


içindekiler  
‹lkbahar 2010

06 / Tur 
Bu say›daki Tur sayfalar›nda
sizin için seçti€imiz lüks spalar,
Paris'te gastronomi turlar›,
bahar destinasyonlar›, ilginç
al›flverifl vahalar›, beklenen 
konserler ve sanat mekanlar›
bulunuyor.

12 / Gurme
Mimolett
Michelin  aday› ilk restoran
Hep bir hayalin peflinden koflar
insan. ‹leride, çok ileride belli
belirsiz bir ›fl›k bile olsa onun
pefline tak›l›r gidersiniz. Murat
Bozok'un baflar› öyküsü de
böyle. 22 yafl›ndaki kötü bir
deneyimin ard›ndan pes
etmeyen genç iflletme ö€rencisi
bir anda rotay› Amerika'ya, 
hayalindeki en iyi okula 
çeviriyor: Johnson & Wales
Üniversitesi.

20 / Tasar›m
Alexander Mcqueen
Trajedi kreasyonu
Moda, evinde ölü bulundu.
Henüz 40 yafl›ndayd›. Biz, “her
fley ne kadar da renkli, moda
dünyas› nas›l da e€lenceli” diye
düflünürken, o bunal›ma girip
intihar etmeyi seçti. ‹ntihar›n
do€as› gere€i buruk bir
Alexander Mcqueen yaz›s› 
olacak bu.

26 / Gezi
Cape Town
Yeni moda eski k›ta
Afrika k›tas›n›n ucunda do€uya
do€ru dönen kara parças›nda
k›tan›n en güzel ve kozmopolit
flehri bulunuyor. Daha k›sa bir
süre önce çat›flma yorgunu bir
flehir olan Cape Town, Dünya
Kupas›'yla birlikte dünyan›n
yeni turizm rotas› olarak 
küllerinden do€uyor.

34 / Gezi
Rovos Rail
Dünyan›n en lüks treni
Bilinen en lüks tren ile dünyan›n
en gizemli k›tas› Afrika'da bir 
yolculuk yapt›ktan sonra tekrar
tatile ç›kmak emin olun size çok
zor gelecek. Rovos Rail'in kiflisel
ajandan›za ba€l› olarak 
düzenledi€i muhteflem 
yolculuklar iki gün ya da iki hafta
boyunca sizi Afrika'n›n kalbine
götürüyor.

42 / Finans
‹mre Tüylü
Yap› Kredi'de fon dünyas›
Yat›r›m fonlar› piyasas›,
pazardaki ürün yelpazesine her
geçen gün yeni ürünlerin
kat›lmas› ile büyümeye devam
ediyor. Finansal kurumlar, yeni
ekonomik düzen ile yat›r›m
ihtiyaçlar›nda yaflanan
de€iflime ve farkl› ürün
aray›fllar›na cevap vermek için
farkl› nitelikteki ürünlerle
piyasaya h›zla canl›l›k getiriyor.

44 / Röportaj
Marcel Wanders
'Akl›n›zdan çald›€›m›, size geri
veriyorum'
“Tasar›m yapman›n benim için
en basit anlam›, ilham 
verebilmek ve akl›m›n, kalbimin
gitmek istedi€i yönde dünyan›n
ak›fl›n› de€ifltirmek için bir 
potansiyele sahip olmak... E€er
baflkalar›na ilham vermek 
istiyorsak, iletiflim kurmay› çok
iyi bilmeliyiz. K›saca, sesini 
duyurmak için ba€›rman laz›m!”

48 / Sanat
Picasso
Suite Vollard 
Pera Müzesi beflinci y›l›nda
dünya sanat›n›n büyük
ustalar›ndan Pablo Picasso'nun
Suite Vollard adl› gravür serisini 
ilk kez ve bir bütün olarak 
ülkemizin sanatseverlerine
sunuyor.

56 / Gezi
Lavanda Otel
Ne içinde flehrin, ne de d›fl›nda
Lavanda, örneklerine ülkemizde
pek s›k rastlanmayan, rafine 
tatlar ve manzaralar›n
oluflturdu€u an›larla
ayr›laca€›n›z bir mekan.
Günübirlik gurme gezileri için
mutlaka denenmesi gereken
flehre yak›n bir adres.

58 / ‹nsan
Steve Jobs
‹lk hikayem noktalar›
birlefltirmek üzerine
Yaflad›€›m›z ça€›n en yarat›c› ifl
insanlar›ndan Steve Jobs'un
sevgi, kaybetmek ve ölüm 
üzerine otobiyografik üçleme
denemesi.

64 / Röportaj
Davit Meflulam
Obje + uzun bir hikaye 
Bir koltuk rahat olabilir,
kullan›fll› olabilir, güzel veya
çirkin olabilir. Peki, 'görmüfl
geçirmifl' olabilir mi? Davit
Meflulam, bizi 'Modern Tarih'
adl› dükkan›nda Uzakdo€u'nun
hikayesi olan, Hatta baz›lar›n›n
'hayatlar› roman' eflyalar›yla
tan›flt›r›yor.

68 / Otomobil
Porsche Panamera
‹lk sedan denemesi
Porsche, 4 kap›l› b‹r otomobil
üretecek dense 10 y›l önce
kimse inanmazd›. Panamera,
Porsche'nin 4 kap›l› otomobile
nas›l bir hareket kataca€›n›n
göstergesi oldu.

74 / Mimari
Yas Hotel
Tasar›m piste ç›kt›
Bir Formula 1 pistinin üzerine
kurulu ilk otel olan Yas'ta tek tek
ayd›nlat›lm›fl cam panellerden
oluflan örtünün flafl›rt›c› 
görüntüsünün alt›nda ekolojik
bir çözüm bulunuyor. Yas, 
dünyadaki tüm gözleri 20 y›ld›r
deneysel ifllere imza atan Hani
Rashid ve Asymptote'un 
üzerine çevirdi.

78 / Tekne
Chris Craft
Amerikan güzeli
Chris Craft'›n hikayesi, bir
dahinin hikayesi. Tarihçesi St.
Clair Nehri'nin yan›ndaki sakin
bir kasaba olan Algonac,
Michigan'da,1874 y›l›nda, bu
hikayenin kahraman› 13
yafl›ndaki Christopher
Columbus Smith'in ilk teknesini
yapmas›yla bafll›yor.

84 / Gurme
Michel Richard
“fieflerin flefi” gökyüzünde
2010 yemek dünyas›nda Michel
Richard y›l›. Yeni bir restoran
aç›yor, sanatseverleri klasik
Frans›z mutfa€›yla tan›flt›r›yor,
yarat›c› ve esprili yemeklerini
yerden kilometrelerce yukar›da
sunuyor. Ünlü flef mesle€inin
50. y›l› yaklafl›rken köflesine
çekilmek yerine yeni gelenekler
yaratmaya devam ediyor.

88 / Teknoloji
HondaJet
En pahal› Honda, havaland›
Honda bu güne dek üretti€i 
otomobillerle ve Asimo adl›
robotuyla teknoloji gelifltirme
yetene€ini kan›tlam›flt›. fiimdi
havac›l›k sektörünü yeniden
flekillendirecek.

88 / Teknoloji
CAN-AM Spyder
Özgürlü€ün 3 tekerlekli aç›l›m›
CAN-AM spyder, 3 tekerlekli
yap›s› ile farkl›l›k arayanlar›n
imdad›na yetiflti. Arac›n en
büyük avantaj› 2 tekerlekli bir
tafl›t kullanmaktan korkan ama
hep motosikletin sundu€u
özgürlü€ü yaflamak isteyenlerin
ihtiyac›n› karfl›lamas›.
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Baharla birlikte dünya kentleri
hareketlenirken, Crystal bu say›s›nda
Afrika'dan ‹stanbul'a, Marcel
Wanders'›n yeni objelerinden, David
Meflulam'›n Uzakdo€u'dan tafl›d›€›
görmüfl geçirmifl eflyalar›na uzan›yor
ve yeni ç›kan teknoloji harikalar›
aras›nda geziniyor.   

2010'un heyecanla beklenen
olaylar›ndan biri Güney Afrika'daki
Dünya Kupas›. Ama biz futboldan
de€il, 15 y›ld›r yaflad›€› rönesans›
sergilemeye haz›rlanan Cape
Town'dan söz edece€iz. Güney
Afrika'ya gidiyorsan›z, maç aralar›nda
da olsa Masa Da€lar›'n›n gölgesindeki
flehri kaç›rmay›n, gitmiyorsan›z 
planlar›n›z aras›na al›n. Çünkü Cape
Town, müthifl do€as›, Avrupa 
kentleriyle boy ölçüflen kültür hayat›
ve hepsinden önemlisi ruhuna ifllemifl
umut sayesinde bundan böyle kal›c›
bir rota olacak gibi görünüyor. 

Afrika'ya uzanm›flken, dünyan›n en
lüks trenin de bu topraklarda
turlad›€›n› haber veriyoruz. Evet, tren

de, Afrika da lüks denilince akla 
gelenler listesinin son s›ralar›nda.
Dolay›s›yla vahfli ve gizemli topraklara
Viktoryen tarzda döflenmifl bir lüks
trenin içinden bakmak flafl›rt›c› bir
deneyim. 

‹stanbul'da y›l›n en heyecan verici
restoran›, S›raselviler'de aç›lan
Mimolett oldu. Restoran›n her
mevsim de€iflen menüsü de,
Türkiye'nin ilk Michelin y›ld›z›n› 
almakta kararl› olan flefi Murat Bozok
da oldukça iddial›. Bozok, Mimolett'e
kadar gelen  ve “vazgeçmemek” 
üzerine kurulu hikayesini Crystal'a
anlatt›. 

Yeni gelenekler yaratmay› seven ünlü
fief Michel Richard'›n “esprili” 
yemekleri, Abu Dabi'de Formula 1 
pistinin üstüne infla edilen Yas
Hotel'in flafl›rt›c› görüntüleri ve yak›n
zamanda kaybetti€imiz ünlü modas›
Alexander McQueen'e bir veda yaz›s›
da bu sayfalarda yer al›yor. 

Crystal'le iyi bir yaflam diliyoruz… 
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Bir nefes deniz havas›

Lily Beach Resort & Spa
Huvahendhoo, Maldivler

Tel: (+960) 668 00 13
www.lilybeachmaldives.com

Tamara Spa, Maldivler'de göz kamaflt›r›c› Lily
Beach & Resort'un içinde bulunuyor.  Denizin

ortas›nda kurulan yedi kulübeden oluflan spa, lük-
sün ortas›nda bedeniniz kadar ruhunuzu da

yenileyebilece¤iniz bir tap›nak gibi düflünülmüfl.
Huzurlu ve büyüleyici bir lagünün üzerinde 

dinlenme alanlar›, masaj salonlar› ve 
manikür-pedikür yerleri bulunuyor. Deneyimli bir

ekip, muhteflem manzara eflli¤inde bu spaya özel
tedaviler ve masajlarla ruhlar› fl›mart›yor.  

fiehrin göbe€inde bir s›€›nak

Mandarin Oriental  
Passeig de Gràcia, 38-40 08007 

Barcelona, ‹spanya
Tel: (+34-93) 151 88 88

www.mandarinoriental.com

Barcelona'da flehrin göbe¤inde, ama kalabal›klardan çok 
uzakta, bin metrekarelik bir s›¤›nak.  Mandarin Oriental Otel'in

spas›nda beden, zihin ve ruh aras›ndaki ideal dengeyi korumak
için holistik tedaviler sunuluyor. Ünlü tasar›mc› Patricia

Urquiola'n›n siyah-beyaz›n karfl›tl›¤›n›, ahflab›n s›cakl›¤›n› 
ve malakit yeflili vurgular› kullanarak tasarlad›¤› bu minimalist
alanda modern bir tarzla do¤u dokunufllar› bir araya geliyor. 

fiefin seçimi

Restaurant
L'Astrance 

4, Rue Beethoven
Paris, Fransa

Tel : (+33-01) 40 50 84 40

Üç Michelin y›ld›zl› flef Pascal
Barbot'nun restoran›, rahat atmosferi
ve uygun fiyatlar›yla ünlü oldu. Ama

dünyan›n ilgisini çektikten sonra
Astrance Haute Cuisine'e döndü. À la

carte servisi olmayan restoranda siz
yaln›zca kaç tabak yemek istedi¤inizi

belirliyorsunuz, ne yiyece¤inizi Barbot
seçiyor. Ama Asya mutfa¤›ndan

malzemelerle haz›rlanan yiyecekleri o
kadar lezzetli ki, rezervasyon için 

harcad›¤›n›z eme¤e de¤er. 

En ünlü çayc›

Mariage Fréres
3, Rue Grands Augustins

Paris, Fransa
Tel: (+33 01) 40 51 82 50

E¤er çay› seviyorsan›z, yolunuz Paris'e
düfltü¤ünde kendinizi eninde sonunda dünyan›n
en ünlü çayc›s› Mariage Fréres'de bulacaks›n›z.

Beyazlar içindeki fl›k garsonlar, rattan
mobilyalar›n üzerinde 35 ülkeden gelen 500'den
fazla çay› ve bir o kadar zengin olan bir menüyü

sunuyorlar.  Atalar› 1660 y›l›ndan beri do¤udan
çay ticareti yapan Mariage kardefller, buray›

1854 y›l›nda kurmufllar. O zamandan beri fazla
bir fleyin de¤iflmemesi, buraya hakim olan 

oturmufl fl›kl›¤› aç›kl›yor. 

Ekolojik spa

Wolgan Valley Resort
Blue Mountains, Avustralya
Tel: (+61-2) 6350 18 00
www.wolganvalley.com

2005 y›l›nda Emirates Grubu Avustralya'n›n en çevre dostu spa
tesisini kurmak için kollar› s›vad› ve bunun için Sydney'den
helikopterle 45 dakika ötedeki dünya miras› Blue Mountains'› seçti.
Geçti¤imiz y›l sonunda aç›lan tesis lüksten hiç ödün vermeden tüm
sürdürülebilirlik kurallar›na uyuyor. Bu unutulmaz seyahatte özel
spadan ç›kabildi¤iniz zaman deneyimli rehberler sizi etrafta gezinen
kanguru ve koalalarla tan›flt›r›yor

Gastronomi turu

Le Meurice
228 Rue de Rivoli
75001 Paris, Fransa
Tel: (+33-1) 44 58 10 10
www.lemeurice.com

Paris'in köklü otellerinden Le Meurice'in restoran›, üç Michelin y›ld›zl›
Yannick Alléno flefli¤inde, hafta içleri hizmet veriyor. Le Meurice'in
abart›ya kaçmayan, gerçek lezzetlere ve do¤al tatlara sad›k kalan,
zengin ve incelikli bir menüsü var. Restoranda Alléno'nun tasarlad›¤›
yeni, görünmeyen sofra tak›mlar›, flampanya bar›, en eski fliflenin bir
Château Cos D'Estournel 1928 Saint Estèphe oldu¤u aç›k flarap
mahzeni ve mutfakta bir flef masas› bulunuyor. 
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Orkide peflinde bir kaçamak

Cerro Coyote
Tel: (+1-902) 482 83 60
www.cerrocoyote.com

Tam 1300 farkl› orkide türü bulunan Kosta Rika, do¤a 
severleri ve özellikle de orkide merakl›lar›n› kendine çekiyor.
Orkide safarisi için kalabilece¤iniz San Ramon'da Cordillera de
Tiláran da¤›n›n üzerinden Pasifik'e bakan ‹spanyol tarz› Cerro
Coyote, gerçek bir gizli cennet. Özellikle de villan›n kulesinde
bulunan gözlem süiti, 360 derece okyanus manzaras›, özel
yap›m banyosu ve tropikal a¤açlardan el yap›m› eflyalar›yla
Kosta Rika'n›n flüphesiz en güzel odas›. 

Deniz, kumsal ve sinema

Carlton Cannes
58, Bd. La Croisette, Bp 155
Cannes, 06414 Fransa
Tel: (+33-4) 93 06 40 06

12-23 May›s tarihleri aras›nda gerçekleflecek
Cannes Film Festivali, bu bahar da Cannes'›
gözde destinasyonlardan biri yap›yor.
Frans›z Rivieras›'n›n an›t otellerinden birine
dönüflen Cannes Carlton, muhteflem Akdeniz
manzaras›, Cannes Palais des Festivals'e
yak›nl›¤› ve sofistike hizmetiyle film
y›ld›zlar›n›n tercih etti¤i otel olacak. Carlton
Cannes yak›n zamanda yedinci kat›nda 10
çok özel süit açarak her birine film
y›ld›zlar›n›n isimlerini verdi.  

Kitap kurdu mimarlar için

Selexyz
Dominicanen
Dominikanerkerkstraat, 16211 
Maastricht, Hollanda

Selexyz zincirinin bir parças› olan Selexyz
Dominicanen, Maastricht'in en zengin
‹ngilizce koleksiyonuna sahip kitapç›s›. Ama
buray› dünyan›n en etkileyici kitapç›lar›ndan
biri yapan fley, eski bir Dominik kilisesinde
bulunmas›. Dolay›s›yla kitapseverler kadar
mimari merakl›lar›n› da kendisine çekiyor. 

Dondurulmufl hayvan orman›

Deyrolle
46 Rue du Bac, 
Paris, Fransa
Tel: (+33 1) 42 22 30 07

Dünyan›n en tuhaf dükkanlar› Paris'te
bulunuyor. Deyrolle'a taksidermi
dükkan› demek haks›zl›k olur, çünkü
buras› daha çok bir orman› and›r›yor.
1831'de aç›lm›fl bu dükkan Paris'in
miraslar›ndan birisi. Bu yüzden 2008
y›l›nda bir yang›nda zarar gördü¤ünde
Hermes'ten Christies'e ve Frans›z
ordusuna herkes dükkan›n yeniden
aç›lmas›na destek olmufltu. 

Kanarya Adalar›’nda sanat

TEA - Tenerife Sanat Alan›
Avda. de San Sebastián, 10

38003 S/C de Tenerife.
Kanarya Adalar›

Tel: (+34-922) 84 90 57

Kanarya Adalar›'n›n en büyü¤ü olan Tenerife'de mimar
Jacques Herzog ve Pierre de Meuron Virgilio Gutierrez'in

tasarlad›¤› TEA binas›, teknolojik de¤iflimlerin yaratt›¤›
ça¤dafl sanat eserlerini bir araya getirmesi ve elbette bir

turistik adada bulunmas› nedeniyle çok yenilikçi bir
mekan. Santa Cruz kentinde, Barranco de Santos nehri
k›y›s›nda olan binan›n mimarisi iç mekanlar› d›flar› açma

temas› üzerinde ifllerken, kentin eski ve yeni ö¤elerini 
birbirine ba¤l›yor.  
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Güzel. Tutkulu. ‹talyan.

MSG Magnifica
MSG Türkiye

Tel: (+90-212) 318 00 55
www.msccruisesturkey.com

MSG'nin yeni lüks gemisi Magnifica, Hamburg
Liman›'ndaki muhteflem bir isimlendirme töreniyle
seferlerine bafllad›. Bundan böyle her Çarflamba

‹stanbul ç›k›fll› yedi günlük Ege ve Adriyatik 
seferleri yap›yor. 293 metre uzunlu¤undaki gemide

42 deluxe suit, 16 bar ve lounge'›n yan› s›ra dört
restoran ve ‹talyan mutfa¤›ndan örnekler sunan bir

büfe bulunuyor. L'Oasi restoran›n bafl›ndaysa
Michelin y›ld›zl› ve deniz ürünlerinde ödüllü flef

Mauro Uliassi var. 



Knopfler'la alt› akflam 
Royal Albert Hall/Londra
30 May›s-4 Haziran 2010

Dire Straits'in bol Grammy ödüllü bestecisi ve
vokalisti Mark Knopfler Royal Albert Hall'da üst
üste alt› gece heyecan verici konserler 
verecek. Knopfler konserlerde yeni albümü Get
Lucky'nin yan› s›ra Money For Nothing, Romeo
and Juliet ve Walk of Life gibi Dire Straits
klasiklerini de çalacak. 

Norah Jones Olympia'da
Olympia, Paris
24-25 Haziran 2010

Norah Jones, kendisini ünlü yapan lirik caz flark›lar›ndan
uzaklaflt›¤› son albümü “The Fall”›n turnesi için iki gece üst
üste gece Olympia'da konser verecek. Önceki turnelerin
aksine, Jones bu kez daha sert ve cesur flark›larla izleyici
karfl›s›na ç›k›yor. 

Kare Sanat Galerisi 
Abdi ‹pekçi Cad. Ada Apt. 
No: 26 K: 3 D: 9 
Niflantafl›, ‹stanbul
Tel: (0212) 230 58 91

Fatma Saka'n›n 1991 y›l›nda kurdu¤u Kare Sanat Galerisi, 20
y›la yak›n zamand›r Niflantafl›'nda ça¤dafl Türk sanatç›lar›n›n
eserlerine ev sahipli¤i yap›yor. Galeride 5-31 May›s aras›nda
düzenlenen karma sergide Adem Genç, Bedri Baykam, 
Yusuf Taktak ve As›m ‹fller'in eserlerinin yan› s›ra, 
Ergin ‹nan'›n detaylar›yla merak uyand›ran Berlin Melekleri,
Mehmet Gün'ün özgün f›rça darbeleri ve “Benim resimlerim 
bu ayk›r›l›kla dünyay› yakal›yor,” diyen Özdemir Altan'›n Soy
A¤açlar› görülebilir. 

