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Edito
Eskimeyen yıl

Her yılın son, bir sonraki yılın ilk günlerinde herkesin 
ağzına pelesenk olur karşılanan yılın güzel olması vaat-
leri...

Yeni yılınız kutlu olsun...
Nice güzel yıllara...
Yeni yıl size güzellikler getirsin...
Ve bunlara benzer birçok cümle.

*

Ve aksi gibi veda edilen yıla dair hep kötü anılar ka-
lır akıllarda. Belki de bizim ülkemize özgü bilemiyorum 
ama;

Ay şu yıldan da kurtulduk ya... 
Of ne zor geçti günler... 
Daha kötüsü olamaz ya... 
Diyen birçok dil duydum, duyduk... 

*

Bugün yeni yıl. Ve ben, eski yılın arkasından atıp tut-
mayacağım. Çünkü kötü değildi benim için. Yüzyılın vi-
rüsünü bertaraf etmek için aşı bulundu mesela, ne güzel. 

Kaldı ki; Re Touch Mag olarak bizim için de oldukça 
verimli bir yıldı 2021. 

Mahallenin kıdemli ancak ismen yeni çocuğu olarak 
moda ve life style medyasına bir hareket getirdik kanımca. 

Birbirinden güzel, birbirinden yakışıklı ve hepsinden 
önemlisi 10 parmağında 10 marifet olan isimlerden olu-
şan kapaklarımız 2021’de kulaklarımızın epeyce çınla-
masına vesile oldu. Özellikle sıradan olanı rafa kaldırdı-
ğımız styling ekibimizle birbirinden farklı ve birbirinden 
heyecanlı kareografiler denedik her seferinde. Bizi farklı 
kılan en önemli özelliklerden biri de buydu aslında. 

*

2022’ye de bu heyecanla girdik. Kadın kapağımızda, 
geleceği parlak, yükselen yıldız Simay Barlas var. Çok 
güzel, çok mütevazı ve genç bir yetenek.

Erkek kapağımızda ise Berkay Ateş var. Çekim günü 
buz gibi bir havaya ve tüm çekimi Arnavutköy sokakla-
rında yapmamıza rağmen pozitif enerjisi ile içimizi ısıttı. 

Tabii ki sadece Simay Barlas ve Berkay Ateş yok yeni 
sayımızda. Daha neler neler var ama, siz kahvenizi alıp 
keyifle okuyun diye hepsini tek tek anlatamayacağım. 

*

Başta da dediğim gibi, ben yeni yıldan beklentilerimi 
sıralamak değil eski yıla şükranlarımı sunmak istedim bu 
satırlarla. 

Ama yeni yılınız tabii ki güzel olsun. Aşk olsun, huzur 
olsun, bol kazanç olsun... 

Ama hepsinden önemlisi sağlık olsun. 
Ve sol yanınızdan umudunuz hiç eksik olmasın... 
Hep beraber nice güzel yıllara.

Hale Ceylan Ba rlas
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Bülten

Uzun süre 
kalıcı makyajın 
sırrı Avon 
Power Stay’de
Avon’un en dayanıklı makyaj 
ürünlerinden oluşan Power 
Stay serisi ile makyajınız 
gün boyu sizinle olacak ve 
mükemmel hissettirecek. 
Doğallığın ve kalıcılığın bir 
araya geldiği Avon Power Stay 
serisi makyajın en konforlu 
halini vadediyor.

Cildinizi zamanın 
çizgilerinden 

koruyun
Nem dengesine sahip, sağlıkla 

ışıldayan ve yaş alsa da kırışıkları 
azalan bir cilde sahip olmak zor değil. 
Sinoz Gündüz Bakım Kremi ve Sinoz 

Besleyici Gece Bakım Kremi gün boyu 
düzenli kullanıldığında yaş almaya 
bağlı kırışıklığı azaltıyor. 7/24 nem 
desteği sunan kremler, aydınlık ve 

pürüzsüz bir görünüm sağlıyor.

Yaşlanmaya Rehber 
Olacak Kitap: “Her Yaşta 
Dolu Dolu Yaşa”
Bireysel emeklilik ve hayat sigortası AgeSA, 2019 
yılından bu yana projeler geliştirdiği Her Yaşta 
kurumsal sosyal sorumluluk projesine bir yeni çalışma 
daha ekledi. Yaşlanma ve yaşlılık konusunda rehber 
olacak kılavuz niteliğinde “Her Yaşta Dolu Dolu Yaşa” 
kitabı, orta yaştan itibaren insanları yaşlılık dönemine 
hazırlanmaya davet ediyor. Okumalısınız!
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Bülten

Dockers’tan 
ilk kadın 
koleksiyonu
California havasının 
sonbahar renkleriyle 
mevsimlik kapsül bir 
koleksiyon... Dockers’ın 
ilk kadın koleksiyonu 
sevgiyle ve sürdürülebilir 
bir şekilde hazırlandı. 
Organik pamuklu tişörtler 
ve pamuklaştırılmış 
kenevirden Orijinal 
Khaki, sıcak, kucaklayıcı, 
rahat, konforlu, sade ve 
zamansız. Koleksiyonu 
özetleyen duruş işte tam 
olarak bu! 

Erkeklere 
benzersiz 
şıklığın kapıları 
aralandı
Saat tutkunlarıyla dünyaca  
ünlü markaların Türkiye’deki 
tek yetkili distribütörü 
Saat&Saat aracılığıyla buluşan 
Raymond Weil, İsviçre 
saatçiliğinin en sofistike 
örneklerinden birini sunuyor. 
Raymond Weil’in yeni modeli, 
saatin kalbini oluşturan kadranda 
şeffaflıkla sergilenen muhteşem 
mekanizmasıyla göz alıyor. 

Arzum Çay Sefası ile 
keyfiniz bol olsun

Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtmak için 
sıcacık bir çaydan daha etkili ne olabilir? 
Arzum Çay Sefası Çay Makinesi keyifli 

anlarınızda yanınızda. Arzum Çay Sefası, 
1.8 litre paslanmaz çelik su ısıtıcı haznesi 

ve 1.2 litre geniş kapasiteli paslanmaz 
çelik demliği ile tek seferde daha fazla çay 

hazırlama imkanı sağlıyor.
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Bülten

Dua Lipa ile 
Mayze koleksiyonu 
Sneaks Up’ta
Puma, dünyaca ünlü pop yıldızı Dua 
Lipa ile çok özel bir koleksiyona imza 
attı. Moda fotoğrafçısı Mario Sorrenti 
tarafından fotoğraflanan kampanyada 
Dua Lipa, Puma’nın en yeni sneaker 
modeli Mayze’i tanıtıyor. İlginin 
odağında olmak isteyenlerin tercihi 
Mayze koleksiyonu, spor ve sokak 
modasının temsilcisi Sneaks Up’ta 
satışta.

Ramsey’den yeni 
nesil takım elbise: 
Performance Suit
Ramsey, takım elbisenin gücünü 
üzerinde taşırken hız kesmek 
istemeyenler için yeni koleksiyonu 
Performance Suit ve modadaki 
değişimi yansıtan Sweat Suit’i 
tasarladı. Kırışmazlık özelliğine sahip 
kumaşları, Ramsey’in uzmanlığıyla 
birleştiren Performance Suit, erkeklere 
hareket kabiliyetlerini sınırlamayan 
bir takım elbise deneyimi yaşatıyor.
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Burberry ile şıklıktan 
ödün vermeyin
Cüretkarlık ve fırsat kavramları 
Burberry’nin yeni gözlük koleksiyonuyla 
yeniden anlam kazanıyor. Koleksiyon, 
doğa ananın boyun eğmez gücüne, geniş 
görünürlüğe sahip İngiliz işçiliğine ve 20. 
yüzyıl başlarındaki sokak hareketlerine 
saygı duruşunda bulunurken kendilerini 
doğaya bırakanlara selam veriyor.

Bülten

Adidas ve 
Allbirds’ten 
iklim 
değişikliği 
için önemli 
adım
Adidas ve Allbirds, karbon 
ayak izini azaltarak çığır 
açan koşu ayakkabısının 
tanıtılmasından sonra 
FUTURECRAFT.
FOOTPRINT için 
yapacakları yeni lansmanın 
müjdesini verdi. Düşük 
karbonlu performans 
ayakkabılarının üretimini 
mümkün kılan proje ile tüm 
sektöre iklim değişikliğiyle 
mücadelede işbirliğinin 
gücü de gösteriliyor.

Bath&Body Works 
ile 2022’ye fırsatlarla 
başlayın
Dünyada 20 seneyi aşkın süredir insanların 
gülümsemesini sağlayacak kokuların 
peşinden giden Bath&Body Works; geniş 
ürün çeşitliliği ile sevdikleriniz ve sizin için 
eşsiz alternatifler sunmaya devam ediyor. 
Bath&Body Works’ün kişisel bakımdan ev 
ürünlerine kadar birçok çeşit sayesinde en 
sevdiğiniz kokuları eğlenceye dönüştürün.



Bülten

Linens’in en trend 
floral desenleri 
odanızda
Ev yaşamına dair birbirinden farklı ve 
stil sahibi ürünleri tek bir çatı altında 
sunan Linens, yılın en gözalıcı trendlerini 
yaşam alanlarına taşımaya devam 
ediyor. Linens, koleksiyonunda yer alan 
yeşil tonların hakimiyetindeki büyük 
floral desenli nevresim takımı ile yaşam 
alanlarını çiçek bahçesine dönüştürüyor. 

Modaya yön veren şık tasarımlarıyla Türkiye’nin öncü erkek giyim markası 
Kiğılı, başarılı oyuncu Oktay Kaynarca ile, ne istediğini bilen erkekler için 
‘Oktay Kaynarca designed by Kiğılı’ markasını oluşturdu. Erkek giyim 
trendlerini sil baştan değiştirmeyi hedefleyen koleksiyondaki yaklaşık 3 bin 
500 parça ürün stil sahibi beylerle buluşacak. 

Oktay Kaynarca 
ve Kiğılı ile erkek 
giyim trendleri 
sil baştan

Vans’in seriye 
güç katan üyesi 

MTE-3
Vans’in teknik donanım bakımından 
şimdiye kadarki en gelişmiş ve tüm 

hava koşullarına uyum sağlayan 
ayakkabısı MTE-3, kendine özgü 
özellikleriyle seriye güç katıyor. 

UltraRange EXO Hi Gore-Tex 
MTE-3, MTE koleksiyonunun 

vadettiği soğuk ortamlarda nem 
kontrolü, termoregülasyon ve 

çekiş gücü özelliklerini bünyesinde 
barındırıyor.
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Bülten

The North Face’in 
en yenisi Conrad 
Anker ile tanışın
Conrad Anker, dağcılığın sınırlarını 
zorlayan, tırmanış sporunun kapılarını 
açmaya hayatını adayan ve bir nesle 
ilham veren zirve tırmanışlarından ilham 
aldı. Bu koleksiyon, tırmanış boyunca 
uzun soluklu çıkış ve iniş süreçlerini, 
deneyimlenen zorlu koşulları konu 
alarak, daha önce hiç değinilmemiş 
hikayeleri paylaşmaya adandı.

Işıl ışıl saçlar 
Remington ile 
hayal değil
Kadınların kişisel bakım ürünleri 
kategorisindeki vazgeçilmez markası 
Remington, yıpranmış saçları Shine 
Therapy Serisi ile ortadan kaldırıyor. 
Seride yer alan Shine Therapy Geniş 
Plakalı Saç Düzleştirici her kaydırışta 
saça geçen mikro şekillendiriciler ile 
dümdüz, parlak ve sağlıklı görünen 
saçlar sunuyor.
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Kesintisiz gece 
uykusunun 

keyfini çıkarın 
Regl dönemlerinde kadınlar 

geceleri sızıntı olup olmadığını 
kontrol etmek ve ped değiştirmek 
için sık sık uykularını bölebiliyor. 

40 yılı aşkın süredir kadınları ve 
genç kızları destekleyen Orkid, 

bir hijyenik pedde en çok ihtiyaç 
duyulan noktaları belirlediği Orkid 

Ultra Gece Extra Plus ile deliksiz 
bir uyku deneyimi sunuyor.



Bülten
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Bonjouk Studio'yla 
tarzınıza renk katın
Gerçek bir Bonjouk Studio klasiği olan 
halka küpeler Aura Koleksiyonu'yla 
görücüye çıktı. Koleksiyondaki minik 
pırıltılı turmalin'lerden göz alıcı 
aquamarin'lere; yarı değerli doğal 
taş charm'ları küpelerinize ekleyip 
çıkartarak sade ya da dramatik bir stil 
oluşturabilirsiniz.

Kendinizi ve cildinizi 
La Roche-Posay 
uzmanlığında yenileyin
Dermatologların en çok önerdiği cilt bakım 
markası La Roche-Posay ile yenilenmenin 
şimdi tam zamanı! Bir nemlendiriciden daha 
fazlası olan Lipikar Baume AP+M Nemlendirici 
ile cilt bariyerinizi güçlendirebilir, Pure 
Vitamin C10 Serum ve HYALU B5 Serum ile 
dolgun, sıkı ve ışıltılı cildinizle genç bir cilt 
görünümüne kavuşabilirsiniz.

Bir çikolata tutkusu 
Leonidas Türkiye’de
Belçika’nın kalbinde doğan ve 100 yıllık 
tecrübesiyle vazgeçilmez lezzetlerini 
çikolata tutkunlarıyla buluşturan 
Leonidas, sizleri Nişantaşı mağazasında 
bu deneyime ortak olmaya davet ediyor. 
Birçok çeşidiyle hem göze hem de damak 
tadına hitap eden Leonidas, el yapımı 
çikolata ve pralinleriyle mutluluğun en 
özel formülünü sunuyor. 
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HAZIRLAYAN: BUSE SELEN AKGÜN

Moda

Philipp Plein’in 
spor giyim serisi 
geri dönüyor
Lüks marka Philipp Plein, 2018’de 
stratejik bir kararla durdurduğu 
Plein Sport’un, ünlü manken Eva 
Herzigova’nın yer aldığı moda 
çekimleri ile yeniden döneceğini 
duyurdu. Yenilenen Plein 
Sport, diğer koleksiyonlardan 
tamamen farklı şekilde tasarlandı. 
Koleksiyon, markanın kendine 
özgü DNA’sını vurgulamayı 
amaçlıyor.

Burberry ve yaratıcı serisi 
‘Friends and Family’
Burberry’nin kreatif 
direktörü Riccardo Tisci, 
başlangıcı yakın arkadaşı 
Lea T olmak üzere, her 
sezon koleksiyonlarında 
yeni bir ortakla beraber 
çalışma kararı aldı. Yaratıcı 
ortaktan, Tisci’nin 2018’de 
moda evine katılmasından 
bu yana oluşturulan 
Burberry kimliğini 
yorumlaması istenecek. 
Misafir tasarımcı, her birine 
‘kişisel bir yaratıcı kimlik’ 
getirmek amacıyla ön 
koleksiyonu şekillendirecek. 
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Moda

AspenX ve Prada 
kayak koleksiyonu 
tanıtıldı
Premium marka AspenX, kendi 
yaratıcı kültüründen ilham alarak 
lüks marka Prada ile özel bir kadın ve 
erkek koleksiyonu için işbirliği yaptı. 
Altı parçadan oluşan performans dış 
giyim serisi, Prada Linea Rosso’nun 
vücut ısısını düzenlemek için grafenle 
doldurulmuş Extreme-Tex su geçirmez 
katmanı ve sanatçı Paula Crown’un 
siyah beyaz grafik tasarımlarının 
harmanından oluşuyor.

Alicia Keys, 
Moncler 
Select’in 
ilk konuk 
küratörü oldu
Moncler tarafından kurulan 
yeni bir dijital hizmet olan 
Moncler Select projesinin 
sorumluluğunu üstlenecek 
ilk ünlü, Grammy Ödüllü 
sanatçı Alicia Keys oldu. 
Proje, spor, moda, iş ve 
eğlence alanlarındaki 
kişiler tarafından çevrimiçi 
deneyimler ve konuk 
küratörlüklerle tüketicilerin 
ilgisini çekmeyi amaçlıyor. 
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Moda

Hugo Boss’tan 
hayvan dostu 
hareket
Lüks moda markası Hugo Boss, önümüzdeki 
10 yıl içinde 'mulesing' yöntemiyle elde edilen 
yünden uzaklaşma sözü verdi. 'Mulesing' 
işlemi hayvanların özellikle de koyunların 
herhangi bir anestezi uygulanmadan 
kuyruklarının kesilmesi olarak biliniyor. 
Markanın tüm ürün yelpazesinde 'mulesing-
free' yün kullanımının 2030'a kadar teşvik 
edilmesi planlanıyor.

Vetements: Kısa ömürlü Bitcoin 
aristokrasisi

Zürih merkezli sokak giyim markası Vetements’ın kreatif direktörlüğü koltuğuna 
Guram Gvasalia geçti. Gvasalia ilk koleksiyonunda, kripto para birimleri ve sosyal 
ağlara yapılan yatırımlarla oluşan servetlerin ortaya çıkardığı yeni aristokrasiden 
ilham aldı. Vetements Sonbahar/Kış 22-23 koleksiyonu tüm bu finansal devrimin 

tohumu olarak Bitcoin’e odaklandı.
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Moda

Dior'un ikonik 
çantasına 

tılsımlı dokunuş
Adını merhum Prenses Diana’dan alan ve nesilden nesile 

dünyanın dört bir yanındaki kadınların kalbini çalan Dior’un 
ikonik çantası Lady Dior, önceki senelerde olduğu gibi 
bu sezon da ünlü isimlerin tuvali oldu. Dior Lady Art'ın 

heyecanla beklenen altıncı serisi, tılsımlara olan inancıyla 
bilinen Mösyö Dior'a selam duruyor.

DERLEYEN: BUSE SELEN AKGÜN
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Moda

1995 yılında Paris’teki bir açılış önce-
si Fransa’nın First Lady’si tarafından 
Prenses Diana’ya o zamanlar piyasaya 
daha sürülmemiş olan bir Dior çanta 
hediye edildi. İlk başlarda Chouchou 
adıyla bilinen çanta, Lady Diana’nın 
halk arasına her dahil olduğunda 
takmasıyla, Lady Dior adını aldı. Ta-
kan kişinin sosyal etkisiyle beslenen 
ve yeni ismiyle daha güçlenmiş olan 
Lady Dior, moda dünyasında efsane 
haline geldi.

DIOR LADY ART'IN DOĞUŞU

Dior’un efsanevi çantası Lady Dior, 
dünya genelinde sükse yapmaya 
devam ederken, ünlü moda evi bu 

popülerliği yeni bir projeyle taçlan-
dırma kararı aldı. 2016’nın kasım 
ayında Art Basel Miami’de satışa çı-
karılmak üzere sınırlı sayıda üretile-
cek Dior Lady Art koleksiyonu için 
yedi sanatçıdan çantayı tuval olarak 
kullanmaları istendi. Ertesi yıl da bu 
kez Dior Lady Art #2 için farklı geç-
mişlere sahip 10 sanatçı bir araya gel-
di. Koleksiyon, Lee Bul, John Giorno, 
Hong Hao, Friedrich Kunath, Namsa 
Leuba, Betty Mariani, Jamilla Oku-
bo, Jack Pierson, Spencer Sweeney 
ve David Wiseman işbirliğiyle oluş-
turuldu. Dior, sanatçılara tam yetki 
vererek malzemeden dikişe ve boyu-
ta kadar her şeyi kendi yorumlarına 
bıraktı. 
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Moda

ÜÇÜNCÜ SERİYE TÜRK ELİ DEĞDİ

Moda evi 2018'e kadar 'Dior Lady Art' 
projesi için yalnızca İngiliz ve Ameri-
kalı sanatçılarla çalışıyordu. Projenin 
üçüncü baskısında ise dünyanın dört 
bir yanından 11 kadın sanatçı Lady 
Dior el çantasını birer sanat eserine 
dönüştürmeye davet edildi. Bu kadın-
lardan biri de Burçak Bingöl'dü. Bin-
göl’ün tasarladığı çantalarda İznik çini 
ve seramik sanatının esintileri yer aldı.

TEKSTİL SANATININ 
CANLANMASINA DESTEK

2019 yılındaki dördüncü seride, sa-
nat dünyasının kumaşı kucakladığı 
bir koleksiyon oluşturuldu. Moda evi, 
Lady Dior’un güzelliğini kendi este-
tik tarzıyla giyilebilir sanata dönüş-
türmek amacıyla yeniden tasarlamak 
için dünyaca ünlü sanatçılarla ortak-
lık kurdu. Sanatçılar, Lady Dior’a ken-
di ilhamlarını aşılayarak moda evinin 
yaratıcılığa ve ifade özgürlüğüne olan 
bağlılığını gösterdi. Dior Lady Art'ın 

beşinci etabında da dünyanın dört bir 
yanından 10 sanatçı Lady Dior'u ben-
zersiz bir sanat eseri gibi yeniden yo-
rumladı. 

