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Begüm Yücel



Hale Ceylan Ba rlas

Edito

Günler haftaları, haftalar ayları kovalamaya devam 
ediyor. Göz açıp kapayıncaya kadar mevsimler değişiyor. 
Eylül, pek sonbahar gibi durmasa da güz mevsiminin 
ikinci ayı olan ekim, yine kapımızı çaldı bile. Bizler de 
İkinci yaşımızı kutladıktan sonra yayınladığımız bu 
ikinci sayımızda sizler için yine dopdolu bir Re Touch 
Mag + hazırladık.

Kadın kapağımızda, stiliyle one çıkan, iş kadını Begüm 
Yücel var. Renkli bir iş kadını, enerjik bir anne, özgür 
ruhlu seyahat 

tutkunu. Kendini en iyi tanımladığı bir dönemde 
olduğunu söyleyen Yücel 

ile eğitimden anneliğe kadar dopdolu söyleşi yaptık.

Men kapağımızda ise genç kızların sevgilisi yakışıklı 
oyuncu Caner Topçu var. Mütevazı kişiliğine ve 
sempatik tavırlarına bayıldığımız başarılı oyuncu ile 
doğanın içinde harika bir çekim gerçekleştirdik...

Bütün mevsimler ayrı güzellikleri ile evlerinize konuk 
olsun. Ve sol yanınızdan umudunuz hiç eksik olmasın. 

Sevgiyle

Güz de güzeldir

Balmain 
Nude 

Logolu Mini 
Triko Elbise 

19975 TL

Bang&Olufsen BeoPlay 
H95 Kablosuz Kulak Üstü 

Kulaklık 21.950,00 TL

Michael Michael 
Kors Jane El 

Portföyü 3199 TL

Yeezy terlik 
8600 TL

Muhtelif 
Design Flow 

Ayna  
5900 TL

Nine West 
Monu topuklu 
terlik 479 TL

Mon Reve Nihana Altın 
kaplama pirinç bileklik 

979 TL

Dior Abricot Kadın Tırnak 
Bakım Kremi 579,00 TL
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İMTİYAZ SAHİBİ

Hacer Ceylan

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

Hale Ceylan Barlas

hale@retouchmag.com

GENEL MÜDÜR

Sabriye Ergin

sabriye@retouchmag.com

SANAT YÖNETMENİ

Ercan Erdal 

ercan@retouchmag.com

STİL EDİTÖRÜ

Hüma Kaya 

buse@retouchmag.com

VİDEO YÖNETMENİ

Yuşa Ebrar Dursunoğlu

www.retouchmag.com
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Kısa Kısa

Kaia Gerber 
Zara için 
koleksiyon 
hazırladı
Kaia Gerber, Zara ile bir iş 
birliği yaptı ve marka için 
uygun bütçeli bir kapsül 
koleksiyon hazırladı. 30 
parçadan oluşan hazır giyim 
koleksiyonu, ayakkabı ve 
aksesuarlardan oluşuyor. 
Tasarımların çoğu 1990’lardan 
ilham alıyor ve yumuşak 
tonlar griler, beyazlar, siyah 
ve lacivert öne çıkıyor.

Beyonce,  
Tiffany & Co.’nun 
kampanya 
filminde
Beyonce, Tiffany & Co.’nun son 
kampanya filminde yer aldı ve 
10 karatlık bir nişan yüzüğü ile 
karşımıza çıktı. Markanın Lose 
Yourself in Love kampanyası 
için kamera karşısına geçen 
1 dakikalık video, 65 mm’lik 
bir kamerayla çekildi. Film, 
Beyoncé’nin uzun bir elbise 
içinde ara sokakta yürümesiyle 
açılıyor ve elbisenin kabarık 
kolları her adımda kanat  
görevi görüyor.
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Kısa Kısa

Hailey’den yeni koleksiyon
Model Hailey Bieber ile işbirliği içerisinde tasarlanan Vogue Eyewear 
koleksiyonunun 2. bölümü moda severlerin beğenisine sunuldu. İlk 

koleksiyonun keskin açıları ve eğlenceli kesimlerini takip eden Hailey, yepyeni 
koleksiyonunda sonbahar ve kış mevsimlerinin ışıltılı tonlarından ve yumuşak 

gölgelerinden ilham alıyor.

Nicolas 
Ghesquiere ilk kez 
kostüm tasarladı
Louis Vuitton’un kadın 
koleksiyonlarının başında 
bulunan Nicolas Ghesquiere, 
ilk kez sahne için kostümler 
tasarlıyor. 1970’lerin Fransız 
rock operası “Starmania”nın 
yeni bir prodüksiyonu için 
tasarımlar hazırlayan Ghesquiere, 
“Birçokları gibi, çocukluğumda 
‘Starmania’ tarafından ele 
geçirildim, bu beni büyüleyen 
vizyoner distopik bir boyuta 
sahip bir çalışma” dedi.
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Kısa Kısa

Brad Pitt kendi 
cilt bakım 
markasını kurdu
Dünyaca ünlü oyuncu Brad 
Pitt, “cinsiyetsiz” bir cilt 
bakımı markası çıkardığını 
duyurdu. Cilt bakım serisi Le 
Domaine’i çıkaran yakışıklı aktör, 
markasının ürünlerinde eski 
eşi Angelina Jolie’yle davalık 
oldukları Fransa’daki üzüm bağı 
Chateau Miraval’ın mahsüllerini 
kullandığını söylüyor. Ünlü 
oyuncu, cilt bakım rutininde ve 
La Domaine’de eski sevgilisi 
Gwyneth Paltrow’un etkisi 
olduğundan da bahsetti.

Billie Eilish’ten 
ikinci koku

Billie Eilish, yakında 
çıkacak olan ikinci parfümü 

“Eilish No.2”yu duyurdu. 
Ünlü şarkıcı sosyal medya 

hesabından yaptığı 
paylaşımla No. 2 adlı 

ikinci kokusunun yakında 
çıkacağını açıkladı. Kasım 

ayında piyasada olacak 
olan yeni parfüm, “boğucu, 

odunsu çiçek” olarak 
tanımlanıyor.
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MODA
&STİL



Moda

Valentino Pembesi
Oldukça ses getiren Valentino defilesinden 
sonra 'Valentino Pembesi' olarak gündeme 
yerleşen parçalar hakkında siz ne 
düşünüyorsunuz? Biz çok sevdik... Yeni 
sezonların vitrinlerde yer almasıyla pembeyi 
kombinlerimizde daha sık kullanacağımız kesin.



Moda

Maksi trendi
Uzun bir aradan sonra tekrar gün yüzüne 
çıkan uzun boy eteklerden favori parçalarımızı 
sizler için derledik. En çok siz trendy olmak 
istiyorsanız bu eteklere mutlaka göz atın.



BEGÜM YÜCEL

Başarı kimseyi 
dinlemeden 
kendi yolunda 
ilerlemektir
Hem iş dünyasının hem de sosyal 
medyanın en keyifli yüzlerinden 
biri Begüm Yücel. Eğitimci ve 
güçlü bir aileden gelmenin büyük 
bir ayrıcalık olduğunu belirten 
Yücel, gönlünü ortaya koyduğu 
mesleğini yaparken başarıyı 
da şöyle tanımlıyor: Başarı 
bence kimseyi dinlemeden 
kendi yolunda ilerlemek 
ve durmadan gelişime 
açık olmaktır.

