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“Arzu Nesnesi”

Ayakkabı için söylenecek en doğru iki kelime belki de bunlar. Günümüz alışveriş toplumunda, 
ayakkabı ve aksesuarlar tüketiciler tarafından büyük yatırım objeleri olarak görülüyor. Ayakkabı 
seçimine atfedilen önem, kişinin karakter analizine kadar gidiyor.

Gerçekten de özellikle hızlı moda markalarıyla tam anlamıyla trend parçalardan gardırop oluştur-
mak mümkün. Üstelik büyük miktarda harcamalar yapmaya gerek kalmadan... Bu görünümleri 
sezonun en hit ayakkabı ve çantalarıyla birleştirmekse, dikkatleri çekmek için doğru formül. 

Ayakkabı, satın alan kadar üreten için de bir tutku. Christian Louboutin, ayakkabı tasarlarken 
hayal alemlerine dalıyor ve adeta o alemlerden elinde bir çift ayakkabıyla geliyor. Bu masalsı 
anlatımın arkasında yüksek bir hayal gücü ve ayakkabıya duyduğu tutku yatıyor, şüphesiz. Bir 
diğer ayakkabı dehası Salvatore Ferragamo ise ayakkabı ve ayağa o denli tutkuluydu ki ayakkabı 
tasarlamaya ayağın anatomisini öğrenmek üzere eğitim alarak başladı. Bu sayede dünyanın en 
rahat ve şık ayakkabılarını tasarlayabildiğini söyler. 

Biz de Shoe Life’ın ilk sayısında ayakkabı tutkusunun peşine düştük. Tasarlayan ve üreten tarafın 
bu konuya olan tutkusunu ilk ağızdan röportajlarda dinlerken, ayakkabı konusunun derinine in-
dik. Tüketici tarafındaysa ayakkabı tutkusunu, psikolojide ayakkabıya düşkün olmanın ne anlama 
geldiğini irdeleyerek işledik. İlerleyen sayfalarda “Ayakkabıdan Öte” dosyasındaki enfes analizi 
okumanızı öneririm.

Ayakkabı ve aksesuar trendlerine elbette daldık; ancak ondan öte, sokak modasında ayaklara 
odaklandık. Geleceğin ayakkabılarından tüyolar, ikon isimlerin giyinirken yaptığı tercihler, kişisel 
bakım, seyahat, kültür-sanat ve alışveriş sayfalarıyla dolu dolu bir ilk sayıyla karşınızdayız. 

Shoe Life’ı, bir ayakkabı dergisi olarak düşünmemenizi isterim. Sayfalarını çevirdikçe elinizdeki 
derginin, tam anlamıyla bir moda ve yaşam tarzı dergisi olduğunu göreceksiniz. Biz yalnızca he-
men hemen herkesin gizli tutkusu olan ayakkabı merkezinden hareketle geniş daireler çizdik. Her 
biri farklı konu ve alanları kapsayan... 

Keyifle okumanız dileğiyle...

Editörden...

Serhat Şengül
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20 ülke için üretilen dans ayakkabıları, Bodrum’u dünyaya tanıtan sandaletler, 
Hollywood filminde kullanılan yemeniler… Türkiye’yi, ürettikleri ayakkabılarla 
dünyaya tanıtan üç büyük ustayı hatırlıyoruz.

EL YAPIMI 
AYAKKABININ 
ÜÇ USTASI

Yazı: Sezen İlhan

Vücudumuzun bütün ağırlığını taşıyan ayakka-
bılar, aslında başta ayaklarımızı zemindeki teh-
likelerden korumak için icat edildi. 2010’da Er-
menistan’daki Areni-1 Mağarası’nda bulunan; 
tabansız ve deriden yapılmış 5.500 yıl öncesi-
ne ait “ilk ayakkabı” da tek amacın ayakları ko-
rumak olduğunu kanıtlıyordu. Mısırlılara gelin-
diğinde artık ayakkabının malzemesi, şatafatı 
da önem kazanıyor, Rönesans döneminde ise 
ayakkabılara topuk eklenmeye başlanıyor ve 
ayakkabılar birer sanat eserine dönüşüyordu.

Ayakları koruyan ayakkabı o dönemden sonra 
aynı zamanda bir şıklık tamamlayıcısı, hatta 
bazı kadın ve erkekler için o şıklığın baş unsuru 
haline geldi. Hatta öyle ki ayakkabı seçimine 
bakarak kişilerin, hatta toplumların karakterle-
ri, kültürel kodları hakkında yorum yapmak bile 
mümkün oldu; çünkü ayakkabı, hem tarihin 
izlerini hem malzeme seçimi hem de tasarım 
itibarıyla içinde bulunduğumuz coğrafyanın, 
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kültürün, sanat dünyasının bilgisini verme 
özelliğine sahipti.

Bu sebeple ülkemizdeki el yapımı ayakkabı 
üreten ustaları bir araya getirdiğimizde bir yan-
dan el yapımı sanatların içeriğini kutlarken bir 
yandan da bir bütün olarak yedi bölgenin kül-
türünü bir haritaymışçasına elde edebiliyoruz. 
Samsun’da üretilen, yöreye has yumurta topuk 
ayakkabılar, Aydın efelerinin körüklü çizmeleri, 
Bitlis’te 600 yıldır kışın yoğun kar yağışı ve so-
ğuğundan dolayı keçi kılı ve kendirden üretilen 
“harik” bu örneklerden sadece birkaçı. Her biri, 
kendi bölgelerinin özelliklerini ve kültürünü tek 
başına anlatıyor bize.

Yazıda bahsedeceğimiz üç ustanın ilki; Beyoğ-
lu’nda mukim Necmi Usta, dans ayakkabısı 
üreten nadir ustalardan biri. Yaptığı ayakkabılar 
ve dünyasıyla adeta Tanzimat dönemi roman-
larında anlatılan Beyoğlu’nu temsil ediyor. Er-
keklerin Batılı giyiniş tarzıyla, kadınların ise iki 
dirhem bir çekirdek giyinerek çıktıkları Beyoğlu, 
o dönemde danslı eğlencelerin, en moda giysi-
leri taşıyan vitrinlerin ve Markiz gibi özel pas-
tanelerin mekanıdır. Bu sebeple kahramanlar, 
sıklıkla “Beyoğlu’na çıkarlar.” Beyoğlu’nun ünlü 
şapkacısı gibi Necmi Usta’nın Latin dansları ve 
tango için ürettiği şık dans ayakkabıları da o 
günlerin bir devamı niteliğinde. 

Necmi Usta, ayakkabıcılık mesleğine 13 yaşın-
dayken çırak olarak girmiş. Ona kızı için dans 
ayakkabısı üretip üretemeyeceğini soran bir 
müşterisiyle birlikte dans için ilk ayakkabıyı 
Potin Kundura adıyla 1995’te üretmiş; o gün-

den bu yana da hem Türkiye’deki dansçılara 
hem de Arjantin, Yunanistan, Fransa gibi 20 
ülkeden dansçılara kişiye özel, el yapımı dans 
ayakkabıları üretiyor. Artık markasının adı Nec-
mi by Front.

Dans ayakkabısının, normal ayakkabılara göre 
daha dengeli, daha esnek ve yumuşak olması 
gerekiyor. Ayağa uygun olması ve ayağı yor-
mamasıysa azami önem taşıyor. Necmi Usta 
ve kalfaları bu sebeple yumuşak oğlak derisi 
kullanmayı tercih ediyorlar. Kişiye uygun ta-
sarlanan ve ayağı çizilerek kalıbı alınan ayak-
kabı, neşterle kesiliyor (bu esnada ustanın elini 
kestiği de oluyor.), tıraşlanıyor, sayalanıyor, di-
kiliyor; ardından topuğuyla ayakkabı haline ge-
tirilip kontrolü yapılıyor. Sonra da ayakkabısını 
teslim alan dansçı tarafından ilk kez denenip 
onaylanıyor.

Necmi Usta, fabrikasyon bir ayakkabının mal-
zeme kalitesi, el işçiliği ve ayağı rahat hisset-
tirmesi bakımından el yapımı bir ayakkabıyla 
kıyas kabul etmeyeceğini söylerken haklı. Us-
tanın kalfalarından biri de, rahat hissettiren ve 
şık görünen ayakkabıyı elde üretmenin verdiği 
gururu şu sözlerle anlatıyor: “Yemek yapmak 
için malzemeyi alır, doğrar, pişirirsin. Herkes ye-
meği yer, yemekte lezzet varsa da elini sıkarlar. 
İşte elde ayakkabı yapmak da buna benzer.”

Sandalet türleri arasına “Bodrum sandaleti”ni 
katan merhum Ali Güven de bölgenin deniz, 
güneş ve taş evlerden oluşan dünyasının, Ha-
likarnas Balıkçısı gibi sanatçıların Bodrum’u-
nun bir üyesiydi. Makedon göçmeni Güven, 

çocukluğunda bir kunduracının yanına girip 
mesleği öğrenmiş, sonra yıllarca bu mesleği 
sürdürmüştü. İşlerinin kötü gittiği zamanlarda, 
tam da umudu kesmişken 1990’larda sokak-
larda yürüyen arkeologları görmesi hayatını 
değiştirdi. Onların ayaklarında gördüğü san-
daletlere hayran oldu ve kısa bir süre sonra ilk 
sandaletini üretti, bu sandaletlerle fark yarattı 
ve ünlendi. Ondan sonra da kendisine has bir-
çok sandalet tipi tasarladı, çok taklit edildi; bu 
sandaletlerle tüm Türkiye’den sipariş aldı, onu 
görmek için Bodrum’a gidenler oldu, İngilte-
re’den Avustralya’ya birçok dergiye çıktı, bu 
dergilerde de “Bodrum sandaletinin yaratıcısı” 
olarak anıldı. Ali Güven’in müşterileri arasında 
Sezen Aksu’dan Mick Jagger ve Donna Karan’a 
dek birçok isim vardı; ancak o bu isimlerle ilgi-
lenmiyordu, tek düşündüğü, baştan sona elde 
ürettiği sandaletlerini en iyi şekilde yapmaktı.

Ali Güven’in Bodrum sandaletlerini özel kılan; 
kullandığı, Muğla yaylalarından gelen deriydi. 
Usta bu saf ve kimyasal değmemiş (sonradan 
giderek bulmanın zorlaşacağı) deriyi palamut 
kabuğuyla eğitiyor, şekillendiriyor, kalfaları da 
yanından gittiği için sonuna kadar tek başına 
üretiyordu. Yedi kalfayla birlikte bütün gün san-
dalet yapıp geceleri birlikte eğlenmeye gittikle-
ri, sabahları yeniden işlerinin başına döndükleri 
güzel anıları anlatmasına doyum olmuyordu. 
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Ali Güven’in en büyük hayaliyse sandaletleriyle 
ünlendiği Bodrum’daki bir taş evde o zamana 
kadar yaptığı ayakkabı, çanta ve kemerlerle bir 
müze açmaktı; mümkün olmadı.

Ali Güven vefat ettikten sonra işini kızı Ayşe 
Güven devam ettirdi. Ayşe Güven sonradan 
verdiği röportajlarda çocukluğu dışında baba-
sının yaptığı bir sandaleti giyemediğini anla-
tacaktı. Başlarda babasına has gördüğü, deri 
kokusunu her duyduğunda babasını hatırladığı 
bu işi devam ettirmesi en doğru şey oldu; bir 
roman kahramanı gibi yaşayan ve Bodrum’a 
bir değer daha katan babasının adının en çok 
bu şekilde yaşayacağını biliyordu çünkü.

Bir başka hikaye Gaziantep’ten. Yemenici Hay-
ri Usta bu işe başladığında bu kadar ünlene-
ceğini elbette tahmin etmiyordu. Bu 600 yıldır 
süren ve babadan oğula geçen mesleği o da 
ailesinden devralmıştı; hatta artık insanlar ye-
meni giymeyi tercih etmediği için üzülüyordu. 
Şansı tam da o zamanda döndü. Yemen’den 
Halep’e, oradan da Gaziantep’e taşınan yeme-
ni sanatı, yemeniyi icat eden Yemen Ekber’in 
mirası; “Truva” filmini çeken yapımcılar tara-
fından keşfedildi. Bu ayakkabıları üreten usta 

aranıp bulundu ve böylece gladyatör yemeni-
leri, hem “Truva”da hem “300 Spartalı”da hem 
de daha sonra “Harry Potter” filmlerinde giyil-
di. Yemenici Hayri Usta o günden bu yana tüm 
dünyaya üretim yapıyor; üstelik artık sadece 
deri renginde değil, istediğiniz renklerde ve 
yeni tasarımlarla. Ali Güven nasıl Bodrum’un 
köklerini, Necmi Usta nasıl Eski İstanbul’u 
temsil ediyorsa o da Mezopotamya’nın deva-
mını temsil ediyor.

Truva, 300 Spartalı ve 
Harry Potter filmlerinde 
Yemenici Hayri Usta’nın 
yemenileri giyildi.
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1. Gamba Parçası: Ayakkabının iki tarafında da bağcık kısmından topuk kısmına kadar olan kısım.
2. Arka Fileto: Topuğu güçlendiren, genelde hilal şeklinde olan deri parçası.
3. Çoraplık: İçine ayağın girdiği, ayağın topuk kısmını saran ve ayağın ayakkabıdan kayıp çıkmasını engelleyen bölüm.
4. Bağ Altı: Bağcıkların geçtiği deliklerin bulunduğu kısım.
5.  Dil: Bağcıkların altından geçen deri parçası.
6. Yüz: Ayakkabının burun koruyucu kısmını da içeren ön bölüm.
7. Vardola: Su geçirmezlik sağlamak için, deri gövdeyi ve tabanı birleştiren deri şerit. Dikişli, dikişsiz, patatirli gibi çeşitleri vardır.
8. Çiçek Zımba: Kanat şeklindeki ayakkabı ucunda bulunan delikten desenler.
9. M Maskaret: Kanat ucun üst kısmındaki zigzag şeklindeki parça.
10. Maskaret: Parmak kısmını farklı biçimde, arkaya uzanacak şekilde örten ve ayakkabı modeline ismini veren uç bölüm.

Ayakkabı Terimleri

“Ismarlama ayakkabı alan kişi bunu kendisi için 
yapıyordur. Gösteriş için değil.” 

FLORANSA’DA AYAKKABI ATÖLYESİNİN SAHİBİ STEFANO BEMER

“Satın alabildiğim 
en iyi deriyi alırım ve 
bulabildiğim en iyi 
zanaatkarları toplarım.” 
ALLEN EDMONDS KURUCUSU 

ELBERT W. ALLEN 
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Oxford: Bağcıklı klasik takım elbise ayakkabı-
sıdır. Ayakkabının dili yüzden ayrıca kesilir ve 
alt kenarı, gambayla alttan birleşir. Sektörde 
“çift yüz” diye de adlandırılır.
Derby: Klasik (biraz daha az resmi) takım elbi-
se ayakkabısıdır. Ayakkabının dili, ayakkabı yü-
zünün bir uzantısıdır ve gamba bunun üzerine 
dikilir.
Brogue: Bol yağışlı İskoçya ve İrlanda sakin-
lerinin ıslak zeminde suyu kapalı ayakkabıdan 
atabilmesi için geliştirilmiş bir dizi delikten olu-
şan aslında kırsal kesim ayakkabısıdır. ABD’de 
kanat uç (wing tip) diye de bilinir.
Loafer: Yarı-resmi bağcıksız ayakkabıdır. Ön 
kısmındaki bantta yer alan üçgen biçimindeki 
açıklığa eskiden bozuk para konulurmuş. Ay-
rıca altı kösele olanlardansa kauçuk olanların, 
tabanın topuk kısmından arka filetoya kadar 
taşan modelleri araba kullanırken ayakkabının 
deri kısmının zarar görmesini engeller ve rahat 

bir sürüş sağlar. Bu nedenle bu model 
“Araba Kullanma Loafer’ı” (“Driving Lo-
afer”) olarak da adlandırılır.  
Bucks: Spor, Derby tarzında nubuk ayak-
kabıdır. En yaygın olanı beyaz nubuktan, 
tabanı kırmızı kauçuktan olanıdır.
Boğazlı Bot:  Spor, bağcıklı ve Derby 
yapısındaki botun çoraplık kısmı nor-
mal bir takım elbise ayakkabısından 
2,5-5 cm kadar daha uzundur. Chelsea 
Botu olarak adlandırılan yanları lastik-
li ya da fermuarlı bağcıksız versiyonu, 
yazın da Çöl Botu/Safari Botu adını 

alan nubuk versiyonları mevcuttur.
Bot: Bileği de geçecek uzunluktaki ayakkabıla-
rın tümüne verilen genel addır. Asker Postal-
ları, Kovboy Çizmesi, Boksör Botu gibi isimler 
alan çeşitleri bulunur.
Tekne Ayakkabısı: Adıyla müsemma, ıslak 
teknede kaymamak için kaymaz tabandan 
üretilen bağcıklı makosendir. “Boat shoe” ya 
da “deck shoe” da denir. Doğrudan Sebago, 
Sperry Top-Sider ya da Timberland gibi dünya-
da en bilindik markaların isimleriyle de jenerik-
leşmiştir.
Spor Ayakkabı: Genelde kauçuk tabanlı, spor 
giyimle ya da jean’le kullanılan ayakkabıdır. Üst 
kısmı iki ya da üç parça kanvas, süet ya da deri-
den yapılır. Spor dallarına göre koşu ayakkabısı, 
tenis ayakkabısı, cross ayakkabısı gibi çeşitleri 
vardır. Genel anlamda günümüzde “Sneaker” 
diye geçer.

ISMARLAMA 
AYAKKABICILAR REHBERİ
Çok özel ayakkabılar için 
gidilecek yerler:
Edward Green
(Londra; edward-green.com)
Vincent & Edgar
(New York; +1 212 753 3461)
G.J. Cleverley
(Londra; gjcleverley.co.uk)
Oliver Moore
(New York; olivermoorebootmakers.com)
Stefano Bemer
(Floransa; stefano-bemer.it)
John Lobb Ltd.
(Londra; johnlobbltd.co.uk)
Gaziano & Girling
(Londra; gaziano-girling.com)
Perry Ercolino
(Pennsylvania; perryercolino.com) 
Mahmut Kundura
(İstanbul; 0212 244 41 04)
Laszlo Vass
(Budapeşte; vass-shoes.com)
Silvano Lattanzi
(Roma, Milano ve New York; silvanolattanzi.com)
Lajos Balint
(Viyana; balint.at)

RAKAMLARLA 
ISMARLAMA AYAKKABI

14Ayakkabı üretimi öncesi pro-
va sırasında alınan ölçü adedi. 

