bile. Kaşlar, gözler ve ten makyajı için 
istediğiniz paket sizi ve sevdiklerinizi 
mutlu edecek.

Nefes 
Alan 

Tırnaklar
Flormar “Breathing 
Color” ojeleri, özel 
formülü sayesinde, 

su buharı ve havanın 
tırnağın yüzeyine 
kadar ulaşmasına 
olanak sağlarken, 

UV filtreleri ile solma 
ve sararmaya engel 

oluyor. Tırnaklarınızın 
nefes alması ve 

sağlıkla uzaması için 
özel bir formüle sahip olan “Breathing 

Color” ojeler, yepyeni ambalajları ve 
sezonun en trend tonlarından oluşan 

yeni renkleri ile tırnaklarınıza kusursuz 
bir görünüm kazandırıyor. Flormar’ın 

“Breathing Color” ojelerinin oksijen 
ve su buharı geçirgenlik özellikleri 

sayesinde nefes alan, sağlıkla uzayan ve 
rengarenk tırnaklara sahip olacaksınız! 

12 yeni renk seçeneğinden biri size göre.

Kalıcı Makyajın Sırrı
Son yıllarda kadınlar cilt bakım ürünlerinde de doğal içerikleri 
tercih ediyor. Fransa’daki bağlardan elde edilen patentli içerikler 
ve organik üzüm suları kullanarak oluşturduğu doğal serileri 
ile Caudalie, cilt bakımında kadınların yanında.. Caudalie’nin 
kült ürünleri arasında yer alan doğal formülü, özel içeriği, 
makyajı sabitleyen etkisi ile Beauty Elixir çok amaçlı güzellik 
sunuyor. Ürün, günlük nemlendiriciden önce tonik olarak 
kullanabiliyor. Gün içerisinde ciltteki mat görünümü almak 
için kullanabileceğiniz gibi, makyajın ciltte sabit kalması ve 
bozulmaması için de kullanabilirsiniz.



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

Ayın  
En Yenileri

Güzellik

Nuxe, Rêve 
de Miel vücut 

spreyi, bağımlılık 
yaratan kokusuna 
kendinizi bırakın. 
Balla bezenmiş 

bu yolculuk 
teninizi nazikçe 

okşayacak,  
100 ml, 200 TL

Hermès 
Beauty, Les 
Mains, oje, 

545 TL

Sephora, 
Glow&Massage 

Set, Super 
Serum ve mini 
pembe kuvars 
yüz silindiri bir 
arada, vanilya 

kokulu mum ise 
setin sürprizi, 

249 TL

BEE’O Propolis, S.O.S Yoğun Bakım Kremi ile arıların 
eşsiz dokunuşunu cildinizde, 29 TL

Oral-B iO, diş 
ve diş etlerinde 

daha derin 
bir temizlik 

sağlıyor, 549 TL

QNET, Naturtres 
Hindistan Cevizi ve 

Argan Yağlı Şampuan 
ile kışın soğuğundan 
kuruyan saçlarınızı 
nemlendirin, 113 TL

Anew Protinol Power Serum, 
cildinizde yüzde yüz gözle görülür 

etki için, 30ml, 99,99 TL

Misbahçe, Nemlendirici 
& Aydınlatıcı Göz Çevresi 

Serumu,  şimdi güçlendirilmiş 
formülüyle yeniden 
tasarlandı, 380 TL

Beaulis, Bloom It,  krem 
allık, kremsi ve yumuşak 

dokusu ile yanaklarda 
ipeksi ve pürüzsüz bir 

görünüm elde edilmesini 
sağlıyor, 39 TL



Genç bir görünümü korumak için cilde 
anında nüfuz eden ve pürüzsüzleştiren, 
bakım yaparken koruyan cilt bakım 
ürünlerini kullanmak yeni senede en 
büyük yardımcınız olsun.

Kendinize 
Gençlik 
Hediye Edin

Güzellik

SkinCeuticals, Discoloration 
Defense, eşitlenmiş bir cilt 

tonu için, 970 TL

La Mer, Crème de la Mer, 
denizin iyileştirici etkisi cildinize 

yansısın, 100 ml, 3.850 TL

Siveno, Kaş&Kirpik Serumu, 
yüzde 100 doğal içerikli ürün ile 
daha dolgun kaş ve kirpiklere 

ulaşabilirsiniz, 89,90 TL

Nivea, LUMINOUS630 Leke 
Karşıtı Serum, 10 yıllık leke 

oluşumunu 4 haftada azaltmaya 
yardımcı oluyor, 399,95TL

Shiseido, Vital Perfection Uplifting 
and Firming Eye Cream, anti-
aging etkili göz çevresi bakım 

kremi, 50 ml, 1.200 TL

Neutrogena, Bright 
Boost, aydınlık ve 
ışıltılı görünen bir 

cilt için nemlendirici, 
50 ml, 60 TL

Origins, GinZingTM 
Oil-Free Energy 

Boosting Gel Moisturizer, 
içeriği sayesinde cildi 
canlandırarak doğal 
ışıltısını destekliyor, 
donuk& yorgun cildi 

tazeliyor, 50 ml, 239TL

Lonjevite, Antioxidant 
Rejuvenating Serum, 

antioksidan etkili 
yenileyici serum, 450 TL

Incia, dudak 
balmı, Hindistan 
cevizi içeriği ile 

nemlendiriyor ve 
besliyor, 51 TL



Güzellik

Gün boyu sağlıkla parlayan, güçlü ve 
rengini koruyan saçlara sahip olmak her 
kadının hayali. Bu sayfadaki ürünler ise 
işinizi kolaylaştıracak.

Ashley Joy, 
Mor Şampuan, 

saç renginizi 
koruma altına 
alın, 59,95 TL

We Are Paradoxx, 
Moisture Hangover 
Hair Elixir, saçlara 

parlaklık, nem 
vererek bakım 
yapıyor, 395 TL

Remington, CB7480 Keratin 
Protect düzleştirici fırça, 

939,90 TL

Kérastase, Elixir Ultime 
Tiger Rouge, yoğun 

besleyici özelliği sahip, 
parlaklık veren sınırlı 

sayıdaki saç bakım yağı, 
saça olağanüstü bir 

hafiflikle ısıya karşı koruma 
sağlıyor, 100 ml, 400TL

OGX, Bukleli Saçlar 
İçin Nemlendirici 

Coconut Curls bakım 
kremi, buklelerinizin 

mükemmel 
görünmesini sağlarken, 
saçlarınızın parlaklığını 

artırıyor, 99,90 TL

Dyson, Corrale saç düzleştirici, saç tipine ve stile göre 
uyarlanarak pürüzsüz, düz saçların yanı sıra kuzursuz 

bukleler, plaj dalgası veya doğal dalgalar elde etmenizi 
sağlıyor, 4.499 TL

Aurelia Geneve, tarak şekilli 
yeşim Gua Sha masaj taşı, 

saç derisindeki kan dolaşımını 
arttırarak, saçlara parlaklık 

ve sağlıklı bir görünüm 
kazandırırken, uzamasını 

hızlandırıyor, 195 TL

Bioblas, Kolajen& Keratin 
saç bakım şampuanı, saç 

dökülmesine karşı geliştirilen 
‘Patentli Bitkisel Kompleks B19’ 

ile güçlendirilmiş, 31 TL

Saçlar Koruma 
Altında



Kış sezonunu ve yeni yıl ruhunu yansıtan 
yeni renkli kozmetik ürünleriyle makyaj 
çantanızda her zaman kullandığınız 
seçenekleri yenilemenin tam zamanı.

Güzellik

Physicians Formula, 
Rose All Day Set & Glow 

Pudra, cilt dokusunu 
pürüzsüzleştirerek doğal 
bir ışıltı sağlıyor, 240 TL

Lovely, Pastel Tropics allık 
ve bronzlaştırıcı paleti, yüz 
hatlarını şekillendirme artık 

çok kolay, 49,95 TL

Makyajınız  
Yeni Yıla Hazır mı?

L.A. Colors,  
Downtown Brown far 

paleti, kahve ve gri 
tonları içeren renkleri 
ile arzu ettiğiniz göz 

makyajı görünümünü 
oluşturmak için her 
zaman yanınızda, 

49,95 TL

Nars, 
Powermatta 
Lip Pigment, 
dudaklarda 

yoğun ve mat 
bir etki için,  

295 TL

M.A.C, Studio Fix 24 
HR Smooth Wear 

Concealer,  
209 TL

Revolution,  Shimmer 
Bomb Trio ile dudaklarda 

maksimum dolgunluk,  
269,90 TL

Hermès Beauty, Rouge 
Hermès, ışığın ve gölgenin 

uyumu bir dokunuşla 
dudaklarda, 765 TL

Deborah Milano, 24 
Ore Instant Volume Up 
To The Stars maskara,  
kirpikleriniz yıldızlara 

ulaşsın, 89,95 TL
Yves Roches, 

yılbaşı makyaj 
paleti, 399 TL



Güzellik

Parfümüyle bulunduğu 
ortama izini bırakmak 

isteyenler; bu yeni çıkan 
parfümleri deneyebilirler.

Tendeki 
İz

Dolce&Gabbana, The 
One Gold, meyvemsi ve 
çiçeksi bir buket demeti, 

75 ml EDP, 1,380 TL

Atelier Rebul, Bal d’Orient, odunsu, 
çiçeksi ve oryantal notaların zarif, 

büyüleyici ve sıcak birleşimi, 550 TL

Jo Malone, Christmas 
Cologne, Orange Bitter, 

360 TL

Shiseido, 
Ginza,  

odunsu-floral 
notalara 

sahip, 90 ml 
EDP, 1.150 TL

Penhaligon’s, 
Constantinople, oryantal 
odunsu, 100 ml, 2.250 TL

Ex Nihilo, Fleur 
Narcotique 

Signature Rose 
de Mai, şakayık 
ile harmanlanan 
Mayıs gülü tatlı 

ve büyüleyici 
bir kokuya 

dönüşüyor, 100 ml,  
4.300 TL

Lancôme, La Vie Est Belle, kalıcılığı 
ve çiçeklerin büyülü dünyası ile 

bulunduğunuz her alana mutluluk  ml 
EDP, saçıyor, 1.100 TL



Güzellik

Kendinizi veya sevdiklerinizi mutlu 
edecek güzellik ve bakımla ilgili hediye 
seçenekleri bu sayfalarda. Seçim 
yapmakta  zorlanacaksınız.

Bath&Body Works, Iced 
Cinnemon Rolls, sıvı el 
sabunu, 259 ml, 125 TL

L’Occitane, Shea 
Limited Edition 

klasik yılbaşı 
özel hediye seti, 
el kremi, vücut 
kremi ve dudak 

balmından 
oluşuyor,  630 TL

Neutrogena, el kremi, 
nemlendirirken koruyor,  

50 ml, 35 TL

Polaar, Lip Cream, soğuk 
kış günlerinde dudakları 
koruyor, 10 ml, 1235 TL

Nars, Holiday, 
Climax Set, mini 
Climax Mascara 

ve Climax Extreme 
Mascara sayesinde 

arzuladığınız hacimli 
kirpikler sizi bekliyor, 

295 TL

The Body Shop, White Musk 4’lü 
hediye seti, duş jeli, vücut losyonu, 

parfüm ve parfüm yağından 
oluşuyor,  829,90 TL

Revolution,  Rose Renaissance 
Koleksiyonu, şimdiye kadarki 

en iyi rose gold görünümünüze 
kavuşmanızı sağlayacak, 479,90 TL

Dior, Diorific, 
dört yeni rengi 
ile sizi yılbaşına 

hazırlıyor, 

Sephora, Cream Lip 
Stain likit ruj seti,  

çarpıcı dudaklar için 
altı ikonik mat likit 

parlatıcıyı bir arada, 
349 TL

Maison Francis Kurkdijian, sınırlı sayıda 
üretilen mumların her biri, eski güzel 

hatıraları canlandırmak için tasarlanmış, 
75 gr x 3 Noël , 550 TL

Sevdiklerinizi 
Mutlu Edin
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Sürdürülebilir 
diyetin  

püf noktaları!

Sağlık

Diyete başlarken dikkat etmeniz gereken altı noktayı 
uzmanına sorduk. Kim bilir belki diyetinize pazartesi 

başlayıp salı bitmez.

Yaklaşık iki yıldır günlük 
yaşantımızda köklü de-
ğişikliklere neden olan 
Covid-19 pandemisi, 

sağlıksız beslenme ve hareketsizlik 
nedeniyle pek çok kişide hızlı kilo 
alımına yol açtı. Üstüne bir de sonba-
harda metabolizmanın yavaşlaması 
ve hareketsizliğin daha da artması 
eklendiğinde kış öncesi şok diyetlere 
ilgi artıyor. Ancak dikkat! Acıbadem 

Bodrum Tıp Merkezi Beslenme ve 
Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, sürdü-
rülebilir olmayan, sağlığa ciddi za-
rarlar verebilen şok diyetler yerine; 
hem sürdürülebilir olan, hem de sağ-
lıklı kilo vermeyi sağlayan, ‘parmak 
izi’ gibi kişiye özel diyetler uygulan-
ması gerektiğini vurguluyor. 

Bunu yapmak için de kişinin diye-
tisyen eşliğinde, ‘hem ruhuna hem 
bedenine iyi gelecek, iyi hissettirecek’, 
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alternatifleri beraber oluşturacakları 
bir diyet uygulaması gerektiğini be-
lirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Ye-
şim Özcan “Amacınız; ideal kilonuza 
kavuşmaya çalışırken, hayatınızda 
doğru ve kalıcı beslenme davranışı 
geliştirebilmek olsun. Bazı kurallara 
dikkat ederek bunu gerçekleştirmek 
mümkün. Bir davranış yaptıkça kalı-
cı hale gelir. Diyetisyeninizle size özel 
doğru yöntemi bulup, keyifle beslenip 
sağlıklı kilo vermek zor değil” diyor. 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Öz-
can, diyetinizin pazartesi başlayıp salı 
bitmemesi, hem kilo kaybınızı sağla-
yıp hem de sürdürülebilir olması için, 
diyete başlarken dikkat etmeniz gere-
ken 6 kuralı sıraladı, önemli uyarılar 
ve önerilerde bulundu.  

İDEAL KİLONUZA ADIM ADIM 
İLERLEYİN

Kilo verme hedefinize adım adım 
ilerleyin. Eğer 10 kilo verme hedefiniz 
varsa, öncelikli olarak 3 kilo vermeyi 
deneyin. Hedefinizi yavaş yavaş artı-
rın. Bu sayede ilk hedefinize ulaşma-
nız hem daha kolay olacak hem de bu 
durum sizi motive edip ikinci hedefi-
niz için yola devam edeceksiniz. Ama 
yola ‘10 kilo vermem lazım’ diye baş-

larsanız, ilk hafta verdiğiniz 1 kilo sizi 
motive etmeyebilir. Çünkü hedefiniz 
hala çok uzak gibi düşüneceksiniz. 

SİZE UYGUN, EN DOĞRU YÖNTEMİ 
BELİRLEYİN

Çevrenizde diyet yapmış ve çok iyi 
kilo vermiş hatta nasıl kilo verdiğini an-
latan kişiler mutlaka vardır. Son dönem 
sıkça dile getirilen 2 öğün beslenme, 
protein diyeti, sebze diyeti vb liste uzar 
ve gider. Yapacağınız şey çok basit; bir 
diyetisyen ile görüşüp; beslenme şek-
linizi, yaşamınızı, çalışma saatlerinizi 
detaylı konuşup size en uygun, sağlıklı 
kilo verme yöntemini bulmaktır.

