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“İkinci Sayfa”
Shoe Life’ın ikinci sayısıyla karşınızdayız. İlk sayıdan sonra aldığımız şaha-
ne tepkiler, istek ve önerilerle yeniden kolları sıvadık ve Shoe Life’ın 2018-
2019 Sonbahar-Kış sayısını hazırladık. 

Yeni sezonda ayakkabı ekseninde, tüm trendlerden haberdar olmanız, ko-
leksiyonlardan seçim yaparken daha rahat hareket etmeniz için bol alışveriş 
tüyosu içeren, bol çekimli, röportajlı ve dosya konulu enfes bir sayıyı elinizde 
tutuyorsunuz. 

Biz tüketirken, dünya da tükeniyor. Konunun özeti sürdürülebilirlik, acar 
editör Seden Mestan’ın leziz yazısında. Seyahat sayfalarında Bahar Akıncı 
bize sağ gösterip sol vuruyor ve kış mevsiminde sıcağı özlemememiz için 
en egzotik destinasyonlardan birini yaşatıyor. Yeni sezonda şehrin en hip 
mekanlarıysa Melda Ennekavi’nin kalemiyle bizi içine çekiyor adeta. Cildinizi 
kışa hazırlamak için en uygun ürünler ve buram buram kış kokan parfümler 
Valerie Dayan’ın derlemesiyle hayat buluyor.

İris Işık’ın bizler için derlediği yeni sezon ayakkabı trendleri ve moda editö-
rümüz Gökçecan Yürekli’nin moda ve stil çekimleriyle alışveriş tüyoları, yerli 
markalardan derlediği son haberler... Sektörün, yaş gözetmeksizin, işlerinde 
en başarılı isimleriyle röportajları da tüm bu konuları tamamlıyor. 

Hepsi ve daha fazlası Shoe Life ikinci sayısında. 
Yeni sezon yeni bir dönem. Yeni bir sayfayı çevirme zamanı.

Keyifli okumalar... 

Editörden...

Serhat Şengül
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İçindekiler2018-19 Sonbahar-Kış / Sayı 02

 Tüzel Kişi Temsilcisi

Sorumlu Müdür
Murat Şensoy

Genel Yayın Yönetmeni
Serhat Şengül

Görsel Yönetmen
Hande Mumcuoğlu

Prodüksiyon
Boreal Brandlifting

Moda Editörü
Gökçecan Yürekli

Katkıda Bulunanlar
Valerie Dayan, Bahar Akıncı, Eren Aytaç, Seden 
Mestan, İris Işık, Melda Ennekavi, Sezen İlhan

Baskı
Nakış Ofset

Shoe Life Dergi
Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD)

İ.O.S.B. Aymakoop Ticaret Merkezi Kat: 10 
Başakşehir-İstanbul
+90 (212) 549 71 71

info@tasd.com.tr
www.tasd.com.tr

Shoe Life dergisinde yayınlanan tüm yazı ve 
görsellerin, logo ve isim hakkı TASD’a aittir. 

İzinsiz kullanılamaz. 
Yayın içindeki ilanların sorumluluğu ilan 

sahibine aittir.
Shoe Life, yayın içinde ilan edilen ürün 

fiyatlarındaki değişikliklerden sorumlu değildir.

Kapak Fotoğrafı
Fotoğraf: Eren Aytaç

Styling: Gökçecan Yürekli
SOLDAKİ MODEL

Triko BLACK PEPPER (BOYNER) 159,99 TL 
etek KOTON (BOYNER)  76,99 TL 

çizme İNCİ 699,00 TL
broş MİNE TAKI fiyat istek üzerine 

SAĞDAKİ MODEL
triko BEYMEN CLUB 549,00 TL 
etek BEYMEN CLUB 509,00 TL 

ayakkabı MASSIMO DUTTI 849,00 TL 
yüzük KLOTO 595 TL 

08
Sezon Ayakkabıları
Yeni sezonda koleksiyonlarda
 hangi ayakkabılar ve ayakkabı 
trendleri var?

14
Sokaklar Mercek 
Altında
Moda haftalarından en son
 sokak modası fotoğraflarıyla, 
sokak modasına dair…

 20
Dokularla Dans
Yeni sezonda sıcak yünlüler ve 
akışkan dokular birlikte
 kullanılıyor.
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34
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markası üzerine...
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Kaban Evreni
Yeni sezonda hangi kabanlar öne 
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Her sezon birbirinden farklı show’larıyla alıştığımız stil kodlarını ters köşe yapan 
defileler, 2018-19 Sonbahar-Kış sezonunda da yine tüm hızıyla aynı yoldan devam 
ediyor. Ancak bu sefer sıra dışı bu yaklaşım kendini ayakkabılarda da fazlasıyla 
gösteriyor. Birbirinden iddialı, renkli ve sofistike tasarımlara sahip sezonun 
ayakkabıları bu kışın sıradanlıktan uzak geçeceğine işaret ediyor. 

SEZON
AYAKKABILARI

Yazı: İris Işık

ASİL EKOSE
Ekose istilasına uğrayan hazır giyim parçalarından sonra, bu desenden ayakkabılar da nasibini alıyor. Çizme, 
babet ya da topuklu… Modeli ne olursa olsun ekosenin detay olarak var olduğu ya da tamamen kendini gös-
terdiği tasarımların bu kış ayakkabı alternatiflerinizi çoğaltacağı kesin. 
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BİLEK BOYU 
Kitten hill; yani kısa ve neredeyse yok denecek kadar ince topuklar bilek boyundaki botlarla buluşuyor ve kış günlerinde ayağı-
ma ne giyeceğim, sorusunu ortadan kaldırıyor. Hem kısa hem de uzun kadınlara cazip gelen bu botları tercih etmeme gibi bir 
sebebiniz olmayacak; çünkü ne ertesi günü ayağınız ağrıyacak ne de topukluyla yürüyemem, dedirtecek. 

SEKSİ TOPUK
Feminenlik dozu yüksek ince 
ve kısa topuklu ayakkabılar 
moda severlerin radarından 
çıkmayı pek düşünmüyor. 
İnce topuğun sivri burunla 
buluştuğu tasarımlar bacak 
boyunu uzun göstermenin 
yanı sıra stilinize bir tutam 
seksapellik de katıyor.
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KISA KALIN TOPUK
Hem topuklu olsun hem de rahat, diye sayıklayan iş kadınları bu kış dileklerinin karşılığını alıyor. Sezonun öne çıkan tasarımla-
rından kısa kalın topuk, yeni nesil iş kadınları için en önemli iki özelliği birlikte barındırıyor: Konfor ve zarafet. 
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90’LAR POSTALLARI
Hem fonksiyonel hem de stilinizle uyumlu 
trendleri podyumda görünce bir an önce 
giymek için siz de sabırsızlananlardan mı-
sınız? Bu kulvarda belki de en rağbet gören 
kış botları korunaklı tabanları ve sıcacık tu-
tan materyalleriyle bu kış stil oyununuzun 
başrolü olmaya aday. 

ÇİRKİN SNEAKER 
Son birkaç sezondur hakimiyetini 
elden bırakmayan sneaker trendi, 
bu kış altın çağını yaşıyor. Farklı 
materyaller, birbirinden canlı renk 
blokları ve sofistike tabanlarıyla 
aslında onları elbise ya da jean 
pantolon gibi her şeyle birlikte 
kullanabileceğinizi anlayacaksınız.

Ch
lo

e

M
ich

ae
l K

or
s

Gu
cc

i

El
im

ilia
 W

ick
st

ea
d

Cr
ea

tu
re

s 
of

 C
om

fo
rt

No
.2

1

M
ai

so
n 

M
ar

gi
el

a

Ve
rs

ac
e

12 | - Trend



Ch
lo

é

VAHŞİ BATI’DAN
Bu kış bot seçiminizi yaparken 
tercihinizi vahşi batıdan yana 
kullanmak kaçınılmaz olacağa 
benziyor. Neredeyse tüm mo-
daevleri, bu ikonik stili fark-
lı detaylar ekleyerek yeniden 
yorumluyor. İster parlak renk-
lerdeki modellerle stilinize ay-
kırılık katabilir, isterseniz kadife 
detaylara sahip tasarımlarla 
görünümünüze lüks dokunuş-
larda bulunabilirsiniz. 

LOGOMANIA
Logoların adeta desen görevini üstlendiği 
günümüzde onları artık sadece kıyafetler-
de değil ayakkabılarda da bir hayli görmek 
mümkün. Dev modaevlerinin ikonik logola-
rının yer aldığı dinamik tasarımlarla stilinizi 
hareketlendirin. 

EGZOTİK ESİNTİ 
Tepeden tırnağa her parça-
da kendini hissettiren yılan 
derisi, leopar ya da zebra gibi 
egzotik desenlerden oluşan 
tasarımları stilinize taşımakta 
çekiniyorsanız ayakkabılarla 
başlamaya ne dersiniz? Eg-
zotik desenlerin dekore ettiği 
stiletto, bot ya da çizmeleri 
tercih ederek stilinize bir tu-
tam yaratıcılık ekleyin.
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Zerafet, cazibe ve stil
The elegance, the glamour, and the style

İSTANBUL - MEHMET NESİH ÖZMEN MAH. KASIM SOKAK NO:16
MERTER / GÜNGÖREN

www.molyer.com.tr

L O G I S T I C S  C O .

Mesihpașa Cad. Aksa İș Merkezi
No:8/407 Kat:4

AKSARAY - İSTANBUL
Telefon: +9 0212 516 57 02

Fax: +9 0212 516 54 14
info@olimpikgama.com

Merkez - Главный офис
Ziya Gökalp Mah.

Eski Turgut Özal Cad.
No:8 D-Blok No:103

BAȘAKȘEHİR - İSTANBUL
Telefon: +9 0212 671 16 53

Fax: +9 0212 671 16 54
info@olimpikgama.com

Depo - Склад
Izmaylovskoe Shosse
D.71-A Korpus Alfa
MOSKOVA - RUSYA

Telefon: +7 499 450 79 69
Telefon: +7 903 724 89 19
Telefon: +7 916 395 02 79

info@olimpikgama.ru

Moskova - Москва



Dünya modasının nabzını tutan dört büyük şehirdeki defileleri, Ekim ayının 
ilk haftasından itibaren geride bıraktık. New York’tan Paris’e uzanan gelecek 
yaz defileleri maratonunda, izleyicilerin sokaklarda verdiği görüntüler en az 
podyumlarda sergilenen koleksiyonlar kadar ilgi gördü.

SOKAKLAR
MERCEK ALTINDA

Yazı: Gökçecan Yürekli
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Sosyal medya, tüketicilerin alışveriş 
yapmak için doğrudan kullandığı bir 
yöntem haline geldiğinden beri, gör-
selliğin önemi daha büyük bir ivmeyle 
artmaya başladı. Tıpkı moda markala-
rının içinden çıkılamaz hızlı tüketim gir-
dabındaki değişim hızı gibi…

Moda haftaları dönemlerinde sokak 
fotoğrafçılarıyla iş birliği yapmayan 
dergi ve influencer neredeyse kalmadı. 
İçerik üretmenin yanı sıra, markalara 
yanaşma yöntemlerinden biri haline 
geldi sokaktan ‘malzeme’ çıkarmak. 
Öyle ki, moda haftalarının takvimlerin-
de yer almayan yerel ve butik marka-
lar için bile birer showroom’a dönüştü 
sokaklar. Kendi moda haftasını daha 
iyi yerlere getirmek için uğraşan şe-
hirlerden gelen influencer’lar, ülkesini 
temsil eden tasarımcıların kıyafetlerini 
sergiler oldu gittikleri şehirlerde. Kimi, 
yanında fotoğrafçısıyla gitmeye başla-
dı, giremeyeceği defilenin bile kapısın-
da kendi fotoğrafını çektirebilmek için. 
Kimi orada hazır bekleyen fotoğrafçıla-
ra poz verebilmek adına aynı trafik ışı-
ğında karşıdan karşıya sayısız kez geçti. 
Özetle moda haftaları, görsel bir şölene 
dönüşeli çok olmuştu; ama artık bu şö-
len, kendi içinde onlarca kaleme ayrılan, 
çatısında belki de yüzlerce proje barın-
dıran iş kollarına dönüştü.

