
B İ R  K I Ş  G E C E S İ
B U L U Ş M A S I N DA
Şık Görünmek

5 D�z�
KIŞ TEMALI

Sevg�l�ler Günü
Hed�ye Öner�ler�

BEYOĞLU’NUN
Buluşma
Noktaları

JAVIER
BARDEM

St�l İkonu

Ücrets�zd�r

www.dem�roren�st�klal.com

/dem�roren�st�klal

/dem�roren�st�klal

DAHA DÜZENLİ
BİR EV

M Ü M K Ü N

Kış 2021∙2022 - Sayı:6







K I Ş  2 0 2 1 · 2 0 2 2  -  S A Y I : 6



NE?... NASIL YANİ!
Gizemler ve bilmeceler …
Hepimiz karmaşık bir gizemi çözmenin heyecanını tatmak 

isteriz. Bu yüzden de içinizde daha tanışmadığınız bir dedektif 
var! Bu yazımda; biraz beyinlerimizi zorlayacağız. İçimizdeki 

Sherlock’u çıkarmanın vakti geldi :)
Sizlere birkaç gizemli hikâye yazacağım ve sonunda bir 

soru soracağım. Bakalım cevapları bulabilecek misiniz? 
Başlayalım …. 

Fırtına
Pasifik Okyanusu'nda seyreden bir Japon gemisi, şiddetli bir 

fırtınanın içinde mahsur kalır. Kaptan, telaşla karısını aramaya 
koyulur. Kamaralarına girdiğinde karısının öldürüldüğünü 
görür. Dört kişilik mürettebatı hemen sorguya tutar. 

Aşçı: ‘’Şarap fıçıları düşmesin diye onları tutuyordum.‘’
Mühendis: ‘’Bu fırtınada yardım çağırmak için bozulan 

sinyali tamir ediyordum.‘’
1.Tayfa: ‘’Fırtınada ters dönen bayrağı düzeltiyordum.’’
2.Tayfa: ‘’Fırtınadan dolayı hasta oldum, tuvaletteydim.’’
Kaptan cevapların ardından anında katilin kim 

olduğunu anlar. Peki nasıl?
Haplar 

Bir katil, kurbanlarını öldürmeden önce hep bir oyun oynamak 
ister. Karşısındakine iki hap çıkarır ve içlerinden bir tanesini 
seçmesini ister. Seçilmeyen hapı da kendi alır. Kurban, su ile içtiği 
bu haplar sonucunda ölür ve daima doğru hapı seçen katil olur. Bu 
nasıl mümkün? 

Boş Oda 
Polisler bir intiharı çözmek için olay mahalline geldiklerinde, 

yerde sadece su birikintisi olan bomboş bir odada kendini 
asmış bir kadın bulurlar. Peki kadın boş bir dairede bunu nasıl 
başarmıştır? 

Otoyol
Bir adam ve kadın, araçlarıyla otoyolda seyrederlerken 

benzinleri biter. Bir saatlik yolda benzinci olduğunu fark eden 
adam, karısına ‘’Ben benzin alıp geleceğim. Kitap oku, radyo 
dinle, kapıları kilitle, beni bekle.‘’ der ve yola koyulur. Benzincide 
ödemesini yaptığı sırada gözü, açık olan televizyona gider. 
Otoyolda bir katilin, tam da arabalarının bozulduğu yerde 
görüldüğünü duyar. Arabalarının yanına döndüğünde karısının 
öldürüldüğünü görür. Bütün kapılar kilitli, camlar kapalı ve 
arabada hiç çizik yoktur. Bu nasıl mümkün olmuştur?

Sayfalar
Adam, işe gitmeden önce masanın üstüne 100 dolar 

bırakmıştır. İşten eve döndüğünde, paranın koyduğu yerde 
olmadığını görür. Gün boyu evde olan üç kişiye sorduğunda; 
aşçı, parayı güvenli olsun diye kitabın altına koyduğunu söyler, 
adam kontrol eder para orada yoktur. Hizmetçi, parayı güvenli 
olsun diye kitabın 10 ve 11’inci sayfaları arasına koyduğunu söyler, 
adam kontrol eder para 10 ve 11’inci sayfaların arasında da yoktur. 
Elektrikçi, parayı 10 ve 11’inci sayfaların arasından alıp güvenli 
olsun diye 11 ve 12’inci sayfalar arasına koyduğunu söyler. Adam 
evdekilerin bu sözlerinin ardından parayı kimin çaldığını hemen 
tespit eder. Hırsız kimdir?

