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MODA 
GÜZELLİK

Ruhumun  
güzelliği tacı getirdi

AzrA Akın, 2002 yılında Dünya Güzeli seçildi-
ğinde SABAH’a manşet olmuştu. Akın yarışmanın 
ardından kenara çekilmedi, hep hayatımızda oldu. 
Çocukken yetenekleriyle öne çıkan Akın’a, bir 
güzellik yarışmasına katılma fikri önce pek sıcak 
gelmemiş. Ama kraliçe seçildikten sonra önünde 
yepyeni bir dünyanın açıldığını söylüyor: Fiziksel 
güzellik tek başına bir şey ifade etmiyor. Ruhu 
güzel biri olduğum için kraliçe seçildim. Bir yıl 
boyunca, yardım elçisi olarak dünyada zor durum-
daki insanlarla birlikteydim. Dünya Güzeli olarak 
yaptıklarım benim için her şeyden önemliydi. 

Erdem’in ‘prenses’ 
tasarımları

Azra      
     Akın

Top modellerin düş 
yaşamı ve modaya 
yansımaları

Moda 
kütüphanemiz 
herkese açık

80’li yılların  
stil ikonu:  
Madonna

Cemiyet hayatında stiliyle en çok dikkat çeken 
isimlerden olan Yasemin Özilhan “İnsanın ken-
dini iyi tanıması ve giyim tercihlerinde ona 
göre davranması gerekiyor” diyor.

Şıklığın anahtarı 
uyum ve 
bütünlük
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yeterli değil



SABAH 30. YIL moda 02 CMYK

abah gazetesinin 30 yıllık 
yolculuğu sırasında dünya-
da, her birimizin hayatında, 
zevklerimizde, dinledikle-
rimizde ve giydiklerimizde 

çok şey değişti. 
1985 yılında SABAH, Türk medya 

hayatına adım attığı sırada moda 
dünyası 1980’lerin çılgın trendleri-
ne kendisini çoktan teslim etmişti. 
Belki her birimiz o yılları yaşayama-
dık ya da belki de Türkiye o zaman-
lar moda konusunda şu anda olduğu 
kadar bilinçli değildi ancak yine de 
her birinizin aklına 1980’ler dendiğin-
de belli kareler geldiğine eminim… 

O karelerde de en çok kabarık saç-
lar, forforlu çılgın kıyafetler ve vatka-
lar bulunuyor. 

Yavaş yavaş moda dünyası 80’lerin 
ruhunu yeniden podyumlara yansı-
tırken biz de o yıllara ve trendlere bir 
göz gezdirelim:

1980’ler tam anlamıyla renk çıl-
gınlığının yaşandığı bir dönemdi. 
Fosforlu renkler günlük yaşantının 
bir parçası olmuştu. 

Ayrıca bizim şimdi küçük detay-
larda sınırlı miktarda kullandığımız 
neonlar 80’lerde bir arada ve tüm bir 

kombinde kullanılıyordu.
  Belki taytlar 2000’lerin ortasından 

itibaren yeniden popüler olmuş ola-
bilir. Ancak tayt dendiğinde modayla 
ilgili olanların aklına gelen ilk tarih-
ler 1980’ler… 

Rengarent ve desenli taytların çok 
moda olduğu o yılların ardından kadın-
lar tüm defolarını ortaya koyan bu 
riskli kıyafeti dolaplarının en arka 
kısımlarına atmıştı.

 1980’lerde en minyon tipli kadın-
ları bile olduklarından onlarca kat iri 
gösteren vatkalar çok popüler olmuş-
tu. Birçok modaevi bu trendi geçtiği-
miz yıllarda yeniden gündeme getir-
miş olsa da o yılları hatırlayanlar ve 
eski fotoğraflarını görmek istemeyen-
ler vatkaları yeniden dolaplarına sok-
madı.

1980’lerde beyaz topuklu ayakka-
bılar resmen siyah ayakkabıların yeri-
ni almıştı. Her renkle, her kıyafetle 
birlikte giyilen bu ayakkabılar nede-
niyle 1980’leri yaşayanlar bir daha 
beyaz ayakkabı satın almak istemedi.

O yılların en önemli ikonu müzik-
te bir devrim yaratan Madonna’ydı. 
Taytının üstüne giydiği kabarık eteği, 
geniş vatkalı ceketleri ve röfleli kabarık 
saçlarıyla modada da müzikte oldu-
ğu gibi fırtınalar estirdi.
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Neonlar, vatkalar 

80 SABAH’ın kurulduğu 1980’ler moda dünyasına 
damgasını vurmuş yıllar. O dönemin modasından 
esinlenen tasarımlar şu an bile oldukça popüler

’ler demek

Asitli jean’ler

Fırfırlı etekler

Biz koyu renkte, klasik pantolon 
kesimli jean’leri seven neslin, asit-
le yıkanmış 1980’li yılların jean’lerini 
anlaması olanaksız. O yıllarda vücu-
du saran bu tarz jean’ler çok popüler 
oldu. Bu jean’lerin en popülerleriyse 
kesinlikle yırtık pırtık olanlarıydı.

Tüller, kabarık etekler, fırfırlar 
moda dünyasında tam bir geri dönüş 
yaşıyor. Bu trendin ortaya çıktı-
ğı 80’lerde fırfırlı kısacık eteklerle 
sokağa çıkmayan neredeyse yoktu. 
Taytların üzerine giyilen kısacık 
tütüleri hatırlatan bu etekler, döne-
min kadın şarkıcılarının da favori 
kıyafetleri arasındaydı.

Asitli jean’ler
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980’lerın güçlü ve parlak renkleri-
nin ardından resmen, 1990’lı yıl-
larda moda dünyası rahatlamak 
biraz daha özgürleşmek ve nefes 

almak istedi. Rock chic giyim tarzının yay-
gınlaşması, 1970’lerin bohem ve naif şıklı-
ğının yeniden gündeme gelmesinin nede-
ni de zaten bu oldu. 

Abartılı saçlardan, parlak taytlardan 
bunalan modaseverler 1990’lı yıllarla bir-
likte rahat bir giyim tarzını benimseme-
ye başladı. 1990’ları yaşamamış olsanız 
da şimdi televizyonlarda da popüler olan 
dönem dizilerinden birçoğumuz 90’lı yıl-
ların giyim tarzını genel hatlarıyla biliyo-
ruz aslında. 

Şimdi yeniden popüler olan yüksek belli 
jean modelleri, vücuda büyük gelen ceket-
ler, kolej montları, deri aksesuvarlar, püs-
küllü süet detaylar ve ekose desenler 1990’lı 
yılların genel hatlarını oluşturuyor.  Ayrıca 
abartıya kaçan makyajlar,  şimdi yeniden 
popüler olan beyaz spor ayakkabılar da 
90’lı yıllara damgasını vuran moda trend-
leri arasında yer alıyor.

 
YÜKSEL BEL PANTOLON
Belki de 20’li yaşların başındaki şarkı-

cıların yeni yeni giymeye başladığı yüksek 
bel jean pantolonları gördüğünüzde siz de 
yeni bir şeyi deneyecek olmanın heyecanı-
nı yaşamış olabilirsiniz. 

Ancak yüksek bel pantolon demek kesin-
likle 90’lı yıllar demek. 90’larda beyaz spor 
ayakkabılarla ve desenli dökümlü kalın 
kazaklarla kombinlenen bu kesimdeki pan-
tolonlar 90’ların ardından uzun süre moda 
koridorlarında görünmemişti. Kolej kaza-
ğı, hırkası, ceketi… 

Kolejle ilgili aklınıza gelen ne varsa 
90’larda çok popülerdi. Oxford ayakkabı-
larla, kısa çoraplarla kombinlenen kolejli 
tarzı son birkaç yıldır yeniden popüler oldu. 

1

’lar rock-bohem giyim tarzı90
80’li yılların abartısından sonra 
90’lı yıllara daha rahat ve cool 
bir giyim tarzı egemen oldu. 
Spice Girls grubunun etkileri 
modaya da yansıdı ve herkes 
farklı olanın peşine düştü
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ünyada yüz binlerce insana istih-
dam sağlayan moda endüstrisi 2000’li 
yıllarda dünyanın dört bir yanında 
yaşanan krizlerle ciddi bir sarsıntı 

yaşadı. Lükse akıllı yatırım yapmanın önemi-
ni de, vintage kelimesinin anlamını da o yıl-
larda öğrendik. 

Paranın her zaman aynı miktarda kullanı-
mımıza açık olmadığını anlamak bizi ve alış-
veriş tarzımızı etkilemeye başladı. 80’li ve 
90’lı yıllarda yaşadığımız kafa karışıklığının 

ardından vücudumuza göre doğru 
giyinmemizi sağlayan moda ve 

stil danışmanları da o yıllar-
da hayatımıza girdi. 

Modayı ciddiye alma-
nın önemini anladık. Yıllar 
önce bize yakışan bir par-
çayı iyi bir modaevinden 
alığımız zaman o parçanın 
sonsuz bir ömrü olduğu-
nu fark etmemiz de yine 
o yıllarda oldu…

2000’li yıllarla birlikte 
artık tek tip giyinmemize 

gerek olmadığını, farklı tarz-
larda giyinmenin ve bireysel 

stilimizi ön plana çıkarmanın önemini anla-
dık. Mağazalardan herkesle aynı şeyleri satın 
almak yerine kıyafet kombinlerimize daha 
önceki yıllardan parçalar eklemeye başladık. 
Böylece vintage modası ortaya çıktı. 1940’lar, 
50’ler, 60’lar, 70’ler ve 80’lerden gelip günü-
müzü etkisi altına alan vintage kıyafetler, ünlü 
modacıların da ilham kaynağı haline dönüştü.

2000’lerin başında vintage mağazaları yük-
selişe geçti ve Jackie Kennedy tarzı elbiseler, 
işlemeli hırkalar, disko tarzı renkli tişörtler, 

latex taytlar en çok satılan parçalar oldu.
 2000’li yılların başında popüler olan hip 

hop şarkılar modayı da etkiledi. Bol jean’ler, 
eşofmanlar, kapüşonlu sweatshirt’ler, snea-
ker’lar, bol jean ceketler, büyük zincirler ve 
bandanalar gardırobumuza girdi.

 Bu dönemde 80’lerin romantik çizgileriy-
le 90’ların salaş rock havası modada buluştu. 
Converse tarzı lastik ayakkabılar, neon renk-
ler, saç bantları ve skinny jean’ler 2000’lerin 
hit parçaları arasına girdi. Gençlerin gardıro-
bunu spor şortlar, atletik bluzlar ele geçirdi. 

2000’li yıllarda boru ya da İspanyol paça 
jean’ler revaçtaydı. 2004’te ise skinny jean moda-
sı patladı, Kate Moss sayesinde tüm dünya bu 
modeli giymeye başladı.

Yine bu dönemin sonlarında ekose desen 
erkeklerde moda oldu. Taşlanmış dar kesim 
jean’ler ekose gömlekle kombinlendi. 2002’de 
klasik Burberry desenleri yeniden keşfedildi 
ve gençler arasında trend hale geldi.

Büyük çantalar 1950’li yıllarda çok popü-
lerdi. Grace Kelly’nin kocaman Hermes çan-
tasıyla karnını gizlemesi, o yıllardan itibaren 
büyük çantalara ilgiyi artırdı.  

 Converse spor ayakkabılarımızı, Havainas 
parmak arası terliklerimizi, platform topuklu 
ayakkabılarımızı ve sivri burunlu ayakkabıla-
rı arka arkaya giymeye başladık. 
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’lerde2000
vintage hayatımıza girdi

2000’ler tam olarak bireysel moda anlayışının tüm dünyada yerleştiği yıllar. Modada belli bir trendi 
takip etmemize gerek olmadığını ve modada yanlış diye bir kavramın bulunmadığını anlamaya başladık
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Sosyal medyanın 
modadaki gücü

Çocuk yaşta 
ikon olmak

Değişen dönem-
le birlikte çocuklar 
da moda dünyasın-
da boy göstermeye 
başladı. 

Özellikle 
Hollywood yıldız-
larının çocukla-
rı da birer ikon hali-
ne dönüştü. Tom 
Cruise’un kızı Suri de 
bu isimlerden biri. 

Sosyal medya 2010’lardan sonra moda dünyasının gözbebeği oldu. Artık dünyanın 
dört bir yanındaki ikonları ve aktiviteleri anında izleyebiliyoruz. Herkes stil peşinde

000’lerin başından itibaren 
modada dalgalanan özgürlük 
trendi, 2010’larda da devam 
ediyor. SABAH’ın 30’uncu 

yılını kutladığımız 2015 yılına yani 
2010’lu yılların ortalarına kadar modada 
yaşanan gelişmelere hızlıca baktığımızda 

artık dünyanın her 
noktasında moda 
algısının çok daha 
yerleşmiş olduğu-
nu görebiliyoruz. 
Tabii ki bunda 
2000’li yıllardan 
itibaren hayatımız-
da daha büyük bir 
etkiye sahip olan 
sosyal medyanın 
da önemi büyük. 
Facebook ile tüm 
dünyadaki arkadaş-
larımızda iletişim 
kurarken, dünya-
nın dört bir yanın-
da etkili olmaya 
başlayan moda 
blog’ları sayesinde 
de daha önce ismi-
ni duymadığımız 
insanların trendleri 
yorumlamasını iz-
leme başladık. An-
cak Instagram ile 
birlikte moda artık 
7/24 hayatımızın 
bir parçası oldu. 
Defileler sonrası 
sokak stillerinden, 
her yıldızın katıldı-
ğı önemli etkinlik-
lerde neler giydi-
ğinden haberdar 
olmaya başladık. 
2010’lu yıllarda 
modaya kim yön 
veriyor desek ke-
sinlikle blogger’lar 
ve sosyal medya 
sayesinde popülari-
telerine popülarite 
katan ‘it girl’ler 
diyebiliriz.

2010’lu yıllar 
belki de bizlerin renklerden, baskılardan, 
trendlerden yorulduğumuz yıllar oldu. 
Hepimizde bir moda yorgunluğu yaşan-
maya başladı. Dünya çapındaki krizler ve 
savaşlar da bunda etkili oldu. Rengarenk 
kıyafetler yerine monokrom kombinler tüm 
dünyada etkili oldu. Son beş yıla bakıldı-
ğında en çok siyah, beyaz ve gri renklerin 
satıldığını, gökkuşağının diğer renklerinin 
geri planda kaldığını görebiliyoruz.

2
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ürkiye’de moda tasa-
rımcısının hak etti-
ği itibarı kazanması-
nın geçmişi aslında 

çok da eskilere dayanmıyor. 
Fazla geriye sarmadan kendi 
çocukluğumuzu anımsarsak 
hepimiz annelerimizin dergi-
lerden beğendikleri modelleri 
aile terzilerine diktirmek için 
sıraya girdiklerini, aslına en 
yakın modeli dikebilen terzi-
nin en yetenekli addedildiği 
yıllar hiçbirimize yabancı gel-
meyecektir.  Gündemimizde 
tasarımcıdan ziyade terzi zihni-
yeti yer kaplıyordu, üstelik top-
lumun geneli de bu ikisi arasın-
daki ayrıma pek vakıf değildi.

 1990’lı yıllar Türkiye için 
ilklerin yılıydı, bu ilklerden 
moda kelimesi de nasibini almış-
tı. Özel televizyonlar, uluslara-
rası dergilerin Türkiye yayın-
ları, Amerikan filmleri derken 
dünya modasına vakıf olma-
ya, gündelik hayatımızda giy-
diklerimizde de bir stil arama-
ya başlamıştık. 

Elbette talebin arttığı nokta-
da arzın yaratılması kaçınılmaz 
bir sonuçtu, böylece hazır giyi-
me yönelik tasarımlarıyla öne 
çıkan Türk moda tasarımcıların-
dan da bahsedebilir hale geldik. 
Böylece Türkiye’nin halihazır-
da sahip olduğu tekstil gücü-
nü özgün tasarımlarla bir araya 
getirmesi yolunda çok önemli 
bir adım atılmış oldu.

MODA GÜNLERİ
Ancak dönüm noktası ne 

zaman derseniz, 2000’lerin ikin-
ci yarısına doğru bir yolculuğa 
çıkabiliriz. Moda Tasarımcıları 
Derneği’nin kurulması, ulus-
lararası moda dergilerinin 
Türkiye’ye ilgisi ve bu ilginin 

sonucu olarak en prestijli ulusla-
rarası yayınların Türkiye sayıla-
rının çıkmaya başlaması, sayıları 
artan tasarımcıların koleksiyon-
larını sergileyecekleri moda gün-
lerinin (Mercedes-Benz Fashion 
Week Istanbul’a kadar uzanan 
zincirin ilk halkası Istanbul 
Fashion Days), satışa sunabi-
lecekleri toplu satış etkinlikleri-
nin (Galatamoda) düzenlenmesi, 
yeni moda okullarının açılma-
sı, Türk tasarımcıların ulusla-
rarası moda fuarlarına düzenli 
olarak katılmaları gibi bir çok 
etkenin bir araya gelmesiyle, 
Türkiye’de uluslararası sektöre 
eklemlenmeye hazır bir moda 
kültürü yavaş yavaş oluşma-
ya başladı.

DEVLET DESTEĞİ
 Bir moda markası yaratma-

nın yalnızca yaratıcılıkla sınırlı 
olmadığı, satıştan pazarlamaya 
360 derecelik bir iş planı gerek-
tirdiği çok açık. 

Örnek vermek gerekirse 
Belçika gibi dünya çapında 
moda tasarımcıları çıkaran bir 
ülkenin bu başarısının ardın-
da, söz konusu 360 derece iş 
planına destek veren bir poli-
tika yatıyor. 

Bugün İstanbul Hazırgiyim 
ve Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği, Birleşmiş Markalar 
Derneği, Deri Tanıtım Grubu, 
Moda Tasarımcıları Derneği gibi 
meslek örgütlerinin birarada 
projeler üretmesiyle hem mar-
ka-tasarımcı işbirliklerini artır-
mayı, hem de Türk tasarımcısını 
uluslararası moda etkinliklerin-
de konumlandırmayı amaçla-
yan devlet destekli bu projeler-
le uzun vadede dünya çapında 
tasarımcı markaları yaratma-
yı başaracağımıza inanıyorum.

T
Miranda Kerr
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ANKARA · Ankamall (0 312 541 25 27) · Armada (0 312 219 00 59) · Karum (0 312 427 50 34) · Gordion (0 312 236 70 10) · Next Level (0 312 284 02 87) · ANTALYA · Migros 
(0 242 230 17 05) · Terracity (0 242 318 10 20) · BURSA · Korupark (0 224 241 29 00) · GAZİANTEP · Sanko Park (0 342 338 68 78) · İSTANBUL · Akasya (0 216 510 64 38) · Akbatı  
(0 212 397 73 75) · Bağdat Caddesi (0 216 302 07 33) · Capacity (0 212 560 33 32) · Capitol (0 216 474 07 27) · Forum İstanbul (0 212 640 96 71) · Kanyon (0 212 353 09 59) · Maltepe  
Park (0 216 515 15 65) · Marmara Forum (0 212 466 62 10) · Palladium (0 216 663 13 89) · Nişantaşı (0 212 240 29 32) · Zorlu Center AVM (0 212 353 61 59) · İstinye Park AVM 
(0 212 345 50 19) · İZMİR · Agora (0 232 278 55 00) · Alsancak (0 232 464 00 62) · KAYSERİ · Forum Kayseri (0 352 222 81 42) · LEFKOŞE · Mehmet Akif Cad. (0 392 227 06 39)

Ve Seçili Boyner ve YKM’lerde

10 Mayıs’a kadar %20’ye 
varan Anneler Günü fırsatı
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Bir moda kültürü yaratmak
Kendimize rağmen

Son 10 yıl moda sektörü fuarlar, festivaller, etkinlikler ve 
moda haftalarıyla tam olarak atağa kalkmış durumda. 
Türkiye’de yaşanan gelişmeleri Who’s Next Fuarı’nın  
Türkiye temsilcisi Feride Tansuğ kaleme aldı   

Herkes elini taşın altına koymalı
İstanbul moda haftası elbette New York, Paris, Londra 

ya da Milano gibi örneklerle karşılaştırılamayacak kadar 
yolculuğun başında. Keza Türk tasarımcıları için de bahset-
tiğimiz destekler, projeler çok yeni. Üstelik gıptayla baktığı-
mız uluslararası alanda ses getirmiş  tasarımcıların aldıkları 
destekleri düşündüğümüzde, önümüzdeki yolun uzunluğu-
nu çok daha somut bir biçimde görebiliriz.

 O yüzden Türk moda sektörüne baktığımda, ne yazık 
ki en çok düşülen hatanın durumu bu asimetrik karşılaştır-
ma üzerinden okuma ve ardından eleştirme çabası olduğu-
nu görüyorum. 

Oysa gerçek bir moda kültürü yaratmak için sektörün 
farklı aktörlerinin ilk aşamada yapması gereken elini taşın 
altına koymak, hep birlikte hayal ettiğimiz noktaya ulaşmak 
için el ele vermek, yapıcı eleştirilerle yönlendirmek.

 Yapmamız gereken ne derseniz? Artık İstanbul’u New 
York ya da Paris’le kıyaslamayalım,  harcanan emeği gör-
mezden gelmeyelim, küçümsemeyelim.