ŞOK DİYETLERE İTİBAR ETMEYİN

Hızlı kilo vermeyi vadeden, şok 
diyetlerden uzak durun. Kilo verme 
hızınızı da kimseyle karşılaştırma-
yın. Parmak iziniz gibi beslenmeniz 
de size özel planlanmalı. Herkes ara 
öğün yapmak zorunda değil veya 
herkes 2 öğün beslenmek zorunda 
değil. Öğün sayısı, zamanı, içeriği 
size özel ve tüketebileceğiniz, uy-
gulayabileceğiniz şekilde olmalıdır. 
Sevdiğiniz, sevmediğiniz besinleri, 
yapabileceklerinizi ve yapamayacak-
larınızı diyetisyeniniz ile paylaşın.
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HAZIR OLDUĞUNUZDA BAŞLAYIN 

Kilo vermeye karar verdiğinizde 
önce kendinize hazır olup olmadığı-
nızı sorun. Yakın zamanda taşınma, 
önemli bir toplantı, seyahat, tatil pla-
nı gibi süreçleriniz varsa ve bu tarz 
yaşam değişikliklerinden etkilenen 
biriyseniz, sürecin 1-2 gün de olsa ak-
saması sizi daha çok strese sokuyor-
sa, daha sakin bir dönemi bekleyebi-
lirsiniz. Doğru yöntem ile beslenme 
alışkanlıklarınızı değiştirebilir ve sağ-
lıkla kilo verebilirsiniz. Hatta böyle 
yoğun bir dönemde kendinizle de il-
gilenmek size çok iyi gelebilir. 

BAŞLANGIÇ İÇİN HAFTALIK 
HEDEFLER KOYUN 

Diyete başlangıç için kendinize 
haftalık hedefler koyun. Örneğin; 
günlük içmem gereken kadar su içi-
yorum; her gün en az 7 saat uyuyo-
rum; tatlı, şekerli, hamur işi gibi kilo 

almama sebep olan her ne varsa mik-
tarını yarıya düşürüyorum ve hafta-
da en az 3 saat mutlaka yürüyorum. 
Sadece bu 4 maddeyi değiştirmeye 
başladığınızda bile karşınızda büyük 
bir mesele haline gelen kilo verme 
süreciniz kolaylaşıyor. 

ÖDÜL VE CEZA UYGULAMASINDAN 
KAÇININ

Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim 
Özcan “Bu hafta çok güzel kilo vermi-
şim, o zaman kendimi ödüllendireyim. 
Ya da ‘hiç kilo veremedim. Bu hafta 
hiç kaçamak yapmamalıyım’ türünde 
ödül ve ceza yöntemlerinden kaçının. 
Bu sizi uzun vadede mutsuz edip mo-
tivasyonunu azaltır ve kilo olarak geri 
döner. Bunun önüne geçmek için ödül, 
ceza sisteminden çıkıp, porsiyon kont-
rolü ile tanışabilirsiniz. Hangi besin ne 
yerine geçer? İçerik planlamasını nasıl 
yapmalıyım vb konularda diyetisyeni-
nizden destek alabilirsiniz” diyor. 

Sağlık
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Zayıflamaya 
Yardımcı 

Besin
14 Kış aylarında pek çok 

insan hareketsizlik, stres 
ya da yanlış beslenme 
alışkanlıkları nedeniyle 
kilo alabiliyor. Bu 
dönemde hangi gıdalarla 
nasıl beslenileceği büyük 
önem taşıyor.

Sağlıklı kalmak ve forma gir-
mek için bazı besinler düşük 
kalorileri, yüksek lif oranla-
rı ve yağ yakımına yardım-

cı olmaları sayesinde kişiye önemli 

katkı sağlıyor. Memorial Bahçelievler 
Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölü-
mü’nden Dyt. Aslıhan Altuntaş, zayıf-
lamaya yardım eden besinler hakkın-
da bilgi verdi. 
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BAZI BESİNLER KALORİ YAKMAYI 
KOLAYLAŞTIRIYOR 

Zayıflamaya yardımcı besinlerin 
bazı ortak özellikleri bulunmaktadır. 
Her besinin kalorisi ve besin ögesi 
miktarları değişkenlik göstermek-
tedir. Besinlerin açlık, hormonlar ve 
kalori yakmak üzerindeki etkileri 
birbirlerinden farklıdır. Çünkü besin-
lerin içerisindeki bileşenler, vücutta 
farklı metabolik yollara dahil olur ve 
farklı etkilere yol açar. Yapılan araş-
tırmalarda kilo kaybı için yol göstere-
cek bazı besinlere işaret edilmektedir 
ancak sağlıklı bir şekilde kilo vermek 
için bir uzmana danışılması gerektiği 
unutulmamalıdır.

YÜKSEK PROTEİN İÇERİYOR: 
BAKLAGİLLER

Yüksek lif ve protein içeriği ile tok-
luk sürecini uzatan besinlerdir. Ayrıca 
dirençli nişasta olarak adlandırılan 
bir karbonhidrat türünü içerir. Bu sa-
yede kilo kaybı açısından yararlıdır. 
Mercimek, kuru fasulye, barbunya ve 
nohut, bu besin gurubu içerisinde yer 
alan besinlerdir. Yağ oranı azaltılarak 
pişirilmesi, günlük yağ tüketiminin 
azaltılmasını sağlar.

HEM DOYURUCU HEM TOK 
TUTUYOR: PEYNİR

Süt ürünleri protein açısından zen-
gin besinlerdir. Ayrıca içerdikleri kal-
siyum minerali zayıflamayı destekler. 
Bu ürünlerden olan peynir, süt ve yo-
ğurta göre çok daha az karbonhidrat 
ve kalori, çok daha fazla protein içerir. 
Lor peyniri gibi çökelek gibi peynirler 
diğerlerine oranla çok daha az kalo-
ri içerdiklerinden ve daha doyurucu 
olduklarından zayıflamaya yardımcı 
besinler olarak değerlendirilir.

SAĞLIKLI TOKLUK SAĞLIYOR: 
AVOKADO

Yağ içeriği ile birlikte su oranı da 
fazla olan bu meyve, düşünüldüğü 
kadar kalorili değildir. Bu meyvenin 
zayıflamaya yardımcı besinler içeri-
sinde olması için en uygun tüketim 
şekli, salatalara eklenmesidir. Bu saye-
de sebzelerin doyuruculuğunu artırır.

KAN ŞEKERİNİ DENGELİYOR: ELMA 
SİRKESİ 

Zayıflama konusunda uzun süredir 
popüler olan bir besindir. Karbonhid-
ratlı besinler yenildikten sonra kan 
şekerinin düzenlenmesini sağlar ve 
doygunluk hissini artırır. Uzun süre-
li düzenli kullanımının sağlık üzerine 
olumlu etkileri de vardır.
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SAĞLIKLI YAĞ KAYNAĞI: FINDIK
İçerdiği yağ nedeni ile zayıflama 

programlarında korkularak yaklaşıla-
bilen fındık, aslında faydalı bir besindir. 
İçerdiği lif ve sağlıklı yağlar sayesinde 
metabolizmayı destekler. Tüketim mik-
tarı, yine günlük tüketilmesi gereken 
kaloriye göre ayarlanmalıdır.

DENİZDEN GELEN SAĞLIK: SOMON
Somon balığı gibi yağlı balıklar, içer-

dikleri yağ çeşidi olan Omega-3 dola-
yısı ile muhteşem etkileri olan protein 
kaynaklarıdır. Somon, balıklar içerisin-
de diğerlerine nispeten daha az kalori-
si olan ve daha uzun süre tok kalmayı 
sağlayan bir balıktır. Yapılan araştır-
malar, somon tüketiminin obezite ve 
metabolik hastalıkların tedavisinde ve 
önlenmesinde, iltihapların engellenme-
sinde etkili olduğunu göstermektedir.

LİFTEN ZENGİN: LAHANAGİLLER
Brokoli, karnabahar, lahana, Bü-

rüksel lahanası bu sebzelerdendir. Lif 
oranı yüksektir. Diğer sebzelere oran-
la daha fazla ve daha kaliteli protein 
içerikleri vardır. Yüksek lif, protein ve 
düşük kalorileri ile zayıflamaya yar-
dımcı besinlerdir.

HAFTADA 3-4 KEZ 
TÜKETEBİLİRSİNİZ: DANA ETİ VE 
TAVUK GÖĞSÜ 

Diyet içeriğinde protein kaynak-
larının bir miktar artırılmasının gece 
acıkmalarını yarı yarıya azalttığı ka-
nıtlanmıştır. Bu da kırmızı etin zayıf-
layamaya yardımcı bir besin olmasını 
sağlar. Haftada 3-4 kez 100-120 gram 
kadar kırmızı et tüketimi, olumlu et-
kileri görmek için yeterlidir. Eğer hali 
hazırda kalp, karaciğer gibi hastalık-
larınız mevcut ise elbette bu tüketimi 
azaltmak gerekmektedir.

PİŞİRME YÖNTEMİ FAYDASINI 
BELİRLİYOR: PATATES

Patates, diyet programlarında dai-
ma uzak durulması gerektiği düşünü-
len bir besindir. Ancak haşlanarak tü-
ketildiğinde kişide kan şekeri ile ilgili 
bir rahatsızlık yok ise son derece fay-
dalıdır. Beslenme öğününde ekmek 
niyetine tüketilebilecek olan bir seb-
zedir. Bir ince dilim ekmek, bir avuç 
içi kadar patatesle eşdeğerdir.
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Sağlık

BESİNLERİN KALORİSİNİ 
DÜŞÜRÜYOR: ÇORBA

Sebzeleri katı olarak tüketmek yeri-
ne çorbasını yaparak tüketmenin; alı-
nan kaloriyi azalttığı, tokluk süresini 
ise uzattığı yapılan araştırmalarla da 
kanıtlanmıştır.

ACIKMAYI GECİKTİRİYOR: 
YUMURTA

Yumurta, yüksek kaliteli proteine 
ve sağlıklı yağlara da sahiptir. Uzun 
süre tokluğu destekleyen ve gün içeri-
sinde daha az acıkmanızı sağlayacak 
olan zayıflamaya yardımcı bir besin-
dir. Kalp, kolesterol sorunu olmayan-
lar günde bir kez yumurta yiyebilir.

YAĞ YAKTIRIYOR: YEŞİL YAPRAKLI 
SEBZELER

Yeşil yapraklı sebzeler, çok düşük 
kaloriye ve sağlıklı karbonhidratla-
ra sahiptir. Lif içerikleri de yüksektir. 
Özellikle içerdikleri kalsiyum ile yağ 
yakmaya yardımcıdırlar. Yaptığınız 
yemeğin hacmini artırırken kalorisini 
artırmayan bu besinler ile birlikte do-
yarak kilo vermek mümkün olur. 

PROBİYOTİK DEPOSU: YOĞURT
Yoğurt, bağırsak sağlığımız için çok 

önemli olan probiyotik özellikte bir 
besindir. Sağlıklı bir bağırsak saye-
sinde obezite engellenebilir, leptin ve 
insülin direnci kırılabilir ve enfeksi-
yonlara karşı kalkan oluşturulabilir. 2 
yaşından sonra toplam yağ tüketimi-
ni azaltmak için yarım yağlı yahut az 
yağlı yoğurtlar tercih edilmelidir. 

MİDEDE ŞİŞİYOR: CHİA
Chia tohumları, dünyadaki en bes-

leyici besinler arasında yer almaktadır. 
Bir porsiyonunda 11 gram lif içeren bu 
besin tam bir bağırsak polisi olarak ad-
landırılmaktadır. Yenildiği zaman içe-
risine hapsedebildiği su miktarı fazla 
olduğu için midede şişerek doygun-
luk hissinin daha çabuk oluşmasını ve 
uzun süre korunmasını sağlamaktadır.
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“Ameliyatsız 
İşlemlere İlgi 

Artıyor”
Son dönem güzellik algısıyla ilgili ne gibi değişikliklerin 

var olduğunu işin uzmanına soralım istedik. Medikal 
Estetik Hekimi Dr. Ayşegül Girgin ve Dr. İsmail Metin Hoşer 

ameliyatsız cilt yenileme işlemleri ile ilgili bakın neler anlattı.

Estetik Anlayışı Değişiyor:
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Teknolojinin ilerlemesi ve 
sosyal medya kullanımının 
artmasıyla birlikte kadın-
larda güzellik algısı değiş-

meye başlıyor. Kısa zamanda güzel 
görünüme sahip olmak isteyen kişiler 
ise ameliyatsız yöntemlere başvuru-
yor. Bunun yanı sıra Kovid-19 pan-
demisiyle birlikte uzun saatler ekran 
başında çalışanlar, ışığın olumsuz et-
kisiyle birlikte cilt kusurlarını daha 
net görmeye başladı. Hal böyle olun-
ca uzmanlar, kusurları düzeltmek için 
cildin doğal görünümünü destekle-
yen ameliyatsız işlemlere yönlendiri-
yor. Medikal Estetik Hekimi Dr. Ayşe-
gül Girgin ve Dr. İsmail Metin Hoşer 
ile ameliyatsız cilt yenileme işlemleri-
ni detaylarıyla konuştuk.

Yaş aldıkça bedenimizde olduğu 
gibi cildimizdeki kolajen miktarı da 
azalıyor. Formunu kaybeden cilt yapı-
sında ise zaman geçtikçe derin çizgiler 
ve sarkmalar meydana geliyor. Cildin 
yaşlanmasıyla birlikte, estetik güzel-
liğine önem veren kişiler ise çözümü 
ameliyatsız işlemlerde arıyor. Bu kap-
samda yaşlanma ile birlikte ciltte mey-
dana gelen deformasyonları, cerrahisiz 
tedavi yöntemleri ile önüne geçebildi-
ğini belirten Medikal Estetik Uzmanı 
Dr. Ayşegül Girgin, ‘’30’lu yaşlardan 
itibaren düzenli cilt yenileme tedavile-
rine başlamak, sarkmaların gecikmesi 
için yapabileceğimiz en temel tedbir-
lerinden biri. Gelişen teknolojinin sun-
duğu odaklanmış ultrason dalgaları, 
cilt altına verilebilen radyo frekans 
dalgaları gibi enerji bazlı uygulamalar 
en sık tercih edilen cilt bakım işlemle-
ri arasında yer alıyor. Özellikle en yü-

zeyden en derine kadar cildi yenileyen 
bir teknik olan Hifu işleminde başarılı 
sonuçlar alıyoruz’’ dedi.

SARKMAYI ENGELLEMEK İÇİN  
NE YAPMALIYIZ?

Yaşlanma ile ciltte deformasyonlar 
meydana geliyor. Genetik yapı, hızlı 
kilo kaybı, güneş ışığı gibi birçok fak-
tör de ciltteki sarkmayı hızlandıran 
süreçlerin arasında yer alıyor. Este-
tik Hekimi Dr. İsmail Metin Hoşer, 
‘’İlerleyen yaşlar, yüz kemiklerindeki 
hacmin azalmasına, bağ dokusunun 
esnekliğini kaybetmesine ve yer çe-
kiminin etkisiyle yüzde sarkmalara 
sebep olur. 30’lu yaşlardan itibaren 
düzenli cilt yenileme tedavilerine 
başlamak, sarkmaların geciktirilmesi 
için önem arz ediyor’’ diye belirtti.

AMELİYATSIZ CİLT YENİLEME 
İŞLEMLERİNİ SEÇERKEN DİKKAT 
EDİLMELİ

Medikal estetik uygulamalarında 
hastanın cilt yapısına göre hareket edil-
mesi gerektiğini belirten Dr. Hoşer, 
‘’Sarkmış yüz, gıdı ve boyun bölgesi 
için cerrahi yöntemlerin dışında doku-
ları kuvvetlendiren enjekte edilebilen 
ürünlerden ultrason dalgalarına, küçük 
iğneli uçlarla cilt altına verilebilen rad-
yo frekans dalgalarından iple yüz askı-
lamaya kadar birçok cerrahisiz yöntem 
mevcut. Bizler tedavi şeklini seçerken 
kişinin cilt yapısı ve problemine en uy-
gun uygulamayı seçiyoruz. Özellikle 
Hifu ve iple yüz askılama uygulamala-
rında başarılı sonuçlar alıyoruz’’ dedi.