Her ayak için ayağın boyu, parmakların 
genişliği, ayak kemerinin (kontrupiye) 
yüksekliği, ayak bileği çevresi gibi çeşitli 
ölçüler alınır.

8Bir çift ısmarlama ayakkabının üre-
timi için gereken ortalama hafta 

sayısı.

1,5Bir çift ayakkabı yapımı için ge-
reken deri metrekaresi (desisi).

0Sonuçta ortaya çıkan ayakkabınızın 
aynısını başkasında görme ihtimaliniz.

GOODYEAR MI BLAKE Mİ?
Goodyear Vardola
Taban oluşturmanın en yaygın biçimdir. 
Ayakkabı tabanı ve ayakkabı gövdesi, tüm 
ayakkabının etrafından dolaşan vardola ya 
da deri bir bant üzerine dikilir. Dış tabanla 
iç taban arasında mantar ya da benzeri bir 
astar yer alır. Oldukça sağlam olan bu yön-
tem, aynı zamanda tabanı değiştirmeye de 
izin verir.

Blake Yöntemi
Arada vardola olmadan tabanın doğrudan 
ayakkabıya dikilmesine verilen isimdir. Go-
odyear yönteminin başlıca alternatifidir. 
Daha basit yapıda olup neticede daha hafif 
ayakkabılar üretmeye izin verir. Ancak elde 
yapımı neredeyse imkansızdır. Makinede 
üretilir; zaten ismini de tabanı ayakkabıya 
doğrudan diken makinenin mucidinden alır.

Erkek Ayakkabıları Terminolojisi
| 11



Yeni sezonda siyah, gri ve kırmızı hayatın her anına eşlik 
ediyor. Ayakkabı ve aksesuarlardaysa desenler, dokulu 

parçalar, metalik etki ve boya sıçratma efektleri başrolde.

GÜNÜN 
HER ANINDA

Fotoğraflar: Eren Aytaç
Styling: Gökçecan Yürekli

Saç & Makyaj: Selma & Samet Çürükvelioğlu
Model: Mirte (True Models)
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İpek Sabahlık: İpek Kıramer
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Sweatshirt: Tara Coşkuntuncel
Pantolon: Nocturne
Sandalet: Guardiani
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İpek Sabahlık: İpek KıramerPortföy: Bottega Veneta
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Triko: Agenda (Morhipo.com)
Pantolon: Zeynep Ökmen

Slip-on Ayakkabı: Christian Louboutin
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İpek Sabahlık: İpek Kıramer
Elbise: People by Fabrika (Morhipo.com)
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Çanta: CHUCHU Bag
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Ayakkabı: Christian Louboutin
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Elbise: L’Atelier Caché 
Ayakkabı: Christian Louboutin
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Fularlar: Sumejja
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Bluz: People by Fabrika (Morhipo.com)
Etek: Özlem Kaya
Ayakkabı: İnci
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Çanta: Bera Design
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Ayakkabı: İnci
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Payetli Elbise: People by Fabrika (Morhipo.com)
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Alberto 
Guardiani

Ayakkabıları 
melez hale 
getiren İtalyan:

Klasik tarzı spor 
detaylarla farklılaştıran 
İtalyan ayakkabı duayeni 
Alberto Guardiani ile 
ayakkabılarını, gelecek 
planlarını ve Türk tüketici 
davranışlarını konuştuk.

Röportaj: Serhat Şengül
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Ayakkabı yapmaya nasıl karar verdiniz? Mar-
kanızın arkasındaki hikaye nedir?
Ayakkabı tutkum, 1947 yılında klasik ve lüks 
erkek ayakkabısı üretilen küçük bir fabrika ku-
ran babam Dino’dan bana miras kaldı. Ayakka-
bılarla çevrili şekilde büyümem sayesinde ince 
zevk, zanaatkar özen ve ayakkabı üretiminde 
detaylara karşı gösterilen büyük özeni iyice 
özümsemiş oldum.

Koleksiyonlarınıza göz gezdiren biri, imzanı-
zın bütün tarzları karıştırarak bir çeşit melez 
ayakkabı yaratmak olduğunu rahatlıkla söy-
leyebilir. Klasik bir tarzda takılı kalmak yerine 
neden bunu tercih ettiniz?
2000’li yıllarda pazarın spor ayakkabılara ihti-
yacı olduğunu fark ettim. Tıpkı benim gibi daha 
önce asla spor ayakkabı giymeyeceğini düşü-
nen erkekler için, zanaatkarlıktan ödün verme-
yerek yüksek kaliteli spor ayakkabılar üreten 
Guardiani Sport’u yarattım. Guardiani Sport 
başarıya ulaştı ve şirketin değerini hızla arttırdı. 
Bunun üzerine, klasik Oxford tarzından ziyade, 
resmi ayakkabıların daha alışılmadık versiyon-
larına ihtiyaç olduğunu düşünerek iki koleksi-
yonu karıştırdım, spor detaylarla klasik çizgimi 
harmanladım ve kendi imzamı yarattım.

Ayakkabılarınız kimlere hitap ediyor? Guardi-
ani erkeği/kadını kim?
‘Guardiani insanları’ olarak tanımladığım müş-
teri kitlemin evvela ihtiyaçları var. Modadan 
haberdar olmayı seviyorlar ama ona bağım-
lı değiller. İşini tutkuyla yapan, hayatı seven, 
özgür ruhlu ve doğasında gamsızlığa yatkınlık 
olan, meşgul insanlar onlar. Yani, 7/24 giyebi-
lecekleri, günümüz modasına uygun tasarım-
lar, bir kokteylde, etkinlikte giyilebildiği gibi tüm 
gün işte de giyilebilecek ayakkabılar arıyorlar. 
Kadınlar, özellikle 40 yaşın üzerinde olanlar, çok 
modern ve gösterişlilerken; erkekler bazen çok 
klasik olmadan resmi bir tutuma sahip olabili-
yorlar.

Sizce hayallerinizi koleksiyonlarınıza yansıtı-
yor musunuz? Yoksa sadece trendleri mi be-
nimsiyorsunuz?
Evet yansıttım ve yansıtmaya devam ediyorum 
ama asıl zorluk, saygı duymanız gereken kural-
lar olduğunda başlıyor. Trendler ve pazar sizi 

yönlendirdiğinde, spesifik ihtiyaçlar doğduğun-
da zorlu görev başlıyor; fikirlerinizi detaylarda 
somutlaştırıyorsunuz, kavranabilir hale getiri-
yorsunuz ama hala trendlere ve pazara saygı 
duymak durumundasınız.
Koleksiyonumuz bugün çok büyük ve marka-
mız uluslararası alanda büyüyor; bu yüzden 
tarzımı tek yönde yansıtmam mümkün değil 
ama her zaman hepsinde benim DNA’m olacak.
Bugünlerde kendimi koleksiyonun bir kısmında 
yansıtabiliyorum, aynı zamanda kişisel ola-
rak ayakkabıları, özellikle kendi tarzıma uygun 
olanları, test etmeyi de seviyorum.

Ayakkabı üreticisi ya da kullanıcısı, ikonunuz 
kim? Kendi tasarımlarınızı giymediğinizde 
başka hangi ayakkabıları tercih ediyorsunuz?
Belirli bir ikonum yok ama kişisel olarak da ta-
nışma fırsatı bulduğum, bir süre önce kendile-
rine tasarım yaptığım Javier Bardem ve Pene-
lope Cruz’un isimlerini verebilirim.
Ayakkabı seçerken de, inanın sadece kendi ta-
sarımlarımı giyiyorum, başka ayakkabıları de-
nemem için bir neden yok. Yalnızca yaz tatille-
rinde, sahilde Havaianas terliklerimi giyiyorum.

Türkiye pazarının markanıza karşı tutumu na-
sıl? Türk insanı tasarımlarınıza gerçekten de-
ğer veriyor mu? Mesela en çok hangi tarzları 
tercih ediyorlar?
Türk pazarı çok heyecan verici ve gün geçtikçe 
büyüyor. Tüm politik durumlara rağmen Türki-
ye’ye çok inanıyoruz ve bu yüzden ikinci flags-
hip mağazamızı burada, İstanbul’daki Akasya 
AVM’de açtık.
Türkiye ile ilgili tatmin edici bulduğum şey, 
müşterilerimizin genellikle en ikonik tasarımla-
rımızı almayı tercih ederken, her zaman kolek-
siyondaki yeni parçalara karşı duydukları he-
yecan oluyor. Türk insanı her zaman kusursuz, 
şık ve detaylara önem veriyor. Erkekler genelde 
kamuflaj desenli, kauçuk tabanlı, bağcıklı Algre-
en modelini tercih ederken kadınlar, ünlü plat-
formlu sneaker’ımız Ginger modelini seviyorlar. 
Bu sene bana hoş bir sürpriz oldu ve son çıkar-
dığımız Onesoul modelinden çok fazla sattık. 
Türkleri, öngörülemez oluşları ve cesaretli tu-
tumları nedeniyle seviyorum. Ve Türkiye’nin iyi 
bir stil anlayışı olduğunu söylemeliyim.
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Gamze 
Saraçoğlu
Elbiseden ayakkabıya kadar 
tasarımın her alanında...

Röportaj: Serhat Şengül
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Moda tasarımı eğitimi alan biri ayakkabı ta-
sarımı konusunda kendisini nasıl geliştirebi-
lir? Önerileriniz neler?
Moda tasarım eğitimi alan bir tasarımcının 
ayakkabı tasarlaması bir bakıma büyük bir artı. 
Trendleri, dünyadaki akımları doğru yorumla-
yan bir tasarımcı farklı disiplinlerde doğru bir 
eğitimle başarılı olabilir. Ayakkabı tasarlamak 
için dünya trendlerini iyi bilmek, ayakkabının 
ergonomisinden iyi anlamak, kalıp ve altyapı 
bilgilerini öğrenmek çok faydalı olacaktır.

Ayakkabı tasarlamak mı elbise tasarlamak mı 
daha zor? 
İkisine de zorluk olarak bakmadım. İkisi de çok 
keyifli, ikisinin de farklı alanlarda zorlukları ve 
çok farklı teknikleri var. Doğru tasarım, doğru 
teknikle birleşince başarılı tasarımlar ortaya 
çıkıyor.

Tasarladığınız ayakkabılar hayal ettiğinize ne 
oranda dönüşüyor? Türkiye ayakkabı tasarı-
mını üretime dönüştürmekte ne durumda?
Ben çok iyi bir ekiple çalışıyorum. Tasarladığım 
ayakkabıların çok büyük bir bölümü hayallerimi 
yansıtıyor. Türkiye, ayakkabı tasarımı konu-
sunda oldukça iyi bir noktada; öte yandan ge-
lişime açık ve bir anlamda daha çok yolu  oldu-
ğunu düşünüyorum. Türkiye’de özellikle teknik 
çok iyi, bu sebeple üreticiler ayakkabıyı doğru 
okuyup doğru model çıkarabiliyorlar. Karşı-
laştığımız zorluk, kalıpla modelin uymaması 
oluyor. Teknik olarak müdahale edilerek doğru 
tasarıma ulaşılıyor.

İnci’nin kreatif direktörü olarak, her sezon 
kadın ve erkek koleksiyonları çıkarıyorsunuz. 
Türk halkının ayakkabı seçme alışkanlıklarına 
yön veriyorsunuz, bu nasıl bir duygu? Türk tü-
keticiler ne tarz ayakkabılar giymeyi seviyor?

İnci ile gönül bağımız var. Benim için çok kıymetli 
bir marka İnci. İşbirliğimiz neredeyse 10 seneye 
yakındır var. Son üç senedir de kreatif direktö-
rüyüm. İnci gibi köklü bir firmada çalışmak bü-
yük gurur. Öte yandan milyonlara ulaşmak çok 
büyük bir mutluluk. Türk kadını pratik, konforlu, 
pek çok alanda kullanabileceği ürünleri seviyor. 

Aynı zamanda sakin modeller kadar hareketli, 
aksesuarlı modelleri de beğeniyor. Renklerde 
ise siyah bir klasik olarak en beğenilen renk-
lerden. Bunun yanında pudra, taba, bordo sıkça 
tercih edilen diğer renkler. Klasik modeller ise 
Türk kadınlarının favorilerinden.

İnci’de iki cins için de ayakkabı (zenne ve mer-
dane) tasarlayan biri olarak, en çok hangisini 
tasarlamaktan keyif alıyorsunuz?
Aslında ikisini birbirinden ayırmıyorum. Benim 
için ikisi de bir bütünün parçası, diyebilirim.

Favori ayakkabı modelleriniz hangileri? Ya 
malzemeler?
Stiletto’larımızı ve oxford ayakkabılarımızı çok 
beğeniyorum.
Malzeme olarak nubuk ve kesik yılan derileri 
baskıları en sevdiğim dokulardan.

İçinde bulunduğumuz İlkbahar-Yaz sezonun-
da İnci’de neler görüyoruz?
Stiletto’larımızı ve comfort modellerimizi çok 
seviyorum ve ben de sıkça kullanıyorum. Do-
kulu deriler, özellikle yılan baskılar ve nubuk 
sevdiğim malzemelerden.
Metalik renkler, baskılı deriler, soft tonlar, rafya 
gibi  farklı  malzemeler ve metal aksesuarlar 
bu sezon koleksiyonda sıkça yer alıyor. Bol bol 
terlik, babet, sandalet, stiletto, kadınsı model-
ler ve sneaker’lar görüyoruz.

Önümüzdeki sezonlarda ayakkabı modelle-
rinde bizi neler bekliyor? Biraz ipucu verebilir 
misiniz?
Sneaker’lar hayatımızı kaplayacak, diyebilirim. 
Özellikle ‘ugly sneaker’ (‘çirkin spor ayakkabı’) 
dediğimiz kalın ve kaba alt yapılı modelleri sık-
ça göreceğiz. Öte yandan terlikler hem alçak 
hem de yüksek topuklarla hayatımızda olacak.

Ayakkabı tasarımına yönelmek isteyen genç-
lere neler önerirsiniz?
Ayakkabının tekniğini öğrenmelerini, deriyi iyi 
tanımalarını, dünya trendlerini takip etmelerini 
ve doğru markalar bünyesinde çalışarak tecrü-
belerini geliştirmelerini öneririm.

Moda tasarımcısı Gamze 
Saraçoğlu aynı zamanda 
İnci Deri’nin kreatif 
direktörü olarak ayakkabı 
tasarımlarına yön veriyor. 
Gamze Saraçoğlu ile bu 
işbirliğini ve ayakkabı 
tasarımlarını konuştuk.

| 31



Ayakkabı tasarım rüyasını yaşıyor

Safa Şahin

Röportaj: Serhat Şengül
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Ayakkabı tasarlamaya nasıl başladınız? Ha-
yalleriniz arasında var mıydı?
Ayakkabı tasarlamaya lisede okurken graffiti ve 
ayakkabı eskizleri çizerek başladım, evet hayal-
lerim arasında ayakkabı tasarımcısı olmak vardı, 
zaman geçtikçe daha da pekişti, diyebilirim.

Bunun için nasıl bir eğitim aldınız? Kendinizi 
bu konuda geliştirmek için neler yaptınız?
Liseyi bitirdikten hemen sonra TASEV Ayakka-
bı ve Saraciye Mesleki ve Teknik Anadolu Lise- 
si’nde ayakkabı tasarımı üzerine eğitim aldım 
daha sonra güzel sanatlar fakültesi resim bö-
lümünde okurken İtalya’da sanat üzerine eğitim 
aldım ve  resim bölümünden mezun olup sek-
törde çalışmaya başladım, kendimi geliştirmek 
için olabildiğince sanatla beslendim ve sektör 
içerisindeki ustaların deneyimlerini dinleyerek 
hayatıma adapte etmeye çalıştım.

Ayakkabı tasarlarken en çok kimleri düşünü-
yorsunuz? Nasıl kadın ve erkekleri hayal edi-
yorsunuz?
Ayakkabı tasarımı yaparken genelde birisi-
ni düşünerek ayakkabı tasarlamıyorum. Eğer 
düşünecek olursam Alice in Wonderland (Ali-
ce Harikalar Diyarında) betimlemesinde kendi 
dünyasında yaşayan bir karakter hayal ediyo-
rum.

Kendi markanızdan bahsedelim. Tasarım çiz-
ginizi nasıl tanımlarsınız? Safa Şahin kadınla-
rı kimler?

Açıkçası tam olarak çizgimi nasıl tanımlayaca-
ğımı bilmiyorum. Yukarıda da bahsettiğim gibi 
kendi dünyasını yaşayan dünya markalarının 
dayattığı tekdüzelikten çıkıp dışarıdaki hayat-
ta kendine has tasarımcıların ürünlerini tercih 
eden bir kitle, diyebilirim.

Nike gibi dev bir ayakkabı markasının tasarım 
ekibinde görev alıyorsunuz. Kendi çizginizden 
bu denli farklı bir spor ayakkabı markasında 
çalışmak nasıl?
Ben halihazırda iki  sene boyunca konsept ayak-
kabılar yapıyordum. Bunları Nike takip ediyor-
muş ve bir gün bana e-mail göndererek “Bizim-
le çalışmak ister misiniz?” diye sordular. Ben de 
hemen kabul ettim. Burada çalışmak benim için 
farklı bir deneyim. Görmediğim veya es geçtiğim 
detayların önemini anlıyorum burada çalışırken.

Nike’ta çalıştığınız süre içinde, bugüne kadar 
imzanız bulunan ikonik ayakkabılar var mı? 
Hangileri?
Pazara sunulacak ayakkabının çizimden satışa 
çıkması uzun bir süreç. Üzerinde çalıştığım pro-
jeler hala devam etmekte.

Spor ayakkabı tasarımı mı klasik ayakkabı 
tasarımı mı sizi daha mutlu ediyor? Gelecek 
planlarınız neler? Kendinizi 10 yıl sonra nere-
de görüyorsunuz?
Aslında iki tarzı da tasarlamak beni mutlu edi-
yor. Özellikle konsept ayakkabılarda yaratıcılı-
ğımı daha çok kullanabiliyor olmak bana keyif 
veriyor. Geleceğe dair çok net planlarım yok 
açıkçası, ayakkabı tasarlamaya devam ederek, 
daha da ilerleme kaydedeceğimi ümit ederek 
yoluma devam ediyorum.

Ayakkabı tasarlamaya 
başlarken Safa Şahin, 
bir gün Nike’ın tasarım 
ekibinde yer alacağını 
tahmin bile etmiyordu. 
Kendi adıyla konsept 
ayakkabı tasarımlarına 
imza atan Şahin, işini iyi 
yapan ve yaratıcılığını 
gösterebilenlerin değerini 
bulduğuna dair güzel bir 
örnek...
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Güzellik Editörü: Valerie Dayan

YAZA 
HAZIR
MIYIZ?
Yaza tepeden tırnağa bakımlı bir 
ciltle girmeniz için günlük rutininize 
eklemeniz gereken ürünleri seçtik.

