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Oyuncu ve fotoğraf sanatçısı
Bennu Gerede, kadın, beden,

toplumsal cinsiyet ve
cinsellik temalarını işleyen
sosyal içerikli projeleriyle
tanınır. Bennu Gerede
‘Panoratik’ adını verdiği

resim sergisini 27 Mart
Cumartesi günü Urla’daki 
‘BE Contemporary Sanat

Galerisi’nde açacak. Kadın
bedenindeki formların, aslında doğadaki
çiçek, meyve ve hatta sebzelerde zaten
var olduğunu vurgulayan Gerede, bu

sergisiyle kadın bedeni ve doğa arasında
önyargısız bir ilişki kurmayı amaçlıyor.

Burcu Keçeci Topuz, geçen yıl yazıp
yayımladığı ‘Bende & Bizde Yok Deme

‘Uyanış’ı adlı kitabının tüm gelirini Down
sendromlu çocuklara bağışlamıştı. Burcu

Hanım’ın hayal gücünü kullanarak
yazdığı ‘Nişantaşı Roma Bebek Biri Kadın

Üçü Erkek’ adlı yeni romanı 
bu hafta çıktı. Dijital dünyanın yanı sıra

D&R raflarında yerini alan kitap,
bir kadının hayatına giren üç erkeğin

ilginç hikayesini anlatıyor. 

İş insanı Berk Suyabatmaz, Burcu
Esmersoy’dan boşandıktan sonra

Berrak Tüzünataç ile aşk yaşamaya
başlamıştı. Kasım 2019’da başlayan

aşk Haziran 2020’de sona erdi. O tarihten sonra sırra kadem basıp ortalardan 
yok olan Berk meğer yeni bir aşka yelken açmış. Suyabatmaz’ın gönlünün 

yeni sultanı bu kez şov dünyasından değil de sosyeteden: Gonca Duru. 
Bir dönem Türkiye’nin en büyük turizm şirketlerinden biri olan Duru Turizm’in

patronu Yusuf Duru’nun küçük kızı Gonca ile Berk iki aydır birliktelermiş. 
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Dünyaca ünlü moda tasarımcısı 
Atıl Kutoğlu, Conrad Otel’in teras

katındaki showroom’unu geçen hafta
Zincirlikuyu’daki Raffles Otel’e taşıdı.
Pandemi sebebiyle 2021 sonbahar-kış

koleksiyonu defilesi yapamayacak 
olan Kutoğlu, dahiyane bir fikir

geliştirdi. ‘Space Mood’ adlı
koleksiyonunu model İman

Casablanca’ya giydirip hem fotoğraf
hem de video çekimi yaptırdı. Çekimler

bu ay sonu itibariyle 200 farklı 
ülkede Fashion TV’de yayınlanacak 
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Sosyete, sanat ve şov dünyasının ünlü kadınları
davetlerde, galalarda ve açılışlarda her zaman
karşımıza birbirinden şık kıyafetlerle çıkarlar. 

Bu hanımların en büyük korkuları, servet ödeyip
aldıkları kıyafetin aynısını aynı ortamda başka birinin
üzerinde görmektir. Fotoğraftaki sosyetik güzel Elif

Dürüst ve Aslı Pamir katıldıkları davette aynı marka, renk
ve desendeki tayt, kazak ve ceketle pişti oldu. Düştükleri

durumdan pek hoşnut olmasalar da yan yana gelip
fotoğraf çektirerek kabuslarını ölümsüzleştirdiler.
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Çiçeği burnunda aşıklar 20 gün
önce Kartalkaya’da

arkadaşlarıyla tatil yapıp
ardından da Miami’ye

gitmişlerdi. Aşıklar üç gün önce
İstanbul’a döndü. Berk gibi

başından bir evlilik geçen Gonca
Hanım’ın iki çocuğu var.