Estetik
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KİMLER TERCİH ETMELİ VE 
ETMEMELİ?

Cilt yaşlanmalarının etkilerini 
azaltmak için uygulanan ameliyatsız 
yöntemler sayesinde ciddi sarkma-
ların ve cerrahi ihtiyacının 65 yaş ve 
üzerine kadar ötelendiğinin altını çi-
zen Dr. Ayşegül Girgin, ‘’Ameliyatsız 
yöntemler cilt yapısı bozulmuş hafif 
ya da ileri düzeyde sarkmaların oluş-
tuğu tüm cilt tiplerinde uygulanan te-
davi şekilleridir’’ diye belirtti.

HİFU UYGULAMASI NEDİR? KAÇ 
SEANS UYGULANMALI?

Dr. Girgin sözlerine şöyle devam etti, 
‘’Hifu tedavisi cilde ultrason dalgaları-
nın verilmesiyle yapılan bir işlemdir. 
Yalnızca cilt altı dokusu çok ince ato-
pik dediğimiz cilt yapısında çok faz-
la tercih edilmeyen bir tedavidir. İleri 
sarkmalarda Hifu ile iple yüz germe iş-
lemini kombine yaparız. Hifu tedavisi 
ile cildi ve cilt altı dokusunu sıkılaştı-
rırken, aynı zamanda yağ dokusunun 
hacmini de azaltıyoruz.  3 farklı derin-
liğe verilen dalgalar, 4,5-3 ve 1,5 mm 

derinliklerine ulaşır. Uygulama 3 farklı 
seansta tamamlanır. Tedavinin sonuç-
larını 1 ay içinde görmeye başlarken, 
4-6 ay arasında maksimum sonucu 
görürüz. Etkisi 1 yıl ile 1,5 yıl arasında 
devam ederken; iple yüz askılamanın 
sonuçlarını işlemden hemen sonra gö-
rüyoruz. Bu tür tedaviler yalnızca yüz 
için değil sarkan kol, iç bacak ve karın 
bölgesinde de uygulanabiliyor’’

AMELİYATSIZ YÜZ GERME 
TEDAVİSİNDE İYİLEŞME SÜRECİ

Kısa ve anesteziye gerek kalmadan 
uygulanan ameliyatsız cilt yenileme 
tedavilerinin kısa sürede etkisinin gö-
rüldüğünü belirten Dr. İsmail Metin 
Hoşer ise ‘’Ameliyatsız tedavi işlemi 
olan Hifu tekniği, deri yüzeyinde her-
hangi bir tahrişe yol açmıyor. Yalnızca 
iple yüz askılama işlemlerinde 1 hafta 
sürecek küçük cilt dalgalanmaları gö-
rülebiliyor. Her iki tedaviden sonra da 
sosyal hayattan uzak kalmadan gün-
lük yaşama dönebilmek mümkün olu-
yor. Bu tedavilerin kısa, etkili ve ame-
liyatsız gerçekleştirildiği için de birçok 
kişi tarafından tercih ediliyor’’ dedi.

Estetik
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MEN

YENİ YIL 
PARTİSİNDE 
STİLİNİ 
KONUŞTUR

TOPRAK SERGEN
DOĞRU ZAMANI 
BEKLERKEN 
KALBİMDEN 
GEÇENİ YAPTIM

UĞUR UZUNEL
HER ŞEY GİBİ 
AŞKI DA ÇABUK 
TÜKETİYORUZ

YAKIŞIKLI 
BIR  O KADAR DA 
SICAK VE SAMIMI

Kubilay
Aka
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KUBİLAY AKA

Hayat mottosunu “sabırlı, olumlu ve sevgi dolu 
olmak” diye özetleyen Kubilay Aka, aşkın tarifiyle de 
içimizi ısıtıyor: Aşk dünyanın en güçlü kelimelerinden 
biri. Yer aldığı her cümleyi güçlendiriyor. Bir de bana 
ateşi hatırlatıyor. Ateş ısıtır, etrafında sohbetler edilir, 
kahkahalar atılır. Ama aynı zamanda yakar da. Doğal 

afete de dönüşebilir.

Kapak

AŞK BANA 
ATEŞİ 

HATIRLATIYOR 
ISITIR AMA 
YAKAR DA...

Röportaj: Mukaddes Kaya , Fotoğraflar: Tamer Yılmaz,  Styling Eylem Yıldız 
Video: Yuşa Ebrar Dursunoğlu,  Saç: Mertcan Pekgüzel 

Makyaj: Şehrazat Naseri,  Styling asistanları: Zeynep Baba Büşra çevik
Fotoğrafçı asistanı: Doruk Uğurluer

Mekan: İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi
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Yaşı genç olabilir ama işin-
de oldukça tecrübeli. Ya-
kışıklı ama bir kadar da 
sevimli. Ayrıca çok başarılı 

ve de çok yetenekli bir oyuncu. Ünlü 
biri olmayı üzerine öyle bir güzel cuk 
diye oturttu ki, bu şöhret denen olgu-
yu yönetmesini bildi ve kazanan Ku-
bilay oldu. Bu sektörde hep olacağını 
önce yeteneği sonrasında da karak-

teriyle kısa sürede kanıtladı. O artık 
herkesin çok beğendiği, takdir ettiği 
bir aktör ve çok güzel bir adam. Sıcak 
ve içten tavırları, işine olan saygısı ile 
örnek alınacak gencecik bir delikanlı. 
Her role bürünüyor, her rolün hakkını 
veriyor ve yakışıklılığı ile herkesi bü-
yülüyor. Karşınızda çok güzel gülen, 
gülünce etrafına ışıklar saçan ve keyif-
li sohbetiyle Kubilay Aka. 
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GÖMLEK: NETWORK
TAKIM ELBİSE: BROOKS BROTHERS
KRAVAT: BROOKS BROTHERS
PALTO: BROOKS BROTHERS
AYAKKABI: DİVARESE
YÜZÜKLER: ATOLYE WOLF
ÇORAP: PENTİ
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Tesadüf olarak başladığın oyunculuk 
seni nasıl bir adam yaptı?
Sanırım daha sorumluluk sahibi biri ol-
maya başladım. İstanbul’a ilk geldiğim 
günden beri şu an düşünüyorum da 
çok hızlı geçti zaman. Hayatım da bu 
kadar hızlı değişince biraz daha büyü-
mem gerekti kendi içimde. Ama çok şey 
öğrendim, daha empati yapabilir daha 
olumlu bir haldeyim geçmişe göre. 

Oyunculuk aslında içinde hep 
vardı da sadece doğru anda doğru 
yerde miydin, sence şanslı mısın bu 
konuda?
Şanslı bir insanımdır bu konuda ya-
lan söyleyemem. Ama şansa çok inan-
mam. Küçüklükten beri istediğim, 
hayalini kurduğum bir şeydi. Doğru 
zamanda, doğru yerde olmak bir kapı 
açtı belki de. Ben daha çok kalbi temiz 
olmaya inanırım. Hata yapılabilir, 
yanlışlar olabilir ama kalpte kötülük 
yoksa bir şekilde karşına fırsatlar çıkı-
yor. Hayata karşı hep olumlu olmakta 
fayda görürüm o yüzden.

İZOLE BİR HAYAT YAŞIYORUM

Çok genç yaşta çok başarılı bir 
oyuncu oldun, kendini geliştirmek 
için neler yapıyorsun?
Boş kaldığım süreçlerde çok fazla iz-
liyorum ben. Sevmediğim bir tür bile 

olsa izliyorum, incelemek farklı oyun-
culuklara bakmak, eskiyi bilip yeniyi 
takip etmeyi yararlı buluyorum. Bol-
ca okumaya çalışıyorum. Vakit bulur-
sam oyunlara da gidiyorum. Bunun 
yanı sıra her alanda kendimi geliştir-
mek, her şeye hazır olmak hoşuma gi-
diyor. At binmek, dalış yapmak, kılıç 
kullanabilmek, karma dövüş sanatla-
rı öğrenmek, kayabilmek, araç sürüş 
vs. konularda eğitim almak hoşuma 
gidiyor. At çiftliğinde bir sahne çeki-
yorsak izin alalım ata binsin karakter 
daha iyi olabilir gibi öneriler sunulma 
ihtimaline hep hazır olabilmek önem-
li bence. Müziğe çok değer veriyor 
ve bu alanda da kendimi geliştirmeyi 
çok seviyorum. Şimdilik bunları yapı-
yorum tabii dönem dönem değişiyor. 
Bazen hiçbir şey yapmak istemediğim 
zamanlar oluyor. O zamanlarda da 
hiçbir şey yapmamayı çok yararlı bu-
luyorum.

Bir oyuncu nasıl yaşamalıdır?
Genel olarak oyuncular nasıl yaşamalı 
gibi bir kavram çok geniş olur. Sporu 
çok merkezde tutmaya çaba gösteri-
yorum. Çünkü hava şartları ne olursa 
olsun, gerekirse uzun saatler, özellikle 
aksiyon işlerinde çok fazla efor gerek-
tiği zamanlar oluyor. Sağlıklı ve dinç 
olmak gerekiyor. Bunun yanında spor-
cu gibi de beslenmek gerekiyor tabii. 

Şanslı bir insanımdır ama şansa çok inanmam. Oyunculuk 
küçüklükten beri istediğim, hayalini kurduğum bir şeydi. 

Doğru zamanda, doğru yerde olmak bir kapı açtı belki de. 
Ben daha çok kalbi temiz olmaya inanırım. Hata yapılabilir, 

yanlışlar olabilir ama kalpte kötülük yoksa bir şekilde karşına 
fırsatlar çıkıyor.
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FULL LOOK: EMRE ERDEMOĞLU
KRAVAT: BOYNER
AYAKKABI: DİVARESE
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Onun dışında izole bir hayat yaşama-
ya özen gösteriyorum; şehirden uzak 
yaşıyorum. Eğer bir iş yapıyorsam mo-
tivasyonumu çok dağıtmamak iyi geli-
yor. Genelde kendimi bu şekilde disip-
line etmeye çabalıyorum, hayata karşı 
olumlu olunca her şey daha kolay hale 
geliyor. Aslında yaptığımız şey hep 
birlikte takım olarak bir hikayeye ha-
yat vermek. Takımla uyumlu olacak 
şekilde yaşamak bizim en büyük so-
rumluluğumuz. Elimden geldiğince 
öyle yaşamaya özen gösteriyorum. Bir 
projem olmadığı, çalışmadığım zaman-
larda da hayatın tadını çıkarmaya özen 
gösteriyorum. Bu yoğunluğun dışında 
hayat akıyor ve yaşamak güzel şey.

İlk rolün ve ilk heyecanın var mı 
aklında kalan bir anekdot?
Aklımdan hiç çıkmayan şey ilk sah-
nemde dizlerimin çok titrediği. Bir 
insanın dizlerinin bu kadar titreyebi-
leceğini hiç düşünmemiştim. 

Dönem dizi ve filmleri oldukça 
fazla bu aralar, sen hangi çağda 
nasıl yaşamak isterdin?
Evet, çok güzel işler yapılıyor. Her ça-
ğın ayrı bir güzelliği, ayrı bir dramı 
var. Yaşadığım an çok değerli benim 
için o yüzden başka zamanda yaşa-
mak istemezdim ama gidip gelme 
şansım olsa 1900’lerin başında birkaç 
görmek istediğim ülkeyi gezmek, za-
manımıza geri dönmek çok isterdim.

Dijital platformlar mı, televizyon 
mu, her ikisinde de iş yapmış bir 
oyuncusun, sana göre hangisi daha iyi?

Dediğim gibi ben bir hikayedeki bir 
karaktere hayat vermekle yükümlü-
yüm. Benim için platform çok önemli 
değil aslında bu yüzden. Şahsen oyun-
cu kimliğimin dışında tabii ki dijital 
platformlarda bölümlerin daha kısa 
olması, cesur konuların daha özgürce 
işlenmesi, ilk bölümünün de son bölü-
münün de belli olması film seti gibi bir 
ön hazırlık sürecine fırsat tanıyor. Ama 
televizyonun da vazgeçilemez bir de-
vamlılığı var. Televizyonda 1 bölüm en 
az 120 dakika. Söylemek istediğim şey 
dijital platformları çok çabuk tüketiyo-
ruz ama çok az daha özgür ve konforlu 
bir alan, televizyonunsa kendini koru-
yan bir yapısı var ama daha sınırlı bir 
alan. İkisinin de avantajları, dezavan-
tajları var. İkisine de ihtiyacımız var. 

UZUN ZAMANDIR BİRİ YOK

Aşk 101 neden bu kadar sevildi ve 
beğenildi?
İlk okuduğumda inancım tabii ki çok 
yüksekti ama yine de geri dönüşünün 
bu kadar büyük olacağını tahmin et-
miyordum ben de hiç. Sanırım herkes 
kendinden bir şey buldu, belki tele-
vizyonlarına bakarken aynaya bak-
tılar kısa bir süreliğine de olsa bence 
bu çok büyük bir etken. Onun dışında 
daha yaşı büyük izleyicilerimiz, o dö-
nemde lise okuyanlar biraz özlemişler 
sanırım o yılları. Aşk 101 biraz olsun 
hasret gidermelerine sebep oldu diye 
düşünüyorum sevilme etkenlerinden 
biri olarak. Umarım hep böyle sevilir, 
beğenilir içinde olduğum işler. Çok 
güzel bir his.
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Bu ara dinleniyorsun, nasıl bir 
proje ile karşımıza çıkacaksın, var 
mı projeler?
Evet, dinleniyorum. Geçtiğimiz altı yıl 
içinde sadece üç gün tam anlamıyla 
tatil yapabildim. Arka arkaya diziler-
de oynadım. O yüzden biraz dinlen-
mek iyi geldi. Gelen senaryoları oku-
yorum, keyifli işler geliyor. Şu an için 
değerlendirmekle geçiyor. Kalbim bir 
işe çarptığında başlayacağım tekrar. 
Çok özletmem; sette olmayı çok sevi-
yorum çünkü.

Aşk güçlü bir kelime, sana ne ifade 
ediyor?
Aşk dünyanın en güçlü kelimelerinden 
bir tanesi hem de. Bir kelime olarak bile 
cümleyi güçlendiriyor cidden. İşini 
yapmak, işini ‘aşkla’ yapmak. Bunun 
dışında çok derin bir duygu ve mevzu 
aşk. Bana ateşi hatırlatıyor. Ateş ısıtır, 
etrafında sohbetler edilir, kahkahalar 
atılır. Ama aynı zamanda ateş yakar 
da. Doğal afete de dönüşebilir.

Çapkın biri diyebilir miyiz sana, 
sevgilin var mı, doğruyu söyle ama?
Bir şeytan tüyün var derler hep ama 
çapkın olmaya çalışmam hiç. Uzun 
zamandır biri yok. Çünkü odağım şu 
an daha çok iş ve kendime dönük ya-
şamak. Kendimi dışarıdan gelen ener-
jilere kapattığım bir süreçteyim.

Karşı cinste en çok ne ararsın, seni 
ne etkiler?

Yani bilmiyorum aslında. Hiç aşkı dü-
şünmezken, o an çok farklı bir dünya-
nın içindeyken küçük bir an göz göze 
gelir ve aşık olursun, hoşlanırsın, et-
kilenirsin. Samimiyet, karşı tarafın 
kalbinin temiz olması bunlar tabii ki 
çok önemli ama bazen hiç ummadığın 
anda kafanı kaldırdığında güzel bir 
gülümsemeden bile etkilenebilirsin. 
Derin duygular.

ÇUKUR ÇOK GÜZEL  
BİR SERÜVENDİ

Delikanlı çağlarındasın hala, 
yaptığın en büyük çılgınlık neydi 
bugüne kadar?
Sanırım yaptığım en büyük çılgınlık 
işi gücü bırakıp, İstanbul’a gelip, de-
neme çekimine girmekti. Bilseydim 
daha önce yapardım.