Feride Tansuğ
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in ile ilgili hikayem 2011 yılının 
son aylarında başladı. 2012 yılı-
nın başlarında Çin giyim markası 
İlçi ile üç yıllık bir anlaşma imza-

ladım. Orta Asya pazarında büyümek ama-
cıyla tasarımcı-firma işbirliğine giren İlçi 
markası, Şangay, Pekin ve Urumçi’de tasa-
rım ve üretim faaliyetlerini sürdüren bir 
erkek giyim markası. 13 senelik bir geçmi-
şe sahip olan şirketin Çin genelinde toplam 
19 mağazası bulunuyor.

 Çin ve Uygur basınının yoğun ilgi gös-
terdiği imza törenine yerel yöneticilerin yanı 
sıra kamu yöneticileri, İlçi Şirketi Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Uygur sanatçıları, Türkiye’de 
de sergi açmış Kaşgarlı Mahmut resmi ile 
bilinen ünlü ressam Gazi Ahmet ve İlçi şir-
keti çalışanları da katıldı. Gazi Ahmet, imza 
töreninde Kaşgarlı Mahmut resminin bir 
replikasını bana hediye etti. Bir yıllık bir 
çalışmamızın ardından, ilk defa düzenlenen 
The First Eurasia Silk Road Fashion Fair’da 
özel koleksiyonumla fuarın açılış defilesini 
düzenlemem için beni davet ettiler. Defile, 
tüm Asya ülkelerinden katılım ile oldukça 
geniş bir izleyici kitlesine sahipti.

MOTİVASYON VE GURUR
 2013 yılında Deri Tanıtım Grubu spon-

sorluğunda hazırlamaya başladığım The 
Leather Age by Anatolia koleksiyonum her 
tasarımda yalnızca deri kullanılarak oluş-
turulan 16 tasarımdan oluşuyor. Bu toprak-
lar üzerinde yaşamış 8 medeniyetin yansı-
maları, deri yüzeyinde tekrar zamanımıza 
taşınıyor. Bu koleksiyonda amacım, Hitit, 
Lidya, Arzawa, Frig, İyon, Urartu, Asur ve 
Troya medeniyetlerinin izlerinin peşine 
düşüp geçmişin bilgisiyle şimdiye ve gele-
ceğe dair organik bir bağ aramaktı. 2014’de 
Pekin’de düzenlenen Asya’nın en büyük ve 
dünyanın ikinci büyük giyim ve aksesuar 
fuarı CHIC2014’te The Leather Age kolek-
siyonu sergilendi.

Koleksiyon Shanghai’da düzenlenen ACLE 
All China Leather Exhibition fuarında yeni-
den deri sektörünün öncülerine sunuldu ve 
basında geniş yer aldı. Bu süreçte Anadolu 
topraklarından Uzakdoğu’ya uzanan kadim 
öyküleri modern tasarımlara dönüştürmek ve 
modayı bir köprü olarak kullanmak, benim 
için büyük bir zevk, motivasyon ve gurur 
kaynağı oldu.

 Pazar hem büyüklüğü hem de kültür ve 
dil farklılığı sebebiyle oldukça zor. Mutlaka 
bir temsilci ile çalışmak gerekiyor. Ürün değil 
de fikir pazarlıyorsanız işiniz elbette daha 
da zorlaşıyor. Bir kere kültürü iyi tanımak 
ve daha farklı bir performans sergilemek 

gerekiyor. Ayrıca ülkenin 
uzaklığı da işin zor-

laşmasında önemli 
bir etken. Bu tür 

zorluklar daha 
pratik olmayı 
da beraberinde 
getiriyor.

Ç

Uzakdoğu’da yaşanan bir rüya
Erkek giyimi dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri hiç kuşkusuz Hatice Gökçe… Dünya çapında kendini ispat eden Gökçe’nin başarısı, kendilerine sağlam bir 
yer elde etmeye çalışan dünya devlerine inat Çin ve Uzakdoğu’yu avucunun içine almış olması… Gökçe, kendi başarı hikayesini kaleme aldı

H A T İ C E  G Ö K Ç E
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ncelikle SABAH gazatesini sek-
töre verdiği 30 yıllık hizmetten 
dolayı kutluyor, nice 30 yıl-
lar diliyorum. 30 yılda kendi 
sektörüm olan modada neler 

oldu neler. 
Çocuk yaşta başladığım tasarım çalış-

malarımı genç kızken kendi üzerime uyar-
ladım. 1996’da da kendi atölyemi açtım. 
O dönemde özellikle de kapalı giyinen 
hanımlar açısından sektörde büyük bir 
açık vardı. Kendim de kapalı biri olarak 
öncelikle bir kadının güzel giyinme, güzel 
görünme isteğini karşılayan, doğru norm-
larda, kadının cinselliğini değil ama cin-
siyetinin naifliğini, dişiliğini değil ama 
kişiliğini önplana çıkaracak, hak ettikle-
ri tasarımlar sundum. 

TUVALE FIRÇA DARBESİ
Kadını içiyle, dışıyla bir bütün olarak 

ele alırım. İstekleri kadar, kendi yaşam 
tarzı, işi, yoğunluğu, zevkleri, karakte-
ri, vücut yapısı kullanım yeri ve amacı, 
tasarımımı, kullanacağım kumaşı, doku-
yu, renkleri belirler. Tasarım yapacağım 
kişiyi tanımak tuvale atacağım ilk fırça 
darbesini belirler. Gerisi ona göre gelir. 
Defilelerimde, medyada kapalı kadını, 
kapalı tasarımlarımı kullanmam; bu işin 
ticari tarafıdır çünkü. Ancak kapalı kadı-
nın içeriye ve dışarıya açılan gardırobu 
sizi ve tasarımlarınızı çok geliştirir. Çünkü 
evde, sadece kadın kadına olan iç mekan-
larda kapalı kadın hayal edemeyeceğiniz 
kadar çok yönlüdür. Dışarda ise bu renkli 
iç dünyasını yine son derece şık ve usta 
bir şekilde örter. Baktığınızda sokakta 
çok şık kapalı kadınlar fark ediyorsunuz. 
Eskiye göre çok daha şık ve kadınsılar. 
Örtünmenin kadınlığı unutmak olduğu 
anlamına gelmediğinin farkındalar artık. 

Ö

Kadının kişiliğini ön 
plana çıkarıyorum
Rabia Yalçın, tasarımları ve ezber bozan koleksiyonlarıyla sektöre yepyeni bir soluk kattı. 
Dünyaya da açılan tasarımcı kişiye özel olarak tesettür giyime uygun tasarımlar da yapıyor. 
Dünyanın en etkili 500 Müslümanı listesinde de yer alan Yalçın başarı hikayesini yazdı

Çalışmalarım, dünya basınının ilgi 
odağı oldu. Yabancı basında ‘ezberbo-
zan’, ‘zincir kıran’ sıfatlarıyla tanımlan-
dım. Koleksiyonlarım ‘bugüne kadarki 
en etkileyici ve farklı koleksiyon’ tanı-
mıyla manşet oldu. Ayrıca koleksiyon-
larıma yansıttığım Doğu ile Batı’nın 
sentezini uluslararası platformda sun-
dum. Time dergisinde haber olarak yer 
alan kreasyonlarım, derginin editörle-
rince Paris Hilton ve Britney Spears’e 
tavsiye edildi. 

Doğu ve Batı’nın       
sentezini yarattı 

R A B İ A  Y A L Ç I N

Rabia 
Yalçın



en küçükken moda 
tasar ımcı la r ına 
modacı derlerdi, bir 
ara sitlist denmeye 
başlanmıstı ki köşe-

sinden döndük. 
Eften püften bir meslek sanı-

lırdı. İki metre kumaş bulanın 
yapabileceği bir iş gibi görülüp 
burun kıvrılırdı. Son zamanlar-
da Türkiye’de moda tasarım-
cısı kavramı insanların kafa-
sında oturmaya başladı. Artık 
kolumuzu sallasak moda tasa-
rıcımcısına çarpıyoruz, bun-
dan da mutluyuz. 

Peki neden? Çünkü günü-
müzde yaratıcılık ve tasa-
rım değer verilen bir iş hali-
ne geldi. Neler çekti bizden 
önceki jenerasyon da yılmadı. 
Sayelerinde hem Türkiye’de 
hem yurtdışında önümüz açıldı. 
Dünyada önemli bir yere sahip 
Mercedes Benz moda haftala-
rının bir ayağı beş sezondur 
Türkiye’de yapılıyor. 

VİZYON LAZIM
Bu moda haftası sayesin-

de tasarımcılar uluslararası 
bir platformun parçası hali-
ne geliyor. Dünyada ilk moda 
haftası New York’da 40’larda, 
Milano’da 50’lerde başlamış-
ken biz aslında ne kadar kısa 
zamanda büyük bir yol almı-
şız fark edemiyoruz. 

Ben markam Maid in Love 
ile 4 sezondur İstanbul Moda 
haftasında yer alıyorum. Her 
sezon dünya basınının Türk 
tasarımcılarına ve zengin kül-
türümüze olan ilgisinin ve far-
kındalığının giderek artması-
na tanık oluyorum. Henüz 
Türkiye’de bizler bunu fark 
etmesek bile bence dünya far-
kında. Şu anda Avrupa’nın en 
önemli satış noktalarından, 
Paris Galleries Lafayette’te 
Maid in Love’ın sergisi üç 
ayı aşkın bir süredir sergile-
niyor. Avrupa’da bu kadar 
tasarımcı varken bir Türk 
markasını seçmeleri de 
bunun bir kanıtı.

Türkiye’de tekstil, 
üreticilikten marklaş-
maya doğru yön değişti-
riyor. Tekstil ülkesi olan 
Türkiye artık fasoncu değil, 
güçlü markları olan, parlak 
yetenekler çıkaran bir ülke olma 
yolunda ilerliyor. 

Bu doğrultuda hayata geçen 
güzel projeler var. Benim de 
içinde bulunduğum tasarım-
cıların markalaşma ve büyü-
melerini destekleyen Fashion 
İncube projesi de bu projeler-
den biri.

Markaların, üreticilerin ve 
tüketicilerin de Türk tasarım-
cılarına olan güveni ve deste-
ği artmış durumda. Dünyada 
benzerlerine sıkça rastladığı-
mız tasarımcı-marka işbirlik-
leri ise Türkiye’de de önem 
kazanmaya ve projelendiril-
meye başlandı. 

Maid in Love olarak bende 
bu yaz sezonu için MUDO 
FTS64’e bir kapsül koleksi-
yon hazırladım. Bu işbirlik-
leri sayesinde markalar tasa-
rım ürünlerine mağazalarında 
uygun fiyata yer verebiliyor ve 
tasarımcılar da bu sayede daha 
büyük kitlelere ulaşabiliyor.

Tabii ki bir ülkede moda 
kültürünün gelişmesi sadece 
iyi tasarımcılar ve iyi markalar 
çıkartmakla olmuyor. Modayı 
takip eden, moda algısı gelişmiş 
bir kitlenin de olması gerekli. 
Moda aslında sokakta başlayıp 
sokakta bitiyor. Türkiye’de özel-
likle İstanbul’da, kişisel tarzla-
rın özgürce ifade edebilen genç-
lerin olduğu bir sokak modası 
da gümbür gümbür geliyor.

Kısacası bu ülkede moda 
alanında ilerliyoruz ve ilerleme-
ye de devam edeceğiz. Yapılan 
işleri anlayanlar da oldu, viz-
yonları yetmeyenler de oldu. 
Övenler de oldu, sövenler de. 
Biz geleceğe umutla bakıyo-
ruz. Modaya yön veren işler-
de yer almaya ve destekleme-
ye de devam edeceğiz.
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Moda her zaman sokakta 
başlayıp sokakta bitiyor

Maid in Love markasının yaratıcısı Hande Çokrak, son olarak MUDO FTS64 için hazırladığı kapsül 
koleksiyonla dikkat çekti. Çokrak, Türkiye’nin moda tasarımcı algısındaki değişimi yazdı

H A N D E  Ç O K R A K

B

Hande 
Çokrak

the essence of joy
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A S L I  F İ L İ N T A

er şey gibi modanın da çok daha 
hızlandığını düşünüyorum. Bazı 
hızlı tüketim markaları için ürü-
nün tasarlanıp mağazalarda satı-

şa sunması arasında 14 gün var. 
Eskiden bunu sadece bir iki marka yapı-

yordu. Şimdi herkes o hıza erişti. Böyle bir 
hız söz konusu olduğunda da, içeriğine bir 
değer katma çok söz konusu olamıyor. Bir 
koleksiyon bittiği gün diğerine başlanıyor.

Eskisi gibi iki ya da dört sezon değil, altı 
sekiz sezon söz konusu. Dolayısıyla üretim 
de, tüketim de hızlanmış oluyor. Türkiye 
ise yıllarca marka çalışmalarını geride bıra-
kıp bu hızlı tüketim markaları için tedarik 
ve üretim sağlamış, hep marka yapalım 
istenmiş ama fotoğraf çekimlerinden bir-
iki sezon sonra rafa kaldırılmış. Aslında 
üretim, kalite ve kumaş tedariği oldukça 
ilerideyiz ama dünya çapında planlama 
ve pazarlama konusunda eksiklerimiz var.

TASARIM ÖNEMLİ
Biz tekstil sektörün-

de hep para kazan-
mışız. Ama marka 
kurmak yatırım yap-
maktır, para kazan-
madan önce harca-
mak gerek... Biz 
yeni yeni alışıyo-
ruz bu fikre! 
Dünya moda-
sını, tasarım-
cıların değil 
ü l k e l e r i n 
politikala-
rının yönet-
tiğini düşü-
n ü y o r u m . 
T ü r k i y e ’ d e 
moda alanında 
çok kısa sürede çok 
ciddi adımlar atıl-
dı, devlet çok ciddi 
şekilde destekler sağ-
lıyor. Türk markalarını 
dünya çapında görmek 
istiyorsak; tasarımcı-
lar tasarım dilini kuv-
vetlendirirken, zincir 
mağazalar Türk tasarımcıya daha çok yer 
verebilir, Türkler yabancı markalar yerine 
Türk tasarımcıları tercih edebilir, kumaş-
çılar az adet bile olsa özel kumaş üretebi-
lir ve devlet de destek yapısındaki stratejik 
planlamayı yer yıl yeniden revize edebilir. 

H

Para kazanmadan önce 
harcamak gerek
2009’da Paris’in en önemli hazır giyim fuarı Who’s Next’te Genç Tasarımcı ödülüne layık görülen Aslı Filinta, 
Türkiye’nin moda konusunda özellikle son birkaç yıldır çok hızlı bir şekilde ilerlediğini düşünüyor  



epimiz biliyoruz ki güzellik göre-
celi bir kavram. Kimi kemikli 
maskülen bir yüzü güzel bulur-
ken kimi beğenmez. Bebek gibi 

bir yüz çoğu kişi tarafından beğenilirken 
kimileri ise hiç beğenmez... 

Bunun gibi bir çok örnek saymak müm-
kün. Sadece insanlar için geçerli değil, 
elbette ki bu saydıklarım. Hayatımızda ne 
var ne yoksa, bir şeyi güzel görüp görme-
mek gerçekten kişinin sadece gözlerinde 
değil, kendi ellerinde, aklında ve ruhunda. 

Hayatım güzelliğin, estetiğin önemli 
olduğu bir alanın tam merkezinde geçi-
yor. Aynı zamanda güzellik anlayışının 
çok da hızlı geliştiği bir alan bu. Bugün in 
olan o muhteşem güzellik, yarın out ola-
biliyor. Hep derim, mankenlik BM gibidir. 
Bir defilenin kulisi veya çekim seti fark-
lı ırklarla doludur. Dolayısıyla sadece 
fiziksel güzellik değil, kültürel olarak 
da her gün farklı güzellikler görüyo-
rum mesleğimde. 15 yıldır ulus-
lararası çalışan bir model olarak 
şunu çok rahatlıkla diyebilirim 
ki, fiziksel güzellik gerçekten tek 
başına yeterli değil. Bunu poli-
tik olarak değerlendirmeyin lüt-
fen. Tüm samimiyetim ile bunu 
söylüyorum. Güzellikten ziya-
de, benim için gerçekten ‘iyi 
insan’ olabilmek çok önemli-
dir. Temiz kalbe, ahlaka, ruha, 
akla sahip her iyi insan benim 
için dünya güzelidir.

SABAH  gazetesi tam 30. yılı-
nı kutluyor. Beni aradıklarında 
“30. yıla özel bir ek hazırlıyoruz, 
güzellik sayfasını senin yazma-
nın doğru olduğunu düşündük” 
dediler. Buradan tekrar SABAH  
gazetesinin doğum gününü kut-
luyorum ve benim bu konuyu 
yazmamı uygun gördükleri için 
çok teşekkür ediyorum.

80’LER ABARTI DÖNEMİ
1985-2015 arasında güzellik anla-

yışları nasıl değişmiş buyrun bir göz 
atalım... Gerek makyajı, gerek modası, 
gerekse müzikleri ile 80’ler çok güçlü 
bir şekilde damga vurmuştur. O döne-
mi yaşamış bir çok kişi hatırlamak iste-
mez, varsa fotoğrafları yakmak ister. 

Permalı, krepeli büyük saçlar ve 
elbette çok sayıda saç spreyi. Saçlar 
çoğu zaman tek taraftaymış. Makyajlar 
ise çok abartılı. Aynı anda hem gözler 
hem dudaklar hem de yanaklar vurgu-
lanırmış. Üstelik ne kadar çok renkli o 

kadar makbulmüş. Gözlerde mavi, yeşil, 
mor gibi güçlü renkte farlar kullanılırmış. 
Elmacık kemiklerinin tam üstünde hatta 
göze yakın bir şekilde, şerit halinde en 
güçlü renkte allık kullanılırmış. Dudaklar 
da fuşya gibi çarpıcı renkler... Dev vatka-
lar, yüksek bel jeanler, dantel eldivenler, 
deri pantolonlar, büyük aksesuvarlar döne-
min modasıymış. 

80’ler diskonun ve disko müziklerinin 
tavan yaptığı bir dönem olduğu için disko 
saçlara, makyajlara ve modasına çok yoğun 
bir şekilde yansımış. Her şey rengarenk 
ve parlak.

2000’LER TÜKETİM ÇAĞI 
90’lı yıllar çok sayıda çıkan pop müzik 

gruplarının ve minimalist aktrislerin etki-
sinde kaldı. 90’lı yıllarda pop müzik grup-

ları rengarenk saçlar, rengarenk tırnaklar, 
metalik etkiye sahip kumaşları kullan-
mayı çok seviyorlardı. Hemen aklınıza 

Spice Girls grubu gelsin. Bir yanda 
böyle rengarenk müzik grupları 
varken öte yanda 90’larda mini-
malist trendini çok iyi yansıtan 
aktrisleri de görmek mümkündü. 
Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow 
hemen akla gelen ilk isimler. 

Dümdüz fönlenmiş saçlar. Az 
makyaj. Kıyafetler ağırlıklı olarak 
siyah, beyaz, bej, camel gibi sade 
ve temel renkler. Her iki isim hâlâ 
bu tarzlarını sürdürüyorlar.

2000’li yıllar ise birçok döne-
min kokteyli gibi. Herkese göre 
bir şey var mutlaka. Hem moda 

hem makyajda. Aynı zamanda 
2000’li yıllar her şeyi en hızlı tüke-
ten dönem. Trendler günümüzde 
iki-üç hafta sürüyor. Tabii bunda 
internet çağında olmamızın etkisi 
çok büyük. Her şeye bir tıkla ula-
şıyoruz. 2000’li yılların en belir-
gin saç, makyaj modası ise kesin-
likle Victoria’s Secret meleklerine 
uygulanan saç ve makyaj. Ortadan 

ayrılmış dalgalı saçlar. Göz pınarla-
rında ve elmacık kemiklerinin üze-
rinde kullanılan aydınlatıcılar ile 
modern ve ışıltılı makyaj günümü-
zün en sevilen ve beğenilen makyajı. 

En başta da belirttiğim gibi fizik-
sel güzellik gerçekten sadece bir yere 
kadar. Boş yere dememişler “Önemli 
olan iç güzelliği” diye. Hayatınızın 
her anı güzellikler ile dolması dile-

ğiyle. Sakın unutmayın! Güzel anlar 
oluşturmak hep sizin elinizde. Hiçbir 
şey asla içten gelen güzel bir gülümse-
menin yerini de asla alamaz. Dünyanın 
en iyi rujunu sürseniz bile...
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Müzik gruplarından dönemin moda trendini yansıtan aktrislere kadar birçok etken kadınların güzellik anlayışının değişimine neden oluyor. Kadınlar 
da daha güzele ulaşmak için saç ve makyaj trendlerini ilgiyle takip ediyor. Tülin Şahin, güzellik anlayışında 30 yılda yaşanan değişimini kaleme aldı

Abartılı günlerden 
tüketim çağına

H
T Ü L İ N  Ş A H İ N
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D R .  H O W A R D  M U R A D

ON 30 yıla kozmetik uygulamalar ve güzel-
lik konusunda damga vuran konu hiç kuş-
kusuz yaşlanmadır. 

Belirgin ve uzun süreli cilt bakımı sağla-
madaki zorluklar anlaşıldıktan sonra bu soruna cevap 
bulmak için yapılan bilimsel çalışmalar gösterdi ki; 
kişinin ihtiyaçlarına dayalı çözümler daha iyi sonuç-
lar alınmasını sağlıyor. Birkaç farklı sağlık metodunu 
işleyerek ve sadece dışarıdan kaynaklı oksidasyona 
neden olan faktörlere değil, içsel ve duygusal faktör-
lere de değinmek gerekir. 