Gücünü begonvil ve safran özlerinden alan ma-
rifetli vücut kremi, düzenli kullanımda deriyi 
sıkılaştırmayı ve tonunu eşitlemeyi vadediyor. 
Kremin nem kaynağı ise shea yağından... NUXE 
Nuxuriance Ultra Luxurious Body Cream, 275 TL

İçerisinde okyanuslardaki yosunlardan elde edilen Mucizevi İksir’in yanı 
sıra, yeni bir yosun türünden elde edilen Micro Oil Gel Cream Kapsül bu-
lunan krem, bu yeni içeriği sayesinde uygulandığında cilde ferahlama 
hissi kazandırıyor ve kızarıklıkları azaltıp, cildi yatıştırıyor. Isınan havalara 
uygun, ferahlatan ve ince yapılı bir nemlendirici isteyenler için... LA MER 
Moisturizing Cool Gel Cream 30 ml, 730 TL
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Yüzün en ince ve güneşten en çok etkilenen bölgesi 
olan göz çevresi için üretilen SPF’li krem, içerisindeki 
bitkisel özler ve hassasiyete duyarlı meyve asitleri ile 
ince kırışıklıkları da tedavi ediyor. DERMALOGICA Total 
Eye Care SPF 15, 400 TL

Diyet, spor, yorgunluk, mevsim geçişi gibi nedenlerden 
canlılığını kaybetmiş ciltleri hedef alan serumun içerisin-
deki özel yosun Spirulina ile ciltteki hücrelerin enerjisini 
artırıp, cilt tonunu eşitlemeyi sağlıyor. ESTHEDERM In-
tensive Spiruline Serum, 449 TL

Hem cildi güneş ışınlarından koruyan hem de 
kapatıcılık sağlayan ince yapılı serum, karma 
ve yağlı ciltlerin gün boyunca mat kalmasını 
sağlıyor. BIODERMA Photoderm Nude Touch 
SPF 50+, 99,50 TL

Vücudu ölü deriden arındırarak bacakları pürüzsüzleş-
tiren ve sıcaklara hazırlayan peeling, haftada iki kez uy-
gulandığında formülündeki üzüm çekirdeği, esmer şeker 
ve üzüm yağı ile selülit görünümünü azaltmaya destek 
oluyor. CAUDALIE Crushed Cabarnet Scrub, 115 TL
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Yazı: Burçin Ünaldı

Ayakkabılar kadınların gözüne daha yürümeye 
başladıktan, ilk adımlarını attıktan hemen son-
ra çarpıyor, hangimiz annemizin ayakkabısını 
küçük ayaklarımıza geçirdiğimizde büyüdük, 
güzel olduk sanmadık? Cinderella’nın şeffaf 
cam ayakkabısından, Oz Büyücüsü’nde Doro-
thy’ye hayal kurmaktan korkmamasını söyle-
yen kırmızı pırıltılı ayakkabılara, Sex And The 
City’de gücü ve seksapeli simgeleyen milyon-
luk olanlarına kadar ayakkabı kadınlar için her 
zaman bir şeyleri “ifade” ediyor!

1533 senesi yüksek topukların doğum yılı. 15 
yaşındaki Catherine de Medici Orleans düküyle 
evleneceği törende giymek üzere yanında bir 
çift yüksek topuklu ayakkabıyı Floransa’dan 
Fransız sarayına  getiriyor ve voila! Parisli aris-
tokrat hanımlar yüksek ökçeleri hemen be-
nimsiyorlar. Tabii devrime kadar... Sonrasında 

yüksek topuklar bir inişte bir çıkışta... 1900’ler 
itibariyleyse bu tasarım yerini sağlamlaştırıyor 
ve bir daha hiç tahtından edilemiyor.

Ayakkabılar artık sadece ayakkabı değil, zaman 
içinde özellikle popüler kültürle öyle çok an-
lamlanmış ki... Bir tutku, bir bağımlılık, bir hobi, 
bir ifade, bir otorite bildirimi, bir feminenlik 
işareti, bir neşe kaynağı, bir cinsel bağımsızlık 
göstergesi...

Neredeyse her kadının büyük aşk yaşadığı ayakkabılar, özellikle 
yüksek topuklular benim de göz bebeğim. Kadınların 
ayakkabılara olan düşkünlüğü tartışmasız bir 
gerçek, birçok kadın yeni bir çifte karşı koyamıyor 
ya da bir ayakkabıcının önünden öyle hızla geçip 
gidemiyor. Peki bunun arkasında yatan neden nedir?

AYAKKABIDAN 
ÖTE...
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Terimsel olarak elbiseyi tamamlayan bir “ak-
sesuar”dan fazlası olmayan ayakkabı, kadınlar 
ve hatta erkekler için “kavramsal” olarak çok, 
çok daha fazlası. Bir aşk ve tutku objesi, bir ol-
mazsa olmaz, kimisi için bir fetiş unsuru, hatta 
çoğu kadın için bir “gülü seven dikenine katla-
nır” durumu.  Özellikle çoğu erkek için  kadın 
ayakkabısı demek doğrudan “stiletto” demek; 
stiletto ise “ince ağızlı keskin bıçak”. Manidar. 

Kadınlar hareketlerini kısıtlayan, gezecekleri 
yerleri sınırlayan, ayaklarını kimi zaman par-
çalayan bu güzelliğe neden karşı koyamıyor, 
ayakları acı içindeki bir kadının yüzü olabileceği 
en güzel, en seksi ifadeyi nasıl takınabiliyor? 
Kadınlar bu acıya neden gönüllü oluyorlar?

Önce biraz Freud. Psikolojide kadınların ayak 
ve bacaklarını belli sinyaller ya da mesajlar ver-
mek için erkeklerden daha sık kullandığı gibi bir 
durum söz konusuymuş. Flörtleşirken erkek-
lerden çok daha iyi kullandıkları vücut diliyle 
kadınlar bu sebeple içgüdüsel olarak ayaklarını 
ve bacaklarını daha güzel gösterme eğilimin-
delermiş. Demek ki ünlü gazeteci-yazar Chris-
topher Morley zamanında boşuna “Yüksek to-
puklar, alnından öpülmüş bir kadın tarafından 
yaratılmış olmalı!” dememiş!

Kadınların ayakkabıya doymazlığına bir cevap 
da ayakkabının büyücüsü  Christian Loubou-
tin’den geliyor: Ona göre her kadının içinde beş 
kadın var: Akıllı, ciddi, seksi, kendinden emin ve 
çılgın. Ve tabii hepsine göre de en az bir ayak-
kabı!  Ama sebebi bu kadar da değil. 

The Importance Of Wearing Clothes (Giyinme-
nin Önemi) kitabını yazan psikolog Lawrence 
Langner, ayakkabının üremeye kadar yolu var, 
iddiasıyla dudak uçuklatıyor. İlkel kültürlerde 
üreme organlarının rahatlıkla sergilenebildiğini 
belirten Langner, uygar kültürlerde ise giysi-
lerin üreme organlarının simgelerine dönüş-
tüğünü vurguluyor, ayakkabı da kadın üreme 
organını simgeliyor, yani madem örtüyorsun, o 
halde sembolize ediyorsun!

Ayakkabı seçimleri ile bir kadının karakterinin 
okunabildiği artık bilinen bir gerçek. Penelo-
pe Cruz oynayacağı kadını tanımak için yö-
netmenle birlikte önce ayakkabılarına karar 
verdiğini söylüyor: “Yeni bir role, yönetmenle 
birlikte önce o kadının hangi ayakkabıları gi-
yeceğini seçerek çalışmaya başlarım. Her şey 
onda, ayakkabıda başlar.” Tom Hanks de Forest 
Gump’ta “Annem her zaman birinin ayakkabı-
larına bakarak onun hakkında çok şey anlata-
bileceğini söyler.” der. Bir kadın için ayakkabısı, 
ayakkabısının stili, renkleri, modeli onun hak-
kında çok şey anlatıyor. Özellikle sokak stilinin 
zirve yaptığı bu dönemde bir çift ayakkabı ol-
madan bir stil ikonu olunamıyor! 

Herkes gibi rahat olmak, rahat etmek arzu-
sundaki kadın iş ayakkabıya gelince dişini sı-
kabiliyor. Kıyafetine göre ayakkabı değil, ayak-
kabısına göre kıyafet aramayı garipsemiyor, 
beğendiği ayakkabının ayağına uygun numa-
rası yoksa uydurmanın bir yolunu illaki bu-
luyor. Ünlü aktris Keira Knightley  bile “Görüp 
çarpıldığım bir çift ayakkabı varsa, bana uygun 
numarası olup olmadığının önemi yok, yine de 
onları alırım!” diyebiliyor.

İşin psikolojik tarafını bırakırsak, ayakkabı-
ya olan bu tutkunun tarihte yattığı söyleniyor. 
Avrupa’da karanlık çağda, geleneksel Ang-
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lo-Sakson düğünlerinde baba gelini damada 
teslim ettiğinde, damat gelinin alnının çatına 
ayakkabıyla minikçe vururmuş; bu, kadın üze-
rindeki otoritenin o dakika itibariyle babasından 
kocasına geçtiğinin göstergesiymiş. Bu çağda 
ise kadın otoriteyi kimseye bırakmak istemi-
yor, ayakkabısı artık kendi elinde, bu sebeple 
ayakkabıya doyamıyor. Bunun dışında Arap 
mitolojisinde, Şehrazat masallarında örneğin, 
rüyasında ayakkabı gören kadının evleneceği 
müjdeleniyor, bu sebeple kadın 1001 geceden 
bu yana  ayakkabı edinmek arzusunda! Bir di-
ğer tarih göndermeli  sebep  de yüksek topuklu 
ayakkabıların sınıf göstergesi olması. Yüksek 
ökçeli ipek ayakkabılar sarayın ve burjuvanın 
ayaklarını süslerken çalışan sınıf için pamuklu 
potinler ya da mokasenlerden fazlası yok. Bu 
sebeple yüksek topuk hep iyi yaşamı ve yüksek 
sınıfı anımsatıyor, haliyle daha fazla arzulanıyor.

Konuyla ilgili sosyo-antropolojik sebepler de 
araştırılmış. Birçok kültürde güzellik ölçütü de-
ğişken. Örneğin  birleşik kaş bizde kabul gör-
mezken bir çok kültürde güzellik simgesi ve fa-
kat görülmüş ki hemen hemen tüm kültürlerde 
farkında olmaksızın ortak bir cazibe, güzellik 
endeksi var: “Leg-to-body-ratio (LBR)” de-
nen bacağın boya oranı. Liverpool Üniversite-
si’nden evrimsel sosyal psikolog Viren Swami 
hemen hemen tüm kültürlerde büyük LBR’nin 
çekici kadına tekabül ettiğini ispatlamış. Kadı-

nın LBR’si yüksekse güzel, güvenilir ve daha 
önemlisi genleri iyi demek oluyor. Bu sebeple 
yüksek topukları giydiğimizde LBR oranımızı 
artırmış oluyoruz. Ve bunun tamamen içgüdü-
sel olduğu söyleniyor.

Biraz da sayıları konuşalım. Araştırmalar gös-
termiş ki kadınların %93’ü yeni bir çift ayakka-
bıyı “ihtiyacı” olduğu için satın alıyor. Kadınların 
bu tutkusu üzerine araştırma yapan bir ayak-
kabı firmasının yaptığı ankette araştırmaya ka-
tılan kadınların geçmişte en çok zevk aldıkları 
ayakkabı alışverişi anına dönmeleri istenmiş 
ve kadınlar bu alışveriş deneyimlerini “tutku”, 
“takıntı” ve “çıldırma” gibi şiddetli duygularla 
ifade etmişler. Araştırmalar ayakkabıya duyu-
lan bu tutkunun mümkün olduğunca çok ayak-
kabıya sahip olma şeklinde doyurulmaya çalı-
şıldığını gösteriyor. Kanada’dan Dr. Gad Saad, 
alışveriş bağımlılığı olanların bağımlılıklarının 
%90’ını ayakkabı alışverişinin oluşturduğunu 
söylüyor. Yine bir başka araştırma göstermiş 
ki, her 1000 kadından 920’si kendi kazandık-
ları parayla aldıkları ilk ayakkabıyı unutmazken, 
ilk öpüştükleri kişinin adını hatırlamıyorlarmış!

Sanırım net anlaşıldı ki “ayakkabı” özellikle 
yüksek topuklu olanlar,  bir aksesuar olmaktan 
çok çok daha fazlası. 
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Dünyanın moda başkentlerinde gerçekleşen, sektörün yakından takip ettiği 
moda haftalarını geride bıraktık. Defile organizasyonları ve podyumlarda 
sergilenen koleksiyonlar kadar ilgi çeken bir diğer konu da, her yıl olduğu gibi 
sokak modasıydı. Defileleri izlemeye gelenlerin dışarıda oluşturduğu kalabalık, 
fotoğrafçı ordusu tarafından büyük ilgi gördü.

SOKAKLARDAN
INSTAGRAM’A…

Yazı: Gökçecan Yürekli
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Sosyal medya uygulamaları, özellikle de Ins-
tagram, hayatımıza girdiğinden beri moda 
dünyasının seyri değişti. Daha önce, sektörün 
önde gelen markalarıyla tüketici arasında ku-
rulandan ileri gidemeyen ilişki, ‘paylaşım’ları-
mız sayesinde çok büyük boyutlara ulaştı, hi-
tap edilen kitle büyüdü ve evrensel bir hal aldı. 

Öte yandan yeni ilişki çeşitleri de doğdu, tü-
keticiye ulaşmanın yanı sıra, takipçiye dokun-
mak da bir amaç haline geldi. Hal böyle olunca, 
markalar, tasarımları dışında farklı konulara 
da önem vermeye başladı. İletişim stratejileri 
geliştirildi, kitlelerin gözünde marka algıları ya-
ratılmaya ve değiştirilmeye başlandı. Fiyatları 
hitap etmese bile, sosyal medyadaki varlığı sa-
yesinde insanlarla yakınlık kurdu markalar ve 
tasarımcılar. Yeni iletişim yolları doğdu, sek-
törün aynı anda takip ettiği moda haftalarına 
verilen önem arttı, prodüksiyonlar kendini aştı. 
“Bu sezon ne izleyeceğiz acaba?” dedirten ta-
sarımcılar çoğaldı. 

Defilesi izlemeye gidilen markanın kıyafetle-
rini üzerinde taşımanın önemi, yerini, sokak 
fotoğrafçılarının ilgisini çekebilecek uygunluk-
ta giyinmeye bıraktı. Sosyal medya kanalları 
arttıkça, takipçi kitleleri büyüdü, defilelere olan 
ilgi arttı. İzleyici sayısı çoğaldıkça, sokak fotoğ-
rafçıları da arttı ve yıllar önce temelleri atılan iş 
kolu, herkes tarafından kabul edilir ve sektör-
de kendine saygın yer bulan bir meslek haline 
geldi.

Tüm bu gelişmeler, birkaç sezondur trendlere 
yön veren sokak modasının gerçek bir akım 
haline gelmesine sebep oldu. Instagram’da 
takip ettiğimiz kanaat önderlerinin (influen-
cer’lar) da etkisiyle sokak modasına yön ve-
ren markaların sayısı arttı, en lüks markalar 
bile koleksiyonlarının moodboard’larında ‘so-
kak’lara yer verdi. Rotalarını, yeri geldiğinde 
kırmızı halı görünümlerini bile etkileyen sokak 
modasına çeviren markalar için, moda haf-
talarında bol takipçili ünlülerin/yarı ünlülerin 
üzerinde görünmek, onların Instagram profil-

lerinde tag’lenmek olmazsa olmazlardan oldu 
artık. Hatta moda haftalarının takviminde yer 
alamayan yerel ve butik markalar için birer 
showroom’a dönüştü sokaklar. Gelecek yılın 
trendlerini defilede izleyecekken, içinde bulun-
duğumuz sezonun trendlerini sokaklardan ta-
kip edebilir durumdayız artık. Çok takip edilen 
influencer’lar, üzerimize giyerken seçecekleri-
mizin teminatı oluyor adeta. Trendlere uygun 
giyinmeyi tercih eden tüketicinin işi bu sayede 
kolaylaşıyor.

Gelelim moda haftalarında sokaklara yön ve-
ren tasarımlara… Ya da “Sokakların yön verdiği 
kreatif direktörlerin bağlı olduğu markaların 
tasarımlarına” da diyebiliriz. Bu kısımda ter-
cih sizin. Yalnız baştan söyleyelim, bunun bir 
döngü olduğuna hiç şüphe yok. Bahsi geçen 
parçalar arasındaysa spesifik bir ürüne yöne-
leceğiz; ayakkabılar! Kombinleri tamamlayan, 
hatta çoğu zaman kombinin sunmak istediği 
tavrı gösteren parçalardır ayakkabılar. Doğru 
seçimle tüm görünümü olması gerektiği gibi 
gösterebilir, çok alakasız bir duruma da soka-
bilir. Kısacası vezir de eder, rezil de...
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Özellikle son moda haftaları döneminde, 
omuzlardan düşen oversize montları, bol ke-
simli pantolonları, mesaj içerikli sweatshirt’leri 
tamamlayan ayakkabılar sıkça gündeme geldi. 
Doğru tahmin ettiniz, geçtiğimiz sezon başla-
yan ‘çirkin ayakkabılar’ trendi, uygulayan mar-
kaları çoğaltarak tüm hızıyla devam ediyor. 

Birkaç sene önce karşımıza çıkmış olsa, kabalı-
ğından dem vuracağımız ayakkabılar bu sezon 
başımızın tacı oldu adeta. Moda haftaları za-
manı sokaklarda on kişiden üçünde görmeye 
kısa zamanda alıştığımız Balenciaga Triple S 
modelinin başı çektiğini söyleyebiliriz. Sokak 
modasının önemli birkaç isminin üzerinde gö-
ründükten sonra tüm dünyada yok satan spor 
ayakkabı modeli, şimdiden bir ikon haline gel-
di, desek yanılmış olmayız. Tabii Balenciaga bu 
kulvarda yalnız değil. Sadece birkaç haftadır 
Instagram feed’imize düşmesine alıştığımız 
ikinci bir yok satan ayakkabı vakası ise Louis 
Vuiton cephesinde yaşanıyor. İlk görüşte uzay 
mekiğini andıran ‘çirkin’ spor ayakkabı modeli-
ne, iki kişide gördükten sonra gözünüz alışıyor, 
ayakkabı adeta sempatik bir hal alıyor. Trendler 
de çoğu zaman böyle oluşmuyor mu zaten? 