Niterói Ça€dafl Sanat
Müzesi 
Mirante da Boa Viagem S/N (Niterói)
Río de Janeiro, Brezilya 
Tel : (+55-21) 262 024 00

Rio de Janeiro'dan bir köprüyle ulafl›lan Niterói'de
bulunan müze, buran›n simgelerinden birisi. Yap›,
Rio de Janeiro'nun mimarisinde büyük etkisi olan ve
flu s›ralar 103'üncü yafl›n›n keyfini ç›kartan ünlü
mimar Oscar Niemeyer taraf›ndan tasarlam›fl.
1996'da tamamlanan Niterói uçurumun kenar›nda
duran 50 metre çap›nda ve üç katl› bir ufoyu
and›r›yor. Ça¤dafl Brezilya sanat›n›n önemli 
eserlerine ev sahipli¤i yapsa da, burada sergilenen
en önemli eser yap›n›n kendisi. 

Slott Gallery 
12, Rue du Château Landon

75010 Paris, Fransa
Tel: (+33-140) 360 718

Sanat ve tasar›m dünyas›n›n yükselen de¤erini
ar›yorsan›z adres Paris'te aç›lan Slott Galerisi. Farkl›

disiplinlerden yeni isimlere yer veren ve yüksek
tasar›m› kitlelerle buluflturmay› hedefleyen galerinin,

Matali Crasset, Arik Levy, Mathieu Lehanneur ve
Florence Jaffrain'in ifllerinin bulundu¤u  aflk temal›

aç›l›fl sergisi Preliminaries'le tüm dünyada büyük
alk›fl ald›. Galeri sahibi Paola Bjaringer tüm dünyada

dolafl›p yeni yetenekleri avlamaya devam ediyor. 

Devler bulufluyor
Santralistanbul /‹stanbul

13 Haziran 2010

19 Grammy ödüllü Eric Clapton ve rock
müzik tarihinin en çarp›c› seslerinden Steve

Winwood Avrupa turnelerinin son aya¤›n›
‹stanbul'da gerçeklefltirecek. ‹kili kendi

flark›lar›n›n yan› s›ra Jimi Hendrix, JJ Cale ve
Traffic'ten parçalarla dinleyicileri rock'n 

roll'un alt›n ça¤lar›na geri götürüyor. 
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Murat Bozok'un ilk deneyimi Befliktafl'ta
ö¤renci ortaklar›n açt›¤› bir restoran.
Hayal bu ya, iflin bir yerinde hata
oldu¤unu çok geçmeden fark ediyorlar.
Ama bir fleyi daha fark ediyor Bozok.
Restoran ifli iflletmeci olarak yap›lacak ifl
de¤il. Açt›¤›n›z restoran›n aflç›s› da 
mutlaka siz olacaks›n›z. ‹flte tam da bu
noktada ilerideki ›fl›¤› görüyor. Ve
düflüyor pefline:

“22 yafl›nda ve üniversite ikinci s›n›fta
iflletme okuyordum. Üç arkadafl, üç ortak
olup Befliktafl'ta restoran cafe gibi bir yer
açt›k. Tabii ki baflar›s›z olduk. Anlad›k ki
ifli bilmeden akflamdan akflama giderek
olmuyormufl. Ama bu ifli sevdim. 'Ben bu
ifli ö¤renip öyle yapaca¤›m' dedim. Bir
gecede karar verip 2-3 ay araflt›rd›ktan
sonra Amerika'ya, Rhode Island'a bu 
iflin okulunu okumaya gittim. Johnson &
Wales Üniversitesi bu iflin en iyi 
ö¤retildi¤i okullardan biri. O yüzden 
seçtim.”Bundan 10 y›l önce Türkiye'de
aflç›l›k okullar› olmamas› nedeniyle do¤ru
adresin Amerika oldu¤una karar verince,

ailesine 'iflletme' okuyaca¤›n› 
söyleyerek yola ç›k›yor Murat Bozok.
'Aflç›l›k okuyaca¤›m' dese aile içi vize
sorunu ç›kmas›ndan korkuyor. Bir de
baflar›s›z bir deneyim olunca iflin içinde,
ailesi onu her ziyarete geldi¤inde aflç›
k›yafetleri ve malzemeleri de ortadan
kaybediliyor!.. ‹ki y›l bilmemifller aflç›l›k
okudu¤unu ama flu anda en çok onlar
destekliyor o¤ullar›n›

“‹flimin en iyisi olmak istiyordum ve en iyi
okula gittim. Çok iyi, çok büyük flefler
geliyordu. Örne¤in Alain Ducas. Bir 
günlük workshoplar yaparlard› ve
müthiflti. O zaman sorguluyordum;
Türkiye'de bu ayarda bir aflç› niye yok?
Niye bizde de Michelin y›ld›z› olmas›n
diye sorguluyordum. Okul döneminde
Boston ve New York Ritz Carlton 
otellerinde çal›flt›m. Ama akl›m
Fransa'daki Michelin y›ld›zl› 
restoranlardayd›. Bunlar›n fleflerine 
mektup yazmaya bafllad›m. Ben
Türkiye'de y›ld›zl› bir restoran açacaksam
böyle bir yerde çal›flmal›y›m diye

HEP B‹R HAYAL‹N PEfi‹NDEN KOfiAR ‹NSAN. ‹LER‹DE,
ÇOK ‹LER‹DE BELL‹ BEL‹RS‹Z B‹R IfiIK B‹LE OLSA ONUN
PEfi‹NE TAKILIR G‹DERS‹N‹Z. MURAT BOZOK'UN
BAfiARI ÖYKÜSÜ DE BÖYLE. 22 YAfiINDAK‹ KÖTÜ B‹R
DENEY‹M‹N ARDINDAN PES ETMEYEN GENÇ ‹fiLETME
Ö⁄RENC‹S‹ B‹R ANDA ROTAYI AMER‹KA'YA,
HAYAL‹NDEK‹ EN ‹Y‹ OKULA ÇEV‹R‹YOR: 
JOHNSON & WALES ÜN‹VERS‹TES‹.

MICHELIN 
ADAYI ‹LK
RESTORAN
MIMOLETT

crystal
gurme
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düflünüyordum. Avrupa'ya gitmeden
bizim okula gelen flefleri mektup
ya¤muruna tuttum. Böyle bir restoran›
Türkiye'de açmak istedi¤imi yazd›m.
Biliyorum ki onlara çok mektup yazan
vard› ama yedinci mektupta biri arad›.
Beni ‹ngiltere'deki restorana davet ettiler
ve böylece Avrupa serüveni bafllad›.”

Okuldaki ilk bir y›l› d›fl›nda sürekli 
mutfaklarda çal›flan Murat Bozok,
gitti¤inde görüyor ki Amerika'da hiç
Michelin y›ld›zl› restoran yok. 
Michelin y›ld›zl› fleflerden ders 
al›yor ama gidip yeme flans› yok. 
Bunun için 4 y›l kalaca¤› ‹ngiltere'ye
gitmesi gerekiyor.“Türk mutfa¤›n› ne
yaz›k ki tan›m›yorlard›. Tek bildikleri
Londra'daki döner salonlar›yd›. Belli bir
aflamaya gelince Türk etkisi olan bir
lezzet katmam› isterlerdi. Böyle bir gün
de past›rmal› kuru fasulye ve pilav
yapt›m. Michelin y›ld›zl› bir restoranda.
Çok etkili oldu ve be¤enildi.”
Birlikte çal›flt›¤› Michelin y›ld›zl› flefler
Bozok'un samimi olup olmad›¤›n› 
anlay›p emin olmak isterler. Zaman
zaman test ederler onu. Fakat kararl›
oldu¤unu gördüklerinde art›k 
yapacak bir fley kalmaz: “Gördüler ki
kararl›y›m, her fley daha kolay oldu.
Zaten ben de ifle odaklan›p gitti¤im için

zorlanmad›m. Tek bir handikap›m vard›, o
da 22 yafl›nda olmamd›. Çünkü
Türkiye'de iflletme okuyup gelmifltim.
Di¤er ö¤renciler ise Amerika'n›n hatta
dünyan›n bir çok yerinden 17-18 yafl›nda
geliyordu bu okula. Ben biraz büyük
kal›yordum do¤al olarak. Bu yüzden çok
as›ld›m ifle. Her fleyi en önce ö¤renmek
zorundayd›m.” 

Avrupa deneyimlerinde sekiz ayr›
Michelin y›ld›zl› restoranda çal›flan Murat
Bozok hedefini de bu dönemde belirler.
Türkiye'de Michelin y›ld›zl› bir restoran
açmak. Art›k hedefi büyüktür.
“Michelin y›ld›zl› restoranlar› seçenlerin
büyük beklentileri var. Aylar öncesinden
rezervasyon yap›yorlar. Bir kutlama ya da
özel bir gün için geliyorlar ve çok para
harcayacaklar›n› biliyorlar. fiirketini sat›p
kutlamaya Michelin y›ld›zl› restoranlara
gelenler bile var aralar›nda. Müflteriler
büyük beklentilerle gelince bunlar›
karfl›lamak gerekiyor. Hatta üstüne
ç›kman›z gerekiyor.” Yemekler servis
edildikten sonra bu kez mutfak taraf›nda
bir beklenti bafll›yor. 'Tamam oldu,
be¤endiler' dedikleri nokta neresi acaba?
Bozok genelde müflterileri 
izledi¤ini gizlemiyor. Aç›k mutfaktan
yemek yiyenleri çok daha rahat 
görebiliyor:



“Yüzlerindeki gülümsemeye bakar›m. 
O ilk yudumu ald›klar› an var. Yüz 
gülüyorsa tamamd›r. Be¤endilerse 
mutlaka bir be¤eni tepkisi veriyorlar ve
bu yüze yans›yor. Bizim uzun 
mönülerimiz de var. 10 tane tad›m
mönüsü veriyoruz. ‹çlerinden birisini
be¤enmemeleri mümkündür. Baz›lar›n›n
bal›kla aras› olmuyor örne¤in. Baz› 
garnitür veya sebzelerle aras› olmuyor
müflterilerimizin. Genellikle de neyi
be¤enmediklerini sorar›z ve o müflteriyi
art›k tan›r›z. Sonraki mönülerinde ne 
yiyeceklerini bilir ve ona göre servis
ederiz. Zaten Türkiye'ye yenilik getirmek
yerine standartlar› yüksek tutmay› tercih
ediyorum.  Mutfakta bu konuda
iddial›y›m. Ç›kan tabaklar›n yemek
kalitesinin yüksek olmas›na özen 
gösteriyoruz. Tat ve görsellik olarak her
ç›kan taba¤› görüyorum. Her serviste
mutlaka ben var›m.”

Murat Bozok'un vazgeçilmez malzemesi
tuz. Onun d›fl›nda her fley de¤iflebilir, her
fley yenilenebilir ama tuz olmazsa olmaz.
Bir de bal›ktan vazgeçemiyor. Kendisi
için de mönüleri için de vazgeçilmez bir
malzeme varsa o da bal›k. Bal›ks›z bir
mönü düflünemiyor. “Lüfer mesela,
dünyan›n hiçbir yerinde bunun gibi bir
bal›k yok. Kalkan›m›z müthifl, mevsiminde

çok güzel lezzetler yarat›l›yor kalkan
bal›¤›yla. fiimdi tam zaman› ve 
toriklerden lakerda yapmaya bafllad›k.”
Türk mutfa¤›n›n parlatacak olan 
fleyi sordu¤umuzda Murat Bozok 
konuyu ilginç bir yere getiriyor ve
'Türkiye'de restoran sahibi olan aflç›
say›s› çok az' diyor.

“Befl tane bile sayamay›z. Art›k fleflerin
buna haz›rlanmas› gerekiyor. Sadece
yemek piflirmekle de restoran aç›lm›yor.
Bunun finans› var PR'› var, pazarlamas›
var. Yönetici de olman›z gerekiyor. 
Daha fazla yetiflmifl insan›n oldu¤u bir
meslek haline gelmesi gerekir. Ki bu
yönde bir ilerleme var. Üniversite 
mezunu gençler de art›k aflç› olmak, bir
restoran açmak istiyorlar. Bunun okullar›
da aç›l›yor art›k. Gelen ö¤rencilere
bakt›¤›mda iyi yetiflmifl insanlar› 
görüyorum. Her zaman çok iyi ve yerinde
sorular soruyorlar. Hangi b›ça¤› 
seçeceklerinden tutun, hangi 
kitaplar› okumak gerekti¤ine kadar her
fleyi merak ediyorlar. Bir de yurtd›fl›nda
nerede staj yaparlarsa iyi olaca¤›n›
merak ediyorlar. Bunlar gelece¤e 
yönelik iyi iflaretler.”

Ve geliyoruz Michelin y›ld›z› için neler
yapt›¤›na. Murat Bozok Türkiye'de

Michelin için hiç baflvuru olmad›¤›n›
söylüyor. Çünkü her fleyinizle ortaya ç›k›p
'ben Michelin y›ld›z›na aday›m' demek
gerekiyor. Sonra da gelip teftifl ediyorlar.
Geldiklerini söylemeden yer ay›rt›p
müflteri gibi yemeklerini yiyip, hesaplar›n›
ödeyip gidiyorlar. Üç ayl›k bir restoran
olmalar›na karfl›n öngördü¤ü süreci
tamamlad›¤›na inanan Murat Bozok
Mimolett için Michelin y›ld›z›na baflvuru
yapmaya haz›rlan›yor. Kendinden ve 
sisteminden o denli emin.

“fief olan restoran sahibi ile flef olmayan
restoran sahibi aras›nda çok fark var.
‹nsan›n yüre¤ini koymas› gerekiyor. 
Bir flef için yeme¤inin be¤enilmesi ve
onunla gurur duymas› laz›m. Para 
kazanma objesi olmadan öte onunla
gurur duymas› gerekiyor. Yemek ifline
kalbini koyan insanlar›n olmas› 
gerekiyor.”

Müflterilerin elefltirileri Murat Bozok'u
motive ediyor. Masa masa dolafl›p
herkesin düflüncelerini al›yor. 

“Her fleyi be¤endi¤ini söyleyeni de 
zorluyorum. Hiç mi be¤enmedi¤iniz bir
fley yok, diye. O zaman küçük küçük
fikirlerini söylüyorlar. Ancak elefltiriler tek
bir noktada yo¤unlafl›yorsa, demek ki 
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bizde bir sorun var deyip de¤ifltiriyoruz.”
fiarap da Mimolett'in iddial› oldu¤u bir
baflka alan. Orta¤› Ali Selçuk
bulunduklar› binan›n da sahibi oldu¤u
için istedikleri gibi bir kav oluflturmufllar. 
“‹yi bir restoran›n kav›nda kalite çok
önemli. Elbette miktar da önemli, 
insanlar hangi flaraptan ne kadar 
bulundurdu¤unuza dikkat ederler.
Dünyadaki en iyi flatolar›n flaraplar›n›
bulunduruyoruz.  Bir de birlefltirici 
oluyoruz. Türkiye'deki tüm flarap evlerinin
flaraplar›n› burada siparifl edebilirsiniz.”

Mimolett'e gelenler için tad›m mönüleri
Türkiye'de olmayan bir yenilik. Romantik
bir gece geçirmek istiyorsan›z size tad›m 
mönülerini tavsiye ediyorlar. Küçük 
küçük geliyor ve restorandaki her fleyi
tatman›z mümkün oluyor. 

“Biz de müflterilerimizden Türk damak
zevkini ö¤reniyoruz. Ald›¤›m›z geri
dönüfllerle mönüyü de¤ifltiriyoruz.
Örne¤in Türkiye'de büyük etler seviliyor.
fiimdi mönüye fleminyon ekliyoruz.
Herkes onu soruyordu. Tatl›lar›m›z›n yar›s›
sütlü yar›s› meyveli tatl›lard›. Meyvelileri
biraz azalt›p sütlü ve çikolatal› tatl›lara
yöneliyoruz. Çünkü buna istek var.”

S›raselviler Cad. No:55/A 34433
Cihangir / Beyo¤lu / ‹STANBUL
Tel: 0212 245 98 58

AYVA REÇEL‹ VE 
PORTO fiARABI SOSLU
FO‹E GRAS (KAZ C‹⁄ER‹)

1 adet kaz ci¤eri (250 gr kadar)
Ayva reçeli 
Porto flarab› 

• Kaz ci¤erini 1 cm kal›nl›¤›nda 
dilimleyin. ‹yi bir flekilde tuzlay›p, 
karabiberleyin. Çok k›zg›n bir tavada,
hiç bir ya¤ kullanmaks›z›n piflirin.
• Ayva reçelinin meyvelerini küçük
küçük dilimleyin.
•  Porto flarab›n› bir yemek kafl›¤› 
fleker ile, k›vam› koyulaflana kadar 
çektirin.
•  Servis için s›cak kaz ci¤erinin 
yan›na ayva reçelini ve sosunuzu
ekleyin.
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Pancar salatas›

Trüflü risotto



ALEXANDER MCQUEEN'E SAYGI YAZISI

crystal
tasar›m ALEXANDER MCQUEEN K‹MD‹R?

1969 y›l›nda Londra'da do¤du. 
Bir taksi floförünün alt› çocu¤undan en küçü¤üydü. 
Üç yafl›ndayken eflcinsel oldu¤unu hissetti. Ayn› yaflta, ka¤›t
parçalar›na elbise resimleri çiziyordu. 
16 yafl›nda modac› olmak için okulunu b›rakt›, bir butikte ç›rak
olarak ifle bafllad›.
‹talya'ya gitti. Bono gözlükleriyle ünlenen modac› Romeo Gigli
ile birlikte çal›flt›.  
Central St. Martin's College of Art and Design'a girdi. 
Kariyerinin bafl›ndayken “l'enfant terrible” (kötü çocuk) ve “the
hooligan of English fashion” (‹ngiliz modas›n›n holigan›) gibi
isimlerle an›lmaya baflland›.
Ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etmeden önce Givenchy ve Gucci markalar›
için çal›flt›. 
2005 y›l›nda Puma ve 2007 y›l›nda MAC için özel 
tasar›mlar üretti. 
2007 y›l›n›n sonunda Londra, New York, Los Angeles, Milan ve
Las Vegas gibi dünya flehirlerinde butiklerini açt›. 

TRAJED‹ 
KREASYONU

MODA, EV‹NDE ÖLÜ BULUNDU. HENÜZ 40 YAfiINDAYDI. B‹Z, 
“HER fiEY NE KADAR DA RENKL‹, MODA DÜNYASI NASIL DA E⁄LENCEL‹” D‹YE
DÜfiÜNÜRKEN, O BUNALIMA G‹R‹P ‹NT‹HAR ETMEY‹ SEÇT‹. ‹NT‹HARIN DO⁄ASI

GERE⁄‹ BURUK B‹R ALEXANDER MCQUEEN YAZISI OLACAK BU. 
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Güzellik kimi zaman dünyan›n en çirkin yerlerinden, en 
beklemedi¤imiz anda karfl›m›za ç›kar ve buna hayat›n sürprizi
denir. Bunu, bize Alexander McQueen ö¤retti. ‹çindeki z›tl›klarla
s›radan hayatlar›m›z› zarif bir panay›ra çevirdi. Belki büyüdü¤ü
kasvetli, y›llanm›fl ama bir o kadar renkli ‹ngiltere'ydi ona bu 
yolu açan. Sokaklar›nda binlerce kifli dolaflan ama her biri
asl›nda tek olan…

McQueen'i takip edenlerin yolu, harikalar diyar›na düflerdi.
Kocaman dudakl› dev kafalar, gerçek üstü ayakkab›lar, oyun
kartlar›ndan giysiler, kum saatinden elbiseler, vurgulanan
k›vr›mlar, orada olmayan renkler, tiyatral yarat›klar bu diyar›n
ö¤eleriydi. ‹çeri girmenin tek flart› cesur olmakt›. 

Aram›zdan ayr›l›fl›ndan önceki son koleksiyonu “Plato's
Atlantis”le gezegenimizin sonunun geldi¤ini, sudan geldi¤imizi
ve buzullar›n bu h›zla erimeye devam etmesi halinde yeniden
sulara gömülece¤imizin mesaj›n› vermiflti. Gelece¤i görürdü,
duyarl›yd›. Dikkatimizi çekmek için hepimizi sürüngenler gibi 
giydirmeye kalkt›. Modan›n içinde de¤il, keskin s›n›rlar›nda
dolafl›yordu. 

Alexander McQueen, modan›n dahi çocu¤uydu. Teknolojiyle
modan›n nikâh›n› k›ym›flt›. Onun defilelerinde gözler, podyumda
yürüyen mankendeyken; kalp, arka plan görüntülerinde 
kaybolurdu. Cesurdu. Taklit etmezdi, olmayan› yarat›rd›. 
O yüzden “en iyi” olmay› herkesten fazla hak ediyordu. 
‹ngiltere Kraliçesi taraf›ndan Birleflik Krall›k'›n moda
komutanl›¤›na atand›ktan sonra modan›n holigan› olarak
adland›r›ld›. Hiçbir zaman moda holigan› olmad›. Dünyadaki
salg›n hastal›klar›, savafllar›, ekolojik dengenin bozulmas›n›,
do¤al afetleri moda engelleyemezdi. Bunun fark›ndayd›.
McQueen'i en büyük yapan da iflte bu fark›ndal›¤›yd›. Onun
naçizane iste¤i, McQueen kad›nlar›n›n kendine güvenmesiydi.
Annesinin pembe kuzusu olarak yetifltirilen ve daha üç
yafl›ndayken eflcinsel oldu¤unu fark eden dehan›n, asl›nda iç
dünyas› herkesinkinden daha ürkekti. 

