
ZEYNEP ASLAN & 
BELİZ MERCAN
LOL’UN KURUCUSU İKİ YAKIN ARKADAŞLA 
MARKALARININ ALTI SEZONLUK YOLCULUĞUNU 
KEŞFE ÇIKTIK

styling ve yazı SERAY DENK
fotoğraflar ERGİN TURUNÇ

stil
AYIN ÖNE ÇIKAN İSİMLERİ, EN YENİ GÖRÜNÜMLERLE

Beliz: LOL tişört, 550 TL, 
pantolon, 1.250 TL; 

lolofficial.com.
Zeynep: LOL ceket, 2.950 

TL, tişört, 825 TL, 
pantolon, 4.800 TL; 

lolofficial.com.



on zamanlarda birçok yerde 
LOL’un jean’lerine ya da 
ceketlerine rastlamanız 
yüksek ihtimal. İyi 
düşünülmüş, farklı 
detaylarıyla öne çıkan 
parçalar, ilk bakışta göze 
çarpıyor. Türk markası 

olduğunu duyduğunuzda da mutlu olmamak 
elde değil. Markanın arkasındaki iki yakın 
arkadaş Zeynep Aslan ve Beliz Mercan’la 
yapmayı planladığımız çekimden birkaç gün 
önce Bebek yokuşundaki showroom’larında 
buluştuk. Tanıştıktan sonra markanın 
dinamizm ve enerjisinin nereden geldiğini 
anlamam uzun sürmedi. Zeynep, çok hareketli, 
neşeli ve çok planlı. Beliz ise daha sakin ve 
kontrollü. Bir araya geldiklerinde ortaya 
çıkardıkları sinerji markalarının sırrı olabilir. 
Zeynep kendinden bahsederken de bu hisleri 
doğruluyor; “Mutlu biriyim. Hayatın tadını 
çıkarmayı seviyorum. Kendimi kolay kolay 
istemediğim bir ortamda bulmam. Netimdir. 
İstediğim şeyleri ve beklentilerimi bilirim. 
Hayal kurmayı ve onların gerçekleşmesini 
izlemeyi seviyorum. Hayata karşı daha esnek 
olmayı, sabretmeyi ve sürekli şükretmeyi 
öğrendiğim zaman rahatladım. Hayatta her şey insanlar için. 
Olanı kabul etmek ve buna ayak uydurmak ise yaşamanın en 
güzel yanı.” Zeynep hep hayalini kurduğu Sainte Pulcherie 
Fransız Lisesi’nde okumuş. Ancak Fransız ekolünün nam 
salan keskin çizgilerine adapte olmaya çalıştığı zamanlar 
hayatının en zor zamanlarıymış. Ardından Bilgi 
Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümüne devam 
etmiş. LOL kurulduktan sonraysa biraz daha iş hayatına 
yönelik bilgilere ihtiyaç duyarak Bilgi Üniversite’sinde MBA 
programını tamamlamış. Halen zaman buldukça MBA 
derslerine konuk olarak katılıp, tecrübelerini öğrenciler ile 
paylaşıyor. 
Beliz ise şaşırtıcı derecede sakin, olayları akışına bırakan, anı 
yaşamayı seven, iki çocuk annesi olmasına rağmen içinde 
hala küçük bir çocuk yaşatan biri. 2007’de Londra’ya 
yerleşmiş ve Istituto Mrangoni Üniversitesi’nde Moda 
Tasarımı okumuş. 2010’da Türkiye’ye geri dönerek Zeynep’le 
birlikte LOL için çalışmaya başlamış. O kadar genç ve iyi bir 
vücuda sahip ki iki çocuk annesi olduğunu duyduğunuzda 
kısa süreli bir şaşkınlık yaşıyorsunuz, “En büyük hayalim 

