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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.
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GÖR, DÜŞÜN, YARAT
Dünyaya tekrar gelme şansınız olsa kim olmak isterdiniz? Ger-

çeği söylemek gerekirse, bu soruyu kendime ilk sorduğum zaman 
biraz afalladım. "Daha önce düşünmemiş olamazsın, zorla biraz 

beynini" diye. Çok zaman geçmeden şimşekler çaktı beynimde. 
‘’Tabii ki o kişi olmalıydım!’’  

Biraz sanattan bahsedelim. Çünkü; olmak istediğim bu 
kişi, sanatla ilgilendi. Sanat, en genel anlamı ile yaratıcılığın 
ve hayal gücünün ifadesi olarak adlandırılır. Tarih boyun-

ca neyin sanat olarak adlandırılacağına dair fikirler sürekli 
değişmiş, bu geniş anlama, zaman içinde değişik kısıtlamalar 

getirilip yeni tanımlar yaratılmıştır. Bugün sanat terimi, birçok 
kişi tarafından çok basit ve net gözüken bir kavram gibi kulla-
nılabildiği gibi, akademik çevrelerde sanatın ne şekilde tanım-
lanabileceği, hatta tanımlanabilir olup olmadığı bile tartışma 
konusudur.  

Bilinen en eski sanat nesnesinin 75.000 yıl önceye dayanan 
üzeri delinmiş bir salyangoz kabuğu olduğunu biliyor muy-
dunuz?  Olmak istediğim kişi, 6 Mart 1475 tarihinde dünyaya 
gelmiş. Küçüklüğünde oynadığı oyuncaklardan ötürü yap-
tığı sanata heves duyduğunu söylermiş. Sanata duyduğu 
bu ilgisini fark eden babası, onu ünlü bir ressamın yanına 

göndermiş ama; ilgi duyduğu şey aslında resim yapmak değilmiş. 
Bu yüzden ustasının yanından ayrılıp "Muhteşem Lorenzo" diye 
bilinen bir soylunun koruyuculuğunda kurulan bir okula girmiş 
ve kısa zamanda Lorenzo’nun ilgisini çekmiş. Bir gün okulda onu 
çöpe atılan mermere gülen yüz çizerken bulmuş. Bu kişinin hayatı-
nı okurken, beni kendine çeken kısım işte burası oldu. Çöpten çıkan 
bir şeyleri yeniden yorumlamak… 

Tabii ki o kişi Michelangelo Buonarroti… 
Mimari eserleriyle değil, yaptığı resimlerle de döneminin sanat 

algısının çok üzerinde efsaneleşen eserler ortaya koymuştu. Sadece 

Michelangelo’nun heykeltraşlığını değerlendirecek olsak, ciltlerce 
kitap yazmamız gerekir. İşte bu derece efsaneleşen bir sanatçıya sa-
hip olduğumuz için dünyaca çok şanslıyız. Doğumundan ortalama 
540 yıl sonra genellikle “İlahi yeteneği olan sanatçı” olarak adlandı-
rılmaya devam ediyor.  

Michelangelo, sadece mermeri oyarak ortaya çıkardığı sanat 
harikalarıyla değil, aynı zamanda heykelleri için seçtiği farklı mer-
merlerle de ünlüydü. Diğer heykeltıraşlardan çok daha farklı mer-
merleri seçer, işlemesi çok zor mermerleri ustalıkla işlerdi. Ancak 
ünlü "David" heykeli için, diğer sanatçıların işe yaramayacağı dü-
şünülen bir bloğu kullandı. Bu ele geçirdiği dev mermer levha, 40 
yıl önce Floransa Katedrali için tasarlanmış bir dizi heykel olacaktı. 
Fakat daha sonra mermerin yeterince güzel olmadığı düşünülmüş 
ve başka bir mermer kullanılmıştır. Bu olaydan 40 yıl sonra, Miche-
langelo o heykeli bulup ünlü eseri David’i oymaya başlamıştır. 1501 
yılında bu mermerle çalışmaya başladığında ona deli gözüyle bakan 
diğer heykeltıraşlar, o mermerden güzel bir eser çıkmayacağına son 
derece eminlerdi. Fakat Michelangelo, sonuçta atılan bloğu en par-
lak çalışmalarından biri haline getirdi, ancak "David" in son analiz-
leri, taşlarının kalitesinin, birçok mermer heykelden daha hızlı bir 
oranda bozulmasına neden olabileceğini ortaya çıkardı. 

Michelangelo, eserlerini çok imzalayan bir insan değildi ve hatta 
birçok ünlü eserine de imza atmamıştır. Ancak; kendi yüzündeki 
stilize tavırları tasvir etmeyi seven Michelangelo, heykellerinde 
kendi yüzünden çok etkilendi. Fakat; bu kendinden esinlendiği eser-
leri heykelin içerisine öyle bir yediriyordu ki, dışarıdan çok da net 
belli olmuyordu kendi yüz çizgilerine benzediği. Bu, gizi kendinden 
portrelerden en ünlüsü, 1541 Sistine Şapeli freskinde bulunan “Son 
Yargı” eserinde yer alır; St. Bartholomew, yüzünün sanatçınınki 
gibi görünen bir yüzgeçli cildin bir parçası olduğunu fark etti. Mi-
chelangelo, eserinde kendi yüzünü işleyerek kendini sözde Floren-
tine Pieta’da Saint Nicodemus olarak gösterdi ve sanat tarihçileri, 
“St. Peter Çarmıhası” freskinde eserinin kendisi olduğunu çok geç 
fark etmişlerdir. Her konuda farklı olmayı başarabilen Michelange-
lo, eserlerini imzalamayıp yüzünü kendine benzetmesiyle de farklı 
bir imza anlayışını ortaya koydu. 

