






Tarihçe

Demirören
İstiklal

1890 senesinde Osmanlı Bankası yöneticisi Emile Deveaux ile “Deveaux Apartmanları” ismi-
ni alan Eski Sin-Em Han, 1930’larda Lüks Sinema ve Saray Sineması’na ev sahipliği yapmıştı. 
Sin-Em Han’da 1950’lerde çıkan büyük bir yangın sonucu yapı, bir pasaj ve ofis kompleksine 
çevrilmiş 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 Demirören İstiklal, ziyaretçilerine birbirinden keyifli 
alışveriş seçenekleri sunuyor.

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 İstiklal, 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 duyu-
yor ve sizleri güvenli, rahat ve samimi bir dünyaya davet ediyor.



Eskiden astrolojiye pek inanmazdım, saçma gelirdi ama zaman iler-
ledikçe ve çevremdeki insanları gözlemledikçe gördüklerim beni de 
şaşkına çevirdi. Artık davranışlarından ‘’Sen o burç musun sen bu 
musun?’’ diye tahminler yaparak buluyorum kendimi. Tek tahmin 
yürütenin ben olmadığımı çok geçmeden anladım ve bir anda ken-
dimi o soruya yanıt ararken buldum. 
- “SEN KOÇ MUSUN ! ???”
- “EVET! ÇÜNKÜ…”
Devamı gelecek…

EVET! ÇÜNKÜ...
Kişilik; kısaca bir kimseye has özelliklerin, manevi ve ruhsal 

niteliklerin bütünü olarak tanımlanabilir. Banyo yaparken şarkı 
söylemek, hızlı konuşmak, bol tuzlu yemek yemek gibi önemsiz 

görünen davranışların, insanların kişilik özellikleri hakkında 
bizlere önemli ipuçları verebilir. 

Kişilik; sosyal çevre, aile, yetiştiği çevrenin yapısına 
göre insandan insana farklılık göstermektedir. Aynı çevre-

de, aynı ailede yetişen bireylerin farklı kişilik özelliklerine sa-
hip olmaları, kişiliğin doğuştan gelen etmenlerden de etkilendiği-

ni göstermektedir. Kişiliğin zekâ, eğitim, duygu, keder, öfke, inanç, 
toplumsallık, çıkarcılık, ahlak, algı, aile vb. gibi çok çeşitli zihinsel 
ve duygusal eğilim ve yetenekler ile yine çok çeşitli değerlerden 
oluştuğu görülmektedir. 

Psikolojide kişilik, bizlerin nasıl bir hayat süreceğimizi, biz-
leri nelerin beklediği konusunda da önemli ipuçlarına sahip 
olduğundan dolayı önemli bir konudur. 

Personality and Individual Differences (Kişilik ve Bireysel 
Farklılıklar) isimli bir dergide okumuştum. Dergide beş temel 
kişilik özelliğine özgü davranışları incelemişlerdi ve bunla-
rı; güvenilirlik/sorumluluk, tutuculuk, duygusal dengelilik, 

uyumluluk, dışa dönüklük-içe dönüklük olarak sıralamışlardı. 
Dışa dönükler, sıcak su dolu küvette yatmaktan tutun da, par-

tiler planlama, barlarda içki içme, para kazanma yollarına dair tar-
tışmalar yürütme, araba kullanırken telefonda konuşma, dekoras-
yon, bronzlaşmaya çalışma gibi etkinlikler için daha fazla zaman 
harcarlar. Daha fazla sorumluluk duygusu olan insanlar ise tersine, 
kitap okuma, küfretme ve kalem ucu çiğneme gibi kendi halinde 
yapılan bazı aktivitelerden kaçınırlar. 

Yumuşak başlı ve uyumlu insanlar ise ütü yapma, çocuklarla 
oynama, bulaşık yıkama gibi işlerle daha fazla meşgul oluyor ve 
bunu muhtemelen başkalarını mutlu etme güdüsüyle yapıyor, evde 
sorun çıkmasındansa iş yapmayı tercih ediyorlar. 

Çabuk sinirlenen nörotik insanlar ise sakinleştirici ya da an-
ti-depresan alma gibi ruh sağlığını iyileştirecek türden şeyleri daha 
fazla yaparlar ve aynı zamanda çabuk parlama, başkalarıyla alay 
etme gibi anti-sosyal davranışlarda bulunurlar. Açık fikirli ve yeni-
ye açık insanlar şiir okuma, operaya gitme, sanat eserleri üretme, 
kahvaltıda baharatlı yiyecekler yeme, ev içinde çıplak dolaşma gibi 
etkinliklere daha yatkınlardır.