Vücudun en büyük organı olan cilt aynı zamanda 
dışarıya karşı ilk savunma mekanizmasıdır. Bunun 
için de kişiye özel bakımda cilt yüzeyine uygulanan 
bakım ürünleriyle cilt her gün düzenli olarak temiz-
lenmeli, hasarların onarılması için bakım yapılmalı, 
nemlendirilmeli ve güneş ışınlarına karşı korunmalıdır. 

SU YOKSA HÜCRE PARÇALANIR 
Ruhsal sağlık, kişilerin psikolojik ve sosyal hayat-

larının dengede olmasını, sürekli varolan kültürel 
stresten etkilenmemelerini sağlar. Kişiye özel bakım-
da duygusal faktörler bu açıdan önemlidir. 

Tüm besinler içerisinde su, hücrenin yaşamındaki 
en önemli şeydir. Hasar görmüş, susuz kalmış hücre ve 
hücre duvarları düzgün olarak fonksiyonlarını yerine 
getiremez. Sonuç olarak cilt, içerideki diğer organlar 
ve bağ doku çok daha çabuk yaşlanır. İçsel cilt bakı-
mı sağlık demektir. Ve bu sağlıklı beslenmeyle baş-
lar. Hücre, bu besinleri hücre duvarını güçlendirmek 
ve hücre içerisinde suyu tutabilmek için kullanabi-
lir. Cildinizin susuz kalıp kalmadığını öğrenmek için 

elinin üzerindeki deriyi çim-
dikleyerek ya da deriyi tuta-
rak, çekip bırakarak küçük 
bir test yapabilirsiniz. 

Deri anında eski haline 
dönmezse, daha çok sıvıya 
ihtiyacınız var demektir. Oksijen ve su, ihtiyacınız olan 
en önemli maddelerdendir ve yaşlanma ile ilgili bildi-
ğimiz her şey bize, su kaybının yıllar süren hikayesi-
nin fonksiyonlarda düşüşe neden olduğunu gösterir. 

Doğum anında vücut ağırlığımızın yüzde 75’ini 
su oluşturur, ancak zamanla hücrelerimiz su tutma 
kabiliyetini yitirir. 

Vücut ana organlarında bulunan suyu muhafaza 
edebilmek için bir savunma mekanizması geliştirir. 
Ancak ciltte bir su kaybı olduğunda vücudun başka 
organlarında da su kesintiye uğrar. Deri, su kaybı da 
dahil olmak üzere vücutta meydana gelen yaşlanma 

sürecini yansıtır. 
Kaybettiği suyu hücreler arasın-

da dolaşan sıvıdan, komşu bir hüc-
reden ya da altında bulunan der-
misten daha sonra dokular ya da 

diğer organlara ait hücrelerden elde etmeye çalı-
şılacaktır. Yeterli su kaynağı olmadığında deri hüc-
releri parçalanır. 

Deriyi destekleyen yapılar sertleşir ve esnekliğini 
kaybeder. Cilt tabakaları incelir ve düzleşir. Damar 
duvarları kırılgan ve delikli bir hale gelerek, eski boru-
lar gibi su sızdırır. Besinler dağıtılamaz ve atık mad-
deler dışarı atılamaz. 

Su kaybı ne kadar çok olursa, kırılganlık ve bariye-
rin delinebilmesi olasılığı o kadar fazla olacaktır. Bu 
güçsüzleşme daha da çok su kaybına yol açacak, yıkı-
cı ve kendi kendini sürdüren döngü harekete geçecek-
tir. Siz, su kaybetmeye bir son verebilirsiniz. 

S

Sudan hiçbir zaman vazgeçmeyin
Vücuttaki su kaybı kırışıklıklara neden 
olabiliyor. Ama su kaybını önlemenin 
yolları da var. Sağlık ve güzellik için 
dikkat edilmesi gereken noktaları 
ve su teorisini SABAH  için ünlülerin 
güzellik uzmanı Dr. Murad kaleme aldı

Enflamasyon ve 
serbest radikaller sade-
ce kırışıklık ve yaşlan-
ma sürecinde değil, 
diyabetten romatizma-
ya hatta kansere kadar 
birçok önemli kronik 
hastalığın ortaya çık-
masında da önemli rol 
oynar. İnsan vücudun-
da oluşan bir problem 
diğer organları da etki-
leyerek başka problem-
ler oluşmasına neden 
olur; bir eksik halka, bir 
yaralanma veya kusur 
vücudun başka hayati 
önem taşıyan bir fonk-
siyonunu da etkiler. 
Bilim adamları serbest 
radikaller ve enflamas-
yonla ilgili önlem alma-
yı başarabilmiş ancak 
başka kuvvetlerin de 
etkili olduğunu bulmuş-
tur. Fikrimce bu neden-
lerin tümü bir temel 
sonuçta toplanabilir: 
su kaybı. Bence yaşlan-
manın sağlık ve güzelli-
ğe etkisinde anlaşılma-
sı gereken eksik halka 
su kaybıdır. Çevrenin 
neden olduğu ser-
best radikallerin cilt-
te yarattığı tahribat, 
enfalamasyonu derin-
den tetikleyen güneş 
yanıkları veya cilde 
besin taşıyan damarla-
rın incelmesi ve zayıf-
laması hep su kaybıyla 
sonuçlanır. 

Eksik halka
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Markasının 15’inci yılını kutlayan Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Mehtap Elaidi, 
Türkiye’de modanın son 30 yılını Sabah gazetesi için değerlendirdi. Elaidi, kısa süre 

içinde ülkemizde tüm dünyanın dikkatini çeken gelişmeler yaşandığı görüşünde 

Kadının hızlı yükselişi 
sektörü değiştirdi 

Mehtap Elaidi

ÜRKİYE’DE modanın tarihi eski-
lere dayansa da moda tasarımının 
ve algısının yerleşmesi aslında 
son 15-20 seneye dayanıyor. Daha 

öncesinde haute-couture dediğimiz kişiye 
özel üretilen yüksek terzilik mesleğini çok 
başarıyla sürdüren ustalarımızı görüyoruz. 

O dönemde kadının sosyal hayat için-
deki rolü gereği de olsa gerek arz ve talebin 
buluştuğu nokta buradaydı. Ancak daha 
sonra kadının sosyal hayattaki rolünün de 
değişmeye başlaması ve iş hayatına dahil ola-
rak kendi ekonomik özgürlüğünü kazanma-
sıyla birlikte hazır giyimin de önemi artma-
ya başladı diye düşünüyorum. Hazır giyim 
markalarının da ortaya çıkmasıyla birlikte 
moda tasarımı ve moda tasarımcısının kim-
liği de yeni bir tanım kazanmaya başladı.

1990’lı yılların sonunda moda tasarım 
yetisini sadece haute couture için değil, hazır 
giyim alanında gösteren tasarımcıların da 
yavaş yavaş ortaya çıktığını görüyoruz. Ancak 
benim şahsi görüşüm bu bireysel çıkışların 
toplandığı ve bir bütün haline gelerek algılan-
ması aslında Moda Tasarımcıları Derneği’nin 
kurulmasıyla meşrulaşıyor. O zaman moda 
tasarımcılığı ile kendi markalarını yarat-
mış yedi tasarımcının bir araya gelmesiyle 

kurulan dernek şu anda 170 üyeyi aşmış 
şekilde. Ben Moda Tasarımcıları Derneği’nin 
kurulmasıyla birlikte hem moda tasarımcı-
larının bireysel çabaların ötesine geçerek bir 
bütün halinde hareket ederek güç kazandık-
larına hem de toplumda ve sektörde moda 
tasarımcısı algısının doğru bir zemine otur-
tulmasında çok önemli bir yapıtaşı olduğu-
nu düşünüyorum. 

TÜRK TASARIMCI GEREKLİ
Zaten daha sonrasında gelişen olaylara 

ve bizi bugün uluslararası takvime girmiş 
bir moda haftasına, yurtdışında kendini ve 
markasını temsil eden moda tasarımcıları-
na ve aynı zamanda artık koleksiyonlarını 
Türkiye’de de belli noktalara taşımış tasa-
rımcı markalarının varlığına bakarak ciddi 
bir yol alınmış olduğunu görüyoruz. 

Bu noktadan hareketle ve özellikle yaban-
cı markaların da piyasaya girmiş olmasıy-
la rekabetin arttığını ve bu noktada da Türk 
moda tasarımcısına sektörde de ciddi bir 
ihtiyaç oluştuğunu gözlemliyoruz. Bugün 
yetişen ciddi bir tasarımcı potansiyelinin 
artık hem kendi markasını yaratma yolun-
da hem de sektörde güçlü firmalarda çalışa-
rak ya da işbirliği yaparak Türk moda tasa-
rım algısına çok ciddi bir güç kattığına ve 
katacağına inanıyorum.

T
M E H T A P  E L A İ D İ
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Ü M İ T  Ü N A L

asarım bir sorumluluktur... 
Geçmişle, bugünle ve gerçekçi 
bir yarınla ilişki kurar. Topluma 
ve bireylere hizmet eden, onlara 

nitelik kazandıran bir sorumluluktur. Ayrıca 
derin bir araştırma gerektirir. Çünkü tasa-
rım dünden ilham alır ve bugünle şekille-
nir. Tabii ki bu süreç yarından da bağım-
sız değil.

Ben bir tasarımcı olarak elime aldığım 
bir tekstil ürününü; kişiyi anlatmıyorsa, 
geçmişe dair bir yaşanmışlık bağı kurmu-
yorsa kafamda şekillendiremiyorum. Bu 
yüzden belki, şiddetli dozajdaki tasarımlar 
ilgimi çekmiyor. Oysa ülkemde genel ola-
rak ‘ben buradayım’ diye bağıran ürünle-
ri ya da genel trend olan parçalara ilgi gös-
terme eğilimi var. Bir tasarımcı olarak ne 
yazık ki ülkemin önceliklerinde, tasarımı 
doğru okuma durumu yok.

Bir tasarımcı olarak ben sessiz tasarım-
lar yapıyorum. Ancak görme yeteneği ve 
doğru okuma anlayışı gelişmiş bireylerin 
keşfetmek isteyeceği tasarımlar yapmak 
bana keyif veriyor. Ve dünya moda arena-
sında bu tarz çalışmaların daha büyük bir 
ilgiyle karşılandığını görüyorum.

Yine de Türkiye’de genel olarak tasarım 
algısında ileriye dönük bir gelişme oldu-
ğu düşüncesindeyim. Bizler yani şu anda 
40’lı yaşlarını yaşayan tasarımcılar moday-
la ilgili çalışmalar yapmaya başladığımız-
da sektöre genel olarak couture moda mar-
kaları hakimdi. Ülkemiz de modanın daha 
az konuşulduğu bir ülkeydi o zamanlar. 
Bizler o dönemde yalın, abartısız ve daha 
genç çizgimizle dikkat çektik.

SOKAĞA YÖNELİK ÇİZGİLER
Ancak her adımda kendimizi, tasarım 

anlayışımız ve çizgimizi ispat etmemiz bek-
lendi. Ben ve benim jenerasyonum yapılan 
yarışmalardaki başarılarımızla kendimi-
zi ispat etmek zorunda kaldık. Yani yarış-
mak zorunda kaldık var olabilmek için. 
Yorucuydu. Ama kolay işaretlenir olduk. 
Beymen Academia Ödülü’nün ardından 
arka arkaya birçok yarışmaya katıldım ve 
kazandım. Bu sayede tanınır oldum. Tabii 
ki bunun profesyonel iş hayatında kolay-
lıkları oldu. Ancak şu an modayla ilgilenen 
genç tasarımcılara göre kendimizi ifade ede-
bilmek için tasarım algımızı anlatabilmek 
için daha çok yorulmak zorunda kaldık.

1998 yılından bu yana kendi ismimi taşı-
yan markamla dünya moda arenasında sesi-
mi duyuruyorum. Şimdi kardeşlerin yöne-
timinde giden bir moda şirketi Ümit Ünal... 
Birçok defile ve konsept sunumlar sonrası, 
defile ile sunum yapmaktan uzaklaştım. İlk 
başlarda Düsseldorf, Paris, Milano,Tokyo, 
Newyork ve Stokholm üzerinden satış ve 
sergilemeler yaptım.

Şu an ise daha çok sokağa yönelik, sokak 
ve yaşam için daha gerçek sunum ve sergi-
lerle tasarımlarımı tanıtmayı tercih ediyo-
rum. Paris Atmosphere ve sonrasında Tranoi 
koleksiyonlarımı tanıttığım en önemli nok-
talar haline geldi yıllar içinde. 

T

Tasarım bir 
sorumluluktur
8 yaşında çanta tasarlamaya başlayan Ümit Ünal, son olarak 
Vakkoroma’larda satışa çıkan koleksiyonuyla konuşuluyor. Ünlü 
tasarımcı Türkiye’deki moda anlayışını eleştirel bir dille kaleme aldı

Ümit 
Ünal
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ABAH’ın kurulduğu 1985 yılın-
da, Türkiye moda ya da moda 
tasarımcısı kavramlarından çok 
uzaktı. Geçen 30 yıl içinde moda 

endüstrisi büyük bir ivme kazandı. Fuarlar, 
sempozyumlar, moda haftaları ve kültü-
rel etkinliklerle bu konuda bilinçlenildi. 
Sadece moda eğitimi veren yeni okullar 
açıldı. Türkiye’nin modayla yakın ilişki kurmaya 
başladığı yıllarda, Avrupa Birliği’nin gündemine 
giren kreatif endüstriler kavramı son birkaç yılda 
daha da hızlı bir ivme kazanarak ülke ekonomile-
ri içindeki payını arttırdı. Günümüzde devletler, 
yerel yönetimler, ticari ve üretici kuruluşlar küre-
sel rekabette farklılaşmak, güçlenmek için moda-
nın da içinde bulunduğu yaratıcı endüstrilere daha 
fazla yatırım yapıyor. Tüm dünyada bu yatırımın 
ilk ve en önemli adımıysa bilgi...

Bilginin sonsuz bir değerde olduğu 21’inci yüz-
yılda Türkiye’de modanın gelişmesi ve daha sağ-
lam köklere sahip olması için atılan adımlardan 
en önemlilerinden biri hiç kuşkusuz Vitali Hakko 
Kreatif Endüstriler Kütüphanesi oldu. 

Öyle bir kütüphane düşünün ki dünyanın tüm 
moda başkentlerindeki binlerce kitaba İstanbul’da 
ulaşma imkanınız var. Modern ve sıcacık bir ortam 
içinde makaleniz için gerekli olan yazıları da rahat-
lıkla okuyabiliyorsunuz. Belki bir sonraki tasarı-
mınız için size ilham verecek fotoğrafçılık kitap-
larını da inceleyebiliyorsunuz. 

Bu kütüphanede en büyük emeğe sahip  kişiler-
den Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko 
ile hem kendileri hem de Türkiye için büyük bir 
değere sahip olan kreatif endüstriler kütüphane-
sini konuştuk:

-Kreatif Endüstriler Kütüphanesi’nin rafına ilk 
yerleştirilen, belki de tüm bu muhteşem yapıya 

ilham veren kitap hangisi oldu?
- Mimariye özel bir ilgi duyduğum için Le 

Corbusier Le Grand kitabından çok etkilen-
diğimi hatırlıyorum. Phaidon Yayınevi’nin 
basmış olduğu bu özel edisyon kitap, kolek-
siyona ilk dahil ettiklerimizdendi.

-Kütüphanede zaman geçiriyor musu-
nuz? Ne kadar sıklıkla geliyorsunuz kütüp-

haneye? Gittiğiniz zaman özellikle oturup tekrar 
göz attığınız sizin için önemli kitaplar var mı?

- Haftada bir mutlaka uğruyorum kütüphaneye. 
Tabii gönül isterdi ki, çok daha sık zaman geçire-
bileyim, ancak günlük programların yoğunluğuyla 
bu pek mümkün olamıyor maalesef. Kütüphaneye 
gittiğimde özellikle fotoğraf ve desen kitaplarını 
incelemekten keyif alıyorum.

-Kütüphanede bulunan kitaplar arasında sizin 
için farklı bir öneme sahip olan var mı?

- Fotoğrafçı Peter Beard’i Vakko Moda Merkezi’nde 
ağırladığımızda kendi kitaplarından birini, bütün 
elini mürekkebe bulayarak el iziyle bizim için imza-
lamıştı. Andy Warhol’la günlükleri bulunan, Iman’ı 
keşfeden ve Rolling Stones’la turlara çıkan bu sanat-
çının, illüstrasyonlarıyla hazırladığı günlüklerinden 
oluşan ve Taschen yayınevi tarafından basılmış bu 
kitap, bize özel imzasıyla benim için çok değerli.

-15 bin kitabınız var ve bunlara yeni kitaplar 

ekleniyor. Kitap seçimlerini nasıl gerçekleştirdi-
ğiniz, tüm bu projenin arkasında nasıl bir ekip 
bulunuyor?

- Evet, kitap koleksiyonumuzu sürekli gün-
cel tutmaya özen gösteriyoruz. 2008 yılında pro-
jeyi hayata geçirmeye karar verdiğimizden beri 
kütüphanenin küratörlüğünü üstlenen Begüm 
Başoğlu ve kütüphane danışmanlarımızla bir-
likte ilerliyoruz. Uluslararası kitap fuarlarına 
katılarak ve yayınevleriyle sürekli irtibatta ola-
rak, başta kreatif endüstriler alanında eğitim 
alan öğrenciler olmak üzere eğitmenler, sanatçı-
lar ve araştırmacıların ilgisini çekecek kitapla-
rı koleksiyonumuza dahil ediyoruz. Çok sayıda 
özel edisyon kitabın Türkiye’de yalnızca bizde 
olduğunu söyleyebiliriz.

- Bu kütüphane ailenizin ve sizin moda endüs-
trisine ne denli yatırım yaptığınızın ispatı olsa 
gerek...

- Bu süreçte, bir moda markası olarak üzerimi-
ze düşeni yapmaya çalışıyoruz. Gerek bu kütüp-
hane ile gerekse Vakko Esmod Moda Akademisi 
ile hem moda hem de diğer kreatif endüstriler ala-
nında bilgili, yetkin bireyler yetiştirmek için yatı-
rımlar gerçekleştiriyoruz. Geri dönüşler ne denli 
doğru adımlar attığımızı bize gösteriyor.

-Modayla ilgilenen birinin muhakkak kendi 
kütüphanesinde bulunması gereken bir kitap tav-
siye eder misiniz bizlere?

- Hiç şüphesiz tek bir kitap ismi söylemek güç 
ancak moda dendiğinde asıl önemli olan kavramın 
tarih olduğunu düşünürsek, Thames & Hudson 
Yayınevi’nin bastığı The Whole Story of Fashion 
kitabının, modayla ilgilenen birinin kitaplığında 
mutlaka olması gerektiğini söyleyebilirim. Bir olgu-
nun hikayesine hakim olduğunuzda çok daha fark-
lı çıkarımlarda bulunma şansı elde ediyorsunuz. 

S
İDİL  

DEMİREL

Kütüphane, Türkiye’nin en kapsamlı 
ve güncel kavramsal/uygulamalı 
sanat kitapları ve belgelerine sahip 
kütüphanesi olma özelliğini taşıyor. 
İçerdiği koleksiyon Frankfurt, Londra, 
New York ve Paris gibi dünyanın en 
önemli kitap fuarlarından beslenerek, 
prestijli ve değerli yayınevleriyle sürekli 
etkileşim içinde kalarak güncelleniyor 
ve zor bulunan eserleri okuyucuyla 
buluşturmayı hedefliyor.

 Türkiye’de ilk kez bir moda 
markası, bu denli kapsamlı ve güncel bir 
koleksiyonla, bir özel kütüphaneyi halka 
sunuyor. Dünyada da sayılı benzeri 
bulunan Vitali Hakko Kreatif Endüstriler 
Kütüphanesi ile Vakko yeni bir alanda 
daha öncü olmanın gururunu taşıyor.

Moda bu kütüphanede
21’inci yüzyılda Türkiye’de modanın gelişmesi ve daha sağlam köklere sahip olması için atılan en önemli 
adımlardan biri hiç kuşkusuz Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi oldu.  3’üncü doğum gününü 
kutlayan bu özel kütüphaneyi ziyaret edip Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ile konuştuk

Kütüphanede bulunan en 
pahalı kitap ünlü Alman aktris, 
sinema yönetmeni ve yapımcısı 
Leni Riefenstahl’ın 100. yaşına özel 
Taschen tarafından hazırlanan 
Africa adlı kitabı. Tüm dünyada 2 

bin 500 kopya basılan kitabın 57 
numaralı baskısı burada. 3 bin euro 
değerindeki kitap, kütüphanenin 
en pahalı kitabı. Cem Hakko içinse 
kütüphanedeki en önemli eser babası 
Vitali Hakko imzalı Hayatım Vakko. 

Vitali Hakko Kreatif Endüstriler 
Kütüphanesi birbirinden önemli 
müze ve yayınevleriyle işbirliği 
yapıyor. Thames&Hudson, Taschen, 
Rizzoli, Phaidon, V&A, HarperCollins, 
Berg, Yale, Oxford, Assouline, The 

Museum of Modern Art, Prestel, 
Steidl, Random House, Little Brown, 
Teneues, Guggenheim Foundation, 
Frieze,Vendome Press, Braun, 
Flammarion, Laurence King, Skira, 
Didier Millet bunlardan bazıları...

