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Re Touch Mag olarak, koca 2 yılı geride bıraktık… 4 
Temmuz’da ise Swissotel The Bosphorus Chalet Garden’da, 
yaklaşık 250 kişinin katılımı ile dergimizin 2’nci yılını 
muhteşem bir parti ile kutladık. Şükrü Özyıldız’dan Sevda 
Erginci’ye, Hasan Can Kaya’dan Pelin Akil’e, Berkay Ateş’ten 
Melike İpek Yalova’ya kadar sevdiğimiz pek çok isim o 
gece bizi yalnız bırakmadı. Ve o gün bir kez daha anladık 
ki; Re Touch Mag 2 yıl gibi kısa bir sürede herkesin sevdiği, 
güvendiği, değer verdiği bir dergi olmuş.

Tabi ki ekip olarak bu sevgiyi ve güveni boşa çıkarmadan her 
zamankinden daha çok çalışarak yolumuza devam ediyoruz. 
Çok çalışmanın yetmediğini bildiğimiz için de, yeni sezona 
pek çok yenilikler ve yeni alınan kararlar da ekledik. Hepsini 
zamanı gelince sizlere de aktaracağız elbette.

Gelelim yeni sezonun ilk kapaklarına… Kadın kapağımızda 
güzeller güzeli Hazal Subaşı var. Hazal ile eylül sayımız için 
Western filmlerini aratmayacak bir çekim gerçekleştirdik. 

Men kapağımızda ise Furkan Andıç yer alıyor. Oyuncu ile 
nostaljik bir kapak çekimi yaptık.

Keyifle okumanız dileğiyle, sol yanınızdan umut eksik 
olmasın.

Hale Ceylan Ba rlas

Edito

Yeni hedefler yeni kararlar
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HAZIRLAYAN: HÜMA KAYA
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Valmont’tan ışıl 
ışıl cildin sırrı: 
LuminoSity
Valmont’un imza niteliğindeki teknik 
uzmanlığıyla mükemmel uyum 
sağlayan Lumonisity serisi, İsviçre 
Bitki kompleksi ve beyaz dut özlerinin 
eşliğinde cildin ışıl ışıl parlamasını 
sağlarken gözenekleri sıkılaştırıyor.

Karaca’dan 
“Faladdin” 

Fincan Serisi
Ünlü dijital fal yorumcusu 

Faladdin ile işbirliği 
gerçekleştirerek şık, özgün 
ve karakteristik bir fincan 

serisi tasarlayan Karaca, 
Türk kahvesi ve fal ikilisini 

severlerle buluşuyor.

Okula dönüş 
yolunda Polaris’li 
adımlar
Çocukları rahat ve konforlu 
ayakkabılarla buluşturan Polaris 
okula dönüş döneminde de 
adımlara eşlik ediyor. Konforlu 
yapısı, desen ve tasarımlarıyla 
çocukların beğenisine hitap eden 
yüzlerce modeli, kalite ve cazip fiyat 
avantajıyla sunan Polaris, okula 
dönüş dönemine özel modelleriyle 
çocukları eğlenceli adımlarla 
buluşturuyor. 
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Efsane Puma 
Slipstream 
Koleksiyonu  
geri döndü
Puma, 80’lerde yüksek kaliteli 
bir basketbol ayakkabısı 
olarak sunduğu ve basketbol 
DNA’sını çağdaş bir görünümle 
birleştirerek yeniden tasarlanan 
yeni nesil Slipstream 
koleksiyonunu “Welcome 
Unbored” kampanyası 
ile duyurdu. Koleksiyon 
kampanyasında futbol ikonları 
Neymar Jr, Memphis Depay 
ve Kingsley Coman, NBA 
yıldızı LaMelo Ball gibi PUMA 
elçilerinden oluşan ışıltılı bir 
kadro yer alıyor.

Simya Evi 
C Vitamini 
serumu ile 
cildiniz kışa 
hazır
Kışın cilt bakımı rutinlerinin 
vazgeçilmezi olan Simya Evi 
C Vitamini serumu, nazik 
C vitamini olarak bilinen 
Ferulic Acid sayesinde yaş 
alma belirtilerinin önüne 
geçerken cilt tonunun 
eşitlenmesini destekliyor ve 
yüz kontürünü sıkılaştırıyor.

Beymen Club 
ile şehre dönüş 
başlıyor
Sokak sanatının renkli 
dünyasından ve yaratıcılığından 
ilham alan Beymen Club 2022-2023 
Sonbahar Kış Koleksiyonu, genç, 
dinamik, gücünü tavrından alan, 
doğa dostu tasarımlarıyla yeni 
sezonda şehrin tadını çıkarmaya 
davet ediyor. Koleksiyonda zebra 
ve leopar desenlerinin yanı sıra zıt 
renklerin kullanımı öne çıkıyor.
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Nine 
West’in yeni 
koleksiyonunda 
ayaklar ışıl ışıl
Nine West, 2022 Sonbahar/
Kış Koleksiyonu’nda 
trendleri yeniden 
belirleyen modelleri ile 
göz kamaştırıyor. Siyah, 
kahverengi, metalik ve 
dore renkleriyle ve ışıl ışıl 
parlayan taş detaylarıyla öne 
çıkan ayakkabılar, fiyonk 
detaylarıyla tasarlanan 
stilettolar özel davetlerin 
eşlikçisi olurken, deri 
stilettolar ise ofis hayatının 
vazgeçilmezi oluyor. Spor 
şıklıktan vazgeçemeyen 
kadınların adımlarına renk 
katacak babetler ve casual 
ayakkabılar ise günlük 
hayatın en konforlu eşlikçisi 
oluyor.

Şehrin yeni Gastro-
Terası Izaka Terrace 

Gümüşsuyu CVK Park Bosphorus 
Hotel’in teras katında yer alan Izaka 

Terrace, Executive Chef Ali Ronay 
danışmanlığında deneyimli mutfak 

ekibinin hazırladığı İstanbul lezzetlerini 
sunan seçkin menüsü ile şehrin en gözde 

mekanları arasında yer alıyor.

ECCE fonksiyonel kolye 
uçları ile minimal şıklık

Zarafeti öne çıkartan minimal tasarımlarıyla 
mücevher tutkunlarının favori markaları 

arasında yer alan ECCE, kolye uçlarına 
kattığı fonksiyonellik ile farklı kullanımları 

şekillendiriyor. ECCE, baget pırlantalı, 
yuvarlak veya dikdörtgen formda, pave 

pırlantalı veya yıldız montürlü kolye ucu 
alternatifleriyle hem kolye hem bileklik 

olarak kullanma imkânı sunuyor.
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Hilton İstanbul 
Bakırköy ile İstanbul’da 
mükemmel konaklama 
deneyimi
Eşsiz deniz manzarasıyla İstanbul’da 
mükemmel bir konaklama deneyimi sunan 
Hilton İstanbul Bakırköy, üst sınıf hizmetleri, 
restoranları, SPA’sı ve açık havuzu ile 
modern bir konaklama deneyimi yaşatırken 
misafirlerine dünya mutfağı lezzetlerini 
de sunarak İstanbul’da önemli lezzet 
noktalarından biri olmaya devam ediyor.

Sonbaharı mavinin 
sonsuz ışığı ile 
karşılayın
Eylül ayının ‘şans taşı’ olarak 
bilinen, bağlılığın, sadakatin, 
sevginin ve asaletin sembolü safir, 
Ariş Pırlantanın şık tasarımlarıyla 
sonbaharın ilk ayına sıcacık bir 
‘merhaba’ diyor. Ariş Pırlantanın 
her biri özenle hazırlanmış 
pırlantalı safir tasarımları Eylül 
ayında doğanlar ve bu ayda 
kendine, sevdiklerine şık bir 
hediye seçmek isteyenler için en 
ideal seçim olacak.

Divarese 
kadınından cesur 
ve güçlü adımlar
Divarese, şehre dönüşün tatlı 
heyecanına, tasarım detayı ve 

formu, konforu ve işleviyle eşlik 
ediyor. Yeni koleksiyon, trendleri 

yakalayan taban detayları 
ve deri kontrast dokunuşlar 
ile şehre dönenlere rahat ve 

şıklığı bir arada sunuyor. Alçak 
topuklu ayakkabılar, loaferlar, 

leopar desenli balerinler, 
ikonik oxfordlar ve süet 

yumuşaklığını hissettiren 
botlar ile Divarese 

yeni sezonda stilinizi 
tamamlamaya aday 

oluyor.
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Comeup’la her 
sezona uyumlu 
hareketli kombinler 
Sportif parçaları şıklık kulvarına 
taşıyan Comeup, güçlü renkleriyle 
kullanıcılarına ilham veriyor ve her 
stile zahmetsizce uyum sağlayan 
parçalarını sokak stiline adapte 
etme imkânı sunuyor. Hem konfor 
hem de şıklığa bir araya getiren 
spor tasarımlar, hareketli kombinler 
oluşturmaya olanak tanıyor.

Çocuklara su içmeyi 
sevdiren tasarım

Doğa ve kamp malzemeleri geliştiren 
Belçika menşeili Kambukka, çocuklar 
için tasarladığı eğlenceli ürünleriyle 

de dikkat çekiyor. Lagoon su matarası 
serisine eklenen Rainbow Unicorn Su 
Matarası, her yaştan çocuğun rahatça 

su içmesini sağlayan açılı pipeti ve 
üst tarafındaki tutma yeri ile oyun 

ve park alanlarında pratik kullanım 
imkânı sunuyor.

D Diamond’ın marka 
yüzü Müge Boz oldu
Pırlantalı mücevherin parlayan ismi 
D Diamond’ın marka yüzü Müge 
Boz, D Diamond’ın yeni reklam filmi 
için kamera karşısına geçti. Filmde 
“Aşka çok yakışıyor değil mi?” 
teması ile marka ismine gönderme 
yapılırken, aynı zamanda aşkı en 
güzel ifade eden, en kalıcı hediyenin 
pırlanta olduğu vurgulandı.
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Gün boyu kusursuz 
görünüm
Tam kapatıcı formüle sahip Flormar Stay 
Perfect Concealer kapatıcı 24 saate kadar 
kalıcılık ve nemlendirme özellikleri ile 
etkisi gün boyu devam eden pürüzsüz 
ve taze bir görünüm sunuyor. Göz 
altında birikme ve çizgilenme yapmayan, 
lekeleri, kızarıklıkları, kusurları 
mükemmel bir etkiyle kamufle eden, 
jumbo tip yumuşak aplikatörü sayesinde 
tüm yüze uygulama kolaylığı sağlayan 
Stay Perfect Concealer kapatıcı, ince 
çizgilerin ve kırışıkların görünümünü de 
azaltmaya yardımcı oluyor.

Okul zamanı 
Homend ile 

kahvaltılar daha 
keyifli 

Homend Mixfresh 7010 H 
Kişisel Smoothie Blender 

ile kahvaltıda çocuklarınıza 
hazırlayacağınız bol 

vitaminli meyve karışımları 
Blender’ın taşınabilir şişesi 

sayesinde çocuklarınıza 
okulda da sağlıklı içecekler 

içmenin keyfini yaşatıyor.

Flik Flak Tales from the 
World koleksiyonu ile 
masal zamanı
Flik Flak Tales from the World koleksiyonu, 
fantastik hikâyelerden oluşan saatleriyle masal 
dünyasına adım atıyor. Bio-kaynaklı materyal 
ve geri dönüştürülmüş PET kayıştan oluşan bu 
yeni İsviçre yapımı çocuk saatlerinin her biri 
hem saat okumayı öğretirken hem de masal 
anlatıyor. Her bir saat paketinin üzerinde 
bulunan QR kodla, temaya uygun özel bir 
masalın anahtarı oluyor.
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Benefit 
Gimme Brow+ 
Volumizing 
Pen ile 
kaşların hacmi 
yükseliyor
Yeni Benefit Gimme 
Brow+ Volumizing 
Pen ile kaşların hacmi 
yükseliyor. İlk pudra 
ve fiber olma özelliği 
taşıyan kaş kalemi ile 
kaşlar çok daha belirgin 
ve hacimli görünüyor. 
Kalem formunda dizayn 
edilen Gimme Brow+ 
Volumizing Pen, pudra 
yapısı sayesinde kolayca 
uygulanıyor. Formülünde 
bulunan fiberler ise 
kaşlara tutunarak, 
anında daha hacimli bir 
görünümü destekliyor. 
Arka kısmında yer alan 
fırça yardımıyla da 
kaşlara son şeklinin pratik 
bir biçimde verilmesi 
sağlanıyor.

Bu sezon zamansız şıklığın 
adresi MARCIANO
MARCIANO 2022 sonbahar-kış koleksiyonu, 
feminen hatları, yumuşak ton paleti ve de 
akıllı ve baş döndüren baskıları ile şehri 
fethetmeye hazır kadınlar için romantik, 
rahat ve zarif parçalar sunuyor. Erkekler ise 
incelikle işlenmiş detaylar, modern bir hava 
ve zamansız, yüksek performanslı parçalar 
ile zarif bir tarzın tadını çıkarıyor.

L:A Bruket’in 
yeni vücut 
losyonu ile 
kendinizi 
şımartın
İsveç’in sevilen markası L:A 
Bruket, Spruce Body Lotion 
ile yepyeni bir yumuşaklık 
deneyimi sunuyor. İçeriğindeki 
Hindistan cevizi, kakao 
ve shea yağları sayesinde 
hızlı bir emilim sağlayan 
Spruce Body Lotion, 
Aloe Vera özüyle cildinizi 
korumaya, nemlendirmeye ve 
iyileştirmeye yardımcı oluyor.
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İstanbul’un ilk Radisson Collection oteli açıldı
Radisson Blu Hotel, Vadistanbul’u Radisson Collection Hotel markası altında 
tekrar hizmete açıyor. Şehrin en gözde yaşam ve ticaret bölgelerinden birinde 
yer alan Radisson Collection Hotel, Vadistanbul, Grubun Türkiye’deki ikinci, 

İstanbul’daki ise ilk Radisson Collection oteli olacak.

Timberland eko-
inovatif yeni 

koleksiyonuyla cesur 
adımlar at

Timberland’in yenilenebilir doğal 
malzemelerle tasarlanan ve üretilen 

GreenStride™ taban teknolojisine 
sahip kadın ve erkek ayakkabı 

koleksiyonları estetik görünümünün 
yanı sıra her türlü hava koşulunda 

yüksek performans gösteriyor.

Harrem 
Güneş 
Kremi’nde 
iki etki bir 
arada
Güneş lekelerine karşı 
etkili bir koruma 
sağlayan Harrem 
Nemlendirici ve Leke 
Karşıtı Güneş Kremi, 
multi fonksiyonel 
içeriği ile güneş 
ışığı kaynaklı koyu 
lekelerin oluşmasını 
önlerken aynı zamanda 
yaşlanma karşıtı bir 
bakım sunarak cildin 
daha sıkı ve genç 
görünmesi sağlıyor.
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Kate Moss’tan 
sağlıklı yaşam 
markası 
Kate Moss, “hayatın 
modern yolculukları için 
yaratılmış kişisel bakım” 
sloganıyla, kendi sağlıklı 
yaşam markası Cosmoss’un 
lansmanını duyurdu. 
cosmossbykatemoss.com’da  
lansmanı yapılan marka, Kate 
Moss’un kendini kabul etme 
yolculuğunu paylaşmaya 
ve özgürce kendisi olmaya 
hazır olağanüstü yaşam 
deneyiminden yararlanıyor.

Stanley Kubrick 
Gucci’ye ilham oldu
Gucci, 2022 Sonbahar/Kış 
kampanyasında kült filmlere imza atan 
ünlü yönetmen Stanley Kubrick’ten 
ilham aldı. Alessandro Michele 
önderliğinde altın çağını yaşayan 
modaevi Stanley Kubrick’in efsanevi 
filmografisinden birkaç ikonik sahneyi 
yeni kampanyası için yeniden yorumladı. 
2022 Sonbahar/Kış kampanyasında The 
Shining, A Clockwork Orange, 2001: 
A Space Odyssey ve hatta Kubrick’in 
erken dönem eseri Barry Lyndon gibi 
unutulmaz anlar, yeniden canlandı.
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Ralph Lauren’den 
ilk West Coast 
defilesi
Ralph Lauren, ilk West Coast 
defilesi için İlkbahar/Yaz 2023 
etkinliğini Los Angeles’ın hemen 
dışındaki zengin bir banliyöde geniş 
Huntington Müzesi ve Bahçeleri’nde 
düzenleyeceğini açıkladı. Yapılan 
açıklamaya göre, 13 Ekim akşam 
defilesi hem erkek hem de kadın 
koleksiyonlarını öne çıkaracak.

30. Koza 
Genç Moda 

Tasarımcıları 
Yarışması için geri 

sayım başladı 
İstanbul Hazır Giyim ve 

Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği tarafından bu yıl 30. kez 

düzenlenen Koza Genç Moda 
Tasarımcıları Yarışması’na geri 

sayım başladı! 10 finalistin 
15 Kasım’da gerçekleşecek 

olan gala gecesindeki 
sunumları öncesinde mentor 

buluşmalarında heyecanlı anlar 
yaşandı!
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Cara Delevingne’den kapsül koleksiyon
Dünyaca ünlü model ve oyuncu Cara Delevingne, Karl Lagerfeld markasıyla 
iş birliğiyle oluşturduğu kapsül koleksiyonu 8 Eylül’de piyasaya çıkarmaya 
hazırlanıyor. Cara Delevingne, “Sanırım bu, modada ilk kez bu farklı rolleri 

oynamama gerçekten izin verildi” dedi.

