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Edito

Y ine geldik yılın son ayına… Ve yine her 
yıl olduğu gibi bu yıl da yeni kararlar 
alacak, bir çok dileklerde bulunacağız… 

Yaptığımız hataları yapmamaya, hayatımızla 
ilgili önemli adımlar atmaya, ilişkilerimiz, 
arkadaşlarımız, iş hayatımız ya da çevremizle 
ilgili yeni stratejiler geliştirmeye çalışacağız. 
Belki bunların çok azını hayata geçireceğiz ama 
yine de umut etmekten vazgeçmeyeceğiz…

Hale Ceylan Barlas olarak diyebilirim ki, Re 
Touch Mag ile kurduğum hayaller, planlar, 
stratejiler 2022 yılında tahminimin de üstünde 
geri dönüşler aldı. Türkiye’deki sayılı dergi 
yayınlarının arasında gösterilmek bir yana, 
ekip olarak yaptığımız her iş karşılığını buldu 
ve biliyorum ki 2023 yılında daha da ileriye 
gideceğiz… 

Ve gelelim Re Touch Mag Aralık sayısının kapak 
isimlerine… Tiyatro sahnesi, dijital platform 
ve festival filmleri dahil mesleğinin her dalını 
aynı anda ve başarıyla icra eden güzel oyuncu 
Funda Eryiğit kadın kapağımızda… 

Ekranların 'aşık Al Capone'u Sadi Payaslı 
karakteriyle oyunculuk dersi veren Ertan 
Saban ise Men kapağımızda yer alıyor. Hayatı 
geldiği kabul eden, meslek olarak oyunculuğu 
seçmiş, oyunculuğun en çok yakıştığı birkaç iyi 
adamdan biri. 

2023 yılında tüm yeniliklere hayatınızı açmanız 
dileği ile sol yanınızdan umut eksik olmasın…

Hep daha ileriye...

Hale Ceylan Ba rlas
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Bülten
Hazırlayan: VİLDAN UYGUNOĞLU

Parfums de 
Marly'nin 
tezatlarla dolu 
kokularıyla 
tanışın

Eşsiz 
tasarımlarıyla 
Piano, yılbaşında 
da sizinle!w Sizi Parfums de Marly’nin iki 

harika kokusuyla tanıştıralım. 
Delina çiçekli bir buket, parlayan 
bir övgü ve şehvetli bir kadınsılık 
içerir. Haltane ise hem ışığın hem de 
gölgenin özgün bir kokusu. Her yaş 
grubunda centilmen erkekler için 
yaratılmış için cesur bir koku.

w Yeni yıl heyecanı yaklaştı. Piano, 
“Senin bir tarzın var” mottosuyla 

tasarladığı koleksiyonlarındaki eşsiz 
takı seçenekleriyle yeni yıla girerken 
de yanınızda! Cesur, sıra dışı ve 
modern tasarımlarıyla hayranlık 
uyandıran Piano, göz alıcı binlerce 
seçeneğiyle yılbaşı hediyelerinin de 
vazgeçilmez adresi.  
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Bülten
Hazırlayan: VİLDAN UYGUNOĞLU

Yeni yıl 
hediyelerin 
Ramsey'de hazır Thermomix ile 

mutfaklarda 
mükemmel 
çözüm

w Ramsey, erkeklerin stiline 
değer katan, seçkin hediye 

alternatifleriyle yeni yıl 
alışverişini çok özel bir deneyime 
dönüştürüyor. Ramsey’in zamansız 
stili zenginleştiren aksesuar 
koleksiyonundaki yün kaşkollar, 
şapka ve deri eldiven seçenekleriyle 
parfümler, hediye için ideal 
alternatifler arasında.

w Thermomix TM6, yeni yılı 
heyecanla beklerken sofranıza 

lezzetli yemeklerin eşlik etmesi için 
mutfaktaki yardımcınız olabilir. 
Hiç yemek yapmayı bilmeyenler 
bile Thermomix TM6’nın çok katlı 
pişirme özelliği ve rehberli pişirme 
fonksiyonu sayesinde harika 
menülere imza atabilir.
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Bülten
Hazırlayan: VİLDAN UYGUNOĞLU

Lüks hediye 
alternatifleri 
Maison Francis 
Kurkdjian'dan

w Parfüm tutkunlarının vazgeçilmezi Maison Francis Kurkdjian yeni yıla 
özel hediye seçenekleriyle yüzlerdeki gülümsemenin kaynağı oluyor. 

Baccarat Rouge 540 Rouge à l’Or Shimmering Body Oil, teni eşsiz bir koku ile 
buluştururken Oud Satin Mood ise saten kumaşın tende yarattığı ferahlığa ve 
cazibeye göz kırpıyor.

Nude ile 
sevdiklerinizi özel 
hissettirin

w ‘Simple is Beautiful’ (Yalın Güzeldir) 
felsefesini uluslararası tasarımcıların 

koleksiyonlarıyla buluşturan Şişecam’ın 
global tasarım markası Nude, sevdiklerine 
özel bir hediye arayanların imdadına 
yetişiyor. Nude zarif tasarımlarıyla, yeni 
yılda sevdikleriniz için her zevke uygun 
hediye alternatifleri sunuyor.
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Bülten
Hazırlayan: VİLDAN UYGUNOĞLU

Sinoz'la 2023’e 
yenilenen bir cilt 
ile merhaba Twist Party 

Koleksiyonu ile 
yüksek doz ışıltıw Güneş kreminden seruma, yüz 

yıkama jelinden peeling’e birçok 
hediye alternatifi sunan Sinoz 
Kozmetik, sizleri cilt bakımında 
yepyeni bir döneme davet ediyor. 
Cildin ışıltısına kavuşmasına 
yardımcı olan maske ve serumlar 
yeni yılda kendine iyi bakmak 
isteyenleri bekliyor.

w 90’lar ve 2000’lerin ikonik 
tasarımları Twist Party 

Koleksiyonu’na ilham oldu. Enerjik 
renkleri ilham alarak hazırlanan 
koleksiyon, Sibil Çetinkaya’nın 
özgün ve dinamik stilini yansıtan, 
yıldız ışıltısıyla bezenmiş iddialı 
siyahlardan, gold’lardan ve pastel 
unicorn renklerin hakimiyetindeki 
parçalardan oluşuyor.
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Bülten
Hazırlayan: VİLDAN UYGUNOĞLU

Guess ile gözler 
üzerinizde olacak

Atelier Rebul'dan 
ikonik yılbaşı 
kokuları

w Yeni yılın iddialı 
koleksiyonlarından birine de 

Guess imza atıyor. Bedene oturan 
parçalar ve çarpıcı kumaşları 
ile öne çıkan koleksiyon, zengin 
aksesuar çeşitleriyle baştan aşağı 
bir şıklık vadediyor. Yeni yılın 
ışıltısını yansıtan payetli ve saten 
parçalara kadife ve çiçek desenleri 
de eşlik ediyor.

w Kapılarından girdiğiniz anda 
yeni yılın muhteşem enerjisini 

hissedeceğiniz Atelier Rebul 
mağazaları, bu yıl da dileklerinize 
eşlik ediyor. Sadece yılbaşı 
dönemine özel sınırlı sayıdaki 
ürünlerle farkını ortaya koyan 
Rebul, bereket, sağlık, mutluluk, aşk 
enerjisini sizinle ve sevdiklerinizle 
buluşturmaya hazır.
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Bülten
Hazırlayan: VİLDAN UYGUNOĞLU

Sephora Collection ile kendinizi şımartın

w Güzellik tutkunlarının vazgeçilmezi 
Sephora Collection, yeni yıla özel 

eğlenceli banyo kitleriyle hem kendinize 
hem sevdiklerinize keyifli hediye 
alternatifleri sunuyor. Duş kapsülü, bakım 
ritüellerini keyfe dönüştüren nemlendirici 
vücut losyonu ve duş kremi setleri mis 
kokulu seçenekler arasında yerini alıyor.

Bir yeni yıl klasiği: 
Hediye Vakko’dur

Misbahçe ile 
doğal güzelliğinizi 
kutlayınw Özel gün hediyelerinin 

vazgeçilmezi Vakko, eşsiz 
seçenekleriyle yeni yılın ilk anlarına 
eşlik ediyor. Hediye vermenin 
bir sanat olduğunu düşünen 
Vakko, 2023’e girerken trikodan 
elbiseye, gömlekten cekete zengin 
koleksiyonunun yanı sıra şık ve zarif 
paketleriyle de en özel anlarınızı 
unutulmaz kılıyor.

w İçeriklerinin yüzde 100’ünü doğal 
kaynaklardan alan Misbahçe’nin 

setleriyle yeni yıla özel bir giriş yapın. 
Misbahçe Gözenek Karşıtı Yüz Bakım 
Seti ve Misbahçe Sıkılaştırıcı Yüz 
Bakım Seti ile hem kendinizi hem 
de sevdiklerinizi şımartmanın tam 
zamanı.
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Bülten
Hazırlayan: VİLDAN UYGUNOĞLU

Jumbo bir 
yıla, bembeyaz 
başlangıçlara...

Yılbaşında 
sevdiklerinize 
robot hediye edin

w Zamansız tasarımlarıyla güzel 
anılara değer katan Jumbo, şık 

sofralara eşlik etmeye devam 
ediyor. Sofra grubundan pişirme 
grubuna kadar Jumbo çizgisini 
taşıyan yüzlerce ürünün yanı 
sıra Weimar, Guzzini, Lekue, 
Slikomart gibi dünya markalarının 
özel seçkileri, yeni yıl heyecanını 
evlerinize taşıyor.

w Dünyanın lider robotik hizmet 
markası Ecovacs Robotics'in, yeni 

yıla sayılı günler kala sevdiklerine 
hediye almak isteyenler için Deebot 
T9 ve Deebot N8 modelleri ideal 
hediye alternatifleri olarak dikkat 
çekiyor. Deebot T9, süpürme 
özelliklerini oda spreyi ile bir araya 
getiren ilk robot süpürge modeli 
olarak dikkat çekiyor.
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Bülten
Hazırlayan: VİLDAN UYGUNOĞLU

En kalabalık partilerde bile 
gözler üzerinizde

Babalar ve oğullarında Hemington şıklığı

w DeFacto, yılbaşı gecesi hem 
klasik şıklıktan vazgeçmek 

istemeyen hem de yılbaşı 
ruhunu yansıtan eğlenceli 
tasarımları tercih eden kadınlar 
için birbirinden göz alıcı 
seçenekleri ile dikkat çekiyor. 
Kırmızı tonlarının baskın 
olduğu tasarımlar, en kalabalık 
partilerde bile kolayca fark 
edilmenizi sağlayacak.

w Hemington’ın yeni Baba 
& Oğul Koleksiyonu, bu 

yeni yılda erkek çocuklarına 
babalarının stilini hediye 
ediyor. Hemington, Sonbahar-
Kış 2022/2023 Koleksiyonu 
‘Northern Tales’ ile erkekleri 
kuzey ülkelerine eşsiz bir 
keşfe davet ederken erkek 
çocuklarını da babalarıyla aynı 
yolculuğa çıkarıyor.
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Bülten
Hazırlayan: VİLDAN UYGUNOĞLU

Mama Luma’dan 
kışa özel 
koleksiyon

Elle Shoes ile 
yeni yılda renkli 
adımlar

w Lüks çocuk giyimin trend 
markası Mama Luma, kış 

mevsimine yönelik Snow Moon 
koleksiyonunda özel tasarımları 
bir araya getirdi. Blonde filminin 
galasında minik yıldız Lily 
Fisher’ın elbisesinin de yer aldığı 
koleksiyon, lacivert ve gümüş 
renkli baskıların, yıldızların ve 
tüylerin uyumuyla dikkat çekiyor.

w Yeni yıla ve yeni başlangıçlara 
adım atmaya kısa bir süre kala 

tasarımlarıyla konforu hayatımıza 
taşıyan Elle Shoes, her adımınızda 
sizinle olmaya hazır. Kadın 
koleksiyonunun gözdesi kürk 
detaylı botlar, ışıltılı sneakerlar, 
kalın tabanlı çizmeler en iddialı 
yenilikler arasında sizleri bekliyor.
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Kısa Kısa

Pantone 2023'ün 
Rengini Açıkladı: 
Viva Magenta

Yılın favori markası Miu Miu

w Global renk otoritesi Pantone, 2023 
için yılın renginin, doğayı kucaklayan 

yeni bir animasyonlu kırmızı tonu olan 
Pantone 18-1750 Viva Magenta olduğunu 
açıkladı be renk halkında şunları söyledi: 
“Pantone 18-1750 Viva Magenta, yaşam 
için aynı şevke ve asi ruha sahip herkesi 
ve herkesi coşkuyla karşılıyor. Cesur, espri 
dolu ve her şeyi kapsayan bir renktir."

w Miu Miu, Lyst'in her yıl moda dünyasının 
nabzını tutan raporunda "Yılın Markası" seçildi. 

200 milyon kullanıcının davranış ve tutumlarını 
derinlemesine inceleyen raporda, markanın ultra 
mini etekleri ve trend rüzgarı estiren balerin 
babetleri gibi ürünleri göze çarpıyor. Mis Miu’nun 
satışları, bir önceki yıla göre %49 daha fazla arandı.
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Kısa Kısa

Hailey Bieber 
Forbes listesinde!

w Hailey Bieber, güzellik markası 
Rhode Skin ile iş dünyasının 

en prestijli dergisi olan Forbes'in 
"En başarılı 30 yaş altı 30 kişi" 
listesine girmeyi başardı. 
26 yaşındaki modelin ikinci 
adı olan ‘Rhode’dan ilhamla 
yaratılan cilt bakım markası, 
özellikle dudak kremiyle sosyal 
medyada çok konuşulmuştu.

Belli Hadid En Güçlü Giyinen seçildi

w LYST’nin 2022 
seçimlerinden 

biri de Bella Hadid 
oldu. Özellikle 
sokak stiliyle dikkat 
çeken ünlü model, 
Lyst'in Fashion in 
Year 2022 listesinde 
'Yılın En İyi 
Giyineni' seçildi. 
Öyle ki, Hadid’in 
korse ve kargo 
pantolonlarının 
aramalarının 
artmasının da 
bu seçimde payı 
büyük… 
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Kısa Kısa

CFDA, NFT 
koleksiyonunu 
açıkladı 

w CFDA, hatıra amaçlı NFT’lerden oluşan ilk koleksiyonunun adını “Lighting 
the Path of American Fashion” olarak belirledi. İlk Metaverse moda sergisi 

“Fashioning the Shades of American Design” ise 19 Aralık Pazartesi günü 
yayınlanacak. Yedi moda evi ve tasarımcıın çalışmalarını içeren koleksiyon, 
Carolina Herrera ve Wiöly Chavarria, Coach, Diane von Furstenberg, Michael 
Kors, Tommy Hilfiger ve Vivienne Tam’ı öne çıkaracak.

Emily Ratajkowski
Michael Kors X ellese işbirliği 

w Yoğun talep üzerine 
Michael Kors ve ellesse, bu 

yılın başlarında ortaklıklarının 
duyurulmasının ardından 
ikinci kez çıkış noktası 
spor ruhuna dayanan bir 
birliktelikle karşımızda. 
İkonik moda evi ve İtalyan 
spor giyim markası, kayak 
ve tenisten ilham alan 
koleksiyonun kampanya 
yüzü olarak da Emily 
Ratakkowski’yi seçti…
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Röportaj

Tiyatro, müzik, seslendirme gibi birçok yeteneğiyle dikkat çeken 
oyuncu Selen Öztürk, müzikal projelerden daha büyük keyif 

aldığını söylüyor ve ekliyor: Hem müziğin hem de oyunculuğun 
birleştiği anlardan çok haz ve keyif alıyorum. O zaman sevgim, 

mesleğime olan şükrüm iki katı oluyor.

MÜZİKAL İŞLERDE 
mesleğime olan şükrüm 

iki katına çıkıyor 

Hazırlayan: VİLDAN UYGUNOĞLU
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Öncelikle hoşgeldiniz. Sizi bir 
süredir televizyon ekranlarında 
göremiyoruz. Hayat nasıl gidiyor 
şu sıralar?

Aslında oldukça hareketli 
gidiyor hayat bu aralar. Oyun 
Atölyesi’nde 'Kırlangıç' isimli 
oyunda oynuyorum. Bu sezon 
başladı. Oynadığım bağımsız film 
'Bir Zamanlar Gelecek :2121'in 
festival süreçleri devam ediyor. En 
son 12. Uluslarası Suç ve Ceza Film 
Festivali’nde seçkideydik. Yoğun 

ve keyifli bir süreçti. Seslendirme 
çalışmalarım da devam ediyor. En son 
2 Aralık’ta vizyona girecek İran yapımı 
Yunus Çocuk animasyonunda Milya 
karakterini seslendirdim.

Selen Öztürk o kadar yetenekli 
ve üretken ki hangi yönünü 
besleyeceği konusunda 

bazen zorlandığını itiraf edecek 
kadar da mütevazı. Muhteşem 
Yüzyıl'da canlandırdığı Gülfem 
Hatun karakterini her anlamda 
dönüm noktası olarak adlandıran 
Selen Öztürk, tiyatro sahnelerinin 
ve televizyon ekranlarının nadide 
bulunan cevherlerinden. Enerjisi, 
mavi gözleri, ses tonu karşısındaki 
insanı etki alanına çok hızlı 
alabilen cinsten. Yakında kendisini 
'Bir Zamanlar Gelecek: 2121'de 
izleyeceğimiz Selen Öztürk'le çok 
keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

Hazırlayan: VİLDAN UYGUNOĞLU

Röportaj
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Oyunculuğun yanında bir de 
seslendirme sanatçısısınız. İkisinde de 
oldukça yeteneklisiniz. İki işin de ayrı 
ayrı zorlukları neler sizce?

Oyunculuk her anlamda daha zor çünkü 
hem fiziki hem duygusal hem de zihnen 
bir süreçten geçip yeni bir karakter 
yaratmaya çalışıyorsunuz ve sonunda 
görünür bir işe imza atıyorsunuz. 
Bu hiç bitmeyen bir yolculuk. Her 
seferinde gelişmek yenilenmek için 
yeni koşullar, yollar oluşuyor. Bunun 
için uzun yıllar süren eğitimlerden 
geçiyorsunuz. Seslendirmede ise güzel 

Türkçe konuşabilme yeteneği, ses 
renginiz ve sesinizin yelpazesi daha 
ön planda oluyor. Ayrıca daha önce 
yaratılmış karakterlere sesinizle yeniden 
hayat veriyorsunuz. Elbette bir eğitim 
süreci de işin içinde var. Güzel olan 
tarafı olanın üstüne bir şey ekleyebilme 
yeteneği ve orada da yaratıcılığınızı 
kullanabilmek. Önünüzde bir metin, 
karşınızda seslendireceğiniz karakter, 
iyi bir takiple okuyarak oynama hali de 
diyebilirim dublaj için. Özellikle teknik 
sürece alışmak başlarda biraz zaman 
istiyor, kolay değil ama sonrası su gibi 
akıyor.

'Bir Zamanlar Gelecek: 2121'e 
değinmek istiyorum biraz. Türkiye'de 
bilim kurgu pek denenmeyen bir tür. 
Filmin konusu da oldukça dikkat 
çekici. Projeyi size kabul ettiren en 
önemli etken ne oldu?

Sevgili yönetmenim Serpil Altın 
ve yapımcımız Korhan Uğur’un 
dünyadaki iklim krizinin, hastalıkların, 
savaşların olası sonuçları üzerine 
tahayyül ederek tasarlayıp bir yüz 
yıl sonrasını anlattıkları bu hikaye 
benim de uzun zamandır üstüne 
düşündüğüm ortak dertlerimizin 
buluşması gibiydi. O yüzden hemen 
kabul ettim. Çok anlamlı ve kıymetli 
buluyorum bu filmi. Türkiye’de ilk 
kez bir kadın yönetmen distopik 
bilim kurgu türünde bir film çekti. 

Filmimizin hem yeşil prodüksiyon 
ilkelerince ilk sürdürülebilir set olması 
hem de oyuncular olarak riskli bir 
seçim olan stilize otomat biçimde 
performans sergileyecek olmamız 
beni çok heyecanlandırdı. Bir de 
mutluluk kavramı üzerine de derin 
bir sorgulamaya davet ediyor bizleri. 
Filmde insanlar koloniler halinde 
'Kıtlık Kanunları' çerçevesinde yeraltı 
bloklarında yaşamaktadır. Sistemdeki 
en önemli kural her doğan yeni bir 
bebeğin karşılığında yaşlı neslin yok 
edilmesi. 'Bir Zamanlar Gelecek: 2121' 
hayatta kalabilmek ve sistemi devam 
ettirmek adına bir kadının annesi ve 
bebeği arasındaki seçim yolculuğunu 
izlediğimiz, dünyadaki tüm sistemleri 
de sorguladığımız karanlık bir dünya 
tasviri aslında. 

Hazırlayan: VİLDAN UYGUNOĞLU

Röportaj++++yedek spotlar ++++

Bu çılgın tüketim çağında milyarlarca atıkla doğamıza, 
canlılarımıza korkunç zararlar veriyoruz. Bireysel olarak 
bunun önüne geçmemiz şart.

Konservatuvarda sınıf oyunlarımızın müziklerini 
yapardım hep. Demet Evgar’la da yaptığımız bir sürü 
şarkımız var. 

+++++++++++++
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Peki sizce filmdeki gibi bir 
gelecek yakın mı?

Eğer devletler küresel 
ısınmayla ilgili önlemler 
almazsa evet bence bizi 
böyle bir gelecek bekliyor 
olacak. Bilim insanları 30 
yıl sonrası için kıtlık ve 
susuzluktan bahsediyor. 
Fosil yakıt tüketimi 
devam ettiği sürece 
yerküremizi üzeceğimiz 
ve bunun ceremesini 
çekeceğimiz kesin. 
Ayrıca bu çılgın tüketim 
çağında milyarlarca atıkla 
doğamıza canlılarımıza 
korkunç zararlar 
vermekteyiz. Bireysel 
olarak da bunun önüne 
geçmemiz şart. Karbon 
ayak izi denilen kavramı 
derinlemesine öğrenmek 
ve bunu engellemek için 
yaşamlarımızı değiştirmemiz 
gerekiyor. Karamsar olmak 
istemiyorum, umudum 
hala ayakta ki filmdeki en 
sevdiğim önerme de bu. Bir 
şeyleri kökten değiştirmek 
için hala zamanımız var ve 
hemen harekete geçmeliyiz. 

Hazırlayan: VİLDAN UYGUNOĞLU

Röportaj

Bir şeyleri kökten 
değiştirmeliyiz
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Hazırlayan: VİLDAN UYGUNOĞLU

Röportaj

Mesleğinizde dönüm noktası diye 
adlandırabileceğiniz bir yapım ya da 
an var mı?

Muhteşem Yüzyıl’da oynamış olmam 
diyebilirim. Sadece Türkiye’de 
değil dünyada da  görünür ve bilinir 
olmamıza vesile oldu. Zamanının 
her anlamıyla en kaliteli nitelikli 
yapımlarından biriydi. Büyük bir şanstı 
benim için. Sonraki kariyerimi olumlu 
ve verimli anlamda etkileyen muazzam 
bir dört yıl geçirdim. Senaryosuyla, 
yönetimiyle yapımıyla ekibiyle uzun 
yılların en başarılı işlerinden birinin 
içinde olmak gurur ve mutluluk verici. 
Anılarımdaki yeri hala çok özeldir. 

Tiyatro nasıl gidiyor? Birçok tiyatro 
oyuncusu bir bir televizyon ekranına 
geçiyor. Bunun sebebi tam olarak 
nedir gözlemlediğiniz kadarıyla?