Röportaj: Vildan Uygunoğlu,  
Fotoğraflar: Emre Karataşoğlu,  
Styling: Eylem Yıldız,   
Video: Yuşa Ebrar Dursunoğlu 
Saç: Taner Kuyu,  Makyaj: Selen Karabulut,  
Fotoğrafçı asistanı: Uğur Çiftdoğan,  
Styling asistanı: İrem Sönmezer

Kapak
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Kapak

BLUZ – CHRISTOPHER ESBER / BEYMEN
PANTOLON – PRADA
KEMER – HERMES
AYAKKABI – ATTICO / BEYMEN
TAKILAR – KAFKAS JEWELLERY
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O hem renkli bir iş kadını, 
hem enerjik bir anne, hem 
de özgür ruhlu seyahat 
tutkunu. Evet, Begüm Yü-

cel’den bahsediyoruz! Birçok yeteneği 
tek vücutta barındıran Yücel, yaptığı 
her işte farkını ortaya koyabilen bir 
isim. Kendini en iyi tanımladığı bir 
dönemde olduğunu söyleyen Yücel 
ile eğitimden anneliğe kadar dopdolu 
bir sohbet gerçekleştirdik.

Hem annesiniz, hem başarılı bir 
iş insanı, hem de oldukça enerjik 
ve pozitif bir imajınız var. Bütün 
bunları bir arada tutarak ilerlemek 
bence büyük başarı. Peki hayat size 
göre nasıl gidiyor?
Hayat bu aralar çok iyi gidiyor. Ken-
dimi en iyi tanımladığım dönemim-
deyim. Bu da hem iş hem özel hayatı-
mı olumlu etkiliyor.

Yoğun tempolu bir hayatınız var. 
Kendinize nasıl vakit ayırıyorsunuz? 
Hayatınızdaki bu dengeyi nasıl 
sağlıyorsunuz?
Hayatımda rutin olmazsa olmaz. Bel-
ki de beni en iyi tanımlayan kelime 
olabilir. Planlı programlı olunca her 
şeye vakit yetiyor. Ama rutini sıkıcılık 
olarak anlamayın. Aksine hayatımızı 
bir rutine koyduğumuz için çocuklar 
ve benim için her şey daha da kolay-
laşıyor.

Çok içten bir annesiniz gördüğümüz 
kadarıyla. Hayatın dönüm noktası 
gibi bir şey olmalı anne olmak. Anne 
olduktan sonra neler değişti sizde?
Anne olduktan sonra hayatım komple 
değişti. Bir kere öncelikler değişti ama 
hayatı yaşama biçimim değişmedi. 
Daha fazla empati kurabilen ve has-
sas bir kadına dönüştüm. Ama anne 
olmak insanın kendinden vazgeçme-
si olarak düşünülmemeli bence. Hem 
çocuklarla ayrı bir hayatım hem de 
kendime özel bir hayatım var.

Başarılı eğitimci bir aileden 
geliyorsunuz, bu sizi nasıl 
şekillendirdi çocukluğunuzdan bu 
yana? Yolunuzu nasıl çizdiniz?
Eğitim bizim ailede ben doğduğum-
dan beri duyduğum bir şeydi. Ve bü-
yüyene kadar, bunun her evde olan 
bir şey olduğunu düşünürdüm. Tabii 
ki büyüdükçe ve çocuk sahibi olduk-
tan sonra bunun ne denli bir ayrıca-
lık olduğunu fark ettim. Ve böyle bir 
ailede büyüdüğüm için kendimi çok 
şanslı hissediyorum. Çok sevdiğim, 
gönül verdiğim bir işi yapıyorum ve 
umarım çocuklar da bizim yolumuz-
da ilerler.

Peki başarı sizce nedir?
Başarı bence durmadan gelişime açık 
olmak ve kimseyi dinlemeden kendi 
yolunda ilerlemektir.

Kapak
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Kapak
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SEY VAKFI’NI EĞİTİMDE FIRSAT 
EŞİTLİĞİ İÇİN KURDUK

YouTube’a verdiğiniz ara bitecek 
mi yoksa o hikaye sona mı erdi? 
Sizi seven ve orada bekleyen birçok 
insan var gördüğüm kadarıyla...
Youtube’a ara verdim. Devam edebilir 
ama ederse aynı formatta etmeyeceği 
bir gerçek. Özel hayatımı paylaşmak-
tansa daha güzel içerikler yaratabilir-
sem neden olmasın! Benim de eğlen-
diğim bir platformdu.

Abiniz ile kurduğunuz SEY Vakfı 
nasıl gidiyor? Vakıf sayesinde birçok 
çocuğun hayatına dokundunuz, bu 
çok değerli bir şey. SEY Vakfı’nın 
kuruluş hikayesini sizden dinlesek?
SEY Vakfı’nı abimle beraber eğitimde 
fırsat eşitliğini sağlamak için kurduk ve 
aslında pandeminin ortasında kuruldu. 
Pandemi geçsin mi diye çok düşündük 
o sıralar fakat çocukların beklemek gibi 
bir lüksü yoktu. Annem ve babama bir 
nevi sürpriz oldu diyebilirim, tabii ki çok 
duygulandılar. Şu anda 3. senemizdeyiz 
ve 300 çocuğa 120 milyon lira değerin-
de burs sağlıyoruz. Ayrıca kadın-erkek 
eşitliği üzerine çalışıyoruz. ‘Kadının 
sorunu, erkeğin meselesi’ projemiz bu 
sene de tüm hızı ile devam edecek.

Seyahat etmek en sevdiğiniz 
şeylerden biri. Hala etkisinden 
çıkamadığınız bir yer oldu mu?
Küba ve Hindistan. Hindistan’a gitti-
ğimde küçüktüm şu anki aklımla bir 
daha gitmek isterim. Küba ise bam-
başka bir dünya. Oradaki insanların 
pozitifliği beni çok etkilemişti.

Peki tam tersi kötü bir seyahat 
deneyiminiz oldu mu hiç?
Evet oldu. Yine Hindistan diyeceğim. 
Uçaklarında yaşadığım korkuyu hala 
unutamıyorum ve sokakları olsun, ye-
mekleri olsun o dönem bir hayli zorla-
mıştı beni.

Seyahat konusunda tips & tricks 
istesek sizden? Mesela bir yolculuk 
nasıl verimli geçirilir?
Aslında daha önce gittiğim yerlere 
gidiyorum. Bu seneki hedefim, gör-
mediğim yerleri görmek ve önümüz-
deki sene tek başıma seyahat etmeyi 
deneyimlemek istiyorum. Daha önce 
gitmediğim bir yere gideceksem mut-
laka Instagram’dan araştırma yapıyo-
rum. En iyi otellerini, restoranlarını 
bulup öncesinde rezervasyonlarımı 
yapıyorum. Gezeceğim yerleri daha 
önce giden birisi varsa da mutlaka bil-
gisini alıp ziyaret ediyorum.

Kapak

Anne olduktan sonra hayatım komple değişti. Bir kere 
öncelikler değişti ama hayatı yaşama biçimim değişmedi. 

Daha fazla empati kurabilen ve hassas bir kadına dönüştüm. 
Ama anne olmak insanın kendinden vazgeçmesi olarak 
düşünülmemeli bence. Hem çocuklarla ayrı bir hayatım  

hem de kendime özel bir hayatım var.
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Kapak

TAKIM – L’ARTROW
AYAKKABI – VERSACE / BEYMEN
TAKILAR – KAFKAS JEWELLERY
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ESNEK VE SABIRLI BİR İNSANIM

Dünyaya açılmak ilginç mutfakları 
tanımayı da beraberinde getiriyor. 
Unutamadığınız lezzetler vardır 
illaki...
Küba mutfağı ve özellikle oradaki 
kokteyller çok güzeldi, sanırım en 
farklı ve enteresan gelenler bunlar 
oldu.