Louis Vuitton’dan sürdürülebilir  
spor ayakkabı

Fransız moda evi Louis Vuitton, geçen yıl Kasım ayının sonunda vefat eden 
kreatif direktörü Virgil Abloh tarafından tasarlanan yeni bir sürdürülebilir 

unisex spor ayakkabıyı piyasaya sürdü. Bu model, Louis Vuitton’a göre taban 
yüzde 94 geri dönüştürülmüş poliüretandan, iç pedler ise geri dönüştürülmüş 

pamuktan ve iç taban tamamen geri dönüştürülmüş poliüretandan yapıldı.
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Okula
dönüş

Carrefour

Cars Loop 
Buddyotto 
Anaokulu 
Çantası

U.S. Polo

Camper

Frozen Due 
Together Is Better 
Beslenme Çantası

Eastpak Oval 
Turquoise Kalem 

Çantası
COLINS

Lumberjack 
Çanta
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Carrefour

Mickey Loop By 
Mckyotto Anaokulu 

Çantası

Guess

Keskin Color Niloya 
resim defteri

Boyner

DeFacto

Gap Kids Çiftli Kalem Çantası

LCW



SENA GENÇTÜRK

Çalışkan bir 
oyuncu adayıyım 

çünkü işimi 
tutkuyla yapıyorum

Röportaj

Oyunculuk mesleğinde henüz yolun başında olan genç 
yıldızlardan Sena Gençtürk, “Yetenekten ziyade çalışkan bir 
oyuncu adayı olduğumu düşünüyorum çünkü işimi tutkuyla 

yapıyorum ve öğreneceğim daha çok şey var” diyor ve 
ekliyor: İyi insan olmakla birlikte yaptığım işlerle insanlara bir 

şeyler katmak istiyorum.
FOTOĞRAFLAR: AZIZ USEINOV



Röportaj



Röportaj

Kamera karşısına ilk kez 
‘Duy Beni’ dizisiyle ge-
çen Sena Gençtürk, başa-
rılı oyunculuğuyla adını 

şimdiden gelecek vaat eden gençlerin 
arasına yazdırmayı başardı. Lise yılla-
rında hobi olarak başladığı oyunculu-
ğu tutkuya dönüşen güzel yıldız, bu 
mesleğin layıkıyla yapılması için de 
eğitimin gerekliliğini savunanlardan. 
Karşınızda Sena Gençtürk ve onu ya-
kından tanımak için sorduğumuz so-
rulara verdiği içten cevapları...

Seni tanıyabilir miyiz Sena?
20 yaşındayım. İzmir’de doğup bü-
yüdüm. Aslen göçmenim, annem Ar-
navut, babam Boşnak. Bir tane erkek 
ikizim var. Eğitim hayatımdan bahse-
dersem ilkokul, ortaokul ve liseyi Özel 
Bornova Koleji’nde okudum. Liseyi 
yabancı dil (ingilizce) bölümünde bi-
tirdim fakat okurken de hobi olarak 
tiyatro yapıyordum. Ortaokuldan beri 
Bornova Şehir Tiyatrosu’nda 3 yıl eği-
tim aldım ve sonrasında lise bittiğinde 
bu hobi benim için tutkuya dönüştü. 
İşinde donanımlı ve usta diyebilece-
ğim iyi hocalarımla birlikte konserva-
tuvara hazırlanmaya başladım. Bir yıl 
eğitim aldım ve İstanbul Aydın Üni-
versitesi Tiyatro Bölümü’nde 2. sınıf 
olarak eğitimimi sürdürmekteyim.

‘Duy Beni’ dizi ile buluşman nasıl oldu?

‘Duy Beni’ projesiyle buluşmam mayıs 
başı gibi oldu. Bir akşam bana auditi-
on geldi menajerlerim tarafından. Son-
rasında audition’ı iki saat içinde çekip 
attım, ertesi gün de yönetmen görüş-
mesine gittim ve sonrasında Ceyda 
karakteri olarak seçildim. Bütün süreç 
akışında ilerledi benim için ve bana 
şans getiren bir proje oldu. Ali Hoca 
gibi değerli bir yönetmenle çalışmak 
benim için şans ve çok yorulsak da eki-
bin güzel enerjisi bizi yükseltiyor ve 
cast olarak çalışkan bir cast’ız, emekle-
rimiz boşa çıkmıyor.

ROLÜME KENDİMDEN  
ÇOK ŞEY KATTIM 

Ve karakterini nasıl anlatıyor  
olursun bize?
Oynadığım Ceyda karakteri, oldu-
ğum karakterden çok farklı bir ka-
rakter fakat Ceyda’yı oynamaktan 
çok keyif alıyorum çünkü kendisinin 
çok farklı bir dünyası var. Okulun 
zengin kızlarından ve zorba olması-
na rağmen başları olan Melisa karak-
terine tek sesini çıkaran ve korkusuz 
olan da bir karakter. Aynı zamanda 
yumuşak tarafı ve yumuşak bir kalbi 
olan, lafını esirgemeyen, eğlenceli bir 
tarafını da görebiliyoruz hikayede... 
Kendimden çok şey kattığım gibi 
bana da çok şey katan bir karakter 
oldu Ceyda.
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‘Duy Beni’ dizi setinizde bir gününüz 
nasıl geçiyor? 
İlk projem olmasına rağmen hiç yaban-
cılık çekmedim. Dizi setinde her günü-
müz farklı ve komik geçiyor. Oyuncu 
arkadaşlarımla hemen hemen aynı 
yaşta ve aynı kafada olmamız farklı 
frekans oluşturuyor aramızda ve ger-
çekten orayı sanki dizi seti değil de bir 
okul gibi hissediyoruz. Birbirimize çok 
destek oluyoruz. Yeri geliyor çok yoru-
luyoruz, yeri geliyor çok eğleniyoruz. 
Bir süre sonra gerçekten evin gibi his-
settiriyor set.

Çok genç ve yetenekli bir oyuncusun 
gelecek planların nedir?
Yetenekten ziyade çalışkan bir oyun-
cu adayı olduğumu düşünüyorum 
çünkü işimi tutkuyla yapıyorum ve 
öğreneceğim daha çok şey var… Şu 
an konservatuvar tiyatro bölümü 
öğrencisiyim. İşimi hırsla yapmamı, 

kendime güvenmemi ve başarılı bir 
konumda olmamı sağlayan hocaları-
ma minnettarım. İlerleyen zamanlar-
daki planımda okulumu bitirdikten 
sonra yurt dışında eğitim almak var. 
İyi insan olmakla birlikte insanlara 
bir şeyler katmak istiyorum yaptığım 
işlerle…

Eğitim hayatından bahseder misin?
Dediğim gibi İzmir’de okuduğum za-
manda Bornova Koleji’nde eğitim al-
dım ve yabancı dil eğitimi çok iyiydi, 
o yüzden dil olarak bana çok şey kattı. 
Sonrasında içimde hep tiyatro aşkı ol-
duğu için konservatuara hazırlanmaya 
karar verdim. İstanbul Aydın Üniver-
sitesi sınavına girdim ve orayı kazan-
dım. Mehmet Birkiye, Lemi Mark Le-
vitas, Sündüz Haşar, Melih Korukçu, 
Atilla Gündoğdu, Kadriye Kenter gibi 
usta hocalarımdan eğitim alıyorum ve 
olduğum yerden mutluyum.

Dizi setinde her günümüz farklı ve komik geçiyor. 
Oyuncu arkadaşlarımla hemen hemen aynı yaşta 
ve aynı kafada olmamız farklı frekans oluşturuyor 
aramızda ve orayı sanki dizi seti değil de bir okul 

gibi hissediyoruz. Yeri geliyor çok yoruluyoruz, yeri 
geliyor çok eğleniyoruz. Bir süre sonra gerçekten 

evin gibi hissettiriyor set.
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SADE ŞIKLIĞI SEVERİM

Dolabında olmazsa olmazın nedir ve 
nedeni?
Dolabımda genellikle salaş ve sade 
şeyler oluyor. Günlük hayatımda da 
sade şıklığı severim. Daha çok olmazsa 
olmazım crop, mom jeans kot ve eşof-
man takımı.

En çok kiminle aynı projede olmak 
istersin?
Aslında sınıf arkadaşlarımla kamera 
önünde bir şeyler yapmak çok isterdim 
umarım ileride böyle bir şansımız olur. 
Birbirimizi çok iyi tanıdığımız ve bera-
ber bu yolda ilerlediğimiz için onlarla 
oynamak benim için keyif verici olur. 
Aynı zamanda usta isimlerden Zerrin 
Tekindor, Haluk Bilginer, Nihal Yalçın 
gibi isimlerle oynamak çok isterim…

Dizide konusu işlenen lisedeki 
zorbalıkla ilgili, günlük hayatta sen 
zorbalığa uğradın mı?
Dizide işlediğimiz zorbalık konusunu 

gerçek hayatta da çok görüyoruz ve ha-
yatımda da şahit olduğum zorbalıklar 
oldu. Bunlar daha çok psikolojik ve söz-
lü zorbalıklardı... Bu durum zorbalığa 
maruz kalanlar için yaralayıcı maalesef 
çünkü kişide travma ve özgüven eksik-
liği yaratan bir durum. Zorbalığa maruz 
kalan bazı kişiler bu durumu reddediyor 
fakat Ekim karakteri bunu kabul edip 
çözüm bulmaya çalışıyor ve baş kaldı-
rıyor. Bu da ne kadar güçlü karakter ol-
duğunu gösteriyor senaryoda ve bu zor-
balıkların durdurulabileceğinin mesajını 
veriyor hikaye bize. Günlük hayatımda 
zorbalığa uğramadım ama uğrayanları 
gördüğümde susarak izlemedim.

‘Duy Beni’ dizisinin başından 
bugüne unutamadığın an nedir?
‘Duy Beni’ dizisi seyirci tarafından çok 
sevildi ve kısa sürede hepimiz büyük 
bir fan kitlesine ulaştık. Sanırım dizide 
unutamadığım an sete gelen hayranla-
rımızdı. Gerçekten sevildiğini ve ilgi-
yi hissetmek çok güzel bir duygu, bizi 
daha çok yükseltiyor.

Sınıf arkadaşlarımla kamera önünde bir şeyler yapmak çok 
isterdim umarım ileride böyle bir şansımız olur. Birbirimizi 
çok iyi tanıdığımız ve beraber bu yolda ilerlediğimiz için 

onlarla oynamak benim için keyif verici olur. Aynı zamanda 
usta isimlerden Zerrin Tekindor, Haluk Bilginer, Nihal 

Yalçın gibi isimlerle oynamak çok isterim…
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Çoğunun aksine benim gibi kış insanları için sonbahar 
“yeniden doğuş, yeni başlangıçlar ve hayata dönme zamanı”nı 

temsil eder. Hayattan beklentilerimin en yüksek olduğu ay, 
hoş geldin!

Seçtikleri
Editörün

Hüma Kaya / huma@retouchmag.com

Moda
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Sister Jane Yelek 
Tüvit benim için en zamansız, 
en cool dokulardan biri, bir 
anda içimdeki Grace Kelly dışarı 
çıkıveriyor. Tasarımlarını çok 
sevdiğim Sister Jane’in her mevsime 
uyarlanabilen tüvit yeleği benim için 
olmazsa olmaz. 

Sister Jane 
Pantolon: 

Bu sezon birbirinin takımı alt ve 
üst giysileri bol bol göreceğiz. Ne 

yalan söyleyeyim, nostaljik ruhum 
bu trendi çok sevdi. 
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Marc Jacobs 
Güneş Gözlüğü 
Nostalji demişken büyük kemik 
çerçeveli bir gözlük olmadan olur 
mu? Özellikle benim gibi açık 
tenliyseniz büyük çerçevelerde 
keskin siyahlardan ziyade açık 
tonları tercih etmenizi öneririm.

George Hogg 
Loafer 
Nefes aldığım sürece loafer 
giymekten sıkılacağımı 
sanmıyorum. George 
Hogg’un bu klasik modelinin 
daha yumuşatılmış hali olan 
tasarımı hem rengi hem 
dokusuyla şimdiden kalbimin 
baş köşesine yerleşti bile. 

Un Poco Fular 
Farklı renk ve stillerdeki fularlar 
modunuza göre elinizdeki temel 

parçalarla oynama imkanı sunar. Otantik 
renkler ve şirin bir koala figürüne sahip 

bu fular da benim için “farklılaştırıcı” 
aksesuarlardan bir tanesi. 



Moda

Havalar hafif hafif soğumaya 
başlamışken serin bir eylül akşamı 
üzerinize kalın şeyler alıp sahilde bir 
şeyler içmek size de terapi gibi gelmiyor 
mu? Cevap evetse çok şanslısınız, şimdi 
bu ritüelin tam zamanı!

Eylül akşamı

Adidas 
1.019 TL

Oow Wear, 
13.995 TL

Alpha Tauri, 
7.295 TL

Free People, 
3.595 TL

Vakkorama, 
2.495 TL

Tod’s 11.750 TL

Saint 
Laurent 

11.250 TL

Puma 
1.200 TL

Frnch, 
4.995 TL
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Tatilden yeni dönmüşsek, hele de 
biriken işler üçer dörder üzerimize 
geliyorsa şehre adapte olmak için 
bize her gün “friday” olmasın mı? 
Comfort-casual ofis kombinlerinde bu 
parçalar sizin için de kurtarıcı olacak. 

Happy friday

Frame, 6.995 TL

Frame, 
7.495 TL

Sister Jane, 
2.995 TL

Free People, 2.995 TL

Network, 
1.399 TL

Skechers, 
1.899 TL

Imannoor, 
1.599 TL

Ichi, 1.995 TL

Sister Jane, 
4.295 TL



Kıştan önce 
son çıkış

Moda
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Dagi, 189,95 TL

Anais&Margaux 
Mayo, 1.699 TL

PSC X 
Siedres Joan, 

1.595 TL

Tory Burch, 
3.649 TL

Matla, 
1.900 TL

Etro, 14.450 TL

Havaianas, 
729 TL

Normaillot, 
4.400 TL

Valentino, 
14.450 TL

Love Ist,  
475 TL

Aramızda kalsın ama Akdeniz’de tatil yapmak ve 
plajda sıcaktan baygınlık geçirmek istemiyorsanız 
eylül-ekim ayları tam zamanı. Kış gelmeden son 
kez bronz tenimi parlatayım diyorsanız şık ve 
rahat parçaları tercih edebilirsiniz. 



Moda

Sahillerin seksi leoparı şehre dönmüş, 
karşılamayalım mı? Dişil enerjinin giysiye 
dönüşmüş hali kesinlikle leopar deseni 
-bizim Afrodit’ten beri!

Leopar 
şehre döndü

Izipizi, 999 TL

The Attico, 
11.750 TL

Manebi, 
3.349 TL

Dolce&Gabbana 14.750 TL

Puma, 2.600 TL

Essentiel Antwerp, 
2.695 TL

Vakkorama, 
1.095 TL

Vakkorama, 
1.495 TL



Moda

Kimse aksini iddia edemez; takım giyinmek 
insanı özenli, lüks ve cool gösterir. Bu 
sezon pek çok parçayı takım halinde satın 
alabileceğiz. Teşekkürler tasarım dünyası!

Tam takım Hartford, 5.995 TL

Hartford, 9.995 TL

Joe’s Jeans, 
4.595 TL

Schutz, 
6.995 TL

Selected,  
2.595 TL

Sister Jane, 
3.995 TL

Silvian Heach, 6.995 TL

Selected,  
1.945 TL

Vakkorama, 
2.995 TL
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Geçmişe takılıp 
kalmam

Güzel, alımlı, doğal duruşuyla ekranlara çok yakışan 
oyuncu Hazal Subaşı, iş dışında tüm hayatını anlık 

yaşadığını söylüyor ve ekliyor: Geçmişe takılı kalmayan 
biriyim diyebilirim. Kötü anıları, yaşanan travmaları daha 
kolay yok sayıp düşünmeden yoluma devam edebilirim 

çoğu zaman. Ama bazen hırçınlığım da tutar.

HAZAL SUBAŞI

Röportaj: Mukaddes Kaya,  Fotoğraflar: Onur Demirdağ,  Styling: Ces’t La Vie,  Saç: Ismail Tıntırlı
Makyaj: Rufiye Kalmaz,  Fotoğrafçı asistanı: Yunus Emre Tepe,  Styling asistanı: Emel Pekcan

Video: Yuşa Ebrar Dursunoğlu,  Mekan: Mavi At Binicilik
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Elbise: Boreal Brandlifting
Takılar: Dieci Dita
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Çekici güzelliği ve mükemmel 
oyunculuğu ile gerçekten sıra 
dışı bir karakter. Farklı yüz 
hatları, güzel saçları ve elegan 

duruşuyla farkını gösteren bir kadın. 
‘Kasaba  Doktoru’ dizisinde başarılı 
ve hırslı bir doktoru canlandıran Ha-
zal Subaşı, kendi gerçek dünyasında 
da tuttuğunu koparan, hırsıyla ve ça-
lışkanlığıyla oyunculuğunu pekişti-
ren bir yetenek. Kendine inanan, ce-
saretiyle alkışlanan, rahat, eğlenceli 
ve çalışkan olmak onun özelliklerin-
den sadece birkaçı. Tam bir yaz insa-
nı olan güzel oyuncu Hazal Subaşı, 
sonbaharın enerjisine yakışan, güzel, 
alımlı, doğal ve farklı bir Eylül kadını 
olarak karşımızda…

Eğitimini hangi alanda aldın, 
oyunculuğuna katkıları nasıl oldu?
İletişim Fakültesi, Reklamcılık Bölü-
mü’nde okudum. İnsanları, toplumu 
çok yakından inceleyen, kişilerin is-
tekleri ve beklentileri doğrultusunda 
bir şeyi doğru pazarlamak üzerine bir 
eğitim bu. O yüzden tabii ki insanların 
hareketlerini, tepkilerini, alışkanlıkla-
rını bilebilmek, gündemi takip etmek 
gibi durumlar içeriyor. Oyunculuk ya-
parken de öğrendiğim bu diğer alanı 
zaten alışık olduğum şekilde kullan-
mak, oynadığım karakterleri anla-
mak, bulunacağım hikayede o dün-
yayı ayrıntılı düşünebilmek açısından 
çok yardımcı oldu en başından beri.

Oyuncu olmanın ilk şartı sence nedir?
Merak etmek ve yeniliğe heyecan duy-
mak olduğunu düşünüyorum. Çev-
remizde olup bitenlere, gördüğümüz 

tanıştığımız insanlara, yaşanacaklara 
merak duymak ve bunların üzerine 
düşünmek, değerlendirmek. Yeni bir 
karakterin, yeni bir senaryonun heye-
canını, mutluluğunu ve zorluklarını 
yaşamak. Aslında bir bakıma işini çok 
sevmek ve aynı zamanda sevdiğin 
yanlarını unutmamak diyebilirim.

İzmirli olmak nasıl bir ayrıcalık, 
hem güzel hem de yetenekli olmak 
doğduğun toprakların bir etkisi 
olabilir mi?
Teşekkür ederim. İzmir’i çok sevi-
yorum ve özlüyorum. Büyüdüğüm 
yerde çevremin sanata önem veriyor 
olması ve kendimi hissettiğim, iste-
diğim şekilde yaşayabiliyor olmak 
ve yansıtabilmek bence yetenekleri-
mi ortaya koyabilmeme olanak verdi. 
İstediğim hayatın ve mesleğin peşin-
den gitmek için de özgüven verdi.