KİTAP 
FUARLARINDAN 
BESLENİYOR

Cem Hakko

En değerli kitaplar Müze ve yayınevleriyle işbirliği



resim yaptım, sahneye çıktım, bale yaptım, flüt 
çaldım, koştum, düştüm... Güzellik bunların 
çok gerisindeydi... Büyüdüğümde de, “Kızımız 
çok güzel” diye övünen bir ailem yoktu. Hiçbir 
zaman o bilinçle büyümedim. Benliğim çok 
önemliydi onlar için. Ama bir prenses gibi özen 
de gösterirlerdi. Bize verdikleri ve hissettirdik-
leri değer çok özeldi. Aynaya baktığımda “Ne 
kadar güzelim” demiyordum. Aynada Azra’yı 
görüyordum. Ne kadar tuhaf geliyor değil mi, 
güzellik yarışmasına katılmam? 

- Evet kesinlikle. Madem güzellik olgusu bu 
kadar geri planda hayatınızda. Nereden çıktı 
yarışmaya katılmak? 

- Aile dostumuz Cemal Bey’in fikriydi. 
Evimizdeydi. Elite Look diye bir yarışma için 
fotoğraf göndermemi istedi. İtiraz ettim. Babam 
da sıcak bakmıştı diye anımsıyorum. Onun 
benimle ilgili komik bir cümlesi vardır. Der ki; 
“Bir B.B var (Brigitte Bardot), bir M.M (Marilyn 
Monroe), bir de A.A yani sen...” Yarışmaya fotoğ-
raflarım gönderildi. İki hafta sonra biri aradı, 
“İlla bekliyoruz yarışmaya Türkiye’ye” diye...

- Havalara uçmuşsunuzdur... 
- Hayır aslında... Annemin işi var, benim oku-

lum var... 16 yaşımdayım ve tek başıma gitmem 
imkansız. Bu yarışmaya katılmama neden olan 
Cemal Bey, annem ve ben kalktık Türkiye’ye 
geldik bin bir macerayla. “Yarışmaya girece-
ğim birinci olmam gerek” diye bir duygu yok 
bende, jürinin önünde yürümek hayatım boyun-
ca aldığım eğitim sayesinde çok doğal. Bir amaç 
için gitmedim. Kampa girdim... Orayı anlatmak 
için ayrı bir kitap yazmam gerekiyor. 16 yaşım-
daydım ve disiplinliydim, ayrı bir disiplinden 
geliyordum. Oradaki ekip çok kısa bir süre için-
de benim yaşımdaki çocuklarla, bir sürü insa-
nın davet edildiği bir organizasyonu yapmaya 
çalışıyorlardı. Benim gibi bu işlere yaktın biri 
gidince kolaydı ama oradaki her kız için kolay 
değildi. Sesler yükseliyor, bağırılıyor, çağırılı-
yor, zaman zaman aşağılayıcı bir yaklaşım vardı. 
Vicdanım çok büyük bir sınavdan geçti orada. 
16 yaşımda bunlarla karşılaşınca ‘Haksızlık bu’ 
diye isyan etmek istedim ama edemedim. Anne 
babamı da arayamıyordum, tek telefon hakkı-
mız vardı. Güzel ve heyecanlıydı ama büyük 
mücadeleler yaşandı. Sonra kazandım. 

- Mutlu oldunuz mu? 
- Acı bir andı benim için. Kimse inanmaz 

belki ama bu benim gerçeğim: İsmimi 
söylediler, öne doğru yürümem gere-
kiyor... Ruhen ekip, grup insanıyım. 
Tek başıma öne doğru yürüttüler ya 
beni, herkesi arkada bırakma hissi acı 
geldi. 16 yaşımdayım, öyle bir hırsım 
yok bir kere. Ama çok kırıldığım bir 
anı da yaşadım: Kampta biri vardır, 
diğer kızlara göre daha yakınlaşırsın. 
O arkadaşım birinci olduktan sonra 
yanıma gelmedi, bir yıkım, bir hayal 
kırıklığı... Bana ilk Tuba Ünsal sarıl-
dı. O kadar iyi geldi ki o an. Sahnede 
gelip bana sarıldığı anı hiç unutmam. 
O gece “Bundan sonra başıma neler 
gelecek?” diye uyudum. Altı ay sonra 
Elite Look Fransa’ya katıldım. Bir sene 
böyle geçti. Liseyi bitirdim. Model ola-
rak çalışmaya başladım. Bu yolla dün-
yayı gezebilecektim. Çünkü bu sıfat-
larla ne yapacağımı bilemiyordum. 
Türkiye güzellik yarışmasına katıl-
mam için telefon geldi. Kıbrıs’a gide-
bilmek için, tecrübe için “Olur” dedim. 
Kazanınca yeni bir yol açıldı: dünya 
güzellik yarışması... Afrika’ya gidece-
ğim için çok mutluydum. Her ülkeden 
insan vardı.  Yarışmaya hazırlık orta-
mını özlemiştim. 

- Neden sizi dünya güzeli seçtiler 
sizce? 

- İnsan sevdiğim için ve insanlara 
yardım etmeyi sevdiğim için. Ruhum yüzünden 
dünya güzeli seçildim. Sonra bir yıl boyunca 
yardım elçisi olarak dünyanın en zor durum-
daki insanlarıyla bir aradaydım. Yaşım 21. 
Dünya güzeli seçildikten sonra yaptıklarım 
daha önemliydi ama kimse ilgilenmedi. Esas 
mesele güzel olmak değildi aslında. Dünya 
güzellik yarışması yardım için kurulmuş bir 
organizasyon.
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Azra Akın, 30 yıllık SABAH gazetesi tarihinde, dünya güzellik kraliçesi olarak 
manşete oturmuş yegâne isim. Hollanda doğumlu Dünya güzelimiz Azra Akın, 
16 yaşından beri hayatımızın içinde. Dünya güzeli olan üçüncü Türk kızı Akın’la 
güzelliğinin tescillenişini ve sonrasında yaşadıklarını konuştuk

AZRA
Güzelliğimden 
çok yeteneğim 
ön plandaydı

arihler 9 Aralık 2002. 
SABAH gazetesinin 
manşetine bir dünya 
güzeli oturmuş... 

Başlık; Pazenli Kraliçe... 
Azra Akın Türkiye’ye gurur 
yaşatan isimlerden biriydi. 8 
Aralık 2002 gecesi, Nijerya’daki 
recm olayları nedeniyle ‘yarış-
madan çekil’ baskısına boyun 
eğmedi ve 21 yaşında, dünya 
güzeli olan üçüncü Türk unva-
nını aldı. SABAH gazetesi üç 
gün boyunca Azra Akın’ın haya-
tını, yarışmaya kadar yaşadık-
larını yazı dizisi haline getirdi. 
Biz bugün SABAH’ın 30. yaşını 
kutlarken, hayatımıza güzellİk 
katan, görgü, bilgi ve eğitimiyle 
dünyaya Türk kadınını tanıtan 
temsilcimiz Azra Akın’la bira-
raya geldik. Hayatının 30 yılı-
nı masaya yatırdık... Eski gün-
leri yâd ettik... 

- Biraz geçmişe gidip, anne-
niz ve babanız diyerek konu-
ya başlasam... Sizi şekillendi-
ren, bugünlere getiren bu iki 
insanı nasıl anlatırsınız bize? 

- Hollanda’da doğdum. 
Annem ilkokul öğretmeni, 
babam inşaat mühendisi... 
Çocuklarına özen gösteren, 
ne istediğini, ne düşündüğü-
nü merak eden, nasıl bir ruh 
olduğunu anlamaya çalışan 
bir ailem var. Bizim evde saklı 
gizli yoktur, her şey konuşu-
lur... Babam bir yandan babam, 
bir yandan arkadaşım olmaya 
çalışmıştır. Annem çocukla-
rını ezmeden, aşağılamadan, 
yücelterek, güven vererek yak-
laşan bir kadın. Böyle büyütü-
len bir çocuk benlikle yakın 
olur. Maske takmaya ihtiyaç 
duymaz. 

- Peri masalı gibi bir çocuk-
luk geçirdiğinizi mi söylüyor-
sunuz?  

- Bu dünyada kimse doğdu-
ğu saflıkla yaşamıyor. Bir şekil-
de derslerimiz oluyor. Benim de 
oldu. Bazı anılarım vardır acı-
dır. Kimse dokunulmaz değil! 
Ve acılarımız bizi şekillendiri-
yor. Önemli olan bunların bize 
engel olmaması. 

- Türkiye kökenli bir ailenin 

çocuğu olarak Hollanda’da 
doğup büyümek sizi arada 
bıraktı mı? 

- Hem bizim bayramları-
mızı kutlardık, hem de yaşa-
dığımız ülke vatandaşlarının. 
Midye dolma, elma şekeri yiye-
rek büyüdük... Domatesi sula-
rı aka aka ısırmayı bilirdik... 
Ama Paskalya yumurtası da 
boyadık. Arada kalmadık, iki 
ülke kültürüyle zenginleştik. 

- Çok özel bir okulda eği-
tim görmüşsünüz. Sanırım bu 
okulun da katkısı oldu kişili-
ğinizde... 

- Rudolf Steiner’in dünya-
nın dört bir yanında kurduğu 
Waldorf Okulları var-
dır. Onlardan birinde 
okudum. Kesinlikle 
bu da beni şekil-
lendiren unsurlar-
dan. Ailem, ruhu-
ma uygun bir okul 
olduğunu düşünmüş 
ve tek Türk olarak 
orada okumaya baş-
lamıştım... Bu okulda 
zihin, vücut, ruh bir 
bütün olarak düşünü-
lüyor. Bir düzen ve 
disiplin içinde ama 
oyunsal biçimde eği-
tim veriliyor. Hayal 
gücüne çok önem 
verilen bir okul-
du. Yeteneklerimin 
üzerine gittiler. 
Bildiğimiz standart 
derslerin yanı sıra, 
sanatla ilgili geniş 
bir yelpaze kurdular. 
Marangozluk yaptım, 
dikiş dikmeyi öğren-
dim. Hayata dair her 
detayı bu okulda 
öğrendim.  

- Dans da ayrıl-
maz bir parçanız... 

- İki buçuk yaşımda anla-
mışlar ki, müzik ve dansa karşı 
bir hissim var. 16 yaşıma kadar 
bale yaptım... 

- Güzelliğine övgü alan bir 
genç kız mıydınız? 

- Güzelliğimden ziyade yete-
neklerimle övgü alan bir çocuk-
tum. Bir sürü şey vardı bende, 

Ruhum yüzünden dünya güzeli   
2002 Dünya Güzeli 

Azra Akın, 30 
yaşını kutlayan 

SABAH gazetesine 
manşet olduğunda 
gözleri ışıldayan 

bir dünya güzeliydi. 
Şimdi 33 yaşında 
olan Akın, yılların 

ona çok şey 
öğrettiğini söylüyor

T
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- Saçlarınız 
rengini değiştirdi-
niz bir marka için, 
iyi geldi mi? 

- Son iki sene-
dir, ne hissediyor-
sam geliyor bana. 
Değişim istedim bu 
reklam kampanya-
sı geldi. Renginden 
çok memnunum 
saçımdan. Loreal 
ekibini çok sevdim, 
belki ilerde başka 
değişimler de olur. 
Karakter yaratırken 
uçlara gitmek isti-
yorum. Doğal rengi-
mi de çok seviyor-
dum, hep uzundu 
saçlarım... Ama 
değiştirme zama-
nı geldi galiba... 
Değişim güzel his-
settirdi bana. 

- Nasıl koruyor-
sunuz formunuzu? 

- Devamlı spor 
alışkanlığı olan biri 
değilim. Bir şeye 
derin bir halde gire-
rim. Sporum da 
böyle. Devamlılık 
daha önemli aslın-
da. Onu öğrenme-
ye çalışıyorum, 
haftada dört gün 
yapmaya çalışıyo-
rum. Cildimi yat-
madan önce mut-
laka temizlemem 
gerekiyor. Yağlar 
güzel geliyor. 
Nembendirmeye 
özen gösteriyorum. 
Ruhum için kitap, 
film, dans, arka-
daş, dost, seyahat 
etmek, doğaya git-
mek, suya girmek 
çok iyi geliyor...

AKINseçildim 

Saçımın 
rengini 
ilk kez 
değiştirdim

İçimde kalan bir tek şey var: 
Tiyatro eğitimi alamamak!

- Dünya güzeli seçilince yıllar ışık hızıyla geçti 
mi sonrasında... 

- Kesinlikle... Dünyayı dolaştım, bir filmde oyna-
dım, sonra iki sene dizi çektim. Orada bir noktada 
hayatımın dönüm noktası olabilecek bir olay yaşa-
dım: 2006 yılında Londra Lambda Akademi’de iki ay 
oyunculukla ilgili bir kursa gittim. Çünkü birinin bana 
“İyisin bu işte devam edebilirsin” demesine ihtiya-
cım vardı. Çevreme güvenemedim bu konuda. Okulda 
eğitim görmem için sınav fırsatı verdiler. Sınava gir-
dim. Okula kabul edildim (gözleri doluyor). Çok iste-
dim orada okumayı ama yapamadım. Çok yoğundum 
ve çalışma tempomu ayarlayamadım, verilen sözler 
vardı. İçimde kalan en önemli şey Londra’da Lambda 
Akademi’de okuyamamak.  

- Dünya güzeli olmak nasıl bir sorumluluk 

yüklüyor insanın üzerine? 
- Sadece bu kavramla büyümediğim için, yete-

neklerim ve düşüncelerimle değer görüldüğüm için, 
bir tek bu damgayı yemek biraz ağır oldu. Özellikle 
oyuncu olmaya karar verdikten sonra, “Hem güzel 
hem yetenekli olmaz, ikisi birden olmaz” diye düşün-
dü insanlar. Güzelliğimin gölgesinde kalan yeteneğimi 
ispat etmek için özel çaba harcadım. 

- 33 yıllık yaşamınızda, kariyer, güzellik, başa-
rı grafik hiç inmeden çıkmış... Aşkta mutlu oldu-
nuz mu peki? 

- Ne güzel sevebiliyormuşum. Karşıdaki kişi nasıl 
algılıyor bilemem ama kendimle ilgili keşfettiğim şey 
bu: ben çok güzel seven bir kadınım. Derin, yoğun bir 
şekilde aşkı yaşayabilen bir kadınım. Aşka hak etti-
ği değeri hatta fazlasını veren biriyim. Biraz fazla... 

Kendine değer vermeyi öğrenmek sonradan öğrenili-
yor, tecrübeyle. Arada tokatlamalarla geliyor. 

 - Siz bu anlamda değiştiniz mi? 
- İçimdeki saflığı koruduğumu düşünüyorum her 

zaman ama her kadının hayatında bir dönüm noktası 
oluyor. Genç bir kadın ve biraz acı yaşamış olgun bir 
kadının farkı nedir? Biraz olgunlaşmış ve acı yaşamış 
kadının kulakları, gözleri biraz daha açık olmaya baş-
lar, biraz daha net görmeye başlar her şeyi. Genç bir 
kadının gözü kapalıdır. Ona güzel bir şey sunulur, o 
güzel şeye bakar ve der ki, “Ne kadar güzel” der hay-
ran olur.  

- En büyük çılgınlığınız bu muydu? 
- Hayır en büyük çılgınlığı duygusal olarak yap-

tım... Risk aldım sürekli... Pişman değilim. Bunlar 
benim seçimlerimdi, kurban değilim yani...
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Şıklığın anahtarı denge, 
uyum ve bütünlük

Yasemin Özilhan

FOTOĞRAFLAR: YAĞMUR DİNÇ

Stiliyle cemiyet hayatının en dikkat çeken isimlerinden olan Yasemin Özilhan, SABAH’ın bu özel sayısının 
konuğu oldu. Gazetemizle aynı yaşta olan Özilhan, stilini, evliliğini, mutlu aile olmanın sırlarını anlattı 

n u tüm Türkiye Yasemin 
Ergene olarak tanıdı. 
Genç yaşta başladığı 
oyunculuk sayesin-

de kısa sürede şöhrete kavuştu. 
Hayranları kendisinden daha fazla 
proje beklerken o birden bire her-
şeyi elinin tersiyle geri çevirdi. 
Çünkü aşık olmuştu ve kalbinin 
sesini dinledi. Türkiye’nin en 
saygın ailelerinden Özilhanlar’ın 

veliahtı İzzet Özilhan ile evlendi. 
Hayatının en önemli başrolü artık 

iyi bir eş ve anne olmaktı. Üstelik 
aynı anda yüksek tahsiline devam 

etti ve bitirdi. 
Yasemin Ergene 30 yaşında. Yani 

gazetemiz SABAH ile aynı yıl doğ-
muş. Moda ve stil denince aklıma 

ilk gelen isimlerden biri olduğu 
için bu özel sayıda konuğum 
oldu. Röportajımızın olduğu 
gün yağan yoğun yağmur ve 
insanın içine işleyen soğuk 
ona çekim günlerini hatırlat-
tı. Üstünde incecik beyaz bir 
elbise olmasına karşın sıfır kap-
risle mesleğinde edindiği pro-

fesyonelikten birşey kaybetme-
diğini gösterdi. Şimdiden söyleyeyim; 

bu mutluluğunu kendi elleriyle kuran bir 
kadının röportajıdır. 

- Tarzınız, giydiğiniz herşey merak edi-
liyor ve çok takip ediliyor. Bize biraz stil 
tüyolarınızdan söz eder misiniz?

- İnsanın vücudunu iyi tanıması ve onunla 
doğru orantıda giyinmesi gerektiğini düşü-
nüyorum. Bu değerlendirmeyi yaparken 
bulunacağın ortama da uyum sağlayacağın-
dan emin olmak lazım. En önemlisi denge, 
uyum ve bütünlük. Sezonda moda olan 
renklerden, desenlerden ve kesimlerden 
sadece size yakıştığına emin olduklarınızı 
değerlendirin. Herşey, her zaman, herkese 
uygun olmak zorunda değil. 

- Sizin için nasıl görünmek önemlidir?
- Genellikle kendimi rahat hissettigim 

şekilde giyiniyorum. Abartıdan uzak, sade, 
ama ufak tefek oynamalarla hareket kattı-
ğım bir tarzım var. Günlük hayatta jean ve 
kazak giydiğimde şapka, çanta veya botlar 
ile renk vermeye çalışıyorum. Şık giyindi-
ğim zamanlarda ise saç veya makyajı daha 
natürel tutuyorum, bazen de tam tersini 
uyguluyorum. Kısacası, sade ve rahat giyin-
meyi seviyorum.

- Alışverişte nelere önem verirsiniz?
- Çoğunlukla hedef odaklı alışveriş yapa-

rım. Çoğunlukla internet üzerinden alışve-
riş yapıyorum. Birkaç favori alışveriş sitesi 
var sık kullandığım ve orada istediklerimi 
kolaylıkla buluyorum. İnternetten alışve-
rişe alışınca AVM’ler ve mağazalar kala-
balık ve yorucu görünmeye başladı gözü-
me. Kendini iyi tanırsan ve ne alacağını iyi 
bilirsen internetten alışveriş risk olmak-
tan çıkıyor. Ufak tefek daraltmalar bana 
her zaman yapıldığı için çok büyük prob-
lem yaşamıyorum. Bugüne kadar internet-
ten alıp iade etmek zorunda kaldığım hiç-
bir alışverişim olmadı.

- Çok zayıf ve fitsiniz. Bize sırrınızı anla-
tır mısınız?

- “Çok zayıfsın” cümlesi benim için kabu-
sa döndü artık. Kendimi bildim bileli zayıf-
tım. Sadece bir dönem doktorlar dizisinde 

kilo almam gerekiyordu ve 57 kiloya 
çıktım. Şu an 49-50 kilo arasındayım 
ve biraz almam gerekiyor. Kilonu koru-
mada ve ince olmaktaki asıl sır, sağlık-
lı beslenmekte ve sağlıklı yaşamakta 
yatıyor. Yoğun bir şekilde spor yapı-
yorum. En büyük avantajlardan biri 
çocukluğumdan beri makarna, pilav 
vb. yemekleri sevmemem olsa gerek. Sebze 
ve protein ağırlıklı bir beslenme akışım var. 
Kendi hazırladığım çayları içiyorum. Kiraz 
sapı, mısır püskülü, maydanoz ve karanfil-
den oluşan bir karışım çayı. Özelikle doğum-
dan sonra çok faydasını gördüm. Kendimi 
şiş hissettiğim zamanlar içiyorum. 

- Tarzını beğendiğiniz ünlüler kimler?
- Audrey Hepburn, Jennifer Aniston ve 

Victoria Beckham.
- Türkiye sizi Yasemin Ergene olarak 

tanıdı. Şimdi ise Türkiye’nin en saygın aile-
lerinden birinin gelinisiniz. Hayatınızda 
neler değişti?

- Saygın bir ailenin gelini olmak bir yana, 
evlilik kendi başına tüm hayatını değişti-
ren bir yenilik. Sorumluluk ve özveri iste-
yen bir kurum. Özilhan ailesinin saygınlı-
ğının ana kaynağı bence güven, dayanışma 
ve tevazu. İzzet’in yaşayarak edindiği bu 
ailevi vasıflar, bizim çekirdek ailemizin de 
mutluluğunda büyük rol oynuyor.

- Oyunculuk günlerini özlüyor musunuz?
- Açıkcası oyunculuk bir kere bulaşın-

ca özlenmeyecek birşey değil. Enerjisi, tem-
posu yüksek ve tutkulu bir meslek. Ancak 
teraziye koyduğumda, kurduğum aile ile 
kıyaslanabilecek bir özlem de değil. 

- Oyuncu camiasında görüşmeye devam 
ettiğiniz isimler var mı?

