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Mayıs ayına girer girmez bayramlar karşıladı 
bizi... 
1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı… 
2-3-4 Mayıs Ramazan Bayramı… 
Sırada Atatürk’ten kalan bir bayram var: 19 Mayıs 
Gençlik ve Spor Bayramı… 
Geçim sıkıntısı, hayat gailesini bir kenara 
bırakırsak mayıs ayı adeta bir bayram şöleni. 
Umarım bundan sonra da öyle gider. 
*
Biz de sizin için bayram tadında bir sayı 
hazırladık. Re Touch Mag’in ilk sayılarına konuk 
olan Miray Daner, bu ay da kapağımızda. Bitmek 
bilmeyen enerjisine su gibi güzelliği de eklenince 
ortaya harika bir çekim çıktı. 

Erkek kapağımızda ise İlhan Şen var… Genç 
kızların hayran olduğu Şen, tüm yakışıklılığı ve 
karizması ile objektifimize muhteşem pozlar verdi.   

Yine dopdolu bir sayı, yine dopdolu bir Re Touch 
Mag ile karşınızdayız. Dileğim o ki; tüm aylar 
mayıs tadında ve tüm mayıslar bayram tadında 
olur. 
Sol yanınızdan umudunuz hiç eksik olmasın. 

Sevgiyle

Editörün Seçtikleri

Hale Ceylan Ba rlas

Edito

Bayram gibi bir ay

2

Bottega Veneta, Örgü Dokulu 
deri canta 48950 TL

Aquazzura, 
Tequila Nude 

Topuklu 
Sandalet,  
19.750 TL

Pip Studio, Love Bird Kırmızı 
Pembe Demlik, 1.299 TL

Kikkerland, 
Imagine El 

Müzik Kutusu, 
129,00 TL

Hippi, Luna El Örgüsü Sarj ve 
Data Kablosu, 229,00

Jacquemus 
872 €

Burberry güneş gözlüğü 
2400 TL 
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Bülten
HAZIRLAYAN: VİLDAN UYGUNOĞLU

Arzum’dan göz 
kamaştıran annelere
Annelerimizin evden çıkmadan kuaförde 
yapılmış gibi görünen saçlara sahip 
olmaları Arzum saç şekillendiricilerle 
artık hayal değil. Arzum, şık ve 
kullanışlı tasarımlara sahip kişisel bakım 
kategorisiyle bu Anneler Günü’nde 
hayattaki en değerli varlıklarınızı mutlu 
edecek hediye seçenekleri sunuyor.

En doğal hediye 
seçenekleri 
Harrem’de 
İlhamını doğanın şifalı gücünden 
alan Harrem, sevginin ve emeğin 
sembolü anneler için doğal ürünleriyle 
hediye alternatifleri sunuyor. Harrem 
for Women Parfüm, zarif kokusu ve 
kalıcılığı ile dikkat çekerken Harrem’in 
doğal Gül Mayası annenizin cildini 
doğanın iyileştirici ve güzelleştirici 
gücüyle canlandıracak.

Adımlarında 
rahatlıktan ödün 

vermeyenlere 
Timberland’de bu sezonda da 

rahatlıktan ödün vermeden gün boyu 
stil sunan hediye seçenekleri yer alıyor. 

Loafer ve sneaker modelleri bahar ve 
yaz aylarında ihtiyaç duyulan rahatlığı 
adımlarla buluşturuyor. Timberland’in 

ilkbahar ve yaz koleksiyonlarında 
ikonik modellerin yanı sıra yenilikçi 

seçenekler de bulunuyor. 
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Bülten

Scalp Clinix’ten evde saç bakım serisi
Schwarzkopf Professional’ın en güçlü onarım teknolojisine sahip 
markası Fibre Clinix’in, kişiselleştirilebilir bakım sunan serisi Scalp 
Clinix, saç kayıpları için en etkili çözümlerden birini sunuyor. Scalp 
Clinix ile bir sonraki kuaför ziyaretine kadar evde saç sağlığınızı 
korumanız mümkün hale geliyor.  
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Açık havada 
kulağınız Anker’de 
olsun
Oksijene doymak için kendimizi 
doğaya bırakmaya hazırlandığımız 
bugünlere müzikle renk katmak 
isteyenlere Anker destek oluyor. 
Anker’in, Soundcore kategori 
markası altında sunulan son 
teknoloji ses ürünleri, açık hava 
keyfinize en sevdiğiniz şarkıların 
da eşlik etmesini sağlıyor. 

Safari ve marin 
rüzgarı NetWork’te 
esiyor
NetWork, Anneler Günü’ne özel 
birbirinden farklı hediye seçeneklerini 
İlkbahar/Yaz 2022 Koleksiyonu’nda 
bir arada sunuyor. Koleksiyonun sezon 
trendlerini yansıtan safari ve marin 
temaları şıklık ve konforu bir araya 
getirmeyi seven stil sahibi annelere 
hitap ediyor.
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Eastpak’in 50 yıldır mutluluğun sembolü haline dönüşen Smiley ile tasarladığı 
koleksiyonun ikinci bölümünde üç cesur baskılı parça, sırt, bel çantası ve 
cep boyutunda aksesuarlar yer alıyor. Sneaks Up mağazalarında yerini alan 
koleksiyon, sıradan bir gülümsemenin ne kadar güçlü olabileceğini hatırlatıyor. 

Eastpak 
ile Smiley 

koleksiyonu 
Sneaks Up’ta

Bioderma’dan  
3 al 2 öde
Annelerinin hassas cildine uygun 
en doğru hediyeyi vermek 
isteyenler, gücünü biyolojiden alan 
dermokozmetik markası Bioderma’yı 
tercih ediyor. 
Anneler Günü’nün 
yaklaşmasıyla hediye 
arayışında olanlara 
Bioderma, ‘3 al 2 öde’ 
kampanyasıyla cilt 
bakımına özen gösteren 
annelere en ideal hediye 
alternatifi oluyor. 

En kıymetlinizi 
Madame Coco ile 
mutlu edin
Türkiye’nin lider ev tekstili ve 
dekorasyon markası Madame Coco, 
Fransız esintili, zamansız ve zarif 
tasarımlı ürünleriyle annelerinin 
yüzünü güldürmek isteyenlerin 
ilk tercihi oluyor. Madame Coco 
mutfaktan, yatak odasına, sofradan 
kişisel bakıma kadar geniş ürün 
yelpazesiyle muhteşem hediye 
alternatifleri sunuyor.



Bülten
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Flormar ile en 
sevdiğinize bir 
güzellik yapın
Anneler Günü’nde annesine en 
renkli ve en trend ürünleri hediye 
etmek isteyenlere Flormar da keyifli 
bir kampanyayla destek oluyor. 25 
Nisan–8 Mayıs tarihlerinde yapılacak 
Flormar alışverişlerinde 49 TL ve 
üzerine yüzde 40 indirim uygulanacak.

Mis kokulu  
seçenekler Watsons’ta
Watsons’ın eşsiz kokuları ve 
birbirinden etkili cilt bakım ürünleriyle 
Anneler Günü’nde en güzel hediyeleri 
siz verin. Jardin kadın parfümü orkide, 
frezya ve erik özleriyle mis kokulu bir 
bahçede geziyormuş gibi hissettirirken 
Frudia Avokado Relief Krem, yüzde 62 
avokado özü içeriğiyle hassas ciltlerin 
rahatlamasına destek oluyor.

Ray-Ban Kids hem 
güvenli hem havalı 
Çocuklarımızın dünyası her 
geçen gün daha parlak ve hızlı 
hale gelirken miniklere özel 
güneş gözlüklerini ciddiye almak 
için pek çok nedene sahibiz. 
Bu nedenlerin başında dijital 
ekranlar ve yeni nesil zararlı 
ışınlar geliyor. Yeni Ray-Ban Çocuk 
Koleksiyonu artık tüm yıl boyunca 
çocuğunuzun gözlerini koruyacak.
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Zade Vital annelere sağlıklı 
bir cilt hediye ediyor
Anneler Günü’nde annenize ‘doğal güzellik’ hediye 
etmek isterseniz Zade Vital’e bir göz atabilirsiniz. 
Soğuk sıkımla elde edilen Zade Vital Hindistan 
Cevizi Yağı, sağlıkla ışıldayan bir cilde destek 
oluyor. Zade Vital Çinko Plus hücresel bağışıklığı 
artırarak antioksidan etki gösteriyor. Marine 
Kollajen ise yaş almanın etkisini en aza indiriyor.

Sephora’dan  
yeni ruj serisi 
Güzelliğin sınır tanımayan 
gücü Sephora’nın vazgeçilmez 
markası Sephora Collection 
yeni ruj serisi ‘Rouge is not 
my name’ saten dokunuşlarla 
dudakları ön plana çıkarıyor.  
Özel seri, 20 farklı renk tonu 
ve 8 saate kadar dudakları 
nemlendirmeye yardımcı 
formülüyle makyaj çantalarına 
heyecan getiriyor.

Beymen’den ilk moda 
meta-influencer: Bella 

2022 İlkbahar/Yaz kampanyası 
BeymenVerse ile metaverse dünyasının 

kapılarını aralayan Beymen, Türkiye’nin 
ilk moda meta-influencer’ı Bella ile 

Decentraland’de yerini aldı. Beymen 
şimdi modaseverleri keşfedilmemiş 

deneyimlere ve heyecan verici yepyeni 
bir evrene davet ediyor.
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Yaz 
güzelliğinin 
sırrı Ashley 
Joy’da
Söz konusu yaz 
olunca ne kadar 
dikkat edersek edelim 
deniz, güneş, havuz 
gibi birçok faktör 
saçlarımızı olumsuz 
etkiler. Özel içeriklerle 
formüle edilen Ashley 
Joy Saç Bakım Spreyi, 
tam da bu noktada 
tüm ihtiyaçları 
sağlayan etkileriyle 
öne çıkıyor.

Türkiye’nin 1 numaralı teknik spor mağazası 
SPX (Sport Point Extreme), hediye alışverişinde 
de en çok tercih edilen mağazalar arasında yer 
alıyor. Dünyaca ünlü spor giyim markalarının 
koleksiyon ürünlerine yer veren SPX, annesini 
unutulmaz bir hediye ile mutlu etmek isteyenlere 
özel seçenekler sunuyor.

SPX ile 
annelerin 
sportif kimliği 
ortaya çıkıyor

Benzersiz ve güçlü bağın 
simgesi Pandora
Pandora’nın Moments Koleksiyonu’na yeni eklenen 
mücevherler, annenizle aranızdaki bağın gücünü ve 
ışıltısını yansıtıyor. Markanın Timeless Koleksiyonu 
ise kalp şeklindeki taşları eşsiz renk dokunuşlarıyla 
bir araya getirerek Anneler Günü için klasik ve 
modern parçalar oluşturuyor.
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Mugham 
parfümleri 
artık 
Türkiye’de
Azerbaycan’ın seçkin 
parfümerilerinde 
satılan Mugham, 
Azerbaycan Bakü’den 
sonra Türkiye’de satışa 
sunulmaya başladı. 
Mugham’ın ‘Karabakh 
Bouquet-1752’ isimli, 
kokusunu Karabağ’ın 
birbirinden güzel 
kokan çiçeklerinden 
alan parfümü 
Nişantaşı’ndaki 
Aeedam mağazasında 
alıcılarını bekliyor.

Ex Nihilo, duyularınızı 
harekete geçiriyor
Parfümör Louise Turner, Ex Nihilo’nun duyuları 
harekete geçiren özel kokusunu, güneşin yaydığı 
enerjiyi yansıtmak amacıyla yeniden tasarladı. 
Lust in Paradise Riviera Limited Edition, Fransız 
Rivierasında güneşli bir öğleden sonranın şehvetli 
ruhunu yansıtırken bağımlılık yaratıyor.

Güneş bu yıl gözlere 
dokunamayacak
130 ülkede faaliyet gösteren EssilorLuxottica 
yeni sezon güneş gözlüklerini görücüye çıkardı. 
EssilorLuxottica’nın kendi markaları Ray-Ban, 
Vogue Eyewear, Oakley, Persol, Arnette ile birlikte 
çalıştığı Giorgio Armani, Emporio Armani, Prada, 
A|X Armani Exchange, Burberry ve Miu-Miu 
tasarımlarıyla fark yaratmaya devam edecek.
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Dünya starlarının 
tercihi Bensimon 
40 yaşında
Küçük bir kanvas tenis ayakkabısıyken 
renkleri ve baskılarıyla moda olmaya 
devam eden Bensimon 40’ıncı yaşını 
kutluyor. Yaş, cinsiyet, meslek ayırt 
etmeksizin herkesin moda aksesuarı 
haline gelen Bensimon, Antalya, 
Kanyon ve Nişantaş City’s Popcorner 
mağazalarının yanı sıra internet satışı 
ile de artık size çok yakın.

Nars’tan ışığı 
yansıtan cilt bakım 
koleksiyonu
Işığı yansıtan gelişmiş/yenilenen 
teknolojiler, duyusal formüller 
ve yenilikçi kompleksler Nars’ın 
koleksiyonunda bir araya 
geldi. Cildinizi nemlendirmek, 
pürüzsüzleştirmek, sıkılaştırmak ve 
dolgunlaştırmak için Nars’ın ustalıkla 
geliştirdiği yepyeni bakım serisiyle 
herkesten bir adım önde olun.

Koşulsuz sevgiye çok 
özel seri: Magic Heart
Kısmet by Milka, annelerin hayatımıza 
kattığı tüm özellikleri, koşulsuz 
sevgiyi ve onların sihirli dokunuşlarını 
simgeleyen çok özel bir seri hazırladı: 
Magic Heart. Markaya özel bir renk 
olan 14K Roslow altın kullanılarak 
hazırlanan koleksiyonun tamamı özel 
el işçiliği ile üretildi.



Kısa Kısa

Fendace koleksiyonu 
12 Mayıs’ta satışta
Geçtiğimiz Eylül ayında, Donatella 
Versace  bir Fendi koleksiyonu 
tasarladı ve Kim Jones ise bir Versace 
serisi yarattı. İşte bu özel koleksiyon 
Fendace, 12 Mayıs’ta satışa çıkıyor. 
Koleksiyon, Dubai, Londra ve Los 
Angeles veya New York, Paris ve 
Tokyo gibi şehirlerde bir dizi küresel 
etkinlik ve pop-up aracılığıyla 
sunulacak. Her iki moda evinde de 
ortak Fendace markalı görünümlerden 
oluşan bir kapsül mevcut bulunacak.
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Scarlett 
Johansson’dan cilt 
bakım markası 
Dünyaca ünlü oyuncu Scarlett 
Johansson, güzellik markası The 
Outset’i piyasaya sürdü. 2 ortaklı olan 
Outset, Sephora mağazalarında satışa 
çıktı. Minimalist marka, 32 dolardan 
54 dolara kadar fiyatlandırılan beş 
temel ürüne dayalı temiz bir cilt 
bakım serisiyle güzellik rutinlerine 
karmaşık olmayan bir yaklaşım 
sunuyor. Girişimci ve eski güzellik 
yöneticisi Kate Foster ile birlikte 
kurulan seride misel temizleyici, 
kolajen serumu, skualen nemlendirici, 
niasinamid gece kremi ve C vitamini 
göz kremi bulunuyor.
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Victoria’s Secret’ın 
ilk erkek marka 
elçisi Darren 
Barnet
Victoria’s Secret, köklü bir değişim 
sürecine girmiş, geçtiğimiz Şubat 
ayında Down sendromlu Sofía 
Jirau’yu model olarak seçerek 
de kapsayıcılığa yer açtığını 
vurgulamıştı. Marka şimdi de 
oyuncu Darren Barnet’ı Victoria’s 
Secret’ın ilk erkek marka elçisi 
olarak tanıttı. Barnet, gençleri 
desteklemek ve güçlendirmek 
üzerine kurulu Gender Free 
koleksiyonunun tanıtımından da 
sorumlu olacak. 

Gigi Hadid Frankies 
Bikinis için tasarladı
Frankies Bikinis kurucusu  Francesca 
Aiello ile çocukluk arkadaşı olan 
Gigi Hadid, marka için 98 parçadan 
oluşan bir koleksiyon hazırladı. XS-
XXL aralığında üretilen tasarımlar, 
body positivy hareketine katılarak tüm 
vücut tiplerini kucaklıyor.

Kısa Kısa
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Louis Vuitton 
çantaya Miranda 
Kerr dokunuşu
Ünlü model Miranda Kerr, Louis 
Vuitton’un Capucines çantasını 
yeniden yorumladı. Markanın 
klasikleşmiş modellerinden 
biri olan Capucines çanta, 2022 
yazına özel olarak, ünlü model 
tarafından küçük dokunuşlarla 
yenilendi. Gündüzden geceye 
eşlik edebilen çanta, Louis 
Vuitton’un Paris’teki Rue Neuve-
des-Capucines’de satışta.

Living Proof ’un 
yüzü Lily 
Collins oldu
Emily in Paris’in başrol 
oyuncusu Lily Collins, Living 
Proof isimli biyoteknoloji 
temelli saç bakım markasının 
yüzü oldu. Markanın 
CEO’su Zach Rieken, başarılı 
oyuncuyu sağlıklı, muhteşem 
saçlar için modern bir ilham 
perisi olarak tanımlıyor.

Kısa Kısa
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Röportaj

SİMAY BÜLBÜL

Sevmek ve sevilmek 
bir çocuğun 

en büyük hakkı
Koruyucu aileliğin yaygınlaşması için öncülük eden 

tasarımcı Simay Bülbül, beş çocuk sahibi olmayı biraz 
çılgınlık olarak adlandırsa da onlara anne olmanın hayatının 
dönüm noktası olduğunu söylüyor ve ekliyor: Tek ihtiyaçları 

sevmek, sevilmek ve bu bir çocuğun en büyük hakkı. 
Onlarla ailenin anlamını bir kere daha fark ettim. 

RÖPORTAJ: VİLDAN UYGUNOĞLU



A nneler Günü heyecanı 
yaşadığımız şu günlerde 
Simay Bülbül adını her-
kesin duymasını isteriz. 

Tasarımcı Bülbül çocukları hayatının 
merkezine koymuş bir isim. Anne-
liğin sadece kan bağıyla ilgisi olma-
dığını savunan Bülbül, bu konuda 
elinden geleni ardına koymuyor ve 
herkesi koruyucu ailelik konusun-
da bir şeyler yapmaya davet ediyor. 
Kurduğu Kırmızı Çocuklar Derneği 
ile birçok çocuğun hayatına dokunan 
tasarımcı ile çok özel bir röportaja 
imza attık.