Aslında ekranlarda tiyatrocuların yer 
alıyor olması çok önemli. Başarılı 
işleri daha da izlenir ve kaliteli kılan 
en önemli faktör iyi oyunculardan 
oluşuyor olması. Oyuncu büyümek 
genişlemek isteyen bir varlık. 
Sahnenin de kamera önünün de hazzı 
bambaşka. Hepsi bizim iş tanımımızın 
içinde aslında. İcra ettiğimiz yerler 
değişebilir bu da bizim oynama 
hevesimizi, aşkımızı besler her zaman. 
Ben tiyatro kökenli bir oyuncu olarak 
ekranlarda olmaktan da son derece 
keyif alıyorum. İkisinin de ruhumu 
besleyen bambaşka zenginlikleri 
var. Oyunumuz gayet iyi gidiyor. 
Seyircilerimizden çok anlamlı geri 
dönüşler alıyoruz.

Ekranlarda 
tiyatrocuların yer 
alıyor olması çok 
önemli. Başarılı 
işleri daha da izlenir 
ve kaliteli kılan 
en önemli faktör 
iyi oyunculardan 
oluşuyor olması.

"
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Guillem Clua'nın yazdığı tiyatro 
oyununuz 'Kırlangıç'tan bahsetmek 
istiyorum biraz. Tiyatro severleri neler 
bekliyor 'Kırlangıç'ta?

Yazar gerçek bir olaydan esinlenerek 
yazmış Kırlangıç’ı. Sevdiklerinin ölümü 
sonrası bir araya gelmiş, birbirlerinden 
çok farklı inanç, kültür yaşam 
biçimlerine sahip bir şan hocası ve 
öğrencisinin kendileriyle, birbirleriyle 
ve geçmişleriyle yüzleşme hikayesini 
anlatıyoruz. Farklı kimlikler, nesiller 
arasındaki önyargıların, iletişim 
problemlerinin büyük toplumsal 

uçurumlara sebep olabileceği ama 
sevgi ve empatiyle bunun aslında 
aşılabilir olduğunu göstermeye 
çalışıyor oyun. Zaman, ölüm ve sevgi 
temaları üzerinden insanın kendini 
sorgulama, suçlama ve kabulü üstüne 
de bir süreç var. Herkesin kendi 
hayatından parçalar bulabileceği, ortak 
kederlerimiz üstünden hayatlarını 
yeniden gözden geçirecekleri bir 
oyun 'Kırlangıç'. Sevgili Birkan 
Uz’un yönetiminde, canım yetenekli 
partnerim Uğur Kanbay’la oynadığımız 
'Kırlangıç'ı sezon süresince Oyun 
Atölyesi’nde izleyebilirsiniz.

Oyunun şarkısını da siz bestelediniz. 
Müzik aşkınızın nasıl başladığını 
sorabilir miyim?

Müzik çocukluğumdan beri 
hayatımın bir parçası. Ailemin en 
büyük hediyesi. Doğduğum evde 
türküler çalan bir baba, piyano 
çalan bir anne vardı. Köy Enstitülü 
bir dedenin torunuyum. Müzik 
bizi hep birbirimize bağlayan ortak 
dilimizdi. Herkes bir enstrüman 
çalar, şarkılar söyler bizde. Yarı 
profesyonel olarak kendimi bildim 

bileli müzik var hayatımda. Bestecilik 
de kendiliğinden gelişti. Gitar çalmayı 
öğrendiğimde beste yapmaya 
başladım. Sevdiğim şiirleri öğrendiğim 
akorlarla buluştururdum. Bu bir oyun 
gibiydi benim için. Konservatuvarda 
da sınıf oyunlarımızın müziklerini 
yapardım hep. Demet Evgar’la da 
yaptığımız bir sürü şarkımız var. 
Dost meclislerinde, bazen de sosyal 
medyada çalıp söylediğim kendi 
şarkılarım da var. Gönülden, zevkle, 
ilhamla ilerlediğim bu yolculuk 
İstanbul’da da devam ediyor.

Hazırlayan: VİLDAN UYGUNOĞLU

Röportaj

Müzik bana ailemin en büyük hediyesi



23

Hazırlayan: VİLDAN UYGUNOĞLU

Röportaj

Sesiniz de çok güzel malum... Bu 
kadar fazla yeteneği bir bedende 
beslemek zor mu? 

Çok teşekkür ederim. Aslında benim 
de uzun zamandır düşündüğüm bir 
şey bu. Şans mı yoksa yük mü diye. 
Bazen zorlanıyorum evet çünkü 
nereye yöneleceğimi bilemeyip 
kaybolduğum zamanlar oluyor. 
Her şeyi yapmak isteyip hiçbir şey 
yapamadığım çok an yaşadım içimde 
ve hayatımda. Genelde multidisipliner 
olma hali bir avantaj aslında bizim 
meslekte. Çok iyi oyuncu dostlarım da 
aynı zamanda hem müzisyen, ressam 
yazar vs. sanatın pek çok dalında da 
başarılılar. Çoklu yetenek sahibi olmak 
kıymetli ve şanslı bir durum bence. 
Ama önemli olan bu durumu iyi 
yönetebilmek ve disipline olabilmek.

Müzik mi oyunculuk mu diye sorsam? 
İçinizde bir yarış var mı yoksa eşit 
sevgi mi besliyorsunuz ikisine de?

İkisinin de yeri ayrı bende. Çok 
seviyorum her alanda icra etmeyi. 
Hem müziğin hem de oyunculuğun 
birleştiği anlar ki genelde müzikaller 
ya da müzikli oyunlarda gerçekleşiyor 
bu; işte en çok bundan haz ve keyif 
alıyorum. O zaman sevgim mesleğime 
olan şükrüm iki katına çıkıyor.

İşler güçler dışında nasıl bir hayatınız 
var? Neler yapmaktan hoşlanırsınız?

Film ve dizi izlemekten, bunu da 
genelde yalnız yapmaktan çok 
hoşlanırım. Arkadaşlarımla sohbet 
etmeyi, dışarda vakit geçirmeyi daha 
çok seviyorum. Gezmekten çok keyif 
alırım. Yeni yerler görmek, yeni 
insanlar tanımak benim için büyük 
terapi. Yürüyüş ya da evde iş yaparken 
Podcast dinlemeyi çok severim. Kitap 
okuma alışkanlığım eskisine nazaran 
azaldı, bunu toparlamaya çalışıyorum 
son dönemde. 

Yeni yerler 
görmek, yeni 
insanlar 
tanımak benim 
için büyük 
terapi.

"
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Bir röportajınızda beslenme 
konusunda çok dikkatli olduğunuzu 
okumuştum. Hala aynı rutin 
devam ediyor mu? Nelere dikkat 
ediyorsunuz?

Maalesef bu aralar çok dikkat 
edemiyorum. Bir taşınma ve prova 
süreci yaşadım ardı ardına. Bu yüzden 
ipin ucu kaçtı azıcık. Sadece akşamları 
yememeye bol su içmeye dikkat 
ediyorum. Şeker hayatımda çok nadir 
yer alır. Tuz tüketimini de azalttım 
epey. Eğer bir gün çok yersem ertesi 
gün daha az yemeye gayret ediyorum. 
Canım fast food, abur cubur çekerse 
eğer buna haftanın bir günü izin 
veriyorum kendime. 

Çiğ beslenmenin ne gibi faydalarını 
gördünüz şimdiye kadar? 

Aslında bir sağlık problemi sonrası 
deneyimlediğim bir beslenme şekliydi. 
İnanılmaz iyi hissettiğim bir dönemdi. 
Hem ruhen hem de fiziken. Ne zaman 
çiğ beslenmeye geçsem enerjim 
yükseliyor, yüzüm aydınlanıyor ve 
hayattaki verimliliğim artıyor. Daha 
sağlıklı ve zinde oluyorum. Ayurvedik 
beslenmeyi de önemsiyorum bu 

arada. Kişinin beden tipine göre 
ne yiyip ne yemeyeceğini söylüyor 
Ayurveda. Mesela lor ve keçi peyniri 
dışında peynir yeme diyor bana. 
Bağırsaklarımız için peynirin iyi 
olmadığını duyuyor ve okuyorum. 
Ama tartışılacak bir mevzu tabi bu. 
Onun dışında haşlanmış ya da çiğ 
sebze yemeye, eti az tüketmeye, 
organik besinler almaya gayret 
ediyorum.

Moda dünyası ile aranız nasıl diye 
sorsam?

Açıkçası iyi bir moda takipçisiyim 
diyemem. Giyim konusunda genelde 
kendimi rahat ve iyi hissedeceğim 
kıyafetler seçiyorum. Belli başlı 
modacıların kreasyonları hoşuma 
gidiyor, bazen çalışıyorum onlarla da. 
Olabildiğince sürdürülebilirlik ilkesine 
göre hareket etmeye çalışıyorum. 
İhtiyacım olmayan hiçbir şeyi 
almıyorum. İkinci el durumunu ve 
paylaşmayı çok önemsiyorum. Hele bu 
yeni dünya düzeninde daha da dikkat 
etmemiz gerektiğini düşünüyorum. 
Bu konuda kendini geliştiren, ürünler 
çıkaran markalar ve modacılar ilgimi 
çekiyor. 

Hazırlayan: VİLDAN UYGUNOĞLU

Röportaj

Çiğ beslenme şekli enerjimi 
yükseltiyor



25

Sizi sevenlerin aklında tek bir soru 
var, televizyon ekranlarına dönecek 
misiniz? Ufukta yeni projeler var 
mı?

Öncelikle benim için doğru projeyi ve 
beni heyecanlandıracak bir karakterle 
buluşmayı bekliyorum açıkçası. 

Hayallerimizin ortak olmasını 
hedeflediğim buluşmalar arzu 
ediyorum. Bir yandan da kendim için 
her gün yeni bir fikirle uyanıyorum 
aslında. Bu da hayatın Selen hali. 
Herhangi birinden başlayıp yola 
çıkmak üzereyim. Sürprizli şeyler 
olabilir.

Hazırlayan: VİLDAN UYGUNOĞLU

Röportaj
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Editörün
SEÇİMLERİ
Yılı kapatırken geçmişe takılı mı kalırsınız yoksa yeni bir sayfa mı 
açarsınız? Ben yılın son günü saat tam gece yarısı, yeni hikayelere açılan 
ışık dolu bir kapıdan geçtiğimi hayal ederim. Moda dünyası da yeni yıl 
vakti geldiğinde fütüristik bir yolculuğa çıkar. Ben de bu etkiye kayıtsız 
kalmayıp yeni yılın parlayan yıldızlarını sizin için seçtim.

Moda

Hazırlayan: 

BUSE TURAN

Sonbahar-Kış 
koleksiyonları 

arasında 
fütüristik 

vizyonuyla en 
dikkat çeken 

isimlerden biri 
şüphesiz Cihan Nacar. 

Koleksiyonda sayısız 
şahane dediğim parça 

var ama ben bu mor balık 
formlu elbiseye ekstra 

vurulmuş olabilirim. 
Mesela yeni yıl gecesi 

bu elbiseyi giyip 
benim için 

2023’ün çarpıcı 
geçeceğine 

dair sinyalleri 
verebilirim.

İhtişam deyince sen 
diyorum JW Anderson. 
Her lüks onun kadar 
ihtişamına ulaşamaz ve 
bu kadar özgün olamaz. 
Bu yüzden bu markanın 
değeri benim için her 
daim farklıydı. Özellikle bu 
gümüş topuklu ayakkabıyla 
bize bunu bir kez daha 
ispatladı. Şık tasarımı ve 
dizayn topuğuyla ben 
topuklu parıltı sevmiyorum 
diyenleri bile kendine  
aşık edebilir  
bir detay.

Cihan Nacar 
elbise

JW Anderson 
ayakkabı



28

Moda

Ciddi bir trend alarmı vermek istiyorum. Bu kış ne 
yapın edin, kendinize gümüş parlaklığında bir pantolon 
alın. Özellikle spor kombinlere farklı yorum katmayı 
sevenlerdenseniz ya da "Parıltıyı basic parçalarla 
birleştirdiğimde daha iyi hissediyorum" diyenlerdenseniz 
gümüş pantolonlar sizin için yaratılmış. Şu pantolonu 
beyaz bot ve siyah tişört ile düşünün.

Bu çanta bir anda nasıl aklıma geldi bilmiyorum 
ama sizce de fazla etkileyici değil mi? Katlanabilir ve 
istenilen şekle sokulabilir özelliğiyle farklı bir tasarım 
yarattı Issey Miyake. Birçok rengi de var. Benim 
favorim ise gökyüzü mavisi.

Sadeliği ve klasik tasarımları 
özümseyen markalardan 
biridir aslında Maticevski. 
Ama konu yeni yıl olunca 
heyecanlanmamak imkansızdı 
elbette. Size bahsettiğim 
şey buydu, yeni yıl heyecanı 
farklılıklar evresini açıyor, 
hayata farklı bir gözle 
bakıyoruz. Maticevski etek de 
tam da bu yüzden gözüme 
çarpanlardan biri oldu. Bel 
kısmına dikkat! Denimden 
korse efekti verilmiş, şahane!

Zadig&Voltaire pantolon

Issey Miyake Bao Bao çanta

Hazırlayan: BUSE TURAN

Maticevski etek
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DİŞİL,
ÇARPICI VE
ÖZGÜVENLİ

Aralık ayı umutlarımızın olduğu kadar moda dünyasının da aynası 
gibidir. Dileğimiz yeni yılda gardırobunuz için de en doğru kararları 
almanız yönünde. Bu yüzden ihtiyacınız olan tüm moda başlıklarını 
tek bir dosyada huzurlarınıza sunmaya hazırız. Podyumların birçok 

trendini ele aldığımız 2023 kışı stil rehberine birlikte göz atalım.

Moda
Hazırlayan: BUSE TURAN

YENİ STİL KODLARI:
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Moda

Genel bakış: 
Gizemli kış

Maxi elbiseler 

Hazırlayan: BUSE TURAN

Dramatik kış aylarına giriş 
yaptığımızın farkındayım 
ama bu yıl hiçbir şeyin 
modumuzu düşürmesine 
izin veremeyiz. Biraz renk 
ve biraz da seksi parçalarla 
gündüze stil dersi verirken, 
gizemli ve tutkulu 
detaylarla da geceye ikonik 
yaklaşımda bulunmak 
isteyebilirsiniz. Bu yılın 
stil kodu dişilik! Kendinizi 
en iyi hissedeceğiniz 
anlar, iyi gözüktüğünüzü 
gördüğünüz anlardır. 
Aynaya baktığınızda ilgi 
çekici ve seksi bir kadın 
görmeye hazır mısınız?

Seksi ve cool kadınların tercihi maxi elbiseler 
olacak şimdiden söylemiş olayım. Triko ve 
balerin yaka uzun kollu elbiselerin etkisinden 
çıkabilir miyiz bilemiyorum, öyle güzel geliyor. 
Tüm parça maxi elbiseler için küçük bir tüyo 
vermem gerekirse desenden ve fazla renkten 
kaçının diyebilirim. Siyah, kahve ve krem gibi 
risksiz ama asil renkler 2023 yılında en sık 
göreceklerimizin başında geliyor.
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Moda

Deriler bizimle

Hazırlayan: BUSE TURAN

Deri deyince akla ilk gelenlerden biridir biker ceketler. Bu yıl onlara biraz farklı 
bir yorumla renk ve hareket katılacak. Pantolon ve taytlar hala revaçta ama 

deri şortlar 2023 kışının star parçaları arasına şimdiden girdi. Şu ayrıntıyı da 
paylaşayım. Moda dünyasının belki de en başarısız olduğu detaylar hep deri 
parçalardır. Çünkü deri tüm mikro hataları bile gözler önüne serecek kadar 
acımasızdır. Ama gelgelelim yeni yılda adından söz ettirecek. Özellikle deri 

şortlara gardırobunuzda yer açsanız iyi edersiniz.
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Moda

Bornoz 
görünümlü 

kruvazenin ve 
kapitonenin 

esintisi 

Hazırlayan: BUSE TURAN

Yere kadar uzanan 
kruvaze kaşe kabanlar 
ve kapitone over-size 
montlar 2023 kışının 

taçlandırılmış kraliçeleri 
gibiler. Hemen her 

kadının içini ısıtabilecek 
kadar özgüvene sahip olan 

kaşe kabanlardan hala 
temin etmediyseniz, acele 

edin. Şahsen ben bu kışı 
maxi boy kaşe kabanım 

olmadan düşünemiyorum. 
Kapitoneye gelince spor 

detaylara uyum sağladığı 
gözünüzden kaçmamıştır 

elbette. Belki yürüyüşe 
çıkıyorsunuz, belki 

şehirden kaçış planları 
yapılıyor hatta güne 

yağmurlu bir havayla 
başlama ihtimali de 

olabilir, tam da bu anların 
tamamlayıcısı kapitone bir 

mont. Renk seçimini size 
bırakıyorum ama benim 

gönlüm yeşilden yana.
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Moda

Korse bele devam

Hazırlayan: BUSE TURAN

Fransızların korse sevdası dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. 
Bunu ilk duyuranlardan biri de fıstık yeşili korse ve etek takım ile 
kırmızı vatkalı korse elbiseyi podyuma salan Versace oldu. Daha 
günlük bir yaklaşımla gelir misiniz derseniz de korseleri kargo 
ya da palazzo pantolonlarla düşünün derim. Böylesine konforlu 
pantolonlarla da ilgi çekici bir görünüme ulaşabilirim derseniz, 
tercihiniz bedeninizi sarıp sarmalayan korseler olmalı.
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Moda

Renkli taklit 
kürkleri kim 

unutabilir?

Ayaklarınızın 
üzerine bastığınız 
bir yıl olsun!

Hazırlayan: BUSE TURAN

Taklit kürklerin trend olmadığı 
bir kış sezonu düşünebiliyor 

musunuz bilmiyorum ama 
bu sefer biraz klişelerin dışına 
çıkıyoruz. Renkli maxi kürkler 

trendler listesinde ilk beş 
arasında desem abartmış 

olmam herhalde. Benim bu 
konuda çekincelerim var, hadi 

aldım diyelim sürdürülebilirliği 
olacak mı? Hangi renk alayım 

diyorsanız, kahve tonları ya da 
bordo  derim.

Güçlü ve dişil enerjisi yüksek bir kış 
dediysek bunu stilimize olduğu kadar 
ruhumuza da yansıtalım. Saygıyı, 
sevgiyi, şefkati delicesine hissettiren 
insanlarla yollarımız kesişsin. Bol 
kahkahalı sohbetler edilsin, kadın 
dayanışmasının hissedildiği tatlı 
küçük planlar yapılsın ve hepsinden 
önemlisi, üzücü haberlerden uzak 
bir yıl olsun. Gücümüzü iliklerimize 
kadar hissettiğimiz şahane bir 
yıl bizleri bekliyor, ben buna 
inanıyorum, siz de inanın.
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Stil
Hazırlayan: BUSE TURAN

Parlama ZAMANI
Yeni yıl gecesi yeni hayallerin ve heyecanların başlangıcı dedik. Bu 
yüzden parıltıların en yakıştığı gece bu gece olabilir. Cesur olun ve 
kendinizi göstermekten çekinmeyin. Çünkü herkes gibi siz de o gece 
içinizdeki ışıltıyı stilinize yansıtmalısınız.

Saint LaurentSaint Laurent

Alexandre Alexandre 
VauthierVauthier

AquazzuraAquazzura

Roberto Roberto 
CavalliCavalli

Stuart Stuart 
WeitzmanWeitzman

BalmainBalmain

Jimmy ChooJimmy Choo

Paco RabannePaco Rabanne

Paco RabannePaco Rabanne

Paco RabannePaco Rabanne
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Stil
Hazırlayan: BUSE TURAN

Gecenin ASİLİ
Kışın en çok tercih edilen kumaşlardan biri kadife. Sıcak tutar ve şık durur, 
daha ne olsun… Yeni yıl akşamına da çok uyumludur. Hafif parlak ve ağır 
duruşuyla zarafet elçisi kadınların tercihi kadifelerden yana.

Alexandre Alexandre 
VauthierVauthier

Atu Body Atu Body 
Couture küpeCouture küpe

Jimmy ChooJimmy Choo

Mach&MachMach&Mach

Mach&MachMach&Mach

RosanticaRosantica

KennethKenneth
Jay LaneJay Lane

ShrimpsShrimps

Marchesa Marchesa 
NotteNotte BlumarineBlumarine
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Stil
Hazırlayan: BUSE TURAN

Gösterişli
AKSESUARLAR
Mikro mini çantalar, dudak uçuklatan mücevherler, göz kamaştıran saç 
aksesuarları ve düşmanını üzen ayakkabılar… Hepsi bu geceye özel seçilmiş 
olmalı. Bu gece mütevazi olmaya gerek yok, dilediğimiz kadar parlayabiliriz!

StorksStorks
StorksStorks

StorksStorks

SimoneSimone
RochaRocha

SimoneSimone
RochaRocha

Tom FordTom Ford

Malone Malone 
SouliersSouliersSophiaSophia

WebsterWebster

JimmyJimmy
ChooChoo

PacoPaco
RabanneRabanne

PradaPrada
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Stil
Hazırlayan: BUSE TURAN

Aşk HEYECANI
Kalbin kıpır kıpır, yeni yıl yeni aşk diyorsun, adeta kelebekler uçuşuyor 
içinde… Bu gece ya aradığın aşkı bulacaksın ya da hayatının aşkıyla yeni 
yılın gelişini kutlayacaksın. Unutma her şey senin için planlandı ve öyle bir 
gözükmelisin ki, dünya senin etrafında dönüyor olmalı.

Cihan NacarCihan Nacar

Oscar de la Renta Oscar de la Renta 
kolyekolye

Saint Laurent Saint Laurent 
kolyekolye

Sophia Sophia 
WebsterWebster

Valentino Garavani Valentino Garavani 
küpeküpe

VersaceVersace

ValentinoValentino
GaravaniGaravani
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Stil
Hazırlayan: BUSE TURAN

Olmazsa olmaz 
KIRMIZI
Genellikle yeni yıl kostümlerinde kullanılan kırmızı, diğer günlerde minimal 
detaylarla karşımıza çıkıyordu. Bu yıl durum biraz farklıydı, kırmızıyı oldukça 
aktif kullandık ama yine de yeni yıl gecesi deyince akıllara gelen ilk renk 
kırmızı oluyor. Geceye kırmızı bir dokunuş katmak isteyenler burada mı?

Miu Miu chokerMiu Miu choker

Alessandra RichAlessandra Rich

Storks yüzükStorks yüzük

AreaArea

Dolce & GabbanaDolce & Gabbana

Valentino Valentino 
GaravaniGaravani

Oscar de la RentaOscar de la Renta



40

Kapak Röportaj

ROLE HAZIRLIK

Tiyatro, dijital platform 
ve festival filmi dahil 
mesleğinin her dalını 
başarıyla icra eden güzel 
oyuncu Funda Eryiğit 
"Role hazırlanırken 
etraftan biraz 
soyutlanırım. 
Kendimle bir beyin 
fırtınası içinde 
olurum. Stresli bir 
şey aslında ama 
keyifli de" diyor.

Röportaj Mukaddes Kaya   |   Fotoğraflar Lara Sayılgan   |   Styling Ces’t La Vie    |   Saç Akın Ünal  
Makyaj Rufiye Kalmaz   |   Video Yuşa Ebrar Dursunoğlu   |   Fotoğrafçı asistanı Salih Yılmaz   |   Styling asistanı Zeynep Baba

hem stresli hem keyifli
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Kafkasların tüm fiziksel 
özelliklerini taşıyan, gür saçları 
ve kahverengi gözleriyle 

birçok özelliğe sahip eklektik bir 
karışımın mükemmel bir bileşkesi 
Funda Eryiğit. Çekik gözleri, müthiş 
fiziği, sıra dışı güzelliği ve başarılı 
oyunculuğu ile inanılmaz bir yetenek. 

Doğal, sade, elegan, asil ve yetenekli. 
Tiyatroya hizmet eden bir sanat neferi. 
Oyunculuğa kendini adapte etmiş, 
aldığı ödüller ve başarılarıyla her rolün 
üstesinden gelen harika bir oyuncu. 
Aşkla yaşayan ve aşkla işini yapan 
Funda Eryiğit, 2022'nin son kapak 
kadını olarak karşınızda...