İstanbul’da yaşamayı  
seviyor musun?
İstanbul’u çok seviyorum. Evet kala-
balık, çok trafik var, birbirinden çok 
farklı kültürleri barındırıyor, büyük 
bir metropol ama gerçekten dünyanın 
en güzel şehirlerinden biri. Hala kıy-
metini bilmemiz için vaktimiz var. 

Seyahat eder misin, spor yapar 
mısın anlatır mısın biraz?
Seyahat etmeyi çok severim, pande-
miden ötürü bu sıralar İstanbul’dan 
çok dışarı çıkmadım. Spor da dediğim 
gibi hep hayatımın merkezinde.

Kapak
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Kapak

KAZAK: HUGO BOSS
PANTOLON: HUGO BOSS
CEKET: VAKKO
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Kapak

Sanatla ilgili başka ilgilendiğin bir 
alan var mı, müzik mesela?
Müziğe merakım 16 yaşında gitar 
çalmakla başladı. Söz yazmayı, din-
lemeyi, bestelemeyi, çalmayı, yani 
hepsini ayrı sevip kaybolduğum bir 
dünya benim için. Hep böyle keyif 
alarak yaptığım, hobi olarak kalsın 
istediğim bir sanat benim için. Çok 
seviyorum.

Genç adam, kaç dizi ve film oldu?
5 dizi, 2 film oldu şimdilik.

Çukur dizisinde de oldukça 
başarılıydın, neler söylersin bu 
projeyle ilgili?
Çukur çok güzel bir serüvendi benim 
hayatımda. Yaklaşık otuz kişilik kast 
dahil tüm kamera önü arkası ekibin 
tek vücut olduğu bir iş benim için. 
Böyle şeyler hayatta nadir oluyor sa-
nırım.

Bu yaşta bu kadar başarılı ve 
meşhur olmak seni şımarttı mı?
Samimiyetimle cevap verecek olur-
sam, ilk zamanlarda ‘evet’. Ama bu 
süreç ailemin, yakın çevremin deste-
ğiyle çok da çok uzun sürmedi. Haya-

tımdaki insanları bu yüzden çok sevi-
yorum; ihtiyacım olduğu zaman hep 
yanımdalar.

İYİ OLAN HİÇBİR ŞEY KOLAY 
GELMEZ

En son hangi diziyi izledin, mesela 
Yeşilçam filmlerini sever misin?
Rahmetli dedem sabah Yeşilçam film-
leriyle güne başlar, gece de bu filmleri 
izlerken televizyonun önünde uyku-
ya dalardı. Kumandayı da kimseye 
vermezdi. Sayesinde çok izledim, iyi 
ki de vermemiş kumandayı. En son 
eski biraz ama Blacklist’i izledim. İzle 
diye ısrar edenler çok haklıymış. Çok 
keyifli.

Sinemanın büyüklerinden 
hangisiyle aynı karede olmak 
istersin bundan sonra?
Ustalarla çalışmak çok keyifli oluyor. 
Bazıları gerçekten ülkemizde tiyatro, 
sinema dünyasının temellerini atmış, 
büyük emekler vermişler. Dinledikçe 
çok keyif alıyor, paylaştıkça daha çok 
öğreniyorum. Şener Şen ve Haluk Bil-
giner gibi isimlerle çalışmak umarım 
kısmet olur. 

Geçtiğimiz altı yıl içinde sadece üç gün tam anlamıyla tatil 
yapabildim. Arka arkaya dizilerde oynadım. O yüzden biraz 

dinlenmek iyi geldi. Gelen senaryoları okuyorum, keyifli işler 
geliyor. Şu an için değerlendirmekle geçiyor. Kalbim bir işe 

çarptığında başlayacağım tekrar. Çok özletmem; sette olmayı 
çok seviyorum çünkü.
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Kapak

GÖMLEK: NETWORK / BOYNER
PAPYON: VAKKO
PANTOLON: HATİCE GÖKÇE
PALTO: HATİCE GÖKÇE
AYAKKABI: DİVARESE
ÇORAP: PENTİ
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Kapak

Müziğe merakım 
16 yaşında gitar 
çalmakla başladı. 
Söz yazmayı, 
dinlemeyi, 
bestelemeyi, 
çalmayı, yani 
hepsini ayrı sevip 
kaybolduğum bir 
dünya benim için. 
Hep böyle keyif 
alarak yaptığım, 
hobi olarak kalsın 
istediğim bir 
sanat benim için. 
Çok seviyorum.

Bilgisayar çocuğu musun, hangi 
oyunları oynarsın?
Ben konsol hariç hiç oyun oynamam 
aslında. Futbol oynarım genelde kon-
solda.

Sosyal medya ile aran nasıl?
İş harici çok vakit geçirdiğim bir mecra 
değil maalesef, çok istiyorum her gün 
paylaşımlar yapayım, insanlarla biraz 
daha iç içe olayım ama yüz yüze sos-
yalleşmek bana daha keyifli geliyor.

İşte en klasik soru şimdi geliyor, 
aşk mı para mı?
Tereddütsüz aşk tabii ki.

Hayatla ilgili motton nedir?
İyi olan hiçbir şey kolay gelmez. Sa-
bırlı, olumlu, sevgi dolu olmak gerek. 
Bu dünyada bir toz zerresiyiz kaybe-
debilir, düşebilir, yorulabilir bir sabah 
uyanamayabiliriz. Ama sevgi bizi is-
tediğimiz yere götürebilecek nadir 
duygulardan biri. Benim mottom bu.

PANTOLON: KİP
KAZAK: VAKKORAMA
DERİ CEKET: VAKKORAMA
KEMER: COTTON BAR / BOYNER
KOLYE: ASPORSHA
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Kapak

TRİKO: VAKKORAMA
TAKIM ELBİSE: ELEVENTY MİLANO
AYAKKABI: GEORGE HOGG/DİVARESE
YÜZÜKLER: ATOLYE WOLF
KOLYE: ATOLYE WOLF
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B ir şehir, yeni bir yıla hazırla-
nıyor. Yeni umutlarla, yeni 
heyecanlarla bir bir yanıyor 
ışıklar, caddelerde. Tarihi 

mirasın semt ruhuyla yeniden canlan-
dığı Fişekhane, tüm görkemiyle şehrin 
bütün renklerini üzerine giyindi bile…  
Sanat ve gastronomi buluşmalarına bir 
cazibe merkezi olarak uzunca zaman-
dır ev sahipliği yapan Fişekhane’de 
tatlı bir telaş var bugünlerde. Sokakları 
şenlenmiş, yılbaşı ruhu semte başka bir 
hava katmış. Swing, caz, latin müzik-
leri Fişekhane’nin her yerini sararken 

yaratıcı tasarımlar, stantlarda yerlerini 
almaya başlamış bile. 2022’nin yenile-
nen enerjisi, 17 Aralık’tan itibaren Fi-
şekhane’den yayılacak İstanbul’a.
Zaman nasıl da hızla akıp geçiyor değil 
mi? Yeni bir yıl öncesi zamanı Fişekha-
ne’de durdurmaya ne dersiniz? Unutun 
günlük koşuşturmacaları, yetişme telaş-
larını… Çıkarın kâğıt kalemleri; yapmak 
istediklerinizi, ertelediklerinizi yazın 
bir bir. 2022’ye yeni bir liste ile başlamak 
için doğru yerdesiniz. Bir yanınız deniz 
bir yanınız tarih, eşsiz bir mimari ve sa-
nat dolu bir alan; daha ne olsun… 

Kırmızı yeşil parıltılı dekorlar, yaratıcı tasarım hediyelikler, 
atölyeler, fonda eğlenceli müzikler, konusunda uzman 
isimlerle söyleşiler, her dem sanat her daim lezzet ve 

sonsuz eğlence… Fişekhane’de sanat, tasarım ve eğlence 
dolu yeni yıl hazırlıkları başladı.

Yeni yıl enerjisi 
Fişekhane’den 

İstanbul’a yayılıyor

Advertorial
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Yılbaşı etkinlikleri, 17-18-19 
Aralık’ta düzenlenecek Art 
Shop Fest ile başlayıp 25-30 
Aralık’ta gerçekleştirilecek 
Iconic Look New Year Fest ile 
hız kesmeden sürecek. Yeni 
yıla sayılı günler kala Fişek-
hane, tarihi atmosferinde eşsiz 
bir deneyim sunmaya hazır-
lanıyor. Sanatçılar ile tasarım 
atölyeleri, farklı birçok sanat-
çının eserlerini dilerseniz ken-
dinize dilerseniz sevdikleri-
nize hediye alabileceğiniz stantlar Art 
Shop Fest’te sanatseverleri bekliyor. 
Sanatseverlerin kaçırmaması gereken 
etkinlik kapsamında çocuk ve yetişkin-
lere yönelik atölye ve söyleşiler de ger-
çekleştirilecek. Üstelik Contemporary 
İstanbul Vakfı’nın ilk ve tek kalıcı sergi 
alanı Cocoon da Aralık ayında yeni ser-
gisi ile Fişekhane’de olacak.

En iyi tasarımlar Iconic Look New 
Year Fest’te

25 Aralık’ta başlayacak Iconic Look 
New Year Fest ile Fişekhane’de yeni 
yıl heyecanı doruklara çıkacak. 5 gün 
sürecek festival boyunca yeni yıl te-
malı atölyelerin yanı sıra; konusunda 
uzmanlarla söyleşiler, müzik perfor-
mansları ve daha birçok gösteri ger-
çekleşecek. Birbirinden yetenekli Türk 
tasarımcıların buluşma noktası Desig-
ner Iconic, ev-yaşam, çocuk, aksesuar, 
kişisel bakım alanlarında göz alıcı ta-
sarımları misafirlere sunacak. Moda ve 
tasarım alanında tanınmış ve yeni pek 
çok tasarımcının ürünleri, sıcak şarap-

tan yılbaşı lezzetlerine kadar damak 
tadınıza hitap edecek birçok ürünün 
satıldığı stantlar, sokak kortejleri ve ta-
sarımcı atölyeleri ile Iconic Look New 
Year Fest de Fişekhane sokaklarını can-
landırmaya devam edecek. En güzel 
tasarım ürünlerinden yine kendinize 
ya da dilerseniz sevdiklerinize hediye 
alışverişi de yapabilirsiniz. 

Sağlıklı sofralar için doğal ürünler

Fişekhane’ye gelmişken yılın her zama-
nı açık olan sağlıklı, organik ve ekolojik 
ürünlerin bulunduğu Pazar Yeri’ne de 
uğramadan geçmeyin. Arifoğlu’nun 
taze baharatları; Datça Murat Çiftli-
ği’nin taptaze bademleri, doğal kuru 
yemişleri, IDA Olive’in Ayvalık ve Ed-
remit’in dünyaca ödüllü doğal zeytin-
yağı, Balcı Sedat’ın has, güvenilir balı, 
Gurme CarrefourSA’nın organik na-
renciyelerini, kış çaylarını, taze zence-
fillerini satın alabilirsiniz. Canlı ve şok-
lanmış çiçekleriyle bilinen Ares Plus’ın 
Pazar Yeri’ndeki dükkanında eski, yıl-
lanmış eşyalardan yapılan çiçek tasa-
rımlarını da es geçmeyin.

Advertorial
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Yeni yıl partisinde

Geride bıraktığımız bol karantinalı yıla oranla, daha heyecanla 
karşılamaya hazırlandığımız yeni yılın büyüsünü canlı tutmak 
için ışıltılı kırmızılara, geyik desenli kazaklara ihtiyacınız yok. 

Yani kırmızıdan ve parıltılı kumaşlardan uzak durun. İhtiyacınız 
olan renkler biraz mavi, belki biraz yeşil ve tabii ki şıklığın 

sembolü siyahlar.

Moda

HAZIRLAYAN: BUSE TURAN

İçimizde yepyeni umutların ve 
hayallerin canlandığı yeni yıl 
gecesi için bu yıl her zamankin-
den biraz daha fazla heyecanlı-

yız. Dünyayı kasıp kavuran virüsün 
etkilerinden henüz kurtulmuş olama-
sak da geçtiğimiz yıl bu günler karan-

tinadaydık, neyse ki bu yıl evlerimiz-
den çıkabiliyoruz diyerek bir nebze 
içimizi rahatlatıyoruz. Heyecanımız 
özgürlüğümüzden, korkularımızla 
yaşamayı öğrenişimizden midir bilin-
mez ama 2022’ye coşkulu ve dinamik 
bir giriş yapacağız gibi gözüküyor.

stilini konustur.



131

Moda

Etro’nun elektrik mavisi kruvaze kadi-
fe smokini tüm yıl akıllara kazınmanızı 
sağlayacak nadide tasarımlardan. Esnek 
ama bir o kadar da zarif bir eşleşme olan 
balıkçı yaka triko kazaklarla stilinizdeki 
en doğru kombinasyonu sağlamış olur-
sunuz. Böyle asil bir kadife takım ile 
poplin gömleği birleştirmek yüzyılın ha-
tası olurdu herhalde. Stilinizi hareketlen-
dirmek için kendinizden bir şey katacak 
olursanız, kesinlikle fulardan başka  ak-
sesuar tercih etmeyin.

ETRO

Geceyi evde geçirenlerden biriyseniz bile, bu size 
geyikli kazaklar, kırmızı ekoseler giyme hakkı 
vermez. Siz ne yılbaşı ağacısınız, ne de bir hedi-
ye paketi. Amacınız eğlenceli gözükmekse, bunu 
metalik kumaşlarla da sağlayabilirsiniz. Prada’nın 
su yeşili tonlarındaki metalik takım elbisesi ile is-
tediğiniz dinamizmi elde edebilirsiniz. Yelek ve 
esnek, boğazlı bir triko ile stilinize spor bir şıklık 
katarak partilerin aranan yüzü olabilirsiniz.

PRADA
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Moda

Davetlerin joker parçaları 
olarak görülen siyah smo-
kinler ve takım elbiseler iyi 
ki var. Partilerin ilham par-
çası, kırmızı halıların yega-
ne trendi olan siyah smokini 
Ermanno Scervino yorumu 
ile de gayet şık bulduk. Si-
yah smokinde zorlama stil-
lere yer yok, papyon ve 
beyaz bir gömlek ile Bond 
erkeği kadar asil olabilirsi-
niz. Klasik ama bir o kadar 
da kusursuz detaylara sa-
hip siyah smokin ile yeni 
yıl davetinin iz bırakanı siz 
olacaksınız.
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ÖZGÜR RUH

Moda
HAZIRLAYAN: BUSE TURAN

1960’lı ve 70’li yıllara dayanan bohem 

giyim tarzı günümüzde de oldukça 

popüler. "Bu gece özgür ruhluyum" 

mesajını vermek isteyenler için sezonun 

bohem parçalarını sizler için birleştirdik.

AMOUAGE Boundles 3.180 TL

Versace 11,960 TL

Etro

Givenchy 850 TL

Hemington 1.099,00 TL

Nine West 499 TL

Salvatore Ferragamo
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Moda

PARTİ ZAMANI

O gece şıklık kadar rahatlığın da önemli 

olduğunu, dans pistinde sınırları 

zorlayacak kadar seksi gözükmek 

istediğini biliyoruz. Tüm yıl bu gece 

gerçekleşecek olan partiyi bekleyenler 

için yeni yıl ruhunu yansıtan parçalar 

sizleri bekliyor.

DOLCE & GABBANA  
The One 1.049 TL

Diesel 4200 TL

Philipp Plein

Hemington 1.099,00 TL

Givenchy 6,950 TL

Alexander Mcqueen 
6,150 TL
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Moda

RİSKE GİRMEDEN

Ben riske girmem diyenler! Koyu renk kumaş 

pantolonlar, tamamlayıcı aksesuarlar, fit 

kesim gömlekler ya da triko kazaklar ile 

kusursuz uyumu yakalayabilir, cool ve seksi 

bir görünüme ulaşabilirsiniz.

