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Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 

2007 mezunu Eser Aydemir ile İnternet üzerinden, Çankaya 

Üniversitesi ve yaratıcısı olduğu “Mr. Lipop” markası ile ilgili bir 

söyleşi gerçekleştirdik. 
 

“FARKLI KÜLTÜRDEN İNSANLARLA 

ÇALIŞMAK, İNANILMAZ BİLGİ VE 

TECRÜBE BİRİKİMİ SAĞLIYOR” 

 
 

Yeni bir marka yaratırken zorluklar yaşadınız mı? 

 

Ben ve iş ortağım bu projeyi başlatmaya karar verdiğimizde ben 26, Tom 25 

yaşındaydı. Tom, İngilizlerin çok bilinen TV programı “Project Catwalk”a katılmış, 

yine İngiltere’de önemli moda evleri için çalışmıştı. Ben ise siyaset bilimi ve 

uluslararası ilişkiler okumuştum ve uluslararası işletme alanında yüksek lisans 

yapıyordum. Kâğıt üzerinde ihtiyacımız olan bilgimiz vardı; ama deneyimimiz yoktu. 

Zaman içinde bu tecrübesizliğin sıkıntılarını çekeceğimizi biliyorduk. İlk olarak 

“Lipop London” adlı moda evini kurduk ve erkek giyim markamız Mr.Lipop’un 

‘London Fashion Week ‘ile hem tanıtımını hem açılışını yaptık. 

 

Markanın nasıl bir çizgisi olduğunu ve adının nerden geldiğini anlatmak istiyorum. 

“Lipop”, Tom`un soyadı. İtalyan kökenli ailesi 1900`lü yılların başında İngiltere’ye 

göç etmiş. Ailesi “Lorenzo” olan İtalyan soyadı yüzünden iş bulamayınca Lorenzo’yu 
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Lipop’a çeviriyor. Head designer ve creative director, Tom olduğu için biz de onun bu 

yeteneği üzerine markayı inşa ettik. 

 

Biz markayı kurarken süreç içinde çok fazla yol kazasına uğrayacağımızı bildiğimiz 

için, ilk olarak bizi koruyacak bir felsefeye sahip olmamız gerekiyordu. Bizi başarıya 

götürecek, hatalardan uzak tutacak bir anlayışı benimsememiz gerekiyordu. 

Üniversite yıllarında gittiğim diksiyon kursundaki hocamızın bize anlattığı başarının 

sırrı konseptini kendi işimize de uyguladık. Çok zor, karışık bir şey değil,  ‘PUKO’ 

kuralı diye geçiyor:  

 

 
Markayı kurarken biz de her girişimci gibi cevap verilmesi gereken sorunlara hayale 

kaçmadan doğru cevapları vermeye çalıştık. Bu sorular; biz müşterilerimize ne 

önereceğiz, bizi diğer moda markalarından ayıran özelliğimiz neler olacak, 

kurduğumuz iş, marka nasıl algılanacak, müşterilerin gerçekten ihtiyaçları nelerdir, 

moda dünyasında gerçekten bizim faydalanabileceğimiz boşluklar var mı şeklindeydi. 

Bu sorulara doğru cevaplar vererek emeklemeye başladık ve şirketin oluşmasında yol 

almaya başladık.  

 

Ben bu işe başladığımda beni en mutsuz eden deneyimlerimin tamamını kendi 

ülkemde yaşadım ne yazık ki. Yaşadığım üzücü olayları anlatmadan önce belirtmek 

istiyorum ki master tezimi Türkiye ve tekstil üzerine yazıyorum. Türkiye’nin 

tekstildeki gücü ve yeteneğinin çok üst seviyelerde olduğunu, kurumsal şirketlerinin 

olduğunu, önümüzü aydınlatacak insanlar olduğunu düşünüyordum; ama ne yazık ki 

biz bu noktaya gelene kadar hiçbir şekilde bu insanların faydalarını görmedik. 