Sanatla uğraşmak korkutucu ve küçük düşürücü olabilir. Biri-
nin önünde ilk kez çıplak kalmaya benzer. İnsanlar sizin anormal 
veya deli olduğunuzu düşünür. Olsun. Sanatın anlamı olmak zo-
runda değil. İyi olmasına da gerek yok. O yüzden aklınızı kullan-
maktan endişe duymayın. 

Kimse Mozart’ın ne anlama geldiğini sormaz. Anlaşılan şeyler 
yapmayı unutun. Hayal gücünüze inanın. Sanat sevgiden gelir, bir 
şey yapma sevgisinden… 

Siz de reddedileceksiniz. Eleştirileceksiniz de. Eleştiriyi görmez-
den gelmeyin. Bunun yerine yapılan eleştirileri kulağınıza küpe ya-
pın. Sizi kimse bir şeylere farklı bakmaktan alıkoyamaz. İçinizdeki 
gücü bırakın, elleriniz ona şekil versin. Düşünmek için sınırınız 
yok, keşfedilmemiş diyarlara uçun. Uçtuğunuz zaman mola verme-
niz gerekebilir. Bu yüzden lütfen sıradaki yazımızda bahsedeceğim 
devasa, sıra dışı, ilginç tarihe sahip olan sanat eserine bir uğrayın… 

Devamı gelecek…. 
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"İyi ki geldin bahar" dedik ve baharı 
evlerinize taşıdık. Hem sizi hem de baharı 
çiçeklerle karşılamak amacıyla, Demirören 
İstiklal’in giriş katında çeşitli çiçeklerin 
tohumunu misafirlerimiz kendi elleri ile 
saksılara ekti ve onlara küçük bir baharı 
karşılama armağanı sunduk. 

Ekim şeması ile çiçek ekimini de anlat-
tığımız bir pano ve renk renk çiçeklerin yer 
aldığı standımız hayli ilgi gördü. İlginize 
teşekkür ediyor, yaz mevsiminin de tıpkı 
bahar gibi rengarenk geçmesini diliyoruz.

Baharı Evinize 
Taşıdık 

12 BİN
TOHUM

DAĞITTIK
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Müziksiz Yapamayanlar,
To pl a nı n!
Toplanın; çünkü Dünya Müzik Günü’nü 

konuşacağız. 21 Haziran’da kutlanan, 

böylesine keyifli bir gün olduğunu bilenler 

bilmeyenlere anlatsın diye… 
Müzik, notaların ritm ile, ses ile bir araya gelerek oluşturduğu 

ve tartışmasız dünyadaki her insanın ruhuna iyi gelen, mutluyken 
ya da mutsuzken, kendini iyi hissetmek isterken veya ritmde kay-
bolmak istediği anda başvurduğu yegâne şey. Nesilden nesile ak-
tarılan, eskimeyen ve hiç yerinde durmayan, bir ucu yaşanmışlık, 
diğer ucu ütopya… 

Fransa’da doğan bugünün orijinal ismi ‘The Fête de la Musique’ 
dünyada bilinen ismi Make Music Day, yani Dünya Müzik Günü, 
her yıl 21 Haziran’da dünya çapında kutlanan dünyanın en büyük 
müzik kutlamalarından biri olmayı başarmış durumda. Peki Dün-
ya Müzik Günü’nü “bir müzik kutlaması” yapan şey ne? 21 Hazi-
ran’da, sokaklarda, parklarda, mahallelerde ve ortak alanlarda dile-
dikleri gibi müzik yapma iznine sahipler!

Fransa’dan yayılan bu akıma kısa sürede dünyanın her yerin-
den milyonlarca kişinin dahil olmasıyla bir festival haline gelen 
ve heyecanla beklenen bir kutlama haline gelen 21 Haziran Dünya 
Müzik Günü, kısa sürede uluslararası bir başarıya dönüştü. O halde 
Dünya Müzik Günü hepimize kutlu olsun, müziğin sesini açalım! 