Armani 1017 TL

Louis Vuitton

Maurice Lacroix 
32,330TL

D’S Damat 
84,90 TL

DOLCE & 
GABBANA 

Velvet Black 
Patchouli 
2.930 TL

Hugo Boss

Cacharel 354 TL
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Güzellik

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.

Paco Rabanne, Phantom, kremsi 
lavanta notaları ile enerji veren limon 
ve çekici odunsu vanilyayı birleştiren 

cesur bir koku, 50 ml ÊDT, 680 TL 

Head&Shoulders, 
şampuan, 7 Fayda 

1 Arada serisi ile 
kepeksiz bir yıla 

başlayın, 34,90 TL

Carolina 
Herrera, 212 

Heroes, meyveli, 
odunsu bir 
koku, 50 ml 
EDT, 659 TL

Sephora, Redecorated Bath serisi, 
kış günlerinde banyo keyfinizi 

artırın, 69,90 TL

Remington, Graphite G3, 
Kişisel Bakım Kiti ile ister 

kısaltın ister düzeltin, 
280 TL

Zadig&Voltaire, This is 
Him, patlayıcı pembe 

greyfurt, gevrek meyve 
notalarını aydınlatıyor,  

100 ml EDT, 789 TL

Old Spice, 
Whitewater Duş Jeli 
+ Sprey Deodorant 

seti, 59,90 TL

Issey Miyake, 
Fusion d’Issey 

Extrême, 
bergamot, 

taze narenciye 
içerikli, 100 ml, 

670 TL

Yves Rocher, 
Gizemli 

Portakal duş 
jelleri, 200 ml,  

39,90 TL
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Doğru zamanı 
beklerken 
kalbimden geçeni 
yaptım

TOPRAK SERGEN

Başarılı oyuncu Toprak 
Sergen, Alparslan: 
Büyük Selçuklu dizisiyle 
sevenlerine kavuştu. 
Ekranlarda olmadığı 
süre içinde yapımcılığını 
ve yönetmenliğini 
yaptığı Bir Türk Masalı 
filmine imza atan 
Sergen “Kimsenin seni 
görmediği dönemde 
kalbinden geçeni 
yapmak, insana iş 
seçimlerinde doğru 
zamanı bekleme gücü 
veriyor” diyor.

Röportaj

RÖPORTAJ: VİLDAN UYGUNOĞLU
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Röportaj

90’lı yılların unutulmaz oyuncusu 
Toprak Sergen, TRT’nin iddialı yapımı 
Alparslan: Büyük Selçuklu dizisiyle 
ekranlara döndü. Televizyon ekranın-
da olmadığı süreçte seslendirme pro-
jelerinin yanı sıra oyunculuktan çok 
da uzak kalmayan Sergen, bu dönem 
yaptığı işleri ve yeni diziye hazırlık 
sürecini Re Touch Mag’e anlattı.

Uzun bir süredir sizi ekranlarda 
göremedik, yeniden dönüş 
hikayeniz nedir?
Ekranlarda olmayı özlemiştim. Ancak 
bu, doğru gemide doğru kişilerle ve 
doğru enerjide olmalıydı. Uluslara-
rası düzeyde bir dizide, güçlü bir ka-
rakterle dönüş yapmak gerekiyordu. 
Televizyon ekranlarında olmadığım 
süreçte yaptığım sinema filmleri box 
office’lerde liste başı oldu. Bu süreçte 
aynı zamanda birçok markanın orga-
nizasyonlarının moderasyonluğunu 
ve sunuculuğunu yaptım. Aynı düze-
yi eğer bir dizi yapacaksak onda da 
yakalamak gerekiyordu. Biliyorsunuz 
diziler zaten uzun ve yorucu çalışma-
larla çekiliyor. Bu emeğin karşılığında 
seyircinin bir numaraya oturtacağı bir 
dizi olmalıydı. Süreç önce menajerlik 
şirketim Shiva Menajerlik’le, TV dizi-
si yapalım kararını vermekle başladı. 
Sonrasında bütün bu düşüncelerimi-
zin ışığında Alparslan: Büyük Selçuklu 
dizisinden Kekavmenos karakteri için 
teklif gelince “İşte bu” dedik. Emre Ko-
nuk bu alanda kendini adamış, başarı-
sı ve enerjisi üst düzeyde bir yapımcı. 
Ekibiyle, senaristiyle, yapımcısıyla ve 
oyuncusuyla mükemmel olan bu eki-
bin içinde yer almaktan çok mutluyum.

Sizi ekranlarda görmediğimiz 
sürede neler yaptınız?
Aslında görünmediğim periyotta, çok 
da uzak kalmadım oyunculuktan. Za-
ten seslendirme hayatımın ana mer-
kezinde hep var. BKM ile yaptığım iki 
başarılı komedi filmi var. En önemlisi 
yapımcılığını ve yönetmenliğini yap-
tığım Bir Türk Masalı filmimi çektim. 
Bu filmin 2 bölüm animasyonunu ha-
zırladık, devamı için çalışıyoruz. Kim-
senin seni görmediği dönemde bence 
kalbinden geçeni yapmak insana di-
ğer işlerin seçimlerinde doğru zamanı 
bekleme gücü veriyor. Alparslan: Bü-
yük Selçuklu dizisi böyle bir sürecin 
net sonucu bence. 

BİRİKİMLERİMİ DOĞRU ENERJİYLE 
AKTARMAYA ÇALIŞIYORUM

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi 
için hazırlık süreci nasıl geçti? 
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alpars-
lan: Büyük Selçuklu dizisi için mena-
jerlerimden Fulya Şirin’le karar ve-
rirken bunun zorlu bir hazırlık süreci 
gerektiren bir iş olduğunu biliyorduk. 
Her açıdan buna hazır olmak gereki-
yordu. Normal TV dizileri bile uzun 
ve zorlu çalışma şartlarında yapılırken 
bir dönem işine girmek riskti. Çünkü 
kat be kat daha zorlu bir hazırlık süre-
cine adım attık. Fiziksel olarak yüksek 
dayanıklılık gerektiren bir ön hazırlık 
yaşadık. Uzun antrenmanlar, at binme, 
aksiyon eğitimi, mental açıdan da çok 
dayanıklı olmayı gerektiriyor. İlk bö-
lümümüz çok uzun çalışmalarla çekil-
di. Sonuç da bu çabaların karşılığında 
mükemmel oldu. Başarılı olmak bunu 
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gerektiriyor. Akli Film’e ve dizimiz-
deki her birime, her kişiye ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum. Herkes verebi-
leceği en yüksek performansı verdi. 

Dijital dünya ve sosyal medyaya 
ne kadar yakınsınız?
Sosyal medyada kendimi doğru 
ifade ettiğimi düşünüyorum. Pozi-
tif enerjiden yanayım ve bunu di-
jital mecralarda gösterebiliyorum. 
Hayata nasıl baktığımı göstermek 
istiyorum. Yaptıklarımı kendi ifa-
de biçimimle, farklı, daha önce 
yapılmamış şekilde yapıyorum. 
Birikimlerimi doğru enerjiy-
le aktarmaya çalışıyorum. 
Son söz olarak dijital 
medyanın gücüne, 
önemine ve değe-
rine inanan bir 
oyuncu olarak 
okuyucular ı -
mızın ürettiğim 
içerikleri takip et-
melerini rica ederim.



ATÖLYESİ
KÜLTÜR

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

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

NASA Uzay Sergisi  
kapılarını açıyor

4 yıl içinde 12 ülkede 4 milyondan fazla 
kişi tarafından ziyaret edilen ve Türkiye’ye 

HUPALUPAEXPO tarafından getirilen NASA 
Uzay Sergisi, 8 Aralık’tan itibaren Metropol 
İstanbul’da ziyarete açılacak. Sergi biletleri 

Biletix ve Mobilet’ten online ya da Metropol 
İstanbul, NASA Uzay Sergisi girişinde yer 

alan bilet gişelerinden temin edilebiliyor.

Bertuğ Cemil 
ve Su Soley’den 
yeni tekli
Bertuğ Cemil ve Su Soley, 
‘Let Love Grow’ şarkısını 
beraber yorumladı. 
Akustik pop rock sound’u, 
soul ve pop caz öğeleriyle 
süslenen şarkı, sade ve 
enerjik düzenlemesi, 
çok sesli vokalleriyle 
pandemi sonrası normal 
hayata dönüşün hayal ve 
coşkusunu yansıtıyor.
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“İki kişilik Hırgür” 
Absürd tiyatronun önde 
gelen temsilcilerinden Eugène 
Ionesco’nun 2. Dünya Savaşı 
sonrasında yaşanan toplumsal 
erozyonu, şiddetin ve 
umutsuzluğun bireyler üzerindeki 
yıkıcı etkilerini kendi küçük 
dünyalarına kapanan bir adamla 
bir kadın üzerinden aktardığı “İki 
Kişilik Hırgür”, Işıl Kasapoğlu 
rejisiyle sahnede Ayşenil Şamlıoğlu 
ve Reha Özcan’ı bir araya getiriyor.  
Oyun, 11 Aralık cumartesi günü 
Caddebostan Kültür Merkezi’nde…

Kültür Sanat

Türkiye’nin Oscar adayı 
‘Bağlılık Hasan’ vizyona girdi
Yönetmenliği ve senaryosu Semih Kaplanoğlu 
imzalı, Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı, 
2021 yılı için Türkiye’nin Oscar adayı olarak 
belirlenen ‘Bağlılık Hasan’ seyirciyle buluştu. 2010 
yılında ‘Bal’ filmiyle Berlin’den büyük ödül Altın 
Ayı ve 2017 yılında ‘Buğday‘ filmiyle 30. Tokyo 
Film Festivali’nden En İyi film Ödülü ile dönen 
Semih Kaplanoğlu, ‘Bağlılık Hasan’ filminin 
dünya prömiyerini 75. Cannes Film Festivali’nde 
‘Belirli Bir Bakış’ bölümünde gerçekleştirdi.

The Witcher  
2. Sezon geliyor

İzleyiciyi epik bir dünyaya davet eden 
The Witcher, yeni bölümleriyle geri 

dönüyor. İkinci sezonda Yennefer’ın 
Sodden Savaşı’nda hayatını 

kaybettiğine ikna olan Rivyalı Geralt, 
Prenses Cirilla’yı bildiği en güvenli 

yer olan çocukluk evi Kaer Morhen’e 
getirir. The Witcher 2. sezonu 17 

Aralık’ta Netflix’te.
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Her şey gibi aşkı da 
çabuk tüketiyoruz

UĞUR UZUNEL

Masumlar Apartmanı’nın ‘sabır küpü’ damadı Uğur Uzunel, 
günümüzde aşkların çabuk tüketildiğini söylerken bu durumu, 
canlandırdığı Esat karakterini örnek vererek eleştiriyor: Esat’ın 
Gülben’e olan sabırlı ve şefkatli aşkı kalbime de aklıma da iyi 

geliyor. Gülben’i bir şekilde sevdi ve her şeye rağmen yanında 
duruyor. Affetmeyi de biliyor. 

Röportaj: Vildan Uygunoğlu,  Fotoğraf: Cansın Soyer,  Styling: Seda Solmaz 
Saç: Ramazan Batak / Garage Hair Repair Studio,  Mekan: Address Hotel istanbul

Röportaj
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TRT 1’in reyting rekorları kı-
ran dizisi Masumlar Apart-
manı’ndaki oyunculuğuyla  
‘damat’ ideallerine yeni bir 

soluk getiren Uğur Uzunel, ekranlar-
da yeni değil ama işini öyle güzel ya-
pıyor ki her izleyişimizde ilk kez tanı-
yormuş gibiyiz. Çocukluğundan beri 

tiyatro hayaliyle büyüyen Uzunel, 
işine gerçek anlamda tutkuyla bağlı. 
Hayatta hiçbir şeyin kendisini oyun-
culuk kadar cezbetmediğini söyleyen 
Uzunel, hayallerini ve yeni yıl dilek-
lerini paylaştığı söyleşimizde müteva-
zılığı ve samimiyetiyle de kalplerimi-
zi fethetti… 

Röportaj

Pantolon: Network L’Appart Pr
Triko Kazak: Zara
Ceket: Network L’Appart Pr
Ayakkabi: Divarese
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TRT 1’de yayınlanan OGM 
Pictures’ın yapımını üstlendiği 
Masumlar Apartmanı, izleyiciyi 
ekran başına kilitliyor. Dizinin 
bu kadar ses getireceğini bekliyor 
muydunuz?
Teşekkür ederim. Evet, Masumlar 
Apartmanı oyuncusu olduğum halde 
beni de ekran başına kitlemeyi başa-
rıyor. Senaryoyu biliyorum, diziyi bü-
tün hafta çekiyoruz ama izlerken hala 
şaşırabiliyorum. İzleyen insanlardan 
da “Başından kalkamıyoruz televiz-
yonun”, “Bütün hafta yeni bölümü 
bekliyorum” gibi olumlu anlamda 
çok yüksek geri dönüşler alıyorum. 
Yaptığınız işin ilgiyle, merakla takip 
edilmesi, hakkında konuşulması iyi 
bir şey. Hem senaryonun televizyon-
da olan dizilere göre ilginçliği, kalite-
si, hem yapılan oyuncu seçimleri, hem 
yapım ve set içindeki kalite bu işin 
izleneceğini söylüyordu bana. Ama 
elbette bu kadar yoğun ilgi beklemi-
yordum. 

Dizinin ve dolayısıyla kitabın 
hikayesi gerçekten çok zor bir 
hikaye. Tüm bunların yaşanmış 
olması bakış açınızda veya 
hayatınızda bir şey değiştirdi mi?
Gerçek hikaye ya da kurgu farket-
mez. Başından sonuna kadar rolümü 
tutarlı, inandırıcı ve etkili bir şekilde 
götürmeye çalışıyorum. Esas moti-
vasyonum bu. Ama gerçek bir hika-
yeyi oynamak bir sorumluluk hisset-

tirmiyor da diyemem. Sonuçta bu bir 
iyileşme hikayesi. Bunların yaşanmış 
olması benim bakış açımda büyük 
değişiklikler yaratmadı ama tabi ki 
katkıları oluyor. Ben de bir insanım, 
bu konuları düşünüyorum. Esat’ın 
Gülben’e olan sabırlı ve şefkatli aşkı 
kalbime de aklıma da iyi geliyor el-
bet. İhtiyar gibi konuşmak istemem 
ama günümüzde nerdeyse her şey 
gibi aşkın da ne kadar çabuk tüketil-
diği malum. İlişkilerimizde ne kadar 
sabırsızız, nasıl tahammülsüzüz. Esat 
Gülben’i bir şekilde sevdi ve her şeye 
rağmen yanında duruyor. Ailesini 
karşısına alsa da vazgeçmiyor. İnce bir 
ip üstünde gidip geliyor. Esat elinden 
geldiğince deniyor yani. Affetmeyi de 
biliyor. Sadece Gülben’le değil, Han’la 
ilişkisinde de böyle. Her oynadığımız 
karakterden bir şeyler öğreniyoruz 
zaten ama Esat gibi bir adamdan öğ-
renmemek bence mümkün değil.