RAHAT, EĞLENCELİ VE ÇALIŞKAN 
BİRİYİM

‘Kasaba Doktoru’ dizisiyle TRT1 
ekranlarındasın, projeye nasıl dahil 
oldun?
Başlamadan 2-3 ay önce duyduğum ve 
okuduğum bir projeydi. Uyarlamasını 
hemen oturup bitirdim ve çok keyif al-
dım gerçekten. TRT 1’de Kasaba Doktoru 
gibi bir projede Leyla karakterini oyna-
yacak olmak, doktorluk mesleği üzerine 
düşünecek olmak, çok zor bir meslekle 
ilgili hiç bilmediğim detayları öğrenecek 
olmak çok heyecan verdi. Genel hikaye-
sinde tüm ilişki ağlarında gördüğüm na-
iflik ve hikayenin her duyguyu ayrıntılı 
bir şekilde işliyor olması çok güzeldi.

Kapak
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Bir doktoru oynamak yani doktor ol-
mak nasıl bir duygu?
Empati yapması çok güç aslında. 
Doktorluk çok ciddi bir meslek. Ölü-
me karşı koymaya çalışmak, bir in-
sanı iyileştirmeye çalışmak çok fazla 
sorumluluk isteyen durumlar. Bunun 
yanında kendine güvenmek, işini tam 
olarak bildiğine ve o an yapabilecek-
lerine yani kendine inanmak, cesaretli 
olmak çok önemliymiş.

Dizideki Leyla karakteri, hırçın 
ve kendisiyle barışık olmayan bir 
genç doktor, gerçek hayatında nasıl 
birisin?
Ben Leyla kadar geçmişe takılı kalma-
yan biriyim diyebilirim. Kötü anıları, 
yaşanan travmaları daha kolay yok 
sayıp düşünmeden yoluma devam 
edebilirim çoğu zaman. Ama bazen 
hırçınlığım da tutar, o açıdan biraz 
benziyoruz gibi...

Kendini tanımlarken hangi 
kelimeleri kullanırsın?
Rahat, eğlenceli ve çalışkan diyebili-
rim. Genelde de bu üçünü çok duyu-
yorum etrafımdan.

Ünlü olmak güzel mi, sanırım 
kendini biraz saklayan bir tarafın 
var, nasıl baş ediyorsun tanınır 
olmakla?
Bu mesleğimin bir sonucu olarak or-
taya çıkan bir durum ve güzel tabii 
ki evet. Sadece ben kendi hayatımı 
paylaşmayı çok sevmiyorum. Aslında 
fotoğraf çekmek pek aklıma gelmiyor, 
alışkanlığa dönüştüremedim diyebili-
rim. 

Yeteneğini beslediğini düşündüğün 
neler var hayatında?
Olduğunca yaşamak. Eğlenmek, gez-
mek, tanışmak, denemek, görmek.. Ne 
kadar dolu yaşarsam o kadar çok şeyi 
tecrübe ederim ve o kadar gözlem ve 
empati yapabilirim gibi geliyor. 

DESEN SEVMEM, SADE 
KIYAFETLER GİYERİM

Aşk, hayatında nerede yer alıyor ve 
neyi ifade ediyor?
İlişkinin başlarında hayatımda büyük 
bir yer kaplıyor aslında. Sonrasında 
yavaş yavaş rayına oturtabiliyorum 
her şeyi ve dengeyi buluyorum. 

İzmir’i çok seviyorum ve özlüyorum. Büyüdüğüm 
yerde çevremin sanata önem veriyor olması 

ve kendimi hissettiğim, istediğim şekilde 
yaşayabiliyor olmak ve yansıtabilmek bence 

yeteneklerimi ortaya koyabilmeme olanak verdi. 
İstediğim hayatın ve mesleğin peşinden gitmek 

için de özgüven verdi.

Kapak
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Karşı cinste seni en çok ne etkiler?
Benimle ve başkalarıyla kurduğu ile-
tişim, düşünceli olması, pozitif olma-
sı ve kendine güvenmesi etkiler.

Biraz stilinden bahsetsek, neler 
giyersin, neleri giymezsin? 
Gardırobundaki en önemli parçalar 
nedir, marka takıntın var mıdır?
Marka takıntım yok. Ama beğendi-
ğim bir kıyafetin her rengini almak is-
tiyorum öyle bir takıntım oldu. Genel-
de çok desen sevmiyorum daha sade 
kıyafetler kullanırım. Takı çok seviyo-
rum özellikle küpe hep takarım. Spor 
ayakkabı dışında başka ayakkabı giy-
miyorum genelde. Bu ara keten olan 
her şeye bayılıyorum.

Oyunculuk ile ilgili ilk anın nedir, 
yaptığın ilk acemilik neydi mesela?
İlk sahnelerimden birinde devamlılı-
ğın ne olduğunu bilmediğim için zor 
anlar yaşadım. Devamlılıkçımız bana 
ısrarla, uzaktan sessiz bir şekilde saçı-
mın sağ tarafını arkaya atmam gerek-
tiğini söylüyordu ama ben sebebini 
kesinlikle anlamadım ve devamlılık 
nedir öğrendiğimde hep ilk yaptığım 
şeyi yapacak olmama, her şeyi aklım-
da tutmam gerektiğine ve birinin de-
vamlılık asistanı olarak bunu kontrol 

ediyor olmasına çok şaşırmıştım.

Sinema tarihindeki seni en 
etkileyen film ve performans 
hangisidir?
Say say bitmez, o yüzden son zaman-
larda izlediklerimden söyleyeyim. 
Zaten çok sevdiğim, takip ettiğim bir 
oyuncu Viola Davis’in Fences filmin-
deki performansı çok etkileyiciydi. 
Son dönemde izlediğim filmlerden 
de The Worst Person in The World ve 
orada harika bir oyunculuk sergile-
miş olan Renate Reinsve.

Seyahat rotalarını nasıl 
oluşturuyorsun?
Genelde arkadaşlarımla çok planlı bir 
şey yapmıyorsam, tesadüfen gezer-
ken bulduğum ya da biri önerdiğinde 
veya internette görüp beğenip araştır-
dığım yerlere gitmeyi seviyorum.

YAZIN KENDİMİ DAHA ÇOK 
SEVİYORUM

Hayatı kafana göre yaşayanlardan 
mısın, yoksa planlı mıdır her şeyin?
İş dışında tüm hayatımı çok plansız 
ve anlık yaşıyorum. Bir rutinim olu-
şursa da genelde kısa süre sonra baş-
ka bir rutin bulurum kendime.

Kapak

Aşk, ilişkinin başlarında hayatımda büyük bir yer kaplıyor 
aslında. Sonrasında yavaş yavaş rayına oturtabiliyorum 

her şeyi ve dengeyi buluyorum. Karşı cinste, benimle ve 
başkalarıyla kurduğu iletişim, düşünceli olması, pozitif 

olması ve kendine güvenmesi beni etkiler.
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Kapak

Takılar: Dieci Dita
Bikini: Sand & Blue
Ceket: Edit re ait
Pantolon: Vakko By Peserico
Terlik: Beymen Club
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Kapak

Korkularının üzerine gider misin, 
var mı bariz bir takıntın ya da batıl 
inancın?
Zifiri karanlıktan tedirgin oluyorum. 
Tam olarak karanlık korkusu değil, 
bir daha göremeyecek olma korkusu 
aslında. Tüyleri çok severim. Şans ge-
tirdiğine inanıyorum. Yolda çok dik-
katimi çeken bir tüy olursa alırım. Bir 
fırsat, bir mutluluk getireceğine ina-
nırım.
Sevinçten havalara uçtuğun bir 
anında ilk olarak ne yaparsın?
Çok çok sevindiğim bir anda genelde 
gülerken hemen ağlamaya da başla-
rım. Hemen sevdiklerimle paylaşı-
rım, saatlerce telefonda konuşurum o 
heyecanım bitene kadar.

Dövmelerini ne zaman yaptırmaya 
başlamıştın, başlayınca durulmaz 
diyorlar sende durum ne?
16 yaşında yaptırmıştım iki dövmemi 
de aynı anda. Seviyorum, benim de 
pek durasım yok. Belki daha az görü-
nen, daha küçük dövmeler yaptırma-
ya devam edebilirim.

Yaz kadınısın diyebilir miyiz senin 
için?
Diyebiliriz, yazı çok seviyorum. Ener-
jim değişiyor. Kendimi de özellikle 
yazın daha çok seviyorum. Sıcaktan 
hiç rahatsız olmuyorum. Baharı da 
çok severim ama yaz başka.

Saçların oldukça güzel, kestirmen 
gerekirse keser misin peki?
İnandığım, oynamak istediğim bir rol 
için tabii ki keserim. 

Ters köşe rollere hazır mısın? Çukur 
dizisinde farklı bir kadın, şimdi 
bir doktor ama hepsinin ortak 
özellikleri arasında hırçınlıkları var 
galiba. Bundan sonra nasıl bir rol 
seni heyecanlandırır?
Ters köşe bir karakteri canlandırmak 
tabii ki çok güzel olur. Galiba ana hi-
kayenin aşk ve ilişki üzerine olduğu 
bir işte olmak isterim. 

En sevdiğin sabah uyanma ritüeli 
nedir senin için?
Alarmsız bir sabah ve Türk kahvesi.

Zifiri karanlıktan tedirgin oluyorum. Tam olarak karanlık 
korkusu değil, bir daha göremeyecek olma korkusu 

aslında. Tüyleri çok severim. Şans getirdiğine inanıyorum. 
Yolda çok dikkatimi çeken bir tüy olursa alırım. Bir fırsat, bir 

mutluluk getireceğine inanırım.
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Kapak
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Kapak

Takılar: Dieci Dita
Kemer: Mozto
Takım: Ece Uslu
Çizme:Editöre Ait
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Kapak
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Kapak

Şapka: Mugga Designss
Takılar: Dieci Dita
Bikini: Sand & Blue
Pantolon: Vakkorama
Çizme: Beymen Club
Bel çantası: Benetton
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Kapak
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Kapak
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Kapak

Şapka: Mugga Design
Takılar: Dieci Dita
Tulum: Vakkorama
Çizme: Edit re ait
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Kapak
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Advertorial

Menüsünde birbirinden 
farklı 16 hamburger seçe-
neği bulunan ve ekşi ma-
yalı ekmeği ile öne çıkan 

Bread&Burger’da herkesin favori ham-
burgeri farklı. El yapımı, taze sebzeler-
den yapılan günlük soslarla hazırlanan 
hamburger menüsünde Tereyağlı Boş-
nak Kaymaklı Burger, İstanbul Burger, 
Steak House Burger en çok rağbet gö-
ren lezzetler arasında sıralanıyor. Bre-
ad&Burger’ın menüsünde geniş bir ve-
gan ürün yelpazesi de yer alıyor.

Her ürün için ayrı ayrı aşamaların de-
taylıca üzerinde duran şef Osman Zü-
hel “Eti nereden alacağınızdan nasıl 
kesileceğine burgerin içine koyacağınız 
sos için tercih ettiğiniz baharata kadar 
her şey çok önemli. Bread&Burger’ı 
kurarken köftesi kadar ekmek üzerine 
de çok çalıştım. Ekşi maya ekmeğimizi 
kendimiz üretiyoruz. Butik bir iş ya-
pıyoruz o yüzden kalite ve lezzetten 
ödün verme lüksümüz yok” dedi.
Şehrin en iyi burgerini tatmanız için 
Bread&Burger, Bebek’te sizi bekliyor.

‘BREAD&BURGER’
İstanbul’un en güzel lokasyonlarından Bebek’in merkezinde 

küçük bir dükkanda gerçek burger lezzetinin kapılarını aralayan 
‘Bread&Burger’ müşterilerine ‘gurme’ hissini yaşattırıyor.

ŞEHRİN 
EN İYİ 

BURGERİ
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Moda

Yüksek enerji 
içerir

HAZIRLAYAN: BUSE TURAN

Renkli paltolar, bol paça pantolonlar, kürk ve pelerinler bu 
sezonun en göze çarpan detayları arasında yerini alıyor. Renk 

ile desenlere gelince, sarılar, maviler, turuncu ve ekoseler… 
Kısacası canlı ve hareketli dokularla karşılaşacağımız, konforu 

yüksek bir sezon bizleri bekliyor.

Stilinize dair önemli ipuçları vermenizi 
sağlayacak aksesuarlar ise alışılmışın biraz 
dışında bir formda. Atkılar, oldukça renkli ve 
her zamankinden daha uzun. Çantalar ise iş 
çıkışı spora gidebileceğiniz bir güne ait tüm 
detayları yanınıza alabileceğiniz büyüklükte. 
Yazının başında da söylediğimiz gibi oldukça 
canlı bir sezon bizleri bekliyor. Şimdi 
gelin 2022 – 23 Sonbahar – Kış sezonunun 
trendlerine birlikte göz atalım.

Moda dünyası metaverse haberleri-
ne odaklanmış olsa da tasarımcılar 
dijital platformdan çıkıp podyum-
ların tozunu attırmaya başladı. Gö-

zümüze ilk çarpan etki ise canlılık. 
Rahatlığın yanında, yenilikçi siluet-
ler ve yüksek teknolojili kumaşlar da 
var elbette.
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Moda

OVERSIZE 
KESIM 

PALTOLAR
Uzun kaşe ve 
renkli paltolar 

önümüzdeki sezonun 
da vazgeçilmezleri 

arasında. Kol 
boylarının uzun 

tutulduğu, oversize 
kesimli ve armalı 

cep detaylı paltolar 
sezonun dikkat çeken 

modelleri olacak.

RAHATLIĞIN 
ÖTESINDE 
PAÇALAR

Ekstra bol paça pantolon 
akımının yeniden 

başlamasında genç 
modacıların etkisinin 

büyük olduğunu 
düşünüyoruz. Rahatlığın 
da ötesinde bir noktada 

olan bu dökümlü bol 
pantolonlara dikkat! Çok 

can alıcı geliyorlar.



Moda

SONBAHAR 
DEMEK PELERIN 

DEMEK
Serin sonbahar akşamlarının 
vazgeçilmez trendi pelerinler 

geri geldi. Özellikle punk stilini 
benimseyenlerin çok seveceği, siyah 

kombinlerin tamamlayıcı parçası 
haline gelecek olan pelerinler 

büyük boy kumaşlardan tasarlandı 
ve oldukça kullanışlı bir hale 

getirildiler. Biliyoruz bahsettiğimiz 
pelerin bir süper kahraman pelerini 
değil ama kimbilir belki havası da 

yetiyordur. Ne dersiniz?

OLMAZSA OLMAZ 
KÜRKLER

Modacıların bizi şaşırtmadığı bir 
nokta varsa o da kürk detaylar. Her 
kış sezonunun maksi ya da minimal 
detaylarında mutlaka kürklere yer 
veriliyor. Prada da bunlardan biri.
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Moda

KLIŞE AMA 
VAZGEÇILMEZ 

EKOSE
Bizi en az kürk kadar 

şaşırtmayacak bir detay 
daha, ekoseler. Sonbaharın 
etkisiyle akıllara ilk gelen 
desen ekoseler son hızıyla 

dış giyimde yerini aldı.

IRI VE ŞIK ÇANTALAR  
Sıra stilinizi konuşturacak aksesuarlara geldi. Öncelikle 

belirtmek isteriz ki bu konu en cömert davranmanız 
gereken konu. Aksesuarlarınız üzerinizdekileri bir adım 

öteye taşır ve yaşam tarzınızdan tüyolar verir. Sezonun en 
net parçalarından biri de çantalar. Bu sezon çantalar geçen 

sezonun aksine oldukça şık ve hacimliler.
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Moda

Ateş kırmızısı  
seni çağırıyor

Kabul ediyoruz henüz tam olarak kışlık kıyafetler için 
derin sohbetler yapmaya hazır değiliz. Ama önümüzdeki 
sezona da kayıtsız kalamayız, üstelik sezon trendleri bu 
kadar çarpıcı ve cesurken. Sezonun en güzel yanı çok 

tanıdık olması. Gelin veri peri ve ateş kırmızısı renklerinin 
hakim olacağı yeni sezon trendlerine birlikte göz atalım.

HAZIRLAYAN: BUSE TURAN
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Moda

Uzun bir aradan sonra 
moda tam anlamıyla di-
jital platformlardan çıkıp 
fiziksel podyum şovlarına 

geri döndü. Milano’dan Paris’e, New 
York’tan Londra’ya dünyanın dört bir 
yanında modayı görkemli gösterilerle 
karşılar olduk. Tabii bu dönüş hayal 
gücü ve nostaljiyi de beraberinde ge-
tirdi diyebiliriz. Okul yıllarının yan-
sıması, transparan dokular, korseler, 

2000’lerin unutulmaz düşük bel akımı 
ve daha neler neler...
Renklere gelecek olursak… Yılın yıl-
dız rengi ‘very peri’yi ağırlıklı olarak 
görmeye devam edeceğiz. Bu tatlı 
mor tonuna eşlik edecek olan bir di-
ğer renk ise ateş kırmızısı olacak. 2022 
– 2023 Sonbahar – Kış moda haftası 
defilelerinden de gözlemlediğimiz 
kadarıyla yeni sezon tespitlerimizle 
karşınızdayız. 
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Moda

TRANSPARAN 
DOKULAR

İç gösteren zarif detaylar sezonun 
en cesur detaylarından. Dilerseniz 
geceye seksilik katarak iç çamaşırı 

ile birleştirebilir, dilerseniz de 
stilinize zarafet katarak şık bir 

pantolon ile tamamlayabilirsiniz. 
Niyetiniz ne olursa olsun bu sezon 
üzerinizden akıp giden transparan 

bir parçaya şans vermenizi öneririz.