17M²’DEN
400 M²’YE
KiRALIK
OFiSLER

TERASTA
CALISMA
iMKANI

KONFORLU
TOPLANTI
ODALARI

PANDEMiYE
UYGUN

ÖNLEMLER

HiJYENiK
ORTAMLAR

info@istiklalpalas.com
+90 212 252 01 00

Y A Z  2 0 2 1  -  S A Y I : 4



Yaz Mevsiminde
Cildiniz Işıldasın 
Mevsimlerin cildimiz üzerinde belirleyici bir etkisi var. Kış 
boyunca ışıltısı azalan cildinizin yaz sıcaklarından etkilenmesini 
istemiyorsanız bu kurallara uymalısınız; 
Peeling ile Arındırın 
Cildinize yaptığınız bir peeling uy-
gulaması ile ciltteki leke ve kirlerden 
kurtulmanız mümkün. Peeling’in püf 
noktası cildinizi tahriş etmeyecek bir 
ürün seçiminde yatıyor. Peeling uygu-
laması sonrasında cildiniz daha hassas 
olacağı için güneş koruyucu kullanma-
lısınız.

Nemlendirmek Her Şeydir 
Kış mevsimiyle birlikte soğuklardan 
etkilenen cildimiz, yaza giriş yaptı-
ğımızda koruyucu bariyeri azalmış 
ve nemini kaybetmiş olabilir. İşe ilk 
olarak, cildinizi nemlendirerek başla-
malısınız. Yaz mevsiminde seçeceğiniz 
nemlendiricinin cilt tipinizle uyumlu, 
ağır parfüm içeren bileşenlerden oluş-
mayan, su bazlı bir nemlendirici olma-
sına özen göstermelisiniz. 

Olmazsa Olmaz
Güneş Koruyucu 
Güneş koruyucunuzu sadece yaz 
mevsiminde değil her mevsim kul-
lanmalısınız. Güneş ışınlarından ala-
bileceğimiz her türlü zararlı etkiyi 
aza indirmek, cildimizle dış etkenler 
arasında bir bariyer oluşturmak için 
güneş koruyucunuzu sürmeyi ihmal 
etmeyin. Güneş kreminizi de karma, 
yağlı ya da kuru olan cilt tipinize uy-
gun bir üründen seçmelisiniz. 

Göz Çevresi Mühim
Özellikle yaz sıcakları, deniz, havuz 
gibi etkiler, hassas olan göz çevremizi 
daha da hassas hale getirebilir. İnce bir 
deri tabakasından oluşan göz çevresi 
nemlendiricisi ile yüz nemlendiricimiz 
birbirinden farklı olmalı. Bakım ruti-
ninize göz çevresini de ekleyin. 

Son Olarak Beslenme ve Su 
Sağlıklı beslenme, her daim cildimiz 
üzerinde iyileştirici bir etkiye sahip. 
Yaz aylarında vücudumuzun suya da- 
ha çok ihtiyaç duyması cildimiz için de 
geçerli. Su miktarınızı artırın. 

Eğer dermatolojik bir soru-
nunuz yoksa, bu adımları bir 
rutin haline dönüştürüp dü-
zenli olarak uyguladığınızda 
yaz mevsimini canlı ve ışıl-
tılı bir ciltle geçirebilirsiniz.
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Gün geçtikçe 
kirlenen bir 
dünya var. 
Tüketemediğimiz 
her şeyi 
savurduğumuz, 
tabiatı 
düşünmeden, 
yarınlar hiç 
yokmuş gibi 
kirlettiğimiz bir 
dünya...

5-11 Haziran tarihleri arasında kutlanan Çevre 
Koruma Haftası’nın tarihçesine şöyle bir bakacak 
olursak; doğal çevrenin korunması amacıyla 1972 yı-
lında İsveç'in Stockholm kentinde Birleşmiş Millet-
ler Çevre Konferansı toplandı ve bu toplantıda çevre 
sorunları ele alındı. Üye ülkeler, çevre kirlenmesine 
karşı ortak çözüm yolları aradılar ve bu tarih her yıl 
tüm dünyada ‘Çevre Koruma Haftası’ olarak kutlan-
maya başlandı.

Çevre Koruma Haftası’nda dikkat çekmek iste-
diğimiz şöyle bir konu var; şimdi mevsim yaz, hala 
içimize çekebildiğimiz temiz hava, yüzebildiğimiz 
uçsuz bucaksız denizler varken bu kirlenen dünyayı 
göz ardı edebiliyoruz hepimiz. Ama göz ardı edeme-
yeceğimiz bir gerçek var ki, o da eğer dur demezsek 
bu güzelliklerin sonunun gelmek üzere olduğu. Ge-
lecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakamayaca-
ğımız gerçeği... Bu doğrultuda eğer bilinçli davrana-
bilirsek kurtarabileceğimiz bir gezegen var. Bilinçli 
davranmaktan kastımız ne? Çok zor şeyler değil. İs-
tatistikler, evlerde suyun %35 banyoda, %30 tuvalet-
te, %20 çamaşır ve bulaşık yıkamada, %10 ise mutfak-
ta tüketildiğini gösteriyor. Öyleyse işe evlerimizden 
başlayabiliriz.

Su borularınızı yalıtmak, gereksiz yere sifon çek-
memek, sifon ve musluklardaki su kaçaklarını tamir 
etmek, araba yıkarken fazla su kullanımının önüne 
geçmek gibi yapabileceğiniz şeyler de var.

İnsanlığın iyiliği için siz de bir adım 
atabilirsiniz.