Kökenlerin Kafkaslardan geliyor, 
sen Hollanda’da doğdun sonrasında 
Karadeniz, bu eklektik durum seni 
nasıl büyüttü?

Ailem Samsun, Çarşambalı. Dedem 
ve annesi Gürcü’dür, anne tarafımda 
Çerkezlik vardır. Karışık bir soyağacı 
yani. Büyümeme çok etki ettiğini 
düşünmüyorum, okula başlamadan 
çok önce İstanbul’a gelmiştik, 
dolayısıyla burada büyüdüm. 
Kültürel olarak çok büyük bir etkisi 
olmadı, sadece Kafkas yemekleri 
konusunda şanslıydım. Özellikle 
Gürcü yemeklerini çok severim, 
babaannem ve annem hala yapar. 
Genetik olarak geçen özellikler 
olabilir. Bedensel olarak direncim 
yüksektir, biraz inatçıyımdır, bunlar 
Kafkas etkisi olabilir mesela. Bir de 

bağlantısı var mı bilmiyorum ama 
estetik olarak eklektik şeyler hep 
ilgimi çeker.

Bir oyuncunun dili, dini, ırkı var 
mıdır sence?

Ben çok ilgilenmiyorum açıkçası. 
Benim için sadece oyuncunun 
değil her insanın kimliği dili, dini, 
ırkından ziyade ne konuştuğu ve 
ne düşündüğüyle ilgili oluyor. Ama 
bir oyuncunun dili, varsa dini, 
ırkı vardır tabi. Varsa vardır yani, 
kendi kimliğini tarif ederken bunlar 
önemliyse de önemlidir. Herkesin 
kendi inancı sonuçta. Oyuncuyu bu 
noktada ayıran bir şey yok bence. 
Sadece kendi inandığı şeylerle 
oynayacağı karakterleri birleştirme 
çabasını anlamsız buluyorum.

Kapak Röportaj
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Kapak Röportaj

KÜRK – DESA (SUNİ KÜRKTÜR)
PANTOLON – LA PRENDA / İLAYDA KARAKUŞ
ÜST – LA PRENDA / GİRA
AYAKKABI – İLVİ
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Çok yetenekli olmak, her rolün 
hakkından gelmek nasıl bir duygu?

Çok teşekkür ederim. Bunu duymak 
gerçekten çok güzel, çok rahatlatıcı 
ama bazen keşke ben de ara sıra da 
olsa böyle düşünebilsem diyorum. 
Bende hiç dediğiniz gibi gelişmiyor 
olay maalesef. Hiçbir zaman 
hakkından gelmiş olmuyorum, hep 
eksik ya da olamayan şeyler oluyor. 
Buna alıştım artık, kendimi bunun 
için eskisi kadar hırpalamıyorum. 
Yüzde yüz diye bir şey yok, hiçbir 
zaman tam olmayacak işte, hiçbir 
zaman becerebilmiş olamayacağım, 
bunu kabullendim. Bu mesleğin 
eğlencesi de budur belki, hep varmaya 
çalışmak yine varamamak. Her 
karaktere aynı soruyla başlıyorum: 
Nasıl olacak? Oynarken de aynı 
soruyu soruyorum: Oluyor mu acaba? 
Bitince de aynı soru: Noldu acaba? 
Stresi de var tabi bunun ama dediğim 
gibi beceremediğimi kabullendikçe 
stres daha az hırpalıyor. Bir de 
başkalarından başarılı olduğumu 
duyunca iyi hissediyorum. “Bak hiç de 
olmuyor değil” diyorum kendime.

Ödüllü bir oyuncusun, en önemli 
ödüller sende, Afife Jale, Altın 
Koza gibi, ödüllü olmak sana ne 
hissettiriyor?

Biraz gururlanıyorum, güzel bir şey, 
mutluyum. Prestij herhalde. Dışarıya 
karşı oyunculuğunun ispatı olabilir. 
Tam bilemiyorum, benim çok bağ 
kurduğum şeyler değil. Alırken iyi 
hissediyorum, heyecanlanıyorum, 
biraz egom okşanıyor ama hemen 
sonrasında geçiyor bütün o duygular. 
Oynarken ya da hazırlanırken de 
ödül düşünmüyorum. Ödül almak bir 
güven getiriyor belki oyuncuya ama 
amaç olabilecek kadar bir önemi de 
yok gibi geliyor. Karakterin dersini iyi 
aktarmak her zaman öncelikli sırada 
ama ödül verirlerse de seve seve 
alıyorum. 

Kapak Röportaj

Her karaktere aynı soruyla 
başlıyorum

Başkalarından başarılı 
olduğumu duyunca 
iyi hissediyorum. "Bak 
hiç de olmuyor değil" 
diyorum kendime.

"
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ALT ÜST TAKIM – GIZIA / SEÇİL AKKAYA 
AYAKKABI – İLVİ
TAKILAR – LA PRENDA / ECRU ATELIER

Kapak Röportaj



45

Uzun bir oyunculuk eğitimin var, 
oyuncu olmaya karar verip bu yolda 
yürümeye nasıl karar verdin?

Çok uzun bir eğitim değil aslında, 
konservatuar eğitimim var ama 
öncesinde de amatör olarak 
ilgileniyordum. Karar anlamında net 
bir anım yok aslında. Yaptıkça başka 
bir şey yapamayacağımı anladım 
sadece. Başka hiçbir meslekte 
göremedim kendimi. Ama oyunculuk 
için de çok hesap kitap yapmamıştım, 
nasıl ve nereden başlayacağım, 
nasıl para kazanacağım, bunlar 
hakkında hiçbir fikrim yoktu. Sadece 
tutkuyla başladığım bir yoldu benim 
için, rotalarım da zaman içinde 
kendiliğinden şekillendi. Şimdi 
başlangıca dönüp baktığımda cesur 
buluyorum kendimi, bence hiçbir 
öngörüye sahip olmadan adım atması 
zor bir yol.

Dijital platformlarda, dizilerde ve 
tiyatroda harikalar yaratıyorsun, en 
son projelerini anlatır mısın, şimdi 
kaç yerde, ne oynuyorsun?

Teşekkür ederim. Şu an Çolpan 
İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu 
Entertainment işbirliği ile sahnelenen, 
Maghan Tylor’un yazdığı, Mehmet 
Ergen’in yönettiği Timsah Ateşi 
adlı oyunumuz devam ediyor, 

ikinci sezonunda. 'Cici' yayına girdi 
geçtiğimiz aylarda. Şimdi Netflix’te 
yayına girecek iki filmi bekliyorum 
heyecanla: Onur Saylak’ın yönettiği 
'Boğa Boğa' ve Erdem Tepegöz’ün 
yönettiği 'Kül'. Şu anda da bağımsız 
bir filmin çekimlerindeyim ama ismi 
henüz saklı.  

Bir role hazırlanırken ne yaparsın, 
neleri azaltırsın, neleri çoğaltırsın?

Etraftan biraz soyutlanıyorum. Bu 
hem set yoğunluğunun getirdiği 
bir şey hem de kafa yoğunluğunun. 
Arkadaşlarımla, ailemle haberleşmem, 
telefonlaşmam biraz azalıyor ama 
hepimiz alıştık buna zaman içinde. 
Gün içinde karakter ve senaryo 
aklımda dolanır. Neler oldu, 
karakter nerelere yönlendi, nerelere 
yönlenebilir… Kendi kendime bir 
beyin fırtınası içinde olurum. Bu stresli 
bir şey aslında ama keyifli de bir şey. 
Stresli bir şey nasıl keyifli olabilir bunu 
ben de çözebilmiş değilim. Normalde 
beslenmem çok düzensizleşir ama 
artık ona da dikkat ediyorum. Spor 
hayatımdan mecburen çıkıyor, 
maalesef. Zaman olmuyor.

Kapak Röportaj

Beslenmeme 
dikkat ederim
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Kapak Röportaj
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Bugüne kadar en çok hangi 
karakterini sevmiştin?

'Sessizlik' oyunundaki Silence derim 
herhalde ilk olarak. Üzerinden çok 
zaman geçmiş olmasına rağmen 
hala o oyundan bahsedenler vardır, 
çok severek andığım bir oyundur. 
'Fotoğraf 51’de Rosalind Franklin çok 
etkilemişti. Hem gerçekten yaşamış 
biri olması, hem iç dünyası beni 
başka başka yerlere götürmüştü. 'Bir 
Başkadır’da Ruhiye. 'Karadayı’da 
Belgin. Çok var galiba, şu an aklıma 
gelmeyenler de vardır belki.

Doğal ve duru bir güzelliğin var, 
estetik yaptırıyor musun, bir oyuncu 
estetik yapmalı mıdır?

Çok eskiden, sanırım on küsür yıl 

oldu, göz altı torbalarımı aldırmıştım. 
Günlük hayatımda rahatsız etmiyordu 
aslında ama kamerada rahatsız 
etmişti. Oyunun ya da yüzün kendi 
halinin önüne geçen şeylerden 
hoşlanmıyorum. Doğal, kendi halinde 
görünmeyen yapay şeyler fazla dikkat 
çekiyor ve bir anda tüm o estetikler 
ya da müdahalelerle güzel bile 
hissetseniz hem güzelliğinizin hem de 
oyunculuğunuzun önüne geçebiliyor. 
Estetik yapılabilir tabii ki ama 
dikkatli, temkinli olunması gerektiğini 
düşünüyorum. Bir de çok aynı yüzde 
insanlar var, çok sıkıcı buluyorum bu 
durumu.

Evlenmeyi düşünüyor musun?

Bir süredir evli gibiyim zaten ve hatta 
kısa bir zaman içinde imzayı da atarım.

Karşı cinste seni ne etkiler, nasıl biri 
senin hayatının adamıdır?

Cesur olması, söylenen sözlerin lafta 
kalmaması, harekete geçebilen biri 
olması çok cezbedici geliyor bana. 
Hayat enerjisi o anlamda önemli. 
Hayatta kalma güdüsü yüksek olan, 
kendi koşullarını yaratabilen ama her 
türlü koşulda da hayatta kalabilecek biri 
çok çekicidir benim için. Onun dışında 

aşkını ifade edebilen, nazik biri olması, 
değerli hissettirmesi, saygı duyuluyor 
olması, işini aşkla, titizlikle yapıyor 
olması, gülüşü, duruşu, bakışı… 
Kendine dikkat etmesi, iyi bakması, 
temiz olması… Daha da sayarım.

Sakin bir kadın gibisin, yoksa içinde 
bir çılgın mı var?

Çılgın değilim.

Kapak Röportaj

Karşı cinsin hayat enerjisi çok önemli
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Kapak Röportaj

ELBİSE – A46 TUVANAM
TAKILAR – LIMONETTE 
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Bir kadının en güzel yaş aralığı sence 
nedir?

30-40 arası. Şimdiye kadar tecrübe 
ettiğim kadarıyla. 40’ların da çok 
güzel olduğunu söylüyorlar, ben de 
yaklaştım bakalım neler olacak.

Hayatı ciddiye alır mısın, dünya 
dertlerine kafa yorar mısın, bu bir 
sanatçının görevi olmalı mıdır?

Hayatı ciddiye alıyorum. Gittikçe daha 
hafifliyorum, o ayrı ama dünya ve ülke 
meselelerinde önemli olayları takip 
ederim. Zaman zaman koptuğum da 
oluyor gündemden ama genel olarak 
ciddiye alır, kafa yorarım. Sadece 
çok fazla aynı şeylerin yaşandığını 
gördükçe içim sıkılmaya başladı. Göz 
göre göre bir mantıksızlık, göz göre 
göre işe yaramayacak çözüm diye 
sunulan şeyler ve açık seçik yalanlar, 
saldırgan tutumlar… Yaşanan çok 
kritik hayati meseleler var fakat 
siyasetçilerin tutumları yüzünden 
bu meseleler ciddiyetsizleşiyor 
maalesef. Görev olduğunu 
düşünmüyorum. Kimisi görev 
edinebilir ama sanatçıdan böyle bir 
şey beklenmesinin anlamı yok bence. 
Hiç kimseden beklenemeyeceği gibi.

'Timsah Ateşi' tiyatro oyununu 
izlediğimde senin yerine ben 
yorulmuştum müthiş bir tempo 
içindeydi ama sahnede olmak bir 
oyuncu için paha biçilemez değil mi, 
tiyatro aşığı mısın?

Seviyorum evet. Genel olarak 
oyunculuğu seviyorum ben. Çok 
zevk alarak yaptığım bir iş, çok iş gibi 
de değil hatta. Tiyatro oyunumun 
olmadığı bir ya da iki sezon olmuştur 
herhalde şimdiye kadar. Sahnede 
olmayı da seviyorum. Bence 
mükemmel bir antrenman oyuncu 
için. Başından sonuna kadar karakteri 
tutmak, oynarken konsantrasyonu 
korumak… Ayrıca karakter ve metinle 
ilgili yeni şeylerin oynadıkça ve 
tekrarla keşfedildiğine inanıyorum. 
Tiyatro ona da alan açıyor bence. 
Prova sürecinden ayrıca zevk 
alıyorum. Gücüm elverdiği sürece 
sahnede olmayı isterim.

Kapak Röportaj

Bir kadının en güzel 
yaş aralığı 30-40 arası. 
40’ların da çok güzel 
olduğunu söylüyorlar, 
ben de yaklaştım 
bakalım neler olacak.

"
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Kapak Röportaj

ELBISE – L’APPART PR 
    AYAKKABI – ILVI

    BİLEKLİK – L’APPART PR – SWAROVSKI 
    SAÇ AKSESUARI – L’APPART PR – ELI PEACOCK
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Kapak Röportaj

ALT ÜST TAKIM – GIZIA / KUTNIA
KOLYE – BURQU
AYAKKABI – ELLE 
YÜZÜK – LIMONETTE 
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En son projen Netfix dizisi 
'Cici'de, soğuk ve sessiz bir kadını 
canlandırıyorsun, öyle misin 
gerçekten?

Kendimi tarif etme konusunda çok 
becerikli değilim ama soğuk ve 
sessiz de değilim herhalde. Mesafeli 
bir halim var evet, samimiyetin 
mesafelerle ilişkili bir şey olduğunu 
düşünüyorum. Hemen 'canım, 
tatlım, aşkım' safhasına geçmeyi 
sevmem. Bu durumdan da çok 
memnunum, hayatıma gereksiz insan 
girmemiş oluyor. Arkadaş çevrem çok 
değişken değildir. Bu 'soğuk' olarak 
adlandırılıyorsa soğuk da olabilirim, 
fark etmez. Sessiz de değilim galiba, 
çok konuşkanımdır da diyemem. 
Bilemiyorum. Galiba içinde olduğum 
ortama göre değişebiliyor.

Netflix’e iki yeni işin daha giriyor, 
'Boğa Boğa' ve 'Kül', Kıvanç 
Tatlıtuğ, Mehmet Günsür ve Alperen 
Duymaz gibi isimlerle başrolleri 
paylaşıyorsun. Bu projelerle ilgili 
bir şeyler söylemek ister misin? En 
önemlisi Türkiye’nin en gözde 3 erkek 
oyuncusuyla seti paylaşmak nasıldı?   

Üçü de çalışmaktan çok memnun 
olduğum oyuncular. Umarım tekrar 
bir araya geliriz. Partnerinle rahat 
etmek önemli bir şey bence. Ben iki 
projede de bu anlamda şanslıydım. 
Tekrar çalışmak isterim.

Günümüzde herkes oyuncu olmanın 
peşinde, daha doğrusu şöhretin 
peşinde. Sen bunun peşinde 
koşmuyorsun, oyunculuk senin için 
bir hayat biçimi mi?

Başka bir iş yapamazdım kesinlikle. 
Başka bir şey yapamayacağımı 
düşünerek oyuncu olmuştum hala 
da öyle hissediyorum. Şöhret ya da 
ün oyunculuğun yanında gelir, iyi 
yönetilmesi iyi başa çıkılması gerekir 
bence. Çünkü doğal ve hayatın 
normal akışına ait bir şey değil, bu 
mesleğin getirdiği bir yük. O yükü 
iyi taşıyabilen var, taşıyamayan var 
ama her halükarda önceliğimi iyi 
oynamaya verdim. Eğer tek arzunuz 
şöhret olmaksa, ki bu da hiç ayıp bir 
şey değil bana göre. İsteyen vardır, 
neden olmasın? Bu bir tercih ve görüş 
meselesi. Ben mesleğini iyi yaparak 
kazanılan ünü daha saygın, daha 
sağlam buluyorum. O yüzden hiçbir 
zaman amaç olmadı benim için.

Kapak Röportaj

Arkadaş çevrem  
çok değişken değildir
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Hayatı geldiği gibi yaşar mısın, 
yoksa kontrollü müsün?

Bilmiyorum. Çok kontrolcü bir yanım 
var evet fakat bazen de akışına göre 
bırakıyorum. Konuya göre değişiyor 
sanırım.

Son yıllarda kadına ve hayvana 
şiddet iyice azıttı, ne yapmak lazım?

İtiraf edeyim, ben aşırı sıkıldım. 
İçim sıkılıyor, sıkışıyor. Hala bazı 
şeyleri konuşuyor olmak, çözüm 
arıyor olmak aşırı sıkıcı değil mi ya? 
Ne yapmak lazım? Bilmiyorum. En 
mantıklı çözümler belli. İstanbul 
Sözleşmesi’nin uygulanıyor olması 
lazım, şiddet uygulayanlara ağır 
cezalar ve yaptırımlar uyguluyor 
olmak lazım, daha çok sığınma evi 
lazım… Hayvanlar için kısırlaştırma, 
barınak gibi çözümler lazım. Medeni 
ülkeler bu sorunlarla nasıl başa 
çıkıyorsa onları uygulamamız lazım. 
Şu yılda hala böyle bir karanlığın 
içinde boğuluyor olmayı hak 
etmiyoruz.

Hayattaki en büyük çılgınlığın 
neydi?

Çok büyük çılgınlıklarım olmadı. Çok 
çılgın biri değilim. Çılgın deyince 

benim aklıma bir sırt çantasıyla tek 
başına Kaçkarlar’a tırmanmaya gitmek 
gibi şeyler geliyor. Çok büyük risklerim 
olmadı hayatta.

Seni en çok ne, kim veya olay çileden 
çıkarır?

Birçok şey vardır, arasından birinciyi 
seçemem. Ama mesela işgüzarlık 
çok sinirimi bozar. Çileden çıkmaya 
müsait bir günümdeysem bayağı 
öfkelenebilirim. Direkt çileden çıkaran 
bir olay yok galiba, biraz günüme göre 
değişiyor. Sorduğum bir soruya karşı 
tarafın cevabı yoksa ya da olumsuz bir 
cevabı varsa ama bunu söylemeyip 
beni idare edecek, eyleyecek, 
pohpohlayacak şeyler söylemesi de 
çok sinirimi bozar. Net olmayı severim 
genelde.

Kapak Röportaj

Çok kontrolcü bir 
yanım var evet fakat 
bazen de akışına göre 
bırakıyorum. 

"
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Kapak Röportaj

Seni pek dışarılarda 
göremiyoruz, kendini 
sakladığını düşünüyor 
musun?

Hayır saklanmıyorum. 
Nasıl istiyorsam öyle 
yaşıyorum. Evi seven bir 
yapım var ama dışarılara 
da çıkıyorum aslında. 
Sadece eskisi gibi bara, 
kulübe gitmiyorum. 
Anlamsızlaşmaya 
başladı benim için. Ev 
ve arkadaş ortamı ya da 
dışarıda kahve içmek, 
öğlen buluşmaları daha 
eğlenceli geliyor. Çok 
fazla etkinlik seven 
biri değilim. Gergin bir 
sosyalleşme ortamı oluyor 
benim için, o yüzden 
az ve öz gidiyorum. 
Her davet ve etkinlikte 
bulunmuyorum. Ama 
çok fazla ortalıkta olmayı 
seven biri de değilim. 
Biraz gizlilik daha iyi 
bence.

Biraz 
gizlilik 
daha iyi 
bence

ÜST – L’APPART PR
ETEK - A46 TUVANAM
AYAKKABI -  ELLE 
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Kapak Röportaj
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Müzikle aran nasıl, şarkı söyler 
misin, sesin güzel mi?

Dinlemeyi severim. Kendi kendime 
söylerim de. Bazı şarkıları çalışırım 
kendi kendime. Ama sesimin güzelliği 
konusunda bir iddiam yok. Rol için 
çalışır söylerim, becerebilirim de 
ama şarkıcılığın ya da müzisyenliğin 
bundan başka bir şey olduğunu 
düşünüyorum. O sularda yüzmek 
isteyeceğimi sanmıyorum.

Mutfağa girer misin, yemek yapar 
mısın, en güzel yaptığın yemek 
nedir?

Çalışmıyorsam mutlaka girerim, yeni 
şeyler denerim, değişik malzemeleri 
uydurmaya çalışırım. Sevgilimle 
birlikte mutfağa girmeye de bayılırım. 
Birlikte yemek yapmam müthiş keyifli 
benim için. En güzeli yok, birçok 
yemeği güzel yaparım. Etli yaprak 
dolması, risotto şu an ilk aklıma 
gelenler.

Birkaç sıkı dost mu, birçok arkadaş 
mı, sosyalleşmek mi, evde oturmak 
mı hangisi seni anlatıyor?

Kesinlikle birkaç sıkı dost yeterli. 
Çok arkadaş benim için gereksiz. 
Arkadaş sirkülasyonu da bana göre 
değil. Dönem dönem bazı çok yakın 
arkadaşların oluyor mesela, 'canım, 
aşkım' oluyor onlar. Bir zaman 
sonra mesela o yakın arkadaşların 
yerini başka yakın arkadaşlar alıyor. 
Öncekiler bir şekilde hayatından 
çıkmış oluyor. Hiç anlayabildiğim 
şeyler değil. Sosyalleşmeyi hiç 
sevmiyor değilim ama dediğim gibi 
eskisine nazaran daha çok evciyim 
artık. Arkadaşlarımla evde oturmak 
daha keyifli geliyor. Bazen de dışarı 
çıkıp yeni insanlar görmek istiyor 
canım.

Kaç kelime ya da hangi kelimeler 
seni kısa özetliyor?

Yaptığı işi çok seven, inatçı.

Kapak Röportaj
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Stil Öneri
Hazırlayan: HÜMA KAYA

Ünlü modacılardan
stil önerileri:

YENİ YIL GECESİ
NE GİYELİM?

Şüphesiz ki yılbaşı gecesi çoğumuz için yeni bir yıla giriyor olmamızdan  
çok ışıltılı kutlamaları ifade ediyor. İster evde ister partide, ister aile 

arasında olalım hepimizin amacı şıklık yarışında geri kalmamak. 
Türkiye’nin en ünlü modacıları Gamze Saraçoğlu, Arzu Kaprol, Cihan 
Nacar, Emre Erdemoğlu ve Ezra Tuba yılbaşı geçesi için stil önerilerini  

Re Touch Mag okurları için paylaştı.
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Stil Öneri
Hazırlayan: HÜMA KAYA

D
ünyanın dört bir yanındaki 
medeniyetler yaklaşık dört bin 
yıldır yeni yılı kutluyor. Ama 
bu yıl tüm dünyanın enerjisi, 

yeni ve temiz bir başlangıç yapmaya 
odaklanmış durumda. Bu yüzden kendi 
koleksiyonumuzda da seçimimizi beyaz 
renkten yana yaptık. Üzerinde ışıltı 
kullanmak elbette kaçınılmaz. Beyaz renk 
her cilt tonu için uyumludur fakat cilt 
tonunuza göre beyazın üzerine gümüş 
ya da altın tonlu ışıltı detaylarına yer 
verebilirsiniz.  Ya da altın, gümüş ve ışıltıyı 

sadece aksesuar, makyaj ve belki de tırnaklarınızda 
kullanmayı seçebilirsiniz. 
 Yeni yılı ışıltınızla karşılamak isterseniz, altın tonlu 
detaylar, altın pul ve payetlerle işlenmiş kıyafetleri 
tercih edebilirsiniz. Işıltıyı derin bacak dekoltelerine 
taşıyabilirsiniz. Biz bu sene kısa etekler ve ceketlere 
odaklandık. Düz beyaz vücudu saran derin yırtmaçlı maxi 
boy elbiseler ve ışıltılı bacak aksesuarları kullanıyoruz. 
Nasıl bir stil tercih ederseniz edin en önemlisi yeni yılın 
savaşsız, sağlıkla, çocukların, kadınların ve hayvanların 
korunduğu, gezegenimizin iyileşmeye başladığı bir yıl 
olmasını dileriz. 