Sizi tasarımcı olarak tanıyoruz 
ancak mesleğinizin yanında insani 
açıdan çok çok değerli şeyler de 
yapıyorsunuz. Malum Anneler 
Günü de yaklaşıyor, o yüzden bu 
röportajı annelere, çocuklara ve 
kadınlara adamak istiyorum. Bize 
biraz 2018 yılında kurduğunuz 
Kırmızı Çocuklar Derneği'nden 
bahsedebilir misiniz?
Benim koruyucu annelik yolculuğum 
2018'de başladı. Gönüllü anne olarak 
girdiğim bu yoldan oğlum benim en 
büyük hediyem oldu. Bu süreçte yu-
vadayken koruyucu ailelikle tanış-
tım. Ve bir süre sonra anladım ki o ka-
dar çok konu ve aile bekleyen çocuk 
var ki. Bize düşen çok görev var. Bu 
yüzden Kırmızı Çocuklar Derneği’ni 
kurduk. Dernek olarak en önemli 
misyonumuz koruyucu ailelik far-
kındalığını yaygınlaştırmak. Diğeri 
de koruma altındaki çocukların ha-
yatına dokunup renklendirmek.

Koruyucu ailelik nedir, koruyucu 
aile ya da koruyucu anne olabilmek 
için kişide aranan kriterler neler, 
Türkiye'de bu kavram derneğinizin 
kuruluşundan bu yana yaygınlaştı 
mı?
Koruyucu ailelik devlet korumasın-
daki çocuklarımızın aile yanında ya-
şama modellerinden biridir. Evlatlık 
sistemine benzediği kadar farklılıkla-
rı da vardır. Evlilik şartı yoktur. Koru-
yucu aileliğe başvurabilmek için TC 
vatandaşı olmak, 25-65 yaş aralığın-
da olmak, Türkiye'de ikamet etmek, 
düzenli gelir sahibi olmak, en az ilko-
kul mezunu olmak temel şartlardır. 
Bekarlar ve biyolojik çocuk sahibi 
olan kişiler de koruyucu aile olabilir.

Röportaj
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ÇOCUKLAR İÇİNDE RENKLERLE 
DOĞAR

Derneğinizin adı neden Kırmızı 
Çocuklar?
Biz bu yola çıkarken asla ajitasyon 
olmayacak dedik. Her çocuk içinde 
renklerle doğar, biz de bu renkleri 
asıl hayatlarına yansıtalım dedik. Ve 
dikkat rengi olan kırmızıyı seçtik.

Koruyucu ailelik kavramı 
hayatınıza nasıl girdi, hayatınızdaki 
dönüm noktası ne oldu?
Ben gönüllü anne iken baktığım ço-
cuklardan biri koruyucu aileliğe 
verildi. Ve ben o gün dedim ki an-
nelik doğurmak mı? Ve eşim de hiç 
düşünmeden tamam dedi. Hemen 
başvurup işlemlere başladık. Benim 

hayatımın dönüm noktası o yuvaya 
girdiğim gündür. Tüm hayatım ve 
bakış açım değişti. Ne kadar gereksiz 
konulara hayatımızda dert ettiğimi-
zi gördüm. Ailenin anlamını bir kere 
daha fark ettim. 

Anneliğin sadece kan bağıyla 
ilgili olmadığını her fırsatta 
söylüyorsunuz, derneğin 
kuruluşundan bu yana neler 
yaşadınız?
O kadar hikaye görüp o kadar ço-
cukla tanıştım ki kitap olur. Her biri 
aslında bir kitaplık hikaye. Tek ihti-
yaçları sevmek ve sevilmek ve bu bir 
çocuğun en büyük hakkı. Yıllar için-
de tüm yaşadıklarımdan ve oğlum-
dan öğrendiğim tek konu budur. Kan 
değil can bağı…

Röportaj



20

Bireysel anlamda çocukları korumak 
için neler yapılabilir? Bu konuda 
Türkiye'deki eksiklikler neler?
Dernek olarak çok proje yapıyoruz. 
Ve herkesin gönüllü desteğine ihtiyaç 
var. Velim olur musun kampanyası, 
kurumsal marka gönüllüleri ile yuva 
kardeşliği, her yuvaya bir kütüpha-
ne projesi bunlardan sadece bazıları. 
Ben inanıyorum ki herkes çocukları-
mız için bir şey yapabilir. 

HER HİKAYE BENİM AYNAM 
OLUYOR

Hazırladığınız koleksiyonların 
hepsinde kadın hikayeleri 
anlattınız, bu ilham ve gücü 
nereden alıyorsunuz?
Hayatımdan, yaşadıklarımdan, gör-
düklerinden, merak ettiklerimden…. 
Ve her bir hikaye benim bir aynam 
oluyor…

Röportaj
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Bir kadın ve anne olarak 
yorulduğunuz anlar oluyor mu?
Tabii ki olmaz mı? Aynı anda iş, an-
nelik, koruyucu annelik, dernek… 
Beş çocuğumuz var en çılgını da bu 
sanırım. Ama beni ben yapan da bu 
sanırım…

Türkiye'de ve dünyada kadının 
konumunu nasıl görüyorsunuz? 
İngiltere'de bulundunuz, 
dolayısıyla yurt dışını da ülkenizi 
de iyi tanıyorsunuz. Ne gibi 
farklılıklar gözlemliyorsunuz?
Tabii ki daha çok yolumuz var. Kadı-
na şiddetin normalleştiği bir toprak-
ta yaşarken o kadınların çocuklarını 
yuvalarda ben birebir görüyorum. Ve 
maalesef dünyadaki en ağır konu bu-
dur. Ve çok çok çalışmamız şart. Hak 
eşitliği, cinsel eşitlik, mesleki eşitlik…. 

Ufukta yeni hikayeler, 

yeni koleksiyonlar var mı? 
Takipçilerinizi yakın gelecekte 
neler bekliyor?
Tabii ki yeni hikayeler geliyor ama 
ben artık sadece moda tasarlamıyo-
rum. Bir sürü projem var. Bir İzmir 
yemek kitabı yapıyorum ve yemek 
davetleri düzenliyorum. Tüm tasa-
rım hikayelerimi de bu masalarda 
toparlıyorum. Zanaat ise en büyük 
tasarım aşkım…

Jumbo ile yaptığını farkındalık 
çalışmalarından bize biraz 
bahsedebilir misiniz?
Jumbo ile farkındalık için her sene 
Anneler Günü ve yılbaşında fotoğraf 
çekimi yapıyoruz gönül elçileri ile. 
Jumbo her gönül elçisi adına da bağış 
yapıyor. Yeni projemizde tüm sene 
boyunca Jumbo sofralarında gönül 
elçilerimizi ağırlayacağız ve koruyu-
cu aileliği anlatacağız.

Röportaj



MİRAY DANER

Ya başaramazsam 
diye hiç düşünmem

Kapak

Röportaj: Mukaddes Kaya 
Fotoğraflar: Emre Karataşoğlu 
Styling: Ces’t La Vie 
Saç: Akın Ünal 
Makyaj: Aynur Kabak 
Video: Yuşa Ebrar Dursunoğlu 
Mekan: Radisson Blu İstanbul Ottomare

Oyunculuğa 7 
yaşında başlayan, 
o zamandan 
bugüne de başarı 
basamaklarını hızla 
tırmanan güzel yıldız 
Miray Daner, içinde 
bulunduğu her 
projenin kendisine 
ayrı sorumluluk 
yüklediğini söylüyor 
ve ekliyor: Ama hiç 
ya başaramazsam 
diye düşünmem, 
üstüme düşeni en 
iyi şekilde yapmaya 
odaklanırım.

Elbise: SISTERS
Küpe: BERRİN OZKAN
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I şıldayan bir genç yıldız. Müt-
hiş bir enerjisi, su gibi güzelli-
ğiyle girdiği her ortamda pırıl 
pırıl parlayan bir aurası var. 

Yosun yeşili gözleri ve müthiş yete-
neğiyle göz kamaştıran bir oyuncu 
olduğu gerçek. Hayata bakışı, neşe-
si, güzelliği ve samimiyetiyle herkes 
tarafından çok sevilen ve beğeni-
len bir yetenek. TRT 1’de yayınla-
nan ‘Kara Tahta’ dizisinde hüzünlü, 
mutsuz, genç yaşında omuzlarında 
birçok sorumluluk taşıyan ve aşkı 
arayan Irmak karakterini başarıyla 
canlandıran Miray Daner, gerçek ha-
yatında ise çok mutlu ve aradığı aşkı 
bulmuş. Mayıs kapağımızın bahar 
çiçeği Miray Daner, tüm samimiyeti, 
neşesi, gençliği ama bir o kadar da 
olgun ve ne istediğini bilen haliyle 
karşınızda.

Artık büyüdüğünü hissediyor 
musun, 23 yaş sence nasıl bir yaş?
Eskiler kaç yaşındasın yerine, “Kaç 
bahar gördün” dermiş. Her yaş as-
lında bir başka bakış açısı, bir başka 
olgunluk, bir başka bahara şahitlik 
etmek. Her yıl olduğu gibi 23 yaş da 
yeni tecrübeler, yeni kazanımlar be-
nim için.

Çocuk oyuncu olarak başladığın bu 
sektörde gerçekten büyüdüğünü 
hissediyor musun, nasıl keşfedildin 
sahi?
Oyunculuğa 7 yaşında başladım. O 

yaşta başlamamış olsaydım dahi ha-
yat beni bir şekilde bu yola yönlen-
direcekti diye hissederim hep. Biraz 
tesadüf, biraz benim için çizilmiş bir 
yol gibi başlama hikayem. Küçükken 
gezmeye gittiğimizde hep yolda çevi-
rip ajans kartlarını verirlerdi aileme. 
En sonunda bir tanıdığımızın ısrarıy-
la ajansa gidip fotoğraf çektirmem, 
ardından da ertesi gün kendimi set-
te bulmamla başlayıp, bugüne kadar 
devam eden bir serüven oldu. Çok 
şükür hep çok iyi ustalarla çalışma 
fırsatım oldu. Küçük yaşta mesleğe 
başlamış olmak avantajlı bir durum 
oldu benim için bu yüzden şanslı 
hissediyorum kendimi. Öğrenmeye 
çok açık olduğum bir yaştı dolayısıy-
la çok gözlemledim, çok dinledim. 
Mesleki anlamda ise hep 7 yaşındaki 
Miray’ın merakı, heyecanı ve azmini 
hissediyorum. 

Genç yaşta başrol oyuncusu olmak 
omuzlarına bir yük bindiriyor mu, 
ya başaramazsam korkuların oldu 
mu hiç?
Başrol veya yan rol diye bir ayrımım 
hiçbir zaman olmadı. İçinde bulun-
duğum her proje, hizmet ettiğim 
senaryo tabii ki her zaman bir so-
rumluluk yüklüyor. Ama hiç ya başa-
ramazsam diye düşünmem, üstüme 
düşeni en iyi şekilde yapmaya odak-
lanırım. Günün sonunda yaptığımız 
iş bir ekip işi başarıda da başarısızlık-
ta da hepimiz pay sahibiyiz. 

Kapak
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KADINLAR OLARAK ÖNCE 
KENDİMİZE OLAN GÜVENİ 
KAZANMALIYIZ

Yeni diziniz ‘Kara Tahta’ nasıl bir 
proje, nasıl dahil olsun?
TV projesinde uzunca bir süre yer al-
mamıştım ve özlediğimi fark ettim. 
Dijital diziler ve sinema filmimden 
dolayı da uzun süredir televizyon-
dan gelen projeleri olumlu anlamda 
değerlendirememiştim. ‘Kara Tahta’ 
zamanlama ve hikaye olarak uygun-
luğu olduğuna inandığım bir projey-
di ve içinde yer almaktan mutluluk 
duyduğum bir iş oldu. 

Dizide canlandırdığın Irmak 
karakteri genç yaşında hayatın 
yüklerini omuzlarına almış bir 
genç kız, zorluklarla savaşıyor, 
sence bir kadın nasıl güçlenir?
Maalesef ataerkil bir toplumda yaşa-
dığımız için biz kadınlar toplumsal 
yaşamda hak ettiğimiz saygıyı gö-
rebilmek, özgürce yaşabilmek gibi 
birçok konuda mücadele veriyoruz 
ve bunun için önce kendimize olan 
güveni kazanmalıyız. Bence her ka-
dının hatta her insanın ‘ekonomik 
şiddet’e maruz kalmayıp kimseye 
mecbur hissetmemek, bağımsız ya-
şayabilmek, kendi kararlarını kendi 
verebilme gücünü içinde korkusuzca 
hissedebilmek için bir meslek sahibi 
olması gerekiyor. Ekonomik özgür-
lük kazanmak sadece maddi anlam-
da güç kazanmak anlamına gelmiyor 
birçok alanda daha özgür ve güçlü 
kılan bir durum, insanın kendi ayak-
larının üzerinde durabilmesi. 

‘Kara Tahta’da Furkan Andıç’la 
partnersin. Hakkında neler 
söyleyebilirsin?
Partnerlerim konusunda hep çok şanslı 
olmuşumdur. Furkan da severek izle-
diğim ve yeteneğini takdir ettiğim bir 
oyuncuydu. İşine olan saygısına, öze-
nine ve azmine bu sette hayranlıkla şa-
hit oldum. Karşılıklı oynadığı oyuncu 
arkadaşının konfor alanını genişletmek 
için her zaman elinden geleni yapan ve 
herkese aynı özenle yaklaşan biri. Sette-
ki yüksek enerjisi ve işinden aldığı keyif 
tüm ekibe olumlu anlamda yansıyor.

Dizide sana sırılsıklam aşık olan 
Bekir adında bir karakter var. 
Tutkulu ve hırslı bir aşk onun 
yaşadığı, sen gerçek hayatında 
böyle bir aşk ister miydin?
Öncelikle Bekir’i canlandıran Kerem 
Arslanoğlu’nun performansını hay-
ranlıkla izlediğimi söylemeden geçe-
meyeceğim. Bekir’in aşkı tutkudan ve 
hırstan ziyade saplantısal boyutta has-
talıklı bir aşk. İnsanların sevmesinden 
ziyade sevme biçimini  önemserim. Asıl 
önemli olan kişinin karşı tarafa sevgisi-
ni nasıl gösterdiğidir çünkü. Ülkemiz-
de işlenen kadın cinayetlerinin yüzde 
95’inin nedeni de bu hastalıklı sevme 
biçimi. İlişkilerin sağlıklı ilerlemesi için 
her şeyin dozunda ve birbirine saygı 
duyarak yaşanması taraftarıyım. Ger-
çek hayatımda da böyle saplantılı bir 
sevgiye maruz kalmak istemezdim. 
Sevgili hemcinslerime de duyguları-
na, alanına, düşüncelerine saygı duy-
mayan hoyrat seven insanlardan uzak 
durmasını, ‘şiddetle’ değil ‘sevgiyle’ 
tavsiye ediyorum. 
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Bir oyuncu kişisi olarak işimi yaparken her şeyin 
planlanmış, sindirilmiş, çalışılmış ve konuşulmuş 

olması beni rahatlatan bir faktör oluyor. TV dizilerinin 
büyük ölçüde bu isteklerimin aksi yönünde bir 

temposu olsa da ayrım yapmak istemem ama genel 
olarak özenilmiş ve sindirilmiş işlerde olmaktan daha 

çok mutluluk duyuyorum.

Diziniz nerede çekiliyor şehir 
dışında olmak zor mu, özlediklerin 
çok mu?
‘Kara Tahta Edirne’de çekiliyor. İn-
sanları da Edirne de çok güzel, sami-
mi, sıcacık bir yer. Sadece Edirne’deki 
hava şartları beni çok zorladı, olduk-
ça sert bir soğuğu var. Tabii ki sevdik-
lerimi özlüyorum, her boş günümde 
de gidip görüyorum. 

KENDİMLE BİR YARIŞIM VAR

Kaç sinema filmi yaptın, sinema 
mı, dizi mi desem nasıl bir ayrım 
yapabilirsin?
Çok küçükken yer almış olduğum bir 
kaç sinema filmi var fakat bütünüyle, 
tüm varlığımla içinde bulunduğum ilk 
sinema filmim ‘Hayat’ı bu yıl Zeki De-
mirkubuz önderliğinde çektim. Merak-
la ve heyecanla izlemeyi bekliyorum. 
Sinema filmi ve dizinin kendi içlerinde 
kitleleri, mesajları, aktarım şekli, ula-
şım ağları farklı olsa da mesleğimin 
ayrımsız iki alanı. Son dönemlerde 
sıklıkla dijital platformdaki dizilerde 
ve sinema filminde yer almış biri ola-
rak TV dizi temposu hızlı olmamız ve 
haftada bir bölümü yetiştiriyor olma 
zorunluluğundan doğan sebeple, diji-

tal dizilere ve tabi ki sinema filmlerine 
kıyasla, bir şeyleri tam olarak içimize 
sindiremeden sürdürmek zorunda bı-
rakabiliyor. Bir oyuncu kişisi olarak 
işimi yaparken her şeyin planlanmış, 
sindirilmiş, çalışılmış ve konuşulmuş 
olması beni rahatlatan bir faktör oluyor 
tabi ki. TV dizilerinde büyük ölçüde 
bu isteklerimin aksi yönünde bir ilerle-
me temposu olsa da ayrım yapmak is-
temem ama genel olarak özenilmiş ve 
sindirilmiş işlerde olmaktan daha çok 
mutluluk duyuyorum.

Oyuncu olarak varmak istediğim 
nokta nedir?
Her işimden sonra hedeflediğim çıtayı 
biraz daha yukarı koyuyorum. Ken-
dimle bir yarışım var benim. O neden-
le sonu veya bir varış noktası yok. 

Güzelliğini kime borçluyuz?
Teşekkür ederim öncelikle. Annem 
çok güzel bir kadın benim gözümde, 
hayatımdaki genetik faktörlerin etki-
sini geçecek olursak. Bence güzel gö-
rünmek dış görünüşten ziyade doğ-
rudan güzel hissetmekle ilgili, farklı 
bulup sevmediğin yönlerini sahiple-
nip kabul etmek, kendini sevmekle 
ilgili bir mesele. 
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Bluz: JACQUEMUS (Beymen)
Şort etek: DİCE KAYEK
Ayakkabı: ACADEMİA
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Müziği çok sevdiğini ve sesinin 
çok güzel olduğunu biliyoruz, 
bu konuda neler yapmayı 
planlıyorsun?
Müzik benim çok sevdiğim bir hobi. 
Sesimi doğru kullanmak için şan eği-
timi alıyorum. Mesleki olarak proje 
bazında bu yanımı kullanabilirim, 
ancak müzikle ilgili önümüzdeki sü-
reçte doğrudan bir planım yok. 