İşin ‘iş’ kısmını bir kenara koyalım, mar-
kaların da sokaklardan nemalandığını 
rahatça söyleyebiliriz. Bir ürünün se-
zonda trend olması, hatta ikonikleş-
mesi için defilede en beğenilen parça 
olmasına gerek kalmadı artık. Yukarıda 
bahsi geçen sokaklarda, ürünün birkaç 
influencer, ünlü ya da tanınan editör 
(ki son dönemlerde bu titrlerin birbiri-
ne karıştığı aşikar) tarafından giyilmesi, 
fotoğraflanması ve sosyal medyada 
paylaşılması yetebiliyor. Hatta ürünün 
çoğunluk tarafından beğenilmemesi 

bile bir trendin oluşmasına sebep ola-
biliyor bazen. Kim Kardashian ismini 
vererek başlasam, cümlemi bitirmeden 
aklınıza birçok örneğin geleceğine emi-
nim.
Moda haftalarında en az defileler kadar 
ilgi gören sokakların durumuna değin-
dik, peki ayakkabılar bu konunun tam 
olarak neresinde? Aslında tam orta-
sında diyebiliriz. Kıyafetler, aksesuarlar, 
hatta onları giyenler kadar ortasında 
hem de… Belki daha önce bu bağlantıyı 
düşünmediniz ama, Instagram kendini 
güncelleyip bir post içerisinde birden 
fazla fotoğraf paylaşma özelliğini ge-
tirdiğinden beri moda dünyasının detay 
fotoğrafları önem kazandı. Daha önce 
‘full look’ yani baştan aşağıya herşe-
yin gözüktüğü şekilde olmasına özen 
gösterilen fotoğrafların devamında, 
artık detay paylaşabiliyoruz. Vogue 
Runway’in özellikle sektöre yön verdiği 
düşünülen markaların fotoğrafları ara-
sında “detaylar” sekmesi açması tesa-
düf olamaz, değil mi? Detay fotoğraf-
larının ise birçoğunun ayakkabılardan 
oluştuğunu söylemeye gerek var mı 
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peki? Yani yıllardır kullanmaya alışık olduğu-
muz görsel malzemeyi çeşitlendirmek için artık 
detaylar daha önemli. Bakılan ilk parçanın ise 
ayakkabılar olduğu aşikar.

Podyumlarda yaz koleksiyonlarını izlerken, so-
kaklarda Eylül ayında açılan kış sezonuna ait 
ürünlere rastladık genelde. İki sezondur varlı-
ğını koruyan, Balenciaga, Off-White gibi sokak 
modasına öncülük ettiği düşünülen markaların 
ilk akla geldiği ‘çirkin’ sneaker’ları, bu sezon da 
sıkça göreceğiz. Hatta defilelere bakılırsa, ço-
ğalarak devam eden bir çeşitlilikle, birkaç sezon 
daha kullanılmaya devam edecekler. Bizden 
söylemesi; lüks markaların sneaker modelle-
riyle yarışan Nike, Adidas, Skechers gibi spor 
markalarda bu trende uyabilecek; ama uzun 
vadede kullanılabilecek zamansız tasarımlar 
bulmak mümkün. New York Moda Haftası’nda 
Sokak Fotoğrafçısı Timur Emek’e poz verme-
yecekseniz Louis Vuitton Archlight sneaker al-
manızın pek de zorunluluğu yok.

Instagram sayfanızda yeteri kadar influen-
cer takip ediyorsanız, yeni sezonda kovboy 
botlarının ve çizmelerinin ayakkabı dünyasını 
neredeyse ele geçirdiğini fark etmişsinizdir. 
Moda haftaları zamanı sokaklarda en sık boy 
gösteren isimlerden Aimee Song, ben bu yazıyı 
yazarken tam beş farklı çeşit kovboy botu ile 
fotoğraflarını paylaşmıştı bile. Bu batılı botla-
rı, Louis Vuitton’dan Chloé’ye kadar birçok lüks 

markada, Zara, Mango gibi mağazalarda bula-
bilir ya da ayakkabıları bizzat elinde üreten za-
naatkarlara yaptırabilirsiniz.

Kovboy botlarının fazla iddialı geldiği noktada, 
klasik deri botları ve çizmeleri tercih edebilir-
siniz. Yalnız tek bir şartla: Botun üst kısmının 
aşağıya doğru büzüşmüş gibi görünmesi gere-
kiyor. Yine sokaklarda en sık rastlanan model-
lerden biri olan bu çizmeler 70’lerden fırlamış-
çasına gardıroplarımıza yeniden giriyor. Jean 
pantolonlar ve eteklerle kolay kombine edile-
bilen bu retro görünümlü çizmelerin her rengini 
tercih edebilirsiniz, neonlar da buna dahil!

Defile beklerken olmasa bile, sevgilisi Justin 
Bieber ile her gün evlerinden bir yere yürür-
ken sokakta çekilen fotoğrafları sayesinde, 
Hailey Baldwin’in beyaz Dr. Martens botlarını 
artık hepimiz biliyoruz neredeyse. Bu sayede 
‘Das Boot’ diye hitap edilen botların yeniden 
gündeme geldiğini söyleyebiliriz. ‘Söyleyebili-
riz’ diyorum, çünkü Dr. Martens fanlarının bu 
trendin sadece Hailey Baldwin’e yorulmasına 
kızacaklarının farkındayım. Yine de bu durumu 
değiştirmiyor tabii, kışın göreceğimiz her beyaz 
bot için geleceğin Bieber çiftini gözetleyen pa-
parazzileri hatırlayabilirsiniz.

18 | - Trend



Sanatsever tasarımcılar var bir de… Şu an aklınız-
da beliren soru “Tasarım zaten sanat değil midir?” 
cümlesi olduysa, onu başka bir yazıda konuşalım 
isterim pek tabii. Burada bahsi geçen, heykel-
lerden, geometriden etkilenen tasarımcılar… Bu 
durum yeni sezonda, topuk şekilleri ile yansıyor 
ayakkabılara. Aslında geçtiğimiz yaz sezonundan 
itibaren görmeye başladığımız geometrik detaylı 
topuklar, kışın çizmelerin ve botların topuklarında 
da karşımıza çıkacak. Yaz aylarına dev şapkasıyla damga vuran Ja-
cquemus’nün çifti birbirinden farklı ayakkabılarının ilginç geometrik 
topuklarına değinmemek olmaz. Bu trendin büyüyerek kışa devret-
mesinde rolü büyük Tasarımcı Simon Porte Jacquemus’nün…

Sokaklarda görülmesine en mutlu olduğum ve çoğunluğun da ortak 
düşüncesi olduğuna inandığım bir trend daha var: Kısa topuklar! Yük-
sek topukların yanında kullanması çok daha kolay ve rahat olan kısa 
topuk çeşitleri farklı şekillerde karşımıza çıkıyor yeni sezonda. Yuka-
rıda bahsettiğim geometrik topuk, aynı zamanda kısa ise bir taşla iki 
kuş vurdunuz bile. Bunun dışında da yumurta topukları, ince topuk-
ları ya da küt topukları tercih ederek sokak modasının nabzını kendi 
muhitinizde tutabilirsiniz.

Instagram kendini ‘update’ etmeye devam ettikçe moda dünyası 
da kendi içinde revizyona gitmeye devam edecek, orası bir gerçek. 
Sokakların da uzun süre boşalmaya niyeti yok. Dolayısıyla trendleri, 
influencer’ların (ki burada titrleri birbirine karıştı diyerek bahsettiğim 
herkesi kastediyorum) sokaklarda, bize göstermek için çektirdiği fo-
toğraflar üzerinden takip etmeye, hatta belirlemeye uzun bir süre 
daha devam…
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2018-2019 Sonbahar-Kış sezonu sıcak 
tutan yünlerle dökümlü kesimlerin, akışkan 

dokuların dansını sunuyor...

DOKULARLA 
DANS

Fotoğraflar: Eren Aytaç
Styling: Gökçecan Yürekli

Saç: Harun Ateş
Makyaj: Bedirhan Aydın

Fotoğraf Asistanı: Aşık Toprak
Styling Asistanları: Gamze Şengül & Cansu Aydın

Saç Asistanı: Mehmet Alphan
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İpek Sabahlık: İpek Kıramer

SOLDAKİ MODEL
Triko BLACK PEPPER (BOYNER) 159,99 TL, 
etek KOTON (BOYNER)  76,99 TL, çizme İNCİ 
699,00 TL, broş MİNE TAKI fiyat istek üzerine, 
SAĞDAKİ MODEL
triko BEYMEN CLUB 549,00 TL, etek BEYMEN 
CLUB 509,00 TL, ayakkabı MASSIMO DUTTI 
849,00 TL, yüzük KLOTO 595 TL 
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Sweatshirt: Tara Coşkuntuncel
Pantolon: Nocturne
Sandalet: Guardiani

SOLDAKİ MODEL
Triko BLACK PEPPER (BOYNER) 159,99 TL, 
etek KOTON (BOYNER)  76,99 TL, çizme 
İNCİ 699,00 TL, broş MİNE TAKI fiyat istek 
üzerine, 
SAĞDAKİ MODEL
triko BEYMEN CLUB 549,00 TL, etek BEY-
MEN CLUB 509,00 TL, ayakkabı MASSIMO 
DUTTI 849,00 TL, yüzük KLOTO 595 TL 
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İpek Sabahlık: İpek KıramerPortföy: Bottega Veneta

triko COS 490,00 TL
etek COS fiyat istek üzerine 
ayakkabı ELLE SHOES 279,90 TL
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Triko: Agenda (Morhipo.com)
Pantolon: Zeynep Ökmen

Slip-on Ayakkabı: Christian Louboutin

triko ZARA 149,95 TL
pantolon TWIST 229,00 TL 
ayakkabı ALBERTO GUARDIANI 1.820,TL
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İpek Sabahlık: İpek Kıramer

elbise BLACK PEPPER (BOYNER)  
169,00 TL 
bot ZARA 329,95 TL
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elbise BLACK PEPPER (BOYNER) 169,00 TL 
bot ZARA 329,95 TL
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yelek BEYMEN CLUB 719,00 TL 
pantolon BEYMEN CLUB 409,00 TL 
ayakkabı H&M editöre ait
kemer editöre ait

| 27





DEVA AYAKKABI SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. M. Nezih İzmen Mah. Ceviz Sok. No:4 Kat:2 
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Ayakkabı Dünyası’nın kurucusu Akbacakoğlu ailesinin uzun zaman öncesine 
dayanan muhteşem bir hikayesi var. Şu an markanın başında bulunan aile üyesi 
Mehmet Akbacakoğlu tarafından bizzat toplanan ayakkabı koleksiyonu ise 
ülkemizde bir ilk olma ünvanını taşıyor. Kendisiyle 19. yüzyıldan Cumhuriyet 
dönemine kadar ayakkabılar bulunduran 7.500 parçalık koleksiyonunu konuştuk.

MEHMET AKBACAKOĞLU’YLA 
AYAKKABI KOLEKSİYONERLİĞİ
ÜZERİNE...

Yazı: Gökçecan Yürekli

Ayakkabı Dünyası’nın 1900’lere daya-
nan etkileyici bir hikayesi var. Marka-
nın nesiller önce nasıl doğduğundan 
kısaca bahseder misiniz?
Hikayemiz, 1900’lü yıllara, Osman Efen-
di’nin ayakkabı, mes, yemeni imal etti-
ği tabakhanesine uzanıyor. Tabakhane 
yatırımı, o dönemin teknolojisi, Beypa-
zarı’nın tabaklama işlemi yapılan kireçli 

suyunu arıtmaya yeterli olmadığından 
Gerede’ye satılmış. Sonrasında bü-
yükbabam Hafız Ahmet Efendi ve Hacı 
Mehmet Emreli ortaklığında bir girişim 
kurulmuş. 1931 yılında babam Niya-
zi Bey, okulunu bitirip dükkanda çırak 
olarak çalışmaya başlamış. Son derece 
titiz, disiplinli, işini seven ve yeniliklere 
açık biri olarak yetişen babam, üç yıllık 

çıraklık dönemi sonunda loncanın imti-
hanı sonucunda birincilik alarak kalfalığa 
yükselmiş. Üç yılın ardından yine birin-
cilikle ustalık belgesini almış ve yanında 
onlarca usta ve kalfa yetiştirmiş. Hatta 
birçoğuna dükkan açmış ve Cumhuriyet 
ile birlikte gelişen Ankara’nın o yıllardaki 
ticari merkezi olan Koyun Pazarı Kavaf-
lar İçi Çarşısı’nda hem onların hem kendi 
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MEHMET AKBACAKOĞLU’YLA 
AYAKKABI KOLEKSİYONERLİĞİ
ÜZERİNE...

üretimlerini pazarlamaya başlamış. Ba-
bam Niyazi Bey, 1953 yılında artık bir 
dükkan sahibi olmaya karar verdi ve o 
yıllar İsrail’e göç eden Musevi esnafla-
rından boşalan bir dükkan tuttu. Ben de 
1961 yılında okulu bitirir bitirmez dük-
kanın anahtarını elime aldım. 

Ankara’daki ofisinizde zengin bir ko-
leksiyon sergilediğinizi biliyoruz. 
Ayakkabı koleksiyonu oluşturma fikri 
nasıl doğdu? 
Babamın Beypazarı’nda imalat yaptığı 
yıllardan çok sevdiği bir arkadaşı vardı, 
Saman Pazarı’nda dükkan komşumuz-
du. 70’li yıllarda dükkanlarına ziyarete 
gittiğimde rafta takılı, ipinde nazar bon-
cuğu olan çok sevimli bir tek bebek ediği 
gördüm. Elime aldığımda İsmail Amca 
bana bu ediğin, arkadaşım olan oğlu 
Mustafa’nın bebeklik ayakkabısı olduğu-
nu ve babamın özel sipariş üzerine yap-
tığını söyledi. “Diğer eşini kaybettik, bu 
da nazarlık olarak duruyor” dedi. Çok et-
kilendim. İsmail Amca’dan ediği istedim, 
onu mükemmel bir sanatkar olan sevgili 
babamın dikmiş olması benim için çok 
önemliydi. Çok heyecanlanmıştım ve 
babamın hatırası olarak saklamak isti-
yordum beni kırmadı ve hediye etti. İşte 
koleksiyonumun temeli o gün atılmıştı.