SEVGİ BİTİNCE SABIR DA BİTER

Esat’ın sabrını tanımlamaya 
çalışsak sayfalar yetmez, adeta sabır 
küpü bir damatla karşı karşıyayız. 
Peki size göre aşkta sabır ne zaman 
biter?
İnanın aşk konusunda fikir yürütme-
ye çekiniyorum. Bilmiyorum sabır ne 
zaman biter. Herhalde iki kişiden biri 
artık istemeyince biter ya da bitmeli. 
Ya da sevgi bitince... Bilmiyorum çok 
karışık işler.
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Çok başarılı bir oyuncusunuz, insan 
sizi izlerken gerçekten keyif alıyor. 
Canlandırdığınız rollerle nasıl bağ 
kuruyorsunuz? Rolü anlamaya 
çalışmak dipsiz bir kuyu gibi 
görünüyor buradan. Gerçekle rolün 
birbirine girdiği dönemler oluyor 
mu hiç?
Çok teşekkür ederim, çok kibarsınız. 
Rolü anlamak dipsiz bir kuyu tanımı-
nıza katılıyorum. Bence de öyle. İnsan 
dipsiz bir kuyu çünkü. Birini oyna-
mak asla tamamlanan bir şey olmuyor 

bence. İnsanın hisleri durmadan deği-
şiyor, gelişiyor, yol alıyor. E doğal ola-
rak oynadığınız karakterler de öyle, 
onlar da insan. Olaylar oluyor, zaman 
geçip duruyor, düşünceler değişiyor. 
Bazen, hele ki set temponuz yoğunsa, 
kendiniz kadar düşünür oluyorsunuz 
oynadığınız rolü. Yani doğrusu da bu 
bence. Bu anlamda rolle gerçeği ka-
rıştırıyor mudur bazı oyuncular, bi-
lemem. Benim başıma gelmedi. Şu an 
bunu söyleyen Uğur değil Esat deme-
dim yani hiç.
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Deri Kaban&Kazak: Network L’Appart Pr
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NORMALLEŞME RUTİNİMİ 
OTURTAMADIM

Dizi süreleri uzun, Masumlar 
Apartmanı daha da uzun. Çalışma 
saatlerini düşünemiyorum. 
Bu durumda kendinize vakit 
ayırabiliyor musunuz? 
Doğru, gerçekten setler uzun. Ben 
yine de çok şikayetlenmeyeyim, bana 
göre çok daha uzun süre sette kalan 
oyuncu arkadaşlarım var. Öyle garip 
bir zamandan geçtik ki uzun süredir 
çalışmaktan başka bir şey yapmadım. 
Set ev, set ev… Pandemiden önce ne 
yapıyordum unutmuş gibiyim. O ka-
dar garip ki, normalleşme rutinimi 
oturtamadım hala. Bazen çok plancı-
yım, her şey saati saatine uygulanma-
yınca sinir oluyorum. Bazen de tama-
men salıyorum, tam olarak spontane 
takılıyorum. Ama bu zamanlar set dı-
şında en çok spor yapıyorum. Görüş-
tüğüm birkaç arkadaşım var, onlarla 
zaman geçiriyorum. Kitap okuyorum, 
bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Önce-
den çok gezerdim, onu unutmuş gibi-
yim. İlk fırsatta hatırlamak istiyorum.

Oyunculuk dışındaki ilgi 
alanlarınız neler? Eğer oyuncu 

olmasaydınız mesleğiniz ne olurdu 
hiç düşündünüz mü?
Çok düşündüm, hiçbir şey bulama-
dım. Oyuncu olmasam hiçbir şey ola-
mazdım herhalde. Çünkü her şeye 
ilgim var ama hiçbiri beni oyunculuk 
kadar cezbetmiyor. Annem insanlara 
hep şöyle anlatıyor: “Herkesin çocu-
ğundan duyardım, öğretmen olmak 
istiyorum, doktor olmak istiyorum, 
avukat olmak istiyorum. Uğur bir 
kere bile demedi bunları. Hep tiyatro-
cu olmak istiyorum dedi”. Gerçekten 
ben de kendimi başka bir şey yapmak 
isterken hiç hatırlamıyorum. İnan-
mazsınız her şeye ilgim var. Spora var, 
müziğe var, fotoğrafa var, edebiyata 
var, siyasete var, bilime var, doğaya 
var… Hepsiyle ilgileniyorum. Ama 
hiçbiri oyuncu olma isteğimin önüne 
geçmiyor, hiç geçmedi. Böyle tutku-
lu cümleler kurmak biraz utandırıyor 
ama doğrusu bu.

Biraz klişe olacak ama en büyük 
hayaliniz nedir?
Cevabı da klişe olacak sanki... Hep 
mesleğimle alakalı hayallerim. İyi bir 
oyuncu olarak bilinmek, öyle anılmak, 
iyi şeylerde oynamak, iyi oynamak gibi 
şeyler. Hayallerde sınır yok tabi.

Oyuncu olmasam hiçbir şey olamazdım herhalde. Çünkü 
her şeye ilgim var ama hiçbiri oyunculuk kadar cezbetmiyor. 
Spora var, müziğe, fotoğrafa var. Edebiyata, siyasete, bilime, 

doğaya var. Hepsiyle ilgileniyorum. Ama hiçbiri oyuncu 
olma isteğimin önüne geçmiyor, hiç geçmedi. Böyle tutkulu 

cümleler kurmak biraz utandırıyor ama doğrusu bu.
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DIŞ GÖRÜNÜŞE FAZLA TAKILMAK 
DENGEMİZİ BOZUYOR

Moda hayatınızın neresinde? 
Trendleri veya markaları takip 
eder misiniz, yoksa “Ne yakışırsa, 
neyin içinde rahat hissedersem onu 
giyerim” diyenlerden misiniz?
Git gide daha çok içinde. Önceden 
hiç bilmezdim. Şimdi neyle ne gi-
yeyim, buna ne yakışır gibi fikirle-
rim var çok şükür. Çok sıkı bir ta-
kipçi olduğumu asla iddia etmem 

ama elbette beğendiğim markalar 
var. Ama dediğim gibi ben bu konu-
da acemiyim. Bir tarzım var ve öyle 
giyinmekten hoşlanıyorum gibi bir 
durum yok. Bazen darmadağın ge-
zerim. Bazen de yakışıklı giyinme-
ye çalışırım. Dönem dönem hissim 
değişse de “Üstündeki ne güzel” ya 
da “Ne yakışıklı olmuşsun” gibi laf-
lar duymak güzel bir şey, beni mutlu 
ediyor. Bütün bunlara rağmen yine 
de giydiğimin içinde rahat hareket 
edemiyorsam asla giymem o şeyi. 

Röportaj
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Pantolon: Dockers L’Appart Pr                           
Tshirt: Network L’Appart Pr                          
Deri Ceket: Network L’Appart Pr                
Bot: Divarese
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Stilinizi nasıl 
tanımlarsınız? 
Sıradan, abartısız olarak 
tanımlayayım hadi. Çağı-
mızda dış görünüş her şey 
gibi evet, farkındayım ama 
benim için kesinlikle bu an-
lamı taşımıyor. Bırakın her 
şey olmayı yarısı bile değil. 
İnsan iyi hissettiği, rahat ol-
duğu şekilde dolaşsın işte. 
Ben öyle yapmaya çalışıyo-
rum. Kendimi daha güzel, 
en yakışıklı falan olmak için 
zorlayacak halim yok. Be-
ğendiğim şeyi giyerim, saçı-
mı başımı tararım taramam, 
iyiyim böyle. Dış görünüşe 
fazla takılmak dengemizi 
bozuyor, bu kesin. Oyuncu-
ya kesinlikle yaramıyor. 

2021’i geride bırakıyoruz 
malum, 2022 ile ilgili hedefleriniz/
dilekleriniz neler? 2021’de siz neyi 
geride bırakıyorsunuz?
Evet geride bırakıyoruz. İyi gelsin 
2022. Yeni yıl, yeni heyecanlar, nefis. 
2021, 2020’den çok da iyi bir sene olma-
dı vallahi. Öncelikle bütün dünyanın 
artık bir an evvel şu pandemi belasın-
dan kurtulmasını diliyorum. Ülkemiz 
için sağlam bir ekonomi (çünkü acil 
gerekli), kadınlar ve çocuklar, sokak 
hayvanları ve doğa için çok daha gü-
venli, mutlu bir yaşam alanı diliyo-
rum. Çok daha iyisini hakeden bir 

milletiz, her geçen gün çok daha iyi-
sini yaşamamızı diliyorum. Kendim 
için dileklerim aynı; güzel işler gelsin, 
oynayayım. Kariyerim sürsün, he-
yecanım daha da artsın. Sevdiklerim 
sağlıklı olsun. Umarım olsun. 2021 be-
nim için karışık bir sene oldu. Kendi 
içimde çok şeyi geride bıraktım. Ken-
dime dair. Bir düzenden başka bir dü-
zene geçirmiş gibi hissediyorum aklı-
mı. Ben 2021’de, beklemediğim garip 
zamanlarda ortaya çıkan karamsar ve 
kaygılı Uğur’u bırakmak istiyorum. O 
geride kalsın. Bundan sonra yolumu-
za gülümseyerek devam edelim.

Röportaj
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Sofra ve sofra kültürü benim 
için her zaman çok değerli 
olmuştur. Ailem ve arkadaş-
larım için kalabalık sofralar 

hazırlamak en büyük keyiflerimden 
biri. Çocukluğuma dair en güzel anı-
larım annemin hazırladığı özenli ve 
zarif sofralar ve kalabalık yemek ma-
sası olmuştur. 

Benim için yediğim yemekten daha 
çok yemeğin sunumu büyük bir önem 

taşır. Bu yıl hazırladığım yılbaşı sofra-
sı için yılbaşı ruhunu temsil eden ana 
renkler yeşilin ve kırmızının ağırlıkta 
olduğu bir tasarım tercih ettim. Siyah 
mermer görünümünü çok sevdiğim 
için masamda örtü kullanmayı ter-
cih etmedim. Ortasına yerleştirdiğim 
çam yapraklarını, arasına yılbaşı ışık-
ları ve pirinç şamdanlarla tamamla-
yarak vintage ile rustik bir görünüm 
elde etmek istedim. 

Göze ve ruha hitap eden
YILBAŞI SOFRASI

Vega Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Vildan Mumcu Özol: Sofra 
benim için bir tuvalin üzerine yerleştirilmiş renk ve çizgilerin 

bütünlüğü gibi, gözüme ve ruhuma hitap etmeli.
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Mekan

MODERN VE GELENEKSELİN 
BULUŞMASI 

Kullanmaktan büyük keyif aldı-
ğım siyah üzerine pirinç detaylarıyla 
hazırlanmış tabak, sürahi ve ekmek 
servisi gibi objelerle sofra dekoras-
yonunu tamamladım.

Yılbaşı soframı hazırlarken en 
önemsediğim şeylerden biri bütün-
lük. Evimde en sevdiğim dekoras-
yon eskiyle yeniyi modern ve gele-
nekseli harmanlamak olduğu için, 
bu yıl yılbaşı soframı da bu ruhta 
dekore ettim.

Masamda birçok farklı ülkede-
ki antikacılardan topladığım pirinç 
şamdanlarla, masanın ortasına yer-
leştirdiğim el yapımı pirinç nar hey-
keli yılbaşı ruhunu vurgularken, gör-
sel anlamda bütünlük sağladı.

Sevdiklerinizle kalabalık sofralar-
da bol kahkahalı ve sağlıklı mutlu 
seneler dilerim.
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Dekorasyon

Bu yılbaşında 
ilham alınacak 
12 yaratıcı 
dekorasyon fikri

Burçe BEKREK

Evleri, ağacı ve masayı süslemenin zamanı geldi… İster 
maksimalist dekorasyonları seven biri olun, ister zevkleriniz 

daha rahat, doğal stillere yönelik olsun, ilhamınızı ateşleyecek 
fikirlerimiz var. Yılın bu en keyifli ve en umutlu döneminde her 

oda için ilham verici ipuçlarımızla bu yılbaşını özelleştirin.

Takvimler geri sayıma başladı! Evi-
nizi yılbaşı sezonuna hazır hale getir-
menin zamanı geldi. O halde o yorgun, 
eski süsleri ve cicili bicili fikirleri bir ke-
nara koyun ve hatırlanacak bir yılbaşı 
dekorasyonu planlamaya başlayın…

SADE VE SAKİN BİR KUTLAMA İÇİN...
Büyük boy ancak abartısız bir dal 

ve köknar kozalağı çelengi ile bir kok-
teyl partisinde odak noktası oluşturun. 
Sade ve sakin bir kutlama için masanı-
zı keten masa örtüleri, mumlar, kaseler 
ve renkli bardaklarla yumuşak, toprak 
tonlarında bir paletle süsleyin.

TAKVİMİ KİŞİSELLEŞTİRİN
En yakınlarınız ve sevdikleriniz için 

önemli olan fotoğraflardan ve el yazısı 
notlardan oluşan bir yılbaşı takvimi ile 
dekorasyonunuza kişisel bir dokunuş 
katın. 24 kartı bir tuval çerçevesine di-
zin. Her bir fotoğrafı tersten numara-
landırın ve rastgele bir sırayla düzen-
leyin, ip veya kurdele ile süsleyin ve 
bir iğne veya mandalla sabitleyin.
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MUM IŞIĞI ETKİSİ
Basit ama çarpıcı bir dekorasyon için 

konik mumlar kullanın. Kokulu kök-
nar dalları arasına yerleştirilmiş mum-
lukları masanın uzunluğu boyunca 
düzenleyin.

ALAN KÜÇÜKSE DOĞAÇLAŞTIRIN
Bir ağaç için yer yok mu? Renkli bir 

vazoda duran bir dalı süsleyerek şen-
likli bir ortam yaratın. Ekstra bir sihir 
katmanı için, altına süsler serpin ve en 
sevdiğiniz kokulu mumları ekleyin.

SAHİP OLDUĞUNUZU KULLANIN
Her yıl yeni yılbaşı süsleri almanıza 

gerek yok. Masayı mevcut uyumsuz 
şamdanlar, alçak vazolar, yadigâr süs-
lemeler ve basit beyaz masa örtüleri ile 
süsleyin. Rahat ama sofistike bir yılba-

şı dokunuşu için farklı renklerde şam-
danlar kullanın ve bahçeden elle seçil-
miş kuru çiçekleri sergileyin.

ŞÖMİNE DEKORU
Eğer bir şömineniz 

varsa üzerine taze, 
güzel kokulu okalip-
tüs (veya gerçekçi bir 
sahte seçenek) asarak 
uzun süre kalıcı koku 
ve renk katın. Dekor-
lu bir ahşap çelenk 
ekleyin.

KENDİ ÇELENGİNİZİ YAPIN
Kendi çelenginizi yaparak şenlik ru-

huna girin. Bu doğal düzenleme için 
köknar dalları ve sarmaşık dalları kul-
lanın. Bir söğüt çerçevesine, çiçek ma-
kasına ve sicime ihtiyacınız olacak. Yu-
karıdan başlayın ve her seferinde bir 
alana odaklanarak sicim ile yapraklar 
ekleyerek saat yönünde çalışın.

Dekorasyon



159

TAMAMEN 
AĞAÇ ÜZERİNE 
ODAKLANIN

Bir yılbaşı ağacınız 
olacaksa, bunun en 
cazibeli şekilde oldu-
ğundan emin olun. 
Folyo püsküller tepe-
den tırnağa ağacını-
zı aydınlatacağı için 
fazladan süse ihtiya-
cınız olmayacaktır.

BÜYÜLÜ BİR MASA
El yapımı kağıttan 

kesilmiş kar taneleri, 
tekli köknar dalları, 
güvercin süsleri ve 
cam süsler, yemek 
masasının üzerine 
asılan güzel bir de-
korasyon seçeneği 
oluşturacaktır. Tam 
etki için ip veya kur-
dele ile farklı seviyelerde bağlayın ve 
konukların onlara çarpmaması için en 
düşük olanların baş hizasının üzerinde 
olması gerektiğini unutmayın.

SICAK BİR HOŞ GELDİNİZ ÇELENGİ 
OLUŞTURUN

Ön kapınızda büyük bir çelenk, evi-
nize uygun bir şekilde iddialı bir giriş 
sağlayacaktır. Konukları gülümsetecek 

bir çelenk ile evinize da-
vetkar bir giriş yapılma-
sını sağlayın. Çelenklerin 
taze kalmasını sağlamak 
için ara sıra su püskürt-
meyi unutmayın veya ya-
pay bir çelenk kullanın.

SEVİLENLERİ UNUTMAYIN
Ailenizin ve arkadaşlarınızın değer-

li fotoğraflarını kullanarak bir 
hatıra ağacı oluşturun. Özel-
likle kaybolan sevdiklerinizi 
veya bu yıl yanınızda olama-
yacakları hatırlamak çok do-
kunaklı olacaktır.

