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Hoşgeldin bahar
Birden zaman dursa her gün bahar olsa
Bugün açan güller hiçbir gün solmasa
Kırılan kalplerin yerini sevgi alsa
Kimse gücenmese, kimse ağlamasa
Ümitsiz günlerin sonu gelmiş olsa
Yediden yetmişe herkes mutlu yaşasa dünyada
Ne varsa eski şarkılarda var. Tıpkı yukarıda sözlerini
okuduğunuz Yeliz’in Hoşgeldin Bahar şarkısı gibi. Dizeler
o kadar güzel ve anlamlı ki; gökyüzünün maviye döndüğü,
ağaçların çiçek açmaya, sıcaklıkların daha da artmaya,
insanların yüzündeki gülümsemenin ise kocaman olmaya
başladığı Nisan ayında, dinlerken enerjinizi yükseltiyor...
Re Touch Mag olarak bizim de enerjimiz oldukça yüksek.
Ailemiz büyümeye devam ediyor. Bu ay tam 4 kapak ile
karşınızda olacağız. Re Touch Mag’in ardından, nisan ayının
ikinci haftası ise Su Burcu Yazgı Coşkun ve Berk Atan’ın
kapakta yer aldığı Re Touch Mag + ile karşınızda olacağız.
Ama önce Re Touch Mag... Bu ay kadın kapağımızda Sevda
Erginci var. İlk tanıştığınız andan itibaren sizi etkisi altına
alıyor. Men kapağımızda ise enerjisine, pozitifliğine ve kıpır
kıpır hallerine hayran kaldığımız Yiğit Kirazcı yer alıyor.

Hale Ceylan Barlas

Bizler bu ay çok çalıştık, çok yorulduk ama hiç şikayet
etmedik. Ve biliyoruz ki tüm çalışmalarımızın da karşılığını
aldık ve muhteşem bir nisan sayısına imza attık...
Yeni sayıyı keyifle okurken, her zaman söylediğimiz gibi, sol
yanınızdan umudu eksik etmeyin...
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Bülten
HAZIRLAYAN: VİLDAN UYGUNOĞLU

Akne görünümüne
hızla son verin

Sinoz Acne Free, özel formülü sayesinde
kızarık ve şişkin görünen aknelere S.O.S
bakım gerçekleştirirken 24 saat gibi kısa
bir sürede oluşmuş hassasiyeti yatıştırıyor.
Hızlı bakım özelliğinin yanı sıra cildi
nemlendirerek aydınlık bir görünüm
sağlayan Sinoz Acne Free, acil bakımı çanta
boyu kutusunda sunuyor.

Levi’s 501’in
yüzü başarılı
oyuncu Boran
Kuzum oldu

Levi’s, ikonik Original 501
Jean’in 150’nci yaşını dünyada
ünlü isimlerle bir araya
gelerek kutluyor. Markanın
uzun tarihinin simgesi haline
gelmiş 501® jean modelinin
kutlama etkinlikleri için
Türkiye’den başarılı oyuncu
Boran Kuzum ile anlaşıldı.

Arzum Trendcare Wag
maşası ile kıskandıran
dalgalar
Bu bahar yılın saç trendlerinden geniş,
belirgin, doğal görünümlü dalgalar ve
kusursuz bukleler ile göz kamaştırmaya ne
dersiniz? Arzum’un web’e özel yeni ürünü
Trendcare Wag Maşası ile kıskandıran
dalgalar ve bukleler yaratarak saçlarınızla
trendleri yakalayın.
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Bülten

Adidas’ın ikonik
ayakkabısı
Forum’a Bad
Bunny yorumu

Adidas, yeni Forum PWR için
Porto Rikolu Bad Bunny ile
olan iş birliğini sürdürüyor. Bad
Bunny, Forum PWR’nin etrafında,
bir ‘Catch and Throw’ (Yakala ve
Fırlat) oyunu oynamaya davet
ederek çocukluk eğlencelerini
çağrıştıran, son derece benzersiz
bir anlatı yaratıyor.

Lacoste global marka
elçisi Venüs Williams
Lacoste, modadan ilham alan yeni
spor giyim koleksiyonunu dünyaca
ünlü tenis şampiyonu Venüs Williams
ile hayata geçiriyor. Markanın güçlü
moda mirasını taşıyan bu koleksiyon;
kadınlara yeni bir sportif stilin
kapılarını aralayacak çok yönlü parçalar
sunuyor.

Kombinlerin tamamlayıcısı
spor ayakkabılar SPX’te
Türkiye’nin bir numaralı teknik spor markası
SPX (Sport Point Extreme), ilkbahar-yaz sezonu
koleksiyonunda bulunan ayakkabı modellerini
spor giyim severlerin beğenisine sunuyor.
Ürünler arasında yer alan ‘Skechers Dynamight
2.0-Fallford’ erkek ayakkabısı da yenilikçi
özellikleriyle fark yaratıyor.
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Bülten

Sezona damga vuracak bir iş birliği
Kusursuz kalıpları ve üstün beden uyumuyla öne çıkan Lee, sokak modasının genç
ve dinamik sesi Soontobeannounced ile bir araya geliyor. Denim uzmanlığında
çok yönlü stiliyle eşsiz marka mirasına sahip Lee, Soontobeannounced’un güncel
kodlarıyla çabasız şıklığa sahip, cool ve iddialı bir kapsül koleksiyon sunuyor.

Baharda
KİP ile stilini
tamamla!

KİP, sportif şıklığı
tamamlayan t-shirt,
triko, sweatshirtleriyle
birlikte kombinlenen
puffer yelek, baharlık
mont ve trençkotlarla
erkeklerin stiline baharın
enerjisini getiriyor.
KİP’in rengarenk
sweatshirtleri, t-shirt,
overshirt ve trikoları
erkeklerin baharda
gardırobunda en çok
tercih ettiği ürünlerden
olacak.
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Bülten

Kadın modasına
bahar Boyner’le
geliyor

Bu yaz Hemington
ile yelkenler fora
Hemington İlkbahar-Yaz 2022
Koleksiyonu Mediterraean Odyssey,
erkekleri Akdeniz’de nefes kesen
bir yolculuğa davet ediyor. Akdeniz
coğrafyasının kültür ve tarihini
yansıtan desen ve renkleriyle
tasarlanan yeni koleksiyona, doğal
pamukluların dokusu, saf keten
ve ipek karışımlarının teninizde
hissettirdiği yumuşaklık eşlik
ediyor.

Birbirinden özel markalarıyla moda
severlere eşsiz seçenekler sunan
Boyner, ilkbahar-yaz koleksiyonu ile
kadınların ilk adresi oluyor. Türkiye
ve dünyadan birçok markayı bir araya
getiren Boyner, doğadan ilham alan
desen ve renkleri, boyner.com.tr ve
Boyner mağazalarında zengin bir seçki
ile sunuyor.

Yenidoğan bebeklerin cildi
Sebamed’e emanet

Yenidoğan bebekler dünyaya gözlerini açtıkları
andan itibaren korunmaya ihtiyaç duyuyor. Klinik
ve dermatolojik olarak test edilmiş; ECARF (Avrupa
Alerji Araştırmaları Merkezi) sertifikalı ürünleriyle
Sebamed Baby, bebeklerin hassas cildini koruyup
onlara çok iyi bakıyor.
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Bülten

Giorgio Armani’den el yapımı
gözlük koleksiyonu
Yeni sezona iddialı giren Giorgio Armani’nin İlkbahar-Yaz 2022 gözlük
koleksiyonu, kehribar balından tütün rengine kadar sıcak ve yumuşak renk
tonlarına sahip ikonik silüetlerle öne çıkıyor. Sofistike ve modern tasarımlara
sahip modeller, sürdürülebilir malzemeler ve el emeğiyle işleniyor.

Tommy Hilfiger ile
ikonik stillere yeni
dokunuş
İlkbahar hazırlıklarını tamamlayan
Tommy Hilfiger, Grammy ödüllü,
Golden Globe ve Emmy adayı sanatçı
Anthony Ramos’un rol aldığı ‘Make
Your Move’ kampanyasını duyurdu.
Koleksiyondaki modern stilleri
Anthony’nin müzik dünyasıyla
çarpıştıran kampanyada ikonik parçalar
yeni yorumlarıyla dikkat çekiyor.

U.S Polo Assn.’dan miniklere hediye
alternatifleri

23 Nisan’da çocuğunu mutlu etmek isteyen ebeveynler İlkbahar-Yaz
Koleksiyonu’nda birçok U.S Polo Assn. alternatifini FLO mağazalarında
bulabilecek. Miniklerin elbise, etek, jean, tişört ve daha birçok kombiniyle uyum
sağlayacak modeller, cırt cırt detaylarıyla da göz dolduruyor.
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Bülten

Yeni Montblanc
Meisterstück satışta

Montblanc’ın imza niteliğindeki
Meisterstück Koleksiyonu; yeni tasarımlar,
çağdaş yuvarlak şekiller ve parlak bir
rötuşla daha koyu siyah bir renge kavuşan
yumuşak deri parçalarla genişledi.
Koleksiyonda yer alan daha büyük
Montblanc logosu her bir parçanın sofistike
ve zarif görünümüne katkıda bulunuyor.

Faik
Sönmez’den
sezona tatlı bir
selam

Guess ile
ihtişamınızı
taçlandırın

Bahar aylarıyla yüzünü
gösteren güneşle birlikte Faik
Sönmez’in yeni koleksiyonu
da vitrinlerde yerini aldı. 2022
İlkbahar-Yaz trendlerinde bej
renkli trikolardan, geometrik
desenli elbiselere, farklı çizgi
yorumlarıyla oluşturulan
bluzlardan kimono tuniklere
farklı ve göz alıcı tasarımlar
baharın enerjisini taşıyor.

Saat&Saat farkıyla
sunulan Guess’in
yeni modeli, iddialı
tasarımlardan
hoşlanan kadınların
beğenisini topluyor.
Altın rengindeki ışıltılı
taşlarla kaplı saatin
kadranı da modern
görüntüsüyle dikkat
çekiyor.
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Bülten

60’ların İtalyan
çizgisi günümüze
taşınıyor

Vakko, İlkbahar-Yaz erkek
tasarımlarında her zamanki gibi iyi
dikiş ve değerli kumaş vizyonunu
yeni sezonun güçlü, zevkli ve
dinamik stilleriyle buluşturuyor.
Döneminde modern bir çıkış yapan
1960’lı yılları anımsatan çizgiler ve
yeni teknoloji kumaşlar yazın renk
paletiyle bir araya gelerek şık bir
silüet yaratıyor.

Braun ile bahara
pürüzsüz bir
başlangıç yapın

Baharda
Columbia ile
herkes dışarı!

Günlük hayatın hızlı temposunda
kendimizi akışa kaptırırken bazen
kişisel bakımımıza vakit ayıramıyoruz.
Bu hızlı temponun içinde kendinize
özel anlar yaratma hayali Braun’un
kişisel bakım ürünleri ile gerçeğe
dönüşüyor. Braun size zaman
kazandıracak ürünleriyle bahara
kusursuz ve pürüzsüz başlangıç
yapmanızı sağlıyor.

Doğanın uyanışına, Columbia’nın
üstün teknolojili ürünleriyle
tanıklık etmeye hazırlanın.
Columbia ürünleri, şehirde ya
da doğada gerçekleştirdiğiniz
her aktivitede konfor ve koruma
sunarken sıradan bir günü bile
macera dolu anılara çeviriyor.
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Bülten

Dockers ile
Matthias Dandois’in
mükemmel uyumu

Fransız sanatçı ve bisikletçi Matthias
Dandois ile Dockers yeni bir iş
birliğine imza attı. California’nın
‘cool’ tarzı ve 90’ların sokak
giyiminden etkiler, marka ile
bisikletçinin mükemmel uyumlu
ortaklar olmasına katkıda bulunuyor.

Atasay’dan
altın esintisi

Şık bir elbise veya günlük modern
parçaları, Atasay’ın altın takıları
eşliğinde göz kamaştırıcı bir stile
dönüştürebilirsiniz. Yaza damga
vuracak neon, mango sorbe, terracotta
gibi renklerin kullanıldığı altın
tasarımlar, yüksek moda ruhunu
stilinizde hissettirecek.

NetWork’ten şehir
hayatına 'Safari'
heyecanı
Yeryüzünün farklı perspektiflerini
simgeleyen özgür ve dinamik
görünümler sunan NetWork İlkbahar/
Yaz 2022 Koleksiyonu’nun ana teması
Safari oldu. Uçsuz bucaksız çöllerin
kum renginden haki, taş beyazı ve
safran rengine uzanan koleksiyon,
doğanın en canlı floral desenleriyle
baharı selamlıyor.
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Moda

Sarah Jessica
Parker’ın elbisesi
açık artırmaya çıktı
Oscar de la Renta, Sarah Jessica
Parker’ın ‘And Just Like That’
dizisinin galasında giydiği elbiseyi
açık artırmaya çıkardı. Açık artırma,
markanın yeniden satış platformu
Encore’da gerçekleşecek ve satışın tüm
geliri UNICEF’e bağışlanacak.
Elbise, Oscar de la Renta’nın New York
City’deki atölyesinde, el işlemesi ve tül
iç etekle kalaylı ipek şifondan kesildi.

680 saat süren
Oscar elbisesi

Bu yılki Akademi Ödülleri’nde En
İyi Kadın Oyuncu adaylarından biri
olan Penelope Cruz’un Chanel imzalı,
boyundan bağlamalı elbisesinin
yapımı tam 680 saat sürdü. Tafta elbise,
Cruz için özel olarak hazırlandı ve
Haute Couture sonbahar/kış 2020
koleksiyonundan bir görünümden
ilham aldı. Elbise, 8bin işlemeli
parçadan oluşuyor.
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Moda

Kate Moss
Metaverse’de

Dünyaca ünlü model Kate Moss,
11 Nisan’a kadar stil oyunu
DREST’in ilk konuk avatarı oldu.
Mobil uygulamanın oyuncuları,
Moss’a mücevher evi Messika’nın
süper modelle yaptığı çarpıcı iş
birliğinden parçaları görebilecek.
Mobil uygulama, yeni piyasaya
sürdüğü hiper realistik yakın
plan modunu öne çıkarmak
için süper model Kate Moss
ile boydan boya ve yakın plan
mücevher çekimi yaptı.

Chanel, 90
yıl önceye
dönüyor
Coco Chanel’in 90 yıl
önce yarattığı ilk yüksek
mücevher koleksiyonu
Bijoux de Diamants’ın
ilham verdiği 1932
koleksiyonu, gezegen ve
yıldızların hareketlerinden
ilham alınarak yeniden
yaratıldı. Mayıs ayında
sergilenecek olan
koleksiyonun tanıtılan ilk
parçası ise 55.55 karatlık
safiri odak noktasına alan
Allure Céleste pırlanta
gerdanlık oldu.
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Moda

Jimmy Choo
mücevher
dünyasına girdi
Dünyaca ünlü lüks ayakkabı
markası, parfüm, çanta, gözlük
ve makyaj kategorilerinin
dışında, şimdi de İlk kez
mücevher dünyasına açılıyor.
İtalya’da hazırlanan ilk moda
takı koleksiyonunda bilezikler,
küpeler, kolyeler, yüzükler ve
halhallar yer alıyor.

Alexander McQueen’in yeni CEO’su
Gianfilippo Testa
İngiliz lüks evi Alexander McQueen, Mayıs 2022'den itibaren geçerli olmak üzere
yeni CEO olarak İtalyan uyruklu Gianfilippo Testa'yı atadı.Gianfilippo Testa,
Alexander markasının sahibi Kering'in CEO'su François-Henri Pinault'a rapor
verecek. Şirketin basın açıklamasına göre, deneyimli lüks isim Kering dışındaki
fırsatları takip etmek için gruptan ayrılan Emmanual Gintzburger'in yerini alacak.
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Gündem

NFT nedir?
Neden bu kadar popüler?
Niçin yatırım yapılıyor?
İngilizce açılımı
Non Fungible
Token ya da
Türkçe’deki karşılığı
ile Değiştirilemez
Jeton olarak ifade
edilen NFT dünyayı
kasıp kavuruyor.
Milyon dolarlar
yatırılan, açık
artırma ile satılan,
yatırım yapılan bu
NFT nedir? Tüm
merak edilenleri
Onur Erol
kaleme aldı.

Ç

ok yönlü bir isim Onur Erol...
Sanatın her dalında da oldukça başarılı. Erol şimdi de Carla
ve Aro adındaki NFT koleksiyonu ile karşımıza çıktı. Uzun yıllardır lifestyle ve travel blogger olarak
sektörde yer alan Erol, kendi dijital
karakteri Arto’yu NFT olarak yarattı. Arto da Onur Erol gibi bir seyahat
blogger’ı ve dünyanın her yerine seyahat ediyor. Yüzde yüz el çizimi olan
Arto’nun her bir parçası birebir olup

dünyanın harikalarına açılan kapıyı
aralıyor. Bu arada Erol, Arto serüveni
devam ederken yalnız kalmasın diye
ona eşlik eden bir kız karakter daha
oluşturdu; Carla... Arto ve Carla artık
değişik zamanlarda seyahat ederken
ara ara belirli ülkelerde buluşuyorlar.
NFT dünyasına hakim olan ve geçen
ay da Arto ile Carla dijital karakterlerini sergileyen Onur Erol, NFT hakkında merak ettiğiniz her şeyi Re Touch Mag için kaleme aldı.
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Röportaj

Nedir bu NFT?
NFT’nin İngilizce açılımı Non Fungible Token ya da Türkçe’deki karşılığı ile Değiştirilemez Jeton olarak ifade
edebiliriz.
Temel olarak, yalnızca size ait olan,
türünün tek örneği bir dijital varlık
olarak düşünebilirsiniz.
Hem finans hem de sanat dünyasında
popüler hale gelen NFT, dijital ürünlerin sahipliğini kanıtlayabilen benzersiz bir tanımlayıcıdır.
Digital ortamda yer alan fotoğraf, resim, ses dosyası, video vs. gibi hemen
hemen her şey NFT olabilir.
NFT teknolojisi, fotoğraf, resim, müzik, oyun, film ve benzeri sanat eserlerinin değiştirilmesini ya da taklit
edilmesini zorlaştırması bakımından
daha da popüler bir hale gelmiştir.
Hem türünün tek örneği olması hem
üreticisinin hem de sahip olanın belli olması sanat ve sanatseverler için
önemli bir rol oynamaktadır.
NFT sayesinde kendini ifade edemeyen veya sanatını gösteremeyen
birçok sanatçı hem dünyaya açılıyor
hem de sanatın başka boyutlarda yer
almasını sağlıyor.