 

Örnek olarak, triko üretimi için gittiğim Türkiye’nin sayılı üreticilerinden birinin 

ihracat müdürüyle toplantı yaptık. Toplantının başında yaş itibariyle bizi genç 

gördüğü için önyargı ile başladı toplantıya. Katalogları inceledi, defile görüntülerini 

izledi ve bize “bu markadan bir şey olmaz, para kazanamazsınız, tasarımlarınız çok 

kötü” dedi ve ekledi; “bu işi bırakın, gelin bizim ürünlerimizi İngiltere’de satın.” 26 

yaşında hayatımda ilk defa önemli bir projeye adım atmışken duyduklarıma 

inanamamıştım. Kendisine teşekkür ederek ayrılmak zorunda kaldık. İkinci üretici 
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görüşmemizde, üretici tasarımlarımızı çok feminen bulduğunu ve bana markanın 

eşcinsel markası olup olmadığını sordu ve ekledi: “Bunları hiçbir erkek giymez.” 

Sektördeki insanların düşünceleri bizim için çok önemli. A’dan Z’ye onların 

yorumlarını dinlemek, ders çıkarmak çok önemliydi; ama kötü anlamda, motive 

etmeyen düşünceleri duymak, ciddi anlamda moralimizi bozuyordu. 

 

Üçüncü olarak, bir arkadaşımın aile yemeğinde, yine üretici bir hanımefendi 

markanın adını çok komik buldu. Anladım ki başlangıç olarak Türkiye‘deki 

tekstilcilerden alabileceğimiz veya faydalanabileceğimiz hiçbir altyapı yoktu ve 

böylece Londra’ya geri döndüm. 

 

Biliyordum ki olumsuz eleştiriler, bu işin parçası hatta designer markası iseniz çok 

daha fazlasını duyarsanız; ama Türk tekstil sektörünün kurumsallaşamadığını görmek, 

geleneksel şekilde işleri yürütme çabaları görmek ve gençlerin önünü kapatma 

becerileri izlemek beni çok üzmüştü. 

 

Biraz duygusal davranıyor olabilirim. Bugün, Google‘a arattırdığınız zaman 20 

sayfanın üzerinde haberimiz, yazılı basında, dünyaca ünlü dergilerde ürünlerimiz var. 

İngiltere`de 4 noktada ve önümüzdeki sezon ile birlikte Japonya, Amerika ve 

Türkiye’deki kimi mağazalarda olacağız.  Yaptığımız işi diğerlerinden ayıran keskin 

özelliklerimiz, bilgiye ulaşmayı bilen iyi bir ekibimiz var. Amacımız, sektörde 

zirveye çıkmak ve olduğumuz posizyonu kalıcı hale getirmek. 
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Lipop London markasıyla tanışmanız ve markayı yaratmanız nasıl oldu? 

 

Şirketin kurulması aslında sevimsiz bir dizi kötü olayın sonucudur. Detaylarını 

anlatmak istemiyorum; çünkü hatırlamak bile beni ciddi anlamda üzüyor. Özetlemek 

gerekirse annemin geçirdiği ciddi bir hastalık yüzünden 15 aylık master programımı 

tekrar etmek zorunda kaldım. Yaşım gereği bir sene daha çalışmadan sadece okumak 

inanılmaz rahatsızlık veren bir durumdu. O dönemlerde Tom, Brighton Frocks’a 

davet edilmiş ve sonucunda olumlu geri dönüşümler almıştı. Değerlendirilmesi 

gereken bir fırsat olarak düşündüm ve Tom’a şirket kurma teklifinde bulundum ve o 

da düşünmeden kabul etti. Birlikte eşit hisseli limitet şirketimizi kurduk ve 9 aylık 

hazırlık süresinden sonra London Fashion Week ile birlikte açılışımızı yaptık. 

 

Yüksek lisansa başlamamı, okulun uzamasını ve şirketi kurmamızı biraz dramatik ve 

hatta biraz da enteresan buluyorum; zira hayat size kötü sürprizler yaparken inanılmaz 

fırsatlar da sunabiliyor.  

 

 

Özellikle son 20 yılda insanların giyim tarzları değişmeye başladı. Bu durum 

markaların istekleri doğrultusunda kendilerini yenilenmesinden mi 

kaynaklandı; yoksa markalar kendi tarzlarını yarattıkça insanlar markalara mı 

uydu? 

 

 

Bu soruya Türkiye’yi baz olarak cevap vermek istiyorum. Aslında soru biraz da 

sosyologların ilgi alanına giriyor; çünkü giyim kuşam, kültürle ve gelişmişlik 

seviyesiyle ilgili bir konu. Türkiye’mize baktığımız zaman, konumumuzu gelişmiş 

Batılı ülkelerinin gerisinde, Orta Doğu’nun ilerisinde görüyorum, aynen devlet ve 

demokrasi anlayışımızda olduğu gibi. Eğer bir karşılaştırma yaparsak kadınlarımız 

giyim kuşam konusunda erkeklere nazaran çok daha ilerde, Batılı ülkelere daha yakın. 