Çamaşır ve bulaşık makinelerini 
çoğumuz ihtiyacımız kadar olanı 
doldurup çalıştırıyoruz. Oysa bu; 
su tüketimini artıran sebeplerden 
biri. Bu sebeple makinelerinizi 
tam kapasite ve ekonomik modda 
çalıştırmalısınız.

Duşu bir keyif aktivitesinden 
çıkarıp hijyen için gerekli bir işe 
dönüştürmek değişimin başlangıcı. 
Su tasarruflu duş başlıklarından 
edinebilir, kullanmadığınız anlarda 
suyu kapatabilir, kendiniz için en 
ideal duş süresini belirleyebilirsiniz.

MAKİNELERİ TAM 
DOLDURUN

DUŞ SÜRENİZİ
KISALTIN

ÇEVRE KORUMA HAFTASI ve
Daha İyi Bir Dünya
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Tıpkı duş gibi, ellerimizi yıkarken, diş 
fırçalarken, sebze ve meyvelerimizi 
yıkarken ya da genel olarak yıkama 
amaçlı suyu kullanırken boşa 
akıtmak yerine, kapatarak sadece 
ihtiyacınız olan kadarını musluktan 
akıtmayı denemelisiniz.

Çiçeklerinizi sabah erken ya da 
akşam saatlerinde sulamanız, 
suyun hemen buharlaşmasını önler. 
Ayrıca; bahçenizin farklı yerlerine 
su bidonları yerleştirerek yağmur 
sularından bir daha kullanmak üzere 
yararlanabilirsiniz.

SULARI BOŞA
AKITMAYIN

VERİMLİ SULAMALARI 
TERCİH EDİN

ÇEVRE KORUMA HAFTASI ve
Daha İyi Bir Dünya
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Başlangıcımız hep nemlendirici
İlk adımda mevsimlere bir ayrıcalık tanımıyoruz. 
Yaz, kış demeden iyi bir makyaj görünümünün en 
etkin sırrının iyi bir cilt olduğunu söylemeliyiz. Te-
mizleme ve nemlendirme sabah-akşam rutininiz ol-
malı. Makyaja başlamadan önce cildinizi temizleyin 
ve nemlendirin. Yaz mevsiminde su bazlı ve güneş 
koruyuculu bir nemlendirici kullanabilirsiniz. 

Cilt makyajı olmalı mı, olmamalı mı?
Bu tercih sizin. Elbette yazın da mevsime uygun 
fondötenler kullanabilirsiniz. Ama; bizim önerimiz 
hafif bir ten makyajı ile bu adımı tamamlamanız 
olacak. Bunun için yaza uygun, hafif ışıltılı bir baz 
ve üzerine uygulayabileceğiniz bir kapatıcı seçin. Ka-
patıcınızı göz altlarınız, göz kapaklarınız, alın bölge-
niz ve cildinizde renk farkı olduğunu düşündüğünüz 
yerlere uygulayın ve homojen görünüm için nemlen-
diriciyle karıştırarak, süngerle dağıtın.

Biraz da renklenelim
Hem fresh, hem ışıldayan hem de hafif bronz görün-
mek istiyorsanız renk seçimleriniz önemli. Gözleri-
nize doğal kahve tonlarında bir far uygulayın. Yoğun 
bir gece makyajı gibi görünmesini istemediğimiz 
için farı olabildiğince dağıtın ve doğal bir görünüm 
yakalayana kadar devam edin. Farınızın sıcak hava-
ya dayanıklı olmasını istiyorsanız far bazı öneririz. 
Allık da, yaz makyajının en önemli ürünü. Yazın şef-
tali tonları yerine pembe tonlu allıklar daha taze bir 
görünüm verir. 

Bronzlaştırıcılar gelsin
Daha bronz bir makyaj için illa kontür uygulaması 
yapmanıza gerek yok. İri bir fırçayla kontür uygu-
laması yaptığınız yerlere bronzer sürün ve dağıtın. 
Aydınlatıcı ile bu aşamayı tamamlayabilirsiniz. Ya-
zın aydınlatıcı seçiminde de daha parlak alt tonlu 
ürünleri tercih edin. 

Ruj. Ama; en doğalından
Mat ve ağır rujlar yerine natürel tonlarda, parlak, ha-
fif rujlar yaz makyajınızın tamamlayıcısı olacaktır. 
Maskarayı hatırlatalım mı? Makyajın olmazsa olma-
zı maskarayı daha çekik ve doğal bir göz için dışa 
doğru sürün. Hazırsınız! 

Doğal ve Hafif Bir
Yaz Makyajının İpuçları
Eriyen bir göz kalemi, akmış bir fondöten ya da yapışıklık hissi veren kozmetikler… 
Hepimizin ‘’Hiç başıma gelmese’’ dediği, ama yaz mevsiminde olası makyaj 
sorunlarını nasıl aşarız? 
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Resmi olarak ilan edilmemiş bile olsa, kitapseverlere 
ait olan 9 Ağustos’a sayfalarımızda yer vermek istedik. 
Dijital dünya her türlü çözümü önümüze müthiş 
bir hızla getirse de, hayatımız teknoloji sayesinde 
kolaylaşsa da, kitaplardan vazgeçmek, kitapları 
hayatımızdan çıkarmak iyi ki mümkün değil. 

