
N E D E N  H AY VA N
S A H İ P L E N M E L İ Y İ Z ?

ACELE İŞE HEP Mİ
ŞEYTAN KARIŞIR?

Hıdırellez
RİTÜELLERİ

1980’ler�n
SAÇ ve MAKYAJ STİLİ

Anneler Günü’ne
Hed�ye Öner�ler�

NICOLE KIDMAN
STİLİNİN SIRRI NE?

İlkbahar 2021
Ücrets�zd�r

www.dem�roren�st�klal.com

/dem�roren�st�klal

/dem�roren�st�klal

B I Y I K L I :







Tarihçe

Demirören İstiklal

1890 senesinde Osmanlı Bankası yöneticisi Emile Deveaux ile “Devea-
ux Apartmanları” ismini alan Eski Sin-Em Han, 1930’larda Lüks Sinema 
ve Saray Sineması’na ev sahipliği yapmıştı. Sin-Em Han’da 1950’lerde çı-
kan büyük bir yangın sonucu yapı, bir pasaj ve ofis kompleksine çevril-
miş ve geleneksel Saray Muhallebicisi’ne de ev sahipliği yapmıştır.

Hayranlık uyandıran renkli tarihi ve bitmek tükenmek bilmeyen 
enerjisi ile İstanbul’un kalbi olan İstiklal Caddesi’nde yükselen Demirö-
ren İstiklal, ziyaretçilerine birbirinden keyifli alışveriş seçenekleri sunu-
yor.

İstiklal Caddesi’nin iki yanına sıralanmış tarihi binalarına eşlik eden 
19.000 metrekarelik bir alanda, 41 mağaza kapasitesi ile klasik ve modern 
çizgilerin buluştuğu bir mimari yorumlamaya sahip olan Demirören İs-
tiklal, Beyoğlu’nda, alışveriş zevkinizi bir üst noktaya taşıyacak.

Güne huzur dolu bir başlangıç için sabah kahvesi, iş arkadaşlarınızla 
yiyeceğiniz bir öğle yemeği, dostlarınızla sohbeti yudumlayacağınız bir 
beş çayı, sevgilinizle romantik bir sinema keyfi, ailenizle akşam yemeği, 
aradığınız eski bir kitap, arkadaşlarınızla alışveriş zevki…

Demirören İstiklal 2011 yılından beri hayatınızın “Buluşma Noktası” 
olmaktan gurur duyuyor ve sizleri güvenli, rahat ve samimi bir dünyaya 
davet ediyor.

10 
Yaşında
10 

Yaşında
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HADİ, HADİ, HADİ...
Aceleci ve sabırsızım. Belki de aceleci ve sabırsız olmamın ev-

renle bir ilişkisi vardır. Belki burçlara daha da çok inanmalıyım!
Planlar, programlar, iş hayatı vb. her şeyde başrolü çeken ikin-

ci bir kişilik gibi. İnanın bana hayatınıza isteğiniz dışında yön 
veriyor.  

 Çocukluk dönemimi hayal meyal hatırlarım. O zaman-
larda da şimdiki gibi aceleci ve sabırsızdım. Sabah olsun da 
arkadaşlarımla misket oynayayım diye sabahın köründe 

kalkar misketleri temizler, tekrar tekrar sayar, kapılarına gi-
dip teker teker bütün arkadaşlarımı toplardım. İlkokul dönemin-

de annemi de uykusundan eder, beni erkenden okula götürmesi 
için ağlardım. Erkenden gideyim ki çantamı sıranın en başına 
koyabileyim. Zil sesini duyduğum anda sınıftan koşarak çıkan 
yine ben. O yaşta nedir bu acele, nedir bu koşuşturma?

Aslında hayatı yavaş bir şekilde sindire sindire yaşamak 
gerekiyor. Tadını çıkartarak… Belki de tadını alamadığım çok 
şeyleri atladım hayatımda. Kesin olan bir şey de; tat alınması 
gereken şeyleri herkesten daha hızlı keşfettim. Hayat su gibi 
geçti gitti. Artık otuzlu yaşlarımın sonuna yaklaşıyorum ve 
geriye dönüp baktığımda bazen keşkeler içinde buluyorum 
kendimi … Neydi bu acelen?

Günlerim hep rutin geçer. Sabahın dördü uyan, üç saat evde iş 
yap, kendini hazırla, yapılacakları gözden geçir… Güne erken başla-
mak da artık hayatımın bir parçası oldu. Dinç olayım ki bekleyen 
işleri olması gerektiği gibi düzenleyeyim. Güne hazırım, beynimde 
işe gidene kadar durmak bilmeyen çarklarım işlevlerini asla kay-
betmiyorlar. Hadi hadi hadi …. Bu durumdan rahatsız mıyım? Ben-
ce değilim ama acelecilik emin olun sizin tüm hayatınızı etkiliyor. 

Arkadaşlığımı bitirdiğimi hatırlıyorum, bu bir gerçek. İster 
hastalık deyin, ister başka türlü adlandırın ama bunu dizginleye-
miyorum. O verilen saatin dakikalarına girildiği anda, kalbimde 
bir çarpıntı, beynimde başka başka düşünceler belirmeye başlıyor. 
Mesajlar tekrar tekrar okunuyor.  Niye geç kaldı, ya bir şey olduysa, 
gelmeyecek mi? Sonra sinirle atılmış mesajlar ve aramalar… Tabii 
hikâyeler her zaman mutlu sonla bitmiyor. Geçmiş olsun!

Evde daha diş macunu bitmeden diş macunu almak, stok yap-
mak, bir kargo bekliyorsam milyon kez aramak, iş yapılacak ise her 
dakika kontrol isteği ve iş bitene kadar buhranlar geçirmek… Be-
nim için bu tarz şeyler artık normal gelmeye başladı ama insanları 
canlarından bezdirdiğimin farkındayım. Ne kadar dizginlemeye 
çalışsam da pek başarılı olamıyorum maalesef.  