Bunun yanında erkek figürü zincirlerini bir türlü kıramıyor, yıllardır ekonomik 

seviyesine göre nerdeyse aynı tarz giyinen bir erkek topluluğu var ülkemizde.  

 

Tabi bunların hepsinin bir sebebi var. Sevimsiz bir örnek olacak; ama 2 yıl önce genç 

bir arkadaşımız küpe taktığı için, eşcinsel diye öldürüldü. Biz yıllarca devlet 

okullarında “saçına niye jöle sürüyorsun” diye cezalandırıldık, babalarımız yırtık 

kotlarımızı üzerimizde görünce suratlarını ekşitti, bazılarımız siyah giydi diye, 

satanist, hafif bıyıklarımıza şekil verince de ya ülkücü ya komünist ilan edildik. Bu 

kadar baskının olduğu bir toplumda haliyle giyim kuşam, tarz ve stil özellikle 

erkeklerde yerinde saymak zorunda kaldı. 

 

Biz Türkiye’ye satış yapmaya gittiğimizde Türkiye’nin sayılı department storelarının 

satın alma müdürleriyle giyim alışkanlıkları üzerine konuşuyoruz. Özetle Türkiye’de 

durumu şöyle anlatıyorlar: “Kadınlarda sorun yok, çok cesaretliler ve sürekli arayış 

içindeler; ama erkeklere yeni bir markayı tanıtmak, yeni bir tarz anlatmaya çalışmak 

mümkün değil.” 

 

Bugün Türkiye’de değişim gibi görünen şey, aslında Türkiye de ekonomik büyümeyle 

ilgili. Bu da moda markalarının iştahını kabartıyor. Mesela Prada veya Paul Smith 

Türk pazarına girecekse ‘global’ davranıyor ve markanın küresel değerini pazara 

getiriyor. Lokal olarak da ürünlerini pazara adapte ediyor. Söylemek istediğim, büyük 
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markalar Türk insanının giyinme alışkanlığını değiştirmeye çalışmıyor, sadece en 

uygun şekilde cebinizdeki parayı nasıl alırlar onun hesabını yapıyor. Biliyorlar ki 

alışkanlıklar sabahtan akşama değişecek bir konu değil ve bu konuyla ilgili ekstra bir 

yatırım anlamsız olur. 

 
 

 Çankaya Üniversitesi’ne giriş hikâyenizi anlatır mısınız? 

 

Eğitim hayatımı düşündüğüm zaman, parlak başarıları olan bir öğrenciden öte, sadece 

sınıfını geçmeyi hedeflemiş bir öğrenci görüyorum. Bunun sebebi, eğitime olan 

ilgisizliğimden öte daha çok, 13 yaşında başladığım futbol hayatım. Gençlerbirliği’nin 

altyapısına girdiğim zaman haftada 3-4 gün antrenmanlarımız oluyor ve ben de 

geleceğimin futbol etrafında şekillenmesini amaçlıyordum. İstediğim hayale ne yazık 

ki ulaşamadım. Liseyi bitirmek üzereyken aile büyükleriyle oturup futbola ara 

vermem gerektiğini ve geleceğimle ilgili yani üniversite ile ilgili bir karar vermem 

gerektiğini düşündük.  

 

Ben, hayallerimi bir kenara bırakıp kendime yeni bir gelecek çizmeliydim. Ne olmak 

istiyorsun dediklerinde verecek bir cevabım gerçekten yoktu. Ailem, belli bir 
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bölümünün hızlı bir siyasi taraftarı olduğu için ve tarihe olan ilgimden dolayı aklımda 

siyaset bilimi okumak fikri oluşmaya başlamıştı. 

 

Ankara’da ailemin yanında kalmayı çok istiyordum ve tercihim Ankara`daki 

üniversitelerden biri olacaktı. Bir yıl sıkıntılı bir üniversite hazırlık döneminden sonra 

Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne girme hakkı 

kazandım. Ailem ve ben gerçekten sonuçtan çok mutlu olduk; çünkü gerçekten 

geçmiş eğitim hayatımda ortalama bir öğrenci olmam, üniversiteye hazırlık 

döneminde çok zor, kâbus dolu günler geçirmeme sebep olmuştu.  