DÜNYA KİTAPSEVERLER GÜNÜ
Böyle Bir Gün Var: 

Tüneldeki Çocuk, Sait Faik Abasıyanık

“Tünel’e Beyoğlu tarafından bindik. Bu saatlerde bu 
taraftan aşağıya kalabalık yoktur. İkinci mevkideyiz. 
Bir köşede üç asker, beride bir ihtiyar kadın, yanı ba-
şında gelini, daha ötede vapura yetişmekten mühim 
mühim bahseden bir Ermeni grubu, ben bir de o var-
dık. Ayaklarını oturduğu yerin altına mümkün oldu-
ğu kadar çekmişti.’’

Beyoğlu Üzerine Metin, Bilge Karasu

“Rastgele bir çukurundan başlamak düşüncesi, tortu-
lardan yola çıkmak değil. Bu çukurlardaki tortu değil 
demiştim zaten. Durmadan kıpraşan, oynayan, inip 
çıkan yorgunluklar, bir uykuluk devimsizlikler var 
ana damardan, omurgadan inip alçalarak, darala-
rak, dikleşerek, taşları dağılarak koyaklara, eski dere 
yataklarına kansan bu çukur sokaklarda.’’

Geçmiş Zaman Olur ki, Cihat Burak

“Hep beraber kalktık, Orhan Veli yarı uyku halinde, 
Suavi Koçer ne olup bittiğini anlayamamış gibiydi, 
kafile halinde gidiyorduk, karakol Balo Sokağı’nın 
karşısında bugün sıhhi banyonun bulunduğu Otel 
İmparator’un bulunduğu yerdeydi. Siz burada bekle-
yin dedi Sait Faik, ben komiserle konuşmaya yalnız 
gideceğim.’’

Kış Gezintisi, Ziya Osman Saba

“O Beyoğlu’nun, değil bugünkü; bir başında, hiç olmazsa, 
şöyle bir Elhamra Sineması’yla başlayıp sonunda, Tak-
sim’de gene bir sinemayla biten Beyoğlu olmasına bile 
yıllar vardı, ama kibarlığını göstermek istercesine, kendi 
kendine, daha o zamandan bir soyadı takınmış bu sert, 
çocukluğumda da, her şeyinden önce bir sinemalar ülke-
siydi ve bir kış gezintisi demek Beyoğlu demekti.’’

Bir Levantenin Beyoğlu Anıları , Giovanni Scognamillo

“Asmalımescit Sokağı'ndan Kallavi Sokağı, Postacılar 
Sokağı ve oradan Gümüşsuyu'ndaki Bol Ahenk Soka-
ğı'na, seksen yıldır Beyoğlu'nda yaşıyorum. Dolayısıyla 
ben Beyoğlu'na başkaları gibi, Galata Köprüsü'nün öte 
tarafından gelen ve Beyoğlu'nda bir küçük Paris'i, bir 
küçük Avrupa'yı, cep boyu bir Batı'yı bulan, bunda do-
ğal özlemlerini gideren birinin gözüyle bakamam.’’

Café Boulevard, Tezer Özlü

“Café Boulevard’a İstanbul’un her yanından gidilir, 
ama ben bu mahalleden gelip geçerek giderim. Gü-
nün ayrı saatlerinde ya da yılın ayrı aylarında bu 
yolların görüntüsü hiç değişmez. Boyacı gene ordadır. 
Şoförler gene hazır bekler, ütücü de durmadan kola-
lar. Yokuş bitip, Taksim Alanı geçilince, Cumhuriyet 
Caddesi başında Cate Boulevard’a varılır.’’

Belki kamusal alanlarda kitap okumak birilerinin gözlerini 
size çeviriyor olabilir, belki kitaplarınız ödünç alınıyor ve geri 
gelmiyor olabilir, hatta plajda kitap okuyorsunuz diye eğlence-
siz bulunuyor da olabilirsiniz. Tüm bu bakışlara, eleştirilere 
ya da sorulara rağmen kitap okumayı seven, kitaplığındaki 
kitap sayısı arttıkça mutlu olan, öğrendiklerini paylaşmaktan 
keyif alan insanlar var ve çoğalması dileğiyle… 9 Ağustos Dün-
ya Kitapseverler günümüz kutlu olsun!

Bu günde sizlere Beyoğlu'nu aktaran bazı yazar önerileri-
miz var. Okumanız dileğiyle.
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Billie Eilish ve 
Rengarenk Stili
Hakkında çok şey söyleniyor, hem 
şarkıları hem stili hem de tavrı 
çok konuşuluyor ve biz gözümüzü 
ondan alamıyoruz.

Müzik otoriteleri de öyle düşünmüş olacak ki, 
kendisi adeta bir ödül toplayıcısı. 2020 yılında ‘’En 
iyi yeni sanatçı’’ dalında Grammy’i kapan Billie, 
bu başarısıyla daha da fazla dikkatimizi çekmeyi 
başardı. Şarkılarını sevenler ve sevmeyenler, mü-
zikteki başarısını kutlayan ya da kutlamayanlar 
olabilir; ancak biz onu bu sayfalara stiliyle taşı-
mak istedik. Rengarenk, cesur, farklı ve kesinlikle 
ilham verici. Aslında giydiği parçalara tek tek bak-
tığımızda tam bir sokak modası ikonu diyebiliriz. 