MÜKEMMELLİĞİN KUTLAMASI 

Paris merkezli moda evi, bir klasik 
haline gelen ve dünyanın dört bir ya-
nından sanatçılarla çalıştığı projenin 
altıncı serisini de tamamladı. Johan 
Girit, Manal Aldowayan, Gisela Co-
lon, Genieve Figgis, Gigisue, Antonin 
Hako, Zhang Huan, Leonhard Hurz-
lmeier, Yukimasa Ida, Daisuke Ohba, 
Li Songsong ve Lina Iris Viktor’un 
içinde bulunduğu koleksiyonun ta-
nıtımı geçtiğimiz ay yapıldı. Kolek-
siyondaki her parça, tılsımlara olan 
inancıyla bilinen ünlü Mösyö Dior’a 
saygı duruşunda bulunarak elden ge-
çirilmiş 'Dior' tılsımlarıyla taçlandı. 
Tasarımcılar ve moda evi birlikte ti-
tiz işçiliğin bir simgesi oldu. Bakalım, 
önümüzdeki senelerde daha ne kadar 
özgür, büyüleyici sanat eserleri ile 
karşılacağız, merakla bekliyoruz.
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Oyunculuğun yanında müzik ve dansı da hayatının ortasına 
koymuş biri Toprak Sağlam... Yeteneğini çalışkanlığı ve 

pozitifliğiyle perçinleyen başarılı oyuncu için müzik öyle bir 
tutku ki sonsuza kadar şarkı söylemek istediğini belirtiyor 
ve ekliyor: Kalbimden çıkan notaların insanları bulmaya 

devam etmesini istiyorum. 

Sonsuza kadar şarkı 
söylemek istiyorum

TOPRAK SAĞLAM

Röportaj

RÖPORTAJ VILDAN UYGUNOĞLU, FOTOĞRAFLAR KADIR ERCAN
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Son dönemin başarılı ya-
pımlarından Elkızı'nda 
Nermin karakterini canlan-
dıran Toprak Sağlam, yete-

neğiyle adından söz ettiren biri. İçin-
de binbir karakteri barındıran güzel 
oyuncu, müzik ve dansı da hayatına 
katmış biri. Küçük yaşta mesleğe 
başlayan ve kariyer yolunda attığı 
her adımı başarıyla harmanlayan 
Toprak Sağlam ile Re Touch Mag'in 
Ocak sayısına özel keyifli bir sohbet 
gerçekleştirdik.

Toprak Sağlam'ı biraz kendinden 
dinleyebilir miyiz? Neler yapar, 
nasıl biridir?
Toprak genel anlamda mutlu, başına 
gelen her şeye pozitif yanından ba-
kan, eğlenmeyi, eğlendirmeyi seven, 
çalışkan, huzurlu biri. Disko topu 
derler bana genelde. Hafif atarlı gi-
derli de olsam dürüst, dobra biri-
yimdir. Yalan kullanmıyorum. Seve-
rim bu özelliklerimi. 

HER ŞEYDEN ÇOK SEVDİĞİM BİR 
İŞİ YAPIYORUM, ÜSTÜNE PARA 
VERİYORLAR

Kariyerinize nasıl başladınız? 
Hem oyunculuk hem de müzik 
dünyasındasınız, üstüne üstlük 
sanırım dans da hayatınızın tam 

ortasında. Adeta multi yetenek! 
Nasıl vakit ayırıyorsunuz hepsine? 
Çok teşekkür ederim. Çocukluğum 
böyle geçti aslında. 2 yaşında masa-
nın üstünde Yağdır Mevlam Su söy-
lüyormuşum. 13 yaşında başladım 
mesleğime ben. Aynı dönem özel 
şan dersi de alıyordum. Sonra Müj-
dat Gezen Sanat Merkezi konserva-
tuarı kazandım. Okul hayatımda da 
dans, müzik devam etti. Müzikal 
oyuncusu olmak istiyordum hep, 
o yüzden öyle yetiştirdim kendimi 
diyebilirim. Vakit konusuna gelince 
her şeyden çok sevdiğim bir işi ya-
pıyorum ve üstüne para veriyorlar, 
daha ne olsun.

Müzik dünyasında kariyer 
hedefleriniz neler? Oyunculuk 
mu müzik mi diye seçim hakkı 
verseler hangisini seçerdiniz?
Sadece sonsuza kadar şarkı söyleye-
bilmek istiyorum. Konser vermek, 
kalbimden çıkan notaların insanları 
bulmaya devam etmesini istiyorum. 
Hayat bana hayalini kurduğum her 
şeyi yaşattı, yaşatıyor da. Seçim yap-
mam çünkü ikisini de aynı anda ya-
pabiliyorum. Şarkı söylerken başka, 
kamera kayıt dediğinde başka biri 
oluyormuşum gibi geliyor. Hücre-
lerim yenileniyor iki işimi de yapar-
ken. Seçemem yani. 

Röportaj
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Röportaj
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Röportaj

Elkızı muhteşem bir kadroya sahip, 
sadık bir izleyici kitleniz de var. 
Nasıl gidiyor dizi?
Hem çok iyi yazılan, hem çok iyi yö-
netilen hem de çok iyi performe edi-
len bir iş oldu Elkızı. Tekrar NTC ile 
çalışmak, Feride Hoca ve Aslı Ho-
ca'yla bir arada olmak çok güzel. Çok 
şanslı hissediyorum. Nermin oyna-
ması çok eğlenceli ama zor bir rol. 
Anne oynamak için şüphelerim oldu 
başta ama biraz kilo alınca, kostüm 
saç makyaj da çok iyi oturunca oldu 
valla. Proje için biçim değiştirmek çok 
heyecan verici. İsmail Ege’yle çok iyi 
paslaşıyoruz. Roket takımı diyoruz 
kendimize. Şehir dışı işleri zorlar bir 
süre sonra ama ben çok keyifliyim. 
Muğla’da yaşamak bir lüks. İyi gidi-
yor şükürler olsun, izleyenlerimize 
çok teşekkür ederiz. 

CANIM POLİSİYE BİR PROJE 
ÇEKİYOR

Oyunculukta sınırsız olduğunuzu 
az çok biliyoruz, bir röportajınızda 
içinizde çok farklı karakterler 
barındırdığınızı söylemiştiniz. 
Nedir hayalinizdeki ve oynamak 
istediğiniz en uç karakter?
Oyunculukta sınır oldu mu ona 
oyunculuk diyemezsiniz. Bana her 
şeyi oynayabilirmişim gibi geliyor. 
Çalışkanlığıma çok güvenirim. Oy-
nama alanı olan senaryolar okumak 

istiyorum. Tam performans yapabile-
ceğim karakterler seçiyorum. Polisi-
ye bir iş çekmek istiyorum şu aralar. 
Canım projede silah kullanmak, dö-
vüşmek, bolca araba kullanmak, ya-
rışmak gibi şeyleri oynamayı çekiyor. 
Bakalım...

Müzik ve oyunculuğun dengesi 
şaşıyor mu hiç? Yoksa her şey yerli 
yerinde, zamanında mı ilerliyor?
Yoo, denge şaşacak bir durum ol-
muyor. Giriyorum stüdyoya şarkımı 
söylüyorum, sonra sete geçiyorum 
işimi yapıyorum. Konser olunca za-
ten set programı ona göre yapılıyor. 
Her şey olması gerektiği gibi.

Oyunculuk olmasaydı hangi 
mesleği seçerdiniz?
Oyunculuk, müzik ve dans olmasay-
dı kesin kendi mekanımı açmış, mut-
fağına girmiş bir şef olurdum. Yemek 
yapmaya bayılıyorum. Meşhurdur 
benim sofralarım, bilen bilir. 

Moda ile aranız nasıl peki? 
Günlük hayatta stilinize çok özenir 
misiniz? Yoksa daha sade tarafta 
mısınız?
Takip ediyorum tabi. Ama haftanın 
5 günü sette full makyaj ve topuklu 
ayakkabıyla olduğum için özel ha-
yatımda daha çok spor ve rahat bir 
tarzım var. Ama eşofman, sweat de 
olsam şık olmaya özen gösteriyorum.



Şafak Tunca

-Spicy Gourmet Foods çatısı altında farklı farklı 
konseptleriniz olduğunu biliyoruz. Bize biraz bahseder 
misiniz?

Spicy Gourmet Foods ailesi olarak geniş yelpazede hizmet 
sunmayı amaçladık. Bu zamana kadar var olduğumuz sektörde 
bizden talep edilen hiçbir  
hizmette sınır tanımadık ve her defasında çıtamızı daha da 
yukarıya taşıdık. Bu anlayışla SPICY ailesini sürekli geliştirerek 
hizmet ağımızı genişlettik. Şu anda SPICY Catering, SPICY 
Orman Evi, SPICY Gourmet Coffee, SPICY İstinye ve SPICY 
Gurme Delicatessen olarak değişik alan ve noktalardan hizmet 
vermekteyiz.

- “Servis ve sunum“ kelimelerini Spicy olarak nasıl 
tanımlıyorsunuz?

Servis ve sunum; ortaya çıkardığımız ürünlerin misafirler-
imizle buluştuğu an olduğu için üretim aşaması kadar önemlidir. 
Şöyle ki dünyanın en lezzetli ürününü de çıkartsanız sunumuz 
kötü ve servis materyalleriniz pis ise ortaya çıkardığınız ürün ne 
kadar lezzetli olursa olsun takdir görmezsiniz.

Bu yüzden hizmet verdiğimiz sektörde işimizin her aşaması 
çok önemli ve birbirlerini tamamlayan bir dizi çarkın dişlileri 
gibidir. Çarkın dişleri ( ham madde - üretim - lezzet - su-
num - servis ) birbiriyle örtüşmezse sistem işlemez. SPICY 
olarak işletmemizin her bir alanınında itina ve özenle çalışıp 
hazırlanmaktayız. Ve konuklarımıza özenin ortaya çıkardığı 
lezzeti sunmaktayız
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Advertorial



-Catering sektörü  
oldukça dinamik ve değişken bir sektör. Bizi bu 
anlamda önümüzdeki yıllarda ne gibi trendler 
bekliyor? 

Günümüzde ve görülüyor ki gelecek zamanda gör-
sellik ve sunum her alanda çok önemli olacak… Fakat bir 
o kadar da doğala dönüş söz konusu… Bu trendler hiz-
met verdiğimiz sektöre de yansıyor. Yeni trend “ Doğal 
ürünlerle hazırlanmış şık sunumlu lezzetler!” Yani SPICY

-Spicy Gurme Delicatessen den bahseder 
misiniz ? Sadece online satışınız  mı var? Ürünler-
inizi nasıl tedarik ediyorsunuz ?

SPICY ailesinin yeni üyesi SPICY Gurme Delica-
tessen’de ağırlıklı olarak Trakya ve Balkan yörelerinin 
doğal süreçlerle üretilmiş ürünleri ile yine yerel ve butik 
üreticilerin kaliteli ve lezzetli ürünlerine yer verilmektedir. 

Her zamanki gibi gustomuz “Damakları sağlıklı ve 
lezzetli ürünlerle buluşturmaktır.” 

SPICY Gurme Delicatessen ürünlerini SPICY İs-
tinye’de tadabilir ve alabilir ya da online olarak sipariş 
verebilirsiniz.

-Yeme içme sektörü hızlı dinamiklere sahip 
bir alan. Hep aynı canlılık lazım. Bunun için özel-

likle bu dönemde neler yapıyorsunuz?
SPICY ailesi olarak hep “en iyisi” arayışı içindeyiz. Daha 

yeni daha trend neler üretebiliriz daha çok kişiyi SPICY’le nasıl 
buluştururuz arayışlarımız hiç bitmiyor. Bu da bizi ürünlerimiz 
gibi taze ve dinamik tutuyor. 

Buna bağlı olarak son zamanların trendi “yeni nesil mey-
hane” tarzı eğlenceyi de SPICY çatısı altında sunmaya başladık. 
SPICY İstinye’de her cumartesi mezelerimiz; damaklarda, Arzu 
Özcanoğlu’nun kadife sesi kulaklarda müthiş bir lezzet bırakıyor. 
Türk-Yunan müziklerinin eşliğinde SPICY lezzet yolculuğuna 
herkesi bekliyoruz.  Sizin için tek kelime ile;  
Yemek: Yaşamak 
Sunum: Pastanın üstündeki krema 
Servis: Kalite 
Müşteri: Lezzet durağımızın yolcuları 
Lezzet: SPICY 
Spicy: Gurme damakları vazgeçilmez adresi

Advertorial
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Kapak

Ekranların genç oyuncularından Simay Barlas, Aziz 
dizisindeki rolü gereği makyajsız ve doğal haliyle kalpleri 

fethetti. Güzelliğin fiziksel özelliklerden ziyade tavırla 
ilgili olduğunu söyleyen güzel yıldız “İçten gelenin dışa 

yansıdığını ve iyi niyetin, güzel kalbin fiziksel özelliklerden 
daha değerli olduğunu düşünüyorum” diyor.

Röportaj: Mukaddes Kaya,  Fotoğraflar: Emre Ibiş,  Styling: Ces’t La Vie,  Video: Yuşa Ebrar Dursunoğlu 
Saç: Engin Çakmak,  Makyaj: Mustafa Işık,  Fotoğrafçı asistanı: Yunus Emre Katırcı,  

Makyaj asistanı: Asena Aydoğan

Güzellik fiziksel 
özellikle değil 
tavırla alakalı

SİMAY BARLAS
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Elbise: CHRISTOPHER ESBER (V2K)
Ayakkabı: GIORGIO ARMANI (VAKKO)
Küpeler: NINON
Yüzükler: BEE GODDESS
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B adem gözleri, güzel saçları, 
incecik fiziği ve gençliğinin 
verdiği enerjiyle parlayan 
bir yıldız olarak hayatımı-

za girdi. Duru güzelliği ve muhteşem 
oyunculuğu ile herkesi kendine hayran 
bıraktı. Genç yaşına rağmen çok önem-
li projelerde yer alan Simay Barlas, bu 
sezon başlayan Aziz dizisindeki Efnan 
karakteriyle izleyenleri ekranların ba-
şına topladı ve yeteneğiyle bir anda 
yükselen yıldızımız oldu. Tertemiz, iç-
ten, saf ve katıksız bir kalbin simgesi 
haline gelen Efnan ve canlandırdığı ka-
rakter gibi doğal, duru ve güzel kalpli 
bir genç kız olan Simay Barlas, tüm za-
rafetiyle bu ay misafirimiz…

Çok gençsin, gençliğin verdiği 
çılgınlıkları yapanlardan mısın?

Hiç değilim. Dışarıda olmayı seven 
biri değilim. Çok kalabalık bir haya-
tım yok. Evde olmayı, yakın arka-
daşlarımla vakit geçirmeyi, bir şeyler 
izlemeyi tercih ediyorum çoğunluk-
la. Geri kalan zamanımda da sette 
oluyorum. Dengede olmak, sakin ve 
konforlu hissetmek, çılgınca şeyler 
yapma fikrinden daha eğlenceli sanı-
rım benim için.

Çok yaramaz bir çocuk muydun, 
yoksa bebeklerle oynayan bir kız 
çocuğu mu?

Sokakta oynamaktan eve geleme-
yen, hiç durmadan oynayan, üstü başı 
toz içinde evine dönen şanslı çocuk-
lardandım. Hayal gücüm yakın arka-
daşlarımdan biriydi. Hayal kurmayı 
çok severdim. Eğlenceli ve mutlu bir 
çocukluk yaşadığımı söyleyebilirim.

Oyuncu olmayı ne zaman kafana 
koymuştun?

Oyunculuk benim için çok küçük yaş-
larda başlayan bir hayaldi ve ne şanslı-
yım ki ailem bu konuda fazlasıyla bi-
linçli ve destekleyiciydi. Hayal kurmam 
konusunda beni hep motive ettiler. On-
ların doğru yönlendirmesiyle çocuk yaş-
larda hayalini kurduğum işi yapıyorum 
ve kendimi çok şanslı hissediyorum.

AZİZ, KALBİMİ ÇARPTIRAN BİR PROJE

Show TV’de yayınlanan Aziz 
dizisiyle karşımızdasın, nasıl bir 
proje oldu, nasıl dahil oldun?

Projeleri değerlendirdiğimiz bir sü-
reçteydik. Aziz hikayesi, oyuncu kad-
rosu ve ekibiyle en başından beri kalbi-
mi çarptıran bir projeydi. Bir de üstüne 
Efnan’a aşık oldum resmen. Hayata 
karşı duruşu, mücadelesi, savaşçı ka-
rakteriyle beni çok heyecanlandırdı. 
Deneme çekimleri yaptık, Murat’la ta-
nıştık derken kendimi sette buldum.

Hangi zamanda geçiyor diziniz, o 
devirlerde yaşamak ister miydin ya 
da hangi zaman diliminde yaşamak 
isterdin?

Aziz 1930’lu yıllarda Antakya’da 
geçiyor. İnsanlar çok büyük zorluk ve 
yokluk içerisinde Fransız işgali altın-
da yaşıyorlar. Bir oyuncu olarak böyle 
bir proje içerisinde, set ortamında dahi 
olsa o dönem yaşayan insanlarla em-
pati kurmaya çalışıyorum ve bu hem 
zorlayıcı hem de inanılmaz bir his. Sa-
nırım tüm zorluklarına rağmen şu an 
bulunduğumuz zaman diliminde ya-
şamaya devam etmek isterdim.

Kapak
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Aziz dizisinde, sıfır makyajla 
karşımızdasın. Bu seni korkutmadı 
mı, çirkin görünürüm endişeleri 
yaşadın mı?

Hiç endişem olmadı, hatta tam tersi 
karakterin kirletilecek olması beni çok 
heyecanlandırdı. Efnan böyle bir ka-
rakter ve makyajsız olması gerekiyor-
du. O yüzden hiç "Nasıl görünürüm, 
çirkin miyim acaba" diye düşünme-
dim, düşünemem de. Bu da bence in-
sanın ruhunun ve bedeninin birbiriyle 
barışık olması yani bir bütünlük olma-
sı durumu...

Bir kadın ne yaparsa güzel olur veya 

görünür?
Güzelliğin fiziksel özelliklerle değil 

tavırla ilgili olduğunu düşünüyorum. 
İçten gelenin dışa yansıdığını ve iyi 
niyetin, güzel kalbin fiziksel özellik-
lerden daha değerli olduğunu düşü-
nüyorum.

Sen kendi bakım ritüellerinde neler 
yaparsın?

Yoğun çalıştığım zamanlarda uzun 
bakım ritüelleri için vakit bulmam zor 
oluyor ama cildimi her zaman temiz 
tutmaya ve nemlendirmeye dikkat 
ediyorum. Ayda bir kere de profesyo-
nel cilt bakımı yaptırıyorum.

Kapak

Oyunculuk benim 
için çok küçük 

yaşlarda başlayan 
bir hayaldi ve 

ne şanslıyım ki 
ailem bu konuda 
fazlasıyla bilinçli 

ve destekleyiciydi. 
Hayal kurmam 

konusunda beni 
hep motive ettiler. 

Onların doğru 
yönlendirmesiyle 

çocuk yaşlarda 
hayalini kurduğum 

işi yapıyorum ve 
kendimi çok şanslı 

hissediyorum.
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Burçlara inanır mısın, astroloji ile 
ilgilenir misin?

İnanıyorum ve gerçekten de etkile-
rini çok hissediyorum. Tam bir Boğa 
burcu kadınıyım diyebilirim. Profes-
yonel olarak olmasa da astrolojiyle de 
ilgileniyorum, çok araştırıyorum, oku-
yorum.

Peki kadere ve şansa inanır mısın?
Kadere tabi ki inanıyorum ancak 

kaderin seçimlerimiz, çabamız ve du-
ruşumuzla şekillendiğine inanıyorum. 
"Herkes kendi kaderini yaşıyor" fikri-
ne uzağım. Kaderimizi ve buna bağlı 
olarak hayatımızın bizim elimizde ol-
duğunu düşünüyorum.

DÜŞÜK BEL PANTOLON 
SEVMİYORUM

Elinde bir sihirli değnek olsa ilk 
olarak neyi değiştirmek isterdin?

Hastalıkların, savaşların, kadın ci-
nayetlerinin, açlığın olmadığı bir dün-
ya için ne değişmesi gerekiyorsa onun 
için kullanırdım.

Modayı takip eder misin, asla 
giymem dediğin bir parça var mı?

Evet yakından takip ederim. Özel-
likle sevdiğim tasarımcı ve markala-

rın koleksiyonlarını yakından takip 
ediyorum. Bu kadar ilgili olmama 
rağmen içinde kendimi iyi hissettiğim 
şeyleri giymeyi tercih ediyorum. O 
yüzden moda olduğu için bir şeyi alıp 
giymiyorum. Büyük konuşup asla giy-
mem diyemem ama düşük bel panto-
lon sevmiyorum diyebilirim.