Koleksiyonunuzda hangi ayakkabılar 
bulunuyor? 
En eski ayakkabılar 19. yüzyıl dönemin-
den başlıyor. Osmanlı Şehzade ayak-
kabıları, Çanakkale Savaşı’nda giyilen 
subay çizmesi, çarıklar, asker çarıkları, 
Erzurum dadaş ayakkabıları, yemeniler, 
çapulalar, mestler, kundurular, pehlivan 
kispet çantaları, Alman-Rus Harbi’nde 
giyilen keçe çizmeler, Hollanda ahşap 
ayakkabıları, Ermeni papazlarının ayinde 
giydikleri sırmalı terlikler, Ermeni usta-
ların yaptığı gelin terliği, nalınlar. Bunun 
gibi 19. yüzyıldan Cumhuriyet dönemi-
ne kadar tarihin pek çok dönemindeki 
ayakkabılar var.
Koleksiyonda timsah, balık, yılan, ker-
tenkele derisinden ayakkabılar, çantalar, 
gelin ve damat ayakkabıları yer alıyor. 

Özelliklerine göre hangi yıllarda han-
gi kalıp ve renklerin moda olduğunu da 
görmek mümkün. 40’lı ve 50’li yıllarda 
Beyoğlu atölyelerinde üretilen ayakka-
bıları gördüğümüzde İtalya’dan farklı ol-
madığımız da anlaşılıyor.

İleride müze haline getirmeyi planlıyor 
musunuz? Bir de kitap fikriniz varmış, 
bundan da biraz bahsedebilir misiniz?
Evet, en büyük hayalim bu koleksiyonun 
sergileneceği bir müze kurmak. Şu an 
1500 metre karelik bir alanda sunulan, 
dostlarımıza ve arzu edenlere göster-
diğimiz bir koleksiyon olmaktan çıkarıp, 
kalıcı bir mekanda geniş bir müzede 
sunmak istiyorum. Amacım moda ve 
sanat tarihini, zanaat tarihini ve küresel 
tarihi yansıtmak. Bu anlamda 7500 par-
çalık ayakkabı koleksiyonumu Türk hal-
kına, öğrencilere, basına, moda profes-
yonellerine, turizme sunmak en büyük 
hayallerim arasında. Özellikle yıllarca 
üretim merkezi olan Çarşı Kapı, Beyazıt, 
Sultanahmet civarında bir müze kurarak 
oraları yaşatmak istiyorum. Bütün me-
sele geleceğe bir kültür mirası bırakmak. 
Bugün biz beşinci kuşağız, asıl amaç ge-
lecek nesle bir müze bırakmak.
Bir profesör ile birlikte Ayakkabı Dünyası 
tarafından basılacak olan 300 sayfalık 
bir kitap hazırlıyoruz. Türkiye’nin hemen 
her bölgesinden en yaşlı meslektaşları-
mızın sektördeki tecrübelerini, usta-çı-
rak ilişkilerini anlatan 70’e yakın usta ile 
röportajlar yaptık. Sadece ayakkabı aşkı 
ve ayakkabı koleksiyonunu anlatan bir 
kitap olacak. Zaten ‘ayakkabı aşkı’ yal-
nızca bize ait, markamızı korumak için 
de büyük çaba harcıyoruz.

Koleksiyonu genişletme ve müzeye 
dönüştürme fikri destek görüyor mu 
çevrenizde?
Yukarıda anlattığımı gibi koleksiyonda 
çok çeşitli ayakkabılar bulunuyor. Bu 
konuda artık doyum noktasında oldu-
ğumuzu hissediyorum. Ancak çok özel 
bir parça olursa ilgileniyorum. Bu kolek-
siyona, tabir-i caizse bir servet yatırdım. 
Sadece maddi olarak değil, çok büyük 

bir mesai var bu koleksiyonun bir ara-
ya gelmesinin arkasında. 70’li yıllardan 
bugüne kadar, Anadolu şehirlerini her 
ziyaretimde uğradığım antikacılar oldu. 
İstanbul ve Ankara’da her hafta kuru-
lan antika ve ikinci el pazarlarını ziyaret 
ettim. Yurtdışı seyahatlerimde gittiğim 
pazarlarda beni tanır hale geldiler, bu işi 
yapan hemen herkesle iletişim halinde-
yim, hala beni ararlar.
Ancak bu kadar emeğin ardından, üzüle-
rek söylüyorum ki Kültür Bakanlığı’ndan 
destek alamadım. Umarım koleksiyon, 
hak ettiği ilgiyi ilerleyen yıllarda görür ve 
beş neslin ayakkabı konusundaki biriki-
mi gelecekteki nesillere doğru bir şekilde 
aktarılarak Türk müzeciliğine de farklı bir 
bakış açısı kazandırmış olur.
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Röportaj: Gökçecan Yürekli

EMRE PAKEL

Koza Yarışması’nda dereceye girme 
sürecinizi ve koleksiyonunuzu kısaca 
anlatır mısınız? O dönemden sonra 
hayatınızda neler değişti?
Koza Yarışması için hazırladığım kolek-
siyonu, Orta Doğu’nun gelecekteki olası 
stil anlayışını hayal ederek hazırladım. 
Uzak Doğu’dan ve doğunun etnikliğin-
den ilham aldım. Bu süreçte, mentorum 
Özlem Kaya ile çalıştık. Sonucunda da, 
kendimi özgür bir şekilde ifade edebil-
diğim için sevindirici bir sonuç aldım. 
Artık daha endüstri odaklı düşünmeye 
başladım ve hazır giyimin yanına akse-
suar koleksiyonu ekleyerek markamın 
ilk adımlarını attım.

Son dönemde çanta tasarımların ön 
plana çıktı, İstanbul’daki moda hafta-
sında (MBFWI) bir tasarımcıyla iş birli-
ği sayesinde podyumda da gördük. Bu 
konuda neler yapmayı planlıyorsunuz?
Tasarımcı Selen Akyüz’le güzel bir iş 
birliğimiz oldu. Bu tarz iş birliklerine de-
vam etmek istiyorum, çünkü defilelerde 
aksesuar eksikliğinin hissedildiğini dü-
şünüyorum. Niş bir ürün tasarlamanın 
günümüze daha uygun olduğunu ve 
trendlerin hepsini aynı anda tek ko-
leksiyon çatısı altında toplamanın zor 
olduğunu fark ettiğimden, farklı tasa-
rımcılarla güç birliği yapmanın güzel 
sonuçlar doğurabileceğine inanıyorum. 

Koza Genç Moda Tasarımcıları 
Yarışması’nda ikincilik 
ödülü aldı. Kampanya çekim 
fikirleri sayesinde televizyon 
programlarında bile konuşuldu. 
Ece Sükan, Paris’te sokak 
fotoğrafçılarına poz verirken 
elinde onun tasarımı bir çanta 
vardı. Son zamanlarda moda 
dünyasında adını sıkça duymaya 
başladığımız Emre Pakel ile 
konuştuk…
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Emre Pakel, pilise 
çantalarıyla 
İstanbul’un çeşitli 
noktalarında gerilla 
çekimler yapıp sosyal 
medyada ses getirdi.

Koleksiyonumun ürün çeşitliliği giderek 
artıyor. Şu an ilk planım dış giyime odak-
lanmak; yağmurluk tasarlayıp çantala-
rımla birlikte satışa sunmak istiyorum. 
Bence sektörde bu alanda bir açık var. 
Bir yandan da hazır giyim koleksiyonu-
mu destekleyeceğim tabii. Bu bir iş pla-
nı benim için; ilk adımlarım, heyecanım 
çanta üzerine yoğunlaşmaktı.

Çantalarınızın şekilleri alışılmışın dı-
şında. Tasarım fikri nasıl doğdu? 
İlk çantayı Koza Yarışması için tasarla-
mıştım aslında. Bir çanta kullanmam 
gerekiyordu ve yanımda tasarımcı arka-
daşım Seydullah Yılmaz vardı. Piliseleri 
kullanarak başladık önce, daha sonra 
yarışmadaki ustalar da konuya dahil 
oldu ve fikir alışverişinin ardından çan-
tanın tıpkı bir poşet gibi görünmesine 
karar verdik. Üretim sürecinde atölyeler 
arasında gidip gelirken çantayı taşımak 
kolaydı ve hoşuma gitti. Tasarım fikir-
lerimiz üzerine çalışırken çok eğlendi-
ğimizi de eklemem gerek. Fakat sonra 
çantayı yarışmada kullanmadım, o ka-
labalıkta diğer fikirlerin arasında kaybol-
masını istemedim.

MBFWI hakkında ne düşünüyorsu-
nuz? Sizi de İstanbul’da ya da farklı 
moda şehirlerinde görecek miyiz? 
MBFWI, ITKIB’in desteği ile gün geçtik-
çe daha iyiye gidiyor. Dernek başkanları 
Özlem Kaya ve Özgür Masur, organi-
zasyon ve tasarımcılar arasındaki fikir 
alışverişini çok iyi yönetiyorlar. Eminim 
ki önümüzdeki sezonlarda çok daha iyi 
sahnelere tanık olacağız. Ben de katıl-
mak isterim tabii, neden olmasın…

Ayakkabı hakkında ne düşünüyorsun? 
Kıyafeti, çantayla birlikte tamamlayan 
bir aksesuar mı, yoksa daha fazlası 
mı? Koleksiyona dahil edecek misiniz? 
Ayakkabı, başlı başına bir uzmanlık alanı. 
Böyle bir alanda uzmanlaşmayı çok is-
terim. Şu an için bir çalışmam yok ama 
tasarımın her disiplini gibi ayakkabı ta-
sarımı da bilinmesi gereken disiplinler-
den. Aksesuar, günlük hayatta insan-
ların stilini belirleyen en önemli unsur, 
bu nedenle kıyafetlerin tamamlayıcısı 
olmaktan çok daha fazlası, diyebiliriz.

Ayakkabı üretiminde nelere dikkat 
edilmesi gerektiğini düşünüyorsun? 
Ayakkabının en can alıcı noktası rahatlık. 
Bir aksesuar olmasına rağmen, sağlık 
açısında da çok önemli. Tasarım şık, öz-
gün ve aynı zamanda rahat olduğu za-
man tasarım doğru tasarım bence.

En beğendiğiniz ayakkabı markaları 
ve modelleri hangileri? Türkiye’de ve 
dünyada kimleri yakından takip edi-
yorsunuz? 
YSL’in botlarını çok beğeniyorum. Hem 
klasik hem rahat, bir o kadar tarzı olan 
ayakkabılar. Tüm isteklere cevap veriyor. 
Onun dışında, günlük hayatımda daha 
çok spor parçalar tercih ettiğim için bu 
sıralar yüksek tabanlı spor ayakkabılara 
ilgim arttı. Londra çıkışlı Türk tasarımcı 
Dora Teymur’u da çok beğenirim.

Moda dünyasının geleceğinde bizi ne-
ler bekliyor sizce? Siz de kalıplara sığ-
mayan, yeni nesil bir tasarımcısınız, 
gerçekleştirdiğiniz çekimleri, yaptığı-

nız iletişim bile farklı görünüyor.
Moda dünyasını şu an ‘fast fashion’ 
kasıp kavururken, gelecek modası ar-
tık özgün olan insanlara ait olacak diye 
düşünüyorum. İnsanlar aynı şeyleri gör-
mekten sıkılacak ve kendi stilleri olan 
moda tasarımcılarının çağı başlayacak. 
Özgün birer tarzı, iletişimi, vizyonu olan 
insanlar kalıplarına sığmayıp taştıkları 
sürece, moda dünyası değişmeye ve ev-
rimleşmeye devam edecek. Bir tasarım-
cının sahip olduğu en büyük erdemin, 
günün sonunda kendisi olduğuna inanı-
yorum ve tasarımcılara da yalnızca ken-
dileri gibi olmalarını tavsiye ediyorum.
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Isabel Marant 2018-19 Sonbahar-Kış
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Triko: Agenda (Morhipo.com)
Pantolon: Zeynep Ökmen

Slip-on Ayakkabı: Christian Louboutin

kaban BEYMEN CLUB 1.659,00 TL
ayakkabı ZARA, 599,95 TL
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İpek Sabahlık: İpek Kıramer
Elbise: People by Fabrika (Morhipo.com)

Yeni sezon kabanları renkleriyle, kürk 
detayları ve düşük omuzlarıyla yatırım 

yapmaya değer...

