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asarımcı kimliğinizden ve markanızdan
bahseder  misiniz?
İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Fashion Institute
of Technology ile açtığı lisans programının ilk
mezunlarındanım. Lisans eğitimim bittikten sonra
kendi alanımda ders vermeye, daha sonra ise

tasarım yapmaya başladım. İki yıl önce kendi ismimi taşıyan
markamı kurdum.
Kendi markanızı yaratma kararını nasıl aldınız ve bu süreç
nasıl gelişti?
Okul bittikten sonra bir süre New York'ta çalışıp Türkiye'ye
döndüm. Birkaç yıl üniversitede ve sektörde çalıştıktan sonra
kendi markamı oluşturmaya başlamakla ilgili kendimi hazır
hissettiğimi fark ettim. 2013 yılından bu yana pratikte de
tasarım yapıyorum. İlk olarak Milano Tasarım Haftası'nda Türk
tasarımcıların yer aldığı bir projede tasarımlarımı sergiledim.
Sonrasında ise kendi markam için koleksiyon hazırlamaya
başladım. Şu an İstanbul bazlı çalışıyorum.
Akademik kariyerinizden bahsedebilir misiniz? 
Moda tasarımı öğrencileriyle tasarım yapma sürecini multi
disipliner bir şekilde ele aldığımız ve bu süreçte faydalı olacak
yöntemleri araştırdığımız bir dersi Türkiye’de bir moda
bölümünde ilk kez olmak üzere Yeditepe Üniversitesi’nde

vermeye başladım. Yine mezun olduğum bölüm olan,
İTÜ/FashionInstitute of Technology New York moda tasarımı
lisans programında da tasarım, moda ve sanat tarihi ile ilgili
multidisipliner dersler veriyorum. Yüksek lisans alanımsa sanat
tarihi. 
Sizin için moda neyi ifade ediyor? Kendi giyim tarzınızı
nasıl adlandırırsınız?
Moda ülkemizde çoğunlukla ele alındığının aksine, siyaset ya
da sanat gibi belli bir tarih bilgisi ve entelektüel donanım
gerektiren, derin bir arka planı olan bir alan. Lüks olarak
tanımlanmasının da en doğru ve acımasız tarafı aslında moda
ile ilgilenebilmek için en az para kadar adaletsiz dağılmış belli
bir kültürel arka plan ve eğitimin de gerekmesi. Aynı birikimdeki
ve kültürel yapıdaki insanların benzer zevkleri paylaşmak için
içeri girdiği ortak bir bölge bana göre, bu birikim ve yapı ne
olursa olsun. İster istemez de bir kendini ifade biçimi tabii ki.
İnsan varoluşundan bu yana yaşamın ve kendini ifadenin var
olduğu her yerde moda da vardı, ve olmaya devam edecek.
Kendi tasarımlarım ister istemez tarzımı yansıtıyor sanırım.
Bunu planlamıyorum ama kadın giyimiyle uğraştığım için öyle
gelişiyor genelde.
Beğendiğiniz tasarımcılar, stilini beğendiğiniz kişiler var mı?
Türkiye'den Konca Aykan ve Ferhan İstanbullu'yu çok