AÇIK ARTIRMA SEÇENEĞİ DE VAR
Başlangıçta kulağa oldukça karışık
gelen NFT teknolojisi, dijital dünyanın sunduğu imkanlar ile daha kolay
hale geliyor. NFT, Ethereum isimli
blok zinciri geliştiricileri tarafından
hazırlanıyor. Bu blok zincirlerinin
kaybolmamasını sağlayan ve işlemlerin kolay bir şekilde gerçekleştirmesine yardımcı olan platformlar
yer alıyor.
Her blok zincirinin pazar yeri ve cüzdan hizmeti farklıdır.
Bundan dolayı da kullanım ağı geniş olan ve güvenilir bir blok zinciri seçmek oldukça önemlidir. Tüm
bunlara sahip olduktan sonra da
cüzdanınızı bağlamanıza ve NFT’ye
çevirmek istediğiniz dosya ya da
dijital içeriğinizi yüklemenize izin
veren bir platforma üye olmanız gerekir.
Daha sonrasında NFT’ye çevirmek istediğiniz eserleri platforma yükleyebilirsiniz.
Platformlarda NFT içeriklerinizi farklı kripto para değerlerinde satabilir
veya açık artırmaya koyabilirsiniz.
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Gündem
Birbirinden farklı NFT Marketleri bulunduğundan dolayı NFT’leri tek bir
token olarak değil de her bir marketin kendi içindeki ağı ile satışa koyulmaktadır.
NFT’lerin satışa sunulduğu en
büyük marketler arasında en
popülerleri şunlar:
• Rarible
• SuperRare
• OpenSea
• Foundation Marketplace
Bu marketlere giriş yapabilmeniz için
bir kullanıcı adı veya şifreye ihtiyaç
duyulmamaktadır. Tüm marketlere
erişim sağlamak ve alışveriş yapmak
hem de sattığınız NFT’lerin para karşılığı olan token’ların hesabınıza yatması için bir cüzdana sahip olmanız
lazım. Bu cüzdanlar dijital cüzdan
olup, üye olurken size tanımlanan bir
token adresi ile barkod sayesinde istediğiniz her yerden marketlere giriş

sağlanmaktadır.
En bilinen ve kullanılan Dijital Cüzdanlar Metamask, Trust Wallet ve Coinbase’dir.
NEDEN YATIRIM YAPMALISINIZ?
Birçok kişi, çevrimiçi topluluğun parçası olmak için NFT dünyasını satın
alıyor.
Belirli NFT’lere sahip olmak sizin özel
içeriklere ve canlı etkinliklere erişmenizi sağlıyor. Dijital yatırımcılar, kısa
sürede olacağını umdukları büyük
miktarda para kazanmak için NFT
pazarlarını kullanıyor.
Tek bir NFT birden çok kez satın alınabilir ya da satılabilir. Ancak alıcı,
her satışta orijinal sahibine ya da yaratıcısına bir telif ücreti ödemek zorundadır. Ayrıca sosyal medya hesaplarında belirli bir zenginlik göstermek
için de NFT’ler kullanılıyor.
Örnek olarak Twitter profil fotoğrafları
Ape olanların “Benim bir Ape’im var
fiyatı da şu kadardır” demesi gibi…
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Dijital Sanat NFT’lerin benzersiz imzasını ve sahipliğini güvence altına
alan blok zinciri teknolojisinin yeteneği nedeniyle NFT’ler için erken bir
kullanım örneğiydi.
Beeple olarak da bilinen sanatçı Mike
Winkelmann’ın ‘Everydays - The
First 5000 Days’ adlı dijital sanat eseri 2021’de 69.3 milyon ABD dolarına
satıldı.
NFT’ler, koleksiyonları kart koleksiyonlarına benzer bir şekilde dijital formatta temsil edebilir. Şubat 2021’de,
NBA Top Shot platformundaki bir
LeBron James maç NFT kartı 208 bin
dolara satıldı.
NFT DÜNYASINA ADIM ATAN TÜRKLER
NFT’ler ayrıca oyun geliştiricisi yerine
kullanıcı tarafından kontrol edilen dijital arazi parçaları gibi oyun içi varlıkları temsil etmek için de kullanılabilir.
NFT’ler, varlıkların oyun geliştiricisinin izni olmadan üçüncü taraf pazarlarda alınıp satılmasına izin verir.
Axie Infinity, Şubat 2021’de tek bir satışta dijital arazi tapuları için 1,5 milyon dolarlık bir satış kaydetti.
Müzisyenler, NFT’leri kullanarak
blok zincirleri üzerinde çalışmalarını
belirtebilirler.
3 Mart 2021’de rock grubu Kings of Leon,
ilk albümü bir NFT olarak yayınlamayı planladığını duyurdu. NFT, yaklaşık
dörtte biri hayır kurumlarına bağışlanan
2 milyon dolarlık bir satış gerçekleştirdi.
Aynı ayın ilerleyen saatlerinde, Amerikalı rapçi Lil Pump, özel bir NFT
koleksiyonunu yayınlamak için NFT

platformu Sweet ile bir ortaklık yaptı.
Filmler, kısmen, genellikle boyut olarak çok büyük olan dijital filmleri daha
küçük dosya boyutları için tasarlanmış
blok zinciri teknolojisinde depolamanın
teknik zorlukları nedeniyle, NFT’lerdeki patlamaya daha yavaş tepki verdi.
13 Mart 2021’de Adam Benzine’nin
Oscar adayı belgeseli Claude Lanzmann: Spectres of the Shoah, Rarible
platformu aracılığıyla bir NFT olarak
basılan ve açık artırmaya çıkarılan ilk
sinema filmi, belgesel ve Akademi
Ödülü adayı film oldu.
Moda dünyasında ise 2019’da Nike,
blok zinciri teknolojisinin kriptografik
olarak güvenli dijital varlıkları NTF’ler
şeklinde ‘Cryptokicks’ adı altında bir
çift spor ayakkabı gibi fiziksel ürünlere
eklenmesine izin veren bir patent aldı.
Tüm bunların dışında ülkemizde de
NFT dünyasına adım atan ve koleksiyon oluşturanlar da oldu.
Cem Yılmaz, Nurgul Yeşilçay, Ajda
Pekkan ve Edis kendi NFT’lerini pazara sundu.
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Kapak
SEVDA ERGİNCİ

Aşk benim için
yuvada hissetmek
gibi bir şey
Ekranların ‘kendi
minyon, oyunculuğu
dev’ aktristi Sevda
Erginci, hem işte
hem aşkta emeğin,
çabanın çok değerli
olduğunun altını
çiziyor ve ekliyor:
Sahip olduğum
her şey için çok
çalıştım. Hayatın bana
getirdiklerini çabayla
yontarak yaşayan
biriyim. Aşk da benim
için yuvada hissetmek
gibi. Hayatımın
neşeli ve pozitif tarafı
diyebilirim.
Röportaj: Mukaddes Kaya,
Fotoğraflar: Lara Sayılgan,
Styling: Ces’t La Vie,
Video: Yuşa Ebrar Dursunoğlu,
Saç: Diyar Şekel,
Makyaj: Aynur Kabak,
Fotoğrafçı asistanı Salih Yılmaz
Mekan: Candan Arıcı Art Studio
Retouch: Cem Yurtsever

Kapak

Elbise: ANNA OCTOBER (Beymen)
Ayakkabı: ACADEMİA
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B

adem gözleri ile şöyle bir
baktığı an, hemen etki alanına çekiyor karşısındakini. Çok güzel ve anlamlı
gözler onlar. Bir tek bakışın bir oyuncu için ne kadar büyük bir özellik
olduğunu, bu müthiş kadında görebiliyorsunuz. Gözleriyle konuşuyor,
karşısındakinin içine işleyen bakışlarıyla rolünü yaşıyor ve yaşatıyor. Saygılı, güzel, kibar ve çok çalışkan. Her
role ve ortama uyum sağlaması da
ayrı bir özelliği. Bir oyuncuda olması gereken tüm özellikleri kendisinde toplayan minyon bir yetenek. Bu
sektöre emek vererek, çok çalışarak
ve elleriyle kazıyarak gelen harika
bir kadın. Etkileyici karakteri, farklı
güzelliği ile son zamanların dikkat
çeken oyuncusu Sevda Erginci, Re
Touch Mag’in bu ayki kapak konuğu.

tiğini anlatmaya korkan biriydim.
Hatta hala biraz öyle sayılabilirim.
Oyunculuk bana söz hakkı veriyor,
anlatıcı olabilme alanını sağlıyor.
OYUNCU SESİNİ, BEDENİNİ
KULLANMAYI BİLMELİ

Oyuncu olmak kaderin miydi sence?
Kader oyunculuk yolculuğumun
yüzde 5’ini sağlamış olabilir belki, fakat ben bugün sahip olduğum her şey
için çok çalıştım. O yüzden kader sayesinde oyuncu oldum dersem kendime büyük haksızlık etmiş olurum.

Bir oyuncu nasıl yaşar, nasıl
yaşamalıdır, var mıdır bunun bir
matematiği sence?
Oyunun prova sürecinde eksiklerimi
fark ettikçe, dizilerde çok çalıştığım
yıllar içinde kendimi geliştirecek vakit bulamamamın hem kendime hem
mesleğime korkunç bir haksızlık olduğunu gördüm. Herkesin yolu,
yöntemi farklıdır fakat bir oyuncu
bedenini, sesini kullanmayı bilmeli,
merak etmeli ve keşfetmeyi asla bırakmamalıdır. Bu ciddi bir çalışma
gerektirir. Ama ülkemizde bunu başarmak hepimiz için mümkün olamıyor bazen, çünkü ya kendinize
yatırım yapacağınız parayı kazanamadığınız işleri seçmek, ya da para
kazanabildiğiniz ama çalışmaktan
vakit bulamadığınız işleri seçmek zorunda kalabiliyorsunuz.

Hangi hisleri taşıyarak oyunculuk
yoluna adım attın, nasıl başladın?
Çok küçük yaşta oyuncu olmaya karar verdiğim için bu hissi tanımlayacak cümlelerim yoktu eskiden. Ama
bugün biliyorum ki bir şeyleri anlatmamın en rahatsız edici ve en etkili
yolunu bulmuşum. O yaşlarda da
oyunculuğun ruhuma ilaç gibi gelmesinin sebebi bu olabilir belki. Çünkü fazlasıyla içine kapanık ve hisset-

İlk rolünü ve ilk rolünde yaşadığın
ilk heyecanını hatırlıyor musun?
Hatırlamaz mıyım, hem çok güzel bir
rüya, hem de kabus gibiydi. Hayatımda ilk defa kamera görmüştüm ve
elimi kolumu nereye koyacağımı, nereye bakacağımı bilememiştim. Neyse ki ilk işimde çok güzel bir ekibe
denk gelmiştim de sahneyi kesip beni
sakinleştirip 5 yaşında çocuğa anlatır
gibi anlatarak yönlendirmişlerdi.
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Bir oyuncu olarak sinema, dizi ve
tiyatro üçlemesinde sıralaman nasıl
olur, hangisi daha çok ağır basıyor
sende?
Türü her ne olursa olsun sorumluluğunu aldığım her şeyi sahipleniyorum ben. Ama ne yalan söyleyeyim,
belki de çok yeni olduğum için sahnede hissettiğim heyecanı hiçbir yerde hissetmedim.
Dizin yeni final yaptı ve tiyatroya
başladın, yeni heyecanını ve
oyununuzu anlatır mısın?
Evet bavullarımı açamadan provaya koştum, işin bu kısmı benim için
anlatırken bile çok heyecanlı. Florian
Zeller’ın ‘Anne’ adlı oyununu oynuyoruz. 2 aylık prova sürecinde son
gün bile yeni şeyler keşfettiğimiz ve
bunları doğru aktarmak için çok çalıştığımız, bizi çok heyecanlandıran
muhteşem bir metin. Aile yapısındaki tüm bireylerin, aile içindeki rollerini, zayıflıklarını, yaşama ya da birbirine tutunabilme çabalarını, zamanın
onlara getirdiği gerçeklikleri ve değişimleri bir annenin sanrıları içinde
çok cesur ve tertemiz bir dille anlatan
bir oyun. Bence herkesin aile içindeki bu rollerden en az birine sahip olduğundan anlayacağı ve etkileneceği
bir oyun.
Nasıl bir karakteri
canlandırıyorsun, biraz cüretkar
olduğunu söyleyebilir miyiz?
Evet, biraz cüretkar. Oyunla ilgili

bir şey anlatmış olmayayım ki gelin
izleyin ama kısaca oyunda oğulun
kız arkadaşını oynuyorum. Annenin
kaybettiği ya da olmaktan vazgeçtiği
genç, hayat dolu, dişi ve arzulanan,
bir de üzerine annenin istediği her
şeyi onun tam aksine cesaretle gelip
alan, kısaca yine annenin aksine ‘yaşayan’ biri Elodie.
Yeni bir projen var mı tiyatro dışında,
yaz için var mı sürpriz bir dizi?
Evet var ve ilk defa bir yaz işinin içinde olacağım. Bunun için de ayrıca çok
heyecanlıyım.
ÇEVRENİZDE FİLTRESİZ
GÖRDÜĞÜNÜZ ŞEYLERLE
İLGİLENİN
Oyuncu bir sevgilin var. Aynı
sektörde olmanız size nasıl artılar
katıyor, zor mu, kolay mı?
Bence bir artısı da yok eksisi de. İkimiz için de meslek işte, evin içinde
daha fazlası değil. Sadece bizi çok
iyi tanırmış gibi davranan insanlarla mücadele etmek zor. Biri hakkında yorum yapmak için onu tanımaya
gerek duymayan insanların yaşadığı
bir yerdeyiz çünkü. Gerçi bazen komik olmuyor değil. Ama bazen sosyal medyada da televizyonda da gördüğünüz, sevdiğiniz sevmediğiniz
şeylerin, kişilerin hiçbiri gerçek değil, lütfen dönüp çevrenizde filtresiz
gördüğünüz şeylerle ilgilenin diye
bağırmak istiyorum.
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Hırka: ALEXANDER WANG (Beymen)
Mayo: ANDREĀDAMO (Beymen)
Ayakkabı: İLVİ
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Sporla çok düzensiz bir ilişkim var. Ne zaman
sevmeye başlasam kendimi nefes alamadığım bir
set hayatı içinde buluyorum. O yüzden spor benim
hayatımda sürdürülebilir hale gelemedi bir türlü. Çok
fit olduğumu düşünmüyorum ama çok önemli de
değil. Kendimi rahatsız hissettiğim noktada durdurup
toparlıyorum bir şekilde.
Aşkınızı nasıl tanımlıyorsun, sence
aşk nedir?
Zor yerden geldi bu soru. Aşkı tanımlamak zor iş. Benim için yuvada
hissetmek gibi bir şey herhalde. Aşk
benim hayatımın neşeli ve pozitif tarafı diyebilirim. Şöyle ki ben ne kadar
endişeli ve gerginsem o tam tersine
hep sakin ve ılımlı. Benim gibi her
şeyi savaşa çeviren biri karşısında
öyle kalabilmek çok büyük bir emek.
Bundan daha değerli ne olabilir ki..
Sevgi mi, aşk mı hangisi en çok
olmalı?
Bence hepsi dengeli olmalı. Öyle
“Aşk bitti ama sevgi devam ediyor”
cümleleri bence çok büyük bir kendini kandırma hali.
Kadın-erkek ilişkilerinde en çok
seni etkileyen unsurlar nelerdir?
Her ilişkide önemsediğim ilk şey acımasızca bile olsa dürüstlük ve her şeyi
konuşabilir, anlayış gösterebilir olmak.
Minyon ama çok fitsin, spor
yapıyor musun?
Sporla çok düzensiz bir ilişkim var.
Ne zaman sevmeye başlasam kendimi
nefes alamadığım bir set hayatı içinde

buluyorum. O yüzden spor benim hayatımda sürdürülebilir hale gelemedi
bir türlü. Çok fit olduğumu düşünmüyorum ama çok önemli de değil.
Kendimi rahatsız hissettiğim noktada
durdurup toparlıyorum bir şekilde.
AH KEŞKE BEN OYNASAYDIM
DEDİĞİM ÇOK KARAKTER OLDU
Burçlar ve Astroloji ile ilgilenir
misin, hangi burçsun?
Terazi Burcu’yum. İnanırım astrolojiye
fakat aşırı ilgili olduğum söylenemez.
Hayatın sana getirdiklerini
yaşayanlardan mısın, duygularınla
mı, aklınla mı hareket edersin?
Hayatın bana getirdiklerini çabayla yontarak yaşayan biriyim. Hep
aklımla hareket edeceğimi söyleyip
duygularıma yenilir ve bu yenilgiden
de memnun olurum.
Dönem dizilerinde yer aldın,
birçok role hayat verdin ama şöyle
bir karakteri canlandırmam lazım
dediğin bir rol var mı?
Spesifik bir rol belirtemem fakat izleyip de “Ah keşke ben oynasaydım”
dediğim çok şey var.
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Mümkün olduğunca rahat ve sade giyinirim. İşim
gereği de biraz böyle bir yöne gitti bu, sonuçta sete
şık gitmeye gerek olmuyor. Ama bir terazi kadını
var içimde, bu yüzden bazen keşke bir plaza insanı
olsaydım da her gün işe hazırlanıp gitseydim dediğim
de oluyor. Çizgili her şeyi çok beğenirim. Bir de yüksel
bel jean giyerim hep.
Modayı takip edenlerden misin,
tarzın hakkında bir cümle kursan
bu ne olur?
Mümkün olduğunca rahat ve sade.
İşim gereği de biraz böyle bir yöne
gitti bu sonuçta sete şık gitmeye gerek olmuyor. Ama bir terazi kadını var
içimde bu yüzden bazen keşke bir plaza insanı olsaydım da her gün işe hazırlanıp gitseydim dediğim de oluyor.

YALNIZ KALMAYI ÇOK SEVERİM

Vazgeçemediğin bir aksesuar ve
giysi var mı?
Çizgili her şeyi çok beğenirim. Bir de
yüksel bel jean giyerim hep. Aksesuar olarak yüzük takmayı çok severim.

Estetiğin var mı, gerekirse yaptırır
mısın?
Canım isteseydi yaptırırdım ama
kendimde değiştirmek istediğim bir
şey olmadı.

Hediye alıp vermeyi kuşkusuz
seversin diye düşünüyorum, en son
ne hediye aldın, o sana aldı mı bir
şey bu aralar?
Hediye konusunda ikimiz de romantik insanlar değiliz. Ama birbirimizin
neyi beğeneceğini iyi biliriz. Söylemeyeyim tabi ne aldığımızı ama sevgililer gününde almıştık en son. Bizde bir taraf hediye almazsa öbür taraf
aylarca bunu konuşur çünkü. İkimiz
de seviyoruz hediye işini.

Yalnız kalma korkun var mıdır?
Hayır, tam aksine çok severim yalnız
kalmayı. Yalnız ölmekten korkanlardan da değilim. Ama çok sevdiğim
insanlar yanımda olunca her şey
daha güzel tabi.

Doğa ve hayvanlar dersek,
duyguların ne bu konuda?
Evimde 4 hayvanla yaşıyorum. Ben
doğurmuşum gibi hissediyorum bazen, en kıymetlilerim onlar. Ben pamuklara sararak bakarken insanların
doğaya ve hayvanlara zulmü dünyayla ilgili en büyük kaygım.

Hangi duyu organını kaybetsen
üzülürsün?
Herhangi birini kaybetsem çok üzülürdüm tabi ki ama herhalde en çok
gözlerimi kaybetsem üzülürdüm.
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Gömlek: MASSİMO DUTTİ
Bere: STYLİNG EKİBİNE AİT
Etek. GHOSPELL (Vakkorama)
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Bluz: SİSTER JANE (Vakkorama)
Pantolon. VAKKO
Çizme: ACADEMİA

Çaycı mısın kahveci mi?
Kahve içmeyi çok severim. Çok kahve içtiysem ancak çayı tercih ederim.

mek olsun diye yemek yapmayı sevmem. Canım isterse bol vaktim varsa
mutfağa girer yemek yaparım.

Sence hangi Yeşilçam kadınısın?
Bence ben hiç Yeşilçam kadını değilim. (Gülüyor)

Zamanda yolculuk yapmak belki
bir süre sonra gerçekleşir diyerek
hangi zamana ışınlanmak isterdin?
Kalıcı gitmekten bahsediyorsak konforumu bozup hiçbir yere gitmezdim. Bir ziyaret edip dönmekse geçmişte her yılı bir ziyaret ederdim ama
geleceğe gitmek istemezdim.

Mutfağa girer misin, yemek yapar
mısın yoksa güzelce yiyenlerden
misin?
İkisini de çok severim ama evde ye-
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Elbise: VAKKORAMA
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Kendime hiç hedef koymadım, hedeflerle değil
deneyimlerle motive olurum. Hayatla ilgili konuşacak
çok şey varken bunları bir cümleye de sığdıramam.
Ama yürüdüğüm yolda hem çok değerli olduğumu
bilip hem de aynı anda kendimi çok önemli bir yere
koymamanın dengesini sağlamak benim için hep çok
önemli olmuştur.
Hayatımıza dijital medya girdi, sosyal
medya girdi, Metaverse diye bir
kavram girdi, sen ne kadar yakınsın?
Hiç anlamadığım, ilgilenmediğim ve
mümkün olduğunca uzak durduğum
(tabi buna çok izin verilmese de) bir
dünya.
KAFASI KARIŞIK BİR
PLAYLIST’İM VAR
Sosyal hayatın içinde misin, ev
hayatı mı senin tercihin?
Aslında ikisini de çok severim. Ama
çok yoğun çalışıyorsam evimde vakit
geçirmek önceliğimdir.
Şu an diline doladığın bir şarkı var mı?
Korkunç kafası karışık bir playlist’im
var. Her şeyi dinlerim. Şu an aklıma
gelen bir şarkı yok ama.
Müzikle uğraşıyor musun,
kesinlikle sesin güzeldir, şarkı
söylüyor musun?
Sesim kesinlikle güzel değil, keşke
olsaydı çok isterdim. Boş zamanımda
biraz çalışmak ve geliştirmek istiyorum ama.

Arkadaşlarınızla nasıl eğlenirsiniz?
Arkadaşlarımla sık görüşecek vaktim olmadığı için genelde buluşur ve
uzun uzun sohbet ediyor oluruz.
Hayat ciddiye alınacak kadar ciddi
bir şey mi sence?
Ben her şeyin dengesi olduğuna inanır
ve bunu bulmaya çabalarım. Hayatı ve
kişileri ciddiye alma meselesi de biraz
böyle. Oluşan durumlara göre ciddiye
almaya değer olup olmadığına karar
verir ona göre ilerlerim.
Hayatta vazgeçemeyeceğin neler var?
Çocuklarım ve yaratabildiğim kadarıyla özgürlüğüm.
Senin hayatının yol edindiği,
kendine hedef edindiğin cümlen
nedir?
Kendime hiç hedef koymadım, hedeflerle değil deneyimlerle motive
olurum. Hayatla ilgili konuşacak çok
şey varken bunları bir cümleye de
sığdıramam. Ama yürüdüğüm yolda
hem çok değerli olduğumu bilip hem
de aynı anda kendimi çok önemli bir
yere koymamanın dengesini sağlamak benim için hep çok önemli olmuştur.
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Ceket: ACNE STUDİOS (V2K)
Gömlek: VAKKORAMA
Etek: GHOSPELL (Vakkorama)
Ayakkabı: İLVİ
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Editörün
Seçtikleri

Hüma Kaya / huma@retouchmag.com

Karların arasında çiçek açan ağaçlar gibi yeniden doğmaya
hazırlandığımız, tüm gücümüzle ayağa kalktığımız ve
buğday başakları gibi bereketli, mavi gökyüzü gibi özgür
olduğumuz bir ay olması ümidiyle.