KABAN 
EVRENİ

Fotoğraflar: Eren Aytaç
Styling: Gökçecan Yürekli

Saç: Harun Ateş
Makyaj: Bedirhan Aydın

Fotoğraf Asistanı: Aşık Toprak
Styling Asistanları: Gamze Şengül & Cansu Aydın

Saç Asistanı: Mehmet Alphan
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kaban 3.1 PHILLIP LIM (BRANDROOM) 12.250,00 TL
ayakkabı MANGO, editöre ait
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İpek Sabahlık: İpek KıramerPortföy: Bottega Veneta kaban KOTON 109,99 TL
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Triko: Agenda (Morhipo.com)
Pantolon: Zeynep Ökmen

Slip-on Ayakkabı: Christian Louboutin

kaban EXQUISE 2.999,00 TL
ayakkabı CHRISTIAN LOUBOUTIN, fiyat istek üzerine
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İpek Sabahlık: İpek Kıramer
kaban EZGİ KARAYEL fiyat istek üzerine

| 41



kaban BEYMEN CLUB 1.869,00 TL, bot ZARA, 599,95 TL
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kaban BEYMEN CLUB 1.869,00 TL, bot ZARA, 599,95 TL



2018-2019 Sonbahar-Kış 
koleksiyonlarında elbiseler daha iddialı 

ve erkeksi detaylardan feminen siluetlere 
kadar çok çeşitli...

SEZON 
ELBİSELERİ

Fotoğraflar: Eren Aytaç
Styling: Gökçecan Yürekli

Saç: Harun Ateş
Makyaj: Bedirhan Aydın

Fotoğraf Asistanı: Aşık Toprak
Styling Asistanları: Gamze Şengül & Cansu Aydın

Saç Asistanı: Mehmet Alphan
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elbise MASSIMO DUTTI 379,00 TL
ayakkabı ELLE SHOES 379,90 TL
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elbise NOCTURNE fiyat istek üzerine 
ayakkabı D BY DIVARESE (MORHIPO.
COM) 169,90 TL
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İpek Sabahlık: İpek Kıramer

elbise EXQUISE 869,00 TL
ayakkabı CHRISTIAN LOUBOUTIN, fiyat istek 
üzerine
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Triko: Agenda (Morhipo.com)
Pantolon: Zeynep Ökmen

Slip-on Ayakkabı: Christian Louboutin

elbise BEYMEN CLUB 919,00 TL
ayakkabı CHRISTIAN LOUBOUTIN, fiyat istek 
üzerine
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İpek Sabahlık: İpek Kıramer

elbise BEYMEN CLUB 579,00 TL
şapka ZARA 79,95 TL 
ayakkabı ZARA 199,95 TL 
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elbise ICON (BOYNER) 199,99 TL
kemer, editöre ait
ayakkabı İNCİ 289,00 TL
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İpek Sabahlık: İpek KıramerPortföy: Bottega Veneta

elbise KOTON 109,99 TL
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Alışveriş Editörü: Gökçecan Yürekli

80’ler genelde kafası karışık, biraz canlı; fakat moda 
dünyasının sıkça geri çağırmaya hevesli olduğu 
bir dönem. Moda haftaları boyunca 2018-2019 
Sonbahar-Kış koleksiyonlarını sunan markaların 
podyumlarında bolca nostalji rüzgarları esti. Artık 
hemen her tondan neonların yanı sıra, hacimli 
kolların ve geniş vatkaların zamanı…

1

80’LERE 
YOLCULUK

2

3

5

6

4
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1.kaban ALEXANDER MCQUEEN
2.gömlek KAREN MILLEN
3.eşarp GUCCI
4.elbise SANDRO
5.pantolon ALEXA CHUNG
6.ayakkabı DESA
7.ceket DKNY
8.küpe KATE SPADE
9.bot CHRISTIAN LOUBOUTIN

9

Tom Ford 2018-19 Sonbahar-Kış

7

8

9
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Alışveriş Editörü: Gökçecan Yürekli

Sıkıcı ekoseleri unutun! Eğlenceli renklerin ele 
geçirdiği bu desen hızla yayılıyor yeni sezonda. 
Özellikle pantolon ve blazer ceket modellerinde sıkça 
rastlayacağımız ekoseleri, ister bol, ister cigarette 
pantolonlarda tercih edebilir, postallarınızla ya da 
yüksek topuklularınızla tamamlayabilirsiniz.

HAVALI 
EKOSELER

1.kaban SANDRO
2,sneaker CONVERSE
3.etek VERSACE
4.çanta MICHAEL KORS
5.pelerin MAJE 
6.etek DONNA KARAN
7.kol saati SWATCH
8.kazak KAREN MILLEN
9.bot BALENCIAGA

2

3

1

4

5
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Versace 2018-19 Sonbahar-Kış

8

9

76
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Alışveriş Editörü: Gökçecan Yürekli

Hollywood’un Western filmlerinden ilham alan 
batılı tarzı, yeni sezonda egemenliğini tam 
anlamıyla ilan etti. Birkaç sezondur yalnızca 
70’lerin vahşi batısına gönderme yapan parçalar, 
artık birer kovboy giysilerine, ayakkabılarına ve 
aksesuarlarına evirildi.

BATI 
ETKİSİ

1.elbise ALEXANDER MCQUEEN
2.pantolon KAREN MILLEN
3.ceket KATE SPADE
4.şapka CLYDE
5.kemer MAJE 
6.elbise CALVIN KLEIN 
7.kemer MAJE
8.çizme DESA

1

2

3

4

5
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Isabel Marant 2018-19 Sonbahar-Kış

8

7

6
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Alışveriş Editörü: Gökçecan Yürekli

Markalara bağlılığınızı göstermenin artık kolay bir 
yolu var; üzerinizde isimleri yazması yeterli! 2018-
2019 Sonbahar-Kış koleksiyonlarına ait parçalarda 
dev logoları, sloganları, bazen de tıpkı bir fanatik 
gibi markalara özgü grafikleri bulmak mümkün. 

LOGO-
MANIA

1.pantolon VETEMENTS
2.broş GUCCI
3.sneaker NIKE
4.bot CHRISTIAN LOUBOUTIN
5.triko BALENCIAGA
6.çanta BALMAIN
7.ceket DKNY
8.bot MIU MIU
9.çanta MICHAEL KORS

1

2

3

4

5

6
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Fendi 2018-19 Sonbahar-Kış

9

8

7
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DÜNYA DEVLERİ DERİDEN’DE…
Geçmiş yıllarda “Yılın Distribütörü” ödülüne layık görülen, Tim-
berland Türkiye distribütörü Deriden, bünyesindeki önemli 
dünya markaları ile uzun zamandır önemli ayakkabı mağaza-
larından biri olarak kabul görüyor. Türkiye’de toplam 24 mağa-
zası bulunan Deriden mağazalarında Calvin Klein, Frau ve Ro-
berto Cavalli gibi dünya devi markaların ayakkabı tasarımlarını 
bulabilirsiniz. www.deriden.com.tr

ELLE SHOES İLE 
“UGLY SNEAKER” ZAMANI
Dünya trendlerini yakından takip eden Elle Shoes, so-
kak stilinin “it” parçalarından “ugly sneaker” koleksiyo-
nu ile yeni sezona hızlı bir giriş yapıyor. Cool, konforlu 
ve zamansız kullanımı ile aykırı adımların vazgeçilmezi 
olan bu trendi yakalamak için Elle Shoes tam size göre! 
Birkaç sezondur devam eden, 90’ların avangart tavrın-
dan ilham alan ayakkabıları denemelisiniz. 
www.elleshoes.com

62 | - Haberler

Yazı: Gökçecan Yürekli

AYAKKABILARIN 
DÜNYASINDA 
NELER OLUYOR?
Ayakkabı sektöründe önde gelen, kendi tasarımlarıyla ve ithal 
ettikleri ürünlerle sektöre öncülük eden markalardan son 
haberleri sizler için derledik…



MARKA PARK 
ONLINE BÜYÜYOR
Marka Park, 15 şehirde, 28 mağa-
zasıyla müşterilerine verdiği hizme-
ti online satış sitesinde de devam 
ettiriyor. Tommy Hilfiger, Camper, 
Superga gibi en beğenilen ayakkabı 
markalarını bünyesinde barındıran 
Marka Park’ta, dünya moda mer-
kezleri ile aynı anda sezonun trend-
lerini yansıtan ayakkabıları bulma-
nız mümkün. www.markapark.com

LOAFER TERGAN’DAN SORULUR
Tergan, 2018-2019 Sonbahar-Kış koleksiyonunda mevsimin casual tar-
zını, rahat tasarımlarıyla buluşturuyor. Sonbaharın vazgeçilmezi olan, 
hemen her tarzla uyum sağlayan loafer’lar, Tergan’ın güncel renk ve 
desenleri kendi özgün formlarıyla yorumlaması sayesinde, kadınların ve 
erkeklerin tarzlarını tamamlıyor. www.tergan.com.tr

KENDİ HİKAYESİNİ 
YAZAN “İNCİ”
 KADINLARI
İnci Deri, yeni sezona iddialı bir giriş 
yapıyor. Güncel renk ve desenleri 
özgün formlarda yorumlayan mar-
ka, modern ve güçlü kadını zaman-
da yolculuğa çıkarıyor. İnci, kendi 
hikayesini yazan kadınlara cesur 
tasarımlarıyla alternatifler oluştu-
rurken, rahat ve sofistike formları ile 
şehirli kadınlara gardırop seçimleri 
için ilham veriyor. www.incideri.com

SICACIK 
BIRKENSTOCK’LAR
Renkleriyle ön plana çıkan, rahatlığıyla 
farkını ortaya koyan Birkenstock terlikler, 
artık kış aylarında hem içimizi hem ayak-
larımızı ısıtacak. İçi tüylü terliklerin yanı 
sıra çorap, atkı, bere, kemer ve bileklik 
gibi yeni ürün modelleriyle 2018-2019 
Sonbahar-Kış sezonuna hızlı bir giriş ya-
pan markayı İstanbul’da birçok alışveriş 
merkezinde bulmanız mümkün. 
www.birkenstock.com

DESA’NIN 
ROCK ’N’ ROLL RUHU
Yeni sezonda dört ana görünüm ile 
70’lerden ilham alarak yepyeni stiller or-
taya çıkaran Desa, bünyesinde alanında 
fark yaratan bir ruh barındırıyor. Rahatlık 
ön planda yer alırken, lüks dokunuşlarla 
bütünlesen Rock ’n’ Roll ruhu, pop akse-
suarlar ve etkilerle de göz kamaştırıyor. 
Mavi ve tonlarının öne çıktığı yeni kolek-
siyonda sonbahar teması kendini hisset-
tiriyor. www.desa.com.tr
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DÜNYASINDA 
NELER OLUYOR?



Başlık sizi yanıltmasın; yeşil rengin sezon koleksiyonlarındaki yerini anlatan 
bir yazı değil bu. Dünya kaynaklarının azalmasına seyirci kalmaktansa üretim 
anlayışını doğanın dinamiklerine uygun bir şekilde dönüştürerek daha iyi bir 
gelecek hayalleri kuran, yeşil sevdalısı bir moda akımından bahsedeceğiz size. 

YENİ MODA 
“YEŞİL”

Yazı: Seden Mestan

Her alanda olduğu gibi, “yenilikçi” sözcüğü 
moda dünyasında da en büyük iltifatlardan 
biri. Ama nedense çok şekilci bir kullanıma sa-
hip. Önce tasarımların nasıl göründüğüne puan 
verilir çünkü. Hangi materyallerin, ne şekilde 
kullanıldığı ise, biraz da teknik bilgi gerektirdi-
ği için olsa gerek, hep arka planda kalır. Oysa 
günümüzde artık, denizlerden toplanan plas-
tik şişelerin dönüştürülmesiyle üretilen spor 

ayakkabılar varken, esas materyallere tüm 
dikkati vermek gerek; çünkü inovasyon artık 
buradan başlıyor. 

Moda endüstrisinin son yıllarda benimsedi-
ği politik duruşu alkışlayanlar kadar şüphey-
le karşılayanlar da var. Feminist mesajları ve 
beden olumlama konusunda atılan adımları 
markaların pazarlama stratejisi olarak görmek 
mümkün elbette; ama “en azından” bunların 
konuşulmasına olanak sağladığı için destek-
leyen de çok. Son yıllarda yükselen dalga ön-
celikli olarak bu konulara vurgu yapsa da asıl 
konuşulması gereken bir mevzu daha var: Sür-
dürülebilirlik. 