Hal Rubenstein: “O inan›lmaz bir flov adam›yd›. Asla beyaz bir
podyumda sakince tasar›mlar›n› tan›tmas›n› bekleyebilece¤iniz biri
de¤ildi”
Betsey Johnson: “McQueen tek, en ilham verici, yarat›c› ve dahi
tasar›mc›yd›.” 
Victoria Beckham: “Dokundu¤u her fleyi güzellefltiren McQueen'in
yoklu¤u çok hissedilecek” 
Kate Moss'un sözcüsü: "Kate sevgili arkadafl› Lee McQueen'i trajik
bir flekilde kaybetmifl olmas›n›n floku ve derin üzüntüsü içinde. Bu
kederli anda, McQueen ailesinin ac›s›n› paylafl›yor"
Sevgilisi George Forsyth: "Herkes onun modac› kimli¤inden söz
ediyor. ‹nsanlar için o sadece modac›yd›. Oysa Alex'in insanlar›n
bilmedi¤i baflka yönleri, k›r›lgan bir yap›s› vard›. Kimse gerçek
Alexander McQueen'i görmek için çabalamad›"

K‹M NE DED‹?
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David Bowie: Senden bir
keresinde bana bir ceket
yapman› istemifltim. Kesin
rengini bile söylemifltim, ama
sen bana duvar hal›s›
kumafl›ndan yap›lma bir
ceket gönderdin. Bu arada

güzel ceketti, kabul ediyorum. Kurumsal
bir dünyayla nas›l bafla ç›kabiliyorsun?
Alexander McQueen: Kurumsal bir
dünyada yer alamam ki…
David Bowie: Givenchy'den teklif gelse
bile mi?
Alexander McQueen: Evet. 
David Bowie: Modan›n topluma iflkence
eden bir yol oldu¤unu düflündü¤ün 
oluyor mu?
Alexander McQueen: Giysilere o kadar
anlam yüklemiyorum… Demek istedi¤im,
günün sonunda onlar sadece bir giysiden
ibaret. Dünyan›n hastal›klar›n› k›yafetlerle
tedavi edemem mesela. Ben sadece,
tasarlad›¤›m k›yafetleri giyen kiflilerin
kendilerine güvenmelerini sa¤lamak 
istiyorum. fiey… Ben çok kendime 
güvensiz biriyimdir de… 
David Bowie: Hepimiz kendimize 
güvensiz de¤il miyiz? Otomobil
tasarlayabilir miydin? 
Alexander McQueen: Tasarlayabilir 
miydim? Ben otomobil tasarlasam zarf gibi
bas›k birfley olurdu. 

David Bowie: Ev tasarlayabilir misin? 
Alexander McQueen: Evet, kolayca, çok
kolayca…
David Bowie: Resim yapabiliyor musun 
ya da heykel?
Alexander McQueen: Hay›r ama heykel
sat›n al›r›m. Yapamam, sat›n al›r›m. 
David Bowie: Armani “Moda öldü” diyor… 
Alexander McQueen: O da öldü demektir!
fiey, yani Tanr› demek istedim. 
David Bowie: fiimdi Versace gibi
konufltun iflte! 
Alexander McQueen: O da ölüme yak›n. 
David Bowie: Kaç yafl›nda evden
ayr›ld›n? 
Alexander McQueen: 19
David Bowie: Bu sana inan›lmaz bir
özgürlük hissi verdi mi? Yoksa kendini
korumas›z m› hissettin?
Alexander McQueen: Kesinlikle korumas›z
hissettim. Çünkü ben hep annesinin 
üzerine titredi¤i evin en küçü¤üydüm.
Zaten bu yüzden eflcinsel oldum. 
David Bowie: Bu net bir seçim miydi? 
Alexander McQueen: Henüz üç
yafl›ndayken erkeklerden 
hofllanmaya bafllad›m. 
David Bowie: Peki sence en kötü 
modac› kim?
Alexander McQueen: Aman tanr›m…
David Bowie: En kötü modac› kim?
Alexander McQueen: Benim gözümde mi?

David Bowie: Tabii ki senin gözünde… 
Alexander McQueen: David yapma, bu
yay›n yoluyla hakarete giriyor! 
David Bowie: Sence bu en kötü modac›lar
birden fazla m›? 
Alexander McQueen: Bence bu soru
yanl›fl. Sonuçta kötü giysiler bu modac›lar›
kötü yapmaz. O kötü giysilere para verip,
üzerine geçiren tüketicide kabahat. 
Ben mesela Rei Kawakubo d›fl›nda
kimseden al›flverifl yapmam. Dur
bakay›m… Geçen y›l Comme des
Garçons'dan bin poundluk al›flverifl
yapm›flt›m. Bunu söylememeliydim. 
David Bowie: Ben hiçbir zaman k›yafete
para ödemedim Alex! Taa ki...
Alexander McQueen: Benimle karfl›laflana
kadar!
David Bowie: Evet, evet aynen. Ama
paraya ihtiyac›n oldu¤unu biliyordum! 
Alexander McQueen: Evet o zamanlar
ihtiyac›m vard›! Ama flunu söylememe izin
ver, senden ald›¤›m paray› asl›nda o ceketi
yapanlara ödüyordum. 
David Bowie: Prodigy mi Oasis mi?
Alexander McQueen:Kesinlikle Prodigy.
fiahaneler. 
David Bowie: Hahaa o zaman bunu da
yan›tla: Armani mi Versace m›? 
Alexander McQueen: Marks and
Spencer. Üzgünüm, bunu yan›tlamam adil
olmaz. 

Henüz 40 yafl›na gelmeden üç kez ‹ngiltere'nin en baflar›l›
tasar›mc›s› ödülünü ald›. En baflar›l›yd›. Dünya takip ediyordu.
McQueen Londra'da tasarlarken, ‹stanbul'da bir kad›n 
heyecanlan›yordu. McQueen karfl›s›nda heyecanlanan dünyaca
ünlü baflka kad›nlar ve erkekler vard›. David Bowie, Kate Moss,
Lady Gaga, Gisele Bunchen, Sarah Jessica Parker bunlardan
baz›lar›yd›. 

Gördü¤ünüz gibi, etraf› kalabal›kt› ama sade bir törenle 
‹biza'da evlendi¤i sevgilisi George Forsyt'nin son yapt›¤› 
aç›klamaya göre Alexander yaln›zl›ktan ölüyordu. ‹ntihar›n›n
ard›ndan herkes bir neden bulmaya çal›flt›. Kimisi, annesinin
ölümüne dayanamad›¤›n›; kimi, moda dünyas›n›n stresine ve
vahflili¤ine kurban oldu¤unu söyledi. Belki hepsinden 
birazd› ama görünen o ki en büyük derdi yaflad›¤› dünyaylayd›.
fiimdi aram›zda yok. Armani'nin dedi¤i gibi “Fashion is dead”.
Neyse ki bundan sonra nerede kendine güveniyle etraf›n› 
titreten bir kad›n görsek,  üzerinde McQueen oldu¤unu
bilece¤iz. Tam da onun istedi¤i gibi cesaret gelecek kuflaklara
miras kalacak. Çünkü Alexander McQueen, bugünü de¤il;
gelece¤i tasarl›yordu. 

DAZEDDIGITAL.COM'DA YAYINLANAN, 
DÜNYACA ÜNLÜ fiARKICI DAVID BOWIE ‹LE 
ALEXANDER MCQUEEN'‹N TELEFON GÖRÜfiMES‹: 
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TEHL‹KEL‹ GÜZEL: CAPE TOWN
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AFR‹KA KITASININ UCUNDA DO⁄UYA DO⁄RU DÖNEN KARA PARÇASINDA
KITANIN EN GÜZEL VE KOZMOPOL‹T fiEHR‹ BULUNUYOR. DAHA KISA B‹R SÜRE
ÖNCE ÇATIfiMA YORGUNU B‹R fiEH‹R OLAN CAPE TOWN, DÜNYA KUPASI'YLA
B‹RL‹KTE DÜNYANIN YEN‹ TUR‹ZM ROTASI OLARAK KÜLLER‹NDEN DO⁄UYOR. 

YEN‹ MODA ESK‹ KITA
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Bu y›l tüm gözler 2010 Dünya Kupas›'n›n
gerçekleflece¤i Güney Afrika'n›n
üzerinde. Ülkenin “ana kenti”, ülkenin
gökkufla¤›ndaki en parlak renk. Etkileyici
bir co¤rafyas›, metrelerce yükseklikteki
dalgalara koflan sörfçülerin akt›¤› iri
kumlu muhteflem sahilleri, yüzlerce y›ll›k
flarap ba¤lar› ve Hollanda tarz› koloniyel
mimarisiyle Afrika'n›n oyun alan› olarak
biliniyor. Buna bir de flehri son y›llarda
ele geçiren yarat›c› gücü ve hareketli bir
sosyal yaflam› ekleyin. Cape Town sörf
ve safari rotas› etiketini üzerinden at›p, 
15 y›ld›r yaflad›¤› kültürel rönesans›
gözler önüne sermeye gerçekten haz›r.
90 dakikal›k maçlardan geri kalan
zamanda ziyaretçiler Masa Da¤›'n›n 
gölgesinde parlayan bu flehirde yeniden
do¤an bir ulusun tan›¤› olacaklar.

Portekiz Kral› 1488 y›l›nda kaflif
Bartholomew Diaz'›n “F›rt›na Burnu”
yak›flt›rmas›ndan hofllanmam›fl ve
Afrika'n›n en uç noktas›n›n ismini “Ümit
Burnu” olarak de¤ifltirmifl. Ümit Burnu
ismi Güney Afrika'y› tüm zorluklardan
sonra yeni demokrasi ça¤›na tafl›yan ruh
halini özetliyor. 70'lerde evlerin y›k›ld›¤›,
mahallelerin boflalt›ld›¤› ve siyahlar›n göç
etmeye zorland›¤› flehir buras› de¤il

sanki. Bugünün Cape Town'› 
gökdelenlerin Masa Da¤›'yla yar›flt›¤›,
uluslararas› sanat çevrelerinin ra¤bet
etti¤i, parlak fleflerin, yerel ba¤lar›n
flafl›rt›c› flaraplar›n›n eflli¤inde yaratt›¤› bir
mutfa¤a sahip kültürel bir megapol. Eski
fabrikalar ve hükümet binalar› birer birer
sanat galerilerine, atölyelere ve gece
kulüplerine dönüflüyor. Daha 15 y›l önce
AIDS, uyuflturucu ve fliddet sorunuyla
öne ç›kan flehir her fleye ra¤men
yaflanan emlak ve turizm patlamas›yla
büyük bir ekonomik yükselifl dönemi
yafl›yor. 

Cape Town'da Nelson Mandela'dan daha
büyük bir ikon varsa, o da Masa Da¤›.
Yar›mada boyunca vadilerle bölünmüfl
da¤ s›ralar› güneyde Signal Tepesi ve
kuzeyde Masa Da¤›'yla son bularak flehri
iki koldan sar›yor. fiehrin neresinde 
olursan›z olun varl›¤› hissedilen Masa,
uygarl›¤›n içindeki vahfli  yaflam›
ça¤r›flt›r›yor. Da¤›n dünyan›n do¤a
harikalar›ndan biri kabul edilmesinin tek
nedeni flehir üzerindeki bu görkemli
hakimiyeti de¤il. Buras› dünyan›n en
zengin bitki krall›¤›. Yar›madada 500 
kilometrekarelik alan içinde 2600 farkl›
bitki türü var. Masa Da¤› bunlar›n

1700'üne ev sahipli¤i yap›yor. 
Bölgede yaflayan Khoi yerlilerinden 
beri Masa'n›n etraf›nda bir gizem 
perdesi var. Buras› hala dünyan›n 
enerji merkezlerinden biri ve cennette
yans›mas› bulunan tek yer olarak 
biliniyor. Dönem dönem da¤› tamamen
kaplayan sis perdesine “masa örtüsü”
deniyor  

fieytan Tepesi  üzerine bir efsane de 
var. Kötü kokulu piposunu elinden
düflürmeyen korsan eskisi Van Hunks en
son da¤›n eteklerinde bir yabanc›yla pipo
içme yar›flmas› yaparken görülmüfl. ‹kisi,
da¤ yo¤un bir duman bulutuyla
kaplanana kadar pipo içmifller. Van
Hunk'› bir daha gören olmam›fl. Da¤›
masa örtüsü kaplad›kça, Cape Town'da
Van Hunks'›n fleytanla pipo içti¤i
söyleniyor. 

Güney Afrika dünya sahnesine yeniden
ç›karken, bu da¤lar da dünyan›n en
nefes kesici do¤a rotas› olarak yeniden
keflfediliyor. Cape Town'›n en ilginç 
özelliklerinden biri de da¤›n farkl› 
yerlerindeki mahallelerde bir gün içinde
dört farkl› mevsim yaflanmas›. Öte 
yandan, k›fl günlerinde bile flehrin
üzerinden günefl hiçbir zaman eksik
olmuyor. 

fiehrin tad›n› ç›kartmak isteyenler için
ideal bafllang›ç noktas› Victoria & Alfred
R›ht›m›. Burada günefl yer de¤ifltirdikçe
da¤›n sergiledi¤i nefes kesici ›fl›k ve
doku oyunlar›n› izleyerek civardaki
restoran ve meyhanelerde Cape flarab›

Portekiz Kral› 1488
y›l›nda kaflif

Bartholomew Diaz'›n
“F›rt›na Burnu”

yak›flt›rmas›ndan
hofllanmam›fl ve
Afrika'n›n en uç 

noktas›n›n ismini “Ümit
Burnu” olarak

de¤ifltirmifl. Ümit Burnu
ismi Güney Afrika'y›

tüm zorluklardan sonra
yeni demokrasi ça¤›na

tafl›yan ruh halini
özetliyor.
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ya da ev yap›m› bira içmek bir gelenek.
R›ht›mdan bafllayan tekne ve helikopter
turlar› da da¤› baflka bir gözle görmek
için ideal. Tekne turlar› Atlantik k›y›s›ndaki
mahallelerden geçerek Masa'n›n
arkas›ndaki On ‹ki Havari Da¤lar›'na
do¤ru uzan›yor. 

Masa Körfezi'nin ortas›ndaki Robben
Adas›, Güney Afrika'n›n geride b›rakt›¤›
ac›l› dönemin simgesi. Beyaz Yönetim
döneminde Nelson Mandela ve di¤er
siyahlar›n y›llarca hapsedildi¤i bu adaya
gitmek, birçok insan için hac ziyareti
say›l›r. Güney Afrika halk› Robben
Adas›'n› Beyaz Yönetim döneminin
iflkencelerinin de¤il, insan ruhunu
zaferinin simgesi olarak görüyor ve
dünyayla paylaflt›klar› yüzlerinin her
zaman bu ruhun izlerini  tafl›mas›n›  
istiyorlar. 

1929'da aç›ld›ktan sonra 1998'de 
yenilenen teleferikle Masa Da¤›'n›n bin
metrelik zirvesine befl dakikada
ç›k›labiliyor. Burada flehir halk› ellerine 
bir flifle flarap al›p Atlantik Okyanusu
üzerinden batan günefli ve afla¤›da 
yan›p sönmeye bafllayan flehir ›fl›klar›n›
izliyorlar. S›cak günlerde kaya tavflanlar›
insanlarla birlikte kayalar›n üzerinde
günefllenmeye ç›k›yor.  

Cape Town'da ›fl›k, da¤lar›n ve bulutlar›n
aras›ndan süzülüyor ve gri ya da lacivert
okyanustan yans›yor. fiehrin dünyada
moda foto¤rafç›l›¤›n›n ve reklam 

1929'da aç›ld›ktan
sonra 1998'de 
yenilenen teleferikle
Masa Da¤›'n›n bin
metrelik zirvesine befl
dakikada ç›k›labiliyor.
Burada flehir halk›
ellerine bir flifle flarap
al›p Atlantik Okyanusu
üzerinden batan
günefli ve afla¤›da 
yan›p sönmeye
bafllayan flehir ›fl›klar›n›
izliyorlar.
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çekimlerinin merkezi olmas›n›n nedeni de
bu renkleri ve kontrast oran› yüksek olan
›fl›k. Cape Town dünyan›n en çok çekim
yap›lan flehri. Yar›madan›n etraf›nda
yap›lacak yar›m günlük bir 
otomobil gezintisinde da¤ s›ralar›
aras›ndaki farkl› mikro iklimlerin ve farkl›
›fl›klar›n büyüleyici oyununu 
izleyebiliyorsunuz. 

fiehir d›fl›na ç›kmak için Masa Da¤›'n›n
arka yüzüne geçmek gerekiyor. Ulusal
botanik Bahçesi'nin bulundu¤u
Kirstenbosch, da¤›n güney ete¤inde
bulunuyor. False Körfezi k›y›s›ndan
devam edip, Simon's Town'daki 
tarihi deniz üssünden geçerek Atlantik
k›y›s›ndan Kommetjie'ye giden yol, 
turistlerin en popüler rotas›. 

Baflta 300 y›l önce Avrupal› aristokratlar›n
favori flarab› olan Vin de Constance
olmak üzere Cape flaraplar› tüm dünyada
tan›n›yor. Bu bölgede üç flarap rotas› var:
Constantia, Helderberg ve Durbanville.
fiarap merakl›lar› Ou Kaapse Weg
üzerinden bölgenin en eski ve tarihi
flarap ba¤lar›n›n bulundu¤u Tokai ve
Constantia vadilerine gidiyorlar. Groot
Constantia, Klein Constantia,

Buitenverwachting ve Steenberg mutlaka
görülmesi gereken ba¤lar. Verimli 
vadilerdeki bu tarihi ba¤larda sazdan
çat›lar› olan beyaz çiftlik evleri yüzlerce
y›ld›r ayn› kalm›fl. 

Constantia'ya gelmiflken masals› bir
bal›kç› kasabas› olan Haut Bay'e ve
dünyaca ünlü Camps sahillerine uzan›n.
Dünyada penguenlerle ve yunuslarla
yüzebilece¤iniz baflka hiçbir yer yok.
Özellikle de sabah›n erken saatlerinde
Camps sahilinde yüzenleri kalabal›k
yunus sürüleri karfl›l›yor. 

Hint Okyanusu'nun s›cak Mozambik
ak›nt›s›, Antarktika'dan gelen Benguela
ak›nt›s›yla Cape Point'te birlefliyor. Bin
kilometre kuzeydeki Namib'i çöle çeviren
Benguela, Cape Town'› dünyan›n en 
zengin co¤rafyas›na dönüfltürüyor. 

Daha k›sa bir süre önce demokrasiyi infla
etmek ve fliddeti durdurmak gibi temel
sorunlar› olan bir halk›n sahip olduklar›
do¤a harikas› üzerine bir kültür ve turizm
merkezini infla etmesi etkileyici. 2010'un
rotas› olarak belirlenmesi Dünya Kupas›
sayesinde olsa da, Cape Town'›n y›ld›z›
bundan sonra sönecek gibi görünmüyor.  

Constantia'ya
gelmiflken masals› bir
bal›kç› kasabas› olan

Haut Bay'e ve dünyaca
ünlü Camps sahillerine

uzan›n. Dünyada
penguenlerle 
ve yunuslarla 

yüzebilece¤iniz 
baflka hiçbir yer yok.

Baflta 300 y›l önce Avrupal› 
aristokratlar›n favori flarab› olan
Vin de Constance olmak üzere
Cape flaraplar› tüm dünyada
tan›n›yor.
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B‹L‹NEN EN LÜKS TREN ‹LE DÜNYANIN EN
G‹ZEML‹ KITASI AFR‹KA'DA B‹R YOLCULUK
YAPTIKTAN SONRA TEKRAR TAT‹LE ÇIKMAK
EM‹N OLUN S‹ZE ÇOK ZOR GELECEK. ROVOS
RAIL'‹N K‹fi‹SEL AJANDANIZA BA⁄LI OLARAK
DÜZENLED‹⁄‹ MUHTEfiEM YOLCULUKLAR ‹K‹
GÜN YA DA ‹K‹ HAFTA BOYUNCA S‹Z‹
AFR‹KA'NIN KALB‹NE GÖTÜRÜYOR. 

DÜNYANIN 
EN LÜKS TREN‹
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Afrika deyince ilk akla gelen kuflkusuz
safaridir. Elde foto¤raf makinas›, 
cipin arkas›nda ve toz duman aras›nda
bir yolculuk. fiimdi bunu de¤ifltirecek bir 
f›rsat var ve bu f›rsat sadece 36 çiftle
s›n›rl›. Rovos Rail, 72 kiflilik yolcu 
kapasitesi olan ve dünyan›n en lüks 
kompart›man olanaklar›n› sunan, 
sadece iki adet vagondan oluflan 
klasik treni çok özel bir safari için 
yeniledi.

Tren, Afrika'n›n geleneksel çizgileriyle 
dekore edilmifl olan yemek salonu ve
gözlem kompart›manlar›yla 
konuklar›na fl›k ve görkemli bir ortam 
sunuyor. Bu fl›kl›k dünyan›n baflka 
hiçbir treninde rastlanamayacak 
derecede özenli ve her fleyi düflünülmüfl
ayr›nt›lara sahip. Trendeki Royal Süitlerin
hepsinde Viktoryen tarz› banyo ve size
özel salonlar bulunuyor. Süitlerde her 
türlü gereksiniminizi karfl›layaca¤›z 

barlar›n yan› s›ra 24 saat hizmet veren bir
oda servisi de var.

ST. JAMES
“Hedef Afrika” ad›yla düzenlenen bu
uzun rota d›fl›nda da size muhteflem 
seçenekler sunuluyor. Bunlar›n en 
etkileyicisi de St. James'e yap›lan tren
safarisi. Tarihte “Milyonerler Yolu” olarak
bilinen St. James, muhteflem Hint 
Okyanusu manzaras›na sahip bir bal›kç›
kasabas›. Bölge Viktoryen tarzda 
banyolar› bulunan eski ve büyük evleriyle
tan›n›yor. Her zaman taze okyanus 
bal›klar›n› sunan lokantalar bile buraya
gitmek için yeterli bir neden. Ancak St.
James'de vakit geçirmenin en güzel yolu
her sabah ünlü plajlar›nda yüzmek. 
Dilerseniz St. James'in çevresindeki 
da¤larda yürüyüfl yapabilece¤iniz 
parkurlar da var. Yüzlerce y›l önce infla
edilen kasaba her yan›nda tarihi izler 
bar›nd›r›yor.