Bu gizemleri çözmeye çalışırken bile adrenalini 
hissedebiliyorsunuz. Bu tarz gizemleri, akıl 
oyunlarını seviyorsanız sizlere birkaç kitap, 
dizi ve film önerisi yapmak isterim.  Her 
kategori için sizlere top 10 listesi hazırladım.

Beyin yakan eserler… 

İzlerken beyninizin ısınıp yandığını hissedeceğiniz, anlamak 
için çaba sarf etmeniz gereken başka bir dünyaya çekiyor sizi. Her 
biri başyapıt niteliğinde olan bu efsane eserlerle eminim keyifli 
vakit geçireceksiniz! Biraz kafa karışıklığı ve beyninizin yanması 
iyidir. 

Görüşmek dileğiyle….

Sherlock Holmes
Secret in �eir Eyes
�e Snowman
Gone Girl
Murder on the 
Orient Express

In the Shadow 
of the Moon
True Story
�e Nice Guys
�e Silence 
of the White city
Enola Holmes

Koleksiyoncu 
John Fawles
Gözlerini Sımsıkı Kapat 
John Verdon
Kuzuların Sessizliği 
Thomas Harris 
On Küçük Zenci 
Agatha Christie
Gülün Adı 
Umberto Eco

1-

2-

3-

4-

5-

Sherlock
True Dedective
�e Sinner
Mindhunter
Broadchurch

1-
2-
3-
4-
5-

Sharp Objects
Manhunt:Unabomber
Dark
�e X Files
Luther

6-
7-
8-
9-
10-

Baskerville’lerin Köpeği 
Sir Arthur Conan Doyle
Hollanda’da Bir Cinayet
Georges Simenon
Esrar-ı Cinayet
Ahmet Mithat Efendi
Şah Mat 
Mario Mazzanti
Kan ve Gül 
Alper Canıgüz

6-

7-

8-

9-

10-

Kitap

Dizi

1-
2-
3-
4-
5-

6-

7-
8-
9-

10-

Film

demiorenistiklal
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Elde edilen verilere göre, dünya genelinde yakla-
şık 44 bin radyo istasyonu bulunuyor. Afrika'daki 
radyo sayısının ise gazete ve televizyon sayısından 
fazla olduğu biliniyor. Gelişmiş ülkelerde de radyo 
kullanımı eskisi kadar olmasa da hâlâ yaygın. Yalnız-
ca ABD'de 11 bin kadar radyo istasyonu bulunuyor. 
Çeşitli topluluklara hizmet eden radyo istasyonları, 
çeşitli program, bakış açısı ve içerikler sunarak izle-
yici çeşitliliğini yansıtıyor.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’ne göre, 
dünyadaki evlerin %75’i radyo sahibi. Ayrıca, ha-
berlere ulaşmak ve iletişim kurmak için geniş bant 
bağlantı kullananların sayısının da her geçen gün 
artmakta olduğu biliniyor. 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) verile-
rine göre, Türkiye'de günlük radyo dinleme süresi 
ortalama 1 saat 43 dakika. Radyo, daha çok Ege ve İç 
Anadolu Bölgelerinde dinlenirken, hafta içi sabah işe 
gidiş ile işten çıkış saatleri, radyonun en yoğun dinle-
nildiği saat dilimleri olarak dikkati çekiyor. 

Dünya Radyo Günü vesilesiyle, geçmişin farklı 
zamanlarına giderek biraz nostalji yapmaya ve Mec-
mua’nın önerilerini müzik listenize eklemeye ne der-
siniz? Hemen yan tarafta sizleri bekliyor!

Eğitimin, toplumsal tartışmanın, düşünce öz-
gürlüğünün taşıyıcısı ve aynı şekilde, doğal afet za-
manlarında bilginin hayati kaynağı olarak, radyoyu 
kutlamak amacı ile UNESCO, her yıl 13 Şubat’ta 
dünyanın her yerindeki yayıncıları Dünya Radyo 
Günü’nü kutlamaya davet ediyor. 

Teknolojik olarak nispeten basit ve masrafsız 
olan radyo, merkezden uzak ve dışlanmış topluluk-
lara ulaşabilmekte. Onu bu denli önemli kılan sebep-
lerden en önemlisi de bu. İnternet ve mobil uygula-
malar, radyonun etki alanını ve potansiyelini daha 
da artırıyor.