İş Balenciaga ve Louis Vuitton ile sınırlı değil 
tabii. Tıpkı her yerinden yazılar sarkan akse-
suarlarla zenginleştirdiği kıyafetlerinde oldu-
ğu gibi, ayakkabılarına da aynı şekilde ilginç 
detaylar ekleyen Off-White, yaptığı iş birlikle-
ri ile yarışıyor bu kulvarda. Nike, Adidas hatta 
tasarımlarından çok rahatlığıyla akıllarda kalan 
Skechers gibi markalar da kendilerine uyarla-
yarak yer alıyorlar bu yarışta. Kulvar bu kadar 
genişlemişken Zara ve H&M gibi dünya devi 
hızlı moda markaları bile yarışa katılmış du-
rumdalar. Moda haftalarının sokaklarında baş-
layan bu trendin nereye kadar gideceğini hep 
beraber göreceğiz…

En az, ‘çirkin’ diye adlandırdığımız, göze artık 
sempatik gelen ayakkabılar kadar tercih edilen 
farklı modeller de mevcut. Çorap botlar bun-
lardan yalnızca biriydi geçtiğimiz sezonda. He-
men her markada ve her renge uyarlanan, hem 
kısasına hem uzununa moda haftası sokakla-
rında sıkça rastladığımız bu botlar, birkaç aydır 
ayaklardan çıkmıyor desek yeridir. Zaten özel-
likle uzun olanları giyip çıkarmanın pek kolay 
olduğu da söylenemez. Bu trendi de en başarılı 
uygulayan markalardan birinin yine Balencia-
ga olduğuna değinmeden geçmeyelim. Aslında 
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birkaç sezondur sokak modasına yön veren 
öncü markalardan olduğunu da ekleyelim. Tam 
da bu noktada, en başta bahsettiğim döngüye 
girmek serbest… Sonuç: Ayakkabılar sold-out!

Moda haftaları sokaklarından kendimize uyar-
layıp kullandığımız bir diğer trend ise beyaz 
botlar oldu. Sokak fotoğrafçılarının kadrajına 
yansıyan influencer’ların birçoğunda gördü-
ğümüz beyaz botlar, soğuk, kar, kış dinlemedi. 
Midi eteklerin, dökümlü pantolonların altına 
giyildi, (sahte) kürklerin süslediği kabanlarla 
tamamlandı. Mevsimlerin tüm dünyada şaş-
tığı yıllar yaşıyoruz, renkler kendi mevsimlerini 
şaşmış, çok mu?

Bir süredir ‘sadelik’ kavramının değiştiğinin 
farkındayız. Söz konusu olan moda olduğunda, 
sadeliğin sezon trendlerine göre şekil aldığı-
nı kabullenmek gerekebiliyor. Taşlar, payetler 
daha önce sade kombinlerin yanından geçe-
mezken, iki sezondur sıkça kullanılıyor. Payetli 
bir eteğin üzerine geçirilen dökümlü bir tişört, 
sadeliği temsil edebiliyor. Hal böyle olunca, bu 
trend ayakkabılara yansıyor. Bol kesimli bir je-
an’in altına tercih edilen taşlı tokalı bir Roger 
Vivier, yine sokaklarda en sık rastladığımız mo-
dellerden biri oluyor örneğin. Saint Laurent’ın 
en taşlıları seçiliyor ama kombinler minimal 
kalmayı başarabiliyor çoğu zaman. 

Biz her ne kadar sokak modasında öne çıkan 
modellere tek tek değinsek de, bu modellerin 
Instagram sayesinde belirlendiğinin artık he-
pimiz farkındayız. Bu yazı yayınlandığında, be-
beğini birkaç gün önce kucağına alarak hepimizi 
duygulandıran Chiara Ferragni’nin paylaşacağı 
post’ta ayağında hangi ayakkabı olacağını henüz 
bilemiyorum. Ya da Aimee Song’un, nam-ı diğer 
Song of Style’ın, tüm moda dergilerinin Instag-
ram hesabında repost edilecek hangi ayakkabı 
fotoğrafını ekleyeceğinden emin olamıyorum. 
Bildiğim tek şey, trendleri takip etmenin en iyi 
yolunun moda haftaları döneminde birkaç so-
kak fotoğrafçısının profilini yakın kadraja alma-
nın yeterli olduğu. En azından şimdilik...

İlk görüşte uzay mekiğini 
andıran ‘çirkin’ spor 
ayakkabı modeline, 
iki kişide gördükten 
sonra gözünüz alışıyor, 
ayakkabı adeta sempatik 
bir hal alıyor. 
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Bazı sezonlar, defileleri izlerken ayakkabı ya da aksesuarlar koleksiyon 
parçalarının önüne geçebiliyor. İşte 2018 İlkbahar-Yaz defilelerini izlerken de 
aynı şeyi hissetmek mümkün. Gerçekten de ayakkabılar, hibrit halleriyle, eksantrik 
detaylarıyla bu sezonun en hit parçaları. Hal böyle olunca 2018 İlkbahar-Yaz’ının 
kadın koleksiyonlarında öne çıkan ayakkabılara göz atmamız şart oluyor.

SEZON 
AYAKKABILARI

Yazı: Serhat Şengül

Kısa Sivri Topuk
Boy ortalamasının çok fazla olmadığı ülkemizde kısa topuğun pek de tutulmaması aşikar. Öte yandan bu topuğun biraz demode olduğunu da ka-
bul etmemiz lazım. Ancak tasarımcılar bu sezon bu kısa topuklarla öyle bir oynadılar ki, demodelikten eser kalmadı. Her kadının dolabına mutlaka 
sızmaya ant içmiş gibiler. 
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Kafes
Gladyatör botları bu sezon geri dönüşün alasını yaşıyor. Ucu kapalı, 
üstü kafesli çizme modeller yanında tamamen kafesten oluşan seksi 
parçalar göze çarparken, bu sezon aynı zamanda bu etkiyi devam 
ettiren bol ince deri bağcık detayları da yer alıyor.
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Vahşi Batı Esintisi
Sezonun en Amerikan parçası şüphesiz kovboy çizmeleri. Yaz kolek-
siyonlarına sızan bu parça kimi koleksiyonda renkleriyle dikkat çeker-
ken, kiminde tamamen yaldız ve metalik dokuların etkisine giriyor. Sim 
ve metal detaylar da cabası. Anlayacağınız bu sezon kovboyluğun da 
mertliği bozuluyor. 

Ac
ne

 S
tu

di
os

M
ai

so
n 

M
ar

gi
el

a

Fe
nd

i

Fe
nt

y

Spor Stilettolar
Sezonun olmazsa olmaz bir başka parçası, sportif temaya selam ve-
ren aktif giyimle şık ve seksi Stiletto’yu birleştiren bu parça. Spor ku-
maşlar, sportif bağcıklar, plastik kemer tokaları gibi spor giyime has 
detaylar, en kadınsı parça olan Stiletto’da yeniden yorumlanıyor.
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Plastik
Ayakkabıda plastik malzemeleri birkaç sezon önce Kanye West’in markası Ye-
ezy koleksiyonunda yeniden görmüştük. Şeffaf plastik parçalar bu sezon da ko-
leksiyonlarda sıkça karşımıza çıkıyor. Kiminde tamamen şeffaf uzun bir çizme 
olarak, kimindeyse incecik bantlar şeklinde. Sezonun plastik topuk trendini de 
unutmayalım. Mevsimleri değiştiren insanoğlunun artık bol yağışlı yaz mevsi-
mine karşı bir önlemi mi?

Çirkin Sneaker
Son bir yıldır, özellikle 90’lar temasıyla birlikte logolar kadar hayatımı-
za giren bir diğer şey, o dönemlerden emanet çirkin spor ayakkabıların 
daha da abartılı halleri. Bu çirkin spor ayakkabı trendiyle başı çeken 
Balenciaga’nın Triple S modelini, bu sezon Louis Vuitton’un Archlight 
modeliyle ezip geçtiğine şahit olduk.

Yeni Nesil Sandaletler
Yaz sandaletsiz olur mu? Olmaz. Bu nedenle koleksiyonlarda yüksek dilli, 
önü kapalı terliklerin dışında bir de sandaletleri sıkça gördüğümüz bir se-
zondayız. Sandaletlerin bu sezonki farkı, Kaliforniya’daki Baja sandaletleri-
ne benzer şekilde etnik dokunuşlarda, çok renkli hatta yer yer metalik ton-
larda, bazen de platform yükseltilerde oluşu ve bilekte bağcık ya da tokalı 
bantla birleşmesi. 
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Alışveriş Editörü: Mert Güler

Yeni sezonda canlı renkler yerini, dondurma 
renklerine bırakıyor. Dondurma gibi kat kat ve soft.
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DONDURMA 
DÜKKANI
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1. Gömlek, Cos, 250 TL
2. Etek, Mango, 179,99 TL
3. Güneş gözlüğü, L.G.R., 1.600 TL
4. Pantolon, People by Fabrika, 59, 90 TL
5. Sweatshirt, Max&Co., 729 TL
6. Kolye, Pandora, 419 TL
7. Ceket, Bust2, 1.750 TL
8. Ayakkabı, Hotiç, 538,80 TL
9. Elbise, Maje, 295 Euro
10.  Gömlek, Koton, 79,90 TL
11.  Çanta, Mulberry, 695 Euro
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9

Victoria Beckham 2018 İlkbahar-Yaz
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1. Ayakkabı, Kemal Tanca, 944,90 TL
2. Küpeler, Good Things, 350 TL
3. Elbise, Forever New, 349,90 TL
4. Etek, Faik Sönmez, 259,95 TL
5. Pantolon, Agenda, 44,90 TL
6. Güneş gözlüğü, Oxydo, 1.900 TL
7. Şort, Network, 329 TL
8. Gömlek, Max&Co., 1.069 TL
9. Tunik, Marina Rinaldi, 1.155 TL
10. Kemer, Furla, 560 TL
11. Çanta, Dolce & Gabbana, 2.450 Euro

Alışveriş Editörü: Mert Güler

Bu sezon tasarımcılar, Tim Burton filmlerini 
aratmayan gerçeküstü floral rüzgarlar estiriyor.

FLORAL 
ESİNTİ 1
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Marni 2018 İlkbahar-Yaz
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1. Şapka, Acne Studios, 100 Euro
2. Sweatshirt, Koton, 59,99 TL
3. Etek, Touche, 179 TL
4. Tunik, Mudo, 99,95 TL
5. Saat, Versace, 3.400 TL
6. Güneş gözlüğü, Fendi, 1.850 TL
7. Kemer, adL, 79,90 TL
8. Ayakkabı, İnci Deri, 389,99 TL
9. Kolye, Calvin Klein, 239 TL
10. Çanta, Balenciaga, 1.225 TL

Alışveriş Editörü: Mert Güler

Moda sahnesinde artık spor parçalar, glam 
dünyanın ışıltısıyla birleşip, güç kazanıyor.

ATHLEISURE
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Gucci 2018 İlkbahar-Yaz
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1. Trençkot, Sportmax, 4.355 TL
2. Güneş gözlüğü, L.G.R., 850 TL
3. Pantolon, Faik Sönmez, 239,95 TL
4. Bluz, Gusto, 229,90 TL
5. Gömlek, Max&Co., 789 TL
6. Ayakkabı, Elle, 249,90 TL
7. Elbise, Selim Baklacı, 380 TL
8. Çanta, adL, 129,90 TL
9. Elbise, Mango, 479,99 TL
10.  Küpeler, Forever New, 29,90 TL

Alışveriş Editörü: Mert Güler

Yıllardır bir araya getirmekten çekindiğimiz pembe 
ve kırmızı bu sezonda ayrılmaz ikili oluyor.

TONLARIN
UYUMU

2

3

5

6

7

8

10

56 | - Alışveriş



1

4

9

Isabel Marant 
2018 İlkbahar-Yaz
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Audrey Hepburn, Lesley Lawson (Twiggy), Nan 
Kempner gibi isimlerin en önemli stil ikonla-
rı olarak sayıldığı yılları artık hatırlamıyoruz. 
Arada hala ideallerine bağlı olanlarımız çıksa 
da, günün popülarite standartları buna pek izin 
vermiyor. Yeni nesillerin yeni stil ikonlarına ih-
tiyaç duyduğunu da inkar edemeyiz. 
Elimizden düşürmediğimiz mobil telefonların 
bir özelliği de tüm hayatımızı mobilize etme-
si. Yani artık en sevdiğimiz şey “hareket”. O 
yüzden çağın stil ikonlarının en önemli ortak 
noktası, belli bir tarza sahip olmaktan çok her 
stili denemeleri. Beğendiğiniz bir ayakkabının, 
üzerinden daha bir ay geçmeden sıkıcı ve de-
mode olmasının sebebi onu çok fazla görüyor 

olmanız. Sosyal medya stil ikonlarının da pe-
şini bırakmıyor. Bu da onların, yeni trendlere 
çok daha hızlı ve kolay ulaşmasını gerektiriyor. 
Halihazırda ünlü ailelerinin çocuklarının birer 
moda ikonuna dönüşmesinin en büyük se-
beplerinden biri de bu. Hem çok daha hızlı ünlü 
olma şansına sahipler hem de bir kere giydik-
lerini bir daha giymek zorunda değiller. 
Mesela Kendall Jenner’ı bir gün Parisien, bir 
gün tomboy bir kılığın içinde gördüğünüz için 
ondan sıkılamıyorsunuz. Çoğu zaman görgü-
süzlükle veya cahillikle eleştirilse de tüm bü-
yük markalar onunla çalışmak için can atıyor. 
Hemen hemen yakın bir stile sahip olan aktör 
Stephen Baldwin’in kızı Hailey Baldwin, Hadid 

kardeşler, Lionel Richie’nin kızı Sofia Richie de 
yine aynı markaların radarındaki diğer isimler. 
Ama yıllar sonra Kendall Jenner gibi stil ikonu 
olarak hatırlanacaklar mı bilemiyoruz. 
Amerika’nın bu popüler ikonları bir kenarda dur-
sun, tüm bu kalıpları çok da umursamayan üs-
telik de Cambridge Düşesi olan Kate Middleton 
da tarihe iz bırakanlardan olacak. Aynı parçaları 
basının gözü önünde tekrar tekrar giydiği için 
eleştirilse de, çoğumuz için daha duyarlı ve biz-
den biri olduğunun en büyük işaretiydi bu. Açık 
bıraktığı doğal ve sağlıklı saçları, varla yok arası 
makyajı, pahalı ve ucuz markaları mükemmel 
şekilde birleştirebilmesiyle Kate Middleton yine 
de olması gerektiği gibi görünebiliyor.

YENİ NESİL 
İKONLAR

Yazı: Yasemin Eke
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The Row ve Elizabeth & James markalarının 
kurucuları Olsen Kardeşler ise her ne kadar 
Hollywood yıldızı olsalar da, stilleriyle Avru-
pa’ya çok daha yakın duruyorlar. Şimdi çok 
popüler olan oversized trendini neredeyse 
2010’dan beri çok seviyorlar. Üzerlerinde gör-
dükleriniz kolay kolay herkesin içinde iyi his-
sedeceği parçalar değil. Ama onlar birbiriyle 
uyumsuz parçaları birleştirerek çok iyi görü-
nebiliyorlar. Flip-flop parmak arası terlikle bile 
havalı olabilen kaç kişi tanıyorsunuz?
Johnny Depp’in kızı olmanız yeterince havalı 
değilmiş gibi bir de Vanessa Paradis anneniz 
olunca, 1999 doğumlu Lily-Rose Depp’in Cha-
nel defilesinde podyumda yürümesi hiçbirimiz 
için sürpriz olmadı. Kendilerine biraz farklı bir 
stil ikonu arayanların yepyeni gözdesi olmayı 
başardı. Lily-Rose Depp, oldukça sade görün-
düğü halde modayı takip edenlere kendini ka-
bul ettirmiş gibi görünüyor. Her giydiği çok hızlı 
satanlar, Instagram fotoğrafları on binlerce like 
alanlar dışında sosyal medyadan uzak durup, 
üzerimizde görmeye cesaret edemeyeceğimiz, 
farklı şeyleri denemekten korkmayanlar da var. 
Kısacık saçlarıyla Kristen Stewart, Chanel cou-
ture defilesini payetli, kısa ve dar bir tulumla 
izledi. Üstelik klasik elbiseler ve ‘prenses görü-
nümü’nün kendisi gibi oyunculara dayatılma-
sından hiç hoşlanmadığını da defalarca belirtti. 
Tilda Swinton’sa yıllardır her bulunduğu kırmı-
zı halı etkinliğinde farklı görünmeyi başarıyor. 
Yine kısacık saçları ve android görüntüsüyle bu 
dünyadan değilmiş izlenimi yaratıyor.
Özetle artık, takip ettiğimiz nam-ı diğer stil 
öncülerinin sadece iyi görünmeleri yeterli de-
ğil. Moda öncülerinin aynı zamanda çevreye 
duyarlı olmaları ve toplumsal olaylara tepki 
vermeleri de bekleniyor. Kürk giydiklerinde 
eleştiriliyor, yanlış mesaj veren reklamlarda yer 
aldıklarında özür diliyorlar. Bazılarının mükem-
mel bacakları yok ama bir hikayeleri var, bu-
lundukları yere ayak uydurmak için kendilerini 
zorlamıyorlar, farklı olmaya ve hızlı hareket et-
meye, değişmeye çalışıyorlar. Yıllar sonra kaçı-
nı hatırlayacağımızı ise hep beraber göreceğiz. 

Kimi ünlü ve güzel birilerinin kızı, kimi zaten 
prenses. Ortak özellikleri her birinin hemen 
hemen herkesin radarında olmaları. Peki kalıcı 
ikon olmanın şifreleri neler?
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Röportaj: Serhat Şengül

Sandaletle birden şık olmak

MYSABELLA
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Türkiye’de bir sandalet markası çıkarmaya 
nasıl karar verdiniz?
Gözde Güreralp: Merve ile zaten yakın arka-
daştık, birlikte çıktığımız bir Capri seyahatinde 
orada satılan, bilindik Capri sandaletlerinden 
esinlenerek daha kaliteli daha şık koleksiyon-
lar hazırlamaya karar verdik. Üst kalitede Capri 
sandaletlerini kendi yorumumuzla nasıl tasarlar 
piyasaya sunarız diye kafa yormaya başladık ve 
Mysabella böyle doğdu.