BU SENE AĞACINIZ  
CANLI OLSUN

Yılbaşı Ağacım X Klorofil 
markası bu sene de doğayı 
evimize getiriyor. Doğanın 

iyileştirici gücüne inanan bu oluşum, 
bizim için yetiştirdikleri ağaçları kes-
meden, saksısı ile evimize kadar teslim 
ediyor. Doğa için oldukça zararlı olan 
plastik yerine, gerçek bir ağaç tercih 
ederek karbon ayak izinizi azaltabilir 
ve daha az atık 
üretmiş olursu-
nuz. Ağacınızı 
yılbaşından son-
ra da saksısında 
veya toprağa di-
kerek büyütme-
ye devam ede-
bilir ve tekrar 
süsleyebilirsiniz.

Dekorasyon
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Kişisel Gelişim

Yeni yıl yeni umutlar yeni 
başlangıçlar, alınan yeni 
kararlar hayallerimi-
ze yepyeni bir başlangıç 

demek. Eski yılın enerjisini geride 
bırakıp yeni yılın enerjisine uyum-
landığımız ve arzu ettiğimiz şeylere 
odaklandığımız tertemiz bir sayfa açı-
yoruz. Bunun üzerine düşünmek ger-
çekten hayatımızda fark yaratır. Eski 
yaşanmışlıklara, hayal kırıklıklarına 
ve olumsuzluklara odaklanmayı sür-

dürürsek yeni yıl, yeni olsa da eski-
sinden farklı olmayacaktır. Düşündü-
ğümüz, hayal ettiğimiz her şeyin bir 
fark yaratacağına inanmamız gereki-
yor. Yaşamımız kendi sanat eserimiz. 
Her düşünce bir yaratım ve hepsi kısa 
veya uzun vadede gerçekleşiyor. Yep-
yeni potansiyelleri yaratma ve geç-
mişten farklı bir geleceği tasarlama 
gücümüz var, yeter ki negatif kalıplar-
la ve inançlarla hayallerimizin önüne 
engeller koymayalım. 

2022'ye girerken kendimize tertemiz bir sayfa açıyoruz. 
Yeni yıl, zihnimizdeki tüm olumsuz inançları, kendimize 
ait beğenmediğimiz imajları değiştirip, artık bize hizmet 

etmeyen ne varsa geride bırakıp sevgi dolu olanı yaratmak 
üzere yola çıkmak için harika bir zaman.

Oğuz KÖMÜRLÜ / Nefes Terapisti ve Yaşam Koçu

Yaşamımız 
kendi sanat 
eserimiz
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YAZMAK ENERJİ AKIŞINI 
HIZLANDIRIR

Yeni yıla girerken zihnimizdeki tüm 
olumsuz inançları, kendimize ait be-
ğenmediğimiz imajları değiştirip, artık 
bize hizmet etmeyen ne varsa geride bı-
rakıp sevgi dolu olanı yaratmak üzere 
yola çıkmak için harika bir zaman. Bu-
nun için düşünmeye, hayal kurmaya, 
imgelemeye zaman ayırmalı ve ken-
dimize hedefler koymalıyız. Hatta bu 
imgeleri kağıda geçirip ve hayaliniz-
deki imajları sembolize eden resimler-
le süsleyip sizi amacınıza odaklayacak, 
hatırlatıcı bir pano hazırlayabilirsiniz. 
Yazmak ve resmetmek zihnimizde çok 
büyük bir güce sahiptir. Düşünceden 
öteye geçtiğimizde yani bunu kelime-
lerle ifade ettiğimizde ve sesli olarak 
dile getirdiğimizde yaratıcı güçleri kat 
kat artar. Fiziksel olarak yaptığımız her 
şey düşüncelerimizin etkisini güçlen-
dirir. Bu sebeple yeni yıl dileklerimizi 
düşünmekten öteye geçirip yazarak, 
seslendirerek veya resmederek fiziksel 
enerji akışını hızlandırabilirsiniz.

DUYGULARINIZI CANLI TUTUN

 Yeni yılda hayatınızda nelerin olma-
sını istiyorsunuz? Hedefleriniz neler? 
Yapmak istediğiniz projeler ne? Hisset-
mek istediğiniz duygular nedir? Tüm 
bunları düşünün, hayal edin ve hayal 
ederken gerçekten yaşıyor gibi, olmuş 
gibi hissetmeye çalışın. Duyguları ne 
kadar canlı tutarsanız ruhunuzun bu 
hayalleri gerçekleştirmesi o kadar ya-
kın olacaktır. Duygular ruha kayıt ara-

cıdır, bilinç altı hayal ile gerçek arasın-
daki farkı bilmez. Farkı yaratan tek şey 
hislerimiz. O sebeple biz kendimizi 
nasıl hissediyorsak hayatımıza bunları 
deneyimletecek olayları ve kişileri çe-
kiyoruz. Hedeflerinizi ve hayallerinizi 
düşünürken olumsuzluklara ve şüp-
heci duygulara yer vermeyin. Yeni yıl-
da hayal ettiğiniz tüm o güzel şeyleri 
hak ettiğinizi, buna layık olduğunuzu 
ve hepsinin size doğru gelmek üzere 
yola çıkmış olduğuna inanın….

Yeni yıl size ve sevdiklerinize sağlık, 
mutluluk, huzur, neşe, sevgi ve bere-
ketli günler getirsin. Yeni yılınız kutlu 
olsun.

Kişisel Gelişim



Oğuzhan ÖZTÜRK

Yeni yılda yeni 
bir sen yarat

Yaptığımız şeyler için pişmanlık zamanla geçer, ne var ki 
yapmadığımız şeylere pişmanlığın çaresi yoktur. Yeni bir yılı 

karşılama heyecanı yaşadığımız bugünlerde spora başlamaya 
karar verdiniz ve ağırlık çalışmaya mı başlayacaksınız? Ama 
ne yapacağınızı ve nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız 

tavsiyelerime bir göz atın...

Spor

Ağırlık için bir alete ihtiya-
cınız olmadığını ve kendi 
beden ağırlığınızla da ağır-
lık çalışmaları yapabilece-

ğinizi unutmayın. Birçok insana göre 
ağırlık çalışmak kaslı ve iri bir görüntü 
sağlıyor. Ancak bu ağırlık konusunda 
en yaygın yanlışlardan biridir. Eğer 
çalışmadaki amaç vücudu irileştirmek 
değilse doğru hareketlerle ağırlık çalış-
manız sizi hedefinize bir adım daha ya-
kınlaştıracaktır. Vücudunuzu bir şekle 
sokmak ve diyetinize destek olması 
için ağırlık çalışmak çok önemlidir. An-
cak ağırlığı nasıl çalıştığınız da çok 
önemlidir. Haftada iki ya da üç olarak 
başlayacağınız çalışmaları daha sonra 
artırmanız faydanıza olabilir.

SQUAT

Squat hareketi ayakta başlar. Ayak-
lar, omuz hizasında açıktır. Eller önce 

iki yanda durur, yere çömelirken eller 
birleşir. Baş dik ve bakışlar ileri doğru 
olmalı. Göğsünü yukarıda tut. Ayak-
tayken nefes alıp çömelirken verebilir-
sin. Tersini de deneyebilirsin. Kendin 
için en uygun nefesi keşfet. Belin doğal 
kıvrımında kalsın. Kendi gücüne göre 
kalça ve basenler yere paralel veya ine-
bildiğin kadar aşağıda olabilir. Dizle-
rin ayak uçlarının önüne geçmemesi 
hareketin genel bütünlüğü açısından 
önemli. Ayak tabanların yere düz bas-
sın, ağırlığını topuklarına ver.

162
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YANA AÇIŞ HAREKETİ

Lateral raise (Yana açış) hareketi temel 
bir omuz hareketidir. Hangi seviyede 
olursanız olun yapılması gereken ana 
hareketlerden biridir. Hareketi ilk defa 
yapıyorsanız hafif bir ağırlıkla başla-
manızı tavsiye ederim. Bacaklarımızı 
omuz hizasında açık durmalıyız. Dam-
bılları elimizde tutup dirseklerimiz 
hafif bükülü, avuç içlerimiz yere baka-
cak şekilde, omuz hizamıza kadar kal-
dırmalıyız. Sonra tekrar başlangıç po-
zisyonuna geri dönmeliyiz. Hareketin 
tamamında kontrollü olmalıyız. Yani 
fırlatır gibi kaldırmamalıyız ve indirir-
ken yer çekimine direnç göstermeliyiz.

BENCH DUMBELL PRESS 

Simple Bench denilen düz bir sıra üze-
rine, her iki ele birer dambıl almak su-
retiyle uzanılır. Bu egzersiz göğüs kas-
larını geliştirme hareketidir. Dambıllar 
omuz yanlarında ve avuç içleri bacak 
tarafına doğrudur. Bu konumda, nefes 
verilerek kollar tamamen düzelince-
ye ve göz seviyesine gelinceye kadar, 

kontrollü ve yavaşça kaldırılır. Sonra 
nefes alınarak tekrar başlangıç duru-
muna dönülür.

DUMBELL ROW

Sol elinize bir dambıl alarak, sağ baca-
ğınızla bir sehpaya diz çökün ve vü-
cudunuzu sağ kolunuzla destekleyin. 
Dambıl düz olarak aşağıya sarkma-
lıdır, sol kolunuz tamamen uzatılmış 
bir şekilde olmalıdır. Dizinizi hafifçe 
bükerek vücudunuzu yere paralel bir 
şekle getirin. Ağırlığı kendinize doğru 
çekerken nefes verin. Ağırlığı pazuları-
nızla değil dirseğinizle çekin. Yavaşça 
indirerek nefes alın ve set sayısı kadar 
tekrarlayın. Başınızı dik tutmaktan ka-
çının, çünkü omurganızda ağrıya ne-
den olabilir. Başınızı nötr bir pozisyon-
da tutmaya çalışın.

Spor
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PLANK

Yerde öncelikle şınav pozisyonu alın. 
Dirseklerinizi 90 derecede yere dik tu-
tarak bütün ağırlığınızı ön kolunuza 
bırakın. Gövdenizi düzgün ve sert bir 
pozisyonda tutun, vücudunuz başınız-
dan ayaklarınıza kadar aynı hizada ol-
malı. Yana kayma ya da çok yukarıya 
kaldırma olmamalıdır. Kafanızı rahat 
bırakın ve yere bakın. Nefes almayı 
kesmeyin, nefesinizi sakin bir şekilde 
burnunuzdan alıp ağzınızdan verin. 
Formunuz bozulduğu anda hemen ha-
reketi sonlandırın.

BENCH DİPS

Arka kol hareketidir. Elleriniz arkada 
olacak şekilde sehpaya sırtınızı verin. 
Ayaklarınızı önde tutun ve vücudunu-
zun ağırlığı kollarınız tarafından des-
teklenecek şekilde, ellerinizle sehpadan 
destek alarak vücudunuzu aşağı doğru 
indirin. Dirseklerinizi bükerken nefes ve-
rin ve omuzlarınızda hafif bir gerginlik 
hissedene veya dirsekleriniz 90 derecelik 
bir açı elde edene kadar vücudunuzu in-
dirin. Hareketi biraz daha zorlaştırmak 
için ayaklarınızı karşınızda bulunan aynı 
boyda sehpaya uzatarak ve üzerinize 
ağırlık koyarak uygulayabilirsiniz.

Spor



Yıl biterken nostalji yapmamak olmazdı. Re Touch Mag’in 
okurlarının büyük kısmı hatırlamayacaktır ancak şimdi 

bahsedeceğim bu taşıtlara hepimiz ya bindik ya da birini 
yolcu ettik. Her biri kendi döneminin efsaneleri haline gelen 
ve artık koleksiyonerlerin gözdesi olan modellerle nostaljik 

bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz?

Tofaş’ın bugünlerde ‘etiketçi’ 
koleksiyoncuları sıkça gün-
deme geliyor ama bir za-
manlar İstanbul’da taksiye 

binecekseniz onun dışında bir alter-
natif neredeyse yoktu. Şahin ve Do-
ğan’lardan, yani Kuş Serisi diye anı-
lanlardan bahsediyorum. Tabi seyahat 
denilince aklımıza uzun yollar da ge-
liyor. İşte orada da aklınıza hangi oto-
büsler geliyor? Benim hafızamda yer 
etmiş iki otobüs var. 

KUŞLAR GÖÇ ETTİ YERİNİ 
BAŞKALARI ALDI

Türkiye pazarı için Doğan, Şahin ve 
Kartal 1981-2003 yılları arasında üre-
tildi. 1970’li yılların teknolojisine sa-
hip olmasına rağmen, 1990’lı yıllarda 
özellikle yedek parçasının bolluğu, 

ülke yollarına uyumu, kolay modifiye 
edilebilmesi ve uygun fiyatı sayesin-
de Türkiye’de çok sevildi. 2000’lerin 
başından itibaren artık yavaş yavaş 
biten Şahin ve Doğan’ların ticari tak-
side kullanımına Anadolu’da halen 
pek çok şehirde devam ediliyor. Kuş 
Serisi’nin üretimine Haziran 2002 tari-
hinde genel olarak son verildi. Ancak 
taksicilerin talebi üzerine özel siparişli 
modellerin üretimi Temmuz 2003 tari-
hine kadar devam etti.

Bora ERDİN / bora@retouchmag.com

Ardından el 
salladıklarımız 
ve içinde yol 
aldıklarımız

Motomoda
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Motomoda

YEŞİLÇAM’IN EN ÇOK ROL ALAN 
TAŞITI

Mercedes-Benz Türk, Daimler-Benz 
AG’nin yüzde 36 ortaklığı ile 8 Şu-
bat 1967 yılında Otomarsan unvanıy-
la İstanbul’da kuruldu. O 302 model 
otobüsün banttan indirildiği 2 Mayıs 
1968 günü tarihe geçti. Efsane otobüs, 
%93’lere ulaşan pazar payı ile 17 yıl 
boyunca pazarın hâkimi oldu. Öncele-
ri şehirlerarası seyahatlerde neredey-
se tek otobüs o idi. Zamanla rekabet 
artınca O 302 belediye otobüslerinde, 
şehir içi yolcu taşımacılığında da kul-

lanılmaya başladı. Büyükşehirlerde 
90’ların ortasına kadar şehir içinde 
kullanıldı ancak bazı üniversite kam-
püsleri ve beldelerde halen ulaşım için 
O 302 tercih ediliyor. Çoğumuz için 
güzel bir anı olan O 302’ler artık kolek-
siyonerlerin gözdesi. Yakın zamanda 
restore edilen çok fazla O 302 var. Dö-
şemesine kadar orijinal yenilenen bu 
otobüsler bugün 1 milyon TL’ye kadar 
alıcı bulabiliyor. Ancak bu otobüslerin 
hem hafızamızda hem sinemada çok 
önemli bir imzası var. Bir jenerasyon 
için toplu taşıma denildiğinde akla ge-
len ilk otobüs O 302’dir. 
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Motomoda

EFSANE ‘MARATON’ EFSANE 
TAKIMLA 

Temsa, Maraton’u üretmeseydi uzun 
bir süre rekabet şartları oluşmayacak 
ve eski teknoloji otobüslerle şehirlera-
rası seyahat etmeye devam edecektik. 
1987 yılında Temsa’nın ilk göz ağrısı 
Maraton’un ardından çoğumuz sevdi-
ğimize el salladık. Ya da şehirler arası 
bir yolda onun salınan koltuklarından 
birindeydik. Adana’da üretilen Mara-
ton o yıllarda çok zor olan 140 km/saat 
hıza ulaşabiliyordu. V8 motora sahipti 
ve 7 ileri vitesi vardı. Arka camına ya-
pıştırılan göz kırpan bir kadın görseli, 
kapısı açılırken çıkan ikaz sesi ve ka-
roserdeki rengarenk tasarımlarıyla ar-
dından en az bir defa el sallayanlarımız 
bugün aramızda mı? Eğer öyleyse Ma-
raton markasının bugün Türkiye’nin en 
önemli spor kulüplerinden Beşiktaş’ın 

7 yıldır ulaşım sponsoru olduğu bilgi-
sini de paylaşayım. Temsa Maraton ge-
çen ay kulübe yeni araçları teslim etti. 
Süper Lig’in son şampiyonu unvanıy-
la, bu yıl ülkemizi Avrupa Şampiyon-
lar Ligi’nde temsil eden tek Türk takı-
mı olan Beşiktaş Futbol A Takımı için 
özel olarak tasarlanan Temsa Maraton 
VIP marka araç, Vodafone Park’ta dü-
zenlenen tören ve basın buluşmasıyla 
Beşiktaş yetkililerine teslim edildi. 
Söz konusu araç, Beşiktaş JK Futbol A 
Takımı’nın Süper Lig’de ve Şampiyon-
lar Ligi’nde oynayacağı iç saha maçla-
rında siyah beyazlılara ulaşım hizmeti 
verecek. Futbol A Takımı’nın yanın-
da kadın futbol takımı, erkek-kadın 
basketbol ve hentbol takımlarının da 
karayolu ulaşım sponsorluğunu üstle-
nen Temsa, bu alanda verdiği destek-
lerle Türk sporunun gelişimine katkı 
sunmaya devam ediyor.
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Teknoloji

Teknoloji 
tutkunları için 
hediyeler

Ercan ERDAL / ercan@retouchmag.com

2021’in son günlerini yaşarken birçok kişi sevdiklerine yeni yıl 
için hediye ne alabilirim diye düşünmeye başladı bile. Biz de 

sizler için teknoloji tutkunlarına özel hediye önerilerini derledik.