OKUL YILLARINA  
DÖNÜŞ

Nostaljik detaylar bizi bekliyor demiştik. 
1970’ler modasına hoş geldiniz. Evet hanımlar, 

yeniden liseli kız olmaya ne dersiniz? Okul 
yıllarının ikonik parçaları beyaz gömlek, etek, 

pantolon, kravat ve blazer şimdi podyumlarda.
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Moda

20’LERIN 
PIRILTILI 
DÜNYASI

Işıltılı detaylar, püsküller 
ve Fransız dehalarının 

mirası art deco'nun hakim 
olduğu gece kıyafetleri 

sezona damgasını vuracak. 
1920’lerin zarif kadınları 

geri dönüyor.
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Moda

TAKLIT KÜRK
Kürk deyince her birimiz ürperiyor 

ve üzülüyoruz, bunu biliyoruz! 
Ama modacılar da artık bu konuda 
oldukça sağduyulu hareket ederek 

podyumlarda taklit kürklere yer 
veriyorlar. Hatta en iyi taklit kürkü 

yaratmak için savaşa girdiler de 
diyebiliriz. Dolgun yakalı ve hacimli 

taklit kürkler sezonun trendleri 
arasında.



63

Moda

2000’LERIN ULTRA DÜŞÜK BELI
2000’lerin öne çıkan trendlerini hatırlıyor musunuz? Moda çağının altın 
yıllarıydı. Ultra düşük bellerin kadınları ele geçirdiği zamanlar. Bundan 

birkaç yıl öncesine kadar her birimiz, düşük belin ne kadar rahatsız 
olduğunu konuşuyorduk ama şimdi işler değişiyor gibi.
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Moda

GARDIROPLARA ALEV 
ALDIRACAK RENK 

Kırmızı için kış sezonunun vazgeçilmez 
renklerinden oldu diyebilir miyiz? 

Modacılar bu kırmızıyı gerçekten çok 
seviyorlar. Özellikle Versace ile Dolce 

& Gabbana son üç sezondur ateş 
kırmızısına oldukça fazla yer verdiler.



65

Moda

BELINE BAĞLA ÇIK
Bu bir sonbahar klasiği diyebiliriz. Belinize gelişi güzel bağlanan kroşe 

hırkalar ve oversize üstlerle stilinize havalı bir yaklaşımda bulunabilirsiniz. 
Özellikle saten ya da ipek bir elbisenin üzerine bağladığınız kroşe hırkalar 

ile zahmetsiz şıklığın elçisi seçilebilirsiniz.
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Moda

MORUN EN TATLI HALI
Pantone renk katoloğuna göre modanın yıldız 

rengi seçilen very peri, bu sezon da yerini 
kimseye kaptırmıyor. Hem eğlenceli, hem de 
romantik kadınların tercihi olan very periyi 
uzun eteklerde ve tüvit detaylarda oldukça 

fazla göreceğiz.
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Moda

Moda
severcesur kadınları

Konumuz geçtiğimiz iki sezonda da 
vazgeçilmezler arasında yer alan, sonbahar 
esintilerinin görüldüğü bu günlerin de 
gözdesi olacağına kesin gözüyle baktığımız 
pencere detaylı elbiseler. Biz bunlara moda 
dilinde cut out elbiseler diyoruz ve bir süre 
daha raflarda yerlerini koruyacaklarının 
sinyallerini vermek isteriz.

Cut out elbiseler 
deyince birçoğumuzun 
aklına Rihanna geliyor 
olabilir. Barbadoslu 
güzel şarkıcı, cut out 
elbiseleri özellikle 
anneliğe adım attığı 
ilk zamanlardan bu 
yana oldukça fazla 
tercih etti. Bir diğer 
akıllara kazınan isim de 
Adriana Lima. Güzel 
modelin mayıs ayında 
gerçekleşen Cannes 
Film Festivali’ndeki 
kırmızı halı görüntüleri 
geride bıraktığımız 
sezonun hafızalardan 
silinmeyen ayrıntıları 
arasında yerini aldı.

Cut out elbiseleri yıldızlaştıran diğer bir 
etkinlik de Gucci’nin Resort 2023 şovu 
oldu. Bütün bunlar gösteriyor ki cesur 
dekoltelerinin bulunduğu cut out elbiseler 
bu sezon ve önümüzdeki birkaç sezonun 
da star parçaları olmaya devam edecek.

Cult Gaia, Isa Boulder, Lunaire Studio, 
Aya Muse, Rowen Rose, Dion Lee, 

Christoper Esber gibi markaların 
cut out modelleri ile cüretkarlığınızı 

gösterebilir, tek bir parça ile göz 
kamaştırıcı gözükebilirsiniz.

HAZIRLAYAN: BUSE TURAN

Aya Muse

Gucci

Lunaire Studio

Rihanna

Cult Gaia
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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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Güneşten hasar 
gören ciltlere üstün 
bakım sunuyor
Shiseido, Vital Perfection Uplifting 
&Firming Express Eye Mask; anında 
sıkılaşmış, toparlanmış ve aydınlık bir 
göz çevresi için anti-aging etkili ekspres 
bakım sağlıyor. Normal retinol ile 
beraber daha güçlü etki için saf retinol 
içeren göz maskesi, Hyalüronik Asit 
üretimini destekleyerek cilde yaşlanma 
ve yorgunluk belirtilerine karşı direnç 
kazandırıyor. Yalnızca 1 haftada 
sarkmalar, kırışıklıklar ve koyu halkaların 
görünümü azaltıyor.

Saçlar  
sonbahara hazır
Şu ürünü bir kenara yazın. Urban 

Care Intense Keratin SOS Bakım 
Maskesi.  Aşırı yıpranmış, kuru, 

mat ve cansız saçlar için geliştirilen 
yoğunlaştırılmış keratin içeren 

onarıcı ve pürüzsüzleştirici 
duş öncesi S.O.S onarıcı saç 

bakım maskesi, özel geliştirilmiş 
formülü ile aşırı yıpranmış ve 
cansız saçların daha pürüzsüz 

ve parlak gözükmesini sağlıyor. 
Pürüzsüzleştirici etkisi sayesinde 

kökten uca sağlıkla parlayan, hacimli 
ve güçlü saçlara sahip olmanızı 

desteklerken içerdiği bitkisel 
keratin sayesinde ise saçın yeniden 
yapılanmasına yardımcı oluyor ve 

yıpranmalara karşı koruma, onarım 
ve direnç desteği sağlıyor.



Güzellik
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Temizlik ve 
hijyen ürünleri ile 
Gratislerde
Gratis’in sevilen markası Benri’nin 
temizlik ürünleri, üstün kalite ve ekstra 
hijyen sağlayan yapısı ile ev temizliğinde 
gün boyu güven ve rahatlık sağlıyor. Geniş 
ürün yelpazesiyle ev ve yaşam için gerekli 
tüm ürünleri üstün kalite ve uygun fiyatlar 
ile tüketicilerle buluşturan Benri’nin 
temizlik ve hijyen ürünleri, yalnızca 
Gratislerde yer alıyor. Banyo Temizleyici 
Köpük, Benri WC Temizleyici Jel, Benri 
Yoğun Çamaşır Suyu, Benri Sihirli Sünger 
ve Benri Aloe Vera Özlü Islak Mendil... 

Kendin’sen 
güzelsin!

Rosece’den %100 doğal kaynaklı, 
vegan makyaj serisi kalbimi çaldı. 

Cildimize iyiliğin ve sağlığın 
sadece doğadan geleceğine 

inanan doğal cilt bakım 
ürünleri markası Rosece, %100 

doğal kaynaklı, temiz içerikli 
ürünlerine rengarenk makyaj 
serileri ekledi… ‘Kendin’sen 
güzelsin!’ mottosu ile satışa 

sunulan doğal makyaj serileri; 
ışıltılı, mat, parlak farlar; blush 

ruj/allıklar; ve aydınlatıcılar ile 
rengarenk makyaj yapmayı seven 
kadınların kalplerini fethedecek! 

Göz farları, aydınlatıcılar ve blush 
ruj/allıklardan oluşan makyaj 
grubunda parlak, mat, yoğun 
ışıltılı onlarca muhteşem renk 
yer alırken, orta - uzun vadeli 

kalıcılık sunan ürünler krem 
formları ile parmak ve fırça ile 

kolaylıkla uygulanabiliyor.

90’ların enerjisi 
tırnaklarımda 
Flormar’ın yenilenen formüllü ve 
kalınlaşan fırçasıyla oje sürmek ne 
kadar keyifli ve konforlu bir hale 
geldiyse yeni Flormar Back to the 
90’s koleksiyonunun neon renkteki 
ojelerini keşfettiğinde modun 
daha da yükselecek! Koleksiyonda 
I Love 90’s Nail Enamel ismiyle 
yer alan bu oje serisi, her biri 
birbirinden canlı, dinamik, enerji 
dolu ve parlak bitişli 6 farklı (Sweet 
Grape, Lemonade Rush, Pink Party, 
Candy Graze, Mandarin Cocktail, 
90’s Breeze) renk seçeneğine sahip. 
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Güzellik

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
Ayın

Nars, Laguna Bronzing Cream, 820 TL

Flormar, That’s What I Call a 
Blush, 149,90 TL

Avon, Nar 
Özlü Vücut 

Losyonu, 
36,99 TL

Origins, 
GinZingTM 

Energizing Gel 
Moisturizer,  350TL

L’Oréal Paris, 
Revitalift %5 

Saf Glikolik Asit 
Peeling Etkili 
Tonik, 196 TL

Neutrogena, Retinol 
Boost Yaşlanma 

Karşıtı Gündüz Kremi 
SPF15, 180 TL

Nuxe, Creme 
Prodigieux Boost, 

320 TL

Lovely, Peaches And 
Cream Far Paleti, 

129,90 TL

Too 
Faced, 
Peach 
Bloom, 
399 TL

Rosece, Scarlet Blush, 
155 TL

Revolution, Love 
Island Dudak Yağı, 

189,90 TL



Güzellik

Mevsim dönümlerinde 
daha bir ilgi göstermeniz 
gereken cildinizin ihtiyacı 
olan kremler bu sayfada.

Ciltsel 
ihtiyaçlar

Polaar, IcyMagic 
Tinted Anti-Dark 

Circle, 690 TL

La Mer, Crème de la 
Mer, 60 ml, 4.880 TL

Darphin, Intral Environmental 
Lightweight Shield SPF50, 30 ml, 

849 TL

Origins, GinZing Glow-
Boosting Maske,  505 TL

Cosmed, Alight 
Brightening 

Vitamin C Serum,  
30 ml, 469,00 TL

Guinot, Sun Logic 
Youth Lotion After 
Sun Body, 150 ml, 

230 TL

Nuxe, Nuxuriance Ultra gece kremi, 
500 TL

Lierac, Hydragenist 
Moisturizing Serum 

Oxygenating  
Replumping, 729 TL



Güzellik

Makyaj çantanızın vazgeçilmezi 
olacak, alışkanlıklarınızı değiştirecek 
yeni ürünlerle tanışmanın,  enerjinizi 
yansıtmanın tam zamanı.

Makyajın yeni 
kahramanlarıyla 
tanışın

Givenchy, 
Prisme Libre 
Prep & Set 
Glow Mist, 

888 TL

Sephora 
Collection, 
Lip Blush, 

139 TL

Sol de Janeiro, Carnaval 
Queen Glow Oil, 699 TL

Deborah, Red 
Touch Likit 
Ruj Serisi, 
149,90 TL

Too Faced, Crystal 
Whips, 359 TL

Shiseido, Synchro Skin Self 
Refreshing Tint,  850 TL

Fenty, 
Beauty 

Cheeks Out 
Freestyle 

Cream 
Bronzer,  
549 TL

Revolution, 
Love Island 
I’ve Got A 
Text Far 
Paleti, 

319,90 TL



Güzellik

Saçlara bakım 
zamanı
Yaz aylarında saçlar deniz, 
güneş gibi etkenlerle kuruyarak 
canlılığını yitiriyor. Yıpranan 
saçlara ihtiyaç duyduğu nemi 
kazandırarak canlı ve bakımlı bir 
görünüme kavuşturan ürünleri 
denemeye ne dersiniz?

URBAN Care, 
Twisted Curls 

Hibiscus & Shea 
Butter Micellar 

Şampuan, 91,90 TL

Remington, Mineral Glow saç 
düzleştirici, 679 TL

Yves Rocher, 
Saç Oluşumunu 

Destekleyen 
ve Dökülmeyi 

Engelleyen 
Şampuan, 159.90 TL

Dove, Hair 
Hydration Spa 
Serum Bakım 

Kremi, 99.95 TL

We Are 
Paradoxx, 

Repair 
Shampoo, 

370 TL

Elidor, 
Argan 
yağlı 

Hibiskus 
şampuan,  
55,90 TL

Watsons, 
Love Is In The 
H’air, Parlaklık 

Veren Besleyici 
Şampuan, 
59,95 TL



Güzellik

Parfümün 
seni anlatır
Yeni sezona yeni parfümlerle 
girmeye hazırsan; bu sayfadaki 
kokuları yakın takibe almalısın.

Xerjoff, Casa Futura, 
Casamorati koleksiyonundan 

bu romantik koku, 100 ml, 
5.865 TL

Shiseido, Everbloom, 50 ml, 1.650 TL

Jo Malone, 
English Pear & 
Freesia, 100 ml, 

1.965 TL

Roja Parfums, A Midsummer 
Dream, 100 ml 6.635 TL

Ex Nihilo, Fleur 
Narcotique 
Extrait de 

Parfum, 100 ml, 
6.990 TL

Tom Ford, 
Rose Damalfi, 

50 ml EDP,  
2.725 TLVictoria’s 

Secret, Bare, 
100 ml, 

2.349 TL

Penhaligon’s, 
Petra, 75 ml, 

4.400 TL

Salvatore Ferragamo, Signorina 
Ribelle, 100 ml, 1.608 TL
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Ozon terapi ile 
yaşlanmayı geciktirin

Sağlık

Sağlıklı kemikler güçlü bağı-
şıklık sistemini de berabe-
rinde getiriyor. Birçok hasta-
lığın tedavisini destekleyen 

ozon terapinin (medikal ozon tedavi-
si), kas-iskelet sistemi ile ilgili hasta-
lıklarda ve yaşlanma ile oluşan bazı 
aksaklıklarda tedavi amaçlı kullanıl-
dığını vurgulayan Anadolu Sağlık 
Merkezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitas-
yon Uzmanı Dr. Sadi Kayıran, “Ozon 
terapi, bağışıklık sistemi üzerinde son 
derece önemli etkilere ve etkin sonuç-
lara sahip bir yöntem. Ancak ozon 
terapinin destekleyici bir tedavi oldu-
ğu unutulmamalı. Hastalık nedeniyle 
tedavi gören bireylerin ozon terapisi-

ni birincil tedavi olarak görmemeleri 
ve asıl tedavilerini ihmal etmemeleri 
tedavinin başarı açısından oldukça 
önemli” şeklinde konuştu.

Ozon terapi, çeşitli yollardan ozon 
gazı ya da ozon gazına tabi tutulmuş 
kanın, yeniden damar yolu ile vücuda 
verilmesidir. Bir tedavi yöntemi olmak-
tan ziyade, vücudun tedaviye verdi-
ği yanıtı artıran bir yöntem olduğunu 
vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi 
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı 
Dr. Sadi Kayıran, “Kas-iskelet sistemi-
mize ait pek çok sağlık probleminde 
kullanılan ozon uygulamalarının gele-
neksek tedavilerin bir alternatifi değil, 
tamamlayıcısıdır” dedi.
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KEMOTERAPİ VEYA RADYOTERAPİ 
SONRASI UYGULANABİLİYOR

Birçok hastalığın tedavisinde uygu-
lanan ozon terapisinin yaralarda, yaşa 
bağlı gözde ortaya çıkan makula de-
jenerasyonu gibi hastalıklarda, basit 
diş ve ağız enfeksiyonlarında da etkin 
olarak kullanıldığını söyleyen Fiziksel 
Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sadi 
Kayıran, “Ozon, insan vücudu gibi bi-
yolojik ortamlarda hızla oksijene dönü-
şerek orta düzeyde stres oluşturan bir 
gaz. Bu gaz bağışıklık sistemimizdeki 
antioksidan savunma mekanizmala-
rında görev yapan enzimler ile aktive 
oluyor ve oluşan bu kontrollü strese 
karşı bağışıklık sistemimiz harekete ge-
çiyor. Yani bir tür, ‘fizyolojik aşı’ etkisi 
ortaya çıkartarak yaşlanmayı yavaşla-
tıyor diyebiliriz. Yaş ile beraber beynin 
bulutlanması/sislenmesi diye bilinen 
kısa süreli unutkanlık, çevreye ilginin 
azalması gibi semptomları gidermede 
oldukça etkili. Ayrıca, bağışıklık sis-
teminin baskılandığı veya bozulduğu 
kanser tedavilerinde kemoterapi veya 
radyoterapi tedavisi sonrasında, kronik 
viral hastalıklarda, kalp-damar hasta-
lıklarında, romatolojik rahatsızlıklarda 
da ozon tedavisi rahatlıkla uygulanabi-
liyor” açıklamasında bulundu. 

OZON TERAPİ KAS-İSKELET 
SİSTEMİ HASTALIKLARINDA ETKİLİ

Ortopedik hastalıkların tedavisinde 
ozon tedavisinin yaygınlaştığını belir-
ten Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uz-
manı Dr. Sadi Kayıran, “Özellikle halk 

arasında ‘yumuşak doku romatizması’ 
olarak bilinen fibromiyalji hastalığında, 
hastanın kas ağrılarının azalması, yor-
gunluk şikayetlerinin giderilmesi ve 
iyilik halinin uzun süreli devam etme-
sinde ozon terapinin olumlu etkilerinin 
olduğunu gösteren pek çok çalışma 
mevcut. Ayrıca romatizmal hastalıkları 
da kapsayan kas-iskelet sistemi hasta-
lıklarında faydalı etkileri bildiren araş-
tırmalar da dikkat çekici. Tüm bunlarla 
birlikte ozon uygulamalarını tek başı-
na mucizevi bir yöntem olarak görmek 
yanlış olur. Hatta ozon uygulamaları 
vücudun tedaviye verdiği yanıtı artıran 
bir yöntemdir. Bu nedenle hasta tüm 
yönleri ile değerlendirilmeli, medikal 
tedaviler, korunma prensipleri, egzer-
sizler, yardımcı cihazlar gibi tedavinin 
diğer önemli bileşenleri asla ihmal edil-
memeli” uyarısında bulundu. 