Markanızın ismi, kuruluşu hakkında bilgi verir 
misiniz?
Merve Müftüoğlu: Sandalet üretmeye karar 
verince marka oluşturma sürecine girdik. Yakla-
şık altı sene önce başlayan yolculuğumuza bir 
isim vermeliydik. “Güzel sandaletlerim”den yola 
çıkarak “My Sandals Bella”nın kısaltılmışı ola-
rak ortaya çıktı Mysabella. Düz bir elbiseyi bile 
tamamlayıp parlatacak, jean’lerle, düğünlerde 
elbiselerle bile daima star parça olacak, sade 
giyinen ve aksesuarlarda öne çıkmayı seven 
kadınlar için, kolayca çok şık olabilmeyi vadeden 
bir parça olarak konumladık. 

Sandaletleri oluştururken hangi malzemeleri 
kullanıyorsunuz? Bunları nasıl temin ediyor-
sunuz?
GG: Sandaletlerimiz kösele jurdan, deri saya ve 
taşlardan oluşuyor. Jurdan olarak kullandığımız 
köseleler İtalya’dan geliyor, taşlarımız orijinal 
Swarovski, saya için kullandığımız parçalar ori-
jinal deri. Mysabella’da sentetik hiçbir şey kul-
lanmıyoruz. 

Tasarım yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? 
MM: İki ortak, taşlarla derileri kombine ediyo-
ruz, her sezonun trendlerine dikkat ediyor, deri 
ve taşların renklerini trendlere göre seçiyoruz. 
Bağlı kalmak durumunda olduğumuz bir Swa-
rovski kataloğu var. Bu katalogta da halihazırda 
trendleri yakalamak mümkün oluyor, oradan da 
yararlanabiliyoruz.

Müşteri kitleniz kimlerden oluşuyor? Mysa-
bella kadınları neler seviyor?
GG: Oldukça geniş bir kitleye hitap ettiğimizi 
söyleyebilirim. Markamızın hitap ettiği yaş gru-
bu da çok geniş, daha büyük yaş grubuna hitap 

etmek için daha yüksek ökçeli topuk kullanı-
yoruz, keza o kitle daha yüksek topukları daha 
konforlu buluyor. Kitlemizi daha genişletmek 
adına bu tarz eklemeler yapıyoruz. Örneğin ço-
cuk sandaletlerimiz de var, anne-kız giyinmek 
isteyenler için Mommy & Me koleksiyonları-
mızdan parçalar uygun oluyor. Kitlemizi geniş-
letmek için normalde zor bulunan 35 ile 41 nu-
mara ayakları da düşünerek ona göre çalışmaya 
özen gösteriyoruz.

Satış noktalarınızdan bahsedebilir misiniz?
MM: Katıldığımız yurtdışı ayakkabı fuarları, 
özellikle Micam’ın çok faydasını gördük. Du-
bai’den İspanya’ya, Sırbistan’dan İsrail’e kadar 
birçok noktada tasarımlarımız satışa sunuldu. 
Türkiye’de Palmarina Bodrum ve Bebek mağa-
zalarımız ve mysabella.com internet sitemizden 
satıştayız.

Palmarina Bodrum’daki mağazanızda sanda-
letlere talep nasıl? 
GG: Talep beklediğimizin bile üzerinde başladı 
ilk günden beri. Zaman içinde Mysabella fanları 
oluştu ve bu kemik kitle her sezon koleksiyon-
dan seçim yapıyor. Onun dışında Palmarina ma-
ğazamız yıllar içinde tam bir plaj giyim mağaza-
sına dönüştü. Mysabella konsept mağazamız, 
sandaletlerimiz dışında mayodan, güneş gözlü-
ğüne, plaj takılarından şapka ve plaj çantaları-
na kadar buram buram sahil kokan bir mağaza 
haline geldi.

Türkiye sandalet üretimi konusunda nerede 
duruyor? 
GG: Üretim konusunda çok zorluklar yaşadık, 
diyebilirim. Özellikle böyle üst sınıf bir ürün 
oluşturunca kaliteden ödün vermeden, ayrın-
tılara çok önem vermek gerekiyor. Bunlar için 
titiz çalışan atölyelerle ilerliyoruz. Türkiye artık 
tekstilde olduğu gibi ayakkabıda da üretim ka-
litesi anlamında iyi bir noktaya geldi, dünyada 
“Made in Turkey” önemli bir etiket oldu. Türk fir-
maların stantları, fuarlarda iyi talep görüyor ve 
bu anlamda Uzak Doğu’nun önünde, İtalya’nın 
sadece birkaç adım gerisinde olduğumuzu söy-
leyebiliriz. Türk stantlar daima kalabalık oluyor. 
Her yıl fuara katıldığımızda bu nedenle çok gu-
rur duyuyoruz. 

Yurtdışından ürünlerinize talep nasıl? 
MM: Yurtdışında talep yaratmak önemli, özel-
likle ayakkabı ve sandalette rekabet çok fazla. 
Bunun için yabancı kanaat önderleriyle çalış-
mak, basın çalışmaları yapmak önem taşıyor. 
Bu nedenle biz de benzer çalışmalar yaptık ve 
güzel geri dönüşler aldık. Bu çalışmalarımız sa-
yesinde markamız bir dünya markası olarak al-
gılandı ve çok talep gördü. Fuarda birçok satın 
almacı, bu iletişim çalışmalarından sonra mar-
kamızı işaretlemiş şekilde standımıza uğrayıp 
sipariş verdi.

Swarovski taşları ve 
yüksek kalitede deri 
kullanımıyla birçok 
kadının sandalet 
denince ilk tercihi olan 
Mysabella’nın kurucuları 
Gözde Güreralp ve Merve 
Müftüoğlu ile marka 
hikayelerini, tasarımlarını 
ve bir konsept mağazaya 
dönüşen butiklerini 
konuştuk.
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Erkek ayakkabı 
tasarımında uzman:

Yıllardır erkek 
ayakkabısı tasarlayan, 
bugün Hotiç Erkek 
Ayakkabısı Tasarım 
Yöneticisi olan Burçin 
Erdoğan ile ayakkabı 
tasarımlarının ve 
rahat ayakkabıların 
şifrelerini çözdük.

BURÇİN
ERDOĞAN

Röportaj: Serhat Şengül

62 | - Röportaj



Ayakkabı tasarımına geçmeden önce nasıl bir 
eğitim aldınız?
Bodrum Anadolu Meslek Lisesi, Resim Bölü-
mü’nden mezun olduktan sonra Güzel Sanat-
lar eğitimi almaya karar verdim. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Tekstil Bölümü, Moda Aksesuar 
Tasarımı Programı’nı bitirdim. Bölümün içeriği 
mücevher tasarımı ve deri ürünleri tasarımı 
olarak ikiye ayrılıyor. Ben ikisinin de eğitimini 
aldıktan sonra ayakkabı tasarımına yöneldim.

Ayakkabı tasarımcısı olmaya nasıl karar ver-
diniz?
Açıkçası pek de hayalini kurduğum bir mes-
lek değildi. Ama moda tasarımcısı olmayı kü-
çüklüğümden beri istiyordum. Sonrasında bu 
bölümü okuyunca, ayakkabının kıyafet tasarı-
mından çok daha farklı bir boyutta bir tasarım 
objesi olduğunu, zor ve 3 boyutlu bir moda ob-
jesi tasarlamaktan çok daha keyif aldığımı fark 
ettim ve yönümü tamamen ayakkabı tasarımı-
na çevirdim.

Daha önce çalıştığınız markalardan bahsede-
bilir misiniz?
Mezun olduktan sonra Orka Grup, Damat/
Tween ve D’S markalarında, sonrasında İnci’ 
de çalıştım. Şuan halen üç yıldır Hotiç’de ça-
lışmaya devam ediyorum. Yaklaşık sekiz yıldır 
da ayakkabı tasarımı konusunda eğitim veri-
yorum. Aydın Üniversitesi’nde başladığım eği-
timciliğim, Bilgi Üniversitesi ve İstanbul Moda 
Akademisi’nde devam ediyor.

Hep erkek ayakkabıları mı tasarladınız? Bu 
alana yönelme sebebiniz nedir?
Profesyonel iş hayatıma Damat markasın-
da başlayınca kendiliğinden erkek ayakkabısı 
tasarımcısı oldum. Ama bireysel olarak kadın 
ayakkabısı tasarımı da yapıyorum tabii ki.

Türkiye ayakkabı tasarımında ne durumda?
Türkiye çok yetenekli tasarımcılar yetiştiren bir 
ülke. Genel olarak da gayet pratik zekalı ve hızlı 
iş geliştiren bir sektörüz. Fakat her tasarımcı 
sektöre girdiğinde bir şekilde bu kimliğinden 

uzaklaşmak zorunda kalıyor. Halbuki en önemli 
şey tasarıma yatırım yapmak ve bunu dünyaya 
pazarlamanın yolunu bulmak. Bu nedenle ni-
hayet, tasarımcıların sektörde kendi kimlikleri-
ni bulma zamanı geldi. 

Tasarım yaparken göz önünde bulundurdu-
ğunuz faktörler neler? Yeterince özgür olabi-
liyor musunuz?
Tasarım yaparken, çok araştırmak, gezmek, 
okumak beni en çok besleyen faktörler. Çalış-

tığım marka kültürü ve patronumun tasarıma 
çok önem veren biri olmasından dolayı bu ko-
nuda yeterince özgürüm.

Favori modelleriniz neler? Türk erkeklerinin 
favori modelleri hangileri? 
Favori modelim çok. Ama en belirgin olan kla-
sik “Derby Brogue”, yani sektörel isim olarak 
“Çift yüzlü klasik ayakkabı”. Bana göre herke-
sin dolabında muhakkak olması gereken bir 
model. Tabii ki bir tasarımcı olarak, çılgın tasa-
rımlı sneaker’lar kesinlikle vazgeçilmezim. Türk 
erkeklerinin geneli ayakkabı seçiminde daha 
garantici. Bu nedenle klasik görünümlü hazır 
tabanlı comfort çift yüzlü ya da düz yüzlü farklı 
deri ve taban seçenekleriyle yorumlanmış mo-
deller en çok tercih edilenler. 

Ayakkabı tasarımında tüketiciler olarak ne-
lere dikkat etmeliyiz? İyi bir ayakkabı modeli 
neler sağlamalı?
İlk önce müşterinin kendi ayak yapısını çok iyi 
bilmesi en önemli faktörlerden biri. Yani taraklı 
mı, kontrpiyeli mi, ince yada kalın yapılı mı, vb... 
Mesela kontrpiyesi yüksek birinin Oxford yani 
çarık bir modeli ya da taraklı bir ayağa sahip bir 
kişinin sivri burun bir kalıbı rahat giymesi pek 
mümkün değildir. Bu nedenle en önemli şey 
kendi ayak yapımıza uygun seçtiğimiz model-
lerdir. Bir ayakkabının iyi bir model olması için 
malzeme kalitesi, üretim tekniği kalitesi ve 
özellikle rahatlığı çok önemli. 

Ayakkabı tasarımcısı olmak isteyenlere neler 
önerirsiniz?
Elbette eğitim. Bu konuda ilk olarak yapmala-
rı gereken şey, iyi bir çizim kursuna gitmeleri. 
Çünkü öncelikle iyi bir desen eğitimi alt yapı-
sı olmayan bir tasarım eğitimi, temelsiz olur.  
Türkiye’de güzel sanatlar bünyesinde sadece 
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Ayakkabı Tasarı-
mı Bölümü var. Sonrasında ayakkabının kalbi 
olan İtalya’da yüksek lisans yapılabilir.
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Modada satın alma sorumlusu olmak son dö-
nemin gençler arasında en çok imrenilen işi. 
Zor yanları var mı? 
Dışarıdan bakıldığında çok kolay ve seyahatlerle 
bir o kadar zevkli duruyor bu meslek; ama tabii 
ki de zorlukları var. En başta zaman kavramınız 
yok, o kadar hızlı akan bir sektör ki durmak gibi 
bir şansınız asla olmuyor. 
Bunun yanı sıra artık rutin sezonlar olmadığı için 
her an kendinizi bir “pre-” koleksiyonda ya da 
yeni projeler içinde bulabiliyorsunuz. Bu ara se-
zonlarla farkında bile olmadan sezonlar asında 
geçmiş oluyorsunuz hiç es vermeden.

Ayakkabı satın alma sorumlusu olmaya nasıl 
karar verdiniz? 
Çocukluğumdan beri tek hedefim aslında moda 
tasarımcısı olmaktı, bu nedenle kendimi Mimar 

Sinan Güzel Sanatlar fakültesinin kapısında 
buldum. Burada tekstil ve moda tasarımı eği-
timimi tamamladıktan sonra aile mesleğimiz 
olan ayakkabıcılık işine girdim. İşin içine girdik-
ten sonra bu işe aşık oldum ve ayakkabı tasa-
rımı eğitimi almaya karar verdim. Sonrasında, 
o zamanlar Türkiye’de üniversitelerde ayakkabı 
tasarımı bölümü olmadığından, Türkiye Ayak-
kabı Sanayicileri Derneği ve Leicester Akade-
mi’nin ortak olarak kurduğu TASEV Leicester 
Akademi’de iki yıl boyunca Ayakkabı Tasarım ve 
Üretim diploma programında eğitim gördüm ve 
aslında çalışmayı düşündüğüm babamın fabri-
kası yurtdışına taşınınca ben de İnci Deri’de iş 
hayatıma ilk adımı attım.

Ayakkabı uzmanlığı neler gerektiriyor?
Her şeyden önce işin teknik kısmını çok iyi bil-

meniz gerekiyor. Üretim esnasında 1 mm bile 
çok önem teşkil ediyor. 1 mm’lik bir hata giye-
ne tarifsiz acılar çektirebilir ve çok severek alı-
nan bir ayakkabı giyende bir kabus yaşatabilir. 
Bu tarz hatalar markaya satış kaybı olarak geri 
döner. 
Bunun yanı sıra sıkı bir araştırmacı, gözlemci ve 
trend takipçisi olmanız gerekli. Herkesten önce 
neyin öne çıkacağının sinyallerini iyi almalısınız.

Satın alma yaparken nelere dikkat ediyorsu-
nuz? Göz önünde bulundurduğunuz faktörler 
neler?
İlk olarak markanızı ve müşteri kitlenizi iyi tanı-
manız gerekli.
Her moda olan ayakkabı maalesef her marka 
kimliğiyle ve müşterisiyle uyuşmuyor; bu yüz-
den trendleri kendi marka kimliğinizle iyi yo-

MERVE
SAÇUile ayakkabı 

satın alma yolculuğu...

Röportaj: Serhat Şengül
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rumlamak ve doğru dozda koleksiyona yedir-
mek gerekli.

Türk erkek ve kadın tüketicinin ayakkabı satın 
alma davranışları nasıl?
Aslında bu satın alma davranışı global düzey-
de benzerlik gösterir oldu. Tüketiciler kim hangi 
ayakkabıyı giymiş, hangi defilede ne öne çıkmış, 
Türkiye’ye ne zaman gelecekmiş gibi tüm bilgi-
lere sahip ve trendleri gayet iyi takip ediyorlar. 
Mesela sneaker çılgınlığı gibi... Sneaker asla giy-
mem, diyen kişiler bile artık gece gündüz snea-
ker’larından vazgeçmiyorlar.

Türk üreticilerden de sipariş geçiyor musu-
nuz? Türk ayakkabı üretimini nasıl buluyor-
sunuz? 
Tabii ki Türk üreticilerimiz de var. Kendi marka-

mızla ürettiğimiz ayakkabılarımızın %85’e yakın 
kısmı yerli üretim. Türk ayakkabı üreticileri, başta 
İtalya olmak üzere birçok ülkeyle yarışır durumda.
Gelişen teknoloji ve yükselen eğitim düzeyiyle 
sektöre giren yeni nesillerle sektör çok iyi bir ko-
numa ulaştı ve çok daha iyi yerlere geleceğine 
ben gönülden inanıyorum.

Ayakkabı satın alacak olan bir tüketiciye, sa-
tın almadan evvel ayakkabıda nelere dikkat 
etmesini önerirsiniz?
Trendler hepimizi o kadar etkiliyor ki bazen gö-
rünüş adına iyi bir ayakkabıda olması gereken 
en önemli şeylerden feragat edebiliyoruz. Me-
sela iyi bir ayakkabı muhakkak iyi bir deriden 
yapılmış olmalı. Bunun yanı sıra astarı ve tabanı 
da muhakkak deri olmalı. Sağlık açısından da 
kalıpları ve özellikle sneaker’ların içlerinde kul-

lanılan ped’leri son derece konforlu olmalı hatta 
“memory form” dediğimiz akılllı teknolojiye sa-
hip olmalı.

En çok tercih edilen ayakkabı modelleri ne-
ler? Gelecek sezona dair ipuçları var mı?
Sneaker tabii ki. Son birkaç sezondur trendlerin 
ve her markanın vazgeçilmesi olarak hayatımız-
da olan sneaker’lar, daha uzun yıllar hüküm sü-
receğe benziyor.
Bu sezon hepimizin bildiği gibi çorap sneaker’lar, 
çorap çizmeler her markanın koleksiyonun-
da yer alıyor. Bunun yanı sıra mücevher etkisi 
mevcut. Kimisi sadece taşlarla bezenmiş, kimisi 
nakışlarla, kimisi pim vb. farklı malzemelerle de-
taylandırılmış şekilde karşımıza çıkıyor. Özetle 
sade pek bir şey görmeyeceğiz, diyebiliriz.

Beymen’in Ayakkabı, 
Çanta ve Aksesuar Ürün 
Geliştirme ve Satın Alma 
Müdürü Merve Saçu 
ile ayakkabı trendlerini, 
ayakkabı satın alırken 
dikkat edilmesi gereken 
noktaları ve tüketicinin 
ayakkabı alışkanlıklarını 
konuştuk.
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Yazı: Serhat Şengül

Geleceğin ayakkabısı deyince aklımıza tek bir 
sahne geliyor olması muhtemel: Geleceğe 
Dönüş filminde Marty McFly’ın kendi kendi-
ne bağlanan spor ayakkabıları. 90’lar gençliği 
olarak uçan araba, uçan kaykay, kendi kendine 
kuruyan ya da giyenin bedenine göre küçüle-
bilen elbiseler gibi hayal ürünü parçalarla film 
sayesinde büyülenmişken, kendiliğinden bağ-
cıkları bağlanan spor ayakkabılara hayran hay-
ran bakmakla yetinmiştik.

İşte bu hayranlığımızın boşa geçen yıllar içinde 
hayal kırıklığına dönüşmesi an meseleseydi. 
Neticede Geleceğe Dönüş filminde dönüş ya-
pılan geleceği çoktan geride bırakmıştık. Ancak 
yukarıda saydığım hiçbir geleceğe dair ürün he-
nüz ortada yoktu. İşte bunu dert edinen Nike, 
önce Hyperadapt 1.0 modeliyle kendi kendine 
bağlanan ayakkabıyı gerçekliğe dönüştürdü. 