Benim beynim şöyle işliyor; Bir şey mi yapılacak? Beynim 
"Hadi, hemen, bekleme, şimdi." Sabahın 7‘sinde personel arkadaş-
ları beklemeden, belimin kopacağını bile bile ağır işlere giriştiğimi 
bilirim. Randevularıma 1 saat, hatta bir aksilik çıkar diye 2 saat 
önceden gelmek, bana normal geliyor. 

Kim ne derse desin aceleci ve sabırsız olmayı seviyorum. Biraz 
dizginlerseniz sizler de eminim seveceksiniz. Bu ikinci "ben" haya-
tımı düzene sokuyor. Bir şeylerin olması gerektiği gibi ilerlemesini 
sağlıyor. Ne olmuş iki adet diş macunum fazladan varsa, ne olmuş 
2 saat önce gelmişsem kime ne! Siz önce sorumluluk sahibi olup geç 
kalınmaması gerektiğini öğrenin! Sabahın 3’ünde kalkmışım da ne 

olmuş? Siz daha gözlerinizi aça durun, ben çoktan hazırım :) 
Olumsuz yönlerini asla inkâr edemem, ama inanın olumlu yön-

leri hayatınızı güzelleştiriyor. Randevulara asla geç kalmamak, ha-
yatı hep bir heyecan içinde yaşamak, uzun vadeli işleri önceden, 
hakkını vererek bitirmek, anı yaşamak, pazardan en taze meyve, 
sebzeleri seçmek, istediğin koltuğa yer bulmak, sıra beklememek, 
insanların monoton giden hayatına hız katmak…  

Yani sonuç olarak aceleci ve sabırsız biri değilseniz, böyle kişile-
rin beyinlerinin nasıl işlediklerini görün istedim. Biz, size anormal 
gelenleri normal görebiliriz, canınızdan bezdirebiliriz ama bilin ki 
bunu dizginlemek bizler için çok zor. 

Lütfen bize biraz sabır gösterin çünkü biz yapamıyoruz. Emi-
nim yapanlarınız vardır ama bizdeki durum bu… :) Keşke başkası-
nın kişiliğine sahip olsaydım diye düşünmedim mi? Tabii düşün-
düm ama kendimi kabullendim artık, ben buyum. Eminim başkası 
olmak, onun kişiliği ile yaşamak ilginç olurdu. Aslında tekrar bir 
düşündüm de; 

‘’PEKİ, BİR BAŞKASI OLSAM KİM OLURDUM? ’’
Devamı gelecek…
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Her şeyden önce bir evcil hayvan sahibi olmak, insan yaşamına biraz mizah ve 
sevgi katacaktır. Safkan bir evcil hayvana sahip olmamızda herhangi bir sakınca 
yok fakat; kelimenin tam anlamıyla bir hayat kurtarmak, bizlere çok daha farklı bir 
deneyim yaşatabilir. Farklı bir deneyim olduğunu kanıtlayacak 10 nedeni sıraladık…

Bir Hayat Kurtarmak
Barınaktan veya sokaktan bir hayvanı sahiplen-

mek, onları sokaklarda ve barınaklarda karşılaşa-
cakları olası tehlikeli durumlardan soyutlamak de-
mektir. Yaşamak için ikinci bir şansa ihtiyaçları var. 
Onları sahiplenerek, yardıma muhtaç bu canlılara 
yaşamak için bir şans daha vermiş olursunuz.

 
Koşulsuz Sevgi
İnsan ruhu, sevgiyi içinde barındırır ve sevgiden 

beslenir. Evcil hayvanlarımız ise bizlere koşulsuz 
sevgi verir. Yapılan araştırmalara göre; evcil hayvan-
lar özellikle evde kaldığımız bugünlerde stresle başa 
çıkmamıza yardımcı oluyor ve bizleri sakinleştiriyor. 
Sizi, ne yaparsanız yapın yadırgamayacak olan bu 
canlılarla stresi azaltmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Yalnızlıkla Mücadele
Evcil hayvanlar yalnızlık ve üzüntü duygularını-

zı hafifletebilir. Bazı insanlar için psikolojik, duygu-
sal ve fiziksel olarak faydalı oldukları bilinmektedir. 
Hayvanlara karşı özen ve şefkat gösterdiğimizde 
kendimizi daha az yalnız ve izole hissederiz. Evcil 
hayvan sahibi olmak, bu yüzden bizi tatmin ve min-
net duygularına ulaştırır. Bu duyguların yaşamımı-
za etkisi ise oldukça pozitif.

Başkalarını Cesaretlendirme
Bir evcil hayvanı sahiplenerek başkalarını da ya-

şam kurtarmaya teşvik etmiş olursunuz. Herhangi 
biri evcil hayvanınızı nereden aldığınızı sorduğunda 
onlara ‘barınaktan’ diyebilirsiniz. Barınaktan sahip-
lenmiş olmanız başkalarının da aynı şeyi yapması 
için oldukça teşvik edici olabilir.

Milyonlarcası Bekliyor
Sokak hayvanları ciddi riskler altında kalıyor. 

Kaza, hastalık, istismar, açlık gibi birçok sorunla mü-
cadele ediyorlar ve barınaklara her gün çok fazla yeni 
hayvan getiriliyor. Onlara değecek ilgi ve sevgiyi ve-
rebilmeyi istemez miydiniz?

Egzersiz Yapmaya Teşvik Eder
Özellikle köpekler, hem evde hem de dışarıda her 

gün egzersiz yapmaları için sahiplerini hareket et-

meye teşvik ediyorlar. Günlük rutin yürüyüşler, evde 
oynanan oyunlar ve aktivitelerle sahiplerini aktif 
tutmayı seviyorlar. Bu basit günlük hareketlilik de 
bizler için oldukça faydalı. Kalp hastalığından diya-
bete, hatta felç ve astım gibi hastalıklara da fayda 
sağlayarak bizleri zinde tutmayı başarıyorlar. 