‘’Kişiliğimizin oluşmasında astrolojinin bir payı var mı acaba?’’ 
diye de düşünmeden edemiyorum. Bence astroloji; evren içerisin-
deki güçlerin genel seviyede dünya üzerindeki enerjilerin şekillen-
mesi, insanın ve insan topluluklarının üzerindeki etkilerini ve so-
nuçlarını yorumlayan bir düşünce sistemidir. Astroloji bir düşünce 
sistemi olduğu için, inanan ve inanmayanlar olarak ikiye ayrılabi-
lir. Sizce de aynı dönemde doğan insanların kişiliklerinin benzeme-
si tuhaf değil mi? Tabii ki sosyal çevre, kültür faktörleri gibi kişi-
likleri etkileyecek çok şey var ama genel anlamda aynı dönemlerde 
doğan insanları bir gözlemleyin, inanın gördükleriniz gerçekten 
sizi şaşırtacak. Gözlemlerken size yardımcı olacak, burçlar hakkın-
da olumlu olumsuz özellikleri ile ilgili birkaç tüyo vereyim. 



289,99 TL

179,99 TL



Aziz Valentine hakkında pek çok 
efsane var, bunlardan en çok bilineni 
ise İmparator II. Claudius'un evli er-
keklerin kötü asker olduğunu düşü-
nerek evliliği yasaklaması. Valentine 
bunun adil olmadığını hissetti ve ku-
ralları çiğneyerek gizli evlilikler orga-
nize etmeye başladı. Claudius bunu 
öğrendiğinde Valentine hapse atıldı 
ve ölüm cezasına çarptırıldı. Hapistey-
ken gardiyanın kızına aşık oldu ve ona 
''Valentine'den'' yazan bir aşk mektu-
bu gönderdi. 14 Şubat 1469 tarihinde 
ise öldürüldü. Antik çağlardan günü-
müze gelen bu hikayenin doğruluğu 
kanıtlanmamış olsa da kökenlerinin 
Roma'ya ait olduğu biliniyor.

13. yüzyıla geldiğimizde bu tarih 
İngiltere ve Fransa'da kuşların çiftleş-
me günü olarak kutlanıyordu ve bugü-
nün anısına sevgililer birbirlerine aşk 
mektupları veriyordu. 

Daha sonraları Esther Howland'ın 

Aziz Valentine’yi Anmak Mı?
Sevgilinize Hediye Almak Mı?
Sevdiklerimizle romantik 
akşam yemeklerinin, 
elimizde güllerle 
beklemelerin, günler 
öncesinden yaptığımız 
hediye planlarının
bir sebebi var. 
Aziz Valentine'yi 
anmak mı?

14 Şubat 1840 yılında sevgilisine bir 
kart göndermesiyle bu tarih gün yü-
züne çıkıyor ve artık 14 Şubat'ta birçok 
yerde aşk mektupları yazılıyordu. 70’li 
yıllara gelindiğinde ise İngiltere’de 
hazır aşk kartları piyasaya çıktı. Bu 
kartların piyasaya çıkmasıyla, gençler 
Sevgililer Günü’nü kutlamaya başladı.

Ülkemizde Sevgililer Günü 90’lı yıl-
larda sadece belli bir kesim tarafından 
kutlanmaya başladı fakat; 2000’lere 
geldiğimizde siyasilerin halkın Sevgi-
liler Günü’nü kutlaması ve televizyon-
larda Sevgililer Günü ile ilgili yapılan 
haberlerin artmasıyla halk arasında 
popülerleşmeye başladı.

Günümüzde, 14 Şubat tarihi geldi-
ğinde mağazaların indirimleri, çarşılar 
hatta marketlerin bu özel gün için kır-
mızılarla dolu bir reyon ayırmasıyla 
hepimizin aklına kazındı. Yeri gelmiş-
ken biz de kutlayalım...

Sevgililer Günü’nüz kutlu olsun!



Geçmişten Günümüze

80’ler

90’lar

Günümüz

Nesrin Topkapı’nın oryantal şovunu izlemek için televizyonun karşısında 00:00’a kadar bekledik. 
Televizyonda Zeki Müren’in konserini izledik. Evi balonlarla süsleyip, aile üyelerine karton 
külahtan şapka taktırdık. Nurhan Damcıoğlu’nun Kanto Şov’unu unutur muyuz hiç?