Reis Küpe

Nostaljik tasarımlarını
modernize çizgilerle
birleştiren Reis
Kuyumculuk, her kadının
takı kutusunda bunması
gereken kült parçalar
yaratıyor.

Erimos Elbise

Drape detaylarıyla hem romantik
hem haylaz bir stili vurgulayan
Erimos elbise, asimetrik eteğiyle
latin dansları partisinde hissettiriyor.
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Saint Laurent Çanta

Klasik kesimiyle tanıdık gelse de her sezona uygun renk seçenekleri
ve modern detaylarıyla Saint Laurent çantalar şıklığın simgesi.

Jil Sander
Sun Parfüm

Her ne kadar yaz ile
bütünleşen bir koku olsa
da Jil Sander Sun, zamansız
klasiklerin başında gelen
enerjik bir koku.

Valentino
Garavani

Valentino Garavani imzalı
stiletto bilekten bağlanan
tasarımıyla dişiliği vurgularken
maskülen zımba detaylar ters
köşe etkisi yaratıyor.

38

Moda

Sister Jane,
1.995 TL

Dolce
Gabbana
Bluz

Mirimalist,
980 TL

Kare yaka
modası

Nazan Çakır,
6400 TL

Bu kez 19. Yüzyıldan gelen
“kare yaka” moda trendi,
dişiliği ön plana çıkartırken
giysilere vahşi bir hava
katıyor.

Valentino
Finders Keepers, 2.295 TL

Saylor,
5.095 TL

Moda
Vakkorama,
795 TL

Christian
Dior

Küçük
hanımefendi

Wayt, 3.650 TL

Dolce
Gabbana

Hem sade hem
feminen bir tarzdan
daha kusursuzu var
mı? Siyah beyaz
filmlerden fırlamış bir
“küçük hanımefendi”
gibi görünmek için
anahtar kelimeler
kaliteli, zarif ve
minimalist...
1610İstanbul,
320 TL

Valentino Garavani, 13.250 TL
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Unexpectedone, 1.250 TL

Moda
Prada, 10.950 TL

Chanel,
72.240 TL

Balenciaga,
37.950 TL
By Far,
10.450 TL

Christian
Dior

Balenciaga, 37.950 TL

Dolce&Gabbana

Micro bag
Şehir yaşamında ne kadar
kullanışlı olur tartışılır, ancak
bu sezon her yeri saran “micro”
çantalar bize 2000’lerin
modasını anımsatıyor.
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Fendi,
39.950 TL

Moda

Vakkorama,
695 TL
Mox, 359 TL

RSC, 849 TL

Süper
mini
Souq Samurai,
400 TL

Nihayet mini etekler sahalara geri
döndü! Özellikle minyon kadınların
vazgeçilmezi mini etekler sayesinde
kendimizi birkaç yaş daha genç
hissedebiliyoruz.

Relish, 1.399 TL

Huxel
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Sister Jane,
2.095 TL

Keepsake,
2.795 TL

Moda

Alpha Taurii,
7.295

Ivy&Oak 8.295

Zühre

Yargıcı, 1.199 TL

Zara, 1.299 TL

Summery
Copenhagen,
5.795 TL

Kendine bir
trençkot seç

Bahar aylarına en çok yakışan kıyafet
tartışmasız trençkotlar… Senenin
sadece birkaç ayı bu şık parçalarla göz
kamaştırıyor olmamız haksızlık değil mi?
43

Vakkorama,
2.995 TL

Moda

Minilerin

cesur yolculuğu

Minilerin her ne kadar 60'lardan beri hayatımızda olduğu
düşünülse de biz onun antik çağlara dayanan hikayesini
biliyoruz. MÖ 5400-4700 yıllarına ait antik figürlerde rastlanan
buluntulardan da anlaşılıyor ki mini etekler eski uygarlıklarda
da kadının cazibeli duruşunu sergiliyordu.
HAZIRLAYAN: BUSE TURAN
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Moda

FEMİNİZM DARBESİNİN KOMBİNİ
Hızla değişen moda trendleri sebebiyle, zaman zaman mini etekleri geri
plana atsak da onlardan tam anlamıyla vazgeçemiyoruz. Şimdilerde Miu
Miu’nun mikro mini eteğiyle birlikte
içimizdeki mini aşkı yeniden gündeme geldi. Çünkü bu mini, tam da
60’lardan günümüze gelmiş gibi. O
yıllarda İngiliz tasarımcı Mary Quant
ile Paris’teki Andre Courreges mini
trendini modern modaya yansıtan

ilk tasarımcılardı. Bir anda insanların üzerinde siyasi bölünmeye neden
olan bu küçük kumaşlar, ilk etapta
yadırgansa da kısa sürede tüm kadınların kalbini çalmayı başardı. Kadınlar için yepyeni bir moda dönemi
başlatıldı. Artık kadınlar kendilerini
gizlemeye ihtiyaç duymuyor, bacaklarındaki ağır yükten kurtuluyorlardı. O yıllar için dönemin feminizm
darbesi gerçekleşti diyebiliriz.
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Moda
FİLE ÇORAPLI YENİ AKIM

1970’lerde gündemimizden uzaklaşan miniler punk hareketinin rüzgarına kapıldı.
File çoraplarla kombinlenmeye başlandı...
Dönemin ünlü rock yıldızlarından Debbie
Harry, mini eteği uzun çizme ve punk desenli tişörtle birleştirerek yepyeni bir stil
kazandırdı.

PLAZA KADININA ÇOK YAKIŞTI

80’ler ve 90’larda mini ciddiyetini geri kazandı ve plaza kadınlarının vazgeçilmezi
haline geldi. Özellikle kurumsal yapıdaki firmaların üniforma olarak belirlediği
kıyafetlerinin yegane parçası mini kumaş
eteklerdi. Uzun ya da kısa bacaklı, genç ya
da yaşlı hiçbir ayrım olmadan tüm kadınların yeniden gözdesi haline geldi.

HİÇ BİTMEYEN POPÜLARİTE
Dönem dönem model değiştiren ama
asla hayatımızdan çıkmayan mini
eteklerin direnç dolu hikayesi bugün
hala gündemimizde. Şimdilerde küresel bir salgının ardından tasarımcıların kıyasıya savaştığı moda trendle-

riyle birlikte direnişi her zamankinden
daha zorlayıcı gibi gözükse de mini
eteğin hiç bitmeyen bir popülaritesi
var. Tabi Miu Miu’nun mikro minisiyle de bu vazgeçilmez parçanın paradoksal etkileri yaşanıyor.
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Röportaj

SEBAHAT KUMAŞ

Oyunculuk hayat
motivasyonum
Fotoğrafçılık, kameramanlık hatta aşçılık eğitimleriyle
çok yönlülüğünü gösteren ve bu sayede hayatını sanatla
şekillendiren yetenekli oyuncu Sebahat Kumaş mesleği için
“Hayat motivasyonum” diyor ve ekliyor: Oyunculuk yaptığım
zamanlarda daha yüksek enerjili ve daha mutlu bir insanım.
Oyunculuğu çok seviyorum ne yapayım.
Röportaj: Mukaddes Kaya, Fotoğraflar: Baran Altındağ, Styling: Mustafa
Çolak, Saç: Sabit Akkaya, Makyaj: Gizem Ergin, Mekan: Art47
Plus İstanbul

Röportaj

Ç

ok yönlü bir oyuncu. Fotoğrafçılık ve kameramanlık
okuması tamamen işine olan
saygısı ve öğrenme isteğinden kaynaklı. Kamera önünde olmak
onun için bir yaşam biçimi. İçinde bir
ressam var aynı zamanda, çok güzel
resim yapıyor. Her konuda yetenekli
ve meraklı. Öğrenmeye çok hevesli ve
çok güzel bir kadın. Son olarak aşçılık eğitimini de başarıyla tamamladı,
insanların damaklarına hitap eden
bir şef oldu. Bizi kendisine hayran
bırakmaya devam eden Sebahat Kumaş, terapi yöntemi olarak tanımladığı oyunculuk sevgisini ve sanatın her
alanıyla doldurmaya çalıştığı hayatını Re Touch Mag okurlarıyla paylaştı.
Kameranın hem arkasını hem de
önünü biliyor olmak sana neler kattı?
Aslında ilk etapta kamera önünde
oyunculuk yapmaya başladım. Ablamla aynı işi yapıyor olmamız birbirimizi desteklememize sebep oldu.
Bir anda Muhteşem Yüzyıl gibi büyük bir projenin içine dahil oldum,
bu büyük projeyi başlangıcım olarak
kabul ediyorum. Sonrasında kamera-

yı merak ettim, sinemanın başlangıcını, kültürünü, nasıl işlediğini öğrenmek istedim. O yüzden bu bölümü
okudum. Aslında amacım her zaman
kamera önünde olmaktı, fakat yaptığım her şeyin kültürünü öğrenmek
beni mutlu ediyor.
Aşçılık eğitimi de aldın, yemek
yapmak bir terapi yöntemi olabilir mi?
Kesinlikle büyük bir terapi, çünkü yemek yapmak da bir sanat. Bir yaratım
süreciniz var ona kanalize oluyorsunuz ve sonucunda sizi mutlu edecek
bir ürün ortaya çıkarıyorsunuz. Bu
çok güzel bir haz. Bu haz damağınızdan geçerken daha da büyüyebiliyor.
EĞİTİM BENİ EN MUTLU EDEN ŞEY
Hangi mutfağı seversin ve yaparsın,
en sevdiğin yemek hangisi?
Genel olarak tercihim füzyon mutfak.
Çünkü dünya mutfaklarının geleneklerini aynı tabakta birleştiriyor. Yeni
ve sıra dışı lezzetler beni cezbediyor.
Fakat evde genel olarak yaptığım yemek İtalyan mutfağından Lazanya
diyebilirim ve evdekiler çok seviyor.

Dışarıdan iddialı göründüğümü söylüyorlar fakat
oldukça mütevazı bir insanım. Hatta vicdanımdan bazen
korkuyorum. Fazla heyecanlıyım, bu bütün hayatımda
var. Dışarıdan ne derler bilemem ama ayakları üzerinde
durabilen güçlü bir kadınım.
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Röportaj

Elbise: vakkorama
Ayakkabı: Alexander Wang / V2k
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Röportaj

Eskiden biraz çılgın biriydim. Tek başıma yurtdışına
gidip gezer gelirdim mesela. Şimdi daha bir
temkinliyim, yaş ilerleyince öyle oluyor sanırım.
Pozitif olduğumu düşünüyorum, olmadığım
zamanlarda da hemen okumaya sarılıyorum.

Eğitime önem verdiğin okuduğun
üniversitelerden belli, kendini
donatmak için başka neler
yapıyorsun?
Evet eğitim beni en mutlu eden şey
sanırım. Aşçılıkta kendimi geliştirmem dışında düzenli bir resim kursum var. Resim yapmayı çok seviyorum, o da bir yaratım süreci içeriyor
sanırım ondan çok seviyorum.

Özellikle böyle olmalı dediğim bir
şey yok. Her rolü oynamak isterim.

Bir oyuncu neyle beslenir?
Kişinin kendini besleme tarzı farklı
olabilir. Benim düşüncem sürekli izlemek, okumak, araştırmak ve farklı rollere hizmet edecek yenilikler bulmak.

Oyuncular bu ara tiyatro
sahnesindeler, senin de var mı böyle
bir projen?
Lise yıllarımda özel bir tiyatroda çocuk oyunu oynamıştım. Onun dışında bir deneyimim yok. Ama neden
olmasın. Kendimi merak etmiyor değilim.

Oyunculuk sana ne ifade ediyor?
Hayat motivasyonum. Normalde de pozitif bir insanım, fakat oyunculuk yaptığım zamanlarda daha yüksek enerjili ve
daha mutlu bir insanım. Oyunculuğu
çok seviyorum ne yapayım.
Hangi projedeki rolünü unutmadın?
Karagül Dizisindeki ‘Melek’ karakteri benim için çok farklı. Naif ama
güçlü bir tarafı da olan bir karakterdi.
Oynamak istediğin ters köşe bir
karakter var mı?

Yurt dışı hayalin var mı?
Aslında Eylül ayında Amerika’ya gidiyorken bir gecede karar değiştirip
Mutfak Okulu’na yazıldım. Sanırım
bir ara eğitim için yine gidebilirim
ama geçici olarak, burada yapacağım
daha çok şey var.

Modayı takip eder misin?
Evet modayı olabildiğince dergiler ve
sosyal medyadan takip etmeye çalışıyorum. Bence oyuncu için modanın
güzel bir katkısı var.
Vazgeçemediğin takıntılı olduğun
giysi ya da aksesuar var mı?
Sabit kullandığım bir şey yok. Ama
bazen çok beğenerek aldığım şeyi başka eşyam yokmuş gibi sürekli giyerim.
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Röportaj
Ceket: Selected /Vakkorama
Pantolon: Selected /Vakkorama
Zincir: üst zygielle / See Be
Ayakkabı: Ganni / v2k
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Röportaj
Güçlü kadın karşısında güçlü adam ister. Benim için
paradan ziyade ne kadar çalışkan olduğu önemli.
Ayakları üstünde durabilen istikrarlı, sevgi dolu ve
vicdanlı... Nasıl bir aşık olduğuma gelince... Oyuncu
olarak duygularımızı yoğun yaşayan insanlarız. Bu da
aşk hayatımda etkisini gösteriyor.
BAZEN VİCDANIMDAN
KORKUYORUM
Nasıl bir kadın profili çizdiğini
düşünüyorsun?
Dışarıdan iddialı göründüğümü söylüyorlar fakat oldukça mütevazı bir
insanım. Hatta vicdanımdan bazen
korkuyorum. Fazla heyecanlıyım, bu
bütün hayatımda var. Dışarıdan ne
derler bilemem ama ayakları üzerinde durabilen güçlü bir kadınım.
Güzelliği nasıl tanımlarsın?
Güzel bir gülüş, samimi bir bakış ve
bakım. İç güzellik olmadığı müddetçe bir süre sonra karşındaki sana
bambaşka görünebiliyor.
Aşk mı, sevgi mi, para mı, hep sorulur
ya... Senin ilişkinde önemli olan nedir?
Güçlü bir kadın karşısında güçlü bir
adam ister. Benim için paradan ziyade ne kadar çalışkan olduğu önemli.
Ayakları üstünde durabilen istikrarlı,
sevgi dolu ve vicdanlı olmalı.
Aşık olduğunu nasıl anlarsın, nasıl
bir aşıksın?
Kendimden çok onu düşünmeye başladıysam eyvahhh... Oyuncu olarak

duygularımızı yoğun yaşayan insanlar olduğumuzu düşünüyorum. Bu
da aşk hayatımda da etkisini gösteriyor.
Bir yemek olsan bu hangi yemek
olurdu?
Bir Kiş olabilirdim. Ispanaklı, mantarlı, sebzeli çeşit çeşit kiş. Bol malzemeli olanından.
Unutamadığın bir film ve film çifti
var mı?
Çift olarak Mr&Mrs. Smith filminden
John ve Jane Smith olabilir. Film olarak çok sevdiğim My Left Foot filmi
ve Daniel Day-Lewis performansıdır.
‘İYİ OLMAK’ FELSEFESİ
ÜZERİNDEN HAYATA BAKIYORUM
Hayata nasıl bakarsın, pozitif,
temkinli veya çılgınca mı mesela?
Eskiden biraz çılgın biriydim. Tek başıma yurtdışına gidip gezer gelirdim
mesela. Şimdi daha bir temkinliyim,
yaş ilerleyince öyle oluyor sanırım.
Pozitif olduğumu düşünüyorum, olmadığım zamanlarda da hemen okumaya sarılıyorum.
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Röportaj
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Ceket: Munu / zey pr
Şort: Munu / zey pr
Gömlek: mirimalist / Vakkorama
Çorap: penti
Ayakkabi: Elle
Küpe: Editöre ait

Röportaj

Sürekli söylediğin bir şarkı
var mı?
Bazen tek bir şarkıya takılabiliyorum
tabi ki ama bu aralar enerjime göre
değişiyor. Her tarz müziği seviyorum, ayırt etmeden dinliyorum.
Kendi restoranını açacak mısın?
İleride neden olmasın. Bunun için
daha fazla donanıma sahip olmaya
çalışıyorum, bu konuda kendimi geliştiriyorum, araştırıyorum.
Bundan sonraki projelerin neler

olacak, var mı yeni projen?
Ben de merak ediyorum. Görüşmelerimiz sürüyor tabi ki..
Hayat sana ne ifade diyor?
Bugünün şartlarında ne kadar zor da
olsa bu hayata bir kere geldiğimizi sürekli kendime hatırlatmaya çalışarak
yaşıyorum. Aristoteles hayatın nihai
amacını insanın ‘iyi olmak’ hedefine
ulaşmak olarak söylemiş. Ben bu felsefe üzerinden hayata bakıyorum. İyi
olmak, mutlu olmak çevremizi de etkisine alan bir durum.
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Röportaj

Elbise: vakkorama
Ayakkabı: Alexander Wang / V2k
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GÜZELLİK
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Güzellik

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

Pemra G. ABASIYANIK / pemra@retouchmag.com

Güzelliğinize punk
bir dokunuş katın

Makyajda
Couture etkisi

Dior Makeup, hayatı renkli ve
kazayağı desenlerinin kontrolünde
görüyor! New Look sınırlı serisi
vesilesiyle, Dior Makeup Kreatif ve
İmaj Direktörü Peter Philips de kült
House deseninin renklerinde bir
Makeup koleksiyonu tasarladı. La
Collection Privée. Rouge Dior, ikonik
kırmızı 999 ve Nude Look Velvet 100
dahil olmak üzere 6 farklı renk ile
New Look of 1947’yi yeniden icat etti.

M.A.C Wild Chery koleksiyonu hazır.
Kiraz çiçeğinden ilham alınarak
tasarlanan bu koleksiyon, birbirinden
büyüleyici tonlarıyla zarafeti temsil
ediyor. Koleksiyondaki ürünler capcanlı
pembe ambalajları ve en doğaldan
en çarpıcı tonlara kadar uzanan
büyüleyici dokuları ile kiraz çiçeği
koleksiyonunu eğlenceli bir dokunuş
getiriyor. Çiçeklerle tasarlanan bu
sınırlı koleksiyon ürünleri, kiraz çiçeği
süslemeli ambalajlarıyla kendinizi
ve sevdiklerinizi şımartmak için
mükemmel bir fırsat.
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Güzellik

Nemlendirici renkli
dudak balsamı

Kaş
makyajında
yeni favorim

Yeni Flormar Brow
Setter&Primer Gel
sabitleyici baz ürünü,
kusursuz bir kaş makyajı
için aradığın tüm özellikleri
barındırıyor. Tek başına kaş
sabitleyici olarak kullanılan
bu ürün, diğer kaş makyajı
ürünleriyle de kullanılarak
makyajının performansını
arttırıyor. Deride pullanma
yapmayan, pürüzsüz,
transparan, jel formundaki
Brow Setter&Primer Gel,
özel formülü sayesinde
hızla kuruyor, kaş şeklini ve
makyajını sabitliyor.

Dolce&Gabbana Beauty ilk kez nemlendirici
ve aydınlatıcı, parlak dudak bakım ürünüyle
bizlerle. Koleksiyon, taç yaprağı kadar yumuşak
dudaklar için ultra bakım içerikli ürünlerden
oluşuyor. Sheerlips, bir balsamın dokusunu,
çiçeklerden ilham alan dört tonun parlaklığıyla
birleştiriyor; her biri, çiçeklerin ince şeffaflığını ve
saf renklerini yeniden yaratmak için mükemmel
hassas pigmentler içeriyor. Dudaklar, bakım
yapan cilt bakım bileşenleriyle pürüzsüzleştiriyor
ve yumuşatılıyor böylece gün boyu nemlendirme
ve rahatlık sunuyor.