Ekolojik hassasiyetler
Doğal kaynaklar ve biyolojik çeşitlilik hızla 
azalırken, bilinçli üretim modelleri geliştirmek 
için çağrı yapmaya başlayan sektörlerden biri 
moda. Her ne kadar ilk anda akla gelmese de 
üretimlerini birebir doğaya bağlı olarak yapan 
ve ondan faydalanan bir mekanizması var çün-
kü. Ona olan borcunu ödeyebilmek ve karbon 
ayak izlerini azaltarak daha iyi bir gelecek yara-
tabilmek için ortaya çıkan çevreci moda anlayı-
şının sesi giderek daha da güçleniyor. 
Aslında sürdürülebilir moda anlayışının geç-
mişi tüketim toplumunun iyice şekillendiği 
1960’lara kadar dayanıyor. Endüstrinin çevre-
ye olan kötü etkilerine ve olumsuz çalışma ko-
şullarına sıkça vurgu yapılsa da bu konuda ilk 
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kez 90’ların başında doğrudan harekete 
geçiliyor. Hem de başta ESPRIT olmak 
üzere, sektörün en büyük markaları bu 
işi üstleniyor.

Öncü kararlar 
Öncelikle tekstilde sıkça kullanılan doku 
ve kumaşlar masaya yatırılıyor. Kimya-
sal yöntemlerle elde edilmiş polyester 
ve naylon gibi suni malzemeler hem 
üretim aşamasında hem de sonrasında 
atık olarak doğaya zarar veriyor. Diğer 
taraftan, pamuk organik de olsa, ye-
tiştirilirken böceklenmeyi engelleyecek 
zehirli ilaçlara maruz kaldığından çevre 
ve insan sağlığı için tehlikeli. Bu yıllar-
da, gelecekte de etkili olacak ilk karar 
ESPRIT cephesinden geliyor: Marka 
bundan böyle kıyafetlerinde sadece 
organik pamuk kullanacağını ve bunun 
üretimini destekleyeceğini açıklıyor.
Kullanılan malzemeler çevreci moda 
anlayışı için her daim öncelikli konular-
dan. Materyallerin doğal yöntemlerle 
üretilmesi kadar baskın olan bir konu 
da vegan ürünler. Malum, veganlık hay-
vanlar üzerinden elde edilenleri redde-
diyor. İlk olarak akla deri gelse de ipek, 
kaşmir, yün ve angora gibi hayvanlardan 
elde edilen pek çok malzeme günlük kı-
yafetlerde yaygın bir kullanıma sahip. 
Yenilikçi deha işte tam da bu noktada 
devreye giriyor. Sürdürülebilirlik adına 
moda kendi alternatiflerini ararken... 

Üretimin her anında 
sürdürülebilirlik
Tekstilde inovatif bakış açısı en çok 
ayakkabılarda kendini gösteriyor. Özel-
likle de spor ayakkabılarda... Bu biraz 
da büyük spor markalarının geçtiğimiz 
yıllarda, gerek kullandıkları materyaller 
gerekse de çalışanlarına sundukları ko-
şullar bakımından dünya çapında yoğun 
eleştirilere maruz kalmasından kaynak-
lanıyor. Günümüzde artık bu “kötü ima-
jı” yıkmak adına, markalar stratejilerini 
sürdürülebilirlik çerçevesinde oluşturu-
yor ve başarılı projelere imza atıyor.
Bu konuda öncülerden sayılan adidas 
geçtiğimiz yıl, geri dönüştürülmüş pet 

şişelerin materyal olarak kullanıldığı 
Ultraboost serisiyle büyük ses getir-
mişti. Üstelik, bu sneaker’ların üreti-
minde kullanılan pet şişeler, Parley for 
the Oceans iş birliğiyle denizlerden top-
lanmıştı. 
Geçtiğimiz aylarda da Nike, tekstil en-
düstrisinin tamamında, sadece yüzde 
bir oranında geri dönüştürülmüş mal-
zeme kullanıldığını ortaya çıkaran bir 
araştırmanın ardından Burberry, Gap ve 
H&M’le güçlerini birleştirerek, durumu 
düzeltmek adına kolları sıvamıştı.
Elbette bu yenilikçi çözümler sadece 
spor ayakkabılardan ibaret değil. Me-
sela, Timberland’in bu yıl onuncu yaşını 
kutlayan Earthkeepers botları çoktan 
bir klasiğe dönüştü bile. Detay ve süs-
lemeleri geri dönüştürülmüş pet şişe 
ve lastiklerden; gövdesi ise deriden 
oluşuyor. Kullanılan deri ise çevrecilik 
standartlarına uygun ve özel bir eti-
ğe sahip (hem hayvanlara uygulanan 
muamele hem de çalışanların koşulları 
açısından) imalathanelerden alınıyor. 
Vegan olmayan ama çevreci pek çok 
markanın izlediği yollardan biri bu: ya 
geri dönüştürülmüş deri kullanıyorlar 
ya da Timberland gibi, hangi koşullar-
da üretim yaptıklarını izleyebildikleri 
imalathanelerle çalışıyorlar. 
Bir de tabii, tüm koleksiyonlarında 
yüzde 100 vegan politikası izleyen 
Stella McCartney gibi markalar var. 

Tercihen “sahte”
Sürdürülebilir üretim için kullanılacak 
materyalleri elde etmek çok daha me-
şakkatli ve haliyle daha masraflı. Labo-
ratuvar ortamında yapay olarak üretilen 
vegan deri uzun bir süreçten geçiyor, 
polyester ve naylon gibi malzemeler 
geri dönüşüme sokuluyor; az önce de 
belirttiğimiz üzere, vegan olmayan bazı 
özel ürünler için işin etiğine sahip çıkan 
imalatçılar aranıyor. Kar amacıyla iler-
leyen markaların göz ardı ettiği konu o 
yüzden sürdürülebilirlik. “Hem gerçek 
olmayan lüks değildir” görüşü yaygın 
oluğu için, pek çok modaevi alternatif 
bir yönde ilerlemeyi tercih etmiyor.

Lüks moda algısını sürdürülebilirlik ve 
yapay malzemeler ile buluşturan Stella 
McCartney, bu konuda ezber bozan bir 
role sahip. Tasarımcının koleksiyonla-
rını düşündüğünüzde kafanız biraz ka-
rışmaya başlamış olabilir. Haklısınız da; 
pek çok koleksiyonunda deri, kaşmir ve 
hatta kürk ön plana çıkıyor. Ama tabii 
ki bunların hepsi sentetik. Üretimle-
ri sırasında da çevreye verilecek zararı 
azaltmak için üzerinde titizlikle çalışılan 
materyaller...
“Bir kere farkına vardınız mı” diyor Stella 
McCartney, moda endüstrisinin doğaya 
verdiği zararları kastederek, “Eğer doğa 
aşığıysanız, bir daha tüm bunları yok 
sayamazsınız.” 
Doğa, kaynaklarının azaldığını vaktin-
den önce getirdiği hasat vakti ya da yaz 
günü peş peşe çaktığı şimşeklerle an-
latmaya uğraşırken konuyu yok saymak 
mümkün mü?

Stella McCartney, 
çöplükte gerçekleştirdiği 
çekimlerle geridönüşüm 
konusuna en güzey 
vurguyu yapanlardan. 
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Yeni sezonda ayakkabı ve çantalarda 
siyah dışında kum bejleri ve krem 

tonları hakim. Geometrik detaylar ve 
bağcık oyunlarıysa cabası…

YAKIN MARKAJ

Fotoğraflar: Eren Aytaç
Styling: Gökçecan Yürekli

Fotoğraf Asistanı: Aşık Toprak

Çanta Chu Chu Bag 3950 TL

66 | - Moda



çanta COS fiyat istek üzerine  
ayakkabı ELLE SHOES 399,90 TL 
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çanta İNCİ  349,00 TL
ayakkabı PARIS editöre ait
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ayakkabı (üstteki) ELLE SHOES 199,90 TL 
ayakkabı ELLE SHOES 199,90 TL 
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Saat yönünde 
1.599,00 TL
2.599,00 TL
3.599,00 TL BIRKENSTOCK
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ayakkabı İNCİ 159,00 TL
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cüzdan  FJALLRAVEN KANKEN 389,00 TL
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ayakkabı  ALBERTO GUARDIANI  1.735,00 TL
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Yeni sezonda aksesuarlar 
çember formların 
hakimiyetinde…

ÇEMBER 
ZAMANI

Soldan sağa, saat yönünde 
1. küpe fiyat istek üzerine
2. kolye BABY CHOKER 360,00 TL 
3. küpe KLOTO 485,00 TL / 255,00 TL 
4. küpe fiyat istek üzerine
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Sezon aksesuarları bir yandan 
yuvarlak hatlarla dikkat çekerken 

bir yandan da yarı değerli taşlar ve 
incilerle farklılaşıyor…

TAŞLAR 
 & İNCİ

Saat yönünde 
1. küpe fiyat istek üzerine

2. küpe MİNE TAKI fiyat istek üzerine 
3. küpe fiyat istek üzerine

4. küpe S2BYSELDABATUR fiyat istek 
üzerine 



GmbH

AYAKKABICI 
JARGONU
AYAKKABI ÜRETİCİLERİNİN AYAKKABI 
ÜRETİRKEN KONUŞTUKLARI LİSAN

Aglet: Bağcıkların ucunda bulunan kü-
çük plastik ya da metal kaplama.
Kanal Açma Bıçağı: Ayakkabının taba-
nını yaparken yiv açmakta kullanılan 
eski usul bir alet.
Kundura Kalıbı: Ayakkabının üzerinde 
şekillendirildiği ve ayakkabıya şeklini ve 
bedenini veren kalıp.
Danalya: Ayakkabının üst bölümlerini 
kundura kalıbının üzerinden sıkıca çe-
kebilmek için kullanılan ağız kısmı eğimli 
metal alet.
Domuz: Londra’nın ayakkabı üreticileri 
tarafından ısmarlama ayakkabı yapar-
ken herhangi bir sebepten geri döndü-
rülemez bir hata olması halinde kullanı-
lan terim.
İnce tabakalar halinde yarmak: Dikiş 
kısımlarında topaklanmayı önlemek için 
derinin ve astarın köşelerini inceltmek.

Malzemeler: Bir kutu cila, ince fırça, 
cilalama bezi (ya da eski bir çorap), 
atkılından parlatma fırçası, eski bir diş 
fırçası. 
1. Nemli bir bezle ayakkabınızı silin. 
Nemli bir ince fırçayla tabandaki kösele 
şeridi de iyice temizleyin.
2. Cilayı azar azar cilalama beziyle (ki iki 
parmağa sarılmış eski bir çorap da gayet 
aynı görevi görebilir) dairesel hareketler 
yaparak ayakkabıya uygulayın. Ayna 
parlaklığı için kullandığınız bezi suya ba-
tırabilirsiniz. Böylece cila deriyi daha iyi 
dolduracaktır. Bezle uygulama işlemine 
ne kadar çok devam ederseniz o kadar 
iyi. Ayakkabı mat ve mumla kaplanmış 
gibi bir görünüm alacak. Cilanın kuru-
ması için yaklaşık beş dakika bekleyin.
3. Ayakkabının tamamını bez ya da fır-
çayla beş dakika boyunca parlatın. Daha 
da ışıltılı bir görünüm için ayakkabıyı 
(üzerinizi kirletmemeye dikkat ederek) 

76 |

AYAKKABINIZI KENDİ KENDİNİZE 
CİLALAMA REHBERİ

dizleriniz arasında sıkıştırın ve temiz bir 
bezle hızlı hareketlerle parlatın.
4. Tabanın kenarları soluk kaldıysa, aynı 
renkteki boyayla taban kenarlarını ve 
topuğu boyayın.
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GmbH

YENİLETMEYİ 
DENEYİN
“Ayağında paralansın!” dileklerinin yerini 
bulduğu, gerçekten paralanana kadar 
giydiğiniz tüm ayakkabılarınızı düşünün: 
Lise döneminizden püsküllü makosen-
lerinizi, iş görüşmelerinizde sizi pırıl pırıl 
parlatan bağcıklı Oxford ayakkabılarınızı 
ve sizi son terfiinizde yalnız bırakmayan 
bağcıklı ayakkabılarınızı... Hepsi huzur 
içinde yatsın. Ancak daha da kötüsü 
ayakkabılarınızı (ve onların yerine ye-
nilerini alırken harcadığınız parayı) eski 
usul lostra salonlarında kurtarabilirdiniz. 
Birçok lostra salonu tabanları, topukları, 
vardolayı, iç astarı ve bağcıkları yeni-
leyerek, deriyi cilalayarak ayakkabınızı 
neredeyse ilk aldığınız haline dönüştü-
rüyor. Sihirbaz olmasalar da birçok lost-
ra salonu ve ayakkabı tamircisi -sadece 
ayakkabınızın derisi yırtıldıysa yapacak 
bir şey yok- genelde eski ayakkabıla-
rınızı olabildiğince yeni hale sokmakta 
ustadırlar. Ayakkabılarınızı adresinizden 
alıp adresinize teslim eden Levent Lost-
ra Salonu’nu deneyin:
 www.leventlostra.com.tr

CİLANIZI BİLİN
Ayakkabılarınızı 
parlatmanın 3 yolu

Krem
Krem bazlı cilalar, wax bazlılara göre 
daha çok pigment içerir; daha az parlak 
görünüm verir. Mat ve yumuşak deriler 
için uygundur. 
Wax
Wax bazlı parlatıcılar kremlere göre 
daha parlak sonuç elde etmeyi sağlar; 
sert ve parlak deri ayakkabılar için daha 
uygundur. Yumuşak deri ayakkabılarda 
bu tarz ürünler kullanılmamalıdır (deriyi 
sertleştirebilir) ve kahverengi ve bordo 
renklerdeki derilerde çizgi çizgi sonuç 
verdiği bilinir.
Şampanya
Berluti’nin Swann Club etkinliklerinde 
cila saf Venedik keteniyle uygulanır. Su 
ya da tükürükle daha iyi sonuç alınma-
sına izin verilmez, yerine birkaç damla 
Dom Pérignon tercih edilir.
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İtalya
ALAMETİFARİKA:
İnce ve zarif yapıda olması.
BAŞLICA MARKALAR:
A. Testoni, Salvatore Ferragamo, Fratelli 
Rosetti.
KÜLTÜRE HAS ÖZELLİK:
Ayakkabıyı ters bırakınca (bizde ölüm ge-
tireceğine inanıldığı gibi) biriyle tartışma 
yaşanılacağına inanılır.
BİRLİKTE GİYİLMELİ:
Takım elbise, pamuklu gömlek, ipek saten 
kravat.