Beatles
Let It Be

Cher
Strong Enough

Queen
We Are The Champions

Leonard Cohen
Famous Blue Raincoat

Madonna
Frozen

Hızla ilerleyen teknolojiye rağmen, 

kitle iletişim araçları arasında 

radyo, günümüzde dünya nüfusunun 

%95’ine ulaşabilmesiyle, dünyanın en 

yaygın kullanılan kitle iletişim aracı 

olarak çıkıyor karşımıza… 
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Geçmişten Günümüze

Yılbaşı Ritüelleri
Yılbaşının esas rengi kırmızı. Bu sebeple yeni yılda kırmızı giy-

mek oldukça yaygın ritüeller arasında. Kırmızı aynı zamanda Mars 
gezegeninin enerjisini hayatımızda aktive etmek için de kullanılır. 
Mars, gezegenler dünyasında komutan görevindedir. Dolayısı ile ko-
ruyucu ve savaşçı olan bu gezegen, temsil ettiği enerji ile evimizi ve 
bizi korurken, atıl enerjilerden kurtulmamızı, yeniyi kabul etmemizi 
temsil eder. 

Tabii ki yeni yıl denince akla gelen ilk sembollerden biri de; çam 
ağacı ve çam kozalağı... Çam ağacı bolluk ve bereket temsilcisi olarak 
12 ay boyunca yeşil kalmayı başaran ve her daim dik duran şahane bir 
ağaç olarak yeni yıl ritüelleri arasında yerini almıştır. Son dönemler-
de doğayı korumak adına çam kesmek yerine sentetik ağaçları süsle-
yerek yeni yılda evimize bolluk ve bereket enerjisini çağırıyoruz. 

Bir diğer yeni yıl ritüeli ise nar kırmak. Nar, çoklu meyve yapı-
sı ile bereketin sembollerinden biri olarak bilinir. Yeni yıla girerken 
özellikle kapı eşiğinde kırılan narın eve bolluk, bereket getireceğine 
inanılır. Bolluğu ve bereketi sembolize eden bir başka yiyecek de mer-
cimek. Yılbaşı gecesinde yemeseniz de bir kâseye koyup salonun bir 
köşesine yerleştirebilirsiniz. 

31 Aralık günü, ritüellerin uygulanmaya başlanması gereken ta-
rih. Bu günde az veya çok farketmeksizin ocak üzerinde bir şeyler 
pişirilmelidir. Yılbaşı gecesini dışarıda bile geçirseniz, yılın ilk günü 
evinizde bir şeyler pişirebilirsiniz. Eskiler, yılın ilk günü evde süt 
kaynatılmasına veya mayalı bir yiyecek yapılmasına ekmek veya yo-
ğurt gibi besinlerin hazırlanmasına önem verirlerdi. Siz de eğer vak-
tiniz varsa, 31 Aralık günü yani; yılın son günü evinizde mayalı bir 
yiyecek yapmaya, sofranızda bulundurmaya özen gösterin. Maya, ço-
ğalan ve artan bir yiyecektir, dönüştürme etkisi vardır. Sütü yoğurda, 
unu ekmeğe, hamura çevirir ki mayalı bir yiyecek yaparken iyi şeyler 
düşünmek, iyi dileklerde bulunmak, öfkeli ve kızgın düşünceleri zih-
ninizden uzak tutmak bir inanışa göre oldukça önemli. 

Son olarak, ki bu en önemli ritüllerden biri sayılabilir; yeni yılda 
eski eşyalardan kurtulup evinizin enerjisini temizlemek ve yeni eş-
yalara, hediyelere yer açmak yararınıza olacaktır. Yeni bir yıla girme-
ye hazırlanırken evinizi fazlalıklardan kurtarmalı, yeniliklere alan 
açmalısınız. Yeni yılda başta sağlık ve mutluluk olmak üzere, sahip 
olmak istediğiniz her şey sizinle olsun… 
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Daha Düzenli Bir Ev
Mümkün

Düzenli bir evin yolu, ihtiyaç dahilin-
deki eşyaları bulundurmaktan geçiyor. 
İhtiyacınız olmayan, işlevini yitiren, 
gereksiz bulduğunuz tüm eşyaları 
eleyerek işe başlayın. Kıyafetler, günü 
geçmiş evraklar, ıvır zıvırlar, hatta faz-
la ve işlevsiz mobilyalarınızı gözden 
geçirerek eleyin. Bu sistemi oda oda, 
her odaya bir gün ayırarak yapabilirsi-
niz. Dolap ve çekmece içlerini boşaltın 
ve fazlalıklarınızdan kurtulun. Boşalt-
tığınız her dolabı temizleyerek gerekli 
eşyalarınızı yerleştirin.