NAMIBIA
Namibia içerisindeki Fish River 
Kanyonu'nu görebilirsiniz. Ayr›ca Kalahari
Çölü'ne gidebilir ve Namibia'n›n baflkenti
olan WindHoek'i ziyaret edebilirsiniz.

HEDEF AFR‹KA
Afrika'n›n gizemli atmosferini yaflarken
eski ça¤lar›n romantizmini de yakalayan
ayr›cal›kl› yolculardan olmak isteyenler
Afrika k›tas›na genellikle Cape Town'dan
ad›m at›yor. Kentteki tarihi 
Capital Park ‹stasyonu'ndan bafllayan 
bu büyülü yolculukta Cape Town, 
Tanzanya içindeki Dar es Salaam, 
Victoria fielaleleri, Namibia çölleri, 
KwaZulu-Natal bambu alanlar›ndan 
geçerek Afrika'n›n muhteflem bir yüzünü
daha görme flans›n›z oluyor.

VICTORIA fiELALELER‹
Afrika'da mutlaka görülmesi gereken 
yerlerden birisi de hiç kuflkusuz Victoria
fielaleleri. Pretoria'dan yola ç›kan tren
Afrika'n›n içlerindeki muhteflem renkleri
kompart›man pencerenize getirip
yasl›yor. Zambezi Nehri'nin sonunda yer
alan Victoria fielaleleri'ne gelince
dünyan›n bir baflka harikas› karfl›n›za
ç›k›yor. Bu güzelli¤in üzerine bir de nehir
gezisi ve rafting maceras› ekleyebilirsiniz.
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CAPE TOWN'DAN KAH‹RE'YE
Bir zamanlar Cecil John Rhodes, 
Cape Town ve Kahire aras›nda bir tren
yolu hayali kurmufltu. Hayali hiçbir 
zaman gerçekleflmedi ancak art›k 
bu iki özel Afrika kenti Rovos Rail 
sayesinde birlefliyor.

Victoria fielaleleri'nden Zanzibar'a ve
Tanzanya'ya geçip, Uganda'da 
gorilleri görebilir ve daha sonra Sudan'da
Hartum'u ve M›s›r'da Abu Simbel'i ziyaret
edebilirsiniz. Rota için sadece ve sadece 
yerinizi ay›rt›p yola ç›kman›z gerekiyor,
hem de hiç vakit kaybetmeden.

AFR‹KA KOLAJI
Dokuz gün süren bu panoramik Güney
Afrika gezisi her y›l Haziran ay›nda 
bafll›yor. Pretoria'dan Malelane'e, 
Swaziland ve Durban'a, Bloemfontein'in
bat›s›na geçiliyor. Yolculuk 
KwaZulu-Natal ile devam ettikten sonra
Durban'da bir gece geçiriliyor. 
Ard›ndan Ladysmith ve Bethlehem'e 
do¤ru yol al›n›yor. Bu bafl döndürücü 
gezi yine Cape Town'da sona 
erdi¤inde sizin de art›k bundan sonra 
yapaca¤›n›z seyahatlerle ilgili fikriniz 
mutlaka de¤iflmifl oluyor.
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YATIRIM FONLARI P‹YASASI, PAZARDAK‹ ÜRÜN YELPAZES‹NE HER GEÇEN GÜN
YEN‹ ÜRÜNLER‹N KATILMASI ‹LE BÜYÜMEYE DEVAM ED‹YOR. F‹NANSAL 
KURUMLAR, YEN‹ EKONOM‹K DÜZEN ‹LE YATIRIM ‹HT‹YAÇLARINDA YAfiANAN
DE⁄‹fi‹ME VE FARKLI ÜRÜN ARAYIfiLARINA CEVAP VERMEK ‹Ç‹N FARKLI
N‹TEL‹KTEK‹ ÜRÜNLERLE P‹YASAYA HIZLA CANLILIK GET‹R‹YOR. 

YAPI KRED‹'DE 
FON DÜNYASI

Özel Bankac›l›k Pazarlama ve Ürün
Yönetimi Direktörü Ayfle ‹mre Tüylü, Yap›
Kredi Bankas› bünyesinde yer alan 
mevcut ve yeni yat›r›m fonlar› ile ilgili 
bilgileri Crystal Dergi ile paylaflt›.  

ALTERNAT‹F YATIRIM ARAÇLARINA
OLAN ‹LG‹ YATIRIM FONLARININ
ÖNEM‹N‹ ARTIRIYOR
Bildi¤iniz gibi son y›llarda de¤iflen piyasa
koflullar›na paralel olarak yat›r›mc›lar›n
beklentileri ve yat›r›m tercihleri farkl›l›k
göstermeye bafllad›. Klasik yat›r›m 
ürünlerinin getirisini yeterli bulmayan
yat›r›mc›lar günümüzde alternatif yat›r›m
araçlar›na yönelmeye bafllad›lar. Ürün
çeflitlili¤i, yat›r›m yapmadaki kolayl›k ve
likidite avantaj› ile yat›r›m fonlar›
yat›r›mc›lar›m›z için öne ç›kan 
alternatiflerden biri. Yat›r›m Fonlar› pazar›
yeni ürünlerle her geçen gün büyüyerek
önümüzdeki dönemde de yat›r›m 
tercihlerinde ilk s›ralarda olaca¤›n›n
sinyallerini veriyor.
Fon performans› için en önemli kriter
istikrarl› getiri. Yap› Kredi 
bünyesindeki fonlara bakt›¤›m›zda 
özellikle 2009 y›l›nda fonlar›m›z›n
%90'›n›n karfl›laflt›rma ölçütlerinin
üzerinde performans gösterdiklerini
görüyoruz. Getiri s›ralamas›nda ise 

2007-2009 döneminde yat›r›m
fonlar›m›z›n %90'› ilk çeyrekte 
yer al›yor. Yat›r›m fonlar›n›n
avantajlar›ndan biri de her mebla¤ için
yat›r›m yap›l›p, istendi¤i zaman ve 
istenilen miktarda nakite çevrilebilmesi.
Bunun yan› s›ra yat›r›mlar›n›z fonlar
arac›l›¤› ile aktif bir flekilde ve
profesyonel yöneticiler taraf›ndan
de¤erlendiriliyor. Yat›r›m Fonlar› dünyas›,
farkl› yat›r›m beklentilerine sahip çok
çeflitli yat›r›mc› profili için uygun çok
çeflitli yat›r›m fonlar› ile oldukça zengin,
yenilikçi ve istikrarl› getirilerle de son
derece kârl› bir dünya.

YEN‹ ÜRÜNLERLE PAZARDAK‹
YER‹M‹Z‹ SA⁄LAMLAfiTIRMAYA
DEVAM ED‹YORUZ. ALTIN FONUMUZ
15 MART'TAN BU YANA SATIfiTA
Yap› Kredi olarak yat›r›mc›lar›n finansal
ihtiyaçlar›na en do¤ru flekilde cevap 
vermek birinci önceli¤imiz. Bu nedenle
de müflterilerimizden yo¤un talep
ald›¤›m›z Alt›n Fonu'muzu 15 Mart 2010
itibariyle sat›fla sunduk. Alt›n Fonumuz
ihrac› ile birlikte yo¤un ilgi gördü ve k›sa
zamanda rekabette ön s›ralarda yerini
almaya bafllad›. Alt›n Fonumuz 
portföyünün %51'ini devaml› olarak alt›n
ve alt›na dayal› finansal araçlarda

de¤erlendirirken, sabit getirili yat›r›m
araçlar›na da yat›r›m yap›yor. Orta-uzun 
vadede alt›na yat›r›m yapmak isteyen
yat›r›mc›lar›m›za önerdi¤imiz fonumuz,
yat›r›mc›lar›m›za alt›n piyasas›na
kolayl›kla yat›r›m yapma f›rsat› veriyor. 

‹STANBUL SERBEST FONU'NA OLAN
‹LG‹ ARTARAK DEVAM ED‹YOR
‹stanbul Serbest Fonu, SPK taraf›ndan
belirlenen “nitelikli yat›r›mc›” 
statüsündeki yat›r›mc›lar için tasarland›
ve Temmuz 2009 bafl›nda sat›fla 
sunuldu. Mutlak getiri hedefleyen fon,
sadece nitelikli yat›r›mc›lara sat›labildi¤i
halde Temmuz'dan bu yana büyük ilgi 
gördü ve 100'ü aflk›n müflterimize ulaflt›.
SPK düzenlemeleri gere¤i nitelikli
yat›r›mc›lara sat›labilmesi nedeniyle 
fonumuza ilgi, büyük oranda Özel
Bankac›l›k müflterilerimizden geliyor.
Fona yat›r›m yapan müflterilerimizin
fonun performans›ndan oldukça 

memnun olduklar›n› yeni al›mlarla da
takip ediyoruz. 2010 y›l› itibariyle fona
yat›r›m yapan müflterilerimizle 3 ayda 
bir fonla ilgili detaylar›n yer ald›¤› 
bilgilendirme dosyalar›n› paylafl›yoruz.
Fonumuza, önümüzdeki dönemde de
ilginin artarak devam edece¤ini 
düflünüyoruz.

YAPI KRED‹'DEN POTANS‹YEL
GET‹R‹S‹NE ‹NANDI⁄IMIZ ANAPARA
GARANT‹L‹ FONLAR
Anapara Garantili ve Koruma Amaçl› 
fonlar son dönemde yat›r›m fonlar›
pazar›nda yaflanan canl›l›¤›n en önemli
etkeni olarak görünüyor. Yat›r›mc›lara
belirli bir vadeye kadar yat›r›m 
yapmalar› durumunda, anaparalar›n›n
yan› s›ra yat›r›m fonunun dayanak
varl›¤›ndaki performansa göre belirlenen
getiriden de faydalanma imkân› sunuyor.
Özellikle risk almaktan kaç›nan, fakat
piyasadaki f›rsatlardan da yararlanmak
isteyen yat›r›mc›lar›m›z fona çok büyük
ilgi gösteriyor. 

Vade sonunda kapanan yani süreli olan
bu fonlar sadece talep toplama 
dönemleri boyunca ve flubelerimizden
sat›labiliyor. Yat›r›mc›lar›n talepleri ve
piyasa koflullar› do¤rultusunda farkl› 
özellikteki Anapara Garantili Fonlar›m›z›
piyasaya sürerek yat›r›mc›lar›m›z›n
ihtiyaçlar›na cevap vermeye çal›fl›yoruz.
Mevcut durumda farkl› özellikteki 5
Anapara Garantili Fonumuzun yat›r›m
dönemi devam ediyor. Önümüzdeki 
günlerde de yeni Anapara Garantili
Fonumuzun halka arz›n›
gerçeklefltirece¤iz. 

% 100 Anapara Garantili Hareketli
Frekans Alt Fonu. Hareketli Frekans
Fonumuzla USD/TL kurunda önümüzdeki
dönemde afla¤› ya da yukar› yönlü sert
hareket beklemeyen yat›r›mc›lar›m›z› 
hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de

yeni Anapara Garantili Fonlarla daha
fazla yat›r›mc›ya ulaflmak önemli 
hedeflerimizden biri.

TÜRK‹YE'DE KURULAN ‹LK FON
SEPET‹, DÜNYA FONLARI FON
SEPET‹!
Özellikle uluslar aras› piyasalardaki
yat›r›m f›rsatlar›ndan yararlanmak isteyen
müflterilerimizin ilgisini çeken 
Dünya Fonlar› Fon Sepeti ilk olarak 
2007 y›l›nda sat›fla sunuldu. B Tipi
statüsündeki fon portföyünün %51'i ile
yabanc› fonlara, yan› s›ra Sermaye
Piyasas› Kurulu taraf›ndan kayda 
al›nm›fl yerli ve yabanc› yat›r›m
fonlar›ndan oluflan çeflitlendirilmifl bir
yat›r›m fonu grubuna yat›r›m yap›yor.
Yat›r›m yap›lan yabanc› fonlar 
Bat› Avrupa, Kuzey Amerika, Latin
Amerika, Do¤u Avrupa ve Asya Pasifik

ülkelerinde ihraç edilen menkul
k›ymetlerde olufluyor. Fonumuz özellikle
yurtd›fl› piyasalarda yabanc› para 
cinsinden yat›r›m yapmak isteyen
yat›r›mc›lar›m›z için çok uygun. 

YAPI KRED‹ FON DÜNYASI
BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK
Yap› Kredi Fon Dünyas› yeni ürün ve
hizmetlerle büyümeye devam 
edecek. Finansal piyasalarda devam
eden, yeni ve getiri potansiyeli yüksek
yat›r›m alternatiflerine olan talep 
art›fl›n›n önümüzdeki dönemde de 
h›zlanarak devam edece¤ini 
düflünüyoruz. Yap› Kredi olarak
önümüzdeki dönemde mevcut ürün 
yelpazemiz ve yeni fon alternatiflerimizle
daha fazla say›da müflterimize ulaflmay›
ve pazardaki konumumuzu
güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Yat›r›m fonlar›n›n 
avantajlar›ndan biri de
her mebla¤ için yat›r›m

yap›l›p, istendi¤i
zaman ve istenilen

miktarda nakite
çevrilebilmesi. Bunun
yan› s›ra yat›r›mlar›n›z
fonlar arac›l›¤› ile aktif

bir flekilde 
ve profesyonel 

yöneticiler taraf›ndan
de¤erlendiriliyor.

Özel Bankac›l›k
Pazarlama ve Ürün
Yönetimi Direktörü
Ayfle ‹mre Tüylü
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“TASARIM YAPMANIN
BEN‹M ‹Ç‹N EN BAS‹T
ANLAMI, ‹LHAM
VEREB‹LMEK VE 
AKLIMIN, KALB‹M‹N
G‹TMEK ‹STED‹⁄‹
YÖNDE DÜNYANIN
AKIfiINI DE⁄‹fiT‹RMEK
‹Ç‹N B‹R POTANS‹YELE
SAH‹P OLMAK... E⁄ER
BAfiKALARINA ‹LHAM
VERMEK ‹ST‹YORSAK,
‹LET‹fi‹M KURMAYI ÇOK
‹Y‹ B‹LMEL‹Y‹Z. KISACA,
SES‹N‹ DUYURMAK ‹Ç‹N
BA⁄IRMAN LAZIM!”

'AKLINIZDAN
ÇALDI⁄IMI, 
S‹ZE GER‹
VER‹YORUM' Tasar›mc› Marcel Wanders ile Amsterdam'›n merkezinde

Westerstraat'taki eski okul binas›n› yenileyip dönüfltürerek
kendine ve baflka tasar›mc›lara kazand›rd›¤› Westerhuis
binas›nda bulufluyoruz söyleflimiz için.

“Knotted Chair” örgü sandalye ile profesyonel hikayesi doru¤a
ç›k›yor Marcel Wanders'›n. 1996'da Droog Design için 
tasarlad›¤› bu ikonik sandalye ile tasar›m dünyas› bir anda 
gözlerini ona çeviriyor.

“Bir sevgi atmosferi yaratmak, tutkuyla yaflamak ve en heyecan
verici düfllerimizi gerçe¤e dönüfltürmek... Tek yapmak istedi¤im
bu! Sizin akl›n›zdan çald›¤›m›, yine size geri veriyorum!
Gözlerimi kapatt›¤›mda, hiçbir zaman geri ödeyemeyece¤im
kadar ald›¤›m› düflünüp minnet duyuyorum!” Diye özetledi¤i
varolufl amac›n›n bir katman daha derinine inebilmek mümkün
olabilir belki.

“Tasar›ma inan›yorum. Bence bu, insan›n yaflad›¤› ortama katt›¤›
en hofl de¤erlerden… Yaflama anlam katma çabas› içinde
“geliflim”e inan›yorum. Ancak bu flekilde yaflad›¤›m› 
hissediyorum. Hayata esprili bakabilmek, di¤erlerinin kalbinde
yer açmaya ve aç›lan alanlar› pozitif  yeniliklerle doldurmaya
yar›yor! Ben de bunu tasar›mlar›mda kullan›yorum!”

Bir de 'neden' sorusunu sorabiliriz belki...

“‹nsanlar bir tasar›m›, ancak problem yaratt›¤› zaman fark 
ediyor. Benim görevim, bunu keyifle yaflarken fark ettirmek...
S›radan fleylerden beslendi¤im söylenir, ki bu do¤rudur. Ama
s›radan kavram› üstüne düflününce, çevremizdeki küçük
mucizeleri ancak s›radan olan› izleyerek bulabilece¤imize
inan›yorum.”

Bize göre dahiyane, ona göre beyninin günlük s›radan iç
konuflmalar› olan bu cümlelerin ard›ndan sorular›m›z bafll›yor.

Crystal: Yarat›c›l›¤›n büyüsünü kaybetme korkusu ya da s›k›nt›s›
yaflad›¤›n oluyor mu?
Marcel Wanders: Hay›r, asla. Bu büyünün içine girmeyi
bildi¤im kadar d›fl›nda kalmay› da göze alabilirim. 
E¤er bir gün kaybedersem bunu, kaybederim, ne yapal›m?
Üstünde düflünmem bile. Yapt›¤›m ifli besleyen bu 
büyüyü kaybedersem, hemen bir baflka yarat›m arac› 
bulurum kendime.

Crystal: 500 y›l sonra dünya nas›l bir yer olacak?
Wanders: Kay›p bir neslin çocuklar› olarak bu dünya için
anlaml› ne yapt›k acaba diye soruyorum kendime. Çok önemli
fleyler baflar›yoruz, evet, ama gelece¤e anlaml› ne b›rak›yoruz?
Bugün iPod çok müthifl bir fley. Ama bu tür yarat›mlar ilginçli¤ini
hemen kaybediyor ve üç y›l içinde hiçbir esprisi kalm›yor. Bizim
nesil tarih yaratam›yor bence. O derece önem tafl›yan ürünler
veremiyoruz. Bugünü infla ediyoruz tabii, ama tarihe kalacak, 
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devredilecek fleyler yapm›yoruz. O nedenle, 500 y›l sonra bizim
yapt›¤›m›z ne kal›r, bilemiyorum.

Crystal: Pesimist bir yaklafl›m oldu bu. Her konuya genel olarak
böyle mi bakars›n?
Wanders: Hay›r, tam tersine çok optimist bir insan›m. 
Sevgiye, aflka, heyecana tutkunum. Sadece bugünü reel olarak
izleyen biri olarak, 500 y›l sonraya büyük etkiler yaratacak fleyler 
b›rakaca¤›m›z› flimdilik düflünmüyorum. Belli de olmaz!

Crystal: Kalem, ka¤›t hala bir fley ifade ediyor mu sana? Yoksa
tamamen bilgisayar faresi mi olduk hepimiz?
Wanders: Do¤ruyu söylemek gerekirse, konu yaz› yazmaksa
pek kalem ka¤›t kullanm›yorum. Hatta gerekti¤i zaman el yaz›m›
okuyamaz oldum! Ama notlar üstünde çal›fl›rken, tasar›mlar›n
sa¤›na soluna, çizimlerin köflelerine oklar ç›karmak için daima
elimde kalem bulunur tabii. Renkler, tasar›mlar›n rengini, 
formunu anlatma konusunda projelerin sa¤›na soluna al›nan 
notlar yani... Ama fliir seven, flair seven biri olarak, kelimelere
afl›k oldu¤umu söylemeliyim. fiairin beynindekileri seviyorum.
Kelimelerin de¤iflken olmas›n› seviyorum. Onlar› farkl› flekillerde
kullanmay› seviyorum.

Crystal: Kültür, yaflam›nda nas›l bir alan› kaps›yor?
Wanders: Yaflam›n kendisi orijinal ise, kültür bunun illüzyonu,
yans›mas›. Hayat›n kendisi yaflan›rken, kültür bir rüyay›, bir
olas›l›¤›, bir hayali tasarlar. Ne daha iyi, ne daha kötü. Ama
sanki bir yalan. Her fleyle ilgili söylenebilecek bir yalan.
Umrunuzda olan ya da olmayan her konuya dair görülen rüya...
‹lginizi çekebilir, çekmeyebilir. Ama bu rüya gerçe¤in
bir yans›mas› sadece...

Crystal: Kültür salt kurgu mu yani?
Wanders: fiöyle diyelim... Çin'e gitmektense, oray›
kitaplardan ö¤rendin diyelim. Bir plaja 
gidiyorum, döndükten sonra orada çekilmifl bir
foto¤rafa bak›yorum. Tekrar orada hissetmek için...
Orada olmaktansa, buradan o plaj› hissedebiliyorum.
Televizyonda içimi karartan haberler s›ralan›yor ard›
ard›na, ben seyrediyorum. Sonra rahats›z olup kanal 
de¤ifltiriyorum. Hop! Sanki tüm bu negatif 
olaylar yaflanm›yor gibi... Bütün bunlar sonsuz bilgi
kaynaklar›, ama içerikleri yaflam›m›za büyük
yapayl›klar da getiriyor.

Crystal: Sence timsah›n m›, köpekbal›¤›n›n m› daha s›k› bir tarz›
var?
Wanders: Köpekbal›¤›!

Crystal: Neden?
Wanders: Daha sofistike, daha rafine ve belki daha az
öldürücü!

Crystal: Tatil için sakin bir deniz k›y›s›, da¤›n tepesinde bir
kulübe mi, nabz› atan bir metropolün göbe¤i mi?
Wanders: Bazen dinlenmek
için bu tip küçük 
kaçamaklar iyi gelebilir,
ama ben tam bir flehir
insan›y›m. Kalabal›¤›n ve
dinamik bir flehrin nabz›n› 
hissetmeliyim.

Crystal: Gündüz insan›
m›s›n, gece mi?
Wanders: Günün her
saatini ayn› heyecanla
yaflar›m.
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Pera Müzesi beflinci y›l›nda da dünya sanat›n›n büyük ustalar›n›n çok özel ya-

p›tlar›n› sanatseverlerle buluflturmaya devam ediyor. Bu kez de, 20. yüzy›l sa-

nat›n›n büyük ustas› Pablo Picasso'nun Suite Vollard adl› gravür serisini 

ilk kez ve bir bütün olarak, Pera Müzesi'nde ülkemizin sanatseverlerine 

sunmaktan büyük mutluluk duyduk.