Spor hayatında ne kadar yer 
kaplıyor?
İş yoğunluğumdan dolayı şu anda 
spor yapmaya çok vaktim kalmıyor 
ama dans eğitimi ve at binmeye ilk 
boş vaktimde geri dönmek istiyo-
rum. 

SEVGİYİ HİSSETMEK DE ÖNEMLİ, 
HİSSETTİRMEK DE

Hayvan sevgin ne durumda, bu 
konuda birçok yasa çıkarılıyor sen 
neler düşünüyorsun?
Evde bir köpeğim ve bir kedim var. 
Daha fazlasına aynı özenle bakabi-
leceğimden emin olsam bu sayı ço-
ğalarak artardı. ‘Hayvanları koruma 
yasası’ maalesef hayvanları gerçek 
anlamda koruyamıyor. Ciddi koru-
ma tedbirleri alınması gerektiğini dü-
şünüyorum. Son zamanlarda basında 
gördüğümüz hayvan katliamlarının, 
şiddetlerinin ve istismarlarının son 
bulmasını sağlayacak kanunlar çı-
karılmalı. Masum bir cana eziyet et-
menin bedeli para cezası olmamalı 
mesela… Hem insanların, hem hay-
vanların mağdur olmayacağı düzen-
lemeler geliştirilmeli. Bu dünya tüm 

canlıların ortak yaşam alanı. Hayva-
na da doğaya da gereken özeni ve 
saygıyı göstermek zorundayız.

Yurt dışında olmayı düşünüyor 
musun?
Mesleki alanda tabi ki isterim, ya-
şamımı yurt dışında sürdürmek ko-
nusunda soruyorsanız bunu hiç dü-
şünmedim ama temelli yerleşmek 
istemezdim sanırım.

Aşk sana ne ifade ediyor, aşkta 
mantık mı duygular mı ön planda 
olmalı?
Aşk sizi geliştiren, ileri taşıyan, ken-
dinizi özel hissettiren bir duygu. Her 
ikisi de ölçülü olmalı. Yerine ve du-
ruma göre bazen mantık bazen duy-
gusal kararlarla davranmak, saygıyı 
yitirmemek sağlıklı bir ilişki için son 
derece önemli.

Karşı cinste seni en çok etkileyen 
özellikler nelerdir?
Karakteri, zekası ve özgüveni. 

Bir ilişkide en önemli duygu ne 
olmalıdır, seven mi sevilen mi 
olmak gerekir sence?
Her ikisi de olabilmek; hem seven, 
hem sevilen. Sevgiyi hissetmek de 
sevdiğini hissettirmek de önemli. 

Gerçekten çok sakin, çok tatlı ve 
uyumlu görünüyorsun. Göründüğün 
gibi biri misin, yoksa bilmediğimiz 
bir çılgın mı var içinde?
Görünüşe aldanmamak lazım, siz bir 
de beni kendi alanımda görün. Ol-
maz mı çılgın taraflarım tabi ki var.
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ZİHİN ÖZEL BİR ALAN, OKUMAK 
İSTEMEZDİM

Kimin aklını okumak, ne 
düşündüğünü bilmek isterdin?
Ben kimsenin aklını okumak, ne dü-
şündüğünü bilmek istemezdim. Zi-
hin özel bir alan, insanların ifade et-
mek istediği kadarını bilmek benim 
için yeterli. Bir düşünsenize konuştu-
ğun her insanın aklından geçeni bil-
mek ne büyük bir yüktür. 

Her hafta rejime başlayanlardan mısın 
yoksa karbonhidratla protein arasında 
kalanlardan mısın? Ayrıca bayağı kilo 
verdin, nasıl başardın bunu?
Sadece sağlıklı besleniyorum aslın-
da. Beslenme alışkanlığımı değiştir-
dim diyebilirim. Tabi ki kendime izin 
verip karbonhidrat da tüketiyorum, 
tatlı tabaklarının dibini de sıyırıyo-
rum ama sağlıksız beslendiğimi dü-
şündüğüm günün ardından normal 
düzenime geri dönüyorum. Onun dı-
şında özel bir diyet uygulamıyorum. 

Çok oynamak istediğin bir rol, 
hayalini kurduğun farklı bir 
karakter var mı? Ya da şöyle 

sorayım bugüne kadar oynadığın 
diziler ve karakterler içinde en çok 
sevdiğin hangisi oldu?
Yaş evrelerime göre oynadığım her ka-
rakter benim için çok özeldi, hepsiyle iç-
ten bir bağ kurdum. Hikayesi ve geçtiği 
dönem itibariyle Vatanım Sensin’de can-
landırdığım Hilal karakterinin yeri biraz 
daha farklıdır bende. İş bittikten bir kaç 
ay sonra gerçekte var olan bir tanıdığımı 
özler gibi özledim Hilal’i. Tarihi evresi 
ve hayat hikayesi açısından Emine Ada-
let Pee’yi canlandırmak isterdim. 

Moda ile aran nasıl, nasıl 
tercihlerde bulunursun, yardım 
alıyor musun bu konuda?
Zaman içinde kendi giyim tarzı olu-
şuyor insanın. Modayı birebir takip 
etmiyorum ama ablam İpek iyi bir ta-
sarımcı ve stilist kombinlerimin son 
onayını hep ablamdan alırım.

Asla giymem dediğin bir parça 
var mı, çok alışveriş yapar mısın, 
marka sever misin?
Özellikle marka takıntılı değilim. Be-
ğendiğim şeyi alırım. Çok alışveriş 
yaparım. Sırf moda diye içime sinme-
yen bir şeyi asla giymem. 

Beni motive eden ve kendime ara ara hatırlattığım 
bir kelime var: “Dés Vu: İçinde bulunulan anın bir gün 
anıya dönüşeceğinin farkında olmak.” Bazen hayatla 

öyle meşgul oluyoruz ki yaşadığımız andan keyif 
almayı bırakıyoruz. Gelecek için kaygılanıp bugünü 
yaşamaktan uzaklaştığımı hissettiğimde kendime 

hatırlattığım bir kelime.
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Ceket: MYBESTFRIENDS
Mayo: MİRELA CERİCA
Ayakkabı: CASADEİ (Vakko)
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Kaç dakikada hazırlanırsın, pratik 
misin yoksa uzun bir hazırlanma 
süreci geçirir misin, evden erken 
çıkanlardan mısın?
Eğer bir işle ilgili yetişmem gereki-
yorsa çok hızlı ve pratik hazırlana-
bilirim. Ama özel yaşamımda hazır-
lanmam uzun sürer. Kendime vakit 
ayırmayı, zamana yayarak hazırlan-
mayı severim. 

ARTIK HUYSUZ  UYANMIYORUM

Herhangi bir sorun yaşadığında ilk 
aradığın ve düşüncelerini duymak 
istediğin kişi kim?
Annem ve ablam kesinlikle. Hatta 
mümkünse üçümüzün olduğu bir 
konferans araması.

Sabahları zor uyananlardan mısın, 
huysuz musundur?
Normalde sabahları çok huysuz 
uyandırdım, kapı aralığından günay-
dın deyip kaçarlardı. Sabah uyandı-
ğım ruh halimi hiç sevmezdim, evde-
ki diğer insanlar için de sabah sabah 
negatif enerjili birini görmek dile 
getirmeseler de can sıkıcı oluyordu 
muhtemelen. Son dönemde bu huyu-
mu çok törpüledim, çok enerjik uyan-
dığımı söyleyemem hala ama tatlı bir 
mahmurluk oluyor sadece, huysuz 
uyanmıyorum artık.

Hayata bakış açını değiştiren bir 
kitap ya da film oldu mu?
Aklıma ilk gelen film Life is Beautiful 
(Hayat Güzeldir) oldu.

Sinema tarihinde oyunculuğundan 
etkilendiğin ve ilham aldığın biri 
var mı?
Rolünün hakkını vermiş her oyun-
cudan çok etkileniyorum. Özellikle 
ilham aldığım biri var diyemem.

Kendini  hangi kelimelerle 
tanımlarsın?
İyi niyetli, pozitif, uyumlu, empati, 
olumsuz dönemlerde kaygı düzeyi 
yüksek. 

Kendini acımasızca eleştirir misin?
Benim kendi kendime yaptığım ağır-
lıkta eleştiriyi başkası bana yapsa 
muhtemelen bakakalırdım. Kimi za-
man acımasızca eleştirirken bulabili-
yorum kendimi ama yeri geldiğinde 
kendime teşekkür edip, sarılmasını 
da biliyorum.

Hayatı geldiği gibi yaşamak mı, 
yoksa planların doğrultusunda mı 
ilerlemek istersin?
John Lennon “Hayat, sen başka plan-
lar yaparken başına gelenlerdir” di-
yerek benim için bu soruya noktayı 
koymuş. Ben de aynı fikirdeyim. 
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Kendine misyon edindiğin bir 
cümle var mı?
Bir cümle değil ama beni motive eden ve 
kendime ara ara hatırlattığım bir kelime 
var: “Dés Vu: İçinde bulunulan anın bir 
gün anıya dönüşeceğinin farkında ol-
mak.” Bazen hayatla öyle meşgul oluyo-
ruz ki yaşadığımız andan keyif almayı 
bırakıyoruz ya da gelecekte belki de gü-
lerek anacağımız ama o gün canımızı sı-
kan bir olayı fazlaca büyütüp kendimizi 
daha da mutsuz edebiliyoruz. Huzurlu 
bir andan keyif almayı unuttuğumda ya 
da gelecek için kaygılanıp bugünü ya-
şamaktan uzaklaştığımı hissettiğimde 
kendime hatırlattığım bir kelime.

Mayıs ayının en özel günü Anneler 
Günü. Bu konudaki duyguların 
nedir?
Özel günlerle aram pek iyi değildir 
aslında ama Anneler Günü’nü es 
geçmem. Bence hepimiz biliyoruz ki 
Anneler Günü’nü yılın bir gününe 
sığdırmak yetmez, önemi bir güne 
sığdırılamayacak kadar büyüktür. 
Sevgimizi, saygımızı, minnetimizi 
her gün hissettirsek bile bir yaşamın 
teşekkürü, yılların fedakarlığı için 
yetersiz kalır. Anneler çok özeldir. 
Tüm annelerin Anneler Günü’nü 
kutluyorum.

Ceket: MYBESTFRIENDS
Büstiyer: AVENUE 8 (Gizia Gate)
Şort: LOEWE (Beymen)
Ayakkabı: LOEWE (Beymen)
Küpe: BERRIN OZKAN
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Elbise: JACQUEMUS (Beymen)
Ayakkabı: 3JUIN (Vakko)
Küpe: BERRIN OZKAN
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Elbise: COPERNI
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MODA
RE TOUCH

&STİL



Canımızın istediğini giyinmek için en güzel zaman bence Mayıs 
ayı… Havalar henüz sıcaktan bayıltmayacak kadar ısınmışken 

şıklıkta şort terlikten önce son çıkışın hakkını verelim.

Seçtikleri
Editörün

Hüma Kaya / huma@retouchmag.com

Moda
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Nazan Çakır Tulum  
Nazan Çakır’ın minimalist ve elegan kesimlerinin 
en somut örneklerinden biri olan safari tarzı tulum 
öyle işlevsel ki hem iş hayatında, hem gündüz 
buluşmalarında hem de gece davetlerinde birkaç ufak 
dokunuşla muazzam bir tarz yaratıyor.

Vogue Gözlük 
Bir gözlük ne kadar seksi olabilir diye 
sorsalar “işte bu kadar” derdim. 50’li 

yılların bize en güzel moda mirası olan 
cat eye güneş gözlükleri modumuzu 

yükseltmek istediğimiz günler için acil 
durum çantamızda olmalı.
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Larissa Jewellery Kolye 

Hikâye anlatan aksesuarların benim için 
apayrı bir yeri var. Larissa Jewellery’in bu 

modern tasarımı bana Doğa Ana’nın gücünü ve 
kusursuzluğunu hatırlatıyor. 

Divarese Terlik
Yazın sandalet giyemeyecek kadar hassas ayaklara sahip olanlar için 

topuklu terlik modası şıklıkta dönüm noktası oldu. Yumurta topuğuyla 
klasik çizgileri nostaljiyle buluşturan Divarese terlikler rahat olduğu 

kadar iddialı da.

The Grannie Çanta 
Anneannelerimizin el yapımı 

yorganlarını anımsatan bu çantalar 
modernliği muzip bir nostaljiyle 

harmanlıyor. 



Moda

Havalar ısınınca uzun zamandır 
görüşmediğimiz eski dostlarımıza 
daha sık “birer kahve içer miyiz?” 
demeye başladık. Özlenen 
buluşmaların en şık kadını olmak için 
sokak modasına hakim olmak şart.

Birer kahve 
içer miyiz?

George Hogg- 2.199TL

Saylor, 
5.095 TL

Vakkorama, 
2.295 TL

Summery 
Copenhagen, 

3.995 TL

Ghospell, 
3.695 TL

Messika 
küpe

PSC, 
1.325 TL
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Konfor alanımızın dışına çıkmak istemiyorsak 
bu kendimizi ne kadar sevdiğimizle ilgili değil 
mi? Keyfimizi yerine getirecek güzel bir film, 
rahat giysiler ve en sevdiğimiz dostlarımızla 
beraber evde film gecesi düzenlemek 
kesinlikle rutinimizde olmalı.

Evde film gecesi

Fern&Co 
Kase

Bassigue Crop

American 
Vintage, 
695 TL

Hartford, 
1.595 TL

tory Burch, 
5.250 TL

Ojho Brand, 559,99 TL

PSC, 865 TL

Zifiri,  
2.250 TL



3 yıllık pandemi arasından sonra sahalara geri 
dönmeye hazır mıyız? En sevdiğimiz sanatçıların 
konserlerinde en az şarkılar kadar şiirsel olmak 
için önerilerimize bakmadan hazırlanmayın. 

Konser modası

Moda
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Bassigue

Divarese, 
1.299 TL

Zeyy 
Jewelry & 
Diamond, 

400 TL

Sister Jane, 
3.695 TL

Rhodochrosite 
Ceket

Rise and Warm, 
1.750 TL

Lee 
pantolon



Moda

Kaç yaşında olursak olalım heyecanı 
asla azalmayan bahar aktivitesi 
sizce de “piknik” değil mi? İster 
çimenlere yayılıp temiz havanın tadını 
çıkartın isterseniz deniz kenarında 
dostlarınızla saatlerce sohbet edin, eve 
döndüğünüzde kendinizi hafiflemiş 
hissedeceğinize kefiliz.  

Piknik 
havası

Asobu, 
700 TL

Mat. Co, 
950 TL

Divarese, 1199 TL

uNcommon 
Istanbul yelek

Vakkorama, 
1.295

Beany Beady 
Kolye

Misey Design, 
850 TL

Divarese 
1199 TL

CansuXI
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Hem ruhsal hem bedensel arınma ile 
içsel yolculuğumuzu desteklemenin 
en güzel pratikleri yoga ve meditasyon. 
Uzman eşliğinde gerçekleştirebileceğiniz 
gibi kendinize özel alan yaratarak da bu 
yöntemleri deneyimlerken yepyeni giysi 
ve aksesuarlarınız sizi motive edecek. 

Zen
Eight Date, 

1000 TL

indafelhayat 
mala, 870 TL

Noa Knitz, 
269,90 TL

Moods and 
Goods, 

249,99 TL

Yes Flaneuse 
549.95 TL

Pinuts 
Hoodie

Loveist, 750 TL

İkikız, 
1.359 TL
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Kimileri için eski ve demode gibi gözükse de 60’lı ve 70’li 
yılların bohem tarzını yansıtan kroşeler yine trendler arasında. 

Hafif transparan etkisiyle hem zarif hem de seksi görünüm 
sağlayan kroşelere bayılıyor ama “Nasıl kombinlerim” 

diye düşünüyorsanız önce tarihini anlattığımız sonra da 
önerilerimizin yer aldığı yazımıza bir göz atın.

HAZIRLAYAN: BUSE TURAN

Modada  
hiç bitmeyen 

kroşe aşkı

Kroşe örgü, bitmek bilmeyen bir moda aşkı gibi. Aslında bakarsanız onlar, 
içinde bulunduğumuz moda döngüsünün ikonik trendleri arasında. Hem de 
artık sadece plajlarda değil, neredeyse yılın her sezonu gardırobumuzda olan 

kroşe parçaları zamanın ötesinde görme vakti geldi.



Moda
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RAHİBELERİN İCADI
Kroşenin geçmişi hatırlatmasının 
yanı sıra ilk kez rahibeler 
tarafından şapka ve manto 
yapımında kullanıldığını 
bilmek ona oldukça gizem 
katıyor. 19. yüzyılda rahibelerin, 
kadınlar evden çıkmadan 
çalışabilsinler diye, ev ziyaretleri 
yaparak onlara kroşe tekniğini 
öğrettiklerini biliyor muydunuz? 
İşte bu sebeptendir ki kroşenin 
çoğumuz için domestik bir algısı 
ve hafızalarda ev kadınlığıyla 
bağlantısı var. Ta ki 70’li yılların 
bohem şıklığına uyum sağlayana 
kadar. Tulumlar, bol paça 
pantolonlar, püsküllü çantalar 
ve seksi kısa üstler… Kroşeyi 
vazgeçilmez kılıp her sezon 
hayatımızda olmasını sağlayan, 
70’lerin bohem kadınlarıdır.

NASIL GİYERİZ
İnce vücut hatlarına 
sahipseniz motifleri 
olan dar parçaları tercih 
edebilirsiniz. Balık etli 
vücut hatlarına sahipseniz 1 
beden büyük ve ince iplikler 
ile tasarlanmış tek renk 
parçaları tercih etmelisiniz. 
Kalın iplikli parçaların 
sizi olduğunuzdan daha 
kilolu göstereceğini 
düşünerek doğru seçimler 
yapabilirsiniz.  
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Günümüze ve 2022 İlkbahar–Yaz sezonuna gelecek olursak, kroşeden doğmuş 
mini şortlar, transparan dokulu elbiseler, büstiyerler ve bol paça pantolonların 
minimalist esintili ancak bir o kadar sofistike silüetler yarattığını görüyoruz. 
Kroşe parçaların artık domestik ya da eski moda algısı yaratmadığına eminiz. 
Üstelik tasarlandığı her parçada hafif transparan etkisiyle hem zarif hem de 
seksi görünümlü kadınlar görüyoruz. Rahibeler kadınların evden çıkmamaları 
için icat ettikleri bu örgü tekniğinin, ileride seksi parçalara dönüşeceğini 
bilselerdi acaba ne yaparlardı?