Daha düzenli bir ev için eşyaları kate-
gorilendirmeye ihtiyacınız var. Özel-
likle küçük eşyalar tahminimizden 
daha çok yer kaplar. Eşyalarınızı dolap 
içi düzenleyiciler, kutular ve sepet-
lerden yararlanarak kategorilendirin. 
Kozmetik ürünler, makyaj malzeme-
leri, oyuncak, kutu oyunları, çorap ve 
çamaşır gibi küçük, yer kaplayan mal-
zemeler için düzenleyicileri kullanabi-
lirsiniz. Bu, aynı zamanda aradığınızı 
kolaylıkla bulmanızı da sağlar. 

Ev işleri, evde yaşayan her bireyin eşit 
şekilde paylaşması gereken bir sorum-
luluktur. Ortak alanların ve bireysel 
odaların günlük olarak temiz, düzen-
li tutulması işlerin yığılmasını ve bir 
kişinin sorumluluğundan çıkmasını 
sağlar.

Banyoda, mutfakta, yatak odasında 
kimi küçük kapalı dolaplar kullanmak, 
kalabalık görüntüden evinizi kurtarır 
ve eşyalarınızı düzgün bir şekilde yer-
leştirmenizi sağlar. Özellikle masala-
rın üzerinde bulunan ıvır zıvır olarak 
adlandırabileceğimiz eşyaları durması 
gerektiği odayı belirleyerek kapalı do-
laplarda bulundurabilirsiniz.

Artık temizliğe hazırsınız
Fazlalıklar evden çıkarıldı, eşyalar 

dolaplara yerleştirildi, düzenleyiciler-
den faydalanıldı. İşte şimdi temizlik 
yapmak daha kolay. Aynalar, mobilya-
lar, cam ve elektronik eşyalar en çok 
toz biriken eşyalardır. Tozların yere 
inmesini göz önünde bulundurarak 
öncelikle toz alın. Ardından mutfak ve 
banyo temizliği gelmeli. Temizlenme-
si, ovalanması gereken yerler de elden 
geçtikten sonra süpürme ve yüzeyle-
rin silinmesiyle temizlik son bulabilir. 

Daha düzenli ve temizliğe daha az 
zaman ayırdığınız bir ev, günlük ha-
yatınızı kolaylaştırmanın belki de ilk 
adımıdır.

Fazla eşyalarınızı, her an elinizin altın-
da bulunması gerekmeyen malzemele-
rinizi, dekoratif eşyaları ve kitaplarınızı 
raflara yerleştirin. Kalabalık görünme-
yen, belli bir düzende raflarda yerini 
alan eşyalar odalarınızı daha sade ve 
sakin bir görünüme kavuşturur.

Giyilmeyen kıyafetler, istiflenen 
eşyalar, her şeyin bir tane daha 
fazlası derken yaşam alanlarımız 
yıllar içerisinde bir depoya dönüşme 
tehlikesi yaşıyor ve aslında bu durum 
daha yorucu bir hayat anlamına 
geliyor. Hiç durmayın!

Ayıklayın, Hafifleyin
Düzenleyicilerin Gücüne Güvenin

İş Bölümü Yapın

Sadeliğe Giden Yol

Odalarda Yeni Alanlar Açın
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Evden ve uzaktan çalışma biçimi, 
pandemiyle birlikte hayatımıza dahil oldu. 
Ofis hayatına dönüşler başlasa da evden 
çalışma modeline devam eden şirketler hâlâ 
var. Aynı zamanda evden çalışmayı seçen 
bireyler de… Peki evden çalışma hayatını 
yorucu hale getirmeden daha verimli bir 
düzene dönüştürmenin yolları neler?

Evden çalışmayı
verimli hale 
getirecek
etkili yöntemler!

Mümkünse, işe odaklanabileceğiniz ve yalnız 
çalışabileceğiniz ayrı bir odanız olmalı. Eviniz 
bunun için uygun değilse evin herhangi bir bö-
lümünü çalışma alanı olarak belirleyin. Temiz, 
düzenli bir çalışma ortamı kendinizi iş yerinde 
gibi hissetmenizin ilk adımı. 

Biliyoruz, evden çalışmak aynı zamanda evde 
sizi bekleyen işleri de yapmak ve dikkatinizi da-
ğıtıcı pek çok uyaranla baş etmek demek. Zor; 
ama çözümsüz değil. Ofise giderken yolda ge-
çirdiğiniz zamanı ev işlerinizi yapmak, ortamı 
düzenlemek ya da yemek yapmak için kullana-
bilirsiniz. Mesai saatlerinizde olabildiğince sa-
dece çalışmaya ve paydosları kullanmaya gayret 
edin. Bir rutin belirleyin ve ona sadık kalın.