Kalabalık bir masada tombala oynarkan 90 rakamını görünce "Rampapa doksan!" 
diye bağırdık. Huysuz Virjin olmadan yılbaşı gecesinin tadı çıkmaz! Katıldığımız 

hediye çekilişlerinden çerçeveler biriktirdik. Evi ışıklarla süsledik.

Yeni yılı karşılarken yaptığımız şeyler değişti ama büyük umutlarla tutulan dilekler hiç değişmedi! Bu yıl 
size ve sevdiklerinize hediye olsun, dilek ağacına bırakacağınız umut dolu dilekler gerçek olsun... Hediyeleri 
kazanmak için yapmanız gerekenler oldukça basit; 
— Yeni yıl dileğinizi en güzel şekilde anlatın!
— Bizi Instagram’dan takip edin. 
— Instagram’da yer alan postumuzun altına cevabınızı yorum olarak ya da 
    Demirören İstiklal’de yer alan dilek ağacına yazarak bırakabilirsiniz.

80’lerden günümüze yılbaşı geleneklerini sıralıyoruz! Tüm ailenin bir araya 
geldiği, özenli sofraların kurulduğu yılbaşı gecelerinde çoğu kişinin aklına 
kazınan sahne, şüphesiz ışıkları kapatıp televizyonla eş zamanlı 
olarak 10’dan geriye saymamızdır...

Dilek Ağacına Bırakacağınız 
Tüm Dilekler Gerçek Olsun!

Yılbası



Sizi 1970’lere Götürecek Saç ve 
Makyajın İpuçları

Özgürlük ve barış şarkılarının 
yankılandığı, bohemlerin, çiçek 
çocukların dönemi 1970’ler… 
Her dönemin siyasi, toplumsal 
atmosferinin moda, saç ve 
makyaj trendlerine birebir 
yansıdığını söylemek mümkün. 

Bu çıkarımla 70’ler, tarihteki en özel zamanlar 
olarak yerini alıyor. Günümüzde hala zaman zaman 
esintilerini gördüğümüz 1970’ler stiline bu sayımızda 
yakından bakıyoruz.

Cilt makyajı ile başlayalım. Cilt ürünlerinin yo-
ğun olarak kullanılmadığı, ciltteki kusurların günü-
müzdekinin aksine ısrarla kapatılmadığı dönemler. 
Daha önceki yılların porselen, bebek gibi cilt takıntı-
sının, hatta beyaz pudralara boğularak yapılan mak-
yajların yerinde yeller esiyor. 1970’lerde her şey gibi 
cilt makyajları da doğal… Bu dönemin trendlerini 
belki de en iyi açıklayan cümle ‘’Az çoktur.’’

70’ler makyajında gözlere baktığımızda ise; yine 
doğal ama parlak tonları görüyoruz. Sıcak karamel 
farlar çok rağbet görüyordu. Kirpikler bu dönemde 
en önemlisiydi. Takma kirpiklerle başlayan 70’li yıl-
lar zamanla kendisini yoğun olarak maskaralanmış 
kirpiklere bıraktı. Ruj mu? Kırmızı rujdan eser yok-
tu diyebiliriz. Pastel, soluk dudaklar tercih ediliyor-
du. Daha yoğun göz makyajına oranla dikkat çekme-
yen dudaklar… 

Kaşların ise sadece şekillendirildiği, doğal haliyle 
bırakıldığını hatta fazlalıkların alınmadığını görüyo-
ruz. Kaş kalemiyle doldurma o dönemde yoktu. Do-
ğallık, kaşlarda fazlasıyla hissediliyordu.

Saçlar… Özgürlük hissinin en belirgin taşıyıcısı. 
O dönem bohem saçlar görüyoruz çoğunlukla. Ya ko-
caman kabarık afro saçlar ya da dümdüz, uzun, bele 
kadar uzanan saçlar, rastalar ve Afrika örgüleri. Her 
şekilde bohem bir stili yansıtıyorlardı. Saç aksesu-
arlarının da çok revaçta olduğunu söyleyelim. Alna 
takılan bantlar, saç uçlarına bağlanan renkli iplikler 
öne çıkan aksesuarlardan.