ZARİF VE SEKSİ

GARDIROPTA  
FESTİVAL VAR 
Isabel Marant, Fendi ve Lo-
ewe gibi markaların her se-
zon spesifik olarak yer verdi-
ği kroşe parçalarla festivalize 
ve bohem stiller yaratmak 
mümkün. Şimdi ister satın 
alın, ister annenize yaptırın 
gardırobunuza mutlaka bir-
kaç parça kroşe bırakın.  
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GÜZELLİK



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

Seçtikleri
Editörün

Pemra G. ABASIYANIK / pemra@retouchmag.com

Güzellik
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Dudaklarda 
Kadifemsi Işıltı
Geleneksel Japon mürekkebi 
boyamasından ilham alınarak 
oluşturulan yeni Sensai Contouring 
Lipstick, rengi gölgeleyerek 
doldurarak renge derinlik katıyor. 
Bu “gölge oyunu”, rengi heykelsi 
tonlara dönüştürerek boyutsal olarak 
dudakları güzelleştiriyor. Yumuşak 
mat dokusu sayesinde dudakları 
tek bir dokunuşla vurguluyor, 
şekillendiriyor ve zenginleştiriyor. 

Maskaranızı 
Kat Kat Sürme 

Zamanı 
Maskaranız ağırlık yapmadan mega-

hacim sağlıyor mu? Gerçekten 
kirpiklerinizi tek tek ayırıyor, uzatıyor 

ve kıvırıyor mu? Kirpiklerinizi dramatik 
şekilde boyutlanıp, belirginleşiyor mu? 
Bir maskaradan tüm hayal ettiklerinizi 

karşılayıp,   topaklanma, dökülme, 
bulaşma yapmayan veya kurumayan 
bir görünüm yaratabilmesi mümkün 
mü? M. A. C Stack Maskara, size her 

gün, yaratmak istediğiniz her görünüme 
uyum sağlayan bir maskara. 



Güzellik
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Kadınlara 
Özel Formül 
Wellwoman®

Her yaşın, cinsiyetin ve dönemin 
vitamin-mineral ihtiyaçlarının farklı 

olduğunu bilen Vitabiotics, kadınlara 
özel formüle edilmiş multivitamin 

Wellwoman®’ı ile hizmetinizde. 
Ddemir, primroz ve hodan yağı dahil 

23 mikro besin içeriğiyle kadınlara 
özel bir beslenme desteği sunuyor.

Gezegenlerin Ruhu 
Makyajınızda
Flormar’ın yeni far paleti serisi Colors of Galaxy, 
pürüzsüz, yumuşak, mat ve parlak dokusu, 
kolay karıştırılabilen yapısı ve hem renklerin 
etkisini daha da canlı yansıtan hem de gün boyu 
kalıcılık sağlayan yüksek pigmentasyonu ile göz 
makyajında fark yaratıyor. İlhamını galaksinin 
sonsuz güzelliğinden alan Flormar Colors of 
Galaxy Far Paleti, Mars, Venüs, Dünya, Satürn; her 
biri galaksinin parlayan en değerli yıldızları olan 
bu dört gezegenin ruhunu ve renklerini sergiliyor.

Hayatın Her 
Anında Mini Seri 
İle Yanınızda
NARS, ikonik ürünlerinin mini 
boylarıyla günün her anına ışıltı katarak 
makyaj tutkunlarının vazgeçilmezi 
olmaya devam ediyor. Makyajda 
olmazsa olmazı ruj olan biri olarak 
benim favorim, Afterglow Lip Balm 
Duo. Aftergow dudaklarınıza hafif bir 
renk ve zarif bir parlaklık veren dudak 
balmı. Bu renkli dudak balmı, yumuşak 
ve rahat bir kullanım için Monoï 
nemlendirici kompleksi içeriyor.
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Cilt bakımından kişisel bakıma 
ve renkli kozmetiğe onlarca farklı 
ürün raflarda yerini aldı. İşte onlar 
arasından sizin için seçtiklerimiz. 

Bizden duyurması, sizden 
denemesi.

en yenileri
Zbarz Slim, 35 gr 12’li, 

154 TL

Nuxe, 
Nemlendirici 

Koruyucu 
Çift Fazlı Saç 
Bakım Sütü, 

100 ml, 140 TL

Ayın

L’Oréal Professionnel, Curl 
Expression şampuan, 85 TL

Revolution, 
Lovely Honey 

Bee Bumblebee 
Likit Aydınlatıcı, 

59,95 TL

Shiseido, 
Modernmatte 

Powder 
Lipstick,  
450 TL

Origings, Ginzing 
into the glow 
serum, 30 ml,  

550 TL

Sephora 
Collection, Rouge 
is not my name, 

149 TL

Beaulis, Cure It 
manikür ve pedikür 

peelingi, 59 TL



Güzellik

Birbirinden etkili cilt bakım 
ürünleriyle cildinize hak ettiği 

bakımı göstermek isteyenler bu 
sayfadaki ürünleri deneyebilir.

Ona hak ettiği  
değeri verin

Estee Lauder, Advanced 
Night Repair Onarıcı 
Gece Serumu, 75 ml, 

1.730 TL

Bioderma, Atoderm 
Intensive Balm,  

500 ml, 334,50 TL

Darphin, Intral 
Inner Youth 

Serum, 50 ml, 
1.329 TL

Clinique, 
Superdefense 

City Block, 349 TL

Shiseido, 
Essential 
Energy 

Moisturizing 
Cream, 792 TL

Royal Fern, 
Phthoactive 

Cream, 50 ml, 
3.900 TL

Yves Rocher, 
Elixir Botanique 

Detoks Etkili 
50 Faktör 

Koruyuculu 
Yaşlanma Karşıtı 
Yüz Kremi, 249 TL

Sephora Collection, Ultra 
Aydınlatıcı serum, 219 TL

The Body 
Shop, Skin 

Defence Süper 
Hafif Cilt 

Koruyucu Yüz 
Losyonu SPF 

50 PA+++,  
60 ml, 

529,90TL



Güzellik

Bahar ve yazın gelişiyle 
güneşin zararlı etkilerini 

minimuma indirmek 
elinizde. Artık günlük bakım 

rutini haline gelen güneş 
kremleriyle lekelere karşı 
sağlıkla korunan bir cilde  

sahip olmak 
mümkün.

Watsons, 50GKF Yüz 
Bölgesi Güneş Kremi, 

129,90TL

The NewLab, 
Akne ve Leke 

Önleyici 
SPF50+ güneş 
kremi, 169 TL

Solait, 50 GKF 
Nemlendirici Güneş 

Spreyi, 259,90 TL

Sinoz, Anti-
Dark Spot 
Sunscreen, 

44,95 TL

AVON, Care Sun+ Yüz İçin Yağ 
İçermeyen Koruyucu Güneş 

Kremi SPF30, 36,99 TL

Bioderma, 
Photoderm 

M Light, 
234,50 TL

Skin Ceuticals, 
Oil Shield UV 

Defense SPF 50, 
610 TL

Polaar, Very High 
Protection Tinted Sun 
Cream SPF50+, 390 TL

Korumasız 
güneşe 

çıkmayın



Güzellik

Değişime 
makyajınla 
başla
Raflarda yeni ürünler var, 
sezon sıcağa alışmaya başladı 
bile. Stilinize farklı dokunuşlar 
katacak ürünleri denemeye 
hazırsanız; bu sayfadaki 
ürünlerle başlayabilirsiniz. 

essence, Heart Core 
meyveli dudak 

balsamı, 21,95 TL

M.A.C, Studio Radiance 
Moisturizing + 

Illuminating Silky Primer, 
469 TL

Shiseido, Essentialist Eye Palette, 249 TL

Nars, 
Afterglow 
Collection, 
Lipshine, 
450 TL

Dolce&Gabbana 
Beauty, ????? TL

Flormar, 
Diamonds 

Baked tekli far, 
79,99 TL

SENSAI, 
Flawless 

Satin 
Moisture 

Foundation, 
???? TL

YSL, Beauty 
Lash Clash 

Extreme Volume 
Maskara, 529 TL

Revolution, 
Lovely Honey 
Bee Let It Bee 
allık, 39,95 TL



Güzellik

Ten dokunuşu
Çiçeksi, baharatsı ya da odunsu… 
Bu parfümlerin hepsi yeni ve yeni 
sezonda sizleri bekliyor.

Penhaligons, 
Changing 

Constance, 75 
ml, 4.000 TL

Victoria’s Secret, 
Very Sexy Sea, 
50 ml, 1.299 TL

Ex Nihilo, Lust in 
Paradise Riviera 
Limited Edition, 
100 ml, 4.300 TL

Shiseido, Ginza Murasaki, 
90 ml, 1.650 TL

Avon, Incandessence Soleil , 
50 ml EDP, 114,99  TL

Maison Francis Kurkdjian, 70 ml, 4.275 TL

INITIO, Musk Therapy, 90 ml, 4.590 TL



Güzellik

Yazın 
güzelliğini 
saçlarınıza 
yansıtın
Doğru ürünleri kullanarak göz 
kamaştıran, güçlü, sağlıklı ve parlak 
saçlara ulaşmak bir adım ötenizde.

Head&Shouders, 
Supreme Onarıcı Argan 

ve Avokado Yağlı 
Şampuan, 55,50 TL

Pantene, Pro-V Miracles 
İpeksi Parlaklık saç bakım 

kremi, 36,75 TL

John Frieda, 
Frizz Ease 

Extra Strength 
Serum,  

120,50 TL

Remington, 
Pro 2200 

saç kurutma 
makinesi, 

699 TL

Watsons Love Is In 
The H’air, 59,95 TL

Maui, 
Coconut 

Milk 
şampuan, 
139,90 TL

Herbal Essences, 
Essences of 

Life Argan yağlı 
şampuan, 85,75 TL

We Are 
Paradoxx, 

Repair Game 
Changer Mask, 

445 TL

Schwarzkopf Professional, Scalp Clinix Saç 
Dökülmesine Karşı Serum,  7x10ml, 390 TL

Hermès, Eau des 
Merveilles Hair 
Mist, ???? TL



61

Güzellik

D iz kapakları vücudun en 
fonksiyonel bölgelerin-
den biri. Bu alanda kul-
lanıma bağlı olarak elas-

tikiyet kaybı, kilo ve hafif sarkmalar, 
dalgalanmalar, yağlanmalar, kollajen 
dokuda azalma ile deride incelme, 
hyaluronik asit miktarında azalma ile 

daha kuru, buruşuk ve sağlıksız bir 
görüntü karşımıza çıkabiliyor. 

Diz kapağının yaşımızı ele veren 
bölgeler arasında ilk sıralarda yer al-
dığını belirten Dr. Yasemin Savaş; diz 
kapağı çevresinin gençleştirilmesi ve 
güzelleştirilmesinde uygulanabilecek 
yöntemleri anlattı;

Diz kapağı güzelliği
Yaz kapıda, kısa etekler, elbiseler gardıroplarda ön sıralarda 

yerini almaya başladı. Peki aynadaki görüntünüzden 
memnun musunuz? Fotoğraflarda gördüğünüz diz kapağınız 

sizi mutlu ediyor mu? Dr. Yasemin Savaş; diz kapağı 
çevresinin daha iyi görünmesini sağlayacak bilgiler paylaştı. 
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Yirmili yaşların ortasından itibaren 
tüm bedende hyaluronik asitin azal-
ması özellikle zayıf kişilerde diz çev-
resinin daha yaşlı gözükmesine neden 
olur. Yaklaşık bir yıla yakın süre etkiye 
sahip nem enjeksiyonlarıyla deri altı 
tekrar su tutar ve nemini kazanır. Kuru 
ve buruşuk görüntüsünün giderilmesi 
diz kapağı güzelliğinde ilk adımdır.

İlerleyen yaşla birlikte diz kapağı 
çevresinde tek sorun nem kaybı da 
değildir. Deri altı yağ tabakası belir-
gin olarak azalır. Bu bölgede arzu edi-
len uzun vadede kollajen dokunun 
arttırılması olduğu için kollajen üreti-
mini tetikleyen kollajen aşıları, enzim 
aşıları, ip uygulamaları tercih edilir. 
Kollajen aşıları, ciltte sıkılıkta artma, 
dermis ve bağ dokusunda yenilenme 
sağlar. Bu bölge uygulamaları özel 
teknikler gerektirdiği için mutlaka ko-
nusunda uzman doktorlar tarafından 
yapılmalıdır. 

Deri ve deri altının sıkılaştırılması 
da diz kapağı güzelleştirmede önem-

lidir. Bu amaçla ısı teknolojilerinden 
faydalanılabilinir. Seanslar halinde 
fokuslu ultrason, radyofrekans, iğne-
li radyofrekans uygulamaları bölgede 
aşamalı olarak elastikiyet kaybının gi-
derilmesini sağlar. Bu uygulama sık-
lıkla ya nem enjeksiyonları veya dol-
gularla birlikte tercih edilir.

Özellikle iç taraflarda ve diz kapa-
ğı üzerinde biriken yağlar, rahatsızlık 
veren bir görünüme yol açar. Bu böl-
gedeki yığılan yağları eritme için so-
ğuk lipoliz ve enzimatik lipoliz yön-
temleri ile tedavi şekilleri mümkün. 

Ayrıca, yeni nesil kas şekillendirme 
tedavi yöntemiyle daha güzel ve diri 
diz kapaklara sahip olunabilir. Yüksek 
yoğunluklu elektromanyetik enerji, 
uygulama yapılan bölgedeki kasların 
kasılmasını sağlayarak etki eder.  Bu 
elektromanyetik veren cihaz diz ka-
pağı üstündeki yığılma olan alanlarda 
kullanılarak,  o bölgede kas sağlanır 
ya yakılır,  böylece dolaylı olarak diz 
kapağında iyileşme sağlanabilir.

Güzellik
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Sağlık

Sağlıksız beslenme, hareket-
sizlik, sigara… Son yıllar-
da yaşa bakmaksızın yay-
gınlaşan ve ölüm nedenleri 

arasında ilk sırada yer alan kalp ve 
damar hastalıklarının yaşam tarzı 
ile doğrudan ilişkili olduğunu bili-
yor muydunuz? Acıbadem Dr. Şinasi 
Can (Kadıköy) Hastanesi Kardiyoloji 
Uzmanı Dr. Hilal Kurtoğlu Gümüşel 
“Dünyada ve ülkemizde kalp ve da-
mar hastalıkları ölüm nedenleri ara-

sında ilk sırada yer almaktadır. Tüm 
yaş grupları için değerlendirildiğinde 
her iki ölümden biri kalp damar has-
talıkları kaynaklıdır. Oysa kalp hasta-
lıklarına davetiye çıkaran yanlış alış-
kanlıklardan vazgeçilmesi ile kalp ve 
damar hastalığından ölümlerin yüzde 
80’i engellenebilir” diyor. Kardiyoloji 
Uzmanı Dr. Hilal Kurtoğlu Gümüşel 
kalp sağlığını olumsuz etkileyen 9 ha-
talı alışkanlığı anlattı, önemli uyarılar 
ve önerilerde bulundu. 

Kalp sağlığı için 
bu önerilere 

dikkat!
Kalbi tehdit eden 9 hatalı alışkanlıktan bir an önce 

kurtularak daha sağlıklı günlere ‘merhaba’ diyebilirsiniz. 



64

Sağlık

AZ UYUMAK
Günde yedi-sekiz saatten az uyku  

vücut stresine neden olarak kalp hasta-
lıklarını tetikler. Rutin olarak dört, beş, 
altı saat uyuyan kişilerde diyabet, hiper-
tansiyon ve obezite riskinin arttığı gös-
terilmiştir. Ayrıca, uyku yoksunluğunun 
düşük dereceli enflamasyona neden ola-
bileceğine dair kanıtlar da vardır.

DİŞ VE DİŞ ETİ SAĞLIĞINI İHMAL 
ETMEK

Yapılan bilimsel çalışmalar; tedavi 
edilmeyen diş eti hastalıklarının, kan 
damarlarının iç tabakasında fonksi-
yon bozukluğuna neden olarak koro-
ner arter hastalığını başlatabildiğini 
göstermiştir. Ayrıca özellikle çocuklu-
ğunda ülkemizde de yaygın görülen 
Beta hemolitik strepkokok enfeksiyo-
nuna  bağlı kalp romatizması gelişen 
hastalarda sonraki yıllarda da gelişen 
diş eti hastalığı  doğru tedavi edilmez-
se kalp kapaklarında hayati tehlikeye 
yol açabilecek yeni enfeksiyon riskini 
de artırabilmektedir.

AŞIRI TUZ TÜKETMEK
Dünya Sağlık Örgütü günde en fazla 

5 gr, yani 1 silme tatlı kaşığı tuz tüketil-
mesini önermektedir. Ancak ülkemiz-
de tuz tüketimi bu miktarın oldukça 
üzerindedir. Kan basıncını artırdığı 
bilinen sodyum, birçok sağlıksız işlen-
miş gıdada önemli bir bileşendir. İçeri-
ğinde sodyum bulunan işlenmiş besin-
ler; cipsler, salamura besinler (zeytin, 
peynir, turşu), tuzlu bisküviler, kraker-
ler, konserveler ve ekmektir. Günlük 
sodyum alımınız arttıkça, sağlığınız 
tehlikeye girer.

HAREKETSİZLİK
Kalp hastalıklarından korunmak için 

haftada 150 dakika egzersiz yapılma-
sı önerilmektedir. Yani haftanın 5 günü 
30’ar dakika egzersiz yapılmalıdır. Ancak 
egzersiz yapmaya yeni başlayan kişilerin  
kısa ve düşük tempo ile başlayıp zaman-
la önerilen egzersiz süresine çıkması öne-
rilir. Kişiliğinize uygun bir egzersiz türü 
seçmek işinizi kolaylaştırabilir. 

VÜCUDA YETERSİZ  
MAGNEZYUM ALIMI

Magnezyum eksikliği, çarpıntı, uy-
kusuzluk, yorgunluk hissi, baş ağrısı, 
kas krampları ve nihayetinde yüksek 
tansiyon, diyabet hastalığını tetikle-
yerek kardiyovasküler hastalık oluşu-
muna neden olabilmektedir. Diyeti-
mizde pazı, ıspanak, brokoli gibi bolca 
magnezyum içeren koyu yeşil yapraklı 
sebzelere, badem, kaju, yer fıstığı gibi 
kabuklu yemişlere, baklagillere yer 
vermek bu nedenle oldukça önemlidir.