Seyahat etmeyi sever misin, 
rotaların nasıl olur?

Kim sevmez ki! Çok severim. İşim 
nedeniyle seyahat için çok fazla vak-
tim olmuyor. O nedenle bulduğum 
kısa aralarda daha önce görmediğim 
ve merak ettiğim yerlere gitmeyi ter-
cih ediyorum.

Efnan zorluklarla büyüyen bir genç kız, 
zor bir hayatı var ama aşık olması onu 
hayata bağlıyor. Aşk sence bağlayıcı bir 
güç mü, sana ne ifade ediyor?

Bence aşk çok saf, temiz, büyülü ve 
gerçek bir duygu en azından ben öyle 
olması gerektiğini düşünüyorum. Aş-
kın insanı besleyen ve hayata karşı 
motive eden bir duygu olduğuna ina-
nıyorum. Aşkın sadece bir kadın-er-
kek ilişkisi olduğunu da düşünmüyo-
rum. Ben birçok şeye aşk duyuyorum. 
İşimi, arkadaşlarımı, ailemi çok büyük 
bir tutkuyla ve aşkla seviyorum.

Elimde sihirli bir değnek olsa hastalıkların, savaşların, 
kadın cinayetlerinin, açlığın olmadığı bir dünya için ne 

değişmesi gerekiyorsa onun için kullanırdım.
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Kapak

Straplez: Crop Top ACADEMIA (BEYMEN)
Etek: THE ATTICO (BEYMEN)
Kolyeler: NINON
Bileklik: NINON
Ayakkabı: PIERRE HARDY (VAKKO)
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Kapak

Aşk mı, kariyer mi? Şimdi çok aşık 
olsan her şeyi bırakıp peşinden 
gider misin?

Aşk ve kariyeri birbirine tercih et-
mem mümkün değil. Bir önceki soru-
da da söylediğim gibi aşk benim için 
sadece tek bir insana karşı değil aile-
me, arkadaşlarıma ve işime karşı his-
settiğim tutkuyla eş değer.

KENDİ KONFOR ALANIMI SEVİYORUM

İyi bir sosyal medya kullanıcı 
mısın?

Sosyal medyayı ölçülü bir şekilde 
kullanmayı seviyorum. Tabii ki boş 
kaldığım zamanlarda sosyal medyada 
vakit geçiriyorum. Video izlemeyi, bir 
şeyler okumayı tercih ediyorum ço-
ğunlukla ama kişisel olarak çok aktif 
olduğumu söylemem.  

Yeşilçam filmlerini sever misin,  
izler misin?

Çok severim. O dönemin ruhu, hi-
kaye anlatımı beni hep çok etkiler.

En sevdiğin aşk filmi hangisi?
Notebook, 50 First Dates filmlerini 

çok sevdim.

Hatay yemekleri ile meşhur ve çok 
güzel, sen de yemek yemeyi ve 
yapmayı sever misin?

Yemek yapmak için çok vaktim ol-
muyor ama yemek yemeyi severim.

Hayatta en çok örnek aldığın kişi kim?
Tek bir kişi söyleyemem ama ailem 

diyebilirim.

En sevdiğin sporlar nedir ya da spor 
yapar mısın?

Setle beraber spor biraz zor oluyor, 
set varken yapamıyorum ama set yok-
ken haftanın 3 günü düzenli olarak 
spora gitmeye çalışıyorum.

Kendini üç kelime veya cümle ile 
nasıl anlatırsın?

Disiplinli, sakin ve kendi konfor ala-
nını seven biri olarak anlatırdım.

Bence aşk çok saf, temiz, büyülü ve gerçek bir duygu. 
İnsanı besleyen ve hayata karşı motive eden bir duygu 

olduğuna inanıyorum. Sadece bir kadın-erkek ilişkisi 
olduğunu da düşünmüyorum. Ben birçok şeye aşk 

duyuyorum. İşimi, arkadaşlarımı, ailemi çok büyük bir 
tutkuyla ve aşkla seviyorum.
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Kapak

Triko mayo: BALMAIN (BEYMEN)
Ayakkabı: THE ATTICO (BEYMEN)
Küpeler: NINON
Kolye: NINON
Bileklik: NINON
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KapakKapak

Elbise: ACADEMIA (BEYMEN)
Çizme: PARIS TEXAS (V2K)
Küpe: BEE GODDESS
Earcuff: BEE GODDESS
Yüzükler: BEE GODDESS
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KapakKapakKapak

Ceket: VAKKORAMA
Straplez: Crop Top ACADEMIA
Jean: MM6 MAISON MARGIELA (V2K)
Ayakkabı: VERSACE (BEYMEN)
Küpeler: BEE GODDESS
Yüzük: BEE GODDESS
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MODA
RE TOUCHmag

&STİL



Yeni yıla başlamanın enerjisini hepimiz üzerimizde 
hissediyorken tazelenmeyi, dinginliği, yaratıcılığı ve 
farkındalığı odağımızda tutuyoruz. Rahatlığı kendi 

“şık”lığımla harmanlamak benim bu günlerdeki “dress 
code”um. Hepimizin kendimizi “ben” gibi hissettiği bir tarz 
vardır, benliğimizi tazelemek için o tarzı yakalama zamanı. 

Favorileri
Editörün

Hüma Kaya / huma@retouchmag.com

Moda
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Dolce&Gabbana 
Eldiven

Aksesuar olarak kullanması cesaret 
isteyen şık eldivenler tam da 

kendine güvenen kadınlara göre. 
Dolce&Gabbana’nın bu zamansız 
tasarımı iç mekan kombinlerine 

şıklık katarken dış giyimi de daha 
büyüleyici hale getiriyor. 

Dior, Dolce Vita 
Parfüm

Asla “eski moda” olmayan 
klasiklere zaman zaman geri 
dönmek güvenli bir dostun 

omuzlarında dinlenmek gibi. 
Dior’un ikonik parfümü Dolce 

Vita nesilden nesile dişiliğin 
kokusunu aktarıyor.
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Mon Reve Kolye
Gabrielle Chanel’in meşhur inci 

kolyeleriyle hayatımıza giren “kat 
kat inciler” yıllar içinde form ve 

tarz değiştirse de hala büyüleyici ve 
feminen stillerin vazgeçilmezi.

Saint Laurent 
Bot

Siyah, sivri burunlu ve topuklu 
bir ayakkabının ayaklarını yerden 
kesemeyeceği kadın yoktur. Saint 
Laurent’in logo topuk detaylı bu 
botlarına sadece kadınlar değil, 

gören herkes aşık olur.

The Molce 
Elbise

Blazer ceketleri andıran maskülen 
kesimine rağmen sadeliği 

cesaretle harmanlayan detayları 
bu tasarımı tam bir gardırop 

klasiği haline getirmiş. Üstelik 
hem iş yemekleri, hem romantik 
davetler, hem de şık partiler için 

kombinlenebilir.



Moda

Versace, 
32.450 TLŞıklığın şifresini sadelik ile çözen Japon 

kadınları hem günlük kombinlerinde hem 
özel günlerinde asaletlerini konuşturma 
konusunda tüm dünyaya örnek oluyor. 

Japon Sadeliği

Allbyb, 825 TL

American 
Vintage, 1.495 TL

C/Meo, 3.495 TL

Ghospell, 1.995 TL

Ichi, 745 TL

Ivy&Oak, 
6.395 TL

Mirimalist, 
1.100 TL

Selected, 
2.995 TL

Vakkorama, 
995 TL
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Yılın en iddialı ve en şık monokrom 
görünümü tartışmasız ekru ve beyaz. 
Birbiriyle kombinlenebilir birkaç parçayı 
gardırobunuza katmak hayat kurtaracak.

Karlar 
Kraliçesi

Adidas,  
1.499 TL

Equpe 
Studio, 

1.850 TL

Jimmy 
Choo, 

23.950 TLKhaki, 379 TL

Melis Göral, 
30.950 TL

Roe, 2.300 TL

Schutz, 2.795 TL

Vakkorama, 895 TL

Zeynep Koç, 690 TL
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En ağır hanımefendilerin bile gönlünde 
yatan bir pembe mutlaka vardır. Yaşımız 
kaç olursa olsun şeker pembe bizce 
mutluluk garantili tek renk.

Şeker Pembe

Adidas, 1.699 TL

American Vintage, 1.795 TL
Bacon, 7.795 TL

Free People, 3.495 TL

Gcds, 6.450 TL

Lucky Palm, 
400 TL

Manc, 1.049 TL

Oof Wear, 2.495 TL

Ugg,  
4.049 TL

Vakkorama, 1.795 TL
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2021-2022 kış modasının çok öne çıkan 
trendi kesinlikle pelüş. Suni kürk ve 
pelüş detaylar artık sadece dış giyimde 
değil terlikten çantaya pek çok detayda 
şıklığımızı tamamlıyor. 

Pelüş

Gaynor, 1.149 TL

Mango, 1.199 TL

Moschino, 
6.250 TL

Network, 4.299 TL

Oof Wear, 2.395 TL

Saint 
Laurent, 

46.950 TL

Stand, 5.950 TL

Urban Code, 6.795 TL

Versace, 
6.750 TL

Yargıcı, 1.699 TL



48

Moda

Yeni projelerin başladığı, eski işlerin 
gözden geçirildiği, yeni kararların alındığı 
bu ay iş hayatınıza ve kariyer rotanıza 
odaklanmak için belki de en doğru 
zaman. Ofis günlerinizde kendinizi şık 
hissettirecek kombinler size iyi gelecek.

Yeniden 
Başla

Blinq, 2.250 TL

Day Bay 
Design, 

139,90 TL

Etty&Jacques, 
789 TL

Ghospell, 1.995 TL

Hartford, 5.495 TL

Schutz, 
3.095 TL

PSC, 895 TL

Sister Jane, 
3.395 TL

Vakkorama, 
1095 TL

Christian 
Louboutin, 
11.250 TL
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Röportaj

Denizin üstü 
altından daha 

tehlikeli

ŞAHİKA ERCÜMEN

Dünya serbest dalış rekortmenimiz Şahika Ercümen, gücünü 
sadece rekor için değil, su kaynaklarının ve deniz canlılarının 

korunması için de kullanıyor. Denizin altını tehlikeli değil büyülü 
bir dünya olarak tanımlayan Ercümen, kirlilikle mücadele için 

de farkındalık ve sıfır atığın yaşam biçimi haline getirilmesi 
gerektiğine dikkat çekiyor.

RÖPORTAJ: BUSE TURAN
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Y ılın en çok konuşulan 
isimlerinden biri, gururu-
muz, dünya serbest dalış 
rekortmeni Şahika Ercü-

men, 8 Haziran 2020 tarihinden bu 
yana UNDP Türkiye’nin Sudaki Ya-
şam Savunucusu ilan edildi. Güzel 
rekortmen ile sualtı maceralarından 
günlük stiline uzanan samimi bir soh-
bet gerçekleştirdik.

Öncelikle tebrik etmek istiyorum. 
29 Ekim'de 100 metreye 2 dakika 
53 saniyede dalarak dünya rekoru 
kırdınız. Duygularınızı merak 
ediyoruz, o an neler hissettiniz?
Pandemi ve bu süreçte geçirdiğim Co-
vid-19 sebebi ile antrenmanlara uzun 
bir süre ara vermiştim. Açık konuş-
mam gerekirse çalışmalara geri dön-
düğümde, ilk zamanlar pek iyi geç-
medi ama kısa sürede eskisinden daha 
iyi hale geldiğimi fark ettim. Bu beni 
çok mutlu etti ve böylece full motivas-
yonla yıl boyu yapılacak tüm yarışma-
lara katılmaya karar verdim. Önce Ba-
hamalar’a Dünya Kupası'na gittim, 3 
madalya aldım. Ardından Kaş’ta ger-
çekleşen Dünya Kupası'na katıldım ve 
oradan da 2 şampiyonlukla döndüm. 
Her şey tam istediğim gibi ilerliyordu, 
ben de uzun zamandır yapmak istedi-
ğim dünya rekoru dalışını 29 Ekim’e 
özel yapmaya karar verdim. Aslında 
bu rekoru 2015 yılında da denemiş-

tim, o zaman dünya rekoru yine bana 
aitti, 91 metreydi ancak su yüzeyine 
10 metre kala baygınlık geçirdiğim 
için geçersiz sayılmıştı. Şimdi her şey 
yolunda gidiyorken, mental olarak da 
buna hazırken yeniden denemek iste-
dim. 100 metreye paletsiz bir ağırlık 
sistemiyle daldım, dünya rekoru ile 
sonuçlandı. Hatta bu alanda erkekler 
rekorunu da kırmış olduğum için eks-
tra mutlu oldum.

Suyun içindeyken neler 
düşünüyorsunuz? Dakikalarca 
nefesinizi tutmak, metrelerce 
derinlere inmek sizi ürkütüyor mu?
Orası çok büyülü bir dünya. Yer çeki-
mi yok, her şey yavaş ve sessiz mavi 
bir filtrede gibi. Benim için her yeni 
derinlik, yeni bir keşif demek. Bu 
yüzden derine indikçe korkudan çok 
kendi derinliklerime indiğimi hisse-
diyorum.

Astım rahatsızlığınızın olduğunu 
biliyoruz. Dalışlarda bunun 
etkilerini hissettiğiniz anlar oluyor 
mu? 
Evet, aslında astım benim için bir 
dezavantaj gibi gözükse de ben onu 
avantaja çevirmeyi iyi biliyorum. 
Çünkü yıllarca spor yapamamanın ve 
nefes alamamanın ne demek olduğu-
nu çok iyi biliyorum, bu da beni daha 
çok motive ediyor.
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İNSAN LİMİTSİZ  
BİR POTANSİYELE SAHİP

Dalış öncesinde neler yapıyorsunuz? 
Totemleriniz ya da sizi motive eden 
bir mottonuz var mı?
Var, uğuruna çok inandığım için 
kimseyle paylaşmıyorum ama şunu 
söyleyebilirim, insan limitsiz bir po-
tansiyele sahip. O yüzden isteyip 
inandıktan sonra her şeyin mümkün 
olabileceğini düşünüyorum.

Sizce dünyanın en iyi dalış noktası 
neresi? Kalbinizi fetheden özel bir 
yer var mı?
Birden fazla yer var aslında. Kızılde-
niz veya Karayipler’de rengarenk pek 
çok canlı ile dalabiliyorken Meksika 
Cenoteler’de (Kapalı Mağaralar) mis-
tik dalışlar yaptım. Hepsi birbirinden 
özel, ayrı deneyimlerdi.

Denizlerin kirliliği konusuna da 
değinmek istiyorum. Özellikle 
ülkemizin en büyük sorunlarından 
biri olan plastiklerin denizlere 
atılması konusunda farkındalık 
oluşturmak için mutlak öneriniz 
var mı? Neler yapabiliriz? 
Bu konuda biz bireylere çok sorumlu-
luk düşüyor. Geri dönüşümü ve sıfır 
atığı yaşam biçimi haline getirmeli-
yiz. Türkiye’nin Sudaki Yaşam Savu-
nucusu olarak bugüne kadar ülkemiz 
denizlerinde artan kirliliğe dikkat 
çekmeye odaklandım. Bu anlamda 
pek çok çalışma yaptım, yapmaya da 
devam edeceğim. Hayalim geri dönü-
şümün önemi konusunda küresel bo-
yutta farkındalık yaratmak ve spon-
sorum olan %100 geri dönüşümden 
üretilmiş plaj havlum gibi doğa dostu 
ürünlerin, tek kullanımlık ürünlerin 
yerine geçmesini sağlamak.
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Röportaj

Denizin altı pek çok kişiye 
korkutucu ve tehlikeli geliyor. Peki 
size göre denizin altı mı yoksa üstü 
mü tehlikeli?
Kesinlikle üstü!

Biraz da Şahika Ercümen'i 
yakından tanımak isteriz. Sizi hep 
dalarken gördüğümüz için sanki 
tüm zamanınız suda geçiyor gibi 
geliyor. Günlük hayatınızda neler 
yaparsınız?
Evet haklısınız. Asıl mesleğim diye-
tisyenlik. Sağlıklı beslenme ile ilgili 
pek çok projede yer alıyorum. Kitap-
lara bayılıyorum. Hatta Denizkızı ve 

Delfi isminde bir çocuk kitabı yazdım. 
Farklı şeyler denemeyi çok seviyorum. 
Yeni bir dil öğrenmek, yeni bir ülkeyi 
keşfetmek ya da ilkleri yaşamak…

Stilinizden de bahsetsek... Nasıl 
tanımlarsınız tarzınızı?
Spor şık diyebilirim. Sık sık seyahat 
ediyorum ve genellikle uzak nokta-
lara gittiğim için çok fazla ekipmanla 
yolculuk yapıyorum. Bu seyahatlerde 
valizime sadece gerekli parçaları ala-
biliyorum. Şort, tişört, mayo yetiyor 
bazen. Şehir hayatı olan yerlere ise 
mutlaka jean ve beyaz gömlek götü-
rürüm.

Bana göre dünyanın 
en iyi dalış noktaları 
arasında birden fazla 

yer var. Kızıldeniz 
veya Karayipler’de 

rengarenk pek 
çok canlı ile 

dalabiliyorken 
Meksika Cenoteler’de 

(Kapalı Mağaralar) 
mistik dalışlar 
yaptım. Hepsi 

birbirinden özel, ayrı 
deneyimlerdi.
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Moda ikonu 
prensesin 

zamansız stili
Zamanın en çok konuşulan kadınlarından biri olan Prenses 
Diana’nın moda seçimleri günümüzde hala unutulmayanlar 

arasında. Peri masalını andıran bir günde giydiği gelinliğinden 
bisiklet bindiği şortuna, göz alıcı omuzları açık siyah intikam 
elbisesinden geniş omuzlu blazer'lara kadar giydiği her şey 

modaya 'Diana tarzı' imzasını attırdı

HAZIRLAYAN: BUSE TURAN
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20'nci yüzyılın moda ikonu olan ve 
gelmiş geçmiş en çok sevilen prensesi 
Lady Diana’dan bahsetmeye ne dersi-
niz? Güçlü karakterine zarif duruşunu 
ekleyen nadir isimlerden biriydi Diana. 
Karakterinin yanı sıra prenses oluşuyla 
birlikte ilgi alanına giren rafine zevkle-
riyle sadece iyi bir prenses değil, aynı 
zamanda özgün bir moda ikonuydu da.
Lady Diana’nın Prens Charles ile ni-
şanlandığı dönemi hatırlayın. Aslında 
bugün stil ikonu diye bahsettiğimiz 
Prenses Diana’dan o günlerde mo-
dadan eser yoktu. Bilinen bir gerçek 

var ki Lady Diana, Prens Charles ile 
nişanlandıktan sonra modaya önem 
vermeye başladı. Onun stili daha çok 
heyecansız ve soğuk renklerden olu-
şuyordu. Prensesliğe adım atacağı o 
günlerde, modaya olan ilgisi de art-
maya başladı. Bu bile Diana’nın deği-
şime ve yeniliğe ne kadar açık oldu-
ğunu, bulunduğu noktayı ne kadar 
önemsediğini gösterdi.
Kraliyet kuralları çerçevesinde, mo-
dern zamana uyarladığı zarif seçimle-
riyle Prenses Diana’nın zamansız sti-
lini mercek altına almaya ne dersiniz?  

UZUN DUVAK BİZE ONDAN MİRAS
1981 yılında St. Paul Katedrali’nden duvağı 7.5 metre olan gelinliğiyle çıkarken 
farkında olmadan moda dünyasında yeni bir dönemin kapılarını araladı ve mil-
yonlarca geline uzun duvak tercih etmeleri konusunda ilham oldu. Bugün hala 
uzun duvak hayali olan milyonlarca gelin adayı varsa, bu prensesin sayesinde.
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ÖZGÜN AKSESUAR 
KOLEKSİYONU
Prenses Diana içinde bu-
lunduğu aristokrat yapı-
nın gerekliliği olan, inci 
takıları kendine has stiline 
uyarlamayı çok iyi bilirdi. 
Kişisel moda anlayışını kra-
liyet çizgisine adapte etmek 
onun işiydi. İnci onun için 
bir zorunluluk muydu, yok-
sa severek mi kullanıyordu 
bilinmez ama kullandığı 
güneş gözlükleri ile kraliyet 
stiline bile Diana havası ka-
tıyordu.