HASTA VE TEDAVİYE GÖRE 
UYGULAMA ŞEKLİ DEĞİŞİYOR

Ozon terapinin majör (damar içerisi-
ne), minör (kas içerisine ozon-kan ka-
rışımı uygulama), lokal (kas içerisine 
ozon uygulama) ve topikal (ilacın deri-
ye sürülmesi) şekillerinde uygulanabil-
diğini belirten Fiziksel Tıp ve Rehabi-
litasyon Uzmanı Dr. Sadi Kayıran, “En 
yaygın uygulama yöntemi majördür 
ancak uygulama şekli ve alınacak seans 
süre-sıklığı hasta ve hastalık durumuna 
göre değişiklik gösterebilir. Terapinin, 
mutlaka doktor kontrolünde, iyi bir kli-
nik değerlendirme sonucunda, hijyen 
kurallarına uygun, deneyimli bir ekip 
tarafından yapılması önemli” dedi. 



Sağlık

Yapması kolay, 
Faydası sayısız spor

Yürüyüş
Yürüyüş, belki de dünyanın 

en kolay sporlarından 
biri. Ancak hem bedensel 
hem ruhsal birçok faydası 
bulunuyor. DoktorTakvimi.

com uzmanlarından Dyt. 
Dilara Süngü Bulut, sağlıklı 

bir yaşam için herkese 
yürüyüş yapmasını öneriyor.

Temel fiziksel bir aktivite 
olan yürüyüş, her kişiye, her 
zaman ve her yerde önerilir. 
Her yaşta korkmadan yapı-

labilecek bir spor olan yürüyüş; ister 
evdeki yürüme bandında, ister spor 
salonunda ya da açık havada yapıla-
bilecek yaşam boyu spor etkinlikler 

arasında yer alıyor. Ayrıca yürüyüş, 
rahat bir ayakkabının dışında özel bir 
ekipman gerektirmeyen, ekonomik bir 
aktivite. Çocuklar ve gençler için yü-
rüyüşün tek başına yeterli bir fiziksel 
aktivite olmasa da yaşlı bireyler için 
ideal bir spor türü olduğunu belirten 
DoktorTakvimi.com uzmanlarından 
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Dyt. Dilara Süngü Bulut, yürüyüşün 
sağlık üzerine yararlarını anlattı.

DÜZENLİ EGZERSİZ OMURGA 
SAĞLIĞINI KORUYOR

Dyt. Bulut, sadece yürüyüşün değil 
düzenli farklı egzersizlerin de gençler-
de kas kuvvetini ve buna paralel olarak 
kas kütlesinde artışa neden olduğunu 
hatırlatıyor: “Düzenli egzersiz ile kas-
larda yaşanan bu fizyolojik adaptasyon-
lar sonucunda; kas tonusu ve kuvveti 
artarak eklem kontrolü ve stabilizasyo-
nu gelişir. Fiziksel aktiviteye tolerans 
uzun sürer, kondisyon ve dayanıklılık 
gelişir. İleri yaşlarda daha hareketsiz 
bir yaşama geçildiği için total kas kit-
lesinde ve kas kuvvetinde azalmalar 
başlar. Kasların aerobik kapasitelerin-
de de düşüş görülür. Düzenli egzersiz 
ile denge ve koordinasyon arttırılarak 
vücut postürünün korunması sağlanır 
ve omurga sağlığı korunur.”

KİLO VERMEK İÇİN SADECE DİYET 
YETMEZ

Obezitenin tüm dünyayı tehdit 
eden bir halk sağlığı problemi oldu-
ğuna dikkat çeken Dyt. Bulut, hare-
ketsiz yaşam tarzının obeziteye ve 
dolaylı olarak koroner kalp hastalı-
ğı, diyabet, hipertansiyon, inme gibi 
hastalıklara risk oluşturduğunun 
da altını çiziyor. Kişinin sağlıklı ki-
losunu korumak ya da kilo vermek 
için beslenmesindeki kalori miktarı-
nı azaltmasının yeterli olmayacağını 
söyleyen Dyt. Bulut, sağlıklı kiloyu 

korumak ve enerji yakmak için fizik-
sel aktivite gerektiğini belirtiyor. Ye-
tişkinlere haftada en az 150 dakika 
orta yoğunlukta aktivite yapmalarını 
öneren Dyt. Bulut, haftada 5 kez ya-
rım saat 30 yürüyüş yapmanın sağlık 
açısından en ulaşılabilir, en kolay ve 
en ucuz fiziksel aktivite olduğunu 
hatırlatıyor. DoktorTakvimi.com uz-
manlarından Dyt. Dilara Süngü Bu-
lut, egzersizin kan şekerinin kontrolü 
konusunda da faydalı olduğunu an-
latıyor: “Egzersiz, diyabetli kişilerde 
glukoz toleransını ve insülin etkisini 
arttırarak kan şekerinin düzenlen-
mesine yardımcı olur” diyen . Dü-
zenli egzersiz ile birlikte yiyeceklerin 
sindirimi sonucu oluşan glikozun, 
kas dokuları tarafından kullanılması 
hızlanarak kan şekeri regüle edilmiş 
olur. Diyabet hastalarında egzersizle 
harcanan enerji yardımıyla kilo kont-
rolü sağlanmış olur.”

DEPRESYONDAYSANIZ YÜRÜYÜN

Tüm bunların yanı sıra yürüyüş 
yapmak depresyon, anksiyete ve stres 
semptomlarını da azaltıyor. Yürüyüş 
sırasında hipofiz bezinden salgılanan 
endorfin hormonu sayesinde kişinin 
zevk alma duyusunun geliştiğini söy-
leyen Dyt. Bulut,  şöyle devam edi-
yor: “Yürüyüş yapmak kendine gü-
veni uyandırır, azmi arttırır. Endorfin 
hormonu aile problemleri ve mesleki 
kaygılardan kurtulmanıza yardımcı 
olur. Bu nedenle mutlaka sporu haya-
tınıza dahil etmeli, yürüyüş yapmayı 
alışkanlık haline getirmelisiniz.”
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Yazın aşırı sıcaklarından 
bunaldığımız bugünlerde, 
vücudun serin tutulma-
sı sanıldığından çok daha 

fazla önem taşıyor. Öyle ki, serinle-
yeyim diye yapılan bazı hatalı davra-
nışlar hayati tehlikeye yol açabiliyor! 
Acıbadem Kozyatağı Hastanesi İç 
Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Bat-
macı “Aşırı sıcaklar; sıvı ve mineral 
dengesinde istenmeyen değişimler 
yaparak,  konsantrasyon bozukluğun-

dan baş ağrısı ve baş dönmesine, çar-
pıntıdan yorgunluk ve nefes almakta 
zorlanmaya dek bir çok şikayete ne-
den olabilir. Bu nedenle aşırı sıcaktan 
ve güneş ışınlarından korunmaya çok 
özen göstermek, sağlıklı korunma-
ya ve vücudu serin tutmaya yönelik 
bazı önlemleri almak çok önemlidir.” 
diyor. Dr. Meltem Batmacı, yazın sağ-
lıklı bir şekilde vücudu serinletmenin 
9 yolunu anlattı, önemli uyarılar ve 
önerilerde bulundu. 

Aşırı sıcaklarda 
vücudu serinletmenin 

9 püf noktası



82

Sağlık

BU SAATLERDE DIŞARI 
ÇIKMAKTAN KAÇININ!

Aşırı sıcaklar hemen herkesi etkilese 
de, özellikle yaşlılar, kronik hastalığı 
olanlar, hamileler, çocuklar ve bebek-
ler daha fazla risk altında bulunuyor. 
Bu nedenle risk grubundaki kişilerin 
özellikle güneşin çok yoğun olduğu ve 
dik geldiği 11:00-16:00 saatleri arasında 
dışarıda bulunmaması büyük önem ta-
şıyor. Ortamın mümkünse taze hava ile 
sürekli havalandırılması, güneşten ko-
runmak için güneşlik, perde ve jaluzi-
lerin kapalı tutulması gerekiyor. 

KLİMA KULLANIRKEN BU 
KURALLARA DİKKAT EDİN!

Yaz aylarının bunaltıcı sıcaklarında 
imdada yetişen ve adeta kurtarıcı ola-
rak görülen klimanın doğru kullanımı 
çok önemli. Klimaya doğrudan maruz 
kalmamak, ortamı aşırı soğutmamak, 
vücut ısısı yüksekken bir anda soğuğu 
açmamak, klima temizliğini düzenli 
olarak yaptırmak olası enfeksiyonlar-
dan korunmak için kritik role sahip. 
Aksi takdirde bilinçsiz klima kulla-
nımının yol açtığı üst solunum yolu 
enfeksiyonları başta olmak üzere bazı 
yaz hastalıklarına çok sık rastlanıyor. 

BOL SIVI TÜKETİN!

Yazın terleme ve buharlaşma ile bir-
likte sıvı kayıpları artacağından bol sıvı 
alımına özen göstermek, kaybedilen sı-
vıyı çoğunlukla su içerek yerine koymak 
gerekiyor. Yaz ayında, her gün mutlaka 
yaklaşık 2.5-3 litre su için. Alkollü içe-

cekler, çay- kahve vb sıvılar suyun yeri-
ni tutmayacağı gibi, aksine sıvı kaybını 
artıracağından böyle bir hataya düşme-
yin. Çok soğuk ve buzlu içeceklerden 
özellikle kaçının. Tuz kaybı da terleme 
ile birlikte artacağı için bir bardak ma-
den suyu tüketmekte de fayda var. 

VÜCUT ISISINI ARTIRAN 
YİYECEKLERDEN UZAK DURUN!

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem 
Batmacı beslenmenin de aşırı sıcaklarda 
kritik rol oynadığını belirterek şöyle ko-
nuşuyor: “Özellikle yaz sıcaklarında ha-
fif ve sulu yemekler tüketilmelidir. Yağlı, 
bol baharatlı/ şekerli yiyeceklerden yaz 
döneminde çoğunlukla uzak durulmalı-
dır. Öğünlerde porsiyon kontrolü önem-
lidir. Aldığımız her bir kaloriyi yakmak 
için vücut, suya ihtiyaç duyar. Fazla alı-
nan her bir kalori, vücut sıvı dengesini 
bozar ve kilo artışına da sebep olur. Özel-
likle bol yağlı, baharatlı, şekerli gıdaların 
sindiriminde vücut zorlanmaktadır.”

DIŞARI ÇIKARKEN GÜNEŞTEN 
KORUNUN!

Dışarı çıkarken ince, açık renkli ve 
bol giysiler giymeye özen gösterin. Giy-
sinin cazibesine kanarak; sizi terletebi-
lecek kumaştan yapılmış ya da güneş 
ışınlarını emen siyah gibi koyu renk 
giysiler giymeyin. Sizi terletmeyecek ve 
güneş ışınlarından koruyabilecek ku-
maşlar tercih edin. Isıyı vücutta muha-
faza edeceğinden dolayı kat kat giyin-
mekten kaçının. Geniş kenarlı şapka, 
UV ışınlarından koruyacak güneş göz-
lüğü ve güneş koruyucu krem kulla-
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nın. Özellikle benleri ya da cilt hastalığı 
olanların ve açık tenli kişilerin güneşten 
korunması çok daha kritik rol oynuyor.

AĞIR SPORDAN KAÇININ!

Sıcak yaz aylarında yüksek efor ge-
rektirecek spor ve aktivitelerden uzak 
durmak gerekiyor. Hafif egzersizler 
yaparak, yüzerek ya da güneş ışınla-
rının dik gelmediği saatlerde yürüyüş 
yaparak hareketsiz kalmaktan kaçı-
nın. Spor veya yoğun fiziksel aktivite 
gerektiren işler için akşam saatlerini 
tercih edin. Fiziksel aktivitelerin ve 
sporun ardından vücudunuzu susuz 
ve mineralsiz bırakmamaya, su içme-
ye özen gösterin. 

SOĞUK SUYLA VÜCUDUNUZU 
SERİNLETİN!

Sık sık ve ılık su ile duş alın. Eğer 
mümkün olamıyorsa gün içerisinde 
sık sık ellerinizi, ayaklarınızı, yüz ve 
ensenizi soğuk su ile yıkayın. 

ARAÇ İÇİNDE DİKKAT EDİN!

Dr. Meltem Batmacı “Kapalı, açık, 
park etmiş araçlarda hiçbir canlıyı bı-
rakmamaya çok dikkat edilmelidir. 
Araç içi ısı, park edildikten kısa bir 
süre sonra çok ciddi yükselir ve haya-
ti riske yol açar” diyor. 

GÜNEŞ ÇARPMASINDA  
BU HATAYA DÜŞMEYİN!

Aşırı sıcaklar ve kavurucu güneş ne-
deniyle güneş çarpması çok sık yaşanı-
yor. Güneş çarpması; halsizlik, bulantı, 
görme değişiklikleri, baş ağrısı, baş dön-
mesi, kendini kötü hissetme vb. belirti-
lerle kendini gösteriyor. Güneş çarpması 
durumunda kişinin hemen serin, hava 
akımı olan ve gölgeli bir ortama alın-
ması, giysilerinin gevşetilmesi, soğutul-
maya çalışılması, bilinç kapalı ise, şuur 
dalgalı ise mutlaka en yakın sağlık kuru-
luşuna götürülmesi şart. Bilincin kapalı 
olması durumunda kesinlikle su içirme-
ye çalışmamak gerekiyor. 
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Çalışma hayatı ve günlük ha-
yattaki işlere verilen aralar 
hem bedensel hem de zi-
hinsel sağlık için oldukça 

önemlidir. Ancak buna rağmen he-
men hemen çoğu kişide tatil son-
rası ve hatta öncesinde stres gibi 
olumsuz duygularda artış bununla 
birlikte adaptasyon güçlüğü görü-
lebilmektedir. İstanbul Okan Üni-
versitesi Hastanesi Psikoloji Uz-
manı Kln. Psk. Müge Leblebicioğlu 
Arslan, açıklamalarda bulundu.

TATİL SONRASINDA RUH 
SAĞLIĞINDA SIKINTIYA YOL 
AÇABİLECEK BELİRTİLER;

Tatil sonrası iş hayatına adaptasyon 
güçlüğü çoğu kişide görülebilmektedir. 
Bu durum son derece normaldir. Ancak 
bu adaptasyon süresinin uzaması kişi-
lerin iş ve sosyal yaşamlarında bir ta-
kım sorunların oluşmasına neden ola-
bilmektedir. Kişilerin tatil sonrası ruh 
sağlığını olumsuz yönde etkileyebile-
cek belirtiler şu şekilde sıralanabilir.

Tatil sonrası 
adaptasyon güçlüğünün 

yaşanmasında  
10 önemli faktör
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SOSYAL BELİRTİLER

İnsanlara karşı savunmacı bir tutum ser-
gilemek, sürekli hata bulmaya çalışmak, 
problemleri dışsallaştırmak, insanlara gü-
venmemek, iş yerinden ayrılmayı istemek, 
toplantılara ya da randevulara gitmek is-
tememek gibi belirtiler görülebilir.

ZİHİNSEL BELİRTİLER

Muhakemede güçlük, düşük iş kali-
tesi, düşük verimlilik, konsantrasyon-
da güçlük, unutkanlık ve karar ver-
mede güçlük gibi belirtiler görülebilir.

DUYGUSAL BELİRTİLER

Tükenmişlik hissi, isteksizlik ve il-
gisizlik, olumsuz duygu deneyimin-
de artış, öfke kontrolünde güçlük, 
aşırı hassasiyet, öz güvende düşüş, 
endişe kaygı ya da depresif belirtiler 
görülebilir. 

FİZİKSEL BELİRTİLER

Enerji kaybı ve yorgunluk, iştah-
sızlık uykuya dalmakta ya da uyan-
makta güçlük ve bedensel ağrılar gö-
rülebilir.
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1. İyi olma halini tek bir nedene 
bağlamaktan kaçının

Yapılan çalışmalar gösteriyor ki kişile-
rin yaşamdan aldıkları doyum ne kadar 
yüksekse psikolojik iyi olma halleri de 
o kadar yüksek olabilmektedir. Yüksek 
yaşam doyumu için kişinin gerçekliği ile 
beklentisi arasında bir dengenin olması 
gerekir. Dolayısıyla yaşamdan aldıkla-
rı doyum yüksek olan kişiler bu sürece 
daha rahat uyum sağlayabilmektedirler. 
Yaşam doyumunu arttıran tek faktör ta-
til süreci değildir. Kişiler iyi olma halini 
tek bir nedene ‘’tatile gitmeye’’ bağla-
dıklarında sonucu hüsran olabilir. 

2. Tatil sürecine dair gerçekçi 
beklentiler oluşturun

Tatile gitmeye yüklenen anlamlar 
gerçekçi boyutta olması, tatil sonrası 
sendorumunun oluşmasını engelle-
mede son derece önemlidir. Örneğin; 
günlük hayatında işi ya da partneriy-
le problemleri olan birinin ‘’bir tatile 
gitsem kendimi çok iyi hissedeceğim.’’ 
şeklinde düşünebilir ve bu düşünce-
si kişide tatile gitme isteğini harekete 
geçirebilir. Mevcut düşünce tatil kav-
ramına büyük beklentiler yükleyen bir 
düşüncedir. Bu düşünceye sahip olan 
kişi mevut problemin kendisini değil 
hissettiği duyguyu gidermek istiyor 
olabilir. Kişi tatile gittiğinde duygu-
sal anlamda kendisini daha iyi hisse-
debilir, hissetmeyede bilir ancak tatil 
sonrası problemin halen devam edi-

yor olması kişinin mevcut iyi hissetme 
beklentisine uymayacağından, kişilerin 
duygusal anlamda güçlükler yaşaması-
na neden olabilir. Bu nedenle kişilerin, 
tatilin kısa ve keyifli bir süreç olduğu 
ancak tatil kavramının iyi hissetme ha-
lini sonsuza kadar olumlu yönde etki-
leyecek sihirli bir değnek olmadığını 
düşünmeleri psikolojik iyi oluş ve yük-
sek adaptasyon açısından son derecede 
önemlidir. 

3. İş hayatınızda var olan mevcut 
problemleri çözümlemeye odaklanın.

Yapılan çalışmalarda iş memnuni-
yet düzeyi yüksek olan kişilerin tatil 
sonrası daha fazla yüksek adaptasyon 
gösterdikleri görülmektedir. Bununla 
birlikte iş hayatındaki problemler ya 
da düşük memnuniyet düzeyi kişiyi 
tatil öncesi de strese sokabilmekte ve 
ruh sağlığını olumsuz yönde etkile-
yebilmektedir. Dolayısıyla tatil ön-
cesi örneğin ‘sorun yaşanılan kişiyle 
problemi konuşma, yardım isteme 
ya da iş yeri değişikliği’ gibi mevcut 
probleme yönelik çözüm odaklı yak-
laşımlarda bulunmak psikolojik iyi 
oluş açısından son derece önemlidir. 