Eyeliner’da yeni boyut
Göz makyajının vazgeçilmez adımı eyeliner,
Benefit’in yeni ekstrem güçteki eyeliner’larıyla
yepyeni bir boyuta geçiyor! Yeni They’re Real!
Extreme Precision Liner siyah ve kahverengi
tonlarıyla hem belirgin hem doğal makyaj
severlere hitap ederken, ultra ince fırça ucuyla
çizgileri konuşturarak, bakışları özgürleştiriyor.
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Güzellik
Bath& Body Works,
Pure Wonder, 159 TL

Givenchy, Prisme
Libre Pressed
Powder, 780 TL

Ayın
en yenileri

L’Occitane, Almond
Shower Oil Eco –
Refill, 500 ml, 420 TL

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

Maybelline New
York, Instant
Eraser Kapatıcı,
84 TL

Polaar,IcePure
Mineral
Deodorant,
50 ml, 310 TL

Sephora, Color Clush, 10’lu far paleti, 189 TL

Hermès, Plein Air
Baume de Teint,
fondöten, 770 TL

Lovely Honey Bee, Beebread Sabitleyici
Pudra, 54,95 TL
Caudalie, Vinosculpt, 325 TL
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Duru, Islak mendil, 34 TL

Güzellik

Lancôme,
Rénergie
Triple
Serum,
50 ml,
1.500 TL

Jeunesse, Luminesce Gece Kremi,
30 ml, 1.075 TL

Pure Beauty, Youth Restore Konsantre
Yağ-Serum, 25ml, 189,90 TL

Sensai, Illuminative
Cream, 40 ml, 3.798 TL

Cildinizi
şımartın
Birbirinden etkili cilt
bakım ürünleriyle
cildinize hak ettiği bakımı
göstermek isteyenler
bu sayfadaki ürünleri
deneyebilir.
La Prairie, White Caviar
Illuminating Essence,
6.790 TL

COSMED
Cosmeceuticals,
Complete Benefit
Micellar Makeup
Cleansing Water,
99,90 TL
Darphin, Hydraskin, Cooling Gel
maske, 485 TL
Target Pro by
Watsons, 30 ml,
219,90 TL

Bioderma, Photoderm Nude
Touch SPF 50+, 244,50 TL

Güzellik
Make Up For
Ever, HD Skin
fondöten,
519 TL

Beaulis, Sense of Life far paleti, 33 TL

Sephora
Collection,
Glossed Lip
Gloss, 129 TL

Değişim
zamanı

Sezon değişiyor, raflardaki ürünler
değişiyor; peki siz niye değişmiyorsunuz?
Makyaj çantanızdaki ürünleri yenileyerek
stilinize farklı dokunuşlar katabilirsiniz.

Hermès Beauty, Rouge
Hermès, 1.220 TL

Flormar, Brow
Micro Filler Pen
Kaş Kalemi,
79,99 TL

Givenchy,
Prisme Libre
Skin-Caring
Matte
fondöten,
780 TL

LYKD Good Mood far
paleti, 119 TL

Revolution, 5D
Lash Pow Volume
Maskara,
179,90 TL

M.A.C, Wild
Cherry, Love
Me ruj, 279 TL

Shiseido
Minimalist
Whipped
Powder
Blush,
349 TL.

Güzellik
Zadig& Voltaire, Vibes
of Freedom- This is Her,
100 ml EDP, 1.400 TL

Ormonde Jayne,
Levant,50 ml, 2.400 TL

Bath& Body Works, Pure
Wonder, 50 ml, 809 TL

Tende
bahar
dokunuşu
Baharı, gelmesi özlenen
sıcakları teninizde yaşamak
istiyorsanız; bu yeni
parfümlerden biri size göre.

Acqua di
Parma,
Colonia
C.L.U.B.,
100 ml,
2.100 TL
Jo Malone,
Blossoms, Silk
Blossom, 50 ml,
1.105 TL

Narciso
Rodriquez,
Musc Noir
Rose, 50 ml,
1.489 TL

Penhaligons
Portraits,
Lady Blance,
75 ml,
4.000 TL

Tom Ford, Costa Azzura,
100 ml, 1.870 TL

Güzellik

Zade Vital, Biotin,
101 TL

L’Oréal Professionnel, Absolut Repair
Golden Saç Maskesi, 250 ml, 260 TL

Pantene, Pro-V
Miracles, 36,50 TL

Onarılmış
saçlara
merhaba
deyin

Maui, Hibiscus
Water, 139 TL

Kuaförde veya evde uygulanabilen
ürünlerle saçlarınızı ağırlaştırmadan
nemlendirebilir, dayanıklı, yumuşak
ve parlak saçlara sahip olabilirsiniz.

Yves Rocher, Anti
Chute, 119,90 TL

Urban Care, Hyaluronik Asit &
Kolajen saç maskesi, 23,75 TL

We Are
Paradoxx,
Moisture
Shampoo,
315 TL

John
Frieda,
Frizz Ease
Brazilian
Sleek
Şampuan,
250 ml,
130 TL

Sağlık

Göbek yağlarını
eritmek için 5 öneri
Siz de göbek bölgesinde oluşan yağlanmadan
şikayetçiyseniz bu yazıyı okumanızda fayda var.
Çünkü çaresini sunuyor.

V

ücuttaki bölgesel yağlanmayla ortaya çıkan aşırı
kilo, birçok sağlık sorununa neden olabiliyor.
Özellikle göbek bölgesinde başlayan
yağlanmanın oluşmaması için dengeli beslenme ile düzenli egzersizin
hayatın vazgeçilmezi olması gereki-

yor. Göbek eritmek için ise beslenme
alışkanlıklarında değişiklik yapılması, düzenli olarak minimum 7 saat
uyunması ve stresten uzak durulması
önem kazanıyor. Memorial Kayseri
Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Betül Merd, göbek eritme yöntemleri hakkında bilgi verdi.
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GÖBEK YAĞLANMASININ
NEDENLERINE DIKKAT!
Bel ve karın yağları fazla kalori
alınması ile artmakta ve abdominal
obeziteye neden olmaktadır. Dengesiz ve sağlıksız beslenme, durağan
yaşam, yaşlanmaya ve genetik etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan karın
yağlanması zamanla tehlikeli boyutlara gelmektedir.
• Şekerli içecekler aşırı kalori
alımına neden olurken, karın ve
bel çevresindeki yağlanmanın en
önemli nedenlerinden birisi olmaktadır. Şekerli ve gazlı içeceklerin büyük bir bölümünde kalorisi yüksek
mısır şurubu kullanılmaktadır.
• Margarinlerde kullanılan trans
yağları ise karın yağlanmasını artırmaktadır.
• Fast food tipi beslenme trans
yağ ve yüksek kalori içerdiği için
karın yağlarını arttırıcı etki yapmaktadır.
• İşlenmiş ve paketlenmiş her
türlü endüstriyel gıdalar, kilo alımını ve karın yağlanmasını artırmaktadır.

YAĞIN HANGI BÖLGEDE OLDUĞU
ÖNEMLI
Abdominal (karın) yağlanma sonucunda iç organların çalışma düzeni
bozularak, vücuttaki genel yağ düzeyi artmaktadır. Vücuttaki yağ oranını
değerlendirirken, yağın hangi bölgede olduğu önemlidir. Karın yani göbek bölgesindeki yağlanma vücudun
diğer bölgelerindeki yağlanmadan
daha tehlikelidir. Vücuttaki bel ve
kalça oranı hesaplanarak ideal ağırlık belirlenirken, bel ve kalçadaki yağ
oranının yüksek olması abdominal
yağlanmaya işaret etmektedir. Yapılan araştırmalarda bel bölgesinde
yağlanması olanlar, kalça yağlanması
olanlardan daha fazladır. Abdominal
yağlanma bel kısmından başlayarak
mide, karaciğer ile bağırsakları sarmaktadır. Aşırı iç yağlanma genel
sağlığı olumsuz etkiler. Öte yandan,
bel kalça oranı hesaplanırken, bel ölçüsü santimetre cinsinden kalça çevresinin ölçüsüne bölünerek bulunur.
Erkekler için en ideal kalça oranın
1’in altında, kadınlar için ise 0,8 altında olması gerekmektedir. Bel çevresi
erkeklerde 94 santimetre kadınlarda
ise 80 santimetrenin
altındaysa normal,
94-102
santimetre
arasındaki erkekler
aşırı kilolu, 102 santimetre ve üzerindekiler ise şişman sınıfına girmektedir.
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GÖBEĞI ERITMEK IÇIN UYGULANMASI GEREKENLER
• Kan şekerini kontrol altında
tutmak oldukça önemlidir. Kan
şekerini kontrol altında tutarak
göbek yağlanması engellenir.
Kan şekerinin dengeli biçimde
artıp azalması nedeniyle aşırı
besin tüketimi gerçekleşmez.
Tüketilen daha az besin nedeniyle kilo alımı da ortaya çıkmayacaktır. Kan şekerini dengede
tutmak için şeker ve şekerli gıdalar günlük beslenme planından çıkarılmalıdır.
• Vücutta hızlı parçalanan karbonhidratlardan da uzak durulmalıdır. Karbonhidrat ağırlıklı
beslenmek yerine protein ağır-

lıklı beslenme planı uygulanmalıdır. Göbek bölgesindeki yağ
oranı düşene kadar günlük karbonhidrat alımı azaltılmalıdır.
• Metabolizmayı hızlandırıcı gıdalar tüketilmeli, yağ yakıcı bitki
çaylarından destek alınmalıdır.
• Günlük program yapılmalı.
Uyuma ve yemek süresi ile tuvalete gidilen saat rutinleştirilmelidir. Bu sayede metabolizma
daha düzenli çalışacaktır.
• Her gün düzenli olarak geceleri minimum 7 saat uyunmalıdır.
Bu sayede hormonlar dengeye
girecek ve metabolizma hızlanacaktır.
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GÖBEK ERITMEYE YARDIMCI BESINLERDEN FAYDALANIN
Doğal olarak göbekten kurtulmak için de beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi, yağ yakma hızını artıran bazı besinlerin tüketilmesi gerekmektedir. Bu
besinlerin tamamı metabolizmanın çalışma hızını artırır.
Elma sirkesi: Elma sirkesinin en temel
özelliği kan şekerini ve kolesterolü düzenliyor oluşudur. Bu sayede besin tüketme ihtiyacını minimuma indirir. Ayrıca
metabolizmayı da % 20 oranında hızlandırmaktadır. Yemeklerden önce doğru
zamanda tüketilen elma sirkesi tokluk
hissi oluşturmaktadır. Ancak elma sirkesinin organik olması gerekmektedir.
Chia tohumu: Kilo vermek isteyenler tarafından kullanılan chia tohumu ülkemizde son 5-6 yıldır çok fazla
tüketilmektedir. Besin değerleri açısından tokluk hissi sağlayan chia tohumu, sayesinde kişinin besin tüketme ihtiyacı azalır. Ayrıca doğal yağlar
içerir. Bu yağlar, yağları yakmada oldukça etkili olmaktadır.
Hindistan cevizi ve yağı: Sağlıklı
yağlardan biri olan Hindistan cevizi
yağı göbek eritmede de kullanılmaktadır. Hormonları dengeleyen Hindistan cevizi yağı, tiroid hormonunun düzenli çalışmasını sağlayarak
metabolizma hızını artırır. Aynı zamanda da fazla besin tüketme isteğini
de baskılamaktadır.
Kefir: İçerisinde bağırsakları düzenleyen probiyotikleri barındırır. Aynı probiyotikler yağ yakım sürecini de hızlandırmaktadır. Eğer göbek bölgenizdeki
yağları vermek istiyorsanız her gün

düzenli olarak kefir tüketmelisiniz.
Lahana, karnabahar, bürüksel lahanası, brokoli: Tüm bu sebzeler
sağlıklıdır. Diyet dönemlerinde haşlanarak tüketilmeleri tavsiye edilir. Ayrıca zeytinyağlı şekilde tüketilmeleri
halinde vücuda oldukça faydalıdırlar.
Tüm bu özelliklerinin yanında, göbek
eritmek isteyenler tarafından tüketilmeleri halinde yağların hızlıca erimesini sağlarlar.
Yüksek protein içeren peynir altı
suyu ile tavuk: Protein zengini olan
peynir altı suyu ve tavuk tüketmek
gerekir.
Bitki çayları: Az miktarda da olsa
kafein içeren birçok bitki çayları, metabolizmanın hızını artırır. Diyet dönemlerinde bitki çaylarının tüketilmesi
metabolizma hızını % 20 oranında artıracaktır. Gün içerisinde düzenli tüketilirse göbek yağları yakılabilir.
Greyfurt: Oldukça sağlıklı bir meyve
olan greyfurt, tadının hafif acımtırak
olmasından dolayı pek tüketilmese de
konu yağ yakımı olduğunda başı çekmektedir. Özellikle kahvaltıda meyve
suyu olarak katkısız şekilde tüketilmesi halinde metabolizma hızını % 30
oranında artırır. Bu artış geçici bir etki
değildir ve gün boyu sürmektedir.
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Göz estetiği
yaptırmadan
dikkat
Pandemide maske, gözlerimizi daha da ön plana çıkardı…
Yorgun ve üzgün bakış istemeyenler estetiğe yöneliyor…

Y

aklaşık iki yıldır günlük
yaşantımızı derinden değiştiren, özellikle maske
kullanımını vazgeçilmez
kılan Covid-19 pandemisinde, fiziksel
ve ruhsal sağlığımızın en belirgin dışa
vurumunu gözlerimiz sergiliyor. Özellikle de sosyal medyada yapılan fotoğraf paylaşımılarında yorgun, mutsuz
ve üzgün bakışlar istemeyenler, göz

çevresinde bazı estetik uygulamalara
yöneliyor. Estetik operasyonlara ilginin son dönemde oldukça arttığını belirten Acıbadem Göktürk Tıp Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Dilek
Abul, bu kapsamda revaçta olan ‘badem gözü’ ve ‘tilki gözü’ olarak adlandırılan göz yapılarını anlattı, göz estetiği yaptırmayı düşünenlere önemli
uyarılar ve önerilerde bulundu.
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Yüzyılın salgın hastalığı Covid-19’dan korunmada kritik önem
taşıyan maske, günlük yaşantımızın
vazgeçilmezi haline geldi. Hal böle
olunca yüzümüzün açıkta kalan en
önemli kısmı olan göz çevremiz; ifademizi, ruh halimizi, dışa verdiğimiz
enerjiyi yantısan en dikkat çekici unsur
olarak her zamankinden daha fazla
ön plana çıktı. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Dilek Abul “Bu nedenle güzellik ve estetik operasyonları arasında
özellikle göz kapak estetik operasyonları yani üst ve alt kapak blefaroplasti
ameliyatları, badem göz estetiği gibi
isimlendirilen kantoplasti/kantopeksi ameliyatları, kaş kaldırma ameliyatları ya da iple kaş askılama uygulamaları ve göz çevresine antiaging
amaçlı uyguladığımız medikal estetik
uygulamaları yani botoks, gözçevresi
mezoterapileri, gözaltı dolgusu uygulamaları her zaman olduğundan daha
fazla tüm erişkin yaş gruplarında yoğun talep görüyor” diyor.
GÖZ ESTETIĞINI HAFIFE ALMAYIN
İnsan yüzünün karakteristik bir
görünüşe sahip olması açısından en
önemli etkiyi gözlerimizin oluşturduğunu, son iki yıldır maske ile gözlerimizin fiziksel ve ruhsal sağlığımızı dışa
vuran başlıca organlarımız haline geldiğini belirten Dr. Dilek Abul, göz estetiği düşünenlere şu uyarıda bulunuyor:
“Göz çevresi damarsal, sinirsel ve lenfatik drenaj açısından çok özel bir bölge
olduğundan dolayı, göz estetiği doğru
teknik ve doğru ürünle uygulanmadığında körlükten göz kapak düşüklü-

ğüne varabilen komplikasyonlara açık
hale gelir. Bu bölgelere yapılacak işlemlerin, bölgenin anatomisine hakim
hekimler tarafından uygulanması çok
önemlidir. Oküloplasti veya oküloplastik cerrahi göz kapaklarıyla birlikte pek
çok göz sorununu ilgilendiren bir alan
olup; göz kapakları, göz küresi ve çevresindeki yüz bölgesinin yapıları hakkında oldukça detaylı bilgi ve birikime
sahip göz hastalıkları uzman hekimleri
tarafından uygulanmalıdır.”
BADEM GÖZ, TILKI GÖZ…
Yaşlanmayla birlikte göz çevresindeki dokuların gevşemesiyle düşük göz
görünümü oluşabileceği gibi, yapısal
olarak da bu şekilde göz yapısına sahip olunabildiğini belirten Dr. Dilek
Abul, aşağı düşük göz yapısının ise
estetik olarak tercih edilmeyen, kişiye
olduğundan daha yaşlı ve yorgun bir
ifade veren göz şekli olduğunu söylüyor. Genç yaşta olmasına rağmen bakışlarında; yorgun, üzgün, mutsuz bir
ifade olan, göz şeklini beğenmeyen ve
bu durumdan rahatsızlık duyan, olduğundan daha genç ve çekici görünmeyi
hedefleyen kişilerin göz estetiğine başvurduğunu kaydeden Dr. Dilek Abul,
özellikle revaçta olan yöntemlerle ilgili
şu bilgileri veriyor: “Almond eye”, “fox
eye”, “tilki göz” ve “badem göz” gibi
çeşitli şekilde isimlendirilen çekik göz
yapısına sahip olma operasyonları günümüzde oldukça ilgi gören yöntemlerdendir. Toplumumuzda bu görüntü
genellikle saçın sıkı ve tepeden toplanması ile göz kenarı ve kaşın yukarı askılanması ile elde edilmeye çalışılır.”
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ETKINLIK SÜRESI TEKNIĞE GÖRE
DEĞIŞIYOR
Lokal anestezi altında uygulanan badem göz estetiğinin etkinlik ve iyileşme
süresinin tercih edilecek yönteme göre
değiştiğini belirten Dr. Dilek Abul “İple
askılamalarda iyileşme süreci 3 gün ila
1 hafta, operasyonlarda ise 1 ila 2 hafta olarak ön görülür. Bu dönemde kişi
kendi işini kendi yapabilir, sadece göz
çevresinde ödem ve morluk görülebilir. Zamanla ödemin azalması ile birlikte gözler üzerinde şişlik kalmayarak
olduğundan daha çekik bir görünüme
kavuşulmuş olacaktır. Badem göz estetiği uygulamasının etkinlik süresi ise,
tekniğe göre değişir. Uygulanacak tekniğe; hastayla beraber ihtiyaç ve isteklerine göre karar verilir. İple askılamaların kullanım ömrü ameliyatlara göre
daha kısa olup badem göz etkisi kullanılan ipin markasına ve çeşidine göre
1 ila 3 yıl arası değişmektedir. Kesi ile
oluşturulan badem göz genellikle daha
uzun ömürlüdür. Ancak elbette yaşlanma ve yer çekimiyle beraber yaşlanma
süreci devam eder ve kişinin elastikiyet
yapısına göre de bu süreç değişir. Yaş
almayla beraber göz kapakları, alın ve
kaş yer çekimine maruz kalmaya ve

aşağı doğru sarkmaya devam edeceğinden uygulanan operasyon ve müdahaleyi zaman içerisinde yenilemek
gerekebilir.” diyor.
ETKILI BAKIŞLAR IÇIN SEÇENEK ÇOK
Bu tarz ameliyatlara ihtiyaç duymayan ya da tercih etmeyen kişilere
doğal ve daha etkili bakışlara sahip
olmak için bir çok seçenek olduğunu
belirten Dr. Dilek Abul şöyle konuşuyor: “Mimik kullanımıyla birlikte
30’lu yaşlardan itibaren göz kenarında belirginleşen ‘kazayakları’ adını
verdiğimiz ince kırışıklıkları yok etmek ve kaş ucunu hafif kaldırmak
için botoks uygulaması vazgeçilmez
ve en etkili çözümdür. Özellikle göz
altındaki morumsu renk değişiklikleri ve ince kırışıklıklar için göz çevresine özel mezoterapi kokteyl çeşitleri
yapılabiliyor. Ayrıca, göz altındaki
yağ yastıkçıkları torbalanması olan
ve henüz ameliyat olmak istemeyen
kişilere de ‘enzimatik lipoliz’ mezoterapisi uygulanabiliyor. Gözyaşı oluğu belirgin olan hastalarda da, gözaltına özel dolgu maddeleri sayesinde
kişiyi rahatsız olduğu yorgun ve üzgün ifadeden kurtarabiliyoruz.”
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Botoks ile
migren
ataklarına
çözüm
Kronik baş ağrısı ve migren
atakları için yapılan botoks
uygulaması, ilaca karşı
duyarlılığı olan hastalar için
alternatif çözüm.