Ezra 
Tuba
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Stil Öneri
Hazırlayan: HÜMA KAYA

Y
ılın son ayına girerken yeni yıl 
heyecanı bizleri kucaklıyor. 
Bu özel gecede kombininizi 
tamamlayacak doğru aksesuar ve 

makyaj önerileriyle yıla harika bir başlangıç 
yapabilirsiniz.
Metalik görünümlü mini bir elbiseyi, kırmızı 
stiletto ve clutchla kombinleyerek dikkatleri 
üzerinize çekebilirsiniz. Klasikleşmiş ve 
zamansız Cartier bir saat ve zamansız bir 
çift inci küpe bu özel gecede size eşlik 
edebilir. Sezonun trendlerinden olan ışıltılı 
görünümler yeni yıl kombininizdeki en 

çarpıcı parça olacaktır.
Sezonda bolca gördüğümüz cut-out, glitter, layer 
ve micro mini gibi detaylar yeni yılda da stilinizin 
ipuçlarını belirliyor olacak. Samimi bir ev partisinde 
kendi rahat alanımızın çok da fazla dışına çıkmadan, 
ipek bir pijama takımı, terlik ve parıltılı mücevherler 
ile şıklığı yakalayabilirsiniz. Aynı ışıltıyı yeni yıl 
dekorasyonu ile evinize de taşıyabilirsiniz. Son birkaç 
sezondur benim de favorim olan jakarlı kazalar ve 
süveterlerde parti elbiseleri ve ışıltılı bir mini etekle 
ezber bozan bir seçim haline gelebilir.

Gamze 
Saraçoğlu
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Stil Öneri
Hazırlayan: HÜMA KAYA

Y
ılbaşı gecesi sıradan bir konsept 
değil. Bu gecenin insanda yeni bir 
başlangıç yapma, yeni bir döneme 
adım atma hissi uyandıran özel 

bir ruhu var benim için. Böyle zamanlarda 
elbise seçimlerimizin, ruh halimiz üzerinde 
her zamankinden daha çok etkili olduğunu 
düşünüyorum. Bu seçim trendlerden 
çok, hayatımıza yeni bir sayfa açarken ne 
hissettiğimiz, hatta yıl boyu nasıl hissetmek 
istediğimizle ilgili olmalı bence. Bir şeyleri 
geride bırakmanın rahatlığı ve yenilerine 
başlamanın heyecanıyla, lütfen nasıl 

hissetmek istiyorsanız öyle giyinin. Hem fiziksel yapımıza hem de 
ruhumuza aynı anda oturan özelliklere sahip elbiseyi bulabilmek 
tabii ki hedefi 12’den vurmak olacaktır ama günün koşulları 
ve zaman darlığı buna her zaman imkân vermiyor olabilir. 
Katılacağınız etkinliğe göre kıyafetinizin sizi kısıtlamaması ve 
genel konsepte uygun olması dışındaki tüm detaylarda kendinizi 
özgür bırakın. Genel ve pratik bir püf noktası isterseniz eğer 
size herkes gibi siyah bir elbise önermeyeceğim, zira o meşhur 
kurtarıcı siyah elbise efsanesi her beden tipi ve cilt rengi için 
aynı verimi sağlamayabiliyor. Tavsiyem; sizin için en uygun renk 
yelpazesini tespit etmeniz ve en içten gülümsemenizle yeni yılı 
karşılamanız. Gerçek özgüven ve samimi mutluluk sizi her zaman 
öne çıkartacak en önemli aksesuarlarınızdır.

Cihan 
Nacar
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Stil Öneri
Hazırlayan: HÜMA KAYA

B
ence yılbaşı gecesine en çok, 
kendinden emin olduğun, keyif 
aldığın, rahat ettiğin ve sende 
iyi durduğunu düşündüğün bir 

stil yakışıyor. Hepimiz yılbaşında diğer 
günlerden farklı olmayı, mutlaka yeni 
bir şey giymeyi istiyoruz. Bu bir aksesuar 
da olabilir, iç çamaşırı veya kıyafetin 
tamamı da ama yeniyi karşılarken yeni 
bir şeyler bu özel geceye gerçekten çok 
yakışıyor.  2022'yi uğurlarken, özel ve 
hafif bir tasarımların seçilmesi bence çok 
değerli.  Hafif, belki kendi içerisinde ışıltısı 

olan, yırtmaç, kol detayları gibi özel noktalarda 
belirginleşen, güçlü bir kadın silueti bence bu 
seneye en yakışanlardan.

Arzu 
Kaprol
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Stil Öneri
Hazırlayan: HÜMA KAYA

K
adınlarda özellikle ışıltılı mini 
elbiseler bu sezon favorim. Yine 
üzerine deri oversize zamansız 
bir kabanla şıklığınıza güç 

katabilirsiniz. Boyun ve sırt dekoltelerini 
bu tip özel gecelerde önemli bulduğum 
için mücevher seçimi de en az kostüm 
seçimi kadar önemli benim için. Kolye ve 
küpe mutlaka pırlanta olmalı. Ayakkabı 
seçiminiz mümkünse yüksek iyi seçilmiş 
deri olmalı. Bilekleriniz ince ise bilekten 
bağlı, sexi bir ayakkabı olmalı. Bu sezonun 

rengi Viva Magenta. Kırmızı ailesinden gelen 
ve yeni bir güç simgesinin ifadesi olan bu etkileyici 
rengi yeni yıl gecesi tüm kadınlara öneriyorum. 
Üzerinizde herhangi bir alanda bu tonu mutlaka 
kullanmalısınız. 
Ayrıca kadının dişil enerjisini daha da ortaya 
çıkaran en önemli şey korsedir. Siyah sexi bir korse 
büstiyer üzerine giyeceğiniz güçlü omuzlu ipek 
saten ceketinizle gecenin yıldızı siz olabilirsiniz.

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

Güzellik

Özel parfümler her zaman en güzel hediyeler 
arasında yer alıyor. The Merchant of Venice’in 
yeni yıl setleri de özel hissetmek isteyenler için 
mükemmel bir alternatif. Favorim, Imperial 
Emerald. İlhamını en büyüleyici ve görkemli 
varlıklardan biri olan tavus kuşundan almış.

Beni tanıyan ruj tutkumu bilir. Makyajda ruj bir yana her 
şey bir yanadır. Golden Rose’un yeni serisi 3D Mega Shine 
Lipgloss’u, yumuşak, hafif, ultra parlak yapısı ve özel 
tasarım aplikatörü ile kolayca uyguladığım yeni keşfim. 
Ağırlık ve yapışkanlık hissi bırakmayan dokusuyla ile kat 
kat uygulanabiliyor ve dudaklara yoğun parlak bir görünüm 
vererek daha dolgun görünmelerini sağlıyor.

The Merchant of Venice 
yeni yıl setleri ile 
sevdiklerinizi mutlu edin

Ultra 
parlak 

dudaklar

Hazırlayan:
PEMRA G.

ABASIYANIK
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Güzellik

Düz saçlar bakımlı ve düzgün görünümüyle sıkça tercih 
edilen bir saç modeli olarak dikkat çekiyor. Ancak 
unutulmamalıdır ki aşırı ve doğrudan uygulanan sıcaklık, 
saçları yakabilir. Bu nedenle plakalarda eşit ısı dağılımı 
sağlayan, kademeli ısı ayarı bulunan makineleri tercih 
etmek gerekiyor. Remington Shine Therapy ise, üstün 
mikro klima teknolojisi sayesinde yine saçların ısıdan zarar 
görmesini en aza indiriyor.

LYKD, birbirinden farklı özelliğe sahip 
maskara çeşitleri ile dikkat çekiyor. 
Benim son dönem favorim Extra Volume 
Blackest Black Maskara. Ürün, silikon 
fırça yapısıyla kirpikleri ekstra hacimli 
bir görünüme kavuşturuyor. Yüksek renk 
verimiyle en kısa kirpiklerde bile belirginlik 
sağlıyor. Kullanırsanız ne dediğimi daha iyi 
anlayacaksınız…

Avon Care ürünleri ile cildinizi yenilemeye hazır 
olun. Avokado Yağı İçeren Çok Amaçlı Krem, 
Avokado Yağı İçeren Vücut Losyonu ve Avokado 
Yağı İçeren El Kremi’nden oluşan seri normal ve 
ekstra kuru ciltleri besler, nemlendirir ve aynı 
zamanda yumuşatır. Yeni yıla özel tasarımıyla 
Avon Care Avokado Yağı İçeren seriyi ister 
kendinize ister sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.

Düz saç mı dediniz?

Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK

Etkileyici bakışların sırrı

Yeni senede cildinizi 
neme doyurun 



67

Cilt MESELESİ
Soğu hava, rüzgar ve çevre koşullarından cildinizin 

etkilendiğini düşünüyorsanız günlük bakım rutininize 
yeni ürünler katmanın tam zamanı demektir.

Güzellik
Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK

Eau Thermale 
Avène,  Cicalfate 

+ Cream, 
onarıcı, cilt 
bariyerini 

yenileyici ve 
yatıştırıcı etkisi 
sayesinde cildin 
nem dengesini 

korurken 
daha sağlıklı 

bir görünüme 
kavuşmasını da 
sağlıyor, 40 ml, 

239 TL

Naturals By Watsons, Rice Bran 
& Soy Bean Aydınlatıcı Krem, 
sağlıklı ve ışıltılı görünen bir 

cilde kavuşmak isteyenler için, 
50 gr, 269,90 TL

Sinoz, 24K 
Altın parçacıklı 

serum, 
yaşlanma 

karşıtı formülü 
ile yoğun nem 

sağlayarak 
cildinize 

profesyonel 
bakım sunuyor, 

30 ml, 75 TL

Caudalie, S.O.S Yoğun 
Nemlendirici Bakım 

Serumu, nemini 
kaybeden ciltlere 

dolgunluğunu ve ferahlık 
hissini geri kazandırır, 
hafif dokusuyla suyu 

tutar, düzenli ve 
yoğunbir şekilde cildi 
neme doyurur, 495 TL



68

Güzellik
Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK

Maison Francis Kurkdjian, 
Baccarat Rouge 540 Rouge 

à l’Or Shimmering Body 
Oil, parıldayan vücut 

yağı teni eşsiz bir koku ile 
buluştururken; içeriğindeki 
kayısı, argan ve makademya 

yağlarının karışımı ile 
ışıltının adresi oluyor,  

200 ml,  6.750 TL

Bioderma, 
Sensibio 

Defensive 
Serum, içeriği 

sayesinde erken 
yaşlanma karşıtı 

etki sunarak, 
kırışıklık ve 

ince çizgilerin 
görünümünde 

azalma sağlıyor, 
30 ml, 599,50 TL

Shiseido,  Vital Perfection Uplifting 
and Firming Cream, krem 

sadece 1 haftada daha sıkı bir cilt 
görünümü yaratırken, 4 haftada 

daha toparlanmış ve aydınlık bir cilt 
sunuyor, 2.300 TL 
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Güzellik
Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK

Aurelia Geneve, Pembe 
Kuvars Kalp Şekilli Gua 

Sha, doğal pembe kuvars 
kristalinden yapılan kalp 

şeklindeki taş; kalp çakrasını 
dengeliyor, 440 TL

Avon, Anew Lifting İkili Göz Çevresi 
Bakım Sistemi, göz çevresini 

sıkılaştıran bakım kremi, 119,90 TL

Polaar,  The Genuine Lapland 
Hand Cream, ultra yumuşak, 

ince ve kremsi dokusuyla ciltte 
yağlı bir tabaka bırakmadan 

anında emiliyor, 320 TL
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Güzellik
Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK

Ayın EN YENİLERİ

Watsons, Hızlı Manikür & Pedikür 
Peeling, yalnızca 1 dakikada 

tırnak etlerinin temizlenmesine, 
tırnaklarınızın parlamasına ve 

güçlenmesine yardımcı olur, 250 gr, 
119,90 TL

Pink by Pure 
Beauty, Glow On 

Temizleyici Krem, 
donuk ve yorgun 
görünen cildinize 

ihtiyacı olan 
sağlıklı ve parlak 
görünümü geri 
kazandırıyor,  

125 ml, 189,90 TL

RevitaBrow®,  
Advanced Eyebrow 
Conditioner – Kaş 

Serumu, kaşlarınızı 
güçlendirmek ve 
iyileştirmek için 
kullanabilirsiniz, 
1,5 ml, 1.000 TL

Shiseido, Innerglow Cheekpowder, 
yüksek pigmentli ve cildi içten 
aydınlatmış gibi görünen bir 

parlaklık sunan, allık ve aydınlatıcı 
olarak da kullanılabilen, 8 saat kalıcı 

bir ürün, 770 TL

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

Bath & Body Works, Frosted Coconut 
Snawball, bu banyo topları köpüklü 
ve hoş kokulu bir banyoyla kendini 
şımartmak isteyenlere göre, 249 TL 

The Organic 
Pharmacy, New 

Lifting Effect 
Kaş Jeli, tüyleri 
yumuşatıyor, 

kaygan, parlak 
ve gergin bir kaş 

yapısı ile benzersiz 
sonuçlar veriyor, 

699 TL

Jimmy Choo, I Want Choo Forever, 
cazibeli bir kız grubunun eğlenceli 

bir gecesinden ilham alan yeni 
parfüm başınızı döndürecek, 60 ml, 

1.661 TL

Nars, 
Powermatte 

Lipstick,  
dudaklarda 

yepyeni bir his 
yaratıyor, tek bir 

uygulamayla, 
yoğun bir renk 

pigmentasyonu 
ve 10 saate 

kadar kalıcı bir 
etki sunuyor, 

670 TL
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Güzellik
Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK

Makyajım 
Şekil

ÖNÜMDEN 
ÇEKİL

Lovely Pink Army, Kaş 
Sabitleyici Şeffaf Maskara, 

uzun süre sabit kalan kaşlar 
için, 94,95 TL

Caudalie, 
Beauty Elixir, 
cildi hazırla, 

makyajı 
sabitle, 

ışılda, çok 
amaçlı sprey, 

100 ml,  
595 TL

Deborah Milano, Like A Pro 
Maskara, özel tasarlanmış 

spiral fırça formu sayesinde 
kirpik diplerine kadar ulaşır 

ve topaklanmayan bir 
uygulama sağlıyor,  

149,90 TL

L.A. Colors, Truly 
Matte Fondöten, 
gün boyu süren  
ten makyajının 
keyfini çıkarın, 

149,90 TL

Sezon renklerini yansıtan makyaj 
ürünleriyle tarzınıza yeni bir tarz katmaya, 

yeni ürünlere şans vermeye hazır olun.
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Güzellik
Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK

Shiseido, 
Shimmer 
Gelgloss, 

ultra parlaklık 
sağlayan 

jel yapıdaki 
özel formu 
sayesinde 

dudakları 12 
saat boyunca 

nemlendiriyor, 
450 TL

Avon,  
Glimmerstick 

Asansörlü 
Göz Kalemi, 
içeriğindeki 

kuşburnu 
yağıyla, kolayca 
uygulanabiliyor, 

37,99 TL

Nars, Stargaze Eyeshadow Palette, 
mat, sedefli, ipeksi ve ışıltılı 

tonlarıyla on iki yoğun pigmentli 
göz farından oluşturulmuş sınırlı 

sayıda üretilen paletle tüm gözleri 
üzerinize çekin, 1.580 TL

Clinique, Pop Reds 
ruj, her alt tona 
mükemmel bir 

şekilde adapte olan 
ve aynı zamanda 

yanaklarda da 
kullanılabilen zengin 
pigmentli, çekici bir 

kırmızı ruj serisi,  
320 TL
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Güzellik
Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK

Sen Sık İZİN KALSIN

Caudalie, Soleil 
des Vignes 

Aromalı Parfüm, 
güneşli kokusuyla 

ciltte hindistan 
cevizi, portakal 

çiçeği, yasemin ve 
vanilya notalarını 

açığa çıkarıyor, 
yıl boyunca yazı 

anımsatan bir 
koku, 50 ml,  

425 TL

Maison Francis Kurkdjian, 
Precious Elixirs Baccarat 

Rouge 540 Extrait de 
parfüm, doğa dostu cam 

şişelerde 4’lü seyahat 
boyu içeren paketlerde 

sunuluyor,  
4x4ml roll-ons,  

4.200TL

Abercrombie 
& Fitch', 

AWAY for 
Women, 
çiçeksi, 

meyveli bir 
koku, 100 ml,  

1.500 TL

Unutulmaz iz bırakmak, girdiğin ortamda kokun imzan olsun  
diyorsan doğru sayfadasın.

Bond No. 9,  
Chelsea Nights, 
üst notalarında 
kullanılan sıcak 
safran ve fındık 
aromaları, orta 

notalarında 
harmanlanan gül, 
zerdeçal ve susam 

ile gurme ve 
oryantal aromaları 
bir araya getiriyor, 

10.480 TL
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Güzellik
Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK

Shiseido, Shiseido Ginza, 
kişiliği sihirli bir güce 

dönüştürürken, kadınların 
gücünü vurguluyor,  
EDP 50 ml,  1.750 TL

Korres, White 
Tea, çiçeksi, taze, 
turunçgil içerikli 

bir parfüm,   
50 ml EDT,  

594 TL

Avon, TTA The Moment Kadın, 
romantik portakal çiçekleri, 

unutulmaz manolya ve kalıcı 
amber notalarıyla tasarlanan 
koku, hem duyguları harekete 

geçirecek hem de size kendinizi 
eşsiz hissetmenizi sağlayacak, 

204,99 TL 

Ex Nihilo, Fleur Narcotique 
Signature Musc, Fransız 

kadınların sofistike ve zarif 
havasından yola çıkıyor. 

İçeriğindeki şakayık ve liçin misk 
ile buluşması şehvetli nüanslar 

ortaya çıkarıyor, 6.350 TL

Estée Lauder, 
Beautiful Magnolia 

Wonderland, 
yemyeşil manolya, 

gardenya, sandal 
ağacı ve ışıltılı 

miskin imza 
notalarıyla 
hipnotik bir 

kokuya sahip,  
30 ml, 1.065 TL
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Güzellik
Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK

Sağlıklı SAÇLAR İÇİN
Soğuk kış günlerinde saçlara ayrı bir önem vermek gerekiyor.  

Unutmayın onlar en vazgeçilmez aksesuarınız.

Urban Care, 
Style&Guide 

köpük, hacimli & 
belirgin bukleler 

için denizden 
çıkmış gibi doğal 

dalgalar sunar,  
109,90 TL

Ducray, 
Anaphase+ 
Şampuan, 

saç derisinin 
ihtiyacı olan 
ana besinleri 

sağlayarak saçın 
güçlenmesine 

yardımcı,  
400 ml,  
279 TL

We Are Paradoxx, 
Moisture Heat 
Protect Spray , 
bu çok amaçlı 

sprey, saçı 
koruyor, bakım 
yapıyor ve kolay 

şekillendirilmesine 
olanak sağlıyor, 

580 TL

Watsons Love Is In 
The H'air Sağlıklı 

Uzama&Güçlendirici 
Şampuan, zayıflamış 

saçın kütikül 
tabakasını çepeçevre 

sararak saçların 
güçlenmesine destek 

oluyor,  
64,95 TL
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Güzellik
Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK

Pantene, Pro-V 
Onarıcı ve 

Koruyucu Bakım 
Şampuan, 

saçlarına zarar 
vermeden 

derinlemesine 
temizler ve aktif 
besleyici Pro-V 

içeriği sayesinde 
yıpranma 

belirtilerini ilk 
kullanımdan 

itibaren tersine 
çevirir, 500 ml, 

89,50 TL

Herbal Essences, Aloe Vera & 
Avokado Yağı, kış aylarında 

yıpranan saçlar ve saç derisini 
dengeli besleyerek yumuşatıyor ve 

nemlendiriyor, 196.90 TL

Sebamed, Saç 
Dökülmesine Karşı 

Şampuan, saç 
köklerine giden 

oksijen ve besleyici 
madde miktarını 

artırırken saç 
kaybını azaltıyor, 

1000 ml,  
188 TL

Phyto, 
Phytokératine 

Onarıcı Şampuan, 
bitkisel keratin 

ve içeriğinde 
bulunan yabani 

menekşe 
ekstraksiyonu ile 
saçınızı nazikçe 

sararak temizleyen 
şampuan çevresel 

faktörlerin 
neden olduğu 

yıpranmalara karşı 
onarıcı bakım 

sağlıyor,  
259 TL
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Güzellik
Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK

Oyuncu, 
sunucu, eski 
manken ve 

anne. Magazin 
dünyasının ve renkli 

camın aranılan ve sevilen 
ismi Pınar Altuğ Atacan her 

daim bakımlı olmasıyla da dikkat 
çeken bir yüz. Kişisel bakımına 

ve formuna önem veren Altuğ’un 
makyaj çantasının vazgeçilmezlerini 

sorduk. Bakın Pınar Altuğ’un 
çantasında neler varmış?

MAKYAJ 
ÇANTASINI

AÇTIK
Pınar
Altuğ
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M.A.C Extra Dimension 
Highligter, belirgin ve 

ışıltılı bir uygulama sonucu 
sağlayan likit-pudra 

highlighter.

M.A.C Angled Browed 
far fırçası, kavisl, yapısı 
sayesinde farlarımı göz 

altı ve  göz üstüne kolayca 
uygulayabiliyorum. 

Lancome, Effacernes 
Longue Tenue, uzun süre 

kalıcı göz altı kapatıcısı 
kusurların görünümünü 

azaltıyor. 

M.A.C Studio Finish SPF 35 
concealer, tam kapatıcılık 

sağlayan, spf 35 güneş 
koruma faktörü içeren 
kremsi bir concealer.

Güzellik
Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK
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M.A.C Dazzleshadow göz 
farı, zengin, kalıcı ve doğal 

renk pigmentlerine sahip göz 
farı. Gözleri ışıltılı parlaklık 
katar ve eşsiz bir görünüm 

kazandırıyor.

Nars, Vevet Lip Pencil, 
Mükemmel dudak çerçevesi 
oluşturuyor ve uzun sürece 

kalıcı.

Bobbi Brown, Perfectly 
Defined Long-Wear Brow 
Pencil, eşsiz açılı ucuyla 
kaşlarınızı kusursuzca 

belirginleştiren bu otomatik 
kaş kalemi uzun süre kalıcı.

Kiko, Lasting Precision 
Automatic Eyeliner And 

Khôl, gözün içi ve dışı için 
asansörlü göz kalemi.

Güzellik
Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK
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Maybelline, Color 
Sensational Creamy Matte 

965 Siren In Scarlet Ruj, 
yoğun ve büyüleyici bir renk 

ve mat olmasına rağmen 
kremsi bir dokunuşu var. 

M.A.C, Ruby Woo ruj, 
mat canlı bir ruj, yıllardır 

vazgeçilmezim, bitirip bitirip 
yenisini alıyorum.

Farmasi, göz farı paleti, 
aradığım her rengi bu palette 

bulabiliyorum.

Flormar, Big’n Bold maskara, 
ekstra siyah, hacimli 

ve belirgin kirpikler ve 
topaklanmaya ve bulaşmaya 

karşı özel formülüyle 
bakışlara fark katıyor.