Bütünüyle baktığımızda ise ortaya çarpıcı bir 
tarz çıkıyor. Başka bir kelimeyle onun tarzını özet-
lemek gerekirse kesinlikle; oversize demek doğru 
olacak. O, oversize’ın en iyi taşıyıcılarından. 

Billie, bu ‘’büyük’’ görünümünü, bereler, özellik-
le yeşil olmak üzere seçtiği neon renkler, kocaman 
gözlükler, renkli saçlar, hoodiler ve ikonik parçalarla 
tamamlıyor. Onun imzası haline gelen bir diğer şey 
ise upuzun tırnakları. Tırnaklarını da tıpkı kıyafet-
leri gibi rengarenk, neon ya da desenli ojelerle süsle-
yerek âdeta bir tasarım objesi olarak taşıyor.  

2019 yılının Google raporunda stili en çok ara-
nan yıldızı seçilen Billie Eilish, kendi stilini tüm 
bu çarpıcı seçimlerine rağmen bilinmezlik üzerine 
kurguladığını ifade etmiş. ‘’Bol kıyafetler seçiyo-
rum; çünkü kimsenin bedenim hakkında fikir sa-
hibi olmasını istemiyorum. Ben aslında hiçbir şeye 
karşı isyan etmiyorum. Bunu yeterince vurgulaya-
mıyorum. Bunu yapmama izin verilmeli.’’ 

Hem stili hem de müzikteki başarılarıyla hep 
konuşulacağını öngördüğümüz bu yıldız, şarkıla-
rıyla her ne kadar depresif ve ‘’kötü kız’’ söylemleri-
ni dünyaya bıraksa da hep renkli, hep kendine özgü 
kalabilme başarısı ve tarzını savunmasıyla bizim 
sevgimizi çoktan kazandı.  
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NASIL

ŞÖHRET

OLDULAR?

- 1 -

DEVAMI GELECEK ...
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FERİDE İLE NEJDET 
INFLUENCER OLMAYA 
KARAR VERMİŞTİR… 

— O iş birliğini 
almayalım dedim 
sana, bir sürü 
takipçi gitti 

— Haklısın ama hiçbir şeyi 
de beğenmiyorsun, her şeyi 
reddedersek nasıl büyüyecek bu 
hesap, nasıl para kazanacağız 
söyler misin?

— Kanal açmamız lazım, sadece 
sosyal medyayla olmuyor, kanalıma 
abone olur musunuz cümlesini 
kurmak istiyorum artık Feride. 

— Para kazanacağız ki alalım 

— Reels çekelim, 
keşfete düşmemiz 
lazım, tıpkı sana 
düştüğüm gibi… 

— Bak Nejdet, kanal açmak 
için yeterli ekipmanımız yok, 
henüz tripodumuz bile yok 

— Reels çekmeliyiz, kaç 
defa dedim, of sen beni 
dinlemiyor musun?  



KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)
Çoğunlukla geniş omuzlara sahip Koç burçlarının stilini, 
alta doğru genişleyen etekler ve iddialı kombinler tamam-
lar. Rahatlıktan ziyade şıklık önemlidir Koçlar için. Modayı 
onların gardırobundan takip etmek olasıdır. İnce askılı dar 

elbise modelleri kadınların tercihi olurken, yaz mevsiminin en önemli parçası 
olan keten pantolonlar, erkeklerin ilk tercihidir. 

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)
V yakalı bluzlar ve asimetrik etekler Boğa burçlarının vaz-
geçilmezleri arasında. Kaliteli giyim anlayışını benimserler. 
Keten elbise modeli de yaz aylarının olmazsa olması. Kumaş 
kalitesi de senelerce kullanmaya uygun olduğu için dayanık-

lılığıyla Boğa kadınları ve erkekleri için mükemmel bir seçim. Boğalar, erkek 
giyimde özellikle sakin, dingin renkleri tercih ederler. 

İKİZLER (22 Mayıs - 21 Haziran)
Yaz boyunca bol elbiseler, gömlek elbiseler; yani hem rahat, 
efil efil, hem de şık elbise kombinleri en kurtarıcı parçalar 
olarak İkizler burcu kadınlarının dolaplarında yerlerini alı-
yor. İkizler burcu erkeği de kombin yapma konusunda en ba-

şarılı burçtur diyebiliriz. Aksesuar seven bu burcun insanları ne giyerse giysin 
mutlaka kolye, saat, kemer gibi tamamlayıcı ürünler kullanır.  

YENGEÇ (22 Haziran - 22 Temmuz)
Önden düğmeli retro elbiseler tam da Yengeç burcu kadın-
larına göre! 90’lı yılların modasını yaşatmayı seven Yengeç 
kadınları için bu elbiseler 2021 yazının hem kurtarıcısı ola-
cak hem de şıklıklarına şıklık katacak. Erkeklere gelirsek; her 

daim soft renklerden hoşlanan Yengeçler bu yaz; sarı, turkuaz gibi daha canlı 
renkleri deneyecekler gibi görünüyor. 