M

igren tipi baş ağrısı toplumun genelinde sıklıkla görülen şikayetler
arasında yer alır. Çocuklar dahi, her yaş grubunda gözlemlenebilen bu ağrılı durum özellikle
üretkenlik döneminde ki kadınlarda
daha sıklıkla karşımıza çıkar. Migren
ataklarına eşlik eden durumlar genel-

likle bulantı, kusma, ışık, ses ve kokuya karşı hassasiyettir. Tedavisi mümkün olan migren için Migren Botoks
ilaç kullanmak istemeyen, çoklu ilaç
kullanan veya ilaçlara karşı duyarlığı
olan hastalar için alternatif bir tedavi
yöntemi. Doç. Dr. Ülkü Figen Demir
‘Migren tedavisinde botoks uygulaması’ hakkında bilgiler verdi.
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MIGREN DAHA ÇOK KADINLARI
ETKILIYOR
Migren toplumda görülen baş ağrısının en sık sebeplerinden biridir.
Çocuklar dahil her yaş grubunda gözlemlenebilen bu ağrılı durum özellikle üretkenlik döneminde kadınlarda
daha sıklıkla karşımıza çıkar. Bu farklılığın temel sebebi hormonal döngüdeki fizyolojik değişimler. Bugün için
neden olduğunu bilmediğimiz migrenin genetik geçişi ile ilgili elimizde
güçlü deliller bulunmakta. Bu durum
o kadar belirgindir ki, migrenli bireylerin ailelerinde bu ağrılı durumdan
şikayet eden en az bir kişinin daha olması sıklıkla karşılaştığımız bir özellik. Neden oluştuğu ile ilgili yeterli
bilgimiz olmamasına karşın tetikleyici
unsurlardan da söz edebiliriz. Özellikle farkındalıkları oluşmuş olan hastalar ağrılarını tetikleyen faktörleri çok
iyi tanımlayabilmekte. Bunların başında uykusuzluk, açlık, stres, ıslak saçla
dolaşmak, lodos, havasız ortam, susuz
kalmak ve bazı gıdalar gelir. Tetikleyici gıdalar hastalarda farklılık gösterebilir. Mayalı içecekler, alkol, çikolata,

kabuklu deniz ürünleri sayılabilir.
DÜZENLI YAŞAM TARZI MIGREN
ATAKLARININ GÖRÜLME SIKLIĞINI
AZALTIYOR
Migren düzensizlik ortamında ortaya çıkma eğiliminde bir rahatsızlıktır
bu nedenle tedavide öncelikle atakları
tetikleyen unsurlardan korunulması
yanında mümkün olduğu kadar düzenli saatlerde uyunup uyanılması
gerekmekte. Zira özellikle hafta sonları standart uyku süresinden daha
fazla veya eksik uyumak da ağrı tetikleyicisi olabilir. Ayda 2 atak veya
48 saatten daha az ağrılı olan hastalar
seyrek ataklı olarak nitelendirilir ve
analjezik tedavi ile şekillenen atak tedavisi ile takip edilirler. Standart ağrı
kesiciler ile ağrıları geçmeyen hastalara normalde ağrı kesici olmayan fakat migren ağrılarını sonlandırabilin
triptanlar denilen ilaçlar seçilmiş hasta gruplarında kullanılabilir. Bu ilaçların hekim tavsiyesi ile kullanılması
gereklidir çünkü kullanılmaması gereken, yani kontendike olduğu hasta
grupları mevcut.
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GÜNLÜK AĞRI KESICI KULLANIMI
AĞRILARIN DAHA DA ŞIDDETLI
VE GEÇMEYEN HALE GELMESINE
NEDEN OLUYOR
Son 3 ayda, ayda 15 günden fazla
ağrılı gün sayısı olması halinde kronik
migrenden bahsedilir. Kronik migren
uzun yıllardır hastalığa sahip olmak
dışında çeşitli sebeplerden dolayı oluşabilir. Özellikle günlük ağrı kesici
kullanımı ağrıların daha da şiddetli ve
geçmeyen hale gelmesinin baş nedeni
olarak sayılabilir. Belli bir noktadan
sonra ağrı kesici ve ağrı kısır bir döngü içine girer kişi ağrısı arttığı için ağrı
kesici alır, ağrı kesici aldığı için ağrılar
daha şiddetlenir. Bu nedenle aşırı ağrı
kesici kullanımının da önüne geçmek
amaçlı sık ağrısı olan hastalarda uzun
sürebilen koruyucu tedavi programı uygulamak gerekir. Bun tedaviler
içinde temelde, depresyon, hipertansiyon, aritmi, epilepsi için kullanılan
bazı ilaçları etkilerinden faydalanmak
amaçlanır.
UZUN SÜRELI ILAÇ KULLANIMI
YERINE ALTERNATIF TEDAVI
MIGREN BOTOKS
Bu tür uzun süreli koruyucu ilaç
tedavilerine ek olarak botoks enjeksiyon tedavi yöntemi de uzun yıllardır kullanılan güvenli alternatiflerden
biri. Botoks bakterilerden elde edilen
bir çeşit proteindir. Uygulandığı bölgede kaslarda geçici bir zaaf oluşturur. Bu mekanizma ile estetik amaçlı
kırışıklık görünümünü azaltmak için

toplumda çok yaygın kullanılmakta.
Migrende ise aynı mantıkla tetikleyici olan belli kas gruplarını hareketsiz
bırakarak ağrının uyarılmasını engellemek amaçlanmakta. Migren tedavisi
için yapılan botoks enjeksiyonları, genel itibariyle estetik amaçlı kullanılan
noktalardan farklı, alın şakak, kafanın
arkasındaki çıkıntılar ense ve boyun
gibi belirli standart 31 noktaya yaklaşık 1,5 flakon uygulama yapılır. Uygulama öncesi lokal anestezik maddeler kullanılabilir ancak genel olarak
ağrısız kabul edilebilecek bir işlem.
15-20 dakikada uygulama yapılır. 1
hafta sonra etkisi görülmeye başlar ve
yaklaşık 4-5 ay etkinliği devam eder.
Botoks tedavisi için tek handikap etkinlik süresi bitiminde tekrarlayan
uygulama gerekliliği. Gebelerde, emzirenlerde, kas hastalığı veya botoks
alerjisi olanlarda kullanılmamakla
birlikte özellikle çoklu ilaç kullanan
veya ilaç kullanmak istemeyen hastalar için oldukça tatmin edici bir alternatif oluşturabilir.
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MEN

HAKAN KARSAK

BILMIYORUM
DEMEKTEN
KORKMAM

Moda
FLARE
PANTOLONLAR
GERI GELDI

2022

YAZ TRENDI
COUNTRY ESINTISI

KENDINE HAS
DURUŞU VAR

Sanatçı: Nil Büyükbayraktar / Forbidden

Kapak
KAZAK: HUGO BOSS
PANTOLON: ACADEMİA / BEYMEN
AYAKKABI: CONVERSE /
HOUSE OF SUPERSTEP
AKSESUAR: ATÖLYE WOLF

YİĞİT KİRAZCI

Hayatımın en
çılgın yaşı 27’ydi
Oynadığı her karaktere kattığı enerjisiyle hemen fark edilen
Yiğit Kirazcı, hayatta kendine kadar deli olduğunu ama yaşanan
çılgınlıkların da insana deneyim kattığını söylüyor ve ekliyor: 27
yaşımda Arjantin’e gidip 6 ay orada yaşayıp geldim. Yine olsa
yine giderim. Harika bir deneyimdi benim için.
Röportaj: Mukaddes Kaya, Fotoğraflar: Jiyan Kızılboğa, Styling: Eylem Yıldız, Video: Yuşa Ebrar Dursunoğlu,
Saç: Mutlu Ahmet Sinan, Makyaj: Mustafa Işık, Fotoğrafçı asistanı: Mustafa Berber, Styling asistanı: İrem Sönmezer
Mekan: Üst Kattayız Creative Studio

Kapak

TAKIM: SR MİLANO BY SERDAR UZUNTAŞ
TİŞORT: SR MİLANO BY SERDAR UZUNTAŞ
AYAKKABI: CONVERSE / HOUSE OF SUPERSTEP
ÇORAP: PENTİ
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S

ıra dışı ve çok orijinal bir
adam. Uzun boyu, kendine
özgü saçları, kıvırcıklığı ve
yakışıklılığı ile bilinen müthiş bir oyuncu. Her zaman her yerde
bir tarzı ve bir tavrı var. Anında fark
edilen bir auraya sahip. Çok eğlenceli,
hareketli ve kafasına göre yaşayan bir
adam olduğu onun sanatçı kişiliğini
de besleyen bir yaşam biçimi. Kısacası çok özgün ve çok özel bir yakışıklı.
Hayat verdiği her karakterde, kendine has üslubuyla bir star yaratması,
onun yeteneğinin bir parçası sadece.
Sektörün en başarılı ve en yetenekli
jönlerinden biri olan Yiğit Kirazcı; hayatın akışında kendine has duruşuyla
farkını gösteren müthiş bir yetenek.
Oyuncu olmak için neler yaptın,
nasıl bir yön çizdin kendine, bu
konuda nasıl donanımlar lazımdı,
hepsini yaptın mı?
Öncelikle üniversiteden sonra 2 yıl
oyunculuk eğitimi aldım. Ardından
4 yıllık asistanlık sürecim oldu. Ama
hiçbir zaman bitmeyen bir öğrenme

devam ediyor. Davranış bilimleri kitaplarına merak sardım, bir yandan
işi yapıp eksikliklerimi fark ettim.
Daha odaklı çalışma ve oyuncu koçundan yardım alarak sete çıkana kadar elimden, aklımdan geleni yaptığıma dair vicdanımı rahat ettirmeye
çalışıyorum. Yetiyor mu, hayır. Hep
daha iyisi olduğunu bilip yapabildiğime şükrediyorum.
Modellikten oyunculuğa geçen en
yetenekli adamlardan birisin, nasıl
keşfedildin?
Teşekkür ederim. Babamın reklam
şirketinin katıldığı bir fuara ziyarete
gittim 17 yaşımda. O esnada bir modellik ajansı beni görüp fotoğraflarımı çekmek istedi... İlk keşfedilişim
öyle oldu diyebilirim.
Bugüne kadar oynadığın
karakterlerden içine sinen hangi
karakterin oldu, hangisini çok
sevdin, hangisi daha Yiğit’ti?
Tuna vardı. En çok o ben miydi bilemem ama en sevdiğim oydu.

Sinema, tiyatro, dizi... Bunların arasında bir sıralama
yapmak istemem aslına bakarsanız. Çünkü hepsinin
çalışma prensibi, şartları ve verdiği keyif farklı. Biri
birinden daha önemsiz demek işine saygısızlık etmek
olur bence. Kariyerim boyunca hepsinden bana
katacak şeyleri deneyimlemek istiyorum aslında.
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Bir projeyi okuduğumda bana ne yaptığını anlamaya
çalışıyorum hem karakterin, hem hikayenin. Ne
hissettiğime bakıyorum o hikayeyle ilgili, kendimi
oynarken hayal ediyorum. Bana heyecan veriyorsa
karakterin hikayedeki konumu çok önemli olmuyor
benim için. Sonuçta ben bir oyuncuyum ve en iyi
şekilde hakkını verebilmek için çabalıyorum.

Sinema sana ne ifade ediyor,
tiyatro sana ne anlatıyor, diziler
sana ne kazandırıyor, bu üçlemede
sıralaman nasıl?
Bir sıralama yapmak istemem aslına bakarsanız çünkü hepsinin çalışma prensibi, şartları ve verdiği keyif
farklı. Biri birinden daha önemsiz
demek işini saygısızlık etmek olur
bence. Kariyerim boyunca hepsinden
bana katacak şeyleri deneyimlemek
istiyorum aslında.

önemli olmuyor benim için. Sonuçta
ben bir oyuncuyum ve en iyi şekilde
hakkını verebilmek için çabalıyorum.

OYUNCULUĞUN HAKKINI
VEREBİLMEK İÇİN ÇABALIYORUM

Spor yapar mısın, karbonhidrat mı
önemli, protein mi daha çok lazım
sence?
Severim spor yapmayı, yapıyorum
da... Karbonhidrat ve protein arasında dengeyi tutturmakta fayda var
zira herkesin bünyesi kendine.

Karakter oyuncusu olmak mı, jön
olmak mı, sende ikisi de var ama
senin kafandaki Yiğit nasıl bir
oyuncu sence?
Ben bir projeyi okuduğumda bana
ne yaptığını anlamaya çalışıyorum
hem karakterin, hem hikayenin. Ne
hissettiğime bakıyorum o hikayeyle
ilgili, kendimi oynarken hayal ediyorum. Eğer bana heyecan veriyorsa karakterin hikayedeki konumu çok da

Oyuncu olmak biraz da delilik gibi
bir şey olmalı, sen ne kadar delisin?
Kendime kadar deliyim ben de işte.
Pozitif ama sıkıcı biri olmak mı,
negatif ama ilginç olmak mı?
İlginç olunca uzun süre negatif kalamazsın sanırım.

Mutfağa girer misin, ne yemek
yaparsın en çok dostlarına mesela?
Mutfakla aram çok yok. Yemeği dışarıdan söylüyorum daha çok. Ama girsem uğraşsam kafama göre bir şeyler
yaparım elbette, aç kalmam yani...
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Para saadet getirir mi, bence araç kendisi. Dolaylı ve
geçici bir mutluluk sağlar tabii. Bu devirde olması
gerekenden çok daha değerli. Ama günün sonunda
kafanı yastığa koyduğunda vicdanını çok parayla
susturamazsın, diğer taraftan faturanı da vicdanınla
ödeyemezsin. Zor yani.
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Oyunculuk dışında başka yapmak
istediğin bir şeyler, bir iş ya da bir
uğraş var mı?
Şimdilik yok oyunculukla mutluyum. O alanda kendimi geliştirebildiğim kadar geliştirmek hedefim.
HAYAL ETMEYİ SEVERİM
Hayal kurar mısın, gerçekçi bir
kişilik misin, hayalperest misin?
Hayal etmeyi severim en az yapmak
kadar.
Para saadet getirir mi, şart mı?
Araç kendisi, dolaylı ve geçici bir
mutluluk sağlar tabii. Bu devirde olması gerekenden çok daha değerli.
Ama günün sonunda kafanı yastığa
koyduğunda vicdanını çok parayla
susturamazsın diğer taraftan faturanı
da vicdanınla ödeyemezsin. Zor yani.
Aşka gelelim, aşık olur musun,
yoksa sadece sever misin?
Genelleme yapmak doğru olmaz
böyle konularda, her yaşadığın ilişkinin sana hissettirdiği farklıdır. Aşık
olduğum da olur elbette.
Biraz çapkın olduğunu
söyleyebilir miyiz?
Bilmem söyleyebilir miyiz?
Yalnız mısın bu aralar?
Hayatımda kimse yok.
'Evlilik Hakkında Her Şey'
dizisinden yeni ayrıldın, hikayen

bittiği için mi ayrıldın, var mı
ufukta yeni bir proje?
Evet karakterin hikayesi bitmişti.
Ufukta projem var ama gizlilik sözleşmesi gereği projeden şu an için
bahsedemiyorum ama çok heyecanlı
olduğumu söyleyebilirim.
Hayatının en çılgın yaşı hangisiydi,
neler yapmıştın o sıralarda anlatır
mısın?
27 yaşımda Arjantin’e gidip 6 ay orada
yaşayıp geldim. Yine olsa yine giderim. Harika bir deneyimdi benim için.
HER SEPETTE ÇÜRÜK OLUR
Hayatı olduğu gibi kabul eder
misin, etmez misin?
Etmeye çalışıp edemem sonradan
ederim, bazen geç olur bazen acele.
Bazen hiç acele etmem duruma göre
değişir anlayacağın.
Tarık Akan mı, Kadir İnanır mı
senin jönün kim?
Sadri Alışık...
Oyuncudan arkadaş dost olur mu,
senin en yakınların kimlerdir?
Tabii ki olur genellemeleri hiç sevmem. Her sepette çürük de olur taze
de. Çok yakın oyuncu dostlarım da
var, çocukluktan liseden arkadaşlarımla da görüşüyorum hala.
Henüz gitmediğin ve gitmek
istediğin yer neresi?
Küba’yı görmek istiyorum.
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KAZAK: HATİCE GÖKÇE
PANTOLON: HATİCE GÖKÇE
CEKET: HUGO BOSS
AYAKKABI: GEORGE HOGG / DİVARESE
ÇORAP: PENTİ
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Kuzey Ege şimdilerde çok moda
oldu, oyuncular da bu güzel bölgeyi
keşfetti, sen oralardansın, nedir
güzelliği sence?
Anne tarafım Örenli Balıkesir’in Burhaniye İlçesi'ne bağlı. Her şeyi güzeldir Ören’in denizi, insanı, kumu,
balığı, muhabbeti, yazın yağmur yağınca çıkan kokusu yok başka yerde.
Hayatta istediğin gibi biri
olduğunu düşünüyor musun?
Çoğunlukla... En azından hayatımın her alanında bunun için gayret

gösteriyorum.
Uzun boylu olmak bir oyuncu için
avantaj mı dezavantaj mı?
Bilmem şartlara göre değişir herhalde.
Günümüzde kadına- hayvanainsana şiddet çoğaldı, savaşlar
çıkıyor, dünya yaşanılır bir yer
olmaktan çıkıyor mu sence?
Kesinlikle çıkıyor ne olacak, nasıl
olacak bilmiyorum ama gitgide kötüleşiyor sonu nerde onu da bilmiyorum.
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CEKET: SR MİLANO BY SERDAR UZUNTAŞ
PANTOLON: SR MİLANO BY SERDAR UZUNTAŞ
AYAKKABI: GEORGE HOGG / DİVARESE
KOLYE: ASPORSHA
ŞAPKA: SR MİLANO BY SERDAR UZUNTAŞ
ÇORAP: PENTİ
84ATLET: EDİTÖRE AİT
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KAZAK: AMBUSH / BEYMEN
PANTOLON: OUTKASTPEOPLE
AYAKKABI: CONVERSE / HOUSE OF SUPERSTEP
GÖZLÜK: HALLY AND SON / EYED KARAKÖY

Sanatçı: Nil Büyükbayraktar / Last Dance

Kapak
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TİŞORT: SAİNT LAURENT / BEYMEN
PANTOLON: HATİCE GÖKÇE
AYAKKABI: CONVERSE / HOUSE OF SUPERSTEP
TAKILAR: ATÖLYE WOLF
ÇORAP: PENTİ
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Moda
HAZIRLAYAN: BUSE TURAN

Karl Lagerfeld 273 Euro
Levi’s 247 Euro

Flare
pantolonlar
geri geldi
Karl Lagerfeld
348 Euro

Levi’s 136 Euro
Levi’s 389 Euro

70’lerin esintisini yaşatan flare pantolonlar
geri döndü. Birçoğunuz için bu iyi bir haber
gibi gözükmeyebilir belki ama şu açıdan
bakalım, ayak bileğinin 10 cm üstünde, tayttan
rol çalarcasına darlıkta giyilen pantolon
modasından iyidir. Moda guruları da flare
model pantolonların bacakları daha uzun
gösterdiğini onayladı. Kalın ve kısa bacaklı
olduğunuzu düşünüyorsanız bu pantolonlar
vazgeçilmeziniz olabilir.
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Karl
Lagerfeld
163 Euro

Moda

Moschino T-shirt
141 Euro
Supreme
Ceket
362 Euro

Vans
Ceket
128 Euro

Sofistike
renkler
Morlar, pembeler, yeşiller ve
rengarenk desenler içinde
cool ve kendinden emin
atılan adımlar, tıpkı Franco
Moschino’nun görmek istediği
gibi... Sloganlar, kamuflajlar,
çizgiler düşük beller ve yüksek
konforlu pantolonlar sezona
damgasını vuruyor.
Palm Angels
Pantolon 361 Euro

92

Soar Spor Sweat
157 Euro

Adidas Sneakers
186 Euro

Moda

Jacquemus
77 Euro

Kafalara
dikkat

Polo Ralph
Lauren 64 Euro

Güneşin etkisini hissetmek istediğimiz
bu günlerde, onun habercisi olan
şapkaları da gün yüzüne çıkarmalıyız.
Tarz sahibi olmanın yolu sezonun
trendlerine uygun şapkalardan geçiyor.
Peki, hangisi sizinle eve gelmeli?

Versace 339 Euro

Frescobol
Carioca 186 Euro

Dsquared2
240 Euro

Balmain 250 Euro
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Off-White 153 Euro

Moda
Marcelo Burlon
Country of Milan
225 Euro

Off-White Yüzük
215 Euro

Adidas Yeezy Sneakers 891 Euro

Comme Des Garçons Homme
Plus 655 Euro

Dolunay gecesi
Ünlü tasarımcıların dolunay
gecelerinde fütüristik çalışmalar
yaptığını biliyor muydunuz? Dolunayın
insanları modern masal kahramanlarına
çeviren etkisi olduğu bilinen bir
gerçek. Şimdi siz de geleceği gören
bir yaklaşımla moda gurularının
radarına takılabilir, özgün stilinizi
oluşturabilirsiniz.
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Dior Modern
Tailoring

Comme
Des Garçon
Homme Plus
Ceket

Röportaj

YUŞA EBRAR DURSUNOĞLU

Anlatılmak istenen
anlatıldı
Yuşa Ebrar Dursunoğlu, yeni filmi ‘BU?’ ile Londra ve
Hollywood’daki festivallerin ardından gözünü Cannes’a
çevirmiş başarılı bir yapımcı, yönetmen ve senarist... İzleyiciye
anlatım şeklinin önemine değinen Dursunoğlu “Proje final
verdi ve izleyenler aynı duyguyu yaşayarak çıktı. Bu benim için
önemli: Anlatılmak istenen anlatıldı” diyor.
RÖPORTAJ: BUSE TURAN
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Y

apımcı, yönetmen ve senarist Yuşa Ebrar Dursunoğlu… Yeni filmi 'BU?'
geçtiğimiz günlerde Londra ve Hollywood’da kısa film olarak
Lift Sessions Filmmaker ile festivalde gösterildi. Kendisiyle gurur duyduğumuz Yuşa Ebrar Dursunoğlu,
'BU?'nun yapım aşaması ve Cannes’a
uzanan hikayesini bizimle paylaştı.
'Bu?'da anlatmak istediğiniz
hikaye nedir?
Havva isimli obsesif kompulsif bozukluğu olan anksiyeteli bir kadının, hayatında strese karşı bir kez
olsun adım atıp atamama hikayesini
anlatıyor. Havva bir gün hastalığının oluşmasına sebep olan durumla

yüzleşmek ister. Hayat ona her strese girdiğinde ilk stres anını önüne
getirir. Bu bir travmadır, başına gelen tecavüz. Havva hayatına devam
edebilmek için kendisine bir şans
vermelidir. Aslında anlatmak istediğim şey tam olarak burada başlıyor.
Hayatta her şey mutlu değil ya da
motive edici değil ama bunlara rağmen devam edebilmek büyük bir
cömertlik. Her şey fark etmeyle başlar dedik ve filmin ismi çıktı ortaya:
Benimle Unutur Musun?. Normalde
ismi buydu ama dışarıdan hikayeyi
bilmeyen biri için çok romantik bir
yerde kaldığını fark ettim. Çünkü
anlattığımız şey çok keskindi. Bunun
için bu romantikliği riske atmadan
ismini 'BU?' yaptım.
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Televizyon kanallarında yayınlanan
uzun soluklu diziler... Bildiğimiz
kadarıyla böyle bir sürecin içine henüz
girmediniz. Bu bir tercih mi? Yoksa
günün birinde sizi de uzun soluklu
dizilerin içinde görebilir miyiz?
Bu süreç çok farklı bir motivasyon aslında. Uzun soluklu diziler belli bir
noktadan sonra hedefinden şaşıyor
ve yanlış şeyleri vurmaya başlıyor. İyi
hazırlanmamış, demlenmemiş birçok
proje gözümüzün önünden kayıp gidiyor. Uzun zamandır yaptığı işlerin
bütün süreçlerinde neredeyse hep başında bulunan biri olarak, bence insan
bir şeyin altına imza atarken kendinden emin olmalı. Şu andaki motivasyonum tamamen film yapmak üzerine
kurulu. Anlatırken teknik anlamda da
imzamı taşıyacak kadrajlar yapmak
istediğim bir anlayıştayım şu anda.
Benim de yazmış olduğum dizi projeleri var. Fakat başı sonu belli, nerede
gezinmek istediği belli. Kısacası inandığım ve anlatabilme alanının sağlandığı bir proje olursa -zannetmiyorumolabilir. Yani evet bu bir tercih.
YED isminde bir yapım şirketiniz
var. Aynı zamanda yönetmen ve
senaristsiniz de. Belli ki hikayenin
her noktasına dokunmaktan keyif
alıyorsunuz. Ancak sadece birini
seçmek zorunda kalsaydınız bu
hangisi olurdu?