- Oyunculuk da her meslek gibi, iş ve 
özel hayatın karıştırılmaması gereken bir 
ortam. İçindeyken tabii ki gelişen ve devam 
eden arkadaşlıklar oluşuyor. Setlerde sürekli 

beraber vakit geçirdiğiniz için doğal 
olarak görüşüp arkadaş oluyorsu-
nuz. Ama şu anda hem işim, hem 
de ailem yeterince vaktimi alıyor. 
Şu anda halen doktorlar dizisin-
den Melike Güner ile görüşüyoruz.
Rahmetli Cüneyt ağabey (Türel) ile 
diziden sonra sık sık görüşürdük. 

Benim için ayrı bir yeri vardır, çok özlü-
yorum.

- Artık oyunculuk için asla mı ?
- Büyük konuşmak istemem ama oyun-

culuğa geri dönmeyi düşünmüyorum, kari-
yerim farklı bir yönde ilerliyor.

- İş hayatına atıldınız ve bir çocuk mar-
kasının Türkiye temsilciliğini yapıyorsu-
nuz. Yoğun bir mesainiz var değil mi? 

- Şu sıralar mesleğim gereği sabah 
09.00, akşam 19.30 arası mesai yapıyorum. 
Gündüzleri çocuklarıma vakit ayıramadığım 
için birlikte olduğumuz anları daha kali-
teli geçirmeye özen gösteriyorum. Beraber 
akşam yemeği yiyoruz, resim yapıyoruz, 
kitap okuyoruz. İzzet’le banyolarını yaptı-
rıp uyuyana kadar ilgileniyoruz. Kendime 
vakit ayırabildiğim zamanlarda da sevdiğim 
bir-iki dizim var onları takip ediyorum. 
Benim evcimen bir kişiliğim var, evde 
olmak mutluluk ve huzur veriyor. 
Bir anne olarak yapılabilecek 
en keyifli mesleklerden biri-
ni yapıyorum. Çocukların 
renkli dünyasında olmak 
enerjinin yüksek olmasını 
sağlıyor. Günlerim mar-
kamızın pazarlama ve 
satış alanındaki aktivi-
telerinin planlama ve 
uygulama aşamala-
rıyla geçiyor. Yoğun 
ama zevkli bir devi-
nimin içerisindeyim.

- Evlenip anne olduktan sonra yüksek 
öğreniminizi tamamladınız. Zorlandınız 
mı bu tempoyla?

- Evlenmeden önce üniversiteye başla-
dım. İki hamileliğimi de okul hayatımda 
yaşadım. Hiç zorlanmadım. İzzet’in lisede-
ki hocası Ayfer Hanım’ın yardımıyla 5 ayda 
sınavlara hazırlanıp, ilk tercihimi kazanma-
yı başardım. Okul hayatımda merak ederek 
ders dinledim ve öğrenmek daha kolay oldu. 
Verdiğim en doğru kararlardan biri de budur. 
Tabii ki beni teşvik eden Emine annedir. 
‘O okul bitecek’ dediği an hala gözümün 
önünde. O zamanlar nasıl biter, kaç sene 
diye gözümde büyütmüştüm. Ama şu an 
minnettarım, iyi ki bana yol göstermiş. Her 
konuda da hala göstermeye devam ediyor. 
Okulun ikinci senesi Emine’ye, üçüncü sene-
si Ela’ya hamile kalmama rağmen başarıyla 
mezun oldum. Okul hayatımda çok güzel 
dostluklar edindim. Özge ve Berivan şu an 
çok sevdiğim dostlarım oldu. Bir daha oku 
deseniz, okurum keyifle!

O
PELİN  
KAYA

Evlilik insanın 
tüm hayatını 
değiştiren 
bir yenilik. 
Sorumluluk 
ve özveri 
isteyen 
bir kurum. 
Evcimen bir 
kişiliğim var. 
Evde olmak 
mutluluk 
ve huzur 
veriyor. 
Ayrıca bir 
anne olarak 
yapılabilecek 
en keyifli 
mesleklerden 
birini 
yapıyorum

Mutlu evliliğin sırrı
- Oyunculuğa son vere-

li çok oluyor ama hayranla-
rınız sadık ve epey aktifler. 
Bu size neler hissettiriyor ?

- Hala takip edilen biri 
olmak çok mutlu ediyor beni. 
Sanırım bu devamlılığın sebe-
bi onların bana verdiği değe-
ri benim de elimden geldi-
ğince onlara veriyor olmam. 
Instagram’a ilk girdiğim 
dönemde, saat gece yarısı-
nı gösterdiğinde gelen doğum 

günü kutlamaları ağlamama 
sebep olmuştu. - Birbirinize 
çok yakışan bir çiftsiniz. 
Mutlu evliliğin sırrı nedir?

- Sorduğunuz sorunun adı 
üstünde, bu bir sır! Özeti de 
paylaşım, güven ve aşk.

- Hayatınızda yapmak 
isteyip de yapamadığınız 
neler var? 

- Benim için ne yapmak 
istediğimden çok nasıl yap-
mak istediğim önemli. 
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nce modeller vardı. 
Markaların koleksiyon-
larını tanıtmak için seçi-
len; podyumlarda, dergi 

kapaklarında gerçek birer elbise 
askısı gibi karşımızda salınan; isim-
lerini geçin, yüzlerini dahi hatır-
lamadığımız modeller. Sonra süper-
modeller geldi; hepsi birbirinden farklı 
güzellikte, güçlü, sağlıklı Amazon kadın-
lar; Naomi Campbell, Christy Turlington, 
Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Linda 
Evangelista, Eva Herzigova ve tabii ki Kate 
Moss. Zaman içerisinde meleklerle tanış-
tık; Brezilya yeniden keşfedilmişti. Gisele 
Bündchen, Adriana Lima ve Alessandra 
Ambrosio bembeyaz sahillerden podyum-
lara transfer olan yıldızlardı. Bugün ise top 
modeller devri. Bir zamanların süpermo-
dellerinin tahtına oynayan, medyanın yeni 
göz bebekleri karşımızda; Cara Delevingne, 
Karlie Kloss, Georgia May Jagger ve daha 
niceleri. Liste uzayıp gidiyor belki ama her 
şeyin başına, 30 yıl öncesine döndüğümüz-
de, moda sektörünün yaşadığı en büyük 
model devrimiyle karşılaşıyoruz. Eğlence 
de işte tam burada başlıyor!

SÜPERMODEL ÇAĞI
80’ler ve 90’lar öncesinde model kav-

ramı, bir çocuğu andıran incecik silueti, 
kocaman gözleriyle Twiggy’de vücut bulu-
yordu. Modellik, yüksek ücretlerin asla telaf-
fuz edilmediği, moda hiyerarşisinde kendi-
ne yer bulamayan kızların mesleğiydi. Ne 
olduysa 80’lerin ortasında yaşanan ekono-
mik kriz sonrası oldu. Herhangi bir markay-
la adı anılsın istemeyen, ‘politik doğrucu-
luk’ oyununa soyunan Hollywood starları 
kampanyaları, tasarımcıları, kısacası moda-
ya dair tüm teklifleri geri çevirmeye baş-
layınca, modeller bir anda önem kazandı.  

O günlerde, Kanada’ya göç etmiş İtalyan 
bir ailenin kızı olan Linda Evangelista da 
geleceğin modeli olmaya hazırlanıyordu. 
Annesinin yönlendirmesiyle 12 yaşından 
beri modellik kurslarına katılıyordu zaten. 
Katıldığı güzellik yarışmasında kraliçe unva-
nını alamasa da, model ajanslarının dikka-
tini çekmeyi başardı. Bugün “Ne Christy 
(Turlington)  ne de ben, 10 bin dolardan 
aşağı yataktan bile çıkmayız!” sözleriyle 

hafızalara kazanan Linda, modellerin 
moda dünyasına hükmettiği dönemin 

gerçek yıldızı. Önce Naomi ve Christy 
ile bir üçlü kurup ardından tüm 

fotoğrafçılarla yeni model dostla-
rını tanıştıran, onları kollayan, 

onlar adına pazarlıklar yapan 
da hep Linda oluyor.  

CESUR AŞKLAR
Moda dünyasındaki 

değişimin hızına yetiş-
mek mümkün değil; 

90’larda beyazper-
denin en göste-

rişli oyuncula-
rını aratmayan 

güzellikleri 
ile süpermo-
deller fırtı-
na gibi esi-
yorlardı. Ele 

avuca sığma-
yan egola-
rıyla sade-

ce kendi 
istedik-

l e r i 

fotoğrafçılarla çalışıp parasını beğen-
dikleri tasarımcıların defilelerine çıkı-
yorlardı. Tüm dergi kapaklarında onlar 
vardı. Korumalar eşliğinde geziyor, 
spor ve eğlence dünyasının tehlikeli 
isimleri ile aşk yaşıyorlardı. Naomi’nin 
adı Mike Tyson ile anılıyordu. Cindy, 
Richard Gere ile Las Vegas’ta evlen-

mişti. Stephanie Seymour, Guns N’Roses 
grubunun solisti Axl Rose ile birlikteydi. 
Kate ile Johnny Depp ilişkisi paparazzile-
ri fazlasıyla heyecanlandırıyor; Linda, kült 
televizyon dizisi İkiz Tepeler’in dedektifi, 
oyuncu Kyle MacLachlan ile fırtınalı bir 
ilişki yaşıyordu. 

İşte tam da o günlerde, George Michael 
yeni albümüne video klip çekti. Şimdi göz-
lerinizi kapatın ve hatırlayın! Freedom şar-
kısı çoğumuzun gençlik dönemine ait bir 
marş gibi hala aklımızda. Beş süpermodelin 
başrolde olduğu kısa film tadındaki klipi 
ise unutmak mümkün değil. Kulaklarımızda 
‘Özgürlük’ diye bağıran George Michael’ın 
müthiş sesi, karşımızda herkesin olmak 
istediği muhteşem kadınlar grubu: Naomi, 
Linda, Christy, Cindy ve o parlak günle-
rin ardından modelliği bırakıp bir çiftlik-
te yaşamaya başlayan kedi bakışlı Tatjana 
Patitz. Artık kimse onları alt edemezdi. 
En azından onlar dünyayı parmaklarının 
ucunda oynattıklarından emindiler. Oysa 
kaprisleri sektördeki herkesi bıktırmıştı. 
Bitmez tükenmez istekleriyle moda tasa-
rımcıları yavaş yavaş bu göz alıcı isimle-
ri terk edip, Doğu Avrupa’da yeni, genç ve 
masum model keşfine çıkıyorlardı. Moda 
sektörü kendi yarattığı süpermodel cana-
varıyla başa çıkamayacak hale gelmişti.  

Bir tek, onlar gibi şaşalı bir hayat yaşa-
yan tasarımcı dostları Gianni Versace arka 
çıkacaktı. Üstelik talep ettiklerinden daha 
yüksek paralar vererek hepsini podyumuna 
davet ederek. Versace de, “Sadece ünlüleri 
giydirmek istiyorum” diyen şöhret aşığı bir 
isimdi. Prensler gibi yaşıyor; hatta gözünü 
Lady Diana gibi prenseslere de dikiyordu 
zaman zaman. Diana’ya defilesine çıkması 
için bir milyon pound teklif etmiş, ama kra-
liyet ailesi yüzünden bu fantezisi gerçekleş-
memişti. 1997 yılında Miami’deki malikane-
sinin önünde vurulduğunda, süpermodeller 
için bu aşırılıklar çağı da sona ermekteydi.

UNUTULMAZ YÜZLER
Dünya süpermodel kavramıyla renkli gün-

ler geçirirken; bizim topraklarımızda da moda 
dünyası hareketleniyordu. Bugün 30. yılını 
kutladığımız SABAH gazetesi, Türkiye’nin 
ilk moda dergisi Harper’s Bazaar’ı da aynı 
çatı altında yayınlamaya başlamıştı. Lisanslı 
moda dergilerinin varlığı, moda tasarımcı-
larının yeni yüz keşifleri ile sektör canlan-
mıştı. Bugün çoğu podyumları terk etmiş 
ve başka kariyerlere yelken açmış olsalar 
da, özel projelerde bir araya geldiğimizde, 
Türk moda sektöründe yer edinmiş isim-
lerin her birinin süpermodel ruhu taşıdı-
ğına hala şahit oluyoruz. 

Eksantrik yüz hatları ve zarafetiyle 
Sabahat Doğanyılmaz, sektörün en uzun 
soluklu çalışan modellerinden Sinem 
Güven, göz alıcı güzellikleriyle bir döne-
me imza atmış Deniz Akkaya, Demet Şener 
Kutluay, Begüm Özbek ilk akla gelen isim-
lerden. Onların yanı sıra Korel Kubilay’ı, 
Selin Toktay’ı, Demet Yoruç’u unutmak 
mümkün değil. Best Model of Turkey saye-
sinde tanıştığımız daha nice isim, dünya-
dakine benzer bir trend ile sadece model 
değil birer şöhrettiler. Deniz Pulaş, Maide 
Erçelebi, Sema Şimşek, Güzide Duran ve 
90’ların sonu milenyumun başlangıcı 2000 
senesinin Best Model yarışmasında en iyi 
modeli seçilen Şenay Akın… Disiplini ve 
her zaman muhteşem fiziği ile bizi her gün 
kendine hayran eden Tülin Şahin, mesleğe

Ö
Eda Göklü

Modanın zengin tarihine göz attığımızda karşımıza çıkan en renkli yüzler,  
modellere ait. Dünün modelleri, bir dönemin süperleri ve bugün podyumların aranan 

isimleri... Hikaye tam 30 yıl önce başlıyor. Modellerin düş yaşamına hoş geldiniz!

Bir dönem dergi kapaklarında gerçek birer askısı gibi 

salınan modellerin yerini 90’lı yıllarda süpermodeller aldı. 

Cindy Crawford , Claudia Schiffer ve Naomi Campbell 

ile başlayan bu dönemin ardından Victoria’s Secret 

mankenleriyle bambaşka bir devir başladı  
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Demet  Kutluay

Modellerin

Deniz Akkaya

Kate Moss



2 2  N İ S A N  2 0 1 5  Ç A R Ş A M B A

MODA-GÜZELLİK
Editör: İDİL DEMİREL - Tasarım: ZEYNEP GÖLLÜ

Türkiye’nin en iyi gazetesiTürkiye’nin en iyi gazetesi

SABAH

SABAH 23

devam edenlerden. Şans eseri 
Ümit Ünal tarafından keşfedi-
lip modelliği ciddiye alan, işini 
çok iyi yapan Didem Soydan ise 
şüphesiz gözde modelimiz. Ve 
daha nice yeni isim... Bugün 
dergi kapaklarını süsleyen fotoğ-
rafları, yer aldıkları kampanya-
lar ve sayısız moda hikayesiyle 
modanın yıldızı olmaya adaylar.

 
YENİ MODELLER
Milenyum; modeller tarihin-

de bir milat. Evet; alışılagelmiş 
klasik model tipli ya da aşırı 
zayıf görünümlü kızlardan sonra 
sağlıklı süpermodellerin varlığı 
taze bir nefes gibiydi. Onların 
sahneden ayrıldığı dönemde 
Victoria’s Secret melekleri belir-
di. Burlesk şovları andıran gös-
terişli sahne performanslarıyla 
yılın en çok beklenen defile-
sinde, Brezilyalılar ilk sırada 
yer alıyorlardı. Gisele, Adriana, 
Alessandra ile o görkemli şov-
lar sayesinde tanıştık. Zamanla 
diğer melekler de hayatımıza 
girdi; Miranda Kerr, Helena 
Christensen, Tyra Banks cv’lerin-
de Victoria’s Secret olan isimler-
den. Miranda, süpermodel gele-
neğini bozmadan bir Hollywood 
starıyla, Orlando Bloom ile 
evlendi. Bugün ayrı olsalardı, 
onlar 2000’lerin en gözde çiftiy-
di. Helena, 90’larda INXS grubu-
nun solisti Michael Hutchence 
ile sevgiliydi; bugün yine bir 
müzisyen olan Paul Banks ile 
birlikte. Heidi Klum, star model-
liğe televizyon sayesinde imza 
atsa da Elle MacPherson gibi 
çok çalışkan ve disiplinli olma-
sıyla tanınan, güzelliğini hırsla 
buluşturan isimlerden.

Megastar modellerden top 
modellere uzanan eğlenceli, 
engebeli yolculukta kazanan-
lar belli. Yola birlikte çıktıkla-
rı isimler modadan bir dönem 
uzaklaşsalar da kariyerine asla 
ara vermeyen Naomi Campbell 
ve yıllardır her sezon markala-
rın aranan yüzü olmayı başa-
ran Kate Moss ipi göğüsleyen 
iki dost. Bu muhteşem ikilinin 
aralıksız devam eden model yol-
culuklarına bugün eski dostları 
yeniden katılıyorlar. 

2011 yılında herkesi bir 
sürpriz bekliyordu. Harper’s 
Bazaar’ın İngiliz edisyonu için 
Helena, Cindy, Naomi ve Eva’yı 
yeniden bir araya getiriyor; hatta 
modeller geleneği bozmayıp hep 
birlikte bir klipte de oynuyor-
lardı. Duran Duran’ın Girl Panic 
şarkısının klibinde tabii ki gru-
bun solisti Simon Le Bon’un 
model eşi Yasmin Le Bon da 
rol almıştı. 

Süper model çağının baş 
aktrisleri her şeye rağmen yeni 
nesli ürkütmüyor. Çılgın tavır-
larıyla Kate Moss’un gençliğine 

benzetilen Cara Delevingne, 
gür sarı saçlarıyla Claudia 
Schiffer’ı andıran Georgia 
May Jagger, klasik güzelliğiy-
le Cindy Crawford’la karşılaş-
tırılan Karlie Kloss kimseden 
korkmuyor. Kardashian aile-
sinin genç üyesi Kendall 
Jenner’ın da aralarına 
katıldığı ünlü top model-
ler, kendi dünyaları içinde 
çok eğleniyor, her reklam 
kampanyasına, her defile-
ye davet ediliyor ve şöh-
ret olmanın tadını çıka-
rıyorlar belli ki.   

80’lerin “Eğer bir 
şey pahalıysa, paha-
lı görünmeli” mot-
to’sunun hakim 
olduğu abar-
tılı ruhu, 
90’larda 
kendi-
ni klasik 
modern 
lere 
bırak-
mıştı. 
Madonna’nın    
I am a material girl diye 
şarkılar söyleyip paraya, 
mücevherlere, lükse övgüler 
yağdırdığı günler geride kalıp 
2000’lere geldiğimizde ise, moda 
artık sadece parası olanlar değil, 
herkes içindi. Bu olağanüstü 
tarihin içinde modellerin son 
30 yılı da sürprizli, heyecanlı, 
macera doluydu. Bugünün star 
modelleri, sadece birer istisna. 
Sektörün perde arkasında yük-
selmeyi, şöhret olmayı, ‘süper’ 
ilan edilmeyi bekleyen sayısız 
yeni yüz var. Evet; moda bir 
fantezi dünyası. İster ön sırada 
olun ister olmayın; modellerin 
nefes kesici hikayelerini izle-
meye herkes davetli ve ilham 
almak serbest.

2000’li yıllarda  

değişen moda ve 

lüks algısıyla birlikte 

podyumlar da 

farklı ve yeni 

nesil modelleri 

ağırlamaya 

başladı. Bu neslin 

mankenleri 

daha doğal ve 

oldukları 

gibi....

düş yaşamı

Linda 
Evangelista, 
Cindy 
Crawford, 
Naomi 
Campbell, 
Christy 
Turlington

Cara Delevingne

Tülin Şahin



ON 30 yılda teknolojiyi bir kenara koyar-
sak dünyanın en büyük gelişim ve deği-
şim gösteren sektörlerinin başında lüks 
endüstrisi geliyor. 1985’lerde sokaktan 

çevrilen herhangi bir kişiye “Sizce lüks nedir?” 
dendiğinde “Cartier gerdanlıklar, Rolls Royce ara-
balar, Dior gece elbiseleri” alınacak cevaplar olur-
du. Bugün ise genel olarak şunları duymak müm-
kün: “Sevdiklerimle zaman geçireceğim uzun bir 
tatil, kendime ve hobilerime zaman ayırabilmek ya 
da işten bir yıl uzaklaşıp bir dünya turunu çıkmak.” 

Peki ne değişti? 
Geçtiğimiz 30 yıl boyunca dünya Berlin Duvarı 

ve Komünizm’in çöküşünü gördü, cep telefonla-
rı sadece Uzay Yolu dizisinde görülen bir ütopik 
aletken günlük yaşamımızın vazgeçilmezi haline 
geldi. İnternet dünyanın en sayılı üniversitelerin-
de deneme aşamasındayken hayatımızı yönlendi-
ren en önemli unsurlardan biri halini aldı. Bu döne-
me paralel olarak lükse bakmak gerekirse büyümeyi 
ve gelişmeyi anlatmak için şöyle bir rakamsal örnek 
vermek istiyorum. Fransız lüks markalarının oluş-
turduğu bir konfederasyon olan Comite Colbert’in 
1984 yılı cirosu 4 milyar Euro iken 2014 rakamla-
rı yaklaşık 40 milyar Euro civarında. Bu da tam 10 
kat bir büyümeyi gösteriyor bize.

Lüks tüketim demokratikLeşti
Lüks dünyada olan değişimi sadece cirolarla 

anlatmak tabii ki mümkün değil. Eski dönemlerde 
sadece asaletin ulaşabildiği, halkın ise sadece der-
gilerden hayranlık ve gıpta ile baktığı lüks marka-

lar artık neredeyse lise öğren-
cilerine bile bir adım uzaklıkta. 
Lüks dünyası 30 yıl önce mai-
yeti ile gezen Lordlara hizmet 
verirken şimdilerde ayağında 
Adidas tokyolar ve kafasında 
beyzbol şapkası ile toplantılara 
katılan Facebook’un kurucusu 
Mark Zuckenberg gibi zengin-
lerin beklentilerine cevap ver-
meye çalışıyor. 