Güzellik
Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK
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Farmasi, Aydınlatıcı palet, 
Farmasi Aydınlatıcı Paleti, 
bupalet  ile cilde doğal bir 
ışıltı katmak çok kolay. Üç 
farklı aydınlatıcı tonu ile 

hem gündüz hem de gece 
makyajının vazgeçilmezi. 
Gölge, high lighter ve allık 

daha ne olsun?

Flormar Supershine Lipstick, 
insan her zaman kırmızı 

ruj sürmek istemeyebiliyor. 
Bu koyu oranj tonu da 

vazgeçilmezlerimden biri. 

Güzellik
Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK
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Güzellik
Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK

Oyuncu Özge Yağız 2016 yılından beri TV 
dizilerinin ve moda dergilerinin aranılan 
yüzü. Siz de onun gibi görünmek 
istiyorsanız bu ürünleri deneyebilirsiniz, 
hem de ekonominizi çok sarsmadan. 

Onun gibi
GÖRÜNÜN
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Güzellik
Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK

L.A. Colors Truly 
Matte Fondöten 

ile uzun süre 
kalıcı ten makyajı! 

L.A. Colors 
Truly Matte 

Fondöten’in mat 
bitişli, yüksek 

pigmentli ve uzun 
süre kalıcı yapısı 

sayesinde gün 
boyu kusursuz 
ten makyajının 
keyfini çıkarın!

Avon, Far Paleti, 3 farklı seçeneğiyle 
göz makyajınızı ön plana çıkaracak 
harikalar diyarının renkli dünyası 

gözlerinizde canlanacak.

Avon, Avon 
Glimmerstick 

Asansörlü Pırıltılı 
Göz Kalemi, 
içeriğindeki 

kuşburnu yağı 
sayesinde kolayca 

uygulanabilen 
yapısıyla, 

bakışlarında 
derinlikten 

vazgeçemeyenler 
için.  

Beaulis, Color 
Shut Likit Ruj; 

dudaklarda 
istenilen rengin 

pürüzsüz 
bir şekilde 

görünmesini 
sağlarken 

bulaşmaya 
dayanıklı yapısı 
sayesinde uzun 

süre kalıcılık 
sağlıyor.
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Güzellik
Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK

Flormar, Glow Drops 
Highlighter, ışıltılı 

dokunuşları cildine ve 
makyajına taşıyan ürün, 

doğal minerallerden 
oluşan altın ışıltılar 
içeriyor. Gün boyu 

etkisini koruyan 
ışıltısının yanı sıra 

cildinizin de ipek kadar 
yumuşak ve pürüzsüz 

olmasını sağlıyor. 

Note Cosmetique, 
Collagen 

Concealer, ciltteki 
kusurları en 

aza indirmeyi, 
göz altlarını 

aydınlatmayı vaat 
eden yumuşak 

kremsi bir formüle 
sahip. Cildi 

dolgunlaştırıyor, 
ince çizgileri ve 

kırışıklıkları daha 
az fark edilir hale 

getiriyor.

LYKD, Exceptional 
Fan Effect Maskara 

So Brown, açık 
tonlardaki 

kirpiklerin ön 
plana çıkmasına 
yardımcı oluyor. 

Silikon ve kıvrımlı 
fırçası sayesinde 

kirpiklere yelpaze 
etkisi veriyor.

Golden Rose, 
Brow & Lash 
Jel Maskara 

özel fırçası ile 
kaşlarınızı doğal 

bir şekilde 
tarayarak 
sabitler, 

kirpiklerinizi 
tek tek ayırarak 

kaldırır ve 
belirginleştirir.
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Röportaj

Yılbaşı akşamı ışıltılı ve büyüleyici olmanın 
yolu şık bir elbise kadar rüya gibi saç şekline 
sahip olmaktan geçiyor. Peki cildinize, yüz 
hatlarınıza ve tarzınıza uygun saç modelini 
nasıl seçeceksiniz? Ve 2023 saç trendlerinde 
neleri göreceğiz? Hepsini ünlü saç tasarımcısı 
Sabit Akkaya'dan öğrendik.

2023'ün trend modelleri  

Hazırlayan: VİLDAN UYGUNOĞLU

SAÇLARDA YENi YIL 
RÜZGARI
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Hazırlayan: VİLDAN UYGUNOĞLU

Röportaj

Yılbaşı 
gecesinde şık 

ve güzel görünmek, 
özel bir hazırlık sürecini 
de beraberinde getiriyor. 

Re Touch Mag olarak yeni yıl 
saç stilleri hakkında yıllarını 
bu konuya vermiş başarılı saç 
tasarımcısı Sabit Akkaya’ya 

danıştık. Kendisinden yeni yıl 
saç stillerinden 2023 yılının 

trendlerine kadar birçok 
tüyo aldık. 

Yılbaşında en çok 
tercih edilen saç 
modelleri neler 
oluyor? 

Konumuz 
yeni yıl 
olunca akılda 
kalıcı olmak 
gerekçesiyle 
saçlar da 
mutlaka ışıltılı 
ve büyüleyici 
olmalı. Yeni yıl ile 
birlikte yeni ve güzel 
temennilerde bulunduğumuz 
gibi, yılbaşı öncesi saçlarda da yenilik 

ve imaj değişimi oldukça 
fazla rağbet görüyor. 

Yenilik ve farklılık 
istendiğinde 

kişinin daha önce 
kullanmadığı 
bir saç modelini 
tercih ediyoruz. 
Bununla birlikte 
kişinin cilt tonuna, 

yüz hatlarına ve saç 
tipine uygun yeni bir 

look oluşturuyoruz. 
Yılbaşı kutlamalarında 

gidilen davetlere ve tercih 
edilen kıyafetlere göre en uygun 

saç modelini kişiye özel belirliyoruz.
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Hazırlayan: VİLDAN UYGUNOĞLU

Röportaj

2023’e girmemize çok az kaldı 
malum. Yılbaşı gecesi için saç stili 
önerilerinizi dinleyebilir miyiz?

Yılbaşı gecesi için saç stilleri 
önerilerim genelde kişinin saç tipine, 
dokusuna ve kalitesine göre ve aynı 
zamanda tercih edecegi kıyafete 
göre değişkenlik gösterebiliyor. 
Kış aylarında saçlar daha kuru ve 
bakıma muhtaç duyabiliyor. Yeni 
yıl hazırlıklarında saçların bakımlı, 
sağlıklı ve nemli olmasına daha çok 
özen gösterilmesini öneriyorum. 
Yeni yılda güzellik trendleri, 
görünüşünüzü kolayca ulaşılabilir 
kılmakla ilgili. Klasik topuz, yan 
kakül, çok yüksek atkuyruğu, doğal 
dalgalı saçlar gibi en sevdiğimiz 
klasik modelleri de yılbaşı gecesinde 
göz kamaştırıcı bir hale getirmemiz 
mümkün. 2023’ün trend saçı olarak 
ister uzun, ister kısa saç kesimi, 
ister pixie kesimini, örgüleri, bob 
saç kesimini ve kefal kesimlerini 
yılbaşı gecesinde de rahatlıkla 
tercih edebilirsiniz. Yılbaşı gecesi 
için asi saç stilleri, hafif dağınık, 
zarif, dalgalı ve doğal görünümler 
olabilir. Salaş ve gevşek Hollywood 
bukleleri, hacimli modeller ve 
örgüler yeni yılda en çok tercih 
edilenler arasında. Yılbaşında, tercih 
edilen trend saç modelleri arasında 
çok abartılı ve sıra dışı görünen retro 
motifler de olacaktır. 
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Hazırlayan: VİLDAN UYGUNOĞLU

Röportaj

Kıyafet mi saçı belirler sizce? Yılbaşı 
partisinde ideal görünüm nasıldır?

Genelde kıyafete göre saç tercihi 
yapılsa da saç şekillerine göre kıyafet 
tercihi yapanlar da mutlaka oluyor. 
Etkinliklere hazırlanırken genellikle 
kıyafetler önceden alınır veya kişinin 
ruh halini yansıtan tercihlerle saçlar 
şekillenir. Burada kıyafetin tarzını ve 
modelini ön planda tutarak en uygun 
saç modeli belirlenir. Yılbaşında sadelik 
ve rahatlık tercih edenler için saç zaten 
en doğal haliyle kişinin kafasında 
belirlenmiş oluyor. Bu gibi durumlarda, 
bize sadece saçın dokusunu onarıp 
en ışıltılı şekilde sunumunu yapmak 
kalıyor. Belirlenmiş bir saç modeline 
göre kıyafet seçimi ise çok nadir olsa da 
rastladığımız bir durum. 

Her yıl ayrı bir saç stili/rengi/kesimi 
moda oluyor. 2022’de katlı ve 90’lara 
dönüş modaydı. Önümüzdeki yılın saç 
trendlerinde neler göreceğiz sizce?

Bu kışın trendleri arasında olan 70'lerin 
esintisini yazın görmeye devam 
edeceğiz. Önümüzdeki yaz dünya 
genelinde anime saç kesimleri, düğüm 
topuzlar ve bohem saç kesimleri en 
çok tercih edilen trendler arasında yer 
alacak. Geri taranmış ıslak saçları daha 
çok göreceğimizi söyleyebilirim.

Yeni yılda 70'lerin esintisini göreceğiz
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Hazırlayan: VİLDAN UYGUNOĞLU

Röportaj

Saç aksesuarlarına değinmeden 
olmaz… Yeni yılda göze çarpacak 
olan aksesuarlar neler olacak?

Saç aksesuarlarıyla doğru kullanımda 
en sıradan modelleri bile gizemli 
ve gösterişli bir yılbaşı saç modeli 
haline getirmemiz mümkün. Yılbaşı 
gecesi tüm dikkati saçlara taşımak 
adına kıyafeti daha sadeleştirip 
göz kamaştırıcı saç aksesuarları ile 
şahane modeller yapılması mümkün. 
Renkli büyük taş ve yapay elmaslar, 
zarif kurdeleler, saç bantları, zarif 
ve ışıltılı tüm saç aksesuarları 2023 
yeni yılı için göz kamaştırıcı tercihler 
arasında yer alıyor.
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Bembeyaz dişlerin doğal sırrı: 
EV YAPIMI DİŞ MACUNU
Kocaman kahkahalarımızın en eşsiz süsü tartışmasız 
bembeyaz dişlerimiz. Dişlerimizi beyazlatmak 
adına medikal yöntemlerin dışındaki neredeyse tek 
silahımız farklı içeriklerdeki diş macunları. Toksik 
kimyasal içermeyen, el yapımı, güvenli bir diş macunu 
alternatifiyle ağız ve diş sağlığımızı korumanın 
mümkün olduğunu biliyor muydunuz?

Güzellik

Hazırlayan:
HÜMA KAYA
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Güzellik
Hazırlayan: HÜMA KAYA

Binlerce bakteri içeren, 
mikrobiotamızın oluştuğu en 
önemli alanlardan biri olan 

ağzımız, aynı zamanda sindirim 
işleminin büyük ölçüde gerçekleştiği 
yer. Tüm vücut sağlığıyla doğrudan 
ilişkili olan ağız sağlığının en çok 
etkilediği ve etkilendiği yerin 
başında ise dişlerimiz geliyor. Gün 
içinde yemek kalıntıları ve solunum 
yoluyla aldığımız çeşitli partiküllerin 
konakladığı diş ve diş etleri bakteri 
oluşumuna son derece açık. Ağız ve 
diş sağlığımız için günde en az iki kez 
dişlerimizi fırçalamamız yetmiyor, 
kullandığımız diş macununun 
içeriği de bir o kadar önemli. Dişleri 
beyazlatma, plakları giderme, ağız 
kokusunun önüne geçme gibi etkileri 
olan diş macunları bazen bunların 
biri veya birkaçında yetersiz kalırken 
bazen de “amaca giden yolda her 
şey mübah” diyerek bedensel sağlığı 
tehdit eden toksik kimyasallar içeriyor. 

Son yıllarda tüm dünyada yaygın 
şekilde kullanılan aromaterapi diş 
macunları ağız sağlığının doğal ve 
güvenli bir müridi. Antik Hint tıbbında 
“oil pulling” yönteminde de kullanılan 
Hindistan cevizi yağı ağzımızdaki 
bakterileri uzaklaştırıp mikrobiotamızı 
dengelerken karbonat diş minesini 
zarifçe arındırarak beyazlamasını 
sağlıyor. Nane uçucu yağı ise doğal 
olarak nefesinizin ferah ve sağlıklı 
olmasına katkıda bulunuyor.
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Güzellik
Hazırlayan: HÜMA KAYA

½ fincan
hindistancevizi yağı 

4 yemek kaşığı
kabartma tozu 

15 damla
nane esansiyel yağı 

Bir kaseye ½ fincan 
oda sıcaklığındaki 

hindistancevizi yağını 
ekleyerek başlayın.

Ardından, 4 yemek kaşığı 
kabartma tozu ekleyin.

15 damla nane esansiyel 
yağı dökün.

Güzel, yumuşak bir 
macun oluşana kadar 

karıştırın.

Diş macununu hava 
geçirmez bir kavanoza 

aktarın.

Ev yapımı diş macununu 
kullanmak için diş 

fırçanıza ½ çay kaşığı 
ekleyin ve günde iki 

kez 2 dakika dişlerinizi 
fırçalayın!

MALZEMELER HAZIRLANIŞI

NASIL 
KULLANILIR?

Hayfene Hayfene 
Karbonat, Karbonat, 
39,90 TL39,90 TL

Rosece Hindistan Rosece Hindistan 
Cevizi YağıCevizi Yağı

140 TL140 TL

Simya Evi Tıbbi Simya Evi Tıbbi 
Nane Uçucu Yağı, Nane Uçucu Yağı, 

110 TL110 TL



SELEN
ÖZTÜRK

- Röportaj

YILBAŞI
GECESİNİN
EN ŞIK BEYEFENDİSİ
SEN OL!

- Stil

MEN

ERTANERTAN
SABANSABAN
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Röportaj

BİR ERKEĞİN 
İKİNCİ DOĞUMU  

evlilik ve çocuk 
sahibi olmak

Ekranların 'aşık 
Al Capone'u Sadi 

Payaslı karakterini 
canlandırırken 

oyunculuk dersi 
veren Ertan Saban, 

gerçek hayatta da 
harika bir baba, 

mutlu bir eş 
olduğunu, başlığa 

çıkardığımız 
cümlesiyle 

çok güzel 
özetlememiş 

mi?

Röportaj Mukaddes Kaya   |   Fotoğraflar Onur Demirdağ   |   Styling Eylem Yıldız & Ces’t La Vie    |   Saç İsmail Tıntırlı 
Makyaj Görkem Gürer   |   Video Yuşa Ebrar Dursunoğlu   |   Fotoğrafçı asistanı Yunus Emre Tepe   

Styling asistanı Melisa Dinek   |   Mekan Radisson Collection Hotel-Vadistanbul
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B
alkanlardan gelen soğuk 
hava dalgasının etkisinde 
kalan o sert görünümünün 
altında yatan sıcacık bir 

adam karşımdaki. Kibar, yakışıklı, 
kültürlü bir entelektüel. O mavi 
gözleri var ya oyunculuğu gibi delip 
geçen cinsten. Hayatı geldiği kabul 
eden, meslek olarak oyunculuğu 
seçmiş, oyunculuğun en çok yakıştığı 
birkaç iyi adamdan biri. Ses tonuyla 
büyüleyen, uzun boyuyla sahnelere 
çok yakışan, Makedonyalı bir Türk. 
Show TV’de yayınlanan 'Gelsin Hayat 
Bildiği Gibi' dizisinin sıra dışı karakteri 
'Sadi Payaslı'yı canlandırırken 
oyunculuk dersi veren müthiş bir 
yetenek. Bugüne kadar hayat verdiği 
karakterler, sahnelerdeki başarısı, 
özel hayatı, bilgi birikimi, tarzı, şıklığı, 
eğitimleriyle tastamam ve uluslararası 
bir oyuncu Ertan Saban ile yılı keyifle 
kapatacağımız bir röportaja imza attık.

 Makedon olmak ve o topraklarda 
büyümüş olmak konusunda 
duygularını nasıl ifade ediyorsun?

Makedonya Türküyüm. 700 yıldır 
orada yaşayan birçok halk topluluğu 
var. Türk etnik kimliği 1374 yılından 
beri o topraklarda. O çemberin bir 
bireyiyim. Nasıl olmak derseniz, 

buralı olmak gibi. Eskiden birdik, 
şimdi gönüllerde hala biriz. Yavru 
vatan Kıbrıs gibi aynıyız. Annem, 
babam, kardeşim halen orada 
yaşıyorlar, sık sık gelip gideriz. Artık 
sınır diye bir şey kalmadı, dünya ve 
dünyalar küçüldüğü için her yer bir 
artık.

O zaman senin için dünyalı diyebilir 
miyiz?

Evet tabii ki.

Röportaj

Eskiden tek bir kıta 
vardı dünyada, 
sonra parçalandı, 
şimdi biz gönüllerde 
birleştirmeye, ortak 
bilinç yaratmaya 
çalışıyoruz. 

"
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Röportaj

Full Look - RAMSEY
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Özellikle sanatçıların bir ülkesi 
olmaz onlar dünyaya aittir diye 
düşünüyor musun, yoksa milliyetçi 
bir tarafın var mıdır?

Milliyetçiden ziyade eski bir 
yönetmenin çok güzel bir lafı vardır. 
Kamera neredeyse biz oralıyız, 
kamerayı koy Avustralya’ya biz oranın 
hikayesini anlatırız. Bir müddet 
oralı oluyoruz. Tabii ki kim olduğun, 
nereden geldiğin önemli, bu zaten 
böyle insanın koduna işlenmiştir. 
Yerküre için uğraşımız söz konusu. 
Eskiden tek bir kıta vardı dünyada, 
sonra parçalandı. Şimdi biz gönüllerde 
birleştirmeye, ortak bilinç yaratmaya 
çalışıyoruz. Meslek açısından 
sorarsanız durum bu. Dünya küçüldü. 
Eskiden bir hikaye anlatabilmek için 
oraya gitmen gerekiyordu, şimdi 
buradan anlatıyorsun ve bütün Dünya 
izliyor. Sinemada modifiye oldu. Yani 
sinema diye bir şey maalesef kalmadı, 
başka bir şey sinemalaştı. Dijital 
dünya sinemalaştı.

Sosyal medyadan oldukça uzaksın 
ama?

Eski tertibim ben, daha analog 
düşünüyorum.

Türkiye’de yaşamak sana neler 
hissettirdi ve kazandırdı?

Evime gelmiş gibi hissettim. Her ne 
kadar 1374’den beri o topraklarda 
olsak da salona gelmek gibi. Bir 
ev düşünün, salon evin en geniş 
yeridir anavatan gibi. Makedonya, 
Azerbaycan fark etmez Türkiye’ye 
gelince evin salonuna gelmiş gibisin. 
Her evin en güzel yeri salondur, bu 
yüzden Türkiye salondur.

Birçok ülke gezdikten sonra burada 
kalmaya nasıl karar verdin?

Anavatan gibi gördüğüm için Türkiye 
son durağım oldu. Her Türk nerede 
uyanırsa uyansın "Burası benim 
vatanım ama asıl ana vatanım 
Türkiye" der. Belçika’da yaşayan, 
Almanya'da yaşayan her Türk için 
bu böyle. İdeal ülke durumu ve alt 
bilincinde hep kendi toprağı vardır 
ama ana sütun Türkiye’dir.

Röportaj

Sinema da 
modifiye oldu
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Röportaj

CEKET - VAKKO
GÖMLEK - BEYMEN CLUB
PANTOLON - BEYMEN CLUB
AYAKKABI - RAMSEY
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Bir oyuncu nasıl yaşar ya da 
yaşamalıdır, oyuncu olmak bir 
meslek midir sence?

Kendim için söylersem benim için 
oyunculuk bir meslek. Amatör ruhla 
bu işe başladık evet, sonrasında 
meslek oldu. Meslek motivasyona 
bağlı değildir, bir disiplin ister. Sabah 
kalkıp bugün gitmem diyemeyiz, biz 
profesyoneliz, her sabah kalkıp işimiz 
gibi yapmak zorundayız. Muhammed 
Ali bu yüzden şampiyon. Kendisine 
sormuşlar, “Antrenmanlar hayatımın 
bir parçası, gece, gece yarısı, sabah 
kalkıp yapıyorsun mecburen ama 
yaptığım her saniyeden nefret ettim. 
Beni ileriye götüren tek şey vardı, 
disiplinle dünyanın en iyisi olmak için 
çalışmaktı. Bu iş sadece motivasyonla 
olsaydı kesinlikle sabahın köründe 
antrenmana kalkmazdım" 
demiş. Motivasyon seratoninle, 
profesyonellik ise beyinle alakalıdır. 
Bu benim mesleğim, işim. O gün 
motivasyonun yoksa bile gidip işini 
yapacaksın. Hobimiz olarak kalsaydı 
ama maalesef durum bu, hayat 
önemli.

Tiyatro senin ilk başlangıcın ve 
sanırım en sevdiğin, şu anda da 
yapıyor musun?

2006'da Kenterler'de yaptım sonra 
da sahne almadım. Çok uzun zaman 
oldu. Aynı anda hem dizi, hem 
tiyatro yapmak ayıp gibi geliyor 
bana. Settesin mesela, sinema 
çekerken "Provam var gitmem lazım" 
demek bana biraz ayıp gibi geliyor. 
Yazıyorum artık, birkaç tiyatro 
yazdım, bakalım.

Röportaj

Aynı anda hem dizi, 
hem tiyatro yapmak 
ayıp gibi geliyor bana.
Yazıyorum artık, 
birkaç tiyatro yazdım, 
bakalım. 

"
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Dünyada sanat nasıl işliyor, bizde 
durumlar nasıl?

Tiyatrodan dolayı çok gezdim, 
rahmetli Mehmet Ulusoy’un 
öğrencisiyim. Yıllarca asistanlığını 
yaptım. Fransa, Belçika, Amerika, 
Almanya gibi birçok ülkeyi gezdim, 
gördüm. Asıl mesleğim ilk aşkım 
tiyatro. 1994 yılından beri içindeyim. 
15 yaşından beri içindeyim. 
Yugoslavya'da tiyatro binaları gridir, 
kasvetlidir bu gri büyük binalardan 
nefret ediyordum hatta. Tito rejimi 
vardı, ya çok sevilir ya da çok küfür 
edilir öyle bir dönemdir. Refah düzeyi 
yüksek bir ülkeyi yönetti özellikle bu 
yüzden sevilir Tito. Benim tiyatro 
hikayem tesadüfen başladı. Babamın 
oto sanayide dükkanı vardı, "Bu 
anahtarları al, şu tiyatroya git ve 
oyuncuya ver, sonra arabasını gelsin 
alsın" dedi. "Ben gitmem oraya 
kardeşim Erman götürsün" dedim 
ama babam "Olmaz, sen git ver" dedi. 
Gidiş o gidiş, kapıdan anahtarları 
vereyim dedim, "İçeride oyun var 
izle sonra verirsin" dediler. Oyuncu 

da "Hem paranı da veririm sonra da 
gidersin" dedi. O gün Dostoyevski'nin 
'Budala' oyunu oynuyordu sahnede. 
Giriş o giriş, kaldım tiyatroda 20 sene 
kadar.

Birçok dizide yer aldın, birçok 
filmde oynadın ve tabii tiyatro, 
bugüne kadar aklında alan ve en çok 
sevdiğin rol hangisi oldu?

Oyunculuğu dönüm noktası olarak 
hiç düşünmedim. Kariyer, şöhret 
peşinde hiç olmadım ama sevdiğim 
roller oldu, demin de dediğim gibi 
olay profesyonellik. Evet dediysen 
ve bir role imza attıysan o senin en 
önemli ve ne güzel rolündür artık. 
Bir iş için tokalaştıysan namusunla 
o rolü yapmak zorundasın. Tabii ki 
içinde haz ve keyif veren roller oldu. 
Genellikle filmlerde oluyor bu yalan 
yok. Daha uzun süreli ve detaylı işlenir 
sinema, goblen işler gibi. Dizileri hızlı 
üretip hızla tüketiyoruz, ne yediğini 
fark etmeden diğerine geçiyoruz. Ama 
en son oynadığım Sadi Payaslı keyif 
veriyor.