4. Tatil öncesi işlerinizi 
biriktirmekten kaçının.

Tatile çıkmadan önce biriken işle-
rinizi azaltabildiğiniz kadar azaltın. 
Böylelikle tatil sonrası gelen sorumlu-
luklarla baş edebilmeniz kolaylaşabilir.



87

Sağlık

5. İş ve eğlenci hayatınızda denge 
kurun.

Dinlenme süreci sadece yıllık izin 
gibi tatil süreçleriyle ilişkili değildir. 
Kişilerin iş ve eğlence hayatında bir 
denge sağlıyor olmaları ruh sağlığı 
açısından son derece önemlidir. 

6. Tatil bitti diye kendinizi eve 
kapatmaktan kaçının.

Tatil sonrasında hobilerinizle ilgile-
nin, sosyalleşmeye zaman ayırın ve sev-
diklerinizle birlikte vakit geçirin. Özel-
likle spor yapmak serotonin hormonu 
düzeyini yükselterek, tatil sonrası his-
settiğiniz olumsuz duygunun yoğunlu-
ğunun azalmasına yardımcı olacaktır. 

7. Tatil sonrasında işlerin bütününe 
birden odaklanmak yerine parçalara 
bölerek planlamalar yapın.

Planlamalar başlangıçta kişide stres 
ve kaygı uyandırabilir. Ancak öncelik-
li tamamlanması gereken iş, proje ve 
toplantı gibi planların yapılması, belir-
sizliğin oluşturduğu olumsuz duyguyu 
azaltarak kişiyi uzun vadede rahatlatır. 

8. Tatil sonrasında hayatınızla ilgili 
radikal kararlar vermekten kaçının.

Tatilin verdiği yüksek enerji ve mo-
tivasyon sizi yeni planlamalar yap-
maya ya da hayatınızla ilgili önemli 

kararlar almaya itebilir. Ancak yüksek 
motivasyonla üzerine düşünülmeden 
ve planlama yapılmadan ‘iş yeri de-
ğişikliği, taşınma, yeni ve önemli bir 
proje’ gibi alınan kararlar uzun vade-
de kişiyi olumsuz etkileyebilir.

9. Tatil sürecinde rutinlerinizi ve 
düzeninizi tamamen bozulmasına 
engel olun. 

Rutinler kişinin ruh sağlığında 
önemli bir koruyucu faktördür. Tatil 
sonrası rutinlerde bozulmalar görüle-
bilir. Bu süreçte günlük rutinize döne-
bilmek için kendinize zaman tanıyın. 
Özellikle tatilden bir kaç gün önce 
örneğin akşamları rutin saatlerinizde 
yatmak ve erken uyanmak gibi gün-
lük rutinlerinize dönmeye çalışın.

10. Zorlandığınız durumlarda uzman 
desteği almaktan çekinmeyin. 

Tatil sonrası adaptasyonda yaşa-
dığınız güçlükler giderek artıyorsa 
mevcut durumla baş etmekte güçlük 
yaşıyorsanız, duygu yoğunluğunuzda 
bir azalma olmuyor ya da duygunun 
şiddeti giderek artıyorsa, ve bu du-
rum günlük hayatınızı, işinizi ve işlev-
selliğinizi olumsuz yönde etkilemeye 
başladıysa bu durumda psikoterapi 
desteği almanız psikolojik iyi olma ha-
liniz açısından oldukça önemlidir. 
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Kapak

FURKAN ANDIÇ

Mutluluk geçici,  
aile kalıcı

Röportaj: Mukaddes Kaya,  Fotoğraflar: Emre Ibiş,  Styling: Eylem Yıldız,  Saç: Mehmet Kuzey
Makyaj: Rufiye Kalmaz,  Video: Ünal Avcı, Fotoğrafçı asistanı: Yusuf Erol,  Styling asistanı: Zeynep Baba

Sıra dışı oyunculuğu ve yakışıklılığı ile dikkat çeken Furkan 
Andıç, 'mutlu aile' kavramına getirdiği yorumla farklılığını 
ve hayata bakışını şöyle ortaya koyuyor: Mutlu aile yoktur 

bence. Aileler mutsuzdur demiyorum. Mutluluk gibi geçici bir 
kavramın aile gibi kalıcı bir kurum için uygun bir sıfat olmadığını 

düşünüyorum sadece.
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Gömlek - Vakko
Ceket - Jack Martine
Pantalon - Brooks Brothers
Kemer - Divarese
Saat - Editöre Ait
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Yakışıklı, çalışkan ve zeki. 
Sporcu, müzisyen ve çok 
iyi bir oyuncu. Sınırla-
rı zorlayan, denemekten 

korkmayan, sürekli üreten biri. Oy-
nadığı her karakteri yaşayarak,  hisse-
derek hayata geçiren bir entelektüel. 
Araştıran, okuyan, düşünen bir dün-
ya insanı. Farklı bakış açısı ve hayat-
taki duruşu ile alışılmışın çok dışında 
mükemmel bir adam. İşinde oldukça 
titiz ve seçici. Sıra dışı oyunculuğu ve 
yakışıklılığı ile herkes tarafından çok 
sevilen aktör, aynı zamanda tam bir 
doğa insanı. Doğanın tam ortasında 
gerçekleştirdiğimiz müthiş bir çekim, 
karşımızda tüm yakışıklılığı ve asale-
tiyle Furkan Andıç….

Edirne’de geçen bir hikayenin 
anlatıldığı ‘Kara Tahta’ dizisinde bir 
öğretmen oldun, farklı bir şehirde 
farklı bir görünümle karşımıza 
çıktın. Neler kazandırdı bu rol sana?
Açıkçası ilk defa bu denli uzun bir şe-
hir dışı projesinde yer alıyorum. Daha 
öncesinde çok da sıcak bakmazdım. 
Ancak Edirne, İstanbul’a sadece 2.5 
saat mesafede ve gerçekten çok keyifli 
bir şehir. Çekimler sırasında bize bir-
çok avantaj yaşattı. Her yer 15 dakika 
mesafede, belediye, polis, valilik. Yerel 
halk gerçekten her zaman bize bu sü-
reçte gönülden destek oldular. Bunun 
için onlara ayrıca teşekkür ederim.
Bunun dışında bir öğretmen rolü oy-
namak benim için büyük bir gurur 
kaynağı oldu. Bunu süreç içinde dene-

yimleme şansım oldu tabi. Sete ziya-
rete gelip teşekkür etmek isteyen bir 
anaokulu öğretmeni belki de bana bu-
güne kadar duyduğum en güzel şeyi 
söyledi, “Sizin diziyi izledikten sonra 
öğrencilerime bakış açım değişti. Artık 
onlarla daha fazla aktivite yapıyorum 
ve onların dertlerini, anlatmak istedik-
lerini çok daha fazla dinliyorum, daha 
çok iletişim kuruyorum. Size teşekkür 
ederim” dedi. O anda duyduğum gu-
ruru size anlatamam.  

Sporcu kimliğini biliyoruz, 
profesyonel basketbol oynuyordun. 
Neden bıraktın? Bu konuda artık ne 
kadar vakit yaratıyorsun kendine?
Spor tüm hayatım boyunca hep önem-
li bir yer aldı. Küçük yaşta A takıma 
çıkmadan hemen önce ardı ardına ya-
şadığım birkaç talihsiz sakatlık, son-
rasında eğitim için yurt dışına çıkışım 
vb. hayatın akışındaki yol ayrımları 
beni basketbol kariyerinden uzak-
laştırdı. Ancak spor, farklı dallarıyla 
birlikte her zaman hayatımın önemli 
bir parçası. Bu disiplinimi hala istik-
rarlı bir şekilde korumaya çalışıyo-
rum. Ancak maalesef son bir senede 
2 dizimden de ameliyat oldum. Hatta 
bir tanesi sette yaşadığım bir sakatlık 
sebebiyle gerçekleşti. Bu yüzden bas-
ketbol, tenis gibi dizlerin üzerine ağır-
lık verdiğimiz spor dallarını yaparken 
ister istemez bir korku refleksi gelişi-
yor insanda. Haliyle bu da beni biraz 
uzaklaştırıyor, ben de buna göre spor-
lar yapıyorum.
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Takım - Brooks Brothers
Kravat - W Collection
Gömlek -  Jack Martin
Ayakkabı - George Hogg / Divarese
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PEK MEMLEKETÇİ BİRİ DEĞİLİM

Sosyal medya ve dijital medya ile 
mesafeli misin? Hayatımız artık bir 
bilgisayar ya da telefon ekranında 
geçiyor. Sen hala eskisi gibi 
düşünenlerden misin?
Açıkçası çalışırken telefonla hiç ilgi-
lenmiyorum. Ama diğer zamanlarda 
sosyal medyada vakit öldürdüğümün 
farkına varıyorum bazen. Ancak hiç-
bir zaman bir bağımlısı olmadım. Ne 
iyi bir içerik üreticiyim, ne de iyi bir 
takipçi. Dijital medya çok büyük ve 
çok etkili bir mecra. Uzun bir süre de 
hayatımızın merkezinde yer alacağına 
eminim. Herkes bir köşeyi kapmaya 
çalışıyor. Ancak ben hala mesafemi 
korumaya çalışıyorum. Sosyal med-
ya dipsiz bir kuyu ve ne olursa olsun 
bana gerçek gelmiyor. İçeri girdiğin-
de her yerde ‘kendin ol’ ve ‘en değerli 
sensin’ mottoları yazıyor ama içeride 
herkes ne olduğunu değil, nasıl gö-
ründüğünü önemsiyor. Bu da bireyleri 
gerçeklikten uzaklaştırıyor. Bugün gü-
zelce topluyoruz beğenileri, kalpleri 
ama bu sahteliğin orta vadede ciddi 
sorunlar yol açabilecek potansiyele 

sahip olduğunu düşünüyorum. Artık 
bilgiye erişim çok ama çok rahat. Zor 
olan doğru bilgiyi bulmak ve o bilgiyi 
nasıl kullanacağını bilmek. Başımıza 
neler gelecek heyecanla bekliyorum.

Kaç projede yer aldın, ilk rolünü 
hatırlıyor musun?
Şimdi hesaplayınca sanırım 14 proje. 
İlk rolümü tabii ki her oyuncu gibi ben 
de çok iyi hatırlıyorum. Kolej Günlü-
ğü dizisiydi. 

Boşnak bir anne, Trabzonlu bir 
baba, doğrusu güzel bir karma. 
Sen kendini hangisine yakın 
hissediyorsun?
Açıkçası ikisinden de aldığım özellik-
ler var. Sosyal tarafım biraz daha an-
neme yakın analitik tarafım da babam-
dan. Öte yandan pek memleketçi biri 
değilimdir. Yani muhabbet arasında 
laf olsun diye sorarım ama bana göre 
insan insandır, nerede doğduğunun 
bir önemi yok. Herkesin hikayesi bi-
riciktir, benim de ilgilendiğim kısım 
orası. Her toprağın belirli prototipler 
ürettiğinin bilincindeyim ama ben hiç 
kendimi onlara ait hissetmiyorum.

Sosyal medya dipsiz bir kuyu ve ne olursa olsun bana gerçek 
gelmiyor. İçeri girdiğinde her yerde ‘kendin ol’ ve ‘en değerli 

sensin’ mottoları yazıyor ama içeride herkes ne olduğunu 
değil, nasıl göründüğünü önemsiyor. Bu da bireyleri 

gerçeklikten uzaklaştırıyor.
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Anneci misin, babacı mı? Var mı 
kendine bile itiraf edemediğin bir 
ayrım içinde?
Bir erkek çocuğu olarak tabii ki anne-
ciyim. İtiraf edemediğim bir durum 
yok aslında, annem kendi hayatını 
bize adamış bir kadın. Aynı evde ya-
şadığımız onca sene hep yanımızda ve 
üzerimize çok düşerdi. Ben de aynı şe-
kilde ona düşkünümdür.

SEVGİNİN MERKEZDE OLDUĞU 
BİR ORTAMDA BÜYÜDÜM

Mutlu bir ailenin çocuğu olarak 
evlilik fikrine nasıl bakıyorsun, 
sence evlenir misin bir gün?
Açıkçası ben ‘mutlu aile çocuğu’ kav-
ramına pek inanmıyorum. Çünkü 
mutlu aile yoktur bence. Aileler mut-
suzdur demiyorum. Mutluluğun aile 
için uygun bir sıfat olmadığını düşü-
nüyorum sadece. Aile süresiz, yok ol-
mayan, doğduğumuz günden öldüğü-
müz güne kadar sahip olduğumuz bir 
şeydir. Mutluluk kadar geçici bir kav-
ram aile kadar kalıcı bir kurum ile çok 
ilişkilendirilmemeli o yüzden. Aile 
özellikle en kötü tarafımızı en cömert 
gösterdiğimiz ve her şeye rağmen bir 
arada bulunmayı başarabildiğin bir 

ortam. Ben sevginin ve neşenin mer-
kezde olduğu bir ortamda büyüdü-
ğüm için çok şanslı hissediyorum ken-
dimi. Ne olacağını bilmiyorum ama 
evlilik çok sıcak baktığım bir hedef ya 
da hayal değil benim için.

Oyuncu olmak bir tesadüf müdür sence?
Benim için tesadüf, kişinin seçimlerin-
den bağımsız olarak hayatın ona sun-
duğu anları niteler. Ancak benim için 
oyuncu olmak bir tesadüftü diyemem. 
Biraz hayatın akışı, biraz benim seçim-
lerim neticesinde kendimi en iyi ve 
ait hissettiğim şeyi yaparken buldum. 
Oyunculuk hikayem böyle başladı.  

Sürprizler insanı mısın, yoksa her 
zaman ayakları yere basan biri 
misin?
Sürpriz yapmak açıkçası çok benim 
olayım değil. Ayakları yere basan biri 
miyim? Bence o da şüpheli. Ani karar-
lar alabilen, hayatı kaçırmamak adına 
hızlı değişimlere kucak açabilen bi-
riyim. Yarım saatte ülke değiştirmek 
benim için kolay bir aksiyon. Bu ve 
buna benzer hareketler benim için bir 
sürpriz değil aslında ama sanırım çev-
remdekiler için bazen sürpriz etkisi 
yaratıyor. 

Bir erkek çocuğu olarak tabii ki anneciyim. İtiraf edemediğim bir 
durum yok aslında, annem kendi hayatını bize adamış bir kadın. 
Aynı evde yaşadığımız onca sene hep yanımızda ve üzerimize 

çok düşerdi. Ben de aynı şekilde ona düşkünümdür.
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Kamera önünde oldukça başarılısın. 
Kamera arkasına geçmek gibi bir 
düşüncen var mı?
Çok teşekkürler, çok naziksin. Var bir 
hayalimiz diyorum bu soruya cevap 
olarak.

BİR YILDIR SAKSAFON 
ÇALIYORUM

Yurt dışına açılmak gibi bir 
düşüncen vardır mutlaka, ne 
durumda, zamanı geldi mi sence?
Umuyorum güzel haberlerimiz olacak 
yakında.

Ters köşe bir karakter oynar mısın, 
sınırlarını zorlar mısın, var mı çok 
istediğin değişik bir karakter?
Tabiki de oynarım. Çok da isterim. 
Herkes için yeterli ve geçerli olmasa 
da, sebepleri olan her şaşırtıcı, kötü, 
defolu diyebileceğimiz karakterler, 
içlerinde barındırdıkları yoğun ça-
tışmalar sayesinde oyuncular için 
zengin ve oynaması keyifli alanlar 
yaratırlar. Samimi bir motivasyonu 
olan, manipülatif ve çıkarları uğru-
na insanları dolandırmaktan çekin-
meyen bir karakter çok keyifli olabi-
lir benim için.

Başkalarının ne düşündüğü senin 
için çok önemli midir?
Başkalarının onayını, beğenisini ka-
zanmak bizim işimizin önemli bir 
parçası. Bu yüzden insan ister iste-

mez, başkalarının düşüncelerine bir 
nebze önem vermeye alışıyor. Ama 
bu sınırlı olmalı. Ben şuna inanıyo-
rum ki başkaları bir şeyleri düşünü-
yor diye o şeyler doğru veya geçerli 
olmak zorunda değil. Bunu aklımdan 
çıkarmamaya özen gösteriyorum. Bu-
nun yanında kişisel olarak hayat tar-
zım, seçimlerim veya benliğimle ilgili 
sorunu veya yorumu olan insanların 
düşüncelerinden bahsediyorsak eğer, 
inanın pek önemsemiyorum.

Yapmaktan en çok keyif aldığın 
atraksiyonlar nelerdir?
Saksafon çalıyorum bir süredir. Bir yılı 
aştı sanırım. İstediğim yere gelmeme 
daha var ama bu yoğunlukta kendimi 
en iyi hissettiğim an enstrümanla ge-
çirdiğim vakitlerde oluyor. Bir şey öğ-
renmek gerçekten güzel bir his. Neyse 
ki mesleğim de buna alan tanıyor. At-
raksiyon der miyiz bilmiyorum, hatta 
çok bana özel de olmayabilir ama tati-
le gitmeyi çok seviyorum. Genel ola-
rak uzaklaşma hissi ve motivasyonu 
bende çok uzun zamandır var ve bu-
nun için her fırsatı değerlendiriyorum.

Sevgili Furkan’ı mı, arkadaş olan 
Furkan‘ı mı tavsiye edersin?
Arkadaş Furkan.

Karşı cinste seni ilk etkileyen ne 
olur?
Gülüş.
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TAM BİR DOĞA İNSANIYIM

Gezmeyi sever misin, doğa insanı 
mısın mesela?
Tam olarak bir doğa insanı olduğu-
mu söyleyebilirim. Asla şehir insanı 
olmadığımın gitgide daha çok farkına 
varıyorum. Dönüp baktığımda tüm 
seyahatlerim şehirden uzaklaşıp, doğa 
içinde sakin bir yerlerde vakit geçir-
mek üzerine kurulu. Bu deniz de ola-
bilir, karada bir tepe de, ağaçların için-
de bir alan da. Son dönemlerde doğa 
sevgisi gerçekten toplumda da bir 
trend haline geldi. Birçok insan kısa 
veya uzun vadede doğa ile bütünleşik 
hayatlar kurma çabasında. Sosyolojik 
olarak artık insanlar havalı binalarda, 
lüks sitelerde ya da kalabalık apart-
manlarda vs. bir arada yaşamaktan es-
kisi kadar keyif almıyor, yalnızlığın ve 
doğanın değeri eskiye göre çok daha 
önem kazandı.