Aslında zorunlu olarak her noktasında kaldım diyebilirim. Ricky Gervais bir söyleşisinde şunları söylemişti:
"Bir fikrim vardı, senaristler onu heba
etmesin diye senarist oldum. Senaryomu heba etmesinler diye yönetmenlik yaptım. Projeyi mahvetmesinler diye yapımcılık yaptım." Benimki
böyle değil tam olarak ama buna benzer bir yerde. Anlatmak, çok tuhaf bir
seçimdir. Ben mevcut sistemde olduğum yerde kalırsam bir şeyleri anlatamayacağımı fark ettim. Çünkü birçok meslekte olduğu gibi bu meslekte
de birçok kimse işinin erbabı değildi.
Film yapımı çok meşakkatli bir süreçtir, maddi-manevi sizi sömürür. Bundan keyif alırsan elinden tutar. Yani
umut tacirliğinin yapıldığı bir sektördür ve burada ayakta durup bir şeyler anlatmak istediğini söylüyorsun.
Bu kolay değil. Neyse, bu serzenişten
sonra konumuzu tutarlı olmak açısından bağlayayım. Senaristlikle yönetmenliği ayırmamız çok olası değil
aslında. Çünkü yönetmen ayrıca yazan adamdır ya da yazılı olan metne
ruhu üfleyen adamdır. Yapımcılık biraz daha farklıdır; parası olan değil,
organizasyonu becerebilen bir yerdedir. Yönetmen o organizasyonu devam ettiren, oyunculara fark ettiren,
teknik ekibe çerçevelettiren kişidir.
Kısacası, yönetmen-senarist tarafını
seçerim diyebilirim.

97

Röportaj

PROJE DEMLENİRKEN HAVVA
KARAKTERİNİ BULDUM
Oyuncu seçimlerinizden bahsetmek
istiyoruz biraz da. Bilinen
oyuncularla çalışmak yerine yeni
keşifler yapıyorsunuz. Örneğin
'BU?' için oyuncularınızı seçerken
neler yaşandı?
Bazı işler için bilindik oyuncular, tecrübeli oyuncular gerekirken bazı projeler için yeni oyuncular hatta bazen
amatör oyuncular gerekebilir. Ben
'BU?'yu Nisan ayında bitirdim. Birkaç bilindik ve oyunlarına inandığım
arkadaşımla bir araya geldik. Her şey
hazırdı. Sadece projenin biraz demlenmesi gerektiğini düşündüm ve rafa
kaldırdım. 3 ay yüzüne bile bakmadım. Sonra oturup detaylı çalışmaya
başlayınca Havva karakterini bilindik
birinin oynamasının bizi o anki gerçeklikten uzaklaştıracağını gördüm.
Özge karakteri için de aynısı geçerli.
Sonra bir gün tiyatro izlemeye gittim.
Sahne arkasında bir asistan çalışıyordu, Sevi. Bir anda Havva karakterini
gördüm. Sonra Özge karakteriyle karşılaştım ve inanamadım. Bunlar onlar
dedim. Sevi’ye çaktırmadan hikâ-

yeyi gönderdim; sadece oku dedim.
Özge karakterini oynayan Mehtap’a
da öyle yaptım. O kadar onlar ki onlar biliyordum. Bütün bunlar olurken
prodüksiyonun iyi kurulabilmesi için
bir yapımcıya ihtiyacımız vardı; Cudi
Harman "Ben bu işin yapımcısı olmak
istiyorum" dedi. İki yapımcı ve uygulayıcı olarak çekim bitimine kadar her
şey kusursuz gitti. Bu görülmemiş bir
şeydir setler için. Ben arkadaşlarımla
konuşurken bir sorun var diyordum.
Sorun şu ki; hiçbir sorun olmaması.
Bu bir sorundur ama altından kalktık;
Yapımcı ve oyuncu Cudi Harman,
Görüntü Yönetmenim Volkan Yücel
ve oyuncu arkadaşlarımla. Hepsine
teşekkür ediyorum.
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Her proje bitimi için şunu söyleyebilirim; E sırada ne var?
Motivasyon kaynağım bu şekilde ilerliyor. Yapana kadar ayrı,
yaptıktan sonra da bir an önce yeni şeylerin peşine düşüyorum.
Durursam depresif hal beni bekliyor çünkü. Bu girdap çok
tehlikeli. Kendini sürekli işlemelisin. Yoksa beynin seni kötü
tarafa çekmeye başlıyor.
Peki Yuşa Ebrar’ın kurguları
yoğunluklu olarak reel mi yoksa
rasyonel mi?
Ben Stanley Kubrick, Ford Coppola, Hitchcock ve Wes Anderson filmleriyle büyüdüm. Hikayelerimdeki
önceliğim bunu niye anlatıyorum
kaygısıyla oluşur genellikle. Az önce
söylediğim yönetmenler teknik ve
anlatım konusunda birbirinden çok
farklılar. Bu benim hoşuma gidiyor.
Tek bir anlatım tarzında kalmamak,
üretimi güçlendiriyor gibi geliyor

bana. Mesela 'BU?' çok gerçekçi bir
yerden fakat hikâyeyi işleyişi kendine has bir proje. Sarpedon diye bir
projem var, onu kendime saklıyorum
ama fantastik bir yerden çok gerçekçi bir hikâye. 'Yanlış Anladın!' diye
bir komedi projem var, dili ve işleyişi
çok sade. Ben yaptığım ve yapacağım
projelerde şunu görmek istiyorum;
Proje final verdi ve izleyenler aynı
duyguyu yaşayarak çıktı. Bu benim
için önemli: Anlatılmak istenen anlatıldı; ister reel ister sürreel.
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ALTINA İMZA ATTIĞIMIZ
BİR İŞ OLDU
Film bittiğinde, neler hissettiniz.
Öncesi ne kadar zorlu bir süreç
tahmin edebiliyoruz ama sonrası
nasıl? Geri dönüşleri eminiz çok
güzeldir.
Her proje bitimi için şunu söyleyebilirim; E sırada ne var? Motivasyon
kaynağım bu şekilde ilerliyor. Yapana
kadar ayrı, yaptıktan sonra da bir an
önce yeni bir şeyler yapma peşine düşüyorum. Eğer durursam büyük bir
depresif hal beni bekliyor çünkü. Bu
girdap çok tehlikeli. Kendini sürekli işlemelisin. Yoksa hareketsizlik ve
beynin seni kötü tarafa çekmeye başlıyor. 'BU?' kurgudan çıktıktan sonra
ekipçe izledik. Altına imza attığımız
bir iş oldu. Her zaman daha iyisi olabilir, buna şüphe yok ama onun da
macerası o diye bakıyorum. Şimdiki süreç ise güzel geri dönüşlerden
sonra festivallerdeki geri dönüşler
olacak. Uzun bir maratonu var, artık
o kendi başına bir yol çizecek. Festivallerin dönüşlerine çok bel bağlamıyoruz çünkü kendi içimizde de hep
şunu söylüyoruz; anlatmak istediğimizi, anlatmak istediğimiz şekilde
yapabildik mi? Evet, o zaman tamam
ama festivallerden de güzel tepkiler
alıyoruz şu anda.
Festivallere de değinmek istiyorum.
Filminiz Londra ve Hollywood’da
kısa film olarak Lift Sessions Film
maker ile festivalde gösterildi,
kutlarız. Aynı zamanda dergimiz

adına sizinle birlikte çalışma
fırsatı bulduğumuz için de çok
gururluyuz. Sırasıyla hayal
ettiğiniz her şey gerçekleşiyor gibi.
Hislerinizi bizimle de paylaşır
mısınız?
Yaptığım işlerin evrensel diline özellikle çok dikkat ediyorum. Bunun meyvesini de özellikle yurtdışındaki film
gösterimlerinde alıyor olması bana
motivasyon sağlıyor. Şu anda Cannes
Film Festivali, Munich Film Awards
ve Toronto Film Festivali’nde yarışacak. Dünyada keşfedilmemiş bir fikir
yoktur der Dostoyevski, önemli olan
onu nasıl sunduğunuzdur diye ekler.
Hayal ettiğim o kadar çok şey var ki,
her gün bir şeyler üretmek, o ürettiğim
şeylerin nasıl yapılması gerektiği, zaten bunlarla geçiyor zamanım. Başka
bir yaşantım yok diyebilirim. Yani her
şeyin başındayım aslında. Yeni başlıyor her şey. Ayrıca Re Touch Mag’le
hiç beklemediğim başka bir macerayı
bir yıla yakın bir süredir yaşıyorum.
Bana başka tecrübeler ve başka bakış
açıları kazandırdı.
Belki klişe ama sormadan
yapamayacağız. Eminiz ki bir Oscar
listeniz vardır. İlk sırada yer alan
filmi öğrenmek isteriz.
Ben bu konuda çok iştahlıyım herhalde. Çok fazla film var bu şekilde ama
muhtemelen 2001: A Space Odyssey,
A Clockwork Orange ikisi arasında kalırdım. Görsel anlamda da son
zamanlarda Shape of Water olabilir.
Özgünlük anlamında da Jojo Rabbit
diyebilirim. Bitiremiyorum bir türlü.
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PİYASADA BAĞIMSIZ
İLERLEYEBİLENE BÜYÜK SAYGI
DUYUYORUM
Ülkemizdeki sinema sektörünü ve
hatta camiasını nasıl buluyorsunuz?
Aslında hala sektörleşemedik, hala piyasa olarak devam ediyoruz ki dünyada artık işler endüstrileşmeye başladı.
Tekel bir piyasadan bahsedebiliriz. Kabuğu içinde kendi kendine işler yapan
ve kaliteli proje aramayan bunu eğlemeyen bir piyasa bizim piyasamız ama
yapacak bir şey yok. Sistem bu, buna
göre kartlarımızı oynamamız lazım.
Bu piyasada bağımsız olarak ilerleyen
herkese çok büyük saygı duyuyorum.
Çok zor bir iş ama tutku bu olsa gerek.
Ben sadece kaliteli ve iyi işler üzerine
yolumu çizmeye çalışıyorum. Daha
ehil kişilerle daha farklı ve kendi dili
olan işler yapmaya çalışıyorum. İnanmadığım ve beni yansıtmayacak bir iş
olursa orada yer almıyorum. İmza atmalı insan, kendi olarak.
Dijital platformlara ilgi arttı.
Çağımızın gereği buna ayak
uydurmalı mıyız? Yoksa sinema filmi
sinemada izlenir diyenlerden misiniz?
Dijital platformlara ayak uydurmak

zorundayız. Bu çağın gerçeği. Bundan
yaklaşık 10 sene önce Robert Mckee İstanbul’a söyleşiye gelmişti. O zaman bu
konuyu anlatmıştı. "İnsanlar yalnızlaşıyor artık filmi, diziyi topluluklar halinde değil kendi başlarına kendi konforlu
alanlarında izlemek istiyorlar" demişti.
Bunun devamı olarak da "Artık filmleri
kocaman ekranlarda değil telefonlara
kadar indirgenmiş bir şekilde izleyeceğiz" demişti. Bu arada Robert Mckee,
Story kitabının yani senaristlerin en değerli el kitabı olarak geçen kitabın yazarı ve Hollywood’un kurulmasına ön
ayak olmuş biridir. Kendisi bile bunu
kabullenmişti. Ben de bu düşünceye
katılıyorum. Fakat kalite kısmına gelince filmin ne kadar iyi olduğunu görmek
sinemada mümkün oluyor. İnsanların
uzaklaşmasının bir sebebi de burada
doğuyor. O da şu artık çok kaliteli işler
üretilmiyor özellikle ülkemizde. Sirkülasyon yaratabilecek ve anlık etkileşim
alabilecek işler yapılıyor. Kaliteden çok
ödün veriliyor. Bunların hepsi uzaklaşmaya neden oluyor. Bir iki gün önce
heyecanla beklediğim bir filmi gidip sinemada izledim ve büyük keyif aldım.
Bu tamamen kaliteli ve eli yüzü düzgün bir iş izleyeceğimi bildiğim içindi.
Yine de film sinemada izlenir bence.
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Dijital platformlara
ayak uydurmak
zorundayız. Bu çağın
gerçeği. Fakat kalite
kısmına gelince filmin
ne kadar iyi olduğunu
görmek sinemada
mümkün oluyor. Bir iki
gün önce heyecanla
beklediğim bir filmi
sinemada izledim,
büyük keyif aldım.
Bu, kaliteli ve eli
yüzü düzgün bir iş
izleyeceğimi bildiğim
içindi. Yine de film
sinemada izlenir
bence.
Peki şimdi sırada ne var? Yeni
planlar, müjdeleyici haberler var
mı? Sizden duymak isteriz.
Şimdi sırada önceliğe aldığım 3 tane
projem var. Biri uzun metraj bir film
'Turnalar da Bal Yapar'; birkaç senedir
çok özendiğim bir iş, dram-aksiyon
tadında. Ardahan’da çekimleri olacak. Çok önemli iki isimle çalışmak
istiyorum bu projede Haluk Bilginer
ve İsmail Hacıoğlu’yla. Bir diğeri Ses
diye bir mini dizi projesi; Her bölüm
dizinin ismi değişiyor: 1. Bölüm Ses,
2. Bölüm Sessiz, 3. Bölüm Sessizlik…
diye giderek bir cümle oluşuyor. Tuhaf bir gerilim-aksiyon diyebilirim.
Son olarak da bir kitap yazıyorum

bitmek üzere. İsmi 'Dünya Savaşlarının İkincisine'. Fakat bu kitap 2.
Dünya Savaşı'nı anlatan bir tarih kitabı değil. Bir ailenin dağılışını bilim
kurgu türünde anlatıyor. Hafıza, hırs
ve gerçeklikten besleniyor hikaye.
Dili alışılmadık bir tarzda, bu kitap
için tepkileri çok merak ediyorum.
Bunların haricinde rafta kendi zamanını bekleyen 7 projem daha var.
Ayrıca bir plato kurma hayalim var.
Piyasayı endüstrileştirmek üzerine.
Bunları bitirince filmin kalbinde yani
Hollywood’da bir şirket kurup orada
da projeler üretmek istiyorum. Sizin
nezdinizde bütün Re Touch Mag Ailesi'ne de teşekkür ederim.
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Shiseido, Total
Revitalizer Cream,
1.450 TL

Watsons, Nemlendirici Serum
Kağıt Maske,19,95 TL

Old Spice, Whitewater
Stick deo, 35 TL

Zadig &Voltaire, This
is Vibes of Freedom,
100 ml EDT, 1.349 TL

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.

Korres, Greek Yogurt, 183 TL
Carolina
Herrera,
Bad Boy
Cobalt,
50 ml EDP,
1.120 TL

Dior, Homme, Sport,
75 ml EDT, 1.239 TL

Sephora,
Cleansin &
Soothing
Micellar
Gel, 149 TL

Avene, Cleanance
Comedomed
Anti-Blemishes
Concentrate,
30 ml, 189 TL

Atelier Rebul, De
stress deodorant,
180 TL
Narciso Rodriquez, For Him
Blue Noir, 100 ml EDP, 1.530 TL

Kültür Sanat
HAZIRLAYAN: ESER AKGÜL

KÜLTÜR

ATÖLYESİ
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...

KONSER

Dünyaca ünlü yıldız Monica Bellucci,
Tom Volf’un yazıp yönettiği Maria
Callas’ın hayatına dair bilinmeyen
detayların ve ilginç hikayelerin yer
aldığı tek kişilik tiyatrosuyla ilk kez
Türkiye’de olacak. Maria Callas
‘Mektuplar & Anılar’ 21 Nisan’da
Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde
izlenebilecek.

Jolly Joker’in özel
konuğu Gülşen
Jolly Joker Private sahnesi Gülşen’i
ağırlıyor. Sevilen şarkıcı boğaz
manzarası ve dünya mutfağından
seçkin yemekler eşliğinde 23 Nisan
akşamı şarkılarıyla sevenlerini
coşturacak.
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Monica Bellucci ilk kez
Zorlu Sahnesi’nde

Kültür Sanat

FİLM

Konakta beş canavar

Osman Sekiz, beş fantastik
canavar ile beraber yaşadığı eski
konaktan ayrılmaya karar veren
bir adamın yaşadıklarını konu
ediyor. Yönetmenliğini Ezel Akay’ın
üstlendiği filmin başrollerini Tim
Seyfi, Begüm Birgören ve Kemal
Uçar paylaşıyor.

GÖSTERİ

Hakan Günday’ın
kalemi Onur Saylak
yönetmenliği ile tekrar
buluştu. Başrollerini
Öner Erkan, Songül
Öden, Haluk Bilginer,
Uğur Yücel’in paylaştığı
sekiz bölümlük
disfonksiyonel aile kara
komedisi ‘Uysallar’
Netflix’te başladı.

Meksika Açmazı
Beylikdüzü’ne geliyor
Podcast platformlarında Türkiye’nin
en çok dinlenen mizah programı
Meksika Açmazı sahneye taşındı.
Mesut Süre, Fazlı Polat ve
Anlatanadam’ın eğlenceli gösterisi, 8
Nisan’da Beylikdüzü Atatürk Kültür
ve Sanat Merkezi’nde izlenebilecek.
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Uysallar
Netflix’te
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HAKAN KARSAK

‘Bilmiyorum’
demekten
korkmam
Ekranlara çok yakışan, çok
yetenekli, çok da mütevazi
biri Hakan Karsak. Genç yaşta
mesleğine karar verip 90’lı
yıllardan bu yana hiç ara
vermeden çalışan Karsak
hayat felsefesini “Bilmiyorum
demekten hiç korkmam”
olarak özetliyor ve ekliyor:
Eksik taraflarımı, bilgilerimi
tamamlayabilmenin yegane yolu
bu benim için.
Röportaj: Vildan Uygunoğlu,
Fotoğraflar: Baran Altındağ, Styling: Mustafa
Çolak, Saç: Sabit Akkaya, Makyaj: Gizem Ergin,
Fotoğraf asistanı: Mehmet Kurt,
Mekan: Art Plus İstanbul
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Ceket: Vakko
Trençkot: İpekyol
Pantolon: Vakko
Ayakkabı: Zara
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Ş

imdilerde Mahkum’un sevilen karakteri Hacı’ya hayat
veren Hakan Karsak aslında
bir tiyatro sanatçısı. İnşaat ve
Felsefe bölümlerini okumuş, okuduğu bölümleri de hayatına ve mesleğine entegre edebilmiş biri. Ekranda
adeta parlayan başarılı oyuncu ile arı
alerjisinden, mesleğine kadar birçok
şeyi konuştuk...

da o yıllardan bu güne kadar oyunculuğa hiç ara vermedim. Ankara,
İzmit, İstanbul, Almanya, Fransa derken yurtiçi ve yurtdışında oyunculuk
macerama yeni hikayeler katarak bugünlere geldim. Ailem hep arkamda
oldu. Çok iyi hocalardan eğitim aldım ve birbirinden kıymetli bir çok
oyuncuyla çalıştım. Hikayem devam
ediyor…

Hakan Karsak’ı tanıyoruz ama bir
de kendisinden dinlesek?
2 Şubat 1975’te Diyarbakır’da doğdum. Sinema makinisti baba ve ev
kadını bir annenin en küçük oğullarıyım. Çocukluğumun ve gençliğimin
bir kısmı Diyarbakır’da geçti. Sonrasında hem okul hem tiyatro eğitimi için Ankara’ya gittim. Asıl oyunculuk serüvenim 1991’de Ankara’da
başladı. Çok farklı işlerde çalışsam

İnşaat ve Felsefe bölümlerinden
mezunsunuz, iş nasıl oyunculuğa
geldi? Neler oldu üniversite
zamanında?
Lise yıllarımda oyunculuğa başladığım için üniversiteler aslında bu mesleği icra ederken okundu diyebilirim.
Hatta rahat duramayıp okurken üniversitelerde varsa tiyatro kulüplerinde oldum yoksa da tiyatro kulübünü
kuranlardan oldum.