Seyahat ve iş dışına çıkayım biraz 
da. Hayata karşı olmazsa olmaz 
kurallarınız var mıdır?
Hayata karşı çok katı bir olmazsa ol-
mazım yok. Tabii ki çocuklarım kır-
mızı çizgim. Onun dışında esnek ve 
sabırlı bir insanım. Çok katı olmazsa 
olmazım belki de haksızlığa gelemi-
yor oluşum olabilir.

Rahat bi tarzınız var ama cool’sunuz. 
Trendleri takip eder misiniz? Yoksa 
neyin içinde rahatsam onu giyerim 
mi felsefeniz?
Neyin içinde rahatsam onu giyerim. 
Mesela ne kadar trend olursa olsun 
asla şalvar giymem... Daha çok kendi 

trendimi kendim belirliyorum.

Moda sizin için ne ifade ediyor? 
Onsuz olmaz dediğiniz parçalar var 
mı?
Sneaker, hoodieler, crop-top olmazsa 
olmazlarımın başında geliyor. Moda 
benim için kendimi yansıtma şekille-
rimden biri diyebilirim.

Bir marka olsanız hangisi 
olurdunuz?
Chrome Hearts.

Sizi en iyi yansıtan renk nedir?
Siyah.

Hayalini kurduğunuz ancak hala 
gerçekleştiremediğiniz bir şey var 
mı?
Yurt dışında yaşama hayalim çok 
uzun zamandır var. Bazen fikrim de-
ğişiyor. Ama hayatımın bir dönemin-
de yapmak isterim.

Kendinizi 3 kelime ile anlatmanızı 
istesem?
Enerjik, cool ve sabırlı.

Kapak

Önümüzdeki sene tek başına seyahat etmeyi deneyimlemek 
istiyorum. Daha önce gitmediğim bir yere gideceksem 

mutlaka Instagram’dan araştırma yapıyorum. En iyi otellerini, 
restoranlarını bulup öncesinde rezervasyonlarımı yapıyorum. 
Gezeceğim yerleri daha önce giden birisi varsa da mutlaka 

bilgisini alıp ziyaret ediyorum.
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Kapak
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Kapak



20

Kapak

GÖMLEK – PAR L’ANGE
TOP – VERSACE / BEYMEN
PANTOLON – DEEP SIX JEANS / GİZİA GATE
AYAKKABI – MACH&MACH / BEYMEN
TAKILAR – M TOY JEWELLERY
GÖZLÜK – BALENCIAGA
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Kapak

ELBİSE – OFF WHITE / BEYMEN
AYAKKABI – ATTICO / BEYMEN
TAKI – KAFKAS JEWELLERY
TAÇ – ELİ PEACOACK
ÇORAP – PENTİ
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Kapak
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Kapak

CEKET – PRADA
TOP – LEOWE / BEYMEN
ETEK – ZEYNEP ARÇAY / BEYMEN
TAKI – KAFKAS JEWELLERY
BODY CHAIN – HERMES
AYAKKABI – ISABEL MARANT
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Kapak
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Kapak



GÜZELLİK



Güzellik

Buse Turan / buse@retouchmag.com

Bakım 
raporu

Nivea’nın en yenisi
Yeni Nivea Luminous630 leke karşıtı 
serinin efsanesini duydunuz mu? 
4 hafta gibi kısa bir sürede etkisi 
görülmeye başlıyor, düzenli kullanımda 
lekelerin renginin açıldığı ve küçülmeye 
başladıkları görülebiliyor. Lansmanı 
geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 
markanın yüzü Pelin Akil de bizlerleydi 
ve içerik hakkında deneyimlerini 
paylaştı.

Fondöten değil 
mucize

Estée Lauder mucizelerinden biri 
haline gelen Double Wear Stay-

in-Place ikonik likit fondöten 
bağımlılık yapıyor. Kullananların 

yorumları inanılmaz ve 24 
saat kalıcılığı onu yıllardır 1 

numaraya taşıyor. Doğal mat 
bitişli ve kusurları örten özelliği 
ile makyajınızı tazeleme ihtiyacı 

duymadan geçireceğiniz bir 24 saat 
düşünün ve şimdi uygulayın.



Güzellik

Bobbi Brown ve Bee Goddess’in  
ışıltılı yolculuğu

Işıltılı makyajın sırrını çözmüş ve bugüne kadar deneyimleyen kadınları kendine 
hayran bırakmış bir marka Bobbi Brown. Şimdi bir de Bee Goddess ile bir araya 

gelerek sizi eşsiz bir yolculuğa çıkarıyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı iş birliğini klas 
bir davetle taçlandıran bu iki markadan favorilerimi huzurlarınıza sunarım.

La Roche-
Posay farkıyla 

lekeler dert 
değil 

Hassas ciltleri mutlu 
etmeyi kendine ilke 

edinmiş bir marka La 
Roche-Posay. Şimdi 
aileye koyu lekelere 

savaş açacak bir 
mucize katıldı, saf 

niacinamide serumu. 
Sadece 1 haftada 

lekelerin görünümünü 
azaltmayı hedefliyor. 
Kullananların öncesi 
– sonrası fotoğrafları 

şimdiden online 
platformlara  
düşmüş bile.

Origins GinZingTM ile 
jel nemlendirici zamanı
Yorgun ciltlerin sağlıkla ışıldaması için 
formüle edilmiş bir nemlendirici düşünün. 
Etkisini ilk kullanımda görebiliyorsunuz. 
Özellikle benim gibi uzun süre bilgisayar 
ekranlarına maruz kalanların gözdesi jel 
nemlendiricinin gücüne inanamayacaksınız. 
Serinin göz kremini de günün bonusu olarak 
size öneriyorum.



Dikkat çekenler

Güzellik

Özel formüllü serumlar, yüksek 
teknolojili saç bakım ürünleri, mis 
kokulu parfümler, ışıltılı bir cildin sırrı 
kozmetik ürünleri ve daha fazlası... 
Sonbaharın hüznüyle evlere çekilmeye 
başladığımız ve kendimize fazlasıyla 
ilgi gösterdiğimiz bugünlerde, gözüme 
çarpan içerikleri sizlerle paylaşmaktan 
mutluluk duyarım.

Lierac  
temizleyici 

süt

MAC kaş jeli

Tarte Cosmetics  
Face Tape uzun süre 

kalıcı fondöten

Nuxe  Ball Dudak Balmı

Shiseido Synchro 
Skin Self Refreshing 

Tint

SNP Prep Vitaronic 
Tonik Ped



Senin 
rüzgarın 

essin

Güzellik

Aşk, romantizm ve güç … 
Hepsi tek bir şişede ve farklı 

misliklerde. Sonbaharda 
bir de sizin rüzgarınız 

essin istiyorsanız doğru 
sayfadasınız.

Elie Saab Girl Of Now 
EDP 50 ml

Narciso Rodriguez 
Narciso New Crystal 
Kadın Parfüm Edp 

90 ML

Shiseido Ginza 
EDP Murasaki 
90ml 2.550 TL

Versace Bright 
Crystal Edt 90 ML

Yves Saint Laurent 
Libre 50 ml EDP

Victoria’s Secret 
Bare

PELLINN 
PARIS No:27 
Eau 100ml, 

460 TL



Renkleniyoruz

Güzellik

Uzmanlar renkleniyoruz dedikçe 
içimiz kıpır kıpır oldu. Bu sonbahar 
bilinenin aksine toprak tonlarından 
uzaklaşıyoruz. Çılgın göz makyajları 

trendler arasında. Dudaklar hiç 
olmadığı kadar canlı ve heyecanlı.