Ortalama sekiz saatinizi masa başında geçire-
ceğinizi düşünürsek, kullanışlı bir masa ve ra-
hat bir sandalyeyi kesinlikle hak ediyorsunuz. 
Bunu bir masraf olarak değil, hem sağlığınıza 
hem de iş verimliliğinize yaptığınız bir yatırım 
olarak görmelisiniz. Ekranınızı göz hizasına ge-
tirecek bir laptop yükseltici, çalışırken ihtiyaç 
duyabileceğiniz not defterleri, belki bir pano, 
renkli kalemler hem estetik olarak gözünüzü 
doyuracak hem de hızlıca ihtiyaçlarınızı gider-
menizi sağlayacaktır.

Evden çalışmak, bir süre sonra sosyal bir izolas-
yona ve bunun bir alışkanlığa dönüşmesine yol 
açabilir. Sosyal hayatınızı korumaya, kendinize 
vakit ayırmaya gayret edin. İş arkadaşlarınız 
artık sadece bir kamera ardında da olsa orada-
lar. Hem kişisel iletişimler hem de iş bazında 
kopuşlar yaşamamak için iş arkadaşlarınızla 
iletişiminize devam edin.

Mola verin. Ofiste de olsak kesintisiz bir şekil-
de çalışmıyor, mutlaka kahve, yemek, sohbet 
gibi aralar veriyoruz. Bunu evde de sürdürebi-
lirsiniz. Mümkünse kısa bir yürüyüş, bir öğle 
paydosu, bazen bunu dışarıda bir kahve ya da 
yemekle değerlendirmek, bazen bu molayı sev-
diğiniz bir bölüm diziyi izleyerek geçirmek ta-
mamen sizin tercihinize kalmış; ama mutlaka 
yapılması gerekenler arasında.

Sizin için en uygun çalışma ortamını yaratın

Rutin her şeydir

Doğru ve rahat malzemeler edinin

İş arkadaşlarınızla iletişimi sürdürün

Kendinize nefes aldırın
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Önermeden Duramayacağınız

 Kış Temalı

5 Dizi
Home for Christmas

To The Lake

Trapped

Fargo

Virgin River

Norveç yapımı bu mini dizi, sıcacık konusu ve kartpostallık görüntüleriyle ilk 
dakikalarından itibaren sizi kendisine hayran bırakıyor. 30 yaşında genç bir ka-
dının aşk, çalışma hayatı ve ailesi arasında geçen yaşamını konu alan Home For 
Christmas, adından da anlaşılacağı gibi Noel’e ait görüntüleriyle seyir keyfini 
ikiye katlıyor. Sıcak, sempatik, yormayan bir lezzette ilerleyen dizi, "Norveç’te 
Noel nasıl geçiyor?" diye merak edenler için tüm sorulara cevap niteliğinde bir 
görselliğe sahip.

Rus yapımı bir seri olan To The Lake için dram gerilim dizisi demek mümkün. 
Vagner'ın çok satan kitabı Vongozero adlı romanından uyarlanan dizide, Mos-
kova’yı saran bir salgından kaçmak isteyen bir grubun mücadelesini izliyoruz. 
Salgın nedeniyle ülkede elektrikler kesilmiş, açlık baş göstermeye başlamış ve 
insanlar hayatta kalmak için bir savaşın içerisine girmek zorunda kalmışlardır. 
Hikâyenin kahramanları olarak izlediğimiz bir grup için işler farklı şekilde 
ilerler. Devamını dizinin bölümlerine bırakalım.

İzlanda yapımı Trapped, gizem drama türünü sevenlere önerebileceğimiz bir 
seri. Küçük bir İzlanda kasabasında balıkçı teknelerinden birine takılan bir 
cesedin yol açtığı olayları ve bunun araştırılmasını konu edinen dizi, kışın en 
zorlu hava şartlarında geçiyor.

ABD yapımı kara mizah-suç temalı bir dizi olan Fargo’nun yayınlanmış 4 se-
zonu mevcut. Esrarengiz  kiralık katilin bir kaza sonucu hastaneye kaldırıl-
masıyla değişen hayatını konu alan Fargo, aynı ismi taşıyan 1996 yapımı Coen 
kardeşler tarafından yönetildi ve sanıyoruz ki izlemek için en iyi nedeniniz bu 
olabilir.