DOYMUŞ YAĞ İÇEREN BESİNLERİ 
FAZLA TÜKETMEK

Diyetle alınan yağ miktarının artma-
sı, kandaki yağ düzeylerinin artmasıyla 
doğru orantılıdır. Doymuş yağların fazla 
tüketimi kalp damar hastalıklarını artır-
maktadır. Doymuş yağlar; oda sıcaklığın-
da katı halde bulunan, doymuş yağ içeri-
ği yüksek olan yağlardır. Doymuş yağları 
en fazla içeren ürünler; salam, sucuk, 
sosis gibi işlenmiş et ürünleri, burgerler, 
kızartılmış hazır yiyecekler, kekler, bis-
küviler, tereyağı, sert peynirler, krema-
lar, derili tavuk gibi kümes hayvanları ve 
yağlı etlerdir. O nedenle bu besinleri tü-
ketirken çok dikkat etmek gerekir. 
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STRESİ YÖNETEMEMEK
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hilal Kur-

toğlu Gümüşel, günlük yaşamın vaz-
geçilmezi olan stresin kalp sağlığına 
etkileri konusunda şöyle konuşuyor: 
“Kişi stres altında olduğunda adre-
nalin isimli bir hormon salgılanır bu 
da geçici olarak kalp atışını ve nefes 
alıp vermeyi hızlandırır. Düşük dü-
zeyde stres yaşamın itici gücü iken, 
artan stres düzeyine sürekli maruz 
kalmak ise; kalbin hızlı çalışmasına, 
kalbin kanı pompalamada zorlanma-
sına, tansiyonun yükselmesine, kalbi 
besleyen damarların büzüşmesine ve 
kandaki kolesterol düzeyinin yüksel-
mesine neden olur. Aşırı yorgun ya da 
stresli hissettiğiniz zamanlarda size 
iyi gelecek, moralinizi yükseltecek 
şeyler yapmalısınız. Stres ile müca-
delede bazen en kolay yöntem bazen 
sadece gülümsemek  kadar basit ola-
bilir. Örneğin; bir arkadaşınızı arayın 
ve onunla keyifli şeylerden bahsedin 
ya da açık havada yürüyüşe çıkın. Ko-
mik bir kitaba başlayarak kendinizi 
eğlendirin. Kısacası o anki durumu-
nuzdan uzaklaşıp başka bir ruh haline 
geçmeye çalışın.”

GAZLI VE ŞEKERLİ İÇECEKLER 
TÜKETMEK

Gazlı içeceklerin içerdiği fazla sod-
yum özellikle yüksek tansiyon has-
talarında kan basıncının kontrolden 
çıkmasına neden olarak çok yüksel-
mesine neden olabilir. Yine yüksek 
şeker içeren içeceklerin fazlaca tüke-
tilmesi insülin direncine neden olarak 
kalp hastalıklarını artırabilir.

SİGARA İÇMEK
Dr. Hilal Kurtoğlu Gümüşel, “Siga-

ra içilmesi kalp hastalıklarının oluş-
masındaki başlıca etmenlerden biri-
sidir. Sigara içenlerde kalp hastalığı 
riski, sigara içmeyenlerle kıyaslandı-
ğında 2-5 kat daha fazladır. Uzun yıl-
lar boyunca sigara içmek, ömrü orta-
lama 10-12 yıl azaltmaktadır. Ancak, 
sigarayı bırakmak için hiçbir zaman 
geç kalmış sayılmazsınız. Yapılan ça-
lışmalara göre, sigaranın bırakılma-
sından sonraki 3 yıl içinde kalp krizi 
geçirme riski yarıya düşüyor, 6 yılın 
sonunda ise sigara içmeyen kişilerin 
düzeyine iniyor. Dolayısıyla sigarayı 
bırakmak için en doğru zaman şimdi-
dir!” diyor.
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Yazın 
terlemeye son

Kişinin kendisine ve çevresine rahatsızlık veren aşırı 
terleme, özellikle yaz aylarında pek çok insanın kabusu 

oluyor. Peki botoks uygulamasının 6-8 ay boyunca 
terlemeyi engellediğini biliyor muydunuz? 
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Yaz aylarında sıcak hava, fi-
ziksel aktivite, kilo fazlalı-
ğı gibi sebeplerden dolayı 
pek çok insan terleme so-

runu yaşıyor. Terin kıyafetlerin üze-
rinden belli olması ve çevreye koku 
yayması da kişiyi toplumda zor duru-
ma düşürüyor. Son yıllarda aşırı terle-
meye karşı en çok tercih edilen tedavi 
yöntemi ise “Terleme Botoksu”. Daha 
çok koltuk altına uygulanan işlem, şi-
kayete göre yüz, el ve ayaklara da ya-
pılabiliyor.

UYGULAMA 10-15 DAKİKA 
SÜRÜYOR

Dermatoloji Uzmanı Dr. Figen Bilen, 
uygulama kolaylığı ve etkisi ile özellik-
le bahar aylarında “Terleme Botoksu”-
na yoğun ilgi olduğunu söyledi. Aşırı 
terleme sorunu olanların gönül rahatlı-
ğıyla bu uygulamayı yaptırabileceğini 
kaydeden Bilen, “10-15 dakikalık bo-
toks uygulaması; 6-8 ay boyunca aşırı 
terlemeyi engelliyor ve kişiye önemli 
bir konfor sağlıyor” dedi.

6-8 AY BOYUNCA TERLEMEYİ 
AZALTIYOR

Uygulama, terleme olan bölgeye 
lokal anestezik krem sürülerek minik 
botoks iğneleri ile yapılıyor. Terleme 
Botoksu ile ter bezlerine gelen ve aşı-
rı terlemeye sebep olan sinir uyarıları 
kesilerek bölgesel olarak terleme en-
gelleniyor. Uygulamadan yaklaşık bir 
hafta sonra etkisi başlıyor ve 6-8 ay 

sürüyor. O sürede kişiyi rahatsız ede-
cek boyutta bir terleme yaşanmıyor. 
Tercihen yılda 1-2 kez tekrarlanan bu 
uygulama ile aşırı terleme şikayetinin 
önüne geçiliyor. Uygulama sonrası 
herhangi bir pansuman ya da ilaç te-
davisi gerekmiyor. Kişi hemen sosyal 
hayatına dönebiliyor. Uygulama, ya-
pılan muayene sonrası gerekli görül-
düğü taktirde 12 yaşından büyüklere 
de yapılabiliyor.
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Kapak

İLHAN ŞEN

Oyunculuğun da 
bir matematiği var 

Röportaj: Mukaddes Kaya,  Fotoğraflar: Tamer Yılmaz,  Styling: Eylem Yıldız,  Saç: Rıdvan Deniz  
Makyaj: Rufiye Kalmaz,  Fotoğrafçı asistanı: Doruk Uğurluer, Oğuz Şanlı,  Styling asistanı: Zeynep Baba, İrem Sönmezer  

Video: Ünal Avcı,  Bize evinin kapılarını açtığı için sevgili Simay Bülbül’e teşekkür ederiz

Ekranların inşaat mühendisi yakışıklısı İlhan Şen, matematiği 
iyi bilmenin hem hayatı hem de oyunculuğu anlamada etkili 

olduğunu vurguluyor. Şen, iyi oyunculuğun formülünü de şöyle 
veriyor: Biraz matematik, biraz kendin, çokça çalışmak ama 

diğer her şeyde olduğu gibi matematik bilmek oyunculuk için 
de çok faydalı oluyor.

Kazak- Bottega Veneta / Beymen
Pantolon - Casablanca / Beymen
Saat- Editöre ait
Yüzük- Editöre ait
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Kesinlikle standartların dı-
şında bir adam. Oyuncu-
luğun matematiğini ken-
di algoritmasıyla çözmüş, 

özümsemiş ve öğrenmiş olarak bu 
yola girmiş bir yetenek. Sert yüz hat-
ları ve özel ses tonuyla farkını fark et-
tiren bir oyuncu. Tam da aradığımız 
yeni jönümüz. Alışılagelmiş yakışıklı-
lardan değil, çok zeki ve tam bir ente-
lektüel. Zeka onun için önemli. Kibar, 
saygılı ve kültürlü olmasında ailesi-
nin katkıları büyük. Çevreye duyarlı, 
duygusal ve sosyal sorumluluk bilin-
ci ile yaşayan bir isim. Samimi, doğal, 
içten  ve tam bir centilmen. Oyun-
culuk için yaratılmış, başka türlüsü 
mümkün değil. Yolu çok açık, kalbi 
daha da açık. Alçak gönüllü, sevecen, 
evcimen, yakışıklı, yetenekli, kibar 
yeni jönümüz İlhan Şen, ATV ekran-
larında yayına girecek olan ‘Sevmek 
Zamanı’ adlı yeni dizisiyle kısa bir 
süre sonra yine ekranlarda olacak.  

İnşaat mühendisi olman ve 
matematiği iyi bilmen oyunculuğun 
algoritmasını çözmene yardımcı 
oldu mu, aralarında sence nasıl bir 
bağlantı var?
Çok teşekkür ederim bu soru için, 
özellikle matematiği işin içine dahil et-
tiğiniz için, çok da güzel bir ayrım var 
burada ‘matematiği bilmek’. Ben üni-
versitenin başlarında özel ders vererek 
hayatımı geçindiriyordum. Orada öğ-
rencilerime söylediğim bir şey vardı: 
“Arkadaşlar matematiği sevmek zo-
runda değilsiniz ama matematiği bil-

mek ve yapmak zorundasınız, özellikle 
biz kendi eğitim sistemimizde yarışan, 
yarışmak zorunda kalan insanlarsak.” 
Bu noktada matematiği bilmek bizim 
için hayatta birçok şeyi anlamamıza 
yardımcı olan unsurlardan bir tane-
si, yani “Matematik bütün bir haya-
tımız boyunca ne işimize yarayacak? 
Bu denklemler, bu integraller, bu tü-
revler” desek de görmediğimiz birçok 
yerde işe yarıyor. Yani bu ekonomik 
durumdan,  ekonominin gidişinden ya 
da okumalardan tutun da yaptığınız 
bir müziğin nota dizilimine kadar her 
yerde bir dünyanın dönümünden, ge-
zegenlerin sıralanışına kadar her şeyde 
matematikten söz edebiliyoruz. 
Gelelim oyunculuk ve matematiğin 
arasındaki ilişkiye. Elbette oyunculu-
ğun içerisinde de bir matematik var 
ama günün sonunda baktığımız za-
man oyunculuk çok bireysel başlayıp 
eğer gerektiriyorsa sahnenin içinde-
ki dinamiklere göre, sahnenin içinde 
yer alan rol arkadaşlarına göre şe-
killenen bir durum bence. O yüzden 
birçok şeyi kavramada elbette mate-
matik çok yardımcı olur ama oyun-
culuk disiplin olarak çok çalışmayı 
kendi duygunu, oynadığın karakte-
rin duygusunu, oynadığın karakterin 
durumunu daha da önemlisi içinde 
yer aldığı konumu bilmeye, anlama-
ya ve anlatmayla yönelik olduğu için 
biraz matematik, biraz kendin, çok-
ça çalışmak olarak gözüküyor ama 
elbette diğer her şeyde olduğu gibi 
matematik bilmek oyunculuk için de 
çok faydalı oluyor.



72

Kapak



73

Kapak

Sanırım tesadüflerle keşfedildin, 
yoksa oyuncu olmak mıydı hep 
hayalin?
Aslında ben tesadüf ile keşfedilme-
dim. Sağolsun Hilal Saral bir gün 
bana gel dedi, deyiş o deyiş. Zaten 
kendisi müthiş bir yönetmendir, bir 
gün bana gel dedi ve ben gittim o 
gün bugündür bir şekilde bu işi yapı-
yorum. Hayal deyince ben başka bir 
şeyden bahsetmek isteyeceğim aslın-
da. Yine dönelim eskilere, hepimizin 
12-13 yaşlarına yani bunu okuyan 
kim varsa, öyle başka yerlere kanali-
ze ediliyoruz ki o yaşlardaki öğrenci-
ler, o yaşlardaki çocuklar olarak hayal 
kurmak çok zor oluyor. Aramızdan 
bir kaç tanemiz çok şanslı oluyor, 
örneğin “Ben oyuncu olacağım, ben 
doktor olacağım, ben mühendis ola-
cağım” diyebiliyor ama geri kalan 
herkes “Ben öncelikle önümdeki sı-
navı geçeceğim, önümdeki puanı 
geçeceğim” ya da işte “Komşunun 
arkadaşının oğlunu geçeceğim” mo-
tivasyonuyla hareket ediyoruz. O 
yaşlarda o yüzden ben birçoğumu-
zun bunun hayalini kurduğunu dü-
şünmüyorum. Elbette oyunculuk, 
müzisyenlik, ressamlık ya da yazarlık 
gibi sanat disiplinleri belki çok küçük 
yaşlarda ortaya çıkan disiplinler ama 
bu 10 kişiden 9’unun elde edemediği, 
yaşamadığı, hayal edemediği şeyler 
zaten ya da sen bir müzisyen, oyun-
cu, sporcu veya bir yazar olma hayali 
kuruyorsan etraf ve ahali seni bun-
dan vazgeçirmek için elinden ne ge-

liyorsa yapıyor zaten. O yüzden çok 
hayalim değildi, yani bir hayalim var 
mıydı? Onu bile bilmiyorum.

BULGARİSTAN’DAN İSTANBUL’A 
GÖÇ ETTİK

Köklerin nereden geliyor, çekirdek 
aileniz nasıl bir aile?
Ben Bulgaristan doğumluyum, biz 
bütün aile olarak Bulgaristan’dan 
göçtük ve Türkiye de yaşamaya baş-
ladık. Bizim oradaki ailelerimizde en 
fazla iki çocuk olur ve çok küçük ai-
lelerdir yani biz toplamda 4 kişiyiz, 
annem, babam, kız kardeşim ve ben. 
Oradaki yaşam tarzına göre zaten atı-
yorum anneanne, babaanne diğer ak-
rabalar onlar kendileri bir ailedir, sen 
kendin bir ailesindir yani o yüzden 
biz çekirdek aile kavramını çok daha 
net yaşayanlardanız. Annem ve ba-
bam ile çok fazla yaş farkım olmadığı 
için onlar benim en iyi arkadaşlarım, 
hep böyleydi ve galiba ömür boyu 
böyle olacak. O yüzden herkesin bir-
biri ile çok iyi arkadaş olduğu bir ai-
leyiz. Bizde öyle saygı sevgi çerçeve-
sinin katı kuralları yoktur, herkes en 
iyi arkadaştır, bir karar alınıyor ise 
onlar ortak alınır, tartışılır, masaya 
yatırılır. Ailenin en büyüğü masaya 
yumruğunu vurup “Böyle olacak ve 
siz buna tabiisiniz” demez. En küçü-
ğünden, en büyüğüne herkesin söz 
hakkı vardır ve herkes o hakkı sonu-
na kadar da kullanır, böyle bir aile-
miz var.
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Gömlek - Vakko
Pantolon - Wooyoungmi / Beymen
Ayakkabı- Converse / SUperstep
Kolye - Asporsha
Yüzükler- editöre ait
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İstanbullu olmayı sevdin mi?
Tabii ki. Ben İstanbullu olmayı neden 
sevmeyeyim, haddim mi bu benim? 
İstanbul başka bir şey, İstanbul belki 
de tarihin tekrar tekrar yazıldığı na-
dir topraklardan bir tanesi. Biz kimiz 
ki İstanbul’u sevmeyeceğiz? O yüz-
den ne şanslıyım ki İstanbul’da bir 
şekilde hayatımı geçiriyorum, şu an, 
an ve gün itibariyle müthiş bir kaos 
hakim ama ben kaosun birçok şeyi 
doğurduğuna inananlardanım. O 
yüzden ne mutlu ki bir şekilde bura-
lardayım, İstanbul’dayım o yüzden 
iyi ki buradayız.

Seyahat rotalarında belirlediğin 
yollar nasıl oluyor, kafana göre 
tatile çıkanlardan mısın?
Ben çok fazla seyahat edenlerden de-
ğilim, evde oturanlardanım. Yani zorla 
bir yere gidenlerdenim ama yol duru-
mu beni başka yerlere götüren bir du-
rum yani özellikle Oruç Aruoba vardır 
yolla ilgili yazar ve yazar onun benim 
çok sevdiğim alıntılarından bir tanesini 
söylemek isterim yanlış söylüyorsam 
düzeltin, “Dert bir yere varmak değil 
yolda olmak” gibi bir felsefe ile hareket 
ediyor ve benim için çok elle tutulur bir 
felsefe. O yüzden mesela bir rota belir-
lemektense, yolda olmak benim daha 
hoşuma gider, elbette rotalar belirlen-

sin ya da başka bir şeyler olsun ama 
ben “Gelecek yılın Haziran’ın 13’ünde 
gideceğim, bilmem ne yapacağım” di-
yenlerden değilim, ben o kadar planlı 
yaşayamıyorum. Daha anlık ve günlük 
değişebiliyor her şey, o yüzden ben bir 
yere varmak, bir rota çizmekten ziyade 
yolda olmayı sevenlerdenim.

HEDEF İÇİN ÇOK ÇALIŞMAK GEREK

Hayatı nasıl karşılarsın, nasıl 
yaşarsın, planlı mı yoksa kafana 
göre mi?
Ne güzel gelen gelsin yapacak bir şey 
yok. Hayatın gelişine ya da gidişine 
karşı yani bir hazırlığım yok, o yüz-
den etkiye göre tepki verenlerdenim 
o durumlarda elbette bazı hazırlıklar 
yapılır, hayat ile alakalı hazırlıklar, 
planlar yapılır ama “Nasıl yaşarsın 
planlı mı? Yoksa kafana göre mi” so-
rusu burada devreye giriyor. Bilmi-
yorum yani çok plan yaptığım oldu 
defalarca bozuldu, gün içinde hiç ka-
famda bir şey yokken çıkıp müthiş 
planlarla ya da müthiş denk gelişler-
le harika günler ve haftalar yaşadı-
ğım da oldu. O yüzden çok kendimi-
ze bağlı olmayan durumlarda elden 
bir şey gelmeyince plan yapmak ya 
da “Bakalım ne olacak diye devam 
etmek” ikisi de tutar.