MAC Lady 
Danger

LOVELY far Paleti LET 
SUPRISE ME ENERGY 

KICK EDITION

Lovely Summer Nude 
Dudak Dolgunlaştırıcı 

Lip Gloss

Shiseido LacquerInk 
lipshine

Tarte 
Cosmetics 
Amazonian 

clay allık

Avon 
Glimmerstick 
Asansörlü Göz 

Kalemi



Güzellik

Yıpranmış, matlaşmış 
ve kırılmış saçlarınızı 

kendine getirme vakti 
geldi. Saçlarınız için en 
doğru içeriği seçmeniz 
konusunda size yardım 

etmeme izin verin.

Parlak 
saçlar için

Pantene 
Pro-V Onarıcı 
ve Koruyucu 

Bakım 
Şampuanı

Yves Rocher 
Anti Chute 
şampuan

Watsons Love 
Is In The H’air 
Yoğun Onarıcı 

Saç Kremi

WE ARE 
PARADOXX 

GROWTH saç 
bakım kremi

Elidor Collagen 
Blends  

şampuan

Ducray 
besleyici losyon



Güzellik

Ç oğu zaman evinizde bulunan 
ürünlerle yumuşacık, pü-
rüzsüz ya da ışıltılı bir cilde 
sahip olmanız mümkün. En 

memnun kalınan doğal bakım tarifle-
rini araştırdım ve sizin için denedim. 
Şimdiden kendinize bir kahve koyun, 
satır aralarında saklı doğal güzellik 
sırlarının tadını çıkarın. Kahvenizi 
bitirip yazının ortalarına geldiğiniz-
de, telvesinin mucizesine ihtiyacınız 
olabilir, benden söylemesi.

PEELING ETKİLİ PİRİNÇ MASKESİ

Yüzde 100 doğal ev yapımı, belki de 
en etkili maskelerden biri. Geçen sene 
denediğim anda cildimdeki kadifem-
si etkiyi gözlerimle görmemiş olsam, 
evde hazırlanan bir kürün bu denli işe 
yaradığına inanmazdım. Ama yarıyor.

Malzemeler:
4 çorba kaşığı pirinç 
1 bardak su
1 kaşık doğal zeytinyağı

Pirinçleri 3 saat suda bekletin. Sonra 
blender’dan geçirin. Posasını peeling 
için ayırın. Sıvısını 5-10 dk koyula-
şana kadar kısık ateşte pişirin. Hafif 
soğuyunca içine zeytinyağı ve o an 
yediğiniz bir meyvenin kabuklarını 
rendeleyip ekleyin. Bu bereketli yüz 
bakımında önce posayla peeling yap-

Evde doğal 
ürünlerle 
bakım Merve Öztürk / merve@retouchmag.com

Yığınla para harcamadan, hem ekonomik anlamda cebinizi 
koruyacak hem de doğayla dost malzemelerle bakımlı 
olmak mümkün. Bunun için cilt tipinize uygun, doğru 

karışımları bir araya getirmeniz yeterli. Evde kendi kendinize 
hazırlayabileceğiniz en etkili bakım kürleri ve maskeleri sizin 

için derledim.



Güzellik

tıktan ve ölü deriden arındıktan son-
ra meyve kabuklu pirinç maskenizi 
beş dakika yüzünüzde bekletin, ar-
dından güzelce durulayın. Cildinize 
nemlendiricinizi sürün. Bir hafta ka-
dar buzdolabında bekletebilirsiniz. 
Sonuca inanamayacaksınız. 

Bir diğer doğal peeling malzemesini de 
çok uzaklarda aramanıza gerek yok… 

ELİMİZİN ALTINDAKİ MUCİZE: 
KAHVE TELVESİ

Bundan 4 sene önce Karadeniz’de çok 
ünlü bir otelde tanıştım kahve telvesi-
nin ciltte yarattığı mucizeyle. İlk önce 
içimden “Ne olabilir ki, kahve işte” 
diye geçirmiş olsam da teslim oldu-
ğum ilk saniyeden itibaren farkı his-
settim. Eğer bir de benim gibi kahve 
tutkunuysanız ve sabahları kahve iç-
meden güne başlayamayanlardansa-
nız, cildinize de aynı jesti yaptığını, 
hızla kendine getirdiğini söylemeden 
geçemeyeceğim. Kafein ciltteki yorgun 
ve şiş görüntüyü hafifletirken bir yan-
dan da cildi uyandırıp canlandırıyor. 
Aslına bakarsanız kafeinin genelde 
göz altı kremlerinde ve sabah serumla-
rında kullanılmasının bir sebebi de bu. 

Telve ile yapılan peeling; ölü deri-
lerden arınmış, temiz bir cilt zemini 
hazırlıyor. Ardından süreceğiniz bir 
nemlendiriciden sonra makyajın çok 
daha taze görünmesine yardımcı olu-
yor. Peeling hareketleri ve telvenin 
elinizin altında cilde masaj yapan 

tanecikleri, yüzünüzdeki kan dolaşı-
mını hızlandırırken antioksidan etki-
siyle de yaşlanma belirtilerinin erte-
lenmesine yardımcı oluyor. 

Şimdi sıra cildimizi nemlendirmede! 

Evde kendi yapacağınız özel karışım-
larla cildinizi nemlendirmeniz müm-
kün. Fakat tabii ki en önemlisi içten 
de nemlendirmeyi, yani su içmeyi ih-
mal etmemek. 

KURU CİLTLER İÇİN NEMLENDİRİCİ 
YÜZ KREMİ

Malzemeler:
- 2 yemek kaşığı balmumu
- 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
- Yarım kaşık kakao yağı
- 1 ampul E vitamini
- Zeytinyağı

Balmumu ve kakao yağını benmari 
usulü eritin. Ocaktan aldığınızda içi-
ne E vitaminini ve diğer yağlardan 
5’er damla ekleyip karıştırın. Kre-
minizi sonra kullanmak istediğiniz 
kaba alıp soğumaya bırakın. Soğudu-
ğunda katılaştığını göreceksiniz. 
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YAĞLI CİLTLER İÇİN DENGELEYİCİ 
YÜZ KREMİ

Malzemeler:
- 2 yemek kaşığı balmumu
- 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
- 1 ampul E vitamini
- 1 yemek kaşığı Aloe Vera jeli
- 10 damla limon yağı
- 10 damla biberiye yağı
- 10 damla portakal yağı

Balmumunu benmari usulü eritin. 
Ocaktan aldığınızda içine E vitami-
nini, Aloe Vera jelini ve diğer yağla-
rı ekleyip karıştırın. Kreminizi sonra 
kullanmak istediğiniz kaba alıp so-
ğumaya bırakın. Soğuduğunda katı-
laştığını göreceksiniz. 

NORMAL CİLTLER İÇİN BESLEYİCİ 
YÜZ KREMİ

Malzemeler:
- 2 yemek kaşığı balmumu
- 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
- 1 ampul E vitamini
- 10 damla lavanta yağı
- 5 damla zeytinyağı ve kayısı çekirdeği yağı

Balmumunu benmari usulü eritin. 
Ocaktan alıp içine E vitamini ve yağ-
ları ekleyip
karıştırın. Kreminizi sonra kullan-
mak istediğiniz kaba alıp soğumaya 
bırakın. Soğuduğunda katılaştığını 
göreceksiniz. 

Son olarak da bundan bir kaç ay 
önce bir arkadaşımın bahsetmesiy-
le evde yapılabileceğinden haberdar 

olduğum, denediğimde gerçekten 
memnun kaldığım bir deodorant ta-
rifinden bahsetmek istiyorum. İlk öğ-
rendiğimde, benim dışımda birçok 
kişinin bunu bildiğini duymuş, ufak 
çaplı bir hüsran yaşamıştım. 