Yakışıklı olmak bir oyuncu için 
önde başlamak mıdır?
Yakışıklılık bu yola başlarken avantaj 
sağlamıyor dersem, yalan söylemiş 

olurum. Ama yakışıklısın diye önde 
olacaksın gibi bir durum da yok. Bu-
nun yanı sıra, yetenek, eğitim, moti-
vasyon, enerji, özgüven vs vs. birçok 
önemli etken var. Bunların hepsine bir 
arada sahip olan varsa, onu kimse tu-
tamaz.

En çok kullandığın bir kelime ve 
sürekli söylediğin bir şarkı var mı, 
playlist’inde ilk şarkı hangisidir?
Vardır bi’hayır. StanGetz / Nature boy.

Gece mi gündüz mü 
yaşayanlardansın?
Eskiden gececiydim ama son yıllarda 
erken kalkma alışkanlığı elde etmek 
için özen gösterdim. Artık bir gündüz 
insanıyım diyebilirim. Özellikle saba-
hın sessizliği ve durgunluğu bana hep 
iyi hissettiriyor. Benim için hayatın 
temposu o sabah durgunluğu tadında 
olmalı.

Hayatı geldiği gibi akışına bırakıp 
gider misin? Senin hayatla ilgili 
kelimen nedir?
Devam...

Yakışıklılık bu yola başlarken avantaj sağlamıyor dersem, yalan 
söylemiş olurum. Ama yakışıklısın diye önde olacaksın gibi bir 
durum da yok. Bunun yanı sıra, yetenek, eğitim, motivasyon, 

enerji, özgüven vs vs. birçok önemli etken var. Bunların hepsine 
bir arada sahip olan varsa, onu kimse tutamaz.
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Dekorasyon

Çalışma odanızı 
yenileme zamanı
Pandemi nedeniyle, evden çalışmak ve bir çalışma 
odasına sahip olmak, hayatımızın önemli bir parçası oldu. 
Haliyle tüm gününüzün bir odada geçtiğini düşünürsek, 
işte bu noktada da dekorasyon devreye giriyor. Çalışma 
alanınızın bir masa ve bir sandalyeden ibaret olmasını 
istemiyorsanız, önerilerimize göz atın.

Dedon Dala Çok Renkli 
Daybed 220.150 TL

SohoAntiq 
Vintage El 

Dokuması Halı 
40000 TL

Ge Living Göz 
Desenli Kadife 

Yastık Kılıfı 
489 TL

Lucky Art Silver Hand 
Abajur 3647 TL

Nurus Fresco masif 
çalışma masası  

6500 TL
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Dekorasyon

Aloha Life Naturel Hasır 
Kapaklı Çöp Kutusu 

3149 TL

Alpaq Studio Cozy El 
Oyması Bej Koltuk 

165000 TL

Sohomanje Siyah Metal 
Sehpa 3900 TL

Iron Studios Suicide 
Squad Batman Heykel 

3549 TL

Jules Pansu Joan Miro 
Kırlent 3100 TL Kazoo Pembe 

Burun Kitap 
Desteği 850TL

El Casco Kalemlik 
5750 TL

Funke Joker 
Formlu Figür 

1799 TL

Palmhouse Living Cool 
Splatter Çerçeve 1199 TL

Fermob 1900 Bordo 
Alçak Metal Sehpa 

5200 TL
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Moda

Sonbahar 
deyince de sen!
İster ceketlerin dönüşünü karşılayın, ister 
yağmurlu sabahlarda içilen demli bir fincan 
kahveyi ya da mısırınızı alıp dev ekranlarda 
film izlemeyi özlemiş olun. Siz her neyi 
karşılıyorsanız, sonbahar da o güzellikte 
gelsin istedik ve sizin için sezonun öne çıkan 
parçalarından oluşan bir stil kapsülü hazırladık.  

Baracuta 
trenchkot 
357 euro

Supreme x Lacoste 
Hoodie 299 euro

Giuseppe Zanotti 483 euro

Heron Preston jean ceket

Gucci çanta 
1079 euro

Julius 
sweatshirt 

374 euro

Supreme tişört 116 euro

Supreme x Vans 
sneakers 365 euro

HAZIRLAYAN: BUSE TURAN
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Moda

Tarafını 
seç

Futbol sezonu açıldı, 
tüm dünya yeni 

transferleri, yenilenen 
formaları ve maç 

detaylarını konuşuyor. 
Anlaşılan futbol 

dünyası bugünleri 
çok özlemiş. Tabii 
seyirciler de öyle. 

Peki ya siz? "Benim 
için sezonun en keyifli 
zamanı geldi" diyorsan 

sağa, "En dinamik 
zamanı geldi" diyorsan 

sola bak.

Nike tişört 51 euro

Nike şort 51 euro

Nike hoodie 
64 euro

Nike Terma 
- Fit yelek 

63 euro
Nike x 

Acronym 
Nrg tişört  
60 euro

Nike çorap 
28 euro

Nike 
Ayakkabı 
çantası  
44 euro

nike mercurial 
superfly 8 elite 

by you  
5600 TL

Nike Şort 
51 euro

Nike Suluk 
200TL

Nike çorap 
28 euro



Güzellik

Erkekler de 
bakımlı olmayı 
hak ediyor
Kişisel bakımına özen gösteren 
erkeklerin de günlük bakım ritüellerine 
ekleyecekleri ürünler gün geçtikçe 
çoğalıyor. Deneyin, pişman olmazsınız.

Maison Crivelli, 
Patchouli Magnetik 

Extrait, 50 ml, 3.680 TL

KILIAN, Shield of 
Protection, 50 ml 

3.060 TL

Remington, 
Omniblade 
HG 4000, 
1.299 TL

Byredo, Young Rose, 
bu unisex koku. 100 ml,  

4.375 TL

Old Spice, Booster Stick, 
isket ve Thai limonu, 97 TL

Montblanc, Montblanc Legend 
Red, 100 ml, 1.596 TL

Tiziana Terenzi, 100 ml, 5.645 TL
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Röportaj

VURAL ŞAHANOĞLU

Tatlı bir 
kariyerimin 

olacağını 
hissediyorum

Ekranların yeni 
yakışıklılarından Vural 
Şahanoğlu oyunculuğa 
adım atmadan önce 
sıkı bir eğitim alıp 
hayat tarzını da sürekli 
kendini yetiştirecek 
şekilde düzenlediğini 
söylüyor ve ekliyor: 
Hayat mottom ‘Ben 
elimden geleni ortaya 
koymalıyım. Onun 
nasip olacağı varsa 
gelip beni bulacaktır 
zaten.’ Ama hislerim 
tatlı bir kariyerimin 
olacağına yönelik.

Röportaj: Mukaddes Kaya
Fotoğrafçı: Baran Altındağ
Styling: Begüm Palabıyık
Makyaj: Rufiye Kalmaz
Saç: Ali Kaan Özen
Styling Asistanı: Gizem Zobunus
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Röportaj

Tişört: Fast Forward Future
Pantolon: Academia / Beymen
Saat: Editöre Ait
Gözlük
Ayakkabı: Ilvi
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Röportaj

Kanal D’de yayınlanan ‘Üç 
Kız Kardeş’ dizisinin Ser-
dar’ı Vural Şahanoğlu, 
gençliği, çalışkanlığı ve 

hırsıyla bu sektörde hayatı boyunca 
oyuncu olarak kalacak bir yetenek. 
Oyuncu olmak için sıkı bir eğitim alan 
genç adamın sürekli kendini geliştir-
meye yönelik bir hayat tarzını seçmesi 
de onun işine olan saygısı ve sevgisi. 
İlk projesindeki emeğinin izleyici tara-
fından takdir görmesinden dolayı son 
derece mutlu olduğunu söyleyen genç 
oyuncu, kariyer ve gelecek planlarını 
Re Touch Mag okurları için anlattı.

Oyuncu olmak için attığın ilk 
adımlar nasıl oldu?
İlk işim İzmir’den İstanbul’a yerleşip 
sıkı bir oyunculuk eğitimi almak oldu. 
İki yıl boyunca ara vermeden eğitim 
aldım. Sonrasında oyuncu koçumla 
tanışıp onunla çalışma fırsatım oldu 
ve hala da devam ediyoruz.

‘Üç Kız Kardeş’ dizisi ile kariyerin 
başladı, bu projeye nasıl dahil 
oldun?
O dönemde görüştüğümüz birçok 
proje vardı aslında. Projede beni çe-
ken senaryo ve karakter oldu. İlk oku-
duğumda çok sevdim ve “Ben bu işin 
içerisinde olmalıyım” dedim. Sonra-
sında menajerim ve yapımla görüş-
meleri ilerlettik. Ne mutlu ki yapım 
şirketi de benim hakkımda aynı şeyle-
ri düşündü ve ‘Üç Kız Kardeş’ serüve-
nim bu şekilde başlamış oldu.

İlk rolün ve ilk dizinde bu kadar 
güzel bir cast ve hikaye ile başlamak 
ve çok başarılı olmak seni nasıl 
etkiledi?
İşini iyi yapan bir ekip var ve güzel 
bir kadronun içindeyim. Bu da seyir-
ciler tarafından fark edilip alkış tutul-
duğunda bambaşka bir haz veriyor. 
Emek verdiğin şeyin karşılığını güzel 
bir reaksiyonla almak elbette mutlu-
luk verici. Beni daha da çalışmaya iti-
yor bu mutluluk.

AŞK KADAR BÜYÜK BİR 
PLATONİKLİK YAŞAMADIM

Yolun başındasın elbette ama 10 
yıl sonrasını nasıl görüyorsun, 
hedeflerin arasında neler var?
10 yıl sonrasını bilemem elbette. Ha-
yat mottom ‘Ben elimden geleni or-
taya koymalıyım. Onun nasip olaca-
ğı varsa gelip beni bulacaktır zaten.’ 
Ama hislerim tatlı bir kariyerimin ola-
cağına yönelik. Hedeflerim arasında 
da sanata dair birçok şeyi icra etmek 
ve üretmek var. 

Hangi oyuncuyla partner olmak 
istersin, bundan sonra hangi rolü 
oynamak istersin?
İşini iyi yapan her oyuncuyla part-
ner olup birlikte oynamak isterim. Bu 
projeden sonra da oynamak istediğim 
spesifik bir karakter yok. O an proje 
ve karakter dikkatimi çekip içime si-
nerse, her ne olursa olsun oynamak 
isterim.
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Oyuncu olarak kendini geliştirmek 
için neler yapıyorsun?
Yetişebildiğim kadar her şeyi yapma-
ya çalışıyorum. Mesela her sahneme 
hocalarımla bakıyorum, okuma yapı-
yorum, film izliyorum, oyun izlemeye 
gidiyorum, iyi beslenmeye dikkat edi-
yorum, spor yapıyorum.

Platonik bir aşk yaşadın mı, mutlaka 
olmuştur hayatında itiraf eder misin bize?
Yani platoniklik olduğunu sanmıyo-
rum. Çok küçükken uzaktan birine 
ilgi duymuşumdur mesela, kısa süreli 
falan ama aşk kadar büyük bir plato-
niklik hiç yaşamadım.

ANİ KARARLI TATİLLER DAHA ÇOK 
HOŞUMA GİDİYOR

“Bir oyuncu spor mutlaka 
yapmalıdır” diyenlerden misin?
Bence oyuncunun günlük rutin eg-
zersizleri olmalıdır. Yürüyüş, medi-
tasyon, ağırlık, jimnastik vs. bedenine 
ve ruhuna iyi gelebilecek herhangi bir 
spor dalı çok iyi olabilir diye düşünü-
yorum. Ayrıca bu her insan için de ge-
çerli bence. 

Dizi deneyimi ile başladın, sinema 
filmi ve tabi tiyatro hepsini yapacak 
mısın, var mı bir önceliğin?

Aslında iyi bir deneyimle başladığımı 
düşünüyorum. Kariyer yolculuğunda 
önüme neler çıkar bilemiyorum ama 
bana iyi gelecek projelerde tabi ki de 
olmak isterim. Bu yüzden düşünür-
ken çok mecra ayrımı yapmıyorum 
açıkçası.

En sevdiğin film ve film karakteri 
kim?
Bu çok zor oldu şu an. Bir sürü çok 
sevdiğim film ve karakter var çünkü. 
Ama özellikle bir cevap vermem ge-
rekirse Joaquin Phoenix’in ‘HER’ filmi 
ve oynadığı Theodore karakterini çok 
seviyorum.

Sence özgüvenli bir duruş, dış 
görünüş hakkındaki fikirleri 
değiştirmek konusunda etkili 
olabilir mi? Sen kendini yakışıklı 
buluyor musun?
Bence etkili olur. Çünkü özgüvenli 
biri muhtemelen ya işini iyi yaptığı 
için kendine güveni vardır ya da genel 
kültürü ve vizyonu çok geniştir. Bu da 
o kişinin aurasını yükseltir diye düşü-
nüyorum. Etrafındakiler de o kişinin 
dış görünüşüne değil, kendine olan 
güvenine dikkat ediyordur. Kendi-
mi yakışıklı buluyor muyum sorusu-
na geldiğimde ise aynada gördüğüm 
şeyden mutluyum diyelim.

Özgüvenli birinin muhtemelen ya işini iyi yaptığı için kendine 
güveni vardır ya da genel kültürü ve vizyonu çok geniştir. Bu 
da o kişinin aurasını yükseltir. Etrafındakiler de o kişinin dış 

görünüşüne değil, kendine olan güvenine dikkat ediyordur. 
Kendimi yakışıklı buluyor muyum sorusuna geldiğimde ise 

aynada gördüğüm şeyden mutluyum diyelim.
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Röportaj

Tişört: Famedrobe
Pantolon: Fred Melo / Vakkorama
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Mutfakla aran nasıl? En iyi yaptığın 
yemek nedir?
Yemek yapmayı severim. Mutfakta bir 
şeyler hazırlamak da çok hoşuma gider. 
En iyi yaptığım yemek de sanırım et sote. 

Arkadaşlarınla en çok ne yapmaktan 
hoşlanırsınız?
İş hayatımızla ilgili konuşup sorunla-
rımızı kendi çapımızda çözmeye ça-
lışmak beni mutlu ediyor. Ayrıca spor 
ve yemek yapmak gibi birçok şeyi be-
raber yapmaktan çok keyif alıyorum. 
Bir de daha önce gitmediğimiz bir 
yere aniden karar verip hep birlikte 
gitmemiz aşırı hoşuma gidiyor.

İYİ ELEŞTİRİLER ÜZERİNDEN 
KENDİMİ GELİŞTİRMEYE 
ÇALIŞIYORUM 

Dizi için kaldığın Ayvalık’ta nasıl 
bir hayatın var?
Ayvalık çok sessiz ve sakin bir yer. Ar-
kadaşlarımla ve işimle meşgul oldu-
ğum bir hayatım var Ayvalık’ta.

Kendini mesleki anlamda 
geliştirmek için neler yaparsın?
Hayat hikayeleri ve romanlar okuyo-
rum. Başarılı film ve dizileri izliyorum. 

İşimin ehli olan insanların hikayeleri-
ni merak edip onlara bakıyorum. Göz-
lem yapıyorum ve insanları anlamaya 
çalışıyorum. Bilmediğim oyunculuk 
tekniklerini öğrenip kendime yaraya-
cak doneler ediniyorum.

Sosyal bir adam mısın?
Tek başıma evde vakit geçirmeyi de 
çok severim, yakın çevremle dışarı-
da olmayı da severim. Bu, o anki ruh 
halime bağlı oluyor. Aşırı sosyal biri 
değilim ama asosyal biri de değilim. 
Kendime has bir yaşantım var.

Nasıl iltifatlar alıyorsun, 
eleştirildiğin de oluyor mu?
Güzel iltifatlar alıyorum. Bunlar ge-
nelde oyunculuğuma dair oluyor. Bu 
da hoşuma gidiyor. İltifatlar çok de-
ğerli tabi ki insanın hayat enerjisini 
yükseltiyor ama ben ‘iyi’ eleştiriye 
daha çok önem veriyorum ve o eleştiri 
üzerinde düşünerek kendimi geliştir-
meye çalışıyorum. Bir oyuncu olarak 
her zaman kendimi geliştirmem ge-
rektiğini düşünüyorum.

Hayat ve yaşamla ilgili hangi 
cümleler seni anlatıyor?
Samimiyet, gizem ve disiplin.

Tek başıma evde vakit geçirmeyi de çok severim, yakın 
çevremle dışarıda olmayı da severim. Bu, o anki ruh halime 

bağlı oluyor. Aşırı sosyal biri değilim ama asosyal biri de değilim. 
Kendime has bir yaşantım var. Dizimizin çekildiği Ayvalık 

çok sessiz ve sakin bir yer. Arkadaşlarımla ve işimle meşgul 
olduğum bir hayatım var Ayvalık’ta.
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Takım: Suitsupply
Aksesuar: Caleo Jewellery
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Gömlek: Selected / Vakkorama
Pantolon: Guess
Gözlük:
Saat:
Ayakkabı: Ilvi
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ATÖLYESİ
KÜLTÜR

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

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

‘Tolgshow’ devam 
ediyor
Tolga Çevik, ‘Gizemli Yönetmen’ 
Fırat Parlak ve ‘Minik’ lakaplı Özer 
Atik’in eğlenceli şovu yeniden 
karşınızda. ‘Arkadaşım’ karakteri 
ile milyonları güldüren Tolgshow, 
21 Eylül saat 21:00’da Harbiye 
Cemil Topuzlu Açıkhava’da 
izleyiciyle buluşacak.

HAZIRLAYAN: ESER AKGÜL 
eser@retouchmag.com

Fazıl Say ile Jamal Aliyev’den 10. yıl konseri
Zorlu PSM’nin 10. yılı açılışını Fazıl Say ve Jamal Aliyev yapacak. Say’ın yeni 
bestesi ‘Hayat Ağacı’nın seslendirildiği süre boyunca, Refik Anadol’un yapay 
zekâ ile tasarladığı veri heykeli de sahnede olacak. Konser, 16 Eylül saat 21:00’da 
Turkcell Sahnesi’nde…
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Beast, 2 Eylül’de 
gösterimde
Baltasar Kormakur’un yönettiği 
Beast’in başrollerini Idris Elba, 
Sharlto Copley, Leah Jeffries, Iyana 
Halley paylaşıyor. Film, bir baba 
ve iki kızının, Afrika’da kaçak 
avcıların elinden kurtulan bir 
aslanla yaşadıkları hayatta kalma 
mücadelesini anlatıyor.