Rol aldığım birçok projede ödüle layık görüldüm. Bu
elbette bir oyuncu için başka bir mutluluk kaynağı
ve motivasyon. Gerçek ödül seyircinin takdiridir
ancak bu işin ustaları tarafından performansınızın
ödüllendirilmesi de çok motive edici bir durum. Hiçbir
projede hedefim ödül olmadı. Hep en iyisini oynamak
oldu tek amacım.
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Oyunculuğunuz her yapımda
dikkat çekiyor, karakterle
bütünleşiyor ve ekrana çok
yakışıyorsunuz. Nedir sizin bu
meslekteki sırrınız?
Çok teşekkür ediyorum. Mesleğimi çok seviyorum. Yaptığınız iş sizi
mutlu ediyorsa o işte üretkenleşmeye
başlıyorsunuz. Hem severek yapıyorum hem de işimde çok disiplinli biriyim. Elbette bunların etkisi büyük
oluyor. Tabii kendinizle barışık olmak da başka bir detay. Kusurlarımı
da seviyorum. Onlar da benim ve bir
role hazırlanırken o rolü kusurlarıyla
okuyor, onları da oynamayı seviyorum. Bu da seyir kısmında izleyene
daha samimi geliyor.
Ödüllü bir oyuncusunuz,
kariyerinize bir etkisi oldu mu
başarınızın ödüllendirilmesi?
Rol aldığım birçok projede ödüle layık
görüldüm. Bu elbette bir oyuncu için
başka bir mutluluk kaynağı ve motivasyon. Gerçek ödül seyircinin takdiridir ancak bu işin ustaları tarafından
performansınızın ödüllendirilmesi de
çok motive edici bir durum.
Ödüller motive etse de hiçbir projede
hedefim ödül olmadı. Hep en iyisini
oynamak oldu tek amacım. Bu süreçte her biten proje sonrası eksiklerimi
analiz ederek bir sonraki proje için
açıklarımı kapatarak devam etmeye
çalıştım.

ARI ALERJİME RAĞMEN KOVAN’DA
ARICIYI OYNADIM
Mahkum nasıl gidiyor?
Mahkum iyi gidiyor. Henüz yolun başında sayılırız. Uzun soluklu olmasını hedeflediğimiz bir proje için on altı
bölüm henüz yolun başı sayılır. Şu ana
kadar her şey çok yolunda. Çok iyi bir
kadro ve teknik ekibe sahibiz. Hal böyle
olunca çok büyük bir keyifle çalışıyor.
Seyircilerimizden de çok olumlu tepkiler alıyoruz. Başlarda kar, pandemi gibi
koşullar bizi çok zorlasa da şükür kazasız belasız buraya kadar geldik.
İzleyiciler Mahkum’u çok sevdi,
Hacı nasıl bir karakter, bir de hayat
verenden dinleyebilir miyiz?
Haci haci... (gülüyor) Dizinin en renkli,
sıradışı karakterlerinden biri Hacı. Dayatılmış feodalitenin içinden sıyrılmaya çalışan, zeki, esprili ve mert bir karakter. Kriminal dünyayı seviyor. Hacı,
Mahkum Tayfa’ya, hele hele Savcı’ya
çok sadık. Aşiretin içinden gelmek sanırım bu denli bir arkadaşlık ilişkisi
yaşamasına pek olanak sağlamamış.
Şimdi ise canından çok sevdiği dostları
var. Temeline baktığımızda da adalete
inanan ve peşinde olan biri. Hacı’yı oynamaktan hem gurur duyuyorum, hem
zevk alıyorum. Doğu kökenli olmam
aksan konusunda bana çok yardımcı
oldu. Performans oynamayı seven bir
oyuncu olduğum için Hacı’nın o performatik yanı bana çok iyi geliyor. Çok
büyük keyif alıyorum oynarken.
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Gömlek: See Be
Pantolon: Zara
Ayakkabı: Elle
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Beni ayakta tutan en temel şey sanırım 15 yaşındaki kızım
Jinda Deniz. Ve tabii ailem. Ve mesleğime olan sevgim. Çok
büyük arzuları olan biri olmadım. Hayallerim mütevazıdır.
Kızımın yaşamını kolaylaştıracak alanlar oluşturabilmek,
hem kızıma layık bir baba, hem rahmetli anne ve babama,
aileme doğru bir evlat olmak.
Arı sokmasına alerjiniz olduğunu
duydum, Kovan nasıl çekildi
bu alerjinize rağmen? Nasıl bir
serüvendi sizin için?
Evet arıya alerjim var. Daha doğrusu
alerjik astım hastasıyım. Arı sadece
bunlardan biri. Filmde de bir arıcıyı
oynuyorum. Sağolsun hem yapım,
hem yönetmen dublör kullanmamı
önerse de bunu isteyen bir oyuncu
değilim. Kendim yapmak, kendim
hissetmek isterim. Beş kez arı soktu.
Sette sağlık ekibi ellerinde iğneyle hazır bir şekilde bekliyorlardı. Dördünü
rahat atlattım ama biri çok etkilemişti.
Bir süre sağ kolumu aktif kullanamadım. Çok zor şartlarda çekilse de güzel
bir proje oldu, karşılığını da gördük.
America Chelse Film Festivali’nde
bana en iyi yardımcı erkek oyuncu
ödülünü getirdi. Yurtdışındaki ikinci
ödülüm olması ayrı bir keyif tabii.
FELSEFE OYUNCULUĞU DA
BESLEYEN BİR ALAN
Felsefe mezunusunuz demiştik,
hala iç içe misiniz felsefeyle?
Kariyerinize bir katkısı oldu mu
mezun olduğunuz bölümlerin?
Öyle bir meslek dalı ki oyunculuk,
okuduğunuz her şeyin, aldığınız

tüm eğitimlerin bir şekilde katkısı
oluyor. Felsefe kısmı bende aslında
okul öncesinde de büyük bir meraktı.
Oyunculuğumu fazlasıyla besleyen
bir alan. Hala araştırıyor, kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Yaratım
sürecinde gerek karakterlerin, gerek
hikaye yapısının altındaki felsefeyi
çözümlemek, oynarken çok büyük
bir konfor alanı yaratıyor.
Hayat felsefeniz nedir diye sorsam?
“Bilmiyorum” demekten hiç korkmam. Eksik taraflarımı, bilgilerimi tamamlayabilmenin yegane yolu benim
için. “Yeteneğim kadar kibirliyim” ve
“Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir” sözlerini çok severim. İlk aklıma gelenler bunlar. Üstüne saatlerce
konuşulabilecek bir konu.
Oyunculuk dışında neler
yapıyorsunuz? Hobileriniz neler?
Oyunculuğun yanı sıra yazarlık yapıyorum; İki sinema filmi, iki dizi ve
dört tiyatro oyunu yazdım. Şimdilerde onların çekim ve sahnelenme
aşamaları, çalışmaları devam ediyor.
Bunun yanı sıra özel bir üniversitede
ve özel bir akademide eğitmenlik yapıyorum. Müzikle ilgileniyorum ama
bu kısmı evet, hobi.
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Gerçekleştirmek istediğiniz büyük
bir hayaliniz var mıdır? Hayata
karşı sizi ayakta tutan şey neler?
Beni ayakta tutan en temel şey sanırım on beş yaşındaki kızım Jinda
Deniz. Ve tabii ailem. Ve mesleğime
olan sevgim. Çok büyük arzuları olan
biri olmadım. Hayallerim mütevazı-

dır. Çevrem hep böyle söyler. Elbette
ki kızımın yaşamını kolaylaştıracak
alanlar oluşturabilmek, hem kızıma
layık bir baba, hem rahmetli anne ve
babama, aileme doğru bir evlat olmak.
Topluma faydalı ve katkı sunabilen bir
sanatçı olabilmek. Sanırım anlatmakta
en çok zorlandığım konu bu.
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Ceket: vakko
Tişört: Zara
Pantolon: Emre Erdemoğlu
Ayakkabı: Elle
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Dekorasyon
Cannes Tekli Koltuk 6.028,27 TL

Alfemo Arven Yatak Odası, 21700 TL

Modalife Demre Orta Sehpa 1710 TL
normod Mesopotamia
Doğal Dokuma Punch
Takım Kırlent İç Yastıklı
719 TL
Kelebek Mobilya
Indigo Seramik Abajur
Lacivert

Evlerde
country esintisi
Evinizde yılın popüler renklerine
yer vermek için köklü değişimler
yapmanıza gerek yok. Kırlentler,
rattan sepetler, şık saklama kutuları
modern, dikkat çekici ve 2022
trendini yakalamış bir ev görünümünü
sağlamanız için sizi bekliyor.
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Kelebek Mobilya
LionelGold ObjeSet

hamm Büfet Büfe
Ceviz, Cam Kapaklı,
2 Kapaklı 12.030 TL

Dekorasyon

newyork concept LONDON
BROWN KÖŞE TAKIMI 13770 TL

FL005 STIL

COASTAL HOMES
Bluemont kütüphane

Vivense

Caddeyıldız sildelya ceviz tv sehpasi

mudo FRENCH NUO
AÇILIR MASA 21790.11 TL
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Vivense konsol 14.950 TL

Spor

Antrenman
kadar önemli
olan beslenme
tüyoları

Oğuzhan ÖZTÜRK

Soğuk bir bahar mevsimi geçirsek de yaza girmeye çok
az kaldı. Sıcakları sağlıklı ve fit bir vücutla karşılamak
için spora ağırlık verdiniz ama doğru beslenme de en az
egzersizleriniz kadar önemli. Özellikle tansiyon ve diyabet
gibi rahatsızlıklarınız varsa ekstra özen göstermelisiniz. İşte
size sporunuzu sağlığa ve zindeliğe çevirecek birkaç öneri...

ARA ÖĞÜNDE MEYVE
TÜKETMEMESİ GEREKENLER

VEGANLAR PROTEİN AÇIĞINI
NASIL KAPATIR?

Diyabet olan kişiler, spora göre doğru ara öğün hazırlanmazsa egzersiz
sırasında hipoglisemi riski ile karşılaşabilir. Bilindiği gibi hipoglisemi kan
şekeri düzeyinin 50 mg/dl veya altına düşmesi olarak tanımlanır. Daha
uzun süre kan şekeri kontrolü sağlanması için egzersizden önce diyabetli
kişiler mutlaka protein içeren bir besinle birlikte karbonhidrat tercih etmelidir. Bu kişilerde ara öğün olarak
meyve yerine, tam buğday ekmeği ile
hazırlanmış peynirli bir sandviç tüketilmesi daha doğru olur.

Vejetaryen kişiler, spor ile birlikte oluşan protein açığını kapatmak adına
meksika fasulyesi ile yapılmış bir salata, tofu içeren sandviçler, mercimekli
kinoa gibi besinler bitkisel protein kaynakları tüketmelidir. Bu besinler özellikle spor sonrası tercih edilebilir. Spor
yapan vejetaryen ve vegan bireylerde
kırmızı et tüketimi olmadığı için kas
kütlesinin toparlanmasında etkili olarak bilinen özellikle B grubu vitaminleri eksik ve yetersiz kalabilir. Düzenli
kan tahlilleri takibiyle besinlere ek olarak vitamin destekleri kullanılabilir.
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KARBONHİDRAT KAYNAĞI
BASMATİ VE YASMİN PİRİNÇ
Sporda temel karbonhidrat kaynağı
demek pirinç demektir. Bu aralar kullanımı çokça artan iki pirinç türünden
bahsetmek istiyorum. Basmati ve Yasmin pirinç... Öncelikle iki pirinç türü
arasındaki temel fark glisemik indekslerinden (Gİ) gelir. Basmati 55, Yasmin
100’dür. Peki bu ne anlama gelir. Birisi çok çabuk sindirilir diğeri ise orta
hızda sindirilir. Karbonhidratların
sindirim hızları glisemik indeksi (Gİ)
belirler. Glisemik indeks kan şekerine
olan etkileri belirler. Aslında bir diğer
önemli etki mekanizması glisemik load’dır. Pirinçlerimize geri dönersek,
bahsettiğim glisemik indeks değerleri
kullanım zamanları açısında çok büyük önem taşır.
Yasmin pirinç çok yüksek glisemik

indeksi ile günlük tüketim için kesinlikle uygun değildir. Gereğinden fazla
kan şekeri dalgalanmaları yapar. Bu;
hem gereksiz insülin salınımı ile yağ
yakımını engelleyecek hem de kan şekeri dengesini olumsuz etkileyecektir.
“Yasmin pirinç hangi zaman aralıkları için uygundur” sorusuna gelirsek.
İlk seçenek; şiddetli bir ağırlık idmanı
sonrası hızlı glikojen (depo) oluşumu
sebebi ile uygundur. İkinci seçenek sabah ilk öğündür. Sebebi ise tüm gece
uykuda eksilen glikojen depolarının
yenilenmesi için uygun olabilir.
Bir diğer pirinç türü olan Basmati pirinç ise glisemik indeksi en düşük
beyaz pirinçtir. Beyaz pirinci tükettiğinizde sindirim rahatlığını yaşarken
kan şekeriniz yukarılara çıkmaz. Sporcu beslenmesi ve diyeti için çok uygundur. Gün içindeki kan şekeri stabilizasyonu mükemmeldir. Unutmayın
Yasmin pirinç idman sonrası uygundur çünkü boşalan glikojen depolarını
kısa sürede doldurur. Eğer kilo artışı
konusunda aşırı zorluk çeken bir bünyeniz varsa antrenman sonunda bir
porsiyon Yasmin pirinç tüketilebilir.
Ancak katı bir diyet programınız varsa kesinlikle ama kesinlikle Basmati
kullanılmalıdır.
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Hücrelerimiz
nefesle
besleniyor
Oğuz KÖMÜRLÜ / Nefes Terapisti ve Yaşam Koçu

Nefes alışverişimizi düzenleyerek fiziksel sağlığımızı
iyileştirmek mümkün. Nefesimiz bedenimize hangi sinyali
veriyorsa hücreler ona göre hareket ediyor. Gündelik
yaşamda hastalıktan çok sağlığa ve esenliğe odaklanmak,
nefes alırken şükür ile her nefeste tazelendiğini düşünmek
fiziksel sağlığımıza olumlu etki ediyor.

N

efesi en temel seviyede, fizyolojik olarak
soluk alıp vermek
ve içimize oksijen
çekmek olarak biliyoruz. Ancak
nefes aynı zamanda düşüncelerimizi ve niyetimizi yükleyebildiğimiz bir enerji ve ışık formu.
Hücrelerimiz nefesle yani ışıkla
besleniyor. Nefesimizi bedenimize verdiğimiz sinyal gibi düşünebiliriz. Bu enerji hücrelerimize mesaj veriyor. Bu düşünce
ve duygular aynı zamanda bir
titreşim frekansı. Nefes ile alışverişimizi değiştirerek düşünce
ve duygular ile birlikte titreşim
frekansımız da değişiyor. Böylece nefesi belli bir seviyeye taşıyınca hücrelerin rezonansı da
değişiyor.
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BEYNE ‘HER ŞEY YOLUNDA’ MESAJI
Düşüncelerimiz, daha da önemlisi
duygularımız tüm fiziksel sistemimizi etkileyen bir şey. Peki biz bunun ne
kadar farkındayız? Günlük hayatta çoğunlukla zihnimizden geçen düşünceleri fark etmeden ve hatta nefes aldığımızın bile bilincinde olmadan, bilinci
dahil etmeden nefes alıyoruz. Vücudun
bilinçsiz hareketlerini düzenlemekten
sorumlu olan otonom sinir sistemimiz
bunu ‘kaç veya savaş’ durumu olarak
algılıyor. Otonom sinir sistemi alarm
durumuna geçtiği her an, her bir hücre
bu durumdan etkileniyor ve bedende
dengesizlikler oluşmaya başlıyor. Bilinçli nefes almak ise gevşeme, sakinlik
ve rahatlık hisleri yaratmaya yardımcı
oluyor ve bu sayede bedene ve hücrelere ‘kaç ve savaş’ mesajı yerine ‘her
şey yolunda’ mesajı vermiş oluyoruz.
Dolayısıyla içsel olarak huzurda olduğumuzda fiziksel sağlığımız ve bağışıklık sistemimiz de güçleniyor. Yaydığınız enerji de değişiyor ve böylece
bütün alanınız o enerjiye uygun şekle
dönmek için harekete geçiyor.

ZİHNİN DOĞASINI
SAKİNLEŞTİRİN
İnsan zihninden bir günde yaklaşık 6
bin düşünce geçer ve hepsi bir seviyede yaratıcı. Zihni nefesle yavaşlattığımızda ve beraberinde imgeleme
çalışmalarıyla aslında bilinci belli bir
alana yönlendirmeye başlıyoruz. Beyin bilinç ve bilinçaltını bilmiyor, rüya
ve gerçeği ayırabilen bir yapıya sahip
değil. Olumlamalar ve imgelettiğimiz
şeylerle beyin kendini o alanın içinde
zannediyor ve tüm kimyasal yapısını
ona göre adapte etmeye başlıyor. O
sebeple şifa çalışmalarında iyileştiğimiz hali, zaten olmuş gibi imgeleriz.
Gündelik yaşamda da hastalıktan çok
sağlığa ve esenliğe odaklanmak, nefes
alırken şükür ile her nefeste tazelendiğini düşünmek fiziksel sağlığımıza
olumlu etki ediyor. Düşüncelerimiz
ve duygularımız, ruh halimiz olan
toplam bilinç alanımızdaki titreşimlerin belirleyicisi. Bu sebeple de zihnin
doğasını sakinleştirdiğimizde titreşimimiz değiştiği için yaşamımızdaki
her şey iyileşmeye başlar.
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SABRİ TOROS

İletişim stratejimizde
gençleşmeye
gidiyoruz

Türkiye’nin en köklü restoranlarından
biri olan Suadiye Tike’nin sahibi
Sabri Toros ile, gastronomi
dünyasını, Türk kültüründe büyük
ölçüde yer kaplayan kebabı ve
Z kuşağının sektördeki yerini
konuştuk.
Sizin hikayeniz nedir?
Restorancılık baba mesleği
diyebilir miyiz?
Benim ailem Adanalı. Ben de 2012’de
Yeditepe Üniversitesi Gastronomi
bölümünden mezun oldum. Aslında
yıllardır bu işin içindeyim diyebiliriz.
Polat Tower’ın altında Sabri’s Cafe
ile başladım bu maceraya. Sonra aile
markası olan Tike’yi Bağdat Caddesi
ile buluşturdum. 2018 yılından beri
de faaliyetteyiz.

Gastronomi sektöründe çalışmak
oldukça yıpratıcı bir iş. Sizi en
çok zorlayan ve gözlemlediğiniz
kadarıyla çalışanları en çok
zorlayan yanları neler?
Aslında şu an Türkiye’de sadece gastronomi değil bütün sektörlerde çok
ciddi zorlanmalar var. Enflasyondan
kaynaklı fiyatların değişiklik göstermesi, stabil olmaması bizim için büyük bir kriz. Haftanın 3 günü gelen
standart misafirlerimiz, şimdi hafta-
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nın bir gününü ayırabiliyorlar bütçe
olarak. Çalışan kısmına gelince ben
onlara yol arkadaşlarımız diyorum.
Bu iş tamamen ekip işi. Hem pandemi
hem kriz süreci sebebiyle gelen misafirlerimiz zaman zaman üzgün, agresif
veya iş çıkışı gergin olabiliyor. Onları
kapıdan mutlu uğurlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Hangi misafirin
eti nasıl sevdiğinden tutun salatasını
nasıl yediğine kadar akılda tutup gece
yarısına kadar servis yapılıyor. Bu kadar ortak harcanan bir emeğin sonunda alım gücünün hala düşük olması
gerçekten çok üzüntü verici.
Ramazan ayı için menüleriniz
hazırdır. Misafirlerinizi ne gibi
farklılıklar bekliyor? Ramazan
menüleri için fiyat aralığınız nedir?
Ramazan ayı, kültürü olarak en sevdiğim ay olmakla beraber aslında servis
için bizi en zorlayan aydır. Misafirlerimiz saatlerce açlığın ardından güzel ve
sıcak bir yemek, demli bir çay ve özenli
bir servis beklerler. Yenilik olarak ekstra bir şey planlamadık çünkü zaten her
Ramazan’da talep edilenler belli. Biz
köklü bir Türk markasıyız ve bu özel
ayda da standartların dışına çıkmayı
pek doğru bulmuyoruz. Fiyatlarda geçen yıllara oranla çok artış yapmadık.
Zaten geçen yıl Ramazan ayında restoranlar kapalıydı. Bu yıl da 350 TL ile
400 TL arası ana yemeğe göre değişiklik gösteriyor fiyatlar. Hiçbir misafirlerimize de mutlaka fix menü diye de bir
zorunluluk getirmiyoruz. Alacarte servisimiz de aynı şekilde devam ediyor.