Belki sizlerden birinin de bugüne ka-
dar haberi olmamıştır ya da doğru 
tarifi bulmakta zorlananlar olmuştur 
diye kendi uyguladığım tarifi yazı-
mın sonuna iliştiriyorum. 

EV YAPIMI DOĞAL KREM 
DEODORANT

Malzemeler:
3 tatlı kaşığı mısır nişastası
1 tatlı kaşığı karbonat
1 çay kaşığı çay ağacı yağı
1 tatlı kaşığı vanilya yağı (Lavanta yağı 
da olabilir, tercihen) 
2 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı

Tüm malzemeleri karıştırıp arzu etti-
ğiniz bir cam kavanoza ya da kapaklı 
kaba koyabilirsiniz. Doğal, terlemeyi 
ve ter kokusunu önleyici deodoran-
tınız hazır! Hem çevreye hem keseye 
duyarlı bu tarifleri kullandıkça vaz-
geçemeyeceksiniz.

Bir sonraki sayıda görüşmek üzere. 
Sevgiyle kalın. 



Röportaj

BUSE MERAL

Oyunculuğun sınırları 
olmasın isterim

Ekranların genç yeteneklerinden Buse Meral, oyunculuğun 
sınırları kaldıran halini çok sevdiğini söylüyor ve ekliyor: 
Oyunculuğa olan aşkım farklı ve sınırları olmasın isterim. 

Böylelikle yaşadığım dünyayı, insanları, olaylara karşı 
düşüncelerimi daha doğru bir çerçevede tutabiliyor ve bunu 

kontrol edebiliyor olmak bana keyif veriyor.
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Kariyerinin henüz başında 
olmasına rağmen çalışkan-
lığı ve disiplinli haliyle çok 
yol ilerleyeceği kesin bir 

yetenek. Mesleğine aşık, kendini geliş-
tirmek için de ne gerekiyorsa yılmadan 
ve azimle yapmak için hazır genç bir 
oyuncu. Yüksek enerjisi ve sempatikli-
ğiyle ekranlara çok yakışan Buse Me-
ral, bu ayın mini röportaj konuğu oldu. 

Biz seni ilk olarak 'Ege'nin Hamsisi' 
dizisinde Derya rolüyle tanıdık. 
Oyunculuğa nasıl başladınız, 
ardından nerelerde rol aldınız. Bize 
biraz oyunculuk serüvenizin bugüne 
kadar gelen kısmını anlatır mısınız?
Oyunculuğa ilgim hep vardı aslında 
ve bu zamanla büyüdü. Üniversite 
sınavlarına hazırlanırken konservatu-
arda okumam gerektiğini düşündüm. 
Okulu kazandıktan sonra ise hala be-
raber çalıştığım menajerim Pınar Tele-
vi ile tanıştık ve bu yol böyle başlamış 
oldu. İlk projemin ardından 'Elimi Bı-
rakma', 'Destan' ve 'Baba' projesiyle 
birlikte çok heyecanlanarak hazırlan-
dığım Firuze karakteri geldi. 

Çok genç ve yetenekli bir 
oyuncusun gelecek planın nedir? 
Kariyerimin henüz çok başındayım ve 
kariyer yolculuğuma çok değer veri-
yorum. Okulumu bitirip beraber de-
vam eden kariyerimi de kendimi ge-
liştirerek ilerletmek en büyük hedefim 
şimdilik. Gerek işimde gerekse özel 
hayatımda çok donanımlı bir insan ol-
mak istiyorum. Kendimi geliştirmek 

için çalışıp iyi bir insan olduğum sü-
rece gelecek için güzel şeylerin beni 
beklediğine dair planlar yapmak daha 
çok hoşuma gidiyor.

YÜKSEK ENERJİMLE İLİGİLİ 
İLTİFATLAR ALIYORUM

Kendini tanımlarken hangi 
kelimeleri kullanırsın? 
Heyecanlı, sakar, gururlu. 

Oyuncu olmak için attığın ilk 
adımlar nasıl oldu? 
İçimdeki oyun yeteneğini keşfettikten 
sonra bence en önemlisi bu mesleği 
yapma heyecanı ve isteğinden emin 
olduktan sonra konservatuar eğitimi 
ve profesyonel bir oyuncu olmak için 
kolları sıvadım. 

Nasıl iltifatlar alıyorsun, 
eleştirildiğin de oluyor mu? 
Tabii sosyal medyada yorum olanağı 
uçsuz bucaksız olduğu için iyi kötü 
bütün yorumları alıyorum bir şekilde. 
Fakat etrafım ve yakın çevremden ge-
nel olarak doğallığım ve yüksek ener-
jim hakkında güzel yorumlar aldığım 
için onları dikkate almayı tercih edi-
yorum diyebiliriz.

Yapmaktan en çok hoşlandığın şey 
nedir? 
Arkadaşlarım ile bir araya gelip eğ-
lenmek, güzel müzik dinlemek. Ens-
trümanlara çok ilgiliyim, gitar çalma-
yı, müzik yapmayı çok seviyorum. 
Arkadaşlarımla bazen müzik geceleri 
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yapıyoruz böylelikle hem müzik anla-
mında çaldığım enstrümanları gelişti-
riyorum hem zihnimi boşaltıyorum.

SPONTANE YAŞAMAYI SEVİYORUM

Ters köşe bir karakter oynar mısın, 
sınırlarını zorlar mısın, var mı çok 
istediğin değişik bir karakter? 
Oyunculuğun en güzel yanlarından 
biri sınırlarının olmaması ve ben bunu 
mesleki anlamda çok seviyorum. Böy-
lelikle yaşadığım dünyayı, insanları 
ve başımıza gelen olaylara karşı dü-
şüncelerimi daha doğru bir çerçevede 
tutabiliyor ve bunu kontrol edebiliyor 
olmak bana keyif veriyor. Oyunculu-
ğa olan aşkım bu yüzden farklı ve sı-
nırları olmasın isterim.

Hayatı kafana göre yaşayanlardan 
mısın, yoksa planlı mıdır her şeyin? 
Mesleki hayatım dışında spontane ya-
şamayı severim.

Firuze karakteri için neler söylersin 
bize sen onun yerinde olsan nasıl 
davranırdın? Oynarken nasıl 
hissediyorsun? 

Firuze çok sıkılmış bir kadın. Hayatın-
dan, hayatındaki insanlardan, kade-
rinden, her şeyden bıkmış, bıktırılmış 
bir kadın. İstekleri ve ona dayatılan 
yaşam şekli birbirinden çok ayrı ve 
bu boşlukta hayallerinden de kendini 
bulmaktan vazgeçmemiş bir karak-
ter. Firuze'nin yerinde olsam sanırım 
onun gibi yapardım. Firuze'nin bu 
çabasını çok seviyorum ve karakteri 
yaratırken en çok sevdiğim ve ilham 
aldığım özelliği bu oldu. Firuze'yi oy-
narken aşırı keyif alıyorum, kariye-
rimde iyi ki dediğim bir karakter ola-
rak şimdiden yerini aldı bile. Firuze'ye 
gerçekten çok kafa yoruyorum, sette 
olmadığım zamanlarda bile kafamda 
sürekli o var, ne yapar, ne hayal eder, 
nereye gitmek ister, neye nasıl tepki 
verir... Sürekli konuşuyorum ben Fi-
ruze'yle aslında. 

'Baba' dizi setinizde bir gününüz 
nasıl geçiyor?
Gayet güzel geçiyor. Ekip çok keyifli 
herkes çok eğlenerek çalışıyor, setteki 
çalışma konforumuz da müthiş. Yö-
netmenlerimiz ve ekiple kurduğumuz 
bağı ise ayrı seviyorum.