Röportaj

Asıl mesleğim, ilk aşkım tiyatro
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Röportaj

TRENÇKOT - EMRE ERDEMOĞLU
GÖMLEK - NETWORK / BOYNER

PANTOLON - DOCKERS / BOYNER
AYAKKABI - RAMSEY
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Atraksiyonu ve temposu yüksek bir 
rol Sadi Payaslı, özellikle dövüş 
sahnelerine nasıl hazırlandın?

Babam karatecidir, yıllarca sporun 
içinde büyüttü bizi. Kuşaklarımız var. 
Bende kahverengi, kardeşim Erman’da 
siyah kuşak var.  Bizim ağamız Bruce 
Lee dir. Bu arada futbol da oynadım 
bir süre.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisine 
gelelim o zaman, oldukça güzel bir 
proje, projeye nasıl dahil oldun?

Gecenin birinde aradı yönetmenim 
Altan Dönmez beni. Kendisini çok 
severim, daha önce de çalışmıştık. 
Sonra uzun bir süre fırsat olmadı, 
senaryoyu bile okumadan "Ben 
varım" dedim. Sadi Payaslı ile benzer 
yanlarımız da var ama benzememesi 
daha ilgi çekici bir oyuncu için. 
Yapımcımız Necati Akpınar. Necati 
Ağabey dürüst, sözünün eri bir 
yapımcı. Proje tasarımcımız ve 
senaristimiz Gani Müjde. İkisi de 
çıtayı hep yüksekte tutarlar. 

Dizideki partnerin Devrim Özkan ile 
oldukça büyük bir uyum sağladınız 
ve çok sevildiniz, bunu sebebi sizce ne 
oldu?

Yetenekli bir oyuncu. Bilmiyorum 
kendiliğinden oldu bu. Çoğu zaman 
olmaz bu uyum.  Yaşımdan dolayı 
bir sürü partnerim oldu, bir de yıllar 
önce Filiz Ahmet’le böyle bir uyum 
olmuştu, tiyatrodan tanıştığım için 
çok iyi anlaşmıştık. Şimdi de Devrim’le 
oldu. Sinerji çok önemli, doğaçlama 
da yapıyoruz ama yanlış yapılan da 
öldürücü olur, biz doğru yakaladık 
sanıyorum.

Röportaj

Sinerji çok önemli, 
doğaçlama da 
yapıyoruz ama yanlış 
yapılan öldürücü olur, 
biz doğru yakaladık 
sanıyorum.

"
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Z kuşağını anlattığınız diğerlerinden 
farklı bir dizi ve bir öğretmensin. 
Senin de henüz minik bir kızın 
var. Nasıl bir ilişkiniz var, empati 
kurabiliyor musun?

Sanıyorum yeni çocuklar Alfa olacak. 
Z’ye teşekkür ediyorum, Alfa'ları 
hazırladıkları için. Kendilerini bilen, 
ne istediklerini bilen, karar veren 
çocuklar yetişiyor, benim kızım 
gibi. Bizim jenerasyonda hepimiz 
birer Hamlet’iz, bizim gençliğimiz 
hayatımız öyle geçti, ne istediğimizi 
hiç bilemedik. 4.5 yaşındaki kızım 
gayet net, 2 dakikada tüm istediklerini 
anlatabiliyor. Organize bir beyin 
bunlar, gereksiz şeyleri takmıyor, 
alt bilince atmıyorlar, biz birçok 
sorunu halı altı yaptık, oysa yenilerim 
umurunda değil, bence daha iyi. Onlar 
eğitiyor artık bizi, ama takip etmek ve 
iletişimde olmak şart.

Çocuk sana ne ifade ediyor, ya 
evlilik?

Bir erkeğin ikinci doğumu çocuk 
sahibi olmak ve evlilik. Bir kızım var, 
kimbilir belki bir de oğlum olur.

Eşin Ebru Özkan da bir oyuncu, nasıl 
oluyor oyuncuların evlilikleri, farklı 
mı oluyor gerçekten?

Evlilikler hep aynı da, Ebru farklı. 
Biz hiç iş konuşmayız, kuralımız 
bu. Evde 15 dakika konuşur sonra 
normal hayatımıza döneriz. 16'ncı 
dakikada Biricik’in anne babası, 
birbirini seven bir karı koca oluyoruz. 
6 yıl oldu evleneli, kızımız 5 yaşında. 
Tanışmamız ise 7 yıl. Mesela birlikte 
bir dizide yer almayız, bizim kararımız 
ama belki film olabilir. Biricik de 
sportif bir çocuk, şimdilik sanatla ilgisi 
yok, bakalım ne yapacak. Merakla 
büyümesini izliyoruz.

Röportaj

Ebru'yla evde hiç iş konuşmayız

Bizim jenerasyonda 
hepimiz birer Hamlet’iz, 
bizim gençliğimiz 
hayatımız öyle 
geçti, ne istediğimizi 
hiç bilemedik. 4.5 
yaşındaki kızım 
gayet net, 2 dakikada 
tüm istediklerini 
anlatabiliyor.

"
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CEKET - HATİCE GÖKÇE
AKSESUARLAR - EDİTÖRE AİT
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Önce veterinerlik okudun, sonra 
tiyatro okudun sanırım, bu keskin 
geçişler nasıl oldu?

Veteriner hayvanla, oyuncu insanla 
alakalıdır. Pedagoji de var bende, 
3 sene kadar eğitim aldım. O da 
çocukla alakalı. Hayvanlar, tiyatro ve 
çocuk. Hayat bildiği gibi geldi ve beni 
tiyatroya itti. Ama zaten bu üçünün 
karması ya hayat. Canlılarız, hayvan, 
insan çocuk bir arada yaşıyoruz, böyle 
bir habitatımız var.

Tarzınızla dikkat çekiyorsunuz, 
tasarım eğitimi aldığınızı duyduk. 
Moda ile ilgili düşüncelerinizi 
bizimle paylaşır mısınız?

Tasarımla ilgili bazı kurslara 
katıldım, evet severim modayı. 
Kardeşim Erman, meslek lisesinde 
resim bölümünü bitirdi, O da 
çok yeteneklidir. Ressamdır O da 
sonra tiyatro ve oyunculuğa geçti. 
Endüstriyel olarak her şeyi tasarlamayı 
çok severdim. İster istemez kumaşa ve 
fashion'a geçiyorsunuz, işte bu gerçek 
hobim bu. Bir arkadaşımla ciddi 
bir girişimimiz var, belki bir marka 
yaparız kim bilir.

Müzikle aran nasıl, bir şeyler çalıp 
söyler misin?

Sesim çok güzel diyemem ama 
kulağım vardır. Gitar, bateri falan 
çalarım bir şeyler. Grubumuz vardı 
eskiden, Üsküp’te bıraktığım yerden 
Erman devam ediyor.

Uluslararası projelerde yer aldın, dil 
sorunun hiç olmamıştır değil mi?

Mecburen Mehmet Ağabey'le 
tiyatroyla gezerken birçok dille 
tanıştım. Fransa’da kalınca Fransızca 
öğreniyorsun, 2 sene Almanya 
mecburen Almanca öğrendim 
gibi. Gezdiğim yerler içinde en çok 
Almanya’yı sevdim. Berlin sanat 
çevresinin gözdesidir, Avrupa’nın ilk 
fikir ve tarzları, akımlar Berlin’den 
başlar. Alman ekolü denen bir gerçek 
vardır. Tiyatroda yazım da resim de 
gerçekten farklıdır. Dışa vurumları 
ile çok farklı yönden bakabiliyorlar, 
modada öyleler. Son zamanlarda 
İtalya, Paris bu konuda öne geçti 
ama ilk delilik ve deli artistler 
Berlin’dedir ya da bir dönem Berlin de 
yaşamışlardır.

Röportaj
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Bir proje veya dizide yer alırken belli 
kriterlerin var mıdır?

Kurallarım yok. Hep yönetmen 
bazlı çalışırım, sonra senaryo, en 
son da oyuncular hatta onu hiç 
sormam. Çünkü o benim işim 
değildir, oyuncu seçmem beraber bir 
yarışa çıkıyorsunuz, bizde general 
önemlidir biz askeriz, generalimiz 
yönetmenlerimiz, usta -çırak ilişkisi ve 
ordunun generali önemlidir.

Zor bir adam olduğunu söyleyebilir 
misin?

Bunu etrafıma sormamız lazım. 
Ebru’ya sormak lazım. Belki Balkanlı 
olmamdan ötürü dış görünüş biraz 
sert görünür bizde, oradaki toplumsal 
nedenlerden ötürü bu maskeye 
büründük belki de bilemiyorum. 
Maskemiz var daha ciddi görünüyoruz 
ama cici bici insanlarız biz.

Metot oyuncusu olmak gibi bir 
özelliğin var, her rolün adamı olmak 
nasıl bir başarı?

Metot, çok kompleksli bir soru 
aslında, ben klasik Rus eğitimi alan 
bir öğrenciydim. Bizim dedemiz 
Stanislavski'dir. Konservatuar eğitimi 

böyledir bizde, sonra bunu kullanırsın 
veya bırakırsın, ilk 10 sene metotla 
geçti, çalıştığın yöntem yemiş olduğun 
yoğurtla ilgili aslında. Bir süre sonra 
sıkmaya başladı beni, şimdi daha 
bilinçaltıyla, güdülerime güvenerek, 
daha keyifli oynamaya çalışıyorum.

Son olarak bir festival filmi çekmiştin, 
'Iguana Tokyo' nasıl bir deneyimdi 
anlatır mısın?

Çok ilginç bir deneyimdi. Enteresan 
bir süreç yaşadım. Filmin yazarı ve 
yönetmeni Kaan Müjdeci kendine 
münhasır ilginç biri zaten. Değişik 
bir metodu var, yani acayip bir kafa. 
Bütün kapıları ardına kadar sana 
açıyor ve "İstediğin kapıdan gir" 
diyor, bu bir oyuncuya sunulan en 
güzel şey. Almanya, Türkiye, Japonya 
ve İzlanda’da çektik filmi. Bir iguana 
ile birkaç ay yaşadım, her yerde 
beraberdik, hatta onu uyarmalarına 
rağmen öptüm. 

Hayatı ciddiye alıyor musun?

En sevdiklerimin hayatını ciddiye 
alıyorum. Eşimi, çocuğumu, ailemi, 
yola çıktığım arkadaşlarımı, dostlarımı 
ciddiye alıyorum. Hayatın kendisiyse 
bunlar, alıyorum evet.

Röportaj

Ciddi görünürüz ama
cici bici insanlarız
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FULL LOOK - RAMSEY
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Hayatı geldiği gibi yaşayanlardan 
mısın?

Belli başlı maddeler dışında yaşarım. 
Ruh ve beden sağlığı, ailem ve benim 
dışında başka çaremiz yok hayat 
bildiği gibi geliyor ve akıyor biz de 
yaşıyoruz. Akışta olmak ve savaşmaya 
devam etmek önemli, hayat bir savaş 
ve bir yarış.

Uzun boylu olmak bir oyuncu için 
dezavantaj olabilir mi sence?

Eskiden tiyatroda uzun boy sorunu 
vardı öyleydi yani, biz şimdi kısa 
kalıyoruz. Çocuklar bile zamanın 
getirdikleri mi, folik asit mi neyse o, 
herkes artık uzun. Herkes Viking oldu.

Nasıl bir arkadaşsındır? Dert 
dinleyen mi, sadece konuşan mı? 
Nasıl bir eşsin sence?

Beraber dertleşen. Dinleriz de 
konuşuruz da. Yakın hissettiklerimle 
dertleşirim, bu da birkaç tane, daha 
fazla olamaz zaten.

Hayatı geldiği gibi kabul eder 
misin peki? Ne söylemek istersin bu 
hayatla ilgili?

Dedem, "Kendine maşallah dediğin, 
gün öldüğün gündür” derdi. Sağlıksız 
bir şey bu, her yeni gün, yeni bir 
gün çünkü. Uyandım, kalktım hiçbir 
şey bilmeden bilinçaltında her şeyi 
hallettim, dün öğrendiklerimi bugün 
uygularım diyerek olamıyor, çünkü 
her gün, yeni bir gün.

Röportaj

Hayat bildiği gibi geliyor  
ve biz de yaşıyoruz

Eskiden tiyatroda 
uzun boy sorunu 
vardı öyleydi yani, biz 
şimdi kısa kalıyoruz. 
Çocuklar bile zamanın 
getirdikleri mi, folik asit 
mi neyse o, herkes artık 
uzun.

"
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Röportaj

Kontrollü biri misin yoksa 
içinden geleni yapanlardan 
mısın, çılgınlıkların var mı?

Kontrollü değilim, ailemle ilgili 
belli başlı şeylerde kurallarım 
vardır o kadar.

İyi oyuncu-kötü oyuncu diye bir 
ayrım var mıdır sence?

Bir şeye ne kadar hizmet edersen, 
ne kadar inanırsan o kadar 
başarılı oluyorsun. Mevlana 
lafıdır. Bir şeye ne kadar hizmet 
edersen ona inanırsın, dergahta 
ne kadar zaman geçirdiğinle 
alakalı, kendi mesleğinle ne 

kadar zaman geçirdiğinle alakalı, 
olay budur. Kendini değil ama 
işini ne kadar ciddiye aldığınla 
alakalı. Mesleğini ciddiye al, 
biz eski tertip olduğumuz için 
öyle gördük hocalarımızdan. 
Hocalarımızı da onların hocaları 
yetiştirdi, bu bin yıldır böyle. 
Akışa bırakırız kendimizi, 
mesleğimizin ya da hayatımızın 
uzunluğu değil de derinliği 
önemli. Derin yaşamak önemli.

Kendini ifade etsen bu nasıl bir 
cümle olurdu?

Meraklı.

FULL LOOK - RAMSEY
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Röportaj

FULL LOOK - RAMSEY



115

Erkek Moda

SEZONA
      yakın bakış

Morun kromatik darbesi

Podyumlarda 
karşımıza çıkan 
trendleri, yeni yılın 
ilk stil sezonuna 
uyarlama vakti 
geldi. Bu kış 
tasarımcılar 
dramatik detaylara 
teslim oldu ve 
enerjiyi yükselten 
renklere göz 
kırptı. Klasikle, 
sportif severler 
arasındaki savaşı 
sona erdirecek 
trendler var. 
“Bu sezon hangi 
parçalara yatırım 
yapmalıyım” 
sorusunun cevabı 
yazımızda...

Yaratıcılıkla klasik çizimin yansıması diyebileceğimiz 
türden parçalar birbiriyle yarışıyor. Özellikle mor rengin 
geri dönüşünü eklektik kreasyonlar yoluyla kutlamaktan 

gurur duyan markalardan biri de Louis Vuitton. Farklı 
versiyonlarla moru hayatımıza adapte etmeye başlasak iyi olur, 
çünkü kendisine 2023 sezonunun kromatik darbesi diyebiliriz.

Louis VuittonLouis Vuitton

Louis VuittonLouis Vuitton

Louis VuittonLouis Vuitton

Hazırlayan: 

BUSE TURAN



116

Erkek Moda
Hazırlayan: BUSE TURAN

İç çamaşırını 
göster modası 
geri geldi

Kargo 
pantolonlara 
yeni yorum

Buna yeniden hazır mıyız? 
Umarım konuyu çok iyi 
anlayanlar bu trende 
eşlik eder. Burada vermek 
istenen mesaj kalite ve 
elegant olmalı. Bu yüzden 
pantolonunuzun bel kısmını 
iç çamaşırınızın markası 
gözükecek şekilde tercih 
etmelisiniz. Tabii bir de 
karın kasları detayı var, o da 
unutulmamalı. Yani kısacası 
kendine güveniyorsan bu 
trendi yakalayabilirsin. 

Rahat ve sıra dışı görünmek 
isteyenlerin vazgeçemediği 
parçalardan biri kargo 
pantolonlar. Bir kez giyersin 
ve sonra seni etkisi altına 
alır, hep giymek istersin, 
işte uyandırdığı his özetle 
bu. Fendi, Dries Van Noten, 
Louis Vuitton, Salvatore 
Ferragamo gibi markalar bu 
pantolonlara farklı detay ve 
desenler getirerek güncel 
bir yorum katmayı tercih 
edenler arasında.

FendiFendi

LouisLouis
VuittonVuitton
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Erkek Moda
Hazırlayan: BUSE TURAN

Hadi biraz canlanalım
Moda ve heyecanı birleştirdiğimde aklıma ilk gelen renklerden biri turuncu. 
Ne zaman turuncu giyinmiş birini görsem, enerjimi yükseltir ve etkisine 
kapılır giderim. Özellikle outdoor giyimde, sweatshirt ve hoodielere turuncu 
rengi ayrı yakıştırırım.

LouisLouis
VuittonVuitton

PradaPrada

PradaPrada
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Erkek Stil
Hazırlayan: BUSE TURAN

BalmainBalmain

Kaliforniya 
RUHU
Hem podyum hem de sokakları domine eden 
kargo pantolon trendi etki alanını genişletti. 
Dünya kargo pantolonlarla hem rahat hem de bir 
o kadar cool görünümlere ulaştı. Açıkçası biz de 
seviyoruz. Snowboard'a gidermiş gibi görünen 
beyler, cesur şehir stillerini yarıştırıyor. Sanki 
biraz da Kaliforniya ruhunu yaşatıyor gibiler.

DitaDita

ChintemaniChintemani

Off-WhiteOff-White

BalmainBalmain

BarbourBarbour
Palm AngelsPalm Angels

VersaceVersace
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Erkek Stil
Hazırlayan: BUSE TURAN

Parti 
ETKİSİ

Podyumlardan 
dolaplarımıza direkt 

transfer olan trendlerden 
biri de metalik detaylı 
parçalar. Altın ya da 

gümüş renk bu sezon da 
oldukça popüler. Hem yeni 

yıl akşamı ne giyeceğim 
derdini ortadan kaldıran, 

hem de gelmiş geçmiş tüm 
partilerin moda gurusu ilan 
edileceğiniz türden bir stil 

önerisiyle geldik.

KuboraumKuboraum

BalmainBalmain
There Was OneThere Was One

BurberryBurberry

AMI ParisAMI Paris

StorksStorks

StorksStorks

MoschinoMoschino

StorksStorks
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Erkek Stil
Hazırlayan: BUSE TURAN

ChintemaniChintemani

Kazak deyip GEÇME
Son zamanlarda neredeyse her podyumda karşımıza çıkan kilit parçalardan 

biriydi triko ve yün kazaklar. O kadar çok gördük ki hem artık eskisi kadar 
demode gelmiyor, hem de itiraf etmeliyiz ki biz de kendimizi trikoların rüzgarına 

kaptırdık. Çarpıcı ve sıra dışı görünümleriyle kazaklar hiç olmadığı kadar şık.

KenzoKenzo
RolexRolex

CasablancaCasablanca

DieselDiesel
FerrariFerrari

AMI ParisAMI Paris
BalmainBalmain
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Stil Öneri
Hazırlayan: HÜMA KAYA

Yılbaşı 
gecesinin 

EN ŞIK
BEYEFENDİSİ

SEN OL!
Yeni bir yılı karşılarken imajımızda da küçük dokunuşlar 
yapmanın, tazelenmenin tam zamanı. Yılbaşı gecesi tüm 
gözleri üzerine çekerek partinin en şık beyefendisi olmak 
istiyorsan doğru yerdesin. Türkiye’nin en ünlü modacıları 

Gökhan Yavaş, Emre Erdemoğlu, Hatice Gökçe ve Niyazi 
Erdoğan yılbaşı gecesi stil tüyolarını Re Touch Mag için yazdı. 
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Stil Öneri
Hazırlayan: HÜMA KAYA

2
023 yılına girerken, bir yılbaşı gecesi için ilk önerimiz her 
zamanki gibi olmazsa olmaz siyahımız. Birçok seçenekle 
katılacağımız etkinliğe kendimizi adapte edebiliriz, örneğin 
şık bir otelde yeni nesil bir siyah smokinle net bir duruş 

sergilerken, farklı bir club etkinliği için ise baggy bir siyah deri 
pantolon ve yine siyah farklı aksesuarlarla zenginleştirilmiş bir üst 
ile gecenin ilgi gören silueti olabiliriz.
Yok ben yeni yılda bu kadar karalar bağlamak istemiyorum diyenler 
varsa onları da unutmadık tabi ki, 2022/23 kışının en popüler rengi 
olan pembenin farklı tonlarıyla yine gecenin en göze çarpan kişisi 
olabiliriz.
Artık klasik takım elbiselerin yani sıra modern ve renklerin birleşimi 
olan parçalar/takımlar görüyoruz. Örneğin; Kruvaze Bağlama 
Detaylı bir ceket ile Pileli Bol Kesim bir pantolon birleşimi... Street 
Suit kavramı yeni bir başlık olarak hayatımıza giriyor.

Gökhan
Yavaş
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Stil Öneri
Hazırlayan: HÜMA KAYA

Y
eni bir yıla girmeyi planladığınız mekânın önemi 
büyük giyeceklerinizi seçerken. Kendinizi şık ve özgür 
hissedeceğiniz her tarz giysiyi rahat taşırsınız. Şık bir 
mekânda yeni yıla girecekseniz kadife, parlak dokulu 

kumaşlardan oluşmuş farklı kesim bir ceket, yüksek yakalı bir 
gömlek ya da yarı parlak yüzeyli t-shirt seçebilirsiniz.
Klasik giyimin kodları belli. Farklı giyinmeyi seçenler için artık 
renk skalası oldukça genişledi erkek giyiminde. Bu sebeple 
bilindik renkler dışında farklı renk seçeneklerine yönelebilirsiniz. 
Aksesuarda papyon ve benzeri yerine daha farklı aksesuarlarla 
giysileri daha canlı hale getirebilirsiniz.

Hatice
Gökçe
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Stil Öneri
Hazırlayan: HÜMA KAYA

Y
ılbaşı gecesi benim için eski olana veda ve hesaplaşma, 
öğrendiklerimizle yeni olanı karşılama ve kutlama 
anlamına geliyor. Bu sebeple yılbaşı akşamlarında 
dingin, sakin bir görünüm seçmek benim için önemli. 

Tabi yılbaşını nerede ve kimlerle kutlayacağınız da bu sade şıklığı 
şekillendiriyor olacak. Özel bir davete katılıyorsanız ve bu davet 
şık bir otelde yapılıyorsa mutlaka black tie bir görünüm seçmeniz 
gerekiyor. Ama tabi ki bu görünümü sıradan siyah bir smokinle 
yakalamak yerine biraz daha kişiselleştirmenizi tavsiye ederim. 
Günümüz rahatlık anlayışında klasik astarlı ceketlerin yerine, daha 
örme ya da trikodan yapılmış, astarsız bir ceket, bu ceketin altına 
siyah bir denim veya siyah bir chino pantolon ve içine giyeceğiniz 
beyaz bir gömlekle sıklığınızı tamamlayabilir, hem resmi bir ortama 
uyum sağlamış, hem de rahatlık ve şıklığınızdan ödün vermemiş 
olursunuz.

Niyazi
Erdoğan
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Stil Öneri
Hazırlayan: HÜMA KAYA

Y
eni yılda ışıltıyı seviyorum. Kadın, erkek şıklığının ışıltıyla 
çiftleşmesini seviyorum. Kadife smokin, ipek gömlek 
hafif parlak yüzeyli yün pantolon erkekler için ideal seçim 
olacaktır. Smokin bence yılbaşı gecesi için şıklığınızı 

rakipsiz bırakacak bir seçim olacaktır. Kaşe geniş yakalı, isteğe 
göre şal yaka, mono yaka, sivri yaka ayak bileğine kadar uzanan 
oversize kabanları yeni yılın ışıltılı gecelerinde çok cool buluyorum. 
Yapacağınız şık eldiven seçimleri, özel kesim bir papyon veya ışıltılı, 
şık aksesuarlarla kombininizi tamamlayabilirsiniz. Islak ve arkaya 
doğru elle taranmış jöleli saçlarınız, güçlü kokan parfümünüzle (ud 
kokusu tavsiyemdir) geceye damga vurabilirsiniz.