Bir yandan özgürlüğünün peşinde olan, bir yan-
dan festivallerde boy gösteren stiliyle de ön plana 
çıkan bir gençlik. 1970’ler renklerini ve izlerini gü-
nümüze taşımayı başarmış, her kesimin aklında yer 
etmiş, güçlü bir stilin öncüsü. 



G e ç m i ş t e n  B u g ü n e

Çiçek
Pasajı

İstiklal Caddesi üzerinde yer alan, 
meyhanelere ve dükkanlara ev sahipliği 
yapan tarihi yapı Çiçek Pasajı’nın 
günümüze kadar gelişine bakalım;

1873
Araziyi banker Hristaki Zagrofos satın alıyor ve yeni yaptıracağı bina için 
alanı temizletiyor. Naum Tiyatrosu’ndan geriye kalan duvarlar da yıkılıyor.

1870
Büyük Pera Yangını, Naum Tiyatrosu’nu 
Pera’nın kültür yaşamından siliyor.

1864
Onarım için iki yıl kapalı kalan tiyatro,
Sicilya’da Akşam Duaları Operasıyla kalabalık bir açılış yapıyor.

1858 - 1860
Üç katlı locaların ve büyük avizelerin bulunduğu görkemli salonda 
yapılan gösteriler için özellikle İtalyan gruplar tercih ediliyor. 
Her hafta birkaç farklı oyunun sahnelendiği zengin bir programı olan 
tiyatroda, İtalyan Bayramı için hazırlanan salonun dekorasyonunu 
Pietro Massimo yapıyor.

1871
Yangın sonrası arsası satışa çıkan Naum Tiyatrosu’nun yeniden 
yapılması için halk ve gazeteler iflasın eşiğine gelen Naum Dunhani’nin 
desteklenmesini istiyor. Ancak VI. Daire-i Belediye’nin imar düzenlemeleri 
çerçevesinde yolların genişletilmesi öngörüldüğü için istimlak sonrası 
kalan alan tiyatro yapılmasına uygun olmuyor.

1874
Hristaki Efendi Pasajı ve Apartmanları’nın yapımı başlıyor. Mimar 
Cleanthe Zanno. Belediye’nin yeni yapım yönetmeliklerine uygun olarak 
tümüyle taş, tuğla ve demir malzemeler ile inşa edilen yapıda hiç ahşap 
kullanılmıyor. Üç katlı yapının, üst katlarında 5-6 odalı 6’şar daireden 
oluşan konutlar gazla aydınlatılıyor ve dönemin Pera’sında baş gösteren 
susuzluk sorununa karşın, sarnıcı, kuyusu ve su deposu ile oturanlara lüks 
yaşam koşulları sunuyor.

1876
Binanın yapımı tamamlanıyor. Aynı yıl, padişahın tahta çıkış ve doğum 
günü kutlamalarına, cephesinde asılan lamba, bayraklar ve ‘’Padişahım 
çok yaşa’’ yazıları ile katılıyor. Konutlar Pera’da yaşayan tanınmış kişilerin 
tercihi oluyor.

1848
Tiyatronun yeniden yapımı gündeme geliyor. İngiliz Elçiliği’nin de 
mimarı olan William Smith’in hazırladığı maket Sultan’ın beğenisini 
kazanıyor. Tiyatro, sezonu Verdi’nin Machbet’i ile açıyor.

1847
Tiyatro, çıkan büyük bir yangından zarar görüyor.

1846
Tiyatro, kagir olarak yeniden yaptırılıyor. (Mimar, Gaspare Fossati)

1844
Naum Dunhani, kendi arsası üzerindeki bu tiyatroyu devralarak, 
Naum Tiyatrosu adıyla açıyor.

1839 - 1942
İtalyan bir sihirbaz, ahşap bir tiyatro yaptırıyor.