Sosyalleşmeye Yardımcı Olur
Egzersiz yapmayı seven evcil hayvanlar, yürü-

yüşleri sırasında diğer yürüyüşçülerle sosyalleşme 
şansı bulmanın yanı sıra bu insanlarla arkadaşlıklar 
kurmamızı da sağlayabiliyorlar. Evcil hayvan kulüp-
leri, eğitim sınıfları, evcil hayvan mağazaları gibi 
yerler, yeni insanlarla tanışmak ve sosyalleşmek için 
harika yerler olabilir. 

Çocuk Sahipleri İçin Faydalı
Evcil hayvan sahibi olmak, çocukların değerli ha-

yat dersleri alması için imkân sağlar. Evcil hayvan-
lar, yetişkinlerin rehberliğinde çocuklara sorumluluk 
ve güvenilirlik hissini aşılar. Bonus olarak; bir evcil 
hayvan, çocukların sevgi dolu ilgisine her zaman kar-
şılık verir.

Refakatçi Olabilirler
Sadece sevgi ve şefkat sağlamakla kalmayan ev-

cil hayvanlar, aynı zamanda bağışıklık sisteminizi 
güçlü tutarken mental sağlığınız için de sizlere fayda 
sağlar. Özellikle köpekler, sahiplerinin ihtiyaçlarını 
ve duygularını zamanla anlamak için gelişen ve bun-
lara karşılık verebilen harika canlılardır.

4 Nisan Sokak Hayvanları Günü 
Her yıl 10 köpekten yalnızca 1’i kendisine kalıcı 

bir yuva bulabiliyor. Hayvanların barınakta olması-
nın en temel nedeni, sahiplerinin onları terk etmele-
ri. Her yıl yaklaşık 3 milyon hayvana barınaklar çok 
dolu olduğu için ve sahiplenilmedikleri için ötenazi 
uygulanıyor.

Sadece kediler ve köpekler evsiz evcil hayvanlar 
olarak düşünülürse, dünya çapında tahminen yakla-
şık 70 milyon evcil hayvan var. Şimdi tam zamanı. 

4 Nisan Sokak Hayvanları Günü’nde tüm bu sı-
raladığımız nedenler ve çok daha fazlası için siz de 
sahiplenebilirsiniz.

Bir Hayvanı Sahiplenmek İçin 10 Nedeniniz Var

Sanat Güneşi Zeki Müren’in
Hayvan Sevgisi

Onun yazdığı şarkı sözleri ve bestelediği 
şarkılar, bugün hala vazgeçilmez parçalarımız 
arasında. Sanata ömrünü vermiş olan Zeki 
Müren'i bir de hayvansever yönüyle tanıyalım 
istedik. Uzun yıllar boyunca hayatını ve evini 
hayvan dostlarıyla paylaştı. Kedisi Boncuk ve 
köpeklerinden biri olan Tarzan, en yakın dost-
larından oldu.
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Mutlaka Görülmesi Gereken

BEYOĞLU'NDA 5 MÜZE
UNESCO tarafından tüm dünyada 18 Mayıs, ''Müzeler Günü'' ilan 

edilmiştir. Türkiye'de her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arasında Müze-
ler Haftası kutlanır. Bu haftada; ülkemizin kültür varlıkları tanıtılır, 
müzeler gezilerek, milli kültür ve tarih bilgimiz aktarılır. Tarih ve 
kültür bakımından oldukça zengin olan Beyoğlu ilçesinde, mutlaka 
görmeniz gereken 5 müzeyi sizler için derledik;

Atlas Sineması yenilenmiş haliyle 
2021’de geri dönüyor. Restorasyonla 
birlikte sinemaya İstanbul Sinema 
Müzesi de eşlik edecek.

İstanbul Sinema Müzesi

Orhan Pamuk'un aynı adlı eserinden yola 
çıkarak oluşturduğu müzedir. İstanbul'da 
19. Yüzyıldan kalma bir ev, yazar 
tarafından müzeye dönüştürüldü.

Masumiyet Müzesi

Kuruluşundan günümüze gerçekleştirdiği 
etkinliklerle Türkiye’nin en nitelikli, öncü 
ve sevilen müzelerinden biri haline geldi.

Pera Müzesi

Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi, bin 
metrekare alana sahip olan 277 yıllık bir 
yapı olarak tarihi yönüyle dikkat çekiyor.

Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi

Yanılsama dolu atmosferi ve her odada 
karşılaşacağınız sürprizlerle en sıra dışı 
müzelerden biri olarak öne çıkıyor.

İllüzyon Müzesi

Kuloğlu, İstiklal Cd. Atlas Pasajı No:131, 
34433 Beyoğlu, İstanbul

Asmalı Mescit, Meşrutiyet Cd. No:65, 
34430 Beyoğlu, İstanbul

Firuzağa, Çukurcuma Caddesi, Dalgıç Çk. No:2, 
34425 Beyoğlu, İstanbul

Cumhuriyet Cad. Belediye Gezi Dükkanları D:26, 
34433, Beyoğlu, İstanbul

Asmalı Mescit, Terkoz Han, No.1/3,
34430 Beyoğlu, İstanbul
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tarihi gün, 1975 yılı ve sonrasında daha yaygın olarak 
kutlanmaya başlandı ve sokaklara taşındı. 

Türkiye’de 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü ilk kez 1921 yılında 
“Emekçi Kadınlar Günü” olarak 
kutlanmaya başlandı ve günümüz-
de, farklı kadın örgütleri tarafından 
her yıl Dünya Kadınlar Günü olarak 
kutlanmaya devam ediyor.

Tüm kadınlarımızın 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun…

Birleşmiş Milletler tarafından 
1977 yılında ilan edilen 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nün tarihi, 
bilinenden daha eskilere, 100 yılı 
aşkın bir geçmişe dayanıyor. 