Emre 
Erdemoğlu
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Erkek Bakım
Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK

Kendine 
ÖZEN 
GÖSTER
Kendine ve bakımına özen 
gösteren erkeklerdenseniz 
bu sayfadaki ürünlere 
dikkat etmenizde fayda var.

Caudalie, Fleur 
De Vignes duş jeli, 
sabun içermeyen 

Aleo vera açısından 
zengin olan ürün, 

cildin doğal 
pH'ını bozmadan 

temizleme sağlıyor, 
200 ml, 87 TL

Ormonde Jayne, Montabaco Verano, alt 
notalarındaki deri, süet, tütün yaprakları 

ve odunsu aromaların birleşimiyle, 
üst notalarındaki greyfurt, kaşmir ve 
bergamot özleri ılık bahar aylarının 

tazeliğiyle buluşturuyor, 50 ml, 3.350 TL

Sinoz, vücut peeling,  
cildinizin ölü deriden ve 
batıklardan arınmasına 

yardımcı oluyor, 250 ml, 98 TL
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Erkek Bakım
Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK

Abercrombie & Fitch'ten, 
AWAY for Men, 

rahatlatıcı tazelik anını 
davet eden bir koku,  

100 ml, 1.500 TL

Ducray, 
Creastim 
Reactiv 

Losyon, saç 
dökülme 
şikayeti 

olanlara etkili 
çözüm, 60 ml,  

659,00 TL

Acqua Di Parma, Mirto Di Panarea, parfüm, 
duş jeli ve vücut losyonundan oluşan 

bu paket,  yepyeni ruhunuzu Akdenize 
sürükleyecek bir hediye deneyimi yaşatıyor, 

1.975 TL

Philips, 5000 Serisi 
Tıraş Makinesi, 
360° dönebilen 

ve tamamen 
esneyebilen 

başlıklarıyla eksiksiz 
ve rahat bir tıraş 

deneyimi sunuyor, 
1.699 TL
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Erkek Bakım
Hazırlayan: PEMRA G. ABASIYANIK

Remington, 
Hyperflex Aqua 

serisi, %100 
su geçirmez 

özelliğe 
sahip tıraş 

makinelerinden 
oluşan özel bir 

koleksiyon,  
949 TL

Old Spice, Night 
Panther stick 

deodorant,  ter 
kokusuna karşı güçlü 

koruma ve kuruluk 
sağlıyor, görünmez 
yapısı ile siyahlarda 
beyaz iz, beyazlarda 
sarı leke bırakmıyor.  

50 ml, 67,90 TL

Polaar, The Genuine 
Lapland Body 

Lotion, %98’i doğal 
içeriklerden oluşan 
nemlendirici vücut 

losyonu, kuru 
ve hassas cildi 
rahatlatıyor,  

590 TL
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Sağlık
Hazırlayan: ESER AKGÜL

Son yıllarda ebeveynlerin dikkat kesildiği 
çocukluk travmalarının yetişkin döneme 

oranla daha kalıcı hasar bıraktığına dikkat 
çeken Doç. Dr. Emine Yağmur Zorbozan, 

konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.

Çocukluk çağı
TRAVMALARINA 

DiKKAT!

Doç. Dr. Emine 
Yağmur Zorbozan
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Sağlık
Hazırlayan: ESER AKGÜL

Travma kelimesinin eski 
Yunanca’da ‘yara’ anlamına 
geldiğini belirten Üsküdar 

Üniversitesi NP Feneryolu Tıp 
Merkezi Psikiyatri Uzmanı Yrd. 
Doç. Dr. Emine Yağmur Zorbozan, 
travmanın tanımını "Olağandışı ve 
beklenmedik olayların yol açtığı kişiyi 
korkutan, dehşete düşüren, çaresiz 

ve çözümsüz bırakan durumlara 
ruhsal travma denir" sözleriyle 
yaptı. Peki hangi olay ve durumlar 
travmaya neden olur? Kimler risk 
altında? Ruhsal travmaların tedavisi 
mümkün mü? Anne-babalar 
nelere dikkat etmeli? İşte, Doç. Dr. 
Zorbozan’dan okuyucularımıza özel 
bilgiler…

İnsanın hayatında sıkıntı ve 
üzüntüye neden olacak pek çok 
hadise yaşanabilir ancak bunların 
hepsi travma yaratmaz. Olay 
esnasına kişide yoğun çaresizlik, 
dehşet ve beden bütünlüğünün 
bozulacağı hissi oluşmuş, kişinin 
ya da yakının ölüm tehlikesi varsa 
ancak o zaman ruhsal travma 
denir. Travma terör, savaş, tecavüz, 

işkence gibi durumlarla insan 
kaynaklı olabilirken; deprem, 
yangın, sel gibi doğal afetlerle 
de gerçekleşebilir. Ölümcül 
hastalıklara yakalanma, trafik 
kazaları, beklenmedik ani ölümler 
de travma kapsamına dahil edilir. 
Yapılan araştırmalar insan eli ile 
oluşan travmaların çok daha zor 
atlatıldığını gösteriyor.

İnsan 
kaynaklı 
travmalar 
daha zor 
atlatılıyor
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Sağlık
Hazırlayan: ESER AKGÜL

Toplumda travmatik hadiseler çok 
yaygındır. Her kişinin ya da yakının 
travma ile karşılaşma olasılığı 
vardır ancak belli gruplar daha çok 
risk altındadır. Sağlık çalışanları, 
polis ve itfaiye memurları, 
askerler, savaş muhabirleri gibi 
meslek gruplarının yanı sıra 
sosyoekonomik düzeyi düşük, suç 
oranın yüksek olduğu yerlerde 
yaşayan kişiler için bu risk daha 
fazladır.

Erken dönemde uykusuzluk, 
kabuslar, kabuslarda travma anını 
tekrar yaşama, kolay irkilme, 
olayın tekrar yaşanacağı korkusu, 
huzursuzluk, çabuk sinirlenme, olayı 
hatırlatan yer, kişi ve durumlardan 
kaçınma gibi belirtiler görülür. 
Bunlar son derece normal tepkiler 
olup genellikle birkaç hafta içerisinde 
sönümlenir. Ancak bazı kişilerde bu 
durum kronikleşir ve bu belirtilere 
ek olarak halsizlik, moral bozukluğu 
ve hayattan zevk alamama gibi 
şikayetler de eklenebilir. Böyle bir 
durumda mutlaka bir ruh sağlığı 
profesyoneline başvurmak gerekir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
çocukluk çağı travmasını "Bir 
yetişkin tarafından bilerek ya da 
bilmeyerek yapılan ve çocuğun 
sağlığını, fiziksel ve psikososyal 
gelişimini olumsuz yönde 
etkileyen davranışlar" olarak 
tanımlar. Travma her yaştan kişiyi 
etkileyebilir ancak çocukluk çağı 
travmaları daha kalıcı izler bırakır 
ve erişkinlikteki pek çok ruhsal 
hastalığa da zemin hazırlar.

Kimler risk 
altında?

Ruhsal 
travmanın 
belirtileri 
nelerdir?

Çocukluk çağı 
travmaları 
daha kalıcı 
izler bırakır
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Sağlık
Hazırlayan: ESER AKGÜL

Ruhsal travmaların tedavisinde 
kombine teknikler kullanılır. 
Psikoterapiler tedavinin olmazsa 
olmazıdır; güçlendirici etki olarak 
çoğu zaman ilaç tedavisi de eklenir. 
Özellikle uykusuzluk, çabuk irkilme 
ve intihar düşünceleri var ise ilaç 
tedavisi kaçınılmazdır.

Çocuk önemsendiğini ve sevildiğini 
mutlaka hissetmelidir. Her çocuk 
ihtiyaçlarını kolayca dile getirebilir 
olmalıdır. Başarıları ebeveynleri 
tarafından takdir edilmelidir. İhmal 
de bir travmadır; sevgisizlik, yeterli 
bakım vermeme gibi tutumlar 
çocuklarda derin yaralar açar. 
Bazen ebeveynler her ne kadar 
özverili olsa da istenmeyen ve 
beklenmedik olaylar nedeniyle 
örneğin doğal afetler, trafik 
kazaları, terör saldırıları gibi 
nedenlerle çocuklar travmatize 
olabilir. Ne kadar erken ruh sağlığı 
profesyoneline başvurulursa kalıcı 
hasar o kadar az olur.

Travmatik anlarda beyinde 
bazı savunma mekanizmaları 
devreye girer; bunlardan biri de 
yaşanılan anıyı silmektir. Özellikle 
erken çocukluk çağında yaşanan 
travmatik olaylar zihinden 
silinebilir. Uzun süre sonra bir 
hatırlatıcı ya da terapi vesilesi ile 
yeniden hatırlanabilir. Travmayı 
konuşmanın iyileştirici gücü vardır. 
Travmatik anının hatırlanması, 
anlatılması ve terapide üzerine 
çalışılması tedavi açısından 
oldukça etkilidir.

Günümüzde stresin pek çok 
hastalığı tetiklediğini biliyoruz. 
Ruhsal travma en çok depresyon ve 
travma sonrası stres bozukluğuna 
neden olur. Depresyon ve 
travmanın neden olduğu bir takım 
başka hastalıklar da mevcuttur. 
Kanser, felç, kronik ağrı veya kalp 
hastalığı dahil olmak üzere ciddi 
veya kronik hastalıklara stres neden 
olabilir.

Ruhsal 
travmalarda 
tedavi 
mümkün!

İhmal de bir 
travmadır!

Travmatik 
anının 
anlatılması 
etkilidir

Kanser, felç, 
kronik ağrı…
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Sağlık
Hazırlayan: ESER AKGÜL

Yaş aldıkça 
güzelliğinizi 
korumak istiyor 
ama cerrahi 
müdahale kaygısı 
yaşıyorsanız 
ameliyatsız estetik 
uygulamalarını 
sizin için derledik.

YENİ 
YILIN İLK 
HEDEFİ: 
Kendinin 
en iyi 
hali 
olmak

Dr. Beste Özdemir
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Sağlık
Hazırlayan: ESER AKGÜL

2022 
yılında en 

çok hangi estetik 
uygulamalar tercih 

edildi? Ameliyatsız estetik 
uygulamalarının avantajları 

neler? Yeni yılda hangi 
uygulamalar trend olacak? 

Dr. Beste Özdemir 
sorularımızı 
yanıtladı…

Emaar Square Heights kulede 
bulunan kliniğinizde hangi 
uygulamalar yapılıyor?

Ameliyatsız estetik işlemlerin 
neredeyse tamamı 
uygulanıyor. FDA 
onaylı, Avrupa 
laboratuvarı 
ürünlerle 
vitamin 
terapiler, 
mezoterapi, 
toksin 
uygulamaları, 
hyaluronik asit 
uygulamaları cilt 
kalitesini arttıran 
uygulamalar, yüz 
şekillendirme, yüz gençleştirme 
uygulamaları yapıyoruz.

Ameliyatsız estetik uygulamaları 
nelerdir? Bu uygulamaların 

hastalar açısından 
avantajları nelerdir?  

Ameliyatsız estetik 
uygulamalar, günlük 

hayatımızı kısıtlamayan 
ortalama 15-20 dakika 
süren uygulamalardır. 

Tüm yüz, hyaluronik 
asit işlemleri, kırışıklık, 
diş sıkma, aşırı terleme 

için toksin uygulamaları, 
yüz, cilt, dekolte, el üstü vitamin, 

mineral enjeksiyonları, mezoterapi, 
mezolipoliz (mezoterapi ile bölgesel 
zayıflama), iv terapiler (glutatyon, B 
vitamini, C vitamini, karma vitamin 
kompleksleri), PRP uygulamarı, saç 

mezoterapisi, cilt bakımı, enzimatik 
peeling uygulamaları yapılıyor. 

Cerrahi işlemlerde hem ameliyat 
tedirginliği yaşanırken hem de 

ameliyat sonrası iyileşme süreci uzun 
sürebiliyor. Bunun yanı sıra operasyon 

sonrası ortaya çıkan sonuçlar çoğu 
zaman geri alınamazken, iğneli 

işlemlerde istenilmeyen ya da 
beğenilmeyen sonuçlar dakikalar 

içerisinde geriye alınabilmektedir.

2022 yılında en çok talep edilen 
estetik neydi? 

Avrupa ve Amerika’da olduğu 
gibi son dönemde ülkemizde de 
cilt kalitesini artırmaya yönelik 
yapılan işlemler en çok talep alan 
uygulamalar oldu. Bu işlemlerde 
kaliteli yaş alınacağının farkına 
varıldı.

Cildinize 
yatırım yapın!

Hızlı ve konforlu: 
ameliyatsız 

estetik
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Sağlık
Hazırlayan: ESER AKGÜL

Kış aylarında önerdiğiniz 
uygulamalar neler?

Cildimizin hidrasyonunu, vitamin 
dengesini sağlayan uygulamalar kış 
aylarının favori uygulamaları olarak 
tercih ediliyor. Biz de her yaşa hitap 
eden, kliniğimize özel olan Best 

Shine uygulamasını öneriyoruz. Bu 
terapinin içerisinde farklı teknolojili 
hyaluronik asitler, multivitamin, 
multimineral ve peptitler 
bulunmaktadır. Böylece uygulama 
ile cilt neme doyuyor ve gerginlik, 
tazelik, parlaklık sağlayarak sağlıklı 
bir cilt yapısı oluşturuyor.

Kış aylarında cildi neme doyuran 
uygulama: Best Shine
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Sağlık
Hazırlayan: ESER AKGÜL

Yeni yılda yüz estetiğinde en çok 
hangi uygulama konuşulacak sizce?

2022 yılının estetik trendi kişinin 
başkasına benzemeden, kaliteli 
ve iyi yaş alarak cilt kalitesini 
arttırmaya yöneldiği uygulamalar 

oldu. Yeni yılda da dolgu dışı 
hyaluronik asit uygulamaları, 
vitamin terapiler, mezoterapilerle 
iyi yaş alma odağının geçtiğimiz 
yıl Avrupa ve Amerika’da olduğu 
gibi ülkemizde de trend olacağını 
düşünüyorum.

2023 Trendleri neler olacak?
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Sağlık
Hazırlayan: ESER AKGÜL

Kıyafette 
‘bakteri’ 
modası

Lumberjack’ten doğa dostu koleksiyon

w Bakterilerden elde edilen 
ve insan sağlığına zararı 

olmadığı için gıda ve içecek 
sektörü gibi farklı alanlarda 
kullanılabilen ‘selüloz’, modaya 
ilham verdi. İzmir Ekonomi 
Üniversitesi Güzel Sanatlar 
ve Tasarım Fakültesi’nden 
Filiz Özbengi Uslu, Gözde 
Damla Turhan ve Selen Çiçek, 
‘bakteriyel selüloz’dan özel bir 
koleksiyon hazırladı.

w Doğa dostu Earth 
Koleksiyonu’nu tanıtan 

Lumberjack, moda tutkusu ile 
doğaya olan saygısını yüzde 20’si 
bio bazlı doğal malzemelerden 
üretilen ayakkabılarıyla birleştirdi. 
Almanya Standartlar Enstitüsü 
tarafından verilen DIN Geprüft 
Sertifikası’na sahip koleksiyon, 
sürdürülebilir geleceğe katkıda 
bulunmayı amaçlıyor.

SelenSelen
ÇiçekÇiçek Gözde Damla Gözde Damla 

TurhanTurhan

Filiz Özbengi Filiz Özbengi 
UsluUslu
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Sağlık
Hazırlayan: ESER AKGÜL

Chakra, 
Tohum Otizm 
Vakfı’na 
sponsor oldu

Kozmetikte geri 
dönüşüme dikkat çektiler

w Türk tekstil markası Chakra, 
bu yılki Tohum Otizm Vakfı 

Yılbaşı Alışveriş Festivali Ana 
Sponsoru oldu. Galataport 
İstanbul'un Paket Postanesi 
binasında gerçekleşen 
festivalde misafirler, yılbaşı 
öncesi sevdikleri için hediyeler 
alarak otizmli çocukların 
eğitimlerine katkıda bulundu.

w Kozmetik Üreticileri ve 
Araştırmacıları Derneği 

(KÜAD) tarafından 
bu yıl Uluslararası 
Kozmetik Kongresi'nin 
6'ncısı düzenlendi. 
Kongre, Türkiye’de bir 
ilk olan ‘Tarım Mirası 
Sergisi’ ve Upcycle 
Proje Yarışması’yla 
doğa dostu kozmetik 
uygulamalarına ve geri 
dönüşüme dikkat çekti.
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Kültür Sanat
Hazırlayan: ESER AKGÜL

w Semaver Kumpanya’nın romantik 
oyunu 'Mağrur Fil Ölüleri', 

izleyenleri nostaljik bir yolculuğa 
çıkarıyor. 9 Aralık’ta Çevre 
Tiyatrosu’nda sahnelenecek oyunu 
Sezin Bozacı, Sarp Aydınoğlu, Caner 
Coşkun ve Muhammed Türkoğlu 
sahneye koyuyor.

w 59. Antalya Altın Portakal Film 
Festivali’nden, ‘En İyi Yönetmen’ ve ‘En 

İyi Erkek Oyuncu’ dahil 9 ödülle dönen 
Emin Alper imzalı ‘Kurak Günler’ bu ay 
vizyona giriyor. Filmde Selahattin Paşalı, 
Ekin Koç, Erol Babaoğlu, Hatice Aslan, 
Selin Yeninci gibi isimler rol alıyor.

w 90’lı yıllardan beri popülerliğini 
kaybetmeyen şarkıları ve 

yorumuyla Yaşar, Jolly Joker Kıyı 
İstanbul sahnesinde sevenlerine 
müzik ziyafeti verecek. 10 Aralık 
akşamı izlenecek konserin 
biletleri ise Biletix ve Jolly Joker 
gişesinden alınabilecek.

Romantik bir oyun: 
Mağrur Fil Ölüleri

Yaşar, Jolly Joker 
Kıyı’da…

‘Kurak Günler’ 
vizyona giriyor

Tiyatro

Sinema

Konser
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Kültür Sanat
Hazırlayan: ESER AKGÜL

w İletişim yoluyla yayılan bir salgın 
ve hastalığa bağışıklık kazanmış 

bir dil bilimci… Mert Baykal’ın 
yönettiği, Osman Sonant, Şevket 
Çoruh ve Hazal Subaşı’nın oynadığı 
bilim kurgu türündeki Netflix dizisi 
Sıcak Kafa, 2 Aralık’tan itibaren 
izlenebilecek.

w Pera Film, Dünya AIDS 
Günü’nde farkındalık yaratmak 

için başlattığı Buradayım! 
programına, Visual AIDS’in 
Varoluş ve Aidiyet seçkisi ile 
devam ediyor. Dünyanın farklı 
ülkelerinden, yedi kısa videodan 
oluşan seçki, 1-15 Aralık arasında 
Pera Müzesi’nde görülebilecek.

Bilim kurgu 
dizisi ‘Sıcak Kafa’ 
Netflix’te

Visual AIDS’ten 
Varoluş ve 
Aidiyet seçkisi

Dizi

Gösteri
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Seyahat
Hazırlayan: NURSEN ŞENYURT

Alsace rotasının en popüler durağı Colmar en iyi Noel pazarlarının 
başında geliyor. Colmar, Ortaçağ’dan kalma, kurabiye evleri  

gibi süslenmiş masalsı tarihi binaları ile özellikle Noel döneminde  
çok gösterişli oluyor ve binlerce turistin akınına uğruyor.  
Karşınızda ışığın, güzelliğin mutluluğun adresi Colmar’ın 

muhteşem detayları…



143

Kanal gezilerine 
katılın

6 Adet noel pazarı 
bulunuyor

Seyahat
Hazırlayan: NURSEN ŞENYURT

Colmar, Fransa'nın kuzey 
doğusunda, Alsace Lorraine 
bölgesinde bulunuyor. 

Özellikle Aralık ayında otel fiyatları 
yüksek ve yer bulmanız epey zor. 
Bu yüzden yakın bölgelerde kalıp 
Colmar’ı günübirlik gezmek daha 
mantıklı. Otel dışında airbnb’den 
ev kiralayabilirsiniz. Konaklama 

yapabileceğiniz yerler; Strasburg 
ya da Eguisheim, Kaysersberg, 
Ribeauville & Riquewihr olabilir. 
Bu bölgelere ulaşımı otobüs, tren 
ya da araç kiralayarak kolaylıkla 
sağlayabilirsiniz. Sınırsız seyahatli 
tren biletlerinden, kalabalıksanız 
grup bilet avantajlarından 
faydalanabilirsiniz.

Tren garında indikten sonra ilk 
gidilecek nokta olarak Petite Venice 
(küçük Venedik) bölgesini tavsiye 
edebilirim. Bu bölge kanallarıyla 
ünlü ve adını da buradan Venedik’e 
olan benzerliğinden alıyor. Güzel 
fotoğraflar çekmek istiyorsanız 
sabahın ilk saatlerinde burada 
olmanızda fayda var. Kanalın 
etrafındaki kafelerde oturabilir, 
kanal gezilerine katılabilirsiniz.

Colmar’ın yılbaşı heyecanını 
yansıtan Noel pazarları Place des 
Dominicains, Place Jeanne D’Arc, 
Place de l’Ancienne Douane, 
Koïfhus, Petite Venice ve Place de la 
Cathédrale isimleriyle yer alıyor. Noel 
pazarlarını takip etmek isterseniz 
haritalardan ya da duvarlarda veya 
direklerde işaret eden tabelalardan 
asılmış olanlara bakarak yönünüzü 
bulabilirsiniz.
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En popüler 
fotoğraf çekilme 
noktaları

Gezmek için ideal 
bölgeler

Seyahat
Hazırlayan: NURSEN ŞENYURT

Colmar’ın en çok fotoğraf 
çekilen noktasının Hotel Saint 
Martin’in önündeki çam ağacı 
olduğunu söyleyebilirim. Oldtown 
denilen bölgede görmeniz gerek 
caddelerden biri de Grand Rue, 
Rue Merciere ve buradaki çok ünlü 
Maison Pfister binası. 11 rue des 
Marchands adresinde bulunan 
ev ise 1537 yılında yapılan ilginç 
bir yapı. Aynı zamanda buradaki 
hediyelik eşya dükkanı Au vieux 
Pignon, Colmar’ın en popüler 
fotoğraf çekilme noktalarından biri, 
kaçırmayın derim.

Burada görmeniz gereken yerlerden 
biri Tanner’s District – Dericiler 
Sokağı. Cadde eskiden derici 
dükkanlarının bulunduğu yer 
olduğundan bu isimle anılıyor. 
Maison des Têtes de küçük kafa 
büstlerinden ve maskelerden 
oluşan dekoruyla en ilgi çekici 
mimarilerden birine sahip bir 
yapı, günümüzde otel ve restoran 
olarak hizmet veriyor. Saint Martin 
Kilisesi’nin etrafı da gezmek için en 
güzel noktalar arasında yer alıyor. 
Colmar’ın bir diğer ünlü kilisesi 
de yine Gotik stildeki Dominicain 
Kilisesi. Renkli vitray dekorasyonu 
ile dikkat çeken Dominicain Kilisesi 
14’üncü yüzyıla ait…
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Ne zaman gidilir?