 

Çankaya Üniversitesi’ne bakış açınızı anlatır mısınız? 

 

Her şeyden önce Çankaya Üniversitesi mezunu olmaktan çok memnunum ve aldığım 

kararla ilgili bir kere bile pişmanlık duymadım. Değerli hocalarımız, samimi okul 

çalışanları bize her türlü konuda yardımcı olmaya çalıştı. Sayıca çok fazla değildik; 

küçük ve samimi bir aile gibiydik. Şu an nasıl bilmiyorum; ama umarım bıraktığımız 

gibidir. 

 

Eğer eleştirel bakmamı isterseniz, öğrencilik dönemimdeki rahatsızlığım 

kampusumuzun çok dar bir alanda olmasıydı. Bu olumsuz durumun okulumuza yanlış 

bir izlenim kazandırdığına inanıyorum. Okulumuzda verilen eğitimin sanki kampus 

ile eş orantıda olduğunu düşünen o kadar çok insanla tanıştım ki haliyle zaman zaman 

sinir olmamak elde değildi. Neyse ki okulumuz bu sorunu da aştı ve yakın zamanda 

yeni kampusumuza kavuşacağız. 

 

Çankaya Üniversitesi’nin de artık bir “Çankayalı” ruhu yaratılması gerektiğini, yerel 

bir üniversite havasından sıyrılıp daha küresel girişimlerde bulunmasını istiyorum. 

Aldığım haberlere göre bu konularda ciddi adımlar atılıyormuş. Erasmus‘un bu 

konuda yeterli olmadığını düşünüyor ve yurt dışındaki üniversitelerle ortak projeler 

geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum. 
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Çankaya Üniversitesi mezunu olmanın size getirileri oldu mu? 

 

Dürüst olmam gerekirse ben Türkiye’nin tüm üniversitelerinde verilen eğitim ve 

öğretim kalitelerinin birbirlerinden çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Bu sebeple 

hangi okuldan mezun olursam olayım, bugün olduğum yerde yine olacaktım. 

Okulumu seviyor ve oradan mezun olmaktan mutluluk duyuyorum; ama kurumlardan 

çok insanların benim hayatıma yön verdiğini düşünüyorum. 

 

Kariyerinize ne şekilde yön vereceğinize mezun olmadan önce karar verip bu 

yönde mi ilerlediniz; yoksa önünüze çıkan fırsatları mı değerlendirdiniz? 

 

 

Mezun olmadan önce, gelecek ile ilgili plan yapacak olgunlukta olmadığımı 

söyleyebilirim. Suçlu aramak gibi olacak; ama ne eğitim sistemi ne okul 

yönetmeliğinde bizi bu konularda yönlendirecek girişimler yoktu. Tek düşüncemiz 

okulu bitirmekti. 

 

Kendi kariyerimle ilgili endişelerim son sınıfta başladı. Elime özgeçmişimi aldığımda 

etkileyici bir içerik görememiştim ve 1 yıl içinde iş hayatımda kullanabileceğim 

kurslara gitmeye başladım. Sırasıyla; güzel konuşma ve diksiyon, dış ticaret, 

uluslararası müzakere sertifikaları aldım. Okulu bitirir bitirmez de mükemmel bir 

İngilizceye sahip olmak için Birleşik Krallık’a geldim ve master yapma kararı aldım. 

İlk başlarda İngiltere’de kalıp bankacı olmak gibi bir hayalim vardı; ama zaman 

içinde gelişen olaylar bugünkü olduğum noktaya getirdi beni. 

 

 
 

Dersler haricinde, öğrenciyken sosyal hayatınız nasıldı? 

 

Daha önce söylediğim gibi futbol hayatımda profesyonel olmaya çok yaklaşmıştım. 

Futbolu bıraktıktan sonra, amatör anlamda oynamayı bırakmadım. Çankaya 

Üniversitesi’nin okul takımında aralıksız her sene oynadım. Sevgili hocamız 

Alparslan Kartal ile birlikte okulumuzu temsil etmeye çalıştık. Bununla birlikte 
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UltraAslan Çankaya’nın üyesiydim ve mümkün olduğunca Galatasaray maçlarını 

kaçırmamaya çalışırdım.  