Her şey New York’ta, işçi kadınların protestoları 
ile başladı…

Amerika’nın New York eyaletinde, tekstil firma-
larında 40 bin işçinin insanlık dışı çalışma koşulları-
na karşı kadınlar; kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, 
daha az mesai saatleri, kadınlara verilen maaşlarda 
artış, seçme ve seçilme hakkı taleplerini protestolar 
ile dile getirmeye başladı. Başlatılan protestolar, poli-
sin de saldırısıyla kaos ortamına dönüştü. Çıkan yan-
gında, çoğu kadın 129 işçi hayatını kaybetti ve cenaze 
törenlerine 100 bini aşkın insan katıldı. Protestolar-
dan bir yıl sonra Amerika Sosyalist Partisi 8 Mart’ı 
Ulusal Kadınlar Günü olarak kabul etti. 

Kopenhag Uluslararası Emekçiler Konferans’ın-
da, tüm dünya kadınlarının ortak beklentisi olarak; 
kadınların seçme ve seçilme hakkını elde etmesi, 
kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve emperyalizme 
karşı mücadele konuları gündeme geldi. Olaylardan 
iki yıl sonra gerçekleşen bu konferansta, Almanya 
Sosyal Demokrat Parti öncülerinden Clara Zetkin, 
‘’Dünya Kadınlar Günü’’ fikrini sundu. Konferansa 
17 ülkeden katılım sağlayan 100 kadın, Zetkin’in öne-
risini oy birliği ile kabul etti. Sırasıyla; Danimarka, 
Almanya ve ABD, bu günü kadınlara özel bir gün 
olarak kutlama kararı aldı. Aynı dönemde Birleşmiş 
Milletler, 1977’de yaptığı oylama sonucunda 8 Mart’ı 
dünya kadınlarına armağan etti ancak; ABD’de ya-
şanan yangından dolayı olduğuna dair herhangi bir 
açıklama da yapmadı. 

Uluslararası ilk Emekçi Kadınlar Günü, 19 Mart 
1911’de düzenlendi. Avusturya, Danimarka, Alman-
ya ve İsviçre’de gösterilere katılan on binlerce kadın 
seçme ve seçilme hakkının yanı sıra kadınlara iş ve 
mesleki eğitim verilmesi, çalışma alanlarında ka-
dın-erkek eşitliği sağlanmasını talep etti, ediyor. Bu 

Dünya Kadınlar Günü Tarihçesi

8 MART

8M 2019, İspanya

Clara Zetkin ve Rosa Luxemburg
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"İyi ki Geride Bıraktık." Dediğimiz

80'ler Stili
Bir kostüm partisi olsa ilk 
tercih edeceğimiz yılların 
başında gelir 80’ler. Çünkü; 
hem partiye uygun hem 
de olabildiğince göz alıcı 
kıyafetleri barındırıyor içinde…

80’li yıllar, benzersiz özellikleri ve kalıcı etkisiy-
le hafızalarımızda fazlasıyla yer edinmiş bir dönem. 
Modadan siyasete, sanattan ekonomiye kadar ülke 
tarihimizin en çalkantılı dönemi diyebileceğimiz 
80’li yıllar, modada da bu çalkantı ve karmaşayı orta-
ya çıkarıyor adeta. O dönemin kıyafetleri için rengâ-
renk diyebiliriz bir çırpıda. Daha da detay isteyenler 
buyursunlar; 80’lere dönüyoruz. 

O dönem, hiçbir şey sevilmedi vatkalar kadar. 
Omuzlar daha da yukarı kalktıkça, kadınlar daha 
güzel hissetti. Vatka, özellikle geçtiğimiz yıl tekrar 
hayatımıza şöyle bir girer gibi yapsa da geçmişteki 
yaygınlığına asla ulaşamadı. Dar omuzlular için kur-
tarıcı olabilecek bu parça, o dönem ayırt etmeksizin 
tüm kıyafetlerin değişmez kuralı gibiydi. 

Çek pantolonları çekebildiğin kadar
Dedik ve ne oldu? İşte günümüze taşınan bir 

trend daha. Yüksek bel! Tabii o günlerde yüksek bel 
pantolonlar çok daha bol paçalarla buluşuyordu ama 
günümüzde de severek taşıyoruz bu kesimi. ‘’Niye 
şimdiki gibi durmuyordu peki?’’ dersek çok basit bir 
cevabı var: O dönem kalın kalın kazaklar bile, yüksek 
belli pantolonların içine sokuluyordu. ‘’İyi ki geride 
bıraktık.’’ dediğimiz trendlerin başında bu geliyor 
sanırım.

Parlak daha da parlak
Her şey ama her şey parlıyordu. 

Saç bantları, taytlar, bileklikler, ay-
nalı gözlükler parıl parıl bir ihtişam 
içerisindeydi. 80’leri en renkli kılan 
seçimlerden biri de buydu. Makyajda 
da kendini gösteren bu özellik, makyaj 
paletindeki her bir rengi simlerle buluştu-
rup yüze sürmek olarak ortaya çıkıyordu. Mavi 
farlar, pembe rujlar. 

İşte 80’ler…
Bel çantası, alttan geçirmeli füzon taytlar, 

bel lastiği sımsıkı vücuda yapışan montlar, ae-
robik kombinleri, gerim gerim gerilerek 

toplanmış kıvırcık saçlar, leopar 
desenler, hatta biraz dışına çıkar-
sak atari salonları ve rap müzik. 
80’lerde öne çıkan her şey uyum 
ve dengenin alt üst olması ve 
aşırılık üzerine kuruluydu. 

Ne olduysa oldu, her şey gibi 
moda da evrildi, değişti ama 80’ler 

modası hala üzerimizde taşıdığımız 
bazı parçaları ve o renkli dünyasıyla hafıza-

mızdan hiç silinmedi. 