Dönemin efsanevi sanat simsarlar›ndan Abroise Vollard taraf›ndan siparifl edi-

len ve 100 gravürden oluflan bu seri, bizlere büyük bir sanatç›n›n çoktan ulus-

lar aras› üne kavuflmufl olsa da, hâlâ yeni esin kaynaklar› arad›¤›n› ve yarat-

t›klar›yla asla yetinmedi¤ini gösteriyor. 

Sanat tarihçileri ve elefltirmenler, Pablo Picasso'nun yarat›c›l›¤›n› gerçek bir

flölenle bizlere sunan bu hayranl›k uyand›r›c› yap›tlar›n, geçti¤imiz yüzy›ldan

günümüze kalan en önemli sanatsal miraslardan  biri oldu¤unu söylüyorlar.

Dileriz, Suite Vollard ülkemiz sanat çevrelerinde de hak etti¤i ilgiyi görür.

Suna, ‹nan & ‹pek K›raç

Picasso
Suite Vollard

Gravürler

Perde Önünde Oturan Ç›plak Kad›n

3 Nisan 1931 

Aside yedirme bask› / Montval ka¤›d› 
308x224 mm. / 445x 340 mm.
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Kad›n›n Örtüsünü 
Kald›ran Faun

12 Haziran 1936

Akuatint / Montval ka¤›d›
317x417 mm.
440x340 mm.



Model ve Gerçeküstücü Heykel

4 May›s 1933

Aside yedirme bask› / Montval ka¤›d› 
268x193 mm. / 445x 340 mm.

Heykelt›rafllar, Modeller,
ve Heykel

20 Mart 1933 

Aside yedirme bask› 
Montval ka¤›d› 
194x267 mm. 
340x 445 mm.

Heykelt›rafl, 
Model ve Büst

17 Mart 1933

Aside yedirme bask› 
Montval ka¤›d› 
267x194 mm. 

445x 340 mm.
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Heykel Önünde Ç›plak Kad›n

4 Temmuz 1931

Aside yedirme bask› / Montval ka¤›d› 
312x221 mm. / 445x 340 mm.

Kentaur ve Kad›n Önünde
Uzanm›fl Heykelt›rafl

31 Mart 1933

Aside yedirme bask› 
Montval ka¤›d› 
194x268mm
340x445 mm.

Uyuyan Kad›n› 
Okflayan Minotor

18 Haziran 1933

So¤uk kaz›
Montval ka¤›d› 
300x370 mm. 
340x445 mm.
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gezi

NE ‹Ç‹NDE 
fiEHR‹N, 
NE DE 
DIfiINDA

‹lk izlenim. Rafine ellerden ç›kma insan yap›m› bir suni cennet.
Gözleriniz kapat›p ‹stanbul'un merkezinden bafllayan ve yaklafl›k 45
dakika süren yolculuk boyunca gördüklerinizi haf›zan›zdan silmeyi
baflarabilirseniz, gözlerinizi tekrar açt›¤›n›zda Paris'e yak›n bir köyde
uyand›¤›n›z› zannedebilirsiniz...

Lavanda Otel, 16 dönüm arazi içerisinde harika tafl ve ahflap
yap›lardan oluflan bir butik otel. Asl›nda otel hizmeti de veren bir
restoran demek daha do¤ru. Dünyadaki benzerlerinden yola
ç›k›larak, gezmekten ve yeni lezzetler tatmaktan zevk alan insanlar
taraf›ndan kurulmufl. 

En güzel yanlar›ndan biri, eklektik yap›s›. Otel veya restoran olarak
düflünülüp tasarlanmam›fl. Bu da al›flt›¤›m›z otel otel kokan odalar
yerine birbirine hiç benzemeyen, ço¤u asl›nda ailenin konuklar›n›
a¤›rlamak amac›yla infla etti¤i 12 s›cak mekan anlam›na geliyor.

Da¤a, ormana veya gölete bakan odalar› gezerken ilk dikkatimizi
çeken, manzaran›n yan›s›ra 'sessizlik' oldu. Modern insan›n belki en
öncelikli ihtiyac›. Harika çiçek ve a¤açlar›n serpifltirldi¤i bahçeyi
izlerken, gerçekten dinlenebilmenin anahtar›, sessizlik. Gürültüden
kaçmaya ne kadar ihtiyac›m›z varm›fl...

RESTORAN VE fiEF
Lavanda Otel, sahip oldu¤u tüm pastorel güzelliklere ra¤men 
konseptini gözlerimizden önce 'midelerimizi' memnun etmek üzerine
kurmufl. fief Emre fien. Son zamanlarda duymaya al›flt›¤›m›z klasik
bir hikayesi var. Çok da ›s›namad›¤› bir okulda okurken yüre¤inin
sesini dinlemifl ve gastronomi e¤itimi almaya bafllam›fl.
(Biyografisinden: ...‹talyan Lisesini bitirdikten sonra, Politecnico di
Milano' da mimarl›k okumaya bafllad› ama akl› ve kalbi onu mutfak
sanatlar›na yönlendirdi. MSA'da profesyonel aflç›l›k ve pastac›l›k

e¤itiminden sonra 2008 y›l›nda ‹stanbul Mikla'da, fief Mehmet Gürs
ve 2009 y›l›nda ‹talya Treiso'da (Alba) Michelin y›ld›zl› flef Maurilio
Garola yan›nda ‹talyan Mutfa¤› e¤itimini ald›...) 

Biraz kader diyebilece¤imiz, Türkiye'nin ve dünyan›n önemli
fleflerinin yan›nda tamamlad›¤› evrelerden sonra flimdi Lavanda
Otel'in mutfa¤›n› yönetiyor. 22 yafl›nda genç bir flefin rafine Akdeniz
Mutfa¤› yorumlar›n› tatmak, tekdüzeli¤inden flikayet edilen gurme
dünyam›z için tek kelimeyle 'enteresan'..

Yemeklerde kullan›lan kekik, fesle¤en benzeri otlar›, do¤a harikas›
bahçenin bir köflesinde kendi elleriyle yatifltirdi¤ini görmek çok hofl.
Kendilerine özel, (a¤›rl›kl› Türkiye'nin nadide, az rastlan›r 
örneklerinden oluflan) kavlar› da flarapseverlerin dikkatinden 
kaçmayacak.

SPA
Günübirlik gurme kaç›fllar›n›n yan›s›ra, haftasonu hatta daha uzun
bir tatil planlayanlar için otelin SPA hizmetlerinden de bahsetmek
gerek. Orman manzaral› sauna ve jakuzi ilk görüldü¤ünde kelimenin
tam anlam›yla insan yap›m› bir cennetteyim hissi yarat›yor.

Is›tmal› su yataklar›nda masaj, fitness salonu, buhar odas› gibi
yorgunluk düflmanlar›n›n yan›s›ra ilkbahardan itibaren aç›k olan
›s›tmal› havuz da önce gözlerimizi, ard›ndan da bedenlerimizi 
dinlendiriyor.

K›saca, Lavanda, örneklerine ülkemizde pek s›k rastlanmayan,
rafine tatlar ve manzaralar›n oluflturdu¤u an›larla ayr›laca¤›n›z bir
mekan. Günübirlik gurme gezileri için mutlaka denenmesi gereken
flehre yak›n bir adres.
www.lavandaotel.com 
Ulupelit Köyü. Seçkin Sokak No:2 fiile / ‹stanbul

LAVANDA, ÖRNEKLER‹NE ÜLKEM‹ZDE PEK SIK 
RASTLANMAYAN, RAF‹NE TATLAR VE 
MANZARALARIN OLUfiTURDU⁄U ANILARLA 
AYRILACA⁄INIZ B‹R MEKAN. GÜNÜB‹RL‹K GURME
GEZ‹LER‹ ‹Ç‹N MUTLAKA DENENMES‹ GEREKEN
fiEHRE YAKIN B‹R ADRES.



STEVE JOBS'DAN 
NOKTALARI
B‹RLEfiT‹RMEK ÜZER‹NE

Her fley ben do¤madan önce bafllad›. Biyolojik annem genç,
bekar bir doktora ö¤rencisiydi ve beni evlatl›k vermeye karar
verdi. Ama bir koflulu vard›: beni evlat edinen ailenin üniversite
mezunu olmas›n› istiyordu. Dolay›s›yla avukat bir çiftin
do¤du¤umda beni evlat edinmesi için gerekli tüm ayarlamalar
yap›ld›. Ama ben dünyaya gelince son anda bir k›z çocuk 
istediklerine karar verdiler. O s›rada bekleme listesinde olan
aileme gece yar›s› bir telefon geldi: “Beklenmeyen bir o¤lan
çocu¤u geldi. Onu ister misiniz?” “Elbette,” diye yan›t verdi ailem.
Biyolojik annem, annemin üniversiteden, babam›n liseden hiç
mezun olmad›¤›n› sonradan ö¤rendi. Evlat edinme belgelerini
imzalamay› reddetti. Yaln›zca birkaç ay sonra, ailem beni 
üniversiteye göndereceklerine söz verince, yumuflad›. 

17 y›l sonra üniversiteye gittim. Ama safl›k yap›p, neredeyse
Stanford kadar pahal› bir okulu seçtim. ‹flçi s›n›f›ndan ailem tüm
birikimlerini üniversite harc›ma harc›yorlard›. Alt› ay sonra, buna
de¤medi¤ine karar verdim. Hayat›mda ne yapmak istedi¤im
konusunda en ufak bir fikrim yoktu ve üniversitenin bana bu 
konuda  nas›l yard›mc› olaca¤›n› anlam›yordum. Orada durmufl,
ailemin hayatlar› boyunca biriktirdi¤i bütün paray› harc›yordum.
Ben de üniversiteyi b›rakmaya karar verdim ve her fleyin sonunda
iyi olaca¤›na inand›m. Bunu yapmak oldukça korkutucuydu, ama
geri dönüp bakt›¤›mda hayat›mda ald›¤›m en do¤ru kararlardan
biri oldu¤unu görüyorum. Okulu b›rakt›¤›m anda ilgimi çekmeyen
zorunlu dersleri b›rak›p, bana ilginç gelen derslere girmeye
bafllad›m. 

Her fley güzel de¤ildi. Yurt odam yoktu, arkadafllar›m›n odalar›n›n
yerinde yat›yordum, yemek almak için kola fliflelerinin 5 sentlik
depozitolar›n› topluyordum ve her Pazar haftada bir gün olsun iyi
bir yemek yemek için Hare Krishna tap›na¤›na kadar 12 kilometre
yol yürüyordum. Bunu çok seviyordum. Merak›m› ve sezgilerimi

izleyerek pefline düfltü¤üm konular›n sonradan paha biçilmez
oldu¤unu anlad›m. Size bir örnek vereyim: 

O y›llarda Reed Üniversitesi, ülkedeki belki de en iyi kaligrafi 
e¤itimini veriyordu. Üniversite kampüsünün her yerindeki afifller ve
çekmecelerin üzerindeki etiketler güzel el yaz›lar›yla süslenmiflti.
Okulu b›rakt›¤›m ve normal derslere girmedi¤im için kaligrafi 
dersine girip, bu ifli ö¤renmeye karar verdim. Serifli ve serifsiz
karakterleri, farkl› harf kombinasyonlar› aras›ndaki boflluk
farkl›l›klar›n›, tipografiyi iyi yapan fleyin ne oldu¤unu ö¤rendim.
Bilimin kavrayamayaca¤› kadar güzel, tarihsel ve inceydi; bu
konuyu büyüleyici bulmufltum. 

Bunlar›n hiçbirinin gerçek hayatta bir iflime yarayaca¤›n›
düflünmüyordum. Ama on y›l sonra ilk Mac bilgisayar› 
tasarlarken, tüm ö¤rendiklerimi yeniden hat›rlad›m. Ve tüm 
bunlar› Mac’i tasarlarken kulland›m. Mac, güzel bir tipografiye
sahip olan ilk bilgisayard›. E¤er üniversitede o derse girmemifl
olsayd›m Mac’in farkl› yaz› karakterleri ya da harf aral›klar›
aras›ndaki orant› olmazd›. Windows da Mac’i kopyalad›¤›na 
göre hiçbir kiflisel bilgisayarda bunlar olmayacakt›. E¤er 
üniversiteyi b›rakmasayd›m, o kaligrafi dersine hiç girmeyecektim
ve kiflisel bilgisayarlarda flimdiki mükemmel tipografi 
olmayabilirdi. Elbette üniversitedeyken ileri bak›p bu noktalar›
birlefltirmem imkans›zd›. Ama on y›l sonra geriye dönüp
bakt›¤›mda her fley çok aç›k. 

Gelece¤e bakarak noktalar› birlefltiremezsiniz; yaln›zca geriye
dönüp bakt›¤›n›zda bunu yapabilirsiniz. Dolay›s›yla noktalar›n 
gelecekte bir flekilde birleflece¤ine güvenmeniz gerekiyor. 
Bir fleylere güvenmelisiniz; yüre¤inize, kadere, hayata, karmaya,
her neyse. Bu yaklafl›m beni hiç hayal k›r›kl›¤›na u¤ratmad› ve
hayat›mda fark yaratt›. 

crystal
insan
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YAfiADI⁄IMIZ ÇA⁄IN EN YARATICI ‹fi ‹NSANLARINDAN STEVE JOBS’UN SEVG‹,
KAYBETMEK VE ÖLÜM ÜZER‹NE OTOB‹YOGRAF‹K ÜÇLEME DENEMES‹.
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‹kinci hikayem sevgi ve kaybetmek üzerine. 
fiansl›yd›m. Hayat›mda ne yapmak istedi¤imi erken buldum.
Woz’la birlikte Apple’› ailemin garaj›nda yaratt›¤›m›zda 20
yafl›ndayd›m. 10 y›l içinde Apple garajdaki iki kifliden, 4000’den
fazla çal›flan› olan 2 milyar dolarl›k bir flirkete dönüfltü. En iyi
tasar›m›m›z olan Macintosh’u bir y›l önce piyasaya ç›kartm›flt›k ve
henüz 30 yafl›na basm›flt›m. Sonra kovuldum. Kendi kurdu¤unuz
flirketten nas›l kovulabilirsiniz? Apple büyürken flirketi benimle 
birlikte yönetmesi için çok yetenekli oldu¤unu düflündü¤üm 
birisini ifle alm›flt›m. ‹lk y›l ifller iyi gitti. Sonra gelece¤e yönelik
düflüncelerimiz fark›laflmaya bafllad› ve sonunda bir tart›flma
yaflad›k. O zaman yönetim kurulumuz onun taraf›n› tuttu. 
30 yafl›na geldi¤imde kovulmufltum. Üstelik de herkesin gözü
önünde. Yaflam›m›n merkezinde olan iflim gitmiflti ve bu 
berbat bir duyguydu. 

Birkaç ay boyunca ne yapaca¤›m› bilemedim. Bir nesil önceki
giriflimcileri hayal k›r›kl›¤›na u¤ratt›¤›m› hissediyordum. Bana
devredilen asay› elimden düflürmüfltüm sanki. David Packard ve
Bob Noyce’la bulufltum ve iflleri elime yüzüme bulaflt›rd›¤›m için
onlardan özür dilemeye çal›flt›m. Baflar›s›z oldu¤umu bilmeyen
yoktu, Vadi’den kaçmay› bile düflündüm. Ama sonra yavafl yavafl
bir fleyi fark ettim: iflimi hala seviyordum. Apple’da yaflananlar
bunu hiç de¤ifltirmemiflti. Reddedilmifltim, ama hala afl›kt›m. Ben
de en bafltan bafllamaya karar verdim. 

Bunu o zamanlar göremesem de, Apple’dan kovulman›n bafl›ma
gelen en iyi fley oldu¤u sonradan ortaya ç›kt›. Baflar›l› olman›n
getirdi¤i yükün yerini, ifle en bafltan bafllaman›n ve her fleyden
daha az emin olman›n hafifli¤i ald›. Bu özgürlük hayat›m›n en
yarat›c› dönemlerinden birine girmemi sa¤lad›. 

Sonraki befl y›l boyunca NeXT ve Pixar adl› iki flirket kurdum.
Sonradan kar›m olacak muhteflem kad›nla o dönemde tan›flt›m.
Pixar dünyan›n ilk bilgisayar animasyonlu filmi olan Toy Story’yi
üretti ve flimdi dünyan›n en baflar›l› animasyon stüdyosu. Olaylar
inan›lmaz bir flekilde geliflti ve Apple NeXT’i sat›n ald›, ben
Apple’a geri döndüm ve NeXT’te üretti¤imiz teknoloji Apple’›n flu
an yaflad›¤› rönesans›n merkezinde yer ald›. Ve Laurene’le harika
bir aile kurduk. 

Apple’dan kovulmasayd›m tüm bunlar›n gerçekleflmeyece¤ine
eminim. Çok ac› bir hapt›, ama hastan›n buna ihtiyac› vard›.
Zaman zaman hayat insana sert bir tokat atar. ‹nanc›n›z› 
kaybetmeyin. Benim devam etmemi sa¤layan tek fley yapt›¤›m ifli
sevmemdi. Siz de neyi sevdi¤inizi bulmal›s›n›z. Aflkta oldu¤u
kadar iflte de bu geçerli. ‹fliniz hayat›n›z›n çok büyük bir parças›n›
oluflturacak ve gerçekten tatmin olman›z› sa¤layacak tek fley
mükemmel oldu¤una inand›¤›n›z ifller yapmakt›r. Mükemmel ifller
yapman›n tek yolu iflinizi sevmektir. E¤er sevdi¤iniz fleyi 
bulamad›ysan›z, aramaya devam edin. Azla yetinmeyin. Ve aflkta
oldu¤u gibi iflte de do¤ruyu buldu¤unuzda, hissedersiniz. Ve tüm
iyi iliflkiler gibi y›llar geçtikçe daha da güzelleflir. Bulana kadar
aramaktan vazgeçmeyin. Azla yetinmeyin. 

Üçüncü hikayem ölüm üzerine. 
17 yafl›ndayken bir yerlerde flöyle bir söz okumufltum: “E¤er her
günü son günün gibi yaflarsan, günün birinde hakl› ç›kars›n.” Bu
beni çok etkiledi ve o zamandan beri 33 y›ld›r her gün sabahlar›

aynaya bak›p: “Bugün son günüm olsayd›, bugün yapacaklar›m›
yapmak ister miydim?” diye soruyorum. Ve e¤er üst üste günler
boyunca “hay›r” cevab› verdiysem, bir fleyleri de¤ifltirmem 
gerekti¤ini anl›yorum. 

Yak›nda ölece¤imi düflünmek, hayat›mda büyük kararlar al›rken en
çok iflime yarayan araç oldu. Çünkü hemen her fley, tüm d›fl 
beklentiler, gururum, küçük düflme ya da baflar›s›z olma korkum
ölümün karfl›s›nda anlam›n› yitirdi ve gerçekten önemli olan tek
fleyin öne ç›kmas›n› sa¤lad›. Ölece¤ini hat›rlamak, kaybedecek bir
fleylerin oldu¤u düflüncesinin tuza¤›ndan kaçman›n en iyi yoludur.
Zaten ç›plaks›n›z. Kalbinizin sesini dinlememek için hiçbir
nedeniniz yok.   

Yaklafl›k bir y›l önce bana kanser teflhisi kondu. Bir sabah 7.30’da
girdi¤im tarama pankreas›mdaki tümörü aç›kça gösterdi.
Pankreas›n ne oldu¤unu bile bilmiyordum. Doktorlar bana bunun
tedavisi neredeyse hiç olmayan bir kanser türü oldu¤unu ve üç ila
alt› aydan fazla yaflamay› beklemememi söyledi. Doktorum bana
eve gidip iflleri yoluna koymam› önerdi; bu doktorlar›n  dilinde
“ölmeye haz›r ol” demektir. Çocuklar›n›za gelecek 10 y›l içinde
söyleyece¤inizi düflündü¤ünüz her fleyi söylemeye çal›fl›n,
demektir. Iflleri olabildi¤ince tamamlay›n ki sonradan aileniz zorluk
çekmesin, demektir. Veda edin demektir. 

O teflhisle gün boyunca yaflad›m. O günün akflam›nda biyopsi
yap›ld›; bo¤az›mdan içeri  karn›mdan ba¤›rsaklar›ma do¤ru giden
bir endoskop soktular, pankreas›ma bir i¤ne bat›rd›lar ve 
tümörden birkaç hücre örne¤i ald›lar. Ben uyuyordum, ama orada
olan kar›m doktorlar›n hücreleri mikroskop alt›nda incelediklerinde
nadir görülen ve ameliyatla tedavi edilen bir pankreas kanseri türü
oldu¤unu anlay›p a¤lamaya bafllad›klar›n› anlatt›. Ameliyat oldum
ve flimdi iyiyim.  

Ölüme en yaklaflt›¤›m zaman buydu ve y›llar boyunca daha fazla
yaklaflmamay› umuyorum. Tüm bunlar› yaflad›ktan sonra size
ölümün faydal› ama tamamen düflünsel bir kavram oldu¤unu biraz
daha kesin flekilde söyleyebilirim: 
Kimse ölmek istemez. Cennete gitmek isteyen insanlar 
bile bunun için ölmek istemez. Ama ölüm, hepimizin ortak yoludur.
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Kimse bundan kaçamaz. Böyle olmas› da gerekir, çünkü 
Ölüm büyük ihtimalle Yaflam’›n en iyi icad›d›r. Yaflam›n 
de¤iflimini sa¤lar. Eskileri temizleyerek yenilere yer açar. 
fiimdi yeni sizsiniz, ama çok uzak olmayan zamanda
yafllanacaks›n›z ve temizleneceksiniz. Böyle dramatik konufltu¤um
için üzgünüm, ama bu do¤ru. 