Joseph K, DasDas 
Sahnesi’nde
İngiliz yazar Tom Basden’ın 
kara mizah yüklü Joseph 
K. uyarlaması 22 Eylül’de 
DasDas’ta sahneleniyor. 
Kafka’nın ‘Dava’sının modern 
dünyanın labirentlerine 
bırakıldığı oyunu, Mert Fırat, 
Didem Balçın, Onur Dilber ve 
Özgün Aydın sahneye taşıyor.

‘Lord of the Rings’ 
efsanesi Eylül’de 
başlıyor
Amazon’un merakla beklenen The 
Lord of the Rings dizisinin ilk bölümü 
2 Eylül 2022 tarihinde yayınlanacak. 
Dizinin oyuncu kadrosunda 
Cynthia Addai-Robinson, Robert 
Aramayo, Owain Arthur, Maxim 
Baldry, Nazanin Boniadi gibi isimler 
bulunuyor.



Advertorial

VOGER; büyüsüne hazır olun! 
Alaçatı’nın merkezinde sessiz, tasarımıyla konforlu, ambiyansıyla etkileyici, odaları

ve yaşam alanlarıyla anın içinde zamanı genişleten bir butik oteldir.

İLETİŞİM +90 232 716 74 09
SILANCE: 16119 Sokak No:18, Çeşme/İzmir
KÖYİÇİ:  13063 Sokak No:20 Çeşme/İzmir
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Kişisel Gelişim

Hadi şimdi bir düşünün 
en son ne zaman sadece 
kendiniz için kendinizi 
seçtiniz? İnsanın kendini 

seçmesi hayatındaki tüm alanlarda 
olan diğerlerine haksızlık gibi gelir 
ve kendini feda eder. Sevilmek için, 
onaylanmak için, hatırlanmak için, 
sorumlulukları için, sahip olduklarını 
kaybetmemek için çoğumuz kendi-
mizi, hayatımızı ve bazen mutluluğu-
muzu kurban eder ve kendimiz ye-
rine konfor alanımızı ya da güvende 
hissettiğimiz alanları seçeriz. Kendini 
seçmek insana acı, risk ya da korku 
ile eş gibi gelir çoğu zaman. Çünkü 
kendini seçmek bazen kendi dışın-
dakileri, güvenli alanlarını, hayatta 
edindiklerinden vazgeçmeyi seçtiği 
yer olarak görünür. Aslında hayat her 
zaman senin kendini seçmeni ister ve 
yoluna kendini seçtiğin ihtimallerde 

seçimini sınayabilecek zorluklarla 
sınavlar hazırlar, çünkü yaşam sana 
verilmiş en özel hediyedir ve bu he-
diye sen korkularını yenerek kendini 
seçtiğinde senin için hazırladığı muh-
teşem ihtimalleri cömertçe önüne ser-
mek için bekler.

İHTİMALLERE ŞANS VERİN

Peki nedir kendini seçmek? Yaptığın 
işten mutlu değilsen ve tükeniyor-
san tüm korkularını kenara koyup 
yepyeni bir başlangıç için yaparken 
mutlu olduğun işe yönelmektir me-
sela... Yanında mutlu olmadığın, seni 
mutsuz hissettiren, negatife çeken 
ama herkesten çok sevdiğinden emin 
olduğundan canın yansa da uzakla-
şabilmektir veya önüne çıkan fırsat-
larda seni daha güvende tutan ama 
mutluluğunun eksik olacağını hisset-

Hayat çoğunlukla seçimlerimizle geçer. Okul, meslek, 
arkadaş, kıyafet, tatil ve biraz düşününce aklımıza gelen 

daha nicesi... Ama hep unutup ertelediğimiz ve bir zaman 
sonra hiç hatırlamadığımız çok önemli bir seçimi atlarız 

hayatta: KENDİMİZİ…

Oğuz KÖMÜRLÜ / Nefes Terapisti ve Yaşam Koçu

Kendini 
seç
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Kişisel Gelişim

tiğin bir seçenek yerine, risk alman 
gereken ama mutlu olma ihtimalinin 
daha yüksek olduğu, tüm risklere 
karşı kendini bulduğun ve kendini 
yaşadığın ihtimale şans vermektir. 
Kendini seçtiğin tüm ihtimallerde 
pişmanlık duyma korkunu bir kenara 
koyabilmeli ve sonuç ne olursa olsun 
kendini seçtiğin için pişman olmama-
ya kararlı olmalısın. Çünkü kendini 
seçmediğinde yaşama ihtimalin olan 
boşluk, belki içinden çıkamayacağın 
kadar derin olabilir. Kendini seçtiğin-
de ise yaşayacağın zorluklar sonrası 
ulaşacağın mutluluk, tüm varlığında 
huzur ve engin mutluluğa ulaşmanı 
sağlayabilir. Kısaca Şems’in dediği 
gibi: Düzenim bozulur, hayatım alt 
üst olur diye endişe etme. Nereden 

biliyorsun hayatın altının üstünden 
daha iyi olmayacağını...

HAYAT BOŞLUKLARI SEVMEZ

Seçimlerinizde kendinize tek bir şey 
sormalısınız: Bu seçim benim için mi 
yoksa kendimden daha öne aldık-
larım için mi? Tereddütte kaldığı-
nız an ve size sunulanı ötelediğiniz, 
boşlukta bıraktığınız an, hayat size 
sunduğu seçeneği bir şekilde geri çe-
ker çünkü hayat boşlukları sevmez, 
siz doldurmazsanız o beklemez ve 
dolduğu yere doğru akmaya devam 
eder. Kendinizi seçmenin sizi zorla-
mayacağı, kendinizi seçme lüksüne 
sahip olduğunuz ve sahip çıktığınız 
yaşamlar dilerim.



121

TURKCELL 
DERGİLİKTE

VODAFONE 
DMAGSTA

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

Moda
CUT OUT 

CESUR 
KADINLARI 

SEVER

SENA GENÇTÜRK
ÇALIŞKAN 
BIR OYUNCU 
ADAYIYIM ÇÜNKÜ 
IŞIMI TUTKUYLA 
YAPIYORUM

YIL: 3   SAYI: 27  EYLÜL 2022

HIRSLI VE ÇALIŞKAN BIR KADIN

.



122

Eylül 2022

ASTROLOJİ
KOÇ 21 MART - 20 NISAN

Yükselen Koç ve Koç Burcu
Sevgili koçlar bu ay sağlık, iş ve hizmet alanları-
nız aktif olacaktır. Sağlık konuları netleşecek. 10 
eylüldeki Merkür retrosunda ilişkilerde anlaş-
mazlıklar söz konusu olabilir. Sorgulamalar ya-
pabilir, hatalarınızı fark edebilirsiniz. Eski part-
nerleriniz geri dönebilir. 10 Eylül dolunayında 
gizli düşmanlarınız ortaya çıkabilir. İçinize ka-
panıp yeni projelere odaklanabilirsiniz. 26 Eylül 
yeni ayında evlilik ve ilişkilerle ilgili kararlar 
alabilirsiniz. Yeni iş fırsatları gelebilir. Ayın son 
iki günü size yepyeni bir ilişki başlangıcı getire-
bilir. Hatta evlilik kararı bile alabilirsiniz. Bu ay 
sağlıklı olarak işlerinize odaklanma zamanı.

IKIZLER       22 MAYIS - 22 HAZIRAN

Yükselen İkizler ve İkizler Burcu
Sevgili ikizler bu ay aileniz, taşınma, ev alım 
satımı ve gayrimenkul konuları gündeminizde 
olacak. Agresifliklerinizi bir ay boyunca bir ke-
nara bırakın. 10 Eylül dolunayında kariyer ko-
nusunda kazançlarınızda yükselme söz konusu 
olabilir. Merkür retrosunda eski partnerleriniz-
den geri dönüşler olabilir. Yeni tanışmalar ve 
flörtleşmeler yaşayabilirsiniz. Parasal konular-
da riske girmeyin. 24 eylülde evinizle ilgili ko-
nularda zorlanabilirsiniz. 26 Eylül yeni ayı aşk, 
sanat, çocuklar, eğlence konularında yenilikler 
sizi bekliyor. Çocuklarınızla vakit geçirmeniz 
size iyi gelecek. Eylül ayı aile içi meselelerinizi 
halledebileceğiniz bir zaman dilimi.

ASLAN 23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS

Yükselen Aslan ve Aslan Burcu
Sevgili aslanlar parasal konularla dolu bir ay sizi bekliyor. Yeni kazanç kapıları açılacak. 10 Eylül 
dolunayında alma verme dengesini sağlayın. Borç alacak konularını da düzenleyebilirsiniz. Maddi 
anlamda sürpriz destekler alabileceğiniz bir dönem. 26 Eylül yeni ayında iletişim alanında söy-
leyemediklerinizi söyleme zamanı. 10 eylülde başlayıp 3 ekimde bitecek olan Merkür retrosunda 
kardeşlerinizle, eğitim ve iletişim konusunda aksaklıklar söz konusu olabilir. Medya alanında ve 
sözleşmelerle ilgili konularda 3 Ekim tarihine kadar dikkatli olmanızı öneririm. Eylül ayında bol 
bereketli zamanlar sizi bekliyor.

BOĞA 21 NISAN - 21 MAYIS

Yükselen Boğa ve Boğa Burcu
Sevgili boğalar bu ay aşk, sanat, çocuklar ve 
eğlence konularına odaklanacaksınız. 10 Eylül 
dolunayında hobileriniz ve sosyal çevrenizle 
ilgileneceğiniz bir dönem sizi bekliyor. İnsan-
lara yardım edebilirsiniz. 26 Eylül yeni ayında 
mesleki konularda girişimlerinizi başlatabilirsi-
niz. Fakat 10 Eylül’de başlayan Merkür retrosu 
dolayısıyla 3 Ekim’e kadar beklemelisiniz. Mer-
kür retrosunda aşkla ilgili yeni kararlar verebi-
lirsiniz. İşleriniz ile ilgili birçok alanda netleşe-
ceksiniz. Sağlık ve diyet konularında da uzun 
zamandır yapmak istediklerinizi başlatabilir, 
seyahatler yapabilir, yazın son günlerinin tadını 
çıkarabilirsiniz. Eylül sizin için eğlence zamanı.

YENGEÇ 23 HAZIRAN - 22 TEMMUZ

Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu
Sevgili yengeçler bu ay iletişim, kısa seyahatler, 
komşularınız, kardeşleriniz ve yakın çevreniz 
gündeminizde olacak. Medyayla ilgili işleri-
nizde başarılı olabilirsiniz. Kitap yazmak veya 
yazarlık ile ilgili 20 Eylül civarı girişimlerinizi 
başlatabilirsiniz. Ay boyunca meditasyon yap-
mak, dua etmek size iyi gelecek. 10 eylülde baş-
layıp 3 ekimde bitecek olan Merkür retrosunda 
ise aile içi iletişiminiz kuvvetlenebilir. 10 Eylül 
dolunayında yurt dışı işlerinizi, eğitimlerinizi 
tamamlamak için uygun dönem. 26 Eylül yeni 
ayında aile bağlarınızı güçlendirebilirsiniz. Ey-
lül ayı yeni insanlarla iletişim kurma ve kısa ta-
tiller zamanı.

Astrolog CANAN SEZGİN



BAŞAK 23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL

Yükselen Başak  ve Başak Burcu
Sevgili başaklar bu ay dış görünüşünüz, imajınız 
yani kendiniz odak noktanız olacak. Ağustos sonu 
burcunuzda yeni ay gerçekleşiyor. Hayatınızı ge-
nel olarak değiştireceksiniz. 10 Eylül dolunayında 
evlilik ve ilişkiler konusunda tamamlanmalar söz 
konusu olacak. Tamam mı devam mı sorusunun 
cevabını verebileceksiniz. Eylül sonu ise yeni in-
sanlar hayatınıza girecek. 26 Eylül yeni ayında 
finansal konularda başlangıçlarınızı yapabilirsi-
niz. Ancak retroya dikkat. 10 eylülde başlayıp 3 
ekimde biten Merkür retrosunda maddi konular-
da temkinli olun, riskli yatırımlar yapmayın. Eylül 
ayı kendinizi yenilediğiniz bir ay olacak.

AKREP 23 EKIM - 21 KASIM

Yükselen Akrep ve Akrep Burcu
Sevgili akrepler sosyal çevrenizle ilgileneceğiniz, 
medya ile ilgili işlerinizde başarılı olacağınız bir 
ay sizi bekliyor.  10 Eylül dolunayında eğlenebi-
lir, aşkı doya doya yaşayabilir, sanatsal alandaki 
işlerinizi yoluna koyabilirsiniz. İkili ilişkilerde 
tartışmalar, sorunlar söz konusu olabilir. Biraz 
daha ılımlı olmanız yerinde olur. 26 Eylül yeni 
ayında gayrimenkul alım satımı yapabilirsiniz. 
10 eylülde başlayıp 3 ekimde biten Merkür ret-
rosunda içinize dönebilirsiniz. Ayrıca sağlığınıza 
dikkat edin. Meditasyon ve dua için doğru za-
man dilimi. Eylül ayı sizin için yeni çevreler ve 
yeni insanlar demek.

OĞLAK 22 ARALIK - 21 OCAK

Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu
Sevgili oğlaklar bu ay yurt dışı işleriniz ve eğitim-
lerinizle ilgileneceğiniz bir ay olacak. 10 Eylül do-
lunayında iletişimde anlaşmazlıklar olabilir, daha 
anlayışlı bir tavır sergileyin. Sözleşmelere imza 
atarken dikkatli olun. İşle ilgili bir seyahat gerçek-
leştirebilirsiniz. 26 Eylül yeni ayında kariyer anla-
mında istediğiniz statüye ulaşabilir, hedeflerinize 
yaklaşabilir, yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. 
Aşk anlamında ise mutluluk sizi bekliyor. 10 ey-
lülde başlayıp 3 ekimde biten Merkür retrosunda 
mesleki anlamda dikkatli adımlar atın. Finansal 
anlamda beklediğiniz paralar gelecek. Eylül ayı 
sizin için iş, eğitim ve para demek.

BALIK 20 ŞUBAT - 20 MART

Yükselen Balık  ve Balık Burcu
Sevgili balıklar bu ay ilişkiler ve ortaklıklar konusu gündeminizde olacak. Kendinize yeni bir yaşam 
alanı seçebilirsiniz. 10 Eylül dolunayında kişilik, dış görünüş ve kişisel gelişiminiz için çaba sarf edecek-
siniz. 26 Eylül yeni ayında psikolojik anlamda güçleneceğiniz bir dönem olacak.  Gizli düşmanlarınız 
ortaya çıkabilir. Gizli ilişkilere çekilebilirsiniz, bu konuda dikkatli olun. 10 eylülde başlayıp 3 ekimde 
biten Merkür retrosunda miras, nafaka, ortak parasal konularda mücadeleleriniz olabilir, sabırlı olup 
retronun bitmesini bekleyin. Eylül ayı sizin için ilişkilerinizi canlandırıp yenileyeceğiniz bir ay olacak.

TERAZI 23 EYLÜL - 22 EKIM

Yükselen Terazi  ve Terazi Burcu
Sevgili teraziler bu ay duygusal olacağınız, sezgile-
rinizi dinleyeceğiniz, bilinçaltınızın aktif olacağı bir 
dönem olacak. Gizli düşmanlarınıza dikkat edin. 
Eşinizle çekişmeler söz konusu olabilir. İlişkileri-
nizde iletişim kurarken ben dili kullanın. Mesajcı 
rüyalar görebilirsiniz, bilinçaltınızda bastırdığınız 
duygular ortaya çıkabilir. 10 Eylül dolunayında 
sağlığınız açısından yeni kararlar verin. Çalışma 
ortamınızı değiştirebilirsiniz. 26 Eylül yeni ayında 
cesur olun, iç sesinizi dinleyin. 10 eylülde başlayıp 
3 ekimde biten Merkür retrosunda dönüşümlerini-
zi tamamlayacaksınız. Eylül ayı kendinizden ilham 
alacağınız bir zaman dilimi olacak.

YAY 22 KASIM - 21 ARALIK

Yükselen Yay ve Yay Burcu
Sevgili yaylar bu ay statü, kariyer konuları gün-
deminizde olacak. 10 Eylül dolunayında aile içi 
konularda yeni kararlar alabilirsiniz. Öncelik-
lerinizi belirlemeniz gerekebilir. 26 Eylül yeni 
ayında sosyal çevrenizde tanışacağınız yeni 
insanlar size farklı iş kapıları açabilir. Finansal 
anlamda destekleyici olacak bir ay sizi bekliyor. 
Ortaklıklar konusunda yeni teklifler alabilirsi-
niz. 10 eylülde başlayıp 3 ekimde biten Merkür 
retrosunda eski aşklarınız geri dönebilir, hayatı-
nızdan çıkması gereken arkadaşlarınızla ilişkile-
rinize de son verebilirsiniz. Eylül ayı sizin için 
kariyerinizde yükselme ve tanınma zamanı.

KOVA 22 OCAK - 19 ŞUBAT

Yükselen Kova  ve Kova Burcu
Sevgili kovalar bu ay sezgileriniz, burs, nafaka, 
vergi ve ortak para alanlarınız aktif olacak. Psiko-
lojik anlamda korkularınız tetiklenebilir. 10 Eylül 
dolunayında parasal anlamda ortaklıklar söz ko-
nusu. 26 Eylül yeni ayında yurt dışı ile ilgili işleri-
nizde başarılı olabilirsiniz. Kişisel gelişiminiz için 
uygun bir zaman. 10 eylülde başlayıp 3 ekimde 
biten Merkür retrosunda seyahate çıkarken dik-
katli olun. Yeni eğitimlere başlamak yerine yarım 
kalmış işlerinizi bitirin. Retro bittiğinde mesleki 
anlamda tanınabilir ve popüler olabilirsiniz. Eylül 
ayı sizin için yeniden doğuş ayı olacak.
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Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da  takip edebilirsiniz