Sevgililer birbirlerinde emin
olup ilişkilerinin adını

koyuncaya kadar ilişkilerini
gözlerden uzak tutmaya karar
verdikleri için tatile Miami’ye

gitmiş. Berk evli olduğu
dönemlerde eşi Burcu Esmersoy
ile sık sık gittiği Miami’ye geçen

yıl bu günlerde o dönem
sevgilisi olan Berrak Tüzünataç

ile seyahat etmişti.
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Türk moda dünyasının 
en gözde mankenlerinden
Demet Şener, 25 yıl içinde

bulunduğu sektörde edindiği
tecrübelerinden yola çıkıp
modacı olmuştu. Güzel
manken ‘Demet Şener
İstanbul’ adını verdiği

markasının ilk mağazasını
Mart 2019’da Nişantaşı’nda
açmıştı. Geçen kasımda aynı
semtte ikinci mağazasını açan

Şener, üçüncü mağazasını
mayısta Marmaris Grand Yazıcı

Club Turban içinde açacak.
Mağazanın dekorasyon çalışmaları

bu hafta başladı. Demet Şener
Yunanistan ve Dubai’de de

mağaza açmak için    
çalışmalara 

başlamış.

‘Çiçek çocuklar’ bir başka deyişle 
68 kuşağının giydiği uzun, bol, çiçekli,
yama ve şal desenli elbiseler, flare paça

pantolonlar, kısa üstler ve püsküllü
ceketler, renkli aksesuarlar, şapkalar,
platform topuklu ayakkabılar 70’ler

modasına ilham kaynağı olmuştu. Bu kış
kreasyonlarında 70’lere yer veren

dünyaca ünlü markalar dönemin bohem
tarzını ilkbahar-yaz modasında taşıdı.
Oyuncu Akasya Asıltürkmen, kızı Pera
Özerman, popçu Betül Demir ve moda

ikonu Dila Tarkan bu modanın öncüleri. 

Yabancı turist sezonu
Marmaris’te nisanda

başlıyor. Turistik tesisler
eksiklerini gidermek için var

güçleriyle çalışıyor. Yazıcı
Otelleri’nin ortağı Efsun
Yazıcı da tesisi sezona

yetiştirmek için
çırpınanlardan. Bu hafta

gittiğim Marmaris’te Efsun’u
‘street sweeper’ denen

sokak temizleme aracıyla
otelin bahçesinde gördüm.
Efsun “Sezona az bir zaman

kaldı. Ben bu aracı
kullanmayı çok sevdiğim için

bahçe temizliğini ben
üstlendim. Bir taraftan

arkadaşlarıma yardım ediyor
diğer taraftan da çok

eğleniyorum” dedi. Böyle
patroniçe herkesin başına.
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Model, oyuncu ve DJ Yasemin Kozanoğlu
üç senedir İspanya’nın İbiza Adası’nda

yaşıyor. İki hafta önce Bebek’te tekneden
inerken düşüp yüzünden yaralanan annesi

Ahu Tuğbay’ın kaza
haberini alınca apar topar

İstanbul’a dönmüştü.
Anneannesine çok düşkün
olan Yasemin, önceki gün

bir buket çiçek 
alıp Saadet Tuğbay’ı

Bebek’teki evinde ziyaret
etti. Nisan başında

İbiza’daki evine dönecek
olan Yasemin, bu haftayı

anneannesinin 
evinde geçirecek.
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Bennu GereDe
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Işıklar Holdin’in ortağı Uğur Işık 
tam bir hız tutkunu. Tehlikeli ve süratli

sporları sever. Offshore, Nascar ve Offroad
yarışlarında birincilikleri var. Benim

gördüğüm kadarıyla garajında dünyaca
ünlü markaların 20’den fazla klasik

otomobili bulunuyor. 4. Cumhurbaşkanı
Cemal Gürsel’in 1952 model makam aracı

Cadillac da onun garajında. İş hayatına
kızı Lal ile Miami’de devam eden Uğur
Işık, 26 yaşına giren kızına en sevdiği
Shelby Cobra’yı hediye etti. Lal işine 

bu klasik otomobil ile gidip geliyormuş.
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Berk Suyabatmaz’dan
boşandıktan sonra Allan

Hakko ile kısa bir aşk
macerası yaşayan Burcu
Esmersoy’un şimdilerde

bir İtalyan’la flört 
ettiği konuşuluyor.
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Berk Suyabatmaz
Miami’de zıpkınla

balık avladı. 
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