80’lerin başında neredey-
se bir statü sembolü sayılan 
yurtdışına çıkmak ya da uçak-
la seyahat etmek artık sözünü 
etmeye değmeyecek kadar sıra-
dan bir durum. 15 sene öncenin 
bilinmezleri SPA’lar, uzakdoğu 
masajları sadece düşeslerin ley-
dilerin çok özel ritüelleri olmak-
tan çoktan çıktı. 

Öte yandan dünyanın değişmeye başladığı; çiçek 
çocuklarının romantizminin yerini mutluluğun sade-
ce materyal ile ölçüldüğü dünyanın başlangıcı olan 
80’li yıllar aslında lüksün de demokratikleşmesinin 
miladını oluşturuyordu. 

1980’lerin sonuna kadar zanaatkar olarak işe baş-
lamış olan ve lüksün detay, kalite, el işçiliği, tarihçe 
gibi tüm kriterlerini yerine getiren aile işletmeleri 
olarak devam eden markalar globalleşme rüzgarları-
nın kurbanı olup yavaş yavaş dev şirketlerin ve fon-
ların eline geçince, lüks sadece sahip değil, kimlik 
de değiştirmeye başladı. 

Borsaya kote edilmiş olan bu dev şirketlerin bir 

parçası olan lüks markalar her üç ayda bir borsaya 
kar bildirme gibi bir zorunluluğu üstlenince yavaş 
yavaş DNA’larını kaybetmeye başladılar. 

Hiçbir zaman doymayan bir canavar gibi kar bek-
lentisi içinde olan uluslararası şirketlerin iştahla-
rı; 90’lar ve özellikle 2000’lerde markaları herkese 
hitap eden nispeten daha ucuz ürünler ve alt kolek-
siyonlar çıkarmak zorunda bıraktı. 

Bunun sonucunda da demokratikleşme olarak 
adlandırılan ama ne yazık ki bir çok markanın içi-
nin boşaltılmasına ve özünün yok olmasına neden 
olan süreç başlamış oldu.

insanLar farkLı oLmanın peşinde
Lüksün son 30 yılda geçirdiği gelişime bakıldı-

ğında aslında yeni lüks ve eski lüksün birbirinden 
çok bariz olarak ayrıldığını görmekteyiz. Yeni lüks 
yani paranın hâlâ lüksten anladığı sadece gösteriş, 
şatafat ve marka merakı. 

Bugün lüks marka olarak kabul edilen 
Dolce&Gabbana’nın ilk kolleksiyonunu 1985 yılın-
da sunduğu düşünülürse son 30 yılda yaşanan deği-
şimi daha iyi anlamak mümkün. 

Gün geçtikçe dünyanın hoyratlığı ve çok göz 
önünde olan lüks markaların celebrity merakı nede-
niyle eski zenginler bu dönemde daha niş, el işçi-
liği ve malzeme kalitesi ile ön plana çıkan sadece 
çok küçük bir çevrede bilinen markalara yönelme-
ye başladı. 

Öte yandan lüksün beşiği sayılan Avrupa hem 
yaşlanmanın hem doyuma ulaşan pazarın hem de 
ekonomik zorlukların sonucu Avrupalılar’ın değil, 
turistlerin lüks alışveriş yaptığı bir destinasyona 
döndü. 

Eş zamanlı olarak günümüzde artık markalar artık 
tüm kolleksiyonlarında lüks tüketimde payı gittikçe 
artan Hintliler, Ruslar ve Çinliler’in zevklerini çok 
dikkate almak zorunda kalıyorlar. Tüm bu bilgiler 
ışığında lüksün son 30 yılda değişen ana trendle-
rine bir göz atmak gerekirse lüks bir statü sembolü 
haline gelmiş olsa bile artık sadece almak lüks ile 
birlikte anılmaya yetmiyor. 

Lüksü ilgilendiren her konuyu herkesten önce 
biliyor olmak gerçek bir ayrıcalık haline geldi. Bunun 
moda dünyasına yansımasını ise dünyanın en büyük 
lüks devlerinden Kering yani eski PPR grubunun 
sahibi François-Henri Pinault şöyle dile getiriyor 
“İnsanlar artık bir grubun parçası olmak için değil, 
gruplardan farklı olmak için lüks alıyorlar, yeni ola-
nın, bilinmeyenin ve farklı olanın peşindeler. Bunun 
sonucunda da logosuzluk artık en önemli değer.”
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Ö Z L E M  G Ü S A R

S
Son 30 yılda lüks dünyası demokratikleşti, lüks algısı 

değişti. Lüks markalar buna uygun ürünler ve tasarımlar 
yapmaya başladı. Türkiye’nin ilk ve tek lüks marka 

danışmanı olan yaklaşık 15 yıldır otomotivden mücevhere 
kadar lüks endüstrinin her dalında hizmet veren Özlem 
Güsar da lüksün son 30 yılında bizleri bir geziye çıkardı

Logosuzluğun en 
önemli değer olduğu 

yeni dönem lüks 
anlayışı içinde 

dünyanın en önemli 
modaevlerinin son 
koleksiyonlarını 
‘satın alabilmek’ 

lüks dünyasına adım 
atmanıza yetmiyor.

Bir dönem soylulara 
hizmet veren lüks 

sektörü, şimdi 
facebook’un kurucusu 

mark Zuckenberg 
gibi teknoloji zengini 
gençlerin hizmetinde.

eskiden lüksü yaşamak için 
rolls royce gibi bir arabaya sahip 
olmak yeterliydi. şimdi sahip 
olduklarınızı yaşam deneyimlerinizle 
perçinlemeniz gerekiyor. turistler, paris gibi lüks başkentlerinde 

hâlâ kuyruklar oluşturuyor.

deneyim artık yeni lüks
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oda, saat ve mücevher dünya-
sı buna paralel olarak kişisel-
leştirilmiş tasarımlarla fazlasıy-
la demokratikleşmiş markaların 

lüks algısı yaratmasında önemli rol oynu-
yor. Kişiselleştirilmiş tasarımlarla birlik-
te 80 ve 90’lı yıllarda unutulan elişçiliği 
2015’e gelindiğinde yeniden lükste hak-
kettiği değeri buluyor. Chanel bu konuda 
bir adım öne geçmek için geçtiğimiz yıl-
larda Fransa’nın en eski ve en özel işleme, 
dantel ayakkabı gibi atölyelerini satın aldı. 

MUTLULUK ÖNEMLİ
Hermes ise bekleme listeleri oluşan Birkin 

çantayı yapan ustaların en az 10-12 yılda 
yetişiyor olmasıyla övünmeye başladı.

İnsanların artık lüksü kendilerini ruhen 
ve zihnen zenginleştiren şeyler olarak tanım-
ladıkları günümüzde deneyim gittikçe ön 
plana çıkıyor. Sadece satın almanın insanları 
mutu etmediği gerçeği artık herkesçe malum. 

Bu nedenle geleceğin anılarını oluştu-
racak mutluluk ve keyif anları çok daha 
önemli. Doğal olarak bu da seyahat, eğlen-
ce ve yeme içme dünyasının cüzdanlardan 
lükse haracanan paranın gün geçtikçe daha 
büyük bir kısmını alıyor. 

Özellikle beslenmede organik artık bir 
trend değil, bir hayat biçimi. Her geçen gün 
Michelin yıldızlı restoranların yerini resto-
rana 50 kilometrelik bir alan içinde üretil-
miş, yetiştirilmiş gıdalarla günlük yemek 
pişirme dönemi aldı. Diğer taraftan özel-
likle lüks dekorasyon ve obje dünyasın-
da görüntü önemini gittikçe konfora kap-
tırıyor. İşlevsellik en azından görüntünün 
kendisi kadar önemli. 

Buna paralel olarak fonksiyonellik de en 
az formun kendisi kadar ön planda. Hatta 
bu konudan mücevher dünyası da nasibi-
ni almış durumda; uzun kolyelerden aynı 
zamanda iki ayrı bilezik yaratmak ya da 
iki küpeyi birleştirip bir broş olarak tak-
mak gittikçe artan çok amaçlı kullanımla-
ra örnek oluşturuyor.

Lüks markalar sosyal 
medyada aktif

El işçiliğine geri dönüş yaşanıyor

30 yıl içinde 
değişen lüks algısıyla 

birlikte el işçiliği daha büyük 
önem taşımaya başladı. Lüks 

dünyasının dev markaları, teker 
teker el işçiliğiyle çalışan 

atölyeleri satın alarak 
prestijlerine prestij 

katıyor.

Lüks markaları, 2009’da 
yaşanan krizin ardından iletişim 
kanalı olarak sosyal medyayı ve 
blogger’ları kullanmaya başladı.

M

Bekleme listeleri lüks 
dünyasının vazgeçilmez 

bir parçası. Victoria 
Beckham ve Khloe 

Kardashian’ın da 
vazgeçilmezleri arasında 

yer alan Hermes Birkin 
çantaları satın alabilmek 

için bekleme listesine 
girmeniz gerekiyor.

Doğal Hayatı Koruma der-
neğinin hazırladığı “Derin 
Lüks Raporu” lüksün tanımı-
nı yaparken şöyle diyordu. 
“Dünya gerçeklerinin farkında 
olan kalite ve stil lükstür.” 

Bu söylemin gittikçe yayıl-
maya başlamasıyla son 30 
yılda lüks markalar sosyal 
sorumluluk ve sürdürülebi-
lirlik konularına daha da çok 
önem vermeye başladılar. 
2006’da gösterime giren ve 
Leonardo di Caprio’nun başro-
lünü oynadığı Kanlı Pırlantalar 
filmi az kalsın mücevher sek-
törünü batma noktasına geti-
riyordu. Tüketicinin gözünde 
sosyal sorumlu bir lüks şirket 
olmanın öneminin kavranması-
nı sağlayan filmden sonra lüks 
mücevher markaları, Sorumlu 
Mücevherciler Birliği oluştu-
rup iş süreçlerini sıkı kurallarla 
yeniden belirlediler.

1985’lerde çok az reklam 

ve kataloglar ile hayatına 
devam eden lüks dünya sonra 
kulaktan kulağa pazarlamayı 
ve CRM’ı keşfetti. 2000’lerin 
sonuna gelindiğinde gittikçe 
bir fenomen haline gelen sos-
yal medyaya ilk günlerinde 
hiç yüz vermeyen lüks marka-
lar sektörün ilk defa bu kadar 
derinden etkilendiği 2009 krizi 
ile yeni müşteriler ve yeni ileti-
şim kanalları bulmaya girişti. 

Önce temkinli başlayan 
dijital flört özellikle son iki yıl-
dır gittikçe artan blogger işbir-
likleri ve Instagram fenomen-
leri ile devam ediyor. Önceleri 
dijital dünyanın insanları ile 
seviyeli bir ilişki yaşayan lüks 
markalar kendi elleriyle yarat-
tıkları celebrity canavarlarına 
esir düşmüş durumda. Onları 
sadece marka yüzü değil, vaz-
geçilmezleri, ilahları hatta bazı 
durumlarda tasarımcıları ola-
rak bile kullanıyorlar.



rdem Moralıoğlu ile ilk 
kez röportaj yaptığım-
da henüz 28 yaşınday-
dı... Türk bir baba ve 

İngiliz bir annenin oğlu olan genç 
tasarımcı, moda eğitimini dün-
yanın en prestijli okullarından 
Royal College of Art’ta tamam-
lamış ve İngiltere’nin en önemli 
tasarım yarışmalarından biri olan 
Fashion Fringe’de ödül aldıktan 
sonra İngiliz basınının dikkatini 
çekmişti. Moralıoğlu, moda stajı-
nı İngiltere’nin en ünlü modacı-
larından Vivienne Westwood’un 
yanında tamamla-
dı. Mezuniyetinden 
hemen sonra da Diane 
von Furstenberg’in 
yanında çalışarak 
modanın iki efsane 
kadınının yanında 
pişip ardından kendi 
markasını kurdu. 
2006 yılında yaptı-
ğım röportajın ardın-
dan Moralıoğlu’nun 
hayatında çok şey 
değişti. Çiçeklerle 
bezenmiş tasarımla-
rı başta İngiltere’nin 
müstakbel kraliçe-
si olarak görünen 
Cambridge Düşesi 
Catherine olmak üzere 
Hollywood’un en 
ünlü isimlerinin üze-
rindeydi. Şimdilerde 
bir İngiliz gazetesini 
ya da dergisini karış-
tırdığınızda Erdem 
markasını görmedi-
ğiniz tek bir gün bile geçmiyor.

n Neden moda kariyerini-
ze Londra’da başlamaya karar 
verdiniz?

- En baştaki isteğim sade-
ce Royal College of Art’ta eği-
tim görmekti. Sonra hayatım-
da birçok şey değişti. Annem 
ve babam yaşamını yitirdi. Kız 
kardeşim de Goldsmiths’te oku-
yor şu anda. Yani İngiltere son-
radan evim oldu.

n Tasarım yapmaya kız kar-
deşinizin Barbie bebekleri için 
kıyafet hazırlayarak başladığı-
nızı okumuştum. Bir gün dünya-
nın en ünlü kadınlarının sizden 

giyineceği aklınıza gelmiş miydi?
- Benim için o kadar heyecan 

verici bir şey ki bu! Bu kadar çok 
mükemmel kadının benim tasa-
rımlarımı tercih etmelerinden 
dolayı çok mutluyum.

n Ne zaman tasarımcı olmak 
istediğinizi hatırlıyor musunuz?

- Biliyorsunuz Montreal’de 
büyüdüm. Sanırım 7-8 yaşın-
daydım ve Canal 5’te moda haf-
talarının görüntülerini izliyor-
dum. Yves Saint Laurent, Chanel 
ve tüm o tasarımcıların büyü-
lü bir dünyada yaşadıkla-

rını düşünü-
yordum. Ben 
de o dünya-
ya ait olmak 
istedim.

n Kendi 
markanıza 
sahip olma 
h a y a l i n i 
hep kurar 
mıdınız?

n Hep 
kendim ve 
yarataca-
ğım mar-
kam için 
çalışmak 
istediği-
mi biliyor-
dum. Ama bunu 
nasıl yapacağı-
mı bilmiyordum. 
Sonra bir yarışma-
ya katıldım, yarış-
mayı kazandım. 
Böylece bir yerim 
oldu. İlk koleksi-

yonumu da Barney’s satın aldı.
n Kendinizi bir İngiliz tasa-

rımcısı olarak mı görüyorsunuz?
- Londra’da eğitim aldım ve 

evet, burada çalışıyorum. Ancak 
babamın Türk olduğunu ve Türk 
kültüründen de etkilendiğimi 
unutmamak gerekiyor. Türk 
kökenlerim bana ilham veriyor.

n Türkiye sizin için ne ifade 
ediyor?

n Türkiye benim için aile 
demek. Büyük bir sevgi his-
sediyorum Türkiye’ye karşı. 
Her zaman ziyaret edeceğim 
Türkiye’yi çünkü ailemin bir 
kısmı orada.

em sanatsal çalışmaları, hem kendi 
ismini taşıyan markası için tasar-
ladıkları hem de dünyaca ünlü 
markaların kreatif direktörü ola-

rak yaptığı çalışmalarla dünya modası-
na yön veren bir isim Hüseyin Çağlayan.
Tasarımcı, modayla ilgili algıları değiştir-
di, kıyafete bakış açımızı yeniden şekil-
lendirdi. Modaya atıldığı ilk günden bu 
yana iniş-çıkışlar yaşasa da her bir kreas-
yonuyla bizleri kendisine hayran bırak-
mayı başardı. İşte “En önemli prensiple-
rimden biri kendimi değil, işimi ciddiye 
almak olmuştur” diyen Çağlayan’ın kari-
yerine ilişkin kendi ağzından çok bilinme-
yen, komik anekdotlar.

n Moda gibi zor bir endüstride işimi 
ciddiye almak benim için ne kadar çok 
önemliyse de aynı zamanda eğlenebilme-
nin de hayatımızı daha kolay kıldığını ve 
renklendirdiğini düşünüyorum.

n 2003’te ‘Manifest Destiny’ isimli yaz 
koleksiyonumda hiç yapamayacağımı düşün-
düğüm bir şey yapıp canlı müziği gerçek-
leştiren gruptaki gitaristlerden biri olarak 
sahnede yer aldım. İlk kez sahne arkasında 
bulunmayıp, mankenlerin düzeltmelerini 
yapamadığım için fazlasıyla endişe-
liydim. Mankenler sahneye çık-
maya başladığında hem gitar 
çalmaya hem onları izleme-
ye çalışırken gitarı çaldığım 
penamı düşürdüm. Yerden 
onu hiçbir şey olmamış 
gibi alıp devam ettim.

n 2010’da ‘Dolce Far 
Niente’ adlı koleksiyo-
numda saçım olmadığı 
için özel peruk yaptırıp 
koleksiyonu geçmiş-
teki defilelerde yapıl-
dığı gibi canlı olarak 
sundum. Annem dahil 
birçok kişinin beni o 
halimle tanımama-
sı benim için büyük 
keyifti.

n 2012’de ‘Sip’ adlı 
koleksiyonumda da man-
kenlere sahnede içki ikram 
eden garson olarak yer aldım.
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Dünyanın en önemli moda haftalarında koleksiyonları sergilenen modacılarımız, uluslararası arenada bizi 
gururlandırmaya devam ediyor. Erdem Moralıoğlu, Hüseyin Çağlayan, Bora Aksu, Hakan Yıldırım, Atıl Kutoğlu, Arzu 
Kaprol ve Ayşe-Ece Ege kariyerlerindeki dönüm noktalarını, modanın onların için ne ifade ettiğini SABAH’a anlattı

DÜNYA MODASINA DAMGA

E

H

Türk kökenim bana ilham veriyor Eğlenmek hayatı kolaylaştırıyor

İngiltere’de yaşayan Erdem Moralıoğlu, 
yarattığı Erdem markasıyla dünyaca ünlü 
kadınları giydiriyor. “Türkiye benim için ali 
demek” diyen Moralıoğlu, tasarım larında Türk 
kökeninin kendisine ilham verdiğini söylüyor

Ünlü tasarımcı Hüseyin Çağlayan’ın koleksiyonları dünyanın en 
önemli sanat galerilerinde ve müzelerinde sergileniyor. Çağlayan, 
işini çok ciddiye alıyor ama eğlenmeyi de ihmal etmiyor

Hüseyin 
Çağlayan, 

2003’te ‘Manifest 
Destiny’ isimli yaz 

koleksiyonunu tanıtırken  
canlı müziği gerçekleştiren 
gruptaki gitaristlerden biri 

olarak sahnede yer 
aldı.

İDİL DEMİREL

H Ü S E Y İ N  Ç A Ğ L A Y A N

Lefkoşe doğumlu Hüseyin Çağlayan, 1993 yılın-
da Central Saint Martins Moda ve Tasarım Okulu’ndan 
mezun oldu. 1995 yılında koleksiyonlarını Londra Moda 
Haftası’nda tanıtmaya başladı. 

Çağlayan’ın 1995 yılındaki defilesinde Björk 

podyuma çıkan isimler arasındaydı. Chalayan ismiy-
le koleksiyonlarını Londra Moda Haftası’nda tanıtan 
tasarımcı, Vionnet markasının kreatif direktörü ola-
rak da Paris-Haute Couture Moda Haftası için koleksi-
yon hazırlıyor.



endimi anlatmak zor... Her 
yaratıcı kimlikte olduğu gibi, 
benim için de yaptığım iş ve 
yarattıklarım beni tanımlıyor. 
Dış dünyayla tasarımlarım ara-

cılığıyla iletişim kuruyorum.
Bu yüzden bir tasarımcı için en önem-

li şey tasarımcı kimliğinin oluşması ve 
tasarım dili bence. Tasarımcı kimliğimiz 
parmak izimiz gibi... Tasarımcı olarak 
kim olduğumuzun farkına vardığımız 
an, aslında bizim tüm yaratıcılık süre-
cimizin de gerçek doğuşu oluyor.

Küçük yaşlardan beri çizimlerle oluş-
turduğum büyük bir hayal dünyam vardı 
benim. Çocukluğumu hatırlıyorum da 
durmaksızın çevremde gördüklerimi ve 
hayal ettiklerimi çizerdim. Küçükken 
yaptığım çizimler, kendi dünyamı oluş-
turmam için bir araçtı. Yıllar içinde bu 
çizimler, insanların giydiği kıyafetlere 
dönüştü. Tasarımın çizimden kıyafet-
lere dönüşebilme olasılığı benim moda 
kimliğime attığım en önemli adımdı.

Bu kimlik, Londra’da Central Saint 
Martins’de aldığım üniversite ve mas-
ter eğitimim sırasında tam yerine otur-
du. 20 yıl önce Londra’ya yerleştiğim 

bu dönem tasarım kimliğimi 
keşfettiğim dönem benim için. 

Tasarımcı kimliğim kadar 
benim için önemli olan diğer 
bir olgu da kullandığım dil. 
Benim için tasarım, o an yaşa-
dığım duyguların ve modun bir 
yansıması. Bu yüzden değiş-
ken bir tasarım yolculuğun-
dan söz etmek mümkün. Şöyle 
düşünün aynı araçla yola çık-
mış olsanız bile; gördüğünüz 
yerler, tanıştığınız kişiler ve 
yaşadığınız deneyimler deği-
şir. Tasarımcılar için de tasa-
rımcı kimliğimle paralel olarak 
gelişen dilim belki aynı kalı-
yor ancak onu kullanış şek-
lim, yolculuğumla paralel ola-
rak değişiyor. 