Geleceğin ayakkabılarına sahip olmak için, özelliklerini duydukça ağzımız 
sulansa da, fiyatlar açısından her keseye hitap etmeyeceğini söylemek 
mümkün. Bütçenizi ayarlasanız da henüz üretim miktarları talepleri 
karşılayacak kadar değil. O nedenle bir süre daha sabırlı olmak şart. 

GELECEĞİN 
AYAKKABILARI
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Adidas durur mu? Hemen akabinde spor ayak-
kabı devi, Futurecraft 4D adında bir ayakkabı 
modeliyle, üç boyutlu yazıcıdan çıkan tabanıyla 
bugüne kadar görülmemiş bir rahatlık ve ha-
fiflik sağlayan ayakkabıyı üretti. Ardından Re-
ebok geldi. Liquid Factory ismindeki modeliyle 
bazı parçaları üç boyutlu yazıcıda üretilen bir 
ayakkabı yarattı. Hemen sonrasındaysa, Cot-
ton + Corn ismindeki tamamen geri dönüşüm 
malzemelerden yapılan, eşsiz bir koleksiyon 
piyasaya sürdü.
 
Ayakkabılar güzeldi, teknolojileri iyiydi de, 
2016’da piyasaya sürülmeye başlayan bu kon-
sept modeller bakın hala dolaplarımıza gire-
medi. Bunun nedeni bu ayakkabıların icat edil-
miş olsa da, yeterince hızlı, çok ve dolayısıyla 
ucuz üretilme yöntemlerinin henüz bulunama-
mış olması. İçinde ayağın basıncını algılayan 
sensörler, bağcıkları otomatik olarak çekecek 
entegre bir motor ve portatif bir şarjlı batarya 
bulunan Geleceğe Dönüş ayakkabısı Nike Hy-
peradapt 1.0’ın donanım ve teknolojisinin pa-
halı olması ve az bulunması pek de garip değil. 
İlk günden beri sınırlı sayıda üretilebilen mode-
lin satış fiyatı 720 Dolar gibi dudak uçuklatan 
seviyelerde. Adidas’ın Futurecraft 4D modeliy-
se yazıcıdan altışar altışar çıkan tabanıyla zor 
üretilen ve az sayıda sunulan bir model. Ree-
bok’ın bahsi geçen modeli bile 190 Dolar. 

Anlayacağınız, bütçenizi organize etmeniz de 
bu ayakkabılara sahip olmanız için yeterli ol-

muyor. Hızlı davranıp, sınırlı sayıda üretilen 
modellerin peşine düşmeniz gerekiyor. Geci-
kirseniz ikinci el karaborsasında fiyatların ne 
durumda olacağından bahsetmeyeceğim bile. 

Kısacası bu modellerin arz edilebilmesi daha zi-
yade onların gerektirdiği teknolojinin ilerlemesi-
ne bağlı. Örneğin Mayıs 2016’da HP tarafından 
geliştirilen üç boyutlu yazıcı 10 kat hızlı basım 
yaparken, maliyeti yarıya düşürüyor. Bu da yazı-
cıdan çıkan parçaları kullanan ayakkabı model-
leri için iyi haber. Bu sayede daha çok ve ucuz 
üretilecek olan modeller, daha erişilebilir oluyor. 

Ancak gene de henüz teknolojik açıdan bu tip 
ürünlerin çoklu üretimleri için altyapı yeterli 
değil. Tıpkı akıllı telefonlar veya LCD televiz-
yonlar gibi, başta pahalı olan bu ayakkabı mo-
delleri de gelecekte teknolojinin gelişmesiyle 
daha uygun fiyatlı olup daha çok üretilecek. 
Böylece portmantolarda geleceğin modellerini 
barındırma şansımız olacak. 

Akıllı Ayakkabılar Yolda
Ayakkabıların tasarım, ağırlık ve bağlanma 
teknolojileri yanında hayatın farklı alanlarına 
da girmesi an meselesi. Under Armour, örne-
ğin, fitness uygulaması MyFitnessPal ile güç-
lerini birleştirerek giyenin sportif faaliyetlerinin 
etkinliğini, vücut tarama yöntemiyle veriye 
dönüştürmeyi hedefliyor. Nike’ın da benzer 
uygulamaları mevcut. Artırılmış gerçeklikleyse 
ayakkabılar giyeni farklı dünyalara taşıyacak. 

Örneğin yakın gelecekte, ayakkabı modelleri 
turizm için harika çözümler bile sunacak. Harita 
üzerinden varış noktası girilebilecek olan ayak-
kabı modellerinin sağ ve sol teklerinin titreyerek 
giyeni yönlendirmesi bekleniyor. Varış noktasın-
daysa ikisi birden titreyerek uyarıda bulunacak, 
istenilen yere varıldığını müjdeleyecek. 
 
Bununla beraber ebeveynler için de güzel çö-
zümler yolda. GPS üzerinden, ayakkabıyı giy-
dirdiğiniz çocuğunuzun konumunu takip ede-
bileceksiniz. Veya gitmesine izin verdiğiniz yer 
için rotasının ayakkabı üzerine girişini yapa-
bileceksiniz, harita üzerinde çocuğun rotadan 
çıktığı anlaşılırsa size uyarı mesajı gelecek. 
Anne-babalarından daha sivri zekalı olacağına 
kesin gözüyle bakılan yeni nesille başa çıkmak 
için güzel bir çözüm olabilir, ne dersiniz?
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Uzun bir kıştan sonra nihayet bahar vakti. Peki bu baharda nereye 
gitmeli ve ne yemeli? Şehrin en havalı duraklarını sizler için derledik. 

İSTANBUL’UN
SON GÖZDELERİ

Yazı: Sevim İpek

Şef mutfağı

Mürver
Son zamanlarda herkes onu konuşuyor: Mür-
ver. Mikla’nın şefi Mehmet Gürs’ün danışman-
lığında açılan Mürver, Alaçatı’daki Mancar ve 
L’Escargot restoranlarıyla ismini duyuran Şef 
Yılmaz Öztürk’ün harikalar yarattığı yeni nesil 
bir restoran. 
Karaköy’deki Novotel’in terasında yer alan 
Mürver, İstanbul’u ayaklarınızın altına seren 
enfes manzarasıyla da iç açıyor. Altı saat mer-
mer üstünde, odun ateşinde pişirilen ve din-
lenmeye bırakılan gevrek etleriyle büyük bir 
hayran kitlesi edinen Mürver’in bir diğer imza 
yemeği ise külde pişirilen ahtapot. 
Unutmadan söyleyelim, Mürver, Vedat Mi-
lor’un da son dönemde en sevdiği üç resto-
randan biriymiş. Ünlü gurme, mekanın özellikle 
firik pilavıyla sunulan kuzusunu; isli kaburgayla 
sunulan, badem ve naneli etli tarhanasını ve 

tütsülenmiş dana etini çok sevmiş. Milor, se-
nede birden fazla kez Mürver’e gidip mekanın 
nasıl geliştiğini görmek istiyormuş. Umarız, 
açılır açılmaz herkese kısmet olmayacak bir 

müdavim kitlesi edinen Mürver’in yolculuğu 
uzun olur. 
Adres: Kemankeş Caddesi No: 57-59, Karaköy
Tel.: (0212) 372 07 50
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Beyoğlu’nun yeni incisi

Firuze
Bugünlerde sanat gündemimiz İstanbul Mo-
dern’in Beyoğlu’ndaki eski Union Française bina-
sına taşınması. Bu haber, bir bakıma üzücü olsa 
da, Yapı Kredi Kültür Sanat’ın enfes binasından 
sonra bizleri eskiden olduğu gibi yine Beyoğlu’na 
bağlayacağı için umut vadediyor. Tıpkı mekanla-
rından kopamadığımız, sokaklarını uzun uzadıya 
turladığımız günlerde olduğu gibi… Mekan demiş-
ken, Beyoğlu, şu sıralar çok konuşulan Firuze ile de 
tekrar gündemde. İKSV’nin art nouveau dış cephe 
süslemeleriyle çevresini güzelleştiren görkemli 
binasının teras katındaki Firuze, Kanyon’daki Es-
cale ile Karaköy’deki Colonie’den tanıdığımız Gülin 
ve Yücel Özalp’ın son göz bebeği. Türkiye’nin en 
önemli sanat kurumunun binasında yer alan çağ-
daş meyhane, ferahlığı kadar Haliç manzarasıyla 
da tadına doyamayacağınız bir akşam vadediyor. 
Balık kokoreçten Firuze Kebabı’na kadar pek çok 
lezzeti bir araya getiren Firuze, taze mezeleriyle 
haftanın her günü öğlenden geceye kadar hizmet 
veriyor. 
Adres: İKSV Nejat Eczacıbaşı Binası, Sadi Konuralp 
Caddesi, No: 5 Şişhane
Tel.: (0212) 238 50 50 

Sanatla yemek iç içe 

DasDas
Ataşehir’deki Watergarden Ya-
şam Merkezi’nin içerisinde yer 
alan DasDas, müdavimlerine her 
açıdan iyi vakit geçirmeyi vade-
den bir vaha. Bulunduğu bölgeye 
yeni bir soluk getiren DasDas’ın 
hikayesi ise oyuncu Mert Fırat ve 
Didem Balçın ile müzisyen Harun 

Tekin ve Koray Candemir’in ve hatta işletmeci Muzaffer Yıldırım’ın aynı hayali kurmasıyla 
oluşmuş. Toplamda dört mekanın birleşmesiyle oluşan DasDas, tiyatro salonu, performans 
ve atölye sahnesiyle Batı Ataşehir’in nabzının attığı bir kültür-sanat arenasına dönüşmüş. 
Gelelim mekanın alametifarikasına… DasDas’ın 80 kişilik restoranı, sınırsız bir program-
dan seçeceğiniz bir kültür-sanat etkinliği öncesinde gitmek için ideal. Mekan; havuçlu pazı, 
ayvalı ördek, Özbek mantısı ve dana yanak gibi dünya mutfağının eşsiz tatlarını bir araya 
getirmiş. DasDas’ta, ekşi mayalı ekmeklerle de harikalar yaratılmış. Mekanın ekşi mayalı 
ekmeklerinin hikayesi Slovenya’dan getirilen 800 yıllık bir mayaya dayanıyormuş. 
Adres: Watergarden, Barbaros Mah., Sümbül Sk. Batı Ataşehir
Tel.: (0216) 970 03 27

Nişantaşı’nda 
Çağdaş Bir Japon

Tora
İstanbul yeme-içme sektörünün kalbi 
konumundaki Nişantaşı, çoğu zaman 
İstanbul’un en yenilikçi mekanlarının 
adresi oldu. Nişantaşı, Atiye Sokak’ta 
açılan ve bölgede Japon rüzgarlarının 
esmesini sağlayan Tora, bu mekan-
lardan biri. Geleneksel Japon tatlarına getirdiği modern dokunuşlarla adından söz ettiren 
Tora, aynı zamanda pek çok geleneksel Japon lezzetini de Türk damak tadıyla uyumlu hale 
getirmiş. Koyu tonlardaki dekorasyonu ve yeşil duvarlarıyla kendinizi bir Zen bahçesinde 
hissedebileceğiniz mekan, bitişiğindeki Akdeniz restoranı Carte Blanche ile birlikte işletiliyor. 
Tora, sushi’leri kadar sashimi’leri, nigiri’leri, ‘dry aged steak’leri ve Japon mutfağının yanında, 
Asya ülkelerinin özel tatlarıyla da oldukça rafine bir seçki sunuyor. Mekanı sıra dışı yapan-
sa Tora’nın klasik bir Japon restoranı olmaması. Sushi barı kadar içerideki barıyla da dikkat 
çeken Tora’da, gece saat 02:00’a kadar süren DJ performansları mekanı çağdaş bir Japon 
haline getiriyor. Zıtlıkları en sade haliyle birleştiren Tora, Horigotatsu oturma düzeniyle eğ-
lenceyi bir araya getirerek müdavimlerini yeni nesil bir yeme-içme kültürüne ortak ediyor. 
Adres: Harbiye Mahallesi, Atiye Sk. Genç Apt. No:1, Nişantaşı 
Tel.: (0212) 261 58 91
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Nisan ayıyla birlikte, havalarla olmasa 
da moda takvimi anlamında ilkbahar-yaz 
sezonuna giriş yapıyoruz. Peki yeni sezonda 
neler giyeceğiz? Yeni sezon alışverişine 
çıkmadan önce 2018 İlkbahar-Yaz erkek 
trendlerine yakından bakalım.

YENİ SEZON 
ERKEK TRENDLERİ

Yazı: Serhat Şengül

Temalar
Londra ve Paris podyumlarında son 
birkaç sezondur iyiden iyiye hissedilen 
sokak giyim temasının, Milano merkez-
li İtalyan markalarında benimsenmesi-
nin zor olduğu bir dönem geçirdik. Bu 
sezonsa işin renginin değiştiği aşikar. 
İtalyan markalarında sokak giyimine 
ait referansların sıkça yer aldığını söy-
lemek mümkün. Özellikle retro esin-
tiler; 90’ların Rave müzik akımından 
referanslarla döneme has görünümler 
kuvvetlenirken, bir yandan da piercing 
detayları ve metalik detaylarla daha 
minimal bir şekilde yorumlanıyor. 80’ler 
temasıysa köşeli omuzlar ya da rahat 
parçalarla, Milano podyumlarında daha 

resort bir görünümde. Paris podyumla-
rındaysa aynı dönem daha sofistike ve 
country club tadında. Spor temasıysa 
Londra podyumlarında daha fütüris-
tik bir tavır takınırken Paris’te teknik 
detaylarla farklılaşan outdoor görü-
nümler, kamp hayatına dair parçalarla 
koleksiyonlarda sıkça karşımıza çıkıyor. 
Milano podyumlarında buna ek olarak 
çocuk oyunlarını hatırlatan el yazısı 
nakışlar, esprili baskılar, amatör dikiş 
detayları ve aplikelerden oluşan çocuk-
su bir tema da dikkatlerden kaçmıyor. 
New York’ta aynı zamanda, seyahat 
eden erkeklere adanan sofistike bir tu-
rist teması yer alıyor.GmbH
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Renkler
Renklere gelecek olursak, Milano podyumla-
rında en çok kahveleri gördüğümüzü söylemek 
mümkün.  Bu renk, Milano’da daha çok, içinde 
biraz portakal tonlarını da barındıran pas ton-
larına yakın kahveler olarak karşımıza çıkıyor. 
Bu ton mat kotonlardan, yer yer parlak ipek ta-
kımlara ve hatta metalik esintilere kadar çeşitli 
dokularda karşımıza çıkıyor. Paris podyumla-
rındaysa kahveler tütün tonlarına yaklaşıyor.

Daha iddialı renklerdeyse pembe, kırmızı, mavi, 
yeşil ve sarıdan bahsetmek mümkün. Mavi 
kantaron; yani peygamber çiçeği tonlarında 
maviler bu sezonun en hit mavi tonlarından 
olarak Londra podyumlarında boy gösteriyor. 
Erkek giyiminde birkaç sezondur hakim tonlar-
dan olan yumuşak pembeler bu sezon da de-
vam ediyor. Paris defilelerinde yıkanmış ve so-
luk pembeler olarak kimi zaman baştan ayağa 
karşımıza çıkan bu dinlendirici renk, Londra ve 

New York podyumlarında “kirli pembe” olarak 
daha iddialı bir hale bürünüyor. Paris’te aynı 
zamanda pembeden “infrared” denilen par-
lak ve derin kırmızılara geçiş söz konusu. New 
York’taysa bu ton kiraz kızıllarında.

Açık sarı tonlarında asit sarıları Milano kolek-
siyonlarına modernlik ve dinamizm katarken, 
elektrik maviler ya da siyahlarla tamamlanıyor. 
Londra koleksiyonlarında bu ton “volt” denilen 
daha koyu bir renge bürünüp siyahlarla ta-
mamlanıyor.

Su yeşillerini de bu sezon sıkça gördüğümüzü 
söylemek mümkün. Milano koleksiyonlarında 
kimi zaman baştan ayağa bu tonlarda görü-
nümler kaşımıza çıkarken kimi koleksiyonlar-
daysa çizgilerde ya da ana parçalarda detay 
olarak göze çarpıyor. Öte yandan baştan ayağa 
beyaz görünümler de sıkça podyumları ele ge-
çiriyor. 

Dokular 
Milano koleksiyonlarında, tasarımcıların özel-
likle denim yıkamalarında bazı deneysel me-
totlar kullandığı aşikar. Parçalı yıkamalı ya da 
baştan aşağı ağartılmış gri-beyaz gibi açık 
tonlar koleksiyonları hakimiyet altına almış 
durumda. Öte yandan birkaç yıl önce piyasaya 
çıkan ve o günden beri bir şekilde koleksiyon-
lara sızmayı başaran metalik folyo dokular, dış 
giyimden gömleklere, tişörtlerden pantolon-
lara kadar birçok alanda kullanılıyor. Elbette 
günlük hayatta kullanımı iddialı olan bu parçayı 
dolaba dozunda eklemek yerinde olacak. 

Öte yandan diğer iddialı parçalarsa Paris defi-
lelerinde karşımıza çıkan atletik file dokular ve 
Londra’daki transparan kumaşlar. Özellikle üst 
parçalarda kullanıldığında iddialı olmayı gerek-
tiren Londra transparanlarına karşın, Paris’in 
atletik filelerinin, tek parça yerine halihazırda 

bir parçanın detaylarında kullanıldığında daha 
yaygın bir kullanım alanı bulacağı kesin. 

New York’un ticari koleksiyonları hem daha 
uygun fiyatlı ürünler çıkarmak hem de daha 
dayanıklı olmak adına sıkça hafif sentetiklere 
yer veriyor. Rayon, viskoz, asetat gibi ince do-
kular, koleksiyonlara ipek hissi verirken yazın 
kullanım kolaylığı sağlıyor. Özellikle gömlek 
ve gömlek-ceketlerde bu parçayı sık görmek 
mümkün.

Sokak giyimini kolaylaştıran dayanıklılığıyla 
parlak naylon özellikle New York koleksiyonla-
rında parlak bir doku olarak kendine yer bulu-
yor. Nefes almama özelliğiyle, doğrudan tene 
değen parçalardan ziyade dış giyim parçala-
rında daha sık kullanıldığını söylemek yerinde 
olur.

Prada

Sunnei
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Erkek gardırobunda son dönemde aksesuarların ön plana çıktığını 
söylemek mümkün. Hiç olmadığı kadar kullanılan aksesuarlar, 
erkeklere farklı bir tarz katıyor. İşte 2018 İlkbahar-Yaz’ında 
erkekleri bekleyen aksesuarlar...