evlenip anne olmaktı. Kendi annem gibi; genç, dinamik yeri 
geldiğinde tam bir anne, yeri geldiğinde en yakın arkadaş 
olabilen,” diyor.
Her ikisi de hayatlarında kendilerini boşlukta hissettikleri bir 
dönemde, büyük planlar yapmadan ya da beklentiler içine 
girmeden LOL fikrini ortaya çıkarmışlar. “Bir gün otururken 
‘Hadi! Beliz bir şeyler yapalım. Bulamadığımız, giymek 
istediğimiz kıyafetleri kendimiz dizayn edelim,’ dedim. Bir 
anda kendimizi bu maceranın içinde bulduk. Her şey adım 
adım ilerledi. İlk zamanlarda daha ufak koleksiyonlar 
çıkarıyorduk. Şimdi ise farklı kumaş içeriklerimiz için büyük 
üreticilerle çalışıyoruz. Her sezonda minimum 60 parça ‘full 
ready to wear’ koleksiyonu çıkartıyoruz,” diyor Zeynep. 
“Hayalim her zaman başarılı bir insan olmaktı. İyi anılmayı 
ve insanlara ilham verebilmeyi seviyorum. Hayatta herhangi 
bir amacı olan ve bunun için çaba sarf eden, bu yolda mutlu 
olmayı bilen bir insan bana göre başarılıdır. Küçüklüğümden 
beri en sevdiğim şey kıyafetlerle uğraşmaktı. İleride bununla 
ilgili bir şeyler yapacağımı biliyordum. Şanslıyım ki 
hayallerini kurduğum bir işim oldu,” diye devam ediyor. 

S

LOL ceket, 12.000 TL; 
lolofficial.com. LOL tişört, 

825 TL; lolofficial.com. 
Zimmermann pantolon, 

3.449 TL, Beymen;  
(0212) 335 67 00.
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3.1. Phillip Lim kazak, 2.198 TL, 
Harvey Nichols; (0212) 319 11 00.  

3.1. Phillip Lim pantolon, 2.198 TL, 
Harvey Nichols; (0212) 319 11 00. 

42 I nST YL E ŞU BAT 20 1 9



Tasarım sürecinde ikisi de bir ay, hatta bazen daha uzun süre 
bütün enerjilerini yaratıcı taraflarına odaklamaya 
çalışıyorlar. Öncesinde yeni sezonda öne çıkacak trendleri 
araştırıyor, renkleri desenleri ve mood’ları inceliyorlar. 
Bunlarla ilgili tüm sektörün takip ettiği bazı online 
platformlardaki makaleleri okuyorlar. Kafalarında 
yarattıkları LOL kadınının gündüz arkadaşlarıyla 
buluşurken, akşam hoş bir mekanda yemek yerken, gece 
dışarı çıkarken, seyahatlerde ve günün her anında neler 
giyebileceğini düşünüp, buna göre tasarımları oluşturuyorlar. 
“İnsanların LOL giydiklerinde kendilerine güvenmelerini 
sağlamak istiyoruz.” diyorlar. Tasarımlarını tam bir LOL 
kadını dedikleri kişilerin üzerinde gördüklerinde haliyle 
mutlu oluyorlar. “Mesela Chiara Ferragini, Hailey Baldwin ve 
Kendall Jenner üzerinde kendi tasarımını görmeyi kim 
istemez?” diyorlar.
Zeynep ve Beliz’in kendi stilleri de LOL kadınından çok uzak 
değil. Zeynep, “Kıyafetin içinde kendim gibi olduğumu 
düşünüyorsam mutluyum. Sabah giydiğimle gece de dışarı 