DİPLOMATİK GEZİLERİN KADINI
Prenses gardırobunu diplomatik zi-
yaretlere uyarlamakta oldukça us-
taydı. Onun için her gittiği ülkeye 
özel hazırlanmış kostümler giymek, 
bulunduğu yere duyduğu saygı gös-
tergesiydi. Örneğin Japonya’ya yap-
tığı ilk ziyaretinde Japon tasarımcı 
Yuki Torimaru imzalı gece mavisi 
elbiseyi giymişti. Paris’e ilk ziyare-
tinde de Paris’in ikonik tasarımcısı 
Chanel’den kırmızı bir elbise tercih 
etmişti. 
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HUNTER BOTLAR
Prensesin ayağındaki botlara dikkat çek-
mek istiyoruz. Evet yanlış görmüyorsunuz, 
Hunter yağmur botları. Bu botları ne zaman 
giysek aklımıza bu kare geliyor. Bugün hala 
yağmurlu havaların joker parçası olan Hun-
ter botları, 1981 yılında ilk keşfeden Prenses 
Diana oldu.

RAHAT VE SPORTİF
Prenses Diana’yı “Ben buyum” de-
diği anlarda jean pantolon, tişört 
ve blazer ile görmek kaçınılmazdı. 
Günlük hayatında rahat ve spor gi-
yinmeyi seven Diana, bu rahatlık 
anlayışıyla bile adeta bir moda dersi 
veriyordu. Bugün hala kullanmakta 
olduğumuz bir jean pantolon üzeri 
blazer ceket kombinini Diana 1988 
yılında yapıyordu.
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KAZAKLAR OMUZA
1985 yılında katıldığı polo 
maçından bir kare görüyo-
ruz. Kazağını omzuna bağ-
layışı size de tanıdık geli-
yor mu? Enerjik ve sportif 
stili ile hepimizi etkisi al-
tına alan Diana, bugün 
tüm dünyanın havalı spor 
kombinlerine ilham olma-
ya devam ediyor.

PUFFER MONT İKONU
1994 yılından bir kare. 
Prenses Diana’nın 
Avusturya tatilinde yü-
rüyüş yaparken çekil-
miş bir fotoğrafı. Sizin 
de bizim gibi gözünüz 
kırmızı puffer mon-
tuna takıldı biliyoruz. 
“Nereden bulmuş bu 
montu, şimdi olsa da 
giysem” dediğinizi du-
yar gibiyiz. Siyah sade 
sokak stilini kırmızı 
puffer mont ile canlan-
dırmak o yıllarda ancak 
Prenses’e özel bir seçim 
olabilirdi.
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Moda

ELBİSE ÜZERİNE TRİKO
Anne Diana uçaktan iner-
ken objektiflere yansıyor. 
Beyaz tiril tiril bir elbise-
nin üzerine bugünlerde 
hırka, sweatshirt gibi spor 
parçaları geçirmek sıra-
dan gibi gözükebilir. An-
cak Diana bu stili 1986 yı-
lında yaptı. “Bu elbise ve 
üzerindeki trikoyu bugün 
bulsam hemen alır giye-
rim” diyen kaç kişiyiz?

GÖMLEK İÇİNE 
TİŞÖRT
Bu munzur bakışlı 
kadın, çiçek desenli 
eteğinin üzerine giy-
diği gömleğe biraz 
sportif bir hava kat-
mak istemiş olma-
lı. Kot gömlek içine 
giydiği basic tişört 
ile ne kadar cool gö-
züktüğünün ve gü-
nümüze kadar gelen 
stil tüyosunun far-
kında mıyız?
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Moda
MASKÜLEN VE DİŞİ
Biz maskülen gözükmeyi Prenses’ten öğrendik. 
Lady Diana’nın dişiliğini de ön plana çıkaran 
beyaz renkli, dantel desenli ceket pantolon takı-
mı hafızalarımıza kazınanlardan. O dönemler-
de kim derdi ki bir prenses takım elbise giyecek 
ve hem maskülen hem feminen gözükecek.

İNTİKAM İKONU
Tüm bu moda sürecinin içinde tek bir siyah elbise 
var ki intikam elbisesi diye akıllarımıza kazınan… 
İşte o elbise her şeyi geride bırakacak türden. Omuz 
dekolteli siyah elbisesi ile hem cüretkar hem de 
seksi gözüken Diana, o gün kendini aldattığını öğ-
rendiği Prens Charles’dan rol çaldı. Ertesi gün Dia-
na’nın seksi görüntülerine basın yasağı gelse de bu 
ihtişamlı elbise tüm dünyanın aklına kazındı. Gü-
nümüzde benzerleri de yapılan elbiseyi dönemin 
ünlü modacısı Christina Stambolian tasarladı.

DIANA’NIN MODA MİRASI
Bugün hala birçok marka tarafından, Diana’nın stilinden ilhamla yola çıkılarak tasa-
rımlar yapılıyor. Maskülen takımlar, blazer ve jean kombinleri, elbise üzerine giyilen 
trikolar, ekose etekler ve siyah mini elbiseler… Hepsi bize Prenses Diana’dan kalan 
moda mirası.
Stiline, ruhuna ve güzel kalbine sahip çıkıyoruz Prenses.
Seni seviyoruz.



62

GÜZELLİK
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

Daha Dolgun Kaş 
ve Kirpikler!

Siveno %100 doğal Kaş&Kirpik 
Serumu ile uzunluğunu ve 

dolgunluğunu kaybeden kaş ve 
kirpikleri etkileyici bir görünüme 

kavuşturmak artık çok kolay! 
Kullanılan makyaj malzemelerinin 

içeriğindeki ağır bileşenler, uzun 
saatler makyajlı dolaşmak, makyaj 

temizlerken yeterince nazik 
davranmamak veya beslenme 

şeklinden dolayı kaş ve kirpikler 
zayıflamaya 

ve dökülmeye 
başlayabilir. Sentetik 

içeriklerin sebep 
olduğu zarara ve 
yıpranmaya karşı 
koruma sağlayan 

Siveno %100 
Doğal Kaş&Kirpik 
Serumu tamamen 

bitkisel içeriklerden 
aldığı güçle kaş ve 

kirpiklerinize daha 
dolgun ve hacimli 

görünüm sunuyor. 

Hediye Bir Sanattır
Açılmaya kıyılamayan, her detayı ile özel 
hissettiren hediye paketleri ve ikonik 
kokular… Sevdiklerinize yeni yıl ruhunu 
daha da derinden hissettirmeye hazır 
mısınız? En özel hediye alternatiflerinin 
adresi olan Atelier Rebul mağazalarında 
ve atelierrebul.com.tr’de baş harfler 
ile kişiselleştirilebileceğiniz şık hediye 
kutuları ve nostaljik parfüm şişeleri, özel 
olarak yazdığınız not ile tamamlanan 
kişiselleştirilmiş setler yılın her dönemi 
sevdiklerinizi çok mutlu edecek. Kişiye 
özel dolum kolonyaları, ikonik imza 
koleksiyonlarından seçenekler ve mum ve 
çubuklu oda kokuları biri elbet size göre. 
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Güzellik

Makyajın  
Yeni Stili 

Gratis’in yeni makyaj markası 
LYKD, yeni neslin trendlerini 
yeni yılda makyaj çantalarına 

taşıyor. Rengârenk tasarımları, 
gözde renkleri, uygun fiyatlı ve 
yüksek kaliteli ürünleri ile yeni 

yılda da gözleri üzerine çeken 
LYKD, far paletinden fondötenlere, 
aydınlatıcıdan bronzer ve allıklara, 

ruj ve ojeye kadar yüzlerce farklı 
seçenek sunuyor. Her cilt tonuna 

uygun ürünleriyle göz alıcı makyaj 
yapılmasını sağlayan LYKD, 

eğlenceli, çekici, tutkulu ve tarz 
sahibi marka kimliği ile yüksek 

kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerini 
yeni yılda da makyaj çantalarına 

taşıyor. Yüz, göz ve dudak 
kategorilerindeki ürün setleriyle yeni 

yılda da göz alıcı makyaj için ideal 
seçenek sunuyor.

Özel ve Sınırlı 
Sayıda Üretilen 
Bir Koleksiyon
M.A.C, Global Marka Elçisi Lisa 
(LISA Manobal) ile tasarladığı 
makyaj koleksiyonunun lansmanını 
yaptı: M.A.C x L. Koleksiyonun 
küratörlüğünü yapan Lisa, her parçayı 
kesinlikle sevdiği şeylerden ilham 
alarak tasarlamış. Her renk tonu, 
ürün, isim ve ambalaj tasarımı onun 
için çok özel bir şeyi temsil ediyor. 
M.A.C x L, hayranlarına bu koleksiyon 
aracılığıyla idollerinin görünümünü 
kendi bakış açılarını katarak yeniden 
yaratmak için ilham ve cesaret 
veriyor. Bu koleksiyonun  hem her 
gün için zahmetsizce doğal ve çekici 
görünümler, hem de gece için ışıltılı 
görünümler yaratabilen çok yönlü 
bir seri olması hedeflenmiş.  Benim 
favorim rujcu olarak Powder Kiss 
Liquid Lipcolour ama inanın siz seçim 
yapmakta zorlanacaksınız.
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Güzellik

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

Ayın  
En Yenileri

Avon, Power Stay Mat 
Fondöten, orta-yüksek 
kapatıcılık özelliği ve 

neme ve tere karşı 
dayanıklı formülüyle 

makyajınıza 
başlamanız için 

harika bir alternatif 
oluşturuyor, 74,99 TL 

Bobbi Brown, Luxe Precious 
Metals Far Paleti, sekiz farklı 

ton içeren bu palet içerisindeki 
farlar; yüksek pigmentli özel bir 

formüle sahip, 740 TL

Estée Lauder, Re-
Nurtiv Ultimate 

Diamond Brilliance 
Serum , yeni nesil 
yaşlanma karşıtı 
güçlü formülüyle 
cildi iyileştiriyor, 

2.900 TL

L.A. Colors, Color Block Nude Far Paleti , 
10 farklı renkten oluşan palet  eşsiz renk 

kombinasyonlarıyla her makyajınıza 
uyum sağlayacak, 79,95 TL

Flormar, Silk Matte 
Liquid Lipstick,  ipeksi 
dokusu ve dudakları 
kurutmayan formülü 
ile ikonik hale gelen 
rujların yeni renkleri 
koleksiyona eklendi, 

84,99 TL

Relove by 
Revolution, Glossy 

Fix Şeffaf Kaş & 
Kirpik Maskarası 
ile doğal görünen 
harika kaşlara ve 
kirpiklere sahip 
olun, 39,95 TL

Ashley Joy,  Kaş 
& Kirpik Bakım 

Serumu, içeriğindeki 
Provitamin B5 

adeta bir bariyer 
görevi görerek eşsiz 
bir koruma sağlıyor 

ve kırılmaları 
engelliyor, 99,95 TL

Filorga, 
Skin-Unify 
Intensive 

Serum, 
cilt tonu 

eşitsizliği, 
parlaklık 

eksikliği, leke 
sorununa 

çözüm sunan, 
990 TL

Bepanthol, SensiDaily, prebiyotikli 
formülü ile çok kuru veya atopik 

ciltlerde tekrarlayan yoğun 
kuruluğu ve kuruluğa bağlı kaşıntıyı 

başlamadan önlüyor, 150 ml, 84,90 TL

Glamglow, 
Brightmud™ Dual-
Action Exfoliating 

Treatment, cildinize 
parlaklığını geri 

kazandırmak her 
zamankinden daha 

kolay, 499 TL
Siveno, %100 Doğal 
Saç Serumu, her saç 
tipi için anında etki 
sağlayan bir bakım 
sunuyor, 4 X 10 ml, 

225,00 TL



Güzellik

Nemlendiren, besleyen, koruyan 
ürünlerle yeni senede ayrı bir özen 
göstermeye ne dersiniz?

Cildinizi  
Yeni Yıla 
Hazırlayın

La Roche Posay, 
Lipikar Baume AP+M 

Nemlendirici, yeni yılda 
cildinizi yenilemek için,  

400 ml, 219,90 TL

Zade Vital, Kenevir Tohumu 
Yağı, kışın kuruyan cildinizi 

canlandırıyor, 200 ml, 155 TL

Vichy,  Liftactiv Kırışıklık 
Karşıtı Dolgunlaştırıcı 

Serum,  genç ve dolgun 
bir cildin sırrı, 425,90 TL

Ducray, Dexyane 
Bariyer Krem, 

atopiye eğilimli 
ciltlere özel 

olarak geliştirdiği 
sayesinde artık 

daha konforlu bir 
cilt elde etmek 

mümkün, 100 ml, 
119 TL

Bioderma,  Atoderm 
Intensive Eye Cream, 

göz çevresindeki 
atopik dermatit ve 
kontakt dermatit 

problemini onarmaya 
ve yatıştırmaya 
yardımcı olurken 

makyajın da 
temizlenmesini 
sağlıyor, 100 ml,  

167 TL

NIVEA,  Repair & Care Yoğun Bakım Kremi, 
gergin ve kuru ciltte 72 saat rahatlama 

sağlıyor,  72.95 TL

The Body Shop, 
Himalayan 

Charcoal Peeling 
Etkili Gece 

Serumu, peeling 
etkili bir serum 

arayanlara, 
399,90 TL

Filorga, NCEF-SHOT, ultra hafif 
yapısı anında cilt tarafından emilir 
ve herhangi bir cilt bakım rutini ile 

de birleştirilebiliyor, 1.170 TL

Incia, Doğal Çatlak Önleyici 
Bakım Yağı, doğal ce cilt 

florasını düşünen içeriğiyle 
her dönem kendini 

düşünenlere,  50 ml, 89 TL



Güzellik

Bakımlı, güçlü, sağlıklı, her daim 
parlayan saçlar için tek yapmanız 
gereken saçınızın ihtiyacı olan doğru 
ürünü seçmek. Bakım rutininize bu 
ürünlerden birini eklemeye hazır mısınız?

Saçlarından  
Sen Sorumlusun

OGX, Bukleli Saçlar İçin 
Nemlendirici Coconut Curls 
Şampuan, saçınızın doğal 
yumuşaklığını artırmaya, 

yıpranmış buklelerinizi 
güçlendirmeye ve 

elektriklenmeyi azaltmaya 
yardımcı olarak buklelerinizin 

mükemmel görünmesini 
sağlıyor, 99,90 TL

Biovene, Onarıcı Hidistan 
Cevizi & Keratin Katı 

Şampuan,  doğal 
hindistan cevizi yağı, 

macadamia yağı, keratin, 
balmumu ve shea 

yağı gibi bileşenlerle 
zenginleştirilmiş, 39,95 TL

Sinoz, No:16 Miracle 
Oil,16 değerli bitkisel 

yağ karışımından 
oluşan nemlendirici, 
besleyici, yatıştırıcı, 

yenileyici ve tazeleyici 
gücü ile özellikle 
hassas ve kuru 

ciltlerde; yüz, vücut, 
el, tırnak ve saçlarda 
profesyonel bakım 

sağlıyor, 149 TL

We Are Paradoxx, Detox Dry Shampoo 
(Detoks Etkili Arındırıcı Kuru Toz 

Şampuan), diğer kuru şampuanlardan 
farkı ürünün spray formatında  

olmaması, saçınıza dökerek 
uygulayabiliyorsunuz, 295 TL.

Revolution Haircare,  
Nemlendirici 

Hyaluronik Asitli 
Saç Kremi, kuru 

saçlarınızı nemle 
doyurun, 250 ml, 

129,95 TL

Ducray, Kelual DS, 
bu seri ile inatçı 
kepeklere dur 

diyebilirsiniz, 125 TL

Head&Shoulders, Dökülme 
Karşıtı şampuan, içerisindeki 
kafein özü ile saçınızı besliyor 
ve dökülme ve yıpranmalara 
karşı güçlendiriyor, 84.90 TL

Arzum, Superstar Touch, saç 
düzleştirici fırça ile saçınıza 

istediğiniz şekli verin, 299 TL



Güzellik

Yeni seneyle birlikte makyaj tarzınızı 
yenilemeye karar verdiyseniz; bu sayfadaki 
ürünleri yakın takibe almanızı öneririz.

Yeni Sene 
Yeni Sen

M.A.C, Rubby 
Woo Love 

Me ruj, ikonik, 
cesur, hayran 

olunası 
dudaklar için, 

169 TL

Relove by Revolution, Colour Play 
Far Paletleri, ulaşmak istediğiniz 
tüm göz makyajı görünümlerini 

yaratmak için ihtiyacınız olan her 
şeye sahip, 44,95 TL

Shiseido, ControlledChaos MascaraInk, 
24 saate kadar kalıcılık sağlayan 

maskara ile kirpiklerinizin hacmi %250, 
uzunluğu ise %47 artıyor, 430 TL

L.A. Colors, 
Show It Off Allık 

& Highlighter 
Paleti, yüksek 

pigmentasyonu 
ile güneşte 

bronzlaşmış 
parlak bir cilt 
görünümüne 
ulaşmak çok 

kolay, 79,95 TL

Clinique, Even Better 
Clinical™ Serum Fondöten, 
üç farklı serum teknolojisi 
ile koyu leke görünümünü 

gözle görünür şekilde 
azaltan, daha eşit 

tonlu bir cilt sunan cilt 
mükemmelleştirici bu 
fondöten, aydınlık ve 

dolgun bir görünüme sahip 
olmanıza da yardımcı 

olacak, 499 TL LYKD, Likit Kapatıcı, cilt tonunu 
eşitlerken aynı zamanda cilt 
ile tamamen bütünleşerek 

pürüzsüz ve parlak bir görünüm 
kazandırıyor, 49 TL

Bobbi Brown, SOHO Glow Mini 
Long-Wear Cream Shadow 

Stick Set, Long-Wear Cream 
Shadow Stick şimdi üçlü mini 

set halinde, 429 TL

Yves Rocher, Kusursuz ten pudra,  
ultra yumuşak toz yapısı, kadifemsi 

mat bitişi ve 4 farklı renk tonuyla 
cildinizi germeden kusurları kapatmak, 

matlaştırmak ve birleştirmek için 
kullanabilirsiniz, 144 TL
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Diyette 
vazgeçilmemesi 
gereken 10 besin

Sağlık

Diyet yaparken yiyeceklerin besin değerlerinin yanı sıra 
besin çeşitliliğine de özen gösterilmeli. Dengeli ve sağlıklı 
beslenmenin beslenmede her besin grubundan yeterli ve 
dengeli miktarda alınmasının önemli olduğunu vurgulayan 
Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak 

İnsel Aydın, diyette vazgeçilmez 10 besin çeşidini ve 
vücuda etkilerini anlattı:

KİVİ
Kivi içerisinde bol miktarda vitamini 
bulundurur. C vitamini antioksidan bir 
maddedir ve vücudumuzu koruduğu 
kanıtlanmıştır. Düzenli tüketildiğinde 
kardiyovasküler hastalıklardan kansere ve 
obeziteye karşı pek çok sorunda etkili olduğu 
görülmüştür. Asla es geçilmemesi gereken 
kivinin en önemli yararı, yüksek lif içeriği özelliği 
sayesinde kabızlığa karşı etkili olmasıdır. 
Bu yüzden zayıflamak isteyenler ve kabızlık 
problemi yaşayanlar beslenme programında 
muhakkak kiviyi bulundurmalıdırlar.Ara 
öğünlerinizde tatlı isteğinizi karşılamak 
amacıyla 2 adet orta boy kivi tüketebilirsiniz.

SARIMSAK 
Sarımsakta bulunan allık 

sülfiritler bağışıklık sistemini 
güçlendirir, tümör hücre 
çoğalmasını baskılayan 

enzimleri uyarır ve kandaki 
kolesterol düzeylerini az altır. 

Sarımsağın en iyi bilinen etkisi 
kolesterol düşürücü etkisidir. 

Sarımsakta bulunan selenyum 
kalp için koruyucudur ve 

antioksidanların yapısına 
girmektedir. Günlük 

beslenmenizde bulundurmayı 
unutmamalısınız.
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Sağlık

BİBERİYE
Biberiye ekstreleri, gıda ürünlerinin muhafazası için kullanılır. 
Ayrıca cilt, akciğer, mide, meme, yumurtalık, rahim ve 
kolon kanserleriyle lösemi riskini düşürdüğü, çalışmalarda 
gösterilmiştir. Bağırsaktaki yağı emmeden atması özelliğiyle 
zayıflamaya olumlu etkisi vardır. Ayrıca iyi bir kolesterol 
düşürücüdür. Etlerinizin üzerine serperek ya da iki tatlı kaşığı 
çekilmiş biberiye yaprağını demliğe koyup üzerine 400 ml su 
ekleyerek 10 dakika bekledikten sonra süzerek tüketebilirsiniz

KETEN TOHUMU
Yüksek lif, omega 3, B-kompleks 
vitaminleri ve E vitamini içerir. Keten 
tohumunun müsilaj etkisi sayesinde 
kabızlığa karşı önemli derecede 
olumlu etkisi vardır. Dolayısıyla 
keten tohumu tüketerek kilo verme 
sürecini hızlandırabilirsiniz. Göbek 
ve basen bölgesindeki yağların kısa 
süre içinde yakılmasına yardımcı olur. 
Ayrıca birçok hastalığın tedavisinde 
kullanılan şifalı bir tohumdur.  Keten 
tohumunu 1 bardak suyun veya 1 
kâse yoğurdun içine taze öğütülmüş 
bir şekilde ekleyip 30 dakika 
beklettikten sonra tüketebilirsiniz.