beğeniyorum. Yabancı isimlerdense Natalie Joos ve
Miuccia Prada zevkini çok beğendiğim ilk aklıma gelen
isimler.Prada yine en beğendiğim markaların başında
geliyor. Commedes Garçons, Acne, Balenciaga,
ThomBrowne gibi markaların yeni koleksiyonlarını da
her sezon merakla bekliyorum.
Kişisel renk danışmanı kimliğinizden bahsedebilir
misiniz ve bu kimliğinizin tasarımcılığınıza katkıları
nedir?
Sanırım değişen moda evrelerine kıyasla çok daha
zamansız ve kişiye özel faydalı olabildiğim bir alan kişisel
renk danışmanlığı. Her kişinin cilt alt tonuna göre
değişiklik gösteren, ona en çok yakışan ve kaçınması
gereken renkleri belirleyerek giysi, saç ve makyaj
konusunda kendileriyle ilgili bir ömürlük bir bilgi
edinmelerini sağlayan bir danışmanlık veriyorum
ColourProfession çatısı altında. Markamı iki yıl önce
kurdum. Tasarımlarımda zaten renge yer ayırmayı
seviyorum. Türk insanı renkten çok korkuyor. Halbuki
insanların kilolarını örtmek için siyahtan başka bir çok
renk alternatifi var. Ya da esmerler saçlarını sarı
boyayarak İsveçli bir kadın gibi görünmeyi umsalar da
kendilerine en yakışan renkleri tercih edip onlarla
özdeşleşmeyen görünümleri eleyerek potansiyel
güzelliklerini çok daha çarpıcı bir şekilde açığa
çıkarabilirler.
Tasarımlarınızla ulaşmayı hedeflediğiniz kitle nedir?
Ülkemizde moda satın alma şansı olan kişilerin çoğu
konuyla ilgilenebilmek için gereken eğitim ve
entelektüel donanımdan uzak. O yüzden moda daha
çok marka, süs ya da güzellik ile özdeşleştiriliyor. Genç,
bilgili ya da meraklı kitlenin ise çoğunlukla tasarım satın
almaya ayıracak kadar parası olmayabiliyor. Bu yüzden
gerçekçi olmak gerekirse Türkiye'deki hedef kitlem ne
yazık ki yeni gelişmekte olan belli bir kesimle
sınırlı. Ekonomik durumu ve kültürel donanımı paralel
ilerlemiş, estetik bilincinin halka yayılabildiği, şanslı bir
coğrafyaya doğmuş kişiler ne yazık ki hedef kitlemi daha
iyi tanımlıyor. 
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Bildiğim kadarıyla moda yazarlığı da yapıyorsunuz. Bu yönünüzden
de bahsedebilir misiniz? 
İkinci okulum olan FashionInstitute of Technology’de aldığım bazı
derslerde sanat müzelerindeki işleri yorumladığımız yazılar yazıyorduk.
Sonrasında kendim de benzer yazılar yazmaya devam ettim moda ve
sanat üzerine. Yüksek lisansımı da Türkiye'ye döndükten sonra İTÜ'nün
sanat tarihi bölümünde yaptım. Yerel ve uluslararası yayınlarda tasarım,
moda ve sanatla ilgili yazılar yazmaya devam ediyorum hala.
Son iki koleksiyonunuzu yaratırken Serge Gainsbourg müziği ve
sinemasından ilham aldınız. Bir de sizden dinleyebilir miyiz
koleksiyonun hikayesini?
SergeGainsbourg eserleri ilham kaynağı olarak dipsiz bir kuyu gibi.
Genellikle hep yanından ayırmadığı güzel kadınlar, ve müziğin modayla
iç içe geçtiği 60'lar ve 70'ler görüntüleriyle birlikte ele alınıyor moda
sektöründe. Bu yüzden özellikle bazı albümlerinin ve filmlerinin
içeriğini ele almayı arzu ettim ben.  Melodik olarak çocuksu
denilebilecek saflıkta ve sadelikteki parçalar, Gainsbourg'un erotik bir
baz üzerine kurulu hikaye anlatıcısı kimliğini daha da ön plana çıkarıyor
bana göre ve kadınlarının beraberinde getirdiği görsel zenginlik içinde
fikirsel olarak da bir o kadar bol malzeme sunuyor. Birçok seksüel
içerikli parça da aslında oldukça naif bir çocuğu barındırıyor içinde. 
Koleksiyonda yer alan parçaların ilk bölümünün çıkış noktası
Gainsbourg ve IsabelleAdjani'nin birlikte yazdığı ve de Adjani'nin
seslendirdiği Pull Marine parçası. 1984'te LucBesson'un yönettiği klipte
IsabelleAdjani'nin giydiği omuz vurgusu yoğun, abartılı kum saati
formunu öne çıkaran gömlek ve elbiseler tasarladım.  Diğer bir
Gainsbourg kadını olarak müzisyenin 1971 yılına ait Histoire de Melody
Nelson albümünün hikayesinin kahramanı Melody'yi inceledim. Bu
tema için Gainsbourg'un sözlerinde geçirdiği şekliyle, yeryüzünde on
dört sonbahar ve on beş yaz geçirmiş olan Melody'nin genç ömrüne
gizlenmiş erotizmine eşlik eden parçalar yer alıyor koleksiyonda.Yine
Gainsbourg'un yazıp yönettiği Je T'aimeMoiNon Plus (1976) filminin
ana karakteri Johnny içinse koleksiyonda karakterin androjen
görünümünü destekleyen parçalar tasarladım.İlham aldığım şeylerin,
ya da konuların belirgin bir sınırı yok aslında.Markamın kullanıcı
profilinden dışarı çıkmayacağım şekilde bana o dönem ilham veren
görsel ya da fikirsel her şeyden beslenebiliyorum. 
İlkbahar/Yaz koleksiyonu için nasıl bir koleksiyon yaratmayı
planlıyorsunuz? Hikayesi şekillendiyse anlatabilir misiniz?
Bu yıl Serge yılı oldu benim için. 2016 İlkbahar/ yaz koleksiyonumda
bu kez Anna Karina ile oynadığı ve müziklerini yaptığı 1967 yapımı Anna
filmini ele aldım. Bunun dışında yine Gainsbourg'un yazıp yönettiği Je
T'aimeMoiNon Plus filminin ana karakteri Johnny'ninandrojen
görünümünü yansıttığım parçalar yer alıyor koleksiyonda. Ve yine
denim parçalar var, hem Johnny'ye gönderme yapıyor, hem de sezon
modasına.
Tasarımlarınızın satışları nerelerde yapılıyor? 
Şu an için online satışım mevcut. Pr danışmanlığımı yapan Di-fashion
Branding üzerinden de sipariş kabul ediyorum. Ankara'da S9  Boutique,
Antalya’da Berrin Şentay Butik’te de bulunabilir ürünlerim. u