Okulumu bitirip beraber devam eden kariyerimi de kendimi 
geliştirerek ilerletmek en büyük hedefim şimdilik. Gerek 

işimde gerekse özel hayatımda çok donanımlı bir insan olmak 
istiyorum. Kendimi geliştirmek için çalışıp iyi bir insan olduğum 
sürece gelecek için güzel şeylerin beni beklediğine dair planlar 

yapmak daha çok hoşuma gidiyor.
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TURKCELL 
DERGİLİKTE

VODAFONE 
DMAGSTA
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Caner Topçu

Trençkot ve  
deri ceket 

mevsimi geldi

MODA

Kariyerinde emin adımlarla ilerliyor



Kapak
CANER TOPÇU

Beğeniyle izlenmek 
işimi şevkle yapmamı 

sağlıyor 
Oyunculuk yolunda ‘Barbaroslar’ dizisiyle yakaladığı çıkışı 
‘Duy Beni’deki başrol ile taçlandıran Caner Topçu, hayalini 

kurduğu başarıya ulaşması hakkında şöyle diyor: Yaptığımız 
işin beğenilip sürekli gündemde olması oyuncu olarak 
daha büyük şevkle çalışmamı, daha uçsuz hayallerimi 

gerçekleştirmek için imkan sağlıyor.

Röportaj: Vildan Uygunoğlu,  Fotoğraflar: Baran Altındağ,  Styling: Eylem Yıldız,  Video: Yuşa Ebrar Dursunoğlu,  
Saç: Mertcan Pekgüzel,  Makyaj: Rufiye Kalmaz,  Mekan: Turkcell Platinum Park,  

Fotoğrafçı asistanları: Yusuf Koç Mehmet Kurt,  Styling asistanları: Zozan Çirik İrem Sönmezer



Kapak

MONT - GRANSASSO/VAKKO 
GÖMLEK - VAKKO
PANTOLON - WRANGLER/BOYNER 
AYAKKABI - KİP
KEMER - KİP



Duy Beni’ dizisinde can-
landırdığı Kanat karak-
teriyle izleyiciyi her haf-
ta ekrana kilitleyen genç 

oyuncu Caner Topçu, kariyerinde 
emin adımlarla ilerleyen birisi. Hayal-
lerini gerçekleştirmek için sıkı çalışan 
Topçu, her bölümle sosyal medyada 
gündem olmayı başarıyor. Bu ayın 
kapak konuğu genç oyuncu, kariyer 
planlarını Re Touch Mag + okurları 
için bizimle paylaştı.

Sosyal medyanın her hafta en 
çok konuşulan dizisinde rol 
alıyorsunuz, böyle büyük bir 
hayran kitlesine sahip olacağınızı 
dizi başlamadan önce tahmin etmiş 
miydiniz?
Evet bunun için çok mutlu ve gurur-
luyuz. İşe başlamadan önce bir kitle-
mizin olacağını düşünüyorduk ama 
tabii ki de bu kadar fazla olacağını 
tahmin etmemiştik. Dediğim gibi bir 
oyuncu olarak yaptığımız işin sevil-
mesi ve beğenilmesi gurur verici bir 
şey, yanımızda olup bizi destekleyen 
her zaman yanımızda olan seyircimi-
ze çok teşekkür ediyorum.

Rol arkadaşınız Rabia Soytürk 
ile çift uyumunuz muhteşem. Bu 
frekansı nasıl yakaladınız?
Rabia ile uyumumuzun iyi olmasının 
sebebi çok iyi anlaşmamızdan geli-
yor ve bu bizim sahnelerimize de etki 
ediyor. Sahnenin uyumu iyi olunca 
seyirciye de geçiyor ve oynadığımız 
sahnelerden çok keyif alıyoruz.

Kariyerinizin ilk başrolü oldu ‘Duy 
Beni’. Nasıl bir his?
Açık konuşmak gerekirse çok gurur 
verici bir şey çünkü yıllardır hayalini 
kurduğum ve istediğim şeyin gerçek-
leşmesi bana daha uçsuz hayallerimi 
gerçekleştirmek için imkan sağlıyor.

KARİYERİME EMİN ADIMLARLA 
DEVAM EDİYORUM

25 yaşındasınız ve kariyerinizi 
başarıyla şekillendiriyorsunuz. 
Oyuncu olmadan önce kariyerinizle 
ilgili planlar yapmış mıydınız? 
Yoksa mesleğe başlarken kendinizi 
biraz daha akışa mı bıraktınız?
Oyunculukta kariyer planlama-
sı çok önemli ve oyuncu olmadan 
önce birçok kariyer planlarım vardı. 
İlk zamanlar biraz akışındaydı ama 
Barbaroslar dizisiyle kariyerimi şekil-
lendirmem gerektiğinin farkına var-
dım. Emin adımlarla kariyerime de-
vam ediyorum.

Erken yaşta gelen şöhret sizi hiç 
korkuttu mu? Bu kadar göz önünde 
ve her hafta gündem olmak nasıl 
bir şey?
Evet biraz korkutucu çok fazla insan 
tarafından tanınmak ama yaptığım 
işin güzel sonuçlar alması ve sürekli 
gündemde olması bir oyuncunun her 
zaman ihtiyaç duyduğu şeylerden bir 
tanesi bence çünkü yaptığımız işin 
insanlar tarafından beğenilip sürekli 
gündemde olması oyuncu olarak daha 
büyük bir şevkle çalışmamı sağlıyor.

Kapak
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Sosyal medyayla aranız nasıl?
Sosyal medyayla aram çok yoktur. 
Twitter’ı bile bu işle kullanmaya baş-
ladım. Ama eski sosyal medya kulla-
nımıma nazaran bu işle beraber bir 
artış oldu.

Oyuncu olma yolculuğu nasıl 
başladı? Çevreniz bu kararınızı 
nasıl karşıladı?
Lisede derslerden kaytarmak için ti-
yatroya başlama kararı aldım. Oyun-
culuk benim için ilk etapta hobi olup 
sonrasında mesleğe dönüştü ve yap-
tığım işten çok keyif aldım. Oyuncu-
luk yolculuğum da başlamış oldu.

BARBEKÜ YAPMAYA BAYILIRIM

Normal hayatta nasıl bir insandır 
Caner Topçu? Neleri sever? Neleri 
sevmez?
Hayata pozitif bakan biriyim. Spor-
suz bir hayat düşünemiyorum. Be-
nim enerji depoladığım ve daha dinç 
olmamı sağlayan şeylerden bir tanesi 
spor ve benim de hayatımın bir par-
çası oldu. Samimiyetsiz olan ortamla-

rı hiç sevmiyorum. Onun dışında ke-
yifle ve zevkle yaptığım şeylerden ev 
işleriyle uğraşmayı seviyorum. Bar-
bekü yapmaya bayılırım. İnsanları 
bazen tutup “Hadi mangal yapalım” 
diyebiliyorum. Evde yemek yapmayı 
da çok severim. Yemek yapma uğraşı 
benim için çok keyifli oluyor. Bir de 
lezzetli yaptıysam yemeği daha da 
keyifli bir hale dönüşüyor.

İlgi odağı olmak mı, arka planda 
olmak mı sizi daha iyi hissettirir?
Bir oyuncu olarak bu sorunun ceva-
bı biraz açık gibi aslında kendi adıma 
konuşursam ilgi odağı olmak beni 
daha iyi hissettirir.

Hayata dair en değer verdiğiniz 
şeyler nedir?
Hedeflerim kariyer yolculuğumu gü-
zel ve emin adımlarla devam ettir-
mek. Birçok hayalim var ama gerçek-
leşmesini istediğim hayallerimden bir 
tanesi bir dijital platformda iyi bir işte 
yer almak. Hayata dair en değerli şey 
ailem, hayata dair en değerli düşün-
cem de insana insanca davranmaktır.