ASLAN (23 Temmuz - 23 Ağustos)
Asil duruşları seven aslanlar, tercihlerini dantelli dik yaka 
tam kalıp elbiselerden yana kullanıyor. Güpür detaylar da 
Aslan kadınlarının tam zevkine göre! Erkek giyimde ise bu 
yaz bol bol gold detaylar göreceğiz. Gösterişi seven Aslan 

burcu üyeleri için gold yakalı bir gömlek, parlak detayları olan bir çanta, kurta-
rıcı bir parçadır. 

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)
Bir başak burcunu temiz ve tertipli giyiminden tanıyabilir-
siniz. Kadın ya da erkek bir Başak, mutlaka ütülenmiş, te-
miz, birbiriyle uyumlu parçaları tercih eder. Geniş yakaları, 
romantik kol modelleri, minik çiçek desenleriyle minimalist 

ve detaycı kişiliklerine uyan Fransız modası tam da zarif Başak kadınlarının 
şıklık anlayışıyla örtüşürken, abartısız ama şık tişörtler Başak erkeği için vaz-
geçilmezdir. 

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)
Az dekolteli, genellikle kısa, çekici ve elegan elbiseler, tam ola-
rak Terazi kadınlarının zevkini yansıtıyor. Terazi erkekleri 
için ise; kusursuz bir görünüme ulaşmak en önemlisi. Bu 
burcun karakteristik özelliklerinden biri olan denge, stiline 

de yansıyor. Blazer ceketler, mavi gömleklerle kombinlenmiş jean’ler terazi bur-
cunun gardırobunda her daim yerini alıyor.  

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)
Her daim cesur olan Akrep burcu kadınları ve erkekleri için 
dekolteler, yırtmaçlar barındıran; fakat çok feminen durma-
yan elbiseler, stil sahibi ayakkabılar, takım elbiseler, yazlık 
ceketlerle yapılan kombinler, koyu renkler 2021 yaz modasına 

yön veren stiller arasında. Modası hiç geçmeyecek parçalarla cesur giysileri bir 
arada kullanmayı seven Akrepler bu yaz da dikkat çekecek. 

YAY (23 Kasım - 21 Aralık)
Doğayı çok seven Yay burçları için Alaçatı stili beyaz üzerine 
mavi etnik desenli elbiseler her zaman doğal, uyumlu, ra-
hat ve şık tercihler olmuştur. Özgürlüklerine düşkün olarak 
bildiğimiz Yay üyeleri, kendilerini kısıtlamayacak, rahatsız 

etmeyecek tarzda kumaşlar, kesimler ve altlarına sandaletlerle kombinleyebile-
cekleri stillerden bu yaz da ilham alacaklar.  

OĞLAK (22 Aralık - 20 Ocak)
Oğlak kadınları 2021 yazında özellikle beyaz rengin gücün-
den ve havasından yola çıkarak sadeliği tercih edecekler. Oğ-
lak erkeği de her zamanki gibi sadelikten yana. Onlar için 
kıyafetlerinde desen olacaksa en küçüğü, renk olacaksa en 

softu olmalı. Salaş giyimi çok da sevmeyen Oğlak burçları, bu yaz da jilet gibi 
görünmeyi başaracak. 

KOVA (21 Ocak - 18 Şubat)
Stiliyle sürprizler yapmayı seven Kova burçları için kar-
maşık desenler, asimetrik kesimli parçalar, çizgisel detay-
lar vazgeçilmezdir. Geometrik formlar her zaman olmazsa 
olmazlarıdır. Hem kadın hem erkeklerde görebileceğimiz bu 

kıyafetler Kova burçlarını ilgi odağı yapmaya devam edecek. Bu yaz Kova burç-
larını en çok mavi renkte kıyafetlerle göreceğiz.  

BALIK (19 Şubat - 20 Mart)
Zarif görünüme sahip Balık burcu kadınlarının gardıropları-
nı düşük omuzlu elbiseler, volanlar, romantik detaylara sahip 
elbiseler ele geçirmiş durumda. Balık burcu erkekleri için ise; 
konfor ilk sıradadır. Rahat olabilecekleri, romantik sayılabi-

lecek renkler, yumuşak tonlar, çok dikkat çekmeyen kombinler onlar için daima 
vazgeçilmez seçenekler olmuştur.

Burcunuza Göre Giyinme Stilleri
Burçlar madem karakterlerimizi yansıtıyor, stilimize neden yansımasın?
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Yılın En Uzun Günü

21 HAZİRAN
21 Haziran… 
Yani; bilinen adıyla yaz 
gün dönümünde, güneş ışınları 
Yengeç Dönencesi'ne 
dik açıyla düşer.

Bugün, Kuzey yarım kürede en 
uzun gündüz yaşanırken, Güney ya-
rım kürede en kısa gündüz yaşanma-
ya başlar.  Eski uygarlıklardan bu yana 
gün dönümleri özel bir yer edinmiş 
ve hatta bazı kadim uygarlıklarda ta-
pınaklar ve ibadethaneler gün dönü-
münde tamamen güneş alacak şekilde 
inşa edilmiş, şehir planlaması buna 
göre oluşturulmuştur. 