Annem ve babam ile çok fazla yaş farkım olmadığı için onlar 
benim en iyi arkadaşlarım, hep böyleydi ve galiba ömür boyu 

böyle olacak. O yüzden herkesin birbiriyle çok iyi arkadaş olduğu 
bir aile. Bizde öyle saygı sevgi çerçevesinin katı kuralları yoktur, 

herkes en iyi arkadaştır, bir karar alınıyor ise onlar ortak alınır.
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Bir hedef bir plan yaptın mı 
kendine, yurt dışı gibi mesela?
Hayır zaten ben hedef ve plan an-
lamında şöyle düşünüyorum, tabii 
ki kendimce müthiş hedeflerim var, 
fakat bu hedeflere gitmenin tek bir 
yolu var; çok çalışmak bu kadar. Geri 
kalan hepsi laf kalabalığından ibaret. 
Yapman gereken tek şey beni dinle-
diysen ve bir hedefin varsa o hede-
fe ulaşana kadar çalışmak, hedefe 
ulaştığında da o hedefin biraz daha 
üstünü hedeflemek. Benim tek yap-
tığım bu, bir planım yok sadece ben 
çalışmayı bilenlerdenim, başka nasıl 
yapılır bilmiyorum o yüzden hedefe 
ulaşmak için çok çalışmak gerekiyor. 
Günün birinde yurtdışında bir şey-
lere dokunabilmeyi çok isterim ama 
hayat nereye götürecek hep beraber 
bakıp göreceğiz.

Müzikle ilgili misin, ses tonun 
gerçekten çok değişik, karizmatik, 
kesinlikle güzel şarkı söylersin 
diye düşünüyorum?
Sondan başlayayım, ben güzel şarkı 
söylemem, bu tamamen bir algıdır. 
Böyle bir şey yok. Ses tonum için söy-
lediğiniz sözlere çok teşekkür ederim, 
böyle bir şey duyduğumda hep söy-
lüyorum ben iyi sesin peşinde olan-

lardanım. Bir yerde iyi bir ses tonu 
duyduğumda yani iyi Türkçe konu-
şan birini duyduğumda dönüp dönüp 
bakar kim ise gider tanışırım. Çünkü 
özellikle Türkçe’yi iyi konuşmak ve 
onu iyi tonlarla, iyi vurgularla konuş-
mak benim çok peşinde olduğum bir 
şeydir, umarım bir gün, bir yerde bi-
rileri benim için de bunları söyler, tek 
isteğim budur. Müzikle baya baya il-
giliyim aynı zamanda bir enstrüman 
da çalıyorum, gitar çalıyorum. Son 
zamanlarda kendime bir plak çalar 
aldım ve müzikleri plaklardan din-
lemeye başladım. Benim için müthiş 
bir kaçış noktası oldu, son 1 yıldır iyi 
müzik, iyi nota, iyi ses bunlar insanı 
bambaşka yerlerden alıp bambaşka 
yerlere götüren şeyler. Ben de bunla-
rın peşindekilerden bir tanesiyim.

Spor hayatın nasıl gidiyor, tüm hız 
devam mı?
Elbetteki çalışma saatleri ve çalışma 
koşullarımız dolayısıyla uzun za-
mandır bir spor hayatım yok ama 
çok uzun yıllardır sporun içindey-
dim. Ama tabii ki ara ara sporun elin-
den tutunmaya çalışıyorum ama son 
zamanlarda çok başarılı olduğum 
söylenemez, ilk fırsatta yine kendimi 
oralara atacağım.

Bir yerde iyi bir ses tonu duyduğumda yani iyi Türkçe konuşan 
birini duyduğumda dönüp dönüp bakar, kim ise gider tanışırım. 

Çünkü özellikle Türkçe’yi iyi konuşmak ve onu iyi tonlarla, iyi 
vurgularla konuşmak benim çok peşinde olduğum bir şeydir. 
Umarım bir gün, bir yerde birileri benim için de bunları söyler, 

tek isteğim budur. 
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Tişört - Lacoste
Pantalon - Hatice Gökçe
Ayakkabı - George Hogg / Divarese
Çorap-editöre ait
Yüzükler editöre ait
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Sıkı bir Fenerbahçelisin bildiğim 
kadarıyla, maçlara gidiyor musun? 
Sence ne zaman şampiyon 
olursunuz?
Biz zaten her zaman şampiyonuz. Siz 
sadece bunu göremeyenlerdensiniz 
anladığım kadarıyla deyip, sizleri 
öpüyorum.

Sert bir adam gibi görünüyorsun, 
yoksa içinde bilmediğimiz bir 
yumuşacık bir çılgın mı var?
Yüz hatlarım nedeniyle evet sert bir 
adam gibi gözüküyorum. Yani herke-
sin içinde her şeyden biraz var, ben 
dönüp dolaşıp ona geliyorum. Sert 
bir adam ya da daha uysal bir adam 
gibi gözükmekten ziyade. Evet ben 
yüz hatlarım dolayısıyla mizacı sert 
bir adam gibi gözüküyor olabilirim 
ama hepimizin içinde sert adamlar 
da sert kadınlar da çok uysal çocuk-
lar da şirin bir bebek de var, herkesin 
içinde olan duygular bunlar. Elbette 
benim içimde de bunların hepsinden 
birer tane var bunu gösterme biçim-
leri ya da gösterme yerlerinin biçimi 
insandan insana değişir. Ama dediği-
nizden tabii ki bende de çok fazla var.

Sanki hiç hata yapmazmışsın gibi 
duruyorsun, çok hata yaptın mı 
keşkelerin oldu mu hayatında?
O kadar çok hata yaptım ki zaten 
hata yapmadan doğruyu bulmayı 
nasıl düşünebilirsin ki? Her zaman 
sadece doğruyu yapan ya da sadece 
doğruyu yapacakmış gibi duran biri, 
çok tanrısal bir öğe olmaz mı? Haya-
tımızda ya da çevremizde hatalar ya-
pılsın, ben hata yapmalarla çok fazla 

var olan biriyim, elbette hata yapılsın 
ders alındığı ve o hatanın sonrasın-
da doğrunun bulunduğu takdirde, 
doğruyu bulduğumuz takdirde, hata 
dünyanın en güzel şeyi oluyor. O 
yüzden ben çok fazla hata yapmak-
tan da korkmam, hata yapmamak 
için elimden geleni yaparım ama 
hata yapmaktan korkmam ikisi çok 
başka şeyler. O kadar çok hatam oldu 
ki ve o kadar çok keşkem oldu ki ama 
günün sonunda dönüp baktığımızda 
bunların hepsine iyi ki diyorum, işte 
o hata ve keşkeler ‘iyi ki’ye dönüşe-
biliyorsa kıymetli.

KALICI OLMAK İŞİNİ İYİ YAPMAYA 
BAĞLI

Yakışıklı olmak, fark edilmek 
oyuncu için bir avantaj mı? Ne 
düşünüyorsun bu konuda?
Teşekkür ederim ama ben çok fazla 
kendimi yakışıklı bulanlardan değilim. 
Bu noktada öncelikle şurdan başlaya-
yım, elbette bu bir gösteri dünyası ve 
biz görsel bir iş yapıyoruz, genel geçer 
anlamda güzel olmak birçok şeyi örte-
bilir bir durum ama bu işin altında çok 
büyük bir tabaka var o da gerçekten 
yaptığın işi iyi yapmak, siz ne kadar 
güzel, siz ne kadar yakışıklı, siz ne ka-
dar bakılabilir ve istenilebilir olun, yap-
tığınız işi doğru yapmıyorsanız, eğer 
bunun adına oyunculuk diyorsak veya  
müzisyenlik diyorsak ne olduğunuzun 
yaklaşık 3 dakika sonra hiçbir önemi 
kalmayacaktır. Dediğim gibi görsel bir 
iş yaptığımız için birçok şeyin üstünü 
örter fakat kalıcı olmak tamamen yap-
tığın işi iyi yapmaya dayanır.
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Gömlek - Hatice Gökçe
Pantolon - Selen Akyüz
Melek kolye - Asporsha
Zincir, yuvarlak kolye - Atolye Wolf
Yüzük- Editöre Ait
Bileklik-Editöre Ait
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Sosyal bir adam mısın?
Neye göre? Kime göre? Gerçekten 
yerine göre inanılmaz sosyal bir 
adamım, yerine göre de hayatınızda 
gördüğünüz en asosyal kişilerden 
biriyim. Çok değişir, tamamen ye-
rine göre ve kişiye göre çok değişir 
ama eğlenceli bir adamım onu bili-
yorum.

Cihangir mi, Etiler mi, gece 
hayatında tercihlerin nasıl?
İkisi de değil, benim bir gece hayatım 
yok, tamamen kendi kişisel tercihim-
dir. Ben gece hayatını sevmeyenler-
denim evcimen bir adamım o yüz-
den çok da bilmem. Ne mutlu oralara 
gidip geceleri oralarda eğlenen, ora-
larda arkadaşlıklar kuran, oralarda 
aşklar yaşayan insanlara ama ben 
onlardan değilim. Bunu asla eleşti-
ri olarak söylemiyorum, onlar bana 
göre çok daha şanslılar bence.

Karşı cinste seni en çok etkiler?
Zeka, onun haricinde çok bir şeye 
bakmam. Öncelikle zeka.

Kamera önüne çok yakışan bir 
jönsün, kamera arkasına geçmeyi de 

düşündün mü hiç, var mı çekmeyi 
planladığın film?
Çok teşekkür ederim düşünceleriniz 
için. Tabii ki kamera arkası benim 
için özel, çok kıymetli, çok derin bir 
yer, fakat o derin sularda yüzmeyi de 
öğrenmek gerekiyor. Bir gün yavaş 
yavaş kendimde o cesareti bulursam 
neden olmasın. Bir hikaye anlatmak, 
hikayeni kendince insanlara sevdir-
meye çalışmak, bu hikayeyi anlatan 
araçlarından biri olan oyuncularla o 
diyalogu kurabilmek, hikayene bir 
ses verebilmek, hikayene görüntüler 
oluşturabilmek bence dünyanın en 
güzel şeylerinden biri.

ÖNCE SİNEMACIYIM, SONRA 
TİYATRO

Tiyatro-dizi- sinema üçlemesinde 
nasıl bir tercih yapıyorsun?
Aslında bu 3 disiplin de kendi içeri-
sinde çok fazla parametresi olan di-
siplinler. Sıralama olarak kişiden ki-
şiye çok değişir ama benim için bu 3 
kıymetli disiplinden öncelikle galiba 
sinema geliyor. Ben önce sinemacı-
yım, daha sonra tiyatro daha sonra 
dizi benim tercihimdir.

Ben çok fazla hata yapmaktan korkmam, hata yapmamak 
için elimden geleni yaparım ama hata yapmaktan korkmam, 
ikisi çok başka şeyler. O kadar çok hatam oldu ki ve o kadar 

çok keşkem oldu ki ama günün sonunda dönüp baktığımızda 
bunların hepsine iyi ki diyorum, işte o hata ve keşkeler ‘iyi ki’ye 

dönüşebiliyorsa kıymetli.
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Bugüne kadar seni en çok etkileyen 
sahne performansı ve film hangisi 
oldu?
Onlarca filmde yüzlerce performans 
sayabilirim, hiç beklemediğiniz bir 
filmde hiç beklemediğiniz bir perfor-
mans görebiliyorsunuz ama benim 
için tabii ki Abbas Kiarostami’nin 
‘Close-up ya da Nema-ye Nazdik 
yani Yakın Plan’ diye çevrilen bir fil-
mi vardır, bir İran sinemasıdır, 90 da-
kika içinde bana yaşattığı duyguları 
ben hiçbir zaman unutmayacağım. O 
yüzden benim için film olarak bu ilk 
sırada olan nadir filmlerden bir tane-
si tabii ki. Performans için bir ayrım 
yapamam haddim de değil zaten çok 
büyük oyuncular, çok büyük yönet-
menler, çok büyük senaristler, sena-

rist demişken başka bir tane daha ge-
liyor aklıma ‘Hiroşima Sevgilim’ adlı 
film başladığında neye uğradığınızı 
şaşırırsınız, öyle bir yazım şekli, öyle 
bir dili vardır ki bir cümleyle başlar, 
bir cümleyle biter ne izlediğinizi ve 
ne yaşadığınızı size sorsalar anlat-
manız yıllar sürer. Ben böyle şeylerin 
peşinde olan bir adamım, o yüzden 
filmleri de performansları da ayıra-
mıyorum.

Anneler Günü, annene neler 
söylemek istersin?
Az önce de bahsetmiştim, O benim 
en iyi arkadaşım biz genelde birbi-
rimizin arkadaşlar gününü kutluyo-
ruz. Muhtemelen de birazdan arar ve 
kutlarım.

Tişört-Hugo Boss
Pantalon-Hugo Boss
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Ceket - Selen Akyüz
Pantalon - Hatice Gökçe
Atlet- Editöre ait
Ayakkabı - George Hogg / Divarese
Kolyeler - Asporsha
Yüzükler - Editöre ait
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Zamanı yakalamak 
senin elinde

Spora ve doğaya odaklananlardan lüks tutkunlarına, "Retro 
görünümden şaşmam" diyenlerden klasikçilere... İhtişamlı 

dokunuşlar ve yüksek teknolojilerle tasarlanmış 2022 
İlkbahar–Yaz sezonunun trend saatleri havanıza hava katacak.

HAZIRLAYAN: BUSE TURAN

ENERJİK DOKUNUŞ 
Gucci – Ghost G-Timeless  
(908 euro)
Gucci enerjisi diye bir gerçek var. 
Siyah üzerine sarı renkte, Gucci’nin 
imzası olan GucciGhost desenli 
saatin enerjiyle bir ilgisi olmalı. 
Sportif hatları olan, suya dayanıklı 
ve kuvars harekete sahip bu İsviçre 
yapımı saat ile stilinize cool ve 
enerjik bir hava katabilirsiniz.

RETRO SEVER 
Supreme x Timex  (383 euro)
Supreme ile Timex işbirliğinden 
doğan saat “Vintage akımından 
vazgeçemem” diyenlere gelsin. Dijital 
saatlerin en ikonik modeli olan kare 
kadran, metal kasa ve alarm detayı bizi 
geçmişe götürüyor.
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YAŞAM STİLİ 
Fendi Run Away (1029 euro)
Fendi marka saatler her ne kadar lüks ve 
benzersizliği çağrıştırsa da onlar sadece moda 
terimlerinden ibaret değildir. Fendi bir yaşam 
stilidir. 41 mm’lik paslanmaz çelik kasa üzerine 
deri kayışı ve tabii ki kabartmalı Fendi logosu ile 
gönülleri fetheden bu saat İsviçre’de özel ustalar 
tarafından yapılıyor.

ÖZGÜR RUH 
South Lane – Avant  
(359 euro)
Siyah, beyaz renklerdeki napa 
derisinden yapılmış uzun 
kordonu ve yuvarlak kadranı 
ile akılda kalıcı bir saate 
sahip olmaya ne dersiniz? 
Bileklik gibi bileğe dolanan 
kordonuyla, unisex detaylar 
veren South Lane Avant 
suya dayanıklı çelik kasası 
ile sıradanlıktan uzak, özgür 
ruhların favorisi olacak.

KLASİKÇİLERE 
Locman Italy – 1960 Kronograf (305 euro)
Klasikçilerin yakından takip ettikleri bir 
marka Locman Italy. Marka, 1986’dan 
bu yana İtalyan stilini benimsedikleri 
binlerce model tasarladı. 1960 Kronograf 
da onlardan biri. 41 mm çapındaki model 
adından da anlaşılacağı üzere kronograf 
sayaçlara sahip. 1960’ların esintisini yaşatan 
bu eşsiz saat, klasikçilerin göz bebeği.
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İHTİŞAMLI VE ŞIK 
Versace Medusa Icon 38 mm (1304 euro)
İhtişam deyince akıllara ilk Versace 
geliyor öyle değil mi? Versace yeni 
modeller tasarlamak yerine, genellikle 
var olanı iyileştirmeyi hedefliyor. 
Gold detayları sevenlerin mutlaka göz 
atması gereken koleksiyonlardan biri de 
markanın ikonik medusa logolu saatleri.

SPORTİF TERCİHLER 
Huawei - Watch GT Runner (3499TL)
Sporu yaşam biçimi haline getirmiş, 
hareketlerini ve hatta harcadığı kaloriyi 
bile kontrol etmek isteyenlerin tercihi 
akıllı saatler. Kulaklık ve telefonlarıyla 
entegre olan bu saatler çağımızın 
getirdiği yeniliklerden.  

GLADYATÖR DETAYLAR 
South Lane x Aumorfia (484 euro)
Sıra dışı olmayı seven güçlü 
bileklerden yola çıkarak planlanmış bir 
işbirliği, South Lane x Aumorfia. Çivili 
detayları, napa derisinden tasarlanmış 
kayışıyla, farklı tarzları denemek 
isteyenlerin seveceği bir saat.
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Yüksek doz rahatlık 
2021 sezonunda sık karşılaştığımız ince ve oversize 
parçalar bu sezonda da trendler arasında. Pastel tonlarla 
uyum yakalayabileceğiniz keten gömlek ve pantolonlar 
bu sezon gardırobunuzun vazgeçilmez parçaları arasında 
olmalı. Risk almaktan korkmayanlar için canlı renk 
tercihleri olsa da bizim önerimiz ketene en çok yakışan 
nude tonlar. Sizin için seçtiğimiz cool keten parçalara 
gelin birlikte göz atalım.

Adidas Yeezy 
Sneakers 440 euro

Off-White Espadril 
234 euro

Brunello Cucinelli 
Flat Şapka 350 euro

Corneliani Kemer 
149 euro

Dolce 
Gabbana 
pantolon 
630 euro

Ziggy Chen 
Bucket şapka 

299 euro

Osklen Gömlek 
171 euro

Handred 
pantolon 
302 euro

Eleventy Gömlek 168 euro
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Aykırı duruş
Dikkatleri üzerinize çekmeye hazır mısınız? Marjinal 
görünüm tam da size göre mi? O zaman doğru yerdesiniz. 
Farklı ve dikkat çekici olmayı seven beyler sizin için 
seçtiğimiz zincir detaylı pantolonlar, bucket şapkalar ve 
bilekli sneakers ayakkabıları çok seveceksiniz. 