çıkabilen biri değilim. Yerine göre 
kombinler yapıp, farklı tarzlar 
yaratmayı seviyorum. Feminen ve cool 
giyinmek benim anahtarım. LOL 
dışında çok fazla alışveriş yapmıyorum.
Ayakkabı, çanta ve ikonik ürünlere para 
harcarım. Dolabımda olmazsa olmaz 
dediğim parçalar; skinny jean, keten 
tişört, mohair kazak ve bileğin biraz 
üstünde biten botlar diyebilirim,” diyor. 
Beliz için de Zeynep gibi rahatlık ön 
planda, “Kıyafetle bütünleşmem 
gerekiyor aksi takdirde asla mutlu 
olamam. Şık bir insan değilim. Şık 
olmaya çalıştığım zaman üzerimde 
komik duruyormuş gibi hissediyorum. 
Elimde olsa düğünlerde bile elbise 
giymem. Olmazsa olmaz parçalarım; 
biker deri ceket, mom jeans, eşimin 
dolabından aldığım bol tişörtler ve spor 
taytlarım,” diyor. Zeynep tam bir 
Victoria Beckham hayranı. “Feminen 
çizgisinin yanı sıra her zaman tavırlı ve 
cool tasarımlar yapıyor. Seksi bir kadın. 
Hem çok iyi kalıplı daracık elbiseler 
içinde hem de bol takım elbiseler ile 
görebiliyoruz. Bu tasarımlara ve bakış 
açısına bayılıyorum. Maria Grazia 
Chiuri’yi de seviyorum. Dior’da çok 
büyük değişim yarattı. Sloganlı 
tişörtleriyle dünyaya müthiş içerikli 
mesajlar veriyor. Bunu moda 
aracılığıyla yapıyor olması hoşuma 
gidiyor. Marka ve müşteriler arasında 
organik bir bağ oluşturduğunu 

düşünüyorum. Tasarladığı ürünlerin özel davetlerden ziyade 
günlük hayatta sürekli kullanılabilecek hale dönüştürmesi 
insanların harcadıkları paraya değer olduğunu hissettirmeye 
başladı. Dior kadının sadece kalıplı kokteyl elbiselerine ilgi 
duymadığını, tütü eteklerin üzerine sloganlı tişörtler giyip 
altlarına maskülen botlarla özgün bir tarz yaratabileceğini 
kanıtladı,” diyor. Beliz ise Isabel Marant tutkunu. “Kendi 
markamdan sonra en çok onun tasarımlarını giyince kendimi 
iyi hissediyorum. Onun dışında Demna Gvasalia’ya 
bayılıyorum. Tam bir dahi. Hem kendi markası Vetements 
hem de Balenciaga için çok güzel tasarımlar yapıyor. Modaya 
adeta başka bir bakış açısı kattı,” diyor. 
Gelecek idealleri ise tabii ki LOL’un dünya markası olması. 
“LOL’un herkesin tanıdığı, bildiği ve giymek istediği bir 
marka olmasını, insanların severek ürünlerimizi 
kullanmasını ve moda sektöründe ilham veren bir marka 
haline gelmeyi hedefliyoruz,” diyor, Zeynep. Beliz de tabii ki 
dünya tatlısı iki kız çocuğuna uluslararası çapta bilinirlik 
yakalamış, başarılı bir marka bırakma dileğinde. 

Beliz: Alexis bluz, 4.750 TL, V2K; (0212) 219 94 87. Ninon küpe, 720 TL, 
Beymen; (0212) 335 67 00. LOL pantolon, 6.500 TL; lolofficial.com. 
Zeynep: The Jacquelyns gömlek, 450 TL; thejacquelyns.com.  
LOL pantolon, 1.250 TL; lolofficial.com.
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LOL ceket, 7.850 TL; lolofficial.
com. Balenciaga bluz, 4.372 
TL, Beymen; (0212) 335 67 00. 
LOL pantolon, 1.750 TL; 
lolofficial.com.
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3.1 Phillip Lim ceket, 2.703 
TL, Harvey Nichols; (0212) 
319 11 00. Outkast People 

bluz, 370 TL; (0212) 230 86 
36. Vakkorama pantolon, 
618 TL; (0212) 345 58 28.

Saç: Burhan Çılgın
Makyaj: Ali Rıza Özdemir