TAKVİME BAĞLI
Tasarımcılık; daha önce de söyledi-

ğim gibi çok kişisel ve beni ben yapan 
çok hassas öğelerden. Tüm bu özelliği-
ne rağmen, sanat kadar özgür yürüyemi-
yor moda. Çünkü moda endüstrisi büyük 
bir yaratıcılık barındırsa da aslında bir iş 
endüstrisi. Belli bir takvimi ve çok ciddi 
gereklilikleri var moda endüstrisinin.

Moda yaratıcılığın yanı 
sıra pazarlama, satış, planla-
ma gibi çok yönlü kavramlarla 
tamamlanıyor. Böyle ciddi ve 
somut bir endüstrinin içinde 
çok soyut olan yaratıcılığı bir 
kafese koymak benim en zor-
landığım konu. Öyle bir iş ki 
moda tasarımcılığı, yaratıcı-
lığınızı bir takvime bağlamak 
zorundasınız. Oysa yaratıcı-
lık çok şiirsel ve zamanlama-
sı olmayan bir olgu.

Belki de bu yüzden moda 
tasarımcılığı belli saatlerde 
yapılan ve günlük programı-
nızı tamamladığınızda her şeyi 
arkanızda bırakıp evinize gide-
bileceğiniz bir iş değil. Tüm 

benliğinizle günün 24 saati; haftanın 
yedi günü her anınız tasarımcı olarak 
geçmeli. Bu işi yapabilmenizi sağlaya-
cak en önemli şey, sevgi...

Bir bebek gibi bir an bile ondan gözü-
nüzü ayırmadan yaptığınız zaman işinizi, 
verdiğiniz sevgi tasarımlarınıza geçiyor. 
Sevgiyle yaptığınız tasarımlara aslında 
görünmez ancak o kadar güçlü bir dokunuş 
ekliyorsunuz ki, bence bunu o tasarımla 
iletişim kurabilen herkes hissedebiliyor.
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VURAN TÜRK TASARIMCILAR
Modada en zor 
olan yaratıcılığınızı 
kafese koymak

Londra Moda Haftası’nda koleksiyonlarını 
sergileyen Bora Aksu, moda endüstrisinde 

kendisini en çok zorlayan konunun 
yaratıcılığını moda haftalarına göre ayarlama 

çabası olduğunu söylüyor. Aksu, modanın 
sanat kadar özgür yürüyemediğine inanıyor

İzmir doğum-
lu Bora Aksu, İstanbul 
Üniversitesi İşletme 
Fakültesi mezunu. 

Moda alanın-
da eğitim almak için 
Londra’ya giden Aksu, 
2002 yılında Central 
Saint Martins Moda 
Okulu’ndan mezun oldu. 
2003 yılında Londra 
Moda Haftası’nda ilk 
koleksiyonunu tanıt-
tı. Çalışmalarını Londra 
merkezli yürüten Aksu, 
12 yıldır Londra Moda 
Haftası’nda yer alıyor.

Aksu, 
moda dünyasında 
bir tasarımcının 

başarılı olabilmesi için 
salt yaratıcılığının yeterli 
olmadığını söylüyor. Aksu, 

modada pazarlama, satış ve 
planlamanın içiçe geçtiğini 

belirtiyor.

B O R A  A K S U

K
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Rıfat Özbek’in “Yeni bir yıldız doğdu” demesi inanılmazdı

Kariyerim boyunca bir diplomat gibi çalıştım

Dünyaca ünlü 
modacımız 
Hakan Yıldırım, 
tasarımlarında 
ilk iş 
deneyiminden, 
katıldığı 
yarışmalardan, 
kendisine yol 
gösteren her 
tasarımcıdan 
ilham almış. 
Yıldırım için 
ilk yıllarında 
Rıfak Özbek ve 
Cemil İpekçi’nin 
kendisi 
hakkında 
yaptığı olumlu 
yorumlar paha 
biçilmez bir 
değere sahip

oda tasarımcısı olmak küçük-
ken hayalini kurduğum bir şey 
değildi aslına bakarsanız. Hatta 
bu kelimenin anlamını ve içeri-
ğini çocukken çok iyi anladığı-

mı da söyleyemem. Modayla ilgilenmeye 
ve bir tasarımcı olmaya lise çağlarımda 
karar verdim. O yıllarda pek de geçerli 
olmayan bir meslekti ve terzilik kadar 
kutsal görünen bir iş de değildi üstelik. 
Ancak yurtdışında Yves Saint Laurent, 
Helmut Lang, John Galliano gibi isimler 
vardı ve ben de onlar gibi tasarımlarım-
la konuşulmak istiyordum.

Lisenin ardından güzel sanatlar fakül-
tesi sınavına girdim. Üniversitede okur-
ken tüm boş zamanlarımı staj yaparak 
geçiriyordum, daha çok çalışıp daha çok 
tecrübe edinmek tek hedefimdi. İTKİB 
Genç Tasarımcılar Yarışması’na katıl-
mak ve yarışmayı kazanmak hayatımı 
değiştirdi diyebilirim. 

İTKİB ile çeşitli organizasyonlarda 
koleksiyonlarımı gösterme şansı yakala-
dım. Bir tasarımcı olarak çalıştığım ilk 
yer Penyelüx’tü. Orası benim için tam 
bir okul oldu. Kumaşla, baskıyla ilgili 
pek çok şeyi orada öğrendim. 1998 yılın-
da İTKİB ile yeniden yollarım kesişti ve 
işimle ilgili ikinci büyük dönüm nokta-
sını yaşadım.

 
BÜYÜK MORAL OLDU
Baş mankenin Linda Evangelista’nın 

olduğu Bosna Hersek yararına yapılan defi-
lede koleksiyonum sergilendi. Defileye 
katılan Rıfat Özbek’in benim için “Yeni 
bir yıldız doğdu” demesi inanılmazdı. 
Cemil İpekçi’nin benimle yaptığı konuş-
ma ve her seminerinde benden bahsedi-
yor olması, ilk gençliğimin aklıma kazı-
nan en önemli anılarından oldu.

90’ların sonu, ülkemizde moda tasa-
rımcısı kelimesinin telaffuz edilmediği 
bir dönemdi. O dönemde büyümek, kendi 
şirketimi kurmak için çabalıyordum.

Yıldırım Mayruk, Hayri Akduman, 
Cemil İpekçi, Sadık Kızılağaç ve 
Hakan Elyaban ülkemizde ismi geçen 

tasarımcılardı ancak biz Bahar Korçan’la 
birlikte başka bir nesil olarak modada 
boy göstermeye başladık. 

Yaptığım kapsül koleksiyonlar çok ilgi 
görüyordu. 2001’de Maçka’da ilk atölye-
mi açtım. Ünlü markalarla yaklaşık altı 
sezon süren işbirliğinin ardından ulus-
lararası moda arenasına çıkma kararım-
la birlikte Hakaan adlı kendi markama 
yoğunlaştım.

Istanbul Fashion Days için hazırladı-
ğım ‘Milad’ koleksiyonumla İngiltere’deki 
Moda Konseyi’ne başvurdum. Ve moda 
haftasının resmi takvimine kabul edildim. 
2009 kış koleksiyonumla LFW’de defile 
yapmak gerçekten tüm beklediğim yıllara 
değdi. Bir gecede herkes beni yazıyordu, 
koleksiyonumu konuşuyordu. Londra’da 
koleksiyon sergileme konusunda beni en 
çok cesaretlendiren Mert Alaş olmuştur.

EN PRESTİJLİ ÖDÜL
Defilenin hemen ardından dünya-

da 21 noktada koleksiyonumun satışa 
sunulmuş olması inanılmazdı. Her şey 
müthişti benim için. Londra başarısı-
nın ardından 2010’da moda dünyası-
nın en prestijli ödülü olarak kabul edi-
len ANDAM’ı kazandım.

Çok iyi moda dergileriyle röportajlar 
yapıyordum, koleksiyonum bir sürü moda 
dergisinde stylistler tarafından kullanı-
yor, popüler isimler kıyafetlerimi giyi-
yordu; J. Lo, Madonna, Lady Gaga vs vs.

Paris defileleri 2013-2014 kış koleksi-
yonuna kadar devam etti. DHL Exported 
programında birinci seçilmemin ardın-
dan Londra Moda Haftası’yla yeniden 
geri döndüm Londra’ya. 

Şimdi iki sezondur onun tadını çıka-
rıyorum. Yeniden dünyada satmaya baş-
lamış olmak çok keyifli.

İstanbul’da Beymen’de satıyorum 
koleksiyonlarımı. Özel siparişler dik-
meye devam ediyorum. Maçka’daki yeri-
mizde aynı zamanda hazır ürünler satı-
yoruz. Section Mode Unique isimli spor 
line’ım da bana ayrı bir keyif veriyor. Bir 
de size son bir sürpriz, mobilya koleksi-
yonu tasarladım onun üretilmesini aşkla 
bekliyorum.

enim moda hikayem aslında çok 
küçük yaşlarda sanata, resme, 
baleye ilgi duymamla başlı-
yor diyebilirim. Hatırlıyorum 
da çocukken Bursa’da evimize 

gelen annemin hoş ve şık arkadaşlarının 
giydiklerine, aksesuvarlarına, saçlarına 
yorum yapmaktan kendimi alıkoyamaz-
dım. Henüz Alman Lisesi’nde öğrenciy-
ken, Vakko defilelerini, Vizon Show’u 
heyecanla takip edip onların etkisiyle 
moda eskizleri yaptığımı hatırlıyorum.

Defterler dolusu çizimlerimi bir akşa-
müstü, müşterisi de olduğumuz Vakko’nun 
efsane kurucusu Vitali Hakko’ya göstermek 
üzere heyecandan titreyerek Vakko’nun 
Merter’deki fabrikasına götürmem, belki 
de benim için bir dönüm noktası oldu. 
Aslında birkaç tane böyle dönüm nokta-
sı var benim kariyerimde!

Sonra Vakko’da staj dönemi başladı. 
Orada moda dünyasını yakından kokla-
mak, rahmetli Necla Seyhun’un yanın-
da, Gila, Deniz Adanalı, Luset Bardavit 
gibi renkli ve kaliteli bir ekibin çalışma-
larına kenarından da olsa katılabilmek 
bir nevi okul oldu benim için. 

Alman Lisesi’ndeki son üç yılımda, okul 
arkadaşlarımı podyuma çıkardığım defi-
le organizasyonları yaptık. Mezuniyetten 
sonra Beymen’de  bir yaz stajı yaptım 
ve ardından da üniversite eğitimi için 
Viyana’ya geçtim. 

AVRUPA’DAN SONRA ABD
Bir akşamüstü yarı grip bir halde üni-

versitede derslere giderken, tramvayda 
Viyana’nın gelmiş geçmiş en popüler 
belediye başkanı Dr. Helmut Zilk’e rastla-
mam ve peşinden koşup destek istemem 
bir diğer dönüm noktasıdır hayatımda.

Üniversitedeki defilemden bir 
yıl sonra, Viyana’daki tarihi Türkiye 
Büyükelçiliği’nin muhteşem salonlarında 
o zamanki yeni koleksiyonum ‘A Turkish 
Flair’i sergiledim. Avusturya basınında 
hakkımda çok güzel haberler çıktı. Belki 
de kariyerim boyunca, koleksiyonlarım 

ve defilelerimle olduğu kadar, dostluk 
ve medya ilişkilerimle de bir diplomat 
gibi çalışmam, yabancı cumhurbaşkan-
larıyla, bakanlarla yakın arkadaş olma-
mın tohumları o yıllarda atıldı.

Kendi firmamı açtıktan ve atölyemi kur-
duktan sonra,  Almanya’da, Avusturya’da 
birçok ödül aldım. Sonra da sadece 
Avrupa’yla sınırlı kalmayıp koleksiyon-
larımı ABD’ye taşıdım. New York Moda 
Haftası’nda yıllarca defilelerimle kolek-
siyonlarımı sergiledim.

DEVLET NİŞANI ALDI
Diplomasi dünyasına ve görkemli büyü-

kelçiliklere geri dönecek olursak, işte daha 
bu sezon, Mart ayında Paris’teki görkem-
li Türk Büyükelçiliği’nde bir defile ger-
çekleştirdim ve 2015/16 Sonbahar/Kış 
koleksiyonumu Fransız ve uluslararası 
moda otoritelerine sergiledim. 

Paris büyükelçimiz Hakkı Akil ve eşi 
İnci Hanım müthiş bir evsahipliği sergi-
lediler. Bir zamanlar Prenses Lamballe’ın 
malikanesi olan tarihi binada 22 model 45 
kreasyonumu sundu. Müziği yakın dos-
tum Birol Giray bizzat çaldı. Çok ama çok 
heyecanlıydım, ama ‘Modern Ottomans’ 
koleksiyonum çok alkış aldı. 

200 kadar konuğun arasında, 
Avusturya’nın Paris Büyükelçisi ve Eski 
Dışişleri Bakanı Ursula Plassnik de vardı. 
Türkiye’nin de aslında yakından tanıdı-
ğı bir isim. AB Müzakereleri başladığı 
dönemde Avusturya Dışişleri Bakanı ola-
rak bazı yaklaşımlarıyla bizi biraz tedir-
gin etmişti. Ama aslında Türkiye dos-
tudur ve kaderin cilvesi, şimdi Paris’te 
Türkiye Büyükelçiliği’ne gelerek kolek-
siyonumu alkışladı. 

Geceye katılan Avusturya Devlet tele-
vizyonu ORF de defilenin hemen ertesin-
de akşam kuşağında ana haberlerde yayın-
ladı! Avusturya devleti beni iki yıl önce 
bilim ve sanat için verdikleri en yüksek 
‘devlet nişanı’nı layık gördüğünden beri, 
ülke basını tüm aktivitelerimi, defilele-
rimi yakından takip eder. Ben bu sefer 
de Paris defilemle, Fransa-Avusturya-
Türkiye hattında bir yakınlaşmaya imza 
atmış oldum.

M

B

H A K A N  Y I L D I R I M

A T I L  K U T O Ğ L UYurtdışında önemli 
moda haftalarında 

sergilediği 
koleksiyonlarıyla 

yıllardır Türkiye’yi 
gururlandıran 

modacı Atıl Kutoğlu, 
kariyerindeki önemli 

olayları anlattı

1968 doğumlu Atıl Kutoğlu, üniversite eğitimini Viyana’da aldı. 1991’de ilk 
koleksiyonunu sergiledi. 1993’te Münih Moda Haftası’nda en iyi genç tasarımcı 
ödülünü kazandı. Koleksiyonlarını Avrupa’nın önemli moda başkentlerinde sergi-
leyen tasarımcı, 1999’da New York Moda Haftası’nda yer aldı. Kutoğlu, geçtiğimiz 
sezondan bu yana koleksiyonlarını Paris Moda Haftası’nda sergiliyor.

Hakan 
Yıldırım, 2009’da 

Londra Moda Haftası’nda kolek-
siyon tanıtmasıyla dünya moda are-

nasına adımını attı. Ardından Fransa’nın 
prestijli moda ödülü ANDAM’ı kazanan 

Yıldırım, 2013-2014 sonbahar-kış sezonuna 
kadar koleksiyonlarını Hakaan ismiyle Paris 

Moda Haftası’nda tanıttı. Tasarımcı, iki 
sezondur H by Hakaan Yıldırım ismiy-

le koleksiyonlarını Londra Moda 
Haftası’nda sergiliyor.
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ice Kayek markasını 1992’de Paris’te 
kurduk, sadece 13 beyaz poplin göm-
lek koleksiyonu ile moda yolculuğu-
muz başladı. Bu uzun moda yolculuğu-

muz boyunca birçok olumsuz, umudumuzu kıran 
ancak bizi daha da kamçılayan hatta önümüzün 
açılmasına neden olan olay yaşadık. 

Bu gömlek koleksiyonumuzla Paris Hazır Giyim 
Fuarı’na müracaat ettik. İyi yerlerin bittiğini söy-
leyip, bize üçüncü katta kimsenin girmek iste-
mediği tedarikçilere ayrılmış bir bölümde küçük 
bir yer verdiler. Hindistan ve Pakistan standla-
rının arasındaydı yerimiz ve moralimiz cidden 
çok bozulmuştu. Orada birinin gelip bizi bulma-
sı ve tasarımlarımızı alması cidden mucize ola-
caktı. Ancak koleksiyonu standa yerleştirmemiz-
den bir saat sonra herkes bizden bahsediyordu. 

İnsanlar birbirlerine “İnanılmaz bir marka bul-
duk!” diyordu. Kulaktan kulağa yayılan övgüle-
rin de etkisiyle akşama doğru koleksiyonumuzu, 
Bergdorf Goodman, Barneys ve Galeries Lafayette 
satın almıştı.

İlerleyen günlerde resmen fuarın göz bebe-
ği haline gelmiştik. Çok önemli başka bir fuarın 
genel müdürü yanımıza gelip bundan sonraki 
fuarda onur konuğu olmamızı rica etti. Her gün 
standımız dolup taşıyordu. Olumsuz başlamış bir 
durumu cok güzel sonuçlandırmıştık, bu durum 
kariyerimizde bir dönüm noktası olmuştur.

GURURLANDIRAN SERGİ
Yine kariyerimizdeki başka bir dönüm noktası 

ise, Istanbul Contrast koleksiyonumuz ile başla-
yan serüvenimiz. İstanbul’da yer alan binalardan 
esinlenerek bir koleksiyon hazırlamaya başladık. 
Ancak 2009’da koleksiyonumuzu sergilememize 

15 gün kala Paris Moda Haftası’ndaki sponsoru-
muz çekildi. Biz de büyük bir üzüntü içinde atöl-
yede çalışanlara koleksiyonun sergilenemeyece-
ğini söyledik. Elleri kan içinde parçalanmış bir 
halde bu koleksiyonu hazırlayan ekip arkadaşla-
rımız da bizler gibi çok üzüldü. Bir şekilde üzeri-
ne bu kadar çalışılmış bir koleksiyonu kesinlikle 
sergilemek istiyorduk.

Ve sonunda Ömer Acar ile görüştük, Paris Ritz 
Hotel’in müdürüydü, bizim için Paris, Ritz Bar’da 
yer ayarladı ve 2009 yılında koleksiyon Paris 
Fashion Week sırasında sergilendi. Daha sonra 
koleksiyonumuz Fransa’da Türkiye Mevsimi kap-
samında 30 Mart 2010 tarihinde tekrar Paris’te, 
Fransa’nın en önemli tasarım müzesi olan Le 
Musee des Arts Decoratifs’te sergilendi.

Ardından, Hollanda ve Türkiye arasındaki dip-
lomatik ve kültürel ilişkilerin 400’üncü yılı kutla-
maları kapsamında, Amsterdam Müzesi Istanbul 

Contrast sergisini davet etti. 18 Nisan -17 Haziran 
2012 tarihleri arasında gerçekleşen sergide, Dice 
Kayek tasarımları Amsterdam Müzesi’nin nefes 
kesici Hollanda ekolü başyapıtları ile yan yana 
sergilendi. Hatta o etkinliğe Kraliçe Beatrix geldi 
ve çok beğendi. Biz bir defile bile yapmayacak-
ken, ‘İstanbul Contrast’ı birçok önemli müzede 
göstermiş olduk ve çok önemli bir ödül kazandık.

 Koleksiyon 11 Aralık 2013-21 Nisan 2014 
tarihleri arasında Londra’da bulunan Victoria& 
Albert Museum’da sergilendi. Ardından, Kazan, 
Moskova’yı ziyaret eden ve şimdi Sharjah 
Müzesi’nde yer alan sergi 6 Haziran’a kadar devam 
edecek. 2009 yılında Istanbul Contrast macera-
mızın en başında, çok üzüldük, çok umutsuzluğa 
kapıldık ancak şimdi geldiğimiz nokta bizim için 
gerçekten gurur verici. Istanbul Contrast kolek-
siyonumuz ile, yine farklı projeler gerçekleştir-
meyi planlıyoruz.

rzu Kaprol markası ve tasarımcı ola-
rak ben, birbirine geçmiş iki farklı 
olguyuz. Beymen Academia yarış-
masında kazandığım ödülle başla-

yan tasarım maceram 15 yıl önce Arzu Kaprol 
markasını kurmamla devam etti. 

2000 yılında Nişantaşı Abdi İpekçi 
Caddesi’nde açtığımız ilk mağaza bize insan-
lara dokunma, tanışma, hissettirme ve yeni 
bir deneyim yaşatma şansı verdi. 

2002 yılında ise Network markasının 
kadın koleksiyonları kreatif direktörlüğüne 
gelmemle kariyerimde önemli ve farklı bir 
adım atmış oldum. 

2003’de uluslararası showroomlar aracılı-
ğıyla Arzu Kaprol koleksiyonlarının Amerika, 
Avrupa ve Japonya-Takashimaya mağazala-
rında satışı başladı. 2004 yılında Türkiye’de 
ilke defileyi gerçekleştirdik. 2005 yılında 
Formula 1 İstanbul’un resmi tasarımcısı ola-
rak teknolojik tasarımlar yaptım. 2006 yılın-
da Cem Kaprol’un şirkete girişiyle şirketin 
kurumsal yapılanması başladı. 