Bereket ve doğurganlığı simgele-
yen bugün, geçmişten bu yana Nor-
veç’ten Rusya’ya kadar pek çok farklı 
ülkede festival tadında kutlanmakta 
ve bugünün beraberinde sağlık, mutlu-
luk, iyi olma hali, para ve şans getirece-
ğine inanılmaktadır. 

Yılın en uzun günü olan 21 Hazi-
ran, dünya dilinde ‘Midsummer’ ola-
rak geçer ve bugün pek çok uygarlıkta 
geçmişten günümüze kadar toprağın 
cömertliğini paylaşmaya başladıkça 
ilk biçilen otların günü ve ateş festiva-
li olarak kutlanır. Ekme ve biçme ara-
sındaki mevsim haziran, aynı zaman-

da barış ve evlilik için geleneksel ay 
olarak kabul edilir. Bu günde güneşe 
saygı vardır; dev ateşler ve üzerinden 
atlama gelenekleri vardır. Kıştan kalan 
ölü toprağını insanlığın üzerinden at-
maya, tazelenmeye, yenilenmeye ve do-
ğanın döngüsüne ayak uydurma bilin-
ci vardır. Tıpkı bir güneşi anımsatan 
"Günebakan" çiçekleri, yine pek çok 
uygarlıkta güneşin ta kendisi olarak 
kabul edilir. Onun yansımalarına göre 
duruşunu belirleyen, ışığıyla büyüyen, 
güneşle adeta dans eden günebakan, 
inancın ve adanmanın da simgesi ola-
rak çıkar karşımıza.  

21 Haziran için yaz gün dönümü 
diyip geçmek olmaz. İçine girdiğimiz-
de başka ulusların inanışları, hayatla-
rı, yaşayış biçimleri hakkında ipuçları 
verir bize. İnsanlıkla kalben bir araya 
gelebileceğimiz, içimizi ısıtan sıcaklık 
ile, tüm dünya için önemli olayların 
yaşandığı ortak bir paydada da buluş-
maktır aynı zamanda.  

Öyle güzel bir gün, öyle uzun…  
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Babalar Günü’ne Tarihsel Bakış 
Babalar Günü’nün kabul edilip kutlanmasında etkili olan olay, bir Amerikan iç savaşı askerinin kızı olan Sonora Smart Dodd üzerinden 

gerçekleşmiştir. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüş, böylece Dodd, ‘Anneler Günü’ gibi babalar için de 
bir gün olması gerektiğini ortaya atmıştır. Babasının doğum günü olan 5 Haziran tarihinin ‘Babalar Günü’ olarak ilan edilmesine uğraşmış; 
fakat hazırlıklar bu tarihe yetişmemiş, kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.  

1966 yılında ise ABD’de o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını 
açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise, başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan 
edilmiştir. 

GAP
ZEMİN KAT

ZEMİN KAT

ZEMİN KAT

ZEMİN KAT

Logolu
Bej

T-shirt

Kanvas
Espadril

Hugo 
Boss
EDT

Slim
Khaki

Pantolon

Marks & Spencer

Sephora

GAP

1948 yılından bu yana eğlence merkezi olarak kullanılan ve aynı isimle 
içerisinde bir sinemayı da barındıran pasajın adı _____ Pasajı’dır.
Tarihi binaların arasında, Taksim Meydanı’ndan Tünel’e kadar akan 
caddenin adı _____ ‘dir.
Adını bulunduğu semen alan, bir gözetleme kulesi olarak inşa edilen 
ve günümüzde turistik geziye açık olan kulenin adı _____ Kulesi’dir. 
1944 yılında Luka Zigoris tarafından açılan, profiterolü ile ünlü pastane-
nin adı _____  Pastanesi’dir.
Beyoğlu’nun Karaköy semtinde bulunan katolik kilisesinin adı _____‘dır. 
İstiklal Caddesi’nin ortasından geçen ve Taksim-Tünel arası çalışan 
aracın adı _____  tramvaydır. 
1831 yılında inşa edilen, Rusya Büyükelçiliği olarak kullanılan ve pek 
çok yazarın yaşadığı, 2016 yılında restorasyon çalışmalarına başlanan 
hanın adı _____  Han’dır. 
Cezayir Sokak’ta ve çıkmazında bulunan İstiklal Caddesi’nin en sevilen, 
popüler sokaklarından biri _____ Sokağı’dır. 
1954 yılından bu yana İstiklal Caddesi’nde satılan fındıkla kakaonun en 
lezzetli birleşimi _____  çikolatasıdır.
Mehmet Akif Ersoy’un uzun yıllar ikamet eiği, Beyoğlu’nun Galatasa-
ray semtinde bulunan tarihi apartmanın adı _____  Apartmanı’dır. 

1-

2-

3-

4-

5-
6-

7-

8-

9-

10-

Yanıtları Instagram hesabımızda bulabilirsiniz. demirorenistiklal
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BEYOĞLU’NUN
İKONLARI
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Babalar Günü’ne Tarihsel Bakış 