SEZON 
AKSESUARLARI

Yazı: Serhat Şengül

Ayakkabılar
Geçtiğimiz sezonlarda başlayan altları kalın 
“çirkin spor ayakkabı” trendi bu sezon da de-
vam ediyor. Buna ek olarak çorap görünümlü 
spor ayakkabılar, nubuk yaz botları ve nubuk 
slip-on’lar, yanında ucu kapalı, yanları açık 
sandaletler ve tek parça ucu açık terlikler se-
zonun turistik temasına selam veren parçalar-
dan. Spor ayakkabı ve terliklerde bant trendi-
nin hüküm sürdüğünü de söylemek mümkün. 
Kimi parçalarda kalın tek bant kullanılırken kimi 
parçalarda çift bantları (cırt-cırt) görmek müm-

kün. Bunların yanında klasik tarzı sevenlerin 
imdadına, parlak deriden klasik bağcıklı, kösele 
tabanlı ayakkabılar yetişiyor.

Çantalar
Bu sezon hüküm süren turist temasıyla bir-
likte seyahat boyu çantalar sıkça günlük ha-
yata sıçrıyor. Plaj çantası tadında geniş çizgili 
el çantaları da dikkat çeken parçalardan. Sırt 
çantalarında en dikkat çeken detay bu sezon 
bol kemer tokaları ve fermuarlar. Onun dışın-
da 90’lar temasından emanet bel çantaları bu 
sezon vücudun önünde çapraz şekilde kullanı-
lıyor. Buna, turistlerden emanet, yine çapraz 
takılan ya da paraşüt gibi önde bağlanan kü-
çük ve fermuarlı vücut çantaları da alternatif 
oluyor. Beyaz, duman mavisi ve mavi kantaron 
çantalarda en sık gördüğümüz renklerden.

Şapkalar
Sezon şapkalarına baktığımızda öncelikle 
beysbol keplerini görüyoruz. Beysbol keple-
ri bu sezon üzerlerindeki artistik çizimlerle ve 
de esprili sloganlarla (Erkek giyimini yeniden 
harika yapmak, gibi) farklılaşıyor. Renkleriyse 
pastel pembeler ya da kırmızılar. Güneşten 
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koruyucu geniş ayalı turistik şapkalarsa haki 
ve duman mavilerinde. Sezonun en enteresan 
şapkasıysa komando beresi. Bu parça sezon 
aksesuarlarında siyahın yerini alarak daha so-
fistike bir görünüm veren gece yarısı mavile-
rinde.

Kemerler
Kemerlerde bu sezonun öne çıkan outdoor te-
masından esintiler görmek mümkün. Trekking 
ve izcilik tarzından esinlenen, çift halka toka 
arasına sıkıştırılarak kullanılan, uçları uzun bıra-
kılan deri kemeler bu sezonun olmazsa olmaz 
parçalarından. Uzun kalan ucu kemer etrafında 
bir kez düğümlemek ya da pantolon britlerinin 
arkasından dolamak mümkün. Öte yandan kimi 
kemerlerde, paraşüt tokalarıyla birleşimler göze 
çarparken bazı kemerler klasik tokalı ince deri 
versiyonlarda ön plana çıkarak yine klasikten 
vaz geçemeyenlere geliyor. Kemerlerde tercih 
edilen tonlar, kum bejleri, beyazlar ve turuncu.

Gözlükler
Beyaz aksesuarların bu sezon çantalardan 
sandaletlere, kemerlerden yüzük ve gözlüklere 
kadar bir hakimiyet kurduğunu söylemek yan-
lış olmaz. Beyaz kemik çerçeveler bu sezon yer 
yer klasik kalın formlarda, yer yerse fütüristik 
eliptik formlarda karşımıza çıkıyor. Kalın kemik 
çerçeveler bazı tasarım markalarında kesik 
ve yarım çerçeveler olarak karşımıza çıkarken 
sezonda renkli camların hakimiyetinden bah-
setmek mümkün. Kantaron maviler, koyu kır-
mızılar ve aynalı turuncular sezon güneş göz-
lüklerinde öne çıkan cam tonlarından oluyor. 
Yuvarlak kemik modellerse illaki ortadan metal 
aksamla bağlanıyor.

Bileklik ve Yüzükler
Bilekliklerin yazın erkeklerin vaz geçemedi-
ği aksesuarlardan olmasına alıştık. Kalın örgü 
bileklikler, ince deri bilekliklerle kombine edile-
rek kullanılabiliyor. Son birkaç sezondur yüzü-
ğün de hakimiyetinden bahsetmek mümkün. 
Üzerlerinde rakamlar olan ince yüzükler en en-
teresan parçalardan oluyor bu sezon. Yakalara 
takılan broşlar, bel çantalarını süsleyen hayvan 
broşları, sıfır yaka gömleklerin bile üzerine ta-
kılan, hatta yer yer kemer niyetine trençkotla-
rın üzerine geçirilen ince kravatlar da sezonun 
öne çıkan diğer aksesuarlarından...

Sezonun En Enteresan Aksesuarı
Bu unvanı şüphesiz Louis Vuitton defi-
lesinde ucu açık terlikler içinde gördü-
ğümüz bu organze çoraplar hak ediyor. 
Topuk, parmak ucu ve bilek kısmı renk-
li, kendisi şeffaf olan bu erkek çorabını 
giymek için fırsat bulmak belki biraz zor 
olabilir. Terlikle denemekten çekinirse-
niz de ayakkabılarla belki bir şansı ola-
bilir, ne dersiniz?

Bahar Güneşine Fransız Tasarımı
Paris’in ikonik güneş gözlüğü markası 
İzipizi’nin “Rock Garden Limited Edition” 
isimli 2018 İlkbahar Yaz koleksiyonu; 
spontane, doğal ve mineral güzellik kav-
ramını benimseyen çöl bahçelerinden 
esinleniyor. Gri mermer, pembe granit, 
mavi ve beyaz kil renklerindeki Sun se-
risi %100 UV3 uyumlu renkli lenslerle 
görüşünüze konfor sağlıyor. 7 eğlenceli 
rengi ile Sun serisi güneş gözlükleri, ult-
ra hafif ve katlanabilir özelliği ile yanın-
dan ayırmak istemeyenlere taşıma ko-
laylığı sunuyor. İzipizi’ler (söylemesi de 
gözlükleri kullanması kadar zevkli) Pop 
Corner’da ve Vakkorama’da satışta!
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Alışveriş Editörü: Mert Güler

Çizgilerin yansıttığı 
marin teması, casual tarz 
ile kimliğini güçlendirip 
yoluna devam ediyor.

UZUN & 
İNCE

2

9

Versace 2018 İlkbahar-Yaz
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1. Ceket, Mango, 399,90 TL
2. Gömlek, Mudo, 129 TL
3. Ayakkabı, Kemal Tanca, 349,90 TL
4. Saat, Tissot, 2.930 TL
5. Güneş gözlüğü, Retro Super Future, 1.470 TL
6. Çanta, Cos, 290 TL
7. Kolye, Atasay, 875 TL
8. Yelek, Ramsey, 329 TL
9. Pantolon, Prada, 690 Euro
10.  Tişört, Gucci, 490 Euro
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6

10

8

7

3
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Alışveriş Editörü: Mert Güler

Renk skalasında gördüğümüz 
tek bir rengin tüm tonlarına, 
artık üzerimizde yer veriyoruz.

TEK TON

3

10

Tom Ford 2018 İlkbahar-Yaz
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1. Ayakkabı, Hotiç, 394,80 TL
2. Gömlek, Mudo, 99,95 TL
3. Ceket, Mango, 459,99 TL
4. Güneş gözlüğü, Retro Super Future, 795 TL
5. Pantolon, Cos, 225 TL
6. Bel çantası, H&M, 59,90 TL
7. Tişört, Lacoste, 95 Euro
8. Triko, Brooks Brothers, 445 TL
9. Kemer, Gucci, 296 Euro
10.  Cüzdan, Burberry, 275 Euro
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4

5

7

8

9

6
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DERİDEN
SÜRPRİZLER

Güzelik Editörü: Valerie Dayan

Elma, menekşe, şakayık ve hatta kan portakalı gibi içeriklere eşlik eden deri 
notası, parfümlere beklenmedik bir modern dokunuş ve sıcaklık kazandırıyor.

Amerikalı tasarımcının deriye olan tutkusunun 
şerefine yaratılan tensel parfümde safran, kekik, 
deri, süet ve amber özleri bulunuyor. TOM FORD 
Tuscan Leather 50 ml, 950 TL

Roma’dan arabaya atlayıp şehir dışına yapılan bir romantik 
kaçamağın hayaliyle yaratılan uniseks parfümde yeşil do-
mates yaprağı, vanilya, deri, iris notaları ile sedir ağacı yağı 
hissediliyor. MEMO PARIS Italian Leather 75 ml, 2.419 TL

TOM FORD

MEMO PARIS

Güzellik Editörü: Valerie Dayan
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Yaratıcıları tarafından “ateşin parfümü” 
olarak tabir edilen kokunun üst nota-
larında kan portakalı, kalbinde gül ve 
safran, dip notalarında ise paçuli (Hint 
nanesi) ve deri bulunuyor. HISTOIRES 
DE PARFUMS This is not a blue bottle 
1.3 120 ml, 780 TL

Woodstock festivali ve 1960’ların rock ruhu-
nun özgürlüğünden ilham alan sıcak parfüm-
de menekşe, kırmızı elma, paçuli, tütsü, tütün, 
sedir ve deri notaları yer alıyor. MAISON MAR-
GIELA Replica Music Festival 100 ml, 480 TL

Byredo’nun kült mumunun parfüm hali, bizi 
eski ve ihtişamlı kütüphanelere ışınlamak isti-
yor. Koku; şeftali, erik, şakayık, menekşe, deri 
ve vanilya notalarından oluşuyor. BYREDO 
Bibliothèque 100 ml, 743 TL

Calabria bergamotu ve Sicilya limonu ile 
açılan koku, karabiber, menekşe ve deri 
notalarıyla karakter sahibi bir ferahlığa 
kavuşuyor. ACQUA DI PARMA Colonia 
Intensa 180 ml, 705 TL

MOLTON 
BROWN 

Taze çam yağının eskitme deri notala-
rıyla birleştiği parfümde tütsülü siyah 
çay aromaları, yoğun tütün ve reçi-
neyle tamamlanıp vetiver ve mor fes-
leğenle sonlanıyor. MOLTON BROWN 
Russian Leather 50 ml, 170 TL

MAISON MARGIELA

BYREDO 

HISTOIRES DE 
PARFUMS

ACQUA DI PARMA 
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Dünyanın ucundaki büyülü şehir

Dünyanın her rengi, Güney Afrika’daki Cape Town sokaklarında var. 
Havaalanında inenleri karşılayan panoda yazdığı gibi; “Senin tatile ihtiyacın 
yok, senin Cape Town’a ihtiyacın var!” O zaman gelin, dünyanın en güney batı 
ucundaki bu muhteşem şehri birlikte keşfedelim…

CAPE TOWN
Yazı: Bahar Akıncı
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“Bundan sonraki hayatın Cape Town’dan önce 
ve sonra diye ikiye ayrılacak” demişti gitmeden 
önce, şehre vurgun bir arkadaşım. Ne kadar 
abartılı, diye düşünmüştüm. Doğruymuş. Baş-
ka bir enerjisi var bu şehrin. Çoğu zaman sakin, 
yumuşacık, dans ve müzikle dolu, kimi zaman 
adrenalin dolu. 

İlk soru: Cape Town güvenli mi?
İşte akıllara gelen ve çıkmayan ilk soru… “Cape 
Town güvenli mi ya da ne kadar güvenli?” İlk bir 
haftasını arkadaşlarımla, geri kalan bölümünü 
kiraladığım minik dairede kalarak ve tek başıma 
gezerek tamamladığım şehirde herhangi bir 
güvenlik sorunu yaşamadım. Ama dikkat! Gece 
şehrin arka sokaklarında, tenha mahallelerinde 
yalnız başına dolaşmadığın, aracını güvenliği 
olmayan otoparklara bırakmadığın, boynunda 
pırlanta kolye taşımadığın, elindeki kameranı 
çok turist olmayan bölgelerde çantandan pek 
çıkarmadığın sürece güvenli! Ama asıl sorul-
ması gereken soru şu... “Hangi şehir güvenli ve 
artık hangimiz, ne kadar güvendeyiz?” 

En hip mahalleler
Bo-Kaap: Yolun Cape Town’a düştüğünde mu-
hakkak görmen gereken mahallelerden biri 
olan Bo-Kaap’ın ünlü renkli evleri, 17. yüzyıl 
başında Hollanda Krallığı’nın Endonezya, Ma-
lezya ve Afrika’nın diğer bölgelerinden getir-
dikleri köleler için inşa edilmiş. Köleliğin ni-
hayet sona erişi ile mahalleye Uzakdoğu’dan 

gelen Afrika kökenli Müslümanlar taşınmış. 
Ve başlangıçta beyaz olarak yaptırılan tüm 
Bo-Kaap evleri köleliğin kaldırılmasına ithafen 
birbirinden muhteşem renklere boyanmış. Fo-
toğraf çektirmek isteyen turistlerle burası her 
daim cıvıl cıvıl ve hareketli. 

Woodstock: Viktorya döneminden kalma yı-
kık dökük evlerin ve sonrasında kullanılan 
odun depolarının boyanıp restore edilmesi, 
endüstriyel ürünler satan atölyelerin üçüncü 
nesil kahveci, el yapımı ayakkabıcı, tasarımcı, 
sanat atölyesi, bisikletçi, fırın ve ahşap göz-
lükçüye, sandviççilere ve 2 metrekarelik çiko-

lata dükkanlarına dönüştürülmesiyle ortaya 
çıkan muhteşem bir mahalle burası. Mahal-
lenin alametifarikası tüm bunlar sanıyorsan, 
yanılıyorsun; çünkü asıl olay dünya üzerinde 
yapılmış belki de en güzel graffiti örneklerinin 
burada olması. Mahallenin tam ortasında yer 
alan The Wood Stock Exchange Market; mezbe-
le haldeki eski bir hanın dükkanlar, kahveciler, 
sanat galerileri ve açık ofislerle dolu, endüstri-
yel tasarımlı bir komplekse dönüştürülmesi ile 
oluşmuş. Mahalle, şehir merkezine yürüyerek 
yaklaşık 15 dakika mesafede yer alıyor.

The Old Biscuit Mill Pazaryeri: Dünyanın her 
yerinden, her ırkından insanın birlikte, canlı 
müzik eşliğinde dans edip sokak yemeği yedi-
ği bir pazaryeri düşün; işte orası, burası! Cape 
Town’un merkezinde sadece cumartesileri ku-
ruluyor ve saat 15.00’da kapanıyor.

V&A Waterfront Food Market: Şehirde ziyaret 
edebileceğiniz en güzel bölgelerden biri işte 
bu tarihi liman. Viktorya döneminden kalma 
binalar, iskeleler ve minik köprülerle birbirine 
bağlanıyor. Her daim kalabalık ve neşeli. Şehrin 
bu en popüler liman mahallesinde, gastronomi 
Pazarı “V&A Food Market”ı dolaşmayı ve çeşit 
çeşit stantlardan tadım yapmayı ihmal etme. 

Yazı: Bahar Akıncı

| 83



En keyifli plajlar
Şehirde yaz, Kasım-Mayıs arası bütün güzel-
liğiyle sürerken; şehre 15 dakika mesafedeki 
Camps Bay ve Cliffton 2 plajları, dünyanın her 
yerinden insanlarla cıvıl cıvıl... Plajlara giriş üc-
reti yok, kıyısından geçen Victoria caddesi üze-
rinde birbirinden özgün küçük café’ler, dondur-
macılar ve tasarım dükkanları yer alıyor. Cadde, 
dans eden gruplarla dolu, akşam üzeri şarkı 
söyleyen minikler korosuna bile rastlıyorsun. 
Müzik ve dans, burada her şey demek!

En olmazsa olmaz aktiviteler
Table Mountain’e tırmanış: İşte dünyanın en 
güzel 10 teleferik yolundan, belki de en gör-
kemlisi; Masa Dağı’na çıkış ve iniş... Yürüyerek 
(tırmanma beceri ve hızına göre) 2 ile 3,5 saat 
arasında çıkılan dünyaca ünlü Masa Dağı’nın 
1087 metrelik zirvesi, teleferik ile yaklaşık 7 
dk. sürüyor. Teleferiğin en ilginç özelliği ise ta-
banının dönmesi ve etrafının cam olması böy-
lece hiç yer değiştirmeden panoramik olarak 
nefes kesen bir manzara izliyorsun... Dikkat! 
Aralık-Ocak-Şubat-Mart ayları, Cape Town’da 
yüksek sezon olduğu için bilet kuyruğu bazen 
kilometrelerce uzayabiliyor. Ama yine de bu 
olağanüstü görsel şölene değer!

Simon’s Town’da penguenlerle yüzmek: İşte, 
Cape Town’a 45 dakika uzaklıkta, Viktorya tar-
zı mimarisi, balık lokantaları, pub’ları, küçük li-
manı ile Simon’s Town. Ama en büyük süprizi 
pengusenlerle dolu plajı. 1985’te 10 binlerce 
Güney Afrika pengueni, Simon’s Town kasaba-
sındaki Boulders Sahili ve kayalıklara yerleş-
tirilmiş ve bu girişim Cape Town’un ününe ün 
katmış. Afrika penguenleri Güney Afrika’da üç 
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ayrı topluluk olarak yaşıyor, bunların arasında-
ki en önemli merkez Simon’s Town’daki Boul-
der’s plajı. Tabii ki penguenler koruma altında, 
plajda sigara içmek, kesici madde ile ve saat 
19:00’dan sonra plaja girmek yasak. Giriş 20 
TL. Ancak penguenlerle iç içe yüzmek, güneş-
lenmek ve penguen görünce çıldıran dünyanın 
her yerinden çocuğu ve çocuk ruhlu yetişkini 
seyretmek paha biçilemez.

Fok Balıklarını fotoğraflamak: Bir fok balığının 
elinizi uzatsan dokunacağınız mesafede yüz-
düğünü düşün... Hout Bay limanından kalkan 
teknelerle Seal Island tekne turu, 25 TL. De-
neyim toplam 1 saat sürüyor, uzun kuyruklar 
sebebiyle sabah erken ya da gün batımı saat-
lerinde gitmende fayda var.