 

Sosyal hayatımda ise haftanın 2 veya 3 günü dışarı çıkan, biraz evcil, biraz serseri, 

biraz yaramaz olabiliyordum. O günlerin geri gelmeyeceğini biliyordum. O günlerin 

elimden geldiğince tadını çıkarmaya çalıştım. 

 

Okulda hocalarıma ve arkadaşlarıma karşı saygılı bir insandım. Hocalarımız benim 

çok çalışkan olmadığımı; ama onlara saygı duyduğumu hep bilirdi ve bu sebeple bir 

sıkıntım olduğunda onlarla rahatça konuşabilir, desteklerini alabilirdim. Ben böyle 

öğrendim, her şeyden önce saygılı olmak gerekiyor. 

 

 

Bu noktadan sonra iş hayatınızdaki hedefleriniz nelerdir? 

 

Aslında geldiğimiz nokta, gelmek istediğimiz noktanın yanında okyanusta damla gibi 

bir şey. Daha gidilecek çok yol, yapılacak çok iş var. Biz iş planımıza göre; sırasıyla 

erkek giyim, kadın giyim, çocuk giyim ve mobilya sektörüne girmeyi düşünüyor ve 

küresel anlamda kurumsal bir marka olmayı hedefliyoruz. 

 

İşinizin keyifli ve zor yanları konusunda bize neler söyleyebilirsiniz? 

 

Çok net söyleyebilirim ki her şeyden önce kendi işim olması en haz aldığım konu. 

Yaratılan her iş, her başarı, her hayal kırıklığı bizim kendi eserimiz oluyor. Bu 

duyguların verdiği sorumluluk bütün keyiflerin önüne geçiyor… 

 

Süreç olarak sorarsanız, zorlandığımız konuları, işi kurmaya karar verdiğimizde 

yaşadık; çünkü yeni kurulan bir marka olarak üreticiler sizinle çalışmak istemiyor, 

daha kurumsal, ekonomik anlamda daha güçlü şirketlerle iş birliği içinde olmak 

istiyor. Bu konuları aşmakta ciddi zorluklar yaşadık. Onun dışında zorlandığımız ya 

da aşamadığımız durumlar olmadı. 

 

Keyifli yanları ise bir hayli fazla. İlk olarak çevremdeki arkadaşlarım daha alışa 

geldik işler yaparken ben Londra’da, bir nevi hayata meydan okurcasına, bir moda 

şirketinin bir parçası oldum ve bu, kendimi farklı hissettiriyor. Tabi bunda ailemin ve 

ailemizin değerli büyüğünün de büyük payı var. 

 

Onun dışında sürekli farklı kültürden insanlarla çalışmak inanılmaz bilgi ve tecrübe 

birikimi sağlıyor. Sürekli keşfedilmeyi bekleyen yeni bir hayat, hiçbir zaman sıkıcı 

hale gelmiyor. 

 

Defilelerimiz ve katalog çekimlerimiz çok heyecanlı geçiyor. Modellerimiz stantta 

yürürken insanların beğenisini görmek, takip eden günlerde yazılı ve dijital basında 

övgü dolu yazıları okumak gururumuzu okşuyor. 

  

Keyifli anlarıyla, az da olsa zorluklarıyla, bir bütün içerisinde yaptığımız işten 

mümkün olduğunca zevk almaya çalışıyoruz.  

 

Eser Aydemir kimdir? Mezunlarımıza söylemek istedikleri nelerdir? 
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Ben bir söyleyişi okurken genelde hep en son soruya bakarım, onun için cevap 

verirken biraz zorlanabilirim. Eser Aydemir kimdir, sorusuna cevap vermek yerine;  

verdiğim cevaplardan okuyucuların benim hakkımda kendi yargılarını oluşturmasını 

tercih ederim.  

 

Mezun arkadaşlara iletmek istediğim tek mesaj, her ne iş yapıyorsanız yapın, 

ülkenize, ailenize, çevrenizdeki insanlara, çevre ve doğa konularına duyarlı ve saygılı 

olun. Unutmayalım ki hepimiz bu dünyada geçiciyiz, bizden sonraki nesillere 

yaşanabilecek ahlakî ve kültürel değerlerle birlikte içinde nefes alabilecekleri bir 

dünya bırakalım. 

 

 

 

Röportaj: Gözde Kuşak 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