Zaman›n›z s›n›rl› ve bunu baflkas›n›n hayat›n› yaflayarak 
harcamay›n. Baflkalar›n›n düflüncelerinin sonuçlar›yla yaflanan
yaflam, dogmalar›n tuza¤›na düflmek demektir. Baflkalar›n›n 
fikirlerinin gürültüsünün içinizdeki sesi bast›rmas›na izin vermeyin.
Ve en önemlisi de, kalbiniz ve sezgilerinizi dinleyecek cesarete
sahip olun. Gerçekten ne istedi¤inizi bunlar bilir. Baflka her fley 
önemsizdir.  

Gençken, benim neslimin kutsal kitaplar›ndan olan “Dünya
Katalo¤u” diye muhteflem bir yay›n vard›. Buran›n yak›nlar›ndaki
Menlo Park’ta, Stewart Brand ad›nda birinin flairane dokunufluyla
yarat›l›yordu. 1960’lar›n sonuydu, bilgisayarlar ve masaüstü
yay›nc›l›¤› yoktu. Dolay›s›yla daktilo, makas ve polaroid foto¤raf
makineleriyle haz›rlan›rd›. Google ortaya ç›kmadan 35 y›l önce,
onun ka¤›da bas›l› haliydi: idealistti, iyi araçlar ve harika fikirlerle
doluydu.  

Steward ve ekibi “Dünya Katalogu”nu birkaç say› yay›nlad›lar.
Zaman› geldi¤inde son bir say› ç›kartt›lar. 70’lerin ortas›yd›.
Son say›lar›n›n arka kapa¤›nda maceraperestseniz sabah›n 
erken saatlerinde kendinizi otostop çekerken bulabilece¤iniz,
uzay›p giden bir yol foto¤raf› vard›. Alt›nda flöyle yaz›yordu: 
“Aç kal›n. Aptal kal›n.” Bu onlar›n veda mesaj›yd›. Aç kal›n, 
aptal kal›n. Kendim için hep bunu diledim. 
Aç kal›n, aptal kal›n. 

Baflkalar›n›n 
fikirlerinin gürültüsünün
içinizdeki sesi bast›rmas›na
izin vermeyin. Ve en 
önemlisi de, kalbiniz ve
sezgilerinizi dinleyecek
cesarete sahip olun.
Gerçekten ne istedi¤inizi
bunlar bilir. Baflka her fley 
önemsizdir.  

Bir fleylere 
güvenmelisiniz;
yüre¤inize, kadere,
hayata, karmaya, 
her neyse. Bu
yaklafl›m beni hiç
hayal k›r›kl›¤›na
u¤ratmad› ve
hayat›mda fark
yaratt›. 

Steve Wozniak
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B‹R KOLTUK RAHAT
OLAB‹L‹R, KULLANIfiLI
OLAB‹L‹R, GÜZEL VEYA
Ç‹RK‹N OLAB‹L‹R. PEK‹,
'GÖRMÜfi GEÇ‹RM‹fi'
OLAB‹L‹R M‹? DAV‹T
MEfiULAM, B‹Z‹ 
'MODERN TAR‹H' ADLI
DÜKKANINDA 
UZAKDO⁄U'NUN
H‹KAYES‹ OLAN, 
HATTA BAZILARININ
'HAYATLARI ROMAN'
EfiYALARIYLA
TANIfiTIRIYOR.

Faik Pafla, ço¤unluk için beyindeki minik bir
'bilmem' bofllu¤u daha. Baz›lar›, özellikle
‹stanbullu baz›lar› için ise 'Çukurcuma'daki
o güzel binalar›n oldu¤u cadde'.

K›r›m Savafl›'nda hizmet etmesi nedeniyle
paflal›¤a yükselen eczac› Fransesco Della
Sudda, ya da ilk olarak Fransesco Usta,
ard›ndan Fransesco Efendi ve sonunda
Faik Pafla bugün pek tan›nmasa da, ismi
‹stanbul'un çok özel bir soka¤›nda gün
boyu tekrarlan›yor.

fiehrin belki en güzel apartmanlar›n›n
yanyana durdu¤u Faikpafla Caddesi,
kalburüstü antika ma¤azalar›yla özellikle 
hafta sonlar›n›n gözde rotalar›ndan. 
Yüzy›ll›k soka¤›n çok taze bir sakinine
konuk oluyoruz. Numara 19. 'Modern Tarih'.
‹lginç bir ismi var, vitrinine ilk bak›flta
antikac› gibi görünüyor ama de¤il...
“Ben antikac› olarak görmüyorum kendimi,
çukurcuma antikac›lar bölgesi olarak 

biliniyor ama ben kendimi antikac› olarak 
görmüyorum”

Crystal: Peki, nas›l adland›r›yorsunuz 
kendinizi?
Davit Meflulam: Bizim iflimiz gidip
dünyadan insanlar›n elleriyle yapt›klar› çok
eski, eski, ça¤dafl objeleri almak. Yani, biz
objeciyiz, insanlar›n yapt›klar›, kulland›klar›
objeleri topluyoruz. Piyasadaki bir çok
içtasar›m, aksesuar, mobilya flirketleri 
fuarlara gidip bat›l› pazarlar için yap›lm›fl el
sanatlar› veya makinadan, seri üretimden
ç›km›fl objeler getiriyorlar. K›saca biz bunun
antitezi gibiyiz.

Crystal: Dünyada bir tan›m› var m› bu iflin?
Meflulam: Bizim toplad›¤›m›z objelerin
‹ngilizce’deki karfl›l›¤› 'vernacular', yani
özünde o gelene¤e ait, orada, kendi 
kullan›m› için yap›lm›fl objeler. Biz bunlar›
getirmeye dikkat ediyoruz. Bat› pazar›na
sunulmak için yap›lm›fl de¤il, estetik ve

dekoratif, hikayesi olan özel objeleri 
getiriyoruz. 

Crystal: Hepsi orijinal mi, aralar›nda replika
olanlar da var m›?
Meflulam: Aralar›nda replika olanlar da var,
bizim objelerimiz daha çok Uzakdo¤u ve
Çin a¤›rl›kl›. Çin, dünyadaki mobilya ve
porselen kültürünü ilk ortaya ç›karm›fl
medeniyet. Onun için onlar›n replikas› bile,
18 -19. yüzy›lda yap›ld›klar› için bugüne
geldi¤inizde bir antika de¤eri, toplama
de¤eri, koleksiyon yapma de¤eri olan
fleyler. 

Crystal: “Modern Tarih” ismi nereden 
geliyor?
Meflulam: Bizim ilgilendi¤imiz ürünler,
dünyadan toplad›¤›m›z objeler 
daha çok 19. yüzy›l›n bafllar›ndan,
aralar›nda 18. veya 20. yüzy›ldan da 
ürün olmas›na ra¤men, genelde mimarl›kta
ve sanatta modern tarih olarak kabul 

edilen periyoda denk gelen fleyler. Biraz
akademik olmas›na ra¤men ismin gelifli
oradan.

Crystal: Biraz akademik taraf› olan bir ifl...
Meflulam: Evet, içinde sanat da var, ifl de
var, finans da var, siyaset de var. 
Asl›nda bu ürünlerin geçmiflini 
anlamak için iyi derecede sanat tarihi ve
siyaset tarihi bilmeniz gerekiyor. Çünkü
asl›nda siyasi tarihte hepsi yaz›l›, ülkelerin 
siyasi ve ekonomik faaliyetleri, devrimleri
hepsi bu ürünlerin oluflmas›nda zaman
içinde çok etkili olmufl fleyler. 
Uluslararas› ticaret, ‹pek Yolu’nun aç›lm›fl
olmas›, gemi ile Amerika’n›n keflfi,
Amerika’dan sonra ürünlerin gidip 
gelmesi, 1. Dünya Savafl›, 2. Dünya Savafl›,
bu ürünlerin flu anki hallerini almas›nda
etkin... Bunlar› oturup düflünmeye
bafllay›nca ortaya ç›k›yor zaten, 
bir de bilen insanlarla konuflmaya
bafllay›nca...

OBJE + UZUN 
B‹R H‹KAYE

crystal
röportaj



yemifl oluyor, restorasyon yap›lm›fl oluyor,
hasarlar› düzeltilmifl oluyor... Mükemmel bir
eski eser ald›¤›n›z zaman onun zaten ya 
müzede olmas› ya da bir müzayedede
sat›l›yor olmas› laz›m... 

Crystal: Sizde de böyle eserler var m›?
Meflulam: Bizde de müzayedelik eserler 
var ama daha çok insanlar›n kulland›klar›
eski objeler sat›yoruz, bizim hikayemiz daha
çok böyle...

Crystal: ‹nsanlar›n tepkileri nas›l?
Meflulam: Türkiye'de de yay›l›yor yavafl
yavafl bu kültür. Daha önce Akatlar’dayd›k, 6
ayd›r Çukurcuma’day›z, bu lokasyonda daha
h›zl› duyuluyor. Çünkü bu çevre, insanlar›n
obje bulmak için, enteresan fleyler bulmak
için gezdi¤i bir çevre ve buraya en büyük
ifladamlar›ndan sanatç›lara, hemen herkes
geliyor. Gazetelerde gördü¤ünüz simalar›
özellikle haftasonlar› bu sokaklarda yürürken
görmek mümkün.

Crystal: Müflteri kitleniz...
Meflulam: Mimarlar, sanatç›lar, 
ifladamlar›...

Crystal: Gelir düzeyleri yüksek insanlar, 
orta düzey gelir grubu da geliyor mu?
Meflulam: Yavafl yavafl geliyor. Asl›nda
Çukurcuma’da Soholaflma e¤ilimi var. 
New York'taki Soho gibi; ama tabii yavafl
gelifliyor. Herkesin ortak flikayeti bu; 
geliflme var ama h›zl› de¤il...

Crystal: ‹nsanlar antika objeye 
sahip olmak için mi geliyorlar yoksa 
kullanmak için eflya m› ar›yorlar?
Meflulam: ‹kisi de var. Zaten biraz da
ürünün kendisi tespit ediyor onu. 
Eskili¤i, fiyat›, sa¤laml›¤›. Tabii flimdi 
ben 19. yüzy›l bir sandalyeyi al›p 
her gece yemek masas›nda kullan›n 
demiyorum, do¤al olarak o biraz daha
seyredilmesi gereken, arada bir 
kullan›lmas› gereken bir fley...

Crystal: Müflteri sanatsal veya tarihi aç›dan
bak›yor mu, yoksa sadece dekoratif obje
olarak m› görüyor?
Meflulam: De¤iflken. ‹flin sonunda biz 
dekoratif bir ifl yapt›¤›m›z için bir çok 
insan›n tarih ve hikayesi ile ilgilenmedi¤ini
söyleyebilirim ama çok merakl› olup 
soranlar da var. %70-80'i ilgilenmiyor 
diyebilirim. 

Crystal: Yurtd›fl›nda?
Meflulam: Amerika'da ve Avrupa'da 
ilgilenenlerin oran› daha yüksek çünkü onlar
kolonici olduklar›, çok uzun zaman bu 
ülkelerde koloni yarat›p, gidip ticaret
yapt›klar› için iliflkililer. Bir süre sonra 
koloniler ba¤›ms›zl›klar›n› ilan etmeye
bafllad›klar›nda tabii ki bu ülkelerde oluflmufl
olan kültürel ve sanatsal zenginlik yavafl
yavafl bat› taraf›ndan toplanmaya 
bafllan›yor. Nitekim bugün Çin, Hindistan, 
Uzakdo¤u ve Afrika'daki bütün toplanabilir
koleksiyonlar›n ço¤u Avrupa ve Amerika’da.

Onun için oradaki tüketici daha bilinçli. 
Ve hikayeleri daha çok bildi¤i için 
daha çok bu tür objeler al›yor. Ama 
tabii bunun içinde ekonomik güç de var,
merak da var...

Crystal: Biz de çok merakl›y›z...
Meflulam: Biz daha çok önyarg›l›y›z. 
Özellikle Uzakdo¤u’ya karfl›. Asl›nda 
en büyük zorluklar›mdan biri 'Çin'de 
yap›lm›fl mal, Çin mal›' önyarg›s›n›
aflabilmek. ‹nsanlarla konuflup 
ayd›nlat›yorsunuz bir noktada. ‹nsanlar›n
önyarg›lar›n› k›rmak en zor fley.

Crystal: Fiyatlar›n daha ucuz olmas› da
buna etken mi?
Meflulam: Hala Çin daha tarihi aç›dan tam
temizlenmedi¤i, sonu gelmedi¤i için fiyatlar
eski ‹talyan, ‹ngiliz, Frans›z mobilyalar›na
göre ›l›ml› gibi görünüyor olabilir. Ama bir
gün muhakkak de¤erleri hakettikleri yere
gelecek.

Crystal: Bu objelere siz nas›l ulafl›yorsunuz?
Meflulam: Türkiye'de Uzakdo¤u mobilyalar›
satan flirketlerin ço¤u Fransa'daki obje 
fuarlar›na gidip, oradan sergilenen filtrelenmifl
mallardan al›yor. Ben direk hedefe, yani 
Çin'e gidiyorum. Çin'de de flehirde durmay›p
kasaba ve köyleri geziyorum,

Crystal: Evlerden mi topluyorsunuz?
Meflulam: Hay›r, art›k evlerden depolara
geçmifl. Bat›dan toplama ilgisi oldu¤u için
onlar da organize olmufllar tabii. 
Daha çok depolardan ama bazen
samanl›klardan ve ah›rlardan da ç›k›yor...
Çünkü burdaki eski olan ürünlerin ço¤u
1912 öncesi, halk ihtilali, imparatorlu¤un
y›k›lma günleri öncesinden kalma. 
Özellikle komünist dönemde, imparatorluk
dönemine ait objeler eskinin sembolleri
olarak görüldükleri için imha edilmifller.
Parçalanmaktan kurtulanlar samanl›klarda,
topra¤›n alt›nda  saklanm›fl... Zaten 
bulunanlar›n da bir bölümünü böcekler
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crystal
otomobil

PORSCHE, 4 KAPILI
B‹R OTOMOB‹L
ÜRETECEK DENSE 10
YIL ÖNCE K‹MSE
‹NANMAZDI.
PANAMERA,
PORSCHE’N‹N 4
KAPILI OTOMOB‹LE
NASIL BIR HAREKET
KATACA⁄ININ
GÖSTERGESI OLDU.

‹LK SEDAN
DENEMES‹

PORSCHE PANAMERA Her fleyin ötesinde yeni Panamera, 
lüks performans segmentinde seri üretilen
bir modelde dünyada ilk kez 
gerçeklefltirilen tam befl yenilik sunuyor: 
Porsche'nin yeni Gran Turismo'su, çift
debriyajla donat›lan yani, PDK Porsche-
Doppelkupplungsgetriebe'yi kullanan 
segmentindeki ilk otomobil. 
Start-stop sistemini otomatik flanz›manla
birlefltiren, segmentindeki ilk otomobil. 
Her bir yayda ilave, iste¤e ba¤l› hava 
miktar› temin eden haval› süspansiyonun
sunuldu¤u ilk otomobil. 
Otomatik olarak yukar›ya do¤ru 
hareket eden ve kendi aç›s› içinde 
ayarlanabilen bir arka spoylerin aktif 
aerodinamik unsurlar sa¤lad›¤› ilk model. 
Sadece bir dü¤meye bas›lmas›yla 
di¤er özelliklerin yan›nda, motorun, 
süspansiyonun ve flanz›man›n daha da
sportif çal›flmas›n› sa¤layan Sport Chrono
Paket'le donat›lm›fl bu segmentteki ilk 
otomobil.  

Panemera'da ayr›ca Porsche-
Doppelkupplungsgetriebe ile birlikte yer
alan bir baflka ç›¤›r açan teknoloji; gerekti¤i
zaman ideal ivmelenmeyi sa¤lamak
amac›yla kullan›lan Çal›flt›rma Kontrolü
(Kalk›fl Control) de bulunuyor. 

Model dizisi, 400 HP güce sahip, 4.8 litre
hacimli sekiz silindiri, standart donan›mda
gücün alt› ileri manuel vites kutusuyla
aktar›ld›¤› ve opsiyonel olarak da yedi vitesli
PDK Porsche-Doppelkupplungsgetriebe'nin
al›nabildi¤i arkadan çekiflle birlefltiren
Panamera S ile bafll›yor. Bu aktarma düzeni
ile donat›lan Panamera S, h›zlanma ve yak›t
ekonomisinde yeni bir standart belirliyor. 
Porsche'nin Gran Turismo'su hareketsiz
konumdan 100 km/s'e, güçte en düflük bir
kesilme olmaks›z›n sadece 5.4 saniyede
ulaflabiliyor ve EU5 standard›nda 100 
kilometrede yaln›zca 10.8 litre yak›t 
tüketiyor (CO2: 253 g/km). PDK ile azami
h›z 283 km/s (veya 175 m/s) iken manuel

vites kutusu ile azami h›z ise daha da etki-
leyici bir de¤er olan 285 km/s (ya da 177
m/s)'ye ulafl›yor.

Panamera 4S ayr›ca azami 400 HP güç
ç›k›fl› sergileyen 4.8 litre V8'e de sahip. Bu
versiyonda güç aktar›m› standart olarak
PDK ve  PTM Porsche Çekifl Yönetimi
taraf›ndan gerçeklefltirilerek yenilikçi, önde
ve arkada aktif bir dört tekerlekten çekifl
mümkün k›l›n›yor. 

Bu flekilde sa¤lanan üstün çekiflten 
faydalanan Panamera 4S, hareketsiz 
konumdan 100 km/s'e sadece 5.0 saniyede
ç›kabiliyor ve 282 km/s'lik (ya da yaklafl›k
175 m/s) azami h›za erifliyor. EU5 
standard›na göre yak›t tüketimi 100 
kilometrede 11.1 litre veya 25.4 m/g imp 
ve CO2 emisyonlar› ise 260 g/km.
Serinin en üst modeli olan Panamera Turbo,
çift turbo teknolojisine sahip 4.8 litrelik V8
motorundan 500 HP azami güç üretiyor.



Güç, yine her durumda, standart olarak 
verilen  Porsche-Doppelkupplungsgetriebe
ve PTM taraf›ndan aktar›l›yor.

Bu ola¤anüstü Gran Turismo, 
100 km/s'e 4.2 saniyede ç›k›yor ve 
303 km/s'lik azami h›za ulafl›yor 
(ya da 188 m/s). Standart yak›t 
tüketimi 100 km'de 12.2 litre olan 
Panamera Turbo'nun CO2 emisyonlar› 
286 g/km de¤erine sahip.
Opsiyonel olarak al›nan Sport Chrono Paket
ve PDK ile donat›lm›fl modellerde Çal›flt›rma

Kontrolü  (Launch Control)
etkinlefltirildi¤inde, hareketsiz konumdan
100 km/s'e h›zlanmay› tüm modellerde 0.2
saniye gelifltirerek daha da dinamik bir 
performans temin ediyor.

Porsche'nin tüm spor otomobillerinde
oldu¤u gibi verimlilik, Panamera 
konseptinde de temel bir rol oynuyor. Bütün
modellerde DFI Do¤rudan Yak›t Püskürtme
(Direct Fuel Injection), düflük sürtünmeli
aktarma organlar› ve son derece hafif
gövde teknolojisi yer al›yor. Serinin en üst

modeli Panamera Turbo'nun dahi a¤›rl›¤›,
genifl standart donan›m paketine ra¤men,
bu teknolojiler sayesinde 2000 kg'›n 
alt›nda.

Yak›t tüketimini ve CO2 emisyonlar›n› daha
da azaltmak amac›yla Porsche-
Doppelkupplungsgetriebe ile ya da çift
debriyajl› vites kutusuyla donat›lan
Panamera versiyonlar›n›n tamam›, araç
hareketsiz konuma geldi¤i anda, örne¤in
trafik ›fl›klar›nda veya s›k›fl›k trafikte motoru
otomatik olarak kapatan Porsche'nin yeni
otomatik start-stop iflleviyle birlikte 
sunuluyor. Aya¤›n› fren pedal›n›n üstünde
tutan sürücü, aya¤›n› çekti¤i anda motor
otomatik olarak çal›flmaya bafll›yor.
Sonuçta, özellikle flehir trafi¤inde yak›t 
tüketimi önemli ölçüde azaltm›fl oluyor.
Panamera, s›n›f›ndaki her araçtan daha iyi
bir sportiflik ve konfor kombinasyonu 
sunuyor.  PASM Porsche Aktif Süspansiyon
Yönetim sistemindeki de¤iflken amortisörlü
normal çelik süspansiyondan baflka
Panamera opsiyonel olarak (Panamera
Turbo'da standart) her yayda ilave bir hava
hacmi oluflturabilen PASM'in de dâhil
oldu¤u yepyeni, uyarlanabilir haval› 
süspansiyonla da al›nabiliyor. 
Bu flekilde yay sertlik oran›n› de¤ifltirme

seçene¤ini de temin eden devrim
niteli¤indeki bu süspansiyon, daha da 
yüksek bir sürüfl konforundan, yüksek
düzeyde sportif sürüfl dinamiklerine kadar
de¤iflen çok daha genifl kapsaml› farkl›
sürüfl özellikleri ve ayarlar›n› sunuyor.
Uyarlanabilir haval› süspansiyonun bir
baflka avantaj› da otomobilin tamam›n›n
Sport Plus modunda alçalt›labilmesi, 
böylelikle Panamera'n›n aerodinamik 
nitelikleri ve a¤›rl›k merkezi 
gelifltirilerek arac›n güvenli¤ini daha da 
yüksek bir standarda ç›kar›labiliyor.
Opsiyonel olarak Panamera, virajlarda 
gövdenin yuvarlanma hareketini etkin
flekilde telafi eden ve ayn› zamanda da
kasisli yollarda düz sürüfl yaparken 
otomobilin davran›fl›n› ve sars›nt›s›z 
hareketini gelifltiren PDCC Porsche 
Dinamik fiasi Kontrol sistemiyle 
al›nabiliyor.