YOĞURT
Yoğurt kalsiyumun başlıca 

kaynaklarından olmasının yanı sıra 
probiyotik içeriği zengin bir besindir. 

Bağırsak sağlığını korur, yağ yakımına 
destek olur, tansiyonu düzenler, 

bağışıklık sistemini güçlendirir, diş ve 
kemik sağlığını destekler, kolesterolü 

düzenler ve tatlı isteğinin önüne 
geçmenize yardımcı olur. Yoğurdunuzu 

evde mayalayıp özellikle protein 
bulunmayan öğünlerinizde yemeklerin 

yanında 1’er kâse tüketebilirsiniz. Bu 
sayede kabızlık, ishal, hazımsızlık gibi 

sıkıntılarınızın önüne geçebilir ve tokluk 
sürenizi de uzatabilirsiniz.

MERCİMEK
Içeriğinde zengin nişasta ve bitkisel proteinler barındırır. 
Potasyum içeriği sayesinde hipertansiyonu düşürücü 
etki gösterir, kalp hastalığı riskini azaltır. Zengin lif 
içeriği sayesinde tok tutar, kilo kaybına yardımcı olur. 
Mercimeğin yemeğini, çorbasını yapabilir ya da haşlayıp 
salatalara katarak tüketebilirsiniz.
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Sağlık

KABAK
Kabak; az 
kalorisi, 
yüksek lif 
içeriği ve bağırsak çalıştırıcı 
özelliği ile zayıflamak isteyenlerin 
vazgeçmekçilmez besinidir. Zararlı 
toksinlerin vücuttan atılmasına 
yardımcı olur. Kabak; zeytinyağlı yemek 
olarak, fırında pişirilerek ya da çiğ 
olarak salataların içinde tüketebilir. 
Miktar sınırlaması olmadan özgürce 
yenilebilir.

BALIK
Balık Omega-3 deposudur. Özellikle 
mevsiminde tüketilen balık, içerdiği yağ 
asitleri sayesinde bağışıklık sisteminin 
güçlendirilmesi için son derece gerekli 
bir besindir. Bağışıklık sistemini korur, 
zeka gelişimine faydası vardır, kalp 
sağlığını ve kemikleri güçlendirir, 
hücreleri onarır, diyabet riskini azaltır. 
Bu nedenle özellikle mevsiminde 
haftada 2 kez tüketilmelidir. En ideal 
pişirme yöntemi ise fırında olanıdır.

YULAF
Yulaf lezzetli, hazırlaması pratik 
ve vücudumuzu gün içinde ihtiyaç 
duyacağı birçok besin maddesine (A 
vitamini, B1, Demir, çinko, folat) sahip bir 
besleyicidir. Lif içeriği oldukça yüksektir. 
Kolesterol düşürücü etkisi vardır. 
Bağırsakta şişkinlik yaparak uzun süre 
tok tutucu özelliğinden faydalanmak 
diyettekiler için önemlidir. Yoğurda ya 
da süte katarak tüketebilirsiniz.

YEŞİL ÇAY
Dünyanın en 
çok tüketilen 
içeceklerinden 
olan yeşil çayın 
birçok faydası 
vardır. Yeşil çay 
antioksidan 
değeri sayesinde kanser riskini düşürür, 
vücut direncini yükseltir, Parkinson 
ve Alzheimer riskini düşürür, kalp 
sağlığını korur, yağ hücrelerini harekete 
geçirerek yağ yakımına da yardımcı 
olur. Hamileler, böbrek ve hipertansiyon 
hastaları hariç, gönül rahatlığı ile gün 
içinde yeşil çayı bal, limon veya tarçın 
ile tatlandırarak tüketebilirsiniz.

SU
Vücudun temel besin ihtiyacı olan su beden ve ruh sağlığının 
kaynağıdır. Düzenli ve yeterli su tüketimi; vücutta birçok problemin 
aşılmasına katkı sağladığı gibi sağlıklı ve zinde yaşamın temel 
kaynağıdır. Yeterli tüketilmediğinde vücut yorgunluğuna, zihinsel 
fonksiyonların gerilemesine neden olmaktadır. Yağ yakımında da 
kas yapımında da su tüketimi olmazsa olmazdır. Kişilere günlük su 
ihtiyacı, kg başına 30 ml olarak önerilir. 
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Günlük yaşam koşturması 
ve gelecek kaygısı derken, 
özellikle pandemi süreci-
nin uzaması, vaka sayıla-

rındaki yükselme, sevdiklerini kaybet-
me korkusu ve sosyal dünya ile kopan 
irtibat, bütün hayatı etkilemiş durum-
da. Yeme bozukluklarının altında ya-

tan sebeplerden birinin de duyguları 
sağlıklı şekilde yönetmekte zorluk çek-
mek olduğunu belirten Psikolog Dr. 
Feyza Bayraktar, pandemi sürecinde 
yeme bozukluğu görülme oranında ar-
tış yaşandığını ve stresi sağlıklı şekilde 
yönetememenin, fazla yemeye ve kilo 
alımına sebep olabileceğini söylüyor.

Pandemi dönemi, 
yeme bozukluklarını 

tetikliyor
Devam eden pandemi bu kez de yeme alışkanlıklarımızı 

etkiliyor. İşin uzmanına bu sorunla nasıl başa 
çıkabileceğimizi sorduk.
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İnsanların belirsizlikte kaldığı, gün-
lük rutinindeki stres yönetme becerile-
rini uygulayamadığı ve sosyalleşeme-
diği pandemi dönemi, birçok kişide 
yeme bozukluklarının ortaya çıkma-
sına sebep oldu. Evlere kapanılan bu 
dönemde, bilgisayar kameraları ve 
aynalarla sık sık karşı karşıya gelmek, 
kişinin kendini daha fazla görme-
sine ve dış görüntüsüne daha fazla 
odaklanmasına neden oldu. Bunun 
yanı sıra, sosyal medyada geçirilen 
zamanın artması ve kusursuz görü-
nen filtreli fotoğraflara maruz kalma 
hali, beraberinde hem ergenlerde hem 
de yetişkinliklerde yeme bozukluğu 
probleminin artmasını tetikledi. 

PANDEMİ SÜRECİNDE YEME 
BOZUKLUKLARI ARTTI

ABD’deki Ulusal Yeme Bozuklukları 
Derneği, pandemi sürecinde yeme bo-
zuklukları yardım hattını arayanların 
%70 oranında, yeme bozuklukları te-
davisi için hastaneye yatan ergen has-
ta sayısının ise, %25 oranında arttığını 
açıklıyor. Diğer ülkelerde yapılan araş-
tırmalarda da benzer bir artışın söz ko-
nusu olduğunu belirten Psikolog Dr. 
Feyza Bayraktar, ülkemizde de yeme 
bozukluğu şikayeti ile uzman desteği 
alan çok sayıda danışan olduğunu söy-
leyerek sözlerine şöyle devam ediyor: 
“Özellikle pandemi döneminde ilgi 
alanlarının azalması, sosyalleşmekten 
uzaklaşma ve yalnızlaşma, iş kaybı, sı-
nırlı yaşam alanı, yemek veya kilo ile 
ilgili düşüncelerin artması, ülkemizde 
de yeme bozuklukları görülme oranla-
rının yükselmesine sebep oldu.” 

“SIKI DİYETLER, YEME 
BOZUKLARININ HABERCİSİ 
OLABİLİR”

Yeme bozukluğunu, beden şekli 
ve kiloya olması gerektiğinden daha 
fazla önem verme, anlam yükleme 
sonucu ortaya çıkan yeme tutum ve 
davranışındaki problemler olarak 
özetleyen Bayraktar, bu problemin 
tamamen psikolojik kökenli olduğu-
nu belirterek şunları söylüyor: “Bir 
insanın, beden şekli ve kilosuna ol-
ması gerektiğinden daha fazla önem 
vermesi ve anlam yüklemesinin al-
tında da birçok psikolojik etken yer 
alıyor. Yeme bozukluklarının çoğu 
sıkı diyetlerle başlar; ama bu demek 
değildir ki, sıkı diyetler yeme bozuk-
luğuna sebep olabilir. Sıkı diyetler, 
birçok sağlık problemine yol açabi-
leceği gibi, yeme bozukluklarını da 
tetikleyebilir. Çoğunlukla diyet, kilo 
verme, kilo almaktan korkmaya baş-
lama ve sonrasında Anoreksiya Ner-
voza, Bulimiya Nervoza ve Tıkınır-
casına Yeme Bozukluğu veya diğer 
yeme bozukluklarına dönüşebilir.”

“AİLENİN YEMEKLE OLAN 
İLİŞKİSİ, ÇOCUĞUN HAYATINDA 
BELİRLEYİCİDİR”

Yeme bozukluğunun, çocukluk 
çağından başlayıp ergenlik dönemi, 
okul ya da iş değiştirme, farklı bir ül-
keye taşınma, evlenme, boşanma ve 
hayata dair her türlü deneyim esna-
sında devam edebileceğini söyleyen 
Bayraktar, özellikle duyguların sağ-
lıklı ifade edilemediği, ifade edilme-
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sine izin verilmediği ve yargılandığı 
aile ortamlarında büyüyen kişilerde, 
yeme bozuklukları görülme oranının 
oldukça yüksek olduğunu belirterek 
sözlerine şöyle devam ediyor: “Aile 
içinde sürekli diyet, kilo ve yemek ko-
nuşulması da yeme bozukluklarına 
sebep olabilir. Sınavda başarılı olan ya 
da olumsuz bir olayla karşılaşan çocu-
ğa çikolata, şeker gibi ödüller vermek, 
çocuğun hayatı boyunca kendisini her 
ödüllendirmek istediğinde ya da her 
üzüldüğünde yemeğe yönelmesine 
sebep olabilir. Özetle; ailenin yemek-
le olan ilişkisi, çocuğun yemekle olan 
ilişkisinde belirleyicidir.” 

Her ne kadar sadece “yemek” ile il-
gili gibi gözükse de, konunun “yemek” 
kısmının buzdağının görünen tarafı 
olduğunu belirten Bayraktar, çözüme 
ulaşmak adına yeme bozukluklarının 
başlamasına ve devam etmesine sebep 
olan psikolojik etkenler üzerinde du-
rurken, aynı zamanda yeme tutum ve 
davranışlarını değiştirmek üzerine de 
çalışılması gerektiğini söylüyor. 

“YEME BOZUKLUĞU DEĞİL, 
KİŞİNİN YEME BOZUKLUĞU 
TEDAVİ EDİLİR”

Yeme bozukluğu belirtileri her ne 
kadar birbirine benzese de, her ki-
şide farklılık gösterdiğini söyleyen 
Bayraktar, yeme bozukluğu şikaye-
ti ile gelen kişinin türü ne olursa ol-
sun, mutlaka bir hekim tarafından 
görülmesi ve sağlık kontrollerinin 
yapılması gerektiğini belirterek söz-
lerine şöyle devam ediyor: “Yeme 
bozukluğu tedavisi, bu alanda uz-
manlaşmış bir psikoterapist ve diğer 
alanlarda çalışan uzmanlarla iş birli-
ği içinde yürütülmeli. Ben, danışan-
larımla çalışırken süreci mutlaka bir 
dahiliye veya endokrinoloji uzmanı 
ile yürütüp gerektiği noktalarda da, 
bir psikiyatristin sürece dahil olması 
konusunda özen gösteriyorum. Yine, 
kişinin genel tablosu ve ihtiyaçları 
doğrultusunda, beslenme uzmanları 
ile de iş birliği içinde oluyorum.”
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K ış aylarında soğuyan hava-
larla birlikte fiziksel aktivi-
te azaldığından metaboliz-
ma yavaşlıyor. Üstüne bir 

de uzun kış gecelerinde tatlı ve hamur 
işi gibi yüksek enerjili gıda tüketimin-
de artış eklendiğinde kilo alımı kaçınıl-
maz oluyor. Acıbadem Dr. Şinasi Can 
(Kadıköy) Hastanesi Beslenme ve Di-
yet Uzmanı Evrim Demirel, “Özellikle 
35 yaşından sonra kadınlarda 10 yılda 
bir ortalama kas kütlesinde yüzde 10’a 
varan kayıplar olur. 45 yaşındaki bir 
kişi aslında 35 yaşındaki kilosu ile aynı 
olsa bile yaklaşık 8 kg kas kaybeder 
ve onun yerine yağ koyar. Bu değişim 

metabolizma hızında 50 kalorilik bir 
azalmaya neden olur. Bu da ne yazık 
ki yılda 5 kg artış demektir. Aynı du-
rum erkekler için de geçerlidir. Fakat 
erkeklerde süreç daha yavaş ilerler. O 
nedenle özellikle kış mevsiminde me-
tabolizmayı hızlandırmak çok önem-
lidir” diyor. Günlük yaşantıda yapıla-
cak bazı değişikliklerle metabolizmayı 
hızlandırarak, kış aylarında kilo alı-
mının önüne geçilebileceğini vurgula-
yan Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim 
Demirel, kışı zayıf ve fit geçirmek için 
metabolizmayı hızlandırmanın 6 püf 
noktasını anlattı, önemli uyarılar ve 
önerilerde bulundu. 

Kışın Metabolizmayı 
Hızlandıran  
6 Altın Öneri

Kışı doğru beslenme yöntemleriyle fit ve zinde geçirmek 
mümkün. Bu yazıyı okuyun, kilo almaktan kaçının. 
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FİZİKSEL AKTİVİTENİZİ ARTIRIN

Metabolizmamızı hızlandırmanın 
ilk yolu fiziksel hareketleri artırmak. 
Kış mevsiminde dış ortamda yapılan 
spor aktivitelerinin azalması ve evde 
daha çok zaman geçirme isteğiyle ha-
reketsizlik artıyor. Ancak metaboliz-
mayı hızlandırmak için vücutta kas 
kütlesinin artması çok önemli. Yağsız 
vücut kütlesini artırmak için ille de 
kapalı bir salon şart değil. Ev koşul-
larında da size uygun egzersizler ya-
parak metabolizmanızı hızlandırabi-
lirsiniz. 

KAHVALTIYI İHMAL ETMEYİN

Güne sağlıklı bir kahvaltı ile başla-
mayı ihmal etmeyin. Düzenli beslen-
me sağlıklı çalışan bir metabolizma 
için çok önemli etkendir ve bunun en 
iyi yolu güne iyi bir kahvaltı ile baş-

lamaktır. Bu kahvaltının içeriği yağlı 
ve basit şekerlerden oluşmayan, tam 
tersi protein içeriği yüksek (yumurta, 
peynir) kaliteli karbonhidratlardan 
(tam tahıllı ürünler, yulaf) oluşan bir 
kahvaltı olmalıdır.

YÜKSEK KALORİLİ BESLENMEYİN

Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim 
Demirel “Hareketsizlikle birlikte gün 
içerisinde yüksek karbonhidratlı ve 
yağlı gıda alımı kilo artışını hızlan-
dırır. Metabolizmayı bozan basit şe-
kerler, cips ve yağlı, hamurlu gıdalar 
basit karbonhidratlardır. Bu tarz faz-
la alınan karbonhidratlar vücutta yağ 
olarak depolanırlar. Yemek seçimle-
rimiz bu dönemde; enerji içeriği dü-
şük, daha doyurucu, sebze ve meyve 
gibi lif oranı yüksek, dengeli protein 
ve düşük karbonhidratlı gıdalardan 
oluşmalıdır” diyor.
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GECELERİ GEÇ YATMAYIN

Uyku düzensizliği ve azlığı kilo 
vermeye veya mevcut kiloyu koru-
maya çalışırken sıkıntı yaratabilir. Uy-
kusuzluk, vücudumuzun yiyecekleri 
metabolize etme yeteneğine müdaha-
le eder ve daha da çok aç kalmamıza 
neden olur. Yaşam döngüsü içerisinde 
sirkadiyen ritim (vücudun biyolojik 
saati) önemlidir. Ortalama 7-8 saat ci-
varlarında uyku tercih edilmeli. Dü-
zenli uyku ritmini güçlendirmek ve 
beyne ne zaman uyku ve uyanma hor-
monlarını serbest bırakması gerektiği-
ni hatırlatmak için her gün aynı saatte 
uyuyup uyanmak gerekir. O nedenli 
uykumuzun yeterli ve düzenli olma-
sı metabolizmamızın da sağlıklı çalış-
masına yardımcı olur; aynı zamanda 
geceleri bir şeyler atıştırarak gereksiz 
kalori alımını engeller. 

HER GÜN YETERLİ SU İÇMEYİ 
İHMAL ETMEYİN

Su, insan vucudunun en büyük bi-
leşenidir ve bir çok metabolik işlevde 
görevi vardır. Gün içersinde düzenli 
tüketilen su vücutta ısı dengesini sağ-
layarak metabolizmayı hızlandırır. 
Araştırmalar yarım litre su içmenin 
dinlenme metabolizmasını yaklaşık 
bir saat boyunca yüzde 10-30 oranın-
da artırdığını göstermiştir. Günlük su 
tüketimi ortalama kilo başına 20-30 ml 
kadar olmalıdır. Yaz aylarında artan 
su tüketimi kış aylarında biraz düşe-
bilir ama metabolizmayı hızlı, zinde 

tutabilmek için hangi mevsimde olur-
sa olsun düzenli su tüketmeliyiz. 

KAHVE VE YEŞİL ÇAY TÜKETİN
Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim 

Demirel “Kahvenin içerisindeki ka-
fein metabolizmamızı hızlandırma-
ya yardımcı olur. Aynı şekilde yeşil 
çay da vücudumuzdaki zararlı mad-
delerin atımını ve metabolizmamızı 
hızlandırmayı sağlar. Yapılan araştır-
malara göre; yeşil çay vücutta depo-
lanan yağların serbest yağ asitlerine 
dönüşümüne yardımcı olarak kilo 
vermemizi kolaylaştırır. Ancak kilo 
vermeye ve metabolizmayı hızlan-
dırmaya yardımcı olsalar da bu iki 
içeceği kontrolsüz tüketmemek gere-
kir. Sağlıklı tüketim için, gün içinde 
2-3 bardak kahve veya yeşil çay tüke-
tilmesi yeterlidir” diyor. 
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BERKAY ATEŞ

İnsan seçimleriyle 
yaşar, seçmedikleri 

geri kalanını belirler 
Efsane Çukur dizisindeki Mahsun karakterinin ardından, 

Sadakatsiz'in Aras'ı olarak da ekranlara çok yakıştırdığımız 
Berkay Ateş, yıllar geçtikçe, yaş aldıkça arkadaş ya da ilişki 

seçimlerinde çok seçici olduğunu söylüyor ve ekliyor: İnsan 
seçimleriyle yaşar, seçmedikleri de geri kalanını belirler bence.

Röportaj: Mukaddes Kaya,  Fotoğraflar: Lara Sayılgan,  Styling: Eylem Yıldız 
Video Yuşa Ebrar Dursunoğlu,  Saç: Mertcan Pekgüzel,  Makyaj: Aynur Kabak
Fotoğrafçı asistanı: Salih Yılmaz,  Styling asistanı: Zeynep Baba,  Seda Aykut  

Mekan: Ces’t La Vie / Arnavutköy,  Harley Davidson için Ismail Akyürek’e teşekkürler
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Keskin yüz hatları ve sert 
görünümünün altında ya-
tan sıcacık bir adam. İnsa-
nın içine işleyen, delip ge-

çen, kalbe geçen bakışları var, siyah ve 
çok anlamlılar. Sinemanın alışılagelmiş 
jönlerinin dışında bir kategoride yer 
alarak en çok da yeteneğiyle ön plana 
çıkan sanatçı; samimi, sevecen, işinde 

son derece profesyonel, sanat aşığı ve 
oyunculuk için yaratılmış dört dört-
lük bir yetenek. Sadakatsiz dizisine bu 
sezon hızlı bir giriş yaptı ve Aras ka-
rakteriyle bir anda tüm gözleri üzerine 
çevirdi. Hem fiziği, hem kendisi, hem 
de karakteriyle fark edilen mükemmel 
adam Berkay Ateş ile 2022’nin ilk ayı-
na keyifli bir sohbet bırakıyoruz.

PANTOLON: ELEVENTY MILANO
BOĞAZLI KAZAK: JIL SANDLER / BEYMEN
MONT: CELINE / BEYMEN
KOLYE: ATOLYE WOLF
AYAKKABI: ELLE SHOES



81

Kapak

PANTOLON: ACADEMIA / BEYMEN
TSHIRT: CALLBAC
CEKET: EDITÖRE AIT
AYAKKABI: DIVARESE / L’APPART PR
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Seni ekranlarda biraz geç tanıdık, 
nerelerdeydin bugüne kadar, hep 
sanatın içinde miydin?
Evet. Konservatuardan mezun olur 
olmaz Tiyatro D22’yi kurduk. Birçok 
tiyatro oyunu yaptık ve yapmaya 
devam ediyoruz. O dönem içimden 
geçen iyi bir sinema filmi ile kamera 
önüne geçmekti. Abluka filmi ile bir-
likte de hem sinema, daha sonra da 
dizi macerası başlamış oldu.