Alexander McQueen 
Yüzük 181 euro

Balmain - Denim 
Ceket 2044 TL

Balenciaga - 
Defender Extended 
Sneakers 935 euro

Stella McCartney 
Güneş Gözlüğü  

247 euro

Raf Simons T-shirt 
381 euro

Nike - Air 
Jordan 

Sneakers 
194 euro

Dolce & Gabbana 
Denim Jean  

1030 euro

DUOltd Jean  
354 euro
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Sağlık

Saç ekiminde doğru 
bilinen yanlışlar

Türkiye’de her 10 erkekten 7’si ciddi saç kayıpları yaşıyor ve 
kellikle mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu noktada en sık 
başvurulan yöntemlerin başında gelen saç ekimi hakkında 

yayılan yanlış bilgiler, kişileri hayal kırıklığına sürüklüyor. 
Söz konusu saç ekimi olduğunda doğru bilinen yanlışlar 

sebebiyle saç ektirmeye ön yargılı kişilerin aslında başarılı 
bir işlem sonrasında istediği görünüme kavuştuğunu 

söyleyen Berkant Dural, her tedavinin kişiye özgü olduğunu 
ve tedavi öncesinde gerekli testlerin yapılarak saç ekimi 

operasyonuna geçilmesi gerektiğini belirtiyor.
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E rkekler arasında en sık 
başvurulan estetik uygu-
lamalarının başında gelen 
saç ekimi operasyonları 

hem kaybedilen saçları hem de öz-
güveni yeniden kazandırıyor. Kişinin 
saç tipine ve yüz formuna ve kök ka-
litesine uygun olarak yapılan bu ope-
rasyonun başarıya ulaşması ise kişi-
nin doğru ellere emanet edilmesiyle 
mümkün oluyor. Çoğu zaman hasta-
ların başkalarından duyduğu ya da 
internetten okuduğu yanlış bilgiler 
yüzünden endişeli olduğunu veya 
mümkün olmayan sonuçlar istedi-
ğini dile getiren Berkant Dural, bilgi 
karmaşasını önlemek için saç ekimi 
konusunda doğru bilinen yanlışları 
anlatıyor. 

Yazın saç ekimi yapılır mı?
Çoğu kişi, yaz mevsiminin saç eki-

mi için uygun olmadığını düşünse de 
kışın en soğuğunda ya da yazın en 
sıcağında bile saç ekimi yapılabilir. 
Bu operasyon için zaman fark etmez, 
önemli olan kişinin 4 hafta boyunca 
güneşten kendini koruyabilmesidir. 
Özellikle de hastalara operasyon ya-
pılan alanla teması olmayan şapka ve 
bereler önerilir.

İnce telli saçlara saç ekimi 
uygulanabilir mi?

En sık dile getiren yanlış bilgilerden 
biri de ince telli saçlara sahip olan ki-
şilere saç ekimi yapılmayacağıdır. An-
cak daha fazla greft uygulanarak bu 
hastalara saç ekimi yapmak mümkün-

dür. Burada önemli olan doktorun saç 
analizini yaparak doğru tedavi yak-
laşımını belirlemesidir. Sonrası ömür 
boyu kullanılacak sağlıklı saçlardır. 

Saç ekimi için saçların tamamının 
dökülmesi beklenmeli mi?

Hayır! Saçının seyrekliğinden şikâ-
yet eden herkes istediği zaman saç eki-
mi işlemi yaptırabilir. Hatta saç ekimi 
için belli bir saç oranının bulunması 
uygulanacak işlemin başarılı olmasın-
da önemli bir etkendir. Dolayısıyla saç 
ekimi için kel kalmayı beklemeye ge-
rek yoktur. 

Saç ekiminden sonra denize 
girilmez mi?

Yazın habercisi baharın geldiği bu-
günlerde saç ekimi operasyonu ile 
tatil planları arasında kalanlar olabi-
lir. Ancak doğru planlama ile ikisi de 
yapılabilir. Şöyle ki, ekim yapılan ala-
nın 1 hafta süre ile korunması gerekir. 
Sonrasında yine dikkati elden bırak-
madan normal hayata dönmek müm-
kündür. Bu süreçte uygulanan teknik-
te önemlidir. Ayrıca 4 hafta sonra da 
denize veya havuza girilebilir.

Beyaz saçlar ekim için uygun mu?
Uygun ekipman, donanımlı merkez 

ve uzman kişilerce dikkatli ve özenli 
bir şekilde yapıldığında beyaz saç-
lar da ekim için uygundur. Beyaz saç 
köklerinin görülmesi daha zor olaca-
ğından bunun için özel optik büyüteç-
ler kullanılır ve saç ekimi operasyonu 
gerçekleştirilir.



Güzellik

Bakımına 
özen gösteren 
erkeklere
Cildine, saçına, kişisel bakımına özen 
gösteren erkeklerin sayısı her geçem 
gün artıyor. Siz de bu gruba giriyorsanız 
bu sayfada ki ürünlere de bakmanızda 
fayda var. Hazır ‘Babalar Günü’ de 
yakınken dikkate alın derim.

Dolce &Gabbana, 
Light Blue Pour 
Homme, 100ml 

EDP, 949 TL

Remington, 
Graphite G3 

Kişisel Bakım 
Kiti,  399 TL

Axe, Epic Fresh, 
32,25 TL

Ormonde Jayne, La Route 
de la Soie Levant, 50 ml, 

2.400 TL

Shiseido, Total 
Revitalizer Light Fluid, 

1.350 TL

Maison Francis Kurkdjian, 
L’Homme À la Rose, 70 ml, 

4.275 TL

Pure Beauty, Brighten 
Up Yüz Temizleme 

Köpüğü, 125 ml, 
129,90 TL

Penhaligon’s, ARTHUR, 
75 ml,  4.000 TL

Target Pro by Watsons 
Whitening Intensive, 30 ml, 

219,90 TL
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ATÖLYESİ
KÜLTÜR

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

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

SE
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İ
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İ
Kültür Sanat

Sanat ve teknoloji 
buluşması 
goodspaces’da
42 Maslak’ta yer alan goodspaces, 
13-14-15 Mayıs’ta ART & TECH 
for GOOD SUMMIT 2022’ye 
evsahipliği yapacak. Paneller, NFT 
sergi, konserler ve özel söyleşilerin 
gerçekleşeceği zirve Metaverse, NFT 
ve Web 3.0’ı odağına alacak.

Deniz Çakır ve Bade 
İşcil aynı dizide buluştu
GAİN’in yeni dizisi ‘Aslında 
Özgürsün’ 9 Mayıs’ta izleyicilerle 
buluşacak. Hayatını ve kalemini 
kadınları özgürleştirmeye adamış 
gazeteci ve yazar Duygu Asena’nın 
aynı adlı romanından uyarlanan 
dizinin başrollerini, Deniz Çakır ve 
Bade İşcil paylaşıyor.

HAZIRLAYAN: ESER AKGÜL
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Doctor Strange 2 filmi 
6 Mayıs’ta vizyonda
Marvel Studios’tan ‘Doktor 
Strange Çoklu Evren Çılgınlığında’ 
filmi sınırları zorlayacak. 6 
Mayıs’ta vizyona girecek filmin 
yönetmenliğini Sam Raimi 
üstlenirken, başrollerini Elizabeth 
Olsen, Benedict Cumberbatch ve 
Rachel McAdams paylaşıyor.

Chill-Out Festival Istanbul 2022’ye davetlisiniz
‘Yeryüzündeki Cennet’ mottosu ile yola çıkan ve Türkiye’de elektronik 

müziğin evrimini 16 senelik varoluşu üzerinden gözler önüne seren Chill-Out 
Festival, 15 Mayıs tarihinde Kemer Country Club’da müzik ve eğlence severleri 

ağırlamaya hazırlanıyor.

Timsah Ateşi sahneye 
düşüyor
Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve 
Kubilay Tunçer’in başrollerini 
paylaştığı Timsah Ateşi oyunu, 13 
ve 27 Mayıs’ta Turkcell Platinum 
Sahnesi’nde tiyatroseverlerle 
buluşuyor. Oyun, zıt kutuplarda 
yaşayan iki kız kardeşin babalarıyla 
olan çalkantılı hikayesini ele alıyor.
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Anneler Günü için ne alacağınıza 
karar veremediyseniz, belki 
de farklı alanlara bakmanız 
gerekebilir. Evini yenilemek 

isteyen anneleriniz için yeni sezon 
trendlerine bir göz atabilirsiniz

Annenize 
özel hediye 
seçenekleri 



Dekorasyon
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Kişisel Gelişim

Dünyaya doğduğumuz ilk 
anda öğrendiğimiz ilk 
şey nefes almak ve biz-
ler nefes alıp verdiğimiz 

süre boyunca bu hayatta dünyadayız, 
insan hiçbir şey yemeden ve içmeden 
günler boyunca hayatta kalabiliyor 
ya da çok eksik beslenerek yıllarca ha-
yatta kalabiliyor, peki nefes almadan 
ne kadar hayatta kalabiliriz? Peki her 
gün aldığımız nefesi yarıya indirsek? 
Bu sorunun cevabı sadece dakikalar 
olabilir. Oksijen fizik bedenimizin en 
hayati besinidir ve insan hayatta kala-
bilmek için en fazla ve ilk sırada oksi-
jene muhtaçtır. Peki nefes alıp vermek 
sadece fiziksel bir işlem olarak tanım-
lanabilir mi? Tıbben ‘evet’ ama spri-
tüel olarak kesinlikle ‘hayır’… Ben 

yıllardır danışanlarıma nefesin fiz-
yolojik hali ve tanımı dışında aslında 
hatırlamamız gereken tinsel anlamını 
anlatmakta ve bu anlamı onlara hatır-
latmaya çalışmaktayım.

BİR BALIĞIN SUDA YAŞAMASI GİBİ...

Nefes sadece soluk alıp vermek de-
ğildir, örnekle açıklamak gerekirse 
nefes; bir balığın suda yaşadığı gibi 
içinde yaşadığımız ama balığın için-
de olduğu sürece fark edemediği su 
gibi bizim de gözlerimizle algılaya-
madığımız için farkında olmadığımız 
yaşam alanımızdır, biz nefesin içinde 
yaşarız ve nefesin dışına çıktığımız-
da dünya hayatı dediğimiz boyuttan 
ayrılırız.

Sadece soluk alıp vermek olarak tanımlayamayacağımız 
nefes, bizim Yaratıcı ile aramızdaki bağdır, sinyalimizdir. 
Nefes aldığımız sürece burada olduğumuzun sinyalini 

veririz. Nefesi sistem ile doğru iletişim olarak kullanmanın 
yolu, onun farkına varmak ve ona niyetlerimizi yükleyecek 

yolları hatırlamaktır.

Oğuz KÖMÜRLÜ / Nefes Terapisti ve Yaşam Koçu

Nefesini 
fark et
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SİNYALLER BEDENLERİMİZİ 
ETKİLER

Nefes aynı zamanda bizim Yaratıcı 
(evren-kaynak siz adına ne diyorsa-
nız o) ile aramızdaki bağdır, sinyali-
mizdir. Bizler nefes aldığımız sürece 
burada olduğumuzun sinyalini veri-
riz ve bu sinyal hem alıcı hem verici 
olarak çalışmaktadır, yani aldığımız 
ve verdiğimiz her nefeste sinyal alır 
ve sinyal veririz. Tıpkı bir cep telefo-
nu, wi-fi ya da radyo sinyaline ben-
zer göremediğimiz sinyaller gibi biz 
o sinyallerin varlığını fark etmeyiz 
ancak tüm bu sinyaller aynı zaman-
da bizim fizik bedenlerimizi etkiler. 
İşte nefesimiz de aynı şekilde bizim 
sinyalimizdir ve biz sadece soluk alıp 
vermek olarak tanımladığımızda ko-
nuşmadığımız bir telefon araması 
gibi sadece açık bir hat olur.

EGO BİLİNCİ NEGATİF DÖNGÜLERİ 
ARTTIRIR

Nefesi sistem ile doğru iletişim ola-
rak kullanmanın yolu, nefesin farkı-
na varmak ve ona niyetlerimizi yük-
leyecek yolları hatırlamaktır. Bizler 
çocukluğumuzun belli bir evresine 
kadar ‘an’da kalan zihinlerimiz saye-
sinde bu iletişim ağını doğru şekilde 
kullanırız ancak büyüdükçe ve ego 
bilinci bizim ‘an’da kalmamıza engel 
olabilecek alanlar bulmaya başladık-
ça biz nefesimizde blokajlar oluşturur 
ve bahsettiğimiz bu sinyali bozmaya 
başlarız, blokajlar sebebiyle bozulan 
sinyal zamanla hayatlarımızda tekrar 
eden negatif döngüleri arttırır ve biz 
bozulan sinyallerimizin yarattığı ha-
yatları tecrübe eder dururuz. Bozu-
lan nefes hayatımızda bir alanı etkiler 
ve bu etkilenen alan aynı şekilde ne-
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fesimizi etkiler yani burada bir kısır 
döngü başlar, işte bu kısır döngüyü 
kırmanın ve tersine çevirmenin yolu 
nefesini fark etmek ve blokajlarını 
arındırmaktır.

EN KIYMETLİ ŞİFA SİZSİNİZ

Bu çalışmaları yapmak için farkın-
dalığınız konusunda alınan rehber-
lik yapılan çalışma kadar önemlidir, 
günümüzde kişisel gelişim alanında 
verilen çok fazla çeşitte eğitim ve uy-
gulama içerisinden doğruyu ve size 
uygunu seçmek konusunda çok se-
çici olmalı ve bu tip çalışmalar için 
rehberlik almadan veya bir uygula-
maya dahil olmadan önce ciddi ola-
rak araştırmalar yapmalısınız. Çün-
kü sadece sertifika satışı için verilen 
birçok anlamsız ama görünüşte çok 
ciddi onaylara sahip lanse edilen eği-
timler sonucu birçok kişi ne yaptığını 

ve nasıl yaptığını bilmez halde serti-
fikalı uygulayıcı kimliğiyle boy gös-
termektedir. Bunların yanı sıra bir de 
popüler medyanın sağladığı gücün 
etkisini kullanarak çok büyük kitlele-
re ulaşabilmeyi başarmış birçok isim 
de aslında aynı şekilde yeterli spritü-
el bakışa sahip olmaksızın bu alan-
da yaptığı çalışmalara, olamayacak 
kadar büyük anlamlar yükleyerek 
mucize vaat etmekte ve aslında baş-
ka blokajlara ve hasarlara yol açacak 
çalışmaları yapmaya devam etmekte-
dirler. Burada hatırlamanız gereken 
en kıymetli detay şifanın kendiniz 
olduğu ve tüm mucizeleri hayatınıza 
kendi farkındalığınızı arttırarak yine 
kendinizin katabileceği gerçeğidir. 
Bir sonraki yazımda size ilişkilerinizi 
şifalandırmak için kendiniz yapabi-
leceğiniz birkaç pratik çalışmayı an-
latacağım. Her gününüz bir öncekin-
den güzel ve muhteşem geçsin.



Yaza çeyrek kala tutup uzun uzun teknik bilgiler vermek 
istemedim. Re Touch Mag olarak bu ay resmen otomobil 

testinde zirve yaptık. Bu sayımızda yer verdiğimiz 
otomobillerde dikkatinizi renklere vermenizi rica edeceğim. 

Bora ERDİN / bora@retouchmag.com

Soğuk 
renkler 
nihayet gitti

Motomoda
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En iyi fiyat performans oto-
mobili olarak Türkiye’de 
satışa çıktığı gün test et-
tiğimiz Dacia Sandero 

Stepway ile Sandero’yu peşi sıra de-
neyimledik. Yeni Dacia Sandero ve 
crossover özellikleri taşıyan kardeşi 
Sandero Stepway, yeni nesil Renault 
Clio’ya da ev sahipliği yapan CMF-B 
platformundan yükselen gövdeleriy-
le Türkiye’de satışa çıktı. 2004’ten bu 
yana 2.1 milyon adet satış yakalayan 
Sandero ailesinin müşterilerinin 1.3 
milyonu Stepway’i tercih etti. 
Tasarım olarak eski çizgilerinden çok 
fazla uzaklaşmayan Sandero ailesi 
yine de modern bir görünüm yakala-

mayı başarmış. Her şeyden önce bo-
yutlardan biraz bahsedelim. Roman-
yalı markanın kompakt ikilisi yaklaşık 
30 mm uzarken genişliklerinde 12 cm 
kadar bir artış söz konusu. Sande-
ro’nun yüksekliği 24 mm azalırken 
Sandero Stepway, tavan rayları dâhil 
edildiğinde 12 mm kadar arttırmış bu 
ölçüsünü. Bagaj hacmi yalnızca 8 litre 
artarak 328 litreye ulaşan Sandero çif-
tinde artık ayarlanabilir bagaj zemini 
sunuluyor. Giriş seviyesinde 15” çaplı 
çelik ve kapaklı jantlar ile gelen araç-
larda bir üst basamakta alaşım taklidi 
yapan 16” çaplı jantlara yer verilmiş. 
Stepway’de hakiki 16” alaşım jantlar 
tercih edilebiliyor.
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OTOMOBİLLE GELEN TELEFON 
TUTACAĞI FİKRİ BEĞENİLİYOR

Sandero ve Sandero Stepway’in geliş-
me kaydettiği bir diğer alan ise multi-
medya sistemi tarafında karşımıza çı-
kıyor. Romanyalı marka bilgi eğlence 
konusunu üç basamağa bölmüş. Giriş 
seviyesinde üzerinde Media Control 
yazan kapaklı bir göz var. Bluetooth 
ya da USB üzerinden bağlayabilece-
ğiniz akıllı telefonunuza indireceği-
niz Dacia Media Control uygulaması 
ile mobil cihazınız aracın hem navi-
gasyon hem de medya sistemi haline 
geliyor. Direksiyon üzerinden ya da 
bir Renault klasiği sağ alt köşedeki 
eleman üzerinden kontrol edilebilen 
sisteme 3.5” boyutlu renkli dijital ek-
ranı olan analog göstergeler eşlik edi-
yor. Her ikisinin de çok güzel metalik 
renkleri sıcak bir izlenim bırakıyor. 