HER ŞEY 
AMA HER ŞEY 
PARLIYORDU!
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Pera'dan Beyoğlu'na
Pera’dan Beyoğlu’na dönüşen kimlik değişimi ve Beyoğlu’nun başına gelen tüm hikayeler.

1957
Yere tükürmenin cezası 150 Lira. Kentin 
neredeyse tüm eğlence mekanları Beyoğlu’nda. 
Yeni zenginlerin de tercihi Beyoğlu.

1960
Tramvay yerini troleybüse bırakırken, yoğun 
yaya ve motorlu araç trafiği Beyoğlu’nu 
işgal etti. İlgi azaldı ve tiyatroların bir kısmı 
kapandı. Tanınmış lokanta, pastane ve lüks 
mağazalar yerlerini ucuz mal satan dükkân ve 
imalathanelere bıraktı.

1970
Beyoğlu’nda pavyonlar ve marjinal alt kültür 
grupları oluştu. Sahipsiz kalmış boş binalar 
işgal edildi. Beyoğlu köhneleşiyordu.

1980
Tarlabaşı yıkımları gerçekleşti

1990
İstiklal Caddesi yayalaştırıldı. Ticari 
hareketlenme ile zemin katlarda hızlı bir 
değişim gözlemlendi. Tramvay nostaljik olarak 
geri döndü. Türkü barlar, tiyatrolar, dükkânlar, 
meyhaneler, kitapçılar, sinemalar, pavyonlar, 
konsolosluklar, büfeler, pasajlar, bankalar, rock 
barlar, döviz büroları, müzik mağazaları, iş 
hanları yan yana konumlandı.

2000
Beyoğlu’nu güzelleştirme çabaları başladı. 
İstiklal Caddesi’nde zemin kaplaması ve tek 
tip tabela uygulamasına geçildi. Beyoğlu’nun 
kaybolan çehresi yeniden oluşturuldu. Güncel 
eğilim: 50 yıl öncesinin yeni ve ‘’modern’’ 
cepherine makyajdı. Yeni ‘’tarihi’’ binalar 
yaratıldı.

1923
Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Ankara 
başkent oldu. 19. Yüzyıldaki kozmopolit yapı 
değişmeye başladı. Osmanlı’nın batıya açılan 
penceresi, içine kapanmaya başladı. Beyoğlu, 
Avrupa eğitimli entellektüel kesimin mekânı 
oldu. Edebiyatçılar Beyoğlu’nda buluşmaya 
başladı ve sinemalara ilgi arttı.

1955
Beyoğlu, yabancı nüfusunun tamamına 
yakınını kaybetmeye başladı. İç göç hızlandı. 
Menderes dönemi yıkım ve düzenlemelerle 
İstanbul’a damgasını vurdu. Lokanta, pastane, 
lüks mağaza ve sinemalarıyla Beyoğlu hala şık 
ve hala gözdeydi.

1930
Türk Edebiyatı’nın önemli kalemleri 
Beyoğlu’nda. Türk Sineması Beyoğlu’nda 
doğdu. Sinemaların altın çağı. Melek, Opera, 
Elhamra-Sakarya, Alkazar, Ar, İpek, Şark, 
Gloria-Saray, Etolie-Yıldız sinemaları. 
"Vatandaş! Türkçe Konuş!" uyarıları. Pera’dan 
Beyoğlu’na kimlik değişimi başladı.

1934
Sokak adları değiştirildi. Cadde-i Kebir, İstiklal 
Caddesi; Kilise,Emir Nevruz; Glavani, Kallavi; 
Venedik, Balyoz; Timoni, Gönül...

1940
Henri Prost’un önerileri doğrultusunda kentsel 
düzenlemeler yapıldı. Taksim Kışlası yıkıldı. 
Taksim Meydanı, Taksim Gezisi, Galatasaray 
Meydanı düzenlendi. İstiklal Caddesi için 
getirilen önerilerden biri olan zemin katların 
istimlak edilerek geri çekilmesi gerçekleşti. 
Amaç; artan trafiği rahatlatmaktı.

1950
Beyoğlu’nun fiziksel ve kültürel çehresi değişti. 
19. Yüzyılın görkemli binaları yerlerini yeni 
banka ve iş hanlarına bıraktı. 

1877
91 Tünel Meydanı'na havuz yaptırıldı. 
Pera'daki elçiliklerde düzenlenen balo, tiyatro 
ve konserlerle eğlence hayatı önem kazandı. 
Çok sayıda tiyatro, konser ve balo salonları ile 
otel ve kafe açıldı.

1896
Halka açık ilk sinema gösterisi, Avrupa’dan 
gelen mallarla çoklu mağazalar, İstanbul 
elitine çamaşırdan halıya, bijuteriden kitaba, 
mobilyadan içkiye çeşitli lüks tüketim 
olanakları sundu. 

1900
Kozmopolit-Levanten Pera'da çok dilli bir 
kültür ortamı oluştu.

1906
Concordia Tiyatrosu yerini St. Antonie 
Kilisesi’ne, Palais de Cyristal ise Alhambra 
Sineması ve Hanı’na bırakmak üzere kapandı.

1913
Atlı tramvaydan, elektrikli tramvaya geçildi.

1914
Dünya Savaşı…

1918
İşgal kuvvetleri İstanbul’da. Mütareke yılları. 
Beyaz Ruslar Beyoğlu’na damgasını vurdu. 
Türkuvaz Lokantası.

1875
Tünel açıldı. Galata, Pera'ya bağlandı.

1870
Büyük Pera yangını Beyoğlu'nun üçte ikisini 
yaktı. Yangın sonrasında Beyoğlu yeniden inşa 
edilirken, ahşap binalara izin verilmedi. 