Fransa
ALAMETİFARİKA:
Deride derin ve homojen eskitme.

BAŞLICA MARKALAR:
J.M. Weston, Berluti.
KÜLTÜRE HAS ÖZELLİK:
Berluti’nin “Swann Club” üyeleri her yıl 
markayı kutlamak için bir araya gelir. Tabii 
ayakkabılarını parlatmak için de...
BİRLİKTE GİYİLMELİ:
Lacivert kaşmir blazer, füme flanel pan-
tolon.

İngiltere
ALAMETİFARİKA:
Dayanıklılık.
BAŞLICA MARKALAR:
G.J. Cleverley, John Lobb, Church’s, Gren-
son, Crockett & Jones.

KÜLTÜRE HAS ÖZELLİK:
Yürürken gıcırdayan ayakkabıların parası 
henüz ödenmemiş demektir.
BİRLİKTE GİYİLMELİ:
Tüvit binici ceketi, fitilli kadife pantolon.

Amerika Birleşik Devletleri
ALAMETİFARİKA:
Yuvarlak burunlar.
BAŞLICA MARKALAR:
Alden, Allen Edmonds, 
Johnston & Murphy
KÜLTÜRE HAS ÖZELLİK:
Elit firmalara ve hukuk firmalarına “
Beyaz Ayakkabı” denir.
BİRLİKTE GİYİLMELİ:
Spor bir balıksırtı ceket, khaki pantolon.

AYAKKABILARIN 
GİZLİ HAYATI
İngiltere’nin Northampton şehri, İngiliz 
ayakkabı üretiminin merkez üssü ko-
numunda. Edward Green, Crockett & 
Jones, Grenson ve Church’s gibi birçok 
dünya devinin dünyaya yayıldığı yer. 
Doğal olarak, Northampton Müzesi de 
birçok ayakkabıyı barındırıyor. En özel 
çalışması da “Gizli Kalmış Ayakkabılar 
Endeksi”. Bu çalışma kapsamında 16. 
yy’a kadar uzanan bir dönem içinde 
ülkede saklanmış ne kadar ayakkabı 
varsa gün yüzüne çıkarılmış. Pervazlar-
dan bacalara, duvar boşluklarından yer 
döşemelerinin altlarına kadar ne kadar 
kuytu köşede saklanmış ayakkabı var-
sa burada sergileniyor. Bu saklamanın 
nedeniyse basit: Çok önceleri ayakka-
bıların uğur getirdiğine inanılır ve kötü 
ruhlara, cadılara ve genel anlamda her 
türlü kötülüğe, uğursuzluğa karşı tılsım 
olarak saklanırmış. Bu eski inanış 20. 
yy’a kadar sürmüş. 
northampton.gov.uk/museums

Dünyada Birinci 
Kalite Ayakkabı 
Merkezleri
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Türk insanının, aşıkların, balayı çiftlerinin ve hatta çocuklu ailelerin yeni yeni 
keşfetmeye başladığı güzel ada Mauritius, bir başka. Denizi deniz, kumu kum, 
doğası efsane! Özgür, sakin, uyumlu, romantik, eğlenceli, mütevazi ve bir o kadar 
da hoşgörülü. Kendinizi güvende hissettiğiniz, ılık meltemleri ile adeta yumuşak bir 
nehir gibi akan bir ada ülkesi... Kışın soğuğuna rağmen egzotik destinasyonlarda 
içini ısıtmak isteyenlere, işte Mauritius.

Bildiğiniz bütün tropik adaları unutun!

MAURITIUS

Yazı: Bahar Akıncı
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Nerede? 
Mauritius (Marişus okunuyor) sığ kaya-
lıklar, palmiyeler, hindistan cevizi ağaç-
ları ve şeker kamışı tarlaları ile çevrili, 
Afrika’nın güneydoğusunda bulunan bir 
ada ülkesi. 

Denizi Nasıl? 
Benim için bu adayı daha önce deneyim-
lediğim bütün tropik adalardan ayıran bir 
özelliği var; denizi hamam suyu değil! 
Sosyal medya ya da internet üzerinden 
fotoğrafına vurulduğunuz birçok tropik 
adada; deniz suyu sıcaklığı hava sıcaklı-
ğından en az 10 derece fazlayken (ki o 
zaman denize neden giriyoruz?) Mauri-
tius’ta deniz limonata kıvamında (25 – 
27 derece dolaylarında). Üstelik Mauriti-
us, farklı din ve kültürlerden insanların bir 
arada yaşadığı bir ada ülkesi. Camiler, ki-
liseler, tapınaklar... Hepsi iç içe. Adaya ilk 
adımınızı attığınız anda Hindistan’a gel-
diğinizi; müziğini dinlediğinizde Afrika’nın 
tam ortasına düştüğünüzü; şık otellerini 
gördüğünüzdeyse Fransa’nın güneyinde 
olduğunuzu sanmanız olası. Bana göre, 
Mauritius’u asıl çekici kılan da bu kültürel 
çeşitliliği. Farklı farklı insanlar kardeş-
çe aynı topraklar üzerinde barınıyorlar. 
Herkes hoşgörülü ve misafirperver. 

Nasıl Gidilir? 
Mauritius büyük bir ada ülkesi değil, bir 
ucundan diğerine iki saatte ulaşmak 

mümkün. Trafik sağdan akıyor; o neden-
le taksi, ya da şoförlü araç kullanılıyor. 
Kendi başınıza araç kullanırsanız alış-
manız en az 1-2 gününüzü alabilir, ben-
den söylemesi. Onun dışında Mauriti-
us’un pahalı bir ada olduğu söylenemez. 
100 rupi, 10 TL’ye eşdeğer. Adaya THY 

ile direkt uçuş çok yeni başladı. Direkt 
uçuşa dayanamayanlar içinse Emirates 
ile Dubai aktarmalı uçuşun ilk bölümü 
4,5 ikinci bölümüyse 6 saat sürüyor. 

Nereleri Görmeli? 
Mauritius, diğer egzotik adalardan fark-
lı olarak sadece sahillere değil, pek çok 
ilginç yere, göz kamaştıran doğa hari-
kalarına, şelaleye ve dünyanın en güzel 
dalış noktalarına ev sahipliği yapıyor. 
Başkent Port Louis: Fransız kolonile-
rinin eserlerini görmek, limandaki wa-
terfront açık hava alışveriş merkezinden 
geleneksel takılar ve pareo’lar almak için 
birebir.
7 Cascades (Yedi Şelale): doğa yürü-
yüşlerine meraklıysanız ve yeşil alanlar-
la dolu keyifli bir gün geçirmek istiyorsa-
nız mutlaka uğramalısınız.
Mauritius Akvaryumu: Sualtı dünyası-
nın renkli kapısını biraz aralamak istiyor-
sanız 200’den fazla balık türüne ve de-
niz canlısına ev sahipliği yapıyor. Ayrıca 

Kışın biraz egzotizm biraz çeşitlilik ve 
harika deniz arayanlara önerim Mauritius.
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oteller tarafından paket dahilinde sunu-
lan şnorkel dalışlarını da kaçırmayın. 
Pamplemousses Botanik Bahçesi: İri 
gövdeli ağaçları ve Victoria Amazonica 
olarak bilinen devasa nilüferleri ile dün-
yanın en eski bahçelerinden. Ünlü bota-
nikçi Pierre Poivre tarafından kurulmuş, 
kelimenin tam anlamıyla bir güzellik ve 
huzur kaynağı. Bir haftada ancak gezile-
biliyor. Dev su nilüferleri ile kaplı göletler, 
asırlık ağaçlar ve kaplumbağalar en çok 
ilgi çeken bölümleri. Haftanın her günü 
ziyarete açık. 
Grand Baei Limanı (Grand Bay): adanın 
kuzeyinde güneş batırılacak en popüler 
noktalardan biri. Upuzun bir kumsala, 
marinaya ve irili ufaklı café’lere, barlar ve 
çok acayip bir günbatımına sahip. Kok-
teyl fiyatları 25 TL civarı. 
Grand Bassin Gölü: Hintlilerce kutsal 
sayılan Grand Bassin Gölü, ziyaret et-
meniz gereken bir diğer önemli nokta. 
Deniz seviyesinden yaklaşık 550 metre 
yükseklikte bulunan bu krater gölüne, 
hacı olmak isteyenler çıplak ayakla yürü-
yerek geliyorlar. Tapınağın giriş yolunun 
üzerinde bir Hint tanrısı olan Şiva’ya ait 
heykel yer alıyor. 30 metrelik ihtişamıyla, 
ülkenin en büyük heykeli olarak biliniyor. 

Chamarel Köyü ve Yedi Renkli Dünya 
Volkanı: Büyüleyici bir volkanik oluşum. 
Kırmızı, kahverengi, yeşil, mavi, sarı, me-
nekşe ve mor tonlarıyla bilinen dünya-
nın tek yedi renkli toprağı, her türlü ik-
lim koşulunun, fırtınanın hatta sağanak 
yağışların bile renklerini değiştiremediği 
olağanüstü güzellikte bir yer.

Nerede Yemeli, 
Nerede Eğlenmeli? 
Genellikle, restoranların iyileri, Kuzey 
Doğu bölgesindeki şık otellerde ama eğ-
lence için OMG, Star Dance, Banana Cof-
fee ve Insimnia’yı deneyebilirsiniz. Otel 
dışı üç güzel restoran da yine Grand Baei 
bölgesinde; Akdeniz lezzetleri tadabi-
leceğiniz Sauterelle, dünya mutfakları 
sunan kocaman bahçeli Cocco Locco ve 
başkent Post Louis’deki nefis koloniyel 
otel Labourdonnais Waterfront’un res-
toranı. 

Nereden Ne Almalı? 
Adada Afrika mimarisine uygun çok gü-
zel açıkhava AVM’leri var. Bunların en 
ünlüleri; Bagatelle ve Croissette ve Cu-
dan Waterfront. Renk renk pareolar, ay 
taşı takılar, ahşap oymalar, Hintli sofis-

tike tasarımcı Ritu Kumar’ın mağazası, 
sandaletler ve hasır çantalar, plaj elbise-
leri satan mağazalar hep bu AVM’lerde.

Nerede Kalmalı?
Le Prince Maurice: Adanın en iyi me-
kanlarından biri. Ahşap verandaları, tarzı 
ve baş döndüren çiçekleri ile büyüleyici 
bir atmosfer vadeden mekandaki odalar 
dergilerden fırlamış gibi. Tatilinizin bit-
memesi için dilek dileyeceğiniz bir otel. 
‘Sonsuzluk Havuzu’ oldukça etkileyici. 
Her şey incelikle düşünülmüş. Upuzun 
bir kumsalda ya da salların üzerinde yer 
alan Le Barachois restoranda akşam ye-
meği yemek paha biçilemez. 

Belle Mare Plage Otel: Mauritius’tan 
çıkıp dünyanın en güzel tropik adalarına 
oteller açan Constance zincirinin ilk hal-
kası. Güneşin ışıldadığı bembeyaz sahil-
lerin ve masmavi okyanusun ortasında 
92 nezih odası, 137 süiti, 6 lüks süiti ve 
villaları ile ayrıcalıklı bir tatil veya balayı 
geçirmenizi sağlayacak. Ülkenin doğu 
sahilinin tüm güzelliğini gözler önüne 
seren 2 kilometrelik bir kumsalda, her 
biri birbirinden davetkar 7 restoran ve 5 
bar bulunuyor. Golf sahaları, kokteyl ve 
yemek kursu gibi seçenekler de var. Sa-
bah kahvaltısı ve akşam yemeği konak-
lamaya dahil. 
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2018-2019 Sonbahar-Kış sezonunu açtık. 
Gelin erkek defilelerinde gördüğümüz bu 
trendlerden favori parçaları tekrar edelim, 
bilinçli şekilde alışverişe çıkalım. 