DEVLERLE AYNI TAKVİMDE
2010’da Paris Palais Royal’de gerçekleş-

tirdiğimiz ilk koleksiyon sunumunun ardın-
dan, 2011 yılı itibariyle Paris Moda Haftası 
resmi takviminde defile yapmaya başladık. 
2012 yılında Paris Rue St. Honore’de açılan 
ofis ile marka, global dünya markaları ile 
eş zamanlı satın alınmaya başladı. Bugün 
Türkiye’de yedi mağaza ve yurtdışında üç 
kıtada yaklaşık 20 satış noktasındayız.

Bu süre zarfında modern ve mimari tasa-
rım algısı, giysinin içindeki sıra dışı detay 
özeni, giyildiğinde tene değen saadet düğü-
mü koruması ve her şeyden önemlisi giyen 
kişinin mutlu olması ve içindeyken kendisini 

iyi hissetmesi markanın vazgeçilmez özel-
likleri oldu.

15 senedir çok sevdiğim, her anından keyif 
aldığım ve iyi yaptığıma inandığım yaratıcı 
bir mesleğim var. Bu kapsamda tüm kolek-
siyonları tutkuyla yapıyor ve beğenildiğini 
gördükçe de daha motive oluyorum. Moda 
tasarımı benim kendimi hayatta ifade etme 
yöntemim, performans alanım. Bu motivas-
yon aynı zamanda kariyer yolculuğumda hep 
hatırlayacağım hikayelerle de zenginleşiyor.

ACIMASIZ BİR ELEŞTİRİ
Örneğin, ilk Paris Moda Haftası resmi tak-

viminde gerçekleşen defilemin ertesi günü, 
Associated Press moda muhabirinin acıma-
sız eleştirisiyle uyandım. 

Pleksiglas aksesuvarlarımın üzerindeki 
parmak izlerinin minör hata gibi görünme-
sine rağmen, dev markalarla aynı platform-
da defile yapıyorsam, bunun sorumluluğu-
nu almam gerektiğini yazmıştı. Bu haber 
bana bir depresyona mal olurken, çıkışını 
da kendi içinde sağladı. 

Bu eleştiri, bugün astarlarda kullandı-
ğım kendi parmak izimi tarayıp, bir sonra-
ki koleksiyonda cesurca kullanmama sebep 
oldu. Bir sonraki defilede editörün notu da 
değişmişti, bu sefer benden, hatalarını yara-
tıcılığa dönüştürebilen bir tasarımcı olarak 
bahsetti.

 Moda ve tasarım, benim yaşam yolculu-
ğumda, bir çıkış yolu, nefes alma ve tasarla-
dığım giysilerle sözsüz iletişim kurma halim, 
yaşamımın bana sunduğu çok kıymetli bir 
şans. Her günle birlikte, yaşamın getirdikle-
riyle yüzleşme, varlığını ifade etme ve her 
gün için ilerlemeye devam etmenin muaz-
zam bir motivasyonu. 

Hedefin gidilen yerden çok, yolda olma 
ve yoldan muazzam keyif alma halini bana 
öğrettiği müthiş de bir öğretmen. 

D İ C E  K A Y E K

A R Z U  K A P R O L

D
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En kötü standda en büyük satışı yaptık

Eleştirdikleri parmak izini şimdi astarlarıma basıyorum

Paris merkezli Dice Kayek markasının yaratıcı Ayşe-Ece Ege, 
1992 yılında katıldıkları ilk fuarda en kötü yerdeki standa 
yerleştirilmelerini unutamıyor. İki kardeş fuarda yaşadıkları 
olay sonrasında kariyerlerinin nasıl ilerlediğini anlattı

1992 yılında Esmod 
Paris’ten mezun olan 
Ece Ege, beyaz gömlek 
koleksiyonuyla moda 
dünyasına adım attı. 
Hemen ardından kar-
deşi Ayşe Ege ile Dice 
Kayek markasını kurdu. 
Markayla 1994 yılın-
da Fransa Hazır Giyim 
ve Haute-Couture 
Federasyonu’na üye 
oldu. Ege kardeşler 
Paris Haute-Couture 
Moda Haftası’nda 
resmi takvimde kolek-
siyonlarını sergiliyor. 
Dice Kayek, dünya-
nın en önemli tasarım 
müzesi olarak bilinen 
Victoria&Albert Müzesi 
tarafından düzenlenen, 
güncel sanat ve tasarı-
mı ödüllendiren Jameel 
Prize’ı kazanan ilk 
moda evidir.

İlk Paris Moda Haftası’nda pleksiglas tasarımların üzerinde kalan 
parmak izleri nedeniyle ağır bir şekilde eleştirilen 
Arzu Kaprol, şimdi parmak izlerini koleksiyonlarında kullandığı 
astarlara basıyor. Tasarımı yaşamın kendisine sunduğu 
kıymetli bir şans olarak gören Kaprol, 15 yıl önce çıktığı moda 
yolculuğunu SABAH için kaleme aldı

 1992 yılında Mimar 
Sinan Tekstil ve Moda 
Tasarımı bölümünden 

mezun olan Arzu Kaprol, 
2010’dan bu yana Paris Moda 

Haftası’nda yer alıyor.

15 
senedir çok 

sevdiğim, her anından 
keyif aldığım yaratıcı bir 

mesleğim var. Bu kapsamda 
tüm koleksiyonları tutkuyla 

yapıyor ve beğenildiğini 
gördükçe de motive 

oluyorum.
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üğünler hep özeldir ve hep hatırla-
nır. Türkiye’de gelişen düğün endüs-
trisini anlatmak, aslında Türkiye’yi 
anlatmak demek... Bundan 30 yıl 
evvel, düğünler yaşadığımız şehir-

lerde balo veya düğün salonlarında kendi 
halinde yapılırdı. Eş, dost, akraba çağırılırdı 
ve en etkili sosyalleşme alanıydı. Düğün orga-
nizasyonu yapan firmalar da yoktu henüz. 

Bu işi genellikle çiçekçiler, mekanlar veya 
oteller üstlenir, basit çiçek arajmanları ile 
düğünler hazırlanırdı. Zamanla, düğünler 
sadece bir kutlama olmaktan çıkmaya baş-
ladı. Artık düğün ailelerin ve çiftlerin prestij 
ve zevklerini yansıtan bir etkinlik. Bu yüz-
den, yavaş yavaş düğün organizasyon fir-
malarının sayısı arttı ve bu firmalar giderek 
profesyonelleşti.

1990’LARDA DETAYSIZDI
1990’lı yıllarda yapılan düğünlerde 

masalar zarif şamdanlar, şık masa örtüleri 
ve tüllü sandalyeler ile süsleniyor ve tüm 
bunlara uygun davetiyeler ve nikah şeker-
leri hazırlanıyordu. 

Düğün sahipleri bu detaylarla yorulma-
mak için bizler gibi düğün ve davet orga-
nizasyon firmalarına ihtiyaç duyuyorlardı. 
Özal’lı yıllarda, Türkiye dünyaya açılmak 
istiyor, düğün sektörü dünyada neler yapıl-
dığını merakla takip ediyor ve biraz da tak-
lit ederek düğünler hazırlıyordu. 

Şimdi geriye dönüp baktığımda, o yıl-
larda hazırlanan düğünlerin şık ama basit 
ve detaysız olduğunu hayretle görüyo-
rum. İstanbul’da gerçekleşen birkaç yaban-
cı düğün, o da Patrikhane’nin İstanbul’da 
olması sebebiyle, Yunanlılar’a ait olurdu. 
İstanbul hâlâ dünyada çok da farkına varıl-
mayan bir şehir, Türkiye henüz popüler 
olmayan bir destinasyondu.

2000’LERDE DÜĞÜN TURİZMİ
Derken, 2000’lerde Türkiye Arap dün-

yası ile daha yakınlaştı. Civar ülkelerle iliş-
kiler canlandı. 

Türk dizileri Arap dünyası başta olmak 
üzere pek çok civar ülke tarafından hayran-
lıkla izlenir oldu. 

Komşu ülkelerden artık daha çok turist 
geliyor ve daha çok para harcamak istiyor-
lardı. İstanbul, özellikle dizilerin de etkisiyle 

tanınan ve etkili bir destinasyon haline gel-
mişti. İşte böyle bir dönemde, dünyada ‘düğün 
turizmi’ akımı başladı. Artık çiftler kendi 
ülkelerinde değil, farklı bir ülkede düğün 
yapmak istiyor ve misafirlerine bambaşka 
anılar yaşatmak istiyorlardı. Özellikle Arap 
ülkelerinde patlayan isyanlar artık o bölge 
insanlarının düğünlerini başka bir ülkede 
yapmaya itiyordu. Böylelikle, İstanbul böl-
genin en çok tercih edilen düğün destinas-
yonu haline geldi.

2010’LAR: YABANCI AKINI
2010’lar ve sonrası İran, Azerbeycan, 

Suudi Arabistan, Dubai, Rusya, Kazakistan, 
Özbekistan, Hindistan gibi ülkelerden pek 
çok çiftin Türkiye’de düğün yaptığı yıllar 
oldu. Bu çiftler kendi ülkelerinin elitleriy-
di ve gösterişli düğünler yapmak istiyordu. 
Bu talep, Türkiye düğün endüstrisinin büyü-
mesini ve çok başarılı organizasyon firmala-
rının dünya arenasında çok başarılı projeler 
hazırlamasını sağladı.

 Pek çok Türk firması artık sadece yerel 
rakiplerle değil, bu talep sayesinde Lübnanlı, 
İsrailli, İngiliz ve Dubaili organizasyon fir-
malarıyla yarışıyor. Artık sadece Türkiye’de 
değil, civar ülkelere de projeler hazırlama-
ya gidiyoruz. Azerbeycan, Katar, Dubai, 
Abu Dhabi, Yunanistan, Irak en çok seya-
hat ettiğimiz ve düğün organizasyonu yap-
tığımız ülkeler. 

Elbette, gelişen sektörle, projelerin içeriği 
de büyüdü. Artık, mekanları baştan yaratıyor, 
günler öncesinden balo salonuna girip muh-
teşem mimari projelerle bambaşka mekan-
lar oluşturuyoruz. 

Projelerin bütçeleri büyüdü ama riskle-
ri ve sorumlulukları arttı. Bizlerin de haya-
tı çok daha zorlaştı. Bu yorucu koşuda, 
yaratıcı olan firmalar öne çıktı. Instagram, 
Facebook, Pinterest gibi mecralar ve sosyal 
medya sayesinde dünyaya adımızı ve yap-
tıklarımızı duyurmak çok daha kolaylaş-
tı. Artan projeler, sorumluluklar ve riskler 
yüzünden, düğün ve etkinlik sektörü kendi 
okullarını açarak, kendi profesyonellerini 
yetiştirmeye başladı. 

Bir sektör oyuncusu olarak, Türkiye’nin 
önümüzdeki yıllarda, düğün turizmini önem-
semesi gerektiğini düşünenlerdenim. Bu 
yönde hep birlikte akıllı politikalar üreterek 
Türkiye’yi bundan sonraki yıllarda çok daha 
farklı noktalara taşıyabileceğimize inanıyorum.

Düğünler artık İstanbul’da
Düğünlerdeki değişim Türkiye’nin yakın tarihindeki değişimi de gözler önüne seriyor. 90’lı yılların detaysız düğünleri çoktan unutuldu. Özellikle 
yabancıların İstanbul’a olan ilgisi nedeniyle düğün sektörü hızla büyüdü. Şimdi her konseptte düğün tasarlanıyor

Zaman için-
de, sektör 
geliştikçe, 
projelerin içe-
riği de büyü-
dü. Artık, 
mekanlar 
baştan yara-
tılıyor, balo 
salonla-
rı muhteşem 
mimari proje-
lerle bambaş-
ka mekanlara 
dönüşüyor.

M E L T E M  B A Y A Z I T  T E P E L E R

D



2 2  N İ S A N  2 0 1 5  Ç A R Ş A M B A

MODA-GÜZELLİK
Türkiye’nin en iyi gazetesiTürkiye’nin en iyi gazetesi

SABAH

SABAH 31

Dünyada her şey hızla değişiyor ama kadınların mücevherlere olan aşkı 
asla değişmiyor. Öyle iddialı markalar var ki koleksiyonları piyasaya çıkar 
çıkmaz ikonikleşiyor ve tasarımları herkesi peşinden sürüklüyor

Chanel

Bvlgari

Cartier

ücevher dendiğinde kalbi çarpmayan bir 
kadın yoktur herhalde. Arkadaşımızdan 
ya da sevdiğimiz birinden gelen en küçük 
bir mücevher hediyesi bile bizi heyecan-
landırır. Yıllar içinde özellikle önem kaza-

nır, geçen yıllarla beraber üstümüzde taşıdığımız 
mücevherler de değer kazanır. 
Büyük annenizin taşıdığı bir gerdanlığı taktığınız-
da ne kadar heyecanlandığınızı ya da yıllar önce 
aldığınız ve çekmecenizde unuttuğunuz bir küpe-
nin tasarımının yeniden popüler olmasına ne kadar 
sevindiğinizi bir düşünün... 

En özel günlerimizi hep mücevherlerle taçlan-
dırırız bu yüzden de mücevherler bizim için hep 
özeldir. Mücevher dünyasında da öyle markalar var-
dır ki bu markalar tüm dünyanın mücevher endüs-
trisine ilham verir. Onların ikonikleşen tasarımları 
seneler içinde daha da değer kazanır. 

BULGARI
Bulgari’nin yıllar içinde lansmanını gerçekleş-

tirdiği her koleksiyonu ikonikleşmiştir. Ancak tüm 
bu tasarımlar içinde markanın yılan figürlü kolek-
siyonunun yeri apayrıdır. 

Bulgari’nin Serpenti koleksiyonu, 1940’lardan 
bu yana Bulgari dünyasının bir parçası olan evren-
sel bir simge. Yılan, markanın kurucusu Sotirio 
Bulgari’nin Grek kökenlerine ve sonradan yuvası 
olan Roma’ya da atıfta bulunuyor.

CARTIER
Mücevher dünyasının efsanevi mar-

kalarından biri hiç kuşkusuz Cartier’dir... 
Markanın birçok koleksiyonu dünyanın dört bir 
yanında binlerce adet satıyor. Genç tasarımcılar 
da markanın koleksiyonlarından ilham alıyor. 

Panthere koleksiyonu ayrı bir yere sahip. 
Güzelliğiyle göz kamaştıran doğadaki en vahşi 
hayvanlardan biri olan panter, Cartier’nin sem-
bolü olmaktan çok daha fazlasını temsil edi-
yor. O, Cartier’nin tasarımlarında zamansızlı-
ğın anlatımı. 

TIFFANY&CO.
Ünlü Hollywood filmi Breakfast At Tiffany’den 

hatırladığımız Amerikalı mücevher devi 
Tiffany&Co., sade ancak zamansız tasarımla-
rıyla mücevher dünyasına yön veriyor. 

Markanın her koleksiyonu isminin ilk harfi olan 
T ile yeni bir koleksiyona imza atıyor. Bu, Tiffany’nin 
yeni tasarım direktörü Francesca Amtitheatrof’un 
da marka için yarattığı ilk koleksiyon. 

CHANEL
Chanel moda dünyanın en prestijli firmaların-

dan biri... Ancak modaevi mücevher koleksiyonuy-
la da kendisinden söz ettiriyor. 

Özellikle Chanel’in 2015 başında lansmanını 
yaptığı Cosmique de Chanel mücevher koleksiyo-
nu, ışıltısıyla göz alıyor. 

İ D İ L  D E M İ R E L

M

Chanel

Tiffany

Editör: CEREN ARSEVEN- Tasarım: EMRE YILMAZER

Değerini yitirmeyen 
muhteşem tasarımlar

Lüks dünyasının ikonları

antalar kadınların vazgeçilmezle-
ri. Ama öyle çantalar var ki, tasa-
rım hikayeleri şaşırtıyor. İkonik 
hale gelen çantalara sahip olmak 
isteyen o kadar çok kadın var ki, 

el işçiliğiyle yapılan bazı markaların çan-
talarına ulaşmak için uzun yıllar bekleme 
listesinde sırasını bekleyen kadınlar bunu 
göze alabiliyor. 

İkonlaşan çantalar arasında Chanel 2.55, 
Hermes Bikrin, Gucci Jackie Bag, Lady Dior ve 
Fendi Baguette en başta yerini alıyor. Bununla 
birlikte çantaların fiyatları da el yakıyor. Sizin 
için bu çantaların hikayelerini araştırdık ve 
ortaya ikonlaşma serüvenindeki birbirin-
den ilginç hikayelere sahip çantalar çıktı. 
İşte ikonlaşan çantaların ilginç hikayeleri... 

60 YILLIK BİR HİKAYE
60 yıldır hayatımızda olan  Chanel 2.55, 

1955 yılının şubat ayında satışa sunulduğu 
için de 2.55 adını almış. Tasarımcısı Coco 
Chanel ise yetimhanede büyüdüğü için yetim-
hanedeki eşyalardan esinlenerek çantayı tasar-
lamış. Coco Chanel çantaya zincir askı taka-
rak o dönemin çanta modelleri arasında ses 
getiren bir tasarıma imza atmış oldu. 2005 
yılında ise Chanel’in kreatif direktörü Karl 
Legerfield 2.55’in yeni bir versiyonunu orta-
ya çıkardı. 

İLHAMI FRANSIZ EKMEĞİ
Fendi’nin en 

lüks modellerinden 
biri olan Baguette, 
Silvia Venturini 
Fendi taradından 
tasarlandı. Çanta, 
1997 yılında ilk 
piyasaya sürüldü-
ğü andan itibaren 
büyük beğeni top-
ladı. Çanta Fransız 
ekmeğine benzetil-
diği için Baguette  
ismini taşıyor.

Ç

Efsane çantaların dünyası
Lüks çanta modelleri, hikayeleriyle de dikkat çekiyor. Bu çantalar 
arasında prenseslerden ilham alınarak tasarlananlar var... 

Dior’un 20 yıl önce 
piyasaya sürdüğü Lady 
Dior modeli, ismini 
Prenses Diana’dan alı-
yor.  Zamanın Fransız 
First Lady’si Bernadette 
Chirac, Prenses Diana’ya 
Dior’un yeni piyasaya 
çıkan bu modelini hedi-
ye edince,  marka bir 
yıl sonra çantanın adını 
Lady Dior olarak değiş-
tirmiş. 

Lady Dior, moda-
severler tarafından 

yıllardır en beğeni-
len çantalardan biri... 
Çantanın özelliklerine 
gelecek olursak Dior’un 
imzası haline gelen 
Cannage kapitone desen 
bu çantada da kullanıl-
mış durumda. İkonlaşan 
çantanın farklı boyları 
da bulunuyor. Çantanın 
sapında ise Dior logolu 
metal bir süs sarkarken 
çantanın altında çantayı 
korumak amacıyla minik 
ayaklar var.  

Lady Diana’ya 
ithaf edilen 
çanta

aatler her zaman erkek-
lerin önem verdiği akse-
suvarlardan oldu. Yıllar 
içinde de birbirinden fark-
lı kol saatleri saat tutkun-

larının beğenisine sunuldu. Gelişen 
taleplere göre farklı özelliklere sahip 
saatler de üretildi. 

Kişisel olarak saat almak isteyen-
ler ve hediye olarak sevdiklerine 
saat alacaklar klasikleşen modellere 
yöneldi. Öyle iddialı saat markala-
rı var ki, hepsini bir arada sunmak 
mümkün değil. Ama yıllar geçse de 
değerinden hiçbir şey kaybetme-
yen klasik saatleri anmadan olmaz.

PİLOTLAR İÇİN
IWC Flieger, 79 yıl önce Alman 

Hava Kuvvetleri için üretildi. Saatte 
ön plana çıkan ve pilotlar için önemli 
olan merkezi saniye sistemi, zaman 
tutma hassasiyeti gibi fonksiyon-
lar. Örneğin yedi gün güç rezerv-
li ve güç rezervi göstergeli haline 
2002’de dönüştürüldü. Cep saati 
mekanizmasının büyüklüğü de dik-
kat çekti.

AYA GİTTİ
Nasa, Aldrin’i 1969’da aya gön-

derdiğinde kolunda 1957’de tasar-
lanan Omega vardı. Böylece saatin 
popülerliği arttı. Saatin güçlü kro-
nografları, takeometresi ve üstün 
mekanik özellikleri dikkat çeki-
yor. Günümüzde de hâlâ zirveden 
inmiyor.

DÖNER KASASIYLA İKON
Polo sporu yapan İngiliz subay-

ların saatlerinin camları oyun esna-
sında kırılınca tasarımcılar Jaeger-
Le Coultre’nin Reverso modelini 
ortaya çıkardı. Saate, bundan 32 
yıl önce ikinci zaman dilimi komp-
likasyonu eklenip saat geliştirildi.

MCQUENN KULLANDI
46 yıl önce üretilen Tag Heuer 

Monaco, o yıllarda çok ses getirmiş 
bir saat. Hem kare görünümü hem 
de kenarlarının yuvarlatılmasıyla 
ve özelliklerinin çokluğuyla dik-
kat çekmişti. Saatin ikonlaşması ise 
oyuncu Steve McQuenn’in filmle-
rinde takmasıyla başladı.  

S

Erkek için saat önemli

Dalış saati 
trend oldu

Rolex’in 
Submariner 
modeli de bun-
lardan biri. Dalış 
saati olarak 62 
yıl önce üretilen 
saat su geçirmez-
lik direncinden 
dolayı ilgi odağı 
oldu. Özellikleri 
arasında bir deni-
zaltı kapağı gibi 
sağlam bir şekil-
de vidalanan kasa 
arkası ve Triplock 
kurma koluyla 
donatılan saatin 
toka sistemine de 
yıllar sonra kera-
mil bezel eklendi. 



SABAH 30. YIL moda 32 CMYK
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