Romantik drama türünde bir dizi olan Virgin River, konusundan çok muhte-
şem manzaralarıyla karşı koyamayacağınız bir seyirlik sunuyor. Başrollerin-
de Martin Henderson, Alexandra Breckenridge bulunan seri, sakin bir yaşam 
kurmak için Kaliforniya kasabasına taşınan Melinda Monroe’nin hikâyesini 
konu alıyor. Yeni bir hayat kurmak için kasabaya taşınan Melinda, kasaba ha-
yatının zorluklarıyla karşılaşır ve her şey değişir. Sakin bir işleyişe sahip olan 
dizi, kış mevsiminde izlemek için iyi bir tercih.
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Bir Kış Gecesi Buluşmasında
Şık Görünmenin Yolları
Sıcak kalmak, iyi görünmek 
ve şık olmak… Kış mevsiminde 
hepsini bir arada yapmak zor 
diyenler için önerilerimiz var.

Rahat ve sıcak parçalar seçin
Oversize kazaklar, salaş hırkalar hem soğuktan korunmanızı 

hem de çok stil görünmenizi sağlar. Erkekler için de salaş hırkalar 
ve trençkotlar, jean’lerle birlikte tamamlandığında kışın şık görün-
memeniz için hiçbir nedeniniz kalmıyor. 
Bot ve çizmeleriniz konuşsun

Kıyafetinizi bot ve çizmelerinize uyumlu bir şekilde seçerek kış 
şıklığınızı tamamlayabilirsiniz. Uzun bir çorap çizme eteklere çok 
yakışırken, jean için rugan bir bot gece şıklığına uygun bir seçim.
Aksesuarları kullanın

Şapka, atkı, bere şık görünmenin en kestirme yolu. Özellikle ye-
terince çarpıcı giyinmediğinizi düşündüğünüz bir günde tek bir 
aksesuarla göze hoş görünmeniz mümkün. Erkekler için kasket ve 
atkı, kış ayları için mutlaka gardıroplarında bulunması gereken ak-
sesuarlardan. 
Tek bir rengi öne çıkarın

Kışa çok yakışan renklerden birini seçin. Örneğin; kırmızı, har-
dal, ekru. Bu rengi siyah ya da daha nötr bir renkle tamamlayın.
Retro parçalardan yararlanın

Bu yıl eskilerden çıkıp gelen süveterler çok moda. Erkek ve ka-
dın reyonlarında sıkça gözümüze çarpan renkli süveterleri basit 
jean parçalarla birleştirerek gecenin göze çarpan ismi olabilirsiniz.
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Stil İkonu: 
Javier Bardem
Ye Dua Et Sev, Skyfall, Barselona Barselona 
gibi filmleriyle ünlendikçe ünlenen Oscar ödüllü 
oyuncu Javier Bardem, oyunculuğuyla olduğu 
kadar stiliyle de çok sevilen ve konuşulan 
ünlülerden biri. 

Hatta kendisi İspanya’dan çıkan en yakışıklı aktörlerden biri olarak anılıyor. 
Oyunculuğu ve başarılarını aklımızda saklı tutarak, biz bu sayımızda stilinden 
bahsetmek istiyoruz.

Uzun ve dağınık saçlarını adeta bir aksesuar gibi kullanan oyuncu için, şıklık 
ve rahatlığın bir arada kullanıldığı bir tarzı var demek mümkün. Blazer ceketler 
onun için vazgeçilmez olurken, takım elbiselerinde kullanmayı en sevmediği şey 
kravat ve papyonlar. Bazı kırmızı halılarda Bardem’i kravatla görmüş de olsak 
o, genellikle takım elbiseleri sadece gömlek, pantolon ve ceket olarak giyiyor ve 
şahane taşıyor. Javier Bardem’in spor ya da şık giyinmesinden bağımsız olarak 
Hollywood’un altın çağlarındaki jönleri anımsatan havası, onun stil ikonlarından 
biri olarak anılmasını sağlıyor. 

Filmlerinde jön havasında gördüğümüz aktör, gerçek hayatta Akdeniz stilinin 
temsilcisi. Blazer ceketler, rahat keten pantolonlar, spor ayakkabılarla tamamla-
nan takım elbiseler, siyah ve krem tonlarında seçimler bu tarzın en iyi parçaları. 
Eğer siz de bu İspanyol aktör gibi Akdeniz stili giyinmek istiyorsanız gardırobu-
nuza mutlaka blazer ceket ve rahat spor ayakkabılar katmalı, saçlarınızı her daim 
az uğraşılmış; ama bakımlı bir şekilde kullanmalısınız.
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Misafirlerinizi 
Yılbaşında Şef Gibi 
Ağırlamanın 
Mutfak Sırları
Mutfağınızın şefi 
olmak, misafirlerinize 
“Bu yemeğin sırrı ne?” 
dedirtmek, şaşırtıcı 
sunumlar hazırlamak mı 
istiyorsunuz? 
Öyleyse, buyursunlar;