Z KUŞAĞINA DA
ULAŞABİLMELİYİZ
Yurt dışında Tike markasını
duyurmayı düşünüyor musunuz?
Şu an Kiev’de bir şubemiz mevcut.
Amerika, İngiltere, Dubai ve Azerbaycan için ciddi franchise teklifleri
geliyor. Değerlendiriyoruz çünkü bu
konuda oldukça titiz davranmak zorundayız. Ekip ve tedarik kısmı en
zorlayan kısım. Aynı standartı korumak sureti ile franchise sözleşmelerimiz yurt dışı için oldukça keskin.
Anladığımız kadarı ile en köklü
restoranlardan biri olan Tike
sizinle beraber gençleşmeye ve
yenilenmeye gidiyor. Bu süreçte
misafirlerinizi bekleyen yenilikler
neler? Markayla ilgili yeni neler
göreceğiz ilerleyen süreçte?
Şu an Tike şubeleri arasında en genç
girişimci benim. Bu yenilenme ve
gençleşme serüveni de Suadiye Tike
ile başlamış oldu. Z kuşağının farkında olmamak mümkün değil ileride
dünyayı yönetecek ciddi zeki, yemeyi içmeyi bilen, yemek kültürü olan
bir nesil geliyor. Onlara ulaşmak ve
kendimizi hep ulaşılabilir kılmak zorundayız. İletişim stratejimizde bir
gençleşmeye gidiyoruz. Dijitalin ne
kadar önemli olduğunun farkındayız
çünkü. Yaz ayları için bazı şubelerimizde canlı müzik ve Dj performanslarımız olacak. Menümüz ve servisimiz zaten standart. Yıllardır bizi Tike
yapan şey de bu.
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Türkiye'de
yılın otomobili
hangisi olur?

O

Bora ERDİN / bora@retouchmag.com

Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından
bu yıl yedinci kez düzenlenecek
'Türkiye’de Yılın Otomobili' seçimi için
aday modeller açıklandı. Yarışmada
ayrıca 'Yılın Tasarımı' ödülü de sahibini
bulacak. 7 Haziran'da şampiyonun belli
olacağı en iyi otomobil adayları Re Touch
Mag okurları için Motomoda'nın yakın
takibinde olacak.

tomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin yapacağı oylama sonucu 36
aday arasından belirlenecek 7 finalist
otomobil 11 Nisan’da açıklanacak. 10
Mayıs tarihinde yapılacak test sürüşünün ardından OGD üyelerinin oylarıyla en fazla puanı alan finalist, 7
Haziran tarihinde düzenlenecek ödül
töreninde belli olacak. Ek olarak, geçen
yıl ilk kez verilen tasarım ödülü bu yıl
tekrar verilecek. OGD üyeleri, bu yıl
aday modeller arasından ‘Yılın Tasarımı’ ödülünün sahibini de belirleyecek.
Bu yıl yedincisi düzenlenen ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ seçimi için be-

lirlenen aday 36 otomobil şu şekilde
sıralanıyor: Audi Q3 Sportback, BMW
iX, BMW iX3, BMW 4 Serisi Gran Coupe, BMW 4 Serisi Cabrio, Citroen C4,
Cupra Formentor, Cupra Leon, Cupra
Ateca, DFSK Seres, DS9, Honda HR-V,
Honda City, Honda Jazz, Honda Civic, Honda Accord, Hyundai Bayon,
Hyundai Tucson, Hyundai Elantra,
Hyundai Santa Fe, Kia Sportage, Mercedes-Benz C Serisi, Mercedes-Benz
EQS, Mercedes Maybach S Serisi, MG
ZS, MG EHS, Nissan Qashqai, Opel
Mokka, Porsche Taycan Cross Turismo, Renault Taliant, Seat Leon, Seat
Tarraco, Volvo XC40 Recharge, VW
Golf, VW T-Cross, VW Taigo.
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ARKA KOLTUKTA OLMAK İÇİN
FIRSAT KOLLADIM
Honda Accord en son 2016’da yüzünü
ülkemizde göstermişti. D segmetteki Accord’u hem şehir içinde hem de
uzun yolda test ettik. Honda’nın agresif ve sportif yüz hatları otomobilde varlığını sürdürüyor. İki donanım
paketiyle satışa çıkan Accord’un en
full olan Executive+ modeli bize eşlik
etti. Otomobilleri anlatırken ilk olarak dışından başlarım ancak bu sefer
durum biraz farklı. Accord’da iç mekan ve sunduğu konfor akılda kalıcı.
Büyük multimedya ekranı, yarı dijital
kadran ve iç aydınlatma sürüş öncesi
neyle karşılaşacağınıza dair fikir veriyor. Executive+ paketinde elektrikli
ve hafızalı ön koltuklar, ahşap detay-

lar görülüyor. Honda modellerinde
alıştığımız ve kullanışı kolay direksiyon tuşları da sürücüye yardımcı oluyor. Apple Car Play de multimedya ekranıyla geliyor. Yeni Honda
Accord’a dışarıdan baktığımızda ilk
olarak 5 metreye varan uzunluğu ve
kaslı görüntüsü konuya çok hakim
olmayanlarda “Bu nasıl Civic” etkisi
yaratıyor. Otomobili sürmek yetmiyor, arka koltukta olmak da çok cazip
geliyor ve kendinizi “Biri sürse de
şu arka sağda otursam” diyorsunuz.
Arka koltukta oturan yolcular için ise
ciddi anlamda bir diz ve baş mesafesi
bırakılmış. Aynı zamanda test ettiğimiz modelde ısıtmalı arka koltuklar
ve kol dayama yer alıyor. Ayrıca kol
dayamanın arkasında bagaja açılan
bir kapak bulunuyor.

126

Motomoda

SEGMENTİN NEYDİ SENİN
OCTAVIA?
C segmentinde yer alan Skoda Octavia
dış görüntüsünden itibaren bir üst segmente ait gibi duruyor. Keskin hatlara
sahip olan ve ön ızgaradan kesintisiz
şekilde uzanan ön farlar, yeni Octavia’ya ekstra büyük görünüm kazandırmış. 2 sıralı LED teknolojisiyle Matrix
aydınlatma yalnızca uzun huzme değil, kısa huzme açıkken de kullanılabiliyor, bu da daha iyi bir görüş sağlıyor.
Gece otomobil kullanmak daha güvenli hale geliyor. Klasik DSG vitesin yerini alan Shift by Wire sistemi sayesinde
vites değişimi tamamen elektronik hale
geldi. Küçük bir ayar kolu ile sürüşe
başlıyorsunuz. Bu değişikliğe ise sürücü çok ama çok kısa sürede alışıyor.
Türkiye’ye iki motor seçeneğiyle ithal
edilen Octavia’nın 1 ve 1.5 litre hacimli
benzinli motorlarının her ikisi de 7 ile-

ri vitesli, çift kavramalı, yarı otomatik
şanzımana ve 48 Volt hafif hibrit sisteme sahip.
Yine test etme imkanı bulduğumuz
otomobilin ses yalıtımı ise oldukça tatmin edici. Tabi insan yakıt tüketimini
merak ediyor. Ne yazık ki İstanbul’daki kar yağışı nedeniyle güvenli sürüş
imkanı bulamadığım için kendi deneyimimi paylaşamayacağım.
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ELEKTRİKLİ FİAT 500 EN İYİ ŞEHİR
OTOMOBİLİ SEÇİLDİ
Elektrikli Fiat 500, en iyi şehir otomobili seçildi. Fiat markasının ikonik
modeli, 2022 İngiltere Yılın Otomobili
(UKCOTY) ödülleri kapsamında ‘En
İyi Şehir Otomobili’ seçildi. İngiltere’nin 29 saygın otomotiv gazetecisinden oluşan jürinin oylarıyla ödüle layık görülen 500, böylece dokuz farklı
kategorinin galibi ile mücadele ederek
‘2022 İngiltere’de Yılın Otomobili’ unvanı için yarışmaya hak kazandı. Fiat
500, gerek bir Cabrio versiyona sahip
olması gerekse ikonik ve çekici tasarımıyla İngiliz jürinin puanlarını aldı.
Yeni ve tamamen elektrikli 500’ün
seçilmesinde, batarya verimliliği ve
ayrıca rekabetçi fiyatı da önemli bir
rol oynadı. Ödülün değerlendirmesi-

ne “Yeni 500 ile bir ödül daha aldığımız için gururluyuz” diyerek başlayan Fiat CEO’su ve Stellantis Global
CMO’su Olivier Francois “Fiat 500,
marka mirası ve kültüre dayanan gerçek bir inovasyon örneği. Tamamen
elektrikli 500 ile Fiat’ın geçmişinin en
iyi yönlerini gözler önüne sererken,
aynı zamanda, gezegenimizin korunmasına yardımcı olmak için geleceğe
odaklandık. Fiat olarak çabamız, daha
iyi bir gelecek inşa etmeye yardımcı
olmak için kentsel ulaşım dünyasında
lider bir oyuncu olarak gücümüzü ortaya koymak. Bunu; İtalyan Dolce Vita
(Tatlı Hayat) dokunuşunu insanların
hayatlarına dahil ederek, kendimize
özgü ve benzersiz bir tarzda yapıyoruz. Böylece insanlar hayatın güzelliğinin tadını çıkarırken, sıfır emisyon
da hedefleyebiliyor” dedi.
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ASTROLOJİ
Astrolog CANAN SEZGİN

KOÇ

21 MART - 20 NISAN

BOĞA

21 NİSAN - 21 MAYIS

Yükselen Koç ve Koç Burcu
Sevgili koç burçları bu ay ben diyeceğiniz, gelişiminize zaman ayıracağınız bir ay sizi bekliyor. 1 Nisan yeniayı sizin burcunuzda gerçekleşiyor, her konuda cesur olun. 16 Nisan
dolunayı hayatınızın ilişkilerle ilgili bölümünü
etkileyecek, kabuğunuzdan çıkın. Bilinçaltınız aktif olacağından inzivaya çekilmek isteyebilirsiniz. Mars balık burcuna geçeceği için
hayallerinize vakit ayırın. 11 nisandan itibaren finansal anlamda planlamalar yapabilir,
gerekli adımları atabilirsiniz. Platonik aşklara
çekilirseniz dikkatli olun, üzülmemek için iyi
tanımadan ilişkiye başlamayın. Nisan ayı size
kendinizi hediye edebilir, farkındalık zamanı.

Yükselen Boğa ve Boğa Burcu
Sevgili boğa burçları bu ay haritanızın en gizemli kısmı harekete geçiyor. Bilmediğiniz herşeyi öğrenebilirsiniz. 1 Nisan yeni ayı bilinçaltı
alanınızda oluyor. Fedakarlıklar yapın, insanlara yardım edin. Olumlamalar yapın, meditasyon yapıp dua edebilirsiniz. Gizli düşmanlarınız ortaya çıkarsa sabırla karşılayıp akışta
kalın, öfkenizi kontrol edin. 16 Nisan dolunayı
ise çalışma hayatınızı etkileyecek. Sağlık kontrollerinizi yaptırın. 15 nisandan itibaren sosyal
çevrenizde değişiklikler olabilir. İletişim kurarken inatçılığınızı bir kenara bırakın. Aşka kapılarınızı açın. Nisan ayı size ilkbaharın umutlarını taşırken kendinizi sevmekten vazgeçmeyin.

İKİZLER

YENGEÇ 23 HAZİRAN - 22 TEMMUZ

22 MAYIS - 22 HAZİRAN

Yükselen İkizler ve İkizler Burcu
Sevgili ikizler burçları bu ay sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız gündeminizde olacak. 1 Nisan koç
yeni ayında ateş enerjisiyle yeni insanlarla tanışabilir, farklı sohbetlerin içinde bulunabilirsiniz.
Yeni başlangıçlar size çok iyi gelecek. 16 Nisan dolunayı aşk, sanat ve eğlence evinizde gerçekleşeceğinden tüm etkinliklere katılın, eğlenmeye stres
atmaya zaman ayırın. Çocuklarınız varsa onlarla
bolca vakit geçirin. Maddi anlamda fazla harcama
yapmayın. Kariyer açısından ilerlemeye açıksınız.
Odaklandığınız konulardan vazgeçmeyin. Ayrılık
boşanma gibi konularda da ayın sonlarında bir
karar alabilirsiniz. Nisan ayı sizin için akışa bırakmanız gereken bir zaman dilimi.

Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu
Sevgili yengeçler kariyer alanınız ve mesleki konulardaki girişimlerinizle dolu bir ay geçireceksiniz. 1 Nisan yeni ayı tam kariyer noktanızda
olacağından yeteneklerinizle ilgili adımları korkmadan atın. Karşınıza çıkan fırsatları görmezden
gelmeyin. Hobilerinize zaman ayırın. 16 Nisan
dolunayında aile içi tartışmalara girmeyin. Yurt
dışı, eğitim ve seyahatler açısından almanız gereken kararları alıp yürümek istediğiniz yolda
yürüyebilir ve yeni projeler için harekete geçebilirsiniz. Aşk açısından sorunlar çıkabilir, dönüşümünüz gerçekleşiyor. Yeni insanlara zaman
ayırın. Nisan ayı size mesleğinizde ilerlemenin
yanında hedeflerinize odaklanmanızı sağlayacak.

ASLAN

23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS

Yükselen Aslan ve Aslan Burcu
Sevgili aslanlar bu ay eğitim, medya ve yurt dışı işlerinizle ilgileneceğiniz bir zaman dilimi sizi bekliyor.
1 Nisan yeni ayında hayal ettiğiniz fırsatlara kavuşacaksınız. Yalnız değilsiniz ve çevreniz her daim size
destek olacak. 16 Nisan dolunayında işle ilgili bir seyahate gidebilirsiniz. İletişim konularında özellikle
yakın çevrenizle sohbetlerinizde fevri davranmamaya özen gösterin. Mesleki konularda değişiklikler
söz konusu olacak. Medyayla ilgili bir iş yapıyorsanız güzel sonuçlar alacaksınız. Nisan ayı size şans ve
güzellikler getirecek, yılın en güzel zamanını değerlendirin.
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BAŞAK

23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL

TERAZİ	

23 EYLÜL - 22 EKİM

Yükselen Başak ve Başak Burcu
Sevgili başaklar bu ay sezgisel anlamda işaretler
alacağınız bir zaman dilimi. 1 Nisan yeni ayında
maddi anlamda miras, nafaka konularında ilerleme kaydedebilirsiniz. Başkalarının kaynaklarını
yönetme noktasında başarılı olabilirsiniz. 16 Nisan dolunayında alma verme dengesini sağlayın.
Finansal konularda riske girmeyin. Geliriniz artabilir. Aşk açısından içgüdüsel hareket edin, rüyalarınıza dikkat edin. Kaderinizi değiştirebileceğiniz bir döngünün içine girebilirsiniz. Birliktelik
anlamında uzak mesafe ilişkileri başlayabilir. Nisan ayı sizin için bin düşünüp bir adım atmanız
gereken bir dönem.

Yükselen Terazi ve Terazi Burcu
Sevgili terazi burçları bu ay ilişkiler ve ortaklıklar
odak noktanız olacak. 1 nisandaki yeni ayla birlikte
aşk, ilişkiler konusunda mutluluğu yakalayacaksınız.
Evlilik kararı alabilirsiniz. Sadece kendinize dürüst
olmanız gerekiyor. Boşanmak üzereyseniz ve mahkemelerle ilgili durumlarınız söz konusuysa istediğiniz
gibi sonuçlanacaktır. 16 Nisan dolunayı sizin burcunuzda olacak kendi ihtiyaçlarınıza odaklanacaksınız.
Aşk açısından özeleştirinizi yaparsanız dersinizi alır,
kıymet bilirseniz değişip dönüşecek ve huzurlu olacaksınız. İşle ilgili kazanacağınız bir dönemdesiniz,
başarı için küçük adımlar yeterli olacak. Nisan sevdiğiniz ve sevildiğinizi hissettiğiniz bir ay olacak.

AKREP

YAY

23 EKİM - 21 KASIM

22 KASIM - 21 ARALIK

Yükselen Akrep ve Akrep Burcu
Sevgili akrepler bu ay sağlık ve iş hayatınız gündeminizi oluşturacak. Sizin için yılın en önemli ayı çünkü
30 Nisan güneş tutulması kadersel etkiler barındırıyor.
1 Nisan yeni ayında mesleki anlamda aktif olacağınız
bir dönem başlıyor olacak. 16 Nisan dolunayında yalnız kalma ihtiyacı hissedebilirsiniz ve gizli kalmış durumlar ortaya çıkabilir. Sağlığınızla ilgili kontrollerinizi
mutlaka yaptırmalısınız. Spora başlayabilir, meditasyon yapabilir, dua edebilirsiniz. Yakın çevrenizde dost
görünenlere dikkat edin. Aşk, çocuklar, eğlence konularında şanslısınız. İlişkiler adına evlilik kararı alabilirsiniz ve bu karara giden yolda zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Nisan ayı size huzuru ve mutluluğu getirecek.

Yükselen Yay ve Yay Burcu
Sevgili yay burçları bu ay gündeminiz aşk, sanat,
çocuklar, eğlence konuları. Siz zaten her ay bu konulara odaklanıyorsunuz ama bu defa şans yanınızda olacak. 1 Nisan yeniayı aşk evinizde olacağından
beklemediğiniz bir anda aşk kapınızı çalabilir. Üretici bir dönemdesiniz değerlendirin. 16 Nisan dolunayında hobilerinize vakit ayırıp, etkinliklere çeşitli
organizasyonlara davetlere katılıp kendinizi gösterebilirsiniz. Kariyer konusunda, mesleki anlamda
statü ve kazancınız artabilir. Ailenizi ihmal etmeyin.
İletişiminizi artırın. Nisan ayı yeni bir aşk yeni bir iş
getirebilir hayatınıza, eğlenmenize bakın.

OĞLAK

KOVA

22 ARALIK - 21 OCAK

Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu
Sevgili oğlaklar sizin için bu ay gündeminiz aileniz
olacak. Ev alım satımı yapabilir, tadilat yaptırabilirsiniz. 1 Nisan yeni ayında ailenize zaman ayırın, iletişimi güçlendirin. Mesleki anlamda bu dönemde yeni
adımlar atmayın. 16 Nisan dolunayı ile maddi konularda rahatlayacağınız bir döneme giriyorsunuz. Durumları ve olayları zorlamayın. Akışa bırakıp stresinizi kontrol edin. Ruhsal zihinsel yorulabilirsiniz
fakat herşey istediğiniz gibi olacak. Kardeşlerinizle
ilgili agresif tutumlar sergilemeyin. Sezgilerinizi dinleyin. 20 nisandan itibaren âşık olma potansiyeliniz
artıyor, aşka hazır olun. Nisan ayı sizi yılın geri kalanındaki sevgi dolu alanlara hazırlayacak.

BALIK

22 OCAK - 19 ŞUBAT

Yükselen Kova ve Kova Burcu
Sevgili kovalar bu ay iletişim zamanı. En iyi bildiğiniz konulardan biri tüm ay boyunca sizin odak noktanız olacak. Yakın çevrenizle sorunlarınız düzeliyor.
1 Nisan yeniayında hissettiğiniz herşeyi dile getirin,
duygularınızı saklamaktan vazgeçin. İçinizde sakladığınız küçük çocuğu dışarı çıkarmaktan korkmayın.
16 Nisan dolunayında kendinize inanın bu doğrultuda hareket edin. Eğitimlerinizi tamamlayıp, yurt dışı
işlerinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Finansal
anlamda da elinize yüklü miktarda bir para geçebilir.
Harcamalarınız konusunda, aldanma ve aldatılmalar
konusunda dikkatli olun. Nisan ayı iletişim becerilerinizin zirvede olduğu bir dönem olacak.
20 ŞUBAT - 20 MART

Yükselen Balık ve Balık Burcu
Sevgili balıklar bu ay para konularında şansınızın açık olduğu bir dönem olacak. 1 Nisan yeniayı her
anlamda kazanmanız için sizi destekliyor olacak. Finansal açıdan başarı yanınızda. 16 Nisan dolunayı maddi manevi güzel sonuçlar alacağınız olaylar getirecek. Kariyer anlamında dönüşümsel bir
sürece giriyorsunuz. Aşka sevgiye ve sezgilerinize güvenin. Ayrıca bu ay insanlara daha fazla yardım etmeli ve yanlarında olmalısınız. Hayalleriniz konusunda gerçekçi olmanız gereken bir zaman
dilimi. Eğitim konusunda fırsatlara açık olun. Nisan ayı boyunca parasal anlamda şans sizden yana.
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