Bağ rotası yapmak: Güney Afrika şaraplarının 
dünya çapında yakaladığı yükselişin nedenle-
rini Cape Town’da anlamak mümkün. Bugün 
dünyanın en önemli restoranlarına gittiğiniz-
de, restoran kavlarında mutlaka Güney Afrika 
şarapları da görüyorsunuz. Hal böyle olunca, 

Cape Town’da şarap rotası yapmak ve dört 
kasabayı kapsayan bağ yolu projesini ziyaret 
etmek büyük önem taşıyor. Şehir merkezine 
yaklaşık 30-35 km mesafede yer alan Cons-
tantia,  Franschoek, Stellenbosh ve Pearl şarap 
vadileri ve kasabaları, ziyaretçilerine son dere-
ce keyifli bir gün, tadımlar, organik pazarlar ve 
nefis manzaralar vadediyor. Araç kiralayarak 
bu rotada çok keyifli bir gün geçirebilirsin. Tüm 
şarap üreticileri ziyarete açık. 
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Cesaret,
her zaman bir adım

önde gitmektir.
Dünyanın her yerinde cesaretle yola çıkanların,

mücadeleci ruhunu kaybetmeyenlerin ve zora karşı
zafer kazananların yol arkadaşı olduk. 

Şimdi yıllık 6 milyon çift üretim kapasitemizle
47 ülkeye ulaşıyoruz.  Avrupa ve Orta Doğu’nun

en büyük üreticisi olarak bizi ihracat ve 
Türkiye pazar lideri yapan

müşterilerimize teşekkür ederiz.

Bizi tercih eden herkesle birlikte
hep en önde olacağız.

Yakupoğlu Tekstil ve Deri San. Tic. A.Ş.



Beyaz köpek balığı kafes dalışı yapmak: Dün-
yanın en anlatılmaz deneyimi! Sabah 07:00 
sularında Beyaz Köpek Balığı Kafes Dalışı Mer-
kezi’nin bulunduğu Gangsbai limanına varıyor-
sun, yarım günlük aktivite paketine dahil olan 
açık büfe kahvaltının ardından yarım saatlik 
videolu brifing başlıyor. Kafesin içinde nasıl 
duracağından tehlikeden nasıl sakınacağına 
ve güvenlik önlemlerine dair her şey tek tek 
anlatılıyor. Ardından 22 kişilik katamaran tarzı 
teknelerle yolculuk başlıyor ve muhteşem be-
yaz köpek balıklarının bulunduğu alana varıyor-
sun. Dalgıç kıyafeti giymiş 7’şer kişilik gruplar 
tek tek kafese alınıyor ve bu heybetli balıkları 
kafese doğru çekmek üzere dev balık kafaları 
suya sarkıtılıyor. Bu arada suyun 8-10 derece 
civarında olduğunu hatırlatmakta fayda var. 
Beklediğin ziyaretçi, yeme doğru geldiği anda 
yapman gereken ağırlık ve şnorkellerin ve tabii 
varsa su altı kameran ile suya dalmak. Kafesin 
40 cm’lik aralığından dev bir Great White Shark 
ile göz göze gelmek paha biçilemez. Turun ma-
liyeti yaklaşık 500 TL. Köpek balıklarına bir za-
rarı yok; Güney Afrika hükümeti toplu katliam 
yapan Japonya’nın aksine, köpek balıklarının 
yüzgeçleri için avlanmasına 40 yıl, kasten ya-
ralamalarına takribi 15 yıl hapis cezası getirmiş 
durumda. Seans sonrası yem olarak kullanılan 
balık kafaları, köpek balıklarına veriliyor.

En “cool” kahveler
Dünyanın farklı yerlerinden gelip buraya taşı-
nan ya da halihazırda buralı olan beyaz yakalı 
kesimin ve öğrencilerin en büyük alışkanlı-
ğı güne kahve ile başlamak. O nedenle saat 
10:00’a doğru açılan diğer dükkanların aksine, 
kahveler 07:00 sularında açılmış oluyor. Şeh-
rin en sevilen üçüncü nesil kahvecileri; Truth 
Coffee Rosting (tasarımı olağanüstü ve şeh-
rin ilk kahve dükkanı) Black Imsomnia Coffee 
Company, Blokes Hair with Brew Coffee (hem 
berber, hem kahveci), Bread & Milk and Honey 
(özellikle kahvaltısı mükemmel) ve Deluxe Cof-
fee Works...  

En “cool” alışveriş adresleri
Afrika sanatının modanın içine karıştığı belki 
de en göz alıcı şehir Cape Town. Şehrin en iyi 
tasarım mağazaları: Mungo and Jemima, Pan 
African Market, Love Milo, Me Me Me, Plush 
Bazaar, Etno Bongo ve Merchants on Long... 

Cape Town’da ulaşım ve konaklama 
Şehirde konaklama seçeneği oldukça fazla. 
Ancak tavsiyem, bir haftadan uzun bir süre 
kalacaksan iki farklı bölgede konaklaman. Eğer 
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şehir merkezinde kalmak isterseniz, Long 
Street, Kloof Road, Bree Street, Green Stre-
et, Queen Victoria Street ve Bo-Kaap böl-
gesindeki otelleri tercih edebilirsin. Fakat bu 
caddelere yakın bir yerlerde konaklaman her 
yere yürüyerek gideceğin anlamına gelmiyor. 
Çünkü Cape Town’da görülecek yerlerin hepsi 
birbirine yürüme mesafesinde değil. O nedenle 
şehirde araç kiralaman ya da herkesin yaptığı 
gibi Uber kullanman şart. Çünkü şehirde toplu 
ulaşım yok denecek kadar zayıf. Ama dilersen 
Mycity Bus isimli şehir otobüslerini de kullana-
bilirsin.

Favori Otellerim: 
Happy Rhino Hotel
Lagoon Beach Hotel 
Urban Chic Boutique Hotel 
Victoria Albert Hotel 

Cape Town’da,

1. Nelson Mandela’nın yıllarca tutuklu 
kaldığı şimdilerde bir müze olan ha-
pishane adası Robben’e,

2. Bree Caddesi’ndeki ünlü odun fırını 
pizzacısı Bocca’ya,

3. Woodstock mahallesinde Cumartesi 
günleri kurulan, jazz gruplarının da 
sahne aldığı açık pazar Old Biscuit 
Mill’e,

4. Irkçı rejimin iç burkan anılarını öğren-
mek için District Six Müzesi’ne,

5. Şehrin en iyi çikolatalarından tatmak 
için Honest Chocholate Bar’ına,

6. Masa Dağı’nın eteğine sıralanmış 
rengarenk evlerden oluşan Müslü-
man semti Bo-Kaap’ı görmek için Yu-
karı Cape’e

7. Şehrin simgesi Gatsby sandviçini tat-
mak için Myriam’s Kitchen’a,

8. Muhteşem gün batımları için yürüye-
rek 600 metrelik Lions Head’e,

9. Hem steak’çi, hem dövmeci olarak hiz-
met veren House of H’e
10. Stellenbosh’un en güzel şarap bağı 
Graff’a 

gitmeden dönme!
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Sergi: 
“Sabahattin Ali’nin Şehirleri”

Sabahattin Ali, Türk edebiyatının önde 
gelen yazarlarından biriydi; talihsiz ve 
genç ölümünün üzerinden yıllar geç-
miş olmasına rağmen Kürk Mantolu 
Madonna eseri, hala çok satanlar lis-
tesinin zirvesinde. Küratörlüğünü Se-
vengül Sönmez’in yaptığı ve 27 Nisan’a 
dek Beyoğlu’nun en güzel binalarından 
Yapı Kredi Kültür Sanat’ta görülebilecek 
“Şehirlere Alışamadı” adlı sergiyse bize 
onun bir başka yönünü, fotoğrafçılığını 
ve gezgin gözünü gösteriyor. Sabahat-
tin Ali, yaşadığı yıllarda yolculuklar gün-
ler almasına rağmen seyahat etmekten 
çok keyif almış ve yolculuk hakkında 
şöyle demişti: “Yolculuk, bu bir yerde 
durmadığını, hareket ettiğini bilmek 
şuuru, bu bir yere bağlanıp kalmaktan 
kurtuluş, başlı başına tatlı bir şeydir.” 
Sergide Sabahattin Ali’nin arşivinden 
çıkan yeni belgeler ve fotoğraflarda ya-
zarın gezdiği şehirleri, Anadolu’da Cum-
huriyet’in ilk yıllarını ve II. Dünya Savaşı 
öncesinin Berlin’ini görme şansını elde 
edeceksiniz.

14 Şubat-27 Nisan

İstanbul Film Festivali

Sinemaseverler için yılın en kutlu zamanı! 
Dünyanın en önemli festivallerinde ödül al-
mış ya da kült mertebesine erişmiş/erişme 
potansiyeli olan yeni ve eski filmlerin izle-
nebildiği festivalin film listesi günler önce-

sinden bir ritüelle hazırlanır; bilet kuyruğu 
ise bildiğiniz gibi sabahın erken saatlerinde 
başlar ve geç kaldıysanız bilet bulmak ne-
redeyse imkansızdır. Bu yıl 37.’si düzenle-
nen festivalde 43 ülkeden 218 yönetmenin 
210 filmi gösterilecek ve konukların katılı-
mıyla özel etkinlikler düzenlenecek. Festi-
valin gözde etkinliği ise İsveçli yönetmen 
Ingmar Bergman’ın 100. yaşı vesilesiyle 
yapılacak konuşmalar, film gösterimleri ve 
sergiler. Büyük yönetmen Bergman’ı an-
latacak isimler arasında İsveç’in en saygın 
sinema eleştirmenlerinden, Bergman uz-
manı Jannike Åhlunds da bulunuyor.

6-17 Nisan

Nisan-mayıs ayları, açan erguvan ve kiraz 
çiçekleriyle hem doğanın uyanışını hem de 
sanat etkinliklerinin artışını muştuluyor bize. 
Sanatın iyileştirici gücüne sığınmak isteyenler 
için küçük bir kültür-sanat takvimi hazırladık.

AJANDA
Yazı: Sezen İlhan
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35. Uluslararası 
Ankara Müzik Festivali

Tiyatro: 
“Arzu Tramvayı”

Oda müziğini, senfoni orkestralarını din-
lemeyi seven klasik müzik tutkunlarına 
hitap eden festival, 2018’de 35. yılını 
kutluyor. 12 gün sürecek festivalde açılış 
konserini Cumhurbaşkanlığı Senfoni Or-
kestrası verecek, ardından Fransz Lizst 
Oda Orkestrası, Sibiu Filarmoni Orkest-
rası gibi büyük orkestraların konserleri 
gerçekleşecek. Bizim favorimizse Gür-
cistan Devlet Balesi “Sukhishvli”.

Dünyanın en önem-
li oyun yazarlarından 
Tennessee Williams’ın 
kaleme aldığı “Arzu 
Tramvayı”, kült kabul edilen bir oyundur. 
Hayatı altüst olduğunda gidecek yeri ol-
madığı için kız kardeşinin evine sığınan 
Blanche ve kız kardeşinin öfkeli kocası 
Stanley’nin zorlu ilişkisi, bizlere de in-
sanın derinliklerini gösterir niteliktedir. 
Film adaptesinde Marlon Brando’yu 
görürüz; olanca hoşluğu ve öfkesiy-
le unutulmaz bir Stanley’yi tanıtmıştır 
bize. Şimdi bu oyunu, yazıldıktan 75 yıl 
sonra Zerrin Tekindor ve Onur Saylak’ın 
yansıtmasıyla izliyoruz. Oyun Uniq 
Hall’da sergilenecek.

4-26 Nisan 29 Nisan

Fotoğraf: “Görünenin 
Ardındaki Singapur”

Singapur, hız-
lı ekonomik 
gelişimi, kül-
türel ve sa-
natsal gelişi-
mi ve dönüşümüyle dünyanın dikkatini 
bir süredir üzerinde tutuyor. Ekonomik 
gelişimin sıradan yaşamı nasıl dönüş-
türdüğünün öyküsünü de elbette sanat 
eserleri aracılığıyla görebiliyoruz. Küra-
tör Tay Kay Chin, bu ada ülkesinde ya-
şayan tüm dünyadan fotoğraf sanatçı-
larının Singapur fotoğraflarını bir araya 
getirerek bize görünenin ardındaki Sin-
gapur’u göstermeyi amaçlamış. Bu ola-
ğanüstü fotoğrafları görmek için Pera 
Müzesi’ne uğramanızı tavsiye ederiz.

Zorlu PSM 
İstanbul Caz Festivali 

“La La Land” filminde caz aşığı Sebasti-
an, Mia’ya “Sen geçmişe tutunuyorsun 
ama caz geleceğe aittir.” diyordu. Bu-
nunla kastedilen belki de cazın yalnızca 
doğduğu şartlar, topraklar ve caz müzis-
yenleriyle değerlendirilmekten kaçınıl-
ması gerektiğiydi. Çünkü caz, her geçen 
gün yeniden doğuyor, şekilleniyor ve 
büyüyor. 2 Mayıs’ta başlayacak olan Caz 
Festivali’nde de bunun çağdaş örnekleri-
ni göreceğiz. Balkanların caz yıldızı Dino 
Merlin, Cesaria Evora Tribute; minimal 
piyano sesiyle caz yapan Dardust, popü-
ler caz gitaristi Bill Frisell ve yeryüzünün 
en iyi Pink Floyd cover’ı yapan grubu ola-

rak görülen The 
Australian Pink 
Floyd Show, fes-
tival kapsamında 
dinleyebileceği-
miz isimler ara-
sında.

2-13 Mayıs

5-20 Mayıs

Mardin Bienali

Mardin şehrinin Alman Karargahı, ha-
mam, Mardin Müzesi Galerisi, Revaklı 
Çarşı ve Marangozlar Kahvesi gibi tarihi 
mekanlarında sanat eserlerini incele-
mek, nadir bulunabilecek güzellikler-
den. Bu sebeple eğer Mardin’e gitmeyi 
düşünüyorsanız seyahatinizi 4 Mayıs-4 
Haziran tarihleri arasına denk getirme-
ye çalışın. 4. kez düzenlenecek Ulusla-
rarası Mardin Bienali’nde “Sözden Öte” 
temasıyla sözün ötesinde vuku bulan 
bakış, beden ve sınırlar kavramlarını ele 
alan çalışmalar sergilenecek.

4 Mayıs - 4 Haziran

Edirne 
Bahar Şenliği

Baharın gelişi Hızır ve İlyas peygam-
berlerin buluştuğu Hıdrellez gecesiyle 
kutlanır ve rivayet odur ki o gece gül 
ağacına asılan dilekler, sabahla birlik-
te kabul olur. Hıdrellez bütün dünyada 
farklı isimlerle kutlanıyor ama bu kutla-
maların en güzeli, 1.400 yıldır kesintisiz 
olarak Romanların Edirne’deki Hıdrellez 
ve Kakava şenliklerinde yapılıyor. Bu yıl, 
bu geleneksel kutlamalara ek olarak 
Meriç Nehri’nın kıyısında MFÖ, Duman, 
Athena, Moğollar gibi grupların konser-
lerini de izleyebilirsiniz.

2-4 Mayıs
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Bir Ayakkabı bağımlısı mısınız?

Neden ayakkabı alışverişine çıkarsınız?
 a) Ayakkabım eskidi, ondan.
 b) Çünkü bu model çok moda (ve bende yok!).
 c) Benim hiçbir ayakkabım eskimez.

Ayakkabıyı almaya neden karar verdiniz?
 a) AVM’de vitrinde gördüm.
 b) Başkasında gördüm.
 c) Görmeden aldım. Nasılsa evde bakarım.

Ayakkabı seçerken neye dikkat ettiniz?
 a) Deneyip rahatlığına
 b) Görünüşüne
 c) Markasına

Ayakkabıyı almadan evvel...
 a) İki tekini de deneyip mağazada dolaştım. (Derisi kırılacak 

diye satış danışmanının sert bakışlarına rağmen.)
 b) Tekini deneyip “alıyorum” dedim.
 c) Ayak numaram belli, neden deneyeyim ki?

Kasada ödeme yaparken...
 a) Nakit ödedim.
 b) Kredi kartıyla ve taksitle ödedim.
 c) Üç farklı kredi kartına böldürdüm. Hepsine taksit, hepsin-

den puan. (Limit yetersiz.)

SONUÇ
a’lar çoğunluktaysa: Bilinçli bir tüketicisiniz.
b’ler çoğunluktaysa: Kararında bir ayakkabı tutkusu.
    Biraz daha temkinli olunabilir.
c’ler çoğunluktaysa: Tam bir ayakkabı bağımlısı. Kurtarılamaz.

Ayakkabı konusunda 
görünüşünüze fazla mı 
düşkünsünüz?

Ayakkabı görünüşü sizin için önemli mi? 
 a) Hiç de değil, ayakkabı rahatsa görünüşüne bakmam.
 b) Ayakkabıyı görünsün diye giymiyor muyuz?

Katıldığınız bir davette, gecenin sonunda: 
 a) Ayaklarınız iflas etti.
 b) Ayaklarınız her dem rahat.

Normal zamanlarda:
 a) Ayaklarınızda bolca nasır var.
 b) Ayaklarınız bakımlı ve yumuşak.

Ayakkabı seçimi yaptığınız markalar:
 a) İtalyan ya da Fransız markaları
 b) Amerikan veya Alman markaları

Yeni bir ayakkabıyı giymeden önce,
 a) Mutlaka ayaklarıma yara bantları yapıştırırım.
 b) Rahat ve ortopedik bir tabanlık koyarım.

Ayakkabıyı yerine kaldırırken,
 a) Kutunun içinden çıkan kadife keselere koyarım.
 b) İçlerine kalıp yerleştiririm.

SONUÇ
a’lar çoğunluktaysa: Görünüşünüze bu kadar düşkün olmayın.
b’ler çoğunluktaysa: Rahat ayakkabı seçmeye devam.
a ve b’ler eşitse: Kararında bir görünüş-rahatlık dengesi.
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CABULLI SHOES

www.cabulli.com

BY.ATES



Hayır

Hayır

PAHALI BİR 
BAVUL EDİNMELİ MİSİNİZ?

Tarifeli mi 
uçuyorsunuz?

Herkes öyle
uçmuyor mu?

Ekonomi 
sınıfında mı

uçuyorsunuz?

Çantanızı sık sık
kontrol

eder misiniz?

Ayda iki 
seferden fazla 

uçuyor musunuz?

Yani Asla!

Evet

Köşeyi

döndüğümden beri

tarifeli uçmam.

Bildiğin
naylon bavul
sana yeter.

Pahalı
bavul

Evet
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Sauna, Fin Hamamı, Türk Hamamı, Jakuzi, Fitness, Şok Havuzu, 
Soğuk Oda, Su Yatakları, Dinlenme Salonu, Kişisel Bakım Alanı, 

Spor Salonu, Cafe & Restaurant

Rezervasyon için
(0212) 637 00 20 - 637 00 50 - 637 22 90

Sanayi Mh. Atatürk Cd. Samsun Sk. No: 2 Güngören - İstanbul
www.ottomansspa.com - info@ottomansspa.com