Bose Frames Alto 
audio akıllı güneş 
gözlüğü
Özellikle müzikseverler için alınabilecek 
en havalı hediyelerden biri olan Bose 
Frames Alto Audio Güneş Gözlüğü, 
minik hoparlörleriyle kablosuz kulaklık 
işlevini gerçekleştiriken, bir yandan da 
tarzınızı yansatacağınız iyi bir hediye 
seçeneği.

Nomaday 
taşınabilir 

Powerbank
Hayatımızın her alanında olmazsa 

olamzımız olan teknolojiyi 
kullanırken, hemen hemen herkesin 

en büyük problemi şarj sorunu. 
Nomaday Powerbank, taşımaya 

uygun boyutta silindir metal gövde 
ve çinko kanca ile şık bir tasarım 
sunarken,  hareket halindeyken 

ihtiyacınız olan pil desteğini hızlı ve 
güçlü bir şekilde sağlıyor.
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Kodak ultra 
mini taşınabilir 
projektör 
İstenilen her an istenilen her yeri bir 
sinema salonuna çevirebilen bu hediye 
önerisi, film keyfinizi arttıracak. 
Kodak Ultra Mini Taşınabilir 
Projektör’e mutlaka göz atmalısın.

Fitbit Charge 5 
Kalp atış hızınızı ölçebilen, cilt sıcaklığı 
ve kan oksijen seviyeleri gibi değerleri 

kontrol eden ve gerekli durumlarda 
uyaran Fitbit Charge 5 akıllı bileklik 

iyi bir hediye alternatifi. Ayrıca bu 
akıllı saat ile birlikte Günlük Hazırlık 

Puanı sistemini hayata geçiriyor. Aylık 
üyelik ile aktif olan sistem, gün içindeki 

kalp atışı, yorgunluk ve yoğunluk 
gibi verileriniz ile size o güne özel 

aktiviteler öneriyor. 

Massage Gun 
Bölgesel Masaj Aleti 
Özellikle masabaşı çalışanlar için 
ilgi çekici bir hediye olan Massage 
Gun Bölgesel Masaj Aleti, hem kolay 
taşınabilirliği ile hem de istenilen 
bölgeye rahatlıkla masaj yaparken 
kas ağrılarınızın azalmasına yardımcı 
oluyor.

Teknoloji
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TURKCELL 
DERGİLİKTE

VODAFONE 
DMAGSTA

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

YIL: 2   SAYI: 18  ARALIK 2021

NEFES KESİCİ

Hande
Dogandemir
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Aralık 2021

ASTROLOJİ
KOÇ 21 MART - 20 NİSAN

Yükselen Koç ve Koç Burcu
Sevgili koçlar bu ay seyahatler ve eğitim ko-
nuları gündeminizde. 4 Aralıktaki güneş tu-
tulmasıyla bu alanda güzel gelişmeler olacak. 
14 Aralıktan sonra bu konularla ilgili girişim-
lerinizi yerine getirebilirsiniz. 19 Aralık dolu-
nayı da iletişim ve yakın çevre alanlarınızda 
olacak. Venüs gerilemesi de kariyer alanınızda 
olacağından 30 Ocağa kadar işle ilgili yeni baş-
langıçlardan uzak durun. 25 Aralık’ta finansal 
riske girmeyin. 8-9-10 Aralık aşkta şanslı gün-
leriniz. Bu şansı yeni insanlarla tanışarak so-
nuna kadar kullanın. 17-18 aralık parasal an-
lamda şans sizden yana. 

İKİZLER       22 MAYIS - 22 HAZİRAN

Yükselen İkizler ve İkizler Burcu
Sevgili ikizler burçları bu ay evlilik ve ilişkiler 
konuları hayatınızı etkisi altına alıyor. 04 Aralık 
güneş tutulmasında bu konularda önemli adım-
lar atabilirsiniz. 2022 Haziran’a kadar ilişkiler-
de radikal kararlar verebilirsiniz. 14 Aralık’tan 
itibaren yakınlarınızla tartışmalara girmeyin. 
19 aralıkta dolunayda sağlığınıza dikkat edin. 
Aynı anda pek çok konuya odaklanabilir ve 
bazen kendinizi bazende sevdiklerinizi yok sa-
yabilirsiniz. Venüs gerilemesi 21 Aralıktan itiba-
ren 30 ocağa kadar finansal konularda dikkatli 
olmanızı gerektiriyor. Ocak sonundan itibaren 
rahatlayacaksınız. 4-5 aralık aşkta, 11-12-13 ara-
lık parasal konularda başarılı olabilirsiniz. 

ASLAN 23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS

Yükselen Aslan ve Aslan Burcu
Sevgili aslanlar sizin için bu ay aşk zamanı. Beklediğinize değecek. 04 aralık güneş tutulması aşkla 
ilgili yeni birileriyle tanışmak, yeni bir ilişkiye başlamak için size güzel bir enerji veriyor değerlendi-
rin. 14 aralık Mars yay burcuna geçtiğinde spora başlayın, aşıksanız korkmadan söyleyin. 19 aralık 
dolunay hayatınızın arkadaşlıklarla ilgili kısmını etkileyecek. İnsanlara yardım edebilir ve çevrenizi 
genişletebilirsiniz. 21 aralık venüs retrosu iş ve hizmet alanlarınızda olacak. 30 ocağa kadar yeni bir işe 
başlamayın. 6-7-8 aralık finansal olarak, 26-27-31 aralık aşkta şanslı günleriniz. 

BOĞA 21 NİSAN - 21 MAYIS

Yükselen Boğa ve Boğa Burcu
Sevgili boğalar bu ay sizin için metafizik ko-
nular, ortak para kaynakları, sezgilerinizle il-
gili durumlar önemli olacak. Güneş tutulması 
sonrası psiklojik olarak güçlenip ruhunuzu 
beslemeniz gereken bir ay. 14 Aralıktan itiba-
ren yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Venüs ret-
rosu yurt dışı ve eğitim alanlarınızda oluyor. 
30 Ocağa kadar bu konularda harekete geçme-
yin. 19 aralıkta maddi anlamda girişimlerde 
bulunabilirsiniz. Aşk konusunda da bu tarih 
size sürprizler getirebilir. 24 aralıkta mesleki 
anlamda başarılı olmak için yeni yöntemler 
geliştirebilirsiniz. 6-7-8 aşk konusu, 14-15-16 
parasal konularda şanslı günleriniz.

YENGEÇ 23 HAZİRAN - 22 TEMMUZ

Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu
Sevgili yengeçler bu ay hizmet ve sağlık alanla-
rınız aktif. 04 Aralık güneş tutulmasında mes-
leki alanlarda ve sağlık konularında yeni karar 
alabilirsiniz. 14 Aralık’ta Mars yay burcuna 
geçtiğinde iş konusunda kendinizi göstermeye 
başlayabilirsiniz. 19 aralık dolunayında yalnız 
kalma ihtiyacı hissedebilirsiniz, hayatınızdaki 
bazı gizli durumlar ortaya çıkabilir. 21 Aralık 
venüs retrosu başladığında ilişkiler ve evlilikle 
ilgili alanlarınız tetikleniyor. Eski sevgilileriniz 
geri dönebilir. Fakat retro bitmeden yeni ilişki-
ye başlamayın. 09-10 Aralık parasal konularda, 
28-29-30 aralık aşkta şanslı günleriniz iyi değer-
lendirin. 

Astrolog CANAN SEZGİN   cnnsezgin@gmail.com



BAŞAK 23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL

Yükselen Başak  ve Başak Burcu
Sevgili başaklar aile konusu bu ay gündeminizi 
meşgul ediyor. 04 aralık güneş tutulmasında ailevi 
bağları güçlendirin. Emlak, tadilat işlerine odakla-
nabilirsiniz. 14 aralık Mars yay burcuna geçtiğinde 
ailede tartışmalara açık olacaksınız sakin olun ve 
denge kurup uyumu sağlayın. 19 aralık dolunayın-
da kariyer alanında yenilikler yapabilir, harekete 
geçebilirsiniz. 21 aralık venüs retrosu aşk alanınız-
da olacağından 30 ocağa kadar eski sevgilileriniz 
dönebilir, affedici olun. Yeni bir ilişki için şubat 
ayını bekleyin, sabrettiğinize değecek. 4-5 aralık 
parasal, 23 aralıktan sonrası ise aşkta şanslı günler. 

AKREP 23 EKİM - 21 KASIM

Yükselen Akrep ve Akrep Burcu
Sevgili akrep burçları parasal konularla ilgili bir ay 
sizi bekliyor. 04 aralık güneş tutulmasında daha faz-
la kazanmak odak noktanız olmalı, elinize yüksek 
miktarlarda para geçebilir. 14 aralıktan itibaren yeni 
finansal kararlar alabilirsiniz. 19 aralık dolunayında 
alma verme dengesini sağlamak ve borçlarınızı öde-
mek aynı zamanda sürpriz bir parasal destek almak 
için uygun zamanlar olacak. 21 aralık venüs retrosu 
iletişim alanınızda olacak 30 ocağa kadar tartışmala-
ra girmeyin. 24 aralıkta birlikteliklerde uyumlu olun, 
yakıp yıkmayın. 1-31 aralık parasal konular, 23-25 
aralık aşk konularında şans sizden yana.

OĞLAK 22 ARALIK - 21 OCAK

Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu
Sevgili oğlaklar bilinçaltınız aktif ve dinlenmeniz 
gereken bir aydasınız. 04 aralık güneş tutulması akı-
şa bırakmanızı gerektirecek, yakınlarınız için feda-
karlıklar yapabilirsiniz. 14 aralıkta gizli birtakım ko-
nular ortaya çıkabilir ve hayatınızın farklı bir yöne 
doğru evrilmesine sebep olabilir. 19 aralık dolunay-
da iş ve sağlık konularında dikkatli olmanız gereken 
bir dönem başlıyor. 21 aralıktan itibaren kişisel geli-
şim alanında çalışmalar yapabilirsiniz, özeleştirinizi 
yapın hatalarınızı düzeltin fakat 30 ocağa kadar ha-
yatınızda büyük değişiklikler yapmaktan uzak dur-
malısınız. 17-18-19 aralık aşkta, 26-27 aralık finansal 
anlamda şanslı günleriniz değerlendirebilirsiniz.

BALIK 20 ŞUBAT - 20 MART

Yükselen Balık  ve Balık Burcu
Sevgili balıklar iş, kariyer alanlarınızın etki aldığı bir ay yaşıyor olacaksınız. 04 aralık güneş tutulması 
kariyerinizle ilgili yeni kararlar alabileceğiniz bir zaman dilimi. 14 aralık Mars yay burcuna geçtiğinde 
mesleki anlamda harekete geçme zamanı, cesur olun. Tutulma ve Mars sizi destekliyor olacak. 19 aralık 
dolunayı ev ve aile alanınızda oluyor. Ev değişikliği yapabilir, tadilat yaptırabilirsiniz. 21 aralık venüs 
retrosu sosyal çevrenizi etkileyeceğinden 30 ocağa kadar dostluklarınızda sorunlar oluşabilir dikkatli 
olun. 11-12-13 aralık aşk konularında, 20-21-22 aralık parasal konularda şans sizden yana.

TERAZİ 23 EYLÜL - 22 EKİM

Yükselen Terazi  ve Terazi Burcu
Sevgili terazi burçları bu ay başarılı olduğunuz bir 
konu iletişim konuları ve yakın çevreniz gündeminizde 
olacak. 04 aralık güneş tutulmasında cesurca konuşup 
yeni kararlar alabilirsiniz. 14 Aralık günü yakınları-
nızla mücadeleye girmeyin, baskı yapmayın. 19 aralık 
dolunayında inandığınız değerleri sorgulamak yerine 
inancınızı güçlendirin. Maceracı olabilirsiniz ama ken-
dinize daha fazla inanmaya ihtiyacınız var. 21 aralık 
venüs retrosu aile alanınızda olacağından 30 ocağa ka-
dar ev değiştirmeyin, ailenizle tartışmalara girmeyin. 
2-3 aralık parasal, 26-27 aralık aşkta, 30 aralık medya 
iletişim konularında güzel haberler alabilirsiniz.

YAY 22 KASIM - 21 ARALIK

Yükselen Yay ve Yay Burcu
Sevgili yay burçları bu ay gündeminiz kendiniz-
siniz. 04 aralık güneş tutulması sizin burcunuzda 
olduğundan ve birinci evinizde gerçekleştiğinden 
önemli kararlar alıp, hayatınızda yenilikler yap-
manız için sizi destekliyor olacak. Sağlık konusun-
da da özellikle yükselen yay burçları 2022 Mayıs 
ayına kadar gereken özeni göstermeliler. 14 aralık 
Mars yay burcuna geçtiğinde imaj değişikliği ya-
pabilirsiniz. 19 aralık dolunay ilişkiler alanınızda 
olduğundan mutluluk zamanı geldi, kendinizi 
aşka bırakın. 21 aralıktan itibaren venüs parasal 
alanlarınızda gerileyecek, 30 ocağa kadar bu konu-
larda riske girmeyin. 20-21-22 aralık aşkta, 28-29-
30 aralık parasal konularda şanslısınız.

KOVA 22 OCAK - 19 ŞUBAT

Yükselen Kova  ve Kova Burcu
Sevgili kovalar sosyal çevrenizda parlayacağınız bir ay 
sizi bekliyor. 04 aralık güneş tutulması ile sosyalleşebi-
lir, ikili ilişkilerde mutlu olacağınız insanlarla tanışabi-
lirsiniz.  Bu tutulmayla destekleniyorsunuz. 14 aralık 
Mars yay burcuna geçtiğinde hayatınızda yenilikler 
olmaya başlayacak, etrafınızda lider konumunda ola-
caksınız. 19 aralık dolunay sizin için eğlence zamanı, 
aşk zamanı, çocuklarla ilgilenme zamanı. Eski sevgi-
lilerle ilgili haberler gelebilir. 21 aralık venüs retrosu 
bilinçaltınızla ilgili bazı gerçekleri ortaya çıkarabilir ve 
rüyalarınıza dikkat edin önemli mesajlar içeriyor ola-
bilirler. Geçmişle yüzleşebilirsiniz. 14-15-16 aralık aşk-
ta, 23-24-25 aralık parasal anlamda şanslısınız.
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