1831
Michail Naum Dunhani’nin Beyoğlu’ndaki evi yanıyor.



DEĞİŞEN İSTANBUL
Ziya Osman Saba

“O Beyoğlu’nun, değil bugünkü; bir 
başında, hiç olmazsa, şöyle bir Elham-
ra Sineması’yla başlayıp sonunda, Tak-
sim’de gene bir sinemayla biten Beyoğlu 
olmasına bile yıllar vardı, ama kibarlığı-
nı göstermek istercesine, kendi kendine, 
daha o zamandan bir soyadı takınmış 
bu sert, çocukluğumda da, her şeyinden 
önce bir sinemalar ülkesiydi ve bir kış 
gezintisi demek Beyoğlu demekti. Oraya 
gidilmez, dört yanından, Gümüşsuyu, 
Tophane, Şişhane yokuşlarından, daha 
berisindeki Kasımpaşa’dan ağır ağır tır-
manılır. Yüksek Kaldırım’dan basamak 
basamak yükselinir, en iyisi, kestirmesi, 
hele bir çocuk için en mucizelisi Tünel’le 
masalların sihirli seccadelerindeki gibi, 
oturulan yerde, vagon kapıları bir kere 
kapandı mı, sanki bir gizli kuvvet tara-
fından çekilinir. Beyoğlu’na hep çıkılırdı. 
Yalnız Tünel bile, benim için, henüz, me-
sela bayram yerlerindeki kayık salıncak 
veya atlıkarınca nevinden başlı başına 
bir eğlence, bir bayram değil miydi? Ya 
Tünel’in Galata tarafındaki giriş kapı-
sına varmak için bindiğimiz tramvay. 
Beşiktaş’tan yaz gezintilerinde olduğu 
gibi, Bebek tarafına değil de bu sefer 
aksi istikamete gitmek üzere bindiğimiz 
o tramvay, belki peşine vagon takmadı-
ğından öyle hızlı gidiyor, belki de vatma-
nı, benim hoşuma gitsin diye onu daha, 
gittikçe daha hızlı sürüyordu. Etrafı iyi-
ce görmek, o tramvayın tadını çıkarmak 
için mi, ön sahanlığında duruyorduk?”

(1954-1957 yılları arasında yazılan bu 
hikaye Ziya Osman Saba’nın ölümünden 
iki yıl sonra ‘’Değişen İstanbul’’ kitabında 
yayımlanmıştır.)

BÜYÜK CADDE
Naim Tirali

“Ah vakit bir dolsa, hemen bir sand-
viç ve bir çikolata alıp, kendisini Alkazar 
Sineması’nın üst balkonuna atacaktır. 
Büyük bir iştahla karnını doyururken 
de tabancaların patladığı, yumruklar 
atılan ve sonunda, ünlü ozanımız Behçet 
Necatigil’in de dediği gibi, “Hak hukuk 
dağıtılan” bir kovboy filmi seyredecektir. 
Büyük Cadde’nin, herkese uygun eğlence 
yeri sinemalardır. Cadde boyunca, aşa-
ğı yukarı dolaşan kalabalık, ya sinema 
saatini beklemektedir ya da sinemadan 
çıkmıştır. Sinemaların kapılarında güzel 
bacaklar, öpüşme sahneleri veya kavga-
lar, toplar, tüfekler, patlayan bombalarla 
dolu resimler bulunur. İçeriye girebilen-
ler, ürpererek ya da sevinç içinde, beyaz 
perdede olup bitenleri izlerler. Film sona 
erince herkesi garip bir hüzün sarar. Sa-
londan ayrılanlar, her günkü dünyalarına 
dönmek için, bazı uzun koridorlardan ge-
çip, başka bir kapıdan, kendine özgü bir 
havası olan daracık sokaklara çıkarlar.”

(1947 yılında yayınlanan, Yirmibeş Ku-
ruşa Amerika öykü kitabındaki 6 öyküde 
olaylar Beyoğlu’nda geçer. Büyük Cadde 
adlı öyküsünde ise 1940’lı yılların İstiklal 
Caddesi’ni, kalabalıkları, sinemaları, vit-
rinleriyle anlatır.)

Yazarlardan
Beyoğlu

‘’Beyoğlu’nu anlatmak’’ desek herkes kendince başka bir anıya deği-
nir. Hepimizin İstanbul’un bu güzel ilçesinde biriktirdikleri şüphe 
götürmez bir gerçek. Peki sanatçılar için Beyoğlu ne ifade ediyor? 

Beyoğlu’nu bir de onların kaleminden okuyalım

2000’ler
Turistlerin uğrak yeri lokantalar. Üst katlardaki eski konutlar 
ise depo ve mutfak olarak kullanılıyor.

1988
Belediye ve Çiçek Pasajı’nı Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği 
katkılarıyla onarılarak yeniden açılıyor.

1978
Pasaj, bakımsızlıktan çöküyor.

1940’lar
Çiçekçilerin yerine içkili lokanta ve ayakçı meyhaneleri açılıyor.

1930’lar
Çiçek Üretim-Satış Kooperatifi’nin buraya taşınması ve çiçek 
mezatlarının burada yapılması ile Çiçek Pasajı adını alıyor.