Kapak

Hayata pozitif bakan biriyim. Sporsuz bir hayat 
düşünemiyorum. Benim enerji depoladığım ve daha dinç 
olmamı sağlayan şeylerden bir tanesi spor ve benim de 
hayatımın bir parçası oldu. Samimiyetsiz olan ortamları 

hiç sevmiyorum. Onun dışında keyifle ve zevkle yaptığım 
şeylerden ev işleriyle uğraşmayı seviyorum.



Kapak



BAĞLAMA DERSLERİNE 
BAŞLAMAK İSTİYORUM

Hedeflerinizi ya da hayallerinizi 
sorsam aklınıza gelen ilk şeyler ne 
olurdu?
Şu anda oyunculuk dışında ekstra 
bir şeyle ilgilenemiyorum ama boş-
luğumda enstrümanlara yönelmek 
istiyorum. Öğrenmek ve profesyo-
nelleştirmek istediğim enstrüman da 
bağlama, bu yıl bağlama derslerine 
başlamak istiyorum. Yıllardır çok isti-
yorum ama bir türlü fırsatım olmadı. 
Bu sene umuyorum ki bağlama çal-
mayı öğreneceğim.

Re Touch Mag’e ikinci defa konuk 
oluyorsunuz, bu sefer kapak 
konuğu olarak tabii. O günden 
bugüne neler değişti hayatınızda?
Hayatımda çok değişen bir şey yok 
çünkü çok kısa bir süre önce sizin 
konuğunuz olmuştum. Tek değişen 
yeni bir işte çalışıyor olmam ve beni 

çok fazla insanın tanıyor olması diye-
bilirim. Son olarak tekrar size konuk 
olmak çok keyif vericiydi her şey için 
çok teşekkür ederim.

Şimdi bazı insanlar çuval bile 
giyse yakışır derler, siz de onlardan 
birisiniz. Modayla aranız nasıl? 
Trendleri takip ettiğiniz oluyor mu?
Çok teşekkür ediyorum. Elimden 
geldiğince takip etmeye çalışıyorum 
ama özellikle trendler neymiş diye 
bakıp modaya ayak uydurmaya çalış-
mıyorum.

Hayatınızın en büyük dönüm 
noktası neydi ve o noktadan sonra 
nasıl bir değişim yaşadınız?
Tiyatroya ilk başladığım zamanlar ti-
yatroyu bırakmak istiyordum o zaman 
bıraksaydım belki de şu an oyuncu 
kimliğimle beni tanıyor olmayacaktı-
nız. Tiyatroyu bırakmayıp devam et-
tim ve yıllar sonra hayalini kurduğum 
yerdeyim. Geldiğim nokta için de en 
büyük değişimim diyebilirim.

Kapak

Hedeflerim kariyer yolculuğumu güzel ve emin 
adımlarla devam ettirmek. Birçok hayalim var ama 
gerçekleşmesini istediğim hayallerimden bir tanesi 

bir dijital platformda iyi bir işte yer almak. Hayata 
dair en değerli şey ailem, hayata dair en değerli 

düşüncem de insana insanca davranmaktır.



Kapak

SWEATSHİRT - KİP 
GÖMLEK - KİP 
PANTOLON - KİP 
ŞAPKA - EDİTÖRE AİT 
AYAKKABI - KİP 
BİLEKLİKLER - KİP



Kapak



Kapak



Kapak



Kapak

CEKET - KİP 
KAZAK - KİP 
PANTOLON - KİP 
AYAKKABI - KİP



Kapak



Kapak



Kapak



HAZIRLAYAN: BUSE TURAN

Moda

Moda haftasının gösterişli defilelerini merakla izledik. 
Payımıza düşen trendleri bir bir not aldık. Trençkot ve 

deri ceket mevsimi geldi. Palto ve kaban mevsimi ise pek 
yakında kapımızda. Hal böyle olunca belki de kararsızlıklarla 

dolu kış alışverişinize bizi ortak etmek istersiniz diye 
düşündük ve dış giyim trendlerini gözler önüne serdik. 

Kış silüetlerinde
TREND ALARMI



Moda

Klasik trenç
Trendler arasında deriler, klasik poplin ve gabardin 

trençkotlar var. Siyah ve kahverengiden bahsetmemize 
gerek yok belki ama lacivert, haki ve bej tonlarının da 

hakimiyeti altına gireceğimizin sinyallerini aldık.

Burberry Junya Watanabe

PT TORINO There Was OneThom Browne

Fendiv



Moda

Cool deri
Cool görünümün kitabını yazmış olan beyler bizimle mi? 

Her birinizin fit deri ceketlere sahip olduğuna adımız 
kadar eminiz. Geniş omuzların ve fit halin en kolay yolu 

deri ceketlerden geçiyor biliyorsunuz zaten ama güncel 
tasarımlardan haberiniz var mı?

Dsquared2 Philipp Plein

Roberto Cavalli

Palm Angels T-shirt

Valentino 
Garavani Bot

Represent jean

Rick Owens



Moda

Yüksek doz sıcaklık
Uzun palto ve kuşaklı kabanlara bu sezon da yeşil ışık 

yaktık. Yeşil ışık demişken alışveriş listenizin başına haki 
yeşil kaban eklemeyi unutmayın. Düşük omuz, oversize 

kalıp ve ayak bileklerine uzanan kabanlar sezonun 
favorileri arasında yerlerini aldı.

Alexander McQueen BOSS Dolce & Gabbana

Neighborhood sulvam Undercover



Moda

İyi seyirler
İlk date’i başarıyla atlattınız, 
birbirinizden çok hoşlandınız, artık 
rahat bir nefes alabilirsiniz. Yeni 
kız arkadaşınız cumartesi akşamı 
için sanat dolu bir plan yapmış. En 
sevdiği Broadway müzikaline iki 
kişilik bilet almış. Ama öncesinde 
nefis bir deneyime gidiyorsunuz, 
şarap tadım gecesinin en şıkı siz 
olacaksınız.

Brunello 
Cucinelli

Canali

Zegna
Ksubi

Carhartt 
WIP

Issey Miyake 
Pre-Owned

Burberry

Burberry Pre-Owned

Balmain



Moda

Tıpkı bir İtalyan gibi
Erkeklerin kalbine giden yol midesinde geçiyorsa kadınların 
kalbine giden yol da modadan geçiyor diyebiliriz. Kadınlar 
arasında yüzyıllardır dillerden düşmeyen İtalyan erkeklerini 
düşünürsek abartmış sayılmayız. Aranızda İtalyan 
erkeklerini aratmak istemeyenler varsa, bizimle kalsın, 
nefes kesici önerilerimiz var.

Dolce & 
Gabbana

TOM FORD

Locman Italy

Philipp Plein

Axel Arigato

Philipp PleinPrada

Tommy 
Hilfiger



Moda

Kamp havası
Sonbahar için kamp sezonu diyebiliriz. 
Hepimizin içinde şehirden uzaklaşma 
isteği var ama siz bizden önce 
davrandınız, hafta sonu Sapanca’ya 
gidiyorsunuz. Yanınıza alacağınız 
kamp malzemelerinin listesini 
yaparken biz de sizin için cool ve şık 
bir kombin hazırladık.

Alexander 
McQueen

Palm 
Angels

Off-White
TOM 
FORD

U-Boat 
saat

Rains

Bottega 
Veneta

Jacquemus

Jacquemus

Undercover



Güzellik

Jön bakımı
Gerçek bir jön baştan ayağa bakımın 
gücüne inanır. Kendini seven ve kişisel 
bakımından ödün vermeyen karizmatik 
beyler size özel hazırladığımız içeriklerin 
gücüne inanamayacaksınız. Bu ayın dikkat 
çeken içeriklerine birlikte göz atalım.