YENİ SEZON
YENİ TRENDLER

Yazı: Serhat Şengül

Kareli Pantolon
Kareler bu sezon tam anlamıyla rayından çıkmış durumda. Kareleri tek parçada kullanmak zarif bir alternatif. Keza, pod-
yumlarda baştan ayağa kareler içinde hazırlanmış görünümler de gördük. Dolayısıyla bu sezon kare kullanırken hata yapma 
imkanınız yok gibi bir şey. Farklı ölçeklerdeki kareleri aynı anda kullanabilir, aynı deseni baştan ayağa giyebilirsiniz. Kareler 
konusundaki yaratıcılık, bu sezon sizin geometrik hayal gücünüze kalmış. Hem görünümlerinize eski sezonlardan emanet gibi 
duran yadigar havası katan hem de farklı kullanımlarla tazeliğini koruyan karelerden nasiplenmek gerek.
 

Hiking Botları
Sezonun hit parçalarından biri botlar. Bu sezon podyumlarda en çok gör-
düğümüz ayakkabılar doğada yürüyüş botlarından esinlenilen botlar. Bazı 
modeller bu sezon spor ayakkabılarla hibritlenerek tasarlanırken bazıların-
da klasik, babanızın gardırobundan emanetmiş hissi veren kalın tabanlı, bol 
bağcıklı, kaba hiking botları olarak karşımıza çıkıyor. Derdinizin doğa yürü-
yüşü olmaması, bu sezon bu botlardan edinmemeniz için geçerli bir sebep 
değil, üzgünüm. 

MSGMFendi
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YENİ SEZON
YENİ TRENDLER

Fitilli Kadife
2018-2019 Sonbahar-Kış sezonun-
da dokular yine ön planda. Doku de-
mişken, yüzyıllardır klasik bir erkek 
dokusu olan fitilli kadifeyi bu sezon 
yine sıkça görüyoruz. Hal böyle olun-
ca fitilli kadife parçaları dolaba ekle-
mek kaçınılmaz oluyor. Fitilli kadife 
parçaları, ayrı ayrı kullanabileceğiniz 
gibi bir takım elbisede de kullanma-
nız mümkün. Fitilli kadife pantolon-
lar bilhassa trikolarla kolay kombine 
edilerek, kışın soğuğuna sıcak bir al-
ternatif oluyor. 

Kapitone Ceket
Kapitone ceketler yine bu kışın olmazsa olmazlarından. Bazı mar-
kaların podyumlarında klasik geniş şeritlerde montlar olarak kar-
şımıza çıkan kapitoneler, bazılarındaysa küçük kareler şeklinde 
kullanılıyor. Öte yandan kapitone ceketlerde yeniliklerden bazıları, 
daha öğrenci görünümleriyle de kullanılarak ters köşe yapılabil-
mesi ve üst üste giyilmiş hissi veren kapitone parçalar. Yani bir 
kapitone montun içine dikilmiş ikinci bir mont görünümü, bu se-
zonun anahtar görünümlerinden oluyor. 

İddialı Triko
Trikolar Sonbahar-Kış sezonunun hit 
parçalarından. Bu sezon da kayak 
temalı kış desenli trikolar, önlerinde 
logolardan devşirme sloganlar ya 
da kocaman V-harfleri olan trikolar, 
yer yer yün ya da kaşmirden vücut 
buluyor. Lüks dokunuşların yanında 
bu sezonun trikolarının farkı, bazı 
tasarımcılar tarafından üç boyutlu 
dokularla tasarlanmış olması. Balon-
cuk desenlerine dokuyla verilmiş ve 
üçüncü boyut hissi eklenmiş olanlar 
görünümleri daha da canlandırıyor. 
Bu sezon iddialı trikolardan edinmeyi 
atlamayın.

Ermenegildo Zegna

Prada

AMI
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ZAMANIN 
ÖTESİNDE
Sezonun en yeni kokularından sadece birer kışlık parfüm olmakla kalmayıp, 
zamansız birer ikona dönüşecek olfaktif kreasyonları seçtik. 

Byredo 
Zamanın sonu gibi güçlü ve soyut bir konsept-
ten ilham alan parfümde Nepal biberi, bergamot, 
rom, inciri kaşmir odunu ve tonka fasulyesi nota-
ları var. BYREDO Eleventh Hour 100 ml, 1469 TL 
Beymen’de

Dior
Dior’un “J’adore”dan bu yana çıkarttığı ilk 
parfüm, parlak, neşeli ve floral. Mutluluğa 
ithaf edilen ve dünyaca ünlü burun Franço-
is Demachy’nin yarattığı kokuda bergamot, 
mandalina, gül, yasemin ve misk notaları 
bulunuyor. DIOR JOY 90 ml, 894 TL

Narciso
Rodriugez
Kalbinde gül, iris ve amberden olu-
şan bir buket olan seksi, güçlü ve 
pudramsı parfüm, floral odunsu 
ailesine ait. NARCISO RODRIGUEZ 
Rouge 90 ml,  814 TL

Güzellik Editörü: Valerie Dayan
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Sezonun en yeni kokularından sadece birer kışlık parfüm olmakla kalmayıp, 
zamansız birer ikona dönüşecek olfaktif kreasyonları seçtik. 

Louis Vuitton
Kakao, şakayık, paçuli, Türk gülü, liçi, bergamot ve zen-
cefil gibi beklenmedik ve sürprizli notaların bir araya gel-
mesinden oluşan, kokunun ismi ise Kızılderililerin kötü 
rüyaları yakaladığına inandığı düş kapanından geliyor. 
LOUIS VUITTON Attrape-Rêves 100 ml, 1780 TL

Jo Malone
İngiliz kırsalının kült çi-
çeği hanımeli etrafında 
yaratılan çiçeksi kokuda 
davana bitkisi ve yosun 
notaları da bulunuyor. JO 
MALONE Honey Suckle 
and Davana Cologne 100 
ml, 590 TL

Aqua di Parma
Bergamot, portakal çiçeği, limon ve portakal 
notalarını kremsi sandal ağacı ile birleştiren, 
nevi şahsına münhasır kolonya, sıcaklık ve 
ferahlığı bir araya getiriyor. 
ACQUA DI PARMA Colonia 100 ml, 1015 TL

Hermès
Vetiver ve Seşuan biberi notalarının etrafında 
oluşturulan sürprizli koku, mineralli ve odunsu ai-
lesinde. HERMES Terre d’Hermes Eau Intense Ve-
tiver 100 ml, 867 TL

Bulgari
Doğanın odunsu kokularının şehirli erkekler için yorumlandığı parfüm-
de kişniş, limon kabuğu, vetiver, sedir ve reçine notaları var. BVLGARI 
Man Wood Essence 100 ml, 788 TL
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Kamelya, chia tohumu, pirinç 
kepeği, orkide çiçeği ve ayçiçek 
yağları ile hiyalüronik asit içeren 
akıllı yüz yağı, anti-aging bakım 
ve yoğun nemi bir araya getiri-
yor. DERMALOGICA Phyto Rep-
lenish Oil, 915 TL

Bal, balmumu ve botanik yağlar içe-
ren çok amaçlı balm, burun ve tırnak 
kenarları, dirsekler, topuklar ve du-
daklar gibi çabuk kuruyan ve hassas 
bölgelere yoğun nem takviyesi sağ-
lamak için birebir. NUXE Rêve de Miel 
Super Balm, 60 TL

En hassas ciltler düşünüle-
rek yaratılan nem maskesi, 
soğuk havadan oluşan kı-
zarıklık, iritasyon ve kurulu-
ğu azaltıp, cildi rahatlatıyor. 
AVENE Tolerance Extrême 
Maske, 96 TL
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Güzellik Editörü: Valerie Dayan

SOĞUK 
RİTÜELLER
Soğuğu hazırlıklı karşılamanız için 
kışlık bakım ritüelinizde yer alması 
gereken en etkili ürünleri seçtik. 



Saçı ağırlaştırmadan nemlendirme becerisine sa-
hip maske, soğuk hava ve rüzgarda kuruyan saçlar 
için ideal. DAVID MALLETT Mask No.1 L’Hydrata-
tion, 412 TL

Babassu ve hindistancevizi ile 
saçı kirden arındıran vegan şam-
puan, seriye adını veren kiraz çi-
çeği özü ile yumuşaklık ve parlak-
lık sağlıyor. AVEDA Cherry Almond 
Shampoo, 109 TL

Estée Lauder’in yenilenen göz kremi, 
sadece hava kirliliğinin olumsuz etkileri 
ve yorgunluk belirtileriyle değil, bilgisa-
yar ve telefonlardan yayılan mavi ışığın 
göz çevresine verdiği hasarla da sava-
şıyor. İçerdiği hiyalüronik asit ise yoğun 
nem takviyesi yapıyor. ESTÉE LAUDER 
Advanced Night Repair Eye Superchar-
ged Complex, 370 TL

Düzenli kullanımda cildi yatıştırma-
yı, yumuşatmayı, aydınlatmayı ve yağ 
dengesini kontrol altına almayı vade-
den kremde safran çiçeği, yağ asitleri ve 
E vitamini gibi etkili içerikler bulunuyor. 
SISLEY Soin Velours aux Fleurs de Saf-
ran, 1400 TL

Havalar soğuduğunda sadece nemlendiriciyi değil, 
yüz temizleyicisini de nemlendirici özelliği olan bir 
ürünle değiştirmek çok önemli. Süt yapılı bu temiz-
leyici, gücünü Japonya’nın Kirishima mineral suyu, 
misk otu ve aydınlatıcı lempuyang özünden alıyor. 
SHISEIDO Extra Rich Cleansing Milk, 350 TL
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SOĞUK 
RİTÜELLER

Yüzde ve vücutta kullanılabilen krem, 
kuruluk ve gerginlik hissini azaltırken 
cilt bariyerini de güçlendirmeyi vade-
diyor. BIODERMA Atoderm Crême Ult-
ra-Nourishing Cream 200 ml, 24,50 TL



Sıcak bir bardak kahve hiç fena olmazdı. Hazır, havalar da soğumaya 
başlamışken… Ya da mesai bitiminden sonra arkadaşlarla yemek. Belki 
de deşarj olmak için güzel bir kokteyl. Hayır, sağlıklı beslenmeye devam! 
Yoksa ufak bir tatlı kaçamağına izin var mı?

İSTANBUL’UN
YENİLERİ

Yazı: Melda Ennekavi

Healin Foods
Healin Foods’un arkasındaki isim, Hindis-
tan’dan gelip Türkiye’ye yerleşen Koshlend-
ra Pratap. Nişantaşı’nın göbeğinde yer alan 
Healin Foods işlenmiş şekerden, trans yağ-
lardan ve GDO’lu ürünlerden uzak duran bir 
mekan. Healin Foods’a uğradığınızda ne yi-
yeceğiniz konusunda kararsız kalırsanız kar-
nabaharlı laksa köri çorbasına, salatalarına 
veya somon tartara bir şans verebilirsiniz. 
Adres: Hüsrev Gerede Cad., No: 110, Teşvikiye 
Şişli Telefon: 0 212 260 08 08 
Instagram: healinfoods
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Lokmata
Genetik kodlarımıza işlenen lokma sev-
gimize hitap eden Lokmata, bu klasik 
tatlıya güncel bir yorum katıyor. Şerbete 
girmeden hazırlanan bu yeni nesil lok-
ma; yanına sütlü ve beyaz çikolatayı da 
alıyor. Günümüz sosyal medya trendle-
rinden beslenen Ege İslekel’in kolajlarıyla 
duvarlarını kaplayan Lokmata, ilk mekanı 
Beşiktaş’ta açtı. Yakında Anadolu Yaka-
sı’nda da hizmet vermeye başlayacak. 
Adres: Süleyman Seba Cad., Refik Osman 
Top Sok., Edremit Apt. No: 2 Beşiktaş
Telefon: 0 212 259 08 88
Instagram: lokmatacom

Markus Prime Ribs Society
Markus Prime Ribs Society’nin arkasında bir dostluk hikayesi yatıyor. Ama size 
bu dostluğu anlatmak yerine, Markus Prime Ribs Society’nin oluşmasındaki ro-
lünden bahsedeceğiz. 2016 yılında başlattıkları bir pop-up serisi Wondercats’in 
ardından Blues ve Led Zeppelin çalabilecekleri bir mekan hayal eden iki dost, bir 
otomobil tamirhanesini restorana çeviriyorlar. Naif Tasarım imzası taşıyan mi-
marisiyle size kendiniz gibi olabileceğiniz bir atmosfer sunan Markus Prime Ribs 
Society hem ruhunuzu hem de karnınızı doyurmanız için sizleri bekliyor. 
Adres: Atatürk Oto Sanayi, 2. Kısım 3. Sok., No: 42-43 Maslak
Telefon: 0 212 286 44  04 Instagram: markusribs