Soslar ve baharatlar lezzetin temel sırlarıdır
Un, sos ve çorbalarınıza kıvam verir. Çorbanız 

sulu olursa un ekleyerek kıvamı tutturabilirsiniz. 
Etli bir porsiyonun yanında küçük tabaklarda farklı 
iki sos sunmak, hem yemeğin lezzetini hem de sunu-
munuzu zenginleştirir. Soslarınızı bir domatesli, bir 
yoğurtlu olarak belirleyip içerisine koyduğunuz mal-
zeme ve baharatlarla size özel hale getirebilirsiniz. 
Baharatların lezzetteki yeri tartışılmaz bir gerçek. Et 
yemeklerine acı ve kekik çok yakışırken, zeytinyağlı-
larda fesleğen ve reyhan lezzeti artırır.

Sunumları sadeleştirin
Başta da dediğimiz gibi her şeyin bir arada oldu-

ğu kalabalık bir sofra yerine, sade bir sunumla ser-
vis edilmiş bir masa, estetik açıdan göz doyurur ve 
masada daha rahat, uzun saatler geçirmenizi sağlar. 
Masanın ortasında konumlandırdığınız yemekleri 
küçük tabaklara koyabilir, doğru porsiyon büyüklük-
lerini ayarlayabilir, şık bir sofra hazırlayabilirsiniz. 

Öncelikle her organizasyon gibi yemek organizas-
yonunun da bir plan dahilinde olması gerektiğini ha-
tırlatarak başlayalım. Hazırlayacağınız yemeğin kon-
septini belirleyin ve bir alışveriş listesi oluşturun. 
Eksiksiz bir malzeme listesi, son dakika karşılaşılan 
kötü sürprizleri ortadan kaldırır. Konseptiniz ne ise 
ona uygun bir menü belirleyin.

Yemekte denge mühimdir
Çok sayıda yemek değil az, doyurucu ve lezzetli 

yemekler yapmayı tercih edin. Eğer bir akşam yeme-
ği hazırlıyorsanız bir başlangıç, mini bir ara sıcak, 
etli bir yemek, et yemeği sevmeyenler için bir zey-
tinyağlı ve salata yeterli olacaktır. Et yemeğini lez-
zetlendirmek için bir gün önceden süt ya da zeytin-
yağında marine edebilirsiniz. Zeytinyağlı yemekleri 
de bir gün önceden pişirmek hem yemeğin daha lez-
zetli olmasını sağlar hem de size zaman kazandırır. 
Başlangıç olarak çorba, ara sıcak olarak börek tercih 
edecekseniz bunları aynı gün hatta servise yakın sa-
atlerde yapabilirsiniz. Salata, malzemelerin taze kal-
ması açısından mutlaka en son yapılması gerekendir. 
Çorba tercih etmeyenler için, başlangıç olarak masa-
da şarküteri ürünleri bulundurabilir, ara sıcağa bir 
alternatif olarak da mantar tercih edebilirsiniz. 
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Beyoğlu’nun Popüler 
Buluşma Noktaları

Bizi “Onunla” Buluşturan 

Beyoğlu; tarihi mekânları, 
pasajları, alışveriş, eğlence 
merkezleri ve günün her saati 
yaşayan haliyle sevdiklerimizle 
buluşmak için İstanbul’un 
ortak noktalarından biri 
olmaya devam ediyor. Siz de 
bu mekânların önünde bir kez 
olsun beklediniz mi?

Taksim’in en fazla buluşulan noktasıdır de-
sek abartmış sayılmayız, değil mi? Fransız Kültür 
Merkezi, İstiklal Caddesi’nin hemen girişinde olması 
sayesinde buluşmak için ideal bir seçenek. Eğer sade-
ce mekânın önünü kullanıyorsanız mutlaka içini de 
ziyaret etmelisiniz. Lezzetli tostları ve sıcacık kahve-
leriyle meşhur bir kafeteryası, sineması ve güzel bir 
kitaplığı da mevcut.

İstasyonun yakınında İstiklal Caddesi seferi 
yapan nostaljik tramvay olması ve Karaköy-Beyoğlu 
füniküler hattı nedeniyle uğrak noktalarından biri. 
İstiklal-Galata bağlantısının da tam ortasında yer al-
ması da, Tünel Meydanı’nı buluşma seçeneklerinden 
biri yapıyor.

En kalabalık saatinde bile buluşmak için tercih 
edilen yerlerden biri elbette meydan. Çevresindeki 
caddeler, hem Cihangir’e hem İstiklal’e giriş mesafe-
sinde olması, kültür, eğlence merkezleri ve restoranla-
ra ulaşımın kolaylığıyla, turistler için de vazgeçilmez 
bir alan. Cumhuriyet dönemiyle birlikte bir meydan 
haline gelen Taksim Meydanı, Şişhane-Tünel-Kara-
köy’e gidişler için bir ana eksen.