Günümüz
Beyoğlu, 7 gün 24 saat yaşıyor.
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Nicole Kidman'ın
İlham Veren Stili

The Undoing’le Geri Dönen 

Big Little Lies serisinden 
sonra son dizisi The 
Undoing’le hem rolü hem 
de dizideki stiliyle adından 
söz ettiren Nicole Kidman, 
yıllardır değişmeyen tarzıyla 
bu sayının konuğu oldu.

The Undoing dizisi, sadece senar-
yosu ve güçlü oyuncularıyla değil, ya-
yınlandığı ilk günden bu yana Nicole 
Kidman’ın dizideki stiliyle de çokça 
konuşuluyor. Dizideki stili dedik ama 
Nicole Kidman’ın gerçek hayattaki gi-
yim tarzından da izler taşıdığını söy-
lemeliyiz…

Uzun, ince vücut hatlarının avan-
tajını farklı bir stille buluşturmayı 
başaran ender yıldızlardan o. Kızıl kı-
vırcık saçları ve soğuk yüz hatlarıyla 
güzelliğini destekleyen bir tarzın sa-
hibi olan yıldız, son günlerde stiliyle 
yeniden konuşuluyor.

Nicole Kidman, kalem eteklerin, 

uzun elbiselerin en çok yakıştığı in-
sanlardan biri. Tam bir kızıl olan Kid-
man’ın, en çok tercih ettiği renkler 
arasında siyah, kırmızı ve beyaz yer 
alıyor. Kalıpların çok dışına çıkmayan, 
sınırları zorlamayan aynı ama farklı 
kalmayı başaran yıldızın stilini tek ke-
lime ile özetlesek; kesinlikle zarafet de-
riz. Günlük hayatında ya da galalarda, 
özel davetlerde her daim zarafeti başa 
koyuyor ve bunu göz alıcı bir şekilde 
de başarıyor. Ayakkabılarında da aynı 
zarif seçimleri yapan oyuncu, sıklıkla 
sivri burunlu ve ince bantlı ayakkabı-
ları tercih ediyor.

Su götürmez bir gerçek olan iddia-
lı fiziğini öne çıkarmakla uğraşmıyor, 
ama kıyafetleri fiziğini öne çıkardığın-
da da sonuç mükemmel oluyor. 

Zaman zaman deneysel romantik 
kıyafetlerle de gördüğümüz Kidman, 
çoğunlukla klasik kesimlerden ve gü-
venli sulardan yana. Belki de bunca 
yıldır bir stili başarıyla taşımanın sır-
rı da budur, ne dersiniz?

"The Undoing" dizisinden bir  sahne.
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Ritüelleriyle Hıdırellez
Bir inanışa göre… diye başlayan geleneklerin en 
eğlencelisi Hıdırellez desek kimse itiraz etmez. 
Ağaçlara bağlanan dilekler, geleceğine inanılan 
Hızır için çizilen hayaller, mahallenin ortasına 
kurulan ateş ve son yıllarda hayatımıza giren 
Ahırkapı eğlenceleri…

Hadi gelin bu geleneklerden en çok 
uygulananları sıralayalım ve dilek di-
lemek için kendimize içlerinden bir 
yöntem seçelim!

Hıdırellez denince ilk akla gelen gül 
ağacı altına gömülen dilek kağıtlarıdır. 
Dilekler bir kâğıda yazılır, gül ağacına 
asılır ya da toprağına gömülür. Ertesi 
gün, kâğıtlar, yazısı suyun yüzeyine 
gelecek şekilde bırakılır.

Şüphesiz herkesin bildiği bir diğer 
gelenek ise dilek tutularak ateş üzerin-
den 3 kez atlanması.

Bir diğeri de dilek tutularak topla-
nan 41 taşın bir yıl boyunca saklanma-
sıdır. Diğerlerine göre daha çok emek 
gerektiren bu gelenekte, 1 yıl boyunca 
saklanan 41 taş, 5 Mayıs günü suya bı-
rakılır ve yenisi toplanır. 

Baklagillerin, yiyecek kaplarının, 
kumbara, para kesesi ve hatta cüzdan-
ların ağzı 5 Mayıs gecesi boyunca açık 
bırakılır. Böylece eve bolluk ve bereket 

getirdiğine inanılır.
Yine 5 Mayıs gecesi yapılan çamur-

dan evin içine buğday konur ve çamur-
dan evin başında dilekler dilenir.

Anadolu'da en yaygın gelenekler-
den biri de; doğanın içinde yapılan 
uzun yürüyüşler. Baharın tazeliğini 
sembolize eden çiçek ve otları toplanır 
ve bu otlarla kaynatılan suda yıkanılır. 
Böylece baharın tazeliğinin bedeni-
mizle buluştuğuna inanılır.

Gelenekler şehirlere, insanlara ve 
adetlere göre değişkenlik gösterse de, 
baharın gelişini kutladığımız 5 Mayıs 
gününde ortak amaç, herkes için bol-
luk ve berekettir. 

Her toplulukta kışa girişi, hasat 
zamanını ve bahara geçiş dönemi gibi 
mevsim değişimlerini karşılamanın 
bir töreni vardır. Ritüeller değişse de 
baharın gelişini kutladığımız bu gün-
de, her zaman bolluk ve bereket getir-
mesi amaçlanmıştır.
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HER ŞEY

BİRDENBİRE

OLDU

-2-

SON.
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— Ne oldu 
biliyor musun?

— Ne oldu?

— Hayır, eve 
gideceğim.

— Hangi uygulamadan 
tanışmıştınız?

— Boşverin, kazağı da boşuna 
almışım, iade etmek istiyorum.

— Ama olmaz ki? Ne 
yapsak? Bu akşam 
benimle birlikte yemek 
yemek ister misiniz?

— Tesadüfler vardır beyefendi, 
tesadüfler vardır.

— Tesadüfler vardır hımm, 
bunu düşüneceğim.

— Belki tesadüf eder 
yarın akşam yine gelirsiniz 
dükkâna, belli mi olur?