Tiyatro oyunların son hız devam 
ediyor, hangi oyunla karşımızdasın 
şimdilerde?
İki yıldır oynadığımız, benim yazdı-
ğım son oyun olan ‘Hakikat, Elbet Bir 
Gün’ oyunumuzla seyirci ile buluşu-
yoruz. Yeniden sahneye dönmek hepi-
mize çok iyi geldi. Gelmek isteyenler 
için 26-27 Ocak’ta Baba Sahne’deyiz.

KARAKTERLERİMDE SEÇİCİYİM

Farklı rollere bürünmenin, farklı 
karakterleri canlandırmanın keyfini 
yaşayan bir adamsın, bu bir oyuncu 
için bir ayrıcalık, nasıl başardın?
Sanırım seçici davranarak. Hem sine-
ma filmlerinde hem de dizilerde oy-
nadığım karakterleri hep merak ettim, 
keşfetmek, tanımak istedim. Bu bakış 
açısıyla da sanırım seçtiğim karakter-

ler birbirlerinden farklı oldu. Benim 
için de heyecanlı bir süreç oluyor bu 
seçimler.

Sinema büyük bir endüstri, 
hayatımıza yön veren bir kulvar, senin 
sinemada en beğendiğin çift kim, var 
mıdır sürekli izlediğin bir film?
Sinema hayatımda çok önemli bir yer-
de duruyor. Bu yüzden de geriye dö-
nük baktığımda tekrar izlemek isteye-
ceğim filmler kalsın istiyorum. Yoğun 
set temposundan dolayı film izleme-
ye zaman ayırdıysam bu izlemediğim 
filmleri tercih etmekle geçiyor. Fakat, 
şimdi düşününce birden fazla izle-
diğim filmlerden Kirazın Tadı, Elly 
Hakkında ve Bir Zamanlar Anado-
lu’yu sayabilirim.

Birkaç yıldır hayatımız değişti, 
bambaşka yerlere ve kafalara geldik 
pandemi ile. Sen içindeki diğer 
Berkay’ı keşfettin mi?
Sanırım geçtiğimiz bu iki yılın bize ne 
yaşattığını veya bizde neleri değiştirdi-
ğini anlamamız için biraz zaman gerek-
li. Bu çağ çok hızlı. Her şeyi hemen an-
lamak, öğrenmek, bilmek istiyoruz. Bu 
yüzden kendimi bu konuda frenliyo-
rum bazen. Zamanın bana göstereceği 
birçok şey var. Bugünü; adaletli, hakka-
niyetli ve keyifli yaşamak en önemlisi.

Konservatuardan mezun olur olmaz Tiyatro D22’yi kurduk. 
Birçok tiyatro oyunu yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. İki 
yıldır oynadığımız, benim yazdığım son oyun olan ‘Hakikat, 
Elbet Bir Gün’le seyirciyle buluşuyoruz. Yeniden sahneye 

dönmek hepimize çok iyi geldi. Gelmek isteyenler için 26-27 
Ocak’ta Baba Sahne’deyiz.
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Sadakatsiz dizisi ile karşımızdasın 
nasıl dahil oldun projeye?
Aslında çok hızlı bir süreç oldu. Bu 
sezon için gelen başka teklifler vardı. 
Hatta belki bir süre televizyonda yer 
almayabilirim diyordum fakat Aras 
karakterindeki hafızasını  kaybetme 
ve hayatını keşfetme hali hem de 
yönetmenim Neslihan Yeşilyurt ile 
çalışma ihtimali beni çok heyecan-
landırdı. Kısa bir sürede anlaşmaya 
vardık.

Sadakatsiz sence neden bu 
kadar sevildi ve çok izleniyor, 
diziye sonradan dahil olmak ve 
adaptasyonun zor oldu mu?
Hiç yabancılık çekmedim, birçok 
oyuncu daha önce tanıdığım ve çalış-
tığım arkadaşlarımdı. Sanki başından 
beri dizideymişim gibi hissediyorum 
hatta. Gerçekten çok büyük bir kitle 
var Sadakatsiz’i takip eden. Bunun se-
bebi bence hikayenin anlatılış biçimi 
ve cesareti diyebilirim.
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GÖMLEK: ACADEMIA / BEYMEN
DERI MONT: HAZE OF MONK
PANTOLON: JIL SANDLER / BEYMEN
AYAKKABI: DIVARESE / L’APPART PR
GÖZLÜK: TOM FORD / EYE-D
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COŞKULU BİR KEYİF HALİNDEYİM

Aşk var mıdır sence?
Var tabii. Tanımsızlığını seviyorum.

Nasıl bir ailen var, çekirdek ailen 
kimlerden oluşuyor?
Çok sevdiğim bir aileye sahibim. Arka-
daş gibi bir hayat geçirdiğimiz annem, 
ablam ve dostlarımdan oluşuyor.

Oyuncu olmayı neden istemiştin?
Kendimi merak ettiğim, içimi keşfet-
tiğim, bir soru sorabildiğim, insanı 
anlama ihtimalini bulabildiğim ve bir 
şeyler anlatabilme eylemine geçebil-
diğim için sanırım.

Seni en iyi anlatan duygular nedir, 
hangi duygu çok olursa o sen 
olursun?
Bazen olmak istediğiniz insan ile ol-
duğunuz insan arasında fark olabili-
yor. Bu fark bazı bazı küçük, bazı bazı 
ise uzun. Belki beni yakın tanıyanlar 
daha iyi cevap verebilir, sanırım ‘coş-
kulu bir keyif’ diyebilirim.

Hayat sana istediklerini verdi mi 
bugüne kadar ya da verecek mi  
ne dersin?
Hayat ile beraber istediklerimi ger-
çekleştirebildim desem daha doğru 
olur. Bugünden geçmişe baktığımda 
içim rahat ve ferah gibi. Ancak birey-
sel ferahlığımı toplumun genelinde, 
sokakta gülen, yaşamaktan keyif alan, 
özgürce ve eşit yaşayabilen insanları 
görünce ben de tam anlamıyla yaşa-
yabilirim.

ARTIK YAKIŞIKLI OYUNCU DEĞİL 
HİKAYE ÖNEMSENİYOR

Bir oyuncu yakışıklı olmak zorunda 
mıdır, bu kavram artık tarihe mi 
karıştı, kırıldı mı, ne dersin?
Bence kırıldı. Seyirci için önemli olan, 
artık hikayeler ve oyunculuklar bence.

Ağzına pelesenk olmuş bir kelime 
var mı, bir şarkı ya da?
Şaşıracak o kadar çok şey oluyor ki, 
genelde kendimi “Şaka yapıyorsun” 
derken buluyorum.

Pandeminin bize ne yaşattığını veya bizde neleri değiştirdiğini 
anlamamız için biraz zaman gerekli. Bu çağ çok hızlı. Her 

şeyi hemen anlamak, öğrenmek, bilmek istiyoruz. Bu yüzden 
kendimi bu konuda frenliyorum bazen. Zamanın bana 

göstereceği birçok şey var. Bugünü adaletli, hakkaniyetli ve 
keyifli yaşamak en önemlisi.
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KAZAK: VAKKO
KABAN: VAKKO
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Sosyal hayatın içinde olduğunu 
söyleyebilir miyiz?
Zaman yaratabildiğim ölçüde evet.

Spor yapar mısın, doğayla ilgilenir 
misin, yemek yapar mısın?
Aslında bunların hepsine evet diyebi-
lirim ancak bazen hayatımdan çıkıyor 
bu başlıklar. Kürek çekiyorum, zaman 
zaman yemek yapıp, turşu kuruyorum.

Yazıp yöneteceğin kendi filmini 
yapmak gibi bir hedefin var mı?
Evet var, umarım bir gün olur.

Bugüne kadar seni en çok etkileyen 
sahne performansı ve film hangisi oldu?
İlk aklıma gelen okuldan da hocam 
olan Bülent Emin Yarar’ın Profesyo-
nel oyunu oldu. Hayranım kendisine. 
Yedi defa izlemiştim oyunu o yıllar-
da. Sinemada da çok var ancak son 
zamanlarda The Father’da Antohny 
Hopkins ne kadar gerçekti.

Arkadaş ve ilişki seçimlerinde çok 
seçici misin?
Evet, hele ki yıllar geçtikçe. 

İnsan seçimleriyle yaşar derler 
böyle midir, ya da kader midir, 
kadere inanır mısın?
Seçimleriyle yaşar, seçmedikleri de 
belirler geri kalanını bence.

Hayatla ilgili kelimelerin, seni 
anlatan kelimeler hangisi?
Hikaye, umut, orman, mücadele.

Kendimi merak ettiğim, 
içimi keşfettiğim, bir soru 

sorabildiğim, insanı anlama 
ihtimalini bulabildiğim 

ve bir şeyler anlatabilme 
eylemine geçebildiğim 

için oyuncu olmak istedim 
sanırım. Beni anlatan 

kelimeler ise hikaye, umut, 
orman, mücadele.
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BOĞAZLI KAZAK: DAMAT
KABAN: WOOYOUNGMI / BEYMEN
ELDIVEN: BEYMEN CLUB / BEYMEN
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Keanu Reeves’in  
stil evrimi

Moda söz konusu olduğunda Keanu Reeves her zaman işini 
bilir. 80'li yılların sonlarına doğru Hollywood sahnesinde boy 
göstermeye başladığı günden beri, kendi seçimleriyle özgün 

bir tarz yakalayan yakışıklı aktör, moda kurbanı olmamış birkaç 
ünlüden biri. Karşınızda süet botları, beresi, siyah takım elbisesi 

ve tüm yakışıklılığıyla Keanu Reeves...

HAZIRLAYAN: BUSE TURAN



Moda

K imileri için 30 yıldır aynı 
kıyafetleri giyiyor gibi gö-
zükse de O, herkesin gar-
dırobunda olabilecek te-

mel parçalardan oluşan bir rotasyon 
tutturdu. Üstelik bunu yaparken de 
karmaşıklaştırmıyor. Gündelik giyim 
ve şık takım elbiselerle yaptığı eklek-
tik karışımlar sayesinde kendine özgü 
bir stil oluşturdu.
Kim unutabilir ki kırmızı halı bereleri-
ni ya da ayağından hiç çıkarmadığını 
düşündüğümüz süet botlarını...
Şimdi gelin Keanu Reeves’in stil evri-
mine birlikte ışınlanalım...

KIRMIZI HALI KURALLARINI  
YIKAN BİRİ 

1997'de Şeytanın Avukatı filminin ga-
lasında boy gösterdiğinde "Kırmızı 
halı kurallarını yıkmaya geldim" der 
gibi bir hali vardı. Smokinlerin aksine 

oversize takım elbisesinin içine göm-
lek dahi giymeyip t-shirt ile geldi. 
Peki ya bere! Keanu Reeves’den başka 
buna kim cesaret edebilirdi ki? Ken-
dinden emin duruşu sayesinde, moda 
guruları tarafından kabul gören bir 
stili olduğu için onu herkes beresiyle 
kabul etti.

ÖDÜL GECESİNE MOTOSİKLETLE 
GELMEK Mİ? 

1989 yılında gerçekleşen Bağımsız 
Ruh Ödülleri'ne motosiklet kaskı, bi-
ker montu ve eskitme bir jean ile katıl-
dı. Ödül gecesinde takım elbise içinde 
sıkılan beylerin gıptayla baktığı tek 
kişinin genç Keanu olduğuna eminiz.
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KADİFEYE KADİFE 

Herkes 2000'leri jean dönemi olarak 
ilan etmişken, o kadifeye kadife tren-
dini yarattı. O dönemlerde kadife 
pantolonla kadife ceketi takım yapma 
fikri kimin aklına gelebilirdi ki? Saçla-
rı ve ayakkabısı bakımsız gözükse de 
itiraf edin Keanu Reeves 2000'ler için 
çok cool!

MATRIX HAVASI 

2001’de başrolü olduğu Matrix filmi-
nin galasında partnerinin şıklığından 
da etkilenmiş olmalı ki süet botları-
nı çıkartarak farklı bir seçim yaptı. 
Ama siyah takım elbisesinin içine si-
yah gömlek giyerek yine kendi tarzını 
yansıtmayı başardı.

CİDDİ OLMAM GEREKİRSE OLURUM

2002 yıllarında gerçekleşen 17. Ame-
rikan Sinematek Ödülleri'nde isterse 
smokin giyebileceğini gösterdi. Pap-
yondan hoşlanmadığı düşünülse de 
bizce o kendi stilini oluşturmak için 
beyaz gömleğe, beyaz kravat kullana-
rak şahane bir uyum yakaladı.
Papyonu es geçip beyaza beyaz ta-
mamlama fikri herkese yakışır mı bi-
lemeyiz ama günümüzde de trendler 
arasında olmalı.
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BİR GÜN HERKES PAPYON TAKAR

Hollywood aktörlerinin kaçınılmaz 
sonu günün birinde Keanu'yi de bul-
du. 2003'te katıldığı Cannes Film 
Festivali’nde papyon ve hakim yaka 
gömleğiyle "Ben istersem papyon da 
takarım smokin de giyerim" der gibiy-
di. Tabi burada bile papyonun bollu-
ğu ve gömleğin sivri yakaları Keanu 
tarzına has bir detaydı. Yine kendine 
özgü bir stil ile kırmızı halının şüphe-
siz en dikkat çeken ismi oldu.

JOHN WICK ETKİSİ 

Yakışıklı oyuncu, John Wick 2'nin ga-
lasında siyah takım elbiseden vazgeç-
ti. Siyah giymediği nadir günlerden 
biri olmalıydı… Gri takım elbise ile 
kahverengi uyumunu yakalaması ve 
bunu ince kravat ile destekleyerek 
entelektüel bir hava katması ise gözü-
müzden kaçmadı. Peki ya kahverengi 
süet ayakkabılarından onca yıla rağ-
men  vazgeçmemiş olması bizi şaşırttı 
mı? Hayır.

YENİ NEO, YENİ KEANU REEVES

ABD’nin San Francisco kentinde 18 
Aralık'ta gerçekleşen Matrix 4 filminin 
galasına katılan yakışıklı oyuncuyu, 
vazgeçmediği kahverengi botlarıyla 
ve çizgili kravatıyla oldukça klasik 
bulduk. İnce kravatlarla görmeye alış-
tığımız Keanu Reeves biraz değişiklik 
yapmak istemiş olmalı ki çizgili ve ka-
lın bir kravat tercih etti. Saçları ve ya-
şını gizlemeyen sakallarıyla ne kadar 
karizmatik olduğunu söylememize 
gerek yok sanırım.
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Yalan sevmem 
söyleyeni 

hayatımdan 
çıkarırım

CANER TOPÇU

TRT 1’de yayınlanan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisindeki İlyas 
karakteriyle dikkat çeken genç ve yakışıklı oyuncu Caner Topçu, karşı 

cinsten en büyük beklentisinin dürüstlük olduğunu söylüyor ve ekliyor: 
Yalan benim hiç sevmediğim şeylerden bir tanesi. Ufacık yalanlardan 

ötürü soğuyup konuşmayı kestiğim birileri oldu hayatımda.

Röportaj: Mukaddes Kaya,  Fotoğraflar: Baran Altındağ,  Styling: Esra Alınmış 
Saç ve Makyaj: Sabit Akkaya ekibinden Murat Taşkın, Fotoğrafçı Asistanı: Mehmet Kurt

Mekan: Art Plus Istanbul
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Kaban: Lecle
Şapka: Zara
Pantolon: Lecle 
Kazak: H&M
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Sportif, fit ve çok yakışıklı 
olan Caner Topçu, sektörün 
yepyeni ve başarılı oyuncu-
larından. Barbaroslar Akde-

niz’in Kılıcı dizisindeki İlyas karak-
terini canlandıran Topçu, yaşının çok 
üzerinde bir olgunlukla, hayallerinin 
ötesine geçmek üzere yola çıkan ve bu 
sektörde çok önemli yerlere geleceği 
kesin olan bir yakışıklı. Bu sıra dışı 
oyuncunun dünyasına girmeye, onu 
daha yakından tanımaya ve perfor-
mansını alkışlamaya hazır mısınız?

Oyuncu olmak hayalin miydi?
Hayal daha öte bir yerde. Tiyatroya 
başladıktan sonra "Hobi olarak gördü-
ğüm şey artık benim mesleğim olma-
lı" dedim. Ben kendime kesin oyun-
cu olacaksın diyordum. 30'umda, 
40'ımda kaç yaşıma gelirsem geleyim, 
bir gün mesleğime dair bir şeyler ya-
pacağımı biliyordum. Zaman geçtikçe 
bu mesleğe olan bakış açım hayalle-
rimi süslemeye başladı. Bulunmak 
istediğim projeler, beraber yer almak 
istediğim usta oyuncularla çalışıyor 
olmanın hayalini kuruyordum. Umu-
yorum ki zamanla hepsi gerçekleşir.

BİR OYUNCUNUN ÖNCELİĞİ İYİ 
İNSAN OLMAK OLMALI

Alaylı mısın, konservatuarlı mı?
Alaylıyım ama konservatuar sınavla-

rına girmediğim için pişmanlıklarım 
hala var. Çünkü konservatuarda bir 
oyuncunun bilmesi gereken her şeyi 
öğretip mezun ediyorlar. Şimdi ise 
konservatuar mezunu olmadığım için 
dışardan bazı derslere ihtiyaç duyu-
yorum. 

Bir oyuncu sana göre nasıl 
yaşamalıdır?
Bir oyuncunun önceliği bence iyi insan 
olmak olmalıdır. Tiyatroya başladı-
ğımda ilk gün duyduğum cümle "in-
sanı, insana, insanla, insanca anlatma 
sanatıdır" oldu. Bunu duydum ve her 
zaman aklımdaydı bu cümle, insan 
olmak ve insana insanca davranmak 
çok zor olmasa gerek. En önemlisi bir 
oyuncunun yaptığı sanata saygısı ol-
sun. Bir oyuncunun çok donanımlı da 
olması gerekiyor, gerek fiziksel gerek 
duygusal oyunculuğun sınırı yok, her 
gün yeni bilgilerin, her gün yeni şey-
ler öğrenmenin de sınırı yok.

Bugüne kadar kaç dizide yer aldın, 
ilk oynadığın rolünle ilgili bir anın 
var mı?
Barbaroslar üçüncü projem. İlk yer al-
dığım projemde ilk sahnemi çekerken 
ufacık bir diyaloğu verememiştim, en 
az 10 kez tekrar almıştım. Arada açar 
o sahneme bakarım, çok heyecanlıy-
dım o gün. Sahne ve kamera önünün 
farkını orada anlamıştım.

Tiyatroya başladığımda ilk gün duyduğum cümle “İnsana, 
insanca, insanla anlatma sanatıdır” oldu. Bunu duydum ve her 
zaman aklımdaydı bu cümle, insan olmak ve insana insanca 

davranmak çok zor olmasa gerek. En önemlisi de bir oyuncunun 
yaptığı sanata saygısı olsun.



97

Röportaj



98

1500'LÜ YILLARDA YAŞAMAK 
İSTERDİM

Tarihi bir dizide oynamak zor mu?
Şu an 15. yüzyılda çekim yapıyoruz 
ama 21. yüzyılda gerçek yaşadığım 
bir hayat var. O dönemin kostümle-
riyle, konuşma tarzlarıyla, at binme-
leriyle, kullandıkları kılıçla zor bir hal 
alıyor tabii ki. Ancak yeni öğrenmeye 
başladığım ve sonucunda başardığımı 
öğrendiğim şeyler beni mutlu ediyor 
ve yeni şeyler öğrenmek artık zorluk-

tan öte keyifli bir hale geliyor.

Hangi tarihte yaşamak isterdin?
Hazır Barbaroslar’dayken onların 
yaşadığı dönemi merak ediyorum 
tabii ki. 1500’lü yıllarda yaşayan de-
nizcileri mesela. Çünkü tuhaf insan-
lar. Kürek çekip savaşmaya gidip o 
yorgunlukta savaşıp tekrar kürek 
çekerek evlerine dönüyorlar. İnsan 
gücünün had safhada olduğu bir iş 
denizcilik, evet o dönemde olmayı 
isterdim.

Kazak: Emre Erdemoğlu brand: boreal.brandlifting

Röportaj
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Oynadığın dizide oldukça performans 
gerekiyor bunun için neler 
yapıyorsun, spor yapıyor musun?
Fitness ve yüzme yapıyorum. Aksi-
yon sahnelerimiz bolca olduğu için ve 
bu sahneler mükemmel bir kardiyo 
gerektirdiği için müsaitliğim ve boş 
zamanım oldukça bolca koşuyorum. 