1877 yılında kışlık bir konak olarak inşa edilen, 
1930’lu yıllardan itibaren bugünkü halini yavaş ya-
vaş almaya başlamış tarihi bir bina. Pasaj, içerisinde 
yer alan tiyatro, sinema, bar ve alışveriş dükkânla-
rı nedeniyle çok fazla ziyaretçiyi ağırlarken, İstiklal 
Caddesi’nin üzerinde buluşmak isteyenler için de ter-
cih sebebi. Aynı zamanda pasajın içerisinde geçtiği-
miz yıl açılan, Türkiye’nin en geniş kapsamlı sinema 
müzesi sayılan İstanbul Sinema Müzesi bulunuyor. 

Demirören İstiklal, Taksim’in tam kalbinde 
yer almasıyla buluşmak için en uygun konumlardan 
biri. Geçerken günün her saati önünde bekleyen in-
sanları görebilirsiniz. 

Fransız Kültür Merkezi

Taksim Meydanı Demirören İstiklal 

Atlas Pasajı

Tünel Meydanı
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Soruların cevapları yandaki kelime havuzunda gizli.
Bakalım bulabilecek misiniz?

Yanıtları Instagram hesabımızda bulabilirsiniz.
demirorenistiklal

BEYOĞLU’NUN ÜNLÜ

SİNEMALARI
V Y M A V I S O Ğ C İ Ş E B F

Z L O N U Ğ X B U Ü Ş F H Y R

R N A T L A S Ö T I V P E R A

H Ö T Z B I A M T S C Ç K P N

A U S J N A F B R X V B U V S

V J D MPY E N İ M E L E K I

Y L C I B Ş T Ğ C R N F X H Z

R A I A C O A M A R M C A T K

C L O N B C Ş U Ğ B M R C M Ü

T E N V N Y M O R E K Ö T C L

U B I Z I N Ü U G Y U D T N T

H P D Ö P I N K H O R M A B Ü

Ğ T Y U Ö C T Z N Ğ R I L Ü R

R H A F B Y M C Z L U F M G T

B C H E U M G Ç E U C M Ğ Z J

1989 yılında kurulan, aktif hayatına devam eden, 
Türkiye’nin eski kent sinemalarından biri.

İstiklal Caddesi üzerinde bulunan, yer aldığı pasajla 
aynı adı taşıyan sinema.

Artık hizmet vermeyen, sinema feneri denen 
tekniğin ilk kez kullanıldığı, adını bir çiçekten alan 
tarihi sinema.

Beyoğlu Sineması’nın cep sineması olarak 
adlandırılan, bağımsız filmlerin gösterildiği sinema.

Demirören İstiklal içerisinde yer alan, güncel 
filmlerin vizyona girdiği sinema.

1954’te ilk çift fuayeli sinema olarak açılan ve 
sonrasında bir gösteri merkezine dönüştürülen 
tarihi sinema.

Çok salonlu sinemaların ilk örneklerinden biri olan 
İstiklal Caddesi üzerindeki sinema.

Çoğunlukla Fransız sineması filmlerinin gösterildiği 
sinema.

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8-

Sevgililer Günü Hediye Önerileri
Sevgilinize/eşinize alacağınız 

hediye konusunda kararsızsanız tam 
da olmanız gereken sayfadasınız 
demektir. Elbette o ilişkiyi yaşayan 
siz olduğunuz için eşinizin zevkini, 
en çok neyi seveceğini en iyi siz 
bileceksiniz. Ama hâlâ karar 
veremediyseniz ve zamanınız da 
daralıyorsa, hediye önerilerimize bir 
göz atmanızı tavsiye ederiz.

Soğuk kış günle-
rinde De Facto’nun 
birbirinden şık ve 
göz alıcı kabanları 
doğru bir seçim 
olabilir.

English 
Home’un ba-
kım ürünle-
rinden birini 
seçmek ister 
misiniz?

GAP’ın çizgisinden 
ödün vermeyen 
sweatshirt’lerini 
değerlendirebilir-
siniz.

Ya da bu havalı 
güneş gözlüğüne 
ne dersiniz?

Marks&Spen-
cer’ın hem şık 
hem de kulla-
nışlı çantaları 
da önerilerimiz 
arasında…
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GAP Sunstop
Zemin Kat 1. Kat

DeFacto English Home M&S
2. Kat Zemin Kat Zemin Kat
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