Head&Shoulders Kepeğe Karşı 
Etkili şampuan 55,90TL

Neutrogena El Tırnak Bakım 
Kremi 34,15 TL

Neutrogena 
Retinol Boost 

Yaşlanma 
Karşıtı Göz 

Kremi

Old Spice Night 
Panther Stick Deo

Philips OneBlade Şekillendirici 
Tıraş Makinesi

Tom Ford 
OMBRE 

LEATHER 
parfüm 100ML 

2.875TL
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ATOLYE

SİNEMA

Kültür Sanat

18’inci yüzyılda Batı 
Afrika’nın güçlü 
devletlerinden 
Dahomey Krallığı’nın, 
tamamı kadın 
savaşçılardan 
oluşan ordu birimi 
Agojie’yi anlatan 
‘Kadın Kral’ filmi, 
14 Ekim’de vizyona 
giriyor. Gina Prince-
Bythewood’un 
yönettiği filmin 
başrollerini Viola 
Davis, John Boyega 
ve Thuso Mbedu 
paylaşıyor.

Müze Gazhane, 16 Ekim Pazar 
günü yetişkinleri heykel 
atölyesine davet ediyor. 
Begüm Tekay’ın yürüttüğü 
atölyede heykel yapımının 
incelikleri uygulamalı 
bir şekilde anlatılacak. 
Katılım için ise 12 Ekim 
Çarşamba’dan itibaren Radar 
İstanbul üzerinden kayıt 
yaptırmak gerekiyor.



Muharrem Özcan’ın yönettiği 
‘Acındırma Propaganda Birimi’, 
Oyun Atölyesi’nde 20 Ekim’de 
tiyatroseverleri bekliyor. Otoriter 
yönetimin toplum ve birey 
üzerindeki etkilerini, eleştirel ve 
mizahi bir dille anlatan oyunu, 
Mustafa Kırantepe, Hasibe Eren, 
Onur Özaydın ve Ezgi Coşkun 
sahneye koyuyor.

TİYATRO

Büyülü sesi ve sevilen şarkılarıyla 
sevilen isim Birsen Tezer, 28 Ekim 
Cuma günü Kadıköy Sahnesi’nde 
bir müzik ziyafeti yaşatacak. 
Tezer’in konserinde, Akın Eldes, 
Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur, 
İlhan Şeşen gibi isimler de konuk 
müzisyen olarak sahne alacak.

Kültür Sanat

KONSER

212 Photography Istanbul Festivali, 
Akaretler, Taksim Sanat, Kadıköy 
Meydanı, Zorlu PSM gibi 15 mekânda, 
lokal ve uluslararası pek çok fotoğraf 
sanatçısına kapılarını açıyor. 
Sürdürülebilir bir sanat ve kültür 
geleneği oluşturmak üzere yola çıkan 
festival, 6 – 16 Ekim tarihleri arasında 
ziyaretçilerle buluşacak.

SERGİ



Astroloji
Ekim 2022

ASTROLOJİ
KOÇ 21 MART - 20 NİSAN

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

İKİZLER       22 MAYIS - 22 HAZİRAN

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

ASLAN 23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS

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

BOĞA 21 NİSAN - 21 MAYIS

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

YENGEÇ 23 HAZİRAN - 22 TEMMUZ

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

Astrolog CANAN SEZGİN



Astroloji
BAŞAK 23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL

Yükselen Başak  ve Başak Burcu
Sevgili başaklar bu ay dış görünüşünüz, imajınız yani 
kendiniz odak noktanız olacak. Ağustos sonu burcu-
nuzda yeni ay gerçekleşiyor. Hayatınızı genel olarak 
değiştireceksiniz. 10 Eylül dolunayında evlilik ve iliş-
kiler konusunda tamamlanmalar söz konusu olacak. 
Tamam mı devam mı sorusunun cevabını verebilecek-
siniz. Eylül sonu ise yeni insanlar hayatınıza girecek. 
26 Eylül yeni ayında finansal konularda başlangıçla-
rınızı yapabilirsiniz. Ancak retroya dikkat. 10 eylülde 
başlayıp 3 ekimde biten Merkür retrosunda maddi 
konularda temkinli olun, riskli yatırımlar yapmayın. 
Eylül ayı kendinizi yenilediğiniz bir ay olacak.

AKREP 23 EKİM - 21 KASIM

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

OĞLAK 22 ARALIK - 21 OCAK

Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu
Sevgili oğlaklar bu ay yurt dışı işleriniz ve eğitimlerinizle 
ilgileneceğiniz bir ay olacak. 10 Eylül dolunayında ileti-
şimde anlaşmazlıklar olabilir, daha anlayışlı bir tavır ser-
gileyin. Sözleşmelere imza atarken dikkatli olun. İşle ilgili 
bir seyahat gerçekleştirebilirsiniz. 26 Eylül yeni ayında 
kariyer anlamında istediğiniz statüye ulaşabilir, hedefle-
rinize yaklaşabilir, yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Aşk 
anlamında ise mutluluk sizi bekliyor. 10 eylülde başlayıp 
3 ekimde biten Merkür retrosunda mesleki anlamda dik-
katli adımlar atın. Finansal anlamda beklediğiniz paralar 
gelecek. Eylül ayı sizin için iş, eğitim ve para demek.

BALIK 20 ŞUBAT - 20 MART

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

TERAZİ 23 EYLÜL - 22 EKİM

Yükselen Terazi  ve Terazi Burcu
Sevgili teraziler bu ay duygusal olacağınız, sezgileri-
nizi dinleyeceğiniz, bilinçaltınızın aktif olacağı bir dö-
nem olacak. Gizli düşmanlarınıza dikkat edin. Eşinizle 
çekişmeler söz konusu olabilir. İlişkilerinizde iletişim 
kurarken ben dili kullanın. Mesajcı rüyalar görebilir-
siniz, bilinçaltınızda bastırdığınız duygular ortaya çı-
kabilir. 10 Eylül dolunayında sağlığınız açısından yeni 
kararlar verin. Çalışma ortamınızı değiştirebilirsiniz. 
26 Eylül yeni ayında cesur olun, iç sesinizi dinleyin. 
10 eylülde başlayıp 3 ekimde biten Merkür retrosunda 
dönüşümlerinizi tamamlayacaksınız. Eylül ayı kendi-
nizden ilham alacağınız bir zaman dilimi olacak.

YAY 22 KASIM - 21 ARALIK

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

KOVA 22 OCAK - 19 ŞUBAT

Yükselen Kova  ve Kova Burcu
Sevgili kovalar bu ay sezgileriniz, burs, nafaka, vergi 
ve ortak para alanlarınız aktif olacak. Psikolojik an-
lamda korkularınız tetiklenebilir. 10 Eylül dolunayın-
da parasal anlamda ortaklıklar söz konusu. 26 Eylül 
yeni ayında yurt dışı ile ilgili işlerinizde başarılı ola-
bilirsiniz. Kişisel gelişiminiz için uygun bir zaman. 10 
eylülde başlayıp 3 ekimde biten Merkür retrosunda 
seyahate çıkarken dikkatli olun. Yeni eğitimlere baş-
lamak yerine yarım kalmış işlerinizi bitirin. Retro bit-
tiğinde mesleki anlamda tanınabilir ve popüler olabi-
lirsiniz. Eylül ayı sizin için yeniden doğuş ayı olacak.
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Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da  takip edebilirsiniz