— Yarın akşam mı? İnanmıyorum, 
alev atmama bile gerek kalmadı. 
İşte tesadüf diye buna derim ben!

— Siz bilirsiniz, ama bu alın yazısı gibi, yani bu 
gece iki kere karşılaşmamız tesadüf olamaz.

— İade alamıyoruz, 
mümkün değil. Hatta 
şimdi çıkıyordum.

— Dolandırıldım! 
Buluşacağım kişi 
meğer fake hesapmış, 
pp'si bir oyuncuya 
aitmiş, karşımdaki 
kişi o değildi, Tanrım 
sinirden gülüyorum. 
Date iptal.



KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)
28 Mart dolunayında gergin bir süreç geçirebilirsiniz. Karşı-
nızdaki kişinin istek ve duyguları sizinle aynı olmayabilir. İn-
sanlarla aranızda anlaşmazlık ortaya çıkabilir, duygularınızla 
başa çıkamayıp gerginlik yaşayabilirsiniz, kendinizi baskı al-

tında hissedebilirsiniz. Fakat 11 Nisan’da burcunuzda bir yeni ay gerçekleşecek. 
Bu sizin için yeni bir başlangıcı müjdeliyor. Hayatınızın hangi alanında yeni bir 
sayfa açmaya hazır olduğunuzu düşünmelisiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)
Aşk ve güzellik gezegeni Venüs 14 Nisan’da burcunuza geçi-
yor. Bu muhteşem dönem 9 Mayıs’a kadar sürecek. Kendinizi 
şımartın, bunu hak ettiniz. Özellikle estetik ve güzellik uygu-
lamaları düşünenler için çok uygun bir süreç olacak. Kalbi boş 

olanların da bu dönemde başladıkları ilişkiler uzun ve kalıcı olabilir. 30 Nisan’da 
çok şaşıracağınız bir gelişme yaşayabilirsiniz! 11 Mayıs’ta ise burcunuzda bir yeni 
ay gerçekleşecek. Yatırım yapmak için bu tarihi kullanın.

İKİZLER (22 Mayıs - 21 Haziran)
4 Mart’ta Mars burcunuza geçtiğinde kendinizi daha aktif, 
enerjik ve kararlı hissedeceksiniz. İletişim, eğitim ve seyahat-
ler konusunda yeni atılımlar yapabilir; spora başlayabilirsiniz. 
4 Mayıs’tan sonra ise “İşte karma bu!” dedirten, ilahi adalete 

olan güveninizi tazeleyen ilginç haberler alacaksınız. 9 Mayıs’ta aşk ve güzellik 
gezegeni Venüs burcunuza girdiğinde hem aşk hayatınız tazelenecek hem de sos-
yal bir kelebeğe dönüşüp çevrenizi genişleteceksiniz. 

YENGEÇ (22 Haziran - 22 Temmuz)
13 Mart yeni ayı, özellikle sağlık anlamında kendinizi daha 
enerjik ve taze hissedeceğiniz bir dönem olabilir. Kırgın oldu-
ğunuz insanlar varsa bu dönemde sizden özür dileyecekler. 23 
Nisan’da Mars burcunuza girdiğinde ise evinizi ve ailenizi il-

gilendiren konular gündeminize gelebilir. Aile bireylerinizin kalbini kırmaktan 
çekinip sözlerinizi içinizde tutmanın kimseye bir yararı olmayacağını unutma-
yın. Doğru sözcükleri bulup kendinizi ifade edebilirsiniz. 

ASLAN (23 Temmuz - 23 Ağustos)
11 Nisan yeni ayında kendinizi akışa bırakın. Aranızda ger-
ginlik olan insanlara ve hayatınıza stres katan olaylara daha 
olumlu bir tavırla yaklaşacaksınız; belki de onları affedecek-
siniz. Mayıs ayında ise kendi duygularınıza hoşgörülü yak-

laşabileceğiniz bir tutulma sizi bekliyor. İlişkilerinizi bu dönemde mutlaka sağ-
lamlaştırın. Geleceğinizi etkileyebilecek kadersel insanlarla karşılaşmanız olası. 
26 Mayıs bu anlamda önemli bir tarih.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)
13 Mart civarında oluşabilecek yeni koşullara uyum sağla-
makta zorlansanız da, unutmayın ki bir Başak burcunun üs-
tesinden gelemeyeceği hiçbir şey yoktur! Bu dönemi atlattığı-
nızda rahatlayacak ve 26 Nisan’da size yük olan, artık işlevini 

kaybetmiş ne varsa hayatınızdan çıkaracaksınız. Böylece yaşamınızda esneyebile-
ceğiniz bir alan açılacak. 11 Mayıs yeni ayı ise bu esnek alanı şanslı etkileriyle ku-
şatmaya geliyor. Kendinizi akışa bırakın ve kapınızı çalan yeniliklere fırsat verin.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)
28 Mart’ta burcunuzda bir dolunay yaşanacak. Odağınız aşka, 
ilişkilere ve ortaklık konularına yönelebilir, bu alanda önemli 
kararlar almak zorunda kalabilirsiniz. Size iyi gelmeyen ilişki-
nizi bitirip son noktayı koymak için daha fazla beklemeyin, o 

konuşmayı artık ertelemeyin. 15 Nisan’a kadar hayatınız çok hızlı seyredebilir; bir 
sayfayı kapatıp bir yenisini açabilirsiniz. Yalnız olanlar bu “sonlandırma” deneyi-
mini iş değiştirerek veya evden taşınarak da yaşayabilirler. 

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)
27 Nisan’da burcunuzda bir dolunay gerçekleşecek. Mantığı-
nız ve duygularınız farklı şeyler söylüyor olabilir. Bakalım içi-
nizden geleni mi yapacaksınız yoksa mantıklı olanı mı? Seçim 
yaparken korkular veya duygu karmaşası yaşayabilirsiniz. 