1971, 13 Haziran
Bina, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil ediliyor.

1920’ler
Pasajın girişinde en önemli kalemlerinin buluştuğu bir mekan, 
Degüstasyon.

1918
Mütakere yılları, Beyaz Ruslar Beyoğlu’nda. Göçmen Rus kızlar 
pasaj girişinde çiçek satıyorlar.

1889
Pasajda üç kuaför, bir hizmetçi, bir çiçekçi, ikinci el mallar 
satan bir dükkan ve Cite De Pera yönetim bürosu bulunuyor.

1887
Pasajın zemin katında Rue De Theatre (Sahne Sokak) köşesinde
Bank Ottoman (Osmanlı Bankası) şubesi mevcut.



Ajda Pekkan Stilinin Sırrı Ne?
Yaşsız bir star o. Yıllar ona 

değmeden ilerliyor. Sanki 
zamanı durdurmayı başarmış 
ve bu acımasızlığa meydan 
okurcasına ‘’ben buradayım.’’ 
diyor. Sırrı da buradan geliyor 
belki, bu inancı.

Ajda Pekkan, muhteşem ses rengi kadar tüm 
renkleriyle her kadına ilham olacak bir stile ve öz 
güvene sahip. Üzerinde kusursuzca yerini alan tu-
lumları, omuz dekolteli kıyafetleri, cesaretinden hiç 
ödün vermediği sahne kostümleri, hiç değiştirmediği 
ve onunla özdeşlemiş sapsarı saçları ile asla demode 
olmayan bir stilin taşıyıcısı. 

Ajda Pekkan için her dönem modaya en iyi uyum 
sağlayan sanatçı demek mümkün. 60’lı yıllarda Av-
rupai güzelliğiyle konuşulan Pekkan, günümüzde 
de moda ile olan ilişkisini yakın mesafe sürdürmeye 
devam ediyor. 

Ajda Pekkan denilince ilk aklımıza gelen parça; 
tulum. Bir tulumu iyi taşımanın tek şartı uzun ve 
ince bir vücuda sahip olmaksa, Ajda Pekkan’ın bu 
kuralı fazlasıyla yerine getirdiğine şüphe yok. Hat-
ta; sanatçı, ünlü bir marka için kendi tulum kreas-
yonunu da hazırlamış ve çok ilgi görmüştü. Ajda Ajda Pekkan’ın 1987’de basılmış albümünün kapağı.

Pekkan’ın yüksek bel İspanyol paça tulumları Ajda 
Tulumu olarak anılıyordu… Bir diğer vazgeçilmezi-
nin omuz dekolteli kıyafetler olduğunu söyleyebiliriz. 
Omuz dekolteli giysilerden vazgeçtiği nadir anlarda 
ise yine omuzlarını öne çıkaran vatkaları tercih edi-
yor ve bu yüksekliği şahane taşıyor. 

Çağının ötesinde bir stile sahip Ajda Pekkan. 
Öncüsü olduğu stiller hep var olacak ve tüm bu par-
çaları ondan daha iyi kimse taşıyamayacak. Sadece 
müziğin değil modanın da süper starı; karaları biz 
bağlarız, sende vakit hep çok erken sevgili Ajda…

Y I L

1990

1990

2007

2012

2012

2012

K AT E G OR İ

En İyi Şarkı

En İyi Kadın Sanatçı

En Fazla Satış Altın (Cool Kadın)

En İyi Kadın Şarkıcı

En İyi Şarkı

En İyi Albüm

BAŞLICA ÖDÜLLERİ



HER ŞEY

BİRDENBİRE

OLDU
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— Maalesef aradığımı bulamadım, 
o boğazlı kazak yok yok!

— Sakin olun, stoklarımız bir süre 
sonra yenilenecek...

— Bir kazak ne kadar acil 
olabilir ki beyefendi?

— Date’iniz var? Tamam 
şimdi anlıyorum. Bütün 
depoya tek tek bakacağım

— Lütfen, çok acil bakın bu çok acil 

DEVAM EDECEK ...

— Anlamıyorsunuz, date’im var bu akşam 
Beyoğlu’nda olabildiğince şık gitmem lazım

— Bir süre mi? Bana hemen şimdi lazım, 
boğazlı kazak diyorum acil diyorum

— Hayallerim yıkıldı, 
anlıyor musunuz?