Seyahat
Hazırlayan: NURSEN ŞENYURT

Mimari dokusu Colmar’ı her 
mevsim çekici hale getiriyor belki 
ama Noel büyüsü için genellikle 
kasımın son haftası ile 30 Aralık’ta 
ziyaret edebilirsiniz. Noel pazarları 
da bu dönemde açık. 24 ve 25 Aralık 
günlerinde ise belirli saatlerde 
açık oluyor. Sabah 10’dan akşam 
8’e kadar gezilebilir. Sadece 24-
25 Aralık günleri için farklı saat 
uygulaması olabilir. Bunun için 
internet sitelerini kontrol edip 
ziyaret saatlerini öğrenebilirsiniz.
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Tadılması 
gereken lezzetler

Seyahat
Hazırlayan: NURSEN ŞENYURT

Sıcak şarap - Vin Chaud: Kırmızı 
ya da beyaz şarabın meyve ve 
baharatlarla kaynatılmasıyla 
hazırlanır. Noel pazarlarında sıcak 
şarap depozitolu bardaklarda satılır. 
Bardak için depozito genelde 1 
Euro’dur. Gün boyu aynı bardakla 
istediğiniz yerden sadece şarap 
ücretini ödeyerek şarabınızı 
alırsınız.

Tarte flambee: Peynirli lahmacun 
diyebiliriz, incecik hamurlu Alsace 
bölgesine özgü bir tür pizza.

Pain D’espices: Bol tarçınlı ekmek. 
Fransızlar buna bayılıyor.

Pretzels: Tuzlu mükemmel bir 
atıştırmalık.

Nasıl gidilir?
Colmar'a gitmek için Basel 
Havaalanı’na gelip Fransa tarafından 
çıkıyorsunuz. 11 numaralı otobüse 
binip St. Louis tren garında 
iniyorsunuz. Colmar'a giden trenlere 
buradan binebilirsiniz. Strazburg'tan 
gidecekseniz 30 dakikada trenle 
ulaşabilirsiniz.
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Yemek

Merhaba, 

Benim için yemek 
tutkusu mutfakta 

annemin yaptığı 
yemeklerle başladı. 

Annem 'anam 
babam' usulü yemek 

yapardı, ben farklı 
şeyler yapıyorum 
diye de mutfakta 

sürtüşürdük. 
Yemeklerimi aileme 
ve arkadaş çevreme 

denettiğimde olumlu 
dönüşler gelince ve bu 

işten çok zevk aldığımı 
fark edince Özyeğin 

Üniversitesi'nde 
Türkiye’nin 

tek anlaşmalı 
olduğu Le Cordon 
Bleu’de eğitimimi 
tamamladım. İlk 

tarifimi sizlere 
sunarken kariyerimin 

başlangıcı olan 
mezelerden başlamayı 

uygun gördüm. 

Hazırlayan:
SAVAŞ ZAFER
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Hazırlayan: SAVAŞ ZAFER

Yemek

Humus
MALZEMELER

¡ 250 gr kuru nohut
¡ 130 gr tahin
¡ 3 diş sarımsak
¡ 2 paket kabartma tozu
¡ 3 adet limon 
¡ 4 küp buz
¡ Tuz
¡ Karabiber
¡ Kimyon
¡ Toz tarçın
¡ Kişniş
¡ Karanfil

YAPILIŞI

Öncelikle nohutu bir gece önceden 
buzdolabında bekletilmiş su ile ıslatın. Ertesi 
gün suyunu süzdürüp bir tavada kabartma tozu 
ile kavurun. Önemli olan ne kadar kavurduğunuz 
değil bütün nohutların kabartma tozunu 
iyice emmesi. Daha sonra soğuk su ekleyerek 
haşlayın. Üzerindeki köpükleri kevgir yardımı 
ile alın. Nohutlar yaklaşık 30 dakika sonra iyice 
yumuşayınca bir süzgece alın ve su ile durulayın. 
Kabartma tozu eklediğiniz için çoğunun kabuğu 
üstünden atacak, pürüzsüz kıvam için iyice 
temizleyin. Sırasıyla önce nohutları mutfak 
robotu yardımı ile 2 dakika kadar tek çektirin. 
Tahin, limon suyu ve sarımsağı ekleyerek 
çektirmeye devam edin. En son küp buzları ve 
baharatları da ekleyerek tamamen pürüzsüz 
kıvama ulaşana kadar çektirin.



149

Hazırlayan: SAVAŞ ZAFER

Yemek

Karamelize 
Soğan

Avokado 
Vinaigrette

MALZEMELER

¡ 2 orta boy soğan
¡ 50 gr şeker
¡ 20 gr tereyağ
¡ 50 gr soya sosu

MALZEMELER

¡ 1 adet yenilebilir avokado
¡ 10 gr bal
¡ 7 gr hardal
¡ 50 gr beyaz şarap sirkesi
¡ 150 gr zeytinyağı
¡ 1 adet limon

YAPILIŞI

350 gr soğan (ortalama 2 adet) 
olabildiğince ince yarım ay şeklinde 
kesin. Yağsız yapışmaz tava ya da 
döküm tavada pişirmeye başlayın. 
Soğanlar suyunu bıraktıktan sonra 
şeker ilave edin ve altını iyice açıp 
hızlıca pişirin, karamelize olmaya 
başlayan (suyunu bırakıp iyice 
tavaya yapışmaya başlayan kıvam) 
soğanlara tereyağını ekleyin ve 2-3 
dakika kadar daha pişirip en son 
soya sosunu ilave edin. Sonra altını 
kapatıp iyice soyaları çekene kadar 
karıştırın, ardından soğuması için 
dinlendirmeye alın.

YAPILIŞI

1 bütün avokadonun yarısını 
ezin, diğer yarısını da tane tane 
ağzımıza gelmesi için küçük 
küp keserek kenara alın, üzerine 
limon suyunun az bir miktarını 
sürün. Ezilen karışıma sirke, limon 
suyu, zeytinyağı, hardal ve balı 
ekleyerek iyice homojen olana 
kadar karıştırın, ardından tane 
avokadoları ekleyin.
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Hazırlayan: SAVAŞ ZAFER

Yemek

Yeşil
Dressing
MALZEMELER

¡ Çeyrek bağ dereotu
¡ 10 gr mor kuru reyhan
¡ 20 gr mavi haşhaş
¡ 3 yaprak taze nane

YAPILIŞI

Mavi haşhaşları dilerseniz içine 
ekleyerek dilerseniz de kenarda 
bekletip sunum sırasında 
humusunuzun üstüne dökecek 
şekilde ayırın. Nane ve dereotunu 
ince ince kesip kuru mor reyhan 
ile karıştırın. Hazır! Dilediğiniz gibi 
yan malzemeleri üzerine ekleyecek 
şekilde yemeğe hazır hale getirin. 

Afiyet olsun efenim.
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Kişisel Gelişim

Sağlıklı bir ilişki için tarafların birbirlerinin kendilerinden önce olan 
ilişkileri hakkında konuşmaması ve bu alanda ilişkiyi toksik olarak 
etkileyecek paylaşımlardan kaçınması esastır. Hayatını paylaştığın, 
beraber olduğun kişiye gerçekten değer veriyorsan, onu sana getiren 
yolculuğu kabul edebilmeli ve saygı duymalısın.

İLİŞKİLERDE 
geçmişin toksik
etkisinden kurtulun

OĞUZ KÖMÜRLÜ
Nefes Terapisti  
ve Yaşam Koçu

İlişkiler ömrünü onu yaşayanların 
belirlediği yolculuklardır, bu 
yolculuklarda ilişki birçok 

engel, sınav ve sorunla karşı karşıya 
kalabilir. Eğer temelinde sağlam 
bir sevgi varsa her biri ilişkiyi daha 
sağlam bir hale getiren perçinler 

misali atlatılabilir. Günümüzde 
ilişkilerin yaşadığı ve en çok yıkıma 
sebep olan problemlerin başında 
kişilerin geçmiş ilişkileri ve bu 
geçmişin mevcut ilişki içinde taraflar 
tarafından konumlandığı yerler 
geliyor.

Aslında sağlıklı bir ilişki için 
tarafların birbirlerinin kendilerinden 
önce olan ilişkileri hakkında 
konuşmaması ve bu alanda 
ilişkiyi toksik olarak etkileyecek 
paylaşımlardan kaçınması esastır, 
lakin bazen ilişkinin vücut bulma 
hali bu durumu imkânsız kılabilir. 
Bu duruma en iyi ve en çok yaşanan 

örnek her iki kişi de birbirini önceki 
ilişkilerini bildikleri bir zaman ve 
ortamda tanımış ve birbirlerini 
zaten geçmişleri ile biliyor olabilir. 
İşte böyle bir durumda hayatını 
paylaştığın, beraber olduğun kişiye 
gerçekten değer veriyorsan, onu sana 
getiren yolculuğu kabul edebilmeli 
ve saygı duymalısın.

Sağlıklı ilişkinin olmazsa olmazı
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Hazırlayan: OĞUZ KÖMÜRLÜ

Kişisel Gelişim

Deneyimlerimiz
bizi biz yapar
Şu anda yaşıyoruz ve geçmiş 
seçimlerimiz kişiliğimizi 
şekillendirmemize 
yardımcı olurken, 
deneyimlerimizle bugünkü 
biz oluyoruz. Geçmişteki 
ilişki eylemlerimizle 
yargılanmamalıyız. Her 
bir deneyim, şu anki 
bizi oluşturan puzzle'ın 
parçaları ve bugün sevdiğin 
birisi varsa hatırlamalısın 
ki onu sana getiren yol 
ve sevdiğin hale getiren 
o yolda karşılaştıklarının 
toplamında olduğu haldir.

Geçmiş geçmiştir Geçmiş geçmiştir 
ve değiştirilemezve değiştirilemez
Geçmişimizin yüklerinden veya anılarından 
bağımsız olarak kendi eşsiz bağlantımızı 
oluşturmalı; bugünü hiç olmadığı kadar 
sarsılmaz bir güç ve güvenle yeniden inşa 
etmeliyiz. İşte bu, deneyimlerden alınan 
derslerle yeniden başlayabilme fırsatı, 
geçmiş ilişkilerde yaptığı hatalardan aldığı 
derslerle seninle daha iyiyi yaşayabilme 
ve yaşatabilme şansı eğer seviyorsan ve 
seviliyorsan ilişkinin her iki tarafına da 
verilebilmelidir. Eğer ilişkinizde böyle bir 
problem yaşıyorsanız geçmişi yargılamayı 
bırakın, eğer sizin geçmişiniz hiç bitmez 
şekilde yargılanıyorsa da o ilişkiyi bırakın.
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Kişisel Gelişim

çünkü verdiğiniz ve gösterdiğiniz 
sevgiye rağmen sürekli geçmişiniz 
önünüze çıkarılıyorsa, karşınızdaki bir 
ilişkiyi olgunlukla yaşayacak seviyede 
değildir ve onun yürümesi gereken 
yol daha devam edecektir. Zamanınızı 

toksik bir kişiliğin etkisini hayatınıza 
alarak harcamayın. İlişkinizde 
olduğunuz anın farkına varın ve 
partneriniz ısrarla fark etmiyorsa ne 
kadar acı olacağını düşünürseniz 
düşünün, kendinizi o ilişkiden kopartın.

Geçmişin bize kendimizi güvensiz 
hissettirmesine izin vermemeliyiz. 
Birini gerçekten sevdiğimizde, onu 
geçmişteki deneyimleri olmadan 
bugün olduğu kişi olamayacağını 
kendimize hatırlatmalıyız. Onu 

sevebilmek, kaderin onu sana 
getirmesinden önce yaşadığı ve 
hayatı boyunca öğrendiği her şeyi 
anladığın anlamına gelir. Bunu hem 
kendiniz hem de partneriniz için sakın 
aklınızdan çıkarmayın.

Onu sevebilmenin anlamı
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Sevgili koçlar, bu ay 
yurt dışı işleriniz, 

eğitim, uzak seyahatler 
gündeminizi 

oluşturuyor. 8 
aralıktaki dolunay 

sonrasında iletişimle 
ilgili konularda dikkatli 
davranmanız gerekiyor. 

10 aralıktan itibaren 
kariyer konularında yeni 

adımlar atabilirsiniz. 
20 aralıkta Jüpiter 
burcunuza geçiş 

yapıyor ve bu dönem 
korkularınızla yüzleşip 

şifalanabileceğiniz 
zamanlar olacak. 
Mesleki anlamda 

düzenlemeler 
yapabilirsiniz. 19 ocakta 

Merkür ve Mars geri 
hareketi bittiğinde 

yeniden doğmuş gibi 
olacaksınız. 23 aralık 
yeni ayı projelerinizi 

hayata geçirebileceğiniz 
bir zaman dilimi. 29 
aralığa kadar kadar 

işlerinizi tamamlayın. 
Çünkü bu ay yenilik 

zamanı. 

Sevgili boğalar, bu 

ay sezgileriniz ve 

partnerinizin para 

kaynaklarıyla ilgili 

konular gündeminizde 

olacak. 8 aralıkta 

dolunay para evinizde 

gerçekleşeceğinden 

dikkatli olun ve finansal 

konularda risk almayın. 

10 aralıktan itibaren 

seyahatleriniz artabilir. 

20 aralıkta Jüpiterin koç 

burcuna geçişiyle sosyal 

çevrenizdeki insanlardan 

yardım alabilirsiniz. 23 

aralık yeni ayında yurt 

dışı işlerinizde olumlu 

gelişmeler yaşayabilirsiniz. 

Ticaret, sosyal medya 

mecralarında karşınıza 

yeni fırsatlar çıkabilir. 29 

aralık Merkür retrosuyla 

birlikte 19 ocağa kadar 

mesleki anlamda nadas 

dönemi. Sabırla bekleyin 

çünkü 2023’te hayatınız 

yön değiştirecek. Bu ay 

sezgilerinize güvenin. 

Sevgili ikizler, bu ay 

ilişkiler, ortaklıklar, evlilik, 

sözleşmeler gündeminizi 

oluşturuyor. 8 aralıktaki 

dolunay kişisel gelişiminiz 

ve dış görünümünüz 

açısından farklılıklar 

yapma isteğinizi 

harekete geçirecek. 

Sağlığınıza dikkat edin, 

kontrollerinizi ihmal 

etmeyin. 20 aralıkta 

Jüpiterin koç burcuna 

geçişiyle mayıs ayına 

kadar kariyerinizde 

büyük değişiklikler 

yapabilirsiniz. 23 aralık 

yeni ayında partnerinizin 

para kaynaklarıyla ilgili 

olumlu gelişmeler olacak. 

Ayın 29una kadar finansal 

anlamda yeni adımlar 

atın. 29 aralıkta başlayan 

Merkür retrosu 19 ocakta 

bitene kadar iş, aşk gibi 

konularda risk almayın. 

Bu ay ikili ilişkilerde 

yüzünüz gülecek. 

KOÇ
21 Mart - 20 Nisan 21 Nisan - 21 Mayıs 22 Mayıs - 22 Haziran

BOĞA İKİZLER
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Sevgili yengeçler, bu 

ay mesleki konular 

ve sağlık konuları 

gündeminizde olacak. 8 

aralık dolunayında içinize 

dönüp sorgulamalar 

yapabilir ve korkularınızla 

yüzleşip şifalanabilirsiniz. 

20 aralıkta Jüpiter koç 

burcuna geçtiğinde 

yurt dışı, eğitim, kariyer 

konularda mayıs ayına 

kadar pozitif gelişmelere 

açık olacaksınız. 23 

aralık yeni ayında evlilik, 

ortaklıklar, ikili ilişkilerde 

gidişatı değiştiren etkiler 

alacaksınız. Yeni bir 

ilişkiye başlayabilir, 

var olan ilişkinizdeki 

sorunlara kalıcı 

çözümler bulabilirsiniz. 

29 aralık Merkür 

retrosu başladığında 

19 Ocak tarihine kadar 

dikkatli olun ve fevri 

davranmayın. Bu ay 

işinizde zirveye doğru 

ilerleyeceksiniz.

Sevgili aslanlar, bu ay 

aşk, sanat, çocuklar, 

eğlence konuları 

gündeminizde olacak. 8 

aralık dolunayında sosyal 

çevrenizde sizi üzen 

insanlarla yollarınızı 

ayırabilirsiniz. 20 aralıkta 

Jüpiterin koç burcuna 

geçişiyle sezgileriniz 

güçlenecek, partnerinizle 

ilgili finansal konularda 

ve hukuksal konularda 

olumlu gelişmeler söz 

konusu olabilir. 23 aralık 

yeni ayında mesleki 

anlamda ve sağlığınız 

için yeni başlangıçlar 

yapabilirsiniz. 29 

aralık merkür retrosu 

iş ve sağlığınızı 

etkileyeceğinden bu 

konularda 19 ocağa kadar 

acele karar vermeyin, 

dikkatli adımlar atın. 

Çok yoruldunuz ama 

sınavlarınız bitiyor. Bu ay 

aşk ve eğlence zamanı. 

Sevgili başaklar, bu ay 

aile, gayrimenkul, miras, 

alım satım konuları 

gündeminizi oluşturuyor. 

8 aralık dolunayında 

kariyer konularında 

kararsızlıklarınız son 

bulabilir. Belirsizlikler 

netleşebilir. 20 aralıkta 

Jüpiterin koç burcuna 

geçişiyle mayıs ayına kadar 

evlilik kararı alabilirsiniz. 

Kariyer ve ilişkilerde 

yeni başlangıçlar 

ve sonlanmalar 

yaşayabilirsiniz. 23 

aralıktaki yeni ay ikili 

ilişkilerinizi etkileyecek, 

hislerinizi karşınızdaki 

insana söyleyebilir ve 

gerçekleri öğrenebilirsiniz. 

29 aralıkta Merkür 

retrosunun da size bir 

mesajı var. Aşkla ilgili 

konularda 19 ocağa kadar 

ayrıntılara takılmayın. 

Bu ay aile ve kariyer 

konularında başarı sizinle. 

YENGEÇ ASLAN BAŞAK
23 Haziran - 22 Temmuz 23 Temmuz - 22 Ağustos 23 Ağustos - 22 Eylül
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Sevgili teraziler bu ay, 

iletişim, kardeşler, kısa 

seyahatler gibi konular 

gündeminizde olacak. 

8 aralık dolunayında 

yurt dışı, tatillerle 

ilgili bazı aksaklıklar 

yaşanabilir dikkatli olun. 

20 aralıkta Jüpiterin koç 

burcuna geçişiyle mayıs 

ayına kadar ilişkiler, 

iş, sağlık açısından 

şanslı bir döneme 

giriş yapıyorsunuz. 

İkili ilişkilerde yepyeni 

insanlar ve fırsatlarla 

karşılaşacaksınız. 

23 aralıktaki yeni ay 

ailenizde sorunları 

çözüme kavuşturacak. 

Alım satım konularında 

29 aralık Merkür 

retrosuna kadar elinizi 

çabuk tutmalısınız. 19 

ocakta retro bittiğinde 

aile, ilişkiler gibi birçok 

konuda hayatınız 

değişmeye başlayacak. Bu 

ay sosyal bir kelebeksiniz. 

Sevgili akrepler, bu 

ay finansal konular 

gündeminizi oluşturuyor. 

8 aralık dolunayında 

sezgilerinize güvenin. 

Alma verme dengesini 

sağlayın, sinirlerinize 

hâkim olun. 20 aralıkta 

Jüpiterin koç burcuna 

geçişiyle mayıs ayına 

kadar aşk, sanat, 

çocuklar ve mesleki 

konularda harekete 

geçebilirsiniz. İşinizde 

başarılı olacağınız 

bir dönem başlıyor. 

23 aralık yeni ayında 

iletişim, danışmanlık 

gibi konularda yenilikler 

yapabilirsiniz. Sosyal 

medya ile ilgili bir işiniz 

varsa 29 aralık Merkür 

retrosuna kadar doğru 

hamleler yapın. 19 ocağa 

kadar riskli durumlardan 

kaçının. Bu ay parasal 

anlamda kazançlı 

çıkacağınız günler sizi 

bekliyor. 

Sevgili yaylar bu ay, 

kişisel gelişiminiz, 

imajınız ve sağlığınız 

gündeminizde olacak. 

8 aralık dolunayında 

ilişkiler, evlilik, ortaklıklar 

açısından tartışmalardan 

uzak durun. 20 aralıkta 

Jüpiter koç burcuna 

geçiş yaptığında ailevi 

konularda, aşkla, sanatla 

ilgili konularda şans 

sizden yana olacak. 

Mayıs ayına kadar 

hedeflerinizi belirleyip 

o yolda yürümelisiniz. 

23 aralık yeni ayında 

finansal anlamda 

Merkür gerilemesi 

başlamadan altı gün 

içinde adımlarınızı 

atmalısınız. 29 aralık 

Merkür retrosuyla birlikte 

para ile ilgili 19 Ocak 

tarihine kadar riskli 

yatırımlar yapmayın. 

Bu ay kendinize 

odaklanacaksınız. 

TERAZİ AKREP YAY

Astroloji
Astrolog: CANAN SEZGİN

23 Eylül - 22 Ekim 23 Ekim - 21 Kasım 22 Kasım - 21 Aralık
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Sevgili oğlaklar bu 

ay, içinize dönüp 

hayatınızın her alanını 

sorgulayacaksınız. 8 

Aralık dolunayında 

mesleki konularda 

agresif olmamanız 

gerekiyor. Sağlığınızla 

ilgili akciğer, sinir 

sisteminiz konusunda 

dikkatli olun. 20 Aralık’ta 

Jüpiter Koç burcuna 

geçtiğinde iletişim, aile, 

ev, alım satım ve evlilikle 

ilgili konularda mayıs 

ayına kadar şans sizden 

yana. Girişimleriniz 

için güzel bir döneme 

giriyorsunuz. 23 aralıkta 

dış görünüşünüz, kişisel 

olarak gelişiminizle 

ilgili gerekli adımları 

atabilirsiniz. Çünkü 29 

aralık Merkür retrosuyla 

birlikte özel alanınızda 

19 ocağa kadar sakin bir 

döneme gireceksiniz. Bu 

ay öze dönüş zamanı. 

Sevgili kovalar bu 

ay, sosyal çevreniz, 

hayalleriniz ve 

umutlarınız odak 

noktanız olacak. 8 

aralık dolunayında aşk, 

sanat, çocuklarla ilgili 

konularda olumsuz 

olarak etkilenmemek 

için adımlarınızı dikkatli 

atın. 20 aralık Jüpiter koç 

burcuna geçiş yaptığında 

satış pazarlama, yakın 

çevre ve finansal 

konularda mayıs ayına 

kadar yeni fırsatlarla 

karşılaşacaksınız. 23 

aralık yeni ayında ise 

projelerinizi hazırlayın 

fakat harekete geçmek 

için 19 Ocak tarihini 

bekleyin. 29 aralık 

Merkür retrosu ile 

gizli düşmanlarınız 

açığa çıkabilir. Onlarla 

yüzleşmeye hazır olun. 

Şubatta sınavlarınız 

bitiyor. Bu ay çevrenizde 

parlayacaksınız. 

Sevgili balıklar, bu 

ay kariyer konuları 

gündeminizde olacak. 

8 aralık dolunayında 

aile, miras, gayrimenkul 

alanlarınızda önemli 

gelişmeler olabilir. 

Ailenizle tartışmayın, 

konular büyüyebilir. 20 

aralık Jüpiter koç burcuna 

geçtiğinde mayıs ayına 

kadar dönüşümsel bir 

süreç yaşayacaksınız. Aynı 

zamanda parasal açıdan 

şanslı bir dönemdesiniz. 

23 aralık yeni ayında 

ise sosyal çevrenizde 

ayın sonuna kadar yeni 

insanlarla tanışacağınız 

ve size farklı kapıların 

açılacağı bir zaman 

dilimi olacak. 29 aralık 

Merkür retrosu 19 ocağa 

kadar devam edecek, 

bu sürede dostlarınıza 

fevri davranmayın. Bu ay 

mesleki anlamda başarı 

sizinle. 

OĞLAK KOVA BALIK
22 Aralık - 21 Ocak 22 Ocak - 19 Şubat 20 Şubat - 20 Mart
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