PDCC tüm modellerde hem çekifli hem de
çevikli¤i daha da yüksek bir standarda
tafl›yan tam kontrollü arka aks 
diferansiyeliyle birlikte sunuluyor. 
En yüksek kaliteyi ve stili yans›tan Porsche
tasar›mc›lar›, Panamera'n›n, yepyeni ve
gerçekten eflsiz olmakla birlikte Porsche'nin
o tipik görünümünü de hâlâ koruyan bir

model olmas›n› sa¤lamay› baflarm›fllar. Tek
bafl›na gövdenin orant›lar› bile
Panamera'n›n oldukça s›ra d›fl› bir model
olmas›n› temin ediyor, muadil bütün dört
kap›l› modeller aras›ndaki en genifl ile en
alçak ebatlar› birlefltirerek Porsche'nin
neredeyse befl metre uzunlu¤undaki Gran
Turismo'sunun ilk bak›flta gerçekten de
kolayca tan›nmas›n› mümkün k›l›yor.  

Otomobilin hem stili hem de ayr›nt›lar›, on
y›llar boyunca 911 Carrera'da en geliflmifl
düzeyine ulaflan ve ayn› zamanda Boxster,

Cayman ve Cayenne modellerinde de
baflar›yla uygulanan felsefeyi yans›t›yor.
Panamera'n›n ola¤anüstü özellikleri, genifl
bir flekilde aç›larak orta boy dört adet 
valizin arka koltuklar›n arkas›nda rahatl›kla
tafl›nmas›na imkân veren bir bagaj kap›s›n›n
yer ald›¤› ifllevsel bagaj bölmesinde de
aç›kça kendini gösteriyor.

Dört kiflilik bir araç olarak gelifltirilen
Porsche'nin benzersiz Gran Turismo'su iç
mekân tasar›m› ve rahatl›¤› aç›s›ndan da
kendi yolunda ilerliyor. Al›fl›lmad›k flekilde
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alçak ve uzat›lm›fl silüetine karfl›n  
4,97 metre uzunlu¤a (veya 195,7”) 
sadece 1,42 metre (55,9”) yüksekli¤e sahip
Panamera, dört koltu¤un tamam›nda genifl
ve ferah mekân› garanti ediyor. Önden
arkaya do¤ru boylu boyunca uzanan ve
öne do¤ru hafifçe yükselen orta konsoluyla
iç mekân, sürücüye ideal ergonomik
koflullar› sunmas›n›n yan› s›ra gerçekten de
araç içindeki her bir kifli için özel 
olarak meydana getirilmifl tekli koltuklarda,
her bir yolcunun kendi kozas›na sahip
oldu¤unu vurguluyor. 

Alçak koltuk konumu, sürücüye ve 
yolculara, Porsche'ye özgü o direkt yol 
duygusunu yaflat›yor. Panamera serisinin
bütün modelleri, hem sürücü hem de yolcu
için standart olarak sportif konforlu 
koltuklarla donat›lm›fl olarak geliyor. Tam
sekiz yönde elektrikli olarak ayarlanabilen
bu üstün koltuklar Panamera S ve 4S'te
mükemmel bir bireysel sürüfl konforunu
garanti ediyor. Panamera Turbo'da ise,
elektrikli koltuk ayar› yine koltuk alt›n› 
uzatma, bel destekleri ve elektrikli 
kolon ayar›n› da içeren Konforlu Haf›za
Paketiyle birlefltiriliyor.
Bütün modellerde, arkadaki iki tekli koltuk

gerekti¤inde afla¤› yukar› hareket edebilen
orta kol dayamas›yla uzun boylu yolculara
bile fazlas›yla genifl bir ayak ve bafl
mesafesi sa¤l›yor.  

Arkada elektrikli ayarlanabilir konfor 
koltuklar veya uyarlanabilir spor koltuklar
gibi baflka alternatifler, iste¤e ba¤l› olarak
al›nabiliyor. Bir baflka önemli nokta da, titiz
ve fark› idrak eden müflterilerin çok çeflitli
deri döflemelerden anahtars›z Porsche Girifl
ve Sürüfl sistemine (Panamera Turbo'da
standart) kadar çeflitlilik gösteren daha
baflka seçeneklere ve donan›ma sahip
olma imkân›.

Panamera'n›n bütün versiyonlar›, verimli
enerji kullan›m› için ideal konuma 
getirilen klima, düflük a¤›rl›k ve kompakt
boyutlarla sunuluyor. Standart olarak
sunulan normal klima, orta konsol 
üzerindeki merkezî kontrol ünitesi
arac›l›¤›yla kendi arzu ettikleri ayar› manuel
olarak girebilme seçene¤ine sahip. 
Bununla birlikte sürücünün ve ön 
yolcunun, hava miktar›n› ve da¤›t›m›n› 
ihtiyaca göre ve ayr› ayr› kontrol etmelerine
olanak tan›yan iki bölgeli otomatik ortam
s›cakl›¤› kontrol sistemini de içeriyor.

‹ste¤e ba¤l› olarak al›nabilen özel bir
seçenek de, her koltukta s›cakl›¤›n, 
üfleme kuvvetinin ve hava da¤›t›m›n›n
ayr› ayr› ve bireysel olarak ayarlanmas›n›
mümkün k›lan dört bölgeli otomatik 
klima. Porsche'nin mühendisleri, havan›n
do¤ru s›cakl›kta düzgün flekilde
da¤›t›m›n›n sa¤lanmas› için kanatç›klar 
ve kanallardan oluflan sofistike bir 
sistem gelifltirmifller. Bu sayede 
otomobilin içinde ortam s›cakl›¤›n›n da
kiflisellefltirilmesini sa¤lam›fllar.
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TASARIM
P‹STE ÇIKTI
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Hani Rashid'in tasar›mlar›n›n kayna¤›nda
flafl›rtma iste¤i bulunuyor. Tasar›m
yaparken insanlar›n gözlerini açmaktan
ve çocukken duyduklar› hayreti geri
getirmekten söz ediyor, Abu Dhabi'deki
Yas Hotel’in mimar›. “Hepimiz etkilenmek
istiyoruz,” diyor. Neresinden bakarsan›z
bak›n, Abu Dhabi'deki Yas Marina
Formula 1 pistinin en önemli parças› olan
otel de kavisli formu ve üzerindeki ›fl›kl›
örtüsüyle tam olarak bunu yap›yor. 

Yas Hotel, Rashid'in kendisi gibi mimar
olan efli Lise Anne Couture'le birlikte
yürüttü¤ü New York merkezli tasar›m
flirketi Asymptote'un bugüne kadar imza
att›¤› en görkemli ve en ünlü proje.
Asl›nda, fazla dikkati çekmeyen küçük
çapl› konut projelerinin de benzer bir 
etkisi var. Yas Hotel gibi onlarda da
flirketi göz önüne tafl›yan yeni teknolojiler
kullan›l›yor. 

Rashid ve Couture 1988'de Asymptote'u
kurduklar›ndan bu yana stüdyonun kon-
sept iflleri binalarda mekansal deneyler
ve enstelasyonlardan, flehir planlamaya
ve interaktif dijital mimariye kadar uzand›.

Uzun bir bekleme sürecinden sonra
tasar›mlar› ilk kez Hollanda, Schipol
yak›nlar›ndaki Hydra Pier'le bir 
uluslararas› yar›flmay› kazand›klar› zaman
gerçe¤e dönüfltü. “Bu noktaya varmak
uzun zaman ald›,” diyor Rashid. “Öyle
çok prova yapm›flt›k ki, sonunda delice
bir rüyaya dönüflmüfltü.” Gölün üzerinde
yüzüyormufl gibi görünen karmafl›k bir
panel sistemine sahip Hydra Pier, 
bafltan sonra dijital teknolojileri
kullan›larak tasarlanan ilk yap›. Yas Hotel,
bu tezin devam› say›l›yor. 

“Otel, dört-befl y›l önce Cityscape'te
yapt›¤›m bir konuflmadan sonra ortaya
ç›kt›,” diye hat›rl›yor Rashid. Aldar
Properties'den bir yönetici konuflmay›
dinlemifl, Rashid'in yan›na gelip ken-
disiyle tan›flm›fl ve olaylar geliflmifl. 
Rashid ve Couture yap›t› tasarlarken
sürat ve hareketle iliflkili estetik ve 
formlardan eski ‹slam sanat›n›n temelini
oluflturan geometrik biçimlere kadar bir
dizi referans noktas›ndan ilham alm›fl.
Rashid yap›n›n tasar›m›n› ve mimarisini
“zerafet ve gösteriflin uyumlu bir oyunu,”
diye tan›ml›yor. “Burada motor

B‹R FORMULA 1 P‹ST‹N‹N ÜZER‹NE KURULU ‹LK OTEL OLAN YAS'TA TEK TEK
AYDINLATILMIfi CAM PANELLERDEN OLUfiAN ÖRTÜNÜN fiAfiIRTICI
GÖRÜNTÜSÜNÜN ALTINDA EKOLOJ‹K B‹R ÇÖZÜM BULUNUYOR. YAS, 
DÜNYADAK‹ TÜM GÖZLER‹ 20 YILDIR DENEYSEL ‹fiLERE ‹MZA ATAN HAN‹
RASH‹D VE ASYMPTOTE'UN ÜZER‹NE ÇEV‹RD‹. 
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yar›fllar›n›n, özellikle de Formula 1'in
esteti¤ini bulma aray›fl›ndan yola ç›kt›k ve
Abu Dhabi'nin kültürel ve teknolojik
baflar›s›n› yans›tacak bir yer yaratmay›
hedefledik.”

Yas, bir Formula 1 yar›fl pistinin üzerine
infla edilmifl ilk otel. Yap›n›n d›fl cephesi
gündüzleri gökyüzünü ve çevreyi
yans›tan, geceyse yüzeye yans›t›lan 
videolar› gösteren ve renk de¤ifltiren LED
›fl›k sistemiyle kapl›. 

85 bin metrekare geniflli¤inde 500 odal›k
otel, birbirine pistin üzerinden geçen
çelik ve camdan 34 metrelik monokok bir
köprüyle ba¤lanan iki tane on iki katl›k
binadan olufluyor. Bu binalardan birisi
pistin içinde, di¤eri marinada bulunuyor.
Projenin en büyük özelli¤i çelikten, 217
metre uzunlu¤unda, e¤rilerden oluflan bir
çat› ve bir eksen etraf›nda dönen elmas
fleklindeki 5800 cam panel. Bu kabuk,
otelin iki binas›n›n ve köprünün üzerini
kaplayan bir örtüye dönüflüyor. Örtü tüm
tesisi tek bir çat› alt›nda toplarken, bir
yandan da gökyüzünü, günefli ve denizi
yans›tarak optik oyunlar oluflturuyor. Bu
bütünlük hem gösteriflli, hem de çevreye
duyarl› bir çözüm. Bu örtü sayesinde
bina güneflten ›s›nm›yor ve so¤utma
enerjisinden önemli bir tasarruf

sa¤lan›yor. Projenin bir mücevheri
and›ran yap›s› Formula 1 ve burada
gerçeklefltirilecek etkinlikler için nefes
kesici bir arka plan yarat›rken, çevreye
görsel ve mimari olarak tepki vererek
güçlü bir yer hissi yarat›yor.
Asymptote'un, Arup Lighting'le birlikte
gerçeklefltirdi¤i ›fl›k tasar›m›nda geceleri
renklerin kavisli yüzey üzerinde kayarak
ak›yormufl izlenimi b›rakmas› dinamik bir
etki do¤uruyor. 

Statik mimari bir yana, Hani Rashid dijital,
interaktif tasar›mlarla deneyler yapmaya
devam ediyor. “On y›l önce kinetik (s›v›)
aylar gibi fleyler üzerine deneyler
yap›yorduk. Keflfetmeyi e¤lenceli 
buluyorum, ama bu tür fikirler yavafl
yavafl ana ak›ma girdikçe, ben bir 
sonrakine geçiyorum.” Ve devam ediyor,
“Kültürel keflifler yapabilece¤imiz yerlere
ihtiyac›m›z var. Örne¤in içeri girdi¤imizde
iPod'umuzu ba¤layabilece¤imiz ya da
duvarlardaki sanat eserlerini sizin 
tercihlerinize göre var edecek bir yerler
gerekiyor.” Asymptote'un mimarisinin
temelinde böyle bir tutku ve merak var.
“Romal› mimar ve mühendis Vitrivius
'güzel flehirler, güzel insanlar yarat›r'
demifl. ‹nsan ruhunu anlayarak hayat›
iyilefltirmek için teknolojiyi estetik 
güzellikle kullanabilirsiniz.” 
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CHRIS CRAFT'IN H‹KAYES‹, BIR DAH‹N‹N H‹KAYES‹. TAR‹HÇES‹ ST. CLAIR
NEHR‹N‹N YANINDAK‹ SAK‹N B‹R KASABA OLAN ALGONAC, MICHIGAN'DA,1874
YILINDA, BU H‹KAYEN‹N KAHRAMANI 13 YAfiINDAK‹ CHRISTOPHER COLUMBUS
SMITH’‹N ‹LK TEKNES‹N‹ YAPMASIYLA BAfiLIYOR.

AMER‹KAN GÜZEL‹ Smith, ördek av›nda kullan›lacak basit bir
göl teknesi yapm›flt›. Bu tekne, onun
marangozluk aç›s›ndan do¤al bir
yetene¤i oldu¤unu gösterdi. Chris ve
a¤abeyi Frank mütevaz› bir noktadan
yola ç›karak, k›sa bir süre içerisinde
birçok ahflap tekne infla etti. Yeni bir
flirket kuruldu ve de bir efsane do¤du.
Bugün, Chris-Craft tekne inflas›nda
dünyan›n en ünlü ve tan›nm›fl 
isimlerinden birisi. Hatta baz› sözlüklerde
hobi teknesinin karfl›l›¤› olarak 
Chris-Craft veriliyor.

20. yüzy›la geçmemizle beraber 
Chris Smith'in ünü yay›lmaya bafllam›flt›. 
Henry Ford'un araba üretmeye bafllad›¤›
zamanlarda Chris Smith de sürat
tekneleri yapmaya bafllad›. De¤iflik 
tekne ve benzinli motor kombinasyonlar›
ile deneme yapan Smith, suda verimli
hareketin sa¤lanmas› için motorlu
teknelerin tamam›yla yenilenmifl bir
gövde tasar›m›na ihtiyaçlar› oldu¤unu
fark etti.

Bundan k›sa bir süre sonra Smith birçok
yenilikçi tasar›m üretti. H›z böce¤i
taraf›ndan ›s›r›lan Smith'in h›z aray›fl›
yar›fllarda birçok baflar›y› da beraberinde
getirdi. Amerikan Sürat Teknesi Birli¤i
Alt›n Kupas›n› alt› y›l üst üste kazanan
Smith'in devrimci tasar›mlar›, arka arkaya
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birçok rekoru da k›rd›. Smith öyle
baflar›l›yd› ki di¤er yar›flmac›lara 
kazanma flans› vermek için yar›flma
kurallar›nda de¤iflikli¤e gidildi.

‹ki dünya savafl› aras›nda Chris Smith,
çok konforlu ve yüksek performansa
sahip tekneler üretmeye bafllad›. 
‹nsanlar›n hem sayg› göstermesinden
hem de teknelere karfl› s›cak duygular
beslemesinden dolay› teknelere 
Chris-Craft takma ad› verildi. Hobi 
teknesi pazar› giderek güçlendi ve bu
sayede 1927'de art›k Chris-Craft resmi
ad›yla bilinen Smith'in flirketi, dünyan›n
en büyük maun tekne üreticisi haline
gelmiflti.

Chris Smith 1939 y›l›nda vefat etti, fakat
o¤lu Jay babas› kadar iyi bir tekne 
üreticisi oldu¤unu gösterdi ve flirket
büyümeye devam etti. Savafl
çal›flmalar›na da katk›da bulunan 
Chris-Craft 10.000 adetten fazla ç›karma
gemisi infla etti. 6 Haziran 1944 tarihinde,
Chris-Craft'›n LCP'leri Normandiya 
Ç›karmas›nda öncülük görevi yapt›.
Chris-Craft, bugüne kadar teknelerini
savaflta test eden tek hobi teknesi 
üreticisi kalmaya devam ediyor.
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2. Dünya Savafl›’ndan sonra Chris-Craft,
ticari tekne üretimine yenilenen bir 
gayretle geri döndü. 1959 y›l›na
gelindi¤inde Chris-Craft, 10 fabrikaya ve
5.000'den fazla çal›flana sahipti. fiirket
baflkanl›¤› Chris Smith'in torunu olan
Harsen'e geçti. Time dergisindeki bir
röportaj›nda Harsen, Chris-Craft'›n
baflar›s›n› ailenin içindeki bir bireyden
çok ailenin bütününe ba¤lad›.

Chris-Craft'›n hikayesi Amerikan rüyas›n›n
hikayesi. fiirketin varoldu¤u 130 y›l
içerisinde, 250.000'den fazla tekne infla
edildi. Sadece ABD'de de¤il, dünyan›n
dört bir yan›ndaki say›s›z aile, 
Chris-Craft'›n damgas› olan yenilikçili¤i
ve kaliteyi yaflama flans› buldu. 
Chris Smith'in miras›, teknelerin inflas›nda
verimli iflçili¤in, kullan›fll› olman›n ve
güzelli¤in, zarifli¤in ve stilin, uzun ömürlü
olman›n ve güvenirlili¤in, modernli¤in ve
gelenekselli¤in ve de en önemlisi kalite
ve yenili¤in bir araya getirilmesi
yaklafl›m›, diyebiliriz.
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2010 YEMEK DÜNYASINDA MICHEL RICHARD YILI. YEN‹ B‹R RESTORAN 
AÇIYOR, SANATSEVERLER‹ KLAS‹K FRANSIZ MUTFA⁄IYLA TANIfiTIRIYOR,
YARATICI VE ESPR‹L‹ YEMEKLER‹N‹ YERDEN K‹LOMETRELERCE YUKARIDA
SUNUYOR. ÜNLÜ fiEF MESLE⁄‹N‹N 50. YILI YAKLAfiIRKEN KÖfiES‹NE ÇEK‹LMEK
YER‹NE YEN‹ GELENEKLER YARATMAYA DEVAM ED‹YOR. 

“fiEFLER‹N fiEF‹”
GÖKYÜZÜNDE

crystal
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Star flef unvan›n› en iyi tafl›yanlardan biri Michel Richard. Noel
Baba’y› and›ran görüntüsü ve a¤›r aksan›yla ak›llardaki Frans›z flef
imaj›na bire bir uyuyor. Sofistike bir tarz› ama hafif ve esprili, hatta
neredeyse alayc› bir sunumu var. California mutfa¤›n›n
yarat›c›lar›ndan ama 1994’ten beri Washington DC’de ve haute 
cuisine restoran› Citronelle her y›l flehrin en iyisi seçiliyor. 
Richard’›n tarz›na aflina olmayanlar Citronelle’de önlerine gelen
ortadan ikiye kesilmifl ve ç›rp›lm›fl yumurtayla doldurulmufl bir
yumurta kabu¤u, küçük bir dilim çikolatal› pasta ve son derece
s›radan bir hafllanm›fl yumurtadan oluflan tabak karfl›s›nda

flafl›rabilir. Tüm elefltirmenlerden tam not alan ve sahibini dünyan›n
en önemli flefleri aras›na tafl›yan bir mekan için ne büyük bir hayal
k›r›kl›¤›! 

Ama ç›rp›lm›fl yumurta gibi görünen fley, kremayla püre yap›lm›fl
deniz tara¤›. Çikolatal› pasta incecik foie gras ve siyah trüf mantar›
dilimlerinden olufluyor. Hafllanm›fl yumurtaysa mozarella içine 
oturtulmufl bir sar› domatesten oluflan bir domates salatas›. Tan›d›k
tatlar öyle bir flekle sokulmufl ki, hepsini yeniden keflfetmeniz
gerekiyor. Bu amaçs›z bir espri de de¤il üstelik. Bir kere bu göz 

aldatmacalar›n› yaratan teknik ustal›¤› takdir etmek gerekiyor.
Elefltirel bir yönü de var: ç›rp›lm›fl yumurtay› hafif bir deniz 
aromas› için yan›nda bir kafl›k havyarla sunmak en büyük haute
cuisine kliflelerinden birisi. Richard’›n yumurtas›ysa gerçekten
denizden geliyor. Üstelik tüm bu yiyeceklerin, son s›ralarda
tekni¤e önem veren fleflerin göz ard› etti¤i bir özelli¤i daha var;
fena halde lezzetliler. 

Tüm büyük fleflerin örnek ald›klar› bir baflka flef vard›r. Michel
Richard meslektafllar› aras›nda “fleflerin flefi” olarak biliniyor.
Dünyada birçok yetenekli flef var; baz›lar› müthifl lezzetler
yarat›yor, baz›lar›ysa mücevher gibi tasarlanm›fl tabaklar. ‹nsanlar›
hayran b›rakacak teknik numaralar› olanlar da var. Richard’›n
özelli¤i tüm bu yeteneklere sahip olmas›. Thomas Keller’›n,
Richard’›n “Happy Kitchen” kitab›na yazd›¤› önsöz, “Ben bunu
neden düflünmedim?” diye bafll›yor. Herkesle paylaflt›¤› yeni 
fikirleri ve teknikleri hiç tükenmek bilmiyor. 62 yafl›nda ve kendi
nesli bir köfleye çekilirken, o müthifl bir enerjiyle akla gelmeyecek
yenilikler peflinde. 