Barbaroslar dizisinde İlyas 
karakterine can veriyorsun, nasıl 
bir adam bu, seninle benzer tarafları 
var mı?
İlyas ailenin en küçüğü ve en deli 
dolusu, merhametli, aynı zamanda 
savaşçı kimliğine de sahip tıpkı ağa-
beyleri gibi derya sevdalısı. Yaşamı 
Akdeniz’in kıyılarından Rodos adala-
rına kadar götürüyor onu.

Hangi takımı tutuyorsun?
Galatasaraylıyım. Çocukken aşırı fa-
natiktim ama şimdi o fanatikliğimi 
kardeşim Efe’ye devrettim.

KARŞI CİNSTEN DÜRÜSTLÜK 
BEKLERİM

Sosyal medya da aktif misin, neler 
yapıyorsun?
Fazla hoşlanmıyorum. Paylaşımlarım 
çoğunlukla projeyle, işimle alakalı 

oluyor. 

Televizyon mu dijital platformlar 
mı daha çok ilgini çekiyor?
Şu an şu dönemde dijital platform 
daha çok ilgimi çekiyor diyebilirim, 
artık zamanın önemli olduğu bir dün-
yadayız ve her şey çabuk ve hızlı bir 
şekilde olsun düşüncesi var. Bu yer 
edindi bizde ama mesleğim oyuncu-
luk olduğu için televizyonda da yapı-
lan her işi takip ediyorum. 

Karşı cinste en çok neyi ararsın?
Dürüst olmasını isterim karşımdaki-
nin, yalan benim hiç sevmediğim şey-
lerden bir tanesi. Ufacık yalanlardan 
ötürü soğuyup konuşmayı kestiğim 
birileri oldu hayatımda.

Gençlik çılgınlıklar yaptırır, var mı 
senin de böyle çılgın bir tarafın?
24 yaşındayım ve sakinim genel olarak. 
Bundan 3 sene önce paten kayıyordum. 
Paten kayarken yaşadığım çılgınlıkları 
başka bir yerde yaşamadım açıkçası. 
5 yaşında bisiklet sürmeyi öğrendim, 
13’lü yaşlarıma kadar delicesine bi-
siklet sürüyordum, hatta sünnet oldu-
ğum gün evde yatmak yerine bisiklet 
sürmüşüm, akşamında eve geldiğimde 
ağlayarak uyumuştum.

Hazır Barbaroslar’dayken onların yaşadığı dönemi merak 
ediyorum tabii ki. 1500’lü yıllarda yaşayan denizcileri mesela. 

Çünkü tuhaf insanlar. Kürek çekip savaşmaya gidip o 
yorgunlukta savaşıp tekrar kürek çekerek evlerine dönüyorlar. 

İnsan gücünün had safhada olduğu bir iş denizcilik, evet o 
dönemde olmayı isterdim.
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Takım: Lecle  
Ayakkabı: H&M
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Müzikle ilgileniyor musun ya da 
sanatın başka bir alanıyla ilgili 
misin?
Müzikle ilgiliyim ama şu an sadece 
dinleyici olarak. En büyük hayalle-
rimden bir tanesi bağlama öğrenmek. 
2022 yılında bağlamayı da öğrenmek 
istiyorum. Aynı zamanda kendimce 
kağıda bir şeyler çizmeyi seviyorum 
diyebilirim. 

Mutfakta nasılsın? En iyi yaptığın 
yemek nedir?
Mutfakta iyiyimdir ama genelde mut-
fağa et pişirmek istediğim zaman gi-

riyorum ve çok güzel etler, balıklar, 
tavuklar pişirebiliyorum.

Kitap okumak mı, film izlemek mi 
sana daha yatıştırıcı geliyor?
İkisini de yapıyorum. O günkü hava-
ya, moduma bağlı. Eğer yağmur ya-
ğıyorsa film izlemem, kitap okurum, 
çok güzel geliyor tavsiye ederim. Ya-
tıştırıcı bir sakinlik ve huzur veriyor 
bana. 

Hayatla ilgili ve seninle ilgili üç 
kelimen nedir?
Az mütevazilik, merhamet, inatçılık.

Takım: Lecle  
Tshirt: Zara
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Çoğu erkeğin taklit etmeye çalıştığı 
ancak bir türlü başaramadığı bir 
stildir Keanu’ninki. Onun rahat ve 
kendinden emin gösteren stili, doğru 
parçalarla eşleşirse sizi de etkisi
altına alabilir. Yakışıklı aktörün en 
sevdiğimiz kırmızı halı stilinden 
ilhamla alternatifler sunduk.

Kırmızı 
halı stili

Commas Gömlek 
313$

Tom Browne 
Kravat 203$

Dolce & Gabbana 
Takım Elbise 

2002$

Tod’s Bot 606$

Tom Ford Tshirt 
208$
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Zirvedesin
Kayak ve snowboard sezonu 
başlamışken, öylece eviniz 
oturamazsınız. Hadi kalkın zirveye 
çıkıyoruz. İster profesyonel olun ister 
acemi kayak tatiline gitmenin ilk 
kuralını yerine getirmelisin. Evet kayak 
tatillerinin ilk kuralı iyi bir stildir. Zirvenin 
soğuğuna boyun eğmeyecek, sıcak 
şarap partilerine uyum sağlayabilecek 
şahane önerilerle geldik.

Burton 
Snowboard 

399,95$ Kjus Kayak Montu 
975$

Burton Termal 
Çorap 49$

Fendi 1,996$

HAZIRLAYAN: BUSE TURAN

Kjus Kayak 
Eldiveni 232$

Post Archive 
FactionSnowboard 

Patolonu  982$

Salomon 
Kayak 

Ayakkabısı

Mykita Kayak Güneş 
Gözlüğü 536$

Quiksilver Kayak Kaskı

Tommy x Rossignol 
Termal Üst 184$

Quiksilver 
Kayak Gözlüğü
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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 sayfadaki ürünlere 
de bakmanızda fayda var.

Old Spice, Wolthorn stick deodorant, 
kış aylarında da esanslı erkeklerin her 

anına eşlik edecek,  70 ml, 43,90 TL

Cosmed, 
Skinologist, 10% 
Azelaic Solution, 
cildin aydınlık ve 

nemli bir görünüm 
kazanması için 

geliştirilen, akneye 
eğilimli, kızarık, 

en hassas ciltlerin 
bile ışıldamasına, 

ve onarımına 
yardımcı oluyor, 

30 ml, 289 TL

Shiseido, Ultimune Power 
Infusing Concentrate, 

kullanmaya başlandığı anda 
cildi daha yumuşak ve pürüzsüz 

hale getiriyor, 75 ml, 1,650 TL

Remington, Titanium 
Saç Kesme Makinesi, 

onunla  evde saç kesimi 
çok kolay, 266 TL

Memo, Paris Flam, bergamot, 
acı portakal, aromatik misk 

adaçayı ve zambak, yasemin 
ve sedir ağacı notaları ile bu kış 
vazgeçilmeziniz olacak, 75 ml, 

3.555 TL

Bioderma, Atoderm 
Intensive Foaming 
Gel,  çok kuru, atopi 

eğilimli hassas ciltler için 
yatıştırıcı ve arındırıcı 

temizleyici jel, 1 lt, 199 TL

KILIAN, Angel’s Share Refillable, 
konyak, meşe, tarçın özü, Tonka 
fasulyesi, sandal ağacı, vanilya 

içerikli, 50 ml, 2.110 TL
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RÖPORTAJ: VILDAN UYGUNOĞLU

Dünyaca ünlü dizi Succession’ın sevilen oyuncusu Kieran 
Culkin, üç sezondur ilgiyle takip edilen Roman karakterini Re 
Touch Mag’e anlattı: Kardeşler arası rekabette oldukça iyi bir 

rakip. Karakteristik repliklerini okuduğumda “Tanrım, bu çok iyi! 
Roman’ın konuşma şekli harika” diyorum.

Roman’ın 
konuşma şekli 

harika

KIERAN CULKIN
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BeIN Connect'te yayınlanan 
Succession, başarılı karak-
terleri ve hikayesiyle üçüncü 
sezon da ön planda. Kurum-

sal gücün ve açgözlülüğün anlatıldığı 
dizi, yaşlı babalarının emekli olması 
ya da ölmesi durumunda, aile şirketi 
Waystar Royco'yu devralmak için ya-
rışan üç yetişkin kardeşi odak noktası-
na alıyor. Sevilen dizide kardeşlerin en 
küçüğü Roman Roy'u oynayan Kieran 
Culkin, ekranlarda büyümüş biri. 6 
yaşındayken kardeşi Macaulay Culkin 
ile birlikte ilk kez kamera karşısında 
yer aldığı Home Alone filmi, hala yeni 
yıl döneminde zevkle izlenen yapım-
lardan. Başarılı kariyerine hız kesme-
den devam eden Culkin ile içten bir 
sohbete imza attık...

Bir önceki sezonun sonunda 
canlandırdığınız karakter Roman'a 
ne olmuştu?

Roman için oldukça karmaşık. Sanı-
rım kardeşler arasında çok da sağlıklı 
olmayan bir rekabet var ve Roman da 
oldukça iyi bir rakip. Bence kazanmak 
istiyor ve sadece kazanmakla kalmıyor, 
o süreçte kardeşlerini de ezip geçiyor. 
Geçen sezonun sonunda da Kendall'a 
ne olması gerektiğini ve onun düşüşü-
nü kendisinin üstlenmesi gerektiğini 
görünce, kendisi için iyi bir fırsat olabi-
leceğini ve bu sayede terfi alabileceği-
ni düşündü. Aynı zamanda Roman da 
Kendall'ı ezip geçmek istese de onun 
bu kadar ezildiğini de görmek istemi-
yordu. Yani Roman bir bakıma anın 
tadını çıkaramadı. Şirket açısından da 
ileriye dönük bir konumda ve istedi-
ği şey de bu ama Kendall, babalarına 
yaptığı şeyi yapınca bu şok edici oldu. 
Bence Roman kötü pozisyonunu ala-
caktı. Bir bakıma heyecan verici çünkü 
düşman geri döndü ve Roman da sa-
vaşmaya devam edebilecek.
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Üçüncü sezonun başlangıcında 
Roman'ın ruh halini nasıl 
tanımlıyorsunuz?
Sanırım 'mücadele' diyebilirim. Bir 
tarafta seçme olayı var, ki başından 
itibaren Roman'ın hangi tarafta oldu-
ğu açık. Bu bir rekabet ve Roman bu 
konuda oldukça iyi, bu onun konforlu 
alanı. Kendall'a karşı üzülmesi onun 
konfor alanının çok dışında. Fakat 
şimdi, "Kendall kötü adam, bunun-
la mücadele edebilirim. Bu güzel bir 
duygu. Geri döndük!" diyor.

Roman'ın dizide oldukça seçilmiş 
ve karakteristik replikleri vardı, 
Succession'ın tam diline göreydi. 
İyi planlanmış senaryoların yanı 
sıra oyunculara doğaçlama yapma 
şansı da veriliyor. Hem harika 
repliklere hem de doğaçlama 
özürlüğüne sahip olmak ne kadar 
zorlayıcı?
Çok iyi, çünkü özgürsünüz. Yazılmış 
senaryoların muhteşem olduğunu 
düşünüyorum, işe de yarıyor çünkü 

sonuçta bu bir dizi. Fakat daha sonra 
oyuncunun oynamasına ve keşfetme-
sine izin verilmesi ise harika. Benim 
için 'bedava' replikler ve doğaçlama 
yapmama izin verilmesi, sahneler ara-
sında karakterlerin ne yaptığını ve na-
sıl etkileşime girdiklerini bilgilendir-
mek daha faydalı oluyor. Bu da benim 
için boşlukları dolduruyor. 

Dizinin bu aşamalarında daha 
çok Roman görebilecek miyiz? Ya 
da daha fazla dizinin beyni Jesse 
Armstrong'u? Senaristlerin sevdiği 
şeylerin tıkırında olduğunu bilerek 
kendi satırlarınızı oluşturuyor 
musunuz?
Evet, üç sezon sonra Roman'ın nasıl 
konuştuğuna dair iyi bir fikrim var 
ve tüm senaristlerin de benimle aynı 
duyguya sahip olduğunu düşünü-
yorum. Hangi yazarın ne yazdığını 
bilmiyorum ama senaryoyu okudu-
ğumda "Tanrım, bu çok iyi! Roman'ın 
konuşma şekli harika!" diyorum.
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The Hollywood Reporter Gerri'yi 
şöyle tanımlıyordu: Anne figürünün 
garip bir melezi ve derinden zarar 
görmüş Roman'a göre psikoseksüel. 
Sizce bu yorum doğru mu?
(Gülüyor) Şunu söylemem gerekir 
ki bu oldukça iyi bir değerlendirme. 
Bunu nasıl detaylandıracağımı bilmi-
yorum.

J. Smith-Cameron ile çekilen 
sahneler nasıl?
J. ile çalışmayı seviyorum, çalışmayı en 
sevdiğim kişilerden biri. Henüz bunu 
yapmadan önce de yıllardır arkadaş-
tık ve sadece biriyle bu bağ ve saygıya 
sahip olmak gerçekten çok yardımcı 
oluyor. O çok yetenekli, çalışmalarını 
sahnede de gördüm tek kelimeyle ha-
rika. Güvenebileceğim ve aynı zaman-
da oldukça yetenekli biriyle sahnem 
olduğunu bilmek harika.

OYNAMAK İSTEYEN ROL 
ARKADAŞINA HER ZAMAN AÇIĞIM

Kenneth Lonergan'ın 2014 yılında 
sahnelenen This Is Our Youth 
adlı oyununda 'Koca' rolünde rol 
aldınız. Bu tiyatro bağına da sahip 
olmak faydalı mıydı?
Evet öyle düşünüyorum. Oynamak 
isteyen bir rol arkadaşına karşı her 
zaman açığım. Zaten güvenli bir böl-
gede olduğumu bildiğim, birbirimizi 
sevdiğimiz ve güldürdüğümüz için 
orada olmak çok güzel. Böyle bir geç-
mişe sahip olmak güzel.

Biran, yani Logan'ın öfkesinin 
yakınında olmak nasıl bir şey?
Tanrım o mükemmel biri! Logan'ın bu 
öfke patlamaları olduğunda, karşı bir 
tepki için çaba sarf etmeme ya da Ro-
man'ın bu konuda ne düşündüğünü 
merak etmeme gerek yok. Çünkü sa-
dece baba bağırıyor! O sırada oldukça 
korkutucu bir varlık olabilir.

Dizide Roman'ın bir odaya 
girdiğinde asla oturmama gibi bir 
huyu var. Ya korkuluktan sarkıyor 
ya da pencereden dışarı bakıyor. 
Ya da bir sandalyenin koluna 
yaslanıyor. Roman karakteri için 
fizikselliği sinsice süzdüğü bir şey 
mi var?
Bilmiyorum bunu analiz etmeye ça-
lışmadım ama kendimi zeki göster-
mek için akıllıca bir cevap verebili-
rim. Fakat henüz bir şey söylemeye 
çekiniyorum çünkü dizi hala devam 
ediyor. Ben de ne olduğunu bilmiyo-
rum ama belki dizi bittiğinde neden 
bu huya sahip olduğunu söyleyebi-
lirim.

Peki bu sen misin yoksa senaryoda 
mı var?
Senaryoda genellikle 'Roman oturur' 
gibi şeyler yazılmaz. Bazen 14-15 kişi-
lik büyük sahnelerde yönetmen, "İşte 
burada olduğunuzu düşünüyorum, 
hepiniz burada oturuyorsunuz. Ro-
man ve Shiv odanın bu bölümünde" 
gibi şeyler söylüyor. Böylece sahne 
gerçekleşiyor.
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ATÖLYESİ
KÜLTÜR

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

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

Platon’un mağarası bu sergide 
Çağdaş malzemelerle eserlerinin içinde farklı 
hikayeler ile katmanlar oluşturan, sanatseverlerin 
hayal gücünü zorlayan ve şaşırtan sanatçı 
Engin Beyaz,  ‘Sanal Kütüphane’ adlı kişisel 
sergisiyle 15 Ocak 2022’ den itibaren Galeri 
Diani’de! Beyaz’ın eserlerinin çoğunda Platon’un 
mağarasını ve buna bağlı idealar dünyasını 
katmanlı ve espası güçlü sarı pleksiglas bir 
yuvarlakta hissediyoruz.

Dracula geri dönüyor 
Dünyanın en meşhur vampiri Dracula, 90 dakikalık çok özel üç bölümle BBC 

ekranlarında. Heyecanla beklenen ve Bram Stoker’ın kült romanından esinlenen 
yeni BBC draması Dracula’nın ilk bölümü, 12 Ocak Çarşamba günü saat 21:00’da 

Digitürk, Tivibu ve KabloTV platformlarında yer alacak. 
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Bu film kaçmaz 
Aslı T. Kızmaz’ın aynı isimli 
romanında uyarlanan “Benden 
Ne Olur”, Sertab Bal adındaki 
deli dolu bir kadının maceralarını 
konu ediyor. Filmin başrolünü 
Hazal Kaya, Onur Tuna ve Enis 
Arıkan üstleniyor. Film 14 Ocak’ta 
sinemalarda.

Üçü bir arada
Cem Davran, Celil Nalçakan ve Onur 
Özaydın’ın oynadığı Üçü Bir Arada tiyatro 
oyunu 17 Ocak’ta Zorlu PSM’de. Oyun, hiç 
yaşanmamış aşkların düşüyle mahvolmuş 
hayatların, unuttukça kabuk bağlayan 
yaraları hatırladıkça kanatanların, babasını 
sevmenin yollarını ararken yolda helak olan 
oğulların, erkeklikle sınanan erkeklerin 
hazin, anlatılmayan mütevazı hikayesini 
anlatıyor. 

Kenan Doğulu ve Erdem 
Kınay’dan yeni yıl sürprizi 

Kenan Doğulu ve Erdem Kınay, 2022’ye 
yeni yılın enerjisini yükseltecek bir 

şarkı ile merhaba dedi. Sözleri Murat 
Güneş’e ait olan şarkının, müzik ve 

düzenlemesi Erdem Kınay imzası taşıyor. 
Kenan Doğulu’nun eşsiz yorumuyla 

dinleyiciyle buluşan Hazarfen şarkısı, 
yazın sıcaklığını ve enerjisini hissettiriyor. 

2022’nin ritmini yükseltecek şarkı, tüm 
dijital platformlarda yayında!
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Oğuzhan ÖZTÜRK

Yeni bir 
başlangıç için 
hala şansın var
Kış aylarında günlerin kısalmasıyla sabah sıcacık yatağınızdan 

kalkmak bile zorlaşırken spor yapmak imkansız gibi 
görünebilir. Yine de mevsimsel kiloları engellemek için tek 

çözümün spor olduğunu unutmayın! Hiçbir zaman daha 
kolay olmayacak, sadece siz daha güçlü olacaksınız. İlham 

bekleme, harekete geç... 

Spor

Hareket etmeye başlamak 
için bir şeylerin iyi hisset-
tirmesini asla beklemeyin. 
Kendi motivasyonunu-

zu kendiniz yaratın. Uygulayacağınız 
antrenman programı sonucunda ne 
kadar iyi hissedeceğinizi ve size na-

sıl pozitif şekilde hissettireceğini dü-
şünün. Bazen düşünmeden attığımız 
tek bir adımla her zamankinden daha 
verimli sonuçlar yakalayabiliriz. Ken-
dinizi zorlamadan, sıkmadan, mecbur 
hissetmeden sadece istediğiniz için 
egzersiz yapın!
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Herkesin kolayca yapabileceği, uygu-
layabileceği, fazla kilolarından kur-
tulup fit bir vücuda sahip olabileceği 
antrenman programıma bir göz atın. 
Antrenmana başlamadan önce vücu-
du ısıtmak için olduğunuz yerde 3x1 
dakika boyunca hafif tempo koşun ve 
dizleri hafifçe yukarıya çekin.