FORD PUMA’YA GEÇ KALDIK

Ford Puma küçük SUV sınıfının en 
önemli oyuncularından biri olarak ge-
çen sene pazara girdiğinde beni heye-
canlandırmıştı. Puma, özellikle far tasa-
rımı ile değişik bir çizgi sunuyordu. Son 
zamanlarda otomobillerin neredeyse 
hepsinde bulunan kocaman hava kanalı 
çizgisi onda yoktu. Küçük SUV dışarı-
dan ciddi bir hacime sahip imajı çiziyor. 
Ancak içeride işler biraz değişiyor. Yol-
cu tarafındaki diz mesafesi yeterli olsa 
da arkaya doğru alçalan tavan ferah 
havayı biraz bozuyor. Ama Ford Puma 
açılır cam tavan ve yolculara eklediği 
perdeli cam tavan ile bu dezavantajı or-
tadan kaldırmayı başarmış. Otomobil 
SUV’dan çok Hatchback aslında. Yu-
varlak hatlı tasarım detaylarıyla, keskin 
hatlı detayların çok iyi bir şekilde har-
manlandığı araç tasarım konusunda en 
baştan benim beğenimi kazandı. Uzun 
süre abisi Kuga gibi üretilirse zamanla 
pazarda da önemli bir paya sahip ola-
cak gibi duruyor.
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HONDA “SES DE ÖNEMLİ, 
GÖRÜNTÜ DE” DEDİ

Honda ve Sony iş birliğiyle kurulma-
sı planlanan ‘New Company’ kapsa-
mında Honda’nın ulaşım geliştirme 
yeteneği, araç gövdesi üretim tekno-
lojisi ve uzun yıllar boyunca geliştir-
diği satış sonrası servis yönetimi de-
neyimini; Sony’nin ise görüntüleme, 
algılama, iletişim, ağ ve eğlence tek-
nolojileri geliştirme ve uygulama uz-
manlığı bir araya getirilerek yeni nesil 
ulaşım hizmetleri geliştirilmesi amaç-
lanıyor. New Company’nin ilk elekt-
rikli araç modelinin 2025 yılında satı-
şa sunulması hedefleniyor. Elektrikli 
araçların geliştirilmesi, tasarlanması 
ve satışa sunulması konusunda çalı-
şacak olan New Company’nin üretim 
tesisinin olmayacağı belirtilirken ilk 
elektrikli araç modelinin üretiminin 
Honda tesislerinde yapılması bekle-
niyor. Sony tarafından ise bir ulaşım 
hizmeti platformunun geliştirilerek 
kullanıma sunulması planlanıyor.

YENİ NESİL LEXUS NX 
GÜVENLİ OTOMOBİL 
ÖDÜLÜ’NÜ ALDI

Premium otomobil üre-
ticisi Lexus’un yeni nesil 
NX modeli, segmentinde 
dikkat çeken yeni güven-
lik özellikleriyle öne çı-
kıyor. Lexus, her zaman 
güvenlik konusundaki 
inovasyonlarıyla bilinen 
bir marka olarak Türki-

ye’de nisan ayında satışa sunulacak 
NX’te de güvenlik özelliklerini daha 
ileriye taşımayı başardı. NX’te yer 
alan Güvenli Çıkış Asistanı ve yeni 
e-latch elektronik kapı açma sistemi, 
Fransa’da 2021 Otomobil Ödülleri’nde 
prestijli ‘Güvenli Otomobil’ unvanını 
kazandı.
Yeni NX, üçüncü jenerasyon Lexus 
Safety System + ile donatılan ilk 
Lexus modeli olarak kaza riskini 
tespit etmek ve önleme konusunda 
yeni standartları belirliyor. Otomotiv 
dünyasında büyük beğeni toplayan 
Güvenli Çıkış Asistanı, Lexus’un tek 
bir dokunuşla açılan elektronik kapı 
açma sistemiyle bağlantılı olarak çalı-
şıyor. Kör Nokta Monitörü’nün rada-
rını kullanarak etraftaki trafik akışını 
izleyen araç, kapının bir aracın veya 
bisiklet kullanıcısının önüne açılma 
riski olduğunda, sesli ve görsel uya-
rıyla birlikte kapının açılmasını en-
gelliyor. Bu süreç, araçtan güvenli bir 
şekilde inmenizi sağlayan size tahsis 
edilmiş özel bir şoför gibi çalışıyor.
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Motomoda

HEP OTOMOBİL KONUŞACAK 
DEĞİLİZ OTOBÜSTE DE İŞLER İYİ 
GİDİYOR 

2021 yılında rekor ihracat rakamlarına 
imza atan Anadolu Isuzu, yeni yıldaki 
hedefleri doğrultusunda yurt dışında 
yeni pazarlara açılırken mevcut pazar-
lardaki varlığını da güçlendirmeye de-
vam ediyor. Anadolu Isuzu, son olarak 
Doğu Avrupa bölgesinin önde gelen 
pazarlarından olan Hırvatistan’a 12 
adet Kendo/Interliner otobüsün tes-
limatını gerçekleştirdi. Yaklaşık 20 yıl-
dır Hırvatistan’da aktif faaliyetlerini 
sürdüren Anadolu Isuzu’nun bugüne 
kadar bu ülkeye ihraç ettiği araç sa-
yısı 250’ye ulaştı. Anadolu Isuzu’nun 
teslimatını gerçekleştirdiği otobüsler 
özellikle turizm taşımacılığı alanında 
güçlü bir pazar konumunda olan Hır-
vatistan’ın farklı şehirlerinde toplu ta-
şıma ve şehir içi ulaşım alanında kul-
lanılacak.

EFSANE TRANSİT ELEKTRİKLENDİ

Avrupa’nın en güçlü elektrikli ticari 
aracı E-Transit’in üretimi, elektrik ener-
jisinin tamamını yüzde 100 yenilene-
bilir kaynaklardan elde eden Kocaeli 
Fabrikaları’nda başlıyor. Daha önce 
Gölcük Fabrikası’nda Plug-in Hybrid 
(PHEV) üretimi için yeni bir seri üretim 
hattı açan Ford Otosan, burada üretilen 
Türkiye’nin segmentinde ilk PHEV ti-
cari araçlarıyla uluslararası ödüller 
elde etmişti. Geçen yıl Mart ayında 
açıklanan, elektrikli ve bağlantılı yeni 
nesil ticari araç projelerine yönelik 10 
yıl etki süresine sahip, 2 milyar Euro 
tutarındaki yatırım planının önemli 
adımlarından biri ise E-Transit’in üre-
timiyle hayata geçiyor. Batarya montajı 
dahil Türkiye’de üretilen ilk tam elekt-
rikli ticari aracın üretim sorumluluğu 
ile Ford Otosan Kocaeli fabrikaları da 
Türkiye’nin ilk  elektrikli araç entegre 
üretim tesisi konumuna ulaştı. 
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TURKCELL 
DERGİLİKTE

VODAFONE 
DMAGSTA

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

Sağlık

Moda
KROŞE AŞKI 

YAZIN TERLEMEYE SON

HAYAT MOTTOSU; DÉS VU

Mi ray Daner

SİMAY BÜLBÜL 
ÇOCUKLARIN 
HAYATINA DOKUNUYOR

YIL: 2   SAYI: 23  MAYIS 2022
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Mayıs 2022

ASTROLOJİ
KOÇ 21 MART - 20 NİSAN

Yükselen Koç ve Koç Burcu
Sevgili koç burçları para para para diyeceği-
niz bir ay sizi bekliyor. Değişim başlıyor. Alma 
verme dengesini sağlayın. Kazanç sağladığınız 
alanlar değişebilir. Nisan ayının sonunda yaşa-
nan güneş tutulmasıyla birlikte değer verdiği-
niz tüm konularda dönüşüm yaşıyorsunuz. 16 
Mayıs dolunayı finansal anlamda değişiklikle-
re sebep olacak. Ayrıca ilişkiler alanında yeni 
birlikteliklere hazır olun. 30 Mayıs yeni ayın-
da iletişim ve yakın çevrenizle ilgili konularda 
başlangıçlar yapabilirsiniz. Mesleki anlamda 
yenilikler sizi bekliyor. Merkür retrosu 4 hazi-
randa bitiyor. Bu süreçte imza atmayın. Mayıs 
ayında elle tutulur gözle görülür gelişmeler 
yaşayacaksınız.

İKİZLER       22 MAYIS - 22 HAZİRAN

Yükselen İkizler ve İkizler Burcu
Sevgili ikizler burçları bu ay kadersel konular-
da etki altında olacaksınız. Kendi değerinizi 
fark etmeniz için yaşamanız gereken herşeyi 
yaşadınız artık düşünme zamanı değil hare-
kete geçme zamanı. Yeni bir dönem başlıyor 
sizin için. 30 Nisan güneş tutulması bilinçaltı 
alanınızı tetikliyor. İçinize dönüp kendinizle 
hesaplaşıp ordan güçlü bir şekilde çıkacak ve 
hayatınızın geriye kalanında ne yapmak iste-
diğinize karar vereceksiniz. İş ile ilgili statüsel 
anlamda güzel değişimler de sizleri bekliyor. 
16 Mayıs dolunayında gizli düşmanlara dik-
kat. 4 Haziran günü merkür retrosu bitimine 
kadar sözleşmelere imza atmayın.  30 Mayıs 
yeni ayında ise cesur olun. Bu ay yol ayrımları 
hedefe ilerlemenizi sağlayacak.

ASLAN 23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS

Yükselen Aslan ve Aslan Burcu
Sevgili aslanlar bu aya kariyer alanınızdaki değişimlerle başlıyorsunuz. 30 Nisan güneş tutulması 
sonrası yeni bir iş kurabilir ve büyük bir destek alabilirsiniz. Sağlıkla ilgili sorunlar yaşıyorsanız 
ihmal etmemenizi öneririm. Sizi mutlu eden şeylere odaklanın ve sahnede olmanız gereken bu dö-
nemi orda geçirin. Medya alanında çalışıyorsanız başarı sizinle olacak. Sadece aşk konusunda zorla-
nabilirsiniz, bu ay bu konuyu rafa kaldırıp işinize odaklanın. 16 Mayıs dolunayında ailenizle aranızı 
düzeltin. 4 Haziran günü merkür retrosu bitimine kadar sözleşmelere imza atmayın. 30 Mayıs yeni 
ayında sosyalleşin, etkinliklere katılın. Bu ay işinizle aşk yaşayacaksınız.

BOĞA 21 NİSAN - 21 MAYIS

Yükselen Boğa ve Boğa Burcu
Sevgili boğa burçları bu ay kişiliğiniz ve ima-
jınız konusunda değişim dönüşüm zamanı. 30 
Nisan güneş tutulması burcunuzda gerçekleş-
ti. Finansal konularda kadersel değişimler ve 
gayrimenkul alımı söz konusu olabilir. Yeni 
başlangıçlar için 4 Mayıs ve sonrasını tercih 
edin. Güvenli alanınızdan çıkıp yeni yollar 
keşfedebilirsiniz. Değişim sizin için bu aydan 
itibaren kaçınılmaz olacak. 16 Mayıs dolunayı 
ilişkiler alanınızı etkiliyor. Mesleki anlamda ve 
evlilik yolunda yeni başlangıçlar yapabilirsi-
niz. 4 Haziran günü merkür retrosu bitimine 
kadar sözleşmelere imza atmayın. 30 Mayıs 
yeniayı size her konuda kazandıracak. Bu ay 
hakkınız olanları alma zamanı geldi.

YENGEÇ 23 HAZİRAN - 22 TEMMUZ

Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu
Sevgili yengeçler sosyal çevrenizde parlaya-
cağınız bir ay sizi bekliyor. 30 Nisan güneş 
tutulması hayallerinize ulaşmanız için sizi 
destekliyor olacak. Medya ve yayıncılık ko-
nularında çalışıyorsanız şans sizden yana. 
Vereceğiniz kararlar hayatınızın geriye ka-
lanında önemli olacak. Mesleki anlamda 
bol bereketli kazançlı bir dönem başlıyor. İş 
arıyorsanız bulacak, aşk arıyorsanız doğru 
insanla karşılaşacaksınız. Yurt dışında yaşa-
makla ilgili gündemleriniz olabilir. 16 Mayıs 
dolunayı sizin için eğlence zamanı. 4 Haziran 
günü merkür retrosu bitimine kadar sözleş-
melere imza atmayın. 30 Mayıs yeni ayında 
mutlaka ihtiyacı olanlara yardım edin. Bu ay-
dan sonra siz ‘siz’ olacaksınız.

Astrolog CANAN SEZGİN



BAŞAK 23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL

Yükselen Başak  ve Başak Burcu
Sevgili başaklar bu ay yurt dışı, eğitim konuları 
gündeminizde. 30 Nisan güneş tutulmasından 
sonra yeni bir eğitim alabilir, farklı bir ülkede 
yaşamak gibi bir isteğiniz söz konusu olabilir. 16 
Mayıs dolunayında önemli bir belge imzalaya-
caksanız merkür retrosu bitimi olan 4 hazirana 
kadar erteleyin. İlişkiler konusunda yanılgıları-
nız söz konusu olabilir. Bu konularda dikkatli 
olun. 30 Mayıs yeni ayında ikili ilişkiler konu-
sunda farklı kültürlerden insanlarla tanışabilir 
yakınlaşabilirsiniz. Yeni tanışacağınız insanlara 
fazla güvenmeyin. Bu ay tutulmalar ve retro 
sonrası size iyi gelecek.

AKREP 23 EKİM - 21 KASIM

Yükselen Akrep ve Akrep Burcu
Sevgili akrep burçları bu ay ilişkiler ve ortaklıklar 
alanınızı etkiliyor. 30 Nisan güneş tutulması sonrası 
kadersel bir sürece giriyorsunuz. Yeni başlangıçları-
nız kalıcı olacak. Evlilikle ilgili yeni kararlar alacak-
sınız. 10 Mayıs’ta başlayacak olan Merkür retrosu 4 
haziranda bitiyor bu süreçte imza atmayın, elektro-
nik alışverişi yapmayın. 16 Mayıs dolunayı ne iste-
diğinizi bulmanız konusunda size yardım edecek ve 
amaçlarınıza daha sıkı sarılmanızı sağlayacak. Mes-
leki anlamda tatmin olacaksınız. 30 Mayıs yeni ayın-
da psikolojik anlamda güçlü etkiler altındasınız. Bu 
ay vadesi dolan ilişkilerin bittiği, yeni ilişkilerin baş-
ladığı, yapım ve onarım aşamasından geçtiğiniz cid-
diyete doğru giden aşkların çiçek açtığı bir ay olacak.

OĞLAK 22 ARALIK - 21 OCAK

Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu
Sevgili oğlak burçları bu ay gündeminizde aşk ola-
cak. Yenilikler, başlangıçlar, heyecan dolu bir ay 
sizi bekliyor. 30 Nisan güneş tutulması sonrası aşk 
istiyorsanız doğru insan bu ay etrafınızda olacak. 
Mesleki anlamda bu tutulma size aradığınız pres-
tiji sağlayacak. Merkür retrosu 4 haziranda bitiyor. 
Bu süreçte imza atmayın, elektronik alışverişlerinizi 
erteleyin. 16 Mayıs dolunayında hobilerinizle ilgile-
neceğiniz, sanatsal anlamda başarılı olabileceğiniz 
ve aşk konularında istediğinizi alabileceğiniz bir 
zaman dilimi. 30 Mayıs yeni ayında finansal anlam-
da adımlar atabilirsiniz ve başarılı olacaksınız. Bu 
ay iyimser olun herşey istediğiniz gibi olacak.

BALIK 20 ŞUBAT - 20 MART

Yükselen Balık  ve Balık Burcu
Sevgili balık burçları iletişim ve kardeşlerinizle ilgili konular bu ayın teması olacak. 30 Nisan güneş tutul-
masıyla yakın çevrenizin istek ve ihtiyaçları sizin için ön planda olacak. 10 Mayıs’ta başlayacak olan Mer-
kür retrosunda imza atmayın, elektronik alışverişlerinizi erteleyin. 16 Mayıs dolunayı maceracı yanınızı 
ortaya çıkaracak. Eğitim alabileceğiniz konular için uygun bir aydasınız. Parasal konularda yeni atılımlar 
için biraz daha bekleyebilirsiniz. 30 Mayıs yeni ayı tadilat işleri ve yeni bir mülk satın alma gibi işleriniz 
için 4 Haziran merkür retrosu bitimini bekleyin. İletişimsel anlamda başarılı olacağınız bir ay olacak.

TERAZİ 23 EYLÜL - 22 EKİM

Yükselen Terazi  ve Terazi Burcu
Sevgili terazi burçları sezgileriniz güçlü çalışıyor ve 
küllerinizden doğacağınız bir ay sizi bekliyor. 30 Ni-
san güneş tutulması ödemelerinizle ilgili konularda 
nafaka, miras ve hukuksal konularda yeni bir döne-
min başlayacağını işaret ediyor. 10 Mayıs’ta başlaya-
cak olan Merkür retrosu sonrası atacağınız imzaları ve 
elektronik alışverişlerinizi 4 hazirana kadar erteleyin. 
16 Mayıs dolunayında finansal anlamda bir destek 
alabilirsiniz. İlişkiler konusunda mücadeleniz bitmedi 
ama mutluluk için son adımlarınız. 30 Mayıs yeni ayı 
idealleriniz konusunda hayal kurmanın ötesine geçip 
yenilikleri başlatmanız için uygun bir dönem olduğu-
nu işaret ediyor. Bu ay çok düşünmeyin hissedin. 

YAY 22 KASIM - 21 ARALIK

Yükselen Yay ve Yay Burcu
Sevgili yay burçları sağlık, iş alanlarınızın ak-
tif olacağı bir ay sizi bekliyor. 30 Nisan güneş 
tutulması sonrası mesleki anlamda şartları zor-
luyorsunuz neredeyse o sebeple kısa bir süre 
daha sabretmeniz gerekecek. Mutlu olacağınız 
iş koşulları bir adım ötenizde olacak. 10 Ma-
yıs’ta başlayacak olan Merkür retrosu 4 hazi-
randa bitiyor olacak. Bu süreçte imza atmayın, 
elektronik alışverişlerinizi erteleyin. 16 Mayıs 
dolunayında yalnız kalmak isteyebilirsiniz. 30 
Mayıs yeni ayında aşk ve ilişkiler konularında 
başlangıçlar için hazırsınız korkunun ecele fay-
dası yok. Bu ay her konuda çalışın çabalayın 
vazgeçmeyin. 

KOVA 22 OCAK - 19 ŞUBAT

Yükselen Kova  ve Kova Burcu
Sevgili kova burçları bu ay ailenizle, kökeniniz-
le, evle ilgili konular odak noktanız olacak.  30 
Nisan güneş tutulması sonrası değişime ayak 
uyduracak, maddi anlamda tatmin olabilmek 
için gerekli adımları atacaksınız. 10 Mayıs’ta 
başlayacak olan Merkür retrosu 4 haziranda biti-
yor. Bu süreçte imza atmayın, elektronik alışve-
rişlerinizi erteleyin. 16 Mayıs dolunayında yeni 
bir işe başlamak veya gayrimenkul satın almak 
gibi durumlar söz konusu olabilir. 30 Mayıs yeni 
ayında âşık olabilir, birlikteliğiniz varsa ilişkinizi 
farklı bir boyuta taşıyabilirsiniz. Bu ay tüm yıl 
boyunca olduğu gibi mutlu olacaksınız. 
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