Citronelle’in baflar›s›ndan sonra 2007 y›l›nda “Yaflland›kça,
etraf›mda daha genç insanlar olsun istiyorum,” diyerek Central
Michel Richard’› açt›. fiehir merkezindeki bu ekonomik bistro
kendi deyimiyle “Citronelle’in demokratikleflmesini” yans›t›yor.
Central’in mönüsünde tan›d›k Amerikan tatlar› Frans›z
dokunufluyla sunuluyor. Richard’›n 30 y›ld›r yaflad›¤› Amerika’y›
sevdi¤i de belli. Baflka türlü k›zarm›fl tavuk, hamburger ve
banana split bir Frans›z flefin mönüsüne nas›l girebilir? Central’a
benzer çizgide ikinci bir restoran haberi de geçti¤imiz Mart
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ay›nda geldi. Richard flu s›ralar Ekim ay›nda açaca¤› Michel için
patates k›zartmas› tarifi üzerinde çal›flt›¤›n› söylüyor. Amac› 
insanlar›n her an gelmek isteyebilece¤i iyi bir Amerikan restoran›
açmak. Masa örtüsü kullan›lmayacak ve menüde göz korkutmayan
fleyler olacak. 

2010’un Richard cephesinden gelen ikinci haberi Washington DC
Ulusal Sanat Galerisi’nde 2011 ortas›nda kadar sürecek Chester
Dale koleksiyonu sergisi için Garden Cafe Français’yi yaratmas›yd›.
Frans›z ressamlar›n 19. yüzy›l sonuna ait tablolar›n›n bulundu¤u
sergi için yarat›lan a la carte mönü ve aç›k büfede, ayn› dönemde
popüler olan Frans›z yemekleri bulunuyor. ‹fller ray›na oturduktan
sonra Richard yaz aylar›nda bu kez bambaflka bir fley deneyecek
ve bir havayolu mönüsü yaratacak. British Airways, yaln›zca 
business classtan oluflan OpenSkies havayollar›n›n 
Washington-Paris seferlerinde Haziran’dan itibaren iki ay boyunca
Richard’›n mönülerini ikram edecek. 

OLIVER TWIST’TEN fiEFL‹⁄E
Richard’›n günleri h›zl› geçiyor. “Bu ülkeye sanki dün gelmiflim gibi
hissediyorum,” diye anlat›yor. Parlak kariyerinin arkas›nda Dickens
romanlar›n› and›ran bir hikayesi var. Nas›l flef oldu¤unu ve ailesinin
onu destekleyip desteklemedi¤ini soranlara, “Babam ben 6
yafl›ndayken bizi terk etti. Annem bir fabrikada çal›fl›yordu.
Kardefllerim sürekli, ‘Michel, karn›m›z aç,’ diyorlard›,” diye anlat›yor.
Su tesisat› olmayan evlerinde kardefllerine bahçelerindeki tavuk ve
tavflanlar› piflirerek aflç›l›¤a bafllad›. “Annem çok çal›fl›rd›. Biz çok
severdi. Ama hiç öpmezdi. Galiba zaman› yoktu,” diye hat›rl›yor o

dönemleri. Ard›ndan 10 yafl›na geldi¤inde, paskalya tatilinde 
bir okul arkadafl›n›n babas›n›n restoran›n› gördü. “Arka kap›y› 
aç›p mutfa¤a girdi¤imde cennete geldi¤imi sand›m. Pasta 
flefinin bir turta yapmas›na yard›m ettim. Sonra yemek 
bölümündeki o fl›k insanlar›n iyi zaman geçirdiklerini gördüm. 
Tüm bunlara afl›k oldum.”

Michel Richard pasta flefi olarak bu ifle bafllad›. Ama arkadafl›n›n
babas›n›n restoran›nda de¤il. 12 yafl›ndayken annesi bir baflka
adamla evlenince Michel önce bir bak›mevine yolland›, iki y›l sonra
da çal›flmaya bafllad›. Bronz fabrikas›ndaki ilk ifli ruhuna pek de
uygun olmad›¤›ndan, annesi ona bir pasta flefinin yan›nda üç y›ll›k
ç›rakl›k ayarlad›. Haftan›n alt› günü, günde 16 saat çal›flt›¤›n›
hat›rl›yor. “Köleydim,” diyor. “Düzenli olarak dayak yiyordum.” 
17 yafl›na gelip de ç›rakl›¤› sona erince s›navlar›n› verdi ve
Ardennes’de ayl›k 50 dolar maaflla bir ifle girdi. ‹lk ustas› ölene
kadar her y›l adam› aray›p, mesle¤ini ö¤retti¤i için ona teflekkür
etti¤ini söylüyor. “Bana tokat atarken hayat›ma yeni bir gelene¤i
getiriyordu” diyor. “Bana yönümü gösteriyordu. O olmasa hala
bronz fabrikas›nda çal›fl›yor olurdum.” 

18 yafl›nda evlenip çocuk sahibi olduktan ve bir süre orduda aflç›l›k
yapt›ktan sonra, pasta flefi olan bir arkadafl›n›n çal›flt›¤› yerden 
getirdi¤i pasta, hayat›n› de¤ifltirdi. Pasta kutusunun üzerinde
‘Lenotre’ yaz›yordu. “Kutunun içinde hayat›mda gördü¤üm en güzel
pasta vard›. Bir pastan›n bu kadar güzel görünebilmesine
flafl›rm›flt›m,” diyen Richard, hemen o s›ralar Fransa’n›n en ünlü 
pastac›s› olan Gaston Lenotre ile bir görüflme ayarlad› ve ifli ald›.

“Geceleri eve gidip erimifl flekerden kufl üflemeye
çal›fl›yordum,” diye hat›rl›yor. Cam üflemeye benzeyen
bu zor sanat› ilk kez baflard›¤›nda, yapt›¤› kuflu gece
boyunca izledi¤ini de. 

“Beni Bay Lenotre var etti. Bana baflar›l› olaca¤›m
malzemeleri verdi. Pasta yaparken en iyi tereya¤›na,
en iyi çikolataya sahiptim. Böyle bir pastay› yaparken
insan, ‘Bu benden bir arma¤an’ demek istiyor. ‘Al
bunu. Sahip oldu¤um tek fley bu.’” Richard’› yaln›zca
iki saatlik ‹ngilizce dersiyle Lenotre’un New York
flubesini açmas› için Amerika’ya gönderen de Bay
Lenotre oldu. 

Richard’›n Fransa’dan ayr›ld›¤› dönemde Avrupa’y›
etkisi alt›na alan ve flefleri özgürlefltirerek sanatç›ya
dönüfltüren “nouvelle cusine” henüz Amerika’ya
ulaflmam›flt›. fiefler ünlü de¤ildi, isimleri mönülerde
bile yazm›yordu ve New Yorklular bir pastaya 20 dolar
vermek istemiyordu. Sonuçta Lenotre kapand› ve
Richard kendine Santa Fe’de bir ifl buldu. Burada
“avant garde pastalar yapan Frans›z” olarak ün sald›.
Ama daha da önemlisi Kentucky Fried Chicken’la
burada tan›flt›¤›n› anlat›yor. “Fransa’da ç›t›r yiyecekler
yoktur. Doku kavram›n› Amerika’da ö¤rendim.” Bu
arada önce biriktirdi¤i parayla çal›flt›¤› pastac›y› sat›n
ald›, ard›ndan Los Angeles’a tafl›n›p kap›s›nda uzun
kuyruklar›n olufltu¤u ikinci pastac›s›n› açt›. 

Ama pasta flefli¤i Richard için yeterli de¤ildi. Üstelik
nouvelle cuisine rüzgar› Amerika’ya ulaflm›flt›. Küçük
pasta dükkan›nda yemek denemelerine bafllad›.
Ustas› olmamas› bir aç›dan ifle yarad›: her fleyi kendi
tarz›nda yap›yordu. Mimari bir yaklafl›m› vard›; farkl›
tatlar› ve dokular› t›pk› pasta gibi üst üste diziyordu.
Los Angeles’ta açt›¤› ilk restoran› Citrus büyük ilgi
gördü ve California mutfa¤›n›n öncüsü oldu. 

Karidesleri folyoya sar›p k›zartt›. Öyle çok flef ayn› 
yöntemi kullanmaya bafllad› ki, sonunda Richard
yeme¤i menüden ç›kartmak zorunda kald›. Citrus’un
aç›k mutfa¤›n› bütün restoranlar örnek ald›. 1993
y›l›nda Tokyo Citrus ve Washington Citronelle de dahil
tam dokuz restoran› vard›. Sonra “flef olmak istiyorum,
giriflimci de¤il,” diyerek hepsini birer birer kapatt›.
1997’de Los Angeles’› da kapat›p, y›lda alt› haneli bir
gelire düflmek pahas›na da olsa mutfa¤›n›
Washington’a kurmaya karar verdi. 

Michel Richard, iki y›l sonra aflç›l›kta 50 y›l› geride
b›rakacak. Ve ne yaparsa yaps›n giriflimcili¤e dönüp,
mutfa¤› b›rakmamakta kararl›. Kendisi fleker hastal›¤›
ve kilolar› yüzünden haz›r diyet yiyeceklerle 
beslenmek zorunda kalsa da, akl›nda yaln›zca bir
gece önce üzerinde çal›flt›¤› yemek var, bu basit bir
patates k›zartmas› olsa bile. Kar›s› Laurence Richard
“Yapt›¤› iflte hep bir numara olmak istiyor,” diye
aç›kl›yor. “San›r›m bu çocukluktan kalma, hep yamal›
pantolon giyen çocuk olman›n getirdi¤i bir içgüdü.”
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HONDA BU GÜNE DEK ÜRETT‹⁄‹ OTOMOB‹LLERLE
VE AS‹MO ADLI ROBOTUYLA TEKNOLOJ‹ GEL‹fiT‹RME
YETENE⁄‹N‹ KANITLAMIfiTI. fi‹MD‹ HAVACILIK
SEKTÖRÜNÜ YEN‹DEN fiEK‹LLEND‹RECEK.

EN PAHALI HONDA,
HAVALANDI
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HONDAJET FARKLI ÇÜNKÜ;
• Do¤al laminer ak›fll› (NLF) kanat ve NLF gövde burun, sürükleme etkisinin
azalt›lmas›na yard›mc› oluyor. 
• Gelifltirilmifl tam kompozit gövde yap›s›, a¤›rl›¤› ve üretim maliyetini azalt›yor. 
• Patentli kanat üzerine monteli motor tasar›m›, uçufl etkinli¤inin 
iyilefltirmesine yönelik olarak yüksek h›zlarda sürüklenme etkisini azalt›yor. 
• Uçak, gücünü iki adet HF-118  motordan al›yor 
• Honda'n›n tasar›m yenilikleri daha yüksek yak›t verimlili¤i sa¤larken, uçufl 
menzilini çok hafif jetlere göre daha da uzat›yor. 
• Do¤al Laminer ak›fll› (NLF) kanat ve burun tasar›m›, kanat sürükleme de¤erlerinin
azalt›lmas›na katk›da bulunuyor. 

Otomobil ve uçak ilk kez gökyüzünde
buluflmuyor ama HondaJet havac›l›k 
tarihinde ç›¤›r açacak. Özellikle 2. Dünya
Savafl›nda otomobil fabrikalar›n›n bir
ço¤u savafl filolar›na destek amac›yla
uçak üretimine girmifl ya da uçak 
üretimine katk›da bulunacak parçalar
üretmiflti. Hatta hala birçok uçak motoru
otomobil fabrikalar›n›n imzas›n› tafl›r. 

Honda ilk olarak 1986 y›l›nda küçük bir
uçak ve jet motoru üzerine çal›flmaya
bafllad›. Honda Ar-ge'si yetersiz
kal›nca1993 y›l›nda Mississippi 
Üniversitesi'yle beraber kompozit uçak
gövdesi araflt›rmalar›na bafllad›lar. 1996
y›l›nda MH-02 kodlu uçak gövdesi
gelifltirildi. 1997 y›l› HondaJet ve
havac›l›k tarihi için devrim niteli¤inde
kanat üzerinde motor tasar›m›n› gün
yüzüne ç›kartt›¤› y›ld›. Art›k perde aç›lm›fl
oldu ve dünya havac›l›¤›n›n gözü
HondaJet'in üzerine çevrildi.

1999 y›l›nda bu gövde yap›s› tamamland›
ve kiflisel jet s›n›f›na yeni bir soluk geldi.
2000 y›l›nda Kuzey Carolina'da bulunan
Piedmont Uluslararas› Havaliman›'nda
HondaJet üssü kuruldu. Bu art›k uça¤›n
test sürüfllerine bafllayaca¤›n› 
gösteriyordu. 3 Aral›k 2003'de ilk test
uçufluna baflland›. Bu test uçuflunu
2005'te ikinci aflama testleri takip etti.
Uça¤›n dünya lansman› da o y›l yap›lan
EAA Airventure Fuar›'nda gerçekleflti.
2006 y›l›nda siparifller al›nmaya baflland›
ve ilk aflamada 100’ün üzerinde siparifl
gelmesi HondaJet'in baflar›s›n›
kan›tl›yordu.

HondaJet 6 yolcu kapasitesine sahip.
12.71 metre olan uça¤›n kanat aç›kl›¤›
12.15, yüksekli¤i ise 4.03 metre. Bu
kiflisel jete flimdiden sahip olmak isteyen
yüzlerce insan var. Uça¤› di¤erlerinden
ay›ran tabi ki sadece Honda oluflu de¤il.
Onu ayr›cal›kl› k›lan özelliklerinin bafl›nda
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ilginç ve s›ra d›fl› tasar›m› olan
kanatlar›n›n üzerindeki  motorlar› geliyor.
Özellikle kiflisel jet kiralayan firmalar için
HondaJet bir ayr›cal›k olarak 
müflterilerine sunulacak. 

HondaJet'in iddias›, hafif malzemeler,
aerodinamik ve verimli motorlar›n 
kombinasyonu ile benzer uçaklara göre
yüzde 30-35 daha fazla yak›t tasarrufu
sa¤lamas›.

Motorun konumu, HondaJet 
konfigürasyonunun gelifltirilmesinde
tasar›m konusunda verilen en önemli
karard›. Honda mühendisleri, flok 
dalgas›n› en aza indirgeyen ve motoru
gövde arkas›na monte edildi¤i 
geleneksel konfigürasyona k›yasla 
sürüklenme etkisini azaltan kanat üzerine
monteli motor tasar›m›n› keflfettiler.
HondaJet'e özel, benzersiz Do¤al
Laminer Ak›fll› (NLF) kanat ve burun
tasar›m› ve kanat üzerine monteli motor
konfigürasyonu, sürüklenme etkisini
azalt›rken, yolculara genifl bir kabin ve
hareket alan› sa¤l›yor

HondaJet'de aç›k mimarili ve modüler
tasar›ml› komple cam bir alet panosu
bulunuyor. 

Uçufl ve motor aletlerinden iletiflim, arazi
ve trafik verilerine kadar tüm bilgiler bir
araya getirilerek, ikili büyük formatl› 
yüksek çözünürlüklü ana uçufl
ekranlar›nda ve çok fonksiyonlu ekran
üzerinde görüntüleniyor.   

HondaJet kokpit konfigürasyonu; daha iyi
konum bilgisi, ifllevsellik, kullan›m
kolayl›¤›, yedek donan›m ve uçufl 
güvenli¤inin art›r›lmas›na yönelik olarak
son derece yüksek bir entegrasyon
sa¤l›yor. HondaJet'de, alt› yolcuya rahat
oturma pozisyonu sa¤lamaya yeterli iç
mekana sahip büyük bir yolcu kabini
bulunuyor.   Patentli kanat üzerine 
monteli motor tasar›m›, motorun uça¤›n
arka taraf›na monte edilme gereksinimini

ortadan kald›rarak, yolcu kabini ve bagaj
bölmesi hacmini maksimum k›l›yor.
HondaJet benzersiz yak›t verimlili¤i
sa¤layan bir dizi yeni teknolojiyi de
bünyesinde bar›nd›r›yor. 

HONDAJET UÇUfi MENZ‹L‹ (NM/KM)
VFR Menzili: Mevcut yolcu ve 
bagajlarla birlikte maksimum 
yak›tta 1400 nm/2592km 
IFR Menzili: Uçufl@FL419, Yedek 100nm,
45 dakikal›k rezerv,1 pilot art› 3 yolcu

durumunda 1180 nm/2185 km 
HondaJet, s›n›f›n›n en ekonomik 
uça¤› olma özeli¤ini tafl›yor. 
Ama bu uça¤a sahip olmak istiyorsan›z
önce 3.65 milyon dolar›n›z›n olmas› ve
s›raya girmeniz gerekiyor. Çünkü 
y›lda 70 adet üretilecek olan 
HondaJet'in ilk sahipleri çoktan s›rada.
Ayr›ca ilk müflterilerinden biri de 
F1 pilotu Jenson Button. Button böylece
kuraca¤› kiralama flirketinin ilk uça¤›n›
sat›n alm›fl olacak. 
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CAN-AM SPYDER, 3 
TEKERLEKL‹ YAPISI ‹LE
FARKLILIK ARAYANLARIN
‹MDADINA YET‹fiT‹.
ARACIN EN BÜYÜK
AVANTAJI 2 TEKERLEKL‹
B‹R TAfiIT 
KULLANMAKTAN
KORKAN AMA HEP 
MOTOS‹KLET‹N
SUNDU⁄U ÖZGÜRLÜ⁄Ü
YAfiAMAK ‹STEYENLER‹N
‹HT‹YACINI 
KARfiILAMASI.

ÖZGÜRLÜ⁄ÜN 

3
TEKERLEKL‹ 
AÇILIMI
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Bir motosiklet düflünün ama 3 tekerlekli. ‹lk
baflta size acemi ifli gibi gelece¤inden 
eminiz. Çünkü birço¤umuz 
çocuklu¤umuzda bisiklete binmeye 3 
tekerlekli bisikletlerle bafllad›k. Fakat 
foto¤raflara bakarken akl›n›zdan “bununla
uzun yol yapmak ne kadar keyiflidir,” diye
düflündü¤ünüzden de eminiz. 

CAN-AM Spyder, motosiklet dünyas›na yeni
bir soluk getirdi 3 tekerlekli bu dizayn ilk
baflta kavram kargaflas› dahi yaratt›. 
Bu bir motosiklet miydi yoksa bir roadster
m›? Firma bu motosiklete roadster diyerek
tart›flmalar› da bitirmifl. Yani A s›n›f›
ehliyetinizle bu roadster'› 
kullanabiliyorsunuz. Spyder'in RS ve RT
modelleri ülkemizde sat›flta. RT modeli
2010 y›l›nda gelmeye bafllad› ve görsel
olarak RS'den ayr›l›yor. Yeni modelin daha
sportif bir görünüme sahip oldu¤unu 
söylemek mümkün.

‹sterseniz Spyder RT'ye biraz daha
yak›ndan bakal›m. 2667 mm uzunlu¤a
sahip olan arac›n geniflli¤i 1572 mm.
Spyder'in sele yüksekli¤i ise 772 mm ve
toplam yüksekli¤i ise 1510 mm. Bu 
3 tekerlekli asi motosikletle flehir içi
kullan›mda düflme kayg›n›z olmayacak.
Spyder RT, uzun yolda sundu¤u konfor
özellikleri ile kendine hayran b›rak›yor.
RT ve RT-S olarak sat›lan iki farkl›
donan›mla Spyder'da bir otomobilde olacak
konfor donan›mlar›n›n neredeyse hepsi
sunuluyor. Öyle ki RT-S’de iPod ba¤lant›s›
yapabilece¤iniz müzik sistemi standart
olarak sunuluyor.

Spyder'da uzun yolculuklar yapmak için
toplam 155 litrelik bir bagaj kapasitesi var.
Arka yolcu için ayr›lan bölümdeki sa¤ ve sol
çantalar d›fl›nda arac›n ön k›sm›nda kaput
gibi bir bagaj bölümü de dikkat çekiyor.
Ayr›ca dilerseniz ayr› olarak sat›lan bir
romorku da arac›n›za takabiliyorsunuz. 

Araca önden bakt›¤›n›zda sert ifadeli bir
görünüm Spyder'› farkl› k›l›yor. D›fla ç›k›k
tekerlekler F1 arac› görünümü sunuyor.
Süspansiyon sisteminde gelifltirme
yap›l›rken F1 araçlar›ndan da yararlan›ld›¤›
belli. Spyder'a yandan bakt›¤›n›zda ise
melez yap› kendini belli ediyor. 

Ön tekerlekler haricinde art›k motosiklet
özellikleri kendini gösteriyor. Arka lastik ve
egzoz sistemi bir motosikletin üzerinde 
oturdu¤unuzu size kan›tl›yor. 

CAN-AM Spyder RT ve RT-S modelinde 2
silindirli motor bulunuyor. V fleklindeki motor
998 cc hacme sahip. Üstten çift egzantirikl›
motor 7500 d/d'da 100 HP güç ve 5000
d/d'da 104 Nm tork üretiyor. 

Spyder RT Türkiye'de 5 ileri manuel ve 
5 ileri otomatik flanz›man opsiyonu ile
sat›l›rken, RT-S sadece 5 ileri otomatik
flanz›manla sat›l›yor. Manuel flanz›man
klasik motosiklet sistemine sahip, yani 
ayakla de¤ifltiriliyor. 

Otomatik flanz›manda ise otomobillerdeki
gibi tiptronik özellikte. Elcikte bulunan 
+ ve - iflaretine basarak vites art›r›l›p
azalt›labiliiyor. Ayr›ca dilerseniz otomatik
olarak kullan›p sadece motosiklet 
kullanman›n keyfini ç›kartabilirsiniz. Her iki
flanz›man seçene¤inde de geri vitesin
olmas›ysa bu arac›n en büyük art›lar›
aras›nda.

Nisan ay›ndan itibaren yollarda daha çok
motosiklet görece¤imiz kesin. Spyder'lar›
ise daha çok otoyollarda görürüz gibi.
Çünkü bu motosiklet flehir hayat›ndan 
kaçmak için iyi bir bahane.  