BURPEE: 3 set 12 veya 15 tekrar uygu-
la. (Set aralarında 40 saniye dinlen)

MOUNTAIN CLIMBER: 3 set 20 saniye 
boyunca dizlerini çek ve nefesini tut-
ma. (Set arasında 30 saniye dinlen)

SQUAT JUMP: 3 set 15 tekrar. (Set ara-
sında 40 saniye dinlen)

HAND WALK-OUT: 3 set 20 saniye bo-
yunca nefesini tutmadan uygula. (Set 
arası 30 saniye dinlen)

JUMPING LUNGE: 3 set 20 saniye bo-
yunca nefesini tutmadan ve dizleri 

yere değdirmeden uygula. (Set arasın-
da 40 saniye dinlen)

LONDON BRIDGE: 3 set 20 saniye bo-
yunca beli sabitle ve nefesini tutmadan 
uygula (Set arasında 30 saniye dinlen)

JUMPING JAG: 3 set 20 saniye boyun-
ca nefesini tutmadan uygula. (Set arası 
30 saniye dinlen)

PLANK: 3 set 30 saniye boyunca beli-
ni sabitle ve sürekli derin nefes alarak 
uygula. (Set arası 40 saniye dinlen)

SQUAT KNEE TOUCH: 3 set 20 sani-
ye boyunca nefesini tutmadan uygula. 
(Set arasında 20 saniye dinlen)

PLANK JACK: 3x20 saniye boyunca 
nefes tutmadan bacakları aç ve kapat. 
(Set arasında 20 saniye dinlen)

Spor

GÜNDE SADECE  
30 DAKİKANI AYIRARAK 
FİT BİR GÖRÜNÜME 
SAHİP OL
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SABAH KAHVALTISI
2 adet yumurta. Ister haşlama,  
ister zeytinyağında pişirilmiş omlet 
olabilir. 
1 dilim tam buğday ekmeği 
1 küp yağsız peynir 
1 adet mevsim yeşilliği sebze 
1 fincan yeşil çay 

ARA ÖĞÜN
3 adet tam ceviz 

ÖĞLE YEMEĞİ
1 kase çorba 
1 kase yoğurt (Içerisine pul biber 
atılabilir) 
Mevsim salatası (1 yemek kaşığı  
zeytinyağı ile birlikte) 

ARA ÖĞÜN
2 adet sarı kayısı veya 1 adet hurma 

AKŞAM YEMEĞI
200 gr. (Tavuk – et – balık hangisi 
varsa) 
1 yemek kaşığı zeytinyağı (Yemeğin 
üzerine dökülebilir) 
Mevsim salatası 

NOT:
Günlük olarak minimum 3 lt. su tüketin.
Günlük 1000 mg C vitamini
takviyesi alın. 
Günlük 2000 mg OMEGA 3 kullanın. 
Günlük maksimum olarak 10 gr. tuz 
tüketimini aşmayın. 
Son öğününüzü en geç 22:00’a kadar 
tüketin.

SPOR YAPARKEN UYGULAYABİLECEĞİNİZ 
BİR BESLENME ÖRNEĞİ
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Petrol krizi sonrasında 70’lerin ortasından itibaren küçük 
otomobiller üretildi. Önceleri sevilmeyen bu otomobiller 
bugünlerde bazı stantların temelini oluşturdu. Pandemi 
de mikro mobiliteyi hayatımıza çok hızlı soktu. İşte son 

dönemlerde gençliğin çevreci yaklaşımıyla şans verdiği ve 
kiralama akımıyla yaygınlaşan o araçlar...

1973 senesinde yaşanan petrol kriziyle 
birlikte ABD’li otomobil üreticilerinin 
başını çektiği sektör, araçları küçültme-
ye başladı. O yıllarda piyasaya sürü-
len otomobiller kullanıcılar tarafından 
hiç sevilmedi. Aynı yıllarda ABD tele-
vizyonlarında gösterilen sitcom’larda 
bunlarla ilgili çok fazla gönderme yer 
aldı. Hatta sonrasında yapılan ve o yıl-

ları anlatan animasyonlarda bir Japon-
ya üretimi otomobillerin küçük olma-
sına ve ABD üretimi otomobillerin de 
küçülmesine atıfta (Seinfeld, F is For 
Family) bulunuldu. 
Pistonları yağ tenekesi büyüklüğünde 
olan otomobiller üreten Ford, 1970’le-
rin ortasında adıyla müstesna Pin-
to’yu üretti. Küçük bir motor, ufak 

Bora ERDİN / bora@retouchmag.com

Satın alma 
kirala

Motomoda
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Elektrikli moped kiralama girişimi GO 
Sharing, Türkiye’de ekim ayından iti-
baren hizmet vermeye başladı. GO 
Sharing, kullanıcılarının elektrikli mo-
pedleri dakikalık olarak kiralamalarına 
olanak tanıyor. Türkiye’nin yanı sıra 
Hollanda, Avusturya, Belçika ve Alman-
ya’da da hizmet veren GO Sharing’i te-
lefonunuza indireceğiniz bir yazılım ile 
kiralıyorsunuz. Açılış ücreti yok ve da-
kikası 1.99 TL’den başlıyor.

Mikro mobilite de sadece ithalatçı değiliz. Ford Otosan 
tarafından geliştirilen, Rakun markalı, elektrikli, 2 ve 3 
tekerlekli versiyonları bulunan yeni motosikletler geçen 
ay tanıtıldı. Batarya paketleri, elektrik motoru, yazılımı 
Türk şirketler tarafından yapılmış. M, A veya B sınıfı 
ehliyetle kullanılabilecek. B sınıfı ehliyet malumunuz 
otomobil kullananların sahip olduğu sınıf olarak geçi-
yor. Tam şarj ile 100 kilometre menzile ulaşabilen Ra-
kun maksimum 45 kilometre hıza ulaşabiliyor. 4.5 saat 
şarj süresi olan taşıtın denge sorunu yaşayanlar içinse 3 
tekerleklisi mevcut.

DAKİKASI 1.99 TL’YE ELEKTRİKLİ MOPED

B EHLİYET İLE KULLANILABİLEN 
RAKUN’U YERLİ FORD OTOSAN ÜRETTİ

bir kasa ile gelen Pinto on yıla yakın 
süre üretildi ve ucuz bir Ford sahibi 
olmanın yolu oldu. Sadece Ford de-
ğil, Dodge da Omni’yi üretti. Omni 
de çok sevildi diyemeyiz ancak az yer 
kaplıyordu. Ford’un Pinto’yu piyasa-
ya sürdüğü yıl, Chevrolet Vega’yı ta-
nıttı. O da, sekiz yıl boyunca üretim-
de kaldı ancak küçüklüğü tartışmalı 

bir ebata sahipti. Japonya merkezli 
Honda’nın attığı adımlar ve o yıllarda 
pazarda büyük bir ivme yakalaması 
çok etkili oldu. Çünkü gençler daha 
küçük ve çevreci bir otomobile şans 
vermişti. Şimdi tarih tekerrür ediyor 
ve gençler mikro mobiliteye şans veri-
yor. Türkiye’de bu alanda son iki ayda 
çok önemli adımlar atıldı. 
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Teknoloji

Olmazsa olmaz 
teknolojik 
ürünler

Ercan ERDAL / ercan@retouchmag.com

2022’ye girdiğimiz şu günlerde hem oyunseverler için hem 
de teknolojiyi hayatının her alanında kullananlar için yepyei 

ürünleri sizler için biraraya getirdik.

Samsung Electronics, oyun tutkunlarına sürükleyici ve ultra hızlı HDR oyun deneyimi 
sunmak amacıyla bazı 2022 model 4K ve 8K TV’lerinde ve oyun monitörlerinde yeni 
HDR10+ GAMING standardının destekleneceğini açıkladı. Bu yeni standart; oyun 
geliştiricilerine oyun konsolları ve PC’ler de dâhil çeşitli giriş kaynakları için çeşitli 

ekran teknolojilerinde manuel ayar gerekmeden çarpıcı ve tutarlı bir HDR oyun 
deneyimi sunabilmek için ihtiyaç duyabilecekleri tüm araçları sağlıyor.

Xiaomi, en son amiral gemisi ürünlerden oluşan Xiaomi 
12 serisini Çin’de piyasaya sundu. Bu yeni seriden 
başlayarak, Xiaomi’nin amiral gemisi ürünlerinde 
artık iki farklı boyutta modeller yer alacak. En son 

Snapdragon® 8 Gen 1 çipsetiyle güçlendirilen Xiaomi 12 
ve Xiaomi 12 Pro, sektör lideri DisplayMate A+ OLED 

ekranları ve güçlü görüntüleme özellikleriyle öne çıkıyor. 

Xiaomi, son amiral gemisi 
Xiaomi 12 serisini tanıttı

HDR10+ 
GAMING 
standardı desteği 
ile premium  
HDR oyun keyfi 
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Teknoloji

Anker, ses kalitesine yeni bir boyut kazandıran 
Soundcore kategorisine yeni bir ürün ekledi. 
Eğlencenin ve partilerin vazgeçilmez üyesi 
olacak Soundcore Mini 3 Pro, cebe sığacak 
boyutta kompakt tasarımıyla dilediğiniz her 
yere sizinle birlikte geliyor. 15 saate kadar 
çalma süresine sahip Soundcore Mini 3 Pro, 
kompakt ve su geçirmez tasarımı, 6 Watt’lık 
ses çıkışı ve Soundcore uygulaması üzerinden 
kişiselleştirilebilen ses ayarlarıyla kullanıcılarının 
yeni gözdesi olmaya aday. 

Günümüzde kullanıcıların ihtiyaçlarına göre bütçe dostu bir bilgisayar 
bulması gittikçe zorlaşıyor. Onlarca bilgisayar içinden karar vermekte 

zorlanan ve donanım bilgisi, kullanım alanı ve bütçe konularında sıkışıp 
kalan kullanıcıların çözüm adresi ise yine Türkiye’nin teknoloji markası 

Casper oluyor. Bilgisayar kullanıcılarının bütçe, donanım ve sistem 
seçenekleriyle bilgisayarlarını özelleştirmeleri ve kolayca satın almaları 
için tasarlanmış “KUR-AL” uygulamasına her geçen gün ilgi de artıyor.

Anker Soundcore Mini 3 Pro 
hoparlör ile eğlenceyi cebinize 
sığdırın

Donanım bilgisine ihtiyaç olmadan 
bilgisayar oluşturun
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Ocak 2022

ASTROLOJİ
KOÇ 21 MART - 20 NISAN

Yükselen Koç ve Koç Burcu
Sevgili koçlar 2022 yılına kariyer konularıyla 
başlangıç yapıyorsunuz. 2 Aralık yeni ayı da 
meslek alanınızda gerçekleşiyor ki bu da ye-
teneklerinize güvenerek profesyonel adımlar 
atabilirsiniz anlamına geliyor. 30 ocakta venüs 
retrosu bittiği andan itibaren bu konularda ha-
rekete geçebilirsiniz. 18 Ocak dolunayında aile 
ve ilişkiler konularını sorgulayacaksınız. Fev-
ri davranışlardan kaçının. Gelecekle ilgili tüm 
planlarınızı şimdiden yapın çünkü 24 Ocaktan 
itibaren Mart’a kadar projelerinizi hayata ge-
çirmekte zorlanmayacaksınız. Zorluklar geride 
kaldı, bu yıl ortalığı kasıp kavuracaksınız.

İKİZLER       22 MAYIS - 22 HAZIRAN

Yükselen İkizler ve İkizler Burcu
Sevgili ikizler burçları 2022 yılının ilk ayı sez-
gilerinize güvenmeniz gereken bi ay olacak. 2 
Ocak yeni ayında psikolojik anlamda arınmak 
için çalışmalar yapın. 18 Ocak dolunayında sa-
mimiyetinizi ortaya koyup ortak çalışma alan-
larında başarıyı yakalayabilirsiniz. 4 şubatta 
hem venüs hem merkür retrosu bittiğinde aşk, 
iş ve para hangi alanda adım atmak istiyorsanız 
sahneye çıkabilirsiniz. Karşınıza ilginç fırsatlar 
çıkabilir, ayrıca bu zamana kadar eski sevgilile-
riniz geri dönebilir. Sevmedikleriniz bile af di-
leyebilir hazır olun. Sadece konuşarak dünyayı 
yerinden oynatabilirsiniz, 2022 sizi bekliyor. 

ASLAN 23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS

Yükselen Aslan ve Aslan Burcu
Sevgili aslanlar 2022 ocak ayında sağlık, iş ve hizmet alanlarınızın aktif olacağı bir ay sizinle. 2 Ocak 
yeni ayı yine bu alanlarda olacağından işle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Özellikle sağlık alanında 
lütfen kontrollerinizi ihmal etmeyin, bu küçük bir ayrıntı değil atlamayın. 18 Ocak dolunayında yalnız 
kalma ihtiyacınız artarsa kendi alanınıza dönüp iç hesaplaşma yapabilirsiniz. 4 Şubat merkür retrosu 
bitince kimse sizi tutamaz, hayallerinize doğru koşabilirsiniz. Bu yıl evlenip, iş değiştirebilirsiniz. 2022 
size aşk ve para getirecek, unutmayın ki size hiç bi şey olmaz. 

BOĞA 21 NISAN - 21 MAYIS

Yükselen Boğa ve Boğa Burcu
Sevgili boğalar 2022 yılının ilk ayında yurt dışı, 
medya, eğitim, seyahat konuları gündeminiz-
de. 2 Ocak yeni ayı bu alanda olacağından he-
deflediğiniz ne varsa cesur olun. Karşınıza iş 
fırsatları çıkarsa şubat ayı içinde değerlendirin. 
18 Ocak dolunayıyla ani bir seyahate çıkabilir-
siniz, iletişim ve eğitim konularında çabalarını-
zın boşa gitmediğini görebilirsiniz. Aşk, evlilik, 
ilişkilerle ilgili konularda zorlanıyor olabilirsi-
niz. Ani kararlar vermeyin. Venüs retrosuna 15 
ocakta Merkür retrosu da ekleneceği için 4 şu-
bata kadar temkinli hareket etmekte fayda var. 
Bu yıl dönüşüm yılınız, içinizdeki boğa inatla 
herşeyin üstesinden gelir korkmayın. 

YENGEÇ 23 HAZIRAN - 22 TEMMUZ

Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu
Sevgili yengeçler 2022 yılına evlilik ve ortak-
lıklar alanında değişimlerle giriyorsunuz. 2 
ocakta yeni ay var, evliliğiniz ve ilişkilerinizi 
etkileyecek. 4 şubata kadar karar almayın. Ve-
nüs ve merkür retroları aynı anda olacağından 
sizin hassas dünyanız biraz sarsılabilir. Ama 
18 Ocak dolunayında kendinize yönelecek-
siniz ve ‘ben ne istiyorum’ diye soracaksınız. 
Alacağınız cevapla ilgili aksiyonları şubat ayı-
na saklayın. Fikirlerinizi hayata geçireceğiniz, 
önemli başarılar elde edeceğiniz bir yıl olacak. 
Aşk ve kariyer konularında mutlu olmayı çok-
tan hak ettiniz. Şansını kendi yaratan yengeç-
ler, 2022’de yılın kazananı sizsiniz. 

Astrolog CANAN SEZGİN   cnnsezgin@gmail.com



BAŞAK 23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL

Yükselen Başak  ve Başak Burcu
Sevgili başak burçları 2022’ye aşk, aşk, aşk diyerek 
giriyorsunuz. 2 Ocak yeni ayında eğlence, çocuk-
larla ilgili konular, yeni insanlar gündeminizde 
olacak. 18 Ocak dolunayı hobiler, arkadaşlıklar 
alanınızda olacağından yardıma ihtiyacı olan bi-
rileri olabilir çevrenizde. Yardım istemek için ka-
pınızı çalabilirler. Aşkla ilgili ince eleyip sık do-
kumaktan yoruldunuz, retroların bitişiyle 4 Şubat 
gününden itibaren artık düşünmeyi bırakıp ken-
dinizi aşka mı bıraksanız? Kariyerinizde yoğun 
bir zaman dilimi de sizi bekliyor. Bu yıl farklı dav-
ranın, iş ve aşkta korkmadan kendiniz olun 2022 
size iyi gelecek. 

AKREP 23 EKIM - 21 KASIM

Yükselen Akrep ve Akrep Burcu
Sevgili akrep burçları ocak ayı iletişim konuları ve 
yakın çevrenizle ilgili olayların öneminin vurgu-
landığı bir ay olacak. 2 Ocak yeni ayında insanlarla 
konuşurken ağzınızdan çıkanlar herşeyi başlatabilir 
veya bitirebilir. Dikkatli olun. 18 Ocak dolunayında 
şüpheli olduğunuz konularda inancınızı tazelemeli, 
tatmin olmadığınız konularda inanmak için ken-
dinizi zorlamamalısınız. 4 şubatta merkür retrosu 
bittiğinde sizin için bambaşka bir hayat başlamış 
olacak. Bu yıl değişim yılınız ve hedeflerinize doğru 
ilerlerken evren sizi alıştığınız değil ama yenilenme-
niz gereken noktaya doğru götürecek, direnmeyin 
yıl sonunda olduğunuz yeri çok seveceksiniz.

OĞLAK 22 ARALIK - 21 OCAK

Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu
Sevgili oğlaklar bu ay sizin için ‘ben’ deme zama-
nı. Tamamen ruhsal ve fiziksel olarak kendinizle 
ilgileneceğiniz bir dönem olacağından kötü gün-
ler geride kalacak. 02 ocak yeni ayında amaçları-
nız doğrultusunda kararlar verirken insiyatif alın, 
harekete geçin. 18 Ocak dolunayında evlilik-or-
taklık gibi durumlarda bitiş ve başlangıçlar için 
ince eleyip sık dokuyun, doğru karar verip verme-
diğinizi kontrol edin. 4 şubata kadarda yeni aşk, iş 
gibi konuları erteleyin. Bu yıl sizin için zor zaman-
ları unutturan, huzurlu bir hayat kurabileceğiniz 
umutlarla dolu bir yıl yeter ki karamsar olmayın. 

BALIK 20 ŞUBAT - 20 MART

Yükselen Balık  ve Balık Burcu
Sevgili balıklar bu ay sosyal çevrenizde güneş gibi parlayacağınız bir ay olacak. 2 Ocak yeni ayında 
sosyalleşin, tanışacağınız insanlar size yepyeni bir hayatın kapılarını açabilir. 18 Ocak dolunayında eğ-
lenmek için tüm etkinliklere katılabilirsiniz. Çocuklarınız varsa onlara zaman ayırın. Mesleki anlamda 
risk almayın. Aşk konusunda dürüst olun, hataları yanlışa çevirmeyin, aşktan kaçmayın. Eksiklerinizi 
fark edip sanatla ilgilenin iyi gelecek. Hobilerinizden para kazanabilirsiniz. Bu yıl yeniye yer açıp ha-
yallerinize realist bir bakış açısı kazandırıp yılın kazananı olabilirsiniz.

TERAZİ 23 EYLÜL - 22 EKIM

Yükselen Terazi  ve Terazi Burcu
Sevgili teraziler bu ay gündeminizde aileniz var. 2 
Ocak yeni ayında ev değişikliği, tadilat konuların-
da yenilikler yapabilirsiniz. 18 Ocak dolunayında 
kariyer konusunda yeni fırsatlar elinize geçtiğinde 
4 Şubat merkür retrosu bitimine kadar sözleşme 
imzalamayın ve mantıklı karar alın. Ayrıca bu ay 
maddi açıdan rahatlama yaşayabilirsiniz. Aşk ko-
nusunda 28-29 Ocak en şanslı günleriniz. O günü 
sevdiğiniz insanla farklı bir plan yaparak geçirin. 
Aradığınız aşkı bu yıl bulacaksınız. Hak ettiğiniz 
başarı sizinle olacak. Yani 2022 size hayal ettikle-
rinizi getirecek, tek ihtiyacınız olan kendinizsiniz 
yeter ki ataleti yenin. 

YAY 22 KASIM - 21 ARALIK

Yükselen Yay ve Yay Burcu
Sevgili yay burçları bu ay para ana temanız 
olacak. 2 Ocak yeni ayında kazanmak için çok 
çalışın ve hakkınız olanı alıp kimselere pabuç 
bırakmayın. 18 Ocak dolunayında ise finansal 
konularda borçlarınızı düzenleyebilir, yakınları-
nızdan para desteği alabilir, kendinizi güvende 
hissedebilirsiniz. Ani kararlar almak yerine iyi 
düşünüp karar vermeniz gereken bir döneme 
giriyorsunuz. İş hayatınızdaki değişimlere hazır 
olun, risk almayın. Aşkta ise yepyeni bir insanla 
eğlenceli zamanlar sizi bekliyor. 2022 size başa-
rıyı, mutluluğu, yeni insanları ve çevreleri geti-
recek, sadece biraz sabır az kaldı. 

KOVA 22 OCAK - 19 ŞUBAT

Yükselen Kova  ve Kova Burcu
Sevgili kovalar hayallerinizin peşinden gideceğiniz, 
iç dünyanızın ve gizlenen tüm durumların açığa çı-
kacağı bir ay sizi bekiyor. 2 Ocak yeni ayı insanlara 
yardım etmenin size iyi geleceği, kendi iç dünyanız-
da özeleştirinizi yapacağınız bir dönem olacak. 18 
Ocak dolunayında ise sağlık ve mesleki alanlarda 
kontrollerinizi yapıp ev veya ofis değiştirebilirsiniz. 
Sağlıkla ilgili vücudunuzun verdiği sinyalleri dik-
kate alın. Kendinize güvenin, hızlı karar vermeyin. 
Ama yarın üzülmemek için de bugün hiçbir güzel-
likten vazgeçmeyin. Akışa bırakın bu yıl her zaman-
ki gibi, akış zaten sizin yaşam tarzınız. 
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Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da  takip edebilirsiniz