Kararınız ne olursa olsun harekete geçme zamanı! Mayıs ayının ilk 15 günü sizi 
zorlayan bir dönem olabilir. Finansal olarak yanlış kararlar vermemeye, paranızı 
harcamak yerine biriktirmeye ve otoriteyle çatışmamaya gayret edin. 

YAY (23 Kasım - 21 Aralık)
26 Mayıs tarihinde burcunuzda bir Ay Tutulması gerçekle-
şecek. Sizin için yılın en önemli zamanlarından biri! Üstelik 
etkisi mart ayında hissedilmeye başladı bile! Yaşananları iyi 
gözlemleyin. Bunu bir tür ‘temizlik’ zamanı gibi düşünün. 

Hayatınızda artık size hizmet etmeyen ne varsa birer birer bırakın. Sağlığınıza 
özen gösterin ve dış görünümünüzü gözden geçirin.  İlişkilerinizde duygularınızı 
ifade ederken ne istediğinizi ve nasıl hissettiğinizi söylemekten çekinmeyin.

OĞLAK (22 Aralık - 20 Ocak)
Mart ayında günlük hayat ve işler, eskiden size zor gelen her 
şey daha kolay ilerlemeye başlayacak. Nisan ayında ise odak 
noktanız aşk hayatınıza kayıyor. Özel ilişkileriniz hakkında 
karar almakta zorlanabilirsiniz ama bir kere karar aldığınızda 

uzun vadeli ve kalıcı olacak. Aşk hayatınızda da huzuru ve güveni 19 Nisan’dan 
sonra yakalayabilirsiniz. 11 Mayıs’taki yeni ayda ise iş hayatınızda birtakım yeni-
likler olabilir. 30 Mayıs’ta Merkür gerilemesi başlıyor, dikkat!

KOVA (21 Ocak - 18 Şubat)
Mart ayında fikir tartışmalarına girmeyin. Nasılsa nisan 
ayında düşüncelerinizi rahatlıkla ifade edecek, destek de ala-
caksınız. Yeni fırsatları değerlendirmek, başarı elde etmek 
ve yolculuğa çıkmak için güzel fırsatlarla dolu bir nisan sizi 

bekliyor. Mayıs ayından duygularınızı çok yıpratmadan çıkmaya gayret edin. 23 
Mayıs’ta yönetici gezegeniniz Satürn geri hareketine başlayacak ve aştığınızı san-
dığınız engellerin yeniden gündeme gelmesine sebep olacak.

BALIK (19 Şubat - 20 Mart)
13 Mart’ta burcunuzda şanslı bir yeni ay gerçekleşecek. Sağlık 
göstergelerinin öne çıktığı bu yeni ayda kendinizi daha zinde, 
enerjik ve yeni başlangıçlara hazır hissedebilirsiniz. Dua, şifa 
ve meditasyona uygun bu ilham dolu günlerin tadını çıkarın. 

14 Mayıs’ta şans ve bolluk gezegeni Jüpiter de burcunuza geçtiğinde talihiniz 
dönecek. Büyütücü, geliştirici ve gelişmeye açık olan yaz aylarının yıldızı siz ola-
caksınız. Yapmanız gereken tek şey hislerinize güvenmek.

2021 İlkbaharında Burcunuz
Size Ne Söylüyor?
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Hem kitap yayıncılığı hem de sahaflık ya-
parak farklılık yaratan, denizcilik üzerine 
uzmanlaşmış bir kitabevi. Tarih severle-
rin, arşivcilerin mutlaka keşfetmesi gere-
ken bir mekân.

Beyoğlu'nda temelleri atılmış olan Gezegen 
Sahaf'ın Almanca, Osmanlıca ve İngilizce 
gibi birçok farklı dilde eserleri bulunmakta. 
Bunun yanı sıra poster, dergi ve kartpostal 
gibi geçmişe dair ne varsa bulabileceğiniz 
sahaflardan

İstiklal Caddesi, No: 199/A
Beyoğlu, İstanbul

Kamer Hatun Mahallesi, Hamalbaşı Caddesi, 
No: 16/A Beyoğlu, İstanbul

Denizler Kitabevi Gezegen Sahaf

Gördüğünüzde sizi eski günlere götüren mektup pulları, o çok sevdiğiniz 
yazarın kitabının ilk baskısı, yıllar öncesini hatırlatan film posterleri ve 
dahası... Hatıralarınızı tazelemenin, geçmişe dair keşfe çıkmanızın en ke-
yifli yolu sahaflar. Yolu İstiklal Caddesi'ne düşenlerin mutlaka uğraması 
gereken sahafları derledik;

Beyoğlu'nda Yer Alan
30 Yıllık Sahaflar
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9 Mayıs Anneler Günü
Anneler Günü'nün geleneği ve tarihi Yunan mitolojisine kadar dayanmaktadır. Pek 

çok tanrı ve tanrıçanın annesi olarak bilinen Rhea, onuruna verdikleri ilkbahar festival-
lerini kutlamaya başlarken Romalılar da ana tanrıça Kibele onuruna kutlamışlardır.

Tüm dünya ve ülkemizde farklı tarihlerde kutlanan bu özel gün, Türkiye'de mayıs ayı-
nın ikinci pazar günü kutlanıyor. Bu yıl 9 Mayıs 2021 tarihine denk gelen Anneler Günü 
için alınabilecek en güzel hediyeleri derledik;

GAP
ZEMİN KAT

ZEMİN KAT
KAT -1

KAT 2

KAT 1

V Yaka 
Midi 

Gömlek 
Elbise

Kare
Burunlu

Süet
Topluklu
Ayakkabı

Pilates 
Topu ve
Fitness

Matı

Benetton
Kadın

Kol
Çantası

Police 
Aphrodite

Güneş 
Gözlüğü

Marks & Spencer
Decathlon

Cool Chic

Sunstop

İ L K B A H A R  2 0 2 1



9 Mayıs Anneler Günü