Glens 
İstanbul
Abdi İpekçi Caddesi’ne yakın bir ma-
sada oturup sokağı mı izlemek is-
tersiniz yoksa terasa çıkıp Boğaz 
manzarasını mı? Bu iki alternatifi 
size sunan Glens İstanbul’un, hayvan 
dostu bir mekan olduğunu da belirte-
lim. Mesai bitiminde arkadaşlarınızla 
buluşmak ya da köpeğinizle Nişanta-
şı turu atarken mola vermek için otu-
rabileceğiniz bu mekanın menüsüne 
göz attığınızda İtalyan lezzetlerine 
rastlayacaksınız. Mimar Arif Özden’in 
imzasını taşıyan Glens İstanbul’da 
kullanılan bütün kağıt malzemelerin 
geri dönüşümlü olduğunun da altını 
çizelim.  
Adres: Harbiye Mahallesi, Abdi İpekçi 
Cad., No: 12  Şişli
Telefon: 0 212 287 20 87
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GmbH

Snob Street Food Bar
Sokak lezzetleriyle geleneksel tatları harmanlayıp farklı bir yorum katan Snob 
Street Food Bar; Mr. Meat ve Ali Ocakbaşı markalarıyla bilinen Okan Akkaş’ın, 
oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nun ve aynı zamanda mekanın şefi Yusuf Özyürek’in 
ortaklığı ile hayat buldu. Hamburgerinizin yanında humus ya da muhammara 
yemek aklınızdan geçerse artık Anadolu Yakası’nda nereye gitmeniz gerektiğini 
biliyorsunuz.
Adres: Caddebostan Mah., Bağdat Cad, No: 292, Kadıköy / Caferağa Mah., Doktor 
Esat Işık Cad. No: 50 A/B  Telefon: 0 216 359 79 99 / 0 216 336 76 62
Instagram: snobstreetfood

Gap Foods
Son dönemin popüler semtlerinden 
biri haline gelen Arnavutköy’e git-
meniz için artık bir sebebiniz daha 
var; Gab Foods. Glütenden ve işlen-
miş şekerden uzak duran menüsüyle 
dikkat çeken Gab Foods, paleo ve ve-
gan dostu bir mekan. Düşük kalorili 
lezzetleriyle favori sağlıklı beslenme 
mekanlarınız arasına adını yazdıra-
cak olan Gab Foods, size vicdan azabı 
çekmeden yiyebileceğiniz tatlı seçe-
nekleri de sunuyor.
Adres: Kuruçeşme Mahallesi, Kuruçeş-
me Cad. No: 2, Arnavutköy Beşiktaş
Telefon: 0 212 803 77 77
Instagram: gabfoods

Cargo Coffee (C0.)
Bulvar 2016’da yer alan Cargo Coffee 
CO., ilk akla gelen popüler semtlerinden 
kaçmak isteyenler için ideal bir alterna-
tif. Eğer dizüstü bilgisayarınızı alıp bü-
tün gün kimsenin sizi rahatsız etmeden 
çalışabileceğiniz bir mekan arıyorsanız, 
Ataşehir’de size sıcacık bir atmosfer su-
nan Cargo Coffee CO.’ ya bir şans vere-
bilirsiniz. 
Adres: Barbaros Mah., Gelincik Sok., Bulvar 
216 AVM Kat: 3 No:1, Ataşehir
Telefon: 0 216 688 31 41
Instagram: cargocoffeeco

PO Juicery
PO Juicery, vegan dostu bir mekan. 
Taze meyveler ve sebzeler ile katktısız 
smoothie seçenekleri sunan PO Jui-
cery, menüsünde yer verdiği raw lez-
zetlerle de dikkat çekiyor. Eğer tatlıya 
karşı koymakta zorlandığınız bir gü-
nünüzdeyseniz PO Juicery’nin sağlıklı 
cheesecake’ini deneyebilirsiniz. 
Adres: Caferağa Mah., Ağabey Sok., No: 
44/A Kadıköy Telefon: 0 534 521 78 86
Instagram: pojuicery
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People of 
Coffee
People of Coffee’nin amacı sadece güzel 
kahve sunmak değil. Etik kurallar çerçe-
vesinde yetiştirilen kahve çekirdeklerini 
kullanan ve yerel üreticilere değer veren 
bu mekan, bilinçli bir kahve üreticisi rolü-
nü üstlenirken yanına bu kültürü payla-
şabileceği insanları da almayı hedefliyor. 
2016 yılında Pe-ople of Coffee belgese-
lini yöneten Aydan Önder’in kocası ile bir-
likte işlettiği mekanın yemek menüsüne 
de bir şans verebilirsiniz. 
Adres: Harbiye Mah., Valikonağı Cad., 
No: 8A, D:1 Şişli
Telefon: 0 212 247 07 41
Instagram: peopleofcoffeeroastery

Zula İstanbul
Söz konusu hamburger olunca en iyinin peşinden koşuyorsanız Zula İstan-
bul’a mutlaka uğramalasınız. Menüsünde yer alan hamburgerlerin yanına 
taco ve sosisli sandviç seçeneklerini de ekleyen Zula İstanbul; kısa bir süre 
içerisinde İstanbul’un gurme mekanları arasına adını ekletmeyi başardı. Ye-
diğiniz yemeğin yanı sıra gittiğiniz mekanın sosyal medya yansımalarına da 
önem veriyorsanız, Zula İstanbul’un sosyal medyanın popüler kolajlarından 
ilham alan fotoğraflarına da göz atabilirsiniz.
Adres: Harbiye Çayırı Sok, No: 101/1, Şişli
Telefon: 0 532 570 52 75
Instagram: zulaistanbul

Kendisini İstanbul’un en küçük sushi 
barı olarak tanımlayan orōro Sushi 
Bar; sipariş üzerine farklı boyutlarda 
sushi cake de yapıyor. Adı sizi yanılt-
masın, menüyü karıştırdığınızda sus-
hi dışında yemek seçenekleri olduğu-
nu da göreceksiniz. Duvarlarını sergi 
alanına dönüştüren bu mekana adım 
attığınızda Aslı Sakatanber’in eserle-
rine rastlayacaksınız. 
Adres: Caferağa Mah., Fırıldak 
Sok., No:14/17 Kadıköy
Telefon: 0 216 345 01 81
Instagram: ororo.sushibar

Loksandra
Yazar Maria Yordanidu’nun ‘Lok-
sandra Bir İstanbul Düşü’ adlı 
romanın Beyoğlu sakini kahra-
manın-dan adını alan Loksandra 
Coffee, yüksek tavanlı tarihi bir 
Rum evinde hizmet veriyor. Günlük 
değişen pasta ve kek seçenekle-
riyle aklınızı çelmeyi hedefleyen 
Loksandra, Beyoğlu’nun nostaljik 
dokusundan vazgeçemeyenlerin 
uğraması gereken mekanlar ara-
sında.
Adres: Tel Sokak, 2C, Katipmustafa 
Çelebi, Mah., Taksim
Telefon:  0 212 292 32 72

orōro Sushi Bar
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Sergi: 
“1001 Gece”

Sırf bu sergi için İzmir’e yolumuzu 
düşürmek için bilet bakmaya baş-
ladık. Birçok 1001 Gece Masalları 
hayranı da aynı şeyi düşünüyordur. 
Arkas Sanat Merkezi’nin düzenle-
diği “1001 Gece” sergisi, Oryan-
talist Antoine Galland’ın derleye-
rek kültür dünyasına kazandırdığı 
1001 Gece Masalları’ndan ilham 
alan eserlerden yola çıkıyor. Bu 
sergi için Fransa Ulusal Kütüpha-
nesi, Fransa Ulusal Kostüm Mü-
zesi’nden getirilen eserler yanında 
Fransız moda tasarımcısı Christian 
Lacroix’nın Şehrazat için tasarladı-
ğı kostümler de bulunuyor. Gitmiş-
ken sergiye özel hazırlanan, önemli 
uzmanların kaleme aldığı makale-
leri içeren kitabı da edinmeyi unut-
mayın.Sergi:  “Horst: Moda ve Portreler”  

Bomontiada’daki Leica Gallery, harika 
bir Werner Bischof sergisinin ardın-
dan hız kesmedi: Yine büyük bir fo-
toğrafçının eserlerini ağırlıyor. Sergide 
1930’larda Paris Vogue’un baş fotoğ-
rafçısı olan Horst P. Horst’ün çektiği, 
aktrislerden yazarlara ve devlet baş-
kanlarına dek birçok ünlü ismin port-
resi bulunuyor. Bildiğiniz gibi, moda 
fotoğrafçılığı fotoğraf sanatının en 

yaratıcı alanlarından birini oluşturur. 
Geçen yüzyılın en önemli fotoğrafçı-
larından biri olan Horst’un Yves Sa-
int Laurent, Coco Chanel, Diane von 
Furstenberg, Emilio Pucci’nin portre-
leri de bunun en güzel örnekleri. Söz 
konusu portrelerin yanı  sıra Horst’un 
İstanbul serisindeki fotoğraflarının da 
bu sergide ilk kez görülebileceğini be-
lirtelim.

13 EYLÜL-24 KASIM

25 EYLÜL-30 ARALIK

Yılın kültür sanat açısından en 
güzel zamanını oluşturan 
sonbahar-kış sezonunun öne çıkan 
etkinliklerini derledik.

AJANDA
Yazı: Sezen İlhan
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Sinema:
“Filmekimi”

Her yıl olduğu gibi bu yılki Filmeki-
mi’nde de hangi vakitte gideceğimi-
ze şaşıracağımız kadar çok sayıda 
güzel film var! Henüz listenizi yap-
madıysanız (ve elbette bilet bula-
bilirseniz) size birkaç film önerelim: 
Asghar Farhadi’nin, başrollerinde 
Penélope Cruz ve Javier Bardem’in 
oynadığı, İspanya’da da henüz 14 
Eylül’de gösterime giren “Every-

body Knows”u, Japonya’nın önde 
gelen yönetmenlerinden Hirokazu 
Kore-Eda’nın “Arakçılar”ı, Haruki Mu-
rakami’nin öyküsünden uyarlanan 
Güney Kore filmi “Şüphe” seçeceği-
niz filmlerden biri olabilir. Cesaretiniz 
varsa Lars Von Trier’nini seyircilerin 
yarısının filmin sonuna dek dayana-
madığı yeni yapımı “The House That 
Jack Built”i de izleyebilirsiniz.

5-14 EKİM

Tiyatro : “Dogville”

Sinema bölümünde Lars Von 
Trier’den bahsetmişken Danimar-
kalı yönetmenin en ünlü filmle-
rinden “Dogville”den uyarlanan 
tiyatro oyunundan da söz edelim. 
Bildiğiniz gibi filmin kendisi de bir 
tiyatro sahnesindeymiş gibi çekil-
mişti; şimdi onu gerçek bir sahne-
de izlemek epey ilginç olacak. Böy-
lesine sarsıcı, insan doğasının en 
tehlikeli yanlarını konu edinen bir 
film birebir karşımızda, canlı ola-
rak nasıl sergileniyor, siz de merak 
ediyorsanız biletler tükenmeden 
izleyin. Glass Room, Uniq

Konser:
“Joan Osborne Sings the 
Songs of Bob Dylan”

Bu kısmı yazarken Joan Osbor-
ne’un başlıkta ismi geçen albümü-
nü dinliyoruz. Yedi kez Grammy’ye 
aday gösterilen Joan Osborne, Bob 
Dylan’ın şarkılarından oluşan yeni 
albümüyle dünya turnesine çık-
mıştı; bu kapsamda Türkiye’de de 
bir konser verecek. Bob Dylan’dan 
başka birinden, Dylan şarkılarını 
dinlemek enteresandır; sanki baş-
ka şarkıları dinler gibi oluruz. Os-
borne’un konseri müziğin ozanını 
yeni bir yorumla hatırlamak için iyi 
bir fırsat olabilir.

17 KASIM

26 EKİM

 
Bale: Bolşoy Balesi 
Gösterimi: “Fındıkkıran”

Bolşoy Balesi gösterimlerini ülke-
sinde, yerinde henüz canlı izleye-
medik belki, ama kayıttan da olsa o 
ihtişamı görme şansımız var! Zorlu 
PSM’nin “Bolşoy Balesi Gösterim-
leri” serisinde meşhur “Fındıkkı-
ran” da yer alıyor. Marie’nin kurşun 
askerlerinin Noel’de gerçek prense 
dönüşmesini konu edinen bu efsa-
nevi bale gösterisi, Çaykovski’nin 
eserleriyle tamamlanmış.

27 OCAK  

Gezi:
“İlber Ortaylı’yla Mısır” 

En kadim medeniyetlerden biri 
olan, birçok ilki tarihe kazandıran 
Mısır’ı bir de ülkemizin en önemli 
tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Or-
taylı’dan dinlemek nasıl olurdu? 
Setur Select’in düzenlediği Mısır 
Turu da işte bu sorudan yola çık-
mış; İlber Hoca’dan dinleyebilece-
ğiniz yerler arasında Kahire Mısır 
Ulusal Müzesi, Karnak Tapınağı, 
Krallar Vadisi ve Yeni İskenderiye 
Kütüphanesi yanında Pompey Sü-
tunu ve Greko-Roma Müzesi de 
yer alıyor.

15-24